
العدد العدد 67
السالسّنة التاسعة واألربعوننة التاسعة واألربعون

االشتراكاالشتراك
سنويسنويّ

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

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

اجلزائر
تونس
اHغرب
ليبيا

موريطانيا

بلدان خارج دول
اHغرب العربي

سنـةسنـة

1070,00 د.ج د.ج

2140,00 د.ج د.ج

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

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

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

سنـةسنـة

2675,00 د.ج د.ج

5350,00 د.ج د.ج

تزاد عليها
نفقات اإلرسال

األربعاء األربعاء 28  محر محرّم م عام عام 1434 هـهـ
اHوافق اHوافق 12 ديسمبر سنة ديسمبر سنة 2012 م

اإلدارة والتّحرير
األمانة العاماألمانة العامّة للحكومةة للحكومة

WWW.JORADP.DZ

الطّبع واالشتراك
اHطبعة الراHطبعة الرّسميسمّية

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

021.65.64.63

الفاكس 021.54.35.12 
ح.ج.ب  50-3200  اجلزائر

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

مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة
مـرسـوم تــنـفـيـذي رقم 12-409 مـؤرخ في 24 مـحـرّم عـام 1434 اHـوافق 8 ديـسـمــبـر سـنـة p2012 يـتــضـمن إنـشـاء مــراكـز جـهـويـة
لألرشيف القضائي وحتديد كيفيات تنظيمها وسيرها.....................................................................................
مـرسـوم تـنـفـيـذي رقم 12-410 مـؤرخ في 24 مـحـرّم عـام 1434  اHـوافق 8 ديـسـمـبـر سـنـة p2012 يـحــدد أسـاس ونـسـبـة اشـتـراك
وأداءات الضمـان االجتماعي الـتي يستـفيد مـنها الـصحفيـون ومعـاونــو الصــحــافة اHـتـعــاقـدون وكـــذا اجلـــامعــيـون
واخلــبـراء اHـساهمون في األنشطة الصحفية اHأجورة حسب العمل بااللتزام.......................................................
مـرسوم تـنـفـيذي رقم 12-411 مؤرخ في 24 محـرّم عام 1434 اHوافـق 8 ديـسمـبـر سـنة p2012 يحـدد كـيفـيـات تسـيـيـر حــسـاب
الـتــخـصــيـص اخلــاص رقم 093-302 الــذي عـنـوانـه "صـــنــدوق دعـم هـيـئـــات الـصـحـافــة اHـكـتـوبـة والــسـمـعـيــة الـبـصـريـة
واإللكترونية ونشاطـات تكويـن وحتسW مستوى الصحفيW واHتدخلW في مهن االتصال"...................................
مـرسوم تـنـفـيذي رقم 12-412 مؤرخ في 25 محـرّم عام 1434 اHوافـق 9 ديـسمـبـر سـنة p2012 يتـعـلق بتـنـظيم انـتـخاب أعـضاء
مجلس األمة اHنتخبW وسيره......................................................................................................................

مراسيم فرديمراسيم فرديّة
مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 4 محـرّم عام 1434 اHوافق 18 نـوفمـبر سـنة p2012 يـتـضمّن إنـهـاء مهـام مـدير لـلدّراسـات والـبحث
باللجنة الوطنية االستشارية لترقية حقوق اإلنسان وحمايتها..........................................................................
..........Wيتضمّن إنهاء مهام رئيسي أمن واليت p2012 وافق 18 نوفمبر سنةHمرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 محرّم عام 1434 ا
مـرسومـان رئاسيّـان مؤرّخان في 4 محـرّم عام 1434 اHوافق 18 نـوفمـبر سـنة p2012 يتـضمّـنان إنهـاء مهـام رؤساء دوائر في
الواليات.....................................................................................................................................................
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 محرّم عام 1434 اHوافق 18 نوفمبر سنة p2012 يتضمّن إنهاء مهام قـاض...............................
مــرسـوم رئــاسيّ مــؤرّخ في 4 مــحــرّم عــام 1434 اHـوافق 18 نــوفــمــبــر ســنــة p2012 يــتــضـمّـن إنــهــاء مــهـام مــديــريـن لــلـتــخــطــيط
والتهيئة العمرانية في الواليات...................................................................................................................
................Wرئيسي أمن واليت Wيتضمّن تعي p2012 وافق 18 نوفمبر سنةHمرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 محرّم عام 1434 ا
مرسومـان رئاسيّان مؤرّخان في 4 محرّم عام 1434 اHوافق 18 نوفمـبر سنة p2012 يـتضمّنـان تعيW مـديرين لإلدارة احمللية
.................................................................................................................................................Wفي واليت
مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 4 محرّم عام 1434 اHوافق 18 نوفمبر سنة p2012 تتضمّن تعيW رؤساء دوائر في الواليات.....
مــرسـوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 4 مـحــرّم عـام 1434 اHـوافق 18 نـوفـمــبـر سـنـة p2012 يــتـضـمّن تـعــيـW مـديـريـن لـبـرمـجــة ومـتـابـعـة
اHيزانية في الواليات..................................................................................................................................
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 محرّم عام 1434 اHوافق 18 نوفمبر سنة p2012 يتضمّن تعيW نائبة مدير بوزارة التجـارة.....
مـــرســوم رئـــاسـيّ مـؤرّخ في 4 مـحــرّم عـام 1434 اHـوافق 18 نــوفـمــبـر ســنـة p2012 يــتـضــمّن تـعــيـW مـديــر الـتــجـارة في واليـة
سيدي بلعباس............................................................................................................................................
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 صفر عام 1423 اHوافق 2 مايو سنة p2002 يتضمّن تعـيW نوّاب مديرين بوزارة اHوارد اHائية
(استدراك).................................................................................................................................................

قرارات5 مقرقرارات5 مقرّرات5 آراءرات5 آراء
وزارة الدوزارة الدّاخلياخليّة واجلماعات احمللة واجلماعات احمللّيّة

قرار مؤرّخ في 25  محرّم عام 1434 اHوافق 9 ديسمـبر سنة p2012 يحدّد شكل ورقة التـصويت التي تستعمل لالنتخاب من
أجل جتديد نصف أعضاء مجلس األمة اHنتخبW و�يزاتها التقنية....................................................................
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فهرس (تابع)فهرس (تابع)

وزارة العدلوزارة العدل

قــرار وزاري مــشــتــرك مــؤرّخ في 12 شــوّال عـــام 1433 اHـــوافق 30 غــشـت ســنـة p2012 يــتـــضــمّن إحــداث مــلــحـــقــات لــلــمــدرســة
الوطنية Hوظفي إدارة السجون...................................................................................................................

قرار مؤرخ في 19 محرّم عام 1434 اHوافق 3 ديسمبر سنة p2012 يتضمن تعيW القـضاة رؤساء وأعضاء اللجان االنتخابية
......................................................................................WنتخبHالوالئية لتجديد نصف أعضاء مجلس األمة ا

وزارة الفالحة  وزارة الفالحة  والتنمية الريفيةوالتنمية الريفية

قـرار مؤرخ في 14 جـمادى الـثـانيـة عام 1433 اHـوافق 6 مـايـو سـنة p 2012 يـتـمّم القـرار اHؤرّخ في 7 محـرّم عام 1424 اHـوافق
10 مارس سنة 2003 الذي يحدّد االختصاص اإلقليمي للمحافظW اجلهويW للمحافظة السامية لتطوير السهوب......

قـرار مؤرخ في30 رجب عام 1433 اHوافق 20 يونـيو سنة p 2012 يـتضمّن تـسجيل أصـناف في القـائمة "أ" لـلفهـرس الرسمي
لألنواع واألصناف النباتية اHسموح بإنتاجها وتسويقها.................................................................................

وزارة الصناعة واPؤسسات الصغيرة واPتوسطة وترقية االستثماروزارة الصناعة واPؤسسات الصغيرة واPتوسطة وترقية االستثمار

قـرار وزاري مـشتـرك مؤرّخ في 9  جمـادى األولى عام 1433  اHوافق أوّل أبـريل سنة p2012 يحـدد التـنظيم الـداخلي لـلديوان
الوطني للقياسة القانونية...........................................................................................................................



28 محر محرّم عام م عام 1434 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 467
12 ديسمبر  سنة ديسمبر  سنة 2012 م

مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة
مــرســوم تــنـــفــيــذي رقم مــرســوم تــنـــفــيــذي رقم 12-409 مــؤرخ في  مــؤرخ في 24 مــحــر مــحــرّم عــامم عــام
1434  اHوافق اHوافق 8 ديسـمبـر سنة  ديسـمبـر سنة p2012 يتـضمن إنـشاءp يتـضمن إنـشاء

مـراكز جهويـة لألرشيف القـضائي وحتديد كـيفياتمـراكز جهويـة لألرشيف القـضائي وحتديد كـيفيات
تنظيمها وسيرها.تنظيمها وسيرها.

ــــــــــــــــــــــــــــــ

pإنّ الوزير األول

pحافظ األختام pبناء على تقرير وزير العدل -

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

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 88-01 اHــــؤرخ في 22
جــــمــــادى األولى عـــام 1408 اHــــوافق 12 يـــنـــايــــر ســـنـــة 1988
واHــتـضـمن الــقـانـون الـتـوجــيـهي لـلــمـؤسـسـات الــعـمـومـيـة

pال سيما الباب الثالث منه pعدلHا pاالقتصادية

- و�ــــــقـــــتـــــضى الــــــقـــــانـــــون رقم 88-09 اHـــــؤرخ في 7
جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1408 اHــوافق 26 يــنــايــر ســنـة 1988

pتعلق باألرشيف الوطنيHوا

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 90-21 اHــــؤرخ في 24
مــحــرم عــام 1411 اHــوافق 15 غــشت ســنــة 1990 واHــتــعــلق

pتممHعدل واHا pباحملاسبة العمومية

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 12-07 اHــــؤرخ في 28
ربــــيـع األول عــــام 1433 اHـــــوافق 21 فـــــبــــرايـــــر ســـــنــــة 2012

pتعلق بالواليةHوا

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

 pالوزير األول Wتضمن تعيHوا

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

pأعضاء احلكومة Wتضمن تعيH2012 وا

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 96-168 اHؤرخ
في 25 ذي احلـــجـــة عــام 1416 اHــوافق 13 مـــايـــو ســـنــة 1996
pالذي يحدد كيفيات تسيير األرشيف القضائي وحفظه

pوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

الفصل األولالفصل األول
أحكام عامةأحكام عامة

اHـــــادة األولى : اHـــــادة األولى :  يـــــهــــدف هـــــذا اHـــــرســـــوم إلـى إنـــــشــــاء
مـــراكــز جــهـــويــة لألرشـــيف الــقـــضــائي وحتـــديــد كــيـــفــيــات
تنظيمها وسيرها والتي تدعى في صلب النص "اHركز".

pركز مـؤسسة عمومية ذات طابع إداريHادة 2 :   :  اHادة اHا
تـتـمـتع بــالـشـخـصـيــة اHـعـنـويـة واالســتـقالل اHـاليp تـوضع

حتت وصاية وزير العدلp حافظ األختام.

3 : : حتـــــدد مــــقـــــرات اHـــــراكـــــز واخـــــتـــــصـــــاصـــــهــــا اHــــادة اHــــادة 
اإلقليمي في اHلحق اHرفق بهذا اHرسوم.

اHـادة اHـادة 4 :  : يـتـولى اHـركـز اسـتالم األرشـيف الـقـضائي
ومعاجلته وحفظه.

وفي هذا اإلطارp يكلف  على اخلصوصp �ا يأتي :

- اسـتالم األرشيف القـضائي من اجلهـات القضـائية
pعمول بهHعنية وفرزه وفقا للتنظيم اHا

pتنظيم األرشيف القضائي وترتيبه وتسجيله -

- تــســهــيل الـــوصــول لألرشــيف الـــقــضــائي واالطالع
عـلـيه واســتـنـسـاخه وتـبــلـيـغه في احلـدود الــتي يـسـمح بـهـا

pعمول بهماHالتشريع والتنظيم ا

- تطبيق جـدول تسيير األرشيـف القضائي وتقد�
pاالقتراحات اخلاصة بتحيينه

- اســـتــعــمـــال تــكـــنــولــوجـــيــات اإلعالم واالتـــصــال في
pمجال األرشيف القضائي

pالسهر على أمن األرشيف القضائي -

- تنـظـيم دورات تـكويـنـية في مـجـال تدخـله لـصالح
موظفيه وموظفي اجلهات القضائية.

الفصل الثانيالفصل الثاني
التنظيم والسيرالتنظيم والسير

اHادة اHادة 5 :  : يدير اHركز مجلس إدارة ويسيره مدير.
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القسم األولالقسم األول
مجلس اإلدارةمجلس اإلدارة

اHادة اHادة 6 :  : يتكون مجلس اإلدارة من :
pرئيسا pحافظ األختام pثل عن وزير العدل� -

pاليةHكلف باHثل عن الوزير ا� -
pثل عن وزير اجملاهدين على مستوى الوالية� -

- الـــنـــواب الـــعـــامــW ومـــحـــافـــظي الـــدولــة لـــلـــجـــهــات
pعنية أو �ثليهمHالقضائية ا

- �ـــــثل عـن الــــوالـي الـــــذي يـــــقع اHـــــركـــــز في إقـــــلـــــيم
pواليته

- �ثل عن اHديرية العامة لألرشيف الوطني.
�ـكن مـجلس اإلدارة أن يـسـتـعـW بـأي شـخص �ـكنه
أن يفـيـده بـحكم كـفـاءته في اHـسائـل اHدرجـة ضـمن جدول

األعمال.
يــــشـــــارك اHــــديــــر فـي اجــــتـــــمــــاعــــات مـــــجــــلس اإلدارة

بصوت استشاريp ويتولى أمانته.
اHـادة اHـادة 7 :  : يــدرس مـجــلس اإلدارة ويـقــتـرح الــتـدابــيـر

التي من شأنها حتسW سير اHركز وتأدية مهامه.
وبهذه الصفةp يتداول على اخلصوصp فيما يأتي :

pيزانية واحلساب اإلداريHمشروع ا -
pالتنظيم الداخلي والنظام الداخلي للمركز -
pالعقود واالتفاقيات واالتفاقات والصفقات -

- مـشاريع اخملـطـطات والـبرامج الـسـنويـة واHتـعددة
pالسنوات لتنظيم األرشيف القضائي وسيره وحفظه

pركز أو تهيئتهHمشاريع توسيع ا -
pقبول الهبات والوصايا -

- التقرير السنوي عن النشاط.

اHــــادة اHــــادة 8 :  : يـــعــــW أعـــضـــاء مـــجـــلس اإلدارة بـــقـــرار من
وزير الـعـدلp حافظ األخـتـامp بنـاء عـلى اقتـراح الـسلـطات
الــــتـي يــــنـــتــــمــــون إلــــيــــهــــا Hــــدة ثالث (3) ســــنــــوات قــــابــــلـــة

للتجديد.

وفـي حـــالــــة انـــقــــطـــاع عــــضـــويــــة أحــــد األعـــضــــاءp يـــتم
WـعHويـخـلفه الـعـضو ا pاسـتـخالفه حسب األشـكـال نفـسـها

اجلديد حتى  انقضاء مدة العضوية.

9 :  : يــــجـــتــــمع مــــجـــلس اإلدارة فـي دورة عـــاديـــة اHــادة اHــادة 
pبــنــاء عــلى اســتــدعــاء من رئــيــسه p(2) في الــســنــة Wمـرت

و�ـكـنـه أن يـجـتـمع في دورة غـيـر عــاديـةp بـنـاء عـلى طـلب
مـن رئــــــيــــــسه أو مـن مــــــديــــــر اHــــــركــــــز أو من ثــــــلــــــثي (3/2)

أعضائه.

اHادة اHادة 10 :  : يحدد رئـيس مجلس اإلدارة جـدول أعمال
االجتماعاتp بناء على اقتراح مدير اHركز.

تــوجه االســـتــدعـــاءات مــرفـــقــة بـــجــدول األعـــمــال إلى
أعـضـاء مـجـلس اإلدارة خـمـسـة عـشر (15) يـوما عـلى األقل
قبل تـاريخ االجـتمـاعp و�ـكن تقـلـيص هذا األجل بـالـنسـبة

للدورات غير العادية دون أن يقل عن ثمانية (8) أيام.

اHــــــــادة اHــــــــادة 11 :  : ال تــــــــصـح مـــــــداوالت مــــــــجــــــــلس اإلدارة إال
بحضور ثلثي (3/2) أعضائه على األقل.

وإذا لم يـكــتـمل الـنـصـابp يـعــقـد اجـتـمـاع آخــر خـالل
الــثـمــانــيــة (8) أيــام اHــوالــيــةp وتــصـح مـــداوالت مــجـلـس
اإلدارةp في هذه احلالة مهما يكن عدد األعضاء احلاضرين.

تـتـخـذ قـرارات مـجـلس اإلدارة بـاألغـلـبـيـة الـبـسـيـطة
pوفي حــالـــة تــســـاوي عــدد األصــوات pلـألعــضـــاء احلــاضــريـن

يكون صوت الرئيس مرجحا.

12 :  : تـــــــــدوّن مـــــــــداوالت مـــــــــجـــــــــلـس اإلدارة في اHــــــــادة اHــــــــادة 
مـــحــاضـــر وتــســـجل في ســـجل خــاص  ويـــوقــعـــهــا الـــرئــيس

ومدير اHركز.

ترسل محاضـر االجتماعـات إلى وزير العدلp حافظ
األخــتـامp وإلـى كل عـضــو في مــجـلس اإلدارة خـالل الـشــهـر

اHوالي لتاريخ االجتماع.

اHـادة اHـادة 13 :  : تـكـون مــداوالت مـجـلس اإلدارة نـافـذة في
أجل أقـــصـــاه ثالثــون (30) يــومـــا من تـــاريخ إرســـالـــهــا إلى
الـــســلــطــة الــوصــيـــةp مــا لم تــعــتــرض عـــلــيــهــا هــذه األخــيــرة
صــراحـةp غــيـر أن اHــداوالت اHـتــعـلــقــة بـاHــيـزانــيـة وقــبـول
الـــهــبــات والــوصــايــا واالتــفــاقـــات اHــبــرمــة مع اHــؤســســات
األجــنــبـيــة ال �ــكن تــنـفــيــذهـا إال بــعــد اHـوافــقــة الـصــريــحـة

للسلطة الوصية.

القسم الثانيالقسم الثاني
مدير اHركزمدير اHركز

pــــديــــر بـــقــــرار من وزيـــر الــــعـــدلHا Wــــادة 14 :  : يــــعـــHــــادة اHا
حافظ األختام.

وتنهى مهامه حسب نفس األشكال.

اHـادة اHـادة 15 :  : يـكـون اHـديـر مـسؤوال عـن التـسـيـيـر الـعام
للمركز.
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ويكلف بهذه الصفةp على اخلصوصp �ا يأتي :
- تــمــثــيل اHــركــز أمــام الـــقــضــاء وفي جــمــيع أعــمــال

pدنيةHاحلياة ا
- إعــــداد مـــشــــروع مـــيــــزانـــيــــة اHـــركــــز وعـــرضـه عـــلى

pمجلس اإلدارة
- إبــرام جـــمــيع الـــصــفـــقــات واالتـــفــاقـــيــات والـــعــقــود

pعمول بهHواالتفاقات في إطار التنظيم ا
- �ـارسة الـسلطـة السـلمـية عـلى جمـيع مسـتخدمي

pركزHا
- تعـيـW اHسـتـخدمـW الـذين لم تقـرر طـريقـة أخرى

pلتعيينهم
- اقـــتـــراح الـــتـــنـــظـــيم الـــداخـــلـي والــنـــظـــام الـــداخـــلي

pللمركز
- حتضـير اجتـماعـات مجلس اإلدارة وضـمان تنـفيذ

pقراراته
pالسهر على تنفيذ النظام الداخلي للمركز -

pاقتراح مشاريع التعاون والتبادل -
- إعداد التقرير السنوي عن النشاط.

وهو اآلمر بصرف ميزانية اHركز.

اHــــادة اHــــادة 16 :  : يــــســـاعــــد اHــــديــــر في أداء مــــهـــامـه رؤســـاء
أقسامp يعينون بقرار من وزير العدلp حافظ األختام.

وتنهى مهامهم حسب األشكال نفسها.

القسم الثالثالقسم الثالث
التنظيم اإلداري للمركزالتنظيم اإلداري للمركز

اHـادة اHـادة 17 :  : يـضم اHـركزp حتـت سلـطـة اHديـرp الـهـياكل
اآلتية :

pقسم اإلدارة والوسائل -
pعاجلةHقسم االستقبال وا -

pقسم حفظ األرشيف وتبليغه -
- قسم اإلعالم اآللي.

18 :  : يــكــلف قــسم اإلدارة والــوســائلp ال ســيــمــا اHـادة اHـادة 
�ــــســــائل اإلدارة الــــعــــامــــة واHــــوارد الــــبــــشــــريــــة واHــــالــــيـــة

وتسيير الوسائل اHادية.

اHــادة اHــادة 19 :  : يـــكــلف قــسـم االســتــقــبــال واHـــعــاجلــةp عــلى
اخلصوصp �ا يأتي :

- اســــتــــقــــبــــال اHــــودعــــات من األرشـــــيف الــــقــــضــــائي
pوفرزها وتصنيفها

- الـــقــــيــــام �ــــعـــاجلــــة وحتــــلــــيل مــــضــــمـــون األرشــــيف
pالقضائي

pصيانة األرشيف القضائي -
- مـــسك قــوائم اجلـــرد والــفـــهــارس والــدالئـل اخلــاصــة

باألرشيف القضائي.

اHادة اHادة 20 :  : يكلف قـسم حفظ األرشيف وتبليغهp على
اخلصوصp �ا يأتي :

pالسهر على حفظ األرشيف القضائي -
pتبليغ األرشيف القضائي -

- تقييم حركية دخول وخروج األرشيف القضائي.

pعلى اخلـصوص pـادة 21 :  : يـكـلف قسم اإلعالم اآللـيHـادة اHا
�ا يأتي :

pإدارة وحفظ األرشيف القضائي إلكترونيا -
- تــأمــW حـــفظ اHــلــفـــات وتــقــلـــيص آجــال مــعـــاجلــتــهــا

pوتسهيل البحث والدخول إليها
pعطيات وتأمينهاHتسيير قواعد ا -

- ضمان صيـانة وأمن الشبكة اإلعالمية التي تربط
pركز باجلهات القضائيةHا

- ضمان صيانة أجهزة اإلعالم اآللي للمركز.

اHـادة اHـادة 22 :  : يــحـدد الـتـنــظـيم الـداخــلي لـلـمــركـز بـقـرار
مشترك بW وزيـر العدلp حافظ األختـام والوزير اHكلف

باHالية والسلطة اHكلفة بالوظيفة العمومية.

الفصل الثالثالفصل الثالث
أحكام ماليةأحكام مالية

23 :  : يـــعـــد اHـــديـــر مــــشـــروع مـــيـــزانـــيـــة اHـــركـــز اHــادة اHــادة 
ويعرضه على مجلس اإلدارة للتداول بشأنه.

pـشـتـركـة لـوزيـر الـعـدلHـوافـقـة اHكـمـا يـعـرضه عـلى ا
حافظ األختام والوزير اHكلف باHالية.

اHــــادة اHــــادة 24 :  : تــــشــــتــــمل مــــيــــزانــــيــــة اHــــركــــز عــــلـى بـــاب
لإليرادات وباب للنفقات :

- في باب اإليرادات :- في باب اإليرادات :
pاإلعانات التي تمنحها الدولة -

pالهبات والوصايا -
- اإليرادات اHرتبطة بنشاط اHركز.



7 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 67 28 محر محرّم عام م عام 1434 هـ هـ
12 ديسمبر  سنة  ديسمبر  سنة 2012 م

- في باب النفقات :- في باب النفقات :
pنفقات التسيير -
- نفقات التجهيز.

اHــادة اHــادة 25 : :  تـــمــسك مــحـــاســبــة اHــركـــز حــسب قــواعــد
احملاسبة العمومية.

اHـادة اHـادة 26 : :  يـتـولى الــرقـابـة اHــالـيـة لـلــمـركـز مـراقب
مالي يعينه الوزير اHكلف باHالية.

اHـــــادة اHـــــادة 27 : :  يــــــرسل احلــــــســــــاب اإلداري والـــــتــــــقــــــريـــــر
الــــســــنــــوي عن نــــشــــاط اHــــركـــز إلـى وزيــــر الـــعــــدلp حــــافظ

األختام.

28 : :  يـــــــنــــــشــــــر هــــــذا اHــــــرســــــوم فـي اجلــــــريــــــدة اHـــــادة اHـــــادة 
الرّسميّة للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــرر بـــاجلـــزائـــر في 24 مـــحـــرّم عـــام 1434 اHــوافق 8
ديسمبر سنة 2012.

عبد اHالك ساللعبد اHالك سالل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اHلحقاHلحق

اHراكز اجلهوية لألرشيف القضائياHراكز اجلهوية لألرشيف القضائي

االختصاص اإلقليمياالختصاص اإلقليمياHركز اHركز  اHقراHقر

اHركز اجلهوي لألرشيف القضائي  بوهران

اHـــــــركـــــــز اجلـــــــهـــــــوي لـألرشــــــيـف الـــــــقـــــــضـــــــائي
بقسنطينة

اHركز اجلهوي لألرشيف القضائي بورقلة

اHركز اجلهوي لألرشيف القضائي باجلزائر

اHركز اجلهوي لألرشيف القضائي ببشار

اجملـــــالس الـــــقــــــضـــــائـــــيـــــة واحملـــــاكـم اإلداريـــــة لـــــوهـــــران
وتـلــمـســان وتـيــارت وسـيــدي بـلــعـبــاس ومـســتـغـا§
ومعسكر وتيسمسيلت وعW تموشنت وغليزان

اجملــالـس الــقـــضـائــيـة واحملـاكـم اإلداريـة لـقــسـنـطــيـنــة
وأم الــبـــواقي وبـــاتــنـــة وبـــجــايـــة وتـــبــســـة وجـــيــجل
وســـــــطــــــيـــف وســــكـــــيـــــكــــدة وعـــــنـــــابــــة وقــــــاHـــــة
وبـــــــرج بـــــوعـــــريـــــريـج والـــــطـــــارف وخـــــنـــــشـــــلــــــة

وسوق أهراس وميلة

اجملـــــالـس الـــــقـــــضـــــائـــــيـــــة واحملــــــاكم اإلداريـــــة لـــــورقـــــلـــــة
وتـامــنـغـست وإيـلـيـزي وغــردايـة وبـسـكـرة والـوادي

واألغواط واجللفة

- احملكمة العليا ومجلس الدولة ومحكمة التنازع 
- اجملـــالس الـــقـــضــــائـــيـــة واحملـــاكم اإلداريـــة لـــلـــجـــزائـــر
والـشـلف والـبـلـيـدة والبـويـرة وتـيـزي وزو واHـدية

واHسيلة وبومرداس وتيبازة وعW الدفلى

اجملالس الـقضـائيـة واحملاكم اإلداريـة لبـشار وتـندوف
وأدرار والبيض وسعيدة والنعامة

وهران

قسنطينة

ورقلة

اجلزائر

بشار

مــرســوم تــنـــفــيــذي رقم مــرســوم تــنـــفــيــذي رقم 12-410 مــؤرخ في  مــؤرخ في 24 مــحــر مــحــرّم عــامم عــام
1434  اHـوافق   اHـوافق 8 ديــسـمـبــر سـنـة  ديــسـمـبــر سـنـة p2012 يــحـدد أسـاسp يــحـدد أسـاس

ونسـبة اشـتراك وأداءات الـضمـان االجتمـاعي التيونسـبة اشـتراك وأداءات الـضمـان االجتمـاعي التي
يـسـتــفـيـد مـنـهـا الـصـحـفــيـون ومـعــاونــو الـصـــحــافـةيـسـتــفـيـد مـنـهـا الـصـحـفــيـون ومـعــاونــو الـصـــحــافـة
اHـــــتــــعـــــاقـــــدون وكــــــذا اجلــــــامــــعـــــيـــــون واخلــــــبــــراءاHـــــتــــعـــــاقـــــدون وكــــــذا اجلــــــامــــعـــــيـــــون واخلــــــبــــراء
اHـساهـمون في األنـشطـة الصـحفـية اHـأجورة حسباHـساهـمون في األنـشطـة الصـحفـية اHـأجورة حسب

العمل بااللتزام.العمل بااللتزام.
ـــــــــــــــــــــــــــــ

pإنّ الوزير األول

-  بــــنــــاء عــــلى تــــقــــريــــر وزيـــر الــــعــــمـل والـــتــــشــــغــــيل
 pوالضمان االجتماعي

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

- و�ـقـتـضى الـقـانـون الـعـضوي رقم 12 - 05 اHـؤرّخ
في 18 صــــفـــــر عــــام 1433 اHـــــوافق 12 يـــــنــــايـــــر ســـــنــــة 2012

pتعلق باإلعالمHوا
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- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 83 - 11 اHــؤرّخ في 21
رمــضـان عـام 1403 اHـوافق 2 يـولـيــو سـنـة 1983 واHــتـعـلق
بـالتأمينـات االجتماعيـةp اHعدّل واHتمّمp ال سـيما اHادتان

p5 و76 منه

- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 83 - 13 اHــؤرّخ في 21
رمــضـان عـام 1403 اHـوافق 2 يـولـيــو سـنـة 1983 واHــتـعـلق

pتمّمHعدّل واHا pهنيةHبحوادث العمل واألمراض ا

- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 83 - 14 اHــؤرّخ في 21
رمــضـان عـام 1403 اHـوافق 2 يـولـيــو سـنـة 1983 واHــتـعـلق
pفي مــجـــال الــضـــمــان االجــتـــمــاعي WـــكــلــفـــHبـــالــتـــزامــات ا

pتمّمHعدّل واHا

- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 90 - 11 اHــؤرّخ في 26
رمـضـان عام 1410 اHـوافق 21 أبـريل سـنة 1990 واHـتـعلق

pادة 4 منهHال سيما ا pتمّمHعدّل واHا pبعالقات العمل

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

pالوزير األول Wتضمن تعيHوا

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

pأعضاء احلكومة Wتضمن تعيHوا

- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 08 - 124
اHــؤرّخ في 9 ربـــيع الـــثـــانـي عــام 1429 اHــوافق 15 أبــريل
سـنة 2008 الذي يـحدد صالحـيات وزيـر الـعمل والـتشـغيل

pوالضمان االجتماعي

- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 08 - 140
اHــــؤرّخ في 4 جـــمـــادى األولى عـــام 1429 اHــــوافق 10 مـــايـــو
سـنـة 2008 الـذي يــحــدد الـنــظــام الـنــوعي لــعالقــات الــعـمل

pWتعلقة بالصحفيHا

  pوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي : 

اHــاداHــادّة األولى :ة األولى : تـــطــبـــيــقـــا ألحــكـــام اHــادتــW 5 و76 من
الـــقـــانـــون رقم 83 - 11 اHــؤرّخ في 21 رمـــضـــان عـــام 1403
اHــــوافق 2 يـــولـــيــــو ســـنـــة 1983 واHـــتــــعـــلق بــــالـــتـــأمــــيـــنـــات
االجــــتـــمـــاعـــيــــةp يـــهـــدف هــــذا اHـــرســـوم إلـى حتـــديـــد أســـاس
ونـــســـبـــة اشـــتـــراك وأداءات الـــضـــمــــان االجـــتـــمـــاعي الـــتي
يستفيد منـها الصحفيون ومعاونـو الصحافة اHتعاقدون
وكذا اجلـامعيـون واخلبراء  الـذين يسـاهمون في األنـشطة
الــصــحــفــيــة اHــأجـورة حــسب الــعــمل بــااللــتــزامp بــصــفـتــهم

فئات خاصة من اHؤمن لهم اجتماعيا.

اHــاداHــادّة ة 2 :  : يـــحــدد أســاس ونـــســبــة اشــتـــراك الــضــمــان
االجتماعي اHطبـقW على الصحفيـW ومعاوني الصحافة
اHتعاقدين اHأجورين حسب العمل بااللتزامp كما يأتي :
- األساس : مـبلغ األجـرة اHدفـوعة بـعنـوان األنشـطة
pرتبطة مباشرة بالتحريرHالصحفية واألعمال األخرى ا

- النسبة : 13.25% موزعة كاآلتي :

pستخدمH12% على عاتق جهاز الصحافة ا *

* 1.25% عـلى عــاتق الــصـحـفـي أو مـعــاون الـصــحـافـة
اHتعاقدين.

يطـبق أسـاس ونـسبـة اشـتراك الـضـمان االجـتـماعي
اHـتـعـلـقـW بــالـصـحـفـيـW ومـعـاوني الــصـحـافـة اHـتـعـاقـدين
الـــمــأجـورين حــسـب الــعــمـل بــااللـتـــزام واHـــذكــورين في
الـــــفـــــقـــــرة األولـى أعالهp فـي حـــــدود ثالث (3) ســــنـــــوات من

االنتساب إلى الضمان االجتماعي.

بــعــد الـــســنــة الــثــالـــثــة من االنــتــســـاب إلى الــضــمــان
االجـــتـــمــاعـيp يـــجب أن يـــخـــضع إجـــبـــاريـــاp الـــصـــحـــفـــيــون
ومعـاونـو الـصـحـافـة اHتـعـاقـدون اHـأجـورون حـسب الـعمل
بااللتـزام لنظـام الضـمان االجتـماعي اHـطبق على الـعمال

األجراءp مهما كانت طبيعة أجرتهم.

اHـاداHـادّة ة 3 :  : يـسـتـفـيـد الـصحـفـيـون ومـعـاونـو الـصـحـافة
اHـتــعـاقـدون اHـأجــورون حـسب الـعــمل بـااللـتــزامp بـعـنـوان
أحــــــكــــــام الــــــفــــــقـــــرة األولـى مـن اHـــــادة 2 أعـالهp من األداءات
الـعــيـنــيــة لـلــتـأمــW عن اHــرض واألمـومــة وأداءات حـوادث
الــعـمـل واألمـراض اHــهــنــيـةp كــمــا هــو مـنــصــوص عـلــيه في

التشريع اHعمول به.

اHــاداHــادّة ة 4 :  : يـــحــدد أســاس ونـــســبــة اشــتـــراك الــضــمــان
االجـــتـــمــاعـي اHـــطـــبـــقــW عـــلـى اجلـــامـــعــيـــW واخلـــبـــراء وكل
شـخص آخـر يسـاهـمـون في األنـشطـة الـصـحفـيـة اHـأجورة
pمـن جـــهــــة أخـــرى pوالــــذين هم pحـــسـب الـــعــــمل بــــااللــــتـــزام
pـهـني الـرئـيـسيHمـؤمـنـون اجـتـمـاعـيـا بـعـنــوان نـشـاطـهم ا

أجراء أو غير أجراءp كاآلتي :
- األساس : مـبلغ األجـرة اHدفـوعة بـعنـوان األنشـطة

pالصحفية
- الـــنـــســـبـــة :  2.75 % عـــلـى عـــاتق جـــهـــاز الـــصـــحـــافـــة

اHستخدم حصريا.

اHـاداHـادّة ة 5 :   :  فـي إطـار أنـشـطـتـهـم الـصـحـفـيــةp يـسـتـفـيـد
األشــــــــخــــــــاص اHـــــــذكــــــــورون فـي اHـــــــادة 4 أعـالهp من أداءات
حوادث العـمل واألمراض اHهـنيـة طبقـا للـتشريع اHـعمول

به. 
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اHاداHادّة ة 6 : :  ينـشر هـذا اHرسـوم في اجلريـدة الرّسـميّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــرر بـــاجلـــزائـــر في 24 مـــحـــرّم عـــام 1434 اHــوافق 8
ديسمبر سنة 2012.

عبد اHالك ساللعبد اHالك سالل
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــرســوم تــنـــفــيــذي رقم مــرســوم تــنـــفــيــذي رقم 12-411 مــؤرخ في  مــؤرخ في 24 مــحــر مــحــرّم عــامم عــام
1434 اHوافـق  اHوافـق 8 ديسـمبـر سنة  ديسـمبـر سنة p2012 يحـدد كيـفياتp يحـدد كيـفيات

تـسييــر حـســاب التخـصـيـص اخلـاص رقم تـسييــر حـســاب التخـصـيـص اخلـاص رقم 302-093
الـــذي عـــنــوانـه "صـــنـــدوق دعـم هــيــئـــات الــصــحــافــةالـــذي عـــنــوانـه "صـــنـــدوق دعـم هــيــئـــات الــصــحــافــة
اHــكـــتـــوبـــة والــســـمـــعــيـــة الـــبـــصــريـــة واإللـــكــتـــرونـــيــةاHــكـــتـــوبـــة والــســـمـــعــيـــة الـــبـــصــريـــة واإللـــكــتـــرونـــيــة
Wمـســتـوى الــصـحــفـيـ Wونــشـاطـــات تـكــويـن وحتـســWمـســتـوى الــصـحــفـيـ Wونــشـاطـــات تـكــويـن وحتـســ

واHتدخلW في مهن االتصال".واHتدخلW في مهن االتصال".
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

pإنّ الوزير األول

- بــنــاء عـلـى الـتــقــريـر اHــشــتـرك بــW  وزيــر اHـالــيـة
pووزير االتصال

- وبـناء على الـدّستـورp ال سيّمـا اHادّتان 85-3 و125
p( الفقرة 2) منه

- و�ــقــتـضى الــقــانـون الــعــضـوي رقم 12-05 اHـؤرخ
في 18 صــــفـــــر عــــام 1433 اHـــــوافق 12 يـــــنــــايـــــر ســـــنــــة 2012

pادتان 127 و 128 منهHال سيما ا pتعلق باإلعالمHوا

- و�قتضى القانون رقم 84-17 اHؤرخ في 8 شوال
Wـتـعـلق بـقـوانـHـوافق 7 يـولـيــو سـنـة 1984 واHعـام 1404 ا

pتممHعدل واHا pاليةHا

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 90-21 اHــــؤرخ في 24
مــحــرم عــام 1411 اHــوافق 15 غــشت ســنــة 1990 واHــتــعــلق

pتممHعدل واHا pباحملاسبة العمومية

- و�قـتضى القانون رقم 11-16 اHؤرخ في 3  صفر
عــام 1433 اHــــوافق 28 ديـــســـمــــبـــر ســـنـــة 2011 واHـــتـــضـــمن

pادة 85 منهHال سيما ا p2012 الية لسنةHقانون ا

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

 pالوزير األول Wتضمن تعيHوا

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

pأعضاء احلكومة Wتضمن تعيH2012 وا

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 98-168 اHؤرخ
في 22 مـحـرم عام 1419 اHـوافق 19 مـايـو سـنـة 1998 الـذي
يــحـدد كـيـفــيـات تـســيـيـر حـســاب الـتـخــصـيص اخلـاص رقم
p"كتوبةH093-302 الذي عنوانه "صندوق دعم الصحافة ا

pوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم  ما يأتي :يرسم  ما يأتي :

اHــاداHــادّة األولى :ة األولى : تـطبـيـقا ألحـكـام اHادة 85 من الـقـانون
رقم 11-16 اHــــــؤرخ في 3  صـــــــفـــــــر عــــــام 1433 اHــــــوافق 28
ديــســمــبــر ســنـة 2011 واHـتــضــمن قــانــون اHــالــيـــة لــســنـــة
p2012 يــــهـــــدف هــــــذا اHــــرســـوم إلـــى حتـــديــــــد كــــيـــفــــــيـــات

تسـييــر حـسـاب الـتـخصــيـص اخلـاص رقم 093-302 الذي
عــــنـــوانـه "صـــنــــدوق دعم هــــيـــئــــات الـــصــــحــــافـــة اHــــكـــتــــوبـــة
والـســمـعـيــة الـبــصـريــة واإللـكــتـرونــيـة ونــشـاطـات تــكـوين
وحتـــســـW مـــســـتـــوى الـــصـــحـــفـــيـــW واHـــتـــدخـــلـــW في مـــهن

االتصال".

اHـاداHـادّة ة 2 :  : يفتح في كتـابات أمW  اخلزيـنة الرئيسي
حساب التخصيص اخلاص رقم 302-093 .

يــكـــون الــوزيــر اHـــكــلف بــاالتـــصــال اآلمــر بـــالــصــرف
الرئيسي لهذا احلساب.

اHـاداHـادّة ة 3 :  : يقيد في احلساب رقم 093-302 مايأتي :

في باب اإليرادات :في باب اإليرادات :
pإعانات الدولة واجلماعات احمللية -

pساهمات األخرىHوارد أو اHجميع ا -
- الهبات والوصايا.

في باب النفقات :في باب النفقات :
- اإلعـانات اHـمـنـوحـة التي تـهـدف  في إطـارالـصالح
الـعـام إلـى تـرقـيــة هـيـئــات الـصــحـافـة الــوطـنــيـة اHـكــتـوبـة
والـــســـمــعـــيـــــة الـــبـــصــريـــــة واإللـــكـــتـــرونــيـــــة  وال ســـيـــمــــا
تـشـجــيــع بــروز صـحـافــــة مـتـخـصــصـة ومـحـلــيـة وجـهـويـة

pعزولة أو النائيةHناطق اHودعم نشر الصحافة فـي ا
- تــــمــــويل نــــشــــاطــــات تــــكــــويـن وحتــــســــW مــــســــتـــوى

الصحفيW واHتدخلW في مهن االتصال.
حتـدد قـائمـة اإليـرادات والـنـفـقات اHـقـتـطـعـة من هذا
احلـــســاب بــقــرار مـــشــتــرك بــW الـــوزيــر اHــكــلـف بــاHــالــيــة

والوزير اHكلف باالتصال.

اHــاداHــادّة ة 4 :  :  تــمــنح اإلعــانــات الـتـي تـهــدف إلى تــرقــيـة
هـــيـــئـــات الـــصـــحـــافـــة اHـــكـــتـــوبـــة والـــســـمـــعـــيـــة الـــبـــصـــريــة
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Wواإللــكــتــرونــيــة وكــذا تــمــويل نــشــاطــات تــكــوين وحتــســ
مسـتـوى الصـحفـيـW واHتـدخلـW في مـهن االتصـال حسب
مـعــايـيــر الـتــأهـيـلp الـتي حتــددهـا جلــنـة خــاصـة تــنـشــأ لـدى

الوزير اHكلف باالتصال.

يـحــدد تـشــكـيل هـذه الــلـجــنـة وعـمــلـهــا وكـذا كـيــفـيـات
منح اإلعانات بقرار من الوزير اHكلف باالتصال.

اHـــــاداHـــــادّة ة 5 :  :  يــــتـم تــــمــــويـل هــــذه الــــنــــشـــــاطــــات طــــبــــقــــا
Hقتضيات دفتر الشروط العامة اHلحق بهذا اHرسوم.

6 :  :  حتــدد كــيــفــيـات مــتــابــعــة وتــقــيــيم حــسـاب اHــاداHــادّة ة 
الـتـخـصـيص اخلاص رقم 093-302 الـذي عـنـوانه "صـندوق
دعم هــيـئــات الــصــحـافــة اHــكـتــوبــة والــسـمــعــيــة الـبــصــريـة
واإللـــكـــتـــرونـــيـــة ونـــشـــاطـــات تـــكـــوين وحتـــســـW مـــســـتـــوى
الـــصــــحـــفـــيــــW واHـــتــــدخـــلــــW في مـــهـن االتـــصــــال"p بـــقـــرار
مـشــتــرك بــW الـوزيــر اHــكـلـف بـاHــالــيـة والــوزيــر اHــكـلف

باالتصال.

7 :  :  تـــلـــغـى أحـــكــام اHــرســوم الــتــنــفــيــذي رقم اHــاداHــادّة ة 
98-168 اHــؤرخ في 22 مــحــرم عـام 1419 اHــوافق 19 مــايــو

سنة 1998 واHذكور أعاله.

اHـاداHـادّة ة 8 :  :  ينشر هـذا اHرسوم في اجلريـدة الرّسميّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــرر بـــاجلـــزائـــر في 24 مـــحـــرّم عـــام 1434 اHــوافق 8
ديسمبر سنة 2012.

عبد اHالك ساللعبد اHالك سالل
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دفتر الشروط العامة الذي يحدد حقوق وواجباتدفتر الشروط العامة الذي يحدد حقوق وواجبات
األطراف اHعنية بتنفيذ العمليات اHقررة األطراف اHعنية بتنفيذ العمليات اHقررة في حسابفي حساب
التخصيص اخلاص رقم التخصيص اخلاص رقم 093-302 الذي عنوانه "صندوق الذي عنوانه "صندوق
دعم هيئــات الصحافـة اHكتوبة والسمعية البصريةدعم هيئــات الصحافـة اHكتوبة والسمعية البصرية
واإللكترونية ونشاطات تكوين وحتسW مستوىواإللكترونية ونشاطات تكوين وحتسW مستوى

الصحفيW واHتدخلW في مهن االتصال"الصحفيW واHتدخلW في مهن االتصال"

اHــاداHــادّة األولى :ة األولى : تـطبـيـقا ألحـكـام اHادة 85 من الـقـانون
رقم 11-16 اHــــــؤرخ في 3  صـــــــفـــــــر عــــــام 1433 اHــــــوافق 28
p2012 ـالية لـسنةHـتضمن قـانون اHديسـمبر سنة 2011 وا
يــهـدف دفــتـر الـشــروط هـذا  إلى حتــديـد حـقــوق وواجـبـات

األطراف اHستفيدة من اإلعانات أو من التمويل.

اHـاداHـادّة ة 2 :  : تمنح هذه اإلعـانات أو التمويالت حصريا
لـــهـــيــئـــات الـــصـــحـــافــة الـــوطـــنـــيــة الـــعـــامـــة واخلــاصـــةp وفق
اHـعـايـيـر الـتـأهـيـلـيـة الـنـاشـطـة في مـجـال االتـصـال والـتي

تستوفي الشروط اآلتية :

pاخلضوع للقانون اجلزائري -

pالتسجيل في السجل التجاري -

- تــســويــة مــجــمـل األعــبــاء االجــتــمــاعــيــة واجلــبــائــيــة
اHـنـصـوص عـلـيـهـا في الـتـشـريع والـتـنـظـيم اHـعـمـول بـهـما

مع إثبات إبراء الذمة.

اHــــــاداHــــــادّة ة 3 :  : تــــــمـــــنح هــــــذه اإلعـــــانـــــات أو الـــــتــــــمـــــويالت
لألطـراف اHسـتـفـيدة بـقـرار من الـوزير اHـكـلـفة بـاالتـصال
فـي حـدود االعـتـمــادات اHـفـتـوحــة في حـسـاب الــتـخـصـيص
اخلـاص رقم 093-302 الـذي عـنـوانه "صــنـدوق دعم هـيـئـات
الـصـحـافـة اHـكـتـوبـة والــسـمـعـيـة الـبـصـريـة واإللـكـتـرونـيـة
Wمــــســــتــــوى الــــصــــحــــفــــيـــ Wونــــشــــاطـــات تــــكــــويـن وحتــــســــ

واHتدخلW في مهن االتصال".

اHـاداHـادّة ة 4 :  : يوضح قرار الوزير اHكلف باالتصال :

pمبلغ اإلعانة أو التمويل -

pموضوع اإلعانة أو التمويل -

pستفيدHالطرف ا -

- نــســـبــة مـــصــاريـف الــتـــســيـــيــر  والـــتي ال �ــكن أن
تتجاوز 10 % من مبلغ اإلعانة أو التمويل.

اHــاداHــادّة ة 5 :  : تـتـبع كل إعـانـة أو تـمـويل بـإبـرام اتـفـاقـية
Wب pتـوضح كيـفيـات منح واسـتعـمال اإلعـانة أو الـتمـويل
الـوزارة اHـكلـفـة باالتـصـال والطـرف اHـستـفيـد من اإلعـانة

أو التمويل.

اHـاداHـادّة ة 6 :  : تلتزم األطـراف اHستفـيدة من اإلعانات أو
التمويالت بفـتح حساب خاص باHبالغ  اخملصصة حصريا

لهذا الغرض.

Wــبــرمــة بـH7 :   :  يــجب أن تــوضح االتــفــاقــيــة ا اHــاداHــادّة ة 
الــوزارة اHــكــلــفـة بــاالتــصــال وبــW الـطــرف اHــســتــفــيـد من

اإلعانة أو التمويلp  ال سيما ما يأتي :

pالعمليات التي سيتم إجنازها -

pآجال اإلجناز -

pكيفيات وشروط استعمال اإلعانة أو التمويل -

- احلـــاالت اHــتـــعــلـــقــة بـــســحـب أو تــعـــلــيق اإلعـــانــة أو
pالتمويل و/أو فسخ االتفاقية

- كل بـــــنـــــد آخـــــر من شـــــأنـه ضــــمـــــان حتـــــقـــــيـق هــــدف
االتفاقية.
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اHــاداHــادّة ة 8 :   :  تـلـتـزم األطــراف اHـسـتـفــيـدة من اإلعـانـات
أو الــتــمــويالت بــإرســال الـــوثــائق  واHــعــلــومــات لــلــوزارة
اHـكــلـفــة بــاالتـصــال قــصـد الــتـحــقق من اســتــعـمــال األمـوال

اHمنوحة وفقا لوجهتها.

9 :   :  تـــــلـــــتــــــزم األطــــــراف اHـــــســـــتـــــفــــيــــــــدة مـن اHـــــاداHـــــادّة ة 
اإلعـانـــات أو الـتـمـويــالت فــي كـل مـرحـلـــــة مـن إجنــــاز
الــعـــمــلــيـــات اHــقــــــررة فــي االتــفــاقـــيــةp بــتــقـــد� حــصــيــلــة

اHراحل للوزارة اHكلفة باالتصال.

كما تلتزم بـتقد� حصيلـة عن استعمال اإلعانات أو
الـتمـويالت للـوزارة اHكـلفـة باالتـصال في غـضون الـثالثة
(3) أشـهـر الـتي تــلي اخـتـتـام الــعـمـلـيـة أو الــعـمـلـيـات وفي

نهاية كل سنة.

pـادّة ة 10 :  : كل تعديل أو تـتميم لدفتر الشروط هذاHـاداHا
يـكون مـحل مـلـحق تـعده الـوزارة اHـكـلـفة بـاالتـصـال موقع
وموافق عليه مـن األطراف اHستفيدة من اإلعانات أو من

التمويل.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــرســوم تــنـــفــيــذي رقم مــرســوم تــنـــفــيــذي رقم 12-412 مــؤرخ في  مــؤرخ في 25 مــحــر مــحــرّم عــامم عــام
1434  اHوافـق اHوافـق 9 ديسـمبر سنة  ديسـمبر سنة p2012 يتعـلق بتنظيمp يتعـلق بتنظيم

انتخاب أعضاء مجلس األمة اHنتخبW وسيره.انتخاب أعضاء مجلس األمة اHنتخبW وسيره.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

pإنّ الوزير األول

- بـــنــاء عـــلى تـــقــريـــر وزيـــر الــداخـــلـــيــة واجلـــمـــاعــات
pاحمللية

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

- و�ــقــتـضى الــقــانـون الــعــضـوي رقم 12-01 اHـؤرخ
في 18 صــــفـــــر عــــام 1433 اHـــــوافق 12 يـــــنــــايـــــر ســـــنــــة 2012

 pتعلق بنظام االنتخاباتHوا

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 11-10 اHــــؤرخ في 20
رجب عــام 1432 اHــوافق 22 يـــونــيــو ســنــة 2011 واHــتــعــلق

pبالبلدية

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 12-07 اHــــؤرخ في 28
ربــــيـع األول عــــام 1433 اHـــــوافق 21 فـــــبــــرايـــــر ســـــنــــة 2012

pتعلق بالواليةHوا

- و�ـقتـضى اHـرسـوم الـرئاسي 12-325 اHـــؤرخ في
16 شـــــوال عـــــام 1433 اHـــــوافق 3 ســـــبـــــتــــمـــــبــــر ســـــنــــة 2012

 pالوزير األول Wتضمن تعيHوا

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

pأعضاء احلكومة Wتضمن تعيH2012 وا

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 97-423 اHؤرخ
في 10 رجـب عـــام 1418 اHــــوافق 11 نـــوفـــمــــبـــر ســـنـــة 1997
WنتخبHتعلق بتنـظيم انتخاب أعضاء مجلس األمة اHوا

pوسيره
 pوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم  ما يأتـي :يرسم  ما يأتـي :

اHـادة األولى :اHـادة األولى : يـحــدد هـذا اHـرســوم كـيـفــيـات تــنـظـيم
انتخاب أعضاء مجلس األمة اHنتخبW وسيره.

WــنـتــخـبـHـادة 2 : : تـنــتـخـب أعـضــاء مـجـلـس األمـة اHـادة اHا
باألغـلبيـة حسـب ªوذج االقـتراع اHتـعدد األسـماء في دور
واحـد عـلى مـسـتوى الـواليـة p هـيـئـة انـتـخـابـيـة مـكونـة من

مجموع :
pأعضاء اجمللس الشعبي الوالئي -

- أعضاء اجملالس الشعبية البلدية للوالية.

يـكــون الـتــصـويـت إجـبـاريــا مـا عــدا في حــالـة حـدوث
مانع قاهر.

Wاآلتـيـت Wـنتـمي إلى إحـدى الـفـئتـHـكن الـنـاخب ا�
أن �ارس حقه في التصويت بالوكالة بطلب منه :

- الـنـاخـبــون اHـرضى اHـوجـودون بـاHــسـتـشـفـيـات أو
pالذين يعاجلون في منازلهم

- الناخبون اHوجودون مؤقتا في اخلارج.

اHـادةاHـادة 3 : : ال تــعـطى الـوكــالـة إال لـوكــيل واحـد يــنـتـمي
إلى  نفس الهيئة االنتخابية.

حتــرر الــوكــالـــة بــغــيــر مــصــاريفp عـــلى طــلب خــطي
مـصــادق عــلــيه قــانــونــا أمـام كــاتب الــضــبط لــدى احملــكــمـة.

ويجب أن يصحب هذا الطلب بشهادة طبية.

يتم هـذا اإلجراء أمـام رئيس اHـركز الـدبلـوماسي أو
الــقــنــصــلـي بــالــنــســبــة لــلــنــاخـــبــW اHــوجــودين مــؤقــتــا في

اخلارج.

ال �كن أن يحوز الوكيل إال وكالة واحدة فقط.

يـبـصم الـوكـيل بـعـد إجـراء عـمـلـيـات الـتـصـويت عـلى
قائمة اإلمضاءات قبالة اسم ولقب اHوكل.

اHادةاHادة 4 : :   تمثل كل والية �قعدين (2).



28 محر محرّم عام م عام 1434 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 1267
12 ديسمبر  سنة ديسمبر  سنة 2012 م

اHـادةاHـادة 5 : :   يـتم الـتـصـريـح بـالـتـرشح بـإيـداع اHـتـرشح
على مستوى الوالية نسختW (2) من استمارة التصريح

�لؤها اHترشح حسب اHطلوب ويوقع عليها.

يــــتــــوقف تــــســــلــــيم اHــــصــــالح اخملــــتــــصــــة فـي الــــواليـــة
اسـتمارة التـصريح بالتـرشحp على تقد� اHـترشح رسالة

يعلن فيها نية تكوين ملف الترشح.

اHادةاHادة 6 : : يجب أن يصـحب التصريح بالترشح ملف
يتكون من الوثائق اآلتية :

Wاســـتـــمـــارة الـــتـــصــــريح بـــالـــتـــرشـح في نـــســـخـــتـــ -
pترشح ويوقع عليهاH(2) �لؤها ا Wاثنت

pيالدHمستخرج من عقد ا -

pـسـؤول األول عن احلـزبHشـهـادة تـزكـيـة يـوقـعـهـا ا -
بالنسبة للمترشحW حتت رعاية حزب سياسي.

اHــادةاHــادة 7 : : �ـــكن الـــلــجــنـــة االنــتـــخــابـــيــة الـــوالئــيــةp أن
تــرفض بــقــرار مــعـلـل أي تــرشح لم تــتــوفــر فــيه الــشـروط

القانونية.

يـجب أن يـبـلغ قـرار الـرفض إلى اHـتـرشح في مـهـلة
يومW (2) ابتداء من تاريخ إيداع التصريح بالترشح.

يـــكــــون قـــرار الـــرفـض قـــابال لـــلــــطـــعن أمــــام احملـــكـــمـــة
اإلداريـــة اخملــتـــصــة إقـــلـــيــمـــيــا خـالل ثالثــة (3) أيـــام كـــامـــلــة

ابتداء من تاريخ تبليغ الرفض.

تــفــصـل احملــكــمــة في الــطــعن بــحــكم خالل خــمــســة (5)
أيام كاملة ابتداء من تاريخ تسجيل الطعن.

يـبلغ احلـكم اHـتـخـذ فورا إلى األطـراف اHـعـنـية وإلى
الوالي قصد تنفيذه.

يــــكـــون هـــذا احلـــكم غـــيـــر قـــابـل ألي شـــكل من أشـــكـــال
الطعن.

اHادةاHادة 8 : : يفتح مكتب التصويت �قر كل والية.

يـــدوم االقـــتــراع يـــومـــا واحـــدا ويــفـــتح عـــلى الـــســـاعــة
الثـامنة (8) صبـاحا ويـختتم فـي نفس اليـوم على الـساعة

اخلامسة (5) مساء.

غيـر أنهp في الواليـات التي تـثـبت فيـها تـأدية احلق
االنـتخـابي من طـرف كل الـنـاخـبW اHـسـجـلW عـلى قـائـمة
الـــتــوقـــيــعــاتp �ـــكن الـــتــصـــريح بــاخـــتــتـــام االقــتـــراع قــبل

الساعة اHذكورة في الفقرة السابقة.

يــبـــW رئــيس مـــكــتب الـــتــصـــويت عــلـــنــا بــأن جـــمــيع
الـناخـبـW اHسـجـلW عـلى قـائمـة الـتوقـيعـات قـد أدوا فعال
حــقــهـم االنــتــخــابي فــيــصــرح بــاخــتــتــام االقــتــراعp ويــشـرع

عندئذ في عملية الفرز.

اHــــادةاHــــادة 9 : : يـــتــــشــــكل مــــكـــتـب الـــتــــصــــويت من رئــــيس
ونــائب رئــيس ومــســاعــدين اثــنــpW كــلــهم قــضــاة يــعــيـنــهم

وزير العدلp حافظ األختام.

يزود مـكتب الـتصويـت بأمـانة يتـوالها كـاتب ضبط
يعينه وزير العدلp حافظ األختام.

وفي حالـة تغـيب أعضـاء مـكتب الـتصـويت أو كاتب
الضبطp يتم استخالفهم حسب األشكال نفسها.

اHـادةاHـادة 10 : : لــرئــيس مــكــتب الــتــصـويـت ســلـطــة األمن
داخل مــكـــتب الــتــصـــويتp و�ــكـــنه بــهــذه الـــصــفــة طــرد أي

شخص يخل بالسير العادي لعمليات التصويت.

Wيـــجــــوز لـــرئـــيـس مـــكـــتـب الـــتـــصــــويت أن يـــســــتـــعـــ
بأعوان القوة العمومية قصد حفظ النظام العام.

pــادة 11 :  : يـــحـــدّد الـــوالي مـــقـــر مـــكــتـب الـــتــصـــويتHــادةاHا
ويزود هـذا اHـكتب بـجمـيع اHـعدات والـوثائـق االنتـخابـية

الضرورية لسيره.

اHادةاHادة 12 : : يعد الوالي قـائمة الناخبW الذين تتكون
مــنــهم الـهــيــئــة االنـتــخــابـيــة  أربــعـة (4) أيــام قـبـل افـتــتـاح
االقــتــراعp حــسب الــتــرتــيب األبــجــدي وعــلى شــكـل قــائــمـة

توقيع.

WــتــرشــحـHتــوضع قــائــمــة الــتــوقــيع حتـت تــصــرف ا
والهيئة االنتخابية.

تــــودع في مـــكــــتب الــــتــــصـــويـت نـــســــخـــة مـن قـــائــــمـــة
التوقيع مصادق عليها قانونا من طرف الوالي.

اHــــادةاHــــادة 13 :  : تــــوضع حتت تــــصــــرف الــــنـــاخــــبــــW ورقـــة
الــتـــصــويـت اHــعـــدة في شـــكل قـــائــمـــة اســمـــيـــةp ويــجب أن

تتضمن ورقة التصويت ما يأتي :
pعنيةHالدائرة االنتخابية ا -

pتاريخ االنتخاب -
- ألــقــاب اHــتــرشــحــW وأســمــائــهم بــالــلــغــة الــعــربــيـة

وباألحرف الالتينية.

زيادة عـلى الـبيـانـات اHذكـورة أعالهp يـجب أن حتدد
ورقــة الــتـــصــويت تــســمــيــة احلــزب الـــســيــاسي بــالــنــســبــة

للمترشحW اHتقدمW حتت رعاية حزب سياسي.
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يحدد وزير الداخـلية واجلماعات احمللية بقرار شكل
ورقة التصويت و�يزاتها التقنية األخرى.

اHــــادةاHــــادة 14 :  : الــــتـــصــــويت شــــخــــصي وســــريp ويــــجـــري
بأظرفة غير شفافة وغير مدمغة وعلى ªوذج موحد.

اHــادةاHــادة 15 :  : يـــتـــنـــاول الـــنـــاخـبp بـــنـــفـــسه عـــنـــد دخـــول
الــقـاعـة وبــعـد إثـبــات هـويــته عن طـريق تــقـد� أيـة وثــيـقـة
رسـمـيـة لــهـذا الـغــرض ألعـضـاء مــكـتب الـتــصـويت p ظـرفـا
ونـسـخة من ورقـة أو أوراق الـتصـويت ويـتوجه مـبـاشرة
إلى اHـعـزل حـيث يـضع ورقـته في الـظـرف دون أن يـغادر

القاعة.

يــشــهــد الــنـاخب رئـيس مـكـتب الـتصـويت عـلى أنه
ال يــحـــمل ســوى ظــرفــا واحــداp وعــنــدئــذ يــأذن له الــرئــيس

بإدخال الظرف في الصندوق.

اHـادةاHـادة 16 :  : يـثــبت تـصــويت كل نـاخب بــوضع بــصـمـة
السبابة اليسرىp على قائمة التوقيعات.

اHــادةاHــادة 17 :  : يـــوقع جــمـــيع أعـــضــاء مــكـــتب الــتـــصــويت
على قائمة التوقيع �جرد اختتام االقتراع.

اHادةاHادة 18 :  : يـحق لكل متـرشح أو Hمـثله الذي يـختاره
من بـW نـاخــبي الـهـيـئــة االنـتـخـابــيـة أن يـحـضــر عـمـلـيـات

التصويت.

غــيــر أنـهp ال �ــكن في أي حــال مـن األحــوالp حــضــور
أكــــثــــر من خــــمــــســــة (5) �ــــثـــلـي اHـــتــــرشـــحــــW في مــــكـــتب

التصويت في آن واحد.

وبالـنسبـة Hكاتب الـتصويت الـتي سجلت بـها أكثر
Wيــتم تـعــيـ pWـتــرشـحــHمن خــمــسـة (5) طــلـبــات تـمــثــيل ا

هؤالء باتفاق بW اHترشحW وإال بناء على القرعة.

يــلـــزم كل مــتــرشح بــإيــداع قــائــمــة األشــخــاص الــذين
يـؤهلـهم لتـمثـيلهp لـدى اHصـالح اخملتـصة في الـوالية وذلك

خالل ثمانية (8) أيام كاملة قبل تاريخ االقتراع.

اHـادةاHـادة 19 :  : يـلي الـفــرز اخـتــتـام االقـتــراع فـوراp ويـتم
�كتب التصويت إلزامياp ويجري علنا.

يــقــوم بــالــفــرز فـارزون حتـت رقــابــة أعـضــاء مــكــتب
التصويت.

Wأعــضـاء مــكـتـب الـتــصـويت الــفــارزين من بـ Wيــعـ
أعـضــاء الــهــيـئــة االنــتــخـابــيــةp بــاسـتــثــنــاء اHـتــرشــحـW أو

�ثليهم.

يــجـوز ألعــضـاء مــكــتب الـتــصـويـت أن يـشــاركـوا في
الفرز.

اHادةاHادة 20 :  : تـدون نتـائج الفرز في مـحضـر يحرر في
ثالث (3) نسخ ويكتب بحبر ال �حى.

يـــصــرح رئــيس مــكــتب الــتــصـــويت عــلــنــا بــالــنــتــائج
�جـرد حترير محـضر الفـرزp ويتولى تعـليقـها في مكتب

التصويت.

تـــســـلم نـــســــخـــة من مـــحــــضـــر الـــفـــرز مــــصـــادقـــا عـــلى
pؤهل قانونـا لكل مترشحHمـثل اHمـطابقتـها لألصل إلى  ا

مقابل وصل استالم.

تــــــرسل نــــــســــــخــــــة من احملــــــضــــــرp فــــــوراp إلى اجملــــــلس
الدستوري.

اHادةاHادة 21 :  : إذا قدمت احتـجاجاتp تـدون هذه األخيرة
في احملضر اHذكور في اHادة 20 أعاله.

اHـادةاHـادة 22 :  : يــحق لــكل مـتــرشح أن يــحـتج عــلى نــتـائج
االقتراع بتقـد� طعن لدى كتابة ضبط اجمللس الدستوري
خالل أربع وعشرين (24) ساعة التي تلي إعالن النتائج.

اHـادةاHـادة 23 :  : يـبت اجملـلس الـدســتـوري في الـطـعـون في
أجل ثالثة (3) أيام كاملة.

وإذا اعـتـبـر أن الطـعـن مؤسـسp �كـنـه �وجـب قرار
معـللp إمـا أن يـلغي االنـتـخاب احملـتج عـليهp وإمـا أن يـعدل
مــحــضـــر الــنــتــائج احملــرر وأن يــعــلـن نــهــائــيــا عــلى الــفــائــز

الشرعي.

وفـي حــــالـــة إلــــغــــاء االنــــتــــخـــابــــات مـن طـــرف اجملــــلس
الـدستـوري يـنظم انـتـخاب آخــر فــي اآلجـــال اHنـصــوص
عـــلــيــهـــا في اHــادة 128 من الــقــانـــون الــعــضــوي رقم 01-12
اHؤرخ في 18 صفر عام 1433 اHوافق 12 يناير سنة 2012

واHتعلق بنظام االنتخابات .

اHـادةاHـادة 24 : : تـــلـــغـى أحـــكــام اHــرســوم الــتــنــفــيــذي رقم
97-423 اHؤرخ في 10 رجب عام 1418 اHوافق 11 نوفمبر

سنة 1997 واHذكور أعاله.

اHـــــادةاHـــــادة 25 : :   يـــــــنــــــشــــــر هــــــذا اHــــــرســــــوم فـي اجلــــــريــــــدة
الرّسميّة للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــرر بـــاجلـــزائـــر في 25 مـــحـــرّم عـــام 1434 اHــوافق 9
ديسمبر سنة 2012.

عبد اHالك ساللعبد اHالك سالل
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مـرسـوم رئـاسيمـرسـوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 4 مـحـر مـحـرّم عام م عام 1434 اHـوافق  اHـوافق 18
نــوفــمــبــر ســنـة نــوفــمــبــر ســنـة p2012 يــتــضــمp يــتــضــمّـن إنــهــاء مــهــام مــديـرـن إنــهــاء مــهــام مــديـر
للدللدّراسات والبحث باللجنة الوطنية االستشاريةراسات والبحث باللجنة الوطنية االستشارية

لترقية حقوق اإلنسان وحمايتها.لترقية حقوق اإلنسان وحمايتها.
ــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 4 مـــحـــرّم عـــام
1434 اHـوافق 18 نــوفـمـبــر سـنـة 2012 تـنـهـى مـهـام الــسّـيـد

مـــحــمـــد بـــوفــيـسp بــصـــفــتـه مــديـــرا لـــلــدّراســـات والـــبــحث
بـالـلـجـنـة الـوطـنـيـة االسـتـشـاريـة لـتـرقـيـة حـقـوق اإلنـسان

وحمايتهاp إلحالته على التّقـاعد.
ــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــ

مـرسـوم رئـاسيمـرسـوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 4 مـحـر مـحـرّم عام م عام 1434 اHـوافق  اHـوافق 18
نـوفـمـبـر سـنة نـوفـمـبـر سـنة p2012 يـتـضـمp يـتـضـمّن إنـهـاء مـهـام رئـيـسين إنـهـاء مـهـام رئـيـسي

.Wأمن واليت.Wأمن واليت
ــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 4 مـــحـــرّم عـــام
1434 اHوافق 18 نوفـمبر سنة 2012 تنهـى مهام الـسّيدين

Wاآلتي اســــمـــاهـــمــــا بـــصــــفـــتـــهــــمـــا رئـــيــــسي أمن الــــواليـــتـــ
اآلتيتـpW لتكليف كل منهما بوظيفة أخرى :

pفي والية البليدة pمحمد وهراني -
- باديس نويوةp في والية تيارت.

ــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــ

مـــرســـومـــان رئـــاســيمـــرســـومـــان رئـــاســيّـــان مـــؤرـــان مـــؤرّخـــان في خـــان في 4 مـــحـــر مـــحـــرّم عــام م عــام 1434
اHـوافق اHـوافق 18 نــوفـمـبــر سـنـة  نــوفـمـبــر سـنـة p2012 يـتــضـمp يـتــضـمّـنــان إنـهـاءـنــان إنـهـاء

مهام رؤساء دوائر في الواليات.مهام رؤساء دوائر في الواليات.
ــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 4 مـــحـــرّم عـــام
1434 اHـوافق 18 نــوفـمـبــر سـنـة 2012 تــنـهى مـهــام الـسّـادة

اآلتــيـــة أســمـــاؤهم بـــصــفـــتــهم رؤســـاء دوائــر فـي الــواليــات
اآلتيةp لتكليفهم بوظائف أخـرى :

- والية أم البواقي :- والية أم البواقي :
pدائرة أم البواقي : محمد الشريف بورماني -

- والية بسكرة :- والية بسكرة :
pبلقاسم مسعودي pدائرة طولقة -

- والية البليدة :- والية البليدة :
pدائرة بوفاريك : عبد الكر� بن قيدة -

- والية ورقلة :- والية ورقلة :
pعمار زريعة : Wدائرة تماس -

- والية غرداية :- والية غرداية :
- دائرة بريان : مختار لعون.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 4 مـــحـــرّم عـــام
1434 اHـوافق 18 نــوفـمـبــر سـنـة 2012 تـنـهـى مـهـام الــسّـيـد

نـــور الــديـن كــنــوشp بـــصــفـــته رئــيـــســا لــدائـــرة الــقـــنــطــرة
بوالية بسكرةp لتكليفه بوظيفة أخـرى.

ــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــ

مـرسـوم رئـاسيمـرسـوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 4 مـحـر مـحـرّم عام م عام 1434 اHـوافق  اHـوافق 18
نوفمبر سنة نوفمبر سنة p2012 يتضمp يتضمّن إنهاء مهام قـاض.ن إنهاء مهام قـاض.

ــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 4 مـــحـــرّم عـــام
1434 اHوافق 18 نـوفـمبـر سـنة 2012 تنـهىp ابـتداء من 12

غـشت سنة p2012 مـهام السّيـد عبد الـغني قريقـةp بصفته
قاضياp بسبب الوفاة.

ــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــ

مـرسـوم رئـاسيمـرسـوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 4 مـحـر مـحـرّم عام م عام 1434 اHـوافق  اHـوافق 18
نـوفـمـبـر سـنة نـوفـمـبـر سـنة p2012 يـتـضـمp يـتـضـمّن إنـهـاء مـهـام مـديرينن إنـهـاء مـهـام مـديرين

للتخطيط والتهيئة العمرانية في الواليات.للتخطيط والتهيئة العمرانية في الواليات.
ــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 4 مـــحـــرّم عـــام
1434 اHـوافق 18 نــوفـمـبــر سـنـة 2012 تــنـهى مـهــام الـسّـادة

اآلتـــــيـــة أســــمــــاؤهـم بـــصــــفـــتـــــهم مــــديـــــريــن لـــلــــتـــخــــطــــيط
والــتــهــيــئــة الــعــمــرانــيــة في الــواليــات اآلتــيــةp لــتــكــلــيــفــهم

بوظـائف أخـرى :
pفي والية اجللفة pالك شوقيHعبد ا -

pسيلةHفي والية ا pنور الدين مقدود -
pفي والية سوق أهراس pعبد اجمليد ريزي -

- بلقاسم زيدانp في والية غرداية.
ــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــ

مـرسـوم رئـاسيمـرسـوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 4 مـحـر مـحـرّم عام م عام 1434 اHـوافق  اHـوافق 18
نـوفـمـبـر سـنة نـوفـمـبـر سـنة p2012 يتـضـمp يتـضـمّن تـعـيـW رئيـسي أمنن تـعـيـW رئيـسي أمن

.Wواليت.Wواليت
ــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 4 مـــحـــرّم عـــام
1434 اHوافق 18 نوفـمبر سنة 2012 يعـيّن السّيدان اآلتي

: Wاآلتيت Wاسماهما رئيسي أمن الواليت

مراسيم فرديمراسيم فرديّة
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pفي والية البليدة pباديس نويوة -
- محمد وهرانيp في والية تيارت.

ــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــ

مـــرســـومـــان رئـــاســيمـــرســـومـــان رئـــاســيّـــان مـــؤرـــان مـــؤرّخـــان في خـــان في 4 مـــحـــر مـــحـــرّم عــام م عــام 1434
Wـنـان تـعـيWيتـضـمّـنـان تـعـي pيتـضـم p2012 ـوافق 18 نـوفـمـبـر سـنة  نـوفـمـبـر سـنةHـوافق اHا

.Wمديرين لإلدارة احمللية في واليت.Wمديرين لإلدارة احمللية في واليت
ــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 4 مـــحـــرّم عـــام
1434 اHــــوافق 18 نــــوفــــمـــبــــر ســــنـــة 2012 تــــعــــيّن الــــسّــــيـــدة

مــخــطــاريــة كـــرفــاحp مــديــــرة لـإلدارة احملـلــــيــة فـي واليـــة
عـW تموشنت.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
�ــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 4 مـــحـــرّم عـــام
1434 اHـوافق 18 نـوفـمـبـر سـنة 2012 يـعـيّن الـسّـيـد مـعـمـر

حموقةp مديرا لإلدارة احمللية في والية إيليـزي.
ــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــ

مـراسـيـم رئـاسـيمـراسـيـم رئـاسـيّــة مـؤرــة مـؤرّخـة في خـة في 4 مــحـر مــحـرّم عـام م عـام 1434 اHـوافق اHـوافق
18 نــوفــمـــبــر ســنــة  نــوفــمـــبــر ســنــة p2012 تــتـضــمp تــتـضــمّـن تــعــيــW رؤسـاءـن تــعــيــW رؤسـاء

دوائر في الواليات.دوائر في الواليات.
ــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 4 مـــحـــرّم عـــام
1434 اHـوافق 18 نـوفـمـبـر سـنة 2012 يـعـيّن الـسّـادة اآلتـية

أسماؤهم رؤساء دوائر في الواليات اآلتـية :
- والية أم البواقي :- والية أم البواقي :

pدائرة أم البواقي : بلقاسم مسعودي -
- والية بسكرة :- والية بسكرة :

pمختار لعون p دائرة القنطرة -
pعمار زريعة pدائرة طولقة -

- والية البليدة :- والية البليدة :
pدائرة بوفاريك : محمد الشريف بورماني -

- والية غرداية :- والية غرداية :
- دائرة بريان : عبد الكر� بن قيدة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
�ــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 4 مـــحـــرّم عـــام
1434 اHــوافــق 18 نـــوفــمــبــــر ســنــــة 2012 يـــعــيّن الــسّــــيــد

نــــــور الـــديــن كـــنـــــوشp رئـــيـــســـــا لــــدائـــــرة أوالد عـــنـــتـــر
بـواليـة اHديـة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
�ــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 4 مـــحـــرّم عـــام
1434 اHوافق 18 نوفـمبر سنة 2012 يعيّن الـسّيد لعريبي

دغةp رئيسا لدائرة تماسW بوالية ورقلة.

مـرسـوم رئـاسيمـرسـوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 4 مـحـر مـحـرّم عام م عام 1434 اHـوافق  اHـوافق 18
نـــوفــمـــبـــر ســـنــة نـــوفــمـــبـــر ســـنــة p2012 يــتـــضــمp يــتـــضــمّـن تــعـــيــW مـــديــرينـن تــعـــيــW مـــديــرين

لبرمجة ومتابعة اHيزانية في الواليات.لبرمجة ومتابعة اHيزانية في الواليات.
ــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 4 مـــحـــرّم عـــام
1434 اHـوافق 18 نـوفـمـبـر سـنة 2012 يـعـيّن الـسّـادة اآلتـية

أســمــــاؤهم مــديــــريــن لـبــرمـجـــة ومــتـابــعـــة اHـيـــزانـــيـة
فـي الـواليات اآلتـية :

pفي والية اجللفة pالك شوقيHعبد ا -
pةHفي والية قا pعبد اجمليد ريزي -

pسيلةHفي والية ا pنور الدين مقدود -
- بلقاسم زيدانp في والية غرداية.

ــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــ

مـرسـوم رئـاسيمـرسـوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 4 مـحـر مـحـرّم عام م عام 1434 اHـوافق  اHـوافق 18
نـوفـمـبـر سـنـة نـوفـمـبـر سـنـة p2012 يـتـضـمp يـتـضـمّن تـعـيـW نـائـبـة مـديـرن تـعـيـW نـائـبـة مـديـر

بوزارة التجـارة.بوزارة التجـارة.
ــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 4 مـــحـــرّم عـــام
1434 اHـوافق 18 نـوفـمـبـر سـنـة 2012 تـعـيّن اآلنـسـة هـنـدة

سويالماسp نائبة مدير لترقية اجلودة وحماية اHستهلك
بوزارة التجـارة.

ــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــ

مـرسـوم رئـاسيمـرسـوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 4 مـحـر مـحـرّم عام م عام 1434 اHـوافق  اHـوافق 18
نوفـمبر سنة نوفـمبر سنة p2012 يتضمp يتضمّن تـعيW مدير التجارةن تـعيW مدير التجارة

في والية سيدي بلعباس.في والية سيدي بلعباس.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 4 مـــحـــرّم عـــام
1434 اHـوافق 18 نـوفـمبـر سـنة 2012 يـعيّـن السّـيـد فـيصل

عـــبـــد احلـــمــيـــد الـــطـــيبp مـــديـــــرا لـــلـــتـــجــــــارة فــي واليــــة
سـيدي بلعباس.

ــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــ

مــرســوم رئــاسيمــرســوم رئــاسيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 19 صــفــر عـام  صــفــر عـام 1423 اHــوافق  اHــوافق 2
مـايــو ســنـة مـايــو ســنـة p2002 يـتــضـمp يـتــضـمّن تــعـيــW نـون تــعـيــW نـوّاب مــديـريناب مــديـرين

بوزارة اHوارد اHائية (استدراك).بوزارة اHوارد اHائية (استدراك).
اجلــــريــــدة الـــرّســــمــــيّـــة - الــــعــــدد 38 الـــصـــــادر في 16

ربــيع األوّل عام 1423 اHوافق 29 مايو سنة 2002.
الصفحة p38 العمود األولp السطر 11 :

- بدال من :- بدال من : "محند بنـاي"
- يقـرأ :- يقـرأ : "محند بن عدي"

... (الباقي بدون تغيير) ...
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تكـتب كذلك ألقـاب اHتـرشحW وأسـماؤهم وتسـمية
احلزب السياسي وعبارة "حر" باألحرف الالتينية.

ويـــوضع قـــبـــالـــة لـــقب كل مـــتـــرشح واســـمـه إطــار ذو
سـنـتيـمـتـر واحد (1 سم) لـلـجانبp مـخـصص لـلتـعـبـير عن

.(X) اختيار الناخب بتسجيل عالمة

اHـاداHـادّة ة 4 :  : تــوضح اHــمـيــزات الـتــقـنــيـة األخــرى لـورقـة
التصويت في اHلحق بهذا القرار.

اHــــــاداHــــــادّة ة 5 :  : يـــــــنــــــــشــــــر هــــــــذا الـــــــقـــــــرار فـي اجلـــــــــريــــــدة
الــــرّســــمـــيّــة لـــلـــجـــمـــهــوريّـــــة اجلـــــزائـــريّـــة الــدّ�ـــقــــراطـــيّــة

الشّعبيّة.
حـــرّر بـــاجلـــزائـــر في 25 مـــحـــرّم عـــام 1434 اHــوافق 9

ديسمبر سنة 2012.
دحو ولد قابليةدحو ولد قابلية

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اHلحقاHلحق

اHمياHميّزات التزات التّقنيقنيّة لورقة التة لورقة التّصويتصويت
التي تستعمل  لالنتخاب من أجل جتديد نصفالتي تستعمل  لالنتخاب من أجل جتديد نصف

WنتخبHأعضاء مجلس األمة اWنتخبHأعضاء مجلس األمة ا
تـطـبـع ورقـة الــتـصـويـت الـتي تــسـتـعــمل لالنــتـخـاب
WــنــتــخــبـHمـن أجل جتــديــد نـصـف أعـضــاء مــجــلس األمــة ا
عـلى ورق من لون أبيضp وزنه 72 غرامـاp ويحـتوي على
WـــــــتــــــــرشــــــــحـــــــHوجـه واحــــــــد أو عــــــــدة أوجه حــــــــسـب عــــــــدد ا

اHتنافسW في الدائرة االنتخابية.
وتـكـتب البـيـانات اآلتـيـة بالـلـغة الـعربـيـة في األعلى

وعلى اجلهة اليمنى بأحرف مطبعية.
1 - اجلمهوري - اجلمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة الدة الدّ�قراطي�قراطيّة الشة الشّعبيعبيّة :ة :

pالسّمك : 18 ضعيف -
2 - انــتــخـاب لــتــجـديــد نــصف أعــضـاء مــجــلس األمـة - انــتــخـاب لــتــجـديــد نــصف أعــضـاء مــجــلس األمـة

: WنتخبHا: WنتخبHا
p السّمك : 20 ضعيف -

3 - تاريخ االنتخاب : - تاريخ االنتخاب :
- الـــسّـــمك : 18 ضـــعـــيف (بـــالــــنـــســـبـــة لـــلـــشـــهـــر) و14

ضعيف (بالنسبة لليوم والسنة).
4 - والية : ............................ - والية : ............................

- السّمك : 18 ضعيف.

قرارات5 مقرقرارات5 مقرّرات5 آراءرات5 آراء
وزارة الدوزارة الدّاخلياخليّة واجلماعات احمللة واجلماعات احمللّيّة

ديسـمـبربر قـرار مؤررار مؤرّخ في خ في 25   م مـحـرّم م عام عام 1434 اH اHـوافق وافق 9 ديس 
ســــــنــــــة ة p2012 يp يــــــحــــــدّد شد شــــــــكل ورقكل ورقــــــة الة الــــــــتــــــصــــــويويـت الت الــــــتيتي
تـسـتـعـمل لالنمل لالنـتـخـاب من أجل جتاب من أجل جتـديديـد ند نـصف أعصف أعـضاءضاء

مجلس األمة اHنتخبW و�يزاتها التقنية.مجلس األمة اHنتخبW و�يزاتها التقنية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

pإنّ وزير الدّاخليّة واجلماعات احملليّة

- �ـقتـضى اHـرسـوم الـرّئاسيّ رقم 12 - 326 اHـؤرّخ
في 17 شـــوّال عــام 1433 اHــوافق 4 ســـبـــتــمـــبــر ســـنــة 2012

pأعضاء احلكومة Wتضمّن تعيHوا

- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرّئـــــاسـيّ رقم 12 - 401
اHـؤرّخ في 14 مــحـرّم عـام 1434 اHـوافق 28 نـوفـمـبـر سـنـة
2012 واHـتــضـمّن اســتـدعــاء الـهـيــئـة االنــتـخــابـيــة لـتــجـديـد

pWنتخبHنصف أعضاء مجلس األمة ا

- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 12 - 412
اHـؤرّخ في 25 مــحــرّم عـام 1434 اHـوافق 9 ديـســمــبـر ســنـة
2012 واHـتـعــلق بـتـنـظـيـم انـتـخـابـات أعــضـاء مـجـلس األمـة

pوسيره WنتخبHا

يقريقرّر ما يأتي :ر ما يأتي :

اHــــــاداHــــــادّة األولى : ة األولى : تــــــكـــــــون أوراق الـــــــتّـــــــصــــــويـت الـــــــتي
تـستعمل لـالنتخاب من أجل جتـديد نصف أعـضاء مجلس

األمة اHنتخبW من لون وشكل موحدين.

اHـاداHـادّة ة 2 :  : تـكــون ورقـة الــتـصــويت الــتي تـوضع حتت
تـــــصــــرف الــــنــــاخــــبــــW مـن وجه واحــــد أو عـــــدة أوجه ويــــتم
إعـــدادهـــا فـي شـــكـل قـــائــــمـــة اســـمــــيـــة تــــتـــضــــمن مــــجـــمـــوع

مرشحي الدائرة االنتخابية اHعنية.

اHـــــاداHـــــادّة ة 3 :  : يـــــتم تـــــرتـــــيب اHـــــتـــــرشـــــحــــW عـــــلـى ورقــــة
WـرشــحـHالــتـصــويت حــسب الـتــرتـيـب األبـجــدي أللـقــاب ا

وأسمائهم باللغة العربية.
وتــكـتب تـســمـيـة احلــزب الـسـيــاسي حتت لـقب واسم

اHترشح اHنتمي إليه.
بـالنـسـبـة للـمـتـرشحـW األحـرارp تكـتب عـبـارة "حر"

حتت لقب واسم اHترشح.
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: Wعلى اجلانب الثاني اخملصص للمترشح - : W5 - على اجلانب الثاني اخملصص للمترشح

على اجلهة اليمنى :

أ - ألـقــاب اHـتــرشـحــW وأسـمــاؤهم وعــنـد االقــتـضـاء
كنيتهم باللغة العربية حسب الترتيب األبجدي.

األلقاب واألسماء :

pالسّمك : 14 ضعيف -

ب - حتـت لـــــقـب واسم اHـــــتــــــرشح اHــــــنـــــتــــــمي حلـــــزب
سيـاسي : كـتـابة الـتـسمـيـة الـكامـلـة لـهذا احلـزب أو عـبارة

"حر" باللغة العربية.

- السّمك : 6 ضعيف.

على اجلهة اليسرى :

أ - ألـقــاب اHـتــرشـحــW وأسـمــاؤهم وعــنـد االقــتـضـاء
كنيتهم باألحرف الالتينية.

األلقاب واألسماء :

pالسّمك : 8 خشن -

ب - حتـت لـــــقـب واسم اHـــــتــــــرشح اHــــــنـــــتــــــمي حلـــــزب
سيـاسي : كـتـابة الـتـسمـيـة الـكامـلـة لـهذا احلـزب أو عـبارة

"حر" باألحرف الالتينية.

- السّمك : 9 ضعيف.

6 - إطـار مـربع الـشــكل ذو سـنـتــيـمـتـر واحـد ( - إطـار مـربع الـشــكل ذو سـنـتــيـمـتـر واحـد (1 سم)سم)
.(.(X) مخصص الختيار الناخب بتسجيل عالمة p للجانب) مخصص الختيار الناخب بتسجيل عالمة p للجانب

وزارة العدلوزارة العدل
قـــــرار وزاري مــــشــــتـــــرك مــــؤرقـــــرار وزاري مــــشــــتـــــرك مــــؤرّخ في خ في 12 شــــو شــــوّال عـــــام ال عـــــام 1433
اHــــوافق اHــــوافق 30 غــــشت ســــنــــة  غــــشت ســــنــــة p2012 يــــتــــضــــمp يــــتــــضــــمّن إحــــداثن إحــــداث
مــــلـــحــــقــــات لـــلــــمـــدرســــة الـــوطــــنـــيــــة Hــــوظـــفي إدارةمــــلـــحــــقــــات لـــلــــمـــدرســــة الـــوطــــنـــيــــة Hــــوظـــفي إدارة

السجون.السجون.
ـــــــــــــــــــــــــــ

pالعام للحكومة Wإن األم

pاليةHووزير ا

pحافظ األختام pووزير العدل

- �ـقـتــضى اHـرســوم الـرّئـاسيّ رقم 10 -149 اHـؤرّخ
في 14 جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1431 اHــوافق 28 مــايــو ســنــة

pأعضـاء احلكومة Wتضمّن تعيH2010 وا

- و�قتـضى اHرسـوم الرّئاسيّ رقم 12 -156 اHؤرّخ
في 6 جــــمــــادى األولى عـــام 1433 اHــــوافق 29 مــــارس ســــنـــة
2012 واHــتــضــمّـن تــكــلــيف األمــW الــعــامّ لــلــحــكــومــة �ــهـام

pحافظ األختام بالنيابة pوزير العدل

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

pاليّةHالّذي يحدّد صالحيات وزير ا

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 04-332 اHؤرّخ
في 10 رمــضــان عـام 1425 اHـوافق 24 أكــتـوبــر ســنـة 2004

pحافظ األختام pالّذي يحدّد صالحيات وزير العدل

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 10-312 اHؤرّخ
في 7 مـــحـــرّم عــام 1432 اHــوافق 13 ديـــســمـــبـــر ســـنــة 2010
واHـــتــــضــــمّن إنــــشــــاء اHـــدرســــة الــــوطـــنــــيــــة Hـــوظــــفي إدارة
الــــســــجـــون وتــــنـــظــــيـــمــــهــــا وســـيـــــرهــــاp ال ســــيّـــمـــــا اHـــادّة 3

p(الفقــــرة 2) منه

يقريقرّرون مـا يأتي :رون مـا يأتي :

اHـاداHـادّة األولى : ة األولى : تـطــبــيــقـا ألحــكــام اHـادّة 3 (الــفــقـــرة 2)
مـن اHـرســوم الـتّــنـفــيـذيّ رقم 10-312 اHـؤرّخ في 7 مـحـرّم
pـذكور أعالهHـوافق 13 ديـسـمـبـر سـنة 2010 واHعـام 1432 ا
يـــهــــــدف هـــذا الــــقـــرار إلى إنــــشـــاء مــــلـــحـــقــــات لـــلــــمـــدرســـة

الوطنية Hوظفي إدارة السجون.

 اHــاداHــادّة ة 2 :  : حتــدث لـــدى اHـــدرســـة الــوطـــنـــيـــة Hــوظـــفي
إدارة الــســجـون ثالث (3) مـلــحــقـات عــلى مــسـتــوى كل من
والية سيدي بلعـباس بلدية سيدي براهـيمp اHسيلة بلدية

اHسيلة وتيارت بلدية قصر الشاللة.

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

حـــرر بـــاجلـــزائــر في 12 شـــوّال عــام 1433 اHــوافق 30
غشت سنة 2012.

pوزير العدلpوزير العدل
حافظ األختام بالنيابةحافظ األختام بالنيابة

أحمد نويأحمد نوي

وزير اHاليةوزير اHالية
كر� جوديكر� جودي

عن األمW العام للحكومةعن األمW العام للحكومة
وبتفويض منـهوبتفويض منـه

اHدير العام للوظيفة العموميةاHدير العام للوظيفة العمومية
بلقاسم بوشمالبلقاسم بوشمال
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ديـســمــبـر قــرار مــؤرخ في قــرار مــؤرخ في 19 مــحــر مــحــرّم عـام م عـام 1434 اHـوافق  اHـوافق 3 ديـســمــبـر 
سـنة سـنة p2012 يتـضمن تـعيـW القـضاة رؤسـاء وأعضاءp يتـضمن تـعيـW القـضاة رؤسـاء وأعضاء
اللـجان االنـتخـابـية الـوالئيـة لتـجديـد نصف أعـضاءاللـجان االنـتخـابـية الـوالئيـة لتـجديـد نصف أعـضاء

.WنتخبHمجلس األمة ا.WنتخبHمجلس األمة ا
ـــــــــــــــــــــ

pحافظ األختام pإن وزير العدل
- �ــقــتـضى الــقــانـون الــعــضـوي رقم 12 - 01 اHـؤرخ
في 18 صــــفــــر عـــام 1433 اHــــوافق  12 يــــنــــايــــر ســــنـــة 2012 

pادة 113 منهHال سيما ا pتعلق بنظام االنتخاباتHوا
- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 12 - 326
اHـؤرخ في 17 شـوّال عـام 1433 اHـوافق 4 ســبــتـمــبـر ســنـة

pأعضاء احلكومة Wتضمن تعيH2012 وا

- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 12 - 401
اHـؤرخ في 14 مــحـرّم عـام 1434 اHـوافق 28 نـوفـمـبـر سـنـة
2012 واHـتــضـمن اســتـدعــاء الـهـيــئـة االنــتـخــابـيــة لـتــجـديـد

pWنتخبHنصف أعضاء مجلس األمة ا

يقرر ما يأتي :يقرر ما يأتي :

pالــــقــــضـــــاة اآلتــــيــــة أســــمــــاؤهم Wـــــادة األولى : يــــعــــHـــــادة األولى :اHا
بـصــفـتــهم رؤسـاء وأعــضـاء الــلـجــان االنـتــخـابــيـة الــوالئـيـة

: WنتخبHلتجديد نصف أعضاء مجلس األمة ا
1 - والية أدرار : - والية أدرار :

السيدة والسيدان :
pرئيسا pسعيدي محمد -

pعضوا pباحة أحمد -
- خربوش نذيرةp عضوة.

2 - والية الشلف : - والية الشلف :
السادة :

pرئيسا pعبد الوهاب خالد -
pعضوا pمريني غريسي -

- العابدين مصطفىp عضوا.
3 - والية األغواط : - والية األغواط :

السيدة و السيدان :
pرئيسا pبن عبد الله محمد بن العزري -

pعضوة pحلباوي فتيحة -
- سلمي كدوس p عضوا.

4 - والية أم البواقي : - والية أم البواقي :
السيدتان و السيد :

pرئيسة pبلعطار آسيا -
pعضوا pمهيرة حسان  -

- براهامي دليلةp عضوة.
5 - والية باتنة : - والية باتنة :

السادة :
pرئيسا pمهداوي عبد الوهاب  -

pعضوا pعزيون محمود -
- لعمش عبد الرحمانp عضوا.

6 - والية بجاية : - والية بجاية :
السيدة و السيدان :

pرئيسا pكحل الراس محفوظ -
pعضوة pقراب سعدية -

- كلوفي عزالدينp عضوا.
7 - والية بسكرة : - والية بسكرة :

السيدتان و السيد :
pرئيسا pطبي عبد الله -

pعضوة pبن منصور خديجة -
- األسد خضراءp عضوة.

8 - والية بشار : - والية بشار :
السادة :

pرئيسا pعزيرية امحمد -
pعضوا pمنصور عالل -

- صديقي براهيم p عضوا.
9 - والية البليدة : - والية البليدة :

السيدتان و السيد :
pرئيسا pعنتر منور -

pعضوة pجبالي مليكة -
- محصر أسياp عضوة.

10 - والية البويرة : - والية البويرة :

السيدة والسيدان :
pرئيسا pفاقد مراد  -

pعضوا pخالصي خير الدين -
- غناي راضيةp عضوة.
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11 - والية تامنغست : - والية تامنغست :

السيدة والسيدان :
pرئيسا pخالدي بخالد  -

pعضوا pقرواش سليمان -
- قنادسي فوزيةp عضوة.

12 - والية تبسة : - والية تبسة :

السادة :
pرئيسا pقوايدية عبد الله  -
pعضوا pصاوشة عزالدين -
- يعقوبي يوسفp عضوا.

13 - والية تلمسان : - والية تلمسان :

السيدة والسيدان :
pرئيسا pفلوح محمد  -

pعضوا pيوسفي عبد القادر -
- بن معمر دليلةp عضوة.

14 - والية تيارت : - والية تيارت :

السادة :
pرئيسا pماضي علي -

pعضوا pقادة دحو -
- لوصادي حسpW عضوا.

15 - والية تيزي وزو : - والية تيزي وزو :

السادة :
pرئيسا pWموزالي حس -

pعضوا pلقد� خلضر -
- سواليلي عبد الرزاقp عضوا.

16 - والية اجلزائر : - والية اجلزائر :

السيدة و السيدان :
pرئيسا pهاللي الطيب -
pعضوة pقرفي �ينة -

- بوحميدي محمد الشريفp عضوا.
17 - والية اجللفة : - والية اجللفة :

السادة :
pرئيسا pكندي عمار  -

pعضوا pحمزاوي محمد السابع -
- شريفي صالحp عضوا.

18 -  - والية جيجل :والية جيجل :

السيدة و السيدان :
pرئيسة p بشوش نورة  -

pعضوا pقاسمي بوخميس -
- العرفي عز الدينp عضوا.

19 -  - والية سطيف :والية سطيف :

السادة :
pرئيسا pفليغة أحمد -

pعضوا pسعدي الطاهر -
- مزيود بوعالمp عضوا.

20 - والية سعيدة : - والية سعيدة :

السيدة و السيدان :
pرئيسا pقليل سيدي محمد -

pعضوة pرحماني نخلة -
- بلبروات محمدp عضوا.

21 - والية سكيكدة : - والية سكيكدة :

السادة :
pرئيسا pرمضاني رمضان  -

pعضوا pخذايرية عبد احلفيظ -
- لعيادة الطيبp عضوا.

22 - والية سيدي بلعباس : - والية سيدي بلعباس :

السادة :
pرئيسا pبوعشرية محمد  -

pعضوا pخليل أحمد -
- مصرف بن حفصة نور الدينp عضوا.

23 - والية عنابة : - والية عنابة :

السيدة و السيدان :
pرئيسا pاألبيض عبد الوهاب -

pعضوة pجودي سعاد -
- بوكاف منورp عضوا.

24 - والية قاHة : - والية قاHة :

السيدة و السيدان :
pرئيسا pصدوق عبد احلميد  -

pعضوة pعوامرية حياة -
- تقية عليp عضوا.
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25 - والية قسنطينة : - والية قسنطينة :

السادة :
pرئيسا pبن إدريس مراد  -

pعضوا pفنيدس عمار  -
- زغوم حواسp عضوا.

26 - والية اHدية : - والية اHدية :

السادة :
pرئيسا pوابل الطيب  -
pعضوا pشناح عبد الله -

- منصور عبد القادرp عضوا.
27 - والية مستغا§ : - والية مستغا§ :

السيدة و السيدان :
pرئيسة pبشير عائشة -
pعضوا pحبيب أحمد -

- كوسى رشيدp عضوا.
28 - والية اHسيلة : - والية اHسيلة :

السادة :
pرئيسا pبازين حسان -

pعضوا p قارة عبد الوهاب -
- سالم خلضر p عضوا.

29 - والية معسكر : - والية معسكر :

السادة :
pرئيسا pبورقبة بلعباس -

pعضوا pإبراهيمي إبراهيم -
- ديابلو الهواريp عضوا.

30 - والية ورقلة : - والية ورقلة :

السادة :
pرئيسا pWبلوالي محمد األم -

pعضوا pعيطوش محمد -
- حشيد عبد اجمليدp عضوا.

31 - والية وهران : - والية وهران :

السادة :
pرئيسا pباألبيض أحمد -
pعضوا pبوخلدة يحي -

- زنداقي عبد الرحيمp عضوا.

32 - والية البيض : - والية البيض :

السادة :
pرئيسا pشقرون حبيب -
pعضوا pسنيني ميلود -

- قديدير البشيرp عضوا.
33 - والية إيليزي : - والية إيليزي :

السيدتان والسيد :
pرئيسا pبن عزة جمال الدين  -

pعضوة pبوضياف اجليدة -
- ميرة فوزيةp عضوة.
34 - والية برج بوعريريج : - والية برج بوعريريج :

السادة :
pرئيسا pشوادر عبد الله  -
pعضوا pبوخرباب محمد -

- تومي جمالp عضوا.
35 - والية بومرداس : - والية بومرداس :

السادة :
pرئيسا pقوادري محمد  -
pعضوا pمازوني فريد -

- عياد عبد العزيزp عضوا.
36 - والية الطارف : - والية الطارف :

السيدتان والسيد  :
pرئيسة pرتام دائخة -

pعضوا pجبالي اسماعيل -
- منصوري جميلةp عضوة.

37 - والية تندوف : - والية تندوف :

السيدة و السيدان :
pرئيسا p قوميدي كر� -

pعضوا pجنار محمد -
- دليج جناةp عضوة.
38 - والية تيسمسيلت : - والية تيسمسيلت :

السيدة و السيدان :
pرئيسا pحطاب قادة -

pعضوا pبوديسة عبد احلق -
- دكدوك نعيمةp عضوة.
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39 - والية الوادي : - والية الوادي :

السيدة و السيدان :
pرئيسا pرحمون عدنان  -
pعضوا pحا® عبد احلكيم -

- حامي وريدةp عضوة.
40 - والية خنشلة : - والية خنشلة :

السادة :
pرئيسا pماضي فؤاد  -

pعضوا pسميرة عبد احلفيظ -
- زرقW بدر الدينp عضوا.

41 - والية سوق أهراس : - والية سوق أهراس :

السادة :
pرئيسا pي يحيHعو  -
pعضوا pخشانة لزهر -

- بوتفنوشات عبد الرحمانp عضوا.
42 - والية تيباز ة : - والية تيباز ة :

السيدة و السيدان :
pرئيسا pطرطاق صالح -

pعضوا pبن عيدة عبد الله -
- مسقم زهيةp عضوة.

43 - والية ميلة : - والية ميلة :

السادة :
pرئيسا pبوعزيز عبد اجلليل  -
pعضوا pعروج عبد اللطيف -

- بوعروج مدانيp عضوا.
44 - والية عW الدفلى : - والية عW الدفلى :

السادة :
pرئيسا pنيرHالعرباوي محمد ا  -

pعضوا pحمو احلاج حكيم -
- بن عبد الله رضوانp عضوا.

45 - والية النعامة : - والية النعامة :

السيدة والسيدان :
pرئيسا pنعيمي محمد  -
pعضوة pحدادي رشيدة -

- طالبي عبد احلكيمp عضوا.

46 - والية عW تموشنت : - والية عW تموشنت :

السيدة والسيدان :
pرئيسة pمشيك فاطمة  -

pعضوا pشامخ بوبكر -
- سعد الله سعيدp عضوا.

47 - والية غرداية : - والية غرداية :

السادة :
pرئيسا pفنتيز منذر  -

pعضوا pعاللي علي -
- بوالطW أحمدp عضوا.

48 - والية غليزان : - والية غليزان :

السادة :
pرئيسا pصفاحي محمد  -

pعضوا pعياد ابراهيم -
- العراجي عبد الكر�p عضوا.

اHـادة اHـادة 2 :   :  يـنـشـر هـذا الـقـرار فـي اجلـريـدة الـرسـمـيـة
للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.

حـــرر بـــاجلـــزائــر في 19  مـــحـــرّم عــام 1434 اHــوافق 3
ديسمبر سنة 2012.

محمد شرفيمحمد شرفي

وزارة الفالحة وزارة الفالحة والتنمية الريفيةوالتنمية الريفية
قــرار مــؤرخ في قــرار مــؤرخ في 14 جــمــادى الــثــانــيــة عـام  جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1433 اHــوافق  اHــوافق 6
مـحرّم مـايـو سـنـة مـايـو سـنـة p 2012 يـتـم p يـتـمّم الـقـرار اHـؤرم الـقـرار اHـؤرّخ في خ في 7 مـحر 
عـام عـام 1424 اHـوافق  اHـوافق 10 مــارس سـنـة  مــارس سـنـة 2003 الــذي يـحـد الــذي يـحـدّد
Wاجلـــهـــويـــ Wاالخــــتـــصـــاص اإلقــــلـــيـــمـي لـــلـــمــــحـــافـــظــــWاجلـــهـــويـــ Wاالخــــتـــصـــاص اإلقــــلـــيـــمـي لـــلـــمــــحـــافـــظــــ

للمحافظة السامية لتطوير السهوب.للمحافظة السامية لتطوير السهوب.
ــــــــــــــــــــــــــ

pإن وزير الفالحة والتنمية الريفية
- �ـــــقـــــتـــــضى اHـــــرســـــوم رقم 81-337 اHـــــؤرّخ في 15
صـفر عام 1402 اHوافق 12 ديسـمبـر سنة 1981 واHـتضمّن
إنـشـــاء احملـافــظــة الـســامـيــة لـتـطــويــر الــسـهـوبp ال ســيـمـا

pادّة 26 منـهHا
- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرّئـاسيّ رقم 10-149 اHـؤرّخ
في 14 جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1431 اHــوافق 28 مــايــو ســنــة

pأعضاء احلكومة Wتضمّن تعيH2010 وا
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- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتّـنفـيـذيّ رقم 90-12 اHـؤرّخ
في 4 جـــمــــادى الـــثـــانــــيـــة عـــام 1410 اHـــوافــق أوّل يـــنـــايـــر
pســـنــــة 1990 الــــذي يـــحــــدّد صالحــــــيــــات وزيــــــر الـــفـالحـــــة

pتمّمHعدّل واHا

- و�ـقـتـضى الـقـــرار اHـؤرّخ في 7 مــحـرّم عـام 1424
اHــوافق 10 مــــارس ســـنــة 2003 الـــذي يــحـــدّد االخـــتـــصــاص
اإلقــلــيـمي لــلــمـحــافــظـW اجلــهـويــW لــلـمــحــافـظــة الــسـامــيـة

pلتطوير السهوب

يقـريقـرّر مـا يأتي :ر مـا يأتي :

اHـاداHـادّة األولى :ة األولى : يـهـدف هــذا الـقـرار إلى تـتــمـيم أحـكـام
الــقــرار اHــؤرّخ في 7 مــحــرّم عــام 1424 اHــوافق  10مــارس

سنة 2003 واHذكور أعاله.

2 : : تـــتــمّم أحــكــــام اHــادّة 2 من الــقــــرار اHــؤرّخ اHـاداHـادّة ة 
في 7 مــــحـــــرّم عــــام  1424 اHـــــوافق 10 مــــارس ســـــنــــة 2003

واHذكور أعالهp وحترّر كمـا يأتي :

"اHـادّة 2 : يـحـدّد االخـتـصــاص اإلقـلـيـمي لـكل مـحـافظ
جهوي للمحافظة السامية لتطوير السهوبp كما يأتي :

1 - محافظ إقليم الوسط الغربي : - محافظ إقليم الوسط الغربي :

اHقر االجتماعي :اHقر االجتماعي : والية اجللفة.

االخـــتــصـــاص اإلقــلـــيــمي : االخـــتــصـــاص اإلقــلـــيــمي : واليــات اجلـــلــفـــة واألغــواط
وتيارت واHدية وغرداية وتيسمسيلت.

2 - محافظ اإلقليم الغربي : - محافظ اإلقليم الغربي :

اHقر االجتماعي :اHقر االجتماعي : والية سعيدة.

االخـــتــصـــاص اإلقـــلــيـــمي : االخـــتــصـــاص اإلقـــلــيـــمي : واليـــات ســعـــيــدة وســـيــدي
بلعباس وتلمسان والنعامة والبيض ومعسكر وبشار.

3 - محافظ إقليم الوسط الشرقي : - محافظ إقليم الوسط الشرقي :

اHقر االجتماعي :اHقر االجتماعي : والية اHسيلة.

االخــــــتـــــصـــاص اإلقــــلـــيــــمي : االخــــــتـــــصـــاص اإلقــــلـــيــــمي : واليــــــات اHــــــســـــيــــــلـــــة
وبــرج بوعريريج وسطيف وبسكرة والبويرة وورقلة.

4 - محافظ اإلقليم الشرقي : - محافظ اإلقليم الشرقي :

اHقر االجتماعي :اHقر االجتماعي : والية تبسة.

االخــــتــــصــــــاص اإلقـــــلــــــيـــــمــي : االخــــتــــصــــــاص اإلقـــــلــــــيـــــمــي : واليـــــات تــــــبــــســــة
وسوق أهراس والوادي وخنشلة وباتنة وأم البواقي".

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

حـــرّر بـــاجلـــزائـــر في 14 جـــمـــادى الـــثـــانـــيـــة عــام 1433
اHوافق 6 مايو سنة 2012.

رشيد بن عيسىرشيد بن عيسى
ــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــ

قرار مؤرخ فيقرار مؤرخ في30 رجب عام  رجب عام 1433 اHوافق  اHوافق 20 يونـيو سنة يونـيو سنة
p 2012 يــتـضــم p يــتـضــمّن تـســجــيل أصـنــاف في الــقـائــمـة "أ"ن تـســجــيل أصـنــاف في الــقـائــمـة "أ"

لــلــفــهـرس الــرســمي لـألنـواع واألصــنــاف الــنــبــاتــيـةلــلــفــهـرس الــرســمي لـألنـواع واألصــنــاف الــنــبــاتــيـة
اHسموح بإنتاجها وتسويقها.اHسموح بإنتاجها وتسويقها.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

pإن وزير الفالحة والتنمية الريفية
- �ـقــتــضى اHــرســوم الــرّئــاسيّ رقم 10-149 اHـؤرّخ
في 14 جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1431 اHــوافق 28 مــايــو ســنــة

pأعضاء احلكومة Wتضمّن تعيH2010 وا

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 06-247 اHؤرّخ
في 13 جـــمــــادى الــثـــانــــيـــة عـــام 1427 اHــوافــق 9 يــــولــــيــو
ســـنـــة 2006 الــذي يـــحــدّد اخلـــصــائص الـــتــقـــنــيـــة لــلـــفــهــرس
الــرســـمي ألنــواع وأصـــنــاف الـــبــذور والـــشــتـــائل وشــروط
pمـسـكـه ونـشـره وكـذا كـيـفـيـات وإجـراءات تـسـجـيـلـهـا فــيه

pتمّمHعدّل واHا
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــــرار اHــــؤرّخ في 7 ربــــــيع األول
عـــــام 1432 اHــوافق 10 فـــبـــرايـــر ســـنـــة 2011 الـــذي يـــحـــدّد
القائمتـW "أ" و"ب" لألنواع واألصناف النباتية اHسموح

pبإنتاجها وتسويقها

يقـريقـرّر مـا يأتي :ر مـا يأتي :

اHــاداHــادّة األولى :ة األولى : تـــطـــبـــيــقـــا ألحـــكـــام اHــادّة 7 مـــكــرّر من
اHـــرســوم الـــتّـــنـــفـــيـــذيّ رقم 06-247 اHــؤرّخ في13 جـــمــادى
الـــثــانــيــة عــام 1427 اHــوافق 9 يـــولــيــو ســنــة p2006 اHــعــدّل
واHـتــمّم  واHـذكـور أعالهp يــهـدف هـذا الـقــرار إلى تـسـجـيل
أصــــنـــاف فـي الـــقــــائـــمــــة "أ" لـــلــــفــــهـــرس الــــرســـمـي لألنـــواع

واألصناف النباتية اHسموح بإنتاجها وتسويقها.

اHــــاداHــــادّة ة 2 : : تـــلــــحـق الـــقــــائــــمــــة "أ" لألنــــواع واألصــــنـــاف
النباتية اHذكورة في اHادّة األولى أعالهp بهذا القرار.

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

حـــرّر بـــاجلــــزائـــر في 30 رجـب عـــام 1433 اHــــوافق 20
يونيو سنة 2012.

رشيد بن عيسىرشيد بن عيسى
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وزارة الصناعة واPؤسسات الصغيرةوزارة الصناعة واPؤسسات الصغيرة
واPتوسطة وترقية االستثمارواPتوسطة وترقية االستثمار

قــرار وزاري مـــشـــتــرك مـــؤرقــرار وزاري مـــشـــتــرك مـــؤرّخ في خ في 9  جـــمـــادى األولى عــام  جـــمـــادى األولى عــام
1433  اHوافق أو  اHوافق أوّل أبـريل سنة ل أبـريل سنة p2012 يحـدد التنظيمp يحـدد التنظيم

الداخلي للديوان الوطني للقياسة القانونية.الداخلي للديوان الوطني للقياسة القانونية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

pالعامّ للحكومة Wإنّ األم

pاليّةHووزير ا

ووزير الصـناعـة واHؤسـسات الصـغيـرة واHتـوسطة
pوترقية االستثمار

النوع : القمح الصلبالنوع : القمح الصلب
1. منصورة

2. ماسينيسا
3. ساورا

Wالنوع : القمح اللWالنوع : القمح الل
1. أندانا
2. جانت
3. جميلة

النوع : الشعيرالنوع : الشعير
1. الباهية
2. مارني

األصــــنــــاف ذات الـــبــــيـــضــــويـــةاألصــــنــــاف ذات الـــبــــيـــضــــويـــة
اHمدودةاHمدودة

1. أجيال
2. فالوكا
3. لوان

4. مانيتو
5. ماتادور

6. يونا
األصناف األخرىاألصناف األخرى
1. بالروزا
2. برندات
W3. دلف
4. ديدو
5. جولي
6. لورا

7. أوركاسترا
8. بيكارو
9. رونالدو

10. رودولف

11. سيلفانا

12. أونيفارسا

13. زافيرا

اHلحقاHلحق

أصناف البطاطاأصناف البطاطا أصناف احلبوبأصناف احلبوب
ذاتية التلقيحذاتية التلقيح

- �ـــــقـــــتـــــضى اHـــــرســـــوم رقم 86-250 اHـــــؤرّخ في 26
مـــــحـــــرّم عـــــام 1407 اHـــــوافق 30 ســـــبــــــتـــــمـــــبــــــر ســـــنـــــة 1986

pتضمّن إنشاء الديوان الوطني للقياسة القانونيةHوا

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

pأعضاء احلكومة Wتضمّن تعيH2010 وا

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

pاليّةHالذي يحدّد صالحيات وزير ا

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 03-190 اHؤرّخ
في 26 صـفـر عام 1424 اHـوافـق 28 أبـريل سـنة 2003 الـذي

pدير العامّ للوظيفة العموميةHيحدّد صالحيات ا

- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتّـنفـيـذيّ رقم 11-16 اHـؤرّخ
في 20 صــفـر عـام 1432 اHـوافق 25 يـنـايـر سـنـة 2011 الـذي
يــحـدّد صالحـيـات وزيـر الـصـنــاعـة واHـؤسـسـات الـصـغـيـرة

pتوسطة وترقية االستثمارHوا

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

pالعامّ للحكومة Wاألم Wتعي

- و�ــقــتــضى الــقــــرار الــــوزاري اHــشــتــــرك اHـؤرّخ
في 16 ذي الـقـعـدة عـام 1407 اHـوافق 12 يـولـيـو سـنـة 1987
واHـتـضـمّن التـنـظـيم الـداخلـي للـديـوان الـوطنـي للـقـيـاسة

القانونية.

يقـريقـرّرون مـا يأتي :رون مـا يأتي :

اHــاداHــادّة األولى :ة األولى : تـــطـــبـــيـــقـــا ألحـــكـــام اHــادّة 13 (الـــفـــقــرة
األولـى) من اHــــرســـوم رقم 86-250 اHــــؤرّخ في 26 مـــحـــرّم
pـذكور أعالهHوافق 30 سـبـتمـبر سـنة 1986 واHعام 1407 ا
يـهدف هـذا الـقـرار إلى حتـديد الـتـنـظيـم الداخـلي لـلـديوان

الوطني للقياسة القانونية.

اHـــــاداHـــــادّة ة 2  :   : يــــــضـم الـــــديــــــوان الـــــوطــــــني لــــــلــــــقـــــيــــــاســـــة
pّـديـر و�ـساعـدة الكــاتـب العامHحتت سلـطـة ا pالـقانـونيـة

مـا يأتي :
pقسم ميكانيك السوائل -

- قسم القـياسات اHيـكانيـكية واإللـكترومـيكانـيكية
pوالكهربائية واإللكترونية

pقسم التنظيم والتنسيق وأنظمة اإلعالم -
pقسم اإلدارة والوسائل -

- اHلحقات الوالئية.



عن األمW العام للحكومةعن األمW العام للحكومة
وبتفويض منهوبتفويض منه

اHدير العام للوظيفة العموميةاHدير العام للوظيفة العمومية
بلقاسم بوشمالبلقاسم بوشمال

اHاداHادّة ة 3 :  : قسم ميكانيك السوائلp ويكلّف �ا يأتي :
pلفات التقنيةHالقيام بدراسات ا -

- إجــراء جتـــارب في إطـــار اHـــوافـــقــة عـــلى الـــنـــمــاذج
pوأنظمة العد

- الـــتـــكـــفّل بــــإجـــراء أعـــمـــال الـــكـــيل جملـــمـــوعـــة أدوات
pالقياس التي تستخدم في النقل وتخزين احملروقات

: Wويضم مصلحت
pمصلحة عد الغاز والسوائل -

- مصلحة أعمال الكيل.

اHــــاداHــــادّة ة 4  :  : قـــــــســم الـــــــقــــــيــــــاســــات اHـــــيــــكـــــانــــيـــــكــــيــــة
واإللكتـرو ميكانـيكية والـكهربائـية واإللكتـرونية ويكلّف

�ا يأتي :
pلفات التقنيةHالقيام بدراسات ا -

pوافقة على النماذجHإجراء التجارب في إطار ا -
pمراقبة ومعايرة أدوات القياس -

- اHـشــاركــة في أعـمــال الــلـجــان الـتــقــنـيــة الــوطـنــيـة
pوالدولية

ويضم ثالث مصالح :
pيكانيكيةHمصلحة القياسات ا -

- مــــــصــــــلــــــحــــــة الــــــقــــــيــــــاســــــات الــــــكـــــهــــربــــائــــيـــة
واإللكترو ميكانيكية.

- مصلحة القياسات اإللكترونية.

pادّة ة 5 :  : قسم الـتنـظيم والـتـنسـيق وأنظـمة اإلعالمHاداHا
ويكلّف �ا يأتي :

- اHــســاهـمــة في إعــداد الــتـنــظــيم اخلــاص بــالـقــيــاسـة
pالقانونية واإلجراءات التقنية

- ضـمــان الـتــنـسـيق ومــتـابــعـة الـنــشـاطــات اHـتـعــلـقـة
pلحقات الوالئيةHبا

pتطبيق أنظمة اإلعالم -
ويضم ثالث مصالح :
pمصلحة التنظيم -
pمصلحة التنسيق -

- مصلحة أنظمة اإلعالم.

اHاداHادّة ة 6 :  : قسم اإلدارة والوسائلp ويكلّف �ا يأتي :
pوارد البشرية للديوانHضمان تسيير ا -

- حتــديــد احــتـيــاجــات الــديــوان من حـيـث الـتــســيــيـر
pوالتجهيز

- ضــمــان إعــداد مــيــزانــيــتي الــتــســيــيــر والــتــجــهــيــز
pللديوان ومراقبة استعمالهما Wاخملصصت

- ضــــمــــان إحــــصــــاء األمالك اHــــنــــقــــولــــة والــــعــــقــــاريــــة
pللديوان حسب طبيعتها القانونية واحلرص على جردها

ويضم ثالث مصالح :
pوالتكوين WستخدمHمصلحة ا -

pمصلحة الوسائل العامة -
- مصلحة اHيزانية واحملاسبة.

: Wلحقة الوالئية على مصلحتHادّة ة 7 :  : تشتمل اHاداHا
pمصلحة الفحص -

- مصلحة الوسائل.

اHــاداHــادّة ة 8 :  : تـــلــغـى أحــكـــام الــقـــرار الـــوزاري اHــشـــتــرك
اHؤرّخ في 12 يوليو سنة 1987 واHذكور أعاله.

اHـاداHـادّة ة 9  :   : يـنـشـر هـذا الـقـرار فـي اجلـريـدة الـرّسـمـيّـة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــــــرّر بــــــاجلــــــزائــــــر في 9 جــــــمـــــــادى األولى عــــــام 1433
اHوافق أوّل أبريل سنة 2012.

وزير الصناعة واHؤسساتوزير الصناعة واHؤسسات
الصغيرة واHتوسطةالصغيرة واHتوسطة
وترقية االستثماروترقية االستثمار
محمد بن مراديمحمد بن مرادي

وزير اHاليةوزير اHالية
كر� جوديكر� جودي
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