
العدد العدد 18
السالسّنة الثامنة واألربعوننة الثامنة واألربعون

االشتراكاالشتراك
سنويسنويّ

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

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

اجلزائر
تونس
اJغرب
ليبيا

موريطانيا

بلدان خارج دول
اJغرب 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 السّنX السّابقة : حسب التّسعيرة.
.Xوتسلّم الفهارس مجّانا للمشترك

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

سنـةسنـة

2675,00 د.ج د.ج

5350,00 د.ج د.ج

تزاد عليها
نفقات اإلرسال

األربعاء األربعاء 18  ربيع الثاني عام ربيع الثاني عام 1432 هـهـ
اJوافق اJوافق 23  مارس سنة  مارس سنة 2011 م

اإلدارة والتّحرير
األمانة العاماألمانة العامّة للحكومةة للحكومة

WWW.JORADP.DZ

الطّبع واالشتراك
اJطبعة الراJطبعة الرّسميسمّية

حي البساتqX بئر مراد رايسq 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 للمشتركX خارج الوطن
بنك الفالحة والتّنمية الرّيفيّة 060.320.0600.12
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23 مارس سنة مارس سنة 2011 م م

فهرسفهرس

مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّـةـة
مرسـوم رئاسي رقم 11 - 124  مؤرخ في 17 ربيع الـثاني عام 1432 اJوافق 22 مارس سـنة q2011  يتـضمن اسـتدعـاء الهـيئة
االنتخابية لواليـة اJسيـلـة لالنتخـاب اجلزئي من أجـل استخـالف عـضـو منتخـب في مجلـس األمــة.......................

مـرسوم تـنفـيذي رقم 11 - 123  مؤرخ في 16 ربـيع الـثـاني عام 1432 اJوافق 21 مارس سـنة q2011  يـعـــدل تـوزيـــع نفـقــات
ميزانيـة الدولة للتجهيز لسنة q2011 حسب كـل  قطـاع....................................................................................

مـرسـوم تــنـفـيـذي رقم 11 - 125  مـؤرخ في 17  ربـيع الـثـاني عـام 1432 اJـوافق 22 مـارس سـنـة q2011  يـتـعـلق بــنـوعـيـة اJـيـاه
اJوجهة لالستهالك البشري...........................................................................................................................

مـرسـوم تـنـفـيـذي رقم 11 - 126  مـؤرخ في 17  ربـيع الـثـاني عـام 1432 اJـوافق 22 مـارس سـنـة q2011  يـعـدل ويـتـمم اJـرسـوم
الــتــنــفـيـــذي  رقم 10-30 اJـؤرخ في 5 صــفــر عــام 1431 اJـوافق 21 يــنــايــر ســنـة 2010 واJــتــضــمن الــتــصـــريـح بــاJــنــفــعـة
العموميـة للعمليـة اJتعلـقـة بإجنـاز سد جدرة ببلديتي سوق أهراس واJشروحة q واليـة سـوق أهـراس..................

مــرســوم تــنـــفــيــذي رقم 11 - 127  مـــؤرخ في 17  ربــيـع الــثــاني عــام 1432 اJـــوافق 22 مــارس ســنــة q2011  يــتــضــمـن الــقــانــون
األساسي اخلاص باJـوظـفـX اJنـتـمX لألسـالك اخلـاصة بإدارة الغـابات..............................................................

مـرسوم تـنفـيذي رقم 11 - 128  مؤرخ في 17  ربيع الـثاني عام 1432 اJوافق 22 مارس سـنة q2011  يـتمـم قـائمـة اJـؤسسات
االسـتشفائـية اJتخـصصة اJـلحقة بـاJرسـوم التـنفيذي رقم 97-465 اJـؤرخ في 2 شعـبـان  عام 1418 اJوافق 2 ديسـمبر
سنة 1997 الذي يحدد قواعد إنشاء اJؤسسات االستشفائية اJتخصصة وتنظيمها وسيرها...................................

مـرسـوم تـنـفـيـذي رقم 11 - 129  مـؤرخ في 17  ربـيع الـثـاني عـام 1432 اJـوافق 22 مـارس سـنـة q2011  يـتـعــلق بـخـصم نـفـقـات
اإلشـهار اJــالي والـكـفـالـة والرعـايـة اخلـاصـة بـاألنشـطـة ذات الـطـابع الـثـقافي مـن الضـريـبـة عـلى الـدخل اإلجـمالي أو من
الضريبة على أرباح الشركات.......................................................................................................................

مـرسـوم تـنـفـيـذي رقم 11 - 130  مـؤرخ في 17  ربـيع الـثـاني عـام 1432 اJـوافق 22 مـارس سـنـة q2011  يـعـدل ويـتـمم اJـرسـوم
الــتـنـفـيـذي  رقـم 05 - 502 اJـــؤرّخ في 27 ذي الـقـعـدة عــام 1426 اJــوافـق 29 ديـسـمــبـر  سـنـة 2005 الـذي يـحــدد الـقـانـون
.......................................................................................XنتخبJا XتطوعJا Xاألساسي للمسيرين الرياضي

مراسيم فرديمراسيم فرديّـةـة
مــرســـوم رئــاسيّ مــؤرّخ في 3  ربــيـع الــثــاني عــام 1432 اJـــوافق 8 مــارس ســنــة q2011 يــتــضــمّـن إنــهــاء مــهـــام مــديــر اJــبــادالت
والتطوير باJديرية العامّة لألرشيف الـوطني...............................................................................................
مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 26  ربـيع األوّل عام 1432 اJـوافق أوّل مـارس سـنة q2011 يتـضـمّن إنـهاء مـهـام نائب مـديـر بوزارة
الداخلية واجلماعات احمللية والبيئة - سابقا..................................................................................................
مرسـوم رئاسيّ مؤرّخ في 26  ربيع األوّل عام 1432 اJوافق أوّل مـارس سنة q2011 يـتضمّن إنهاء مـهام مدير احلمـاية اJدنية
في والية وهران........................................................................................................................................
مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 26  ربـيع األوّل عام 1432 اJـوافق أوّل مـارس سـنة q2011 يـتـضـمّن إنـهاء مـهـام رئـيس دائـرة حـمام
القرقور في والية سطيف...........................................................................................................................
مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 26  ربـيع األوّل عام 1432 اJـوافق أوّل مـارس سـنة q2011 يـتـضمّن إنـهـاء مـهام كـاتـبX عـامـX لدى
........................................................................................................................................Xرئيسي دائرت
مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 26  ربـيع األوّل عام 1432 اJـوافق أوّل مـارس سـنة q2011 يتـضـمّن إنـهاء مـهـام نائب مـديـر بوزارة
النّقـل.....................................................................................................................................................

مــرسـوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 26  ربــيع األوّل عـام 1432 اJــوافق أوّل مـارس ســنـة q2011 يــتـضــمّن إنــهـاء مــهـام مــديـر الــنّـقـل في
والية اجللفة...............................................................................................................................................
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فهرسفهرس (تابع)(تابع)
مــرسـوم رئــاسيّ مــؤرّخ في 26  ربــيع األوّل عـام 1432 اJــوافق أوّل مــارس ســنـة q2011 يــتــضــمّن إنــهــاء مــهــام رئـيـس دراسـات
باJركز العملي Jتابعة أمن وسالمة السفن واJنشآت اJينائية.........................................................................
مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 26  ربـيع األوّل عام 1432 اJوافق أوّل مـارس سنة q2011 يتـضـمّن إنهـاء مهـام نـائبـة مديـر بوزارة
األشغال العمومية.....................................................................................................................................
مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 26  ربـيع األوّل عام 1432 اJـوافق أوّل مـارس سـنة q2011 يـتضـمّن إنـهـاء مـهـام مـكـلّف بـالـدّراسات
والتّلخيص بوزارة األشغـال العموميّـة.........................................................................................................
مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 26  ربـيع األوّل عام 1432 اJـوافق أوّل مـارس سـنة q2011 يتـضـمّن إنهـاء مـهام اJـديـر العـامّ لـلهـيـئة
الوطنية للرقابة التقنية على األشغال العموميّة............................................................................................
مــرســـوم رئــاسيّ مــؤرّخ في 26  ربــيع األوّل عــام 1432 اJــوافـق أوّل مــارس ســنــة q2011 يــتــضـــمّن إنــهــاء مــهــام مــديــر األشــغــال
العموميّة في والية تبسـة...........................................................................................................................
مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 26  ربـيع األوّل عام 1432 اJـوافق أوّل مـارس سـنة q2011 يتـضـمّن إنـهاء مـهـام نائب مـديـر بوزارة
التعليم العالي والبحث العلمي...................................................................................................................
مـرســومـان رئـاسـيّـان مـؤرّخـان في 26  ربــيع األوّل عـام 1432 اJـوافق أوّل مـارس سـنـة q2011 يـتـضـمّـنـان إنــهـاء مـهـام عـمـيـدي
.....................................................................................................................................................Xكليت
مرسـوم رئاسيّ مؤرّخ في 26  ربيع األوّل عام 1432 اJوافق أوّل مـارس سنة q2011 يـتضمّن إنهـاء مهام مديـر اJركز اجلامعي
بالوادي....................................................................................................................................................
مرسـوم رئاسيّ مؤرّخ في 26  ربيع األوّل عام 1432 اJوافق أوّل مـارس سنة q2011 يتضـمّن إنهاء مـهام نائـبي مدير بـجامعة
جيجـل.....................................................................................................................................................
مرسـوم رئاسيّ مؤرّخ في 26  ربـيع األوّل عام 1432 اJوافق أوّل مـارس سنة q2011 يـتـضمّن إنـهاء مـهـام رئيس قـسم بوزارة
الصّناعة وترقية االستثمارات - سابقا........................................................................................................
Xكـتّـاب عـام Xيـتضـمّـنـان تـعـيـ q2011 ـوافق أوّل مـارس سـنـةJمـرســومـان رئـاسـيّـان مـؤرّخـان في 26  ربـيع األوّل عام 1432 ا
لدى رؤساء دوائر......................................................................................................................................
مــرسـوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 26  ربــيع األوّل عـام 1432 اJــوافق أوّل مـارس ســنـة q2011 يــتـضــمّن تـعــيـX مــفـتـشــX بـاJــفـتــشـيـة
.....................................................................................................................................Xالعامّة في واليت
مـراسيم رئـاسيّـة مؤرّخة في 26  ربيع األوّل عام 1432 اJوافق أوّل مـارس سنة q2011 تـتضمّن تـعيX نـوّاب مديرين بوزارة
النّقـل.....................................................................................................................................................

مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 26  ربـيع األوّل عام 1432 اJـوافق أوّل مـارس سـنة q2011 يـتضـمّن تـعيـX رئيس دراسـات باJـركز
العملي Jتابعة أمن وسالمة السفن واJنشآت اJينائية....................................................................................
مــراسـيم رئـاســيّـة مـؤرّخـة في 26  ربــيع األوّل عـام 1432 اJـوافق أوّل مـارس سـنـة q2011 تـتـضـمّن تــعـيـX مـديـرين لـلـنّـقـل في
الواليات...................................................................................................................................................
مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 26  ربيع األوّل عام 1432 اJوافق أوّل مارس سنة q2011 يتضمّنان تعيX عمداء كليات.....
مــرسـوم رئــاسيّ مــؤرّخ في 26  ربــيع األوّل عــام 1432 اJــوافق أوّل مــارس ســنـة q2011 يـتــضــمّن تـعــيـX األمــX الـعــامّ جلـامــعـة
عنابة.......................................................................................................................................................
مــرسـوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 26  ربــيع األوّل عـام 1432 اJــوافق أوّل مـارس ســنـة q2011 يـتــضـمّن تـعـيــX مـديـر اJــركـز اجلـامـعي
بخنشلة...................................................................................................................................................
مــرسـوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 26  ربــيع األوّل عـام 1432 اJــوافق أوّل مـارس ســنـة q2011 يــتـضــمّن تــعـيــX نـائب مــديـر بــجـامــعـة
عنابة.......................................................................................................................................................
مــــرســـوم رئــــاسيّ مــــؤرّخ في 26  ربـــيـع األوّل عـــام 1432 اJـــوافق أوّل مــــارس ســـنـــة q2011 يـــتـــضــــمّن تـــعـــيــــX مـــديـــر اJـــدرســـة
التحضيرية في العلوم والتقنيات بتلمســان................................................................................................

مـــراســيم رئـــاســـيّــة مـــؤرّخــة في 26  ربــيع األوّل عــام 1432 اJــوافـق أوّل مــارس ســـنــة q2011 تـــتــضــمّن تــعـــيــX نــوّاب مــديــرين
باجلامعات.................................................................................................................................................
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فهرسفهرس (تابع)(تابع)
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26  ربيع األوّل عام 1432 اJوافق أوّل مارس سنة q2011 يتضمّن تعـيX مديــر اJدرسـة الــوطنية
العليا للصحافــة وعلــوم اإلعالم...................................................................................................................
مــــرســـوم رئــــاسيّ مــــؤرّخ في 26  ربـــيـع األوّل عـــام 1432 اJــــوافق أوّل مــــارس ســــنـــة q2011 يــــتـــضـــمّـن تـــعـــيــــX مـــديـــر الــــسّــــكن
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5 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 18 18 ربيع الثاني عام  ربيع الثاني عام  1432 هـ هـ
23 مارس سنة مارس سنة 2011 م م

مـــــــرســــــــوم مـــــــرســــــــوم رئـــــــاسـي رئـــــــاسـي رقم رقم 11 -  - 124  مــــــــؤرخ في  مــــــــؤرخ في 17 ربــــــــيع ربــــــــيع
q2011 ــــوافق 22  مــــارس ســــنــــة مــــارس ســــنــــةJــــوافق  اJالــــثـــــاني عــــام الــــثـــــاني عــــام 1432 ا
يـــتـــضــمـن اســتـــدعـــاء الـــهـــيــئـــة االنـــتـــخــابـــيـــة لـــواليـــةيـــتـــضــمـن اســتـــدعـــاء الـــهـــيــئـــة االنـــتـــخــابـــيـــة لـــواليـــة
اJـــســيــــلـــة لالنـــتــخـــاب اجلـــزئي من أجـل اســـتــخـالفاJـــســيــــلـــة لالنـــتــخـــاب اجلـــزئي من أجـل اســـتــخـالف

عـضـو منتخـب في مجلـس األمــةعـضـو منتخـب في مجلـس األمــة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

qإنّ رئيس الـجمهـوريـة

qادة 77 - 8  منهJال سيّما ا qبناء على الدّستور  -

-  و�ـقـتـضى األمـر رقم 97-07 اJـؤرخ في 27 شـوال
عام 1417 اJوافق 6 مـارس سنة 1997 واJتـضمن الـقانون
qـتممJعـدل واJا qــتـــعــلـق بـنـظام االنـتـخابـاتJالـعــضوي ا

qادتان 124 و 150 منهJال سيما ا

- وبــــــــنــــــــاء عـــــــلـى اإلعـالن رقم 11/ 20 اJــــــــؤرخ في 20
فـــبـــرايــــر ســـنـــة 2011 الـــصـــادر عـن مـــكـــتب مــــجـــلس األمـــة
واJــتــضــمــن الــتــصــريـح بـشـــغـور مـقـعـد عــضـو مـنـتـخب
فـي مـــــــجـــــــلـس األمـــــــة عـــــــلـى إثـــــــر انــــــــتـــــــخـــــــابـه فـي اجملـــــــلس

qالدستوري

يرسم  ما يأتي : يرسم  ما يأتي : 

اJـاداJـادّة األولى  :ة األولى  : تـسـتـدعى الـهيـئـة االنـتـخـابـيـة لـوالية
اJـــســـيــــلـــة يـــوم الـــســـبت 14 مـــايـــو ســـنـــة 2011 لالنـــتـــخـــاب
اجلـــزئي من أجـل اســـتـــخالف الـــســـيـــد حـــســـX داودq عـــضــو
مـــنــــتـــخـب في مــــجـــلـس األمــــة بـــعــــد انـــتــــخــــابه في اجملــــلس

الدستوري.

اJـاداJـادّة ة 2 : :  تــتـكــون الـهــيـئــة االنـتـخــابـيــة من مــجـمـوع
أعضاء اجمللس الشعبي الوالئي وأعضاء اجملالس الشعبية

البلدية للوالية.

3 : :  يـــــنـــــشـــــر هـــــذا اJــــرســـــوم فــي الــــــجـــــريـــــدة اJــــاداJــــادّة ة 
الـــرّســـمـــيّــــة لـــلـــجـــمــــهـــوريّــــة اجلـــزائـــريّــــة الـــدّ�ــــقـــراطـــيّــــة

الشّعبيّـة.

حــــــرّر بـــــاجلــــــزائـــــر في 17 ربــــــيع الـــــثــــــاني عـــــام 1432
اJوافق 22 مارس سنة 2011.

  عبد العزيز بوتفليقة  عبد العزيز بوتفليقة

مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّـةـة
مــــرســـــوم مــــرســـــوم تــــنـــــفــــيـــــذي تــــنـــــفــــيـــــذي رقم رقم 11 -  - 123  مـــــؤرخ في  مـــــؤرخ في 16 ربـــــيع ربـــــيع
q2011 ــــوافق 21 مــــارس ســــنــــة  مــــارس ســــنــــةJــــوافق  اJالــــثـــــاني عــــام الــــثـــــاني عــــام 1432 ا
يعــــدل توزيـــع نـفقـــات مـيزانـيـة الـدولة لـلتـجهـيزيعــــدل توزيـــع نـفقـــات مـيزانـيـة الـدولة لـلتـجهـيز

لسنة لسنة q2011 حسب كـل  قطـاعq حسب كـل  قطـاع.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

qإنّ الوزير األول

qاليةJبناء على تقرير وزير ا  -

-  وبـــنــاء عــلى الـــدســتــورq ال ســيـــمــا اJــادتــان 85 - 3
qو125 (الفقرة 2) منه

-  و�ــــقـــــتــــضى الــــقــــانــــون رقم 84 -17 اJــــؤرخ في 8
شــوّال عــام 1404 اJــوافق 7 يـــولــيــو ســنــة 1984 واJــتــعــلـق

 qتمّمJعدّل واJا qاليةJا Xبقوان

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 10-13 اJــــؤرخ في 23
مــــــحــــــرم عــــــام 1432 اJــــــوافق 29 ديــــــســــــمــــــبــــــر ســــــنــــــة 2010

q2011 الية لسنةJتضمن قانون اJوا

- و�ــــقـــتــــضى اJــــرســـوم الــــتـــنــــفــــيــــذي رقـم 98 -227
اJــــؤرخ في 19 ربـــيع األوّل عـــام 1419 اJــــوافق 13 يـــولـــيـــو
سـنـة 1998 واJــتـعــلق بـنــفـقــات الـدولــة  لـلــتـجــهـيــزq اJـعـدّل

   qتممJوا

qوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

   يرسم  ما يأتي :  يرسم  ما يأتي :

اJــــاداJــــادّة األولى : ة األولى :  يـــلـــــغـــى مـن مــــيـــزانـــيــــة ســـنـــة 2011
اعـــتـــمــاد دفع قـــدره ثالثـــمــائـــة وثالثـــة وســبـــعــون مـــلــيـــونــا
وخـــــمــــســـــمـــــائــــة ألف ديـــــنــــار (373.500.000 دج) ورخــــصـــــة
بـــرنـــامــج قــــدرهـــا ثالثـــمـــائـــة وثالثـــة وســـبـــعـــون مـــلـــيـــونــا
وخــمـســمــائـة ألف ديــنـار (373.500.000 دج)  مــقـيـدان فــي
الـنـفـــقـات ذات الـطـابع الـنـهــائي (اJـنـصـــوص عـلـيهـا فــي
الــــــقــــــانــــــون رقم 10-13 اJـــــؤرخ في 23 مـــــحــــــرم عـــــام 1432
اJـوافق 29 ديـسـمـبـر سـنة 2010 واJتـضـمن قـانـون اJـالـية

لسنة q(2011 طبقا للجدول "أ" اJلحق بهذا اJرسوم.

اJــاداJــادّة ة 2 :   :  يـخــصـص Jـيـــزانـيــة سـنــة 2011  اعــتـمـاد
دفع قدره ثـالثمـائـة وثالثـة وسـبعـون مـلـيـونا وخـمـسـمـائة
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اJبالغ اJلغاةاJبالغ اJلغاة
رخصةرخصة

البرنامجالبرنامج
القــطاعــاتالقــطاعــات

- احتيـاطي لنفـقات غير
متوقعة

الـمـجــمـــــوع .......الـمـجــمـــــوع .......

اعتماداعتماد
الدفعالدفع

373.500

373.500373.500

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

اJبالغ اخملصصةاJبالغ اخملصصة
رخصةرخصة

البرنامجالبرنامج
القــطاعــاتالقــطاعــات

- دعم اخلدمات اJنتجة
- اJــــنـــــشــــآت الــــقـــــاعــــديــــة
االقتصادية واإلدارية

الـمـجــمـــــوع .......الـمـجــمـــــوع .......

اعتماداعتماد
الدفعالدفع

6.500

367.000

373.500373.500

373.500

6.500

367.000

مـــــرســــوم مـــــرســــوم تــــنــــفــــيــــذي تــــنــــفــــيــــذي رقم رقم 11 -  - 125  مــــؤرخ في  مــــؤرخ في 17  ربــــيع ربــــيع
q2011 ــــوافق 22 مــــارس ســــنــــة  مــــارس ســــنــــةJــــوافق  اJالــــثـــــاني عــــام الــــثـــــاني عــــام 1432 ا
يـــتـــــعـــــلـق بــــنــــوعــــيـــــة اJــــيـــاه يـــتـــــعـــــلـق بــــنــــوعــــيـــــة اJــــيـــاه اJــــوجــــهـــة لـالســـتــــهالكاJــــوجــــهـــة لـالســـتــــهالك

البشريالبشري.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

qإنّ الوزير األول

qائيةJوارد اJبناء على تقرير وزير ا -

- وبـنـاء على الـدسـتـورq السيّـمـا اJـادتان 85-3 و125
q(الفقرة 2) منه

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 85-05 اJــــؤرخ في 26
جــمــادى األولى عــام 1405 اJــوافق 16 فــبـــرايــر ســـنــة 1985

qتمّمJعدّل واJا qتعلق بحماية الصحة وترقيتهاJوا

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 05-12 اJــــؤرخ في 28
جـــمـــادى الـــثـــانـــيـــة عــام 1426 اJــوافق 4 غـــشت ســـنـــة 2005

qتمّمJعدّل واJا qيـاهJتعلق باJوا

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 09-03 اJــــؤرخ في 29
صــفـر عـام 1430 اJـوافق 25 فـبـرايــر سـنـة 2009  واJــتـعـلق

qستهلك وقمـع الغشJبحماية ا

- و�قـتـضى اJـرسـوم الـرئـاسي رقم 10-149 اJـؤرخ
في 14 جــمــادى الـثــانـيــة عـام 1431  اJـوافق 28 مـايــو ســنـة

qأعضاء احلكومة Xتضمن تعيJ2010  وا

- و�ـقتـضى اJرسوم الـتنـفيذي رقم 04-196 اJؤرخ
في 27 جــمــادى األولى عــام 1425 اJــوافق 15 يـــولــيــو ســنــة
2004   واJــتــعــلق بــاســتــغـالل اJــيــاه اJــعــدنــيــة الــطــبــيــعــيـة

qنبع وحمايتهاJومياه ا

- و�ـقتـضى اJرسوم الـتنـفيذي رقم 08-148 اJؤرخ
في 15 جــــمــــادى األولى عـــام 1429 اJــــوافق 21 مـــايــــو ســـنـــة
2008  الـذي يـحـدد كيـفـيـات منح رخـصـة اسـتعـمـال اJوارد

qائيةJا

qوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

 يرسم  ما يأتي : يرسم  ما يأتي :

اJاداJادّة األولى :ة األولى : تطبـيقا ألحـكام اJادّة 112 من الـقانون
رقم 05-12 اJـــــؤرخ في 28 جـــــمـــــادى الـــــثـــــانـــــيـــــة عــــام 1426

ألف ديـنـار (373.500.000 دج) ورخـصـــة بــرنـامــج قـــدرهـا
ثالثمـائة وثالثة وسـبعون ملـيونا وخـمسمـائة ألف دينار
(373.500.000 دج)  يـــقــيــدان فـــي الــنـــفــــقــات ذات الـــطــابع
الــنـــهـــائي (اJــنــصـــــوص عــلــيــهــا فـــي الــقــانــون رقم 13-10
اJـؤرخ في 23 مـحـرم عام 1432 اJـوافق 29 ديـسـمـبـر سـنة
2010 واJتضمن قانون اJالية لسنة q(2011 طبقا للجدول

"ب" اJلحق بهذا اJرسوم.

3 :  :  يــــــنــــــشـــــــر هــــــذا اJـــــرســــــوم فـي اجلــــــريــــــدة اJــــــاداJــــــادّة ة 
الـــرّســـمـــيّــة لـــلـــجــــمـــهــوريّــــة اجلــــزائـــريّــــة الــدّ�ــــقــــراطـــيّـــة

الشـّـعـبـيّــة.

حــــــرّر بـــــاجلــــــزائـــــر في 16 ربــــــيع الـــــثــــــاني عـــــام 1432
اJوافق 21 مارس سنة 2011.

أحمد أويحيىأحمد أويحيى
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اJلحـــقاJلحـــق

اجلدول "أ" مساهمات نهائيةاجلدول "أ" مساهمات نهائية

(بآالف الدنانير)(بآالف الدنانير)
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6 :  :  تــــقع مـــراقــــبـــة مـــطـــابــــقـــة اJـــيــــاه اJـــوجـــهـــة اJــاداJــادّة ة 
لالستهالك البشري حسب احلالة على عاتق :

- الــــهـــــيــــئـــــة اJــــســـــتــــغــــلـــــة لــــكـل أو جلــــزء مـن اخلــــدمــــة
qاء الشروبJالعمومية للتزويد با

- صـــاحـب رخــــصـــة أو امــــتــــيــــاز اســـتــــعــــمــــال اJـــوارد
qائيةJا

- صـــــاحـب رخـــــصـــــة الـــــتـــــمـــــوين بـــــاJـــــيـــــاه اJـــــوجـــــهـــــة
لـالســـــــتـــــــهـــالك الــــــبـــــــشـــــــري عـن طـــــــريــق الــــــصـــــــهــــــــاريج

qتحركةJا

- كل هــيـــئــات اJــراقـــبــة اJــؤهـــلــة �ــوجب الـــتــشــريع
والتنظـيم اJعمول بهما.

اJــــــاداJــــــادّة ة 7 :  :  عــــــنـــــــدمـــــــا يالحـظ أن اJــــــيــــــــاه اJــــــوجــــــهـــــــة
لالسـتـهالك الــبـشــري لم تـعــد مـطــابــقــة لـلـقـــيم الـقـصــوى
والـبـيـانـيــة احملـددة في هـذا اJرسـومq يـتـعـX عـلى الـهــيـئة
XــعــنــيـJــســتــغـلـــة أو صـــاحب الـــرخــصـــة أو االمــتــيـــاز اJا

�فهوم اJادّة 6 أعاله توقيف توزيع اJيـاه.

ال �ـــــــكـــن إعـــــــادة تــــــــوزيـع اJــــــــيــــــــاه دون الــــــــقــــــيــــــام
بــتـــحــقـــيق يـــحــــدد أســـبــاب عـــدم اJــطــــابــقـــة ودون اتّـــخـــاذ
الـــتـــدابـــيـــر الـــتـــصــحـــيـــحــيـــة الــضـــروريـــة من أجل إصالح

نوعية اJياه.

اJــاداJــادّة ة 8 :  : يــتــعــX عـــلى الــهــيـــئــة اJــســتــغـــلــة لــلــخــدمــة
qXـســتـعــمـلـJــاء الـشــروب إبالغ اJالـعــمـومـيــة لـلــتـزويــد بـا
�ـخـتـلف الـوسـائل اJـالئـمـةq عن كل تـوقـيف في الـتـوزيع
و/ أو الـتــدابــيـر الــتـصــحــيـحــيــة اJـقــررة بــعـنــوان اJـادّة 7

أعاله.

اJـــــاداJـــــادّة  ة  9 :  :  يــــــنــــــشــــــر  هــــــذا اJــــــرســــــوم في اجلــــــريــــــدة
الـــرّســــمــــيـّـــة لـــلـــجــــمـــــهـــوريّـــة اجلـــزائـــريّـــة الـــدّ�ـــقـــراطـــيّـــة

الشّعبيّة.

حـــــرّر بـــــاجلــــزائـــــر في 17  ربـــــيع الـــــثـــــانـي عــــام 1432
اJوافق 22 مارس سنة 2011.

أحمد أويحيىأحمد أويحيى

اJــــوافق 4 غــــشت ســــنـــة q2005 اJـــعـــدّل واJــــتـــمّـم واJـــذكـــور
أعالهq يـــهــدف هــذا اJـــرســوم إلى حتـــديــد مــعـــايــيــر نـــوعــيــة
اJيـاه اJوجـهة لالسـتـهالك البـشري وكـذا كيـفيـات مراقـبة

اJطابقة.

اJاداJادّة ة 2 : : تـطبق معـايير الـنوعيـة احملددة �وجب هذا
اJـرسـوم عـلى اJـيـاه اJـوجهـة لالسـتـهالك الـبـشـري اJـبـيّـنة
في اJــــــادّة 111 مـن الــــــقــــــانــــــون رقم 05-12 اJــــــؤرخ في 28
جـــمـــادى الـــثـــانـــيـــة عــام 1426 اJــوافق 4 غـــشت ســـنـــة 2005
واJذكور أعالهq باستثـناء اJياه اJعدنية الطبيعية ومياه
اJـــــنــــــبـع واJـــــيـــــاه اJـــــســــــمـــــاة "مـــــيــــــاه اJـــــائــــــدة " ومــــــيـــــاه

احلـمامات.

اJاداJادّة ة 3 : :  يقصد في مفهوم هذا اJرسوم �ـا يأتي :

- الـــقـــيـم الـــقـــصـــوى :- الـــقـــيـم الـــقـــصـــوى : هـي قـــيم قــــصـــوى حتــــدد بـــعض
اJـــــعــــــايـــــيـــــر الــــــكـــــيـــــمــــــيـــــائـــــيــــــة واإلشـــــعـــــاعــــــات الـــــنـــــوويـــــة
واJـيــكــروبــيـولــوجــيـة والــتي يــشــكل جتــاوزهـا حــدا خــطـرا

qكامنا على صحة األشخاص

- الــقـيـم الـبــيــانــيـة :- الــقـيـم الـبــيــانــيـة : هي قــيم مــرجــعــيـة حتــدد بــعض
اJـعــايـيـر اJــثـيــرة لـلـحــواس والـفــيـزيـوكــيـمــيـائـيــة لـغـرض
مــراقـبــة ســيـر مــنــشـآت اإلنــتـاج واJــعــاجلـة وتــوزيع اJــيـاه

وتقييم األخطار التي تضر بصحة األشخاص.

اJـاداJـادّة ة 4 :  :  تـلـحق الـقـيم الـقـصـوى والـبـيـانـيـة Jـعـايـير
نـــوعـــــيــــة اJـــيـــــاه اJــــوجـــــهـــة لـالســـتــــهالك الــــبـــشــــري بـــهـــذا

اJرسوم.

5 :  :  تـــتـم مـــراقـــبــــة مـــطــــابـــقـــة اJــــيـــاه اJــــوجـــهـــة اJــاداJــادّة ة 
لـالســـتـــهالك الـــبــشـــري مع مـــعـــايــيـــر الـــنــوعـــيـــة بــواســـطــة
حتــالـيـل الــعـــيــنـــات اJــســتــخــرجــة عــلى مــســتــوى الــنــقـاط

اآلتية :

- عــداد خــاص بــالــنــســبــة لــلــمــيــاه اJــزودة عن طــريق
qشبكة توزيع عمومية

- نـقطـة استـعـمال بـالنـسبـة لـلمـياه اJـسـتخـرجة من
اJلك الـعمومي الـطبيعي لـلميـاه بغرض صـنع اJشروبات
الغـازيـة واJـثـلـجـات أو حتضـيـر كل أنـواع اJـواد الـغـذائـية

 qوتوضيبها وحفظها

- طــبــقـــا لــلــتــنــظـــيم اJــعــمــول بـه بــالــنــســبـــة لــلــمــيــاه
اJزودة عن طريق الصهاريج اJتحركة.
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اJلحــــــــــــــــقاJلحــــــــــــــــق
معايير نوعية اJياه اJوجهة لالستهالك البشري معايير نوعية اJياه اJوجهة لالستهالك البشري 

اجلدول رقم اجلدول رقم 1 : معايير القيم القصوى : : معايير القيم القصوى :

القيم القصوىالقيم القصوىالوحدةالوحدةاJعياراJعيارمجموعة اJعاييرمجموعة اJعايير

اJعايير الكيميائية

مجموعة اJعاييرمجموعة اJعايير

األJنيوم

أمالح النشادر

الباريوم

البور

احلديد اإلجمالي

الفلورور

اJنغنيز

النترات

النتريت

األكسدة

الفوسفور

أكريالميد

أنتيمون

الفضة

الزرنيخ

الكدميوم

الكروم اإلجمالي

النحاس

السيانور

الزئبق

النيكل

الرصاص

سيلنيوم

الزنك

مغ/ل

مغ/ل

مغ/ل

مغ/ل

مغ/ل

مغ/ل

ميكروغرام/ل

مغ/ل

مغ/ل

O2 /مغ/ل

مغ/ل

ميكروغرام/ل

ميكروغرام/ل

ميكروغرام/ل

ميكروغرام/ل

ميكروغرام/ل

ميكروغرام/ل

مغ/ل

ميكروغرام/ل

ميكروغرام/ل

ميكروغرام/ل

ميكروغرام/ل

ميكروغرام/ل

مغ/ل

0,2

0,5

0,7

1

0,3

1,5

50

50

0,2

5

5

0,5

20

100

10

3

50

2

70

6

70

10

10

5
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القيم القصوىالقيم القصوىالوحدةالوحدةاJعياراJعيار

اJعايير الكيميائية (تابع)

 اJعايير الكيميائية اJعايير الكيميائية

هـيدروكربـور معـطر متـعدد األطوار
(H.P.A) جملــــــــــمــــــــوع الـــــــــسـت (6) مــــــــواد

اآلتية :
qفليور انتان -

qبانزو (3,4) فليورانتان -
qبانزو (11,12) فليورانتان -

qبانزو (3,4) بيران -
qبانزو (1,12) بيريالن -

qبيران (1,2,3-cd) أندينو -
- بانزو (3,4) بيران.

هيـدروكـاربور مـنـحل أو اJسـتـحلب
CCI4 ستخلص منJا

الفينول
البنزان
Xطولوئ

رايثيل البنزان
Xزيل

ستيرين
العناصر السطحية اJتأثرة بأزرق

XيثيلJا
ايبيكلونردرين

LR Xميكروسست
اJـــــضـــــادات الـــــطـــــفــــيـــــلـــــيـــــة فـي اJــــادة

الفردية
اJـــــبـــــيـــــدات : الــــــعـــــضـــــويـــــة الـــــكـــــلـــــور

qتبقيةJا
qالعضوية الفوسفور والكر�ات

مــــــبـــــــيــــــدات األعـــــــشـــــــاب اJــــــبـــــــيــــــدات
pcT و pcB qالفطرية

باستثناء األلدرين والديلدرين.
اJضادات الطفيلية (اجملاميع)

ميكروغرام/ل

ميكروغرام/ل

ميكروغرام/ل
ميكروغرام/ل
ميكروغرام/ل
ميكروغرام/ل
ميكروغرام/ل
ميكروغرام/ل
ميكروغرام/ل

مغ/ل
ميكروغرام/ل
ميكروغرام/ل

ميكروغرام/ل

ميكروغرام/ل

0,2

0,01

10

0,5

10

700

300

500

100

0,2

0,4

0,1

0,1

0,03

0,5

اJلحق (تابع)اJلحق (تابع)
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       اJعايير الكيميائية (تابع)

       الذرات اJشعة

   اJعايير اJيكروبيولوجية

برومات

الكلور

الكلوريت

ملح اJيثان الثالثي (اجملموع)

qبرومفروم qكلوروفورم

qدبروموكلوروميثان

برومودكلوروميثان.

كلورور الفنيل

 1,2 - دكلورو إيتان

 1,2 - دكلورو بنزان

 1,4 - دكلورو بنزان

 الكلورو إيتيالن الثالثي

 

الكلورو إيتيالن الرباعي

(Alpha) اجلزيئات ألفا

(Béta) اجلزيئات بيتا

الترتيوم

اليورانيوم

(DTI) اجلرعة اإلجمالية البيانية

(Escherichia coli) اسكيريكيا كولي

مكورة معوية

باكتيريا مخفضة للسلفيت 

�ا في ذلك البوغ

ميكروغرام/ل

مغ/ل

مغ/ل

ميكروغرام/ل

ميكروغرام/ل

ميكروغرام/ل

ميكروغرام/ل

ميكروغرام/ل

ميكروغرام/ل

ميكروغرام/ل

بيكوكوري (Picocurie)/ل

مليرام (Millirems)/سنة

بيكرال (Bequerel)/ل 

ميكروغرام/ل

 MSv/ سنة

 n/100 مل

 n/100 مل

 n/20 مل

10

5

0,07

100

0,3

30

1000

300

20

40

15

4

100

15

0,1

0

0

0

القيم القصوىالقيم القصوىالوحدةالوحدةاJعياراJعيار  اJعايير الكيميائية اJعايير الكيميائية

اJلحق (تابع)اJلحق (تابع)
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القيم البيانيةالقيم البيانية

اJعايير اJؤثرة على احلواس

اJـعايير الـفيزيوكـيميائيـة التي لها
عالقـــة مـع الـــتـــركـــيـــبـــة الـــطـــبـــيـــعـــيـــة

للمياه

مجموعة اJعاييرمجموعة اJعايير

اللون
التكدر

الرائحة عند الدرجة 12° مئوية.
الذوق عند الدرجة 25° مئوية.

األلكنات
الكالسيوم
الكلورور

Xتركيز أيونات الهيدروج
الناقلية عند الدرجة 20° مئوية

الصالبة
البوتاسيوم

البقايا اجلافة
الصوديوم
الكبريت
احلرارة

Xمغ/ل بالت
NTU

نسبة الذوبان
نسبة الذوبان

CaCO3 مغ/ل في
CaCO3 مغ/ل في

مغ/ل
PH وحدة

ميكروسيمنس/سم
CaCO3 مغ/ل في

مغ/ل
مغ/ل
مغ/ل
مغ/ل

(°C) درجة مئوية

15

5

4

4

500

200

500

6,5 ≥  و≤9

2800

200

12

1500

200

400

25

اجلدول رقم اجلدول رقم 2 : اJعايير مع القيم البيانية :: اJعايير مع القيم البيانية :

الوحدةالوحدةاJعياراJعيار

واJــتــضـــمن الــتــصــريح بــاJـــنــفــعــة الــعــمــومـــيـــة لــلــعــمــلــيـــة
اJـــتــعـــلــــقـــة بـــإجنــــاز ســـد جــدرة بـــبـــلــديـــتي ســـوق أهــراس

 qوالية سوق أهراس qشروحةJوا
qوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

 يـرسـم  ما يـأتي : يـرسـم  ما يـأتي :

اJــادة األولى : اJــادة األولى :  يـــعـــدل ويـــتــمـم هــذا اJـــرســـوم أحـــكــام
اJـادتـX األولى و2 مـن اJـــرســـوم الـــتـــنـــفـــيـــذي رقـم 30-10
اJؤرخ في 5 صفر عام 1431 اJوافق 21  يناير سنة 2010 
واJــتــضـــمن الــتــصــريح بــاJـــنــفــعــة الــعــمــومـــيـــة لــلــعــمــلــيـــة
اJـــتــعـــلــــقـــة بـــإجنــــاز ســـد جــدرة بـــبـــلــديـــتي ســـوق أهــراس

واJشروحة q والية سوق أهراس. 

اJــــادة اJــــادة 2 : :  تــــعـــــدل وتـــــتـــــمم أحـــــكـــــام اJـــــادة األولى من
اJــرســوم الـــتــنـــفــيــذي رقم 10-30 اJــؤرخ في 5 صــفــر عــام
1431 اJوافق 21 ينـاير سـنة 2010 واJـذكور أعالهq وحترر

كما يأتي :

مـــــرســــوم مـــــرســــوم تــــنــــفــــيــــذي تــــنــــفــــيــــذي رقم رقم 11 -  - 126  مــــؤرخ في  مــــؤرخ في 17  ربــــيع ربــــيع
q2011 ــــوافق 22 مــــارس ســــنــــة  مــــارس ســــنــــةJــــوافق  اJالــــثـــــاني عــــام الــــثـــــاني عــــام 1432 ا
يعدل ويتـمم اJرسوم التنفيـذي  رقم يعدل ويتـمم اJرسوم التنفيـذي  رقم 10-30 اJؤرخ اJؤرخ
في في 5 صــفــر عـام  صــفــر عـام 1431 اJــوافق  اJــوافق 21 يــنــايــر ســنـة  يــنــايــر ســنـة 2010
واJتـضمن الـتصـريـح بـاJنـفعـة العـموميــة للـعمـليـةواJتـضمن الـتصـريـح بـاJنـفعـة العـموميــة للـعمـليـة
اJتـعـلـقــة بـإجنـاز سـد جـدرة ببـلديـتي سـوق أهراساJتـعـلـقــة بـإجنـاز سـد جـدرة ببـلديـتي سـوق أهراس

واJشروحة q واليـة سـوق أهـراسواJشروحة q واليـة سـوق أهـراس.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 q إنّ الوزير األول
qائيةJوارد اJبناء على تقرير وزير ا  -

- وبــنـــاء عــلى الـــدســتـــورq ال ســيـــمــا اJـــادتــان 85 - 3
 qو125 (الفقرة 2) منه

- و�ــــقــــتــــضـى اJــــرســــــوم الــــرئــــــاسي رقم 10 - 149
اJــؤرخ في 14 جمـادى الثانية عـام 1431 اJوافق 28 مايو

 qأعضاء احلكومـة Xتضمن تعيJسنة 2010 وا
- و�ـقـتـضى اJـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 10-30 اJـؤرخ
في 5 صـــــفــــــر عـــــام 1431 اJـــــوافق 21 يـــــنــــــايـــــر ســـــنـــــة 2010
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- و �ــــقـــتــــضى الــــقــــانـــون رقم 03-10 اJــــؤرخ في 19
جـــمـــادى األولى عــام 1424 اJــوافق 19 يــولـــيـــو ســـنــة  2003

qستدامةJتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية اJوا
- و �ــــقـــتــــضى الــــقــــانـــون رقم 04-07 اJــــؤرخ في 27
جــمـــادى الــثــانـــيــة عــام 1425 اJــوافق 14 غــشت ســنــة 2004

qتعلق بالصيدJوا
- و �ــــــــقــــــــتــــــــضـى األمــــــــر رقم 06-03 اJــــــــؤرخ في 19
جــمــادى الـثــانــيــة عـام 1427 اJـوافق 15 يــولـيــو ســنـة 2006
واJـــــتـــــضـــــمـــن الــــقـــــانــــــون األســــاسي الـــــعــــام لــــلـــــوظــــيــــفــــة

qادتان 3 و11 منهJال سيما ا qالعمومية
- و �ــــقـــتــــضى الــــقــــانـــون رقم 06-14 اJــــؤرخ في 22
شـوال عام 1427 اJـوافق 14 نـوفـمـبـر سـنة 2006 واJـتـعلق
بــحـــمــايـــة بــعـض األنــواع احلـــيــوانـــيــة اJـــهــددة بـــاالنــقــراض

qواحملافظة عليها
- و �ــــقـــتــــضى الــــقــــانـــون رقم 07-06 اJــــؤرخ في 25
ربـــــيع الـــــثــــانـي عــــام 1428 اJـــــوافق 13 مـــــايــــو ســـــنــــة 2007
واJــــتـــعـــلق بـــتـــســــيـــيـــر اJـــســـاحـــات اخلــــضـــراء وحـــمـــايـــتـــهـــا

qوتنميتها
- و �ـــقـــتـــضى اJـــرســـوم رقم 81-275 اJــؤرخ في 19
ذي احلـــــجـــــة عـــــام 1401 اJـــــوافق 17 أكـــــتــــــوبـــــر ســـــنـــــة 1981
واJتـضمن إنشاء جلـنة وزارية مـشتركة دائـمة للـمصادقة
Xعلى البذل وخصائـصها بالنسبة لألفراد غير العسكري

 qبارتداء البذلة XلزمJللجيش الوطني الشعبي وا
- و �ــــقــــتــــضى اJــــرســــوم رقم 87-44 اJــــؤرخ في 11
جـمـادى الـثـانـيـة عام 1407 اJـوافق 10 فـبـرايـر سـنـة  1987
واJـتـعــلق بـوقـايـة األمالك الـغـابـيـة الـوطـنـيـة ومـا جـاورهـا

 qمن احلرائق
- و �ــــقــــتــــضى اJــــرســــوم رقم 87-45 اJــــؤرخ في 11
جـمـادى الـثـانـيـة عام 1407 اJـوافق 10 فـبـرايـر سـنـة  1987
الـذي يــنـظم ويــنـسق األعــمـال في مــجـال مــكـافـحــة حـرائق

qالغابات داخل األمالك الغابية الوطنية
- و �قتـضى اJرسـوم الرئاسي رقم 07-304 اJؤرخ
في 17 رمـضـان عام 1428 اJـوافق 29 سـبـتمـبـر سـنة 2007
الـذي يحدد الشبـكة االستداللـية Jرتبات اJـوظفX ونظام

 qدفع رواتبهم
- و �قتـضى اJرسـوم الرئاسي رقم 07-307 اJؤرخ
في 17 رمـضـان عام 1428 اJـوافق 29 سـبـتمـبـر سـنة 2007
الـذي يــحـدد كـيــفـيـات مــنح الـزيــادة االسـتـداللــيـة لــشـاغـلي

    qؤسسات واإلدارات العموميةJناصب العليا في اJا
- و �قتـضى اJرسـوم الرئاسي رقم 10-149 اJؤرخ
في 14 جــمــادى الـثــانـيــة  عـام 1431 اJـوافق 28 مـايــو ســنـة

qأعضاء احلكومة Xتضمن تعيJ2010 وا

"اJـادة األولى :  تـطـبـيــقـا ألحـكـام اJـادة 12 مـكـرر من
الــــــقـــــــانـــــــون رقم 91-11 اJــــــؤرخ في 12 شـــــــوال عــــــام 1411
qـــــذكــــور أعالهJـــــتــــمم واJا q1991 ــــوافق 27 أبــــريـل ســــنــــةJا
وطـبــقــا ألحـكـــام اJـادة 10 من اJــرســوم الـتـــنـــفــــيـــذي رقم
93-186 اJــؤرخ في 7 صــفــر عـام 1414 اJــوافق 27  يــولــيـو

سنة q1993 اJتمم واJـذكور أعالهq يهدف هذا اJرسوم إلى
التصريح باJنفعـة العمومية للعملـية اJتعلقة بإجناز سد
qـشـروحة وأوالد ادريسJجـدرة بـبـلديـات سـوق أهـراس وا
واليــة سـوق أهــراسq نـظــرا لــطـابع الــبـنـى الـتــحـتــيـة ذات
اJــصـلــحـة الـعــامـة والـبــعـد الــوطـني واالسـتــراتـيــجي لـهـذه

األشغال".
اJـادة اJـادة 3 :  :  تــعـدل وتــتــمم أحــكــام اJـادة 2 مـن اJــرسـوم
الـــــتـــــنـــــفـــــيـــــذي رقم 10-30 اJـــــؤرخ في 5 صـــــفـــــر عـــــام 1431
اJـــوافـق 21 يـــنــــايــر ســــنــة 2010 واJــذكــور أعالهq وحتــرر

كما يأتي :
"اJـــــادة 2 :  تـــــقـــــدر اJــــــســـــاحـــــة اإلجـــــمـــــالـــــيـــــة لـألمالك
الــعــقـاريــة و/أو احلــقــوق الـعــيــنــيـة الــعــقـاريــة اJــســتـعــمــلـة
qـادة األولى أعالهJـذكـورة في اJكـرحاب إلجنـاز الـعـمـلـيـة ا
بــسـبـعــمـائـة (700) هـكـتــارq تـقع فـي إقــلـيـم بـلــديـات سـوق
qواليـة سـوق أهـراس qـشــروحـة  وأوالد ادريسJأهـراس وا

وحتدد طبقا للمخطط اJلحق بأصل هذا اJرسوم" .
اJادة اJادة 4 : :   ينـشر هـذا اJرسـوم في اجلريـدة الرّسـميّة

للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.
حـــــرّر بـــــاجلــــزائـــــر في 17  ربـــــيع الـــــثـــــانـي عــــام 1432

اJوافق 22 مارس سنة 2011.
أحمد أويحيىأحمد أويحيى

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـــــرســــوم مـــــرســــوم تــــنــــفــــيــــذي تــــنــــفــــيــــذي رقم رقم 11 -  - 127  مــــؤرخ في  مــــؤرخ في 17  ربــــيع ربــــيع
q2011 ــــوافق 22 مــــارس ســــنــــة  مــــارس ســــنــــةJــــوافق  اJالــــثـــــاني عــــام الــــثـــــاني عــــام 1432 ا
XــــوظــــفـــJيـــتــضـــمـن الــقـــانـــون األســـاسي اخلـــاص بـــاXــــوظــــفـــJيـــتــضـــمـن الــقـــانـــون األســـاسي اخلـــاص بـــا

اJنـتـمX لألسـالك اخلـاصة بإدارة الغـاباتاJنـتـمX لألسـالك اخلـاصة بإدارة الغـابات.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

qإنّ الوزير األول
- بـــنــــاء عــــلى تــــقــــريـــر وزيــــر الــــفالحــــة والــــتـــنــــمــــيـــة

qالريفية
-  وبـــنــاء عــلى الـــدســتــورq ال ســيـــمــا اJــادتــان 85 - 3

qو125 (الفقرة 2) منه
- و �قـتـضى األمر رقم 66-155 اJؤرخ في 18 صـفر
عـام 1386 اJـوافق 8 يـونـيــو سـنـة 1966 واJـتـضــمن قـانـون

  qتممJعدل واJا qاإلجراءات اجلزائية
- و �ــــقـــتــــضى الــــقــــانـــون رقم 84-12 اJــــؤرخ في 23
رمـــــــضـــــــان عــــــام 1404 اJــــــوافق 23 يـــــــونــــــيـــــــو ســـــــنــــــة 1984

   qتممJعدل واJا qتضمن النظام العام للغاباتJوا
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سلك ضباط الغابات سلك ضباط الغابات ويضم الرتب اآلتية :
 qمفتش رئيس للغابات  -
qمفتش رئيسي للغابات -

qمفتش للغابات -
- مفتش فرقة للغابات. 

سلك ضباط الصف للغاباتسلك ضباط الصف للغابات ويضم الرتب اآلتية :
qعريف رئيسي للغابات -

- عريف للغابات. 
سلك أعوان الغاباتسلك أعوان الغابات ويضم الرتبة اآلتية: 

- عون للغابات.

اJــــاداJــــادّة ة 4 : : �ـــــارس اJــــوظـــــفــــون اJــــنـــــتــــمـــــون لألسالك
qركزيةJصالح اJنشاطاتهم لدى ا qاخلاصة بإدارة الغـابات
واJــصـــالح غــيــر اJـــمــركــزة إلدارة الـــغــابــاتq واJـــؤســســات

العمومية ذات الطابع اإلداري.

اJــــاداJــــادّة ة 5 : : يــــتــــدخل اJــــوظــــفــــون اJــــنــــتــــمــــون لألسالك
اخلـاصــة بـإدارة الــغـابــات في إطــار صالحـيــاتــهم وال سـيــمـا

في مجال شرطة الغابات.
وفي حــالــة مــعــايـنــة ارتــكــاب مــخــالــفــةq يــتــعـX عــلى
مـوظـفي الغـابـات التـدخل ولـو خارج أوقـات اخلـدمة. وفي
هــذه احلــالـــة يــعــتــبــرون فـي خــدمــة ويــجب عـــلــيــهم إشــعــار

رؤسائهم السلميX فورا.

الفصل الثانيالفصل الثاني
احلقوق والواجباتاحلقوق والواجبات

اJـاداJـادّة ة 6 : : زيـادة عـلى احلـقـوق والـواجـبـات اJـنـصوص
عـلـيـهـا في األمر رقم 06-03 اJـؤرخ في19 جـمـادى الثـانـية
عــام 1427 اJــوافق 15 يــولـــيــو ســـنــة  2006 والــقــانــون رقم
84-12 اJؤرخ في 23 رمـضان عام 1404 اJوافق 23 يـونيو

سـنة q1984 اJـعدل واJـتمم واJـذكـورين أعالهq والنـصوص
الــتــــطـــبـــيــقــيـــة اخلــاصــة بــهـــمــاq يــخــضع اJـــوظــفــون الــذين
يــنــتـــمــون لألسـالك اخلــاصــة بـــإدارة الــغــابـــات ألحــكــام هــذا
الــــقـــــانــــون األســـــاسي اخلـــــاص والــــنـــــظــــام الـــــداخــــلي إلدارة

الغابات.
يحـدد النـظام الـداخـلي إلدارة الغـابات �ـوجب قرار

من الوزير اJكلف بالغابات. 

القسم األولالقسم األول
احلقوقاحلقوق

اJــاداJــادّة ة 7 : : يــســـتــفـــيــد اJـــوظــفـــون اJــنـــتــمـــون لألسالك
اخلــاصـــة بــإدارة الـــغــابـــاتq في حـــدود مــا هـــو مــتـــوفــرq من
سـكـن §ـنــوح لــضـرورة اخلــدمــة اJـلــحــة أو لـصــالح اخلــدمـة

طبقا للتنظيم اJعمول به.

- و �قـتـضى اJرسـوم التـنفـيذي رقم 90-12 اJؤرخ
في 2 جـمــادى الـثـانــيـة عـام 1410 اJــوافق أول يـنـايــر سـنـة
qتممJعدل واJا q1990 الذي يحدد صالحيات وزير الفالحة

- و �ــــقــــتــــضى اJـــــرســــوم الــــتــــنــــفــــيــــذي رقم 255-91
اJــؤرخ في 15 مــحــرم عــام 1412 اJــوافق 27 يـــولــيــو ســنــة
1991 واJــتــضــمن الــقــانــون األســاسي اخلــاص الــذي يــطــبق

عـــلى اJـــوظـــفـــX اJــــنـــتـــمـــX لألسـالك الـــتـــقـــنـــيـــة في إدارة
 qالغابات

- و �قـتـضى اJرسـوم التـنفـيذي رقم 08-04 اJؤرخ
في 11 مــــحــــرم عـــام 1429 اJــــوافق 19 يــــنــــايــــر ســــنـــة 2008
XـنتـمJا XـوظفـJتـضـمن القـانون األسـاسي اخلـاص باJوا

 qؤسسات واإلدارات العموميةJشتركة في اJلألسالك ا
- و �قـتـضى اJرسـوم التـنفـيذي رقم 08-05 اJؤرخ
في 11 مــــحــــرم عـــام 1429 اJــــوافق 19 يــــنــــايــــر ســــنـــة 2008
XـهــنـيـJــتـضـمن الــقـانــون األسـاسي اخلـاص بــالـعــمـال اJوا

qوسائقي السيارات واحلجاب
 qوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسميرسم ما يأتي : ما يأتي :
الباب األولالباب األول

أحــــكام عامـــــــــةأحــــكام عامـــــــــة
الفصل األولالفصل األول

مجال التطبيقمجال التطبيق

اJــاداJــادّة األولى : ة األولى : تـــطــبـــيــقـــا ألحــكـــام اJــادتــX 3 و11 من
األمـر رقم 06-03 اJـؤرخ في 19 جـمـادى الثـانـيـة عام 1427
اJـوافق 15 يـولـيــو سـنـة 2006 واJـذكـور أعالهq يــهـدف هـذا
اJـــرســـوم إلـى تـــوضــــيح األحـــكــــام اخلـــاصــــة اJـــطــــبـــقــــة عـــلى
اJـوظفX الذيـن ينتمـون لألسالك اخلاصة بـإدارة الغابات
وحتـديـد مدونـة االخـتـصاصـات اJـرتبـطـة بهـا وكـذا شروط
االلتحاق �ختلف الرتب ومناصب الشغل اJطابقة لها.

2 : : يـــرتــــكـــز تـــنـــظـــيـم األسالك اخلـــاصـــة بـــإدارة اJــاداJــادّة ة 
الغـابات عـلى سـلم رتب وينـظم في شـكل أسالك الضـباط

السامX والضباط وضباط الصف واألعوان.

اJـــــاداJـــــادّة ة 3 : : تـــــعـــــد أسـالكـــــا خـــــاصـــــة بـــــاإلدارة اJـــــكـــــلـــــفــــة
بالغابات األسالك والرتب اآلتية:

ســلك الـــضــبـــاط الــســـامــX لـــلــغـــابــاتســلك الـــضــبـــاط الــســـامــX لـــلــغـــابــات ويــضـم الــرتب
اآلتية :

 qمحافظ عام للغابات -
 qمحافظ رئيسي للغابات -

- محافظ قسم للغابات. 
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اJاداJادّة ة 13 : : يستفـيد اJوظفـون اJنتمون إلى األسالك
qاخلــاصـة بـإدارة الـغـابــات الـذين يـتـوفــون أثـنـاء مـأمـوريـة
من تــــــرقـــــيـــــة إلـى رتـــــبــــــة أعـــــلـى مـــــبـــــاشــــــرة أو من زيـــــادة

استدالليةq بعد الوفاة.
وتتحمل إدارة الـغابات نفقات الدفن ونقل اجلثمان

إلى مثواه األخير.
حتـــدد كــيـــفــيـــات تــطـــبــيـق أحــكـــام هــذه اJـــادة �ــوجب

تعليمة من السلطة اJكلفة بالوظيفة العمومية. 

اJـاداJـادّة ة 14 :: زيـادة عـلى األوسـمــة الـشـرفـيـة واJـكـافـآت
اJـنـصـوص عـلـيـهـا في أحـكـام اJـادتـX 112 و113  من األمـر
رقم 06-03 اJـــــؤرخ في 19 جـــــمـــــادى الـــــثـــــانـــــيـــــة عــــام 1427
اJـــــوافق 15 يـــــولـــــيـــــو ســـــنـــــة 2006 واJـــــذكـــــور أعالهq �ـــــكن
qلـألسالك اخلــاصـــة بــإدارة الـــغـــابــات XــنـــتــمــJا XـــوظــفـــJا
االستـفــادة بصـفـة استـثـنـائية من الــترقية السـتـحـقـاق
خــــاصq كـــمـــكـــافــــأة عن عــــمـل شــــجـــاع مـــثـــبت قـــانـــونــا أو

مجهودات استثنائية ساهمت في حتسX أداء اخلدمة. 
حتـــدد كــيـــفــيـــات تــطـــبــيـق أحــكـــام هــذه اJـــادة �ــوجب

تعليمة من السلطة اJكلفة بالوظيفة العمومية.

القسم الثانيالقسم الثاني
الواجباتالواجبات

اJــــاداJــــادّة ة 15 : :  يــــؤدي اJــــوظــــفــــون اJــــنـــــتــــمــــون لألسالك
اخلـاصـة بإدارة الـغـابـاتq عـنـد تعـيـيـنـهم األول وقـبل تولي

مهامهمq أمام محكمة إقامتهم اإلدارية اليمX اآلتية :

" أقــــسم بــــالــــل" أقــــسم بــــالــــلّه الــــعــــلـيه الــــعــــلـيّ الــــعـــظــــيـم أن أقــــوم بــــأعــــمـــال الــــعـــظــــيـم أن أقــــوم بــــأعــــمـــال
وظـــيــــفـــتي بــــأمـــانـــة وصــــدق وأحـــافظ عــــلى الـــســــروظـــيــــفـــتي بــــأمـــانـــة وصــــدق وأحـــافظ عــــلى الـــســــرّ اJـــهـــني اJـــهـــني

وأراعي في كل األحوال الواجبات اJفروضة عليوأراعي في كل األحوال الواجبات اJفروضة عليّ ". ".

qفي بـــطــــاقـــة تــــفـــويض الــــعـــمل Xتـــدون هــــذه الـــيـــمــــ
اJـنـصـوص عـلـيـهـا في اJـادة 16 أدنـاهq وتسـجـل لـدى كـتـابة

ضبط احملكمة. 
ال جتـــدد الــيـــمــX مـــا لم يــكن هـــنــاك انـــقــطــاع نـــهــائي

لعالقة العمل.

اJــاداJــادّة ة 16 : : يــجب عــلـى اJــوظــفــX اJــنــتــمــX لألسالك
اخلاصة بـإدارة الغـاباتq أثـناء تـأدية مـهامـهمq أن يتزودوا
بـبـطــاقـة الـتــفـويض بــالـعـمـلq وبـطـاقــة الـتـعــريف اJـهــنـيـة
الــــتي تــــســـــلـم لــــهم مـن طــــرف الـــســــلــــطــــة اخملـــولــــة ســــلــــطـــة

.Xالتعي
و يـــســـتــــفـــيـــدون من مـــســـاعــــدة الـــســـلـــطـــات اJـــدنـــيـــة

والعسكرية أثناء تأدية مهامهم.

اJاداJادّة ة 8 : : طبـقا ألحـكام اJادة 30 من األمر رقم 03-06
اJؤرخ في 19 جمـادى الثانـية عام 1427 اJوافق 15 يـوليو
ســنــة 2006 واJــذكـور أعـالهq يـحــظى اJــوظــفــون اJـنــتــمـون
لألسالك اخلـــاصــة بـــإدارة الــغـــابــات بـــاحلــمـــايــة  من جـــمــيع
أشـكـال الـضـغط أو الـتـدخل الـتي من شـأنـهـا أن تـعيق أداء

مهامهم أو تسيء إلى كرامتهم.  
ويــســـتــفــيـــدون من حـــمــايـــة الــدولــة مـن الــتـــهــديــدات
واإلهـانات والـشـتم والقـذف أو االعـتداءات األخـرى كـيفـما
كـان نوعـها التي قـد يتـعرضـون لهـا  أثنـاء §ارسـة اخلدمة
أو �ــنــاســـبــتــهــا أو بــحــكـم انــتــمــائــهم إلى أسالك مــوظــفي

إدارة الغابات.
وفي هــــذه احلــــالـــــةq فــــإن إدارة الــــغــــابــــات حتـل مــــحل
اJــــوظـف الــــضــــحــــيــــةq وتــــمــــلك حـق الــــقــــيــــام بــــرفع دعــــوى
مــــبــــاشــــرةq عـــــنــــد االقــــتــــضـــــاءq أمــــام الــــقــــضــــاء عـن طــــريق
الــتـــأســيس كــطــرف مـــدنيq قــصــد الــتـــعــويض عن الــضــرر

الذي حلق به.   

اJاداJادّة ة 9 : : طبـقا ألحـكام اJادة 31 من األمر رقم 03-06
اJؤرخ في 19 جمـادى الثانـية عام 1427 اJوافق 15 يـوليو
ســــنــــة 2006 واJــــذكــــور أعـالهq عـــنــــدمــــا يــــكــــون اJــــوظــــفـــون
اJنـتـمـون لألسالك اخلـاصـة بـإدارة الـغـابـات مـحل مـتـابـعة
قــضـــائــيـــة و/ أو مــدنـــيــة من قـــبل الـــغــيــرq بـــســبـب أفــعــال
qـهــنيJوال تــكــتــسي طــابع اخلــطــأ ا qارتــكــبت أثــنــاء الـعــمل
فإنه يـجب على إدارة الـغـابات أن تـقدم لـهم اJسـاعدة وأن
تتـحـمل التـعويـضـات اJدنـية الـصـادرة ضدهم من اجلـهات

القضائية اJدنية.

اJــاداJــادّة ة 10 : : طـــبـــقـــا ألحــــكــــام اJـــادة 159 مـن األمـــر رقم
06-03 اJؤرخ في 19 جمـادى الثانـية عام 1427 اJوافق 15

يـــولــيــو ســنــة 2006 واJــذكـــور أعالهq يــســتــفـــيــد اJــوظــفــون
اJنتمون لألسالك اخلاصة بإدارة الغاباتq الذين ¨ نقلهم
تلقـائيا لـضرورة اJصـلحـةq من استرداد نـفقات الـترحيل

أو التنصيب طبقا للتنظيم اJعمول به.

اJــــاداJــــادّة ة 11 : : تـــــمــــنـح عالوة تـــــعــــويـض عن الـــــضــــرر من
إدارة الـغــابــات إلى اJــوظـفــX اJــنـتــمــX لألسالك اخلــاصـة
بــــــإدارة الــــــغــــــابــــــاتq الـــــــذين يــــــتــــــعـــــــرضــــــون خالل أحــــــداث
اســتــثــنــائــيــة ألضــرار فـي شــخــصــهم أو تــتــعــرض أمالكــهم
لـلـتـلف أو �ـناسـبـة §ـارسـة وظـائفـهم أو بـحـكم انـتـمـائهم

ألسالك إدارة الغابات.
حتـــدد كـــيـــفـــيـــات تـــطـــبــــيق هـــذه اJـــادة �ـــوجب قـــرار
مـشــتــرك بــX الـوزيــر اJــكـلـف بـاJــالــيـة والــوزيــر اJــكـلف

بالغابات. 

اJـاداJـادّة ة 12 : : يحـق لـلتـعـداد اجملـنـد أثـنـاء حـمـلـة الـوقـاية
ومكافحة احلـرائقq االستفادة من اإلطعام الذي يكون على

عاتق إدارة الغابات. 
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23 : :  يــجب عــلى اJـوظــفــX اJـنــتــمـX لألسالك اJـاداJـادّة ة 
اخلـاصـة بـإدارة الـغـابـاتq في إطـار أداء مـهـامـهم وتـطـبـيـقـا
ألحــكــام اJــادتــX 40 و41 مـن األمـــر رقم 06-03 اJــؤرخ في
19 جمـادى الثانـية عام 1427 اJوافق 15 يولـيو سـنة 2006

واJذكور أعالهq طاعة رؤسـائهم السلميـX. ويتعX عليهم
Xأداء مـــهــــامــــهم بــــكل وفــــاء وفي حــــدود احــــتـــرام الــــقــــوانـــ

واألنظمة اJعمول بها. 

اJــاداJــادّة ة 24 : : طــبـــقــا ألحــكـــام اJــادتــX 42 و48 من األمــر
رقم 06-03 اJـــــؤرخ في 19 جـــــمـــــادى الـــــثـــــانـــــيـــــة عــــام 1427
اJـوافق 15 يـولـيـو سـنة 2006 واJـذكـور أعالهq يـتـعـX على
اJـوظفX الذيـن ينتمـون لألسالك اخلاصة بـإدارة الغابات
احملافظـة علـى السّر اJـهني وااللـتزام بـواجب التـحفظ في

كل مكان وفي كل الظروف.

ويــجب عــلــيــهم االمــتــنــاع عن كل فــعل أو ســلــوك من
طــــبـــيــــعـــتـه أن يـــخـل بـــشــــرف وكـــرامــــة وظــــائـــفــــهم أو �س

بسلطة وسمعة اإلدارة.

و�ـــنـع عـــلــــيــــهم الــــقــــيـــام أثــــنــــاء §ـــارســــة وظــــائـــفــــهم
بــالـتــعـبـيــر عن آرائـهم الــسـيـاســيـة أو اإليــديـولـوجــيـة بـأي

شكل من األشكال. 

وال يــجـــوز لـــهم اإلدالء بـــأي تــصـــريح عـــلـــني أو نـــشــر
مـقـال صـحـفي أو كـتاب دون تـرخـيص صـريح من الـسـلـطة

السلمية اJؤهلة. 

ال يـنـطبـق هذا اJـنع عـلى إنـتـاج األعـمال الـعـلـمـية أو
األدبية أو الـفنـية. غيـر أنه �كن الـسلطـة اخملولـة صالحية
الــتـــعــيــqX إذا اقـــتــضـت مــصــلـــحــة اخلـــدمــة ذلكq أن تـــمــنع
اJـوظف من إضـافة اإلشـارة لـرتبـته أو وظـيفـته عـلى هذه

األعمال السمه.  

اJـاداJـادّة ة 25 : : يــتـعـX عــلى اJـوظـفــX اJـنــتـمـX لألسالك
اخلـاصــة بـإدارة الـغـابــات احـتـرام قــواعـد أخالقـيــات اJـهـنـة
احملــددة في الــنــظــام الــداخــلي اJــنــصــوص عــلـيـه في أحــكـام

اJادة 6 من هذا اJرسوم.

حتت طـائلـة اJـتابـعـات القـضـائيـةq �نـع علـيهـم منـعا
باتا التـماس أو اشتراط أو قبـولq مباشرة أو عن طريق
شـخص وسيـطq هدايـا أو هـبـات أو مـكافـآت أو امـتـيازات
مـــهــمـــا كــانت طـــبــيـــعــتـــهــاq مـــقــابل خـــدمــة مـــؤداة في إطــار

وظائفهم.  

و بـــهــــذه الـــصـــفــــةq يـــتــــعـــX عـــلــــيـــهم إعـالم ســـلـــطــــتـــهم
الـسلـميـة فورا بـكل فعـل رشوة يـصل إلى علـمهمq مـرتبط

باخلدمةq  أو أي محاولة رشوة يتعرضون لها.        

اJـاداJـادّة ة 17 : : يـتـــدخل الـضـــبـاط الــســامــون والـضـــبـاط
وضـــبـاط الــصـف إلدارة الـغـــابـاتq في إطـــار صالحـيــاتـهم
وبصفتهم أعوانا أو ضباط شرطة قضائيةq حسب احلالة.
كما �كن اJـوظفX اJنتمX لألسالك اخلاصة بإدارة
الــــغــــابــــات الـــتــــدخـل بـــأمــــر مـن اJــــصـــلــــحــــة أو اســــتــــجــــابـــة
qلــتــســخـيــرة تــســلم لــهم من طــرف ســلــطــة مـؤهــلــة قــانــونـا
Jعاينة مخالفات التشريع والتنظيم اJكلفX بتطبيقها.

اJـاداJـادّة ة 18 : : يــتـعـX عــلى اJـوظـفــX اJـنــتـمـX لألسالك
اخلاصـة بإدارة الغابـاتq عند انـتهاء عمـلهم نهـائياq إرجاع
بـطاقـة تفويض الـعمل وبـطاقـتهم اJـهنـية والـزي الرسمي

والسالح وكل جتهيز أو عتاد آخر خاص بإدارة الغابات.

اJـاداJـادّة ة 19 : : يــتـعـX عــلى اJـوظـفــX اJـنــتـمـX لألسالك
اخلــــاصــــة بــــإدارة الــــغــــابـــات ارتــــداء الــــزي الــــرســــمي خالل
§ـارســة وظــائــفــهمq إال إذا أعــفــتـهـم مـنـه صـراحــة الــســلــطـة

السلمية.
حتــدد خـصـائص وشــروط وكـيــفـيـات ارتــداء وجتـديـد
الزي الـرسـمي وإشارات الـسلك والـقـبعـة والرتـبـةq طبـقا

للتنظيم اJعمول به. 

20 : : طــبــقــا ألحــكــام اJــادة 64 من الــقــانــون رقم اJـاداJـادّة ة 
84-12 اJؤرخ في 23 رمـضان عام 1404 اJوافق 23 يـونيو

ســنــة 1984 واJــتـــضــمن الـــنــظـــام الــعــام لـــلــغــابـــاتq اJــعــدل
XنتمJا XوظفJفإن ا qوفي إطار تأدية مهامهم  qتممJوا

لألسالك اخلاصة بإدارة الغابات ملزمون بحمل سالح.
حتـدد شروط مـنح وحمل سالح اخلـدمة �ـوجب قرار
مــشـــتــرك بـــX وزيــر الــدفـــاع الــوطــنـي ووزيــر الــداخـــلــيــة

والوزير اJكلف بالغابات.
 تــنـسخ رخــصـة حــمل الـسـالح في بـطــاقـة الـتــفـويض

بالعمل.

اJــــاداJــــادّة ة 21 : : يـــــدعى اJــــوظـــــفــــون اJـــــنــــتــــمـــــون لألسالك
qـمــارسـة وظـائــفـهم في أي وقتJ اخلـاصــة بـإدارة الـغــابـات
نــهــارا أو لــيال وحــتى خــــارج أوقـــات الــعـــمل الــقـــانــونــيــة
ويـــجـب عـــلـــيــــهم االســـتــجـــابـــة لــكـل تــســـخـــيـــرة صــادرة عن
رئـيـسـهم السـلـمي ويـستـفـيدون فـي هذه احلـالـةq من راحة

تعويضية بنفس اJدة.

22 : : طـــبـــقـــا ألحــــكـــــام اJــــادة 54 مـن األمـــر رقم اJــاداJــادّة ة 
06-03 اJـؤرخ  في 19 جــمــادى الـثــانــيــة عـام 1427 اJـوافق

XـوظـفJنع عـلى ا� qـذكور أعـالهJ15 يـولـيـو سـنة 2006 وا

اJـنــتــمـX لـألسالك اخلـاصــة بــإدارة الــغـابــاتq إال في حــالـة
تــــرخــــيــص كــــتـــــابي من الــــســــلــــطــــة الـــســــلّــــمـــيــــةq الـــقــــيـــام
بإجـراءات مع اخلواص والـتجار والـصنـاعيX والـشركات
أو أي مــؤســســة أخــرى قـــصــد جــمع الــهــبـــات  مــهــمــا كــانت

صفتها.  
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اJــــاداJــــادّة ة 29 : :  �ــــكـن تــــعــــديـل الــــنــــسب اJــــطـــــبــــقــــة عــــلى
مـخـتـلف أ»ـاط التـرقـيـة اJـنـصـوص علـيـهـا في أحـكـام هذا
الـقــانــون األسـاسـي اخلـاص بــاقــتـراح من الــســلـطــة اخملــولـة
صـالحـــيــــة الـــتــــعـــيــــX بــــعـــد اســــتـــشــــارة الـــلــــجـــنــــة اإلداريـــة
اJــتـسـاويـة األعـضـاء اخملـتـصـةq �ــوجب مـقـرر من الـسـلـطـة

اJكلفة بالوظيفة العمومية. 
غـيــر أن هــذه الــتــعــديالت ال �ــكن أن تــتــعـدى نــصف
الـــنـــسب احملـــددة بـــالـــنـــســبـــة أل»ـــاط الـــتـــرقـــيـــة عن طـــريق
االمـتحـان اJهـني والتـسـجيل في قـائمـة التـأهيلq دون أن
تــفـوق هــذه الــنـسب 50 % من اJــنــاصب اJــطـلــوب شــغــلــهـا

كحد أقصى.

الفرع الثانيالفرع الثاني
التربص والترسيم والترقية في الدرجةالتربص والترسيم والترقية في الدرجة

30 : : يـــخــــضع اJـــوظـــفـــون اJـــنــــتـــمـــون لألسالك اJــاداJــادّة ة 
اخلــــــــاصــــــة بـــــــإدارة الـــــــغـــــــابــــــات إلـى حتـــــــقــــــيـق إداري قـــــــبل

ترسيمهم.
qعـنـــدمــا تـــكــــون نــتــائج الـتــحــقـيق اإلداري ســلـبــيـة
يـــــتم تـــــســــريـح اJــــوظـف اJــــعـــــني دون إشـــــعــــار مـــــســــبق أو

تعويض.

اJــاداJــادّة ة 31 : : طــبــقـــا ألحــكــام اJــواد 83 إلى 91 من األمــر
رقم  06-03 اJــــؤرخ في 19 جــــمـــــادى الــــثــــانـــــيــــة عــــام 1427
Xيـــعـــ qـــذكـــور أعـالهJـــــوافق 15 يـــــولــــيـــــو ســــنــــة  2006 واJا
اJــتــرشــحـون الــذين يــوظــفـون فـي األسالك والـرتـب الـتي
qXبصفـة متربص qيـحكمها هـذا القانون األسـاسي اخلاص
.Xــوجب قــرار من الــســلــطــة الــتي لــهــا صالحــيــة الــتــعــيـ�
ويـلـزمـون بــاسـتـكــمـال تـربص جتــريـبي تـكــون مـدته سـنـة

واحدة.

اJــــاداJــــادّة ة 32 : : بــــعـــــد انــــتـــــهــــاء فـــــتــــرة الـــــتــــربـصq يــــرسم
اJـتـربـصــون أو يـخـضــعـون لـتــمـديـد الـتــربص مـرة واحـدة
لـــلــــمـــــدة نــــفـــســــهــــا أو يــــســـرحــــون دون إشــــعــــار مـــســــبق أو

تعويض. 

اJاداJادّة ة 33 : : حتـدد وتائـر الـترقـيـة في الدرجـة اJـطبـقة
عـــــلى اJـــــوظـــــفـــــيــن اJــــنـــــتــــمــــX لـألسالك اخلـــــاصــــة بــــإدارة
الــغــابـاتq حــسب اJـدتــX الـدنــيــا واJـتــوسـطــة  اJـنــصـوص
عـلــيــهـمــا في اJـادة 12 من اJـرســوم الــرئـاسي رقم 304-07
اJــؤرخ في 17 رمـــضـــان عــام 1428 اJــوافق 29 ســبـــتـــمـــبــر
ســنــة 2007 واJـــذكـــور أعاله. وتـــتم الــتـــرقــيــة فـي الــدرجــة
عـــلى الــــتـــوالي حــــسب »ـــطـــX (2) : 6 و4 مـن عــــشـــرة (10)

.Xموظف

الفصل الثالثالفصل الثالث
التوظيف والتربص والترسيم والترقيةالتوظيف والتربص والترسيم والترقية

 والترقية في الدرجة والترقية في الدرجة
الفرع األولالفرع األول

التوظيف والترقيةالتوظيف والترقية

اJاداJادّة ة 26 : : زيادة عـلى الشـروط اJنـصوص عـليـها في
األمـر رقم 06-03 اJـؤرخ في 19 جـمـادى الثـانـيـة عام 1427
اJـوافق 15 يــولـيــو ســنـة 2006 واJــذكـور أعـالهq ال �ـكن أن
يــوظف أي كـان في األسـالك والـرتب الــتي يـســري عـلــيـهـا
هـذا القانـون األساسي اخلاصq مـا لم تتوفـر فيه الشروط

اآلتية :
- أال تـقل قامته عن 1.66م  بالنـسبة لـلرجال و1.58م

qبالنسبة للنساء
- أن يــبــلغ مــجــمــوع حــدة بــصـره 10/15 دون تــعــديل
بـــالــــنـــظـــارات أو الــــعـــدســـات ودون أن يــــكـــون احلـــد األدنى

q10/7 أقل من Xإلحدى العين
- أن يــكـــون مــتـــمــتــعـــا بــقـــدرات بــدنـــيــة ونـــفــســـانــيــة

qراد االلتحاق بهاJتتماشى والوظيفة ا
- إثبـات وضعـيته جتـاه اخلدمـة الوطـنيـة  وأالّ يكون

معفيا منها ألسباب صحية.

اJــاداJــادّة ة 27 : :  يــوظف ويـــرقى اJـــوظــفـــون اخلــاضـــعــــون
لـهـذا الـقـانـون األسـاسي اخلاص حـسب الـشـروط والـنسب

اJنصوص عليها في هذا اJرسوم.

28 : : يـــــتـم الـــــتــــوظـــــيـف في أسـالك الـــــضـــــبــــاط اJــــاداJــــادّة ة 
XـترشحJا Xللغـابات من ب Xللـغابات والضـباط السـام

احلائزين الشهادات في التخصصات اآلتية :
qعلم الغابات -

qالبيئة وحماية الطبيعة -
- التنوع البـيولوجي والتسيـير اJستدام لألوساط

qالطبيعية
qاحملافظة على الطبيعة والبيئة -

 qوارد النباتيةJا Xتثم -
 qالتنوع النباتي واحليواني -

qالتنمية الريفية -
- الهندسة الريفية.

�ــــكن أن تــــعــــدل أو تــــتــــمم قــــائــــمــــة الــــتــــخــــصــــصــــات
اJــنـصـوص عـلــيـهـا أعالهq عــنـد االقـتــضـاءq بـقــرار مـشـتـرك
بـX الوزير اJـكلف بالـغابـات والسلـطة اJكـلفـة بالوظـيفة

العمومية.
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يـــتــعـــX عــلى اJـــوظــفـــX اJــشــاركـــة �ــواظـــبــة في كل
دورة تكوينية. 

حتــدد كــيــفــيــات تـــنــظــيم هــذه الــدورات الــتــكــويــنــيــة
اخلـاص بـكل رتـبــة وبـرنـامـجــهـا ومـدتـهـاq  بــقـرار مـشـتـرك
بـX الوزير اJـكلف بالـغابـات والسلـطة اJكـلفـة بالوظـيفة

العمومية.

اJـاداJـادّة ة 39 : : يـتم االلـتـحــاق بـالـتـكـوين إمـا �ـبـادرة من
اإلدارةq إذا اقـتـضت ضــرورة اJـصـلــحـة ذلكq أو بــنـاء عـلى

طلب اJوظف إذا توافق ذلك مع فائدة اJصلحة.
الفصل السابعالفصل السابع

التقييمالتقييم
اJـاداJـادّة ة 40 : : زيـادة عـلى أحــكـام اJـادة 99 من األمـر رقم
06-03 اJـؤرخ في19 جـمـادى الثـانـيـة عام 1427 اJـوافق 15

XـوظفJيعـتمـد تقـييم ا qذكـور أعالهJيولـيو سـنة 2006 وا
اJنـتـمـX لألسالك اخلـاصـة بـإدارة الـغـابـاتq عـلى اJـعـايـير

اخلاصة اآلتية:
qتنظيم العمل  -
qبادرةJروح ا  -

-  األداء في تنفيذ اJهام اخملولة لهم .
حتـــدد كــيــفــيــات الــتــقــيــيـم �ــوجب الــنــظــام الــداخــلي

اJنصوص عليه في أحكام اJادة 6 من هذا اJرسوم.
الفصل الثامنالفصل الثامن

االنضباطاالنضباط 
اJــــاداJــــادّة ة 41 : :  يــــلــــزم اJــــوظــــفــــون اJــــنـــــتــــمــــون لألسالك
اخلـاصـة بإدارة الـغابـات مهـمـا كانت وضـعيـتـهم القـانونـية
األســـاســيــة بـــاالمــتــنـــاع عن كل فــعـل يــتــنـــافى مع طــبـــيــعــة
وظـــائــفــهم. ويـــتــعــX عــلــيـــهم أن يــتــســـمــوا في كل األحــوال

بسلوك الئق ومحترم.

42 : :  يشـكل  كل  تـخل  عن  الواجـبـات اJهـنـية اJاداJادّة ة 
أو مـساس  بـاالنضـباط  وكل  خـطأ  أو  مـخالـفة  يـرتكـبها
مــوظف يـنــتـمـي لألسالك اخلـاصــة بــإدارة الـغــابـات  أثــنـاء
تــأديــة  مـــهــامه  أو �ــنـــاســبــتـــهــاq  خــطـــأ مــهــنـــيــا  ويــعــرض
qعـند  االقـتـضاء qمـرتـكبه  لـعـقـوبة  تـأديـبيـة دون  اإلخالل

باJتابعات  اجلزائية.

اJــاداJــادّة ة 43 : : يـــتــوقـف  حتــديــد  الـــعــقـــوبــة  الـــتــأديـــبــيــة
اJـطـبـقة عـلى  اJـوظـفX اJـنـتمـX لألسالك اخلـاصـة بإدارة
الــغــابـــات  عــلى  درجـــة  جــســامـــة اخلــطــأ  والـــظــروف الــتي
ارتـكب  فـيـها  ومـسـؤوليـة  اJـوظف اJـعنـي ونتـائج اخلـطأ
اJتـرتـبـة  عـلى  سـيـر  اJـصـلـحـة  وكـذا  الـضرر الـذي  حلق

باJصلحة.

الفصل الرابعالفصل الرابع
الوضعيات القانونية األساسية الوضعيات القانونية األساسية 

اJـاداJـادّة ة 34 : : تــطـبــيـقــا ألحـكــام اJـادة 127 من األمـر رقم
06-03 اJؤرخ في 19 جمـادى الثانـية  عام1427 اJوافق 15

يـولـيـو سـنة 2006 واJذكـور أعالهq حتـدد الـنـسب الـقـصوى
للموظفX اخلاضعX لهذا القانون األساسي اخلاص الذين
من شـأنــهم أن يـوضـعــواq بـنـاء عـلى طــلـبـهمq في الــوضـعـيـة
الـقانونـية األساسيـة لالنتداب أو خـارج اإلطار أو اإلحالة

على االستيداع بالنسبة لكل سلكq كما  يأتي : 
q%5 االنتداب  -

q%1 خارج اإلطار  -
- اإلحالة على االستيداع %5.

الفصل اخلامسالفصل اخلامس
حركات النقلحركات النقل

اJــاداJــادّة ة 35 : :  تــطــبــيــقــا ألحــكــام اJــواد 156 إلى 159 من
األمـر رقم 06-03 اJـؤرخ في 19 جـمـادى الثـانـيـة عام 1427
اJــوافق 15 يـــولـــيـــو ســـنـــة 2006 واJـــذكـــور أعالهq �ـــكن أن
جتــــري إدارة الـــــغـــــابـــــاتq بــــصـــــفـــــة دوريـــــةq حــــركـــــات نـــــقل

للموظفX اJنتمX لألسالك اخلاصة بإدارة الغابات.
توضح كـيفـيات تـطـبيق هـذه اJادة �ـوجب قرار من

 .Xالسلطة اخملولة صالحية التعي

اJــــاداJــــادّة ة 36 : : يــــتم الــــتـــــســـــجـــــيـل فــي جـــــدول حـــــركــــــة
الـنقل كما يأتي:

-  بــــطـــلـب من اJــــوظف الــــذي مـــارس Jــــدة ثالث (3)
سنوات على األقل في نفس اJنصب. 

Xـبـادرة من الـسـلـطـة الـتي لـهـا صالحـيـة الـتـعـيـ�  -
في حدود ضرورة اJصلحة.

اJـاداJـادّة ة 37 : : تــطـبــيـقــا ألحـكــام اJـادة 158 من األمـر رقم
06-03 اJؤرخ في 19 جمـادى الثانـية عام 1427 اJوافق 15

يـولـيـو سـنة 2006 واJـذكـور أعالهq �ـكن أن يـنقـل اJوظف
إجـبــاريـاq خــارج حــركـة الــنـقلq عــنــدمـا تــسـتــدعي ضـرورة
اJـصـلـحــة ذلكq ويـؤخــذ بـرأي الـلـجــنـة اإلداريـة اJــتـسـاويـة
األعــضـاء اخملــتـصــة ولـو بــعـد اتــخـاذ قــرار الـنـقـل. ويـعــتـبـر

رأي اللجنة ملزما للسلطة التي أقرت هذا النقل. 

الفصل السادسالفصل السادس
التكوينالتكوين

اJاداJادّة ة 38 : : تـنظم إدارة الـغابـاتq عنـد احلاجةq دورات
تـــكــوين وحتـــســـX اJــســـتــوى لـــتـــحــيـــX اJــعـــارف اJـــهــنـــيــة
للموظفX الذين يحكمهم هذا القانون األساسي اخلاص.
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سنة 1991 واJذكور أعالهq ويرسمون ويعاد ترتيبهم عند
بـداية سـريـان مـفـعـول هـذا اJـرسومq في األسـالك والرتب
اJــطـابــقــة واJـنــصـوص عــلــيـهــا في هــذا الـقــانــون األسـاسي

اخلاص.

اJــــاداJــــادّة ة 48 : : يــــدمـج اJــــوظـــــفــــون اJـــــنـــــتــــمـــــون لألسالك
والرتب اJنصوص عـليها في اJرسومـX التنفيذيX رقم
08-04 ورقم 08-05 اJـــؤرخـــX في 11 مـــــــحـــــــرم عــــــام 1429

اJـوافق 19 ينـاير سـنة 2008 واJـذكـورين أعالهq بـنـاء على
طـلبـهمq ويـرسمـون ويـعـاد ترتـيـبهم طـبـقا ألحـكـام اJادة 55
أدنــاه  في الــسـلـك والـرتــبــة  اJـنــصــوص عــلـيــهــمــا في هـذا

القانون األساسي اخلاص.

اJـاداJـادّة ة 49 : : يـرتب اJــوظـفـون اJـذكـورون في اJـادة 47
أعالهq في الـدرجـة اJـطـابـقـة لـلـدرجة الـتـي يـحوزونـهـا في
رتـبــتــهم األصــلــيــةq ويـؤخــذ بــاقي األقــدمــيــة اJــكـتــسب في
الــرتــبــة األصــلــيــة في احلــســبــان عــنــد الــتــرقــيــة في رتــبــة

االستقبال.

اJـاداJـادّة ة 50 :  : يـدمج اJـتـربصـون الـذين عـيـنـوا قبل أول
يــنـــايـــر ســـنــة 2008 بــصـــفـــة مــتـــربــصـــX ويــرســـمــون بـــعــد
اســتـــكــمـــال الــفــتـــرة الــتــجـــريــبــيـــة اJــنــصـــوص عــلـــيــهــا في
اJـرسوم الـتـنفـيذي رقم 91-255 اJؤرخ في 15 مـحرم عام

1412 اJوافق 27 يوليو سنة 1991 واJذكور أعاله.

اJاداJادّة ة 51 : :  يـجمع انـتقـاليـا وJدة خمس (5)  سـنوات
ابتـداء من تاريخ بـداية سريـان هذا اJـرسومq بX الـرتبة
األصــلــيــة ورتــبــة اإلدمــاج فـي تــقــديــر األقــدمــيــة اJــطــلــوبـة
لـــلـــتـــرقـــيـــة في رتـــبـــة أعـــلى أو مـــنـــصـب عـــالq بـــالـــنـــســـبــة
لــلــمــوظــفــX الــذين أدمــجــوا في رتب غــيــر تــلك اJــطــابــقـة
لـلــرتب الــتي سـبق إحــداثــهـا �ــوجب اJـرســوم الـتــنـفــيـذي
رقم 91-255 اJـــــؤرخ في15 مــــحـــــرم عــــام 1412 اJـــــوافق 27

يوليو سنة 1991 واJذكور أعاله.
الباب الثانيالباب الثاني

األحكام اJطبقة على األسالك اخلاصة  بإدارة الغاباتاألحكام اJطبقة على األسالك اخلاصة  بإدارة الغابات
الفصل األولالفصل األول

سلك أعوان الغاباتسلك أعوان الغابات

اJاداJادّة ة 52 : : يضم سلك أعوان الغابات رتبة وحيدة : 
- عون الغابات.

القسم األولالقسم األول
حتديد اJهامحتديد اJهام

اJــــاداJــــادّة ة 53 : : يــــكــــلف أعـــــوان الــــغــــابــــاتq حتت ســــلــــطــــة
رؤسائهم السلّميqX على اخلصوص �ا يأتي :

- الـتــدخل فـي عــمـلــيــات حــمــايــة الـغــابــاتq ال ســيــمـا
qمنها مكافحة احلرائق والطفيليات واألمراض الغابية

Xادّة ة 44 : :  تتخذ  السـلطة  اخملولة  صالحية التعيJاداJا
اإلجـــراءات  الــتــأديـــبــيـــةq طــبـــقــا ألحــكـــام األمــر رقم 03-06
اJــؤرخ  في 19 جــمـــادى  الــثــانـــيــة  عــام  1427  اJــوافق 15

يوليو  سنة  2006  واJذكور  أعاله .

45 : :  بـــغض  الــــنـــظـــر  عـن  أحـــكـــام  اJـــادة  163 اJــاداJــادّة ة 
من األمر رقم 06-03 اJؤرخ  في19  جمـادى  الثانـية  عام
qـــذكـــور أعالهJــــوافق  15 يــــولــــيـــو  ســــنـــة  2006  واJ1427 ا

تـصنف  الـعقـوبـات التـأديـبيـة التي �ـكن  تـسلـيـطهـا على
مـوظـفي الـغـابـات حـسب  جـسـامـة  األخـطـاء اJـرتـكـبـة  إلى

أربع (4) درجات:
1 - - العقوبات من الدرجة األولى:  العقوبات من الدرجة األولى: 

 qالتنبيه -
qاإلنذار الكتابي -

- التوبيخ.
2 - العقوبات من الدرجة  الثانية :  - العقوبات من الدرجة  الثانية : 

- الـــتــوقـــيف  عن  الـــعــمل  مـن  يــوم  واحــد  (1) إلى
qثالثة  (3) أيام

- الــشــطب  من  جــدول  الــتــرقــيــة  في الــدرجــة Jــدة
سنة.

3 - العقوبات من الدرجة  الثالثة :  - العقوبات من الدرجة  الثالثة : 
- الــــــتـــــوقـــــيـف  عن  الــــــعـــــمل  مـن  أربـــــعـــــة  (4)  إلى

qثمانية (8) أيام
.(2) Xالتنزيل  من  درجة  واحدة (1) إلى  درجت -

4 - العقوبات من الدرجة  الرابعة :  - العقوبات من الدرجة  الرابعة : 
qالتنزيل  إلى  الرتبة  السفلى  مباشرة -

- التسريح.

اJــاداJــادّة ة 46 : : بـــغض الـــنــظـــر عن أحــكـــام  اJــواد 177 إلى
181 مـن األمـــــــــــر رقـم  06-03 اJـــــــــــؤرخ  فـي 19  جـــــــــــمـــــــــــادى

الـــــثــــانـــــيــــة عــــام 1427 اJـــــوافق  15  يـــــولــــيـــــو  ســــنــــة  2006
واJـذكـور  أعالهq حتــدد األخـطــاء  اJـهـنــيـة  الـتـي  يـرتـكــبـهـا
اJـــوظــفـــون اJــنـــتــمـــون لألسالك اخلـــاصــة بـــإدارة الــغـــابــات
والـــتي  تـــعـــرضـــهم  إلى  إحـــدى  الـــعـــقـــوبـــات  الـــتـــأديـــبـــيــة
اJـــذكـــورة في  اJـــادة 45 أعـالهq �ـــوجب الـــنـــظــام الـــداخـــلي

اJنصوص عليه في أحكام اJادة 6 من هذا  اJرسوم.

الفصل التاسعالفصل التاسع
األحكام العامة لإلدماجاألحكام العامة لإلدماج

اJــــاداJــــادّة ة 47 : : يــــدمـج اJــــوظـــــفــــون اJـــــنـــــتــــمـــــون لألسالك
والــرتب اJــنــصـوص عــلـيــهــا في اJــرسـوم الــتــنــفــيـذي رقم
91-255 اJـؤرخ في 15 مـحـرم عام 1412 اJـوافق 27 يـولـيو
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الفصل الثانيالفصل الثاني
سلك ضباط الصف للغاباتسلك ضباط الصف للغابات

اJــــاداJــــادّة ة 56 : : يــــضـم ســــلـك ضــــبــــاط الـــــصف لــــلـــــغــــابــــات
: (2) Xرتبت

qعريف للغابات -
- عريف رئيسي للغابات. 

القسم األولالقسم األول
حتديد اJهامحتديد اJهام

اJــــاداJــــادّة ة 57 : : يــــكــــلف عــــريـف الــــغــــابـــاتq حتـت ســــلــــطـــة
رئيسه السلميq على اخلصوص �ا يأتي : 

- الـــبـــحـث ومـــعـــايـــنـــة األفـــعـــال اخملـــالــــفـــة لـــلـــتـــشـــريع
qوالتنظيم التي تكلف إدارة الغابات بتطبيقها

qشاركة في عمليات حماية الثروة الغابيةJا -
- تـأطـيـر فــرق أشـغـال االسـتـغالل وصـيـانـة اJـنـشـآت

qالغابية
- اJـــشـــاركـــة فـي مـــراقـــبـــة حـــركـــة اJـــنـــتـــوج الـــغـــابي

qونشاطات الصيد
- تأطير احلراسة على مستوى أبراج اJراقبة.

اJــــاداJــــادّة ة 58 : : زيــــادة عــــلـى اJـــهـــــام اJــــســــنـــــدة لـــعـــــريف
الــغـابـات وحتت سـلـطــة رئـيـسه الـسـلـمـيq يـكـلف الـعـريف

الرئيسي للغاباتq على اخلصوص �ا يأتي :
- الـــبـــحـث ومـــعـــايـــنـــة األفـــعـــال اخملـــالــــفـــة لـــلـــتـــشـــريع

qوالتنظيم التي تكلف إدارة الغابات بتطبيقها
- تأطيـر وتنـسيق فـرق اJراقـبة واحلـمايـة والتدخل

qفي إطار أجهزة حماية الغابات
- اإلشــــراف عـــلـى تـــنــــفـــيــــذ األشــــغـــال الــــغـــابــــيــــة بـــكل

 qأشكالها
- الــقـيـام بـأنــشـطـة الــتـحـسـيـس واإلرشـاد في مـجـال
qالوقاية ومكافحة كل أنواع اإلتالف في الوسط الغابي

- القـيام بدور اJـسهل في صيـاغة مشـاريع التنـمية
الريفية.

الفرع الثانيالفرع الثاني
شروط التوظيف والترقيةشروط التوظيف والترقية

اJاداJادّة ة 59 : :  يرقى إلى رتبة عريف الغابات : 
1 - عـن طـــــــريق االمـــــــتـــــــحـــــــان اJـــــــهـــــــنـيq وفـي حــــــدود
اJـنـاصب اJـطلـوب شـغـلـهاq مـن بX أعـوان الـغـابـات الذين
يـــثــبــتــون خــمس (5) ســنــوات من اخلــدمـــة الــفــعــلــيــة بــهــذه

qالصفة

- اJــشــاركـــة في عــمــلـــيــات مــراقــبــة حـــركــة اJــنــتــوج
qالغابي

- اJــــشـــاركــــة في عــــمــــلـــيــــات مــــراقـــبــــة الــــنـــشــــاطـــات
qالصيدية

qراقبةJضمان احلراسة على مستوى أبراج ا -
 qالقيام �ختلف أشغال االستغالل الغابي -
qركبات وعتاد التدخلJسياقة وصيانة ا -

qتنفيذ عمليات التدعيم في مجال التدخل -
- ضمان عمليات حفظ وصيانة العتاد.

القسم الثانيالقسم الثاني
شروط التوظيف والترقيةشروط التوظيف والترقية

اJاداJادّة ة 54 : : يوظف في رتبة عون الغابات : 
عــلـى أســاس الــشــهـــادةq اJــتــرشــحــون الـــذين تــابــعــوا
بــنــجــاح تــكــويــنــا Jــدة ســنــة واحــدة لــدى مـؤســســة تــكــوين

متخصص.
يـــتم االلـــتـــحـــاق بـــالـــتـــكـــوين اJـــتـــخـــصص عن طـــريق
XــتــرشــحــJا Xمــســابــقــة عـــلى أســاس االخــتــبــارات من بــ
الــــبـــالــــغــــX تــــسـع عــــشـــرة (19) ســــنـــــة عــــلـى األقل وثـــــمــــان
وعــــشـــــرين (28) ســــنـــــة عــــلـى األكــــثــــر عـــــنــــد تـــــاريخ إجــــراء
اJـســابـقـة الـذيـن يـثـبـتــون مـسـتــوى  الـرابـعـة (4) مـتـوسط

مستوفاة أو ما يعادلها.
حتـدد كيفيـات تنظيم ومـحتوى التكـوين اJتخصص
�ــوجب قـــرار مــشـــتــرك بـــX الــوزيـــر اJــكــلـف بــالـــغــابــات

والسلطة اJكلفة بالوظيفة العمومية.

القسم الثالثالقسم الثالث
أحكام انتقالية لإلدماجأحكام انتقالية لإلدماج

اJاداJادّة ة 55 : : قصـد الـتأسـيس األولي للـرتبـةq يدمج في
رتبة عون الغابات :

1 -  بـنـاء عـلى طـلـبـهمq أعـوان اJـكـاتب وأعـوان حـفظ
البيانات واJـساعدون احملاسبون الذين يثبتون ثالث (3)
ســـنــوات من اخلـــدمـــة الــفـــعـــلــيـــة بـــهــذه الـــصـــفــة في اإلدارة
qرسومJكلفة بالغابات عند بداية سريان مفعول هذا اJا

2 -  بـنــاء عــلى طـلـبـهـمq الـعـمــال اJـهـنـيـون وسـائـقو
الــسـيــارات الـذين يــثـبــتـون مــسـتــوى الـســنـة الــرابـعـة (4)
مـــتــوسـط أو مــا يـــعــادلـــهــا وثالث (3) ســـنـــوات من اخلـــدمــة
الـفــعـلـيــة بـهـذه الــصـفـة في اإلدارة اJــكـلـفــة بـالـغــابـات عـنـد

بداية سريان مفعول هذا اJرسوم.
يخضع اJـوظفون اJـدمجـون تطبـيقـا للحـالتX 1 و2
أعالهq بعـد إدمـاجهمJ qـتـابعـة تـكوين حتـدد مـدته ومحـتواه
وكــيــفـيــات تـنــظـيــمه �ــوجب قـرار مــشـتــرك بـX الــوزيـر

اJكلف بالغابات والسلطة اJكلفة بالوظيفة العمومية.
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qمفتش فرقة للغابات -
qمفتش الغابات -

 qمفتش رئيسي للغابات -
- مفتش رئيس للغابات.

القسم األولالقسم األول
حتديد اJهام حتديد اJهام 

اJاداJادّة ة 64 : : يكـلف مفـتش فرقـة للغـاباتq حتت سـلطة
رئيسه السلّميq  على اخلصوص �ا يأتي : 

- الـــبـــحـث ومـــعـــايـــنـــة األفـــعـــال اخملـــالــــفـــة لـــلـــتـــشـــريع
qوالتنظيم التي تكلف إدارة الغابات بتطبيقها

- ضـــمــان مـــراقـــبــة اJـــمـــارســات الـــصـــيــديـــة وحـــركــة
qنتجات الغابيةJا

- ضــمــان تـطــبــيق أجــهـزة الــوقــايــة وحـمــايــة الــثـروة
qالغابية

- القيـام بعمـليات اJراقـبة اخلاصـة بتنفـيذ األشغال
qالغابية بكل أشكالها

- اJـشـاركـة في تـطـبـيق اإلرشـادات الـتـقـنـيـة احملـددة
qبالنسبة إلى نشاطاته  qبالدراسات

- ضـمـان دور اJـسهـل في صـياغـة مـشـاريع الـتـنـمـية
الريفية.

اJـاداJـادّة ة 65 : :  زيــادة عــلى اJـهــام اJــسـنــدة Jـفــتش فــرقـة
لـلــغــابـات وحتـت سـلــطــة رئـيــسه الــســلـميq يــكــلف مــفـتش

الغابات على اخلصوص �ا يأتي: 
- الـــبـــحـث ومـــعـــايـــنـــة األفـــعـــال اخملـــالــــفـــة لـــلـــتـــشـــريع

qوالتنظيم التي تكلف إدارة الغابات بتطبيقها
- اإلشـراف عـلى عـمـلـيــات الـرقـابـة ومـتـابـعـة أشـغـال

  qاحلماية
- اJشاركـة في وضع وتنـفيـذ جهـاز وقايـة ومكـافحة
مــخـتـلف اآلفـات الـتي تـهـدد الــثـروة الـغـابـيـة واحلـيـوانـات

qوالنباتات
qشاركة في عملية الدمغ الغابيJا -

- اJــشــاركــة في نــشــاطــات اإلعالم والــتــحــســيس في
إطار برامج التربية البيئية.

اJــــاداJــــادّة ة 66 : : زيـــــادة عـــــلى اJـــــهـــــام اJـــــســــنــــــدة Jـــــفـــــتش
الغـابـات وحتـت سلـطة رئـيسـه الـسـلّـميq يكـلف اJفـتـش

الرئيسي للغابات على اخلصوص �ا يأتي : 
- الـــبـــحـث ومـــعـــايـــنـــة األفـــعـــال اخملـــالــــفـــة لـــلـــتـــشـــريع

qوالتنظيم التي تكلف إدارة الغابات بتطبيقها

2 - على سـبـيل االختـيـارq بعـد الـتسـجيـل في قائـمة
الـتـأهـيلq وفـي حدود 20 % من اJـنـاصب اJـطـلـوب شـغـلـهـا
وبـــعـــد أخـــذ رأي الــــلـــجـــنـــة اإلداريـــة اJــــتـــســـاويـــة األعـــضـــاء
اخملـــتــصـــةq أعـــوان الــغـــابــات الـــذين   يـــثــبـــتــون عـــشــر (10)

سنوات من اخلدمة الفعلية بهذه الصفة.  
يخضع اJـترشحـون اJقـبولون طـبقـا للحـالتX 1 و2
أعالهq قــبل تـرقـيــتـهمJ qـتــابـعـة تـكــوين مـتـخــصص بـنـجـاح
حتــدد مــدته ومــحـتــواه وكـيــفــيـات تــنــظـيــمه �ــوجب قـرار
مـشتـرك بـX الـوزيـر اJـكلـف بالـغـابـات والـسـلطـة اJـكـلـفة

بالوظيفة العمومية.

اJــــــاداJــــــادّة ة 60 : : يــــــرقــى إلـى رتــــــبـــــــة عـــــــريــف رئــــــيـــــــسي
للغابات : 

1 - عـن طـــــــريق االمـــــــتـــــــحـــــــان اJـــــــهـــــــنـيq وفـي حــــــدود
اJـناصـب اJطـلـوب شـغلـهـاq من بـX عـرفاء الـغـابـات الذين
يـــثــبــتــون خــمس (5) ســنــوات من اخلــدمـــة الــفــعــلــيــة بــهــذه

qالصفة
2 - على سـبـيل االختـيـارq بعـد الـتسـجيـل في قائـمة
الـتـأهـيلq وفـي حدود 20 % من اJـنـاصب اJـطـلـوب شـغـلـهـا
وبـــعـــد أخـــذ رأي الــــلـــجـــنـــة اإلداريـــة اJــــتـــســـاويـــة األعـــضـــاء
اخملـــتـــصـــةq عـــرفـــاء الـــغـــابـــات الــذيـن يـــثـــبـــتـــون عـــشــر (10)

سنوات من اخلدمة الفعلية بهذه الصفة.  

الفرع الثالثالفرع الثالث
أحكام انتقالية لإلدماجأحكام انتقالية لإلدماج

اJـاداJـادّة ة 61 : :  يـدمـج في رتـبــة عـريف الــغـابــاتq أعـوان
حماية الغابات اJرسمون واJتربصون.  

qبــعــد إدمــاجـهم qــذكـورون أعالهJـوظــفــون اJيــخـضـع ا
Jتابـعة تكـوين متـخصص حتدد مـدته ومحـتواه وكيـفيات
تـــنـــظـــيــمـه �ـــوجب قـــرار مــشـــتـــرك بـــX الـــوزيـــر اJــكـــلف

بالغابات والسلطة اJكلفة بالوظيفة العمومية.

اJاداJادّة ة 62 : :  قصد الـتأسيس األولي للرتبةq يدمج في
رتبـة عريف رئيـسي للغـاباتq عرفـاء الغابـات اJرسمون

واJتربصون. 
qبــعــد إدمــاجـهم qــذكـورون أعالهJـوظــفــون اJيــخـضـع ا
Jتابـعة تكـوين متـخصص حتدد مـدته ومحـتواه وكيـفيات
تـــنـــظـــيــمـه �ـــوجب قـــرار مــشـــتـــرك بـــX الـــوزيـــر اJــكـــلف

بالغابات والسلطة اJكلفة بالوظيفة العمومية.

الفصل الثالثالفصل الثالث
سلك ضباط الغابات سلك ضباط الغابات 

اJــــاداJــــادّة ة 63 : :  يـــضـم ســــلك ضــــبــــاط الـــغــــابــــات أربع (4)
رتب : 
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2 - عـن طـــريق االمــــتـــحــــان اJـــهـــنـيq في حـــدود 30 %
Xالعـرفاء الرئيسي Xطلـوب شغلها من بJناصب اJمن ا
لـلــغــابـات الــذين يــثـبــتــون خـمس (5) سـنــوات من اخلــدمـة

qالفعلية بهذه الصفة

3 - على سبيل االختـيارq وبعد التسجيل في قائمة
الـتـأهـيلq وفـي حدود 10 % من اJـنـاصب اJـطـلـوب شـغـلـهـا
وبـــعـــد أخـــذ رأي الــــلـــجـــنـــة اإلداريـــة اJــــتـــســـاويـــة األعـــضـــاء
اخملـتـصــةq الـعـرفـاء الـرئـيـسـيـون لــلـغـابـات الـذين يـثـبـتـون

عشر (10) سنوات من اخلدمة الفعلية بهذه الصفة. 

يخضع اJـترشحـون اJقـبولون طـبقـا للحـالتX 2 و3
أعالهq قــبل تـرقـيـتـهمJ qـتـابـعـة  تـكـوين مـتـخـصص بـنـجـاح
حتــدد مــدته ومــحـتــواه وكـيــفــيـات تــنــظـيــمه �ــوجب قـرار
مـشتـرك بـX الـوزيـر اJـكلـف بالـغـابـات والـسـلطـة اJـكـلـفة

بالوظيفة العمومية.

69 : :  يــــــوظف أو يــــــرقـى في رتــــــبــــــة مــــــفــــــتش اJـــــاداJـــــادّة ة 
للغابات :

qــســابــقــة عـلى أســاس االخــتــبـاراتJ1 -  عـن طـريق ا
في حدود اJناصب اJطلوب شغلهاq اJترشحون احلائزون
شــهـادة الــدراســـات اجلـــامـــعــيــة الــتـــطــبــيـــقـــيــة أو شــهـادة
تقـني سـام أو شهـادة معـادلة لـهمـاq في أحـد التـخـصـصات

qادة 28 أعالهJنصوص عليها في اJا

 2 - عن طـــريق االمـــتـــحــان اJـــهـــنيq فـي حــدود 30 %

من اJـــنــاصب اJـــطــلـــوب شــغــلـــهــا مـن بــX مــفـــتــشـي فــرقــة
لـلــغــابـات الــذين يــثـبــتــون خـمس (5) سـنــوات من اخلــدمـة

qالفعلية بهذه الصفة

3 - على سبيل االختـيارq وبعد التسجيل في قائمة
الـتـأهـيلq وفـي حدود 10 % من اJـنـاصب اJـطـلـوب شـغـلـهـا
وبـــعـــد أخـــذ رأي الــــلـــجـــنـــة اإلداريـــة اJــــتـــســـاويـــة األعـــضـــاء
اخملتصةq مفتـشو فرقة للغابـات الذين يثبتون عشر (10)

سنوات من اخلدمة الفعلية بهذه الصفة.

qقبـولون طبقـا للحالة 1 أعالهJترشـحون اJيـخضع ا
أثــنـاء فــتــرة الــتـربـص وقـبـل تـرســيــمــهمJ qــتـابــعــة تــكـوين
خـاص بـنـجـاح  حتــدد مـدته ومـحـتــواه وكـيـفـيــات تـنـظـيـمه

بقرار من الوزير اJكلف بالغابات. 

يــــرقى عــــلى أســـاس الــــشـــهــــادات إلى رتــــبـــة مــــفـــتش
لــلــغـابــاتq مــفــتــشــو فــرقــة لـلــغــابــات الــذين حتــصــلــوا بــعـد
تـوظيـفـهم على شـهـادة الـدراسـات اجلـامــعيـة التـطـبــيقـية
أو شــهـــادة تـقـــني ســـام  في أحـد الــتــخـصــصـات اJــذكـورة

في اJادة 28 أعاله.  

- اJـــــشــــــاركـــــة في إعـــــداد وتــــــطـــــبـــــيق بـــــرامـج اإلعالم
والتـحسـيس اخلاصـة بـاجلوانب اJـرتبـطة بـحمـاية الـثروة

qستدامةJالغابية والتنمية الريفية ا
  qاإلشراف على عملية الدمغ الغابي -

- اJــــشــــاركــــة فـي تــــطــــبـــــيق الــــدراســــات الـــــتــــقــــنــــيــــة
qعقدة أو مشاريع التنميةJللمنشآت ا

- وضع مــخـطـطــات الـعـمل فـي إطـار تـطــبـيق بـرامج
 qالتنمية

- اJـشـاركـة في أشـغــال الـبـحث اJـطـبق في اJـصـالح
اخملتصة.  

67 : :  زيـــادة عــــلى اJـــهــــام اJـــســـنــــدة لـــلـــمــــفـــتش اJــاداJــادّة ة 
الـرئـيسي لـلـغابـات وحتت سـلطـة رئيـسه الـسلـميq يـكلف

اJفتش الرئيس للغابات على اخلصوص �ا يأتي : 
- اJـــشــاركــة فـي إعــداد مــخـــطــطـــات الــنــشـــاطــات في

qإطار وضع  برامج التنمية حيز التنفيذ
- الــتــنــســيق واحلــرص عــلـى مــطــابــقــة أعــمــال الــدمغ

qالغابي
- الــبـحـث ومـعــايــنــة األفــعـال اخملــالــفــة لــلـتــشــريــعـات

qوالتنظيمات التي تكلف إدارة الغابات بتطبيقها
- الــسـهــر عــلى تــطــبـيق أشــغــال الــبـحـث اJـطــبق في

qصالح اخملتصةJا
- إعداد بـرامج اإلعالم والتـحسـيس اخلـاصة بـحمـاية

الثروة الغابية والتنمية الريفية اJستدامة.

الفرع الثانيالفرع الثاني
شروط التوظيف والترقيةشروط التوظيف والترقية

اJـاداJـادّة ة 68 : :  يـوظف أو يـرقى في رتــبـة مـفـتش فـرقـة
للغابات: 

1 - عــــلى أســــاس الـــشــــهــــاداتq اJـــتــــرشــــحـــون الــــذين
تــابــعــوا بـــنــجــاح  تــكــويـــنــا Jــدة ســنــتــX (2) في مــؤســســة

تكوين متخصص.

يـــتم االلـــتـــحـــاق بـــالـــتـــكـــوين اJـــتـــخـــصص عن طـــريق
XــتــرشــحـJا Xــســابــقـة عــلـى أسـاس االخــتــبــارات من بــJا
Xإحــدى وعــشــرين (21) سـنــة عـلـى األقل وثالثـ Xالــبـالــغــ
qــــســــابــــقـــةJ(30) ســــنــــة عــــلى األكــــثــــر عــــنـــد تــــاريـخ إجـــراء ا

واحلائزين شهادة البكالوريا للتعليم الثانوي. 

يحدد محتوى وكـيفيات تنظيم التكوين اJتخصص
�ــوجب قـــرار مــشـــتــرك بـــX الــوزيـــر اJــكــلـف بــالـــغــابــات

والسلطة اJكلفة بالوظيفة العمومية. 
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3 -  عــلـى ســـبــيـل االخــتـــيـــارq وبـــعـــد الـــتــســـجـــيل في
قــائـمــة الــتـأهــيلq وفي حـدود 10% من اJــنــاصب اJـطــلـوب
شـغـلـهـاq  اJفـتـشـون الـرئـيسـيـون لـلـغـابات الـذين يـثـبـتون

عشر (10) سنوات من اخلدمة الفعلية بهذه الصفة.
يــخــضع اJــتــرشــحــون اJــقــبــولــون بــعــنــوان احلــالــة 1
أعالهq أثــنــاء فـــتــرة الــتــربـص وقــبل تــرســـيــمــهمJ qـــتــابــعــة
تــكــويـن خــاص بــنــجــاح حتـــدد مــدته ومــحـــتــواه وكــيــفــيــات

تنظيمه بقرار من الوزير اJكلف بالغابات. 
يــرقـى عــلى أســاس الــشــهــادة بــصــفــة مــفــتش رئــيس
qفـتشون الـرئيسيـون للغـابات الذيـن حتصلواJا qللغـابات
بـعد توظيفـهمq على شهادة مـهندس دولة أو شـهادة معادلة
لـهـا في أحـد الـتـخـصـصـات اJـنـصـوص عـلـيـهـا في اJـادة 28

أعاله. 
الفرع الثالثالفرع الثالث

أحكام انتقالية لإلدماجأحكام انتقالية لإلدماج
qـادّة ة 72 : :  يــدمج في رتــبــة مـفــتش فـرقــة لــلـغــابـاتJـاداJا
قصد التأسـيس األولي للرتبةq العـرفاء األولون  للغابات

اJرسمون واJتربصون.
qبــعــد إدمــاجـهم qــذكـورون أعالهJـوظــفــون اJيــخـضـع ا
Jتابـعة تكـوين متـخصص حتدد مـدته ومحـتواه وكيـفيات
تـــنـــظـــيــمـه �ـــوجب قـــرار مــشـــتـــرك بـــX الـــوزيـــر اJــكـــلف

بالغابات والسلطة اJكلفة بالوظيفة العمومية. 

qـــــادّة ة 73 : : يـــــدمـج فـي رتـــــبــــــة مـــــفــــــتش لــــــلـــــغــــــابـــــاتJـــــاداJا
اJفتشون للغابات اJرسمون واJتربصون. 

qبــعــد إدمــاجـهم qــذكـورون أعالهJـوظــفــون اJيــخـضـع ا
Jتابـعة تكـوين متـخصص حتدد مـدته ومحـتواه وكيـفيات
تـــنـــظـــيــمـه �ـــوجب قـــرار مــشـــتـــرك بـــX الـــوزيـــر اJــكـــلف

بالغابات والسلطة اJكلفة بالوظيفة العمومية. 

qادّة ة 74 : :  يـدمج في رتبة مـفتش رئـيسي للـغاباتJاداJا
اJفتشون الفرعيون للغابات اJرسمون واJتربصون. 

qـادّة ة 75 : :  يـدمج في رتـبـة مـفـتش رئـيس لـلـغـاباتJـاداJا
قصد التأسيس األولي للرتبة :

1 - اJـفـتـشـون الــفـرعـيـون لــلـغـابـات الـذيـن يـثـبـتـون
عـشر (10) سنـوات من اخلـدمـة الـفـعـلـية بـهـذه الـصـفـة عـند

qرسومJبداية سريان مفعول هذا ا
2 - اJـفـتـشـون الــفـرعـيـون لــلـغـابـات الـذيـن يـثـبـتـون
سـبع (7) ســنـوات من اخلــدمـة الـفــعـلـيــة بـهــذه الـصـفــة عـنـد
بداية سريان مفـعول هذا اJرسوم  وشغلـوا منصبا عاليا
Jـــدة خـــمس (5) ســـنـــوات أو وظـــيـــفـــة عـــلـــيـــا Jـــدة ثالث (3)

سنوات.

70 : :  يــــــوظف أو يــــــرقـى في رتــــــبــــــة مــــــفــــــتش اJـــــاداJـــــادّة ة 
رئيسي للغابات :

qــســابــقــة عـــلى أســاس االخــتــبــاراتJ1 - عن طـــريق ا
في حدود اJناصب اJطلوب شغلهاq اJترشحون احلائزون
شـهـادة الـلـيــسـانس في الـتـعــلـيم الـعـالي أو شــهـادة مـعـادلـة
لـهـا  في أحد الـتـخـصصـات اJـنـصـوص علـيـهـا في اJادة 28

أعاله. 
2 - عن طريق االمـتحان اJـهنيq في حدود 30 % من
اJــنــاصب اJــطــلــوب شــغــلــهــا مـن بــX اJــفــتــشــX لــلــغــابـات
الــذين يــثــبــتــون خـمس (5) ســنـوات مـن اخلـدمــة الــفــعــلــيـة

qبهذه الصفة
3 - على سبيل االختـيارq وبعد التسجيل في قائمة
qـطـلوب شـغـلـهاJنـاصب اJوفي حدود 10 % من ا qالتـأهـيل
اJفـتشون لـلغـابات الذين يـثبتـون عشر (10) سـنوات من

اخلدمة الفعلية بهذه الصفة.
يــخــضع اJــتــرشــحــون اJــقــبــولــون بــعــنــوان احلــالــة 1
أعالهq أثــنــاء فـــتــرة الــتــربـص وقــبل تــرســـيــمــهمJ qـــتــابــعــة
تــكــويـن خــاص بــنــجــاح حتـــدد مــدته ومــحـــتــواه وكــيــفــيــات

تنظيمه بقرار من الوزير اJكلف بالغابات. 
يخضع اJـترشحـون اJقـبولون طـبقـا للحـالتX 2 و3
أعالهq قــبل تـرقـيـتـهمJ qـتـابـعـة  تـكـوين مـتـخـصص بـنـجـاح
حتــدد مــدته ومــحـتــواه وكـيــفــيـات تــنــظـيــمه �ــوجب قـرار
مـشتـرك بـX الـوزيـر اJـكلـف بالـغـابـات والـسـلطـة اJـكـلـفة

بالوظيفة العمومية.
يــرقى عـلى أســاس الـشـهــادة بـصـفــة مـفــتش رئـيـسي
لـــلـــغـــابـــاتq اJـــفـــتـــشـــون لـــلـــغـــابـــات الـــذين حتـــصـــلـــواq بـــعـــد
توظـيـفـهمq عـلى شهـادة الـلـيـسانـس في التـعـلـيم الـعالي أو
شهادة معادلة لـها فـي أحد التخـصصـات اJنصوص عليها

في اJادة 28 أعاله.  

اJاداJادّة ة 71 : :  يوظف أو يرقـى في رتبة مـفتش رئيس
للغابات :

qــسـابـقــة عـلى أسـاس االخــتـبـاراتJ1 -  عن طـريق ا 

فـي حــــدود اJــــنــــاصب اJــــطــــلــــوب شــــغــــلـــهــــاq اJــــتــــرشــــحـــون
احلــائــــزون شــهـــادة مـــهــنـــدس دولـة أو شـــهـــادة مــعـــادلــة
لـهـا في أحـد الـتـخـصـصـات اJنـصـوص عـلـيـهـا في اJادة 28

 qأعاله

2 - عن طريق االمـتحان اJـهنيq في حدود 30 % من
اJـناصب اJطـلوب شغـلهـا اJفتـشون الرئـيسـيون للـغابات
الــذين يــثــبــتــون خـمس (5) ســنـوات مـن اخلـدمــة الــفــعــلــيـة

qبهذه الصفة
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Xــسـنــدة لــلـمــحـافــظـJــهـام اJـادّة ة 79 : :  زيـادة عــلى اJـاداJا
الرئيسيX لـلغاباتq يكلف احملافظ العام للغاباتq وحتت

سلطة رئيسه السلّميq على اخلصوص �ا يأتي: 
- اJــشــاركــة في إعــداد االســتــراتــيــجــيــة والــســيــاسـة

qالعمومية اخلاصة بالقطاع
- مــراقـبــة وتــقـيــيم احلــالـة الــعــامـة لــلـثــروة الــغـابــيـة

qوأنشطة التنمية التي يقوم بها القطاع
- إعداد اJـفاهـيم ومـناهج الـتسـيـير وتـنمـية الـثروة
الـغــابـيــة وحـمــايـة األراضي ومــكـافــحـة الــتـصــحـر وحــمـايـة

 qالطبيعة واحملافظة على التنوع البيولوجي
- تـنسـيق تطبـيق السـياسـة العـامة في إطـار تنـفيذ

qالبرامج في اجملاالت التابعة لقطاع الغابات
- الـبـحث عن األفـعـال اخملـالــفـة لـلـتـشـريع والـتـنـظـيم

التي تكلف إدارة الغابات بتطبيقهاq ومعاينة ذلك.

القسم الثانيالقسم الثاني
شروط التوظيف والترقيةشروط التوظيف والترقية

اJـاداJـادّة ة 80 : :  يـوظف أو يـرقـى في رتـبـة مـحـافظ قـسم
للغابات:

qــســابــقــة عـــلى أســاس االخــتــبــاراتJ1 - عن طـــريق ا
في حــــدود اJـــنــــاصب اJــــطــــلــــوب شـــغــــلــــهــــاq  اJـــتــــرشــــحـــون
احلــائــزون شـهــادة اJـاجــسـتــيـر أو شــهــادة تـعــادلـهــا في أحـد

التخصصات اJنصوص عليها في اJادة 28 أعاله.  
2 - عن طــريق االمـــتــحــان اJـــهــنيq وفي حــدود 30 %
من اJـنـاصب اJطـلـوب شـغلـهـا من بـX اJـفتـشـX الـرؤساء
لـلــغــابـات الــذين يــثـبــتــون خـمس (5) سـنــوات من اخلــدمـة

qالفعلية بهذه الصفة
3 -  عــــلـى ســــبــــيل االخــــتــــيــــارq وفي حــــدود 10 % من
اJـنـاصب اJــطـلـوب شـغــلـهـاq اJـفــتـشـون الـرؤســاء لـلـغـابـات
الــذين يــثـبــتـون عــشـر (10) ســنــوات من اخلـدمــة الــفـعــلــيـة

qبهذه الصفة
يــخــضع اJــتــرشــحــون اJــقــبــولــون بــعــنــوان احلــالــة 1
أعالهq أثــنــاء فـــتــرة الــتــربـص وقــبل تــرســـيــمــهمJ qـــتــابــعــة
تــكــويـن خــاص بــنــجــاح حتـــدد مــدته ومــحـــتــواه وكــيــفــيــات

تنظيمه بقرار من الوزير اJكلف بالغابات. 
يـرقى عـلى أسـاس الــشـهـادة إلى رتـبـة مـحـافظ قـسم
لــلــغـابــاتq اJـفــتـشــون الـرئــيـســيـون لــلـغــابـات واJــفـتــشـون
الــرؤسـاء لــلـغــابـات الــذين حتـصــلـواq بــعــد تـوظــيـفــهمq عـلى
شـــــهــــــادة اJــــــاجــــــســـــتــــــيــــــر أو شــــــهـــــادة تــــــعــــــادلـــــهــــــا فـي أحـــــد

التـخصـصات اJنصوص عليها في اJادة 28 أعاله.  

الفصل الرابعالفصل الرابع
سلك الضباط السامX للغاباتسلك الضباط السامX للغابات

اJـاداJـادّة ة 76 : :  يــضم ســلك الـضــبـاط الــسـامــX لـلــغـابـات
ثالث (3) رتب : 

 qمحافظ قسم للغابات -
 qمحافظ رئيسي للغابات -

- محافظ عام للغابات. 
القسم األولالقسم األول
حتديد اJهام حتديد اJهام 

اJاداJادّة ة 77 : :  يكلف محـافظ قسم للغاباتq حتت سلطة
رئيسه السلميq على اخلصوص �ا يأتي:

- اJــــــشــــــاركــــــة في إعــــــداد الــــــدراســــــات الــــــتــــــقــــــنــــــيــــــة
qشاريع الكبرىJعقدة أو اJتخصصة للمنشآت اJا

- إعـداد مـخـطـطـات الـعـمـل في إطـار تـطـبـيق بـرامج
الـتنـميـة واإلرشـاد والتـحسـيس اJـتعـلقـة بـحمـاية الـثروة

qستدامةJالغابية والتنمية الريفية ا
- الـقـيــام بـأشـغـال الـبــحث الـتـطـبـيــقي لـدى اJـصـالح

qاخملتصة
- اJــــشــــاركــــة في إعــــداد ضــــبـط مــــقــــايــــيس أنــــشــــطــــة

qالقطاع
- الـبـحث  عن األفـعال اخملـالـفـة لـلتـشـريع والـتـنـظيم

التي تكلف إدارة الغابات بتطبيقها ومعاينتها.

اJــاداJــادّة ة 78 : : زيـــادة عـــلى اJـــهـــام اJـــســنـــدة حملـــافظ قـــسم
الـغـابـاتq يـكـلف احملـافظ الـرئـيـسي لـلـغـابـاتq حتت سـلـطة

رئيسه السلّميq على اخلصوص �ا يأتي: 
- تــوحـــيــد الـــقــواعــد واJـــنــاهج واJـــعــايــيـــر الــتــقـــنــيــة

 qوالقانونية
- حتـــــلــــيـل الــــوضــــعـــــيــــات ذات الــــصـــــلــــة بــــاألنـــــشــــطــــة
الـقطـاعية وإعـداد التـشخـيصـات واقتـراح احللـول اJالئمة
ال سـيـمــا في مـجـال احلـمــايـة والـتـســيـيـر وتـنــمـيـة الـثـروة
الغـابيـة وتسـييـر النـشاطـات الصـيديـة وحمـاية األحواض

 qنحدرة ومكافحة التصحرJا
- اJــشـاركـة في تـنـسـيق أنـشــطـة الـتـنـمـيـة واقـتـراح

qكل التدابير التي تؤدي إلى حتسينها
- الـبـحث عن األفـعـال اخملـالــفـة لـلـتـشـريع والـتـنـظـيم
الــتي تــكــلف إدارة الــغــابــات بــتـــطـــبـــيـــقـــهـــاq ومـــعـــايـــنــة

ذلـك.
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qــنــاصب الــعـلــيــا وتـوزيــعــهـاJـادّة ة 87 : :  يــحــدد عـدد اJـاداJا
Xبـقـرار مـشـتـرك ب qـادة 86 أعالهJـنـصـوص عـلـيـهـا في اJا
الـــوزيـــر اJـــكـــلف بـــالـــغـــابـــات والـــوزيـــر اJـــكـــلف بـــاJـــالـــيــة

والسلطة اJكلفة بالوظيفة العمومية.

اJــاداJــادّة ة 88 : :  يـــكــون شــاغـــلــو اJـــنــصب الـــعــالي خلـــبــيــر
الـغابات في اخلدمـة لدى اJصـالح اJركزية  واJـصالح غير

اJمركزة إلدارة الغابات.

يــكـــون شــاغــلـو اJــنــاصب الــعـــلـيــاq لـرئــيـس شـبـــكــة
االتــصــاالت الـالســلــكـــيــة ورئــيس فـــرز لــلــغـــابــات ورئــيس
فــرقــة لــلـغــابــات في اخلــدمــة لــدى اJـصــالح غــيــر اJــمــركـزة

إلدارة الغابات. 

الفصل األولالفصل األول
خبير الغابات خبير الغابات 

اJـاداJـادّة ة 89 : :  يــكــلـف خــبـــيـر الــغـابـات عــلى اخلـصـوص
�ا يأتي : 

- إعـــداد ونـــشــــر الـــتـــقـــنـــيـــات الـــغـــابـــيـــة واســـتـــصالح
 qاألراضي ومكافحة التصحر

- الــــقـــيــــام بــــدور االســـتــــشــــارة واخلـــبــــرة في مــــجـــال
qنتجةJاألنشطة ا  Xالتهيئة الغابية وتثم

- حتـــلــيـل وتــشــخـــيص أنــشـــطــة االســـتــثــمـــار والــدعم
 qالتقني

 qاقتراح برامج التنمية -
- اJشاركة في إعداد مخـططات التسيـير والتنمية

 qالغابية اإلقليمية
- إعـــداد ووضع حـــيــــز الـــتـــنـــفــــيـــذ كل الـــتــــحـــقـــيـــقـــات
والــدراســات الـتــقــنــيـة واالجــتــمـاعــيــة االقــتـصــاديــة ومـدى

qشاريعJمالءمة ا
- اإلشـراف عـلى حتـديـد مـشـاريـع الـتـنـمـيـة الـريـفـيـة
والـــتــهــيــئـــة الــغــابـــيــة والــتــشـــجــيــر وتـــنــمــيــة الـــنــشــاطــات
الــــصـــيــــديــــة واحملـــافــــظـــة عــــلى احلــــيـــوانــــات غـــيــــر األلـــيــــفـــة

qومواطنها وصياغتها وإعدادها ووضعها حيز التنفيذ
- تـــنــــظــــيم  عــــمــــلـــيــــات الــــتـــعــــداد واجلــــرد احلـــيــــواني

qواإلشراف عليها
- اJــشـاركــة في حتـســX الـقــدرات اإلنـتــاجـيــة لألسـر

 qالريفية
- اإلشــراف عــلى أي مـشــروع لــلــتـنــمــيـة في الــقــطـاع

qووضعه حيز التنفيذ
-    اJشاركة في تقييم أثر اJشاريع.

اJـــــاداJـــــادّة ة 81 : :  يــــــرقـى إلى رتــــــبــــــة مــــــحــــــافظ رئــــــيــــــسي
للغابات :

1 - عـن طــــــريـق االمــــــتـــــــحــــــان اJــــــهـــــــنيq  وفـي حــــــدود
اJنـاصب اJطلوب شـغلهـا من بX محـافظي قسم لـلغابات
الــذين يــثــبــتــون خـمس (5) ســنـوات مـن اخلـدمــة الــفــعــلــيـة

qبهذه الصفة
2 - عــلـى ســـبــيـل االخــتـــيـــارq و بـــعـــد الـــتــســـجـــيل في
قـائـمــة الـتــأهـيلq وفي حـدود 20 % من اJـنـاصب اJــطـلـوب
شغـلهـاq محـافظـو قسم لـلغـابات الـذين يثـبتـون عشر (10)

سنوات من اخلدمة الفعلية بهذه الصفة.

اJاداJادّة ة 82 : :  يرقى إلى رتبة محافظ عام للغابات :
1 - عـن طـــــــريق االمـــــــتـــــــحـــــــان اJـــــــهـــــــنـيq وفـي حــــــدود
Xالـرئـيسـي Xاحملافـظ Xمن بـ qطـلوب شـغـلهـاJـنـاصب اJا
لـلــغــابـات الــذين يــثـبــتــون خـمس (5) سـنــوات من اخلــدمـة

qالفعلية بهذه الصفة
2 - عــلـى ســبـــيل االخــتـــيــارq  و بـــعــد الـــتــســـجــيل في
قـائـمــة الـتــأهـيلq وفي حـدود 20 % من اJـنـاصب اJــطـلـوب
شـغـلـهـاq احملـافـظون الـرئـيـسـيـون لـلـغـابـات الـذين يـثـبـتون

عشر (10) سنوات من اخلدمة الفعلية بهذه الصفة.
 الفرع الثالث الفرع الثالث

أحكام انتقالية لإلدماجأحكام انتقالية لإلدماج

q83 : : يــدمج في رتــبــة مــحــافظ قــسم لــلــغــابــات اJـاداJـادّة ة 
مفتشو قسم للغابات اJرسمون واJتربصون.

qبــعــد إدمــاجـهم qــذكـورون أعالهJـوظــفــون اJيــخـضـع ا
Jتابـعة تكـوين متـخصص حتدد مـدته ومحـتواه وكيـفيات
تـــنـــظـــيــمـه �ـــوجب قـــرار مــشـــتـــرك بـــX الـــوزيـــر اJــكـــلف

بالغابات والسلطة اJكلفة بالوظيفة العمومية. 
اJــــــاداJــــــادّة ة 84 : :  يـــــــدمج فـي رتــــــبـــــــة مــــــحــــــافـظ رئــــــيـــــــسي
لــلــغـابــاتq احملــافــظـون الــرئــيــسـيــون لــلــغـابــات اJــرســمـون

واJتربصون. 
qـادّة ة  85 : :  يــدمج في رتــبــة مــحــافظ عــام لــلــغــابـاتJـاداJا

احملافظون العامون للغابات اJرسمون واJتربصون. 

الباب الثالثالباب الثالث
األحكام اJطبقة على اJناصب العليااألحكام اJطبقة على اJناصب العليا

اJاداJادّة ة 86 : :  تـطبـيقـا ألحكـام اJادتX 10 و11 من األمر
رقم 06-03 اJـــــؤرخ في 19 جـــــمـــــادى الـــــثـــــانـــــيـــــة عــــام 1427
اJـوافق 15 يولـيو سـنة 2006 واJـذكـور أعالهq حتدد قـائـمة

اJناصب العليا إلدارة الغابات كما يأتي :
 qخبير الغابات -

qرئيس شبكة االتصاالت الالسلكية -
 qرئيس فرز للغابات -

- رئيس فرقة للغابات. 
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 qالسهر على حماية الثروة الغابية في الفرز -
- الــــســـــهـــــر عـــــلـى وضــع وصــــيــــانــــة حــــدود اJــــلــــكــــيـــة

 qالغابية
- مــتــابــعــة تــطـــبــيق بــرامج أشــغــال الــغــابــات وحــفظ

qتعلقة بهاJالوثائق ا
- اإلشـــــــراف عـــــــلى  الـــــــنــــــــشــــــــاطـــــــات الـــــــصــــــــيــــــــديــــــة

  qومراقبتها
- الـــســـهـــر عــلـى الـــصــيـــانـــة واالســـتـــعــمـــال الـــعـــقالني

للممتلكات والعتاد اJوضوع حتت تصرفه.

 :Xرئيس فرز للغابات من ب Xادّة ة 94 : : يعJاداJا
 qXرسمJمفتشي  فرق للغابات ا -

- العرفاء الرئـيسيX للغابـات الذين يثبتون ثالث
q(3) سنوات من اخلدمة الفعلية بهذه الصفة

- الـــعـــرفــــاء لـــلــــغـــابــــات الـــذيـن يـــثــــبـــتــــون خـــمس (5)
سنوات من اخلدمة الفعلية بهذه الصفة.

الفصل الرابعالفصل الرابع
رئيس فرقة للغاباترئيس فرقة للغابات

اJــــاداJــــادّة ة 95 : :  يـــــكــــلف رئــــيـس فــــرقــــة لــــلـــــغــــابــــات عــــلى
اخلصوص �ا يأتي: 

- قـيادة مـجـموعـة األعـوان اJوضـوعX حتـت سلـطته
في مــــجــــال أشــــغــــال الــــغــــابــــات واJــــراقــــبــــة والــــتــــدخل في
عـمــلــيـات حــمـايــة الــغـابــات ومــكـافــحـة احلــرائق ومــكـافــحـة

qاألوبئة النباتية ومكافحة الصيد غير الشرعي

- اJــشــاركــة فـي عــمــلــيــات إحــصــاء احلــيــوانــات غــيــر
qاألليفة

- السهر على صيـانة العتاد والتـجهيزات اJوضوعة
حتت تصرفه .

 :Xرئيس فرقة للغابات من ب Xادّة ة 96 : :  يعJاداJا
 qXرسمJللغابات ا Xالعرفاء الرئيسي -

- العرفاء لـلغابات الـذين يثبتون ثالث (3) سنوات
من اخلدمة الفعلية بهذه الصفة.

اJـاداJـادّة ة 97 : : يـسـتـفـيـد خـبـراء الـغـابـات ورؤسـاء الـفـرز
لــلــغــابـات اJــعــيــنــون قــانــونـا عــنــد نــشــر هــذا اJـرســوم في
اجلــريـدة الــرســمــيــةq من الــزيـادة االســتــداللــيــة احملـددة في
اJادة 99 أدناه إلى غاية إنـهاء مهامـهم من اJنصب العالي

اJشغول.

 :Xخبير الغابات من ب Xادّة ة 90 : :  يعJاداJا

qXرسمJللغابات ا Xالعام Xاحملافظ -

-  احملــافــظــX الــرئـيــســX لــلــغـابــات الــذين يــثــبــتـون
 qثالث (3) سنوات من اخلدمة الفعلية بهذه الصفة

- محـافظي قـسم للـغابـات الذين يـثبتـون خمس (5)
qسنوات من اخلدمة الفعلية بهذه الصفة

- اJـفتشX الـرؤساء للغـابات الذين يثـبتون ثماني
q(8) سنوات من اخلدمة الفعلية بهذه الصفة

- اJـفتشX الرئـيسX للـغابات الذين يثـبتون عشر
(10) سنوات من اخلدمة الفعلية بهذه الصفة.

الفصل الثاني الفصل الثاني 
رئيس شبكة االتصاالت الالسلكية رئيس شبكة االتصاالت الالسلكية 

اJاداJادّة ة 91 : : يكلف رئيس شـبكة االتصاالت الالسلكية
على اخلصوص �ا  يأتي : 

- الــســهــر عـــلى الــســيـــر احلــسن واالســتـــعــمــال اJالئم
qلوسائل االتصال الالسلكي

- الــســهـر عــلـى تــنــظـيـم وتــســيــيـر الــوســائـل ولـوازم
 qاالتصال الالسلكي

qالسهر على صيانة وسائل  االتصال الالسلكي -
qتنظيم فرق االستغالل واإلشراف عليها -

- ضمان حركة عتاد االتصال الالسلكي. 

اJاداJادّة ة 92 : : يعـX رئيس شـبكـة االتـصاالت الالسـلكـية
 :Xمن ب

- اJـــفــتـــشـــX الــرؤســـاء لــلـــغــابـــات اJـــرســمـــX الــذين
يثبتون تلقيهم تكوينا في هذا اجملال.   

- اJـفــتـشX الـرئـيـسـيـX لـلـغــابـات الـذين يـثــبــتون
ثـالث (3) ســـنــــوات من اخلـــدمـــة الـــفـــعـــلـــيـــة بـــهـــذه الـــصـــفــة

وتلقيهم تكوينا في هذا اجملال.   
- اJـــفـــتـــشـــX لــــلـــغـــابـــات الــــذين يـــثـــبــــتـــون ســـبع (7)
سـنوات من اخلدمـة الفعـليـة بهذه الـصفة وتـلقـيهم تكـوينا

في هذا اجملال.

الفصل الثالث الفصل الثالث 
رئيس فرز للغاباترئيس فرز للغابات

اJـــــاداJـــــادّة ة 93 : : يـــــكــــــلـف رئـــــيـس فـــــرز لــــــلـــــغــــــابـــــات عــــــلى
اخلصوص �ا يأتي: 
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الباب الرابعالباب الرابع
التصنيفالتصنيف
الفصل األولالفصل األول

تصنيف الرتبتصنيف الرتب
اJـاداJـادّة ة 98 : :  تطـبـيـقـا ألحـكـام اJادة 118 من األمـر رقم 06-03 اJـؤرخ في19 جـمـادى الثـانـيـة عام 1427 اJـوافق 15 يـولـيو

سنة 2006 واJذكور أعالهq يحدد تصنيف رتب اJوظفX التابعX لألسالك اخلاصة بإدارة الغابات حسب اجلدول اآلتي :

التصنيفالتصنيف

الرقم االستدالليالرقم االستدالليالصنفالصنف
 األدنى األدنى

الــرتـــبالــرتـــب األسالكاألسالك

محافظ عام للغابات

محافظ رئيسي للغابات

محافظ قسم للغابات

مفتش رئيس للغابات

مفتش رئيسي للغابات

مفتش الغابات

مفتش فرقة للغابات 

عريف رئيسي للغابات

عريف للغابات

عون للغابات

الضباط السامون للغابات 

ضباط الغابات

ضباط الصف للغابات

أعوان الغابات 

762

713

621

578

537

453

418

379

348

288

17

16

14

13

12

10

9

8

7

5

الفصل الثانيالفصل الثاني
الزيادة االستداللية للمناصب العلياالزيادة االستداللية للمناصب العليا

اJـاداJـادّة  ة  99 :  :  تـطبـيـقا ألحـكـام اJادة 3 من اJرسـوم الـرئاسي رقم 07 - 307 اJـؤرّخ في 17 رمـضـان عام 1428 اJـوافق 29
سـبـتمـبر سـنـة 2007 واJـذكـور أعالهq حتــدد الـزيادة االسـتـدالليـة للـمـناصب الـعـليـا التـابـعة إلدارة الـغابـاتq طـبقـا للـجدول

اآلتي :

الزيادة االستدالليةالزيادة االستداللية
الرقم االستدالليالرقم االستداللياJستوىاJستوى

اJنصب العالياJنصب العالي

8

7

5

4

195

145

75

55

خبير للغابات

رئيس شبكة االتصاالت الالسلكية

رئيس فرز للغابات

رئيس فرقة للغابات
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- بنـاء عـلى تـقـرير وزيـر الـصحـة والـسـكان وإصالح
qستشفياتJا

- وبنـاء على الـدستـورq ال سيّـما اJـادتان 85-3 و125
q( الفقرة 2) منه

- و�ــــقـــــتــــضـى الــــقـــــانــــون رقم 85-05 اJــــؤرخ في 26
جـــمـــادى األولى عــام 1405 اJــوافق 16 فــبـــرايــر ســـنــة 1985

qتممJعدل واJا qتعلق بحماية الصحة وترقيتهاJوا
- و�ــــقــــتــــضـى اJــــرســــــوم الــــرئـــــــاسي رقم 10 - 149
اJــــــؤرخ في 14  جـــمــــادى الـــثـــانــــيـــة عــــام 1431 اJــــوافق 28

 qأعضاء احلكومـة Xتضمن تعيJمايو سنة 2010 وا
- و�قـتـضى اJرسـوم التـنفـيذي رقم 97-465 اJؤرخ
في 2 شـــعـــبـــان عــام 1418 اJــوافق 2 ديـــســمـــبـــر ســـنــة 1997
الـــذي يـــحـــدد قـــواعـــد إنـــشـــاء اJـــؤســـســـات االســـتـــشـــفـــائـــيـــة

qتممJعدل واJا qتخصصة وتنظيمها وسيرهاJا
qوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :
اJادة األولى : اJادة األولى :  يتـمم هذا اJـرسـوم قائـمـة اJؤسـسات
االسـتـشـفــائـيـة اJـتـخـصــصـة اJـلـحـقـة بـاJــرسـوم الـتـنـفـيـذي
رقم 97-465 اJـــــؤرخ في 2 شـــــعــــبـــــان عــــام 1418 اJـــــوافق 2
ديـسـمـبـر سـنة 1997 الـذي يـحـدد قواعـد إنـشـاء اJـؤسـسات

االستشفائية اJتخصصة وتنظيمها وسيرها.
اJــادة اJــادة 2 : : تــتـــمم قــائـــمــة اJـــؤســســـات االســتـــشــفـــائــيــة

اJتخصصة اJذكورة في اJادة األولى أعالهq كما يأتي :

الباب اخلامسالباب اخلامس
أحكام ختاميةأحكام ختامية

اJـاداJـادّة ة 100 :  : تــلــغى أحـكــام اJــرسـوم الــتــنـــفـــيـذي رقم
91- 255 اJــــــــؤرخ في 15 مــــــــحــــــــرم عـــــــام 1412 اJــــــــوافق 27

يــولـيــو ســنـة 1991 واJـتــضــمن الــقـانــون األســاسي اخلـاص
الذي يـطبق على اJـوظفX اJـنتمـX لألسالك التقـنية في

إدارة الغابات. 
اJـاداJـادّة ة 101 :  : يـسـري مــفـعـول هـذا اJــرسـوم ابـتـداء من

أوّل يناير سنة 2008.
اJـــــاداJـــــادّة ة 102 :  :  يـــــنـــــشـــــر  هـــــذا اJـــــرســــوم فـي اجلـــــريــــدة

الرّسميّة للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.
حـــــرّر بـــــاجلــــزائـــــر في 17  ربـــــيع الـــــثـــــانـي عــــام 1432

اJوافق 22 مارس سنة 2011.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأحمد أويحيىأحمد أويحيى

مـــــرســــوم تــــنــــفــــيــــذي رقم مـــــرســــوم تــــنــــفــــيــــذي رقم 11 -  - 128  مــــؤرخ في  مــــؤرخ في 17  ربــــيع ربــــيع
q2011 ــــوافق 22  مــــارس ســــنــــة مــــارس ســــنــــةJــــوافق  اJالــــثـــــاني عــــام الــــثـــــاني عــــام 1432 ا
يـتمـم قـائـمـة اJـؤسـسات االسـتـشفـائـية اJـتـخصـصةيـتمـم قـائـمـة اJـؤسـسات االسـتـشفـائـية اJـتـخصـصة
اJــلـحــقـة بــاJـرســـوم الـتــنـفــيـذي رقم اJــلـحــقـة بــاJـرســـوم الـتــنـفــيـذي رقم 97-465 اJــؤرخ اJــؤرخ
في في 2 شــعــبـــان  عــام  شــعــبـــان  عــام 1418 اJــوافق  اJــوافق 2 ديــســمــبــر ســنــة ديــســمــبــر ســنــة
1997 الــــــذي يــــــحـــــــدد قــــــواعــــــد إنــــــشـــــــاء اJــــــؤســــــســــــات الــــــذي يــــــحـــــــدد قــــــواعــــــد إنــــــشـــــــاء اJــــــؤســــــســــــات

االستشفائية اJتخصصة وتنظيمها وسيرها.االستشفائية اJتخصصة وتنظيمها وسيرها.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

qإنّ  الوزير األول

الواليةالواليةاJوقعاJوقعالتسميةالتسميةاالختصاصاالختصاص

...... (بدون تغيير).........

تيزي وزوذراع بن خدة عيادة جراحة القلب لألطفال ذراع بن خدةأمراض وجراحة القلب

الشلفتنس مستشفى األمراض العقلية تنسطب األمراض العقلية

أمراض السرطان
  مركز مكافحة السرطان سطيف
  مركز مكافحة السرطان باتنة

سطيف
باتنة

سطيف
 باتنة

طب النساء والتوليد
طب األطفال وجراحة

األطفال

 مستشفى األم والطفل اجللفة
 مستشفى األم والطفل حاج عابد عتيقة

 مستشفى األم والطفل جتاني هدام

اجللفة
وهران
تيبازة

اجللفة
وهران
تيبازة

...... (بدون تغيير).........

...... (بدون تغيير).........

...... (بدون تغيير).........

...... (بدون تغيير).........

اJادةاJادة 3 : :  ينشر هذا اJرسوم في اجلريدة الرّسميّة للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.
حرّر باجلزائر في 17  ربيع الثاني عام 1432 اJوافق 22 مارس سنة 2011.

أحمد أويحيىأحمد أويحيى
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اإلشهـار اJـالي والكـفالـة والـرعايـة اخلاصـة بـاألنشـطة ذات
الـطــابع الـثــقـافـي من الـضــريـبــة عـلـى الـدخل اإلجــمـالي أو

من الضريبة على أرباح الشركات.
اJــــاداJــــادّة ة 2 : : األنـــــشــــطــــة ذات الــــطــــابـع الــــثــــقــــافـي الــــتي
تـــســتــفــيـــد من حق اخلـــصم اJــذكــور فـي اJــادة األولى أعاله

هي اآلتية :
- مجمل أنشطـة اإلنتاج والنشر الفني واألدبي اJنظمة
في إطـار اJــهـرجــانـات الــثـقــافـيــة اJـؤسـســة واJـنــشـأة تــطـبــيـقـا
لــلـمــرســوم الــتــنــفـيــذي رقم 03 - 297 اJـؤرّخ في 13 رجب عـام

qذكور أعالهJوافق 10 سبتمبر سنة 2003 واJ1424 ا

- أنـشـطـة اإلنـتــاج والـنـشـر الـفــني واألدبي اJـنـظـمـة
qفي إطار التظاهرات الثقافية الكبرى

- األنـــشـــطـــة الــــثـــقـــافـــيـــة الــــتي تـــنـــظـــمــــهـــا اJـــتـــاحف
الـوطنـيـة واجلهـويـة واحلظـائـر الثـقافـيـة ومؤسـسـات حفظ

qالتراث الثقافي واحملافظة عليه ونشره واستغالله
- األنــشـطـة الـثـقــافـيـة اJـنـظـمــة من طـرف أو لـصـالح

qوزارة الثقافة ومديريات الثقافة بالواليات
- األنــشـطــة الــثـقــافــيـة الــتي تــنــظـمــهــا دور الـثــقــافـة
واJــكـــتـــبـــات ومـــؤســـســـات نـــشـــر اJـــنـــتـــوجـــات الـــثـــقـــافـــيــة

qوتوزيعها
- األنـشـطة الـثـقـافـيـة الـتي يـنظـمـهـا اJـتـعـامـلون في

qالعروض الثقافية واجلمعيات الثقافية
- الـــنــدوات واJـــؤتــمـــرات والــورشـــات وغــيـــرهــا من
الــلــقـــاءات اJــوجــهـــة لــتــثــمـــX الــتــراث الـــثــقــافـي وتــرقــيــة

اللغتX الوطنيتX العربية واألمازيغية.
اJـاداJـادّة ة 3 : : تـسـتـفـيـد اJـؤسـسـات الـتي تـلـتـزم بـنـفـقـات
اإلشهار اJالي والكفـالة والرعاية لفـائدة األنشطة اخلاصة
بـاJـهـرجـانـات الـثـقـافـيــة اJـؤسـسـة أو فـي إطــار األنـشـطـة
اJـســاهـمــة في تثــمـX الـتــراث الـثــقـافي ونـشـر الـثـقـافة
وتــرقـيــة الـلــغــتــيــن الـوطـنـيـتــX اJـذكـورتـX في اJـادة 2
أعالهq من أجل حتـديـد الربح اجلـبائيq من خـصم في حدود
نسبة 10 % من رقم أعمال الـسنة اJالية دون أن يتجاوز
اJــــبـــلغ اخملــــصـــوم ســـقـــفــــا أقـــصـــاه ثـالثـــون مـــلــــيـــون ديـــنـــار

(30.000.000 دج). 
اJــــاداJــــادّة ة 4 : : تـــخــــضـع االســـتــــفــــادة من اخلــــصم  لــــتــــقـــد
اJــؤسـســة الـتي تـلــتـزم بــنـفـقــات اإلشـهـار اJــالي والـكــفـالـة
والـــرعــايــة عــنــد الــتــصــريـح لــدى اإلدارة اجلــبــائــيــة شــهــادة
حـسب الــنـمــوذج اJـلــحق بـهــذا اJـرســوم مـؤشــر عـلـيــهـا من

مصالح الوزارة اJكلفة بالثقافة.
اJـاداJـادّة ة 5 :  : يـنشـر هـذا اJـرسـوم في اجلريـدة الـرّسـمـيّة

للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.
حـــــرّر بـــــاجلــــزائـــــر في 17  ربـــــيع الـــــثـــــانـي عــــام 1432

اJوافق 22 مارس سنة 2011.
أحمد أويحيىأحمد أويحيى

مـــــرســــوم تــــنــــفــــيــــذي رقم مـــــرســــوم تــــنــــفــــيــــذي رقم 11 -  - 129  مــــؤرخ في  مــــؤرخ في 17  ربــــيع ربــــيع
q2011 ــــوافق 22 مــــارس ســــنــــة  مــــارس ســــنــــةJــــوافق  اJالــــثـــــاني عــــام الــــثـــــاني عــــام 1432 ا
يــتـــعــلـق بــخــصـم نــفـــقــات اإلشـــهــار اJـــالـي والــكـــفــالــةيــتـــعــلـق بــخــصـم نــفـــقــات اإلشـــهــار اJـــالـي والــكـــفــالــة
والـرعــايـة اخلـاصــة بـاألنــشـطــة ذات الـطــابع الـثــقـافيوالـرعــايـة اخلـاصــة بـاألنــشـطــة ذات الـطــابع الـثــقـافي
من الـضريبـة على الدخل اإلجـمالي أو من الضـريبةمن الـضريبـة على الدخل اإلجـمالي أو من الضـريبة

على أرباح الشركات.على أرباح الشركات.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

qإنّ الوزير األول
- بــنــاء عــلى الــتــقــريــر اJــشــتــرك بــX وزيــر اJــالــيـة

qووزيرة الثقافة
-  وبـناء على الـدستـورq السيّمـا اJادتان 85-3 و125

 q( الفقرة 2 ) منه
- و�ــقــتـــضى األمــر رقم 76 - 101 اJــؤرّخ في 17 ذي
احلجة عام  1396 اJوافق 9 ديسـمبر سنة 1976 واJتضمن
قــانــون الـــضــرائب اJــبـــاشــرة والــرســوم اJــمـــاثــلــةq اJــعــدّل

qادة 169 منهJال سيما ا qتمّمJوا
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 90 - 36 اJــؤرّخ في 14
جمـادى الثانـية عام 1411 اJوافق 31  ديسـمبـر سنة 1990
واJــتــضـمن قــانــون اJــالـيــة لــســنـة q1991 اJــعـدّلq ال ســيــمـا

qادة 38 منهJا
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 98 - 04 اJــؤرّخ في 20
صــفــر عــام 1419 اJــوافق 15 يـــونــيــو ســنــة 1998 واJــتــعــلق

qبحماية التراث الثقافي
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 09 - 09 اJــؤرّخ في 13
مــــــحــــــرم عــــــام 1431 اJــــــوافق 30 ديــــــســــــمــــــبــــــر ســــــنــــــة 2009
واJــتــضـمن قــانــون اJــالـيــة لــســنـة q2010 اJــعـدّلq ال ســيــمـا

  qادة 11 منهJا
- و�قـتـضى اJـرسـوم الـرئـاسي رقم 10-149 اJـؤرخ
في 14 جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1431 اJــوافق 28 مــايــو ســنــة

qأعضاء احلكومة Xتضمن تعيJ2010 وا

- و�ــــقـــتــــضى اJــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 03 - 297
اJـؤرّخ في 13 رجب عـام 1424 اJـوافق 10 سـبــتـمـبـر سـنـة
2003 الـذي يــحــدد شــروط تـنــظــيم اJــهـرجــانــات الــثـقــافــيـة

qتمّمJعدّل واJا qوكيفياته
- و�ــــقـــتــــضى اJــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 06 - 218
اJـؤرّخ في 22 جـمـادى األولى عام 1427 اJـوافق 18 يـونـيو
سنة 2006 الذي يحدد شـروط §ارسة نشاط اJتعامل في

 qالعروض الثقافية وكيفيات ذلك
qوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اJاداJادّة األولى : ة األولى : يهدف هـذا اJرسوم إلى تـطبيق احلكم
األخـــيـــر من اJــادة 169 من األمــر رقم 76- 101 اJــؤرّخ في
q1976 ــوافق 9 ديـــســمـــبــر ســـنــةJ17 ذي احلـــجـــة عــام 1396 ا

اJــعــدّل واJــتـمّـم واJـذكــور أعاله واJــتــعـلـق بـخــصم نــفــقـات
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اJلحقاJلحق
اجلمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبيةاجلمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية

وزارة الثقافةوزارة الثقافة
شهادة التعريف باJؤسسة اJستفيدة من اخلصم والهيئة اJستفيدة من اإلشهار اJالي و الكفالةشهادة التعريف باJؤسسة اJستفيدة من اخلصم والهيئة اJستفيدة من اإلشهار اJالي و الكفالة

أو الرعاية والنشاط الثقافيأو الرعاية والنشاط الثقافي

(اJادة (اJادة 11 من القانون رقم  من القانون رقم 09 -  - 09 اJؤر اJؤرّخ في خ في 13 محر محرّم عام م عام 1431 اJوافق  اJوافق 30 ديسمبر سنة  ديسمبر سنة 2009 واJتضمن قانون واJتضمن قانون
اJالية لسنة اJالية لسنة 2010)

I- التعريف باJؤسسة اJستفيدة من اخلصم :- التعريف باJؤسسة اJستفيدة من اخلصم :

العنوان االجتماعي للمؤسسة :.................................................................................................................

النشاط الرئيسي :.................................................................................................................................

رقم السجل التجاري :......................................................................... تاريخ التسليم :............................

رقم التعريف اجلبائي :

II- التعريف بالهيئة اJستفيدة من اإلشهار اJالي أو الكفالة أو الرعاية :- التعريف بالهيئة اJستفيدة من اإلشهار اJالي أو الكفالة أو الرعاية :

الهيئة اJستفيدة :..................................................................................................................................

مرسوم / قرار اإلنشاء :......................................... مؤرّخ في :.................................................................

رقم السجل التجاري (1) :..................................................................... تاريخ التسليم :............................

رقم التعريف اجلبائي (1) :

III- التعريف بالنشاط الثقافي :- التعريف بالنشاط الثقافي :

النشاط الثقافي :...................................................................................................................................

مبلغ النفقات اJوظفة من طرف اJؤسسة :..................................................................................................

وثائق اإلثبات (2) :.................................................................................................................................

                                                                    حرر بـ..............................في .............................................
                                اJؤسسة اJستفيدة                                                          وزارة الثقافة                                اJؤسسة اJستفيدة                                                          وزارة الثقافة

                              (التأشيرة واإلمضاء)                                                  ( التأشيرة واإلمضاء)

(1)  عند االقتضاء
(2) الصك أو كل وثيقة تثبت اJبلغ اJمنوح للهيئة
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اJاداJادّة ة 2 : : تتـمم أحكام اJادة 5 من اJرسـوم التنـفيذي
رقم 05-502 اJــؤرخ في 27 ذي الــقـــعــدة عــام 1426 اJــوافق

29 ديسمبر سنة 2005 واJذكور أعالهq كما يأتي :

" اJــادة 5 :  يــســـتـــفــيـــد اJـــســيـــر الـــريــاضـي اJــتـــطــوع
اJنتخب من :

- تـأمـX يــكـتـتــبه الـهــيـكل الــريـاضي اجلـمــعـوي الـذي
يـــنــــتـــمي إلــــيه يـــغـــطـي اخملـــاطـــر احملــــتـــمـــلـــة الــــتي �ـــكن أن

qيتعرض لها خالل نشاطاته
-  تـــعــويض اJـــصــاريـف اJــدفـــوعــة بـــعــنـــوان اJــهـــمــة
Xــرتــبـطــة مـبــاشــرة بـنــشــاطـاته طــبـقــا لــلـقــوانـJـؤداة واJا

األساسية للهيكل الرياضي اجلمعوي.
..................(الباقي بدون تغيير)................... ".

اJاداJادّة ة 3 : :  تتمم أحكام اJادة 9 من اJرسوم التنفيذي
رقم 05-502 اJــؤرخ في 27 ذي الــقـــعــدة عــام 1426 اJــوافق

29 ديسمبر سنة 2005 واJذكورأعالهq كما يأتي : 

 " اJـادة 9 : يــتـعــX عـلى اJــسـيــر الـريــاضي اJــتـطـوع
اJنتخب ما يأتي :

.....................................................................

.....................................................................

- الـــــعـــــمل عـــــلـى الـــــتـــــنـــــاغم فـي عالقـــــات الـــــعـــــمـل مع
السـلطـات اخملـتصـة والشـركاء واJـسـاهمـة في الوقـاية من
اJشـاكل والنزاعـات وضمان الـسكيـنة اJالئمـة حلكم راشد

qفي هيكله الرياضي اجلمعوي

- الــعـمـل عـلى تــطــويــر اخــتـصــاصه أو اخــتــصــاصـاته
الريـاضـيـةq ال سيـمـا في مـجال رفع عـدد حـامـلي اإلجازات

qوحتقيق األداءات

- االمــتــثــال الــصــارم لــلــمــبــاد® والــقــواعــد اJــتــعــلــقـة
qبتسيير الهيكل الرياضي اجلمعوي

- اJـساهمة في تأسـيس قاعدة معـطيات معـلوماتية
الخــتـــصــاصه أو الخـــتــصـــاصــاته الـــريــاضـــيــةq ال ســيـــمــا في
مـــجــال الـــهــيـــاكل اJــنـــظــمـــة والــتـــعــداد والـــتــأطـــيــر اإلداري
والــتــقــني وبــرامج وأقــطــاب الــتــطــويــر وتـكــوين اJــواهب
الــــشـــابــــة واJــــنـــافــــســـات والــــنـــتــــائج الــــريــــاضـــيــــة احملـــقــــقـــة

qراقبةJالية واJوالوضعيات ا

- القيام بإجراءات تـسليم اJهام بصـفة منتظمة مع
qأي مسير رياضي متطوع منتخب جديد

- الــتـفــرغ كـلــيـا لــتـســيـيـر شــؤون الـهــيـكل الــريـاضي
qاجلمعوي

مــــــــرسرســــــــــوم وم تــــــــنــــــــــفــــــــيــــــــــذي ذي رقم رقم 11 -  - 130  م مــــــــــؤرخ في ؤرخ في 17  رب ربــــــــــيعيع
q2011 ــــــــــوافق وافق 22 م مــــــــارس سارس ســــــــــنــــــــة ةJا Jالالــــــــــثــــــــــانانـي عي عــــــــام ام 1432 ا
يــــعــــــدل ويدل ويــــتــــمـم اJم اJــــرسرســــوم  الوم  الــــــتــــنــــــفــــيــــذي  رقـم ذي  رقـم 05 -  - 502
اJــاJــــــــــؤرؤرّخ في خ في 27 ذي ال ذي الــــــــقــــــــعــــــــدة عـدة عـــــــــام ام 1426 اJـ اJـــــــــوافـق وافـق 29
ديديـسـمـبـر  سر  سـنـة ة 2005 ال الـذي يذي يـحــــدد الدد الـقـانانـون األسون األسـاسياسي

.XنتخبJا XتطوعJا Xللمسيرين الرياضيXنتخبJا XتطوعJا Xللمسيرين الرياضي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

qإنّ الوزير األول
 qبناء على تقرير وزير الشباب والرياضة -

- وبـنـاء على الـدسـتـورq السيـمـا اJـادتان 85-3 و125
 q(الفقرة 2) منه

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 90-31 اJــــؤرخ في 17
جــمــادى األولى عــام 1411 اJــوافق 4 ديــســمـــبــر ســنــة 1990

qتعلق باجلمعياتJوا
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 04-10 اJــــؤرخ في 27
جــمـــادى الــثــانـــيــة عــام 1425 اJــوافق 14 غــشت ســنــة 2004
واJتـعـلق بـالتـربـية الـبـدنـية والـريـاضـةq السيـمـا اJواد 31

 qو33 و36 و100 منه
- و�ـــــــقـــــــتــــــــضى األمــــــــر رقم 10 - 01 اJــــــــؤرّخ في 16
رمـضان عام 1431 اJوافق 26 غـشت سنة 2010 واJـتضمن
قــانـون اJــالـيـة الــتـكـمــيـلي لــسـنـة q2010 ال سـيــمـا اJـادة 57

qمنه
- و�قـتـضى اJـرسـوم الـرئـاسي رقم 10-149 اJـؤرخ
في 14 جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1431 اJــوافق 28 مــايــو ســنــة

qأعضاء احلكومة Xتضمن تعيJ2010 وا

- و�ـقتـضى اJرسوم الـتنـفيذي رقم 05-405 اJؤرخ
في 14 رمــضــان عـام 1426 اJـوافق 17 أكــتـوبــر ســنـة 2005
الـــذي يــــحـــدد كـــيـــفـــيـــات تـــنـــظـــيـم االحتـــاديـــات الـــريـــاضـــيـــة
الـوطـنــيـة وسـيــرهـا وكـذا شــروط االعـتـراف لــهـا بـاJــنـفـعـة

qتمّمJعدّل واJا qالعمومية والصالح العام
- و�ـقتـضى اJرسوم الـتنـفيذي رقم 05-502 اJؤرخ
في 27 ذي الـــقـــعـــدة عــام 1426 اJــوافق 29 ديـــســمـــبـــر ســـنــة
2005 الــــــذي يـــــحـــــدد الـــــقــــــانـــــون األســـــاسـي لـــــلـــــمـــــســــــيـــــرين

 qXنتخبJا XتطوعJا Xالرياضي
qوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسميرسم ما يأتي : ما يأتي :

اJـــــاداJـــــادّة األولى : ة األولى : يـــــهـــــدف هـــــذا اJـــــرســـــوم إلـى تـــــعـــــديل
وتــتــمــيم بــعض أحــكــام  اJــرســوم الــتــنــفــيــذي رقم 502-05
اJـؤرخ في 27 ذي الـقــعــدة عـام 1426 اJـوافق 29 ديـســمــبـر
ســـنــة 2005 الـــذي يــحــدد الـــقــانـــون األســاسي لـــلــمــســـيــرين

.XنتخبJا XتطوعJا Xالرياضي
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- أن يـقـدم مـلــفـا لـلــتـرشح لـلــهـيـكل قــبل أي انـتـخـاب
يتشكلq على اخلصوصq من الوثائق اآلتية :

qطلب الترشح *

* نــســـخـــة طــبق األصـل مــصـــادق عـــلــيـــهــا مـن بــطـــاقــة
qالتعريف الوطنية

*  نسخة طبق األصل مصادق عليها من كل الوثائق
الــتي تـــثـــبت خــبـــرته اJـــهــنـــيــة فـي اJــيـــادين الــتـــقــنـــيــة أو

qالرياضية أو اإلدارية أو اجلمعوية أو االقتصادية

qنسخة طبق األصل مصادق عليها من الشهادات *

q3 نسخة من صحيفة السوابق القضائية رقم *

* الـــتــعـــهــد الـــكــتـــابي اJــنـــصــوص عـــلــيـه أعاله حــسب
»وذج معد من طرف اإلدارة اJكلفة بالرياضة''.

6 : :  تـعدل وتـتـمم أحكـام  اJادة 13 من اJـرسوم اJاداJادّة ة 
الـــتــــنـــفـــيـــذي رقم 05-502 اJــؤرخ في 27 ذي الـــقـــعـــدة عـــام
qـــذكــور أعالهJـــوافـق 29 ديــــســمـــبــر ســـنــة 2005 واJ1426 ا

كما يأتي: 

"اJــــادة 13 : زيـــــادة عـــــلى شـــــروط أهـــــلـــــيـــــة الــــتـــــرشح
اJـنــصــوص عـلــيــهــا في اJـادة 12 أعالهq يــجب عــلى اJـســيـر

الرياضي اJتطوع اJنتخب للترشح :

- إلـى مـــــنـــــصب رئـــــيـس نـــــادٍ ريـــــاضي أو رئـــــيس أو
عـــضـــو مـــكــتـب رابــطـــة ريــاضـــيــة أن يـــســـتــوفي الـــشــروط

اآلتية :

* أن يــكــون بــالــغــا  واحــدا وعـشــرين (21) ســنــة عـلى
qاألقل

* أن يثبت مستوى التعليم الثانوي على األقل.

- إلى منـصب رئيس االحتـادية الـرياضـية الـوطنـية
أن يستوفي الشروط اآلتية :

q(30) سنة على األقل Xأن يكون بالغا ثالث *

* أن يثبت مستوى جـامعيا أو تكوينـا عاليا متوجا
qطابقةJبالشهادات ا

* أن يـــثــبت خـــبــرة مـــهــنـــيــةq ال ســـيــمـــا في اJـــيــادين
الــــتـــقــــنــــيـــة أو الــــريــــاضـــيــــة أو اإلداريــــة أو اجلـــمــــعــــويـــة أو

االقتصادية ".

- احـتــرام قـواعــد مـدونــة أدبـيــات اJـســيـر الــريـاضي
اJـتطـوع اJـنتـخب الـتي يـعدهـا الـوزير اJـكـلف بالـريـاضة
بـعــد اسـتــشـارة الــلـجــنـة الــوطـنــيـة األوJــبـيــة واالحتـاديـات

الرياضية الوطنية.
يــجب عـلى اJــسـيـر الــريـاضي اJــتـطـوع اJــنـتـخب أن
يـراعي االلــتـزامـات اJــذكـورة أعاله بــصـرامـة حتت طــائـلـة
تــطـبــيق األحــكــام اJــنــصـوص عــلــيــهــا في اJـادة 15 من هـذا

اJرسوم  ''.

4 : :  تـــتـــمـم أحـــكـــام اJــرســوم الــتــنــفــيــذي رقم اJـاداJـادّة ة 
05-502 اJــــؤرخ في 27 ذي الــــقــــعــــدة عـــام 1426 اJــــوافق 29

ديـسـمـبـر سـنـة 2005 واJــذكـور أعالهq �ـادة 9 مــكـرر حتـرر
كما يأتي : 

" اJــادة 9 مــكــرر : بــغـض الـــنــظــر عــن أحــكــام اJــادة9
XــتــطــوعـJا Xــســيــرين الــريــاضــيــJــطــة 10 أعاله �ــكن اJا
اJـنـتـخـبـX في االحتـاديـات الـريـاضـيـة الـوطـنـيـة اJـعـتـرف
لـهــا بـاJـنـفـعـة الـعــمـومـيـة والـصـالح الــعـام والـتي بـلـغت أو
فاقت مـستـويات أعـداد حامـلي اإلجازات احملـددة في إطار
qـقررة في السياسة الوطـنية للرياضةJأهداف التطوير ا
االســــتــــفــــادة مـن عالوة تــــشــــجــــيـع تــــخــــصم من مــــيــــزانــــيــــة
االحتــاديــة الـريــاضـيــة الـوطــنـيــة حــسب شـروط وكــيـفــيـات
حتـــدد بــقـــرار مـــشــتـــرك بـــX الـــوزيــر اJـــكـــلف بــالـــريـــاضــة

والوزير اJكلف باJالية".

اJــــــاداJــــــادّة ة 5 : : تـــــــتــــــمـم أحــــــكــــــام اJــــــادة 12 من  اJـــــــرســــــوم
التـنفيذي رقم 05-502 اJؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1426
اJوافق 29 ديسمبر سنة 2005 واJذكور أعالهq كما يأتي :

'' اJادة 12 :  مع مراعاة شـروط أهليـة الترشح التي
نصت عـليها الـقوانX والتـنظيـمات والقوانـX األساسية
لــلـهـيــكل الـريـاضـي اجلـمـعــوي اJـعـمــول بـهـاq يــجب عـلى كل
مترشح لوظيفة مسير رياضي متطوع منتخب استيفاء

الشروط اآلتية :

.............................................................................
............................................................................

- أن يــوقـع تــعــهــدا كــتــابــيــا بـــاحــتــرام الــتــنــظــيــمــات
qالرياضية الوطنية والدولية

- أال يـكــون قـد ارتـكب أي تــصـرف يـضـر بــاسـتـقـرار
وبـــســـكـــيـــنــة الـــهـــيـــكـل الــريـــاضـي اجلـــمــعـــوي خـالل مـــســاره

qالرياضي
- أال يكـون مـحل أي مـعاقـبـة رياضـيـة جسـيـمة و/أو

qإدانة بعقوبة مشينة
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- أن يـــكــونـــوا قـــد احــتـــرمــوا مـــســبـــقـــا طــرق الـــطــعن
وإجراءات الصلح الداخلية اJنصوص عليها في التشريع
والـتـنـظـيم اJـعـمول بـهـمـا في حـالـة نـزاعـات داخل الـهـيكل

qالرياضي اجلمعوي

- أن يـكونـوا قد قـاموا بـإجراء تـسلـيم اJهـام كمـا هو
منصوص عليه في اJادة 9 أعاله".

اJــــــاداJــــــادّة ة 8 : : تـــــــعـــــــدل أحـــــــكـــــــام اJــــــادة 14 من اJـــــــرســــــوم
الــــتـــنـــفـــيـــذي رقم 05-502 اJــؤرخ في 27 ذي الـــقـــعـــدة عـــام
qـذكـور أعــالهJــوافـق 29 ديـسـمبـر سنـة 2005 واJ1426 ا

 كما يأتي : 

" اJــادة 14 : ال تــطــبق أحــكــام اJــادتـX 13 و13 مــكــرر
أعـاله عــــلى الــــشــــخــــصــــيــــات الــــتــــاريــــخــــيــــة فـي الــــريــــاضـــة

اجلزائرية إبان حرب التحرير الوطنية ". 

9 : : تـــتـــمـم أحـــكـــام  اJــرســوم الــتــنــفــيــذي رقم اJـاداJـادّة ة 
05-502 اJــــؤرخ في 27 ذي الــــقــــعــــدة عـــام 1426 اJــــوافق 29

ديـسـمبـر سـنة 2005 واJـذكور أعالهq �ادة 14 مـكرر حترر
كما يأتي :

qـكــلف بـالـريـاضـةJـادة 14 مـكـرر :    �ــكن الـوزيـر اJا"
بــــنـــــاء عــــلـى تــــقـــــريــــــر مـــــعـــــلـــل قـــــانــــــونـــــا من مـــــصـــــاحلـه
اخملــــتــــصـــةq  أن �ـــنح عـــنـــد الـــضـــرورة تـــدابـــيـــر مـــخـــالـــفــة
XـادتـJـنـصـوص عـلـيـهـا في اJلــشــروط أهــلــيــة الـتـرشح ا
qX13 و/أو 13 مـكرر أعـاله بصـفـة استـثـنـائيـة لـلـمتـرشـح

ال سـيــمــا مــنــهم األبــطــال األوJـبــيــX وأبــطــال الــعـالـم وكـذا
األشــــخـــاص اJـــؤهـــلـــX قــــانـــونـــا ذوي إعـــاقـــة أو الــــذين لـــهم
مــــؤهالت أو الــــذين ســـــاهــــمــــوا في تــــرقــــيــــة االخــــتــــصــــاص

الرياضي وتطويره.

يــحـدد الـوزيـر اJـكــلف بـالـريـاضــة كـيـفـيـات وشـروط
منح االستثناءات ".

10 :  : يـــــــنــــــشـــــــر هــــــذا اJــــــرســــــوم فـي اجلــــــريــــــدة اJـــــاداJـــــادّة ة 
الـــرّســــمـــيّـــة لـــلـــجـــمـــــهــــوريّـــة اجلــــزائـــريّـــة الـــدّ�ــــقـــراطـــيّـــة

الشّعبيّة.

حـــــرّر بـــــاجلــــزائـــــر في 17  ربـــــيع الـــــثـــــانـي عــــام 1432
اJوافق 22 مارس سنة 2011.

أحمد أويحيىأحمد أويحيى

اJــاداJــادّة ة 7 : : تـــتـــمـم أحـــكـــام اJــــرســوم الــتــنــفــيــذي رقم
05-502 اJــــؤرخ في 27 ذي الــــقــــعــــدة عـــام 1426 اJــــوافق 29

ديـسـمـبـر سـنة 2005 واJـذكـور أعالهq �ادة 13 مـكـررحترر
كما يأتي : 

" اJـــــادة 13 مـــــكــــرر : زيــــــادة عــــــلـى شــــــروط أهـــــلـــــيـــــة
q12 و13 أعاله XـــادتــJـــنـــصـــوص عـــلـــيـــهـــا فـي اJالــــتـــرشح ا
qXـنـتخـبJا XـتطـوعJا Xسـيـرين الريـاضيـJيـجـب عـلى ا
ال ســــيــــمــــا مــــنــــهم رؤســــاء وأعــــضــــاء مــــكــــاتـب االحتــــاديـــات
والرابـطات والنـوادي الرياضـية التي تـموّل في معـظمها
بأموال عمومية و/أو هيئات ومؤسسات عمومية الـذين

يترشحون لعهدة جديدة استيفاء الشروط اآلتية :

- أن يــكـونــوا قــد قــدمــوا احلـصــائل األدبــيــة واJــالــيـة
حـــسـب اإلجـــراءات اJـــنــــصـــوص عــــلـــيـــهــــا وأن يـــكــــونـــوا قـــد
حتـــصــلــوا عــلى إبــراء ذمــة مــحـــافظ احلــســابــات واجلــمــعــيــة
الــــعـــامـــة حــــول تـــســـيــــيـــر وحـــســــابـــات الـــهــــيـــكل الــــريـــاضي

qاجلمعوي

- أال يـــكــــونــــوا مـــحـل تــــقـــريــــر غــــيـــر مــــوافق إمــــا من
اخلــــبـــيــر اJــالي الـــذي تــعــيــنـه اإلدارة اJــكــلــفـــة بــالــريــاضــة
لــــغـــرض الـــتـــدقـــيـق احملـــاســـبي واJــــالي لـــلـــهـــيــــكل وإمـــا من
مـــصــــالح الــــرقــــابــــة لـــهــــذه اإلدارة أو من مــــصــــاحلـــهــــا غــــيـــر

qمركزةJا

- أال يـــكــــونـــوا قـــد اســــتـــقــــالـــوا من مــــنـــصب مــــســـيـــر
qرياضي متطوع منتخب

- أن يـــــكــــونـــــوا قــــد أعـــــدوا وطــــبـــــقــــوا خـالل الــــعـــــهــــدة
اJــمـارســة اJـتـصــلـة بـالــوسـائل اJــمـنـوحــة أو الـنــاجـمـة عن
اJـــوارد اخلـــاصـــة لــلـــهـــيـــكل الـــريـــاضي اجلـــمـــعـــويq بــرنـــامج
تـطويـر سنـوي أو متـعدد الـسنـواتq ال سيـما في مـجاالت
تــكـــوين اJـــواهب الـــريــاضـــيــة الـــشـــابــة والـــرفع من تـــعــداد
حـامــلي اإلجـازات والــهــيـاكل اJــنـظــمــة في االخـتــصـاص أو
االخــتـــصـــاصــات الـــريـــاضــيـــة وتـــطـــويــر قـــاعـــدة مــعـــطـــيــات

qمرتبطة بها

- أن يــــــكـــــونــــــوا قــــــد قـــــامــــــوا بــــــصـــــفــــــة مــــــنـــــتــــــظــــــمـــــة
بـالتـصريـحـات اJنـصـوص علـيهـا في الـتشـريع والـتنـظيم

qعمول بهماJا
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مــــرســـوم رئــــاسيمــــرســـوم رئــــاسيّ مــــؤر مــــؤرّخ في خ في 3  ربــــيع الــــثـــانـي عـــام  ربــــيع الــــثـــانـي عـــام 1432
اJـوافق اJـوافق 8 مــارس سـنـة  مــارس سـنـة q2011 يـتـضــمq يـتـضــمّن إنـهــاء مـهـامن إنـهــاء مـهـام
مـــديـــر اJـــبـــادالت والـــتـــطـــويـــر بـــاJـــديـــريـــة الـــعـــاممـــديـــر اJـــبـــادالت والـــتـــطـــويـــر بـــاJـــديـــريـــة الـــعـــامّــةــة

لألرشيف الـوطني.لألرشيف الـوطني.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـرســوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 3 ربــيع الــثـاني
عام 1432 اJوافــق 8 مارس سنــة 2011 تنهى مهام السّيد
بــــومـــــدين بــــوجـــــاقــــجـيq بــــصــــفـــــتـه مـــــديــــــرا لــــلـــــمــــبــــادالت
qـــديـــريــــة الـــعـــامّـــــة لألرشـــيـف الــــوطـــنيJوالـــتــــطــــويـــر بــــا

إلحالتـه على التّقـاعد.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــــــرســـــوم رئـــــاسـيمــــــرســـــوم رئـــــاسـيّ مـــــؤر مـــــؤرّخ في خ في 26  ربــــــيع األو ربــــــيع األوّل عـــــام ل عـــــام 1432
اJوافق أواJوافق أوّل مارس سنة ل مارس سنة q2011 يتضمq يتضمّن إنهاء مهامن إنهاء مهام
نــائب مـديـر بــوزارة الـداخـلــيـة واجلـمـاعــات احملـلـيـةنــائب مـديـر بــوزارة الـداخـلــيـة واجلـمـاعــات احملـلـيـة

والبيئة - سابقا.والبيئة - سابقا.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجـب مــرســوم رئـــاسيّ مــؤرّخ في 26 ربــيع األوّل
عــام 1432 اJـــوافــق أوّل مــــارس ســـنـــة 2011 تـــنـــهـى مـــهـــام
الــسّــيـد مــصــطـفـى بـاشــاq بــصـفــته نــائب مــديـر لــلــقـرارات
احملـــــلــــيــــة بـــــوزارة الــــداخــــلـــــيــــة والــــجـــــمــــاعـــات احملــــلـــيـــة

والبيئة - سابقاq إلحالته على التّقـاعد.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــــــرســـــوم مــــــرســـــوم رئـــــاسـيرئـــــاسـيّ مـــــؤر مـــــؤرّخ في خ في 26  ربــــــيع األو ربــــــيع األوّل عـــــام ل عـــــام 1432
اJوافق أواJوافق أوّل مارس سنة ل مارس سنة q2011 يتضمq يتضمّن إنهاء مهامن إنهاء مهام

مدير احلماية اJدنية في والية وهران.مدير احلماية اJدنية في والية وهران.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجـب مــرســوم رئـــاسيّ مــؤرّخ في 26 ربــيع األوّل
عــام 1432 اJـــوافــق أوّل مـــارس ســـنــــة 2011 تـــنـــهى مـــهــام
الـسّـيـد الـغـالي جـلــولq بـصـفتــه مديـــرا لـلـحـمـايـة اJـدنـيـة

في والية وهرانq إلحالته على التّقـاعد.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــــــرســـــوم مــــــرســـــوم رئـــــاسـيرئـــــاسـيّ مـــــؤر مـــــؤرّخ في خ في 26  ربــــــيع األو ربــــــيع األوّل عـــــام ل عـــــام 1432
اJوافق أواJوافق أوّل مارس سنة ل مارس سنة q2011 يتضمq يتضمّن إنهاء مهامن إنهاء مهام

رئيس دائرة حمام القرقور في والية سطيف.رئيس دائرة حمام القرقور في والية سطيف.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجـب مــرســوم رئـــاسيّ مــؤرّخ في 26 ربــيع األوّل
عــام 1432 اJـــوافــق أوّل مـــارس ســـنــــة 2011 تـــنـــهى مـــهــام
الـسّيد عـبد الـنور عـمروشq بـصفته رئـيسـا لدائـرة حمام

القرقور في والية سطيفq إلحالته على التّقاعد.

مراسيم فرديمراسيم فرديّـةـة
مــــــرســـــوم رئـــــاسـيمــــــرســـــوم رئـــــاسـيّ مـــــؤر مـــــؤرّخ في خ في 26  ربــــــيع األو ربــــــيع األوّل عـــــام ل عـــــام 1432
اJوافق أواJوافق أوّل مارس سنة ل مارس سنة q2011 يتضمq يتضمّن إنهاء مهامن إنهاء مهام

.Xلدى رئيسي دائرت Xعام Xكاتب.Xلدى رئيسي دائرت Xعام Xكاتب
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجـب مــرســوم رئـــاسيّ مــؤرّخ في 26 ربــيع األوّل
عــام 1432 اJـــوافــق أوّل مـــارس ســـنــــة 2011 تـــنـــهى مـــهــام
الـسّـيـدين اآلتي اسـمـاهـمـا بـصـفـتـهـمـا كـاتـبـX عـامـX لـدى

رئيسي دائرتqX إلحالتهما على التّقـاعد :
- حــبــيب بن شــالــقـــوq دائــرة مــصــطــفى بن ابــراهــيم

qبواليـة سيدي بلعباس
- أحمد الكورورليq دائرة مازونة بوالية غليزان.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مــــــرســـــوم مــــــرســـــوم رئـــــاسـيرئـــــاسـيّ مـــــؤر مـــــؤرّخ في خ في 26  ربــــــيع األو ربــــــيع األوّل عـــــام ل عـــــام 1432
اJوافق أواJوافق أوّل مارس سنة ل مارس سنة q2011 يتضمq يتضمّن إنهاء مهامن إنهاء مهام

نائب مدير بوزارة الننائب مدير بوزارة النّقـل.قـل.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجـب مــرســوم رئـــاسيّ مــؤرّخ في 26 ربــيع األوّل
عــام 1432 اJـــوافــق أوّل مـــارس ســـنــــة 2011 تـــنـــهى مـــهــام
الـــسّـــيـــد مـــحــــمـــد الـــعـــايش أقــــاسمq بـــصـــفـــتـه نـــائب مـــديـــر

للمطارات بوزارة النّقـلq لتكليفه بوظيفة أخـرى.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــــــرســـــوم مــــــرســـــوم رئـــــاسـيرئـــــاسـيّ مـــــؤر مـــــؤرّخ في خ في 26  ربــــــيع األو ربــــــيع األوّل عـــــام ل عـــــام 1432
اJوافق أواJوافق أوّل مارس سنة ل مارس سنة q2011 يتضمq يتضمّن إنهاء مهامن إنهاء مهام

مدير النمدير النّقـل في والية اجللفة.قـل في والية اجللفة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجـب مــرســوم رئـــاسيّ مــؤرّخ في 26 ربــيع األوّل
عــام 1432 اJـــوافــق أوّل مـــارس ســـنــــة 2011 تـــنـــهى مـــهــام
الــسّـــيــد خــالـــد طــلـــحــةq بــصـــفــتـه مــديــرا لـــلــنّـــقـل في واليــة

اجللفةq لتكليفه بوظيفة أخـرى.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــــــرســـــوم مــــــرســـــوم رئـــــاسـيرئـــــاسـيّ مـــــؤر مـــــؤرّخ في خ في 26  ربــــــيع األو ربــــــيع األوّل عـــــام ل عـــــام 1432
اJوافق أواJوافق أوّل مارس سنة ل مارس سنة q2011 يتضمq يتضمّن إنهاء مهامن إنهاء مهام
رئــــيس دراســـات بـــاJـــركــــز الـــعـــمـــلي Jــــتـــابـــعـــة أمنرئــــيس دراســـات بـــاJـــركــــز الـــعـــمـــلي Jــــتـــابـــعـــة أمن

وسالمة السفن واJنشآت اJينائية.وسالمة السفن واJنشآت اJينائية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجـب مــرســوم رئـــاسيّ مــؤرّخ في 26 ربــيع األوّل
عــام 1432 اJـــوافــق أوّل مـــارس ســـنــــة 2011 تـــنـــهى مـــهــام
الــسّــيــد مــحــمــد اJــطــمــاطـيq بــصــفــته رئــيــســا لــلــدّراســات
بــاJـركـز الــعـمـلـي Jـتـابــعـة أمن وسالمــة الـسـفن واJــنـشـآت

اJينائيةq لتكليفه بوظيفة أخـرى.
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مــــــرســـــوم رئـــــاسـيمــــــرســـــوم رئـــــاسـيّ مـــــؤر مـــــؤرّخ في خ في 26  ربــــــيع األو ربــــــيع األوّل عـــــام ل عـــــام 1432
اJوافق أواJوافق أوّل مارس سنة ل مارس سنة q2011 يتضمq يتضمّن إنهاء مهامن إنهاء مهام
نـــائب مـــديـــر بـــوزارة الـــتـــعـــلـــيم الـــعـــالي والـــبـــحثنـــائب مـــديـــر بـــوزارة الـــتـــعـــلـــيم الـــعـــالي والـــبـــحث

العلمي.العلمي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجـب مــرســوم رئـــاسيّ مــؤرّخ في 26 ربــيع األوّل
عــام 1432 اJـــوافــق أوّل مـــارس ســـنــــة 2011 تـــنـــهى مـــهــام
الــسّــيــد الــزوبــيــر خــلــيــفيq بــصــفــته نــائـب مــديــر Jــراقــبـة
qالــتــســـيــيــر بــوزارة الــتــعــلــيم الــعــالـي  والــبــحث الــعــلــمي

إلعادة إدماجه في رتبته األصلية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــرســـومــان مــرســـومــان رئـــاســيرئـــاســيّــان مـــؤرــان مـــؤرّخــان في خــان في 26  ربـــيع األو ربـــيع األوّل عــامل عــام
1432 اJــوافق أو اJــوافق أوّل مـــارس ســنــة ل مـــارس ســنــة q2011 يـــتــضــمq يـــتــضــمّــنــانــنــان

.Xإنهاء مهام عميدي كليت.Xإنهاء مهام عميدي كليت
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجـب مــرســوم رئـــاسيّ مــؤرّخ في 26 ربــيع األوّل
عــام 1432 اJـــوافــق أوّل مـــارس ســـنــــة 2011 تـــنـــهى مـــهــام
الـسّــيـد عـبــد اجملـيــد حـنــونq بـصــفـته عــمـيــدا لـكــلـيـة اآلداب
qوالـعلـوم اإلنـسـانيـة والـعـلوم االجـتـمـاعيـة بـجـامعـة عـنـابة

لتكليفه بوظيفة أخـرى.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجـب مــرســوم رئـــاسيّ مــؤرّخ في 26 ربــيع األوّل
عــام 1432 اJـــوافــق أوّل مـــارس ســـنــــة 2011 تـــنـــهى مـــهــام
الــسّــيــد عــبــد الــقــــادر ديــلــمي بــــوراسq بــصــفــتــه عــمـــيـدا
لــكـــلـــيـــــة الــعـــلـــــوم الـــــزراعـــيـــة والـــعـــلــــوم الـــبــيـــولـــوجـــيــة

بجـامعــة الشلف.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــــــرســـــوم مــــــرســـــوم رئـــــاسـيرئـــــاسـيّ مـــــؤر مـــــؤرّخ في خ في 26  ربــــــيع األو ربــــــيع األوّل عـــــام ل عـــــام 1432
اJوافق أواJوافق أوّل مارس سنة ل مارس سنة q2011 يتضمq يتضمّن إنهاء مهامن إنهاء مهام

مدير اJركز اجلامعي بالوادي.مدير اJركز اجلامعي بالوادي.

�ــوجـب مــرســوم رئـــاسيّ مــؤرّخ في 26 ربــيع األوّل
عــام 1432 اJـــوافــق أوّل مـــارس ســـنــــة 2011 تـــنـــهى مـــهــام
الـــسّـــيــد عـــز الـــدين حـــفـــطــاريq بـــصـــفـــته مـــديــرا لـــلـــمـــركــز

اجلامعي بالواديq لتكليفه بوظيفة أخـرى.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــــــرســـــوم مــــــرســـــوم رئـــــاسـيرئـــــاسـيّ مـــــؤر مـــــؤرّخ في خ في 26  ربــــــيع األو ربــــــيع األوّل عـــــام ل عـــــام 1432
اJوافق أواJوافق أوّل مارس سنة ل مارس سنة q2011 يتضمq يتضمّن إنهاء مهامن إنهاء مهام

نائبي مدير بجامعة جيجـل.نائبي مدير بجامعة جيجـل.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجـب مــرســوم رئـــاسيّ مــؤرّخ في 26 ربــيع األوّل
عــام 1432 اJـــوافــق أوّل مـــارس ســـنــــة 2011 تـــنـــهى مـــهــام
الـــسّـــيـــدين اآلتـي اســـمــاهـــمـــا بـــصـــفـــتـــهـــمـــا نـــائــبـي مـــديــــر

بجامعــة جيجـل :

مــــــرســـــوم رئـــــاسـيمــــــرســـــوم رئـــــاسـيّ مـــــؤر مـــــؤرّخ في خ في 26  ربــــــيع األو ربــــــيع األوّل عـــــام ل عـــــام 1432
اJوافق أواJوافق أوّل مارس سنة ل مارس سنة q2011 يتضمq يتضمّن إنهاء مهامن إنهاء مهام

نائبة مدير بوزارة األشغال العمومية.نائبة مدير بوزارة األشغال العمومية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجـب مــرســوم رئـــاسيّ مــؤرّخ في 26 ربــيع األوّل
عــام 1432 اJـــوافــق أوّل مـــارس ســـنــــة 2011 تـــنـــهى مـــهــام
الـسّــيـدة حـوريــة خـيـدرq زوجــة بـوعـســلـةq بـصــفـتـهــا نـائـبـة

مدير للتنظيم بوزارة األشغال العمومية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــــــرســـــوم رئـــــاسـيمــــــرســـــوم رئـــــاسـيّ مـــــؤر مـــــؤرّخ في خ في 26  ربــــــيع األو ربــــــيع األوّل عـــــام ل عـــــام 1432
اJوافق أواJوافق أوّل مارس سنة ل مارس سنة q2011 يتضمq يتضمّن إنهاء مهامن إنهاء مهام
مـكــلمـكــلّف بـالـدف بـالـدّراســات والـتراســات والـتّــلـخـيص بــوزارة األشـغــالــلـخـيص بــوزارة األشـغــال

العموميالعموميّـة.ـة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجـب مــرســوم رئـــاسيّ مــؤرّخ في 26 ربــيع األوّل
عــام 1432 اJـــوافــق أوّل مـــارس ســـنــــة 2011 تـــنـــهى مـــهــام
الـــسّـــيــــد فـــاحت بـــوعـــنـــانـيq بـــصـــفـــته مــــكـــلّـــفـــا بـــالـــدّراســـات
والــتّــلــخـيـص بــــوزارة األشــغـــــال الــعـمـــومــيّـــةq إلحـــالــتــه

عـلى التّقـاعـد.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــــــرســـــوم رئـــــاسـيمــــــرســـــوم رئـــــاسـيّ مـــــؤر مـــــؤرّخ في خ في 26  ربــــــيع األو ربــــــيع األوّل عـــــام ل عـــــام 1432
اJوافق أواJوافق أوّل مارس سنة ل مارس سنة q2011 يتضمq يتضمّن إنهاء مهامن إنهاء مهام
اJـدير العاماJـدير العامّ للهـيئة الوطنيـة للرقابة الـتقنية على للهـيئة الوطنيـة للرقابة الـتقنية على

األشغال العمومياألشغال العموميّة.ة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجـب مــرســوم رئـــاسيّ مــؤرّخ في 26 ربــيع األوّل
عــام 1432 اJـــوافــق أوّل مـــارس ســـنــــة 2011 تـــنـــهى مـــهــام
الــسّـيــد رابـح بــوقـطـــوفq بــصـفــتـه مــديـــرا عــامـا لــلــهـيــئـة
qالـوطـنــيـة لـلــرقـابــة الــتـقـنـيـــة عـلى األشــغـــال الـعــمـومـيّــة

بنـاء على طلبه.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــــــرســـــوم رئـــــاسـيمــــــرســـــوم رئـــــاسـيّ مـــــؤر مـــــؤرّخ في خ في 26  ربــــــيع األو ربــــــيع األوّل عـــــام ل عـــــام 1432
اJوافق أواJوافق أوّل مارس سنة ل مارس سنة q2011 يتضمq يتضمّن إنهاء مهامن إنهاء مهام

مدير األشغال العموميمدير األشغال العموميّة في والية تبسـة.ة في والية تبسـة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجـب مــرســوم رئـــاسيّ مــؤرّخ في 26 ربــيع األوّل
عـام 1432 اJـوافــق أوّل مــارس سـنـــة 2011 تـنــهىq ابـتـداء
qمهام السّيد عبد اجمليد شيبان q2010 من 12 أكتوبر سنة
qبــصــفـــته مــديـــرا لألشــغــال الـــعــمــومـــيّــة في واليــــة تــبــســة

بسبب الوفاة.
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مــراســيـم رئــاســيمــراســيـم رئــاســيّــة مــؤرــة مــؤرّخــة في خــة في 26  ربــيـع األو ربــيـع األوّل عـام ل عـام 1432
Xـن تــعــيــXتــتــضــمّـن تــعــيــ qتــتــضــم q2011 ـــوافق أوّل مـــارس ســـنــة ل مـــارس ســـنــةJـــوافق أواJا

نونوّاب مديرين بوزارة الناب مديرين بوزارة النّقـل.قـل.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجـب مــرســوم رئـــاسيّ مــؤرّخ في 26 ربــيع األوّل
عـام 1432 اJـوافــق أوّل مــارس ســنـــة 2011 تـعــيّن اآلنــسـة
والــــسّـــيــــدة والـــسّــــيــــد اآلتـــيــــة أســـمــــاؤهم نــــوّاب مــــديــــرين

بـوزارة النّقـل :
qنائبة مدير للتخطيط qسعيدة بوتفنوشات -

- حـبــيـبــة حـيــونq نـائــبـة مــديـر لــلـتــقـنــX والـشـؤون
qنازعاتJالقانونية وا

- عـــبـــد الـــرحـــمـــان عـــرابـــةq نـــائب مـــديـــر لـــلـــتـــنـــمـــيــة
والدّراسات االستشرافية.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجـب مــرســوم رئـــاسيّ مــؤرّخ في 26 ربــيع األوّل
عـام 1432 اJـوافــق أوّل مــارس ســنـــة 2011 يــعـيّـن الـسّــيـد
Xنـائب مدير لـلسالمـة واألمن البـحري qطـماطيJمحمـد ا

واJوانىء بوزارة النّقـل.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجـب مــرســوم رئـــاسيّ مــؤرّخ في 26 ربــيع األوّل
عـام 1432 اJـوافــق أوّل مــارس ســنـــة 2011 يــعـيّـن الـسّــيـد
مـحـمـد الـعـايش أقـاسمq نـائب مـديـر لـلـمـنـشـآت األسـاسـية

للمطارات بوزارة النّقـل.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــــــرســـــوم رئـــــاسـيمــــــرســـــوم رئـــــاسـيّ مـــــؤر مـــــؤرّخ في خ في 26  ربــــــيع األو ربــــــيع األوّل عـــــام ل عـــــام 1432
Xـن تــعــيــXيــتــضــمّـن تــعــيــ qيــتــضــم q2011 ـــوافق أوّل مـــارس ســـنــة ل مـــارس ســـنــةJـــوافق أواJا
رئــــيس دراســـات بـــاJـــركــــز الـــعـــمـــلي Jــــتـــابـــعـــة أمنرئــــيس دراســـات بـــاJـــركــــز الـــعـــمـــلي Jــــتـــابـــعـــة أمن

وسالمة السفن واJنشآت اJينائية.وسالمة السفن واJنشآت اJينائية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجـب مــرســوم رئـــاسيّ مــؤرّخ في 26 ربــيع األوّل
عـام 1432 اJـوافــق أوّل مــارس ســنـــة 2011 يــعـيّـن الـسّــيـد
محمد دغمانيq رئـيسا للدّراسات باJركز العملي Jتابعة

أمن وسالمة السفن واJنشآت اJينائية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــراســيـم رئــاســيمــراســيـم رئــاســيّــة مــؤرــة مــؤرّخــة في خــة في 26  ربــيـع األو ربــيـع األوّل عـام ل عـام 1432
Xـن تــعــيــXتــتــضــمّـن تــعــيــ qتــتــضــم q2011 ـــوافق أوّل مـــارس ســـنــة ل مـــارس ســـنــةJـــوافق أواJا

مديرين للنمديرين للنّقـل في الواليات.قـل في الواليات.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجـب مــرســوم رئـــاسيّ مــؤرّخ في 26 ربــيع األوّل
عـام 1432 اJـوافــق أوّل مــارس ســنـــة 2011 يــعـيّـن الـسّــيـد

خالد طلحةq مديرا للنّقـل في والية وهران.

- نـور الـدين بـوطاويq نـائب مـديـر مكـلّـفـا بتـنـشيط
qوترقية البحث العلمي والعالقات اخلارجية والتعاون

- عـلـي مـلـيطq نـائب مـديـر مـكـلّــفـا بـالـتـكـوين الـعـالي
والتكوين اJتواصـل والشهادات.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مــــــرســـــوم مــــــرســـــوم رئـــــاسـيرئـــــاسـيّ مـــــؤر مـــــؤرّخ في خ في 26  ربــــــيع األو ربــــــيع األوّل عـــــام ل عـــــام 1432
اJوافق أواJوافق أوّل مارس سنة ل مارس سنة q2011 يتضمq يتضمّن إنهاء مهامن إنهاء مهام
رئـــــــيـس قـــــــسـم بـــــــوزارة الـــــــصرئـــــــيـس قـــــــسـم بـــــــوزارة الـــــــصّـــــــنـــــــاعـــــــة وتـــــــرقـــــــيـــــــةـــــــنـــــــاعـــــــة وتـــــــرقـــــــيـــــــة

االستثمارات - سابقا.االستثمارات - سابقا.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجـب مــرســوم رئـــاسيّ مــؤرّخ في 26 ربــيع األوّل
عــام 1432 اJـــوافــق أوّل مـــارس ســـنــــة 2011 تـــنـــهى مـــهــام
السّيد حفيظ زيانيq بصفته رئيسا لقسم ترقية وتأهيل
اJـــــــوارد الـــــــبــــــشـــــــريــــــة بــــــوزارة الــــــصّــــــنـــــــاعــــــة وتــــــرقــــــيــــــة

االستثمارات - سابقاq إلحالته على التّقـاعد.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــرســـومــان مــرســـومــان رئـــاســيرئـــاســيّــان مـــؤرــان مـــؤرّخــان في خــان في 26  ربـــيع األو ربـــيع األوّل عــامل عــام
1432 اJــوافق أو اJــوافق أوّل مـــارس ســنــة ل مـــارس ســنــة q2011 يـــتــضــمq يـــتــضــمّــنــانــنــان

تعيX كتتعيX كتّاب عامX لدى رؤساء دوائر.اب عامX لدى رؤساء دوائر.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجـب مــرســوم رئـــاسيّ مــؤرّخ في 26 ربــيع األوّل
عام 1432 اJوافــق أوّل مـارس سنــة 2011 يعـيّن السّيدان

: Xلدى رئيسي دائرت Xعام Xاآلتي اسماهما كاتب
- خـلـفــــــة شــيـبــــانq دائــــرة عــX مـلـيـلــــة بــواليــــة

qأم البــواقي
- بـــوبــكـــــر بــوقــجـــــارq دائــــرة اJـــنــصــــورةq بــواليــــة

بــرج بوعريريج.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجـب مــرســوم رئـــاسيّ مــؤرّخ في 26 ربــيع األوّل
عـام 1432 اJـوافــق أوّل مــارس ســنـــة 2011 يــعـيّـن الـسّــيـد
عـــبـــــد الــــقــــــادر غـــــا»ـيq كـــــاتـــبــــــا عـــــامــــــا لــــــدى رئــــــيس

دائــــرة بسكــرة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــــــرســـــوم مــــــرســـــوم رئـــــاسـيرئـــــاسـيّ مـــــؤر مـــــؤرّخ في خ في 26  ربــــــيع األو ربــــــيع األوّل عـــــام ل عـــــام 1432
Xـن تــعــيــXيــتــضــمّـن تــعــيــ qيــتــضــم q2011 ـــوافق أوّل مـــارس ســـنــة ل مـــارس ســـنــةJـــوافق أواJا

.Xة في واليت.Xفتشية العامّة في واليتJبا Xفتشية العاممفتشJبا Xمفتش
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجـب مــرســوم رئـــاسيّ مــؤرّخ في 26 ربــيع األوّل
عـام 1432 اJـوافــق أوّل مــارس ســنـــة 2011 تـعــيّن اآلنــسـة
والـسّـيـد اآلتي اسـمـاهـمــا مـفـتـشـــX بـاJـفـتـشـــيـة الـعـامّـــة

: Xاآلتيت Xفـي الواليت
qتموشنت Xبع qX� جميلة -

- محمد العيد حقاصq بخنشلة.
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مــــــرســـــوم رئـــــاسـيمــــــرســـــوم رئـــــاسـيّ مـــــؤر مـــــؤرّخ في خ في 26  ربــــــيع األو ربــــــيع األوّل عـــــام ل عـــــام 1432
Xـن تــعــيــXيــتــضــمّـن تــعــيــ qيــتــضــم q2011 ـــوافق أوّل مـــارس ســـنــة ل مـــارس ســـنــةJـــوافق أواJا

نائب مدير بجامعة عنابة.نائب مدير بجامعة عنابة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجـب مــرســوم رئـــاسيّ مــؤرّخ في 26 ربــيع األوّل
عـام 1432 اJـوافــق أوّل مــارس ســنـــة 2011 يــعـيّـن الـسّــيـد
عبد اجملـيد حنـونq نائب مديـر مكـلّفا بـالعالقات اخلـارجية
والـتــعـاون والـتـنــشـيط واالتـصـال والــتـظـاهـرات الــعـلـمـيـة

بجامعـة عنابـة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــــــرســـــوم رئـــــاسـيمــــــرســـــوم رئـــــاسـيّ مـــــؤر مـــــؤرّخ في خ في 26  ربــــــيع األو ربــــــيع األوّل عـــــام ل عـــــام 1432
Xـن تــعــيــXيــتــضــمّـن تــعــيــ qيــتــضــم q2011 ـــوافق أوّل مـــارس ســـنــة ل مـــارس ســـنــةJـــوافق أواJا
مـدير اJدرسة التـحضيريـة في العلوم والـتقنياتمـدير اJدرسة التـحضيريـة في العلوم والـتقنيات

بتلمســان.بتلمســان.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجـب مــرســوم رئـــاسيّ مــؤرّخ في 26 ربــيع األوّل
عـام 1432 اJـوافــق أوّل مــارس ســنـــة 2011 يــعـيّـن الـسّــيـد
سماعX خالديq مـديرا للمدرسة التـحضيرية في العلوم

والتقنيـات بتلمسـان.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــراســيـم رئــاســيمــراســيـم رئــاســيّــة مــؤرــة مــؤرّخــة في خــة في 26  ربــيـع األو ربــيـع األوّل عـام ل عـام 1432
Xـن تــعــيــXتــتــضــمّـن تــعــيــ qتــتــضــم q2011 ـــوافق أوّل مـــارس ســـنــة ل مـــارس ســـنــةJـــوافق أواJا

نونوّاب مديرين باجلامعات.اب مديرين باجلامعات.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجـب مــرســوم رئـــاسيّ مــؤرّخ في 26 ربــيع األوّل
عـام 1432 اJـوافــق أوّل مــارس ســنـــة 2011 يــعـيّـن الـسّــيـد
واحلـاج فـرديــوq نـائب مـديـر مـكــلّـفـا بـالـتــكـوين الـعـالي في
الطـور الـثالث والـتـأهيل اجلـامـعي والبـحث الـعلـمي وكذا

التكوين العالي فيما بعد التدرج بجامعة اجلزائر 3.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجـب مــرســوم رئـــاسيّ مــؤرّخ في 26 ربــيع األوّل
عام 1432 اJوافــق أوّل مـارس سنــة 2011 يعـيّن السّيدان

اآلتي اسماهما نائبي مدير بجامعة تيزي وزو :

- إيـــديـــر رســـولq نـــائـب مـــديـــر مـــكـــلّــــفـــا بـــالـــعالقـــات
اخلــــــارجـــــــيـــــــة والــــــتـــــــعـــــــــاون والــــــتـــــــنـــــــشــــــيـط واالتـــــــصــــــــال

qوالتظاهـرات العلمـية

- سلطان عامرq نـائب مدير مكلّفـا بالتكوين العالي
فـي الـطـور الـثـالـث والـتـأهـيل اجلــامـعي والـبــحث الـعـلـمي

والتكوين العالي فيما بعد التدرج.

�ــوجـب مــرســوم رئـــاسيّ مــؤرّخ في 26 ربــيع األوّل
عـام 1432 اJـوافــق أوّل مــارس ســنـــة 2011 يــعـيّـن الـسّــيـد

سليم حنطابليq مديرا للنّقـل في والية عX الدفلى.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجـب مــرســوم رئـــاسيّ مــؤرّخ في 26 ربــيع األوّل
عـام 1432 اJـوافــق أوّل مــارس ســنـــة 2011 يــعـيّـن الـسّــيـد

عاج بوعونيq مديرا للنّقـل في والية اجللفة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــرســـومــان رئـــاســيمــرســـومــان رئـــاســيّــان مـــؤرــان مـــؤرّخــان في خــان في 26  ربـــيع األو ربـــيع األوّل عــامل عــام
1432 اJــوافق أو اJــوافق أوّل مـــارس ســنــة ل مـــارس ســنــة q2011 يـــتــضــمq يـــتــضــمّــنــانــنــان

تعيX عمداء كليات.تعيX عمداء كليات.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجـب مــرســوم رئـــاسيّ مــؤرّخ في 26 ربــيع األوّل
عام 1432 اJوافــق أوّل مـارس سنــة 2011 يعـيّن السّيدان

: Xاآلتي اسماهما عميدين لكليت
- مـحمد دهـليq عمـيد كـلية هـندسـة البنـاء بجـامعــة

qتيــزي وزو
- دحـــو فـــغـــرورq عـــمـــيـــد كـــلـــيـــة الـــعـــلـــوم اإلنـــســـانـــيـــة

واحلضارة اإلسالمية بجامعة وهران.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجـب مــرســوم رئـــاسيّ مــؤرّخ في 26 ربــيع األوّل
عـام 1432 اJـوافــق أوّل مــارس ســنـــة 2011 يــعـيّـن الـسّــيـد

عمر القشاعيq عميدا لكلية العلوم بجامعة تيزي وزو.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــــــرســـــوم رئـــــاسـيمــــــرســـــوم رئـــــاسـيّ مـــــؤر مـــــؤرّخ في خ في 26  ربــــــيع األو ربــــــيع األوّل عـــــام ل عـــــام 1432
Xـن تــعــيــXيــتــضــمّـن تــعــيــ qيــتــضــم q2011 ـــوافق أوّل مـــارس ســـنــة ل مـــارس ســـنــةJـــوافق أواJا

األمX العاماألمX العامّ جلامعة عنابة. جلامعة عنابة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجـب مــرســوم رئـــاسيّ مــؤرّخ في 26 ربــيع األوّل
عـام 1432 اJـوافــق أوّل مــارس ســنـــة 2011 يــعـيّـن الـسّــيـد

أحمد حمداويq أمينا عاما جلامعة عنابة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــــــرســـــوم رئـــــاسـيمــــــرســـــوم رئـــــاسـيّ مـــــؤر مـــــؤرّخ في خ في 26  ربــــــيع األو ربــــــيع األوّل عـــــام ل عـــــام 1432
Xـن تــعــيــXيــتــضــمّـن تــعــيــ qيــتــضــم q2011 ـــوافق أوّل مـــارس ســـنــة ل مـــارس ســـنــةJـــوافق أواJا

مدير اJركز اجلامعي بخنشلة.مدير اJركز اجلامعي بخنشلة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجـب مــرســوم رئـــاسيّ مــؤرّخ في 26 ربــيع األوّل
عـام 1432 اJـوافــق أوّل مــارس ســنـــة 2011 يــعـيّـن الـسّــيـد

عز الدين حفطاريq مديرا للمركز اجلامعي بخنشلة.
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مــــــرســـــوم رئـــــاسـيمــــــرســـــوم رئـــــاسـيّ مـــــؤر مـــــؤرّخ في خ في 26  ربــــــيع األو ربــــــيع األوّل عـــــام ل عـــــام 1432
Xن تــعـــيــXيـــتــضـــمّن تــعـــيــ qيـــتــضـــم q2011 ـــوافق أوّل مـــارس ســـنـــة ل مـــارس ســـنـــةJـــوافق أواJا

مدير التعمير والبناء في والية الطارف.مدير التعمير والبناء في والية الطارف.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـــرســـوم رئــاسـيّ مــؤرّخ في 26 ربــيع األوّل
عـام 1432 اJـوافــق أوّل مــارس ســنـــة 2011 يــعـيّـن الـسّــيـد
نــور الـــدين غـــاJيq مــديـــرا لــلـــتــعـــمــيــر والـــبــنـــاء في واليــة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالطـــارف.
مــــــرســـــوم رئـــــاسـيمــــــرســـــوم رئـــــاسـيّ مـــــؤر مـــــؤرّخ في خ في 26  ربــــــيع األو ربــــــيع األوّل عـــــام ل عـــــام 1432
Xن تــعـــيــXيـــتــضـــمّن تــعـــيــ qيـــتــضـــم q2011 ـــوافق أوّل مـــارس ســـنـــة ل مـــارس ســـنـــةJـــوافق أواJا
رؤســـاء دراســـات بـالــوكـالـــة الـوطـنــيـة لـتـطــويـــررؤســـاء دراســـات بـالــوكـالـــة الـوطـنــيـة لـتـطــويـــر

االستثمــار.االستثمــار.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـــرســـوم رئــاسـيّ مــؤرّخ في 26 ربــيع األوّل
عـام 1432 اJـوافــق أوّل مــارس ســنـــة 2011 تـعــيّن اآلنــسـة
والــسّـــيــدان اآلتــيـــة أســمــاؤهم رؤســـاء دراســات بــالـــوكــالــة

الوطنية لتطوير االستثمار :
- فـــــيــــــصل صــــــادقيq رئـــــيـس دراســـــات لــــــدى مـــــديـــــر

qكلّف باألنظمة اإلعالمية واالتصالJالدّراسات ا
- حـــــــلـــــــيـم فـــــــارسq رئــــــــيس دراســــــــات لـــــــدى مـــــــديـــــــر
الــدّراســات اJــكــلّـف بــاالســتــثــمــارات اJــبــاشــرة األجــنــبــيـة

qشـاريع الكبـرىJوا
- لـــويـــزة مـــجـــدوبـيq رئـــيـــســـة دراســـات لـــدى مـــديـــر
الــدّراســات اJــكــلّـف بــاالســتــثــمــارات اJــبــاشــرة األجــنــبــيـة

واJشـاريع الكبـرى.

�ــوجـب مــرســوم رئـــاسيّ مــؤرّخ في 26 ربــيع األوّل
عـام 1432 اJـوافــق أوّل مــارس ســنـــة 2011 يــعـيّـن الـسّــيـد
مـحــنـد كــسـالq نــائب مـديــر مـكــلّـفــا بـالــتــكـوين الــعـالي في
الطـور الـثالث والـتـأهيل اجلـامـعي والبـحث الـعلـمي وكذا

التكوين العالي فيما بعد التدرج بجامعة بومرداس.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــــــرســـــوم رئـــــاسـيمــــــرســـــوم رئـــــاسـيّ مـــــؤر مـــــؤرّخ في خ في 26  ربــــــيع األو ربــــــيع األوّل عـــــام ل عـــــام 1432
Xـن تــعــيــXيــتــضــمّـن تــعــيــ qيــتــضــم q2011 ـــوافق أوّل مـــارس ســـنــة ل مـــارس ســـنــةJـــوافق أواJا
مــديـــــر اJــدرســــة الــــوطــنـــيــة الــعـــلــيـــا لــلــصـــحــافــــةمــديـــــر اJــدرســــة الــــوطــنـــيــة الــعـــلــيـــا لــلــصـــحــافــــة

وعلــوم اإلعالم.وعلــوم اإلعالم.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجـب مــرســوم رئـــاسيّ مــؤرّخ في 26 ربــيع األوّل
عـام 1432 اJـوافــق أوّل مــارس ســنـــة 2011 يــعـيّـن الـسّــيـد
إبــراهــيم بـراهــيــميq مــديــرا لـلــمــدرســة الـوطــنــيــة الـعــلــيـا

للصحافة وعلوم اإلعالم.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــــــرســـــوم رئـــــاسـيمــــــرســـــوم رئـــــاسـيّ مـــــؤر مـــــؤرّخ في خ في 26  ربــــــيع األو ربــــــيع األوّل عـــــام ل عـــــام 1432
Xـن تــعــيــXيــتــضــمّـن تــعــيــ qيــتــضــم q2011 ـــوافق أوّل مـــارس ســـنــة ل مـــارس ســـنــةJـــوافق أواJا
مــديـر الـسمــديـر الـسّــكن والـتــجـهـيـزات الـعــمـومـيـة في واليـةــكن والـتــجـهـيـزات الـعــمـومـيـة في واليـة

اJسـيلــة.اJسـيلــة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجـب مــرســوم رئـــاسيّ مــؤرّخ في 26 ربــيع األوّل
عـام 1432 اJـوافــق أوّل مــارس ســنـــة 2011 يــعـيّـن الـسّــيـد
صـــالح رشـيـدq مـديــرا لــلـسّــكن والـتـجـهـيـزات الـعـمـومــيـة

في والية اJسيلـة.

- و�ـقتـضى اJرسوم الـتنـفيذي رقم 95 - 54 اJؤرّخ
في 15 رمــضــان عـام 1415 اJــوافق 15 فــبــرايــر ســنـة 1995

qاليةJالذي يحدد صالحيات وزير ا

يقريقرّر ما يأتي :ر ما يأتي :

اJــــاداJــــادّة األولىة األولى : حتــــدّد اJــــدة الـــقــــانـــونــــيـــة لــــتـــحــــصـــيل
قــســـيـــمــة الــســيــارات لــســنـة 2011  من أوّل يــونــيــو ســنـة
2011 إلى 30 يـــونـــيـــو ســـنـــة 2011 عـــلـى الـــســـاعـــة الـــرابـــعـــة

زواال.

اJاداJادّة ة  2 : يـكلّف اJـدير الـعام لـلـضرائب بـتنـفيـذ هذا
اJــقـرّر الــذي يــنـشــر في اجلــريــدة الـرّســمــيّـة لــلــجـمــهــوريّـة

اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّـعبيّة.

حـرّر بــاجلـزائـر في 28 ربـيع األول عـام 1432 اJـوافق
3 مارس سنة 2011.

كر جوديكر جودي

وزارة ا<اليةوزارة ا<الية
مـــــقــــــرمـــــقــــــرّر مـــــؤرر مـــــؤرّخ في خ في 28 ربــــــيع األول عـــــام  ربــــــيع األول عـــــام 1432 اJـــــوافق  اJـــــوافق 3 
مــارس ســنـة مــارس ســنـة q2011 يــتــعــلq يــتــعــلّق بــآجــال تـســديــد قــســيــمـةق بــآجــال تـســديــد قــســيــمـة

السيارات لسنة السيارات لسنة 2011.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

qاليةJإنّ وزير ا
- �ـــقـــتـــضى األمـــر رقم 76 - 103 اJــؤرّخ  في 17 ذي
احلـجة عام 1396 اJوافق 9 ديسـمبـر سنة 1976 واJـتضمّن

qادة 303 منهJالسيما ا qتمّمJعدّل واJا qقانون الطابع
- و�قـتضى األمر رقم 96-31 اJؤرّخ في 19 شـعبان
عــام 1417 اJــــوافق 30 ديـــســـمــــبـــر ســـنـــة 1996 واJـــتـــضـــمّن

qادة 46 منهJالسيما ا q1997 الية لسنةJقانون ا
- و�ــــــقــــــتــــــضى الــــــقــــــانــــــون رقم 97-02 اJــــــؤرّخ في 2
رمـــــضــــــان عـــــام 1418 اJـــــوافق 31 ديــــــســـــمــــــبـــــر ســــــنـــــة 1997
qادة 29 منهJالسيما ا q1998 الية لسنةJتضمّن قانون اJوا

قرارات9 مقرقرارات9 مقرّرات9 آراءرات9 آراء
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وزارة ا<وارد ا<ائيةوزارة ا<وارد ا<ائية
قـرار مؤرقـرار مؤرّخ في خ في 21 مـحر مـحرّم عـام م عـام 1432 اJوافق  اJوافق 27  ديسـمبر  ديسـمبر
سـنـة سـنـة q2010 يـتـضـم يـتـضـمّن تـفـويض اإلمـضـــاء إلى مـديـرن تـفـويض اإلمـضـــاء إلى مـديـر

حشد اJوارد اJائية.حشد اJوارد اJائية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

qائيةJوارد اJإنّ وزير ا
- �ـقـتــضى اJـرســوم الـرّئـاسيّ رقم 10 -149 اJـؤرّخ
في 14 جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1431 اJــوافق 28 مــايــو ســنــة

qأعضاء احلكومة Xتضمّن تعيJ2010 وا

- و�ــقـــتـــضى اJـــرســـوم الــتّـــنـــفــيـــذيّ رقم 2000 -325
اJــؤرّخ في 27 رجب عــام 1421 اJــوافق 25 أكــتـــوبــر ســـنــة
2000 واJـــــتــــضــــمّن تـــــنــــظــــيم اإلدارة اJـــــركــــزيــــة في وزارة

qتمّمJعدّل واJا qائيةJوارد اJا
- و�ــــقــــتــــضى اJـــــرســــوم الــــتّــــنــــفــــيــــذيّ رقم 08 -374
اJــؤرّخ في 28 ذي الــقــعــدة عــام 1429 اJــوافق 26 نــوفــمــبــر
ســــنــــة 2008 الــــذي يـــــرخص ألعـــــضــــاء احلــــكـــــومــــة تـــــفــــويض

qإمضائهم
- وبـعــد االطالع عــلى اJــرسـوم الــرّئــاسيّ اJـؤرّخ في
17 جـــمـــادى األولى عـــام 1431 اJــوافق 2 مـــايـــو ســـنـــة 2010

واJــتـضــمّن تـعــيـX الــسّـيــد عــبـد الــوهـاب ســمـاتيq مــديـرا
qائيةJوارد اJائية بوزارة اJوارد اJحلشد ا

يقـريقـرّر مـا يأتي :ر مـا يأتي :
اJــــاداJــــادّة األولى : ة األولى : يــــفـــوّض إلـى الـــسّــــيــــد عـــبــــد الــــوهـــاب
ســمــاتيq مـديــر حــشــد اJـوارد اJــائــيـةq اإلمــضــاء في حـدود
صـالحــــيــــاتهq بــــاسـم وزيــــر اJــــوارد اJــــائــــيــــةq عــــلـى جــــمــــيع

الوثائق واJقرّرات باستثناء القرارات.
اJـاداJـادّة ة 2 :  : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســمـيّـة

للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.
حــرّر بـــاجلــزائــر في 21 مــحــرّم عــام 1432 اJــوافق 27

ديسمبر سنة 2010.
عبد اJالك ساللعبد اJالك سالل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قـرار مؤرقـرار مؤرّخ في خ في 21 مـحر مـحرّم عـام م عـام 1432 اJوافق  اJوافق 27  ديسـمبر  ديسـمبر
q2010 يــتـضــم يــتـضــمّن تــفــويض اإلمـضــاء إلى مــديـرن تــفــويض اإلمـضــاء إلى مــديـر سـنـة سـنـة 

اJوارد البشرية والتكوين والتعاون.اJوارد البشرية والتكوين والتعاون.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

qائيةJوارد اJإنّ وزير ا
- �ـقـتــضى اJـرســوم الـرّئـاسيّ رقم 10 -149 اJـؤرّخ
في 14 جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1431 اJــوافق 28 مــايــو ســنــة

qأعضاء احلكومة Xتضمّن تعيJ2010 وا

- و�ــقـــتـــضى اJـــرســـوم الــتّـــنـــفــيـــذيّ رقم 2000 -325
اJــؤرّخ في 27 رجب عــام 1421 اJــوافق 25 أكــتـــوبــر ســـنــة
2000 واJـــــتــــضــــمّن تـــــنــــظــــيم اإلدارة اJـــــركــــزيــــة في وزارة

qتمّمJعدّل واJا qائيةJوارد اJا

- و�ــــقــــتــــضى اJـــــرســــوم الــــتّــــنــــفــــيــــذيّ رقم 08 -374
اJــؤرّخ في 28 ذي الــقــعــدة عــام 1429 اJــوافق 26 نــوفــمــبــر
ســــنــــة 2008 الــــذي يـــــرخص ألعـــــضــــاء احلــــكـــــومــــة تـــــفــــويض

qإمضائهم
- وبـعــد االطالع عــلى اJــرسـوم الــرّئــاسيّ اJـؤرّخ في
21 جــمــادى األولى عــام 1430 اJــوافق 16 مــايــو ســنــة 2009

واJــتـضــمّن تـعــيـX الــسّـيــد أحـمــد نـادريq مــديـرا لــلـمـوارد
qائيةJوارد اJالبشرية والتكوين والتعاون بوزارة ا

يقـريقـرّر مـا يأتي :ر مـا يأتي :
اJاداJادّة األولى : ة األولى : يفوّض إلى الـسّيد أحمد نادريq مدير
اJوارد الـبشريـة والتـكويـن والتعـاونq اإلمضـاء في حدود
صـالحــــيــــاتهq بــــاسـم وزيــــر اJــــوارد اJــــائــــيــــةq عــــلـى جــــمــــيع

الوثائق واJقرّرات باستثناء القرارات.
اJـاداJـادّة ة 2 :  : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســمـيّـة

للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.
حــرّر بـــاجلــزائــر في 21 مــحــرّم عــام 1432 اJــوافق 27

ديسمبر سنة 2010.
عبد اJالك ساللعبد اJالك سالل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قـرار مؤرقـرار مؤرّخ في خ في 21 مـحر مـحرّم عـام م عـام 1432 اJوافق  اJوافق 27  ديسـمبر  ديسـمبر
q2010 يــتـضــم يــتـضــمّن تــفــويض اإلمـضــاء إلى مــديـرن تــفــويض اإلمـضــاء إلى مــديـر سـنـة سـنـة 

اJيزانية والوسائل.اJيزانية والوسائل.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

qائيةJوارد اJإنّ وزير ا
- �ـقـتــضى اJـرســوم الـرّئـاسيّ رقم 10 -149 اJـؤرّخ
في 14 جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1431 اJــوافق 28 مــايــو ســنــة

qأعضاء احلكومة Xتضمّن تعيJ2010 وا

- و�ــقـــتـــضى اJـــرســـوم الــتّـــنـــفــيـــذيّ رقم 2000 -325
اJــؤرّخ في 27 رجب عــام 1421 اJــوافق 25 أكــتـــوبــر ســـنــة
2000 واJـــــتــــضــــمّن تـــــنــــظــــيم اإلدارة اJـــــركــــزيــــة في وزارة

qتمّمJعدّل واJا qائيةJوارد اJا
- و�ــــقــــتــــضى اJـــــرســــوم الــــتّــــنــــفــــيــــذيّ رقم 08 -374
اJــؤرّخ في 28 ذي الــقــعــدة عــام 1429 اJــوافق 26 نــوفــمــبــر
ســــنــــة 2008 الــــذي يـــــرخص ألعـــــضــــاء احلــــكـــــومــــة تـــــفــــويض

qإمضائهم
- وبـعــد االطالع عــلى اJــرسـوم الــرّئــاسيّ اJـؤرّخ في
22 رجـب عـــــــام 1430 اJــــــــوافق 15 يــــــــولــــــــيــــــــو ســــــــنــــــــة 2009

واJـتـضـمّن تعـيـX الـسّـيد عـلي صـدوقq مـديـرا لـلمـيـزانـية
qائيةJوارد اJوالوسائل بوزارة ا

يقـريقـرّر مـا يأتي :ر مـا يأتي :

اJاداJادّة األولى : ة األولى : يـفوّض إلى الـسّيـد علي صـدوقq مدير
اJيـزانيـة والوسـائلq اإلمضـاء في حدود صالحـياتهq باسم
وزيـــر اJـــوارد اJـــائــيـــةq عـــلى جـــمـــيع الـــوثـــائق احلـــســـابـــيــة
Jـيزانـية الـتّجـهيـز والتّـسيـير �ـا فيـها احلـسابـات اخلاصة

للخزينة.
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مــجـــلس إدارة اJــركـــز الــوطـــني لــلـــدّراســات والـــبــحث في
احلركـة الوطـنية وثـورة أوّل نوفـمبـر سنة q1954 تطـبيـقا
ألحـكـام اJادّة 4 من اJـرسـوم التّـنـفـيذيّ رقم 94-42 اJـؤرّخ
في 17 شـــعـــبـــان عـــام 1414 اJــوافق 29 يـــنـــايـــر ســـنـــة 1994
واJــتـضـمّن إنــشـاء اJـركــز الـــوطـني لـلــدّراســات والـبـحث
q1954 فـي احلــركـــة الــوطــنـــيــة وثـــورة أوّل نــوفـــمــبـــر ســنــة

اJعدّل واJتمّمq كما يأتي :
qــثل وزيـــر اجملــاهــدين§ qالــســـيــد عــبـــاس ابــراهــيـم -

qرئيسا
- الـــســـيـــد بـــلـــخـــــادم مـــحـــمـــدq §ـــثــل وزيــــر الـــدفـــاع

qالـوطني
- الـــســـيــدة طـــالب لـــطــيـــفــةq §ـــثــلـــة الـــوزيــر اJـــكــلف

qاليةJبا
- الـــســـيـــد مـــراد بـــتـــرونـيq §ــثـل الـــوزيـــرة اJـــكـــلـــفــة

qبالثقافة
- الــســـيــد بن زلــيــخـــة أحــمــدq §ــثل الـــوزيــر اJــكــلف

qباالتصــال
- الـــســــيـــد تـــواتي الــــونـــاسq §ـــثل الــــوزيـــر اJـــكـــلف

qبالتربية الوطنية
- الــــســـــيــــد بــــشــــيــــري عــــليq §ــــثـل الــــوزيــــر اJــــكــــلف

qبالتعليم العالي والبحث العلمي
- الــســيــد حــاشـي ســلــيــمــانq مــديـــر اJــركــز الــوطــني
لــلـبـحــوث في عـصــور مـا قـبل الــتـاريخ وفي عــلم اإلنـسـان

qوالتاريخ
- الــســـيـــد إشـــدي يــحـــيىq §ـــثـل الــهـــيـــئـــة الــوطـــنـــيــة

qديرة الدائمة للبحث العلميJا
qركزJمدير ا qالسيد يحياوي جمال -

- الـسـيـد بــلـقـاسـمـي بـوعالمq رئـيس اجملــلس الـعـلـمي
qللمركز

qالــســـيـــد شــقـــــرون أحـــمـــد والـــســـيــدة بـــيـــــة جنــــاة -
qركزJثالن منتخبان عن مستخدمي البحث في ا§

- الــــســــيــــد بـــلــــعــــيــــــدي عـــــابــــدq §ــــثــل مــــنــــتــــخب عن
qركزJمستخدمي دعم البحث في ا

- الــــســــيــــد رضــــوان أحــــمــــد شـــــرف الــــدين والــــســــيــــد
شرشالي مصطفىq §ثالن بعنوان الشخصيات التي لها

qعالقة �يادين البحث للمركز

تــــتــــمّم تــــشــــكــــيــــلــــة مــــجــــلس إدارة اJــــركــــز الــــوطــــني
لــلــدّراســــات والــبــحـث في احلـــركــــة الـــوطــنــيــــة وثـــورة
أوّل نــوفــمــبــر ســنـة 1954 الحــقـا �ــديــري وحــدات الــبــحث

الثالث (3) التابعة للمركـز.

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

حــرّر بـــاجلــزائــر في 21 مــحــرّم عــام 1432 اJــوافق 27
ديسمبر سنة 2010.

عبد اJالك ساللعبد اJالك سالل
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قـرار مـؤرقـرار مـؤرّخ في خ في 23 مـحـر مـحـرّم عام م عام 1432 اJـوافق  اJـوافق 29 ديـسـمـبـر ديـسـمـبـر
q2010 يـتــضــمq يـتــضــمّن تـفــويض اإلمــضــاء إلى نـائبن تـفــويض اإلمــضــاء إلى نـائب سـنـة سـنـة 

مدير الوسائل العامة واJمتلكات.مدير الوسائل العامة واJمتلكات.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

qائيةJوارد اJإنّ وزير ا
- �ـقـتــضى اJـرســوم الـرّئـاسيّ رقم 10 -149 اJـؤرّخ
في 14 جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1431 اJــوافق 28 مــايــو ســنــة

qأعضاء احلكومة Xتضمّن تعيJ2010 وا

- و�ــقـــتـــضى اJـــرســـوم الــتّـــنـــفــيـــذيّ رقم 2000 -325
اJــؤرّخ في 27 رجب عــام 1421 اJــوافق 25 أكــتـــوبــر ســـنــة
2000 واJـــــتــــضــــمّن تـــــنــــظــــيم اإلدارة اJـــــركــــزيــــة في وزارة

qتمّمJعدّل واJا qائيةJوارد اJا
- و�ــــقــــتــــضى اJـــــرســــوم الــــتّــــنــــفــــيــــذيّ رقم 08 -374
اJــؤرّخ في 28 ذي الــقــعــدة عــام 1429 اJــوافق 26 نــوفــمــبــر
ســــنــــة 2008 الــــذي يـــــرخص ألعـــــضــــاء احلــــكـــــومــــة تـــــفــــويض

qإمضائهم
- وبعد االطالع عـلى اJرسوم الـرّئاسيّ اJؤرّخ في 5
شعـبان عام 1430 اJوافق 27 يولـيو سنة 2009 واJـتضمّن
تـعـيX الـسّيـد فـاروق تاجـرq نائـب مديـر للـوسـائل العـامة

qائيةJوارد اJمتلكات بوزارة اJوا
يقـريقـرّر مـا يأتي :ر مـا يأتي :

qــــادّة األولى : ة األولى : يــــفـــوّض إلـى الـــسّــــيــــد فـــاروق تــــاجـــرJــــاداJا
نــائب مــديــر الـوســائل الــعـامــة واJــمـتــلـكــاتq اإلمــضـاء في
حـدود صالحـيـاتهq بـاسم وزيـر اJـوارد اJـائـيـةq عـلى جـمـيع

الوثائق واJقرّرات باستثناء القرارات.
اJـاداJـادّة ة 2 :  : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســمـيّـة

للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.
حــرّر بـــاجلــزائــر في 23 مــحــرّم عــام 1432 اJــوافق 29

ديسمبر سنة 2010.
عبد اJالك ساللعبد اJالك سالل

وزارة اجملاهدينوزارة اجملاهدين
قـرار مـؤرقـرار مـؤرّخ في خ في 18 شـو شـوّال عـام ال عـام 1431 اJـوافق  اJـوافق 27 سـبـتـمـبـر سـبـتـمـبـر
سـنة سـنة q2010 يـحدq يـحدّد القـائمة االسـمية ألعـضاء مجلسد القـائمة االسـمية ألعـضاء مجلس
إدارة اJــــركـــز الــــوطـــنـي لـــلـــدإدارة اJــــركـــز الــــوطـــنـي لـــلـــدّراســــات والـــبــــحث فيراســــات والـــبــــحث في

احلركة الوطنية وثورة أواحلركة الوطنية وثورة أوّل نوفمبر سنة ل نوفمبر سنة 1954.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب قـرار مؤرّخ في 18 شـوّال عام 1431 اJـوافق
27 سـبــتـمـبــر سـنـة 2010 حتـدّد الـقــائـمــة االسـمـيــة ألعـضـاء



وزارة الثقـافـةوزارة الثقـافـة
قـرار مؤرقـرار مؤرّخ في خ في 23  مـحـر  مـحـرّم عام م عام 1431 اJـوافق  اJـوافق 29 ديسـمـبر ديسـمـبر
سـنـة سـنـة q2010 يـحـد يـحـدّد الـقـائـمـة االســمـيـة ألعـضـاء اجملـلسد الـقـائـمـة االســمـيـة ألعـضـاء اجملـلس
التوجيهي Jكتبة اJطالعة العمومية لوالية بسكرة.التوجيهي Jكتبة اJطالعة العمومية لوالية بسكرة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
�وجب قرار مؤرّخ في 23  محرّم عام 1431 اJوافق
29 ديـســمــبـر ســنـة 2010 حتــدّد الـقــائـمــة االسـمــيـة ألعــضـاء

اجملــلـس الــتـوجــيــهـي Jـكــتــبــة اJــطــالــعــة الــعــمــومــيــة لــواليـة
بـسـكرةq تـطـبـيـقـا ألحـكـام اJادّة 10 من اJـرسـوم التّـنـفـيذيّ
رقم 07-275 اJــؤرّخ في 6 رمـــضـــان عـــام 1428 اJــوافق 18
ســـبــــتـــمـــبــــر ســـنـــة 2007 الـــذي يـــحــــدّد الـــقـــانــــون األســـاسي

Jكتبات اJطالعة العموميةq كما يأتي :
qمـــديــر الـــثـــقـــافـــة بـــالـــواليــة qالــســـيـــد عـــمـــر كـــبـــور -

qرئيسا
qثل الوالي§ qالسيد عبد احلميد زكيري -

qالية بالواليةJمدير ا qالسيد عبد اللّه شحيمة -
- الـسيـد إبراهـيم سردوكq مـدير الـتربـية الـوطنـية

qبالوالية
- الـــســيــد عــبــد الــعــزيــز جـــابــوربيq مــديــر الــشــبــاب

qوالرياضة بالوالية
- الــــســــيـــــد الــــعــــيــــاشي مــــنــــاصــــريq مــــديــــر الــــبــــريــــد

qوتكنولوجيات اإلعالم واالتصـال
qكاتب qالسيد محمّد الكامل بن زيد -
- السيد بوعالم دلبانيq شاعر وكاتب.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قـرار مؤرقـرار مؤرّخ في خ في 23  مـحـر  مـحـرّم عام م عام 1431 اJـوافق  اJـوافق 29 ديسـمـبر ديسـمـبر
سـنـة سـنـة q2010 يـحـد يـحـدّد الـقـائـمـة االســمـيـة ألعـضـاء اجملـلسد الـقـائـمـة االســمـيـة ألعـضـاء اجملـلس
التوجيهي Jكتبة اJطالعة العمومية لوالية عنابة.التوجيهي Jكتبة اJطالعة العمومية لوالية عنابة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
�وجب قرار مؤرّخ في 23  محرّم عام 1431 اJوافق
29 ديـســمــبـر ســنـة 2010 حتــدّد الـقــائـمــة االسـمــيـة ألعــضـاء

اجملــلـس الــتـوجــيــهـي Jـكــتــبــة اJــطــالــعــة الــعــمــومــيــة لــواليـة
عـنـابـةq تــطـبـيـقــا ألحـكـام اJـادّة 10 من اJـرســوم الـتّـنـفـيـذيّ
رقم 07-275 اJــؤرّخ في 6 رمـــضـــان عـــام 1428 اJــوافق 18
ســـبــــتـــمـــبــــر ســـنـــة 2007 الـــذي يـــحــــدّد الـــقـــانــــون األســـاسي

Jكتبات اJطالعة العموميةq كما يأتي :
qمـديــر الـثــقـافـة بــالـواليـة qالـسـيــد إدريس بـوديــبـة -

qرئيسا
qثل الوالي§ qالسيد جمال بوجزة -

qالية بالواليةJمدير ا qالسيد كمال مومني -

- الـســيـد ســلـيم بن نــادرq مـديــر الـتــربـيــة الـوطــنـيـة
qبالوالية

- الــســيــد جــمــال زبــديq مــديــر الــشــبــاب والــريــاضـة
qبالوالية

- السيد عمار بـراغثةq مدير البريد وتكنولوجيات
qاإلعالم واالتصـال

qناشر qالسيد عبد احلق بوشيخ -
- السيد سعد بوفالقةq أستاذ وباحث.

وزارة التجارةوزارة التجارة
قــــرار مـــــؤرقــــرار مـــــؤرّخ في خ في 9 ربـــــيع الـــــثـــــانـي عــــام  ربـــــيع الـــــثـــــانـي عــــام 1432 اJـــــوافق اJـــــوافق14
مــارس سـنـة مــارس سـنـة q2011 يــحـدد مـقـر مـركــز تـكـوين أعـوانq يــحـدد مـقـر مـركــز تـكـوين أعـوان

الرقابة في وزارة التجارة.الرقابة في وزارة التجارة.
ــــــــــــــــــ

qإن وزير التجارة
- �ـقتـضى اJـرسـوم الـرئاسي رقم 10 - 149 اJـؤرخ
في 14 جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1431 اJــوافق 28 مــايــو ســنــة

qأعضاء احلكومة Xتضمن تعيJ2010 وا

- و�ــــقـــتــــضى اJــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 02 - 453
اJـؤرخ في 17 شـوال عـام 1423 اJـوافق 21 ديـسـمـبـر سـنـة

q2002 الذي يحدد صالحيات وزير التجارة

- و�ــــقـــتــــضى اJــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 07 - 192
اJـؤرخ في 2 جـمـادى الثـانـيـة عام 1428 اJـوافق 17 يـونـيو
سـنة 2007 واJتـضمن إنـشاء مـركز تكـوين أعوان الـرقابة
في وزارة الــــتــــجــــارة وحتــــســــX مــــســــتــــواهم وتــــنــــظــــيــــمه

qادّة 2 منهJال سيما ا qعدّلJا qوسيره

يقريقرّر ما يأتي :ر ما يأتي :

اJـادة األولى :اJـادة األولى : تــطـبــيـقـا ألحــكـام اJـادّة 2 من اJـرسـوم
التـنفيذي رقم 07 - 192 اJؤرخ في 2 جمـادى الثانـية عام
1428 اJـوافق 17 يونـيو سـنة 2007 واJذكـور أعالهq يـهدف

هـذا الـقـرار إلى حتديـد مـقـر مركـز تـكويـن أعوان الـرقـابة
في وزارة التجارة.

اJادة اJادة 2 : : يحدد مقـر مركز تكوين أعوان الرقابة في
وزارة التجارة �دينة غرداية.

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

حــــــــرر بـــــاجلــــــزائـــــر في 9 ربــــــيع الـــــثــــــاني عـــــام 1432
اJوافق 14 مارس سنة 2011.

مصطفى بن بادةمصطفى بن بادة
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