
العدد العدد 15
السالسّنة السابعة واألربعوننة السابعة واألربعون

االشتراكاالشتراك
سنويسنويّ

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

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

اجلزائر
تونس
اHغرب
ليبيا

موريطانيا

بلدان خارج دول
اHغرب العربي

سنـةسنـة

1070,00 د.ج د.ج

2140,00 د.ج د.ج

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

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

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

سنـةسنـة

2675,00 د.ج د.ج

5350,00 د.ج د.ج

تزاد عليها
نفقات اإلرسال

األحد األحد 21  ربيع األول عام  ربيع األول عام 1431 هـهـ
اHوافـق اHوافـق 7    مارس مارس سنة سنة 2010 م م

اإلدارة والتّحرير
األمانة العاماألمانة العامّة للحكومةة للحكومة

WWW.JORADP.DZ

الطّبع واالشتراك
اHطبعة الراHطبعة الرّسميسمّية

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

021.65.64.63

الفاكس 021.54.35.12 
ح.ج.ب  50-3200  اجلزائر

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

مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة
مـــرســوم تـــنــفـــيــذي رقم 10 - 79 مـــؤرّخ في21 ربــيع األول عــام 1431 اHـــوافق 7 مــارس ســـنــة p2010 يـــعــدل ويـــتــمم اHـــرســـوم
الـتـنفـيذي رقم 09-150 اHـؤرخ فـي 7 جـمــادى األولـى عــام 1430 اHـوافــق 2 مـايـو سـنة 2009 الــذي يحــدد كــيـفــيـات
تـســيــيــر حـساب الـتـخـصـيص اخلـاص رقـم 126-302 الــذي عــنـوانـه "الـصـنـدوق اخلـاص بـدعم مـربي اHـواشـي وصـغار
................................................................................................................................."Wالفالحي WستغلHا

مــرسـوم تــنـفــيـذي رقم 10 - 80  مـؤرّخ في21 ربــيع األول عـام 1431 اHـوافق 7 مـارس ســنـة p2010 يـــعــدل ويــتـمـم اHــرســـوم
الــتــنــفــيـــذي رقــم 05 -415  اHـــــؤرخ فــي 22 رمـــضـــان عـــــام 1426 اHــــوافـــق 25 أكــتـــوبــــر ســنـــة 2005 الـــذي يـــحـــدد
كـيـفـيــات تـســيـيـــر حســـاب الـتـخـصـيـص اخلــاص رقـم 121-302 الــذي عـنـوانـه "الـصـنـدوق الـوطـني لـضـبط اإلنـتاج
الفالحي".................................................................................................................................................

مــرســوم تــنــفــيــذي رقم 10 - 81  مـؤرّخ في21 ربــيع األول عــام 1431 اHـوافق 7 مــارس ســنــة p2010  يــعــدل ويــتــمم اHــرســـوم
التـنفيذي رقم 05-413  اHـؤرخ فـي 22 رمضـان عــام 1426 اHـوافــق 25 أكتـوبـر سنـة 2005 الـذي يحـــدد  كـيـفــيــات
تــســيــيـــــر حـــســــاب الــتـخــصــيـص اخلـــاص رقـم 067-302 الــذي عـــنـوانــه "الـصــنــدوق الـوطــني لــتـنــمـيــة االســتـثــمـار
الفالحي".................................................................................................................................................

مــرســوم تــنــفــيــذي رقم 10 - 82  مـؤرّخ في21 ربــيع األول عــام 1431 اHـوافق 7 مــارس ســنــة p2010 يـــعــدل ويــتــمم اHــرســـوم
الــــتـــنـــفــــيـــذي رقم 02 - 248  اHـــؤرخ في 12 جـــمــــادى األولى عــــام 1423 اHـــوافـق 23 يــــولـــيــــو ســـنـــة 2002 الــــذي يـــــحــــدد
كــيـــفـــيــــات تـســيــيــــر حـــســـاب الــتـخـصــيـص اخلـــاص رقـم 109-302 الـــذي عـــنــوانــه "صــنـدوق مــكـافـحــة الـتــصـحـر
وتنمية االقتصاد الرعوي والسهوب"...........................................................................................................

مــرســوم تــنــفــيــذي رقم 10 - 83  مـؤرّخ في21 ربــيع األول عــام 1431 اHـوافق 7 مــارس ســنــة p2010  يــعــدل ويــتــمم اHــرســـوم
الـتـنـفيـذي رقم 03-145  اHـــؤرخ في 26 مـحـرم عـام 1424 اHـوافق 29 مـارس سـنــة 2003 الــذي يـحـدد كــيفـيـات تـسـيـير
حــساب الـتخـصيص اخلـاص رقم 111-302 الــذي عـنـوانه "صنـدوق التـنـميـة الريـفيـة واستـصالح األراضي عن طريق
االمتياز".................................................................................................................................................

مراسيم فرديمراسيم فرديّة
مــرســـوم رئــاسي مــؤرّخ في 18 ربــيع األول عــام 1431 اHـــوافق 4 مــارس ســنــة p2010 يــتــضــمـن إنــهــاء مــهـــام مــديــر االتــصــال
واإلعالم والتوجيه بوزارة الدفاع الوطني....................................................................................................

مراسيم رئاسية مؤرّخة في 16 صفر عام 1431 اHوافق أول فبراير سنة p2010 تتضمن إنهاء مهام قضاة........................

مــرسـوم رئــاسي مــؤرّخ في 16 صـفــر عـام 1431 اHـوافـق أول فـبــرايــر ســنـة p2010 يــتــضــمن إنــهــاء مـهــام اHــديــر الــعـام إلدارة
السجون وإعادة  التربية بوزارة العدل.......................................................................................................

مرسـوم رئاسي مؤرّخ في 16 صفر عام 1431 اHوافق أول فبـراير سنة p2010 يتضـمن إنهاء مهـام مفتش باHـفتشيـة العامة
لوزارة العدل..........................................................................................................................................

مـرسـوم رئـاسي مؤرّخ في 16 صـفـر عـام 1431 اHـوافق أول فبـرايـر سـنة p2010 يـتـضـمن إنـهاء مـهـام مـديـر دراسـات بوزارة
العدل......................................................................................................................................................

مــرسـوم رئــاسي مـؤرّخ في 16 صـفــر عـام 1431 اHـوافق أول فـبــرايـر سـنـة p2010 يــتـضـمـن إنـهـاء مـهــام نـائـبــة مـديـر بـوزارة
العدل......................................................................................................................................................

Wجمللـس Wعـامـ Wيـتضـمن إنـهاء مـهـام أميـن p2010 ـوافق أول فبـرايـر سـنةHمـرسـوم رئـاسي مؤرّخ في 16 صفـر عام 1431 ا
.................................................................................................................................................Wقضائي
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فهرس (تابع)فهرس (تابع)
مــرسـوم رئــاسي مـؤرّخ في 16 صـفــر عـام 1431 اHــوافق أول فـبــرايـر ســنـة p2010 يــتـضــمن إنـهــاء مـهــام رئـيس ديــوان وزيـر
الشباب والرياضة....................................................................................................................................

مرسـوم رئاسي مؤرّخ في 16 صفر عام 1431 اHوافق أول فبـراير سنة p2010 يـتضمن إنهاء مـهام مدير الشـباب والرياضة
في والية تيسمسيلت................................................................................................................................

مـرسـوم رئـاسي مؤرّخ في 3 ربـيع األول عام 1431 اHـوافق 17 فـبـراير سـنة p2010 يـتـضمن إنـهـاء مهـام اHـدير الـعـام لوكـالة
التنمية االجتماعية..................................................................................................................................

pرئـيس ديوان وزيـر الـعدل Wيتـضـمن تـعيـ p2010 ـوافق أول فبـرايـر سـنةHمـرسـوم رئـاسي مؤرّخ في 16 صـفـر عـام 1431 ا
حافظ األختام...........................................................................................................................................

مــرسـوم رئــاسي مـؤرّخ في 16 صـفــر عـام 1431 اHــوافق أول فـبــرايـر ســنـة p2010 يـتــضـمن تــعـيـW نــائـبي مــديـرين  بـوزارة
العدل......................................................................................................................................................

مرسـوم رئاسي مؤرّخ في 16 صفر عام 1431 اHوافق أول فبـراير سنة p2010 يـتضمن تعـيW رئيس قسم الوثـائق باحملكمة
العليا......................................................................................................................................................

مـرسـوم رئـاسي مـؤرّخ في 16 صـفـر عـام 1431 اHـوافق أول فـبــرايـر سـنـة p2010 يـتـضــمن تـعـيـW رئـيس مــصـلـحـة الـوسـائل
العامة �جلس الدولة................................................................................................................................

قرارات8 مقرقرارات8 مقرّرات8 آراءرات8 آراء
وزارة الداخلية واجلماعات احملليةوزارة الداخلية واجلماعات احمللية

قـرار مؤرخ في 17  صـفـر عـام 1431 اHـوافق 2  فـبـرايـر سـنة p2010 يـتـضـمن تــفـويض اإلمـضـاء إلى مـديـر إدارة الـوسـائل
باHديرية العامة للحرس البلدي...............................................................................................................

وزارة اFاليةوزارة اFالية

قــرار وزاري مــشــتـرك مــؤرخ في 14 مــحــرّم عــام 1431 اHـوافق 31 ديـســمــبــر ســنـة p2009 يــحــدّد تــنــظــيم هــيــاكل الــدراسـات
والتقييس واإلدارة والتسيير باHفتشية العامة للمالية في مكلفW بالدراسات ورؤساء مكاتب..........................

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 محرّم عام 1431 اHوافق 31 ديسمبر سنة p2009 يتمّم القـرار الوزاري اHشترك اHؤرخ
في 7 محـرّم عام 1429 اHوافق 15 ينـاير سنة 2008  الذي يحـدد قائمة صـفقات الدراسـات واخلدمات اHعـفاة من تقد�
كفالة حسن تنفيذ الصفقة..........................................................................................................................

قرار مؤرّخ في 9  صفر عام 1431 اHوافق 25  يناير سنـة p2010 يتضمّن تفويض اإلمضاء إلى نائب مدير......................

وزارة التهيئة العمرانية والبيئة والسياحةوزارة التهيئة العمرانية والبيئة والسياحة

قرار وزاري مـشترك مؤرخ في 26 شوال عام 1430 اHوافق 15 أكتـوبر سنة p2009 يحـدّد تعداد منـاصب الشـغل وتصنـيفها
ومــدة الــعــقــد اخلــاص بــاألعــوان الــعـامــلــW فـي نــشــاطــات احلــفظ أو الــصــيــانــة أو اخلــدمــات بـعــنــوان الــديــوان الــوطــني
للسياحة..................................................................................................................................................

وزارة الفالحة والتنمية الريفيةوزارة الفالحة والتنمية الريفية

قرار وزاري مـشترك مؤرخ في 29 جـمادى الـثانـية عام 1430 اHوافق 23 يونـيو سنة p2009 يحـدّد تصـنيف اHـعهـد الوطني
للطب البيطري وكذا شروط االلتحاق باHناصب العليا التابعة له...................................................................

11
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12

12
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27

فهرس (تابع)فهرس (تابع)

وزارة الصحة والسكان وإصالح اFستشفياتوزارة الصحة والسكان وإصالح اFستشفيات

قـرار وزاري مـشـترك مـؤرخ في 3 مـحـرّم عـام 1431 اHـوافق 20 ديـسمـبـر سـنة p2009 يحـدّد الـتـنـظـيم الداخـلي لـلـمـؤسـسات
العمومية االستشفائية.............................................................................................................................

قـرار وزاري مـشـترك مـؤرخ في 3 مـحـرّم عـام 1431 اHـوافق 20 ديـسمـبـر سـنة p2009 يحـدّد الـتـنـظـيم الداخـلي لـلـمـؤسـسات
العمومية للصحة اجلوارية.........................................................................................................................

وزارة الثقافةوزارة الثقافة

قرار وزاري  مشترك  مؤرخ في 25 شعبان عام 1430 اHوافق 16 غشت سنة p2009 يعدل القـرار الوزاري اHشترك اHؤرخ
في 21 ذي احلجة عام 1422 اHوافق 5 مارس  سنة 2002 واHتضمن إنشاء اللجنة اHكلفة باقتناء اHمتلكات الثقافية..

قــرار مـؤرخ في 14 مـحـرّم عـام 1431 اHـوافق 31 ديـسـمــبـر سـنـة p2009 يــتـضـمن تـأســيس اHـهـرجـان الــثـقـافي احملـلـي لـلـفـخـار
�عاتقة....................................................................................................................................................

قرار مؤرخ في 14 محـرّم عام 1431 اHوافق 31 ديسمـبر سنة p2009 يـتضمن تـأسيس اHهـرجان الثـقافي  الـمـحلي للـزربية
بآيت هشام..............................................................................................................................................

وزارة الصيد البحري واFوارد الصيديةوزارة الصيد البحري واFوارد الصيدية

قـرار وزاري مــشـتــرك مـؤرخ في 14 ذي احلـجّــة عـام 1430 اHـوافق أوّل ديــسـمــبـر ســنـة p2009 يـحــدد تــعـداد مــنــاصب الــشـغل
وتـصــنـيــفـهــا ومــدة الـعــقـد اخلــاص بــاألعـوان الــعـامــلــW في نـشــاطـات احلــفظ أو الــصـيــانــة أو اخلـدمــات بـعــنـوان اإلدارة
اHركزية لوزارة الصيد البحري واHوارد الصيدية........................................................................................

احملافظة العامة للتخطيط واالستشرافاحملافظة العامة للتخطيط واالستشراف

Wـنـاصب العـلـيا لـلـموظـفHيـحـدّد عدد ا p2009 ـوافق 22 ديـسمـبـر سـنةHقـرار وزاري مـشتـرك مؤرخ في 5 محـرّم عام 1431 ا
اHنتمW لألسالك اHشتركة في اHؤسسات واإلدارات العمومية بالـمحافظة العامة للتخطيط واالستشراف...........

قرار وزاري مـشترك مؤرخ في 5 محرّم عام 1431 اHوافق 22 ديسمـبر سنة p2009 يـحدّد تعداد منـاصب الشغل وتصـنيفها
ومدة الـعقد اخلاص باألعوان العاملW في نشـاطات احلفظ أو الصيانة أو اخلدمات بعنـوان احملافظة العامة للتخطيط
واالستشراف...........................................................................................................................................

إعالنات وبالغاتإعالنات وبالغات

بنك اجلزائربنك اجلزائر

نـظام رقم 09 - 07  مؤرخ في 23 ذي احلجـة عام 1430 اHوافق 10 ديـسمـبر سـنة p2009 يعـدّل النظام رقم 95 - 01 اHؤرّخ في
27 رمضـان عام 1415 اHـوافق 28 فـبـراير سـنة p1995 اHعـدّل واHـتمّـم واHتـضـمن منـح الصـنـدوق الوطـني لـلـتعـاضـدية

الفالحية رخصة Hمارسة عمليات مصرفية...................................................................................................
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مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة
مــرســوم تــنـــفــيــذي رقم مــرســوم تــنـــفــيــذي رقم 10 -  - 79 مــؤر مــؤرّخ فيخ في21 ربــيع األول ربــيع األول
عـام عـام 1431 اHـوافق  اHـوافق 7 مـارس سـنة  مـارس سـنة p2010 يعـدل ويـتممp يعـدل ويـتمم
اHــــرســـــوم الـــــتــــنــــفـــــيــــذي رقم اHــــرســـــوم الـــــتــــنــــفـــــيــــذي رقم 09-150 اHـــــؤرخ فـي  اHـــــؤرخ فـي 7
جــــمــــادى األولـى عــــام جــــمــــادى األولـى عــــام 1430 اHـــوافــق  اHـــوافــق 2 مــايـــو ســنــة مــايـــو ســنــة
2009 الــــذي يـــحــــدد كـــــيــــفــــيــــات تـــســــيــــيــــر حـــســـاب الــــذي يـــحــــدد كـــــيــــفــــيــــات تـــســــيــــيــــر حـــســـاب

الــتـــخــصـــيص اخلــاص رقـم الــتـــخــصـــيص اخلــاص رقـم 126-302 الــــذي عــــنــوانـه الــــذي عــــنــوانـه
"الـــصـــنـــدوق اخلـــاص بـــدعم مـــربي اHـــواشـي وصـــغــار"الـــصـــنـــدوق اخلـــاص بـــدعم مـــربي اHـــواشـي وصـــغــار

      ."Wالفالحي WستغلHا."Wالفالحي WستغلHا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

pإنّ الوزير األول
- بــنــاء عـلـى الـتــقــريـر اHــشــتـرك بــW  وزيــر اHـالــيـة

p ووزير الفالحة والتنمية الريفية
- وبـــنـــاء عـــلى الـــدّســـتـــورp الســـيّـــمـــا اHـــادّتــان 85 - 3

pو125 ( الفقرة 2) منه
- و�قـتـضى األمر رقم 09 - 01 اHـؤرخ في 29 رجب
عـام 1430 اHـوافق 22 يـولـيـو سـنة 2009 واHـتـضـمن قـانون

pادة 93 منهHالسيما ا p2009 الية التكميلي لسنةHا
- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 09 - 128
اHــؤرخ في 2  جــمــادى األولى عـام 1430 اHــوافق 27 أبــريل

 pتضمن جتديد مهام الوزير األولHسنة 2009 وا
- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 09 - 129
اHــؤرخ في 2  جــمــادى األولى عـام 1430 اHــوافق 27 أبــريل

 pتضمن جتديد مهام أعضاء احلكومـةHسنة 2009 وا
- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 09 - 150
اHؤرخ في 7 جمادى األولى عام 1430 اHوافق 2 مايو سنة
2009 الـذي يــحــدد كـيــفـيــات تــسـيــيــر حـســاب الـتــخــصـيص

اخلــاص رقم 126 - 302 الــذي عــنـــوانه "الــصـــنــدوق اخلــاص
p"Wالفالحي WستغلHواشي وصغار اHبدعم مربي ا

pوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم  ما يأتي :يرسم  ما يأتي :

اHـــاداHـــادّة األولى :  ة األولى :  تــطــبــيــقــا ألحــكــام اHـادة 93 من األمــر
رقم 09 - 01 اHــــــؤرخ في 29 رجب عــــــام 1430 اHــــــوافق 22
يــولـيــو ســنـة 2009 واHــتــضـمن قــانــون اHــالـيــة الــتـكــمــيـلي
لــسـنـة p2009 يـعــدل ويـتــمم هـذا اHــرسـوم أحــكـام اHــرســوم
التـنفيـذي رقـم 09 - 150 اHـؤرخ في 7 جمادى األولى عام

1430 اHوافق 2 مايو سنة 2009 واHذكور أعاله.

اHـــــــاداHـــــــادّة ة 2 :   :  تــــــتـــــــمـم أحـــــــكـــــــام اHــــــادة 3 من اHـــــــرســــــوم
الـتـنـفـيذي رقم 09 - 150 اHـؤرخ في 7 جـمـادى األولى عـام
1430 اHـوافق 2 مـايـــو ســنـة 2009 واHــذكــور أعالهp وحتـرر

كما يأتي :

"اHـادّة 3 : يقيد في هذا احلساب  :

في باب اإليرادات :في باب اإليرادات :

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

في باب النفقات :في باب النفقات :

p......... ( بدون تغيير) .......... التغطية الشاملة -

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

.WاليHمصاريف تسيير الوسطاء ا -

حتــدد قـائــمــة اإليــرادات والــنـفــقــات اHــقــيــدة في هـذا
احلـــســاب بــقــرار مـــشــتــرك بــW الـــوزيــر اHــكــلـف بــاHــالــيــة

والوزير اHكلف بالفالحة".

اHــاداHــادّة ة 3 :  :  تـــدرج ضــمــن اHــرســـوم الـــتــنــفــيـذي رقم
09 - 150 اHـؤرخ في 7 جــمـادى األولى عـام 1430 اHـوافق 2

مـــايـــو ســـنـــة 2009 واHــذكـــور أعالهp مــادة 3 مــكــرر حتــرر
كما يأتي :

"اHــادّة 3 مــكــرر : : يــؤهل لالســتــفــادة من دعـم حــسـاب
الــــــتـــــــخـــــــصــــــيـص اخلـــــــاص رقم 126 - 302 الــــــذي عـــــــنـــــــوانه
"الـــــصــــنــــدوق اخلــــاص بــــدعـــم مــــربــي اHـــــواشــي وصــــغـــــار
WــســـتــغــلــــHــربـــون وصــغــار اHا p"Wالــفالحـــيــ WـــســتــغـــلـــHا
الـفالحــيW بصـفــة فرديــة أو مـنظمـW في تـعاونيات أو

جتمعات أو جمعيات".

اHـــــــاداHـــــــادّة ة 4 :   :  تـــــــعـــــــدل أحـــــــكـــــــام اHــــــادة 4 من اHـــــــرســــــوم
الـتـنـفـيـذي رقم 09 - 150 اHـؤرخ في 7 جـمـادى األولى عام
1430 اHــوافق 2 مــايــو ســنــة 2009 واHــذكــور أعالهp وحتــرر

كما يأتي :

"اHـــادّة 4 : يــتـــكــفل الـــوســطـــاء اHــالـــيــون بـــالــنـــفــقــات
اHنصوص عليها في اHادة 3 أعاله.
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حتـدد شروط وكـيـفيـات هـذا التـكفـل وكذا مـصاريف
ومـبـلغ األجر بـقـرار مشـتـرك بW الـوزيـر اHكـلف بـاHالـية

والوزير اHكلف بالفالحة".

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

حـرّر بـاجلـزائـر في 21 ربـيع األول عـام 1431 اHـوافق
7 مارس سنة 2010.

أحمد أويحيىأحمد أويحيى
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــرســوم تــنــفـيــذي مــرســوم تــنــفـيــذي رقم رقم 10 -  - 80  مــؤر  مــؤرّخ فيخ في21 ربــيع األول ربــيع األول
عـــــام عـــــام 1431 اHـــــوافق  اHـــــوافق 7 مـــــارس ســـــنـــــة  مـــــارس ســـــنـــــة p p2010  يـــــــعــــــدل يـــــــعــــــدل
ويـتمـم اHـرســوم الـتنـفيـذي رقــم ويـتمـم اHـرســوم الـتنـفيـذي رقــم 05 - -415   اHــؤرخ اHــؤرخ
فــي فــي 22 رمــضــان عـــام  رمــضــان عـــام 1426 اHــوافـــق  اHــوافـــق 25 أكـتــوبــر أكـتــوبــر
2005 الـــــذي يــــحـــــدد  كــــيــــفــــيـــــات تــــســـــيــــيـــــر الـــــذي يــــحـــــدد  كــــيــــفــــيـــــات تــــســـــيــــيـــــر ســـنــــة ســـنــــة 
حــســـاب الــتــخــصـيــص اخلـــاص رقـم حــســـاب الــتــخــصـيــص اخلـــاص رقـم 121-302 الــذي الــذي
عـــــنـــــوانـه "الــــصــــنـــــدوق الــــوطــــني لـــــضــــبط اإلنــــتــــاجعـــــنـــــوانـه "الــــصــــنـــــدوق الــــوطــــني لـــــضــــبط اإلنــــتــــاج

الفالحي".الفالحي".
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

pإنّ الوزير األول
- بــنــاء عـلـى الـتــقــريـر اHــشــتـرك بــW  وزيــر اHـالــيـة

p ووزير الفالحة والتنمية الريفية
- وبـــنـــاء عـــلى الـــدّســـتـــورp الســـيّـــمـــا اHـــادّتــان 85 - 3

pو125 ( الفقرة 2) منه
- و�قـتـضى األمر رقم 09 - 01 اHـؤرخ في 29 رجب
عـام 1430 اHـوافق 22 يـولـيـو سـنة 2009 واHـتـضـمن قـانون

pادة 90 منهHالسيما ا p2009 الية التكميلي لسنةHا
- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 09 - 128
اHــؤرخ في 2  جــمــادى األولى عـام 1430 اHــوافق 27 أبــريل

 pتضمن جتديد مهام الوزير األولHسنة 2009 وا
- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 09 - 129
اHــؤرخ في 2  جــمــادى األولى عـام 1430 اHــوافق 27 أبــريل

 pتضمن جتديد مهام أعضاء احلكومـةHسنة 2009 وا
- و�ــــقــــتــــضى اHـــــرســــوم الــــتــــنــــفــــيــــذي رقم 05 -415
اHـؤرخ في 22 رمـضان عام 1426 اHـوافق 25 أكتـوبر سـنة
2005 الـذي يــحــدد كـيــفـيــات تــسـيــيــر حـســاب الـتــخــصـيص

اخلــاص رقم 121-302 الــذي عــنــوانه "الــصــنــدوق الــوطــني
pعدلHا p"لضبط اإلنتاج الفالحي

pوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم  ما يأتي :يرسم  ما يأتي :

اHـــاداHـــادّة األولى :  ة األولى :  تــطــبــيــقــا ألحــكــام اHـادة 90 من األمــر
رقم 09 - 01 اHــــــؤرخ في 29 رجب عــــــام 1430 اHــــــوافق 22
يــولـيــو ســنـة 2009 واHــتــضـمن قــانــون اHــالـيــة الــتـكــمــيـلي
لـسنة p2009 يعدل ويتـمم هـذا اHرســوم أحـكــام اHرســوم
الـــتـــنـــفـــيـــــذي  رقم 05 - 415 اHــؤرخ في 22 رمـــضـــان عـــام
1426 اHــوافق 25 أكـــتـــوبـــر ســـنـــة p2005 اHـــعــدل واHـــذكــور

أعاله.

اHـــــــاداHـــــــادّة ة 2 :   :  تــــــتـــــــمـم أحـــــــكـــــــام اHــــــادة 3 من اHـــــــرســــــوم
الـتـنـفـيذي رقم 05 - 415 اHـؤرخ في 22 رمـضـان عام 1426
pـــذكــور أعالهHـــعـــدل واHا p2005 ــوافق 25 أكــتـــوبـــر ســـنــةHا

وحترر كما يأتي :

"اHـادّة 3 : يقيد في هذا احلساب  :

في باب اإليرادات :في باب اإليرادات :
p...................... (بدون تغيير) ....................... -

في باب النفقات :في باب النفقات :
p................ ( بدون تغيير) ................. إعانات -
p................ ( بدون تغيير).................. إعانات -

.WاليHمصاريف تسيير الوسطاء ا -
.................. (الباقي بدون تغيير) ..................".

اHـــــــاداHـــــــادّة ة 3 :  :  تــــــتـــــــمـم أحـــــــكـــــــام اHــــــادة 4 من اHـــــــرســــــوم
الـتـنــفـيـذي رقم 05-415 اHـؤرخ في 22 رمــضـان عـام 1426
pـــذكــور أعالهHـــعـــدل واHا p2005 ــوافق 25 أكــتـــوبـــر ســـنــةHا

وحترر كما يأتي :

"اHـــــادّة 4 :    يـــؤهـل لالســــتــــفـــادة مـن دعم الــــصــــنـــدوق
الوطني لضبط اإلنتاج الفالحي :

p................. (بدون تغيير) .............. الفالحون -
p................ (بدون تغيير) ............. ؤسساتHا -

- اHزارع النموذجية".

اHــاداHــادّة ة 4 :  :  تـعـدل وتــتـمم أحــكـام اHـادة 5 من اHـرسـوم
الـتـنــفـيـذي رقم 05-415 اHـؤرخ في 22 رمــضـان عـام 1426
pـــذكــور أعالهHـــعـــدل واHا p2005 ــوافق 25 أكــتـــوبـــر ســـنــةHا

وحترر كما يأتي :

"اHـــادّة 5 : يــتـــكــفل الـــوســطـــاء اHــالـــيــون بـــالــنـــفــقــات
اHنصوص عليها أعاله.
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حتـدد شروط وكـيـفيـات هـذا التـكفـل وكذا مـصاريف
ومـبـلغ األجر بـقـرار مشـتـرك بW الـوزيـر اHكـلف بـاHالـية

والوزير اHكلف بالفالحة".

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

حـرّر بـاجلـزائـر في 21 ربـيع األول عـام 1431 اHـوافق
7 مارس سنة 2010.

أحمد أويحيىأحمد أويحيى
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــرســوم تــنــفـيــذي مــرســوم تــنــفـيــذي رقم رقم 10 -  - 81  مــؤر  مــؤرّخ فيخ في21 ربــيع األول ربــيع األول
عام عام 1431 اHوافق  اHوافق 7 مـارس سنة  مـارس سنة p  p2010  يعـدل ويتمميعـدل ويتمم
اHـــرســـوم الـــتـــنـــفـــيـــذي رقم اHـــرســـوم الـــتـــنـــفـــيـــذي رقم 05-413  اHـــؤرخ فـي   اHـــؤرخ فـي 22
رمضـان عــام رمضـان عــام 1426 اHـوافــق  اHـوافــق 25 أكتـوبـر سنـة  أكتـوبـر سنـة 2005
الــــذي يــــحـــــدد  كـــــيــــفـــــيــــــات تـــســـــيـــيـــــــر حـــــســـــابالــــذي يــــحـــــدد  كـــــيــــفـــــيــــــات تـــســـــيـــيـــــــر حـــــســـــاب
الـتـخــصـيـص اخلـــاص رقـم الـتـخــصـيـص اخلـــاص رقـم 067-302 الـــذي عــنـوانـه الـــذي عــنـوانـه

"الصندوق الوطني لتنمية االستثمار الفالحي"."الصندوق الوطني لتنمية االستثمار الفالحي".
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

pإنّ الوزير األول

- بــنــاء عـلـى الـتــقــريـر اHــشــتـرك بــW  وزيــر اHـالــيـة
p ووزير الفالحة والتنمية الريفية

- وبـــنـــاء عـــلى الـــدّســـتـــورp الســـيّـــمـــا اHـــادّتــان 85 - 3
pو125 ( الفقرة 2) منه

- و�قـتـضى األمر رقم 09 - 01 اHـؤرخ في 29 رجب
عـام 1430 اHـوافق 22 يـولـيـو سـنة 2009 واHـتـضـمن قـانون

pادة 89 منهHالسيما ا p2009 الية التكميلي لسنةHا

- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 09 - 128
اHــؤرخ في 2  جــمــادى األولى عـام 1430 اHــوافق 27 أبــريل

 pتضمن جتديد مهام الوزير األولHسنة 2009 وا

- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 09 - 129
اHــؤرخ في 2  جــمــادى األولى عـام 1430 اHــوافق 27 أبــريل

 pتضمن جتديد مهام أعضاء احلكومـةHسنة 2009 وا

- و�ــــقــــتــــضى اHـــــرســــوم الــــتــــنــــفــــيــــذي رقم 05 -413
اHـؤرخ في 22 رمـضان عام 1426 اHـوافق 25 أكتـوبر سـنة

2005 الـذي يــحــدد كـيــفـيــات تــسـيــيــر حـســاب الـتــخــصـيص

اخلـاص رقم 067 - 302 الـذي عـنـوانه "الــصـنـدوق الـوطـني
p"لتنمية االستثمار الفالحي

pوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم  ما يأتي :يرسم  ما يأتي :

اHـــاداHـــادّة األولى :  ة األولى :  تــطــبــيــقــا ألحــكــام اHـادة 89 من األمــر
رقم 09 - 01 اHــــــؤرخ في 29 رجب عــــــام 1430 اHــــــوافق 22
يــولـيــو ســنـة 2009 واHــتــضـمن قــانــون اHــالـيــة الــتـكــمــيـلي
لـسنة p2009 يعـدل ويتـمم هــذا اHرســـوم أحـكــام اHـرسوم
التـنفـيذي رقم 05 - 413 اHؤرخ في 22 رمـضان عام 1426

اHوافق 25 أكتوبر سنة 2005 واHذكور أعاله.

اHـــــــاداHـــــــادّة ة 2 :   :  تــــــتـــــــمـم أحـــــــكـــــــام اHــــــادة 3 من اHـــــــرســــــوم
التـنفـيذي رقم 05 - 413 اHؤرخ في 22 رمـضان عام 1426
اHـــوافـق 25 أكــتـــوبــر ســـنــة 2005 واHــذكــور أعالهp وحتــرر

كما يأتي :

"اHـادّة 3 : يقيد في هذا احلساب  :

في باب اإليرادات :في باب اإليرادات :
p...................... (بدون تغيير) ...................... -

في باب النفقات :في باب النفقات :

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

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

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

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

p......... (بدون تغيير)........تصلة بـHصاريف اHا -

.WاليHمصاريف تسيير الوسطاء ا -

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

اHـــــــاداHـــــــادّة ة 3 :  :  تــــــتـــــــمـم أحـــــــكـــــــام اHــــــادة 4 من اHـــــــرســــــوم
التـنفـيذي رقم 05 - 413 اHؤرخ في 22 رمـضان عام 1426
اHـــوافـق 25 أكــتـــوبــر ســـنــة 2005 واHــذكــور أعالهp وحتــرر

كما يأتي :

"اHـــــادّة 4 :  يـــؤهـل لالســــتــــفـــادة مـن دعم الــــصــــنـــدوق
الوطني لتنمية االستثمار الفالحي :
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p.................. (بدون تغيير) ............. الفالحون -

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

- اHزارع النموذجية".

اHـــــــاداHـــــــادّة ة 4 :  :  تـــــــعـــــــدل أحـــــــكـــــــام اHــــــادة 5 من اHـــــــرســــــوم
الـتـنــفـيـذي رقم 05-413 اHـؤرخ في 22 رمــضـان عـام 1426
اHـــوافـق 25 أكــتـــوبــر ســـنــة 2005 واHــذكــور أعالهp وحتــرر

كما يأتي :

"اHـــادّة 5 :  يــتــكــفـل الــوســطــاء اHــالــيـــون بــالــنــفــقــات
اHنصوص عليها أعاله.

حتـدد شروط وكـيـفيـات هـذا التـكفـل وكذا مـصاريف
ومـبـلغ األجر بـقـرار مشـتـرك بW الـوزيـر اHكـلف بـاHالـية

والوزير اHكلف بالفالحة".

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

حـرّر بـاجلـزائـر في 21 ربـيع األول عـام 1431 اHـوافق
7 مارس سنة 2010.

أحمد أويحيىأحمد أويحيى
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــرســوم تــنــفـيــذي رقم مــرســوم تــنــفـيــذي رقم 10 -  - 82  مــؤر  مــؤرّخ فيخ في21 ربــيع األول ربــيع األول
عـــــام عـــــام 1431 اHـــــوافق  اHـــــوافق 7 مـــــارس ســــــنـــــة  مـــــارس ســــــنـــــة p2010  يـــــــعـــــدلp  يـــــــعـــــدل
ويــتــمـم اHـرســـوم الــتــنــفــيــذي رقم ويــتــمـم اHـرســـوم الــتــنــفــيــذي رقم 02 -  - 248  اHـؤرخ  اHـؤرخ
في في 12 جــمــادى األولى عــام  جــمــادى األولى عــام 1423 اHـوافـق  اHـوافـق 23 يــولــيـو يــولــيـو
ســـنــة ســـنــة 2002 الــــذي يــــحــــدد  كــــيــــفـــــيـــــات تـــســــيـــيـــــر الــــذي يــــحــــدد  كــــيــــفـــــيـــــات تـــســــيـــيـــــر
حــســاب الـتـخـصـيـص اخلـــاص رقـم حــســاب الـتـخـصـيـص اخلـــاص رقـم 109-302 الـــذي الـــذي
عـــنــــوانــه "صــنــدوق مـــكــافــحـــة الــتــصـــحــر وتــنـــمــيــةعـــنــــوانــه "صــنــدوق مـــكــافــحـــة الــتــصـــحــر وتــنـــمــيــة

االقتصاد الرعوي والسهوب".االقتصاد الرعوي والسهوب".
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

pإنّ الوزير األول

- بــنــاء عـلـى الـتــقــريـر اHــشــتـرك بــW  وزيــر اHـالــيـة
p ووزير الفالحة والتنمية الريفية

- وبـــنـــاء عـــلى الـــدّســـتـــورp الســـيّـــمـــا اHـــادّتــان 85 - 3
pو125 ( الفقرة 2) منه

- و�قـتـضى األمر رقم 09 - 01 اHـؤرخ في 29 رجب
عـام 1430 اHـوافق 22 يـولـيـو سـنة 2009 واHـتـضـمن قـانون

pادة 91 منهHالسيما ا p2009 الية التكميلي لسنةHا

- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 09 - 128
اHــؤرخ في 2  جــمــادى األولى عـام 1430 اHــوافق 27 أبــريل

 pتضمن جتديد مهام الوزير األولHسنة 2009 وا

- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 09 - 129
اHــؤرخ في 2  جــمــادى األولى عـام 1430 اHــوافق 27 أبــريل

 pتضمن جتديد مهام أعضاء احلكومـةHسنة 2009 وا
- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 02 - 248
اHـؤرخ في 12 جـمـادى األولى عام 1423 اHـوافق 23 يـولـيو
ســـــنــــة 2002 الــــذي يـــــحــــدد كـــــيــــفـــــيــــات تـــــســــيـــــيــــر حـــــســــاب
الـتـخـصـيص اخلاص رقم 109-302 الـذي عـنـوانه "صـندوق
p"مكافحة التصحر وتنمية االقتصاد الرعوي والسهوب

pوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم  ما يأتي :يرسم  ما يأتي :

اHـــاداHـــادّة األولى :  ة األولى :  تــطــبــيــقــا ألحــكــام اHـادة 91 من األمــر
رقم 09 - 01 اHــــــؤرخ في 29 رجب عــــــام 1430 اHــــــوافق 22
يــولـيــو ســنـة 2009 واHــتــضـمن قــانــون اHــالـيــة الــتـكــمــيـلي
لسنة p2009 يعدل ويتمم هـذا اHرســوم أحكــام اHـرســوم
التنفـيذي رقم 02 - 248 اHؤرخ في 12 جمادى األولى عام

1423 اHوافق 23 يوليو سنة 2002 واHذكور أعاله.

اHـــــــاداHـــــــادّة ة 2 :   :  تــــــتـــــــمـم أحـــــــكـــــــام اHــــــادة 3 من اHـــــــرســــــوم
التـنفيذي رقم 02 - 248 اHؤرخ في 12 جـمادى األولى عام
pــــــذكـــــور أعالهHـــــوافق 23 يـــــولـــــيـــــو ســـــنـــــة 2002  واH1423 ا

وحترر كما يأتي :

"اHـادّة 3 : يقيد في هذا احلساب  :
في باب اإليرادات :في باب اإليرادات :

p.................. (بدون تغيير) .......................... -
في باب النفقات :في باب النفقات :

p................ (بدون تغيير) ................. إعانات -
p................. (بدون تغيير).................. إعانات -
p................. (بدون تغيير).................. إعانات -
p................. (بدون تغيير).................. إعانات -
p................. (بدون تغيير).................. إعانات -
p................. (بدون تغيير).................. إعانات -
p......... (بدون تغيير)........تصلة بـHصاريف اHا -

.WاليHمصاريف تسيير الوسطاء ا -
.................. ( الباقي بدون تغيير) .................".
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اHـاداHـادّة ة 3 :  : تتمم أحكام اHادة 4 من اHرسـوم التنفيذي
رقـم 02 - 248 اHــــــــؤرخ في 12 جـــــــمــــــــادى األولى عـــــــام 1423
اHـــوافـق 23 يـــولــــيــو ســـنــة 2002 واHــذكــور أعالهp وحتــرر

كما يأتي :

"اHــــــادّة 4 :  يــــــؤهل لـالســــــتــــــفــــــادة من دعـم صــــــنـــــدوق
مكافحة التصحر وتنمية االقتصاد الرعوي والسهوب :
p............. (بدون تغيير) ..........ربون بعنوانHا -
p.............. (بدون تغيير) ..................اجلماعات -
p..............(بدون تغيير) ................ ؤسساتHا -

- اHزارع النموذجية.
................ ( الباقي بدون تغيير) ..................".

اHــاداHــادّة ة 4 :  :  تـعـدل وتــتـمّم أحــكـام اHـادة 5 من اHـرسـوم
التـنفيذي رقم 02 - 248 اHؤرخ في 12 جـمادى األولى عام
1423 اHوافق 23 يولـيو سنة 2002 واHـذكور أعالهp وحترر

كما يأتي :

"اHـــادّة 5 :  يــتــكــفـل الــوســطــاء اHــالــيـــون بــالــنــفــقــات
اHنصوص عليها أعاله.

حتـدد شروط وكـيـفيـات هـذا التـكفـل وكذا مـصاريف
ومـبـلغ األجر بـقـرار مشـتـرك بW الـوزيـر اHكـلف بـاHالـية

والوزير اHكلف بالفالحة".

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

حـرّر بـاجلـزائـر في 21 ربـيع األول عـام 1431 اHـوافق
7 مارس سنة 2010.

أحمد أويحيىأحمد أويحيى
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــرســوم تــنــفـيــذي رقم مــرســوم تــنــفـيــذي رقم 10 -  - 83  مــؤر  مــؤرّخ فيخ في21 ربــيع األول ربــيع األول
عام عام 1431 اHوافق  اHوافق 7 مـارس سنة  مـارس سنة p2010  يعـدل ويتممp  يعـدل ويتمم
اHـــرســـوم الـــتـــنـــفـــيـــذي رقم اHـــرســـوم الـــتـــنـــفـــيـــذي رقم 03-145  اHــــؤرخ في   اHــــؤرخ في 26
مـحرم عام مـحرم عام 1424 اHوافق  اHوافق 29 مـارس سنـة  مـارس سنـة 2003 الـذي الـذي
يـحدد كــيفـيات تـسيـير حــساب التـخصـيص اخلـاصيـحدد كــيفـيات تـسيـير حــساب التـخصـيص اخلـاص
رقم رقم 111-302 الــــذي عـــــنـــوانه "صــــنـــدوق الـــتــــنـــمـــيـــة الــــذي عـــــنـــوانه "صــــنـــدوق الـــتــــنـــمـــيـــة
الريفية واستصالح األراضي عن طريق االمتياز".الريفية واستصالح األراضي عن طريق االمتياز".

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

pإنّ الوزير األول
- بــنــاء عـلـى الـتــقــريـر اHــشــتـرك بــW  وزيــر اHـالــيـة

p ووزير الفالحة والتنمية الريفية

- وبـــنـــاء عـــلى الـــدّســـتـــورp الســـيّـــمـــا اHـــادّتــان 85 - 3
pو125 ( الفقرة 2) منه

- و�قـتـضى األمر رقم 09 - 01 اHـؤرخ في 29 رجب
عـام 1430 اHـوافق 22 يـولـيـو سـنة 2009 واHـتـضـمن قـانون

pادة 92 منهHالسيما ا p2009 الية التكميلي لسنةHا

- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 09 - 128
اHــؤرخ في 2  جــمــادى األولى عـام 1430 اHــوافق 27 أبــريل

 pتضمن جتديد مهام الوزير األولHسنة 2009 وا

- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 09 - 129
اHــؤرخ في 2  جــمــادى األولى عـام 1430 اHــوافق 27 أبــريل

 pتضمن جتديد مهام أعضاء احلكومـةHسنة 2009 وا

- و�ــــقــــتــــضى اHـــــرســــوم الــــتــــنــــفــــيــــذي رقم 03 -145
اHــؤرخ في 26 مـــحـــرم عــام 1424 اHــوافق 29 مـــارس ســـنــة
2003 الـذي يــحــدد كـيــفـيــات تــسـيــيــر حـســاب الـتــخــصـيص

اخلــاص رقم 111-302 الـــذي عــنـــوانه "صـــنــدوق الـــتـــنــمـــيــة
p"الريفية واستصالح األراضي عن طريق االمتياز

pوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم  ما يأتي :يرسم  ما يأتي :

اHـــاداHـــادّة األولى :  ة األولى :  تــطــبــيــقــا ألحــكــام اHـادة 92 من األمــر
رقـم 09-01 اHـــــــــؤرخ في 29 رجـب عــــــــام 1430 اHـــــــــوافق 22
يــولـيــو ســنـة 2009 واHــتــضـمن قــانــون اHــالـيــة الــتـكــمــيـلي
لـسنة p2009 يعـدل ويتـمم هــذا اHرســـوم أحـكــام اHـرسوم
الــتـــنـــفــيـــذي رقم 03-145 اHــؤرخ في 26 مـــحـــرم عــام 1424

اHوافق 29 مارس سنة 2003 واHذكور أعاله.

اHـــــــاداHـــــــادّة ة 2 :   :  تــــــتـــــــمـم أحـــــــكـــــــام اHــــــادة 3 من اHـــــــرســــــوم
الــتـــنـــفــيـــذي رقم 03-145 اHــؤرخ في 26 مـــحـــرم عــام 1424
اHـــــوافـق 29 مــــارس ســـنـــة 2003 واHـــذكـــور أعالهp وحتـــرر

كما يأتي :

"اHـادّة 3 : يقيد في هذا احلساب  :

في باب اإليرادات :في باب اإليرادات :
p...................... (بدون تغيير) ....................... -

في باب النفقات :في باب النفقات :

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

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

p.......... (بدون تغيير)..........مصاريف الدراسة -
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p......... ( بدون تغيير).........كل النفقات األخرى -
.WاليHمصاريف تسيير الوسطاء ا -

................... ( الباقي بدون تغيير) ...............".
اHــاداHــادّة ة 3 :  :  تـعـدل وتــتـمم أحــكـام اHـادة 5 من اHـرسـوم
الــتـــنـــفــيـــذي رقم 03-145 اHــؤرخ في 26 مـــحـــرم عــام 1424
اHـــــوافـق 29 مــــارس ســـنـــة 2003 واHـــذكـــور أعالهp وحتـــرر

كما يأتي :
"اHـــادّة 5 : يــتـــكــفل الـــوســطـــاء اHــالـــيــون بـــالــنـــفــقــات

اHنصوص عليها أعاله.

حتـدد شروط وكـيـفيـات هـذا التـكفـل وكذا مـصاريف
ومـبـلغ األجر بـقـرار مشـتـرك بW الـوزيـر اHكـلف بـاHالـية

والوزير اHكلف بالفالحة".

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

حـرّر بـاجلـزائـر في 21 ربـيع األول عـام 1431 اHـوافق
7 مارس سنة 2010.

أحمد أويحيىأحمد أويحيى

مراسيم فرديةمراسيم فردية
مــــــرســــــوم رئــــــاسـي مــــــؤرمــــــرســــــوم رئــــــاسـي مــــــؤرّخ في خ في 18 ربــــــيـع األول عـــــام  ربــــــيـع األول عـــــام 1431
اHــوافق اHــوافق 4 مــارس ســنــة  مــارس ســنــة p2010 يــتــضـــمن إنــهــاء مــهــامp يــتــضـــمن إنــهــاء مــهــام
مــديــر االتــصـال واإلعـالم والـتــوجــيه بــوزارة الــدفـاعمــديــر االتــصـال واإلعـالم والـتــوجــيه بــوزارة الــدفـاع

الوطني.الوطني.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجـب مــرســوم رئـــاسي مــؤرّخ في 18 ربــيع األول
عام 1431 اHوافق 4 مـارس سنة 2010 تنـهىp ابـتداء من 5
فـبـرايـر سـنة p2010 مـهـام الـعمـيـد نـذيـر مـتـيـجيp بـصـفته
مـــــديــــرا لالتــــصـــــال واإلعالم والــــتــــوجـــــيه بــــوزارة الــــدفــــاع

الوطنيp بسبب الوفاة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـراسـيـم رئـاسـيــة مـؤرمـراسـيـم رئـاسـيــة مـؤرّخـة في خـة في 16 صــفـر عـام  صــفـر عـام 1431 اHـوافق اHـوافق
أول فبراير سنة أول فبراير سنة p2010 تتضمن إنهاء مهام قضاة.p تتضمن إنهاء مهام قضاة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـي مـــؤرّخ في 16 صـــفـــر عـــام
1431 اHــــــوافق أول فــــــبـــــرايــــــر ســـــنـــــة 2010 تــــــنـــــهـى مـــــهـــــام

pالـــسّـــيّــدات والـــسّــادة اآلتـــيــة أســـمـــاؤهم بــصـــفـــتــهم قـــضــاة
إلحالتهم على التقاعد :

pحكمة مليانة� pفتيحة بوشامة -

pحكمة سيدي علي� pزكية خدام -

p حكمة مستغا� pخيرة كراس -

pحكمة دلس� pزوجة كرميش pعائشة بلطرش -

pحكمة بشار� pهدي أمقرانHا -

pحكمة القالة� pمحمد العيد زمور -

- اســــمــــاعــــيل سـالمp مـــســــاعــــد لــــوكــــيل الــــدولــــة لـــدى
pمحكمة اجللفة

pحكمة تلمسان� pحامد بن عودة -

pحكمة أرزيو� pعبد الرحمن طهراوي -

pحكمة األربعاء� pرشيد بالل -

- محمد قاسميp �حكمة سكيكدة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـي مـــؤرّخ في 16 صـــفـــر عـــام
1431 اHـوافق أول فـبرايـر سـنة 2010 تـنهـى مهـام الـسـيّدة

والـــسّـــيّــدين اآلتـــيــة أســـمــاؤهم بـــصــفـــتــهم قـــضــاةp بـــســبب
الوفاة :

p2009 ابتداء من 31 مايو سنة pصالح سليمي -

- عـبـد الـلـه عـروسp �ـحـكـمـة سـيـدي عـيـسىp ابـتـداء
p2009 من 27 يونيو سنة

- زهوة خالديp ابتداء من 11 يوليو سنة 2009.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـي مـــؤرّخ في 16 صـــفـــر عـــام
1431 اHـوافق أول فـبرايـر سـنة 2010 تـنهـى مهـام الـسّـيّدة

: Wوالسّيّد اآلتي اسماهما بصفتهما قاضي

- كر�ة مـصبـاحيp قاضيـة وقاضـية حتقـيق �حـكمة
pبناء على طلبها pفرندة

- أحمد قواسمية.
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�ــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـي مـــؤرّخ في 16 صـــفـــر عـــام
1431 اHوافق أول فـبراير سنة 2010 تنـهىp ابتداء من 14

غــشت ســنـة p2009 مــهــام الـسّــيّــد عـزوز  صــخـريp بــصــفـته
pقـاضـيا �ـحـكـمة سـكـيكـدة وقـاضي حتـقيق �ـحـكـمة عـنـابة

بسبب الوفاة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مرسـوم رئاسي مؤرمرسـوم رئاسي مؤرّخ في خ في 16 صفر عام  صفر عام 1431 اHوافق أول اHوافق أول
فبـراير سنة فبـراير سنة p2010 يـتضمن إنـهاء مـهام اHديـر العامp يـتضمن إنـهاء مـهام اHديـر العام

إلدارة السجون وإعادة  التربية بوزارة العدل.إلدارة السجون وإعادة  التربية بوزارة العدل.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـي مـــؤرّخ في 16 صـــفـــر عـــام
1431 اHـوافق أول فـبـرايـر سـنة 2010 تـنـهىp ابـتـداء من 4

ديـســمــبـر ســنـة p2004 مــهــام الـسّــيّـد خلــضــر فـنيp بــصــفـته
مــديـــرا عـــامــا إلدارة الـــســـجــون وإعـــادة الـــتــربـــيـــة بــوزارة

العدلp بسبب إلغاء الهيكل.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مرسـوم رئاسي مؤرمرسـوم رئاسي مؤرّخ في خ في 16 صفر عام  صفر عام 1431 اHوافق أول اHوافق أول
فــبـــرايــر ســـنــة فــبـــرايــر ســـنــة p2010 يـــتــضــمـن إنــهـــاء مــهــام مـــفــتشp يـــتــضــمـن إنــهـــاء مــهــام مـــفــتش

باHفتشية العامة لوزارة العدل.باHفتشية العامة لوزارة العدل.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـي مـــؤرّخ في 16 صـــفـــر عـــام
1431 اHـوافق أول فـبـرايـر سـنـة 2010 تـنـهـى مـهـام الـسّـيّـد

محمد الـطاهر بوبـترةp بصـفته مفتـشا باHـفتشيـة العامة
لوزارة العدلp إلعادة إدماجه في رتبته األصلية.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مرسـوم رئاسي مؤرمرسـوم رئاسي مؤرّخ في خ في 16 صفر عام  صفر عام 1431 اHوافق أول اHوافق أول
فـــبـــرايـــر ســـنـــة فـــبـــرايـــر ســـنـــة p2010 يـــتـــضـــمن إنـــهـــاء مـــهـــام مـــديــرp يـــتـــضـــمن إنـــهـــاء مـــهـــام مـــديــر

دراسات بوزارة العدل.دراسات بوزارة العدل.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـي مـــؤرّخ في 16 صـــفـــر عـــام
1431 اHـوافق أول فـبـرايـر سـنـة 2010 تـنـهـى مـهـام الـسّـيّـد

مــحــمــد بن مــغـــنــيــةp بــصــفــتـه مــديــرا لــلــدراســات بــوزارة
العدلp إلعادة إدماجه في رتبته األصلية.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مرسـوم رئاسي مؤرمرسـوم رئاسي مؤرّخ في خ في 16 صفر عام  صفر عام 1431 اHوافق أول اHوافق أول
فبـراير سنة فبـراير سنة p2010 يـتضمن إنـهاء مهـام نائبـة مديرp يـتضمن إنـهاء مهـام نائبـة مدير

بوزارة العدل.بوزارة العدل.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـي مـــؤرّخ في 16 صـــفـــر عـــام
1431 اHـوافق أول فـبرايـر سـنة 2010 تـنهـى مهـام الـسّـيّدة

رفـيــقـة حـجـايــلـيـةp بــصـفـتـهــا نـائـبــة مـديـر Hـتــابـعـة تــنـفـيـذ
األحكام القضائية بوزارة العدل.

مرسـوم رئاسي مؤرمرسـوم رئاسي مؤرّخ في خ في 16 صفر عام  صفر عام 1431 اHوافق أول اHوافق أول
Wيــتــضــمن إنــهــاء مــهــام أمــيــنـ pWيــتــضــمن إنــهــاء مــهــام أمــيــنـ p2010 فـــبــرايــر ســنــة فـــبــرايــر ســنــة

.Wقضائي Wجمللس Wعام.Wقضائي Wجمللس Wعام
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـي مـــؤرّخ في 16 صـــفـــر عـــام
1431 اHوافق أول فبراير سنة 2010 تنهى مهام السّيّدين

Wلـلــمــجـلــسـ Wعــامــ Wاآلتي اسـمــاهــمـا بــصــفـتــهــمـا أمــيــنـ
: Wاآلتي Wالقضائي

- شـــريـف لــعـــشـبp مــجـــلس قـــضـــاء بـــســـكـــرةp إلعــادة
pإدماجه في رتبته األصلية

- أمــحـمــد سـهــتـالp مـجــلس قــضـاء بـشــارp بـنــاء عـلى
طلبه.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مرسـوم رئاسي مؤرمرسـوم رئاسي مؤرّخ في خ في 16 صفر عام  صفر عام 1431 اHوافق أول اHوافق أول
فــبـــرايــر ســـنــة فــبـــرايــر ســـنــة p2010 يــتـــضــمـن إنــهـــاء مــهـــام رئــيسp يــتـــضــمـن إنــهـــاء مــهـــام رئــيس

ديوان وزير الشباب والرياضة.ديوان وزير الشباب والرياضة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـي مـــؤرّخ في 16 صـــفـــر عـــام
1431 اHـوافق أول فـبـرايـر سـنـة 2010 تـنـهـى مـهـام الـسّـيّـد

عــــلي رزقيp بـــصــــفـــته رئــــيـــســـا لـــديــــوان وزيـــر الـــشـــبـــاب
والرياضةp إلحالته على التقاعد.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مرسـوم رئاسي مؤرمرسـوم رئاسي مؤرّخ في خ في 16 صفر عام  صفر عام 1431 اHوافق أول اHوافق أول
فـــبـــرايـــر ســـنـــة فـــبـــرايـــر ســـنـــة p2010 يـــتـــضـــمن إنـــهـــاء مـــهـــام مـــديــرp يـــتـــضـــمن إنـــهـــاء مـــهـــام مـــديــر

الشباب والرياضة في والية تيسمسيلت.الشباب والرياضة في والية تيسمسيلت.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـي مـــؤرّخ في 16 صـــفـــر عـــام
1431 اHـوافق أول فـبـرايـر سـنـة 2010 تـنـهـى مـهـام الـسّـيّـد

عـــبـــد الـــرحـــمـــان بـــوتـــرفـــاسp بـــصــــفـــته مـــديـــرا لـــلـــشـــبـــاب
والرياضة في والية تيسمسيلتp إلحالته على التقاعد.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـــــــرســـــــوم رئـــــــاسـي مـــــــؤرمـــــــرســـــــوم رئـــــــاسـي مـــــــؤرّخ في خ في 3 ربــــــيـع األول عــــــام  ربــــــيـع األول عــــــام 1431
اHـوافق اHـوافق 17 فـبـرايـر سـنة  فـبـرايـر سـنة p2010 يـتضـمـن إنـهـاء مـهامp يـتضـمـن إنـهـاء مـهام

اHدير العام لوكالة التنمية االجتماعية.اHدير العام لوكالة التنمية االجتماعية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـي مـــؤرّخ في 3 ربــــيع األول
عام 1431 اHوافق 17 فبراير سنة 2010 تنهى مهام السّيّد
جـــمـــال الـــدين بن ســـنـــانp بـــصـــفــتـه مـــديــرا عـــامـــا لـــوكـــالــة

التنمية االجتماعيةp إلعادة إدماجه في رتبته األصلية.
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مرسـوم رئاسي مؤرمرسـوم رئاسي مؤرّخ في خ في 16 صفر عام  صفر عام 1431 اHوافق أول اHوافق أول
فــبـرايــر ســنـة فــبـرايــر ســنـة p2010 يــتـضـمـن تـعـيــW رئـيس ديـوانp يــتـضـمـن تـعـيــW رئـيس ديـوان

وزير العدلp حافظ األختام.وزير العدلp حافظ األختام.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـي مـــؤرّخ في 16 صـــفـــر عـــام
1431 اHـوافق أول فـبـرايـر سـنة 2010 يـعـW السّـيّـد خلـضر

فنيp رئيسا لديوان وزير العدلp حافظ األختام.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مرسـوم رئاسي مؤرمرسـوم رئاسي مؤرّخ في خ في 16 صفر عام  صفر عام 1431 اHوافق أول اHوافق أول
فـبـرايـر سـنة فـبـرايـر سـنة p2010 يتـضـمن تعـيـW نائـبي مـديرينp يتـضـمن تعـيـW نائـبي مـديرين

بوزارة العدل.بوزارة العدل.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـي مـــؤرّخ في 16 صـــفـــر عـــام
1431 اHــــوافـق أول فــــبــــرايـــــر ســــنــــة 2010 تـــعـــW الــــسّـــيّـــدة

والسّيّد اآلتي اسماهما نائبي مديرين بوزارة العدل :
- نـــوريـــة كـــروشp نــائـــبـــة مــديـــر لـــتـــكــويـن مــوظـــفي

pمستواهم Wوحتس Wكتابة الضبط واإلداري
- مــراد ســيــد أحــمــدp نــائب مــديــر لــلــقــضــاء اجلــزائي

اHتخصص.

مرسـوم رئاسي مؤرمرسـوم رئاسي مؤرّخ في خ في 16 صفر عام  صفر عام 1431 اHوافق أول اHوافق أول
فـــبــرايــر ســنــة فـــبــرايــر ســنــة p2010 يــتــضــمن تــعــيــW رئــيس قــسمp يــتــضــمن تــعــيــW رئــيس قــسم

الوثائق باحملكمة العليا.الوثائق باحملكمة العليا.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـي مـــؤرّخ في 16 صـــفـــر عـــام
1431 اHـــوافـق أول فـــبــــرايـــر ســـنـــة 2010 يـــعـــW الــسّــيّـد

عــبــد الــعــزيــز أمــقــرانp رئــيــســا لــقــسم الــوثــائـق بــاحملــكــمـة
العليا.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مرسـوم رئاسي مؤرمرسـوم رئاسي مؤرّخ في خ في 16 صفر عام  صفر عام 1431 اHوافق أول اHوافق أول
فبـراير سـنة فبـراير سـنة p2010 يتـضمن تـعيـW رئيـس مصـلحةp يتـضمن تـعيـW رئيـس مصـلحة

الوسائل العامة �جلس الدولة.الوسائل العامة �جلس الدولة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـي مـــؤرّخ في 16 صـــفـــر عـــام
1431 اHــوافق أول فـبـرايــر سـنـة 2010 يـعــW الـسّـيّـد كـمـال

أورمـــدانp رئـــيـــســـا Hـــصــلـــحـــة الـــوســـائل الـــعـــامـــة �ــجـــلس
الدولة.

قرارات8 مقرقرارات8 مقرّرات8 آراءرات8 آراء
وزارة الداخلية واجلماعات احملليةوزارة الداخلية واجلماعات احمللية

قــــرار رار مــــؤرخ في ؤرخ في 17   ص صــــفــــر عر عـام ام 1431 اH اHـوافق وافق 2    فــــبــــرايرايـر
ســــنــــة ة p2010 يp يــــتـضــــمن تمن تــــفــــويض اإلمويض اإلمــــضــــاء إلى ماء إلى مــــديديـر

إدارة الوسائل باHديرية العامة للحرس البلدي.إدارة الوسائل باHديرية العامة للحرس البلدي.
ــــــــــــــــــــــــــ

pوزير الداخلية واجلماعات احمللية pإن وزير الدولة
- �ـقتـضى اHـرسـوم الـرئاسي رقم 09 - 129 اHـؤرّخ
في 2 جــــمــــادى األولى عــــام 1430 اHــــوافق 27 أبــــريل ســــنــــة

pتضمّن جتديد مهام أعضاء احلكومةH2009 وا

- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 90 - 227
اHــؤرخ في 3 مـــحـــرّم عـــام 1411 اHــوافق 25 يـــولـــيـــو ســـنـــة
1990 الـــذي يــحـــدّد قــائـــمـــة الــوظـــائف الـــعـــلــيـــا في الـــدولــة

بـعنـوان اإلدارة واHؤسـسات والـهيـئات الـعمـوميـةp اHعدّل
pتمّمHوا

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

pالـداخـلـيــة واجلـمـاعـات احملـلـيّــة والـبـيـئـة واإلصالح اإلداري
pتمّمHعدّل واHا

- و�قتـضى اHرسوم التـنفيذي رقم 97 - 50 اHؤرخ
في 5 شــــوّال عــــام 1417 اHــــوافق 12 فــــبــــرايــــر ســــنــــة 1997
واHـــتـــضــــمّن مـــهـــام اHــــديـــريـــة الـــعــــامـــة لـــلـــحــــرس الـــبـــلـــدي

pوتنظيمها
- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 08 - 374
اHــؤرّخ في 28 ذي الــقــعــدة عــام 1429 اHــوافق 26 نــوفــمــبــر
ســــنــــة 2008 الــــذي يـــــرخص ألعـــــضــــاء احلــــكـــــومــــة تـــــفــــويض

pإمضائهم
- وبـعــد االطالع عــلى اHــرسـوم الــرئــاسي اHـؤرّخ في
28 ذي احلــــجّــــة عـــام 1423 اHــــوافق أول مــــارس ســــنـــة 2003

واHــتـــضـــمّن تــعـــيـــW الــسّـــيّـــد بــوعالم ســـالمp مـــديــرا إلدارة
pديرية العامة للحرس البلديHالوسائل با

يقرر ما يأتي :يقرر ما يأتي :

pــــادة األولى : يـــفــــوّض إلـى الـــسّــــيّــــد بــــوعالم ســــالمHــــادة األولى : اHا
pـديـريـة الـعـامـة لـلـحـرس الـبـلديHمـديـر إدارة الـوسـائل بـا
اإلمـضـاء فـي حـدود صالحـيـاتهp بـاسم وزيـر الـدولـةp وزيـر
الــــداخـــلــــيـــة واجلــــمـــاعــــات احملــــلـــيّــــةp عـــلـى جـــمــــيع الــــوثـــائق

واHقرّرات باستثناء القرارات.
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اHاHـادة ادة 2 : : يـنــشـر هـذا الــقـرار في اجلــريـدة الـرســمـيـة
للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.

حـــرر بـــاجلـــزائـــر في 17  صـــفـــر عـــام 1431 اHــوافق 2
فبراير سنة 2010.

نور الدين زرهونيp  نور الدين زرهونيp  اHدعو يزيداHدعو يزيد

وزارة اFاليةوزارة اFالية
قــــرار وزاري مــــشــــتــــرك مــــؤرخ في قــــرار وزاري مــــشــــتــــرك مــــؤرخ في 14 مــــحــــر مــــحــــرّم عــــام م عــــام 1431
اHوافق اHوافق 31 ديسـمبر سنة  ديسـمبر سنة p2009 يحدp يحدّد تـنظيم هياكلد تـنظيم هياكل
الـــــدراســــــات والـــــتـــــقـــــيــــــيس واإلدارة والـــــتــــــســـــيـــــيـــــرالـــــدراســــــات والـــــتـــــقـــــيــــــيس واإلدارة والـــــتــــــســـــيـــــيـــــر
بـاHـفتـشـيـة العـامـة للـمـالـية في مـكـلـفW بـالـدراساتبـاHـفتـشـيـة العـامـة للـمـالـية في مـكـلـفW بـالـدراسات

ورؤساء مكاتب.ورؤساء مكاتب.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

pالعام للحكومة Wإن األم
pاليةHووزير ا

- �ــــــــقــــــــتــــــــضـى األمــــــــر رقم 06 - 03  اHــــــــؤرخ في 19
جــمــادى الـثــانــيــة عـام 1427 اHـوافق 15 يــولـيــو ســنـة 2006

pتضمن القانون األساسي العام للوظيفة العموميةHوا
- و�ــقـــتـــضى اHـــرســوم رقم 80 - 53  اHــؤرخ في 14
ربـــيع الـــثـــانـي عــام 1400 اHـــوافق أول مـــارس ســـنـــة 1980

pتضمن إحداث مفتشية عامة للماليةHوا
- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 09 - 129
اHــؤرخ في 2 جـــمـــادى األولى عــام 1430 اHــوافق 27 أبــريل

pتضمن جتديد مهام أعضاء احلكومةHسنة 2009 وا
- و�ــــقـــــتــــضى اHـــــرســــوم الـــــتــــنــــفـــــيــــذي رقم 95 - 54
اHـؤرخ في 15 رمـضان عام 1415 اHـوافق 15 فبـراير سـنة

pاليةH1995  الذي يحدد صالحيات وزير ا

- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 03 - 190
اHــــؤرخ في 26 صــــفــــر عـــام 1424 اHــــوافق 28 أبــــريل ســــنـــة
2003  الـــذي يــــحـــدد صـالحـــيـــات اHــــديـــر الـــعــــام لـــلـــوظــــيـــفـــة

pالعمومية
- و�قتـضى اHرسوم التـنفيذي رقم 08 - 04 اHؤرخ
في 11 مــــحــــرّم عـــام 1429 اHــــوافق 19 يــــنــــايــــر ســــنـــة 2008
WـنتـمHا WـوظفـHتـضـمن القـانون األسـاسي اخلـاص باHوا
pـؤسـسـات واإلدارات العـمـومـيةHـشتـركـة في اHلألسـالك ا

pادة 81 منهHال سيما ا
- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 08 - 273
اHـؤرخ في 6 رمـضـان عام 1429 اHـوافق 6 سـبـتـمـبـر سـنة
2008 واHــتــضـمّن تــنــظــيم الــهـيــاكل اHــركــزيـة لــلــمــفـتــشــيـة

pالعامة للمالية

- و�ــقـتـضـى اHـرسـوم الــرئـاسي اHـؤرخ في 7 ربـيع
الثاني عام 1423 اHوافق 18 يونـيو سنة 2002  واHتضمن

pالعام للحكومة Wاألم Wتعي

يقريقرّران ما يأتي :ران ما يأتي :

اHادة األولى :اHادة األولى :  تـطبـيقـا ألحكـام اHادة 17 من اHـرسوم
الـتـنـفـيذي رقم 08 - 273  اHـؤرخ في 6 رمـضـان عام 1429
اHـوافق 6 سـبـتمـبـر سـنة 2008 واHـذكـور أعالهp يـحـدد هذا
الــقـــرار تــنــظــيم هـــيــاكل الــدراســات والـــتــقــيــيس واإلدارة
Wـــفــتــشــيـــة الــعــامـــة لــلــمـــالــيــة في مـــكــلــفــHوالــتــســيـــيــر بــا

بالدراسات ورؤساء مكاتب.

2 :  :  يـــســـاعـــد رؤســــاء الـــدراســـات احملـــددين في اHــادة اHــادة 
اHــادة 16 ( 1 و2 ) مـن اHــرســـوم الــتـــنــفـــيــذي رقم 08 - 273
اHـؤرخ في 6 رمـضـان عام 1429 اHـوافق 6 سـبـتـمـبـر سـنة
2008 واHـــذكـــور أعـالهp مـــكــــلـــفـــون بــــالـــدراســــات في حـــدود

مكلفW اثنW بالدراسات لكل رئيس دراسات.

اHــــاداHــــادّة ة 3 :  : طــــبــــقــــا ألحــــكــــام اHـــادة 16 (الــــفــــقــــرة 3) من
اHـرسـوم الــتـنــفـيـذي رقم 08 - 273  اHـؤرخ في 6 رمـضـان
pـذكـور أعالهHـوافق 6 سـبــتـمـبـر سـنـة 2008 واHعـام 1429 ا
ينظم هيـكل اإلدارة والتسـيير للـمفتـشية العـامة للـمالية

اHتشكل من مديرية إدارة الوسائل كاآلتي :

أ - اHديرية الـفرعية للـمستخدمWأ - اHديرية الـفرعية للـمستخدمW وتضم ثالثة (3)
مكاتب :

pWستخدمH1 - مكتب تسيير ا

p2 - مكتب تسيير مستخدمي التأطير

3 - مكتب اHنازعات والنشاط االجتماعي.

ب - اHديـريـة الفـرعيـة لـلمـيزانـيـة واحملاسـبة ب - اHديـريـة الفـرعيـة لـلمـيزانـيـة واحملاسـبة وتضم
:  ( 2 ) Wمكتب

pيزانية والصفقات العموميةH1 - مكتب عمليات ا

2 - مكتب احملاسبة.

ج - اHديـرية الـفرعـية لـلوسـائل العـامةج - اHديـرية الـفرعـية لـلوسـائل العـامة وتـضم ثالثة
( 3 ) مكاتب :

p1 - مكتب العتاد

p2 - مكتب احلفظ والصيانة

3 - مكتب تسيير األمالك العقارية.
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د - اHـديـريـة الــفـرعـيــة لـلـتــكـوين وحتـســW اHـسـتـوىد - اHـديـريـة الــفـرعـيــة لـلـتــكـوين وحتـســW اHـسـتـوى
:  ( 2 ) Wوتضم مكتب

p1 - مكتب برامج التكوين
2 - مكتب التكوين وحتسW اHستوى والرسكلة.

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

حــرّر بـــاجلــزائــر في 14 مــحــرّم عــام 1431 اHــوافق 31
ديسمبر سنة 2009.

يقريقرّران ما يأتي :ران ما يأتي :

اHــاداHــادّة األولى : ة األولى : يـــتـــمّم هـــذا الــقـــرار الـــقـــرار الــوزاري
اHشـتـرك اHؤرخ في 7 مـحـرم عام 1429 اHـوافق 15 يـنـاير

سنة 2008 واHذكور أعاله.

اHاداHادّة ة 2 :  : تتمّم اHادّة 2 من القـرار الوزاري اHشترك
اHؤرخ في 7 محرم عام 1429 اHوافق 15 ينـاير سنة 2008

واHذكور أعالهp على النحو اآلتي :

" اHــادة 2 : يـــخص اإلعــفـــاء اHــذكـــور في اHــادة األولى
أعاله :

p................................................................. -

- الــــصـــفــــقــــات اHـــتــــعـــلــــقـــة بــــإتـــاوات الــــهــــاتف واHـــاء
pوالكهرباء والغاز

- الــصـفـقــات اHـتــعـلـقــة �ـصـاريـف الـنـشــر واإلشـهـار
pفي الصحافة

- الــصــفــقــات اHــتــعــلــقــة �ــصــاريف الــنــقـل الــبــحـري
pواجلوي واخلاصة باقتناء تذاكر السفر والشحن

pال سـيـما pتـعـلـقة �ـصـاريف الـفـندقـةHالصـفـقـات ا -
pكاتب والقاعاتHاإليواء واإلطعام وتأجير ا

- الصفـقات اHتـعلـقة بصـيانـة وتنظـيف مقر وزارة
الثقافة ".

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

حــرّر بـــاجلــزائــر في 14 مــحــرّم عــام 1431 اHــوافق 31
ديسمبر سنة 2009.

عن األمW العام للحكومةعن األمW العام للحكومة
وبتفويض منهوبتفويض منه

اHدير العام للوظيفة العموميةاHدير العام للوظيفة العمومية
جمال خرشيجمال خرشي

عن وزير اHاليةعن وزير اHالية

األمW العاماألمW العام
ميلود بوطبةميلود بوطبة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قــــرار وزاري مــــشــــتــــرك مــــؤرخ في قــــرار وزاري مــــشــــتــــرك مــــؤرخ في 14 مــــحــــر مــــحــــرّم عــــام م عــــام 1431
اHــــوافق اHــــوافق 31 ديــــســــمــــبــــر ســــنـــة  ديــــســــمــــبــــر ســــنـــة p2009 يــــتــــمp يــــتــــمّم الــــقــــرارم الــــقــــرار
الـــوزاري اHـــشـــتـــرك اHـــؤرخ في الـــوزاري اHـــشـــتـــرك اHـــؤرخ في 7 مـــحـــر مـــحـــرّم عــام م عــام 1429
اHــوافق اHــوافق 15 يــنـــايــر ســـنــة  يــنـــايــر ســـنــة 2008  الـــذي يــحـــدد قــائـــمــة  الـــذي يــحـــدد قــائـــمــة
صـــفـــقــات الـــدراســـات واخلــدمـــات اHـــعــفـــاة من تـــقــد�صـــفـــقــات الـــدراســـات واخلــدمـــات اHـــعــفـــاة من تـــقــد�

كفالة حسن تنفيذ الصفقة.كفالة حسن تنفيذ الصفقة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 pاليةHإن وزير ا
pو وزيرة الثقافة

- �قتـضى اHرسـوم  الرئاسي رقم 02 - 250 اHؤرخ
في 13 جــمــادى األولى عــام 1423 اHــوافق 24 يـــولــيــو ســنــة
2002 واHــتــضــمن تــنــظــيم الــصــفــقــات الــعــمــومــيــةp اHــعـدّل

pادتان 84 و86 منهHال سيما ا pتمّمHوا
- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 09 - 129
اHــؤرّخ في 2 جـــمـــادى األولى عــام 1430 اHــوافق 27 أبــريل

pتضمّن جتديد مهام أعضاء احلكومةHسنة 2009  وا
- و�ــــقـــــتــــضى اHـــــرســــوم الـــــتــــنــــفـــــيــــذي رقم 95 - 54
اHـؤرخ في 15 رمـضان عام 1415 اHـوافق 15 فبـراير سـنة

pاليةH1995 الذي يحدد صالحيات وزير ا

- و�قتـضى اHرسوم التـنفيذي رقم 05 - 79 اHؤرخ
في 17 مـــحـــرّم عــام 1426 اHــوافق 26 فـــبـــرايـــر ســـنـــة 2005

pالذي يحدد صالحيات وزير الثقافة
- و�ـــقـتـضى الـقـرار الـوزاري اHـشتـرك اHـؤرخ في
7 مـــحـــرم عـــام 1429 اHــــوافق 15 يـــنـــايــــر ســـنـــة 2008 الــذي
يــحــدّد قـائــمــة صــفـقــات الــدراســات واخلـدمــات اHــعــفـاة من

pتقد� كفالة حسن تنفيذ الصفقة

 وزير اHالية وزير اHالية
كر� جوديكر� جودي

وزيرة الثقافةوزيرة الثقافة
خليدة توميخليدة تومي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قـــرار مـــؤرقـــرار مـــؤرّخ في خ في 9  صــــفــــر عـــام   صــــفــــر عـــام 1431 اHــــوافق  اHــــوافق 25  يــــنــــايـــر  يــــنــــايـــر
ســنـــة ســنـــة p2010 يـــتــضــمp يـــتــضــمّن تــفــويـض اإلمــضــاء إلى نــائبن تــفــويـض اإلمــضــاء إلى نــائب

مدير.مدير.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

pاليّةHإنّ وزير ا

- �ـقتـضى اHـرسـوم الـرئاسي رقم 09 - 129 اHـؤرخ
في 2 جــــمــــادى األولى عــــام 1430 اHــــوافق 27 أبــــريل ســــنــــة

pتضمن جتديد مهام أعضاء احلكومةH2009 وا
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- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتّــــنــــفـــيــــذيّ رقم 07 - 364
اHــؤرّخ في 18 ذي الــقــعــدة عــام 1428 اHــوافق 28 نــوفــمــبــر
سـنة 2007 واHـتـضـمّن تـنـظـيم اإلدارة اHـركـزية في وزارة

pاليّةHا

- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذيّ رقم 08 - 374
اHــؤرخ في 28 ذي الــقــعــدة عــام 1429 اHــوافق 26 نــوفــمــبــر
ســــنــــة 2008 الــــذي يـــــرخّص ألعـــــضــــاء احلــــكـــــومــــة تـــــفــــويض

pإمضائهم

- وبعد االطالع عـلى اHرسوم الـرئاسي اHؤرّخ في 5
شــــــوال عـــــام 1430 اHـــــوافق  24 ســــــبــــــتـــــمــــــبـــــر ســــــنـــــة 2009
واHــتـــضــمّـن تــعــيـــW الــسّـــيــد أحـــمــد مـــغالويp نــائـب مــديــر
لــــلــــوســــائـل واHــــيــــزانــــيــــة في اHــــديــــريـــــة الــــعــــامــــة لألمالك

pالوطنية

يقريقرّر ما يأتي :ر ما يأتي :

pــادّة األولى : ة األولى : يـــفـــوّض إلى الـــسّـــيـــد أحــمـــد مـــغالويHــاداHا
نــائب مـــديــر الــوســائل واHـــيــزانــيــة في اHـــديــريــة الــعــامــة
لألمالك الــوطــنــيــةp اإلمــضــاء في حــدود صالحــيــاتهp بــاسم
وزيــر اHــالـيّــةp عــلى األوامـر اخلــاصــة بـالــدفع أو الــتــحـويل
وتـــــــفـــــــويض االعـــــــتـــــــمــــــادات ووثـــــــائـق اإلثــــــبـــــــات اخلـــــــاصــــــة

باHصاريف وبيانات اإليرادات باستثناء القرارات.

اHاداHادّة ة 2 : : ينشـر هـــذا القـرار في اجلــريدة الرّسميّة
للجمــهوريّة اجلــزائريّة الدّ�ـقراطيّة الشّعبيّة.

حــــرّر بــــاجلــــزائــــر في 9 صــــفــــر عــــام 1431 اHــــوافق 25
يناير سنة 2010.

كريــم جوديكريــم جودي

وزارة التهيئة وزارة التهيئة العمرانيةالعمرانية
والبيئة والسياحةوالبيئة والسياحة

قــــرار وزاري مـــــشـــــتــــرك مـــــؤرخ في قــــرار وزاري مـــــشـــــتــــرك مـــــؤرخ في 26 شـــــوال عــــام  شـــــوال عــــام 1430
اHوافق اHوافق 15 أكتـوبر سـنة  أكتـوبر سـنة p2009 يحـدp يحـدّد تعـداد مناصبد تعـداد مناصب
الــشــغل وتــصــنــيــفــهــا ومــدة الــعــقــد اخلــاص بــاألعــوانالــشــغل وتــصــنــيــفــهــا ومــدة الــعــقــد اخلــاص بــاألعــوان
الــــعــــامــــلــــW في نــــشــــاطــــات احلــــفظ أو الــــصــــيــــانـــة أوالــــعــــامــــلــــW في نــــشــــاطــــات احلــــفظ أو الــــصــــيــــانـــة أو

اخلدمات بعنوان الديوان الوطني للسياحة.اخلدمات بعنوان الديوان الوطني للسياحة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

pالعام للحكومة Wإن األم

pاليةHووزير ا

pووزير التهيئة العمرانية والبيئة والسياحة

- �قتـضى اHرسـوم  الرئاسي رقم 07 - 308 اHؤرخ
في 17 رمـضـان عام 1428 اHـوافق 29 سـبـتمـبـر سـنة 2007
الــــذي يــــحــــدد كـــيــــفــــيــــات تــــوظــــيف األعــــوان اHــــتـــعــــاقــــدين
وحــقـــوقــهـم وواجــبـــاتـــهم والـــعــنـــاصـــر اHــشـــكـــلــة لـــرواتـــبــهم
والــقــواعـد اHــتـعــلــقـة بــتـســيـيــرهم وكــذا الـنــظــام الـتــأديـبي

pادة 8 منهHال سيما ا pطبق عليهمHا

- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 09 - 129
اHــؤرخ في 2 جـــمـــادى األولى عــام 1430 اHــوافق 27 أبــريل

pتضمن جتديد مهام أعضاء احلكومةHسنة 2009 وا

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

pاليةH1995  الذي يحدد صالحيات وزير ا

- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 03 - 190
اHــــؤرخ في 26 صــــفــــر عـــام 1424 اHــــوافق 28 أبــــريل ســــنـــة
2003  الـــذي يــــحـــدد صـالحـــيـــات اHــــديـــر الـــعــــام لـــلـــوظــــيـــفـــة

pالعمومية

- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 07 - 350
اHــؤرخ في 8 ذي الـــقـــعـــدة عــام 1428 اHــوافق 18 نـــوفـــمـــبــر
ســــنــــة 2007  الــــذي يـــــحــــدد صالحـــــيــــات وزيــــر الــــتـــــهــــيــــئــــة

pالعمرانية والبيئة والسياحة

- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسي  اHـؤرخ في 7 ربـيع
الثاني عام 1423 اHوافق 18 يونـيو سنة 2002  واHتضمن

pالعام للحكومة Wاألم Wتعي

- و�ــقـتــضى الـقــرار الـوزاري اHــشـتــرك اHـؤرّخ في
20 رمـــضـــان عـــام 1423 اHــــوافق 25 نـــوفــــمـــبــــر ســـنـــة 2002

pتضمّن التنظيم الداخلي للديوان الوطني للسياحةHوا

يقريقرّرون ما يأتي :رون ما يأتي :

اHـادة األولى :اHـادة األولى :  تـطـبـيـقـا ألحـكـام اHـادة 8 من اHـرسـوم
الـرئـاسي رقم 07 - 308 اHـؤرخ في 17 رمــضـان عـام 1428
اHــوافق 29 ســبـــتــمــبـــر ســنــة 2007 واHــذكـــور أعالهp يــحــدد
تـــعــداد مـــنـــاصب الـــشــغل اHـــطـــابــقـــة لـــنــشـــاطـــات احلــفظ أو
الـصيـانـة أو اخلدمـات وتـصـنيـفـها وكـذا مـدة العـقـد اخلاص
بـاألعوان العـاملـW لدى الـديوان الـوطني للـسيـاحةp طـبقا

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

حـــرّر بـــاجلـــزائــر في 26 شـــوال عــام 1430 اHــوافق 15
أكتوبر سنة 2009.

عن األمW العام للحكومةعن األمW العام للحكومة
وبتفويض منهوبتفويض منه

اHدير العام للوظيفة العموميةاHدير العام للوظيفة العمومية
جمال خرشيجمال خرشي

وزير اHاليةوزير اHالية
كر� جوديكر� جودي

وزير التهيئة العمرانيةوزير التهيئة العمرانية
والبيئة والسياحةوالبيئة والسياحة
شريف رحمانيشريف رحماني

التصنيفالتصنيف

التعدادالتعداد
( 2+1 )

الرقمالرقم
االستداللياالستداللي

مناصب الشغلمناصب الشغل

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

200

219

240

263

288

315

348

-

1

2

3

4

5

6

7

-

الصنفالصنف

التعداد حسب طبيعة عقد العملالتعداد حسب طبيعة عقد العمل

التوقيتالتوقيت
اجلزئياجلزئي

التوقيتالتوقيت
الكاملالكامل

التوقيتالتوقيت
اجلزئياجلزئي

التوقيتالتوقيت
الكاملالكامل

عقد محدد اHدةعقد محدد اHدة
(2)

عقد غير محدد اHدةعقد غير محدد اHدة
(1)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

-

1

2

1

-

-

-

-

-

-

2

-

1

7

عامل مهني من اHستوى األول

عون اخلدمة من اHستوى األول

حارس

سائق سيارة من اHستوى األول

عامل مهني من اHستوى الثاني

سائق سيارة من اHستوى الثاني

عون اخلدمة من اHستوى الثاني

سائق سيارة من اHستوى الثالث

عامل مهني من اHستوى الثالث

عون اخلدمة من اHستوى الثالث

عون الوقاية من اHستوى األول

عامل مهني من اHستوى الرابع

عون الوقاية من اHستوى الثاني

اجملموع العاماجملموع العام

وزارة الفالحة والتنمية الريفيةوزارة الفالحة والتنمية الريفية
قـرار وزاري مـشـتـرك مـؤرخ في قـرار وزاري مـشـتـرك مـؤرخ في 29 جـمــادى الـثـانـيـة عـام جـمــادى الـثـانـيـة عـام
1430 اHـوافق  اHـوافق 23 يـونـيـو سـنة  يـونـيـو سـنة p2009 يـحـدp يـحـدّد تـصـنيفد تـصـنيف

اHـــعــــهـــد الـــوطــــني لــــلـــطب الــــبـــيـــطــــري وكـــذا شـــروطاHـــعــــهـــد الـــوطــــني لــــلـــطب الــــبـــيـــطــــري وكـــذا شـــروط
االلتحاق باHناصب العليا التابعة له.االلتحاق باHناصب العليا التابعة له.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

pالعام للحكومة Wإن األم
pاليةHووزير ا

pووزير الفالحة والتنمية الريفية
- �قتـضى اHرسـوم الرئاسي رقم 07 - 307  اHؤرخ
في 17 رمـضـان عام 1428 اHـوافق 29 سـبـتمـبـر سـنة 2007
الـذي يــحـدد كـيــفـيـات مــنح الـزيــادة االسـتـداللــيـة لــشـاغـلي

pؤسسات واإلدارات العموميةHناصب العليا في اHا
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- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 09 - 129
اHــؤرخ في 2 جـــمـــادى األولى عــام 1430 اHــوافق 27 أبــريل

pتضمن جتديد مهام أعضاء احلكومةHسنة 2009 وا
- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 93 - 148
اHــؤرخ في 2 مـــحـــرّم عــام 1414 اHــوافق 22 يـــونـــيـــو ســـنـــة
1993 واHـــتــــضـــمن تــــعـــديل الــــقـــانــــون األســـاسي لــــلـــمــــعـــهـــد

الــوطـني لــلـصـحــة احلـيـوانــيـة وتـغــيـيــر تـسـمــيـته لــيـصـبح
pعهد الوطني للطب البيطريHا

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

pاليةH1995  الذي يحدد صالحيات وزير ا

- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 95 - 115
اHؤرخ في 22 ذي القـعدة عام 1415 اHوافق 22 أبـريل سنة
1995 واHــــتـــضــــمن الــــقـــانــــون األســـاسـي اخلـــاص بــــاألطـــبـــاء

pWتخصصHا Wواألطباء البيطري Wالبيطري
- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 03 - 190
اHــــؤرخ في 26 صــــفــــر عـــام 1424 اHــــوافق 28 أبــــريل ســــنـــة
2003  الـــذي يــــحـــدد صـالحـــيـــات اHــــديـــر الـــعــــام لـــلـــوظــــيـــفـــة

pالعمومية
- و�قتـضى اHرسوم التـنفيذي رقم 08 - 04 اHؤرخ
في 11 مــــحــــرّم عـــام 1429 اHــــوافق 19 يــــنــــايــــر ســــنـــة 2008
WـنتـمHا WـوظفـHتـضـمن القـانون األسـاسي اخلـاص باHوا
pؤسسات واإلدارات العموميةHشتركة في اHلألسالك ا

- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسي  اHـؤرخ في 7 ربـيع
الثاني عام 1423 اHوافق 18 يونـيو سنة 2002  واHتضمن

pالعام للحكومة Wاألم Wتعي
- و�ــقـتــضى الـقــرار الـوزاري اHــشـتــرك اHـؤرخ في
25 ذي الـــــقـــــعـــــدة عــــام 1417 اHـــــوافق 2 أبـــــريـل ســـــنــــة 1997

واHــتـضــمـن الـتــنــظــيم الــداخــلي لــلــمــعــهــد الـوطــنـي لـلــطب
pتمّمHعدّل واHا pالبيطري

- و�ــقـتــضى الـقــرار الـوزاري اHــشـتــرك اHـؤرخ في
28 ذي الـــــقـــــعـــــدة عــــام 1417 اHـــــوافق 5 أبـــــريـل ســـــنــــة 1997

واHـتـعـلق بـتـصـنـيـف اHـنـاصب الـعـلـيـا في اHـعـهـد الـوطـني
pللطب البيطري

يقريقرّرون ما يأتي :رون ما يأتي :

اHادة األولى :اHادة األولى :  تـطبـيقـا ألحكـام اHادة 13 من اHـرسوم
الـرئـاسي رقم 07 - 307 اHـؤرخ في 17 رمــضـان عـام 1428
اHــوافق 29 ســبــتــمــبــر ســنـة 2007  واHــذكــور أعالهp يــحــدد
هــذا الـقــرار تــصــنـيـف اHـعــهــد الــوطــني لـلــطب الــبــيــطـري

وكذا شروط االلتحاق باHناصب العليا التابعة له.

اHـاداHـادّة ة 2 :  : يـصــنف اHــعـهـد الــوطـنـي لـلـطـب الـبــيـطـري
في الصنف أp القسم 1.

اHــاداHــادّة ة 3 :  : حتــدد الـــزيــادات االســـتــداللـــيــة لـــلــمـــنــاصب
الــعـلـيـا الـتـابـعـة لــلـمـعـهـد الـوطـني لــلـطب الـبـيـطـري  وكـذا

شروط االلتحاق بهذه اHناصبp طبقا للجدول اآلتي :

التصنيفالتصنيف
طريقةطريقة
WالتعيWالتعي

القسمالقسم

اHؤسسةاHؤسسة
العموميةالعمومية

الصنفالصنف
Wشروط التعيWشروط التعي اHناصب العليااHناصب العليا

الزيادةالزيادة
االستدالليةاالستداللية

اHستوىاHستوى
السلالسلّميمي

اHعهد
الوطني
للطب

البيطري

اHدير العام
مدير عام مساعد

مدير علمي
وتقني

مدير مخبر

أ
أ

أ

1200

720

720

- طـــــــــــبــــــــــيــب بــــــــــيـــــــــــطــــــــــري
مــتـــخــصص من الــدرجــة

الثانية مرسم.
- مـفتـش بيـطـري رئـيسي

مشرف مرسم.

- طـــــــــــبــــــــــيــب بــــــــــيـــــــــــطــــــــــري
مــتـــخــصص من الــدرجــة

الثانية مرسم.
- مـفتـش بيـطـري رئـيسي

مشرف مرسم.
- مـفتـش بيـطـري رئـيسي
يــــــــــــثـــــــــــبـت خـــــــــــمـس ( 5 )
ســنـــوات خــدمـــة فـــعــلـــيــة

بهذه الصفة.

مرسوم

قرار من
الوزير

قرار من
الوزير

1

1

1

م
مَ

مَ
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التصنيفالتصنيف
طريقةطريقة
WالتعيWالتعي القسمالقسم

اHؤسسةاHؤسسة
الصنفالصنفالعموميةالعمومية

Wشروط التعيWشروط التعي الزيادةالزيادةاHناصب العليااHناصب العليا
االستدالليةاالستداللية

اHستوىاHستوى
السلالسلّميمي

مدير اإلدارة
العامة

رئيس مصلحة
تقنية للمخبر

رئيس قسم في
اHديرية العلمية

والتقنية

رئيس قسم في
مديرية اإلدارة

العامة

رئيس مصلحة
في اHديرية
العلمية
والتقنية

اHعهد
الوطني
للطب

البيطري

قرار من
الوزير

مقرر من
اHدير
العام

مقرر من
اHدير
العام

مقرر من
اHدير
العام

مقرر من
اHدير
العام

1

1

1

1

1

أ

أ

أ

أ

أ

- مـــتــصـــرف رئـــيـــسي يـــثـــبت
خـمس ( 5 ) سـنـوات  خـدمـة

فعلية بهذه الصفة.
- متصرف يثبت عشر ( 10 )
سنـوات  خـدمة فـعلـية بـهذه

الصفة.

- طــبـيب بــيـطـري مــتـخـصص
من الدرجة األولى مرسم.

- مــــفـــتـش بـــيــــطـــري رئــــيـــسي
يـــثـــبت ثالث ( 3 ) ســـنـــوات

خدمة فعلية بهذه الصفة.
- طـبيب بـيطـري يثـبت عشر
( 10 ) ســـــــــنـــــــــوات  خـــــــــدمـــــــــة

فعلية بهذه الصفة.
- مــــهــــنـــدس دولــــة فـي اخملــــبـــر
والصيـانة يثـبت عشر (10)
سنـوات  خـدمة فـعلـية بـهذه

الصفة.

- طــبـيب بــيـطـري مــتـخـصص
من الدرجة األولى مرسم.

- مــــفـــتـش بـــيــــطـــري رئــــيـــسي
يـــثـــبت ثالث ( 3 ) ســـنــوات

خدمة فعلية بهذه الصفة.
- طـبيب بـيطـري يثـبت عشر
( 10 ) ســـــــــنـــــــــوات  خـــــــــدمـــــــــة

فعلية بهذه الصفة.

- مـــتـــصـــرف رئــــيـــسي مـــرسم
يـــثـــبت ثالث ( 3 ) ســـنــوات

خدمة فعلية بهذه الصفة.
- مـتصـرف يـثـبت ثـمـاني (8)
سـنـوات خـدمـة فـعـلـيـة بـهذه

الصفة.

- طـــــبـــــيـب بـــــيـــــطـــــري يـــــثـــــبت
ثـمـاني ( 8 ) سـنـوات خـدمـة

فعلية بهذه الصفة.
- مفتـش بيطـري يثبت ثالث
( 3 ) ســنـوات خــدمـة فـعــلـيـة

بهذه الصفة.

432

432

432

259

259

م - 1

م - 1

م - 1

م - 2

م - 2
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التصنيفالتصنيف
طريقةطريقة
WالتعيWالتعي القسمالقسم

اHؤسسةاHؤسسة
الصنفالصنفالعموميةالعمومية

الزيادةالزيادةاHناصب العليااHناصب العليا
االستدالليةاالستداللية

اHستوىاHستوى
السلالسلّميمي

رئيس مصلحة
في مديرية
اإلدارة العامة

رئيس مصلحة
لالعالم اآللي
واألرشيف في
مديرية اإلدارة

العامة

اHعهد
الوطني
للطب

البيطري

مقرر من
اHدير
العام

مقرر من
اHدير
العام

1

1

أ

أ

- مــتـصــرف يــثـبت أربع ( 4 )
سنـوات  خـدمة فـعلـية بـهذه

الصفة.

- مـــــهــــنـــــدس دولـــــة في اإلعالم
اآللــي يــــــــــــثـــــــــــــبـت أربـع ( 4 )
سنـوات  خـدمة فـعلـية بـهذه

الصفة.

156

156

م - 3

م - 3

Wشروط التعيWشروط التعي

اHـادة اHـادة 4 :  :  تطـبـيـقـا ألحـكـام اHادة 10 من اHـرسـوم الـرئـاسي رقم 07 - 307 اHـؤرخ في 17 رمـضـان عام 1428 اHـوافق 29
سـبـتـمـبـر سـنة 2007  واHـذكـور أعالهp حتـدد الـزيـادة االسـتـداللـيـة لـلـمـنـصـب الـعـالي لـرئـيس مـصـلـحـة الـشـؤون الـعـامـة في

اخملابر البيطرية التابعة للمعهد الوطني للطب البيطري وكذا شروط االلتحاق بهp طبقا للجدول اآلتي :

Wطريقة التعيWطريقة التعي شروط التعيWشروط التعيWاHؤسسة العموميةاHؤسسة العمومية الزيادة االستدالليةالزيادة االستدالليةاHنصب العالياHنصب العالي

رئيس مصلحة
الشؤون العامة في
اخملابر البيطرية

اHعهد الوطني
للطب البيطري

مقرر من
اHدير العام

- مـــلـــحق رئــــيـــسي لإلدارة أو
رتــبـة مـعــادلـة يــثـبت خـمس
(5) ســنــوات  خــدمــة فــعــلــيـة

بهذه الصفة.
- مــــــــلــــــــحـق اإلدارة أو رتــــــــبـــــــة
مـــعــادلـــة يـــثـــبت ثـــمــاني (8)
سنـوات  خـدمة فـعلـية بـهذه

الصفة.

75

اHـادة اHـادة 5 :  :  يــجب أن تـكـون لـلـمـوظـفـW الـذين يـشـغـلـون اHـنـصب الــعـالي لـرئـيس مـصـلـحـة الـشـؤون الـعـامـة في اخملـابـر
البيطرية رتبة توافق اHهام اHسندة إلى هذا اHنصب.

6 :  :  تـلــغـى أحـكــام الــقــرار الــوزاري اHــشــتـرك اHــؤرّخ في 28 ذي الـقــعــدة عـام 1417 اHــوافق 5 أبــريل ســنـة 1997 اHـادة اHـادة 
واHذكور أعاله.

اHاداHادّة ة 7 :  : ينشر هذا القرار في اجلريدة الرّسميّة للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حرّر باجلزائر في 29 جمادى الثانية عام 1430 اHوافق 23 يونيو سنة 2009.

عن األمW العام للحكومةعن األمW العام للحكومة
وبتفويض منهوبتفويض منه

اHدير العام للوظيفة العموميةاHدير العام للوظيفة العمومية
جمال خرشيجمال خرشي

عن وزير اHاليةعن وزير اHالية
األمW العاماألمW العام
ميلود بوطبةميلود بوطبة

عن وزير الفالحة عن وزير الفالحة 
والتنمية الريفيةوالتنمية الريفية

األمW العاماألمW العام
سيد أحمد فروخيسيد أحمد فروخي
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وزارة الصحة والسكانوزارة الصحة والسكان
وإصالح اFستشفياتوإصالح اFستشفيات

قـــــرار وزاري مـــــشـــــتـــــرك مـــــؤرخ في قـــــرار وزاري مـــــشـــــتـــــرك مـــــؤرخ في 3 مــــحـــــر مــــحـــــرّم عــــام م عــــام 1431
اHــوافق اHــوافق 20 ديـــســمـــبــر ســـنــة  ديـــســمـــبــر ســـنــة p2009 يـــحــدp يـــحــدّد الـــتــنـــظــيمد الـــتــنـــظــيم

الداخلي للمؤسسات العمومية االستشفائية.الداخلي للمؤسسات العمومية االستشفائية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

pالعام للحكومة Wإن األم
pستشفياتHووزير الصحة والسكان وإصالح ا

pاليةHووزير ا
- �قـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسي رقم 09 - 129 اHـؤرخ
في 2 جــــمــــادى األولى عــــام 1430 اHــــوافق 27 أبــــريل ســــنــــة

pتضمن جتديد مهام أعضاء احلكومةH2009 وا

- و�ــــــقـــتـــضى اHـــرســـوم الــــتـــنـــفـــيـــذي رقم 07 - 140
اHــؤرّخ في 2  جــمــادى األولى عــام 1428  اHــوافق 19 مــايــو
سـنـة 2007 واHـتـضـمـن إنـشــــاء اHــؤسـســـــات الـعــمـومـيـة
االسـتشــفائيــة واHؤسـسـات العمـومـية لـلصحـة اجلوارية
وتـنـظـيــمـهــا وسـيــرهـاp اHـعــدّل واHـتـمّمp ال سـيـمـا اHـادّة 22

pمنه
- و�ــــــقــــتــــضى اHــــرســــــوم الــــرّئــــاسيّ  اHــــؤرخ في 7
ربـــيع الــــثـــاني عـــام 1423 اHــــوافق 18 يـــونـــيــــو ســـنـــة 2002

pالعام للحكومة Wاألم Wتضمّن تعيHوا

يقريقرّرون ما يأتي :رون ما يأتي :

اHاداHادّة األولى : ة األولى : تـطبـيقـا  ألحكـام اHادة 22 من اHـرسوم
التـنفـيذي رقم 07 - 140 اHـؤرّخ في 2  جـمادى األولى عام
1428 اHــوافق 19 مــايــو ســنــة 2007 واHــذكــور أعالهp يــحــدد

هـذا الــقــرار الـتــنـظــيم الــداخـلـي لـلــمـؤســســات الـعــمـومــيـة
االستشفائية.

اHــاداHــادّة ة 2 :  : يـــشــمـل الــتــنـــظــيم الـــداخــلي لـــلــمـــؤســســات
pـديـرHـوضـوعـة حتت سـلـطـة اHا pالـعـمـومـيـة االسـتـشـفـائـيـة
pالــذي يــلــحق به مكـتب الـتـنظـيم الـعـام ومكـتب االتـصال

ما يأتي :
pديرية الفرعية للمصالح الصحيةHا -
pديرية الفرعية للموارد البشريةHا -
pديرية الفرعية للمالية والوسائلHا -

- اHـديـريــة الـفـرعـيـة لـصـيـانـة الــتـجـهـيـزات الـطـبـيـة
والتجهيزات اHرافقة.

اHــــاداHــــادّة ة 3 :  : تـــشــــمل اHــــديــــريــــة الـــفــــرعــــيـــة لــــلــــمـــصــــالح
الصحية ثالثة ( 3 ) مكاتب :

pمكتب القبول -
pمكتب التعاقد وحساب التكاليف -

- مــكـتب تـنــظـيم الــنـشـاطـات الــصـحـيــة ومـتـابــعـتـهـا
وتقييمها.

اHاداHادّة ة 4 :  : تـشمل اHديريـة الفرعيـة للموارد الـبشرية
: ( 2 ) Wمكتب

pنازعاتHوارد البشرية واHمكتب تسيير ا -
- مكتب التكوين.

اHاداHادّة ة 5 :  : تشمل اHديريـة الفرعية للمالية والوسائل
ثالثة ( 3 ) مكاتب :

pيزانية واحملاسبةHمكتب ا -
pمكتب الصفقات العمومية -

- مكتب الوسائل العامة والهياكل.

اHــــاداHــــادّة ة 6 :  : تــــشــــمـل اHــــديــــريــــة الـــــفــــرعــــيــــة لـــــصــــيــــانــــة
: ( 2 ) Wرافقة مكتبHالتجهيزات الطبية والتجهيزات ا

pمكتب صيانة التجهيزات الطبية -
- مكتب صيانة التجهيزات اHرافقة.

اHاداHادّة ة 7 :  : ينـشر هـــذا القــرار في اجلـريدة الرسمية
للجمهــورية اجلــزائرية الد�قـراطية الشعبية.

حـــرر بـــاجلـــزائـــر في 3 مـــحـــرّم عـــام 1431 اHــوافق 20
ديسمبر سنة 2009.

عن األمW العام للحكومةعن األمW العام للحكومة
وبتفويض منهوبتفويض منه

اHدير العام للوظيفة العموميةاHدير العام للوظيفة العمومية
جمال خرشيجمال خرشي

 وزير اHالية وزير اHالية
كر� جوديكر� جودي

وزير وزير الصحة والسكانالصحة والسكان
وإصالح اHستشفياتوإصالح اHستشفيات

السعيد بركاتالسعيد بركات

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قـــــرار وزاري مـــــشـــــتـــــرك مـــــؤرخ في قـــــرار وزاري مـــــشـــــتـــــرك مـــــؤرخ في 3 مــــحـــــر مــــحـــــرّم عــــام م عــــام 1431
اHــوافق اHــوافق 20 ديـــســمـــبــر ســـنــة  ديـــســمـــبــر ســـنــة p2009 يـــحــدp يـــحــدّد الـــتــنـــظــيمد الـــتــنـــظــيم

الداخلي للمؤسسات العمومية للصحة اجلوارية.الداخلي للمؤسسات العمومية للصحة اجلوارية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

pالعام للحكومة Wإن األم
pستشفياتHووزير الصحة والسكان وإصالح ا

pاليةHووزير ا
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- �قـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسي رقم 09 - 129 اHـؤرخ
في 2 جــــمــــادى األولى عــــام 1430 اHــــوافق 27 أبــــريل ســــنــــة

pتضمن جتديد مهام أعضاء احلكومةH2009 وا

- و�ــــــقـــتـــضى اHـــرســـوم الــــتـــنـــفـــيـــذي رقم 07 - 140
اHــؤرّخ في 2  جــمــادى األولى عــام 1428  اHــوافق 19 مــايــو
سـنـة 2007 واHـتـضــمن إنـشــــاء اHـــؤسـســـــات الـعـــمـومـيـة
االسـتشــفائيــة واHؤسـسـات العمـومـية لـلصحـة اجلوارية
وتـنـظـيــمـهــا وسـيــرهـاp اHـعــدّل واHـتـمّمp ال سـيـمـا اHـادّة 22

pمنه
- و�ــــــقــــتــــضى اHــــرســــــوم الــــرّئــــاسي  اHــــؤرخ في 7
ربـــيع الــــثـــاني عـــام 1423 اHــــوافق 18 يـــونـــيــــو ســـنـــة 2002

pالعام للحكومة Wاألم Wتضمّن تعيHوا

يقريقرّرون ما يأتي :رون ما يأتي :

اHاداHادّة األولى : ة األولى : تـطبـيقـا  ألحكـام اHادة 22 من اHـرسوم
التـنفـيذي رقم 07 - 140 اHـؤرّخ في 2  جـمادى األولى عام
1428 اHــوافق 19 مــايــو ســنــة 2007 واHــذكــور أعالهp يــحــدد

هـذا الــقــرار الـتــنـظــيم الــداخـلـي لـلــمـؤســســات الـعــمـومــيـة
للصحة اجلوارية.

اHــاداHــادّة ة 2 :  : يـــشــمـل الــتــنـــظــيم الـــداخــلي لـــلــمـــؤســســات
الـــعــمــومـــيــة لــلــصـــحــة اجلــواريـــةp اHــوضــوعــة حتـت ســلــطــة
اHــديــرp الـــذي يــلــحق به مــكـــتب الــتــنــظــيـم الــعــام ومــكــتب

االتصالp ما يأتي :
pديرية الفرعية للمصالح الصحيةHا -
pديرية الفرعية للموارد البشريةHا -
pديرية الفرعية للمالية والوسائلHا -

- اHـديـريــة الـفـرعـيـة لـصـيـانـة الــتـجـهـيـزات الـطـبـيـة
والتجهيزات اHرافقة.

اHــــاداHــــادّة ة 3 :  : تـــشــــمل اHــــديــــريــــة الـــفــــرعــــيـــة لــــلــــمـــصــــالح
الصحية ثالثة ( 3 ) مكاتب :

pمكتب الوقاية ونظافة احمليط -
pمكتب القبول والتعاقد وحساب التكاليف -

- مــكـتب تـنــظـيم الــنـشـاطـات الــصـحـيــة ومـتـابــعـتـهـا
وتقييمها.

اHاداHادّة ة 4 :  : تـشمل اHديريـة الفرعيـة للموارد الـبشرية
: ( 2 ) Wمكتب

pنازعاتHوارد البشرية واHمكتب تسيير ا -
- مكتب التكوين.

اHاداHادّة ة 5 :  : تشمل اHديريـة الفرعية للمالية والوسائل
ثالثة ( 3 ) مكاتب :

pيزانية واحملاسبةHمكتب ا -
pمكتب الصفقات العمومية -

- مكتب الوسائل العامة والهياكل.

اHــــاداHــــادّة ة 6 :  : تــــشــــمـل اHــــديــــريــــة الـــــفــــرعــــيــــة لـــــصــــيــــانــــة
: ( 2 ) Wرافقة مكتبHالتجهيزات الطبية والتجهيزات ا

pمكتب صيانة التجهيزات الطبية -
- مكتب صيانة التجهيزات اHرافقة.

اHاداHادّة ة 7 :  : ينـشر هـــذا القــرار في اجلـريدة الرسمية
للجمهــورية اجلــزائرية الد�قـراطية الشعبية.

حـــرر بـــاجلـــزائـــر في 3 مـــحـــرّم عـــام 1431 اHــوافق 20
ديسمبر سنة 2009.

عن األمW العام للحكومةعن األمW العام للحكومة
وبتفويض منهوبتفويض منه

اHدير العام للوظيفة العموميةاHدير العام للوظيفة العمومية
جمال خرشيجمال خرشي

 وزير اHالية وزير اHالية
كر� جوديكر� جودي

وزير وزير الصحة والسكانالصحة والسكان
وإصالح اHستشفياتوإصالح اHستشفيات

السعيد بركاتالسعيد بركات

وزارة الثقافةوزارة الثقافة
قــرار وزاري  مــشـتــرك  مــؤرخ في قــرار وزاري  مــشـتــرك  مــؤرخ في 25 شــعــبــان عــام  شــعــبــان عــام 1430
16 غـشت سنة  غـشت سنة p2009 يعـدل القـرار الوزاريp يعـدل القـرار الوزاري اHوافق اHوافق 
اHشـتـرك اHؤرخ في اHشـتـرك اHؤرخ في 21 ذي احلـجـة عام  ذي احلـجـة عام 1422 اHـوافق اHـوافق
5 مـــارس  ســـنـــة  مـــارس  ســـنـــة 2002 واHـــتــــضـــمن إنـــشــــاء الـــلـــجـــنـــة واHـــتــــضـــمن إنـــشــــاء الـــلـــجـــنـــة

اHكلفة باقتناء اHمتلكات الثقافية.اHكلفة باقتناء اHمتلكات الثقافية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

pإن وزيرة الثقافة
pاليةHووزيـــر ا
pووزير التجارة

- �ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 98 - 04 اHــــؤرخ في 20
صــفــر عــام 1419 اHــوافق 15 يـــونــيــو ســنــة 1998 واHــتــعــلق

pبحماية التراث الثقافي
- و�ـــــقـــــتـــــضـى اHـــــرســـــوم الـــــرئـــــاسي رقم 09 - 129 
اHــؤرخ في 2 جـــمـــادى األولى عــام 1430 اHــوافق 27 أبــريل

pتضمن جتديد مهام أعضاء احلكومةHسنة 2009 وا
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- و�ــــقـــــتــــضى اHـــــرســــوم الـــــتــــنــــفـــــيــــذي رقم 95 - 54
اHـؤرخ في 15 رمـضان عام 1415 اHـوافق 15 فبـراير سـنة

pاليةH1995  الذي يحدد صالحيات وزير ا

- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 02 - 453
اHـؤرخ في 17 شـوال عـام 1423 اHـوافق 21 ديـسـمـبـر سـنـة

p2002 الذي يحدد صالحيات وزير التجارة

- و�ـــقـتــضى اHـرســـوم الـتــــنـفـيـــذي رقـــم 05 - 79
اHـؤرخ في 17 مــحــرم عـام 1426 اHـوافق 26 فــبـرايــر ســنـة

p2005 الذي يحدّد صالحيات وزير الثقافة

- و�ــقـتــضى الـقــرار الـوزاري اHــشـتــرك اHـؤرخ في
21 ذي احلـــــجـــــة عـــــام 1422 اHـــــوافق 5  مـــــارس ســـــنـــــة 2002

واHــتــضــمن إنــشـاء الــلــجــنــة اHــكـلــفــة بــاقــتــنـاء اHــمــتــلــكـات
pالثقافية

يقريقرّرون ما يأتي :رون ما يأتي :

اHادة األولى :اHادة األولى :  يـهدف هـذا القـرار إلى تعـديل القرار
الـــوزاري  اHـــشــــتـــرك اHـــؤرّخ في 21 ذي احلـــجـــة عـــام 1422

اHوافق 5 مارس سنة 2002 واHذكور أعاله.

اHــــــادة اHــــــادة 2 :   :  تـــــــعـــــــدل اHــــــادة 3 مـن الـــــــقـــــــرار الـــــــوزاري
اHـــشـــتـــرك اHــؤرخ في 21 ذي احلـــجـــة عــام 1422 اHــوافق 5 

مارس سنة 2002 واHذكور أعالهp على النحو اآلتي :

" اHادة 3 :  تتشكل اللجنة من :
- مــديــر حــفظ الــتـراث الــثــقــافي وتــرمــيــمه بـوزارة

pرئيسا pالثقافة
pمدير إدارة الوسائل بوزارة الثقافة -

- ªــثل اHـديــريـة الــعـامــة لألمالك الــوطـنــيـة بـوزارة
pاليةHا

pاليةHديرية العامة للميزانية بوزارة اHثل اª -
pاليةHديرية العامة للجمارك بوزارة اHثل اª -

pثل  وزارة التجارةª -
- مدير أو مديرو اHتاحف اHعنية.

�ــكـن الــلــجــنــة اســـتــشــارة أي شــخص �ـــكــنهp بــحــكم
كـــفــــاءتهp مـــســــاعـــدتـــهـــا فـي اHـــســـائـل اHـــســـجــــلـــة في جـــدول

أعمالها.

يـعـW أعـضـاء الـلـجـنة Hـدة ثالث ( 3 ) سـنـوات قـابـلـة
لـلـتـجـديـد بـقـرار من الـوزيـر اHـكـلف بـالـثـقـافـةp بـنـاء عـلى
اقـــتـــراح من الــســـلــطـــة الـــتي يــخـــضــعـــون لـــهــا. وفي حـــالــة
تــوقف عــضــويــة أحـد األعــضــاءp يــســتــخــلف بــعــضــو جــديـد

حسب نفس األشكالp حتى انقضاء مدة العضوية ".

اHــــــادة اHــــــادة 3 :   :  تـــــــعـــــــدل اHــــــادة 5 مـن الـــــــقـــــــرار الـــــــوزاري
اHـــشـــتـــرك اHــؤرخ في 21 ذي احلـــجـــة عــام 1422 اHــوافق 5 

مارس سنة 2002 واHذكور أعالهp على النحو اآلتي :
" اHادة 5 :  يضمن أمانـة اللجنة مـدير حفظ التراث

الثقافي وترميمه بوزارة الثقافة ".

اHاداHادّة ة 4 :  : تـعوّض عـبارة " وزارة االتصـال والثـقافة "
الـواردة فـي الـقــرار الـوزاري اHــشـتــرك اHـؤرخ في 21 ذي
احلــجــة عــام 1422 اHــوافق 5  مــارس ســنــة 2002 واHــذكــور

أعالهp بعبارة " الوزارة اHكلفة بالثقافة ".

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

حـرر بــاجلـزائـر في 25 شـعــبـان عـام 1430 اHـوافق 16
غشت سنة 2009.

وزيـــرة الثقافةوزيـــرة الثقافة
خليدة توميخليدة تومي

وزيـــر اHاليةوزيـــر اHالية
كر� جوديكر� جودي

وزيـــر التجارةوزيـــر التجارة
الهاشمي جعبوبالهاشمي جعبوب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قـرار مـؤرخ في قـرار مـؤرخ في 14 مـحـر مـحـرّم عام م عام 1431 اHـوافق  اHـوافق 31 ديـسـمـبـر ديـسـمـبـر
p2009 يــتـــضــمن تـــأســيس اHـــهــرجــان الـــثــقــافيp يــتـــضــمن تـــأســيس اHـــهــرجــان الـــثــقــافي ســنــة ســنــة 

احمللي للفخار �عاتقة.احمللي للفخار �عاتقة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 pإن وزيرة الثقافة
- �قـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسي رقم 09 - 129 اHـؤرخ
في 2 جــــمــــادى األولى عــــام 1430 اHــــوافق 27 أبــــريل ســــنــــة

pتضمن جتديد مهام أعضاء احلكومةH2009 وا

- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذيّ رقم 03 - 297
اHـؤرخ في 13 رجب عـام 1424 اHـوافق 10 سـبــتـمـبـر سـنـة
2003 الـذي يــحــدّد شــروط تـنــظــيم اHــهـرجــانــات الــثـقــافــيـة

pتمّمHعدّل واHا pوكيفياته
- و�ـــقـتــضى اHـرســـوم الـتــــنـفـيـــذي رقـــم 05 - 79
اHـؤرخ في 17 مــحــرم عـام 1426 اHـوافق 26 فــبـرايــر ســنـة

p2005 الذي يحدّد صالحيات وزير الثقافة

تقرتقرّر ما يأتي :ر ما يأتي :

اHـاداHـادّة األولى :ة األولى :  تـطـبـيـقـا ألحـكـام اHـادة 2 من اHـرسـوم
الـــتــنــفــيــذي رقم 03 - 297  اHــؤرخ في 13 رجب عــام 1424
اHوافق 10 سبـتمبر سنة 2003 الذي يحـدد شروط تنظيم
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اHهـرجـانـات الثـقـافـية وكـيـفـياتـهp اHعـدّل واHـتـمّمp يؤسس
مـهــرجــان ثـقــافي مــحـلي ســنــوي لـلــفـخــار �ــعـاتــقـة بــواليـة

تيزي وزو.

اHاداHادّة ة 2 :  : ينـشر هـــذا القــرار في اجلـريدة الرسمية
للجمهــورية اجلــزائرية الد�قـراطية الشعبية.

حــرر بـــاجلــزائــر في 14 مــحــرّم عــام 1431 اHــوافق 31
ديسمبر سنة 2009.

خليدة توميخليدة تومي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قـرار مـؤرخ في قـرار مـؤرخ في 14 مـحـر مـحـرّم عام م عام 1431 اHـوافق  اHـوافق 31 ديـسـمـبـر ديـسـمـبـر
p2009 يــتـــضــمن تـــأســيس اHـــهــرجــان الـــثــقــافيp يــتـــضــمن تـــأســيس اHـــهــرجــان الـــثــقــافي ســنــة ســنــة 

احمللي للزربية بآيت هشام.احمللي للزربية بآيت هشام.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 pإن وزيرة الثقافة

- �قـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسي رقم 09 - 129 اHـؤرخ
في 2 جــــمــــادى األولى عــــام 1430 اHــــوافق 27 أبــــريل ســــنــــة

pتضمن جتديد مهام أعضاء احلكومةH2009 وا

- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذيّ رقم 03 - 297
اHـؤرخ في 13 رجب عـام 1424 اHـوافق 10 سـبــتـمـبـر سـنـة
2003 الـذي يــحــدّد شــروط تـنــظــيم اHــهـرجــانــات الــثـقــافــيـة

pتمّمHعدّل واHا pوكيفياته

- و�ـــقـتــضى اHـرســـوم الـتــــنـفـيـــذي رقـــم 05 - 79
اHـؤرخ في 17 مــحــرم عـام 1426 اHـوافق 26 فــبـرايــر ســنـة

p2005 الذي يحدّد صالحيات وزير الثقافة

تقرتقرّر ما يأتي :ر ما يأتي :

اHـاداHـادّة األولى :ة األولى :  تـطـبـيـقـا ألحـكـام اHـادة 2 من اHـرسـوم
الـــتــنــفــيــذي رقم 03 - 297  اHــؤرخ في 13 رجب عــام 1424
اHوافق 10 سبـتمبر سنة 2003 الذي يحـدد شروط تنظيم
اHهـرجـانـات الثـقـافـية وكـيـفـياتـهp اHعـدّل واHـتـمّمp يؤسس
مهرجان ثقافي مـحلي سنوي للزربية بآيت هشام بوالية

تيزي وزو.
اHاداHادّة ة 2 :  : ينـشر هـــذا القــرار في اجلـريدة الرسمية

للجمهــورية اجلــزائرية الد�قـراطية الشعبية.
حــرر بـــاجلــزائــر في 14 مــحــرّم عــام 1431 اHــوافق 31

ديسمبر سنة 2009.
خليدة توميخليدة تومي

وزارة الصيد البحري واFوارد الصيديةوزارة الصيد البحري واFوارد الصيدية

قـرار وزاري مرار وزاري مـشـتـرك مؤرخ في رك مؤرخ في 14 ذي احل ذي احلـجّـة عام ة عام 1430
اHاHــــــوافق وافق أوأوّل ل ديديــــــــســــــمــــــبــــــــر سر ســــــنــــــة ة p2009 يp يــــــحــــــــدد تدد تــــــعــــــدادداد
مــــنــــاصب الاصب الــــشــــغل وتغل وتــــصــــنــــيــــفــــهــــا وما ومــــدة الدة الــــعــــقــــد اخلد اخلـاصاص
بـاألعوان العاماألعوان العامـلW في نشلW في نشـاطات احلفظ أو الاطات احلفظ أو الـصيانةصيانة
أو اخلأو اخلــــــــــدمدمــــــــات بات بــــــــعــــــــــنــــــــوان اإلدارة اHوان اإلدارة اHــــــــركركــــــــــزيزيــــــــة لة لــــــــوزارةوزارة

الصيد البحري واHوارد الصيدية.الصيد البحري واHوارد الصيدية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

pالعام للحكومة Wإن األم

 pاليةHووزير ا

pوارد الصيديةHووزير الصيد البحري وا

- �قتـضى اHرسـوم  الرئاسي رقم 07 - 308 اHؤرخ
في 17 رمـضـان عام 1428 اHـوافق 29 سـبـتمـبـر سـنة 2007
الــــذي يــــحــــدد كـــيــــفــــيــــات تــــوظــــيف األعــــوان اHــــتـــعــــاقــــدين
وحــقـــوقــهـم وواجــبـــاتـــهم والـــعــنـــاصـــر اHــشـــكـــلــة لـــرواتـــبــهم
والــقــواعـد اHــتـعــلــقـة بــتـســيـيــرهم وكــذا الـنــظــام الـتــأديـبي

pادة 8 منهHال سيما ا pطبق عليهمHا

- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 09 - 129
اHــــــــــؤرّخ في 2 جـــــــــمــــــــادى األولى عـــــــــام 1430 اHــــــــوافق 27
أبــــريـل ســــنــــة 2009  واHـــــتــــضــــمّـن جتــــديـــــد مــــهـــــام أعــــضــــاء

pاحلكومة

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

pاليةH1995  الذي يحدد صالحيات وزير ا

- و�ــقــتـــضى اHــرســـوم الــتــنـــفــيــذي رقم 2000 - 123
اHؤرخ في 7 ربيع األوّل عام 1421 اHوافق 10 يونيو سنة
2000 الـــذي يــحـــــدد صـــالحــيـــات وزيـــر الـــصـــيـــد الـــبـــحــري

pوارد الصيديةHوا

- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 03 - 190
اHــــؤرخ في 26 صــــفــــر عـــام 1424 اHــــوافق 28 أبــــريل ســــنـــة
2003  الـــذي يــــحـــدد صـالحـــيـــات اHــــديـــر الـــعــــام لـــلـــوظــــيـــفـــة

pالعمومية

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

pالعامّ للحكومة Wاألم Wتعي
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التصنيفالتصنيف

التعدادالتعداد
( 2+1 )

الرقمالرقم

االستداللياالستداللي

مناصب الشغلمناصب الشغل

1

16

1

1

12

2

33

200

200

219

240

288

348

-

1

1

2

3

5

7

-

الصنفالصنف

التعداد حسب طبيعة عقد العملالتعداد حسب طبيعة عقد العمل

التوقيتالتوقيت
اجلزئياجلزئي

التوقيتالتوقيت
الكاملالكامل

التوقيتالتوقيت
اجلزئياجلزئي

التوقيتالتوقيت
الكاملالكامل

عقد محدد اHدةعقد محدد اHدة
(2)

عقد غير محدد اHدةعقد غير محدد اHدة
(1)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

12

2

14

1

-

-

-

-

-

1

-

16

1

1

-

-

18

عامل مهني من اHستوى األول

حارس

سائق السيارة من اHستوى األول

عامل مهني من اHستوى الثاني

عون الوقاية من اHستوى األول

عون الوقاية من اHستوى الثاني

اجملموع العاماجملموع العام

اHاداHادّة ة 2 :  ينشر هــذا الــقرار في اجلـريدة الرّسميّــة
للجمـهوريّة اجلــزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـرّر بــاجلــزائـر في 14 ذي احلــجّــة عـام 1430 اHـوافق
أوّل ديسمبر سنة 2009.

عن األمW العام للحكومةعن األمW العام للحكومة
وبتفويض منهوبتفويض منه

اHدير العام للوظيفة العموميةاHدير العام للوظيفة العمومية
جمال خرشيجمال خرشي

 وزير اHالية وزير اHالية
كر� جوديكر� جودي

وزير وزير الصيد البحريالصيد البحري
واHوارد الصيديةواHوارد الصيدية
إسماعيل ميمونإسماعيل ميمون

احملافظة العامةاحملافظة العامة
للتخطيط واالستشرافللتخطيط واالستشراف

قـــــرار وزاري مـــــشـــــتـــــرك مـــــؤرخ في قـــــرار وزاري مـــــشـــــتـــــرك مـــــؤرخ في 5 مــــحـــــر مــــحـــــرّم عــــام م عــــام 1431
22 ديـسـمبـر سـنة  ديـسـمبـر سـنة p2009 يحـدp يحـدّد عدد اHـناصبد عدد اHـناصب اHوافق اHوافق 
الـعـلــيـا لـلـمـوظـفـW اHـنـتـمـW لألسالك اHـشـتـركـة فيالـعـلــيـا لـلـمـوظـفـW اHـنـتـمـW لألسالك اHـشـتـركـة في
اHؤسسات واإلدارات العـمومية بالـمـحافظة العامةاHؤسسات واإلدارات العـمومية بالـمـحافظة العامة

للتخطيط واالستشراف.للتخطيط واالستشراف.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

pالعام للحكومة Wإن األم
pاليةHووزير ا

pواحملافظ العام للتخطيط واالستشراف

يقريقرّرون ما يأتي :رون ما يأتي :

اHـاداHـادّة األولى : ة األولى : تـطبـيـقا ألحـكـام اHادة 8 من اHرسـوم  الـرئاسي رقم 07 - 308 اHـؤرخ في 17 رمـضان عام 1428 اHـوافق
29 سـبـتمـبر سـنة 2007 واHذكـور أعالهp يهـدف هذا الـقـرار إلى حتديـد تعـداد مـناصب الـشغل اHـطابـقـة لنـشاطـات احلفظ أو

pوارد الصيديةHلدى وزارة الصيد البـحري وا Wالصيانـة أو اخلدمات وتصنيفـها وكذا مدة العقـد اخلاص باألعوان العاملـ
طبقا للجدول اآلتي :
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الشعبالشعب

اإلدارة العامة
الترجمة - الترجمة الفورية

اإلعالم اآللي

اإلحصائيات

1

1

1

1

1

2

العددالعدد اHناصب العليااHناصب العليا

مكلف باالستقبال والتوجيه
مكلف ببرامج الترجمة والترجمة الفورية

مسؤول قواعد اHعطيات
مسؤول الشبكة

مسؤول اHنظومات اHعلوماتية
مكلف بالبرامج اإلحصائية

- �ـقتـضى اHـرسـوم الـرئاسي رقم 06 - 346 اHـؤرخ
في 9 رمـــضـــان عـــام 1427 اHــــوافق 2 أكـــتـــوبــــر ســـنـــة 2006
واHـــــتـــــضـــــمّن إنـــــشـــــاء احملـــــافـــــظـــــة الـــــعـــــامــــة لـــــلـــــتـــــخـــــطـــــيط

pتمّمHعدّل واHا pواالستشراف ومهامها وتنظيمها
- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 07 - 307
اHــؤرخ في 17 رمـــضـــان عــام 1428 اHــوافق 29 ســبـــتـــمـــبــر
سـنة 2007  الذي يـحدد كـيفيـات منـح الزيـادة االستـداللية
لــــشـــاغــــلي اHــــنـــاصـب الـــعــــلــــيـــا فـي اHـــؤســــســـات واإلدارات

pالعمومية
- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 09 - 129
اHــؤرخ في 2 جـــمـــادى األولى عــام 1430 اHــوافق 27 أبــريل

pتضمن جتديد مهام أعضاء احلكومةHسنة 2009 وا
- و�ــــقـــــتــــضى اHـــــرســــوم الـــــتــــنــــفـــــيــــذي رقم 95 - 54
اHـؤرخ في 15 رمـضان عام 1415 اHـوافق 15 فبـراير سـنة

pاليةH1995  الذي يحدد صالحيات وزير ا

- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 03 - 190
اHــــؤرخ في 26 صــــفــــر عـــام 1424 اHــــوافق 28 أبــــريل ســــنـــة
2003  الـــذي يــــحـــدد صـالحـــيـــات اHــــديـــر الـــعــــام لـــلـــوظــــيـــفـــة

pالعمومية

- و�قتـضى اHرسوم التـنفيذي رقم 08 - 04 اHؤرخ
في 11 مــــحــــرّم عـــام 1429 اHــــوافق 19 يــــنــــايــــر ســــنـــة 2008
WـنتـمHا WـوظفـHتـضـمن القـانون األسـاسي اخلـاص باHوا
pـؤسـسـات واإلدارات العـمـومـيةHـشـتـركـة في اHلألسالك ا

pواد 76 و98 و133 و172 منهHال سيما ا
- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسي  اHـؤرخ في 7 ربـيع
الثاني عام 1423 اHوافق 18 يونـيو سنة 2002  واHتضمن

pالعام للحكومة Wاألم Wتعي
- و�ـقتـضى اHـرسوم الـرئـاسي اHؤرخ في 20 رجب
Wـتـضمّن تـعـيHـوافق 23 يـولـيـو سـنة 2008 واHعـام 1429 ا

pاحملافظ العام للتخطيط واالستشراف

يقريقرّرون ما يأتي :رون ما يأتي :

اHـادة األولى :اHـادة األولى :  تــطــبــيــقــا ألحــكــام اHـواد 76 و98 و133
و172 من اHـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 08 - 04  اHـؤرخ في 11
مــحــرّم عـام 1429 اHــوافق 19 يــنــايــر ســنـة 2008 واHــذكــور
أعـالهp يـحـدد عـدد اHــنـاصب الـعـلــيـا ذات الـطـابـع الـوظـيـفي
بـاحملافظـة العامـة للتـخطيط واالستشـرافp طبقـا للجدول

اآلتي :

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

حـــرّر بـــاجلـــزائـــر في 5 مـــحـــرم عـــام 1431 اHــوافق 22
ديسمبر سنة 2009.

عن األمW العام للحكومةعن األمW العام للحكومة
وبتفويض منهوبتفويض منه

اHدير العام للوظيفة العموميةاHدير العام للوظيفة العمومية
جمال خرشيجمال خرشي

عن وزير اHاليةعن وزير اHالية
األمW العاماألمW العام
ميلود بوطبةميلود بوطبة

احملافظ العام للتخطيطاحملافظ العام للتخطيط
واالستشرافواالستشراف
علي بوكراميعلي بوكرامي

قـــــرار وزاري مـــــشـــــتـــــرك مـــــؤرخ في قـــــرار وزاري مـــــشـــــتـــــرك مـــــؤرخ في 5 مــــحـــــر مــــحـــــرّم عــــام م عــــام 1431
اHـــــوافق اHـــــوافق 22 ديــــســـــمــــبـــــر ســــنــــة  ديــــســـــمــــبـــــر ســــنــــة p2009 يـــــحــــدp يـــــحــــدّد تـــــعــــدادد تـــــعــــداد
مــنــاصب الـــشــغل وتـــصــنــيــفـــهــا ومــدة الـــعــقــد اخلــاصمــنــاصب الـــشــغل وتـــصــنــيــفـــهــا ومــدة الـــعــقــد اخلــاص
باألعـوان الـعامـلـW في نـشاطـات احلـفظ أو الصـيـانةباألعـوان الـعامـلـW في نـشاطـات احلـفظ أو الصـيـانة
أو اخلــدمــات بــعــنــوان احملــافــظــة الــعــامــة لــلــتــخــطــيطأو اخلــدمــات بــعــنــوان احملــافــظــة الــعــامــة لــلــتــخــطــيط

واالستشراف.واالستشراف.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

pالعام للحكومة Wإن األم

pاليةHووزير ا

pواحملافظ العام للتخطيط واالستشراف
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- �ـقتـضى اHـرسـوم الـرئاسي رقم 06 - 346 اHـؤرخ
في 9 رمـــضـــان عـــام 1427 اHــــوافق 2 أكـــتـــوبــــر ســـنـــة 2006
واHـــــتـــــضـــــمّن إنـــــشـــــاء احملـــــافـــــظـــــة الـــــعـــــامــــة لـــــلـــــتـــــخـــــطـــــيط

pتمّمHعدّل واHا pواالستشراف ومهامها وتنظيمها

- و�ـــــقـــــتـــــضـى اHـــــرســـــوم  الـــــرئـــــاسي رقم 07 - 308
اHــؤرخ في 17 رمـــضـــان عــام 1428 اHــوافق 29 ســبـــتـــمـــبــر
ســـــنــــة 2007 الـــــذي يـــــحــــدد كـــــيـــــفــــيـــــات تـــــوظــــيـف األعــــوان
اHـــتــعــاقــدين وحــقــوقـــهم وواجــبــاتــهم والـــعــنــاصــر اHــشــكــلــة
لـرواتــبـهـم والـقــواعـد اHــتـعــلـقــة بـتــسـيــيـرهم وكــذا الـنــظـام

pادة 8 منهHال سيما ا pطبق عليهمHالتأديبي ا

- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 09 - 129
اHــؤرخ في 2 جـــمـــادى األولى عــام 1430 اHــوافق 27 أبــريل

pتضمن جتديد مهام أعضاء احلكومةHسنة 2009 وا

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

pاليةH1995  الذي يحدد صالحيات وزير ا

اHاداHادّة ة 2 :  : ينشر هذا القرار في اجلريدة الرّسميّة للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.
حرّر باجلزائر في 5 محرّم عام 1431 اHوافق 22 ديسمبر سنة 2009.

عن األمW العام للحكومةعن األمW العام للحكومة
وبتفويض منهوبتفويض منه

اHدير العام للوظيفة العموميةاHدير العام للوظيفة العمومية
جمال خرشيجمال خرشي

عن عن وزير اHاليةوزير اHالية
األمW العاماألمW العام
ميلود بوطبةميلود بوطبة

احملافظ العام للتخطيطاحملافظ العام للتخطيط
واالستشرافواالستشراف
علي بوكراميعلي بوكرامي

التصنيفالتصنيف

التعدادالتعداد
( 2+1 )

الرقمالرقم
االستداللياالستداللي

مناصب الشغلمناصب الشغل

10

1

3

1

15

200

200

288

348

-

1

1

5

7

-

الصنفالصنف

التعداد حسب طبيعة عقد العملالتعداد حسب طبيعة عقد العمل

التوقيتالتوقيت
اجلزئياجلزئي

التوقيتالتوقيت
الكاملالكامل

التوقيتالتوقيت
اجلزئياجلزئي

التوقيتالتوقيت
الكاملالكامل

عقد محدد اHدةعقد محدد اHدة
(2)

عقد غير محدد اHدةعقد غير محدد اHدة
(1)

-
-
-
-

-

-
-
-
-

-

6

-
-
-

6

4

1

3

1

9

عامل مهني من اHستوى األول
حارس

عون الوقاية من اHستوى األول
عون الوقاية من اHستوى الثاني

اجملموع العاماجملموع العام

- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 03 - 190
اHــــؤرخ في 26 صــــفــــر عـــام 1424 اHــــوافق 28 أبــــريل ســــنـــة
2003  الـــذي يــــحـــدد صـالحـــيـــات اHــــديـــر الـــعــــام لـــلـــوظــــيـــفـــة

pالعمومية
- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسي  اHـؤرخ في 7 ربـيع
الثاني عام 1423 اHوافق 18 يونـيو سنة 2002  واHتضمن

pالعام للحكومة Wاألم Wتعي
- و�ـقتـضى اHـرسوم الـرئـاسي اHؤرخ في 20 رجب
Wـتـضمّن تـعـيHـوافق 23 يـولـيـو سـنة 2008 واHعـام 1429 ا

pاحملافظ العام للتخطيط واالستشراف

يقريقرّرون ما يأتي :رون ما يأتي :

اHـادة األولى :اHـادة األولى :  تـطـبـيـقـا ألحـكـام اHـادة 8 من اHـرسـوم
الـرئـاسي رقم 07 - 308 اHـؤرخ في 17 رمــضـان عـام 1428
اHوافق 29 سبـتمبر سنة 2007 واHذكـور أعالهp يحدد هذا
الـقـرار تـعـداد مـناصـب الشـغل اHـطـابـقـة لـنـشـاطـات احلفظ
أو الــصــيــانــة أو اخلــدمــات  وتــصــنــيــفــهــا وكــذا مــدة الــعــقـد
اخلاص بـاألعوان العامـلW لدى احملـافظة العـامة للـتخطيط

واالستشرافp طبقا للجدول اآلتي :



بنك اجلزائربنك اجلزائر
نــــظـــــام رقم نــــظـــــام رقم 09 -  - 07   مـــــؤرخ في مـــــؤرخ في 23 ذي احلــــجـــــة عــــام  ذي احلــــجـــــة عــــام 1430
اHــوافق اHــوافق 10 ديـسـمـبـر سـنـة ديـسـمـبـر سـنـة p2009 يـعـد يـعـدّل الـنـظـام رقمل الـنـظـام رقم
95 -  - 01 اHؤر اHؤرّخ فيخ في 27 رمـضان عام  رمـضان عام 1415 اHوافق  اHوافق 28

فـبـرايـر سـنة فـبـرايـر سـنة p1995 اHـعدp اHـعدّل واHـتـمل واHـتـمّمp واHتـضـمن منحمp واHتـضـمن منح
الــصـنــدوق الــوطـني لــلــتـعــاضــديـة الــفالحــيـة رخــصـةالــصـنــدوق الــوطـني لــلــتـعــاضــديـة الــفالحــيـة رخــصـة

Hمارسة عمليات مصرفية.Hمارسة عمليات مصرفية.
ـــــــــــــــــ

pإن محافظ بنك اجلزائر
- �قتضى األمر رقم 03 - 11 اHؤرخ في 27  جمادى
الـثـانــيـة عـام 1424 اHـوافق 26 غــشت سـنـة 2003 واHــتـعـلق
بـالنـقد والقـرضp السيـما اHواد 62 و63 و64  و65 و71 و88

pو89 و90 منه
- و �قتـضى اHرسوم الـرئاسي اHؤرخ في 10 ربيع
األول عـام 1422 اHـوافق 2  يــونــيــو ســنـة 2001 واHــتــضـمن

pمحافظ ونواب محافظ بنك اجلزائر Wتعي
- و �قتـضى اHرسوم الـرئاسي اHؤرخ في 10 ربيع
األول عـام 1422 اHـوافق 2  يــونــيــو ســنـة 2001 واHــتــضـمن

pأعضاء في مجلس إدارة بنك اجلزائر Wتعي
- و �ــــقــــتــــضى اHــــرســــوم الــــرئــــاسي اHــــؤرخ في 26 
شـــــعـــــبـــــان عـــــام  1423 اHـــــوافق  2 نـــــوفـــــمـــــبـــــر ســـــنـــــة 2002

pعضو في مجلس إدارة بنك اجلزائر Wتضمن تعيHوا
- و �ــقــتــضى اHــرســوم الــرئــاسي اHــؤرخ في 24 ذي
الـقـعـدة عـام 1424 اHـوافق 14 يـنـايـر سـنة 2004 واHـتـضمن
pأعضاء في مجلس النقد والقرض لبنك اجلزائر Wتعي

- و �قتضى اHرسوم الرئاسي اHؤرخ في 5 جمادى
األولـى عـــــــام  1427 اHــــــــوافق  أول يـــــــونـــــــيـــــــو ســـــــنــــــة 2006 

pنائب محافظ بنك اجلزائر Wتضمن تعيHوا
- و �ـــقـــتــــضى الـــنــــظـــام رقم 95 - 01 اHــــؤرخ في 27
رمـــــضــــــان عـــــام 1415 اHــــــوافق 28  فــــــبــــــرايــــــر ســــــنـــــة 1995
واHـتـضمن مـنح الـصنـدوق الوطـني لـلتـعاضـديـة الفالحـية

pتمّمHعدّل واHا pمارسة عمليات مصرفيةH رخصة

- و �ـقـتضى الـنـظام رقم 08 - 04 اHؤرخ في 25 ذي
احلـجة عام 1429 اHوافق 23  ديسـمبـر سنة 2008 واHـتعلّق
بـــاحلـــد األدنـى لـــرأســـمـــال الـــبـــنـــوك واHـــؤســـســـات اHـــالـــيـــة

pالعاملة في اجلزائر

- و بــــنـــاء عــــلى مــــداولــــة مـــجــــلس الــــنــــقـــد والــــقـــرض
p2009 بتاريخ 10 ديسمبر سنة

يصدر النظام اآلتي نصه :يصدر النظام اآلتي نصه :

اHادة األولى :اHادة األولى : يهـدف هذا الـنظـام إلى تعـديل الـنظام
رقم 95 - 01 اHؤرخ في 27 رمضان عام 1415 اHوافق 28  

فبراير سنة p1995 اHعدّل واHتمّم واHذكور أعاله.

اHــــادة اHــــادة 2 :  : تــــعـــــدّل اHــــادة 4 من الــــنـــــظــــام رقم 95 - 01
اHؤرخ في 27 رمـضان عام 1415 اHوافق 28  فبـراير سنة

p1995 اHعدّل واHتمّم واHذكور أعاله كما يأتي :

" اHــادة 4 : تــخــضـع شــركــة اHــســاهــمــة قــصــد تــنــفــيــذ
pـادة 3 أعاله فــيـمــا يـتــعـلق بــتــأسـيــسـهــا وسـيــرهـاHأحــكـام ا

للتشريع والتنظيم اHصرفيW اHعمول بهما.

يرخص للشركة الـقيام بالعملـيات اHصرفية اخملولة
للمـؤسسات اHـاليـةp وفقا Hـا هو مـنصوص عـليه في اHادة
71 من األمــر رقم 03 - 11 اHـؤرخ في 27 جــمــادى الــثــانــيـة

pـــذكـــور أعالهHــــوافق 26 غـــشت ســـنـــة 2003 واHعــام 1424 ا
بـــاســـتـــثـــنـــاء الـــعـــمـــلـــيـــات اخلـــاصـــة بـــالـــصـــرف والـــتـــجـــارة

اخلارجية.

اHادة اHادة 3 :  : تلغى  جميع األحكام اخملالفة لهذا النظام.

اHـادة اHـادة 4 :  : يـنـشــر هـذا الـنـظــام في اجلـريـدة الــرسـمـيـة
للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.

حــرر بــاجلــزائــر في 23 ذي احلــجــة عــام 1430 اHــوافق
10 ديسمبر سنة 2009.

محمد لكصاسيمحمد لكصاسي
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