
العدد العدد 55
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

األحد األحد 11  ذو القعدة عام ذو القعدة عام 1432 هـهـ
اJوافق اJوافق 9  أكتوبر سنة  أكتوبر سنة 2011 م

اإلدارة والتّحرير
األمانة العاماألمانة العامّة للحكومةة للحكومة

WWW.JORADP.DZ

الطّبع واالشتراك
اJطبعة الراJطبعة الرّسميسمّية

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

021.65.64.63

الفاكس 021.54.35.12 
ح.ج.ب  50-3200  اجلزائر

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

مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة
مـرســوم رئـاسي رقم 11-343 مـؤرّخ في 6  ذي الـقـعـدة عـام 1432 اJـوافق 4 أكــتـوبـر سـنـة r2011 يـتــضـمن حتــويـل اعــتـمـاد إلى
ميزانية الدولة...........................................................................................................................................

مرسـوم رئاسي رقم 11-344 مؤرّخ في 6  ذي القـعدة عام 1432 اJوافق 4 أكـتـوبر سـنة r2011 يـتضـمـن إحـداث بــاب وحتـويل
اعـتماد إلـى ميزانيـة تسييـر وزارة التربية الوطنية......................................................................................

مـرسـوم رئـاسي رقم 11-345 مـؤرّخ في 6  ذي الـقـعـدة عـام 1432 اJـوافق 4 أكــتـوبـر سـنـة r2011 يـتـضـمن حتــويل اعــتـمـاد إلـى
ميزانيـة تسييـر وزارة التربية الوطنية.......................................................................................................

مـرســوم رئـاسي رقم 11-346 مـؤرّخ في 6  ذي الــقـعــدة عـام 1432 اJـوافق 4 أكــتـوبـر سـنـة r2011 يـتــضـمن حتــويل اعـتــمــاد إلى
ميزانيـة تسيير وزارة اجملاهدين...................................................................................................................

مــرســوم تــنــفــيــذي رقم 11-347 مـؤرّخ في 7  ذي الــقــعــدة عـام 1432 اJـوافق 5  أكــتــوبــر ســنـة r2011 يــعـــــدل تــوزيـــع نــفــقــــات
ميزانيـة الدولة للتجهيز لسنة r2011 حسب كـل  قطـاع....................................................................................

مـرسـوم تــنـفـيـذي رقم 11-348 مـؤرّخ في 7  ذي الــقـعــدة عـام 1432 اJـوافق 5  أكــتـوبـر سـنـة r2011 يـتـضــمن إحـداث بـاب ونـقل
اعـتمـاد في ميزانيـة تسيير وزارة التعليم العالـي والبحث العلمـي..................................................................

مـرسوم تـنفـيذي رقم 11-349 مؤرّخ في 7  ذي القـعدة عام 1432 اJوافق 5  أكتـوبر سنة r2011  يتـضمـن  الـتصريـح بـاJنـفعـة
العموميـة لـعمليـة إجنــاز محطــات الـفصـل للقنـوات اJتعــددة اJـواد وغاز البترول اJميّع ومنشـآتها اJلحقة ببرحال
( والية عنابة).............................................................................................................................................

مـرسوم تـنـفـيذي رقم 11-350 مـؤرّخ في 7  ذي الـقـعـدة عام 1432 اJـوافق 5  أكـتـوبـر سـنة r2011 يـتـضـمن  الـتصـريح بـاJـنـفـعة
العموميـة لعمليـة إجناز اJصعد الهوائي الرابط بX "وادي قريش - فري فالون - بوزريعة".................................

مـرسـوم تـنـفـيـذي رقم 11-351 مـؤرّخ في 7  ذي الـقـعـدة عـام 1432 اJـوافق 5  أكـتـوبـر سـنة r2011 يـتـضـمن الـتـصـريح بـاJـنـفـعة
العمومية لعملية إجناز اJصعــد الهوائي الرابط بX "باب الـوادي - قرية سلست - زغارة"...................................

مراسيم فرديمراسيم فرديّة
مرسـوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 شوّال عام 1432 اJوافق  5 سـبتـمبـر سنـة r2011 يتـضمّـن إنـهـاء مـهـام رئـيس ديوان والي والية
النعامة......................................................................................................................................................

مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 7 شـوّال عام 1432 اJوافق  5 سـبتـمـبر سـنـة r2011 يتـضـمّـن إنهــاء مـهـام مـديـر اإلدارة احمللـية في
والية قاJة...................................................................................................................................................

مرسـوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 شـوّال عام 1432 اJوافق  5 سـبتـمبـر سنـة r2011 يـتضـمّـن إنهـاء مـهـام مـدير التـقنـX والشؤون
العامة في والية الطارف...............................................................................................................................

مــراسـيـم رئــاســيّـة مــؤرّخــة في 7  شــوّال عـام 1432 اJـوافق  5 ســبــتـمــبــر ســنـة r2011 تــتــضــمّن إنــهــاء مــهــام رؤسـاء دوائــر في
الواليات.....................................................................................................................................................

مـراســيم رئـاســيّـة مــؤرّخـة في 7  شــوّال عـام 1432 اJـوافق  5 سـبــتـمــبـر ســنـة r2011 تــتـضــمّن إنـهــاء مـهـام كــتــاب عـــامـX لـدى
رؤساء دوائر..............................................................................................................................................

مـرسـوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 7 شـوّال عام 1432 اJـوافق  5 سـبـتـمـبـر سـنــة r2011 يـتـضـمّـن إنـهـــاء مـهــام مـكـلّف بـالـتـفـتـيش في
اJفتشية اجلهوية للمفتشية العامة للماليّة باألغواط.........................................................................................

مرسـومـان رئاسـيّان مـؤرّخان في 7  شـوّال عام 1432 اJوافق  5 سـبتـمـبر سـنة r2011 يتـضمّـنان إنـهـاء مهـام مديـرين للـحفظ
.....................................................................................................................................Xالعقاري في واليت
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مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 7 شـوّال عام 1432 اJـوافق  5 سـبـتـمـبـر سـنـة r2011 يتـضـمّـن إنـهــاء مـهـام مـديـر الـديـوان الـوطني
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...................................................................................................................................Xواألوقاف في واليت
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مـرسـوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 7 شـوّال عام 1432 اJـوافق  5 سـبـتـمـبـر سـنــة r2011 يـتـضـمّـن تـعـيـX مـديـر الـسّـكن والـتـجـهـيـزات
العمومية في والية تندوف...........................................................................................................................

قرارات8 مقرقرارات8 مقرّرات8 آراءرات8 آراء

وزارة ا<اليوزارة ا<اليّـةـة

قـــرار وزاري مـشتـــرك مؤرّخ في 26 رجب عــام 1432 اJوافــق 28  يـونـيو سـنة r2011 يحـدد موقع اJـقر اإلداري لـلمـديريات
اجلهوية للميزانية واختصاصها اإلقليمي......................................................................................................

قـــرار وزاري مــشـتــــرك مـؤرّخ في 26 رجب عـــام 1432 اJـوافــق 28  يـونــيـو ســنـة r2011 يـحــدّد تــنـظــيم اJـديــريـات الــفـرعــيـة
للمديرية اجلهوية للميزانية وسيرها في مكاتب............................................................................................

قــــرار وزاري مــشــتــــرك مــؤرّخ في 26 رجـب عــــام 1432 اJـــوافــق 28  يــونــيــو ســنــة r2011 يــحــدّد تــنــظــيـم مــصـــالح مــديـــريـــة
البرمجــة ومتابعــة اJيزانــية للوالية وسيرها في مكاتب...............................................................................

وزارة وزارة الثقافةالثقافة

قـرار وزاري مـشتـرك مؤرّخ في 9  جـمادى الـثانـية عام 1432 اJوافق 12  مايـو سنة r2011 يحـدّد صالحـيات الـلّجـنـة الثـقافـية
والعلمية وتنظيمها وعملها وتشكيلها...........................................................................................................

وزارة الصوزارة الصّـيد البحـري وا<وارد الصيديةـيد البحـري وا<وارد الصيدية

قـــرار مـؤرّخ في 23 شــوال عـام 1432 اJـوافق 21  ســبـتـمــبـر سـنـة r2011 يــحـدّد فــتـرة غـلق صــيـد ســمك أبـو سـيـف الـطـويل في
اJياه اخلاضعة للقضاء الوطني.....................................................................................................................
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مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة
مـرسوم رئاسي رقم مـرسوم رئاسي رقم 11-343 مؤر مؤرّخ في خ في 6  ذي القـعـدة عام ذي القـعـدة عام
1432 اJوافق  اJوافق 4 أكتـوبر سـنة  أكتـوبر سـنة r r2011 يتـضـمن حتـويليتـضـمن حتـويل

اعـتماد إلى ميزانية الدولة.اعـتماد إلى ميزانية الدولة.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

rإنّ رئيس اجلمهوريـة
rاليةJبناء على تقرير  وزير ا  -

-  وبـــنـــاء عـــلى الـــدســـتـــورr ال ســـيّـــمـــا اJـــادّتــان 8-77
rو125 ( الفقرة األولى) منه

- و�ـــــقـــــتــــضـى الـــــقــــانـــــون رقم 84 -17 اJـــــؤرخ في 8
شـــوال عــام 1404 اJــوافق 7 يــولـــيــو ســـنــة 1984 واJـــتـــعــلق

r تمّمJعدّل واJا rاليةJا Xبقوان
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 10-13 اJــــؤرخ في 23
مــــــحــــــرم عــــــام 1432 اJــــــوافق 29 ديــــــســــــمــــــبــــــر ســــــنــــــة 2010

r2011 الية لسنةJتضمن قانون اJوا
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 11-11 اJــــؤرخ في 16
شعبان عام 1432 اJوافق 18 يوليو سنة 2011  واJتضمن

r2011 الية التكميلي لسنةJقانون ا
- و�ــــــقــــــتـــــضـى اJــــــرســــــوم الــــــرئــــــاسي اJــــــؤرخ في3
رمـضان عام 1432 اJوافـق 3  غـشت سنة 2011 واJـتضمن
تــــوزيع االعــــتـــمــــادات اخملـــصــــصــــة Jـــيــــزانـــيــــة الـــتــــكــــالـــيف
اJـشــتـركـة من مـيـزانـيــة الـتـسـيـيـر �ــوجب قـانـون اJـالـيـة

r2011 التكميلي لسنة

- و�ـــقـــتــــضى اJــــرســـوم الـــتــــنـــفــــيـــذي رقــم 11 -54  
اJــؤرخ في  4  ربـــيع األول عــام 1432 اJــوافـق 7  فــبــرايــر
سنة 2011 واJتضمن تـوزيع االعتمادات اخملصصة لوزير
الـتـربيـة الـوطـنيـة من مـيـزانـية الـتـسـييـر �ـوجب قـانون

r2011 الية  لسنةJا

يرسم  ما يأتي : يرسم  ما يأتي : 

اJــاداJــادّة األولى :ة األولى :  يـلـــغــى مــن مــيــزانـيــــة ســـنــة 2011
اعــــتـــــمــــــاد قـــــــدره مــــلــــيــــار وثــــمــــا�ــــائــــة مــــلــــيــــون ديــــنــــار
(1.800.000.000 دج) مقــــيّـــد فـي مـيزانـية تـسيـير وزارة
التربية الوطنية وفي األبواب اJبينة في اجلدول اJلحق

بهذا اJرسوم".

اJـــاداJـــادّة ة 2 : : يـــخـــصص Jـــيــزانـــيـــة ســـنــة 2011  اعـــتـــمــاد
قـدره مليار وثما�ائة مليون دينــار (1.800.000.000 دج)
يــقـــيّــــد فـي مــيـزانـيـة الـتــكـالـيف اJـشــتـركـة وفي الـبـاب

رقم 37 -91 "نفقات محتملة - احتياطي مجمّع". 

اJـاداJـادّة ة 3 : :  يــكــلــف وزيــر اJــالــيــــة ووزيـــرالــتــربــيــة
الوطنيــةr كـــلّ فـيمــا يخصّـــهr بتـنفيـــذ هـــذا اJرســوم
الـــذي يــــنــــشـــــر في اجلـــريــــدة الـــرّســــمـــيّـــــة لـــلــــجـــمــــهـــوريّــــة

اجلزائريّـة الدّ�قراطيّـة الشّعبيّـة .

حـرّر بـاجلـزائـر في 6 ذي الـقـعـدة عـام 1432 اJـوافق 4
أكتوبر سنة 2011.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة

اجلدول اJلحقاجلدول اJلحق

االعتمادات اJلغاة (دج)االعتمادات اJلغاة (دج)العناويـــــــنالعناويـــــــنرقم األبوابرقم األبواب

08 - 33

وزارة التربية الوطنيةوزارة التربية الوطنية
الفرع األولالفرع األول
فرع وحيدفرع وحيد

الفرع اجلزئي األولالفرع اجلزئي األول
اJصالح اJركزيةاJصالح اJركزية
العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اJصالحوسائل اJصالح
القسم السابعالقسم السابع

النفقات اخملتلفةالنفقات اخملتلفة
نفقات متعلقة �تابعة وتقييم إصالح اJنظومة التربوية ..............
مجموع القسم السابع
مجموع العنوان الثالث

90.000.000

90.000.000

90.000.000
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اجلدول اJلحقاجلدول اJلحق (تابع)(تابع)

االعتمادات اJلغاة (دج)االعتمادات اJلغاة (دج)العناويـــــــنالعناويـــــــنرقم األبوابرقم األبواب

02 - 43

62 - 43

العنوان الرابعالعنوان الرابع
التدخالت العموميةالتدخالت العمومية

القسم الثالثالقسم الثالث
النشاط التربوي والثقافيالنشاط التربوي والثقافي

اإلدارة اJــركـزيــة - نــفــقـات الــتــكــوين قــصـيــر اJــدى في اجلــزائـر وفي
اخلارج وحتسX اJستوى Jستخدمي التربية الوطنية...........
تشجيع التكوين أثناء اخلدمة عن بعد Jعلمي االبتدائي.................
مجموع القسم الثالث
مجموع العنوان الرابع
مجموع الفرع اجلزئي األول
مجموع الفرع األول
مجموع االعتمادات اJلغـاةمجموع االعتمادات اJلغـاة .......................................................

216.000.000

1.494.000.000

1.710.000.000

1.710.000.000

1.800.000.000

1.800.000.000

1.800.000.000

مـرسوممـرسوم رئاسي  رئاسي رقم رقم 11-344 مؤر مؤرّخ في خ في 6   ذي القـعـدة عام ذي القـعـدة عام
1432 اJوافق  اJوافق 4 أكتـوبر سنة  أكتـوبر سنة r2011  يتـضمـن إحـداثيتـضمـن إحـداث

بـاب وحتـويل اعـتـماد إلـى ميزانيـة تسييـر وزارةبـاب وحتـويل اعـتـماد إلـى ميزانيـة تسييـر وزارة
التربية الوطنية.التربية الوطنية.

ــــــــــــــــــــــــــــــ

rإنّ رئيس اجلمهوريـة
rاليةJبناء على تقرير  وزير ا  -

-  وبـــنـــاء عـــلى الـــدســـتـــورr ال ســـيّـــمـــا اJـــادّتــان 8-77
rو125 ( الفقرة األولى) منه

- و�ـــــقـــــتــــضـى الـــــقــــانـــــون رقم 84 -17 اJـــــؤرخ في 8
شـــوال عــام 1404 اJــوافق 7 يــولـــيــو ســـنــة 1984 واJـــتـــعــلق

r تمّمJعدّل واJا rاليةJا Xبقوان
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 10-13 اJــــؤرخ في 23
مــــــحــــــرم عــــــام 1432 اJــــــوافق 29 ديــــــســــــمــــــبــــــر ســــــنــــــة 2010

r2011 الية لسنةJتضمن قانون اJوا
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 11-11 اJــــؤرخ في 16
شعبان عام 1432 اJوافق 18 يوليو سنة 2011  واJتضمن

r2011 الية التكميلي لسنةJقانون ا
- و�ــــــقــــــتـــــضـى اJــــــرســــــوم الــــــرئــــــاسي اJــــــؤرخ في3
رمـضان عام 1432 اJوافـق 3  غـشت سنة 2011 واJـتضمن
تــــوزيع االعــــتـــمــــادات اخملـــصــــصــــة Jـــيــــزانـــيــــة الـــتــــكــــالـــيف
اJـشــتـركـة من مـيـزانـيــة الـتـسـيـيـر �ــوجب قـانـون اJـالـيـة

r2011 التكميلي لسنة

- و�ـــقـــتــــضى اJــــرســـوم الـــتــــنـــفــــيـــذي رقــم 11 -54  
اJــؤرخ في  4  ربـــيع األول عــام 1432 اJــوافـق 7  فــبــرايــر
سنة 2011 واJتضمن تـوزيع االعتمادات اخملصصة لوزير
الـتـربيـة الـوطـنيـة من مـيـزانـية الـتـسـييـر �ـوجب قـانون

r2011 الية  لسنةJا

يرسم  ما يأتي : يرسم  ما يأتي : 

اJــاداJــادّة األولى :ة األولى : يـحــدث في جـدول مــيـزانــيـة تــسـيــيـر
وزارة الـتــربـيــة الــوطـنــيـةr الــفــرع األول - الـفــرع اجلـزئي
األول " اJـــصــالـح اJــركـــزيــة"r الـــعـــنــوان الـــثــالـث - وســائل
اJـصـالح - الــقـسم الـســابع - نـفـقـات مــخـتـلــفـةr بـاب رقـمه
37-09 وعــــنـــوانه : " دعم اJــــكـــتـــبـــات اJـــدرســـيــــة بـــالـــكـــتب

لترقية اJطالعة في الوسط اJدرسي".

اJــــــاداJــــــادّة ة 2 : :  يـــــلــــــغــى مـــن مـــــيـــــزانـــــيـــــــة ســــــنــــــة 2011
اعــــتـــــمــــــاد قـــــــدره مــــلــــيــــار وثــــمــــا�ــــائــــة مــــلــــيــــون ديــــنــــار
(1.800.000.000 دج) مــقـــــيّـــــد فـي مــيــزانــيــة الــتــكــالــيــف
اJـشــتـركــة وفـي الــبـــاب رقـم 37-91 "نــفـقــات مـحــتـمــلـة -

احتياطي مجمع".

اJــاداJــادّة ة 3 : :  يـخــصـص Jـيـزانـيــة ســنة 2011  اعـتــمـاد
قـــدره مليار وثما�ائة مليون دينار (1.800.000.000 دج)
rيــقـــيّـــد في مـيزانـية تـسـييــر وزارة التـربـية الـوطنـية 
r ـركــزيـةJــصـالـح اJالـفــرع األول - الــفـرع اجلــزئي األول : ا
الـــعـــنـــوان الـــثـــالث : وســـائـل اJـــصـــالح r الـــقـــسم الـــســـابع :
نـفــقـات مـخـتـلـفـةr وفي الـبـاب رقم 37-09  "دعم اJـكـتـبـات
اJدرسية بالكتب لترقية اJطالعة في الوسط اJدرسي".
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اJـاداJـادّة ة 4 : :  يـكــلــف وزيــر اJــالـيــــة ووزيـــرالــتـربــيـــة
الوطـنيـــةr كـــلّ فـيمـــا يخـصّـــهr بـتنـفيـــذ هــذا اJـرســوم
الـــذي يــــنــــشـــــر في اجلـــريــــدة الـــرّســــمـــيّـــــة لـــلــــجـــمــــهـــوريّــــة

اجلزائريّـة الدّ�قراطيّـة الشّعبيّـة .
حـرّر بـاجلـزائـر في 6 ذي الـقـعـدة عـام 1432 اJـوافق 4

أكتوبر سنة 2011.
عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة

ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرسوم رئاسي رقم مـرسوم رئاسي رقم 11-345 مؤر مؤرّخ في خ في 6  ذي القـعـدة عام  ذي القـعـدة عام
1432 اJوافق  اJوافق 4 أكتـوبر سـنة  أكتـوبر سـنة r2011 يتـضـمن حتـويلr يتـضـمن حتـويل

اعـــتــمـــاد إلـى مــيــزانـــيـــة تــســـيــيـــر وزارة الـــتــربــيــةاعـــتــمـــاد إلـى مــيــزانـــيـــة تــســـيــيـــر وزارة الـــتــربــيــة
الوطنية.الوطنية.

ــــــــــــــــــــــــــــــ
rإنّ رئيس اجلمهوريـة

rاليةJبناء على تقرير  وزير ا  -
-  وبـــنـــاء عـــلى الـــدســـتـــورr ال ســـيّـــمـــا اJـــادّتــان 8-77

rو125 ( الفقرة األولى) منه
- و�ـــــقـــــتــــضـى الـــــقــــانـــــون رقم 84 -17 اJـــــؤرخ في 8
شـــوال عــام 1404 اJــوافق 7 يــولـــيــو ســـنــة 1984 واJـــتـــعــلق

r تمّمJعدّل واJا rاليةJا Xبقوان
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 10-13 اJــــؤرخ في 23
مــــــحــــــرم عــــــام 1432 اJــــــوافق 29 ديــــــســــــمــــــبــــــر ســــــنــــــة 2010

r2011 الية لسنةJتضمن قانون اJوا
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 11-11 اJــــؤرخ في 16
شعبان عام 1432 اJوافق 18 يوليو سنة 2011  واJتضمن

r2011 الية التكميلي لسنةJقانون ا
- و�ــــــقــــــتـــــضـى اJــــــرســــــوم الــــــرئــــــاسي اJــــــؤرخ في3
رمـضان عام 1432 اJوافـق 3  غـشت سنة 2011 واJـتضمن

تــــوزيع االعــــتـــمــــادات اخملـــصــــصــــة Jـــيــــزانـــيــــة الـــتــــكــــالـــيف
اJـشــتـركـة من مـيـزانـيــة الـتـسـيـيـر �ــوجب قـانـون اJـالـيـة

r2011 التكميلي لسنة
- و�ـــقـــتــــضى اJــــرســـوم الـــتــــنـــفــــيـــذي رقــم 11 -54  
اJــؤرخ في  4  ربـــيع األول عــام 1432 اJــوافـق 7  فــبــرايــر
سنة 2011 واJتضمن تـوزيع االعتمادات اخملصصة لوزير
الـتـربيـة الـوطـنيـة من مـيـزانـية الـتـسـييـر �ـوجب قـانون

r2011 الية  لسنةJا
يرسم  ما يأتي : يرسم  ما يأتي : 

اJــاداJــادّة األولى :ة األولى :  يـلـــغــى مــن مــيــزانـيــــة ســـنــة 2011
اعــتــــمـــــاد قــــــدره خـــمـــســـة ماليـــيـــر وســبـــعـــمـــائـــة واثـــنــان
وخــمـــســون مــلـــيــونـــا وخــمـــســمــائـــة وثالثـــة  وثالثــون ألف
ديــــــنـــــار (5.752.533.000 دج) مــــــقــــــــيّـــــــــد فــي مـــــيــــــزانــــــيـــــة
الـتـكــالـيــف اJـشــتـركــة وفـي الـبـــاب رقـم 37-91 "نــفـقـات

محتملة - احتياطي مجمع".
اJــاداJــادّة ة 2 : :  يـخــصـص Jـيـزانـيــة ســنة 2011  اعـتــمـاد
قــــــدره خــمـــســة ماليـــيــر وســـبــعـــمــائــة واثـــنــان وخـــمــســون
مـــــلــــيـــــونـــــا وخــــمـــــســـــمـــــائــــة وثـالثــــة وثـالثـــــون ألف ديـــــنــــار
(5.752.533.000 دج) يـقـــيّـــد في مـيـزانيـة تـسيـيـر وزارة
الـــتـــربـــيــة الـــوطـــنـــيــة وفــي األبــواب اJـــبـــيـــنــة فـي اجلــدول

اJلحق بهذا اJرسوم. 
اJـاداJـادّة ة 3 : :  يــكــلــف وزيــر اJــالــيــــة ووزيـــرالــتــربــيــة
الوطنيــةr كـــلّ فـيمــا يخصّـــهr بتـنفيـــذ هـــذا اJرســوم
الـــذي يــــنــــشـــــر في اجلـــريــــدة الـــرّســــمـــيّـــــة لـــلــــجـــمــــهـــوريّــــة

اجلزائريّـة الدّ�قراطيّـة الشّعبيّـة.
حـرّر بـاجلـزائـر في 6 ذي الـقـعـدة عـام 1432 اJـوافق 4

أكتوبر سنة 2011.
عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة

اجلدول اJلحقاجلدول اJلحق

االعتمادات اخملصصة (دج)االعتمادات اخملصصة (دج)العناويـــــــنالعناويـــــــنرقم األبوابرقم األبواب

21 - 31

وزارة التربية الوطنيةوزارة التربية الوطنية
الفرع األوالفرع األوّل
فرع وحيدفرع وحيد

الفرع اجلزئي الثالثالفرع اجلزئي الثالث
مؤسسات التعليم األساسي والثانوي و التقنيمؤسسات التعليم األساسي والثانوي و التقني

العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اJصالحوسائل اJصالح
القسم األوالقسم األوّل

اJوظفون - مرتبات العمـلاJوظفون - مرتبات العمـل
اJصالح الالمـركزية الـتابعـة للدولـة - مؤسسـات التعـليم األساسي -
2.008.913.000الراتب الرئيسي للنشاط......................................................
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اجلدول اJلحقاجلدول اJلحق (تابع)(تابع)

االعتمادات اخملصصة (دج)االعتمادات اخملصصة (دج)العناويـــــــنالعناويـــــــنرقم األبوابرقم األبواب

22 - 31

31 - 31

32 - 31

23 - 33

33 - 33

اJصالح الالمـركزية الـتابعـة للدولـة - مؤسسـات التعـليم األساسي -
التعويضات واJنح اخملتلفة.....................................................
اJـصـالح الالمـركـزيـة الـتـابــعـة لـلـدولـة - مـؤسـسـات الـتـعـلـيم الـثـانـوي
والتقني - الراتب الرئيسي للنشاط.......................................
اJـصـالح الالمـركـزيـة الـتـابــعـة لـلـدولـة - مـؤسـسـات الـتـعـلـيم الـثـانـوي
والتقني - التعويضات واJنح اخملتلفة......................................
مجموع القسم األول

القسم الثالثالقسم الثالث
اJوظفون - التكاليف االجتماعيةاJوظفون - التكاليف االجتماعية

اJـصـالح الالمـركـزيـة الـتـابـعـة للـدولـة - مـؤسـسـات الـتـعـليـم اآلساسي
الضمان االجتماعي...............................................................
اJـصـالح الالمـركـزيـة الـتـابــعـة لـلـدولـة - مـؤسـسـات الـتـعـلـيم الـثـانـوي
والتقني - الضمان االجتماعي................................................
مجموع القسم الثالث
مجموع العنوان الثالث
مجموع الفرع اجلزئي الثالث
مجموع الفرع األول
مجموع االعتمادات اخملصصة لوزير التربية الوطنية.مجموع االعتمادات اخملصصة لوزير التربية الوطنية...................

1.653.362.000

501.733.000

438.018.000

4.602.026.000

915.569.000

234.938.000

1.150.507.000

5.752.533.000

5.752.533.000

5.752.533.000

5.572.533.000

مـرسوم رئاسي مـرسوم رئاسي رقم رقم 11-346 مؤر مؤرّخ في خ في 6  ذي القـعـدة عام  ذي القـعـدة عام
1432 اJـوافق  اJـوافق 4 أكـتـوبـر سـنة  أكـتـوبـر سـنة r r2011 يـتـضـمن حتـويليـتـضـمن حتـويل

اعتمـاد إلى ميزانيـة تسيير وزارة اجملاهدين.اعتمـاد إلى ميزانيـة تسيير وزارة اجملاهدين.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

rإنّ رئيس اجلمهوريـة
rاليةJبناء على تقرير  وزير ا  -

-  وبـــنـــاء عـــلى الـــدســـتـــورr ال ســـيّـــمـــا اJـــادّتــان 8-77
rو125 ( الفقرة األولى) منه

- و�ـــــقـــــتــــضـى الـــــقــــانـــــون رقم 84 -17 اJـــــؤرخ في 8
شـــوال عــام 1404 اJــوافق 7 يــولـــيــو ســـنــة 1984 واJـــتـــعــلق

r تمّمJعدّل واJا rاليةJا Xبقوان
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 10-13 اJــــؤرخ في 23
مــــــحــــــرم عــــــام 1432 اJــــــوافق 29 ديــــــســــــمــــــبــــــر ســــــنــــــة 2010

r2011 الية لسنةJتضمن قانون اJوا
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 11-11 اJــــؤرخ في 16
شعـبان عام 1432 اJوافق 18 يولـيو سنة 2011 واJـتضمن

r2011 الية التكميلي لسنةJقانون ا

- و�ــــــقــــــتـــــضـى اJــــــرســــــوم الــــــرئــــــاسي اJــــــؤرخ في3
رمـضان عام 1432 اJوافـق 3  غـشت سنة 2011 واJـتضمن
تــــوزيع االعــــتـــمــــادات اخملـــصــــصــــة Jـــيــــزانـــيــــة الـــتــــكــــالـــيف
اJـشــتـركـة من مـيـزانـيــة الـتـسـيـيـر �ــوجب قـانـون اJـالـيـة

r2011 التكميلي لسنة

- و�قتـضى اJرسوم التنفيذي رقــم 11 -51 اJؤرخ
في 4 ربـيع األول عـام 1432 اJـوافق 7 فـبـرايــر سـنـة 2011
 واJتضمن تـوزيع االعتمادات اخملصصة لوزير اجملاهدين

r2011 الية لسنةJمن ميزانية التسيير �وجب قانون ا

يرسم  ما يأتي : يرسم  ما يأتي : 

اJــاداJــادّة األولى :ة األولى :  يلــغــى مــن مـيـزانـيــــة ســــنـة 2011
اعـــتــــمـــــاد قـــــــدره مـــائـــتـــــان وثــــمـــانـــون مـــلــــيــــون ديـــنــــار
(280.000.000 دج) مــــقـــــــيّــــــد فـي مــــيــــزانــــيــــة الــــتـــكــــالــــيف
اJـشــتـركــة وفـي الـبـاب رقـم 37-91  " نــفـقــات مـحـتــمـلـة -

احتياطي مجمع".
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اJــاداJــادّة ة 2 : :  يـخــصـص Jـيـزانـيــة ســنة 2011  اعـتــمـاد
قـدره مائتـــان وثمانون مـليـون دينـار (280.000.000 دج)
يــــقــــيّــــــد في مــيـــزانــيـــة تــســـيــيـــر وزارة اجملــاهـــدين  وفي
الـــبـــاب رقم 46 -02 " اإلدارة اJــــركـــزيـــة - نـــفـــقـــات الـــنـــقل

للمجاهدين اJعطوبX وذوي احلقوق". 

اJاداJادّة ة 3 : :  يكلــف وزيـر اJاليـة ووزير اجملاهدينr كلّ
فــيــمـا يــخــصّـهr بــتـنــفــيــذ هـــذا اJــرســـوم الـذي يــنـــشـر في
اجلـريدة الـرّسـميّــة للـجمـهوريّــة اجلـزائريّــة الدّ�ـقراطـيّـة

الشّعبيّـة .
حـرّر بـاجلـزائـر في 6 ذي الـقـعـدة عـام 1432 اJـوافق 4

أكتوبر سنة 2011.
عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة

ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ
مرسـوم تنفيذي مرسـوم تنفيذي رقم رقم 11-347 مؤر مؤرّخ في خ في 7  ذي القـعدة عام  ذي القـعدة عام
1432 اJوافق  اJوافق 5  أكتـوبر سـنة  أكتـوبر سـنة r r2011 يـعـــدل توزيـــعيـعـــدل توزيـــع

r2011 نــفــقــــات مــيـزانــيـــة الــدولـة لــلــتــجــهـيــز لــســنـة نــفــقــــات مــيـزانــيـــة الــدولـة لــلــتــجــهـيــز لــســنـة
حسب كـل  قطـاع.حسب كـل  قطـاع.

ــــــــــــــــــــــــــــــ

rإنّ الوزير األول
rاليةJبناء على تقرير وزير ا  -

-  وبــنـــاء عــلى الـــدســتـــورr الســيـــمــا اJـــادتــان 85 - 3
rو125 (الفقرة 2) منه

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

 rتمّمJعدّل واJا rاليةJا Xبقوان
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 11-11 اJــــؤرخ في 16
شعبان عام 1432 اJوافق 18 يوليو سنة 2011  واJتضمن

r2011 الية التكميلي لسنةJقانون ا
- و�ــــقـــتــــضى اJــــرســـوم الــــتـــنــــفــــيــــذي رقـم 98 -227
اJــــؤرخ في 19 ربـــيع األول عـــام 1419 اJــــوافق 13 يـــولـــيـــو
سـنـة 1998 واJــتـعــلق بـنــفـقــات الـدولــة  لـلــتـجــهـيــزr اJـعـدّل

   rتممJوا
rوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم  ما يأتي :يرسم  ما يأتي :
اJــــاداJــــادّة األولى : ة األولى :  يـــلـــــغـــى مـن مــــيـــزانـــيــــة ســـنـــة 2011
اعــتــمــاد دفع قــدره ســبــعــمــائــة وأحـد عــشــر مــلــيــون ديــنـار
(711.000.000 دج)  ورخـــصــة بـــرنـــامج قـــدرهـــا ســبـــعـــمـــائــة
وأحـد عشـر ملـيون ديـنار (711.000.000 دج)  مـقيّدان فــي
الـنـفـــقـات ذات الـطـابع الـنـهــائي (اJـنـصـــوص عـلـيهـا فــي
الــــقـــــانــــون رقم 11-11 اJــــؤرخ في 16 شــــعــــبــــان عــــام 1432
اJـوافق 18 يــولــيــو ســنـة 2011 واJــتــضــمن قــانــون اJــالــيـة
الــتـكـمــيـلي لــسـنـة r(2011 طـبـقــا لـلـجــدول "أ" اJـلــحق بـهـذا

اJرسوم.

اJــاداJــادّة ة 2 :   :  يـخــصـص Jـيـــزانـيــة سـنــة 2011  اعــتـمـاد
دفع قـــــدره ســــــبـــــعـــــمـــــائــــــة وأحـــــد عـــــشـــــر مــــــلـــــيـــــون ديـــــنـــــار
(711.000.000 دج) ورخصة برنـامج قدرها سبعمائة وأحد
عــــشـــــر مــــلــــيـــــون ديــــنــــار (711.000.000 دج) يــــقـــــيّــــدان فــي
الـنـفـــقـات ذات الـطـابع الـنـهــائي (اJـنـصـــوص عـلـيهـا فــي
الــــقـــــانــــون رقم 11-11 اJــــؤرخ في 16 شــــعــــبــــان عــــام 1432
اJـوافق 18 يــولــيــو ســنـة 2011 واJــتــضــمن قــانــون اJــالــيـة
الـتـكـمـيـلي لـسـنـة r(2011 طـبـقـا لـلـجـدول "ب" اJـلحـق بـهذا

اJرسوم.

اJـاداJـادّة ة 3 :  :  ينشر هذا اJرسوم في اجلريـدة الرّسميّة
للجمهوريّـة اجلزائريّـة الدّ�قراطيّـة الشّعبيّـة.

حـرّر بـاجلـزائـر في 7 ذي الـقـعـدة عـام 1432 اJـوافق 5
أكتوبر سنة 2011.

أحمد أويحيىأحمد أويحيى
ــــــــــــــــــــــــــــــ

اJلحـــقاJلحـــق
اجلدول "أ" مساهمات  نهائيةاجلدول "أ" مساهمات  نهائية

(بآالف الدنانير)(بآالف الدنانير)

القطاعاتالقطاعات
اJبالغ اJلغاةاJبالغ اJلغاة

اعتماداعتماد
الدفعالدفع

رخصةرخصة
البرنامجالبرنامج

احــتــيــاطـي لــنــفـــقــات غــيــر
متوقعة

اجملموعاجملموع
711.000

711.000

711.000

711.000

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

القطاعاتالقطاعات
اJبالغ اخملصصةاJبالغ اخملصصة

اعتماداعتماد
الدفعالدفع

رخصةرخصة
البرنامجالبرنامج

 - اJـــــنـــــشــــآت الـــــقـــــاعـــــديــــة
االقتصادية واإلدارية

- اJـــــنــــــشـــــآت الـــــقــــــاعـــــديـــــة
االجتماعية والثقافية

اجملموعاجملموع

61.000

650.000

711.000

61.000

650.000

711.000
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مرسـوممرسـوم تنفيذي  تنفيذي رقم رقم 11-348 مؤر مؤرّخ في خ في 7  ذي القـعدة عام  ذي القـعدة عام
1432 اJوافق  اJوافق 5  أكتـوبر سـنة  أكتـوبر سـنة r r2011 يتـضمن إحداثيتـضمن إحداث

بــاب ونـــقل اعـــتــمــــاد في مــيــزانــيــــة تــســيــيــر وزارةبــاب ونـــقل اعـــتــمــــاد في مــيــزانــيــــة تــســيــيــر وزارة
التعليم العالـي والبحث العلمـي.التعليم العالـي والبحث العلمـي.

ــــــــــــــــــــــــــــــ

rإنّ الوزير األول

rاليةJبناء على تقرير  وزير ا  -

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

- و�ـــــقـــــتــــضـى الـــــقــــانـــــون رقم 84 -17 اJـــــؤرخ في 8
شـــوال عــام 1404 اJــوافق 7 يــولـــيــو ســـنــة 1984 واJـــتـــعــلق

r تمّمJعدّل واJا rاليةJا Xبقوان

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

r2011 الية لسنةJتضمن قانون اJوا

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 11-11 اJــــؤرخ في 16
شعـبان عام 1432 اJوافق 18 يولـيو سنة 2011 واJـتضمن

r2011 الية التكميلي لسنةJقانون ا

- و�ــــقـــتــــضى اJــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقــم 11 -60 
اJــؤرخ في  4  ربـــيع األول عـــام 1432 اJــوافـق 7 فـــبـــرايـــر
سنة 2011 واJتضمن تـوزيع االعتمادات اخملصصة لوزير
الـتعـلـيم الـعـالي والـبحـث العـلـمي من مـيـزانـية الـتـسـيـير

r2011 الية  لسنةJوجب قانون ا�

rوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم  ما يأتي : يرسم  ما يأتي : 

اJــاداJــادّة األولى :ة األولى : يـحــدث في جـدول مــيـزانــيـة تــسـيــيـر
وزارة الــتــعـــلــيم الـــعــالي والــبـــحث الــعــلـــميr الــفــرع األول
"اإلدارة اJـــــركـــــزيـــــة" - الـــــفـــــرع اجلـــــزئـي األول " اJـــــصـــــالح
اJـركــزيـة - الــعـنــوان الــثـالث" وســائل اJــصـالح" - الــقـسم
الـســابع" نــفــقـات مــخــتـلــفــة"r  بــاب رقـمه 37-08 وعــنــوانه
"اإلدارة اJـركـزيــة - اJـسـاهـمــة في بـرنـامج دعم الــسـيـاسـة

القطاعية للتعليم العالي والبحث العلمي في اجلزائر".

اJـــــاداJـــــادّة ة 2 : :  يـــــلـــــغـــــى مــن مــــيـــــزانــــيــــــة ســـــنــــــة 2011
اعــتـــمـــاد قـــــدره أربـعــمـائـــة وسـتــــة ماليـــX وسـبــعـمــائـة
وســـــتـــــون ألـف ديــــنــــــار ( 406.760.000 دج) مــــقـــــــيّـــــد فـي
rميزانية  تسيير وزارة الـتعليم العالي والبحث العلمي
الــفــرع األول- الــفــرع اجلــزئي األول - الــعــنـوان الــثــالث -
الـــقــســم الــســـادس: إعــانــات الـتــســيــيــرr وفي الــبـاب رقم

36-02 "إعانة للديوان الوطني للخدمات اجلامعية".

اJـاداJـادّة ة 3 : :  يـخـصـص Jـيزانيــة سـنـة 2011  اعـتـمــاد
قـــدره أربـعمائــة وستـــــة ماليــX وسبـعمائـــة وستـــون
ألف ديـــنــــار ( 406.760.000 دج)  يــــقــــيّــــــد فـي مــيـــزانـــيــة
تـــســيــيــر وزارة الــتــعــلــيم الــعــالـي والــبــحث الــعــلــمي وفي

األبواب اJبينة في اجلدول اJلحق بهذا اJرسوم.

اJـاداJـادّة ة 4 : :  يـكـلــــف وزيـــر اJــالـيـــة ووزيـــر الـتـعـلـيم
العالي والبحث العـلميr كــلّ فيما يخـصّـهr بتنفيـذ هــذا
اJرسـوم الذي ينــشـر في اجلريدة الرّسميّــة للجمهوريّـة

اجلزائريّـة الدّ�قراطيّـة الشّعبيّـة .

حـرّر بـاجلـزائـر في 7 ذي الـقـعـدة عـام 1432 اJـوافق 5
أكتوبر سنة 2011.

أحمد أويحيىأحمد أويحيى

اجلدول اJلحقاجلدول اJلحق

االعتمادات اخملصصة (دج)االعتمادات اخملصصة (دج)العناويـــــــنالعناويـــــــنرقم األبوابرقم األبواب

01 - 32

وزارة التعليم العالي والبحث العلميوزارة التعليم العالي والبحث العلمي
الفرع األولالفرع األول

اإلدارة اJركزيةاإلدارة اJركزية
الفرع اجلزئي األولالفرع اجلزئي األول
اJصالح اJركزيةاJصالح اJركزية
العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اJصالحوسائل اJصالح
القسم الثانيالقسم الثاني

اJوظفون - اJعاشات واJنحاJوظفون - اJعاشات واJنح
اإلدارة اJركزية - ريوع حوادث العمل........................................
مجموع القسم الثاني

260.000

260.000
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اجلدول اJلحقاجلدول اJلحق (تابع)(تابع)

االعتمادات اخملصصة (دج)االعتمادات اخملصصة (دج)العناويـــــــنالعناويـــــــنرقم األبوابرقم األبواب

04 - 34

90 - 34

97 - 34

01 - 37

08 - 37

04 - 37

القسم الرابعالقسم الرابع
األدوات وتسيير اJصالحاألدوات وتسيير اJصالح

اإلدارة اJركزية - التكاليف اJلحقة............................................
اإلدارة اJركزية - حظيرة السيـارات..........................................
اإلدارة اJركزية - النفقات القضائية - نفقات اخلبرة - التعويضات
اJترتبة على الدولة ..............................................................
مجموع القسم الرابع

القسم السابعالقسم السابع
النفقات اخملتلفةالنفقات اخملتلفة

اإلدارة اJركزية - اJؤتمرات واJلتقيات......................................
اإلدارة اJــركـزيــة - اJــسـاهــمـة فـي بـرنــامج دعم الــسـيــاســة الـقــطـاعــيـة
للتعليم العالي والبحث العلمي في اجلزائر .............................
مجموع القسم السابع
مجموع العنوان الثالث
مجموع الفرع اجلزئي األول
مجموع الفرع األول

الفرع الثانيالفرع الثاني
اJديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجياJديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي

الفرع اجلزئي األولالفرع اجلزئي األول
اJصالح اJركزيةاJصالح اJركزية
العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اJصالحوسائل اJصالح
القسم السابعالقسم السابع

النفقات اخملتلفةالنفقات اخملتلفة

اJديـرية العامة لـلبحث العلمي والـتطوير التـكنولوجي - مصاريف
تقو£ مشاريع البحث............................................................
مجموع القسم السابع
مجموع العنوان الثالث
مجموع الفرع اجلزئي األول
مجموع الفرع الثاني

مـــجــمــوع االعــتــمـــادات اخملــصــصــة لـــوزيــر الــتــعـــلــيم الــعـــالي والــبــحثمـــجــمــوع االعــتــمـــادات اخملــصــصــة لـــوزيــر الــتــعـــلــيم الــعـــالي والــبــحث
العلميالعلمي ...............................................................................

9.000.000

7.500.000

79.200.000

95.700.000

8.000.000

301.300.000

309.300.000

405.260.000

405.260.000

405.260.000

1.500.000

1.500.000

1.500.000

1.500.000

1.500.000

406.760.000
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مرسـوم تنفيمرسـوم تنفيذي ذي رقم رقم 11-349 مؤر مؤرّخ في خ في 7  ذي القـعدة عام  ذي القـعدة عام
1432 اJــــوافق  اJــــوافق 5  أكــــتــــوبــــر ســــنــــة  أكــــتــــوبــــر ســــنــــة r  r2011  يــــتـــــضــــمـنيــــتـــــضــــمـن

الـتــصــريـح بــاJــنــفــعــة الــعــمــومــيـــة لـعــمــلــيـــة إجنـــازالـتــصــريـح بــاJــنــفــعــة الــعــمــومــيـــة لـعــمــلــيـــة إجنـــاز
مـحـطـــات الــفـصـل لـلـقـنــوات اJـتـعـــددة اJــواد وغـازمـحـطـــات الــفـصـل لـلـقـنــوات اJـتـعـــددة اJــواد وغـاز
الـبـترول اJـميع ومـنـشآتـهـا اJلـحقـة بـبرحـال ( واليةالـبـترول اJـميع ومـنـشآتـهـا اJلـحقـة بـبرحـال ( والية

عنابة).عنابة).
ــــــــــــــــــــــــــــــ

 rإنّ الوزير األول
rناجمJبناء على تقرير وزير الطاقة وا  -

- وبــنـــاء عــلى الـــدســتـــورr ال ســيـــمــا اJـــادتــان 85 - 3
 rو125 (الفقرة 2) منه

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 90-09 اJــــؤرخ في 12
رمــضــان عـام 1410 اJـوافق 7 أبــريل ســنـة 1990 واJــتــعـلق

rتممJا rبالوالية
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 90-30 اJــــؤرخ في 14
جـمـادى األولى عام 1411 اJـوافق أول ديـسمـبـر سـنة 1990

rتممJعدل واJا rتضمن قانون األمالك الوطنيةJوا
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 91-11 اJــــؤرخ في 12
شـوال عـام 1411 اJـوافق 27 أبـريل سـنة 1991 الـذي يـحدد
rنفعـة العموميةJلكـية من أجل اJتعلـقة بنزع اJالـقواعد ا

rتممJا
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 03-10 اJــــؤرخ في 19
جـــمـــادى األولى عـــام 1424 اJــوافق 19 يـــولـــيـــو ســـنـــة 2003
rـسـتـدامةJـتـعـلق بـحـمـايـة الـبـيـئـة في إطـار الـتـنـمـيـة اJوا

rعدلJا
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 11-10 اJــــؤرخ في 20
رجب عــام 1432 اJــوافق 22 يـــونــيــو ســنــة 2011 واJــتــعــلق

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

 rأعضاء احلكومـة Xتضمن تعيJسنة 2010 وا
- و�ـقتـضى اJرسوم الـتنـفيذي رقم 93-186 اJؤرخ
rتممJا r1993 وافق 27 يوليو سنةJفي 7 صفر عام 1414 ا
الـذي يـحـدد كـيـفـيـات تـطـبـيق الـقـانـون رقم 91-11 اJـؤرخ
في 12 شـوال عام 1411 اJوافق 27 أبـريل سنة 1991 الذي
يـحــدد الــقــواعـد اJــتــعـلــقــة بــنـزع اJــلــكــيـة من أجـل اJـنــفــعـة

rتممJا rالعمومية
 rوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يـرسـم  ما يـأتي :يـرسـم  ما يـأتي :

اJـادة األولى :اJـادة األولى :  تـطــبــيــقـا ألحــكــام اJـادة 12 مــكــرر من
الــــــقـــــــانـــــــون رقم 91-11 اJــــــؤرخ في 12 شـــــــوال عــــــام 1411

rـــــذكــــور أعالهJـــــتــــمم واJا r1991 ــــوافق 27 أبــــريـل ســــنــــةJا
وطــبـــقـــا ألحــكـــام اJــادة 10 مـن اJــرســوم الـتــنــفــيـذي رقم
93-186 اJــؤرخ في 7 صــفــر عـام 1414 اJــوافق 27  يــولــيـو

سنة r1993 اJتمم واJـذكور أعالهr يهدف هذا اJرسوم إلى
الـتـصـريح بـاJـنـفـعـة الـعـمـومـيـة لـلـعـمـلـيـة اJـتـعـلـقـة بـإجناز
محـطـات الـفـصل لـلقـنـوات اJـتـعددة اJـواد وغـاز الـبـترول
اJـمـيـع ومـنـشـآتـهـا اJـلـحـقـةr لـنــقل اJـواد الـبـتـرولـيـة الـتي
تـربط بـX معـمل التـكـرير لـسكـيكـدة �ـستـودعات الـوقود
وغاز الـبـتـرول اJـميـع لبـرحـال (واليـة عـنابـة) الـتي تـعـبر
الــبـــلــديــات اآلتـــيــةr نـــظــرا لـــطــابع الـــبــنى الـــتــحـــتــيــة ذات
اJــنــفــعـة الــعــامــة والــبــعـد الــوطــني واالســتــراتــيــجي لــهـذه

العملية :
rحمادي كرومة -

rاحلدائق -
rرمضان جمال -

rالغدير -
rعزابة -

rشرشار Xع -
rبكوش األخضر -

rبن عزوز -
- برحال.

اJـادة اJـادة 2 : :   يــخص طــابع اJــنـفــعـة الــعــمـومــيـةr األمالك
العقـارية و/ أو احلقـوق العيـنية الـعقاريـة التي تسـتخدم

كرحاب إلجناز العملية اJذكورة في اJادة األولى أعاله.

اJــادة اJــادة 3 : :  تـــقع األراضي اJـــذكـــورة فـي اJــادة 2 أعاله
الــتي تـبـلغ مـســاحـتـهـا اإلجـمـالــيـة ثالثـة وأربـعـX (43) آرا
وخــمــســة وســبــعــX (75) ســـنــتـــيــارا في تـــراب الــبـــلــديــات

اآلتية :
- أرضـية مـحـطـة الـفصل رقم 1 الـتي تـقع في بـلـدية

rحمادي كرومة
- أرضـية مـحـطـة الـفصل رقم 2 الـتي تـقع في بـلـدية

rاحلدائق
- أرضـية مـحـطـة الـفصل رقم 3 الـتي تـقع في بـلـدية

rرمضان جمال
- أرضـية مـحـطـة الـفصل رقم 4 الـتي تـقع في بـلـدية

rالغدير
- أرضـية مـحـطـة الـفصل رقم 5 الـتي تـقع في بـلـدية

rعزابة
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- أرضـية مـحـطـة الـفصل رقم 6 الـتي تـقع في بـلـدية
rعزابة

- أرضـية مـحـطـة الـفصل رقم 7 الـتي تـقع في بـلـدية
بكوش األخضر.

حتدد طبيعة شغل األراضي كما يأتي :
- اJـســتــثـمــرة الــفالحــيـة اجلــمــاعــيـة رقم 10 ســلــطـان

r2وتبلغ مساحتها 625 م rعزوز
- اJـــســــتـــثـــمــــرة الـــفالحــــيـــة اجلـــمــــاعـــيـــة رقم 2 دخــــيل

r2وتبلغ مساحتها 625 م rالطاهر
- اJـــســـتــثـــمـــرة الــفالحـــيـــة اجلــمـــاعـــيــة رقم 10 جـــفــال

r2وتبلغ مساحتها 625 م rابراهيم
- اJــــســـتــــثــــمـــرة الــــفالحــــيــــة اخلـــاصــــة حــــمـــادة طــــاهـــر

r2وتبلغ مساحتها 625 م rوشركائه
rـــســتــثـــمــرة الـــفالحــيـــة الــفــرديـــة مــصــيـف أحــمــدJا -

r2وتبلغ مساحتها 625 م
- اJـسـتـثـمـرة الـفـالحـيـة اجلـمـاعـيـة رقم 9  خـضـراوي

r2وتبلغ مساحتها 625 م rمحمد
- اJـستثـمرة الفالحـية اجلمـاعية رقم 1  جغـرود عبد

اللهr وتبلغ مساحتها 625 م2.

اJــادة اJــادة 4 : :  يـــتـــمـــثل قـــوام األشـــغـــال اJـــلـــتـــزم بـــهـــا في
إجنـاز قـنـوات مـتـعـددة اJـواد وغـاز الـبـتـرول اJـمـيّع لـنـقل
اJـواد الـبـتــرولـيـة الـتـي تـربط مـعـمل الــتـكـريـر لــسـكـيـكـدة
�ـستودعات الـوقود وغاز البـترول اJميّع لـبرحال (والية
عـنـابــة) بـطـول 80 كـلم لــكل قــنـاة مع اJــنـشــآت اJـتــمـركـزة
واJـلـحـقــة الـتي تـعـبـر بــلـديـات سـكـيـكــدة وعـنـابـة ذي سـعـة
نـقل بـ 2,3  مــلــيـون م3 / ســنـة لــلــمــواد اJــتــعــددة (مـازوت
وبـنـزين) و 1,4 مــلـيـون م3 / سـنــة لـغـاز الــبـتــرول اJـمـيع

(بوتان وبروبان).

اJـادة اJـادة 5 : :   يــجب أن تـتــوفـر االعــتـمــادات الـضــروريـة
لـــلــتــعــويـــضــات اJــمــنـــوحــة لــفـــائــدة اJــعــنـــيــX وتــودع لــدى
اخلـزينـة الـعـمومـيـة فـيمــا يـخـص عـملـيـــة نـزع األمـــــالك
الـعـقـاريـــة واحلـــقــــوق الـعـيـنـيـــة الـعـقـاريـــة الـضـروريـــة

إلجنــاز العمليــة اJذكـورة في اJادة األولى أعاله.

اJادة اJادة 6 : :   ينـشر هـذا اJرسـوم في اجلريـدة الرّسـميّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـرّر بـاجلـزائـر في 7 ذي الـقـعـدة عـام 1432 اJـوافق 5
أكتوبر سنة 2011.

أحمد أويحيىأحمد أويحيى

مرسـوم تنفيمرسـوم تنفيذي ذي رقم رقم 11-350 مؤر مؤرّخ في خ في 7  ذي القـعدة عام  ذي القـعدة عام
1432 اJـــــوافق  اJـــــوافق 5  أكـــــتـــــوبـــــر ســـــنـــــة  أكـــــتـــــوبـــــر ســـــنـــــة r r2011 يـــــتـــــضـــــمنيـــــتـــــضـــــمن

التصريح باJنفـعة العموميـة لعـمليـة إجناز اJصعدالتصريح باJنفـعة العموميـة لعـمليـة إجناز اJصعد
الـهـوائي الـرابـط بـX "وادي قـريش - فـري فـالـون -الـهـوائي الـرابـط بـX "وادي قـريش - فـري فـالـون -

بوزريعة".بوزريعة".
ــــــــــــــــــــــــــــــ

 rإنّ الوزير األول
rبناء على تقرير وزير النقل  -

- وبـــنـــاء عـــلى الـــدســـتـــورr الســـيـــمـــا اJـــادتــان 85 - 3
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- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 90-30 اJــــؤرخ في 14
جـمـادى األولى عام 1411 اJـوافق أول ديـسمـبـر سـنة 1990

rتممJعدل واJا rتضمن قانون األمالك الوطنيةJوا
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 91-11 اJــــؤرخ في 12
شـوال عـام 1411 اJـوافق 27 أبـريل سـنة 1991 الـذي يـحدد
rنفعـة العموميةJلكـية من أجل اJتعلـقة بنزع اJالـقواعد ا

rتممJا
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 01-13 اJــــؤرخ في 17
جـــــمــــــادى األولى عـــــام 1422 اJـــــوافق 7 غـــــشـت ســـــنـــــة 2001
rتممJعدل واJا rتضمن توجيه النقل البري وتنظيمهJوا
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 01-14 اJــــؤرخ في 29
جــــمــــادى األولى عــــام 1422 اJــــوافق 19 غــــشت ســــنــــة 2001
واJــتـعــلق بـتــنـظــيم حـركــة اJـرور عــبـر الــطـرق وسالمــتـهـا

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

 rأعضاء احلكومـة Xتضمن تعيJسنة 2010 وا
- و�ـقتـضى اJرسوم الـتنـفيذي رقم 93-186 اJؤرخ
rتممJا r1993 وافق 27 يوليو سنةJفي 7 صفر عام 1414 ا
الـذي يـحـدد كـيـفـيـات تـطـبـيق الـقـانـون رقم 91-11 اJـؤرخ
في 12 شـوال عام 1411 اJوافق 27 أبـريل سنة 1991 الذي
يـحــدد الــقــواعـد اJــتــعـلــقــة بــنـزع اJــلــكــيـة من أجـل اJـنــفــعـة

rتممJا rالعمومية
 rوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يـرسـم  ما يـأتي :يـرسـم  ما يـأتي :

اJـادة األولى :اJـادة األولى :  تـطــبــيــقـا ألحــكــام اJـادة 12 مــكــرر من
الــــــقـــــــانـــــــون رقم 91-11 اJــــــؤرخ في 12 شـــــــوال عــــــام 1411
rـــــذكــــور أعالهJـــــتــــمم واJا r1991 ــــوافق 27 أبــــريـل ســــنــــةJا
وطــبـــقـــا ألحــكـــام اJــادة 10 مـن اJــرســوم الـتــنــفــيـذي رقم



11 ذو القعدة عام   ذو القعدة عام  1432 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 1455
9 أكتوبر  سنة  أكتوبر  سنة  2011 م م

93-186 اJــؤرخ في 7 صــفــر عـام 1414 اJــوافق 27  يــولــيـو

سنة r1993 اJتمم واJـذكور أعالهr يهدف هذا اJرسوم إلى
الـتـصريح بـاJـنـفـعة الـعـمـوميـة لـلـعـملـيـة اJـتضـمـنـة إجناز
خط اJــــصــــعــــد الــــهــــوائـي لــــوادي قــــريش - فــــري فــــالــــون -
بـوزريــعـةr نــظـرا لــطـابـع الـبــنى الـتــحـتــيـة ذات اJــصـلــحـة

العامة والبعد الوطني واالستراتيجي لهذه األشغال.

اJـادة اJـادة 2 : :   يــخص طــابع اJــنـفــعـة الــعــمـومــيـةr األمالك
العقـارية و/ أو احلقـوق العيـنية الـعقاريـة التي تسـتخدم
كـــرحــــاب إلجنـــاز اJـــصـــعــــد الـــهـــوائي الــــرابط وادي قـــريش

ببوزريعة مرورا بفري فالون.

اJــــادة اJــــادة 3 : :  تــــقع األراضي الــــتي تــــســــتـــخــــدم كــــرحـــاب
إلجنـاز الـعــمـلـيــة اJـبـيـنــة أعــاله والـتـي تــبـلـغ مـســاحـتـهـــا
اإلجـمــالـيــة 1080 م2 في تـراب واليــة اجلـزائــر بـالـبــلـديـات

اآلتية :
rبـلـدية بـوزريـعة r"رصـدJاحملـطـة الـعلـويـة "طـريق ا -

r2البالغة مساحتها 835 م
r25 = 245 م X 2أي : 49 م rخـــــــمـــــــســــــة (5) أعــــــمــــــدة -

منها :
rثالثة (3) أعمدة ببلدية وادي قريش *

* عمودان (2) ببلدية بوزريعة.

حتديـد األراضيr موضـوع عمـليـة نزع اJـلكـية إلجناز
هـــذا اخلط هـــو ذلك اJـــبــيّـن في اخملـــطط اJـــرفق بـــأصل هــذا

اJرسوم.

اJـادة اJـادة 4 : :  تـــخـص أشــغـــال إنــجــاز اJـصــعـد الــهـوائي
ما يأتي :

rاألراضي النافذة إلى احملطات واألعمدة -
- األراضي الـتي تـســتـخـدم كـرحــاب إلقـامـة احملـطـات

واألعمدة واJنشآت اخلاصة بالتجهيزات النوعية.

اJـادة اJـادة 5 : :   يــجب أن تـتــوفـر االعــتـمــادات الـضــروريـة
لـــلــتــعــويـــضــات اJــمــنـــوحــة لــفـــائــدة اJــعــنـــيــX وتــودع لــدى
اخلزينـة العـموميـة فيـمـا يخـص عـملـيــات نـزع األمـــالك
الـعــقـاريــــة واحلـقــــوق الـعــيـنــيـــة الــعـقــاريـــة الــضـروريـــة

إلجناز اJصعد الهوائي.

اJادة اJادة 6 : :   ينـشر هـذا اJرسـوم في اجلريـدة الرّسـميّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـرّر بـاجلـزائـر في 7 ذي الـقـعـدة عـام 1432 اJـوافق 5
أكتوبر سنة 2011.

أحمد أويحيىأحمد أويحيى

مرسـوم تنفيذي مرسـوم تنفيذي رقم رقم 11-351 مؤر مؤرّخ في خ في 7  ذي القـعدة عام  ذي القـعدة عام
1432 اJـــــوافق  اJـــــوافق 5  أكـــــتـــــوبـــــر ســـــنـــــة  أكـــــتـــــوبـــــر ســـــنـــــة r r2011 يـــــتـــــضـــــمنيـــــتـــــضـــــمن

التصريح باJنفـعة العمومية لعـملية إجناز اJصعــدالتصريح باJنفـعة العمومية لعـملية إجناز اJصعــد
الهوائي الـرابط بX "باب الـوادي - قرية سلست -الهوائي الـرابط بX "باب الـوادي - قرية سلست -

زغارة".زغارة".
ــــــــــــــــــــــــــــــ

 rإنّ الوزير األول
rبناء على تقرير وزير النقل  -

- وبـــنـــاء عـــلى الـــدســـتـــورr الســـيـــمـــا اJـــادتــان 85 - 3
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- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 90-30 اJــــؤرخ في 14
جـمـادى األولى عام 1411 اJـوافق أول ديـسمـبـر سـنة 1990

rتممJعدل واJا rتضمن قانون األمالك الوطنيةJوا
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 91-11 اJــــؤرخ في 12
شـوال عـام 1411 اJـوافق 27 أبـريل سـنة 1991 الـذي يـحدد
rنفعـة العموميةJلكـية من أجل اJتعلـقة بنزع اJالـقواعد ا

rتممJا
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 01-13 اJــــؤرخ في 17
جـــــمــــــادى األولى عـــــام 1422 اJـــــوافق 7 غـــــشـت ســـــنـــــة 2001
rتممJعدل واJا rتضمن توجيه النقل البري وتنظيمهJوا
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 01-14 اJــــؤرخ في 29
جــــمــــادى األولى عــــام 1422 اJــــوافق 19 غــــشت ســــنــــة 2001
واJــتـعــلق بـتــنـظــيم حـركــة اJـرور عــبـر الــطـرق وسالمــتـهـا

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

 rأعضاء احلكومـة Xتضمن تعيJسنة 2010 وا
- و�ـقتـضى اJرسوم الـتنـفيذي رقم 93-186 اJؤرخ
rتممJا r1993 وافق 27 يوليو سنةJفي 7 صفر عام 1414 ا
الـذي يـحـدد كـيـفـيـات تـطـبـيق الـقـانـون رقم 91-11 اJـؤرخ
في 12 شـوال عام 1411 اJوافق 27 أبـريل سنة 1991 الذي
يـحــدد الــقــواعـد اJــتــعـلــقــة بــنـزع اJــلــكــيـة من أجـل اJـنــفــعـة

rتممJا rالعمومية
 rوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسميرسم ما يأتي : ما يأتي :

اJــاداJــادّة األولى : ة األولى : تــطــبــيــقــا ألحــكــام اJــادة 12 مــكــرر من
الـــــقــــــانـــــون رقم 91 - 11 اJـــــؤرّخ في 12 شــــــوّال عـــــام 1411
اJـــــوافق 27 أبـــــريـل ســـــنــــة r1991 اJـــــتــــمّـم واJــــذكـــــور أعاله
وطـــبــقــا ألحـــكــام اJــادة 10 مـن اJــرســـوم الـتـنــفـيـذي رقم
93 - 186 اJـؤرّخ في 7 صــفـر عـام 1414 اJـوافق 27 يــولـيـو
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سنة r1993 اJتمّم واJـذكور أعالهr يهدف هذا اJرسوم إلى
الـتـصريح بـاJـنفـعـة العـمـومـية لـعـملـيـة إجناز خط اJـصـعد
الــهــوائـي لــبــاب الــوادي - قــريــة ســـلــست - زغــارةr نــظــرا
لــطــابع الــبــنى الــتــحــتــيــة ذات اJــصــلــحــة الــعــامــة والــبــعـد

الوطني واالستراتيجي لهذه األشغال.

اJــاداJــادّة ة 2 : : يـــخص طــابع اJـــنــفــعــة الــعـــمــومــيــة األمالك
الـعقـاريـة و/أو احلقـوق العـينـية الـعـقاريـة التي تـستـخدم
كــــرحـــاب إلجنـــاز اJـــصـــعــــد الـــهـــوائي الــــرابط بـــاب الـــوادي

بزغارة مرورا بقرية سلست.

اJاداJادّة ة 3 : :  تـقــع األراضــي التــي تـستـخــدم كـرحــاب
إلجنــــاز الــعــمــلــيــة اJــبـــيــنــة أعاله والــتي تــبـــلغ مــســاحــتــهــا
اإلجـمــالــيـة 5338 م2 في تــراب واليــة اجلـزائــر بــالـبــلــديـات

اآلتية :
- محطة "سعـيد تواتي"r بلدية باب الواديr البالغة

r2مساحتها 875 م
- احملــــطـــــة الــــوســـــطــــيـــــة " قـــــريــــة ســـــلــــسـت"r بــــلـــــديــــة

r2البالغة مساحتها 2500 م rبوزريعة
- مــــحــــطـــة "زغــــارة "r بـــلــــديـــة بــــولــــوغـــrX الــــبـــالــــغـــة

r2مساحتها 875 م
=  17 X  2أي : 64 م rســـــبــــعـــــة عـــــشــــر (17) عـــــمــــودا -

1088م2 .

حتديـد األراضيr موضـوع عمـليـة نزع اJـكلـية إلجناز
هـــذا اخلط هـــو ذلك اJـــبــيّـن في اخملـــطط اJـــرفق بـــأصل هــذا

اJرسوم.

اJـاداJـادّة ة 4 :  :  تــخـص أشـــغــال إنــجــاز اJـصــعـد الـهـوائي
ما يأتي :

rاألراضي النافذة إلى احملطات واألعمدة -

- األراضي الـتي تـســتـخـدم كـرحــاب إلقـامـة احملـطـات
واألعمدة واJنشآت اخلاصة بالتجهيزات النوعية.

اJـاداJـادّة ة 5 :  :  يــجب أن تـتــوفـر االعــتـمــادات الـضــروريـة
لـــلــتــعــويــضــات اJــمــنــوحــة  لــفــائــدة اJــعــنــيــX وتــودع لــدى
اخلــزيـنــة الــعــمــومـيــة فــيــمـا يــخص عــمــلــيــات نـزع األمالك
الـعـقاريـة واحلـقـوق الـعـيـنـية الـعـقـاريـة الـضـروريـة إلجناز

اJصعد الهوائي.

اJاداJادّة ة 6 :  :  ينشر  هـذا اJرسوم في اجلريـدة الرّسميّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـرّر بـاجلـزائـر في 7 ذي الـقـعـدة عـام 1432 اJـوافق 5
أكتوبر سنة 2011.

أحمد أويحيىأحمد أويحيى

مراسيم فرديمراسيم فرديّة
مــرســوم رئــاسيمــرســوم رئــاسيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 7 شــو شــوّال عــام ال عــام 1432 اJـوافق   اJـوافق  5
سبـتمبـر سنـة سبـتمبـر سنـة r2011 يتضـمr يتضـمّـن إنهـاء مـهـام رئيسـن إنهـاء مـهـام رئيس

ديوان والي والية النعامة.ديوان والي والية النعامة.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســــوم رئــــاسيّ مــــؤرّخ في 7 شــــوّال عــــام
1432 اJـوافق 5 ســبــتـمــبـر ســنـة 2011 تــنـهـى مـهــام الـسّــيـد

عــبــد الـنــور مــوهـادr بــصــفـته رئــيــسـا لــديــوان والي واليـة
النعامةr لتكليفه بوظيفة أخـرى.

ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ
مــرســوم رئــاسيمــرســوم رئــاسيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 7 شــو شــوّال عــام ال عــام 1432 اJـوافق   اJـوافق  5
سـبـتمـبـر سـنـة سـبـتمـبـر سـنـة r2011 يـتـضـمr يـتـضـمّـن إنـهــاء مـهــام مـديرـن إنـهــاء مـهــام مـدير

اإلدارة احمللية في والية قاJة.اإلدارة احمللية في والية قاJة.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســــوم رئــــاسيّ مــــؤرّخ في 7 شــــوّال عــــام
1432 اJـوافق 5 ســبــتـمــبـر ســنـة 2011 تــنـهـى مـهــام الـسّــيـد

عبد اللطـيف بومجريةr بصفته مديرا لإلدارة احمللية في
والية قاJةr إلحالته على التّقاعد.

مــرســوم رئــاسيمــرســوم رئــاسيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 7 شــو شــوّال عــام ال عــام 1432 اJـوافق   اJـوافق  5
سـبـتمـبـر سـنـة سـبـتمـبـر سـنـة r2011 يـتـضـمr يـتـضـمّـن إنـهــاء مـهــام مـديرـن إنـهــاء مـهــام مـدير

التقنX والشؤون العامة في والية الطارف.التقنX والشؤون العامة في والية الطارف.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســــوم رئــــاسيّ مــــؤرّخ في 7 شــــوّال عــــام
1432 اJـوافق 5 ســبــتـمــبـر ســنـة 2011 تــنـهـى مـهــام الـسّــيـد

بــن عمر سونهr بصـفته مديرا للتقـنX والشؤون العامة
في والية الطارفr لتكليفه يوظيفة أخـرى.

ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ
مـراسـيـم رئـاسـيمـراسـيـم رئـاسـيّـة مـؤرـة مـؤرّخـة في خـة في 7  شـو  شـوّال عـام ال عـام 1432 اJـوافق اJـوافق
5 سبـتمبـر سنة  سبـتمبـر سنة r2011 تتضـمr تتضـمّن إنهاء مـهام رؤساءن إنهاء مـهام رؤساء

دوائر في الواليات.دوائر في الواليات.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســــوم رئــــاسيّ مــــؤرّخ في 7 شــــوّال عــــام
1432 اJـوافق 5 سـبــتـمـبــر سـنـة 2011 تــنـهى مـهــام الـسّـادة

Xاآلتـيــة أسـمـــاؤهم بــصـفــتـهم رؤســـاء دوائــر في الـواليــتـ
اآلتيتrX لتكليفهم بوظائف أخـرى :
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- والية باتنة :- والية باتنة :
- دائرة ثنية العابد : عبد اجمليد هواين.

- والية خنشلة :- والية خنشلة :
rدائرة خنشلة : عمار يخلف -

- دائرة بابار : جياللي بويوسفي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســــوم رئــــاسيّ مــــؤرّخ في 7 شــــوّال عــــام
1432 اJـوافق 5 سـبـتمـبـر سـنة 2011 تنـهىr ابـتداء من 28

يولـيو سـنة r2009 مـهـام السّـيـد يوسف سـلـمانيr بـصـفته
rرئـــيــســا لـــدائــرة بـــئــر بـــوحــوش في واليـــة ســوق أهــراس

لتكليفه بوظيفـة أخـرى.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســــوم رئــــاسيّ مــــؤرّخ في 7 شــــوّال عــــام
1432 اJوافق 5 سبـتمبـر سنة 2011 تنهـى مهام الـسّيدين

Xفي الواليت Xاآلتي اسماهما بـصفتهما ر ئيسي دائرت
اآلتيتrX إلحالتهما على التّقـاعد :

- والية باتنة :- والية باتنة :
- دائرة تازولت : عبد العـزيـز ميلي.

- والية تيزي وزو :- والية تيزي وزو :
- دائرة بني دوالة : البشير سعدون.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســــوم رئــــاسيّ مــــؤرّخ في 7 شــــوّال عــــام
1432 اJـوافق 5 ســبــتـمــبـر ســنـة 2011 تــنـهـى مـهــام الـسّــيـد

األخـضــر بـو مـعــيــزةr بـصـفـتـه رئـيـســا لـدائـــرة الـعـبـادلــة
في  والية بشارr إلحالته على التّقـاعد.

ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

مـراسـيـم رئـاسـيمـراسـيـم رئـاسـيّـة مـؤرـة مـؤرّخـة في خـة في 7  شـو  شـوّال عـام ال عـام 1432 اJـوافق اJـوافق
5 سـبـتمـبر سـنة  سـبـتمـبر سـنة r2011 تـتضـمr تـتضـمّن إنهـاء مـهام كـتـابن إنهـاء مـهام كـتـاب

عـامX لدى رؤساء دوائر.عـامX لدى رؤساء دوائر.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســــوم رئــــاسيّ مــــؤرّخ في 7 شــــوّال عــــام
1432 اJـوافق 5 سـبـتمـبـر سـنة 2011 تنـهىr ابـتداء من 16

rمـــهـــام الـــسّـــيـــد مـــحـــمـــــد الـــعـــــــايب r2011 أبـــريــــل ســـنـــة
rبـــصــــفــــتـــه كـــــاتــــبـــــا عــــامــــــا لــــــدى رئـــيـس دائــــــرة أدرار

بسبب الـوفــاة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســــوم رئــــاسيّ مــــؤرّخ في 7 شــــوّال عــــام
1432 اJـوافق 5 ســبــتـمــبـر ســنـة 2011 تــنـهـى مـهــام الـسّــيـد

حــسـX بــوبـازينr بــصـفــته كـاتــبـا عــامـا لـدى رئــيس دائـرة
اJيلية في والية جيجلr بناء على طلبه.

�ــــوجب مــــرســــوم رئــــاسيّ مــــؤرّخ في 7 شــــوّال عــــام
1432 اJـوافق 5 ســبــتـمــبـر ســنـة 2011 تــنـهـى مـهــام الـسّــيـد

عبد النبي بلـميلودr بصفته كاتبا عاما لدى رئيس دائرة
تامنغستr لتكليفه بوظيفة أخـرى.

ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

مــرســوم رئــاسيمــرســوم رئــاسيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 7 شــو شــوّال عــام ال عــام 1432 اJـوافق   اJـوافق  5
سـبـتمـبر سـنـة سـبـتمـبر سـنـة r2011 يـتضـمr يـتضـمّـن إنهــاء مهــام مكلـن إنهــاء مهــام مكلّف
بالتفتيش في اJفـتشية اجلهوية للمفتشية العامةبالتفتيش في اJفـتشية اجلهوية للمفتشية العامة

للماليللماليّة باألغواط.ة باألغواط.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســــوم رئــــاسيّ مــــؤرّخ في 7 شــــوّال عــــام
1432 اJـوافق 5 ســبــتـمــبـر ســنـة 2011 تــنـهـى مـهــام الـسّــيـد

بــشـيــر بـيــتــرr بـصــفـته مــكــلـفــا بـالــتـفــتـيـش في اJـفــتـشــيـة
اجلــهـويــة لــلــمــفـتــشــيــة الــعـامــة لــلــمــالـيّــة بــاألغــواطr إلعـادة

إدماجه في رتبته األصلية.
ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

مـــرســـومـــان رئـــاســيمـــرســـومـــان رئـــاســيّـــان مـــؤرـــان مـــؤرّخـــان في خـــان في 7  شـــو  شـــوّال عــام ال عــام 1432
اJـوافق  اJـوافق  5 سـبــتـمـبـر سـنـة  سـبــتـمـبـر سـنـة r2011 يـتــضـمr يـتــضـمّـنـان إنـهـاءـنـان إنـهـاء

.Xمهام مديرين للحفظ العقاري في واليت.Xمهام مديرين للحفظ العقاري في واليت
ــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســــوم رئــــاسيّ مــــؤرّخ في 7 شــــوّال عــــام
1432 اJـوافق 5 ســبــتـمــبـر ســنـة 2011 تــنـهـى مـهــام الـسّــيـد

مولود مـرازقةr بـصفـته مديرا لـلحـفظ العـقاري في والية
جيجلr لتكليفه بوظيفـة أخـرى.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
�ــــوجب مــــرســــوم رئــــاسيّ مــــؤرّخ في 7 شــــوّال عــــام
1432 اJـوافق 5 ســبــتـمــبـر ســنـة 2011 تــنـهـى مـهــام الـسّــيـد

أحمد بن غربيr بصـفته مديرا للـحفظ العقاري في والية
معسكرr إلحالته على التّقـاعد.

ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

مـــرســـومـــان رئـــاســيمـــرســـومـــان رئـــاســيّـــان مـــؤرـــان مـــؤرّخـــان في خـــان في 7  شـــو  شـــوّال عــام ال عــام 1432
اJـوافق  اJـوافق  5 سـبــتـمـبـر سـنـة  سـبــتـمـبـر سـنـة r2011 يـتــضـمr يـتــضـمّـنـان إنـهـاءـنـان إنـهـاء

مهام مديرين أل مالك الدولة في الواليات.مهام مديرين أل مالك الدولة في الواليات.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســــوم رئــــاسيّ مــــؤرّخ في 7 شــــوّال عــــام
1432 اJوافق 5 سبـتمبـر سنة 2011 تنهـى مهام الـسّيدين

اآلتي اسـمــاهـمــــا بـصـفــتـهـمــــا مـديــــريـن ألمالك الـــدولـــة
فـي الـــــــواليـــتـــX اآلتــــيـــتـــــrX لــــتـــكـــلــــــيف كـــل مــــنـــهـــمـــــا

بوظيفــة أخــرى :
rفي والية تيارت rعبد القادر بوقناية -

- محمد مولينوr في والية غليزان.
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�ــــوجب مــــرســــوم رئــــاسيّ مــــؤرّخ في 7 شــــوّال عــــام
1432 اJـوافق 5 ســبــتـمــبـر ســنـة 2011 تــنـهـى مـهــام الـسّــيـد

بــن شـاعــة مـنـاد بن شـاعـةr بـصــفـته مـديـرا ألمالك الـدولـة
في والية معسكرr إلحالته على التّقـاعد.

ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

مــرســوم رئــاسيمــرســوم رئــاسيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 7 شــو شــوّال عــام ال عــام 1432 اJـوافق   اJـوافق  5
سـبـتمـبـر سـنـة سـبـتمـبـر سـنـة r2011 يـتـضـمr يـتـضـمّـن إنـهــاء مـهــام مـديرـن إنـهــاء مـهــام مـدير

اجملاهدين في والية قـاJة.اجملاهدين في والية قـاJة.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســــوم رئــــاسيّ مــــؤرّخ في 7 شــــوّال عــــام
1432 اJـوافق 5 ســبــتـمــبـر ســنـة 2011 تــنـهـى مـهــام الـسّــيـد

مـحــمـد األمــX عــبـيــدليr بــصـفـتــه مــديـــرا لـلــمـجـــاهـدين
فـي واليـة قـاJـة.

ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

مــرســوم رئــاسيمــرســوم رئــاسيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 7 شــو شــوّال عــام ال عــام 1432 اJـوافق   اJـوافق  5
سـبـتمـبـر سـنـة سـبـتمـبـر سـنـة r2011 يـتـضـمr يـتـضـمّـن إنـهــاء مـهــام مـديرـن إنـهــاء مـهــام مـدير

الديوان الوطني حملو األمية وتعليم الكبار.الديوان الوطني حملو األمية وتعليم الكبار.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســــوم رئــــاسيّ مــــؤرّخ في 7 شــــوّال عــــام
1432 اJـوافق 5 ســبــتـمــبـر ســنـة 2011 تــنـهـى مـهــام الـسّــيـد

مـحـمـد الـطـاهـر بـكـوشr بـصـفـته مـديـرا لـلـديـوان الـوطـني
حملو األمية وتعليم الكبارr إلحالته على التّقـاعد.

ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

مــرســوم رئــاسيمــرســوم رئــاسيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 7 شــو شــوّال عــام ال عــام 1432 اJـوافق   اJـوافق  5
ســـبــــتـــمـــبــــر ســـنــــة ســـبــــتـــمـــبــــر ســـنــــة r2011 يـــتـــضــــمr يـــتـــضــــمّـن إنـــهـــــاء مـــهــــامـن إنـــهـــــاء مـــهــــام

.Xمديرين للشؤون الدينية واألوقاف في واليت.Xمديرين للشؤون الدينية واألوقاف في واليت
ــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســــوم رئــــاسيّ مــــؤرّخ في 7 شــــوّال عــــام
1432 اJوافق 5 سبـتمبـر سنة 2011 تنهـى مهام الـسّيدين

اآلتي اســمـاهــمــا بــصــفــتـهــمــا مــديــرين لــلـشــؤون الــديــنــيـة
: Xاآلتيت Xواألوقاف في الواليت

- أحـــمـــد ديــــــــابيr في واليـــــــة اJـــديـــــــةr إلحــــالـــتــــه
rعـلى التّقــاعـد

- أحمد قريشيr في والية إيليـزي.
ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

مــرســوم رئــاسيمــرســوم رئــاسيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 7 شــو شــوّال عــام ال عــام 1432 اJـوافق   اJـوافق  5
ســـبــــتـــمـــبــــر ســـنــــة ســـبــــتـــمـــبــــر ســـنــــة r2011 يـــتـــضــــمr يـــتـــضــــمّـن إنـــهـــــاء مـــهــــامـن إنـــهـــــاء مـــهــــام

مديرين لألشغال العمومية في الوالياتمديرين لألشغال العمومية في الواليات.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

بــــــمـــــــوجــب مـــــــرســـــــوم رئـــــــاســـيّ مــــــــؤرّخ فــي 7
شـــوّال عــــام 1432 اJـوافق 5 سـبــتـمـبــر سـنـة 2011 تـنـهى

مـــــهـــــام الـــــسّـــادة اآلتــــيــــة أســــمــــاؤهم بــــصــــفـــتــــهـم مـــديــــرين
لـألشــغــــال الــعـــمــومـــيـــة في الــواليــات اآلتــيـــةr لــتــكـــلــيــفــهم

بوظائف أخـرى :
rفي والية تلمسان rمحمد عبد الصمد بن شنان -

rفي والية معسكر rسعيد سي شعيب -
rتموشنت Xفي والية ع rمحمد زيدي -

- عدة طرفيr في والية غليزان.
ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

مــرســوم رئــاسيمــرســوم رئــاسيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 7 شــو شــوّال عــام ال عــام 1432 اJـوافق   اJـوافق  5
ســـبــــتـــمـــبــــر ســـنــــة ســـبــــتـــمـــبــــر ســـنــــة r2011 يـــتـــضــــمr يـــتـــضــــمّـن إنـــهـــــاء مـــهــــامـن إنـــهـــــاء مـــهــــام

مديرين للثقافة في الواليات.مديرين للثقافة في الواليات.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســــوم رئــــاسيّ مــــؤرّخ في 7 شــــوّال عــــام
1432 اJـوافق 5 سـبـتـمـبـر سـنة 2011 تـنـهـى مـهـام الـسّـيـدة

واآلنـســة والـسّــيــدين اآلتـيــة أسـمــاؤهم بــصـفــتـهم مــديـرين
للثقافة في الواليات اآلتيةr لتكليفهم بوظائف أخـرى :

rفي والية سعيدة rمحمد طيبي -
rفي والية سيدي بلعباس rحليمة عبدلي -

r¨في والية مستغا rزوليخة باي بومزراق -
- عبد احلميد بومدينr في والية عX الدفلى.

ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

مــرســوم رئــاسيمــرســوم رئــاسيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 7 شــو شــوّال عــام ال عــام 1432 اJـوافق   اJـوافق  5
سـبـتمـبـر سـنـة سـبـتمـبـر سـنـة r2011 يـتـضـمr يـتـضـمّـن إنـهــاء مـهــام مـديرـن إنـهــاء مـهــام مـدير

التعمير والبناء في والية قـاJة.التعمير والبناء في والية قـاJة.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســــوم رئــــاسيّ مــــؤرّخ في 7 شــــوّال عــــام
1432 اJـوافق 5 ســبــتـمــبـر ســنـة 2011 تــنـهـى مـهــام الـسّــيـد

الـشــريف بـوكـرزازةr بـصــفـته مـديــرا لــلـتـعـمــيـر والـبـنــاء
في والية قاJةr لتكليفه بوظيفة أخـرى.

ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

مــرســوم رئــاسيمــرســوم رئــاسيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 7 شــو شــوّال عــام ال عــام 1432 اJـوافق   اJـوافق  5
سـبـتمـبـر سـنـة سـبـتمـبـر سـنـة r2011 يـتـضـمr يـتـضـمّـن إنـهــاء مـهــام مـديرـن إنـهــاء مـهــام مـدير
الــســـكــن والـتــجــهــــيــزات الـعــمــومـــــيــة في واليــــةالــســـكــن والـتــجــهــــيــزات الـعــمــومـــــيــة في واليــــة

عـX الـدفـلى.عـX الـدفـلى.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســــوم رئــــاسيّ مــــؤرّخ في 7 شــــوّال عــــام
1432 اJـوافق 5 ســبــتـمــبـر ســنـة 2011 تــنـهـى مـهــام الـسّــيـد

يوسف حـمو مـعمـرr بصـفته مـديرا لـلسّـكن والتـجهـيزات
العمومية في والية عX الدفلى.
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مــرســوم رئــاسيمــرســوم رئــاسيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 7 شــو شــوّال عــام ال عــام 1432 اJـوافق   اJـوافق  5
سـبـتمـبر سـنـة سـبـتمـبر سـنـة r2011 يـتضـمr يـتضـمّـن إنهــاء مـهـام اJـديرـن إنهــاء مـهـام اJـدير
الـــعــــام لـــديـــوان الـــتـــرقـــيـــة والــــتـــســـيـــيـــر الـــعـــقـــاريالـــعــــام لـــديـــوان الـــتـــرقـــيـــة والــــتـــســـيـــيـــر الـــعـــقـــاري

بتنـدوف.بتنـدوف.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســــوم رئــــاسيّ مــــؤرّخ في 7 شــــوّال عــــام
1432 اJـوافق 5 ســبــتـمــبـر ســنـة 2011 تــنـهـى مـهــام الـسّــيـد

الــــعــــــربي بــــهــــلــــــولr بــــصـــفــــتـــه مـــديــــــرا عــــامــــــا لــــديـــوان
الــتـــرقــــيـــة والــتــســـيــيــر الـــعــقـــاري بـــتــنــدوفr لـــتــكـــلــيــفــه

بوظيفـة أخـرى.
ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

مــرســوم رئــاسيمــرســوم رئــاسيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 7 شــو شــوّال عــام ال عــام 1432 اJـوافق   اJـوافق  5
ســـبـــتــمـــبـــر ســـنـــة ســـبـــتــمـــبـــر ســـنـــة r2011 يــتــضـــمr يــتــضـــمّـن تــعـــيــX رئــيسـن تــعـــيــX رئــيس

ديوان والي والية بومرداس.ديوان والي والية بومرداس.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســــوم رئــــاسيّ مــــؤرّخ في 7 شــــوّال عــــام
1432 اJـوافق 5 سـبـتـمـبـر سـنة 2011 يـعيّـن الـسّـيـد رشـيد

مغاربةr رئيسا لديوان والي والية بومرداس.
ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

مــرســوم رئــاسيمــرســوم رئــاسيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 7 شــو شــوّال عــام ال عــام 1432 اJـوافق   اJـوافق  5
ســـبــــتـــمـــبـــر ســـنــــة ســـبــــتـــمـــبـــر ســـنــــة r2011 يـــتـــضــمr يـــتـــضــمّــن تــعـــيـــX مـــديــرــن تــعـــيـــX مـــديــر
الـــتــــقـــنــــــX والــــشــــــؤون الــــعـــــامـــــــــة فـي واليـــــــةالـــتــــقـــنــــــX والــــشــــــؤون الــــعـــــامـــــــــة فـي واليـــــــة

بــــرج بوعـريـريج.بــــرج بوعـريـريج.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســــوم رئــــاسيّ مــــؤرّخ في 7 شــــوّال عــــام
1432 اJوافق 5 سبـتمبـر سنة 2011 يعيّـن السّيـد بن عمر

سـونـهr مـديـــــرا لــلـتــقــنـX والــشــؤون الـعــــامــــة في واليــة
بـرج بوعـريـريج.

ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ
مــرســوم رئــاسيمــرســوم رئــاسيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 7 شــو شــوّال عــام ال عــام 1432 اJـوافق   اJـوافق  5
سـبـتمـبـر سـنـة سـبـتمـبـر سـنـة r2011 يـتضـمr يـتضـمّـن تـعيـX رئيس أمنـن تـعيـX رئيس أمن

والية تيزي وزو.والية تيزي وزو.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســــوم رئــــاسيّ مــــؤرّخ في 7 شــــوّال عــــام
1432 اJـوافق 5 سـبـتمـبـر سـنة 2011 يـعـيّن السّـيـد موسى

بلعباسr رئيسا ألمن والية تيزي وزو.
ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

مــرســوم رئــاسيمــرســوم رئــاسيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 7 شــو شــوّال عــام ال عــام 1432 اJـوافق   اJـوافق  5
ســـبــــتـــمـــبـــر ســـنــــة ســـبــــتـــمـــبـــر ســـنــــة r2011 يـــتـــضــمr يـــتـــضــمّــن تــعـــيـــX مـــديــرــن تــعـــيـــX مـــديــر

احلماية اJدنية في والية سطيفاحلماية اJدنية في والية سطيف.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســــوم رئــــاسيّ مــــؤرّخ في 7 شــــوّال عــــام
1432 اJـوافق 5 سـبــتـمـبــر سـنـة 2011 يـعـيّـن الـســّـيــد عـبـد

احلــــكــــيم شــــابــــورr مـــديـــرا لــــلـــحـــمــــايـــة اJـــدنــــيـــة في واليـــة
سطيف.

مـراسـيـم رئـاسـيمـراسـيـم رئـاسـيّـة مـؤرـة مـؤرّخـة في خـة في 7  شـو  شـوّال عـام ال عـام 1432 اJـوافق اJـوافق
5 ســبـــتــمــبــر ســنــة  ســبـــتــمــبــر ســنــة r2011 تــتـضــمr تــتـضــمّـن تــعــيــX رؤسـاءـن تــعــيــX رؤسـاء

دوائر في الواليات.دوائر في الواليات.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســــوم رئــــاسيّ مــــؤرّخ في 7 شــــوّال عــــام
1432 اJـوافق 5 سـبـتـمـبـر سـنة 2011 يـعـيّن الـسّـادة اآلتـية

أسماؤهم رؤساء دوائر في الواليات اآلتية :
- والية األغواط :- والية األغواط :

- دائرة بريدة : اجلياللي بويوسفي.
- والية بجاية :- والية بجاية :

rدائرة برباشة : عمار يخلف -
- والية ورقلة :- والية ورقلة :

- دائرة توقرت : عبد اجمليد هواين.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســــوم رئــــاسيّ مــــؤرّخ في 7 شــــوّال عــــام
1432 اJــوافــق 5 ســبـــتــمــبـــــر ســنــــة 2011 يـــعـــيّن الــسّـــيــد

عــبــــد الـنــبي بــلـمــيــلـــودr رئــيــســـا لــدائــــرة أوقـــروت في
واليــة أدرار.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
�ــــوجب مــــرســــوم رئــــاسيّ مــــؤرّخ في 7 شــــوّال عــــام
1432 اJــوافــق 5 ســبـــتــمــبـــــر ســنــــة 2011 يـــعـــيّن الــسّـــيــد

عــبـــد الــنـــــور مــوهـــــادr رئـيــســا لــدائــــرة بـنـي ورثـــيالن
فـي واليـة سطـيف.

ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

مــرســوم رئــاسيمــرســوم رئــاسيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 7 شــو شــوّال عــام ال عــام 1432 اJـوافق   اJـوافق  5
ســبــتــمــبــر ســنــة ســبــتــمــبــر ســنــة r2011 يـتــضــمr يـتــضــمّـن تــعـيــX مــديـرينـن تــعـيــX مــديـرين

.Xألمالك الدولة في واليت.Xألمالك الدولة في واليت
ــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســــوم رئــــاسيّ مــــؤرّخ في 7 شــــوّال عــــام
1432 اJوافق 5 سبـتمبـر سنة 2011 يعـيّن السّـيدان اآلتي

: Xاآلتيت Xاسماهما مديرين ألمالك الدولة في الواليت
rفي والية تيارت rمحمد مولينو -

- عبد القادر بو قنايةr في والية معسكر.
ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

مــرســوم رئــاسيمــرســوم رئــاسيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 7 شــو شــوّال عــام ال عــام 1432 اJـوافق   اJـوافق  5
سبـتمبـر سنـة سبـتمبـر سنـة r2011 يتضـمr يتضـمّـن تعيـX مدير احلفظـن تعيـX مدير احلفظ

العقاري في والية معسكرالعقاري في والية معسكر.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســــوم رئــــاسيّ مــــؤرّخ في 7 شــــوّال عــــام
1432 اJـوافق 5 سـبـتـمـبـر سـنة 2011 يـعيّـن الـسّـيـد مـولود

مرازقةr مديرا للحفظ العقاري في والية معسكر.
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مــرســوم رئــاسيمــرســوم رئــاسيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 7 شــو شــوّال عــام ال عــام 1432 اJـوافق   اJـوافق  5
ســـبــــتـــمـــبـــر ســـنــــة ســـبــــتـــمـــبـــر ســـنــــة r2011 يـــتـــضــمr يـــتـــضــمّــن تــعـــيـــX مـــديــرــن تــعـــيـــX مـــديــر

اJدرسة الوطنية للضرائب.اJدرسة الوطنية للضرائب.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســــوم رئــــاسيّ مــــؤرّخ في 7 شــــوّال عــــام
1432 اJـوافق 5 سـبـتـمـبـر سـنة 2011 يـعيّـن الـسّـيـد حـسان

بن مختارr مديرا للمدرسة الوطنية للضرائب.
ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

مــرســوم رئــاسيمــرســوم رئــاسيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 7 شــو شــوّال عــام ال عــام 1432 اJـوافق   اJـوافق  5
سـبــتـمـبــر سـنــة سـبــتـمـبــر سـنــة r2011 يــتـضـمr يــتـضـمّــن الـتــن الـتّـعــيـX بـوزارةـعــيـX بـوزارة

االستشر اف واإلحصائيات.االستشر اف واإلحصائيات.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســــوم رئــــاسيّ مــــؤرّخ في 7 شــــوّال عــــام
1432 اJــــوافق 5 ســــبــــتـــمــــبـــر ســــنـــة 2011 تــــعـــيّـن الـــسّــــيـــدة

واآلنسـة والسّـيدان اآلتـية أسـماؤهم بـوزارة االستـشراف
واإلحصائيات :

- محمد أمX كـسوريr مدير دراسات بقسم تنظيم
اJــنـــظــومـــة اإلحــصـــائــيـــة في اJـــديــريـــة الــعـــامــة لـــلــمـــنــاهج

rنظومة اإلحصائيةJوتنظيم ا
- شـفـيـقـة بـلـغا¨r رئـيـسـة دراسـات بـقـسم الـتـشـغيل
واJــداخـــيل والـــتــنـــمـــيـــة الــبـــشـــريــة في اJـــديـــريــة الـــعـــامــة

rللتنمية االجتماعية والد�وغرافيا
- حفـيظة خـيشانr رئـيسـة دراسات بقـسم خصائص

rديرية العامة للتخطيط اإلقليميJاألقاليم في ا
- ابــــراهــــيـم بن خـــــلــــيـــــفــــةr رئــــيـس دراســــات بـــــقــــسم
خـــصـــائص األقــــالـــيم في اJــــديـــريـــة الـــعـــامـــــة لــــلـــتـــخـــطـــيط

اإلقلــيمي.
ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

مــرســوم رئــاسيمــرســوم رئــاسيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 7 شــو شــوّال عــام ال عــام 1432 اJـوافق   اJـوافق  5
ســبــتــمــبــر ســنــة ســبــتــمــبــر ســنــة r2011 يـتــضــمr يـتــضــمّـن تــعـيــX مــديـرينـن تــعـيــX مــديـرين

للمتاحف اجلهوية للمجاهد.للمتاحف اجلهوية للمجاهد.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســــوم رئــــاسيّ مــــؤرّخ في 7 شــــوّال عــــام
1432 اJـوافق 5 سـبـتـمـبـر سـنة 2011 يـعـيّن الـسّـادة اآلتـية

أسماؤهم مديرين للمتاحف اجلهوية للمجاهد ::
rببسكرة rفوزي مصمودي -
rبتيزي وزو rفريد جواهر -
rبسكيكدة rموسى بوضفة -

- محمد الصالح اJهراتr بخنشلة.

مــرســوم رئــاسيمــرســوم رئــاسيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 7 شــو شــوّال عــام ال عــام 1432 اJـوافق   اJـوافق  5
ســـبــــتـــمـــبـــر ســـنــــة ســـبــــتـــمـــبـــر ســـنــــة r2011 يـــتـــضــمr يـــتـــضــمّــن تــعـــيـــX مـــديــرــن تــعـــيـــX مـــديــر

الديوان الوطني حملو األمية وتعليم الكبار.الديوان الوطني حملو األمية وتعليم الكبار.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســــوم رئــــاسيّ مــــؤرّخ في 7 شــــوّال عــــام
1432 اJــوافــق 5 ســبـــتــمــبـــــر ســنــــة 2011 يـــعـــيّن الــسّـــيــد

عـــبــــد الــرحـــمــن بــوشـاللقr مــديــــرا لـــلــديـــــوان الــــوطــني
حملــو األمية وتعلـيم الكبار.

ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

مــرســوم رئــاسيمــرســوم رئــاسيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 7 شــو شــوّال عــام ال عــام 1432 اJـوافق   اJـوافق  5
ســبـــتــمــبــر ســنـــة ســبـــتــمــبــر ســنـــة r2011 يــتــضــمr يــتــضــمّـن تــعــيــX اJــديـــــرـن تــعــيــX اJــديـــــر
الـــــعـــــــام لـــــلـــــديـــــوان الــــوطـــــنـي اJــــهـــــنـي لـــــلــــحـــــلـــــيبالـــــعـــــــام لـــــلـــــديـــــوان الــــوطـــــنـي اJــــهـــــنـي لـــــلــــحـــــلـــــيب

ومشتقـاتــه.ومشتقـاتــه.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســــوم رئــــاسيّ مــــؤرّخ في 7 شــــوّال عــــام
1432 اJـوافق 5 سـبـتـمـبـر سـنة 2011 يـعيّـن الـسّـيد فـتـحي

مــصـارr مــديــرا عــامـا لــلــديــوان الــوطـنـي اJـهــني لــلــحــلـيب
ومشتقـاتــه.

ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

مــرســوم رئــاسيمــرســوم رئــاسيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 7 شــو شــوّال عــام ال عــام 1432 اJـوافق   اJـوافق  5
ســبــتــمــبــر ســنــة ســبــتــمــبــر ســنــة r2011 يـتــضــمr يـتــضــمّـن تــعـيــX مــديـرينـن تــعـيــX مــديـرين

لألشغال العمومية في الواليات.لألشغال العمومية في الواليات.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســــوم رئــــاسيّ مــــؤرّخ في 7 شــــوّال عــــام
1432 اJــــوافق 5 ســــبــــتـــمــــبـــر ســــنـــة 2011 يـــعـــيّـن الـــسّــــــادة

اآلتــــيـة أســمــــــاؤهم مــديــــــرين لألشــغــــــال الـعــمــومــــــيـة
فـي الواليـات اآلتــية :

rفي والية الشلف rأحمد قرابن -
rفي والية تلمسان rمحمد زيدي -

- مـــحــمـــــد عــبـــــد الــصــمـــــد بـن شــنـــــانr في واليــــة
rالـدفـلى Xعـ

rتموشنت Xفي والية ع rعدة طرفي -
- سعيد سي شعيبr في والية غليزان.
ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

مــرســوم رئــاسيمــرســوم رئــاسيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 7 شــو شــوّال عــام ال عــام 1432 اJـوافق   اJـوافق  5
ســبــتــمــبــر ســنــة ســبــتــمــبــر ســنــة r2011 يـتــضــمr يـتــضــمّـن تــعـيــX مــديـرينـن تــعـيــX مــديـرين

للثقافة في الوالياتللثقافة في الواليات.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

بـــمــــوجـــب مـــــرســـــوم رئـــــاســـيّ مـــــؤرّخ فــــي 7
شــــــــــوّال عـــــــــام 1432 اJــــــــوافـــق 5 ســــــــبـــــــــتــــــــمــــــــبــــــــر
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ســــــــــنـــــــــة 2011 تــــــــــعـــــــــيـــّـن الــــــــــسّــــــــيـــــــــدة واآلنــــــــــســــــــة
والـــــــسـّـــــيــــــــدان اآلتـــــــــيـــــــــة أســــــــمـــــــــاؤهـــم مــــــــديـــــــريــن

لـلــثـقـافـة في الواليات اآلتـية :

rفي والية سعيدة rعبد احلميد بومدين -

rفي والية سيدي بلعباس rمحمد طيبي -

r¨في والية مستغا rحليمة عبدلي -

- زوليخة باي بومزراقr في والية عX الدفلى.
ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

مـــرســــومـــان رئـــاســــيمـــرســــومـــان رئـــاســــيّـــان مــــؤرـــان مــــؤرّخـــان في خـــان في 7 شـــو شـــوّال عـــام ال عـــام 1432
Xـنان تـعيXيتضـمّـنان تـعي rيتضـم r2011 وافق  5 سبـتمبـر سنـة  سبـتمبـر سنـةJوافق  اJا

.Xمديرين للتجارة في واليت.Xمديرين للتجارة في واليت
ــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســــوم رئــــاسيّ مــــؤرّخ في 7 شــــوّال عــــام
1432 اJـوافق 5 سـبــتـمـبــر سـنـة 2011 يـعـيّـن الـسّـيــد فـريـد

بوثلجةr مديرا للتجارة في والية الوادي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســــوم رئــــاسيّ مــــؤرّخ في 7 شــــوّال عــــام
1432 اJــــوافق 5 ســــبـــــتــــمــــبــــر ســــنــــة 2011 يــــعــــيّن الــــسّــــيــــد

العياشي عمرونr مديرا للتجارة في والية خنشلة.

مـــرســــومـــان رئـــاســــيمـــرســــومـــان رئـــاســــيّـــان مــــؤرـــان مــــؤرّخـــان في خـــان في 7 شـــو شـــوّال عـــام ال عـــام 1432
Xـنان تـعيXيتضـمّـنان تـعي rيتضـم r2011 وافق  5 سبـتمبـر سنـة  سبـتمبـر سنـةJوافق  اJا

.Xمديرين للتعمير والبناء في واليت.Xمديرين للتعمير والبناء في واليت
ــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســــوم رئــــاسيّ مــــؤرّخ في 7 شــــوّال عــــام
1432 اJــوافــق 5 ســبـــتــمــبـــــر ســنــــة 2011 يـــعـــيّن الــسّـــيــد

عـبـــد الـرحـمـــــان عـلــــيـوةr مــديـــــرا لـلـتـعـمـــيـر والـبـنـــاء
فـي واليـة الشـلف.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
�ــــوجب مــــرســــوم رئــــاسيّ مــــؤرّخ في 7 شــــوّال عــــام
1432 اJــــوافق 5 ســــبـــــتــــمــــبــــر ســــنــــة 2011 يــــعــــيّن الــــسّــــيــــد

الـشــــــريف بــوكـــــرزارةr مــديـــــرا لــلــتـعــمـــيــر والـبــنــــاء
فـي واليـة سكـيكــدة.

ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ
مــرســوم رئــاسيمــرســوم رئــاسيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 7 شــو شــوّال عــام ال عــام 1432 اJـوافق   اJـوافق  5
سبتمبر سنـة سبتمبر سنـة r2011 يتضـمr يتضـمّـن تعيX مدير السـن تعيX مدير السّكنكن

والتجهيزات العمومية في والية تندوف.والتجهيزات العمومية في والية تندوف.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســــوم رئــــاسيّ مــــؤرّخ في 7 شــــوّال عــــام
1432 اJــــوافق 5 ســــبـــــتــــمــــبــــر ســــنــــة 2011 يــــعــــيّن الــــسّــــيــــد

العــــربي بـهلـولr مـديرا لـلـسّـكن والتـجـهيـزات الـعمـومـية
في و الية تندوف.

قرارات8 مقرقرارات8 مقرّرات8 آراءرات8 آراء
وزارة ا<اليوزارة ا<اليّـةـة

قـــــرار وزاري مـــشـــتـــــرك مـــؤرقـــــرار وزاري مـــشـــتـــــرك مـــؤرّخ في خ في 26 رجب عــــام  رجب عــــام 1432
اJـوافــق اJـوافــق 28  يـونـيـو سـنـة   يـونـيـو سـنـة r2011 يـحـدد مـوقع اJـقـرr يـحـدد مـوقع اJـقـر
اإلداري لـــــلـــــمـــــديـــــريـــــات اجلــــهـــــويـــــة لـــــلـــــمـــــيـــــزانـــــيــــةاإلداري لـــــلـــــمـــــديـــــريـــــات اجلــــهـــــويـــــة لـــــلـــــمـــــيـــــزانـــــيــــة

واختصاصها اإلقليمي.واختصاصها اإلقليمي.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

rالعام للحكومة Xإنّ األم
rاليّةJووزير ا

- �ـقــتــضى اJــرســوم الــرّئــاسيّ رقم 10-149 اJـؤرّخ
في 14 جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1431 اJــوافق 28 مــايــو ســنــة

rأعضاء احلكومة Xتضمّن تعيJ2010 وا

- و�ـقتـضى اJرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 92-414 اJؤرّخ
في 19 جـمـادى األولى عام 1413 اJـوافق 14 نـوفـمـبـر سـنة
1992 واJـتـعـلّق بــالـرقـابـة الـسـابــقـة لـلـنـفــقـات الـتي يـلـتـزم

rتمّمJعدّل واJا rبها

- و�ـقـتـضى اJـرسـوم الـتّـنفـيـذيّ رقم 95-54 اJـؤرّخ
في 15 رمــضــان عـام 1415 اJـوافق 15 فــبـرايــر ســنـة 1995

rاليّةJالذي يحدّد صالحيات وزير ا
- و�ـقتـضى اJرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 03-190 اJؤرّخ
في 26 صــفـر عـام 1424 اJـوافق 28 أبــريل سـنـة 2003 الـذي

rدير العامّ للوظيفة العموميةJيحدّد صالحيات ا
- و�قـتـضى اJرســوم الـتّنـفـيذيّ رقم 11-75 اJـؤرّخ
في 13 ربـــيع األوّل عـــام 1432 اJــــوافق 16 فــــبــــرايـــر ســــنـــة
2011 الـــــــذي يــــــحــــــدّد صـالحــــــيــــــات اJـــــــصــــــالـح اخلــــــارجــــــــيــــــة

rلـلمـديـريـــة العـامــــة لـلمـيزانـــية وتـنظـيمـهـــا وسـيرهــا
rادّة 4 منـهJال سيّما ا

- و�ــقـتـضـى اJـرسـوم الــرّئـاسيّ اJـؤرّخ في 7 ربـيع
الـثاني عام 1423 اJوافق 18 يونـيو سـنة 2002 واJـتضمّن

rالعامّ للحكومة Xاألم Xتعي
يقـريقـرّران مـا يأتي :ران مـا يأتي :

اJـاداJـادّة األولى :ة األولى : تــطـبــيـقـا ألحــكـام اJـادّة 4 من اJـرسـوم
الــــتّـــنــــفــــيـــذيّ رقم 11 -75 اJــــؤرّخ في 13 ربـــيع األوّل عـــام
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rــــذكــــور أعالهJوا r2011 ــــوافق 16 فــــبــــرايــــر ســــنــــةJ1432 ا

يـــــهـــــدف هـــــذا الـــــقــــــرار إلى حتـــــديـــــد مــــــوقع اJـــــقـــــر اإلداري
للمديريات اجلهوية للميزانية واختصاصها اإلقليمي.

2 :  : يــــحـــدّد مـــوقع اJـــقــــر اإلداري لـــلـــمـــديـــريـــات اJــاداJــادّة ة 
اجلـهـويـة لـلـمــيـزانـيـة وكـذا اJـديـريـات الــوالئـيـة لـلـبـرمـجـة
ومـتـابـعــة اJـيـزانــيـة ومـصـالـح اJـراقـبــة اJـالــيّـة الـتـابـعـة
لـهـا بعـنوان اخـتصاصـها اإلقلـيميr طـبقـا لـلجـدول اJلحق

بهـذا القــرار.

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

حـــرّر بـــاجلــــزائـــر في 26 رجـب عـــام 1432 اJــــوافق 28
يونيو سنة 2011.

قـــــرار وزاري مـــشـــتـــــرك مـــؤرقـــــرار وزاري مـــشـــتـــــرك مـــؤرّخ في خ في 26 رجب عــــام  رجب عــــام 1432
اJــــوافــق اJــــوافــق 28  يـــونـــيــــو ســـنـــة   يـــونـــيــــو ســـنـــة r2011 يـــحـــدr يـــحـــدّد تــــنـــظـــيمد تــــنـــظـــيم
اJـديريـات الفـرعـية لـلمـديـرية اجلـهويـة لـلمـيزانـيةاJـديريـات الفـرعـية لـلمـديـرية اجلـهويـة لـلمـيزانـية

وسيرها في مكاتب.وسيرها في مكاتب.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

rالعام للحكومة Xإنّ األم
rاليّةJووزير ا

- �ـقــتــضى اJــرســوم الــرّئــاسيّ رقم 10-149 اJـؤرّخ
في 14 جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1431 اJــوافق 28 مــايــو ســنــة

rأعضاء احلكومة Xتضمّن تعيJ2010 وا

- و�ـقـتـضى اJـرسـوم الـتّـنفـيـذيّ رقم 95-54 اJـؤرّخ
في 15 رمــضــان عـام 1415 اJـوافق 15 فــبـرايــر ســنـة 1995

rاليّةJالذي يحدّد صالحيات وزير ا
- و�ـقتـضى اJرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 03-190 اJؤرّخ
في 26 صــفـر عـام 1424 اJـوافق 28 أبــريل سـنـة 2003 الـذي

rدير العامّ للوظيفة العموميةJيحدّد صالحيات ا
- و�قـتـضى اJرســوم الـتّنـفـيذيّ رقم 11-75 اJـؤرّخ
في 13 ربـــيع األوّل عـــام 1432 اJــــوافق 16 فــــبــــرايـــر ســــنـــة
2011 الـــــــذي يــــــحــــــدّد صـالحــــــيــــــات اJـــــــصــــــالـح اخلــــــارجــــــــيــــــة

rلـلمـديـريـــة العـامــــة لـلمـيزانـــية وتـنظـيمـهـــا وسـيرهــا
rادّة 5 منـهJال سيّما ا

- و�ــقـتـضـى اJـرسـوم الــرّئـاسيّ اJـؤرّخ في 7 ربـيع
الـثاني عام 1423 اJوافق 18 يونـيو سـنة 2002 واJـتضمّن

rالعامّ للحكومة Xاألم Xتعي

يقـريقـرّران مـا يأتي :ران مـا يأتي :

اJـاداJـادّة األولى :ة األولى : تــطـبــيـقـا ألحــكـام اJـادّة 5 من اJـرسـوم
الــــتّـــنــــفــــيـــذيّ رقم 11 -75 اJــــؤرّخ في 13 ربـــيع األوّل عـــام
1432 اJوافق 16 فبـراير سنة 2011 واJذكور أعالهr يهدف

هـــذا الـــقـــرار إلـى حتـــديـــد تـــنــــظـــيم اJـــديـــريــــات الـــفـــرعـــيـــة
للمديرية اجلهوية للميزانية وسيرها في مكاتب.

2 :  : طــبــقــــا لــلــمــادّة 5 من اJــرســوم الــتّــنــفــيـذيّ اJـاداJـادّة ة 
رقـم 11 -75 اJــؤرّخ في 13 ربــيـع األوّل عـام 1432 اJــوافق
16 فــبـــرايــر ســـنــة 2011 واJـــذكــور أعـالهr تــنـــظم اJــديـــريــة

اجلهوية للميزانيةr على النحو اآلتي :
- اJديرية الفرعـية لتطبيق تنظيم ميزانية الدولة
واجلــــمــــاعــــات احملــــلـــيــــة واJــــراقــــبــــة اJــــالــــيـــة فـي الــــواليـــات

rوالبلديات
- اJـــــديــــريــــة الـــــفــــرعــــيــــة لـــــتــــقــــديــــرات اJـــــيــــزانــــــيــــة

rوالتنمــية اجلهويـة

عن األمX العام للحكومةعن األمX العام للحكومة
وبتفويض منهوبتفويض منه

اJدير العام للوظيفة العموميةاJدير العام للوظيفة العمومية
بلقاسم بوشمالبلقاسم بوشمال

اJلحقاJلحق
اJقر اإلداري واالختصاص اإلقليمياJقر اإلداري واالختصاص اإلقليمي

للمديريات اجلهوية للميزانيةللمديريات اجلهوية للميزانية
(اJديريات الوالئية للبرمجة ومتابعة(اJديريات الوالئية للبرمجة ومتابعة

اJيزانية ومصالح اJراقبة اJالية)اJيزانية ومصالح اJراقبة اJالية)

عن وزير اJاليةعن وزير اJالية
األمX العاماألمX العام
ميلود بوطبةميلود بوطبة

االختصاص اإلقليمياالختصاص اإلقليمياJقر اإلدارياJقر اإلداري

اجلزائر

عنابة

بشار

الشلف

وهران

ورقلة

سطيف

rتيزي وزو rالبلـيدة rبـومرداس rاجلزائر
اJديةr اجللفةr البويرةr األغواط.

rأم الــــبـــواقي rســـكــــيـــكـــدة rــــةJقـــا rعـــنــــابـــة
rالـــــــطــــــارف rســـــــوق أهـــــــراس rتـــــــبـــــــســــــة

خنشلة.
rأدرار rنــعــامـة rالــبــيض rســعــيــدة rبــشــار

تندوف.
rغــــــــلــــــــيـــــــزان rالـــــــدفــــــــلـى Xعــــــــ rالــــــــشــــــــلـف

تيسمسيلتr تيـارتr تيبـازة.
rسيدي بلعباس rتبـموشنت Xع rوهران

مستغا¨r تلمسانr معسكر.
rبــــــســـــــكــــــرة rغـــــــردايـــــــة rالــــــوادي rورقــــــلـــــــة

تامنغستr إيليـزي.
rبــــجـــــايــــة rبـــــرج بــــو عـــــريــــريـج rســــطـــــيف
rبــاتــنــة rمــيــلـــة rــســيـــلــةJا rقـــســنــطــيـــنــة

جيجـل.
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- اJـديريـة الـفـرعـية لـلـمـتابـعـة اJـيـزانيـة لـلـمـشاريع
rوالبرامـج احمللـية

- مـــكــتـب الــوســـائل و الـــتـــكــويـنr ويــلـــحق مـــبـــاشــرة
rدير اجلهوي للميزانيةJبا

- مـكـتب الـطــعـون والـتـفـتـيـش واJـنـازعـاتr ويـلـحق
باJدير  اجلهوي للميزانية.

اJـاداJـادّة ة 3 :  : تـكـلف اJـديـريـة الـفـرعـيـة لـتـطـبـيق تـنـظـيم
مـيـزانـيـة الدولـة واجلـمـاعـات احملـليـة واJـراقـبـة اJـالـية في

الوالية والبلدياتr على اخلصوص �ا يأتي :

- الــــســــهــــر عــــلـى تــــطــــبــــيق األحــــكــــام الــــتــــشــــريــــعــــيــــة
والــــتــــنــــظـــيــــمــــيــــة اJـــطــــبــــقــــة عـــلـى مــــيـــزانــــيـــــات الــــدولـــــة

rواجلماعـات احمللية

- إرســـــال وتـــــعــــــمـــــيم كـل نص ذي طـــــابـع تـــــشـــــريـــــعي
وتــنـــظـــيــمي مـــطـــبق في مـــجــال تـــنــفـــيــذ اJـــيـــزانــيـــةr عــلى

rديرية اجلهويةJمستوى مصالح ا

- الـــقـــيـــام بــدراســـة مـــســـبـــقـــة لـــكل طـــلب اســـتـــشــارة
قـانونيـة وإرسال الـتقريـر اJعد بـشأنهr مـرفقـا بالعـناصر
rركزية للمديرية العامة للميزانيةJصالح اJإلى ا rاحملللة

rبغرض اتخـاذ القرار

- الــسـهـر عــلى تـســيـيـر وحتــيـX الـرصــيـد الــوثـائـقي
واJــســاهــمــة في إنــشــائه عــلى مــســتــوى مــصــالح اJــديــريـة

rاجلهـويــة

- اJــســاهــمــة فـي الــتــنــســيق بــX مـــخــتــلف اJــصــالح
rيزانيةJفي مجال تنفيذ ا rالتابعة للمديرية اجلهوية

- اسـتغالل تـقاريـر نشـاط مـصالح اJـديريـة اجلهـوية
rوالقيام بتلخيصها

- إعداد تـقـرير سـنوي تـلـخيـصي لنـشـاطات مـصالح
اJـديــريـة اجلــهـويــة و تـقــيـيم تــطـبــيق الــتـنــظـيم في مــجـال

تنفيذ ميزانيات الدولة واجلماعات احمللية.

تـنـظم اJـديـريـة الـفـرعـيـة لتـطـبـيق تـنـظـيم مـيـزانـيةتـنـظم اJـديـريـة الـفـرعـيـة لتـطـبـيق تـنـظـيم مـيـزانـية
الـدولـة واجلمـاعـات احملـليـة واJـراقـبـة اJالـيالـدولـة واجلمـاعـات احملـليـة واJـراقـبـة اJالـيّـة في الـوالياتـة في الـواليات

والبلديات في ثالثة والبلديات في ثالثة (3) مكاتب على النحو اآلتي : مكاتب على النحو اآلتي :

rيزانياتيJمكتب التنظيم ا -

rاليّة للوالياتJمكتب متابعة الرقابة ا -

- مكتب متابعة الرقابة اJاليّة للبلديات.

4 :  : تـــكــــلف اJـــديــــريـــة الــــفـــرعـــيــــة لـــتــــقـــديـــرات اJــاداJــادّة ة 
اJيزانية والتنمية اجلهويةr على اخلصوص �ا يأتي :

- وضع نــظـام جــمع اJــعـلــومـة ومــعــاجلـتــهـا في مــجـال
rيزانياتJيزانية وإعداد اJالتقديرات ا

- الــقــيــام بـكـل أعـمــال اســتــغالل وحتــلــيل اJــعــطــيـات
rيزانيةJاإلحصائية وا

- مــسك الــتــقـاريــر الــتـمــهــيـديــة Jــشــاريع اJـيــزانــيـة
rستوى اجلهويJعلى ا rوجمعها

- اJـســاهـمـــة فـي حتـلـــيل وتــقـيــيم اآلثـــار الـنــاجـمــة
عن الـبرامج اJـقـتـرحة ووضع نـظـام للـمـعلـومـات ومتـابـعة

rالتنمية احمللية واجلهوية
- وضع قــاعـدة بــيــانـات اJــيــزانـيــة ومــعـايــيـر تــقــيـيم
الـوضـعـيـة االقــتـصـاديـة واالجـتـمـاعـيـة واJـالـيّـة لـلـقـطـاعـات

rواجلماعات احمللية
- جــمع اJـعــلــومـة اإلحــصــائـيــة واالقــتـصــاديــة احملـلــيـة

rوالقيـام بتلخيصها
- إعـداد ومـسك و ضـعيـات الـتـقديـرات اJـيـزانيـاتـية

وتعدادات مصالح اJديرية اجلهوية ومتابعة تطورها.

تـــنـــظم اJـــديــريـــة الـــفـــرعـــيــة لـــتـــقـــديــرات اJـــيـــزانـــيــةتـــنـــظم اJـــديــريـــة الـــفـــرعـــيــة لـــتـــقـــديــرات اJـــيـــزانـــيــة
والــــتـــنــــمــــــيـــة اجلــــهـــــويـــــة فــي ثالثـــــة والــــتـــنــــمــــــيـــة اجلــــهـــــويـــــة فــي ثالثـــــة (3) مــــكــــــاتـب عــــلى مــــكــــــاتـب عــــلى

النحــو اآلتي :النحــو اآلتي :
rيزانياتيةJمكتب التقديرات ا -

rمكتب التنمية اجلهوية -
- مكتب تقديرات التعدادات اJيزانية.

5 :  : تـــكــــلف اJـــديــــريـــة الــــفـــرعــــيـــة لــــلـــمــــتـــابــــعـــة اJــاداJــادّة ة 
rــيــزانــيــــاتـــــيــة لــلــمــشــاريـــــع والــبـــــــرامــج احملــلـــــــيــةJا

عــلى اخلصــوص �ــا يأتي :
- اسـتــغالل تـقــاريـر اJــديـريــات الـوالئــيـة لــلـبــرمـجـة
ومـــتـــابــعـــة اJــيـــزانـــيــة والـــفــروق حـــول مـــدى تــقـــدم إجنـــاز

rوإعداد اخلالصة rاالستثمارات
- اإلحصـاءr على اJـستوى اجلـهويr ألسـباب التـأخير
والــفـــروق احملــتــمــلـــة اJــؤثـــرة في احملــتــــوى اJـادي األولي

rو/ أو تكاليف مشاريع أو برامج التجهيز العمومي
- جــمع تــقــاريــر اكــتــمـال اJــشــاريـع اJــوافق لــنــهــايـة

rستوى اجلهويJعلى ا rمرحلة االستثمار
- الـسهـر علـى متـابعـة اJـيزانـية لـلـبرامج الـقـطاعـية

rمركزة واخملططات البلدية للتنميةJغير ا
- تقيـيم وتقـد£ تقـارير حـول اإلجراءات والـتسـيير
اJــــيـــزانــــيــــاتـي لـــلــــبــــرامـج الــــقـــطــــاعـــــيــــة غــــيــــر اJــــمــــركــــزة

rواخملططـات البلدية للتنمية
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- مـتابـعة وضـعيـات اسـتهالك االعـتمـادات اخملصـصة
من مــيـزانـيــة الـدولـة واJــتـعــلـقـة بــالـتـقــدم اJـادي لــلـبـرامج

rمركزة واخملططات البلدية للتنميةJالقطاعية غير ا
- تـرقــيـة تـبـادل اJــعـلـومــات بـX مـصـالـح اJـديـريـات

rاليةJيزانية والرقابة اJالوالئية لبرمجة  ومتابعة ا
- تلخيص التـقارير التي تعدها اJديريات الوالئية

للبرمجـة ومتابعـة اJيزانية في مجال :
* مــــتـــابـــعــــــة وحتـــلـــيل تــــطـــــور الـــتــــكــــالـــيـف طـــبـــقــــا

rيزانياتيةJللمقـاييس ا
* مـــتـــابـــعـــة األهـــداف احملــددة فـي الـــبــرامـجr وتـــقــيـــيم

الفــروق اJمكـنـة.
- اJـسـاهـمـة فـي وضع نـظـام جـمع ومـعـاجلـة اJـعـلـومـة
اJـــؤطــــرة لـــتـــقــديـــــرات اJــيـــزانــــيـــة الـــداخــلـــــة في إطــــار

rإعـداد ميزانـية الدولـة
rتكوين بطاقية خرائط لكل والية -

- تــــلـــخـــيـص تـــقـــاريـــر وحــــصـــيـــلــــة أنـــشـــطــــة مـــصـــالح
اJـــديـــريـــات الـــوالئـــيـــة لـــلـــبـــرمـــجـــة ومـــتـــابـــعـــة اJـــيـــزانـــيـــة

rالـيةJوالرقـابـة ا
- تـنـفـيذ اخملـطط الـتـوجـيهي لـإلعالم اآللي للـمـديـرية

rالعامـة للميزانـية
- اJــسـاهـمـة فـي تـطـويـر وحتــيـX تـطــبـيـقـات اإلعالم
اآللي اJتعلقة بتـنظيم وسير اJديرية اجلـهوية للميزانية

rلحقـة بهاJـصالح اJوا
- تــــنـــســـيق عـــمــــلـــيـــة اســـتـــغالل شــــبـــكـــة اإلعالم اآللي
وإنــــشــــــاء قــــواعـــــد مـــعــــطــــيــــاتr مــــــا بـــX اJــــصــــــالح عــــلى

rستــوى اجلهــويJا
- تــــقـــيــــيم االحــــتــــيــــاجـــــات من الــــلـــــوزام ومــــعـــــدات
اإلعـالم اآللي الـــــضـــــروريـــــة لــــســـــيـــــر مـــــصـــــالح اJـــــديــــــريـــــة

rاجلهــويـة للميزانـية
- اJـسـاهـمـة في تـنـفـيـذ أنـشـطـة الـتـكـوين في مـجـال

اإلعالم اآللي وأنظمة اJعلومات.

تـــنـــظم اJـــديـــريـــة الـــفــرعـــيـــة لـــلـــمـــتــابـــعـــة اJـــيـــزانـــيــةتـــنـــظم اJـــديـــريـــة الـــفــرعـــيـــة لـــلـــمـــتــابـــعـــة اJـــيـــزانـــيــة
لــلــمـــشــاريــع والــبــــرامج احملـــلــــيــة في ثالثـــة لــلــمـــشــاريــع والــبــــرامج احملـــلــــيــة في ثالثـــة (3) مــكــــاتب مــكــــاتب

عـلى النحـو اآلتي :عـلى النحـو اآلتي :
- مـكـتب مـتـابعـة الـبـرامج الـقـطـاعيـة غـيـر اJـمـركزة

rومخططات البلدية للتنمية
rيزانياتيJمكتب التلخيص ا -

- مــكــتب إدخــال نــظــام اJـــعــلــومــاتــيــة ونــظــام اإلعالم
وتسيير الشبكـات.

rــادّة ة 6 :  : يـــكـــــلف مـــكـــتـب الـــوســـــائل والـــتـــكـــــوينJــاداJا
عـلى اخلصوص �ا يأتي :

- اقـــتـــراح لـــتــقـــديـــرات اJـــيـــزانــيـــة وإعـــداد مـــشــروع
rيزانية للمديرية اجلهويةJا

- ضــــمـــان تــــســــيـــيــــر االعـــتــــمـــادات اJــــالـــيــــة Jـــــصـــالح
rديـريـة اجلهـويـةJا

- إعـــداد اإلجـــراءات اJــتـــعـــلـــقــة بـــتـــنــفـــيـــذ اJــيـــزانـــيــة
rXستخدمJوبتسيير ا

- مسك احملاسبة اJتـعلقة �يزانيـة اJديرية اجلهوية
rعمول بهماJطبقا للتشريع والتنظيم ا

- إعـداد احلــسـاب اإلداري وكل وضـعــيـة مـيـزانــيـاتـيـة
rدوريـة وسنوية

Xتـــنــــظـــيم وتــــنـــفــــيـــذ أنـــشــــطـــة الــــتـــكـــويـن وحتـــســـ -
اJـسـتـوى وإعـادة الـتـأهـيل اJـسـطـرة في بـرنـامج الـتـكـوين

rمركز للمديرية اجلهويةJغير ا
- الـتكـفل بـاألنـشطـة في مـجـال احلمـايـة االجـتمـاعـية

rوالتمثيل على مستوى هيئات الضمان االجتماعي
- تـــقــيـــيم الـــوســائــل الــبـــشـــريــة واJـــالـــــيــة واJـــاديـــة

rصـالحJلســير ا
- ضـــمـــان تــــســـيـــيـــر وصـــيـــانـــة مـــنـــقـــوالت وعـــقـــارات

rمتلكاتJصالح ومسك جرد اJا
- الـــســـهـــر عـــلـى حـــفظ األرشـــيف طــــبـــقـــا لـــلـــتـــنـــظـــيم

اJعمـول بـه.

اJــــاداJــــادّة ة 7 :  : يــــكـــــلف مـــــكـــــتب الـــــطـــــعــــون والـــــتـــــفــــتـــــيش
واJنازعاتr على اخلصوص �ا يأتي :

- الــــقــــيــــام بــــدراســــة مــــســــبــــقــــة لــــكل طــــعـن وإرســـال
rمـــرفـــقــــا بـــالـــعـــنــاصـــر احملـــلـــلــــة rــعـــد بـــشـــأنـهJالــتـــقـــريـــر ا
rــركــزيــــة لــلــمــديــريــة الــعــامـــة لــلــمــيـــزانـــيـةJلــلــمــصـــالح ا

rبغـرض اتخـاذ القـرار
- اســـتــــغالل تـــقــــاريـــر أنــــشـــطــــة وتـــســـيــــيـــر مــــصـــالح
اJــديـــريـــات الـــوالئــــيـــة لـــبـــرمـــجــــة ومـــتـــابـــعـــة اJـــيـــزانــــيــة

rالـيةJوالرقـابـة ا
- اقـتراح بـرنامج تـفتـيش اJصـالح اجلهـوية وتـنفـيذ

rأمور بهاJبرمجة أو اJالتفتيشات ا
- اJــسـاهـمـة فـي تـقـيـيـم نـشـاطـات اJــصـالح واقـتـراح

rسيرها Xكل اإلجراءات الهادفة لتحس
- ضـــمــان مـــتـــابـــعـــة قــضـــايـــا اJـــنـــازعــات والـــقـــضـــايــا

القانونية Jصالح اJديرية اجلهوية.



11 ذو القعدة عام   ذو القعدة عام  1432 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 2455
9 أكتوبر  سنة  أكتوبر  سنة  2011 م م

اJـاداJـادّة ة 8 :  : يـنـشـر هـذا الـقـرار في اجلـريـدة الـر]سـمـيّـة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــرّر بـــاجلــــزائـــر في 26 رجـب عـــام 1432 اJــــوافق 28
يونيو سنة 2011.

1432 اJوافق 16 فبـراير سنة 2011 واJذكور أعالهr يهدف

هـذا القـرار إلى حتـديـد تنـظـيم مـصالح مـديـريـة البـرمـجة
ومتابعة اJيزانية للوالية وسيرها في مكاتب.

2 :  : طــــــبــــــقــــــــا ألحــــــكــــــام اJــــــادّة 7 مـن اJــــــرســـــوم اJـــــاداJـــــادّة ة 
الـــتّـــنــــفـــيـــذيّ رقـم 11 -75 اJــــؤرّخ في 13 ربـــيع األوّل عـــام
1432 اJوافق 16 فبـراير سنة 2011 واJذكـور أعالهr تنظم

مـديــريـة الــبـرمـجــة ومـتــابـعـــة اJــيـزانـــيــة لـلــواليـــةr عــلى
النحــو اآلتي :

- مـصلـحـة التـنـميـة الـبشـرية والـنـشاط االجـتـماعي
rواالقتصــادي

rمصلحة تنمية البرامج احمللية -

rنشآت والضبطJمصلحة تنمية ا -

rيزانيةJمصلحة تلخيص ا -

- مــكـتب الــوسـائـل والـتــكـوين r وهــو تــابع مـبــاشـرة
Jدير البرمجة ومتابعة اJيزانية للوالية.

اJاداJادّة ة 3 :  : تكلف مصلحة التنمية البشرية والنشاط
االجـــتــمـــاعي واالقـــتــصـــادي ومــصـــلـــحــة تـــنــمـــيـــة اJــنـــشــآت
والضـبطr اJذكـورتان في اJادّة 2 أعالهr بـعنـوان مهـامهـما

اJشتركةr كل فيما يخصهr على اخلصوص �ا يأتي :

- إعـــداد تــقـــاريـــر فــصــلــيـــة وســنــويــة حــول وضــعــيــة
تـــقــدم االســـتــثـــمــارات في جـــانــبـــهــا اJــادي واJـــالي وإبــرام
الـصـفقـات وحتـيـX جـدولـهـا الـزمـني لإلجنـازr عـلـى أساس
اJــعـــلــومـــات اJــقـــدمــة مـن الــوزارات الـــتــقـــنــيـــة وأصــحــاب

rشـاريع اآلخـرينJا

- حتـــلــيل أســبـــاب الــتــأخــيـــر وكل الــفــروق احملـــتــمــلــة
اJــــؤثــــرة في احملـــــتــــوى اJــــادي األولي و/ أو فـي تــــكــــالــــيف

rمشاريع أو برامج التجهيز العمومي

- حتــــضــــيــــر تــــقــــاريـــر بــــشــــأن إنــــهــــاء اJــــشـــــاريع مـع
rشاريعJأصحـاب ا

- تــوصـــيـــة أصـــحـــاب اJــشـــاريع لـــلـــقـــيــام بـــاJـــراجـــعــة
rالتقنية للمشاريع

- حتـــــضــــيـــــر الــــعـــــنــــاصـــــر الالزمـــــة إلعــــداد مـــــشــــاريع
مـيزانيات القطـاعات اJكلفـتX بها واJمـولة من ميزانية
الــدولــــةr تـبــعـــا لـلــتـوجـيــهـــات اJـيــزانـيـاتــــيـة الـصــــادرة

rيزانيةJكلّف باJعــن الوزير ا

- اJـــــســـــاهـــــــمـــــة فـي إعـــــداد مـــــشــــــاريع مـــــيــــــزانـــــيـــــات
الــقـطـاعـــات الــسـنـويــــة واJـتـعـــــددة الـسـنــــوات اJـمـولــــة

rمــن ميزانية الدولة

عن األمX العام للحكومةعن األمX العام للحكومة
وبتفويض منهوبتفويض منه

اJدير العام للوظيفة العموميةاJدير العام للوظيفة العمومية
بلقاسم بوشمالبلقاسم بوشمال

عن وزير اJاليةعن وزير اJالية
األمX العاماألمX العام
ميلود بوطبةميلود بوطبة

ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــ

قـــــرار وزاري مـــشـــتـــــرك مـــؤرقـــــرار وزاري مـــشـــتـــــرك مـــؤرّخ في خ في 26 رجب عــــام  رجب عــــام 1432
اJــــوافــق اJــــوافــق 28  يـــونـــيــــو ســـنـــة   يـــونـــيــــو ســـنـــة r2011 يـــحـــدr يـــحـــدّد تــــنـــظـــيمد تــــنـــظـــيم
مـصــالح مديــريــة البـرمـجــة ومـتـابعـــة اJـيزانـــيةمـصــالح مديــريــة البـرمـجــة ومـتـابعـــة اJـيزانـــية

للوالية وسيرها في مكاتب.للوالية وسيرها في مكاتب.
ــــــــــــــــــــــــــــ

rالعام للحكومة Xإنّ األم
rاليّةJووزير ا

- �ـقــتــضى اJــرســوم الــرّئــاسيّ رقم 10-149 اJـؤرّخ
في 14 جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1431 اJــوافق 28 مــايــو ســنــة

rأعضاء احلكومة Xتضمّن تعيJ2010 وا

- و�ـقـتـضى اJـرسـوم الـتّـنفـيـذيّ رقم 95-54 اJـؤرّخ
في 15 رمــضــان عـام 1415 اJـوافق 15 فــبـرايــر ســنـة 1995

rاليّةJالذي يحدّد صالحيات وزير ا
- و�ـقتـضى اJرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 98-227 اJؤرّخ
في 19 ربـيع األوّل عام 1419 اJوافق 13 يولـيو سـنة 1998

rتمّمJعدّل واJا rتعلّق بنفقات الدولة للتجهيزJوا
- و�ـقتـضى اJرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 03-190 اJؤرّخ
في 26 صــفـر عـام 1424 اJـوافق 28 أبــريل سـنـة 2003 الـذي

rدير العامّ للوظيفة العموميةJيحدّد صالحيات ا
- و�قـتـضى اJرســوم الـتّنـفـيذيّ رقم 11-75 اJـؤرّخ
في 13 ربـــيع األوّل عـــام 1432 اJــــوافق 16 فــــبــــرايـــر ســــنـــة
2011 الـــــــذي يــــــحــــــدّد صـالحــــــيــــــات اJـــــــصــــــالـح اخلــــــارجــــــــيــــــة

rلـلمـديـريـــة العـامــــة لـلمـيزانـــية وتـنظـيمـهـــا وسـيرهــا
rادّة 7 منـهJال سيّما ا

- و�ــقـتـضـى اJـرسـوم الــرّئـاسيّ اJـؤرّخ في 7 ربـيع
الـثاني عام 1423 اJوافق 18 يونـيو سـنة 2002 واJـتضمّن

rالعامّ للحكومة Xاألم Xتعي

يقريقرّران ما يأتي :ران ما يأتي :

اJـاداJـادّة األولى :ة األولى : تــطـبــيـقـا ألحــكـام اJـادّة 7 من اJـرسـوم
الــــتّـــنــــفــــيـــذيّ رقم 11 -75 اJــــؤرّخ في 13 ربـــيع األوّل عـــام
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XكـلفتJدراسة طـلبات إعادة الـتقيـيم للقطـاعات ا -
بـهـــا وذلك تـبـعــــا لـلــتـقــــدم اJــادي واJـــالي لـلـمـشــــاريــع
rــعـمــول بــهــمـاJوفــقــا لـلــتــشــريع والــتـنــظــيم ا rأو الــبــرامج

rوإعالم السلطة السلّمية بها
- جــــمــع االقــــتـــراحــــــات اJــــيـــزانــــيـــاتــــيــــة اJـــتــــعـــلــــقـــة
rبـهـا XـكــلـفـتــJـشــاريع احملـلــيـة لـلــقـطـاعـــات اJبـالـبــرامج وا
اJـوافــق عـلـيـهـا من اجملــلس الـتّـنـفـيـذيّ لـلـواليــة واJـمـولــة

rمن ميزانـية الدولـة
- حتـضـيـر اقـتـراحـات تـسـجيـل البـرامـج و اJشـاريع
احملـــلــيـــة اJـــمــولـــة من مـــيــزانـــيــة الـــدولـــة وفــقـــا لــلـــتـــشــريع

rعمول بهماJوالتنظـيم ا
- مــتـابــعــة إجنــــاز مــشـــاريع الــبـــرامـج الـقــطـاعــــيـة

rمركزة وفقا جلدولهما الزمني لإلجناز واإلقفالJغير ا
- مـتـابـعــة تـنـفـيـذ مـيــزانـيـات وعـمـلــيـات الـقـطـاعـات
اJـــكــــلــــفـــتــــX بــــهـــا وإجـــــراء تــــقـــيــــيم مــــــادي ومــــالي وإعالم

rسلطتهمـا السلّمـية
- وضع ومـــتـــابــعـــة الـــتـــخـــصـــيـــصــات اJـــيـــزانـــيـــاتـــيــة

rمنوحة إياهاJباالتصال مع القطاعات ا
- ضــمــان مـتــابـعــة إجـراءات الــتـســيــيـر اJــيـزانــيـاتي
اJـتـعـلــقـــة بــالـعـمـلـيــــات الـتـابـعــــة لـلــبــــرامج الـقـطـاعـــيـة

rمركـزةJغيـر ا
- اقتراح كل الـتدابـير الرامـية إلى عـقلنـة النـفقات

rالعمومـية للقطاعات
- جـمع اJــعـلـومــات الالزمـة Jــتـابـعــة وتـقــيـيم تـنــفـيـذ
اJــيـــزانــيــات وتـــطــهــيـــر الــعــمـــلــيــات اJـــســجــلـــة في مــدونــة

rاالستثمارات العمومية للقطاعات
- متـابـعـة وحتـيX مـدونـة االسـتـثـمارات الـعـمـومـية

rللقطـاعـات
- وضع كل عناصر اJـعلومات اJطلوبة حتت تصرف

مصلحة تلخيص اJيزانية للمديرية.

1 - تــنــظم مــصــلـحــة الــتــنــمـيــة الــبــشـريــة والــنــشـاط - تــنــظم مــصــلـحــة الــتــنــمـيــة الــبــشـريــة والــنــشـاط
االجــــتـــمــــاعي واالقــــتـــصـــادي فـي ثالثــــة االجــــتـــمــــاعي واالقــــتـــصـــادي فـي ثالثــــة (3) مــــكـــــاتـب عــــلى مــــكـــــاتـب عــــلى

النحـو اآلتي :النحـو اآلتي :
- مــكــتب قــطــاعـــات الــتــربــيــة الــوطـــنــيــة والــتــكــوين

rوالتعليم العالي والبحث العلمي rXهنيJوالتعليم ا
- مـــكـــتب قــــطـــاعـــات الـــسّـــكـن والـــعـــمـــران والـــصّـــحـــة
والـــشــبـــاب والــريـــاضـــة والــشـــؤون الـــديــنـــيــة والـــثـــقــافـــيــة
والــــعـــمـــل و الـــتــــشـــغــــــيل والــــتــــحـــــويالت االجــــتــــمـــاعـــــيـــة

rواحلمايـة االجتماعـية

- مـــكـــتب قـــطـــاعـــات الــطـــاقـــة واJـــنـــاجم والـــصّـــنـــاعــة
واJـؤسـســات الـصـغــيـرة واJـتــوسـطـة وتــرقـيـة االســتـثـمـار
والــســيــاحـة والــصــنــاعــات الــتــقــلـيــديــة والــصــيــد الــبــحـري

واJوارد الصيدية والفالحة والتنمية الريفية.

2 - تـنــظــم مـصـلــحــــة تـنـمـــــيـة اJـنــشــآت والـضــبط - تـنــظــم مـصـلــحــــة تـنـمـــــيـة اJـنــشــآت والـضــبط
فـي مكتبX فـي مكتبX (2) على النحو اآلتي : على النحو اآلتي :

- مـــكـــتـب قـــطـــاعــات الـــنـــقـل واJـــواصالت الـــســـلـــكـــيــة
rوالالسلكية واألشغال العمومية واالتصال والتجارة

- مـكـتب قـطـاعـات تـهـيـئـة اإلقـلـيم والـبـيـئـة واJـوارد
اJائية وقطاعات السيادة واJاليّة.

4 :  : تــكــلف مــصــلــحــة تــنــمــيــة الــبــرامج احملــلــيــة اJـاداJـادّة ة 
اJذكورة في اJادّة 2 أعالهr على اخلصوص �ا يأتي :

- إعـــداد تــقـــاريـــر فــصــلــيـــة وســنــويــة حــول وضــعــيــة
تـــقــدم االســـتــثـــمــارات في جـــانــبـــهــا اJــادي واJـــالي وإبــرام
الـصـفقـات وحتـيـX جـدولـهـا الـزمـني لإلجنـازr عـلـى أساس
اJــعـــلــومـــات اJــقـــدمــة مـن الــوزارات الـــتــقـــنــيـــة وأصــحــاب

rشـاريع اآلخـرينJا
- حتـــلــيل أســبـــاب الــتــأخــيـــر وكل الــفــروق احملـــتــمــلــة
اJــــؤثــــرة في احملـــــتــــوى اJــــادي األولي و/ أو فـي تــــكــــالــــيف

rمشاريع أو برامج التجهيز العمومي
- حتـضـير تـقـارير حـول إنـهـاء اJشــاريع بـالتـنـسيق

rشاريعJمع أصحـاب ا
- تــوصـــيـــة أصـــحـــاب اJــشـــاريع لـــلـــقـــيــام بـــاJـــراجـــعــة

rالتقنية للمشاريع
- ضــمــان مـتــابـعــة إجـراءات الــتـســيــيـر اJــيـزانــيـاتي
اJـــتــعـــلـــقـــــة بـــعـــمـــلـــيـــات اخملـــطـــطــات الـــبـــلـــديـــة لـــلـــتـــنـــمـــيــة

rمولة عبر حسابات التخصيص اخلاصJوالعمليات ا
- جــــمـع اJــــعـــــطــــيـــــات الالزمـــــة لــــتـــــقــــيـــــيم اJـــــشــــاريع
والــــبـــــرامج احملــــلـــــيـــة الــــتـــابـــــعـــــة خملـــطــــطـــــات الـــبــــلـــديـــــة
لــــلـــتــــنــــمـــــيــــة واJـــؤهــــلـــــة لــــلـــتــــمــــويـــل عـــبــــر حـــســــــابـــــات

rالتخصـيص اخلــاص
- جــــمـع اJــــعـــــطــــيـــــات الالزمـــــة Jــــتـــــابــــعـــــة اJـــــشــــاريع
والــبــرامـج احملــلــيــة اJــمـــولــة من اJــيــزانـــيــات الالمــركــزيــة

rللجماعات اإلقليمية
- اJــسـاهـمــة في تـقــيـيم اJـشــاريع اJـؤهــلـة لـلــتـمـويل
عبـر حسابـات التـخصـيص اخلاصr بـاالتصـال مع اآلمرين

rXعنيJبالصرف ا
- مـتـابـعـة مــوارد وتـمـويالت حـسـابــات الـتـخـصـيص
rاخلاص التي تساهم على اخلصوص في التنمية احمللية
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- إعــداد تـــقــاريـــر فــصـــلـــيـــة حــول مـــتــابـــعــة الـــبــرامج
احملـــلــــيـــة حـــسب مـــصــــدر تـــمـــويـــلــهــــاr قـــصــــد تـــبـــلــيـــغـــهــــا

rللسلطــة السلّمـية
- جــمـع اJــعـــطـــيـــات الالزمـــة لــتـــقـــيـــيم آثـــار تــنـــفـــيــذ
مشاريع وبرامج التجهيز العمومي على التنمية احمللية.

تنظم مـصلـحة تـنميـة البـرامج احمللـية  في ثالثة تنظم مـصلـحة تـنميـة البـرامج احمللـية  في ثالثة (3)
مكاتب على النحو اآلتي :مكاتب على النحو اآلتي :

rمكتب اخملططات البلدية للتنمية -
- مــــكــــتب مــــتــــابــــعــــة مــــوارد وتــــمــــويـالت حــــســــابـــات

rالتخصيص اخلـاص
- مـــــكــــتب مـــــتــــابــــعـــــة االســــتــــثـــــمــــارات اJــــمـــــولــــة من

اJيزانيات الالمركزية للجماعات اإلقليمية.

اJاداJادّة ة 5 :  : تـكلف مصلـحة تلـخيص اJيزانـية اJذكورة
في اJادّة 2 أعالهr على اخلصوص �ـا يأتي :

rوضع قاعدة معطايات ميزانياتية قطاعية -
- جـــمع الـــتـــقـــديـــرات واالقـــتــراحـــات اJـــيـــزانـــيـــاتـــيــة
الـــســـنــويـــة واJـــتـــعـــددة الـــســـنــوات والـــواردة مـن اJــصـــالح

r3 و4 أعاله XادتJذكورة في اJا
- إعــــداد تــــقــــاريـــــر تــــلــــخــــيــــصــــيــــة دوريـــــــة تــــتــــعــــلــق

rـواردJبتخصيص ا
- اJــــســـــاهـــــمــــة فـي حتـــــضــــيـــــر مـــــشـــــاريع الـــــقــــرارات
rـــعـــدلـــة لـــهـــاJـــيــــزانـــيـــاتـــيـــة وكـــذا مـــشـــاريـع الـــقـــرارات اJا

rديريةJباالتصال مع مصالح ا
- ضـــمـــان مـــتـــابـــعــة وأرشـــفـــة إجـــر اءات الـــتـــســـيـــيــر
اJـيــزانـيـاتـي اJـتـعــلـقـة بــالـعــمـلـيــات اJـمـولــة من مـيــزانـيـة

rالدولة وحسابات التخصيص اخلاص
rـــســــاهــــمـــة فـي حتــــضـــيــــر مــــخـــتــــلـف الـــتــــقــــاريـــرJا -
بـــاالتــــصـــــــال مــع مــــصـــــــالـح اJـــديـــــريــــــةr لــــتـــبــــلـــيــــغـــهـــــا

rللسلطــة السلمــية
- ضـــمـــان إبالغ اJـــعـــلـــومـــات اJـــتـــعـــلـــقـــة بـــالـــتـــنـــفـــيـــذ
اJـيزانـياتي وجـمع اJـعطـيات اخلـاصـة بتـطهـيـر العـملـيات

rسجلة في مدونة االستثمارات العموميةJا
- اقــتـراح مــقــايــيس لــضـبط الــوثــائق اJــيــزانـيــاتــيـة

rيزانياتيةJوتكييف اإلجراءات ا
- مــتــابـعــة وحتــلــيل تـطــور اJــؤشــر ات االجـتــمــاعــيـة

rواالقتصادية والبيئية
- مـــــــتــــــابــــــعــــــــــة وحتــــــلـــــــــــيـل تــــــطـــــــــور اJـــــــقـــــــايـــــــيس

rيزانياتـية والتكـاليفJا

- مـــتــــابـــعـــة األهـــداف احملــــدّدة في الـــبـــرامـج وحتـــلـــيل
rستنتجةJدرجة حتقيقها والفروق ا

rوضوعةJقاييس اJحتليل التكاليف مقارنة با -
- إعـــداد تـــقــــريـــــر ســـنـــــوي يــعــــكس الـــصـــعـــــوبــــات

rيزانياتيةJتابعة اJالـتي توجه التنفيذ وا
- جــمع اقــتــراحــات الــقــطــاعــات اJــرتــبــطــة بــاJــدونــة

rيزانياتية ومتابعة التغيرات الطارئة عليهاJا
- متـابـعة إجـراءات الـتسـجــيل وإجراءات الـتـسيـير

rشاريع احملليةJيزانياتي للبرامج واJا
rإعداد تقارير تلخيصية دورية -

- اJـسـاهــمـة في جتــسـيـد اخملــطط الـتـوجــيـهي لإلعالم
rاآللي للمديرية العامة للميزانية

- وضــــع قـــــاعــــدة مــعــطـــايــات تـــتــعـــلـــق �ــعـــــــايــيــر
تـــقــيـــيم الـــوضــعــيــة االجـــتــمــاعــيـــة واالقــتــصــاديـــة واJــالــيّــة
والـبـيئـيـة لـلقـطـاعات واجلـمـاعـات اإل قلـيـمـــية بـاالتـصــال

rديـريةJمـع مصـالح ا
- تـــكـــوين بـــطــاقـــيــات خـــرائط وإحـــصــائـــيـــات حــسب
بلديات الوالية واJـساهمة في نشر اJعلـومة اJيزانياتية

rتعلقة بالقطاعات واجلماعات احملليةJا
- مــــتــــابـــــعــــة وحتــــلـــــيل تـــــطــــور الــــتـــــنــــمــــيـــــة احملــــلــــيــــة

والتوازنات اJيزانياتية احمللية.

تــنـــظم مــصـــلــحــة تـــلــخـــيص اJــيـــزانــيـــة في ثالثــة تــنـــظم مــصـــلــحــة تـــلــخـــيص اJــيـــزانــيـــة في ثالثــة (3)
مكاتب على النحو اآلتي :مكاتب على النحو اآلتي :

- مــــكـــتـب وضع ومــــتـــابــــعـــة الــــتـــنــــفـــيــــذ والـــتــــحــــلـــيل
rيزانيـاتيJا

rيزانياتيJمكتب التلخيص والتوطيد ا -
- مــــــكـــــتـب الــــــنــــــظـــــام اJــــــعــــــلــــــومــــــاتي والــــــبــــــيــــــانـــــات

واإلحصائيات اJيزانياتية والتوازنات احمللية.

اJــاداJــادّة ة 6 :  : يـــكــلف مـــكــتب الـــوســائل والـــتــكـــوينr عــلى
اخلصوص �ا يأتي :

rديريةJحتضير وتقد£ مشروع ميزانية ا -
rديريةJتعلقة �يزانية اJمسك احملاسبة ا -

- الــقــيــام بـاإلجــراءات اJــتـعــلــقـة بــتــنـفــيــذ اJـيــزانــيـة
rديريةJوتسيير مستخدمي ا

- ضــمـــان تــســـيــيـــر وصــيـــانـــة اJــمـــتــلـــكــات اJـــنــقـــولــة
والـــعــقــاريــة اJـــســتــخـــدمـــة من طــــرف اJـــديــــريــــة ومــسك
جـــــرد األمالك اJـــنــــقـــولـــة وغـــيــــر اJـــنـــقـــولـــة وفــــقـــا لإلطـــار

rعمول بـهJالقانوني ا
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- الـــــســـــهـــــــــر عــــــلى حـــــســــن تـــــســــــــيـــــيـــــر أرشـــــــيف
rديـريـة وحفظــهJا

- إعـــداد وتـــنــفـــيـــذ اخملــطـط الــســـنـــو ي و/ أو اJــتـــعــدد
rوارد البشريةJالسنوات لتسيير ا

- إعـداد وتنفـيذ اخملطط غيـر اJمركـز السنوي و/ أو
اJــتـــعــدد الــســنــوات لــلــتــكــويـن و/ أو لــتــحــســX اJــســتــوى

rديريةJستخدمي اJ وإعادة التأهيل
- ضـــمــان تـــســـيـــيـــر قــضـــايـــا اJـــنـــازعــات والـــقـــضـــايــا

rالقانونية للمديرية
- الـــــســـــهــــــر عـــــلـى وضــــع جـــــهـــــــاز أمـــــني حلـــــمـــــايـــــــة

تلكــات اJديرية.

اJـاداJـادّة ة 7 :  : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرســمـيّـة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــرّر بـــاجلــــزائـــر في 26 رجـب عـــام 1432 اJــــوافق 28
يونيو سنة 2011.

- و�ـقتـضى القرار الـوزاري اJشـترك اJؤرّخ في 2
جمادى األولى عام 1419 اJوافق 24 غشت سنة 1998 الذي
يحـدّد صالحـيـات الـلّـجـنـة الثـقـافـيـة والـعـلـميـة وتـنـظـيـمـها

rوعملها وتشكيلها
يقـريقـرّران مــا يأتي :ران مــا يأتي :

اJاداJادّة األولى : ة األولى : تـطبـيقـا ألحكـام  اJادّة 14 من اJـرسوم
التّـنفيذيّ رقم 08-383 اJؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1429
اJــوافق 26 نــوفــمــبــر ســنــة 2008 واJــذكــــور أعالهr يــهــدف
هـــذا الــقـــرار إلى حتـــديـــد صالحـــيـــات الــلّـــجـــنـــة الــثـــقـــافـــيــة
والعـلمية وتنـظيمها وعمـلها وتشكـيلهاr وتدعى في صلب

النص "اللّجنة".
اJــاداJــادّة ة 2 :  : تــقـــيّم الــلّـــجــنــة عـــلى الـــصــعــيـــدين الــعـــلــمي
والــثـــقــافي أعـــمــال اJـــوظــفـــX وتــبــدي رأيـــا مــســـبــقـــا عــنــد

تسجيلهم في قائمة التأهيل لاللتحاق بالرتب اآلتية :
rمفتش التراث الثقافي -

rكتبات والوثائق واحملفوظاتJمفتش ا -
- مفتش النشاط الثقافي والفني.

اJــاداJــادّة ة 3 :  : تـــتـــكــون الـــلّـــجـــنـــة الـــتي يـــرأســـهـــا الـــوزيــر
: Xكلّف بالثقافة أو ثله من األعضاء اآلتJا

rثل (1) عن معهد اآلثار بجامعة اجلزائر -
- ـــــثل (1) عن اJـــــدرســــــة اJـــــتـــــعــــددة الـــــتـــــقـــــنـــــيــــات

rللتعمـير والعمـران
- ــــثل (1) عن مـــــعــــهــــــد  اقــــتــــصـــــــاد اJــــكـــــتــــبــــــات -

rجامعـــة اجلــزائـر
rثل (1) عن معهد التاريخ بجامعة اجلزائر -

- ــثل (1) عن اJــعـــهــد الــعـــالي Jــهن فـــنــون الــعــرض
والسمعي البصري.

يــعـــيّن أعــضـــاء الــلّــجـــنــة بــقـــرار من الــوزيـــر اJــكــلّف
بالثقافة حسب كفاءتهم اJثبتة Jدة ثالث (3) سنوات.

�ـكن أن تـسـتعـX الـلّـجنـة بـأي شخـص يسـاعـدها في
أشغالها نظرا لكفاءته.

اJاداJادّة ة 4 : : تعدّ اللّجـنة نظامها الداخلي وتصادق عليه
وينشر في النشرة الرّسميّة للوزارة اJكلّفة بالثقافة.

اJاداJادّة ة 5 : : جتتـمع اللّـجنـة مرّة واحـدة في السـنة بـناء
على استدعاء من رئيسها.

تــرســل االســتــدعـــاءات مــرفــقــــة بــجــــدول األعــمــــال
إلـى أعــضـــاء الـــلّــجـــنــةr قـــبل خـــمـــســة عـــشــر (15) يـــومــا من

تاريخ االجتماع.

اJــاداJــادّة ة 6 : : ال تـــصـح مـــداوالت الـــلّـــجــنـــة إالّ بـــحـــضــــور
ثــــلــــثي (3/2) أعــــضـــــائــــهــــا عــــلـى األقل وتــــتـــــخــــذ قــــراراتــــهــــا

باألغلبية البسيطة.

عن األمX العام للحكومةعن األمX العام للحكومة
وبتفويض منهوبتفويض منه

اJدير العام للوظيفة العموميةاJدير العام للوظيفة العمومية
بلقاسم بوشمالبلقاسم بوشمال

عن وزير اJاليةعن وزير اJالية
األمX العاماألمX العام
ميلود بوطبةميلود بوطبة

وزارة وزارة الثقافةالثقافة
قـرار وزاري مـشــتـرك مـؤرقـرار وزاري مـشــتـرك مـؤرّخ في خ في 9  جـمــادى الـثـانــيـة عـام  جـمــادى الـثـانــيـة عـام
1432 اJوافق  اJوافق 12  مايو سنة   مايو سنة r2011 يحد يحدّد صالحياتد صالحيات

الــلالــلّـجـنــة الـثـقــافـيـة والــعـلـمــيـة وتـنــظـيـمــهـا وعـمــلـهـاـجـنــة الـثـقــافـيـة والــعـلـمــيـة وتـنــظـيـمــهـا وعـمــلـهـا
وتشكيلها.وتشكيلها.

ــــــــــــــــــــــــــــــــ
rالعامّ حلكومة Xإن األم

rووزيرة الثقافة
- �ـقــتــضى اJــرســوم الــرّئــاسيّ رقم 10-149 اJـؤرّخ
في 14 جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1431 اJــوافق 28 مــايــو ســنــة

rأعضاء احلكومة Xتضمّن تعيJ2010 وا

- و�ـقـتـضى اJـرسـوم الـتّـنفـيـذيّ رقم 05-79 اJـؤرّخ
في 17 مـــحـــرّم عــام 1426 اJــوافق 26 فـــبـــرايـــر ســـنـــة 2005

rالذي يحدّد صالحيات وزير الثقافة
- و�ـقتـضى اJرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 08-383 اJؤرّخ
في 28 ذي القعدة عام 1429 اJوافق 26 نوفمبر سنة 2008
XـنتـمJا XـوظفـJتـضـمّن القـانون األسـاسي اخلـاص باJوا

rادّة 14 منهJال سيّما ا rلألسالك اخلاصة بالثقافة
- و�ــقـتـضـى اJـرسـوم الــرّئـاسيّ اJـؤرّخ في 7 ربـيع
الـثاني عام 1423 اJوافق 18 يونـيو سـنة 2002 واJـتضمّن

rالعامّ للحكومة Xاألم Xتعي



اJــــاداJــــادّة ة 7 : : تــــدون مـــــداوالت الــــلّـــــجـــــنــــة فـي مــــحـــــاضــــر
وتـســجل في دفـتــر خـاص مــرقم ومـؤشــر عـلــيه من رئـيس

اللّجنة ويوقع عليه األعضاء.

اJـاداJـادّة ة 8 :  : تـتــولى اJــصــالح اJــركــزيــة لإلدارة اJــكــلّــفـة
بالثقافة أمانة اللّجنة.

اJـاداJـادّة ة 9 : : يـحـتـوي مـلف الـتـرشح اJـودع لـدى الـلّـجـنة
قصد التقييم وإبداء الرأي على الوثائق اآلتية :

rطلب خطي للمعني -
- عـرض عن األنـشـطــة الـعـلـمــيـة والـثـقـافــيـة اJـنـجـزة

rعنيJمن ا
- نـــســخــــة مـن قــــــرار أو مــقـــــرر تــثــبـــيت اJــعــــني

rفـي الرتبـة
rؤهالتJالشهادات وا -

- عرض حال للخدمة في مجال الثقافة.
تـرســل الـــوثـــائـق عن طـــريق الــســلـطــــة الـســلـمـــيـة

إلى رئيس اللّجنـة.

10 : : تــلــغى أحــكــام الــقــرار الــوزاري اJــشــتــرك اJـاداJـادّة ة 
اJــؤرّخ في 2 جـــمـــادى األولى عــام 1419 اJــوافق 24 غــشت

سنة 1998 واJذكور أعاله.

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

حـــرّر بـــاجلــــزائـــر في 9 جــــمــــادى الـــثــــانـــيــــة عـــام 1432
اJوافق 12 مايو سنة 2011.

- �ــقــتــضى األمــر رقم 73 - 12 اJــؤرّخ في 29 صــفــر
عـام 1393 اJـوافق 3 أبــريل سـنـة 1973 واJـتــضــمّن إحـداث

rتمّمJعدّل واJا rصلحة الوطنية حلراسة الشواطىءJا
- و�ــــقـــتــــضى اJــــرســــوم الـــرّئــــاسيّ رقم 2000 - 388
اJـؤرّخ في 2 رمـضـان عام 1421 اJـوافق 28 نـوفـمـبـر سـنة
2000 واJــــتـــضــــمّن اJــــصـــادقــــة عــــلى االتــــفـــاقــــيــــة الـــدولــــيـــة

لـلمـحـافـظة عـلى أسـمـاك التـونـة باحملـيط األطـلـسيr اJوقّع
بــــريــــو دي جـــانــــيــــرو يـــوم 14 مــــايــــو ســــنـــة r1966 اJــــعــــدّلـــة
بـبــروتــوكـول بــاريس اJــعــتـمــد يـوم 10 يــولـيــو ســنـة 1984

r1992 عتمد يوم 5 يونيو سنةJوبروتوكول مدريد ا
- و�ــــــقـــــتــــــضى اJــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـيّ رقم 10 - 149
اJـؤرخ في 14 جـمـادى الـثـانـيـة عام 1431 اJـوافق 28 مـايو

rأعضاء احلكومة Xتضمّن تعيJسنة 2010 وا
- و�ــــقـــتــــضى اJــــرســــوم الـــتّــــنــــفـــيــــذيّ رقم 03 - 481
اJـؤرّخ في 19 شـوّال عـام 1424 اJـوافق 13 ديـسـمـبـر سـنـة
2003 الـــــذي يــــحــــدّد شــــروط ــــارســــة الـــــصّــــيــــد الــــبــــحــــري

rادّة 47 (الفقرة 3) منهJال سيّما ا rوكيفياتها
- و�قـتضى الـقرار اJؤرّخ في 28 شعـبان عام 1431
اJـوافق 9 غــشت ســنـة 2010 الـذي يــحــدّد فـتــرة غــلق صــيـد
ســمك أبـــو ســيف الـــطــويل فـي اJــيـــاه اخلــاضــعـــة لــلـــقــضــاء

rالوطني

يقـريقـرّر ر مـا يأتي :مـا يأتي :

اJـاداJـادّة األولى : ة األولى : تــطـبــيـقــا ألحـكــام اJـادّة 47 (الــفـقـرة 3)
مـن اJــــرســــوم  الــــتّــــنــــفــــيــــذيّ رقم 03 - 481 اJــــؤرّخ في 19
شـوّال عام 1424 اJـوافق 13 ديـسـمبـر سـنة 2003 واJـذكور
أعالهr يــهـدف هــذا الـقــــرار إلى حتـــديــد فــتــــرة غـلق صــيـد
ســمك أبـــو ســيف الـــطــويل فـي اJــيـــاه اخلــاضــعـــة لــلـــقــضــاء

الوطني.

اJــاداJــادّة ة 2 :  : �ــنـع صــيــد ســمـك أبــو ســيف الـــطــويل في
اJــيــاه اخلــاضـعــة لــلــقــضـاء الــوطــنيr كل ســنــةr في الــفــتـرة

اJمتدة من أوّل أكتوبر إلى 30 نوفمبر.

اJاداJادّة ة 3 :  : ينشر هــذا الــقرار في اجلـريدة الرّســميّة
للجمــهوريّة اجلزائريّـة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــرّر بـــاجلـــزائــر في 23 شـــوال عــام 1432 اJــوافق 21
سبتمبر سنة 2011.

عبد اللعبد اللّه خنافوه خنافو

عن األمX العامعن األمX العامّ للحكومة للحكومة
وبتفويض منهوبتفويض منه

اJدير العام للوظيفة العموميةاJدير العام للوظيفة العمومية
بلقاسم بوشمالبلقاسم بوشمال

وزيرة الثقافةوزيرة الثقافة
خليدة توميخليدة تومي

وزارة الصوزارة الصّـيد البحـريـيد البحـري
وا<وارد الصيديةوا<وارد الصيدية

قــرار مؤرقــرار مؤرّخ في خ في 23 شـوال عام  شـوال عام 1432 اJوافق  اJوافق 21    سبـتمبرسبـتمبر
سـنة سـنة r r2011 يـحديـحدّد فـترة غلق صـيد سـمك أبو سيفد فـترة غلق صـيد سـمك أبو سيف

الطويل في اJياه اخلاضعة للقضاء الوطني.الطويل في اJياه اخلاضعة للقضاء الوطني.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

rوارد الصّيديةJإن وزير الصّيد البحري وا

11 ذو القعدة عام   ذو القعدة عام  1432 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 2855
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