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2011قائمـة النصـوص التشريعيـة والتنظيميـة المنشــورة خـالل سنــة   
  
  

  قطـاع السيـادةقطـاع السيـادة    --أ أ 
 

  الجمهـوريــةالجمهـوريــة  رئـاسـةرئـاسـة  : الـوزارة-ة ـالهيئ

  الجريدة الـرسميـــة  المـوضـــوع  ـونيـة للنـص و مراجعــهالطبيعـة القان  الرقم 
 مارس 22 المؤرخ في 05-11موافق عليه بالقانون رقم  (الطوارئ رفع حالةيتضمن   -  .2011 فبراير سنة 23  المؤرخ في01-11 أمر رقم -1

2011.(  
  

 مؤرخة 12 الجريدة الرسمية عدد -
  .4، الصفحة 2011 فبراير 23في 

 مؤرخة 19 الرسمية عدد  الجريدة-
  .4، الصفحة 2011 مارس 27في 

 مارس 06 في مؤرخ 112-11 مرسوم رئاسي رقم -2
2011.  

 مؤرخة 14 الجريدة الرسمية عدد -  . تعيين عضوة في المجلس الدستوري-
، الصفحة 2011 مارس 06في 
17.  

 مارس 06 في مؤرخ 113-11 مرسوم رئاسي رقم -3
2011.  

 مؤرخة 14 الجريدة الرسمية عدد -  الدستوري سمية للمجلس نشر التشكيلة اال-
، الصفحة 2011 مارس 06في 
17.  

 مارس 28 في مؤرخ 135-11 مرسوم رئاسي رقم -4
2011.  

 مؤرخة 20 الجريدة الرسمية عدد -  .االستحقاق الوطني من مصف" عهيد "  منح وسام بدرجة -
  .6، الصفحة 2011 مارس 30في 

 مؤرخة 26 الجريدة الرسمية عدد -  الوطني من مصف االستحقاق" عهيد" منح وسام بدرجة - .2011 أبريل 28 في مؤرخ 173- 11قم  مرسوم رئاسي ر-5
  .6، الصفحة 2011 مايو 08في 

 يونيو 28 في مؤرخ 234-11 مرسوم رئاسي رقم -6
2011.  

 لفائدة واألربعين لعيد االستقالل  يتضمن إجراءات عفو بمناسبة الذآرى التاسعة-
  .التكوين المحبوسين الذين تحصلوا على شهادات في التعليم أو

 مؤرخة 38 الجريدة الرسمية عدد -
  .5، الصفحة 2011 يوليو 06في 

 ديسمبر 18 في مؤرخ 442-11 مرسوم رئاسي رقم -7
2011.  

ؤرخة  م70 الجريدة الرسمية عدد -  .الوطني من مصف االستحقاق" عهيد" يتضمن منح وسام بدرجة -
  .7، الصفحة 2011 ديسمبر 27في 

 يونيو 28 في مؤرخ 233-11 مرسوم رئاسي رقم -8
2011.  

 مؤرخة 38 الجريدة الرسمية عدد -  .واألربعين لعيد االستقالل  يتضمن إجراءات عفو بمناسبة الذآرى التاسعة-
  .4، الصفحة 2011 يوليو 06في 

الخاصة بالمديرية العامة للوظيفة   تأسيس النظام التعويضي للموظفين المنتمين لألسالك-  .2011 مايو 31 في مؤرخ 203-11 مرسوم تنفيذي رقم -9
  .العمومية

 مؤرخة 30 الجريدة الرسمية عدد -
  .20، الصفحة 2011 يونيو 01في 
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  الجريدة الـرسميـــة  المـوضـــوع  الطبيعـة القانـونيـة للنـص و مراجعــه الرقم
المكلفة بالفالحة في حالة القيام بالخدمة    وضع بعض األسالك الخاصة التابعة لإلدارة-  .2010 أآتوبر 10 في مؤرخشترك  قرار وزاري م-10

  .لدى رئاسة الجمهورية
 مؤرخة 2 الجريدة الرسمية رقم -

  .21، الصفحة 2011 يناير 12في 
المكلفة بالصناعة وترقية االستثمارات في  خاصة التابعة لإلدارة وضع بعض األسالك ال-  .2010 أآتوبر 10 في مؤرخ قرار وزاري مشترك -11

  .الجمهورية حالة القيام بالخدمة لدى رئاسة
 مؤرخة 2 الجريدة الرسمية عدد -

  .21، الصفحة 2011 يناير 12في 
لبيئة وتهيئة اإلقليم في حالة القيام المكلفة با  وضع بعض األسالك الخاصة التابعة لإلدارة-  .2010 أآتوبر 10 في مؤرخ قرار وزاري مشترك -12

  .الجمهورية بالخدمة لدى رئاسة
 مؤرخة 4 الجريدة الرسمية عدد -

  .22، الصفحة 2011 يناير 23في 
المكلفة بالسكن والعمران في حالة القيام   وضع بعض األسالك الخاصة التابعة لإلدارة-  .2010 أآتوبر 10 في مؤرخ قرار وزاري مشترك -13

  .الجمهورية  لدى رئاسةبالخدمة
 مؤرخة 4 الجريدة الرسمية عدد -

  .23، الصفحة 2011 يناير 23في 
 مؤرخة 20 الجريدة الرسمية عدد -  .العمومية  تفويض اإلمضاء إلى المدير العام للوظيفة-  .2011 مارس 28 في مؤرخ قرار -14

، الصفحة 2011 مارس 30في 
19.  

  
  
 

  ستوريستوريالمجلس الدالمجلس الد  : الـوزارة-ة ـالهيئ

  الجريدة الـرسميـــة  المـوضـــوع  الطبيعـة القانـونيـة للنـص و مراجعــه  الرقم 
الخاص باألعوان العاملين في نشاطات الحفظ  نيفها ومدة العقد تعداد مناصب الشغل وتص-  .2010 أآتوبر 25 في مؤرخ قرار وزاري مشترك -1

  .الدستوري أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المجلس
 مؤرخة 23 الجريدة الرسمية عدد -

  .31، الصفحة2011 أبريل 17في 
السيارات والحجاب بعنوان المجلس   يحدد عدد المناصب العليا للعمال المهنيين وسائقي-  .2010 أآتوبر 25 في مؤرخ قرار وزاري مشترك -2

  .الدستوري
 مؤرخة 23 الجريدة الرسمية عدد -

  .32، الصفحة 2011 أبريل 17في 
 مؤرخة 3 الجريدة الرسمية عدد -  .الوطني  استخالف نائب في المجلس الشعبي-  .2010 ديسمبر 14 في مؤرخ 10/د.م.ق/03 قرار رقم -3

  .20، الصفحة 2011 يناير 16في 
 مؤرخة 25 الجريدة الرسمية عدد -  .الوطني  استخالف نائب في المجلس الشعبي-  .2011 أبريل 19 مضي في  11/د.م.ق/01ر رقم  قرا-4

  .14، الصفحة 2011 أبريل 27في 
 مؤرخة 29 الجريدة الرسمية عدد -  .مةمنتخب في مجلس األ  يتضمن نتائج االنتخاب الجزئي من أجل استخالف عضو-  .2011 مايو 15 في مؤرخ 11/إ م د/ 01 إعالن رقم -5

  .5، الصفحة 2011 مايو 22في 
تنظيم المحكمة العليا وعملها   يتعلق بمراقبة مطابقة القانون العضوي الذي يحدد-  .2011 يوليو 06 مؤرخ في 11/ د/ م/ د/ 01 رأي رقم -6

  .واختصاصاتها، للدستور
 مؤرخة 42 الجريدة الرسمية عدد -

  .4، الصفحة 2011 يوليو 31في 
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  الجريدة الـرسميـــة  المـوضـــوع  الطبيعـة القانـونيـة للنـص و مراجعــه  الرقم 
 01- 98والمتمم للقانون العضوي رقم  يتعلق بمراقبة مطابقة القانون العضوي المعدل -   .2011 يوليو 06 مؤرخ في 11/ د. م. د/ 02 رأي رقم -7

والمتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله،  1998  مايو سنة30المؤرخ في 
  .للدستور

 مؤرخة 43 الجريدة الرسمية عدد -
  .4، الصفحة 2011 غشت 03في 

المختصة بأسالك موظفي المجلس  جديد تشكيلة اللجنة المتساوية األعضاء يتضمن ت-  .2011 يوليو 28 في مؤرخ مقرر -8
  .الدستوري

 مؤرخة 54 الجريدة الرسمية عدد -
 ، الصفحة2011 أآتوبر 02في 
13.  

  
  

  المجمع الجزائري للغة العربيةالمجمع الجزائري للغة العربية  : الـوزارة-ة ـالهيئ

  الجريدة الـرسميـــة  المـوضـــوع  الطبيعـة القانـونيـة للنـص و مراجعــه الرقم 
يحدد تعداد مناصب الذي  2009 فبراير سنة 8يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في  -  .2011 فبراير 01 في مؤرخ قرار وزاري مشترك -1

العقد الخاص باألعوان العاملين في نشاطات الحفظ والصيانة أو  دةالشغل وتصنيفها وم
  .الجزائري للغة العربية الخدمات بعنوان المجمع

 مؤرخة 24 الجريدة الرسمية عدد -
  .12، الصفحة 2011 أبريل 20في 

  
  
  

  الـوزارة األولــى  :الوزارة/ الهيئة

  الجريدة الـرسميـــة  ـــوعالمـوض  الطبيعـة القانـونيـة للنـص و مراجعــهالرقم

 مؤرخة 4 الجريدة الرسمية عدد -  .موظفي مصالح الوزير األول  تجديد تشكيلة لجنة الطعن المختصة بأسالك-  .2010 ديسمبر 01 في مؤرخ قرار -1
  .24، الصفحة 2011 يناير 23في 

 مؤرخة 2 الجريدة الرسمية عدد -  .والتقني ث العلمي يتضمن قائمة أعضاء المجلس الوطني للبح-  .2010 ديسمبر 29 في مؤرخ مقرر -2
  22، الصفحة 2011 يناير 12في 

  
  

  وزارة الدفاع الوطني  الوزارة/ الهيئة

  الجريدة الـرسميـــة  المـوضـــوع  الطبيعـة القانـونيـة للنـص و مراجعــه الرقم
يتعلق بمساهمة  الذي 1991 ديسمبر سنة 6 المؤرخ في 23- 91قم  يعدل ويتمم القانون ر-  .2011 فبراير 23 في مؤرخ 03-11أمر رقم  -1

موافق  (الشعبي في مهام حماية األمن العمومي خارج الحاالت االستثنائية الجيش الوطني
  ).2011 مارس 27 المؤرخ في 07- 11عليه بموجب القانون رقم 

 مؤرخة 12 الجريدة الرسمية عدد -
  .5، الصفحة 2011 فبراير 23في 

 مؤرخة 19يدة الرسمية عدد  الجر-
  .4، الصفحة 2011 مارس 27في 

  
  



 4 

  
 

  الجريدة الـرسميـــة  المـوضـــوع  الطبيعـة القانـونيـة للنـص و مراجعــه الرقم
 مؤرخة 12 الجريدة الرسمية عدد -  .يبإطار مكافحة اإلرهاب والتخر  يتعلق باستخدام وتجنيد الجيش الوطني الشعبي في-  .2011 فبراير 23 في مؤرخ 90-11 مرسوم رئاسي رقم -2

  .6، الصفحة 2011 فبراير 23في 
على البذل وخصائصها غير تلك   يتضمن إنشاء لجنة وزارية مشترآة دائمة للمصادقة- .2011 يوليو 10 في مؤرخ 248-11 مرسوم رئاسي رقم -3

  .المستعملة في الجيش الوطني الشعبي
 مؤرخة 40 الجريدة الرسمية عدد -

  .21، الصفحة 2011 يوليو 20 في
 مؤرخة 40 الجريدة الرسمية عدد -  .النهائي  يتضمن التنظيم المتعلق بشهادة االستعمال- .2011 يوليو 10 في مؤرخ 249-11 مرسوم رئاسي رقم -4

  .22، الصفحة 2011 يوليو 20في 
م -5 ي رق وم رئاس ي 265-11 مرس ؤرخ ف شت 02 م  غ

2011.  
الحرس البلدي الموضوعين تحت  ة المطبقة على مستخدمي سلك يتضمن األحكام الخاص-

  .وصاية وزارة الدفاع الوطني
 مؤرخة 44 الجريدة الرسمية عدد -

  .5، الصفحة 2011 غشت 10في 
م  -6 ي رق وم رئاس ي  312-11 مرس ؤرخ ف بتمبر 06 م  س

2011.  
 مؤرخة 50 الجريدة الرسمية عدد -  .الميكانيكية  يتضمن إحداث مجمع ترقية الصناعة-

  .7، الصفحة 2011 سبتمبر 11في 
م   -7 ي رق وم رئاس ؤرخ 383-11 مرس ي م وفمبر 23 ف  ن

2011.  
 مؤرخة 64 الجريدة الرسمية عدد -  والمنتوجات الحساسة  يحدد القواعد واإلجراءات التي تحكم تصدير العتاد والتجهيزات-

، الصفحة 2011 نوفمبر 27في 
10.  

العسكرية المتعددة التقنيات بالناحية   فتح شعب وفروع في الماجيستير بالمدرسة-  .2010 أآتوبر 26ي  فمؤرخ قرار وزاري مشترك -8
  .2011-2010البيداغوجية المفتوحة للسنة الجامعية  العسكرية األولى ويحدد عدد المقاعد

 مؤرخة 6 الجريدة الرسمية عدد -
  .24، الصفحة 2011 يناير 30في 

المتخصص بالمدرسة العسكرية المتعددة التقنيات   فتح شعبة في التكوين ما بعد التدرج-  .2010 أآتوبر 26 في رخمؤ قرار وزاري مشترك -9
المقاعد البيداغوجية المفتوحة للسنة الجامعية  بالناحية العسكرية األولى ويحدد عدد

2010-2011.  

 مؤرخة 6 الجريدة الرسمية عدد -
  .25، الصفحة 2011 يناير 30في 

 مؤرخة 8 الجريدة الرسمية عدد -  .العسكرية  تعيين قضاة مساعدين لدى المحاآم-  .2010 ديسمبر 19 في مؤرخرار وزاري مشترك  ق-10
، الصفحة 2011 فبراير 06في 
15.  

تعيين  و المتضمن 2010 أآتوبر سنة 10 يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في -  .2011 يناير 09 في مؤرخ قرار وزاري مشترك -11
المصالح الجهوية للرقابة السابقة للنفقات التي يلتزم بها في  رؤساء ونائبي رئيسي

  .العسكرية النواحي

 مؤرخة 26 الجريدة الرسمية عدد -
  .22، الصفحة 2011 مايو 08في 

بحث العلمي لدى المدرسة الوطنية التعليم العالي وال  تجديد انتداب أساتذة تابعين لوزارة-  .2011 يناير 19 في مؤرخقرار وزاري مشترك 12
  .2011-2010السنة الجامعية  التحضيرية لدراسات مهندس بعنوان

 مؤرخة 24 الجريدة الرسمية عدد -
  .13، الصفحة 2011 أبريل 20في 

 مؤرخة 14 الجريدة الرسمية عدد -  . العسكرية السادسةالناحية/ الدائمة بتامنغست   تجديد انتداب رئيس المحكمة العسكرية-  .2011 فبراير 07 في مؤرخ قرار وزاري مشترك -13
، الصفحة 2011 مارس 06في 
33.  
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  الجريدة الـرسميـــة  المـوضـــوع  الطبيعـة القانـونيـة للنـص و مراجعــه الرقم

رة التربية الوطنية لدى لوزا تابعين) 2( يتضمن إنهاء انتداب مستخدمين مدرسين -  .2011 مارس 22 في مؤرخ قرار وزاري مشترك -14
  .مدرسة أشبال األمة بوهران

 مؤرخة 30 الجريدة الرسمية عدد -
  .28، الصفحة 2011 يونيو 01في 

مدرسا تابعين لوزارة التربية  مستخدما) 24( يتضمن تجديد انتداب أربعة وعشرين -  2011 مارس 22 في مؤرخ قرار وزاري مشترك -15
  .2011-2010الدراسية  بوهران بعنوان السنةالوطنية لدى مدرسة أشبال األمة 

 مؤرخة 30 الجريدة الرسمية عدد -
  .29، الصفحة 2011 يونيو 01في 

تابعين لوزارة التربية الوطنية لدى  مستخدما مدرسا) 17( يتضمن انتداب سبعة عشر -  .2011 مارس 22 في مؤرخ قرار وزاري مشترك -16
  .2011- 2010ة الدراسية مدرسة أشبال األمة بوهران بعنوان السن

 مؤرخة 30 الجريدة الرسمية عدد -
  .31، الصفحة 2011 يونيو 01في 

الشعبي في إطار مكافحة اإلرهاب   يحدد شروط وآيفيات استخدام وتجنيد الجيش الوطني-  .2011 مايو 02 في مؤرخ قرار وزاري مشترك -17
  .والتخريب

 مؤرخة 31 الجريدة الرسمية عدد -
  .12، الصفحة 2011 يونيو 05في 

 مؤرخة 31 الجريدة الرسمية عدد - .الناحية العسكرية الرابعة/ الدائمة بورقلة  يتضمن إنهاء انتداب رئيس المحكمة العسكرية-  .2011 مايو 18 في مؤرخ قرار وزاري مشترك -18
  .14، الصفحة 2011 يونيو 05في 

رئيسا للمحكمة العسكرية الدائمة  تداب قاض لدى وزارة الدفاع الوطني بصفته يتضمن ان-  .2011 مايو 18 في مؤرخقرار وزاري مشترك 19
  .الناحية العسكرية الرابعة/ بورقلة

 مؤرخة 31 الجريدة الرسمية عدد -
  .14، الصفحة 2011 يونيو 05في 

رك بصفة ضباط للشرطة الد  يتضمن تعيين ذوي الرتب في الدرك الوطني ورجال-  .2011 مايو 24 في مؤرخ قرار وزاري مشترك -20
  .القضائية

 مؤرخة 35 الجريدة الرسمية عدد -
  .21، الصفحة 2011 يونيو 22في 

بصفة رئيس المحكمة العسكرية   يتضمن تجديد انتداب قاض لدى وزارة الدفاع الوطني-  .2011 يونيو 26 في مؤرخ قرار وزاري مشترك -21
  .الناحية العسكرية الخامسة/الدائمة بقسنطينة

 مؤرخة 38لجريدة الرسمية عدد  ا-
  .21، الصفحة 2011 يوليو 06في 

 مؤرخة 8 الجريدة الرسمية عدد -  .العسكرية  تعيين قضاة مساعدين لدى المحاآم-  .2010 ديسمبر 19 قرار وزاري مشترك مؤرخ في -22
، الصفحة 2011 فبراير 06في 
15.  

23 
 

ي   - ان ف شترآان مؤرخ ان م راران وزاري ن19 ق و س ة  يولي
2011) .02(  

بصفتهما رئيسي محكمتين   يتضمنان انتداب قاضيين لدى وزارة الدفاع الوطني-
  .عسكريتين دائمتين

 مؤرخة 41 الجريدة الرسمية عدد -
  .23، الصفحة 2011 يوليو 24في 

ي   - 25 ان ف شترآان مؤرخ ان م راران وزاري نة 19 ق و س  يولي
2011) .02(  

 مؤرخة 41 الجريدة الرسمية عدد -  .تين عسكريتين دائمتين يتضمنان إنهاء انتداب رئيس محكم-
  .23 ، الصفحة2011 يوليو 24في 

للمراقبة المسبقة للنفقات الملتزم   يتضمن إنهاء مهام نائبين لرئيسي مصلحتين جهويتين-  .2011 يوليو 21 في مؤرخ قرار وزاري مشترك - 26
  ..بها في ناحيتين عسكريتين

 مؤرخة 45د  الجريدة الرسمية عد-
، الصفحة 2011 غشت 14في 

27..  
للمراقبة المسبقة للنفقات الملتزم بها   يتضمن تعيين نائبين لرئيسي مصلحتين جهويتين-  .2011 يوليو 21 في مؤرخ قرار وزاري مشترك - 27

  .في ناحيتين عسكريتين
 مؤرخة 45 الجريدة الرسمية عدد -

 .27، الصفحة 2011 غشت 14في 
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الناحية العسكرية / الدائمة بوهران  يتضمن تجديد انتداب رئيس المحكمة العسكرية-  .2011 غشت 03 قرار وزاري مشترك مؤرخ في - 28
  .الثانية

 مؤرخة 47 الجريدة الرسمية عدد -
 .36، الصفحة 2011 غشت 21في 

تابعين لوزارة التربية الوطنية لدى  مستخدمين مدرسين) 4( يتضمن إنهاء انتداب أربعة -  .2011 أآتوبر 10 في مؤرخ قرار وزاري مشترك - 29
  .مدرسة أشبال األمة بوهران

 مؤرخة 62 الجريدة الرسمية عدد -
 ، الصفحة2011 نوفمبر 20في 
18.  

الدرك بصفة ضباط للشرطة   يتضمن تعيين ذوي الرتب في الدرك الوطني ورجال-  2011بر  أآتو24 في مؤرخ قرار وزاري مشترك - 30
  .القضائية

 مؤرخة 62 الجريدة الرسمية عدد -
 ، الصفحة2011 نوفمبر 20في 
19.  

 مؤرخة 53 الجريدة الرسمية عدد -  . تتضمن تعيين قضاة عسكريين-  )11. (2011 غشت 10 قرارات مؤرخة في - 41
  ، الصفحة2011مبر  سبت28في 
63.  

 مؤرخة 53 الجريدة الرسمية عدد -  .عسكريين  تتضمن إنهاء مهام قضاة-  )10. (2011 غشت 10 قرارات مؤرخة في - 51
  ، الصفحة2011 سبتمبر 28في 
62.  

 مؤرخة 65عدد  الجريدة الرسمية -  . يتضمنان إنهاء مهام قاضيين عسكريين-  )02 (.2011 نوفمبر 22ان في مؤرخ قراران - 53
 ، الصفحة2011 نوفمبر 30في 
29.  

المؤسسات العقابية للمديرية العامة إلدارة   يتضمن المصادقة على بذلة االحتفال لمديري-  .2011 مارس 29 في مؤرخ مقرر - 54
  .السجون وإعادة اإلدماج

 مؤرخة 26 الجريدة الرسمية عدد -
  .22، الصفحة 2011 مايو 08في 

 مؤرخة 62 الجريدة الرسمية عدد -  إلدارة السجون وإعادة اإلدماج  يتضمن المصادقة على رتب مستخدمي المديرية العامة-  .2011 أآتوبر 02 في مؤرخ مقرر - 55
 ، الصفحة2011 نوفمبر 20في 
20.  

   
  

  وزارة الشؤون الخارجية  الوزارة/ الهيئة

  الجريدة الـرسميـــة  عالمـوضـــو  الطبيعـة القانـونيـة للنـص و مراجعــه الرقم
المملكة (الديمقراطية الشعبية ببرشلونة   فتح قنصلية عامة للجمهورية الجزائرية-  .2011 يناير 24 في مؤرخ 11-11 مرسوم رئاسي رقم -1

  ).اإلسبانية
 مؤرخة 5 الجريدة الرسمية عدد -

  .5، الصفحة 2011 يناير 26في 
 والمتضمن فتح 1993 ديسمبر سنة 4 المؤرخ في 295-93 يعدل المرسوم الرئاسي رقم -  .2011اير  ين24 في مؤرخ 12-11 مرسوم رئاسي رقم -2

  ).المملكة اإلسبانية(الجزائرية الديمقراطية الشعبية بأليكانت  قنصلية للجمهورية
 مؤرخة 5 الجريدة الرسمية عدد -

  .6، الصفحة 2011 يناير 26في 
  
  
  



 7 

  
  
 

  الجريدة الـرسميـــة  المـوضـــوع  نـص و مراجعــهالطبيعـة القانـونيـة لل الرقم
الجزائرية الديمقراطية الشعبية   يتضمن تحديد الدائرة القنصلية لسفارة الجمهورية-  .2011 يناير 24 في مؤرخ 13-11 مرسوم رئاسي رقم -3

  ).المملكة اإلسبانية(بمدريد 
 مؤرخة 5 الجريدة الرسمية عدد -

  .7 ، الصفحة2011 يناير 26في 
الواليات (الديمقراطية الشعبية بنيويورك  يتضمن فتح قنصلية عامة للجمهورية الجزائرية  .2011 يناير 24 في مؤرخ 14-11 مرسوم رئاسي رقم -4

  ).المتحدة األمريكية
 مؤرخة 5 الجريدة الرسمية عدد -

  .7، الصفحة 2011 يناير 26في 
الجزائرية الديمقراطية الشعبية   يتضمن تحديد الدائرة القنصلية لسفارة الجمهورية-  .2011 يناير 24 في مؤرخ 15-11 مرسوم رئاسي رقم -5

  ).األمريكية الواليات المتحدة(بواشنطن 
 مؤرخة 5 الجريدة الرسمية عدد -

  .8، الصفحة 2011 يناير 26في 
للتعاون بين حكومة الجمهورية الجزائرية  نة مشترآة التصديق على اتفاق إنشاء لج-  .2011 مايو 03 في مؤرخ 180-11 مرسوم رئاسي رقم -6

 فبراير 17الموقع في الجزائر بتاريخ  الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية بورندي،
  .2009سنة 

 مؤرخة 27 الجريدة الرسمية عدد -
  .5، الصفحة 2011 مايو 11في 

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية   اتفاق التعاون بين حكومة التصديق على-  .2011 مايو 03 في مؤرخ 181-11 مرسوم رئاسي رقم -7
مجال حماية النباتات والحجر الزراعي،  وحكومة الجمهورية البوليفارية لفنزويال في

  .2009 نوفمبر سنة 25الموقع في الجزائر بتاريخ 

 مؤرخة 27 الجريدة الرسمية عدد -
  .6، الصفحة 2011 مايو 11في 

النقل البحري بين حكومة الجمهورية الجزائرية   التصديق على اتفاقية التعاون في مجال-  .2011 مايو 03 في مؤرخ 182-11ئاسي رقم  مرسوم ر-8
  .2010 فبراير سنة 24عمان، الموقعة بمسقط في  الديمقراطية الشعبية وحكومة سلطنة

 مؤرخة 27 الجريدة الرسمية عدد -
  .8، الصفحة 2011 مايو 11في 

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية   التصديق على االتفاقية القنصلية بين حكومة-  .2011 مايو 03 في مؤرخ 183-11 مرسوم رئاسي رقم -9
  .2009 سبتمبر سنة 30بهافانا في  وحكومة الجمهورية الكوبية، الموقعة

 مؤرخة 28 الجريدة الرسمية عدد -
  .5، الصفحة 2011 مايو 18في 

القضائي في المجال الجزائي بين   يتضمن التصديق على المعاهدة المتعلقة بالتعاون-  .2011 مايو 03 في مؤرخ 184-11مرسوم رئاسي رقم  -10
وحكومة الواليات المتحدة األمريكية،  حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

  .2010  أبريل سنة7الموقعة بالجزائر بتاريخ 

 مؤرخة 30لرسمية عدد  الجريدة ا-
  .5، الصفحة 2011 يونيو 01في 

القضائي في المجال المدني والتجاري   يتضمن التصديق على االتفاقية المتعلقة بالتعاون- .2011 يوليو 10 مؤرخ في 243-11 مرسوم رئاسي رقم -11
موقعة وجمهورية الفيتنام االشتراآية، ال بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

  .2010   أبريل سنة14بالجزائر في 

 مؤرخة 41 الجريدة الرسمية عدد -
  .5، الصفحة 2011 يوليو 24في 

البحري بين حكومة الجمهورية   يتضمن التصديق على اتفاق التعاون في مجال النقل- .2011 يوليو 10 مؤرخ في 244-11 مرسوم رئاسي رقم -12
 أآتوبر 6الموقع بالجزائر في  مة فيدرالية روسيا،الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكو

  .2010سنة 

 مؤرخة 41 الجريدة الرسمية عدد -
  .9، الصفحة 2011 يوليو 24في 
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  الجريدة الـرسميـــة  المـوضـــوع  الطبيعـة القانـونيـة للنـص و مراجعــهالرقم
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية  ضمن التصديق على بروتوآول االتفاق بين حكومة يت-  .2011 يوليو 10 مؤرخ في 245-11 مرسوم رئاسي رقم -13

اشتراآات التقاعد للعمال األجراء  الشعبية وحكومة جمهورية الشيلي المتعلق بتعويض
 إلى 1973خالل الفترة الممتدة من سنة  الذين مارسوا نشاطا مأجورا في الجزائر والشيلي

  .2010ديسمبر سنة  زائر بتاريخ أول، الموقع في الج1990سنة 

 41 الجريدة الرسمية عدد -
، 2011 يوليو 24مؤرخة في 

  .12الصفحة 

الشعبية إلى االتفاقية الدولية المتعلقة   يتضمن انضمام الجمهورية الجزائرية الديمقراطية-  .2011 يوليو 10 مؤرخ في 246-11 مرسوم رئاسي رقم -14
مسبب أو بإمكانه تسبيب تلوث زيتي،  حالة وقوع حادثبالتدخل في أعالي البحار في 

 نوفمبر سنة 2وبروتوآولها المبرم بلندن في  1969 نوفمبر سنة 29المعتمدة ببروآسل في 
1973.  

 45 الجريدة الرسمية عدد -
، 2011 غشت 14مؤرخة في 

  .3الصفحة 

للذخيرة العربية، المعتمد في القاهرة   على النظام األساسي للهيئة العليا يتضمن التصديق-  .2011 يوليو 10 مؤرخ في 247-11 مرسوم رئاسي رقم -15
  .2010 سبتمبر سنة 16بتاريخ 

 45 الجريدة الرسمية عدد -
، 2011 غشت 14مؤرخة في 

  .14الصفحة 
عبية إلى االتفاقية الدولية لإلنقاذ  يتضمن انضمام الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الش- .2011 نوفمبر 23 مؤرخ في 385-11 مرسوم رئاسي رقم -16

  .1989 أبريل سنة 28، التي حررت بلندن في 1989لسنة 
 64 الجريدة الرسمية عدد -

، 2011 نوفمبر 27مؤرخة في 
  .4الصفحة 

رية الديمقراطية الجمهورية الجزائ  يتضمن التصديق على بروتوآول اتفاق بين حكومة- .2011 نوفمبر 23 في مؤرخ 386-11 مرسوم رئاسي رقم -17
الشعبية وحكومة جمهورية الصين الشعبية القاضي بإرسال بعثة طبية صينية إلى الجزائر، 

  .2010 مارس سنة 4الموقع في الجزائر بتاريخ 

 65 الجريدة الرسمية عدد -
، 2011 نوفمبر 30مؤرخة في 

  .4الصفحة 
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية   التصديق على مذآرة التفاهم بين حكومة يتضمن- .2011 نوفمبر 23 في مؤرخ 387-11 مرسوم رئاسي رقم -18

تحلية مياه البحر، الموقعة في الجزائر  الشعبية وحكومة دولة الكويت، للتعاون في مجال
  .2010 يونيو سنة 2بتاريخ 

 65 الجريدة الرسمية عدد -
، 2011 نوفمبر 30مؤرخة في 

  .7الصفحة 
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية   يتضمن التصديق على مذآرة التفاهم بين حكومة- .2011 نوفمبر 23 في مؤرخ 388-11 مرسوم رئاسي رقم -19

المجال الزراعي، الموقعة في الكويت  الشعبية وحكومة دولة الكويت، حول التعاون في
  .2010 يونيو سنة 2بتاريخ 

 65 الجريدة الرسمية عدد -
، 2011 نوفمبر 30مؤرخة في 

  .8الصفحة 
السياحي بين حكومة الجمهورية   يتضمن التصديق على اتفاقية التعاون في المجال-  2011 نوفمبر 23 في مؤرخ 389-11 مرسوم رئاسي رقم -20

 12الموقعة في الجزائر بتاريخ  الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة دولة الكويت،
  .2010أآتوبر سنة 

 65 الجريدة الرسمية عدد -
، 2011 نوفمبر 30مؤرخة في 

  .11  الصفحة
 والمتضمن 2009 سبتمبر سنة 13 المؤرخ في 306-09 يعدل المرسوم الرئاسي رقم - .2011 نوفمبر 29 في مؤرخ 406-11 مرسوم رئاسي رقم -21

  .للمراآز الثقافية الجزائرية في الخارج القانون األساسي النموذجي
 66 الجريدة الرسمية عدد -

، 2011 ديسمبر 04ي مؤرخة ف
  .4الصفحة 
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  الجريدة الـرسميـــة  المـوضـــوع  الطبيعـة القانـونيـة للنـص و مراجعــه الرقم
م  -22 ي رق وم رئاس ؤرخ 415-11 مرس ي م وفمبر 30 ف  ن

2011.  
األعوان الدبلوماسيين والقنصليين   يؤسس النظام التعويضي للموظفين المنتمين ألسالك-

  .الخارجيةبوزارة الشؤون 
 مؤرخة 67 الجريدة الرسمية عدد -

  .9، الصفحة 2011 ديسمبر 11في 
م  -23 ي رق وم رئاس ؤرخ 427-11 مرس ي م سمبر 11 ف  دي

2011.  
الجزائرية الديمقراطية الشعبية   يتضمن التصديق على االتفاق بين حكومة الجمهورية-

دين إلى مشاريع تنمية، تحويل ال وحكومة الجمهورية اإليطالية المتعلق بكيفيات تجسيد
  .2011  يوليو سنة12الموقع في الجزائر بتاريخ 

 مؤرخة 68 الجريدة الرسمية عدد -
  .5، الصفحة 2011 ديسمبر 14في 

م  -24 ي رق وم رئاس ؤرخ 428-11 مرس ي م سمبر 11 ف  دي
2011.  

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية   يتضمن التصديق على اتفاق الشراآة بين حكومة-
من أجل إنشاء المرآز  (UNITAR) عبية ومعهد األمم المتحدة للتكوين والبحثالش

بالجزائر، الموقع  ( CIFAL Maghreb) الدولي لتكوين الفاعلين المحليين للمغرب
  .2011 أآتوبر سنة 18بالجزائر في 

 مؤرخة 68 الجريدة الرسمية عدد -
  .5، الصفحة 2011 ديسمبر 14في 

م  -25 ي رق وم رئاس ؤرخ 429-11 مرس ي م سمبر 11 ف  دي
2011.  

الجزائرية الديمقراطية الشعبية   يتضمن التصديق على االتفاق بين حكومة الجمهورية-
والجمهورية البرتغالية حول النقل الدولي عبر الطرقات وعبور الرآاب والبضائع، الموقع 

  .2008 يونيو سنة 9بالجزائر في 

 مؤرخة 68 الجريدة الرسمية عدد -
  .5، الصفحة 2011يسمبر  د14في 

م  -26 ي رق وم رئاس ؤرخ 430-11 مرس ي م سمبر 11 ف  دي
2011.  

واالستخدامات السلمية للطاقة النووية بين   يتضمن التصديق على اتفاق التعاون للتطوير-
الشعبية وحكومة الجمهورية األرجنتينية،  حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية

  .2008   نوفمبر سنة17الموقع في الجزائر بتاريخ 

 مؤرخة 69 الجريدة الرسمية عدد -
  .5، الصفحة 2011 ديسمبر 18في 

م  -27 ي رق وم رئاس ؤرخ 431-11 مرس ي م سمبر 11 ف  دي
2011.  

القضائي في المجال المدني والتجاري   يتضمن التصديق على االتفاقية المتعلقة بالتعاون-
وجمهورية الصين الشعبية، الموقعة  ةبين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبي

  .2010 يناير سنة 10بالجزائر في 

 مؤرخة 69 الجريدة الرسمية عدد -
، الصفحة 2011 ديسمبر 18في 
10.  

م  -28 ي رق وم رئاس ؤرخ 432-11 مرس ي م سمبر 11 ف  دي
2011.  

ة التقني والعلمي والتكنولوجي بين حكوم  يتضمن التصديق على االتفاق في مجال التعاون-
وحكومة الواليات المتحدة المكسيكية، الموقع  الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

  .2010 أآتوبر سنة 18بمكسيكو في 

 مؤرخة 70 الجريدة الرسمية عدد -
  .4، الصفحة 2011 ديسمبر 27في 

م  -29 ي رق وم رئاس ؤرخ 433-11 مرس ي م سمبر 11 ف  دي
2011.  

الجمهوية الجزائرية الديمقراطية  اون بين حكومة يتضمن التصديق على اتفاق التع-
وتبادل المطبوعات والمعلومات  الشعبية وحكومة دولة الكويت، في مجال األرشيف

  .2008نوفمبر سنة  22والخبراء والتدريب، الموقع في الجزائر بتاريخ 

 مؤرخة 71 الجريدة الرسمية عدد -
  .4، الصفحة 2011 ديسمبر 28في 

ي-30 وم رئاس م  مرس ؤرخ 434-11 رق ي م سمبر 11 ف  دي
2011.  

بين حكومة الجمهورية الجزائرية   يتضمن التصديق على اتفاق تنظيم الخدمات الجوية،-
 يونيو سنة 2الكويت بتاريخ  الديمقراطية الشعبية وحكومة دولة الكويت، الموقع في

2010.  

 مؤرخة 71 الجريدة الرسمية عدد -
  .6، الصفحة 2011 ديسمبر 28في 
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  الجريدة الـرسميـــة  المـوضـــوع  الطبيعـة القانـونيـة للنـص و مراجعــه الرقم
م  -31 ي رق وم رئاس ؤرخ 435-11 مرس ي م سمبر 11 ف  دي

2011.  
مجاالت النفط والغاز ومصادر الطاقات   يتضمن التصديق على مذآرة التفاهم للتعاون في-

زائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة دولة الج الجديدة والمتجددة بين حكومة الجمهورية
  .2010 يونيو سنة 2الكويت، الموقعة بالكويت في 

 مؤرخة 71 الجريدة الرسمية عدد -
، الصفحة 2011 ديسمبر 28في 
14.  

د تعداد  الذي يحد2009 نوفمبر سنة 8 يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في -  . 2011 يونيو 06 قرار وزاري مشترك مؤرخ في -32
ومدة العقد الخاص باألعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو  مناصب الشغل وتصنيفها

  .وزارة الشؤون الخارجية الصيانة أو الخدمات بعنوان

 مؤرخة 43 الجريدة الرسمية عدد -
  .31، الصفحة 2011 غشت 03في 

ات وإي -  .2011 يونيو 07 في مؤرخ قرار وزاري مشترك -33 ة نفق دد مدون اص  يح صيص الخ ساب التخ م  رادات ح ه 302-58رق ذي عنوان  ال
  ".تسيير التكوين بالخارج"

 مؤرخة 46 الجريدة الرسمية عدد -
  .23، الصفحة 2011 غشت 17في 

 مؤرخة 20د  الجريدة الرسمية عد-  .االتحاد األوروبي والمؤسسات األوروبية  تفويض اإلمضاء إلى مدير التعاون مع-  .2011 مارس 03 في مؤرخ قرار -34
، الصفحة 2011 مارس 30في 
20.  

والتنمية االجتماعية والشؤون الثقافية   تفويض اإلمضاء إلى مدير حقوق اإلنسان-  .2011 مارس 03 في مؤرخ قرار -35
  .والعلمية والتقنية الدولية

 مؤرخة 20 الجريدة الرسمية عدد -
، الصفحة 2011 مارس 30في 
20.  

 مؤرخة 20 الجريدة الرسمية عدد -  .مديرين  تفويض اإلمضاء إلى نواب-  )07(  2011رس  ما03ة في مؤرخ قرارات -42
، الصفحة 2011 مارس 30في 
21.  

 32 الجريدة الرسمية عدد --   .الوسطى والشرقية  يتضمن تفويض اإلمضاء إلى مديرة بلدان أوروبا--   .2011 مايو 05 في مؤرخ قرار -43
، 2011 يونيو 08مؤرخة في 

  .27 الصفحة
 مؤرخة 32 الجريدة الرسمية عدد -  .والشمالية  يتضمن تفويض اإلمضاء إلى مدير آسيا الجنوبية-  .2011 مايو 05 في مؤرخ قرار -44

  .27، الصفحة 2011 يونيو 08في 
 مؤرخة 32ة الرسمية عدد الجريد-  .الوطنية في الخارج  يتضمن تفويض اإلمضاء إلى مدير حماية الجالية--   .2011 مايو 05 في مؤرخ قرار --45

  28، الصفحة 2011 يونيو 08في 
 مؤرخة 32 الجريدة الرسمية عدد -  .وأوقيانوسيا والمحيط الهادي يتضمن تفويض اإلمضاء إلى مدير آسيا الشرقية  .2011 مايو 05 في مؤرخ قرار -46

  .28، الصفحة 2011 يونيو 08في 
 مؤرخة 32 الجريدة الرسمية عدد -  .إلمضاء إلى مدير أمريكا الشماليةيتضمن تفويض ا  .2011 مايو 05 في مؤرخ قرار -47

  .28، الصفحة 2011 يونيو 08في 
 مؤرخة 32 الجريدة الرسمية عدد -  . يتضمن تفويض اإلمضاء إلى نواب مديرين-  )05 ( 2011 مايو 05ة في مؤرخ قرارات -52

  .29، الصفحة 2011 يونيو 08في 
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  الجريدة الـرسميـــة  المـوضـــوع  انـونيـة للنـص و مراجعــهالطبيعـة الق الرقم
 مؤرخة 42 الجريدة الرسمية عدد -  .المتحدة األمريكية  يتضمن تفويض اإلمضاء إلى نائب مدير الواليات-  .2011 مايو 30 قرار مؤرخ في -53

  .33، الصفحة 2011 يوليو 31في 
 مؤرخة 46 الجريدة الرسمية عدد -  .المستدامة يض اإلمضاء إلى مديرة البيئة والتنمية يتضمن تفو-  .2011 يونيو 13 في مؤرخ قرار -54

  .24، الصفحة 2011 غشت 17في 
 مؤرخة 46 الجريدة الرسمية عدد -  .القانونية  يتضمن تفويض اإلمضاء إلى مدير الشؤون-  .2011 يونيو 13 في مؤرخ قرار -55

  .25، الصفحة 2011 غشت 17في 
 مؤرخة 46 الجريدة الرسمية عدد -  .الالتينية والكراييب  يتضمن تفويض اإلمضاء إلى مدير بلدان أمريكا-  .2011 يونيو 13 في رخمؤ قرار -56

  .25، الصفحة 2011 غشت 17في 
 .األقصى وأوقيانوسيا والمحيط الهادي  يتضمن تفويض اإلمضاء إلى نائبة مدير الشرق-  .2011 يونيو 13 في مؤرخ قرار -57

  
 مؤرخة 46 الجريدة الرسمية عدد -

  .26، الصفحة 2011 غشت 17في 
 مؤرخة 46 الجريدة الرسمية عدد -  .المالية  يتضمن تفويض اإلمضاء إلى مدير-  .2011 يونيو 23 في مؤرخ قرار -58

  .26، الصفحة 2011 غشت 17في 
   
  
  
  

  وزارة العــدل  الوزارة/ الهيئة

  الجريدة الـرسميـــة  المـوضـــوع   و مراجعــهالطبيعـة القانـونيـة للنـص الرقم
  .2011 فبراير سنة 23 المؤرخ في 02-11أمر رقم 1

  
 و المتضمن قانون اإلجراءات 1966 يونيو سنة 8المؤرخ في  155-66يتمم األمر رقم  -

  ).2011 مارس 22  المؤرخ في 06-11موافق عليه بالقانون رقم  (الجزائية
 مؤرخة 12 الجريدة الرسمية عدد -

  .4، الصفحة 2011 فبراير 23في 
 مؤرخة 19 الجريدة الرسمية عدد -

  .4، الصفحة 2011 مارس 27في 
 مؤرخة 42 الجريدة الرسمية عدد -  .واختصاصاتها  يحدد تنظيم المحكمة العليا وعملها-  .2011 يوليو 26 مؤرخ في 12-11 قانون رقم -2

  .7، الصفحة 2011 يوليو 31في 
 والمتعلق 1998 مايو سنة 30  المؤرخ في01-98 يعدل ويتمم القانون العضوي رقم -  2011 يوليو 26 مؤرخ في 13-11رقم  قانون -3

  .وعمله باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه
 مؤرخة 43 الجريدة الرسمية عدد -

  .7، الصفحة 2011 غشت 03في 
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  الجريدة الـرسميـــة  ـوعالمـوضــ  الطبيعـة القانـونيـة للنـص و مراجعــه الرقم
 مؤرخة 44 الجريدة الرسمية عدد -  .و المتضمن قانون العقوبات1966 يونيو سنة 8 المؤرخ في 156-66 يعدل األمر رقم -  . 2011 غشت 02 مؤرخ في 14-11 قانون رقم -4

  .4، الصفحة 2011 غشت 10في 
 و المتعلق بالوقاية 2006 فبراير سنة 20 المؤرخ في 01-06انون رقم  يعدل ويتمم الق-  .2011 غشت 02 مؤرخ في 15-11 قانون رقم -5

  .ومكافحته من الفساد
 مؤرخة 44 الجريدة الرسمية عدد -

  .4، الصفحة 2011 غشت 10في 
 مؤرخة 12لجريدة الرسمية عدد  ا-  .للجهات القضائية  يؤسس النظام التعويضي لمستخدمي أمانات الضبط-  .2011 فبراير 22 في مؤرخ 88-11 مرسوم تنفيذي رقم -6

 .21 ، الصفحة2011 فبراير 23في 
 الذي يحدد 1998 نوفمبر سنة 14 المؤرخ في 356-98 يعدل المرسوم التنفيذي رقم-  .2011 مايو 22 في مؤرخ 195-11 مرسوم تنفيذي رقم -7

  و المتعلق1998 مايو سنة 30  المؤرخ في 02 -98آيفيات تطبيق أحكام القانون رقم 
  .اإلدارية بالمحاآم

 مؤرخة 29 الجريدة الرسمية عدد -
  .10، الصفحة 2011 مايو 22في 

 مؤرخة 39 الجريدة الرسمية عدد -  .وتسييرها  يتضمن إعادة تنظيم المدرسة الوطنية لكتابة الضبط- .2011 يوليو 10 في مؤرخ 240-11 مرسوم تنفيذي رقم -8
  .14، الصفحة 2011 يوليو 13في 

م   مرس-9 ذي رق ؤرخ 375-11وم تنفي ي م وفمبر 12 ف  ن
2011.  

 مؤرخة 61 الجريدة الرسمية عدد -  .إطار المساعدة القضائية  يحدد شروط وآيفيات دفع أتعاب المحامي المعين في-
 ، الصفحة2011 نوفمبر 13في 
47 .  

كميلي المسبق لإلدماج في رتبة أمين الضبط ومدته  تحديد آيفيات تنظيم التكوين الت-  .2010 أآتوبر 24 في مؤرخ قرار وزاري مشترك -10
  .ومحتوى برنامجه

 مؤرخة 1 الجريدة الرسمية عدد -
  .23، الصفحة 2011 يناير 09في 

 مؤرخة 23 الجريدة الرسمية عدد -  .وصالحياتها  تحديد عدد أقسام مصالح المؤسسات العقابية-  .2011 يناير 05 في مؤرخ قرار وزاري مشترك -11
  .14، الصفحة 2011أبريل  17في 

الخاص باألعوان العاملين في نشاطات الحفظ   تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد-  .2011 فبراير 21 في مؤرخ قرار وزاري مشترك -12
  .العامة إلدارة السجون وإعادة اإلدماج أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المديرية

 مؤرخة 20 الجريدة الرسمية عدد -
، الصفحة 2011 مارس 30 في
24.  

 مؤرخة 53 الجريدة الرسمية عدد -  .للقضاء  يتضمن التنظيم الداخلي للمدرسة العليا-  .2011 غشت 08 قرار وزاري مشترك مؤرخ في -13
  ، الصفحة2011 سبتمبر 28في 
64 .  

 مؤرخة 1 الجريدة الرسمية عدد -  .2011 فتح مسابقة وطنية لتوظيف طلبة قضاة لسنة -  .2010 ديسمبر 26 في مؤرخ قرار -14
  .26، الصفحة 2011 يناير 09في 
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  الجريدة الـرسميـــة  المـوضـــوع  الطبيعـة القانـونيـة للنـص و مراجعــه الرقم
لوالية المسيلة لالنتخاب الجزئي من أجل   تعيين رئيس اللجنة االنتخابية الوالئية-  .2011 أبريل 17 في مؤرخ قرار -15

  .األمة ف عضو منتخب في مجلساستخال
 مؤرخة 24 الجريدة الرسمية عدد -

  .16، الصفحة 2011 أبريل 20في 
المسيلة لالنتخاب الجزئي من أجل استخالف   تعيين أعضاء مكتب التصويت وآاتبه لوالية-  .2011 أبريل 17 في مؤرخ قرار -16

  .عضو منتخب في مجلس األمة
 مؤرخة 24 الجريدة الرسمية عدد -
  .17، الصفحة 2011 أبريل 20ي ف

 مؤرخة 40 الجريدة الرسمية عدد - .تيسمسيلت  يتضمن إنشاء فرع قضائي بدائرة اختصاص محكمة-  .2011 يونيو 15 في مؤرخ قرار -17
  .35، الصفحة 2011 يوليو 20في 

 الترجمان – بمهنة المترجم لاللتحاق  يتضمن تنظيم وفتح المسابقة الوطنية السابعة-  .2011 غشت 29 قرار مؤرخ في -18
  .الرسمي

 مؤرخة 50 الجريدة الرسمية عدد -
  ، الصفحة2011 سبتمبر 11في 
20.  

 الترجمان -السابعة لاللتحاق بمهنة المترجم  يتضمن تعيين أعضاء لجنة المسابقة الوطنية-  .2011 سبتمبر 08 قرار مؤرخ في -19
  .الرسمي

 مؤرخة 53 الجريدة الرسمية عدد -
  ، الصفحة2011 سبتمبر 28في 
66.  

 مؤرخة 64 الجريدة الرسمية عدد -  .الدولي اإلنساني  يتضّمن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية للقانون-  .2011 أآتوبر 20 في مؤرخ قرار -20
 ، الصفحة2011 نوفمبر 27في 
28.  

 مؤرخة 64 الجريدة الرسمية عدد -  . يتضّمن تعيين أعضاء لجنة تكييف العقوبات-  .2011 أآتوبر 25 في مؤرخ قرار -21
 ، الصفحة2011 نوفمبر 27في 
29.  

  
  
  

  المحلية وزارة الداخلية والجماعات  الوزارة/ الهيئة

  الجريدة الـرسميـــة  المـوضـــوع  الطبيعـة القانـونيـة للنـص و مراجعــه الرقم
 مؤرخة 37 الجريدة الرسمية عدد -  .يتعلق بالبلديةقانون  -  .2011 يونيو 22 في مؤرخ 10-11 قانون رقم -1

  .4، الصفحة 2011 يوليو 03في 
 مؤرخة 26 الجريدة الرسمية عدد -  .إلى وزارة الدفاع الوطني  يتضمن تحويل سلطة الوصاية على سلك الحرس البلدي-  .2011 فبراير 22 في مؤرخ 89- 11 مرسوم رئاسي رقم -2

  .6، الصفحة 2011 مايو 08في 
 مارس 22 في مؤرخ 124-11ي رقم  مرسوم رئاس-3

2011.  
لالنتخاب الجزئي من أجل استخالف عضو   استدعاء الهيئة االنتخابية لوالية المسيلة-

  .منتخب في مجلس األمة
 مؤرخة 18 الجريدة الرسمية عدد -

  .5، الصفحة 2011 مارس 23في 
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  دة الـرسميـــةالجري  المـوضـــوع  الطبيعـة القانـونيـة للنـص و مراجعــه الرقم
م   -4 ذي رق وم تنفي ؤرخ 106-11 مرس ي م ارس 06 ف  م

2011.  
 مؤرخة 15 الجريدة الرسمية عدد - .لألسالك الخاصة بالحماية المدنية  القانون األساسي الخاص بالموظفين المنتمين-

  .4، الصفحة 2011 مارس 09في 
م   -5 ذي رق وم تنفي ؤرخ 107-11 مرس ي م ارس 06 ف  م

2011.  
 مؤرخة 15 الجريدة الرسمية عدد -  .الشبيهين للحماية المدنية  األحكام الخاصة المطبقة على المستخدمين تحديد-

، الصفحة 2011 مارس 09في 
25.  

م   -6 ذي رق وم تنفي ؤرخ 119-11 مرس ي م ارس 20 ف  م
2011.  

تحت " تشغيل الشباب"برنامج   تحديد شروط وآيفيات وضع المحالت المنجزة في إطار-
  .التصرف

 مؤرخة 17 الجريدة الرسمية عدد -
  .4، الصفحة 2011 مارس 20في 

 مؤرخة 29الجريدة الرسمية عدد -  .البلدي  يؤسس النظام التعويضي لمستخدمي الحرس-  .2011 مايو 19 في مؤرخ 192-11 مرسوم تنفيذي رقم -7
  7، الصفحة 2011 مايو 22في 

 مؤرخة 29 الجريدة الرسمية عدد -  .وتنظيمها وسيرها  يتضمن مهام المندوبية الوطنية للمخاطر الكبرى-  .2011 مايو 22 في مؤرخ 194-11 مرسوم تنفيذي رقم -8
  8، الصفحة 2011 مايو 22في 

إلنجاز سكنات ومرافق عمومية   يتضمن إلغاء تصنيف قطع أراض فالحية وتخصيصها- .2011 يوليو 09 في مؤرخ 237-11 مرسوم تنفيذي رقم -9
  .لوالياتفي بعض ا

 مؤرخة 39 الجريدة الرسمية عدد -
  .3، الصفحة 2011 يوليو 13في 

األمالك الوطنية في واليات بجاية   يتضمن إلغاء تصنيف قطع أراض تابعة لغابات- .2011 يوليو 09 في مؤرخ 238-11 مرسوم تنفيذي رقم -10
  .والجزائر وجيجل من النظام الغابي الوطني

 مؤرخة 39 الجريدة الرسمية عدد -
  .7، الصفحة 2011 يوليو 13في 

المتعلقة بإنجاز سكنات ومرافق عمومية في   يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية- .2011 يوليو 09 في مؤرخ 239-11 مرسوم تنفيذي رقم -11
  .بعض الواليات

 مؤرخة 39 الجريدة الرسمية عدد -
  .8، الصفحة 2011 يوليو 13في 

لألسالك الخاصة باإلدارة المكلفة   يتضمن القانون األساسي الخاص بالموظفين المنتمين- .2011 يوليو 30 مؤرخ في 256-11ي رقم  مرسوم تنفيذ-12
  .الوطنية بالمواصالت السلكية والالسلكية

 مؤرخة 42 الجريدة الرسمية عدد -
  .11، الصفحة 2011 يوليو 31في 

م -13 ذي رق وم تنفي ي 288-11 مرس ؤرخ ف شت  غ15 م
2011.  

الخاصة باإلدارة المكلفة   يؤسس النظام التعويضي للموظفين المنتمين لألسالك-
  .بالمواصالت السلكية والالسلكية الوطنية

 46 الجريدة الرسمية عدد -
، 2011 غشت 17المؤرخة في 

  .18الصفحة 
م  -14 ذي رق وم تنفي ي 334-11 مرس ؤرخ ف بتمبر 20 م  س

2011.  
 مؤرخة 53 الجريدة الرسمية عدد -  .الجماعات اإلقليمية  الخاص بموظفي إدارة يتضمن القانون األساسي-

  .3، الصفحة 2011 سبتمبر 28في 
م  -15 ذي رق وم تنفي ؤرخ 335-11 مرس ي م بتمبر 20 ف  س

2011.  
سكنات ومرافق عمومية على   يتضمن إلغاء تصنيف قطع أراض فالحية مخصصة إلنجاز-

  .مستوى والية الجزائر
 مؤرخة 53الرسمية عدد  الجريدة -

  ، الصفحة2011 سبتمبر 28في 
56.  
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  الجريدة الـرسميـــة  المـوضـــوع  الطبيعـة القانـونيـة للنـص و مراجعــه الرقم
م  -16 ذي رق وم تنفي ي  338-11 مرس ؤرخ ف بتمبر 26 م  س

2011.  
 53 عدد  الجريدة الرسمية-  .اإلقليمية  يؤسس النظام التعويضي لموظفي إدارة الجماعات-

، 2011 سبتمبر 28المؤرخة في 
  ..59  الصفحة

م  -17 ذي رق وم تنفي ي  339-11 مرس ؤرخ ف بتمبر 26 م  س
2011.  

المتعلقة بإنجاز سكنات ومرافق عمومية   يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية-
  .على مستوى والية الجزائر

 مؤرخة 53 الجريدة الرسمية عدد -
  فحة، الص2011 سبتمبر 28في 
61.  

م   -18 ذي رق وم تنفي ؤرخ 360-11 مرس ي م وبر 22 ف  أآت
2011.  

األمالك الوطنية في والية عنابة من   يتضمن إلغاء تصنيف قطع أراضي تابعة لغابات-
  .النظام الغابي الوطني

 مؤرخة 59 الجريدة الرسمية عدد -
  .8، الصفحة 2011 أآتوبر 26في 

م   -19 ذي رق وم تنفي ؤرخ 361-11 مرس ي م وبر 22 ف  أآت
2011.  

المتعلقة بإنجاز سكنات ومرافق عمومية   يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية-
  .على مستوى والية عنابة

 مؤرخة 59 الجريدة الرسمية عدد -
  .8، الصفحة 2011 أآتوبر 26في 

م   -20 ذي رق وم تنفي ؤرخ 377-11 مرس ي م وفمبر 21 ف  ن
2011.  

 1994 غشت سنة 10في   المؤرخ248-94ذي رقم  يعدل ويتمم المرسوم التنفي-
  .في وزارة الداخلية والجماعات المحلية والمتضمن تنظيم اإلدارة المرآزية

 مؤرخة 63 الجريدة الرسمية عدد -
  .4، الصفحة 2011 نوفمبر 23في 

عليم العالي والبحث العلمي في حالة الت  وضع بعض األسالك الخاصة التابعة لوزارة-  .2010 نوفمبر09 في مؤرخ قرار وزاري مشترك -21
  ).المدرسة الوطنية لإلدارة(المحلية  الخدمة لدى وزارة الداخلية والجماعات

 مؤرخة 5 الجريدة الرسمية عدد -
  .31، الصفحة 2011 يناير 26في 

 مؤرخة 8 الجريدة الرسمية عدد -  .ماعات المحليةللج  تحديد نسبة مساهمة الواليات في صندوق الضمان-  .2011 يناير 09 في مؤرخ قرار وزاري مشترك -22
، الصفحة 2011 فبراير 06في 
22.  

 مؤرخة 8 الجريدة الرسمية عدد -  .للجماعات المحلية  تحديد نسبة مساهمة البلديات في صندوق الضمان-  .2011 يناير 09 في مؤرخ قرار وزاري مشترك -23
، الصفحة 2011 فبراير 06في 
23.  

 مؤرخة 8 الجريدة الرسمية عدد -  .ميزانية البلديات  تحديد نسبة االقتطاع من إيرادات التسيير في-  .2011 يناير 09 في مؤرخ مشترك  قرار وزاري-24
، الصفحة 2011 فبراير 06في 
23.  

 مؤرخة 20ريدة الرسمية عدد  الج-  .للشرطة القضائية  تعيين مفتشين لألمن الوطني بصفة ضباط-  .2011 يناير 19 في مؤرخ قرار وزاري مشترك -25
، الصفحة 2011 مارس 30في 
19.  

-042التخصيص الخاص بالخزينة رقم  مدونة اإليرادات والنفقات الخاصة بحسابتحديد  -  .2011 فبراير 06 في مؤرخ قرار وزاري مشترك -26
  ".التكنولوجية الكبرى صندوق الكوارث الطبيعية واألخطار" المسمى 302

 مؤرخة 21ية عدد  الجريدة الرسم-
  .23، الصفحة 2011 أبريل 03في 

 المسمى 302- 042بالخزينة رقم  آيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاصتحديد  -  .2011 فبراير 06 في مؤرخ قرار وزاري مشترك -27
  ". الكبرى صندوق الكوارث الطبيعية واألخطار التكنولوجية"

 مؤرخة 21 الجريدة الرسمية عدد -
  .24، الصفحة 2011 أبريل 03في 
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  الجريدة الـرسميـــة  المـوضـــوع  الطبيعـة القانـونيـة للنـص و مراجعــه الرقم
الخاص باألعوان العاملين في نشاطات   تحديد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد-   .2011 أبريل 14 في مؤرخ قرار وزاري مشترك -28

المرآزية والخارجية للمديرية العامة  مات على مستوى المصالحالحفظ أوالصيانة أو الخد
  .للحرس البلدي

 مؤرخة 26 الجريدة الرسمية عدد -
  .23، الصفحة 2011 مايو 08في 

البدنية لألشخاص الموقوفين تحت النظر   يحدد آيفيات التكفل بمصاريف التغذية والنظافة-  .2011 يونيو 12 في مؤرخ قرار وزاري مشترك -29
  .داخل مقرات األمن الوطني

 مؤرخة 36 الجريدة الرسمية عدد -
  .20، الصفحة 2011 يونيو 29في 

 مؤرخة 41 الجريدة الرسمية عدد -  .للشرطة القضائية  يتضمن تعيين مفتشين لألمن الوطني بصفة ضباط-  .2011 يوليو 06 قرار وزاري مشترك مؤرخ في -30
  .24، الصفحة 2011 يوليو 24في 

 مؤرخة 47 الجريدة الرسمية عدد -  .طبيعتها اللجوء إلى مناقصة  يحدد قائمة صفقات الخدمات الخاصة التي التستلزم-  .2011 غشت 01ار وزاري مشترك مؤرخ في  قر-31
  .36، الصفحة 2011 غشت 21في 

 مؤرخة 62 الجريدة الرسمية عدد -  .آفالة حسن التنفيذ اة من يحدد قائمة صفقات الدراسات والخدمات المعف-  .2011 سبتمبر 13 في مؤرخ قرار وزاري مشترك -32
 ، الصفحة2011 نوفمبر 20في 
20.  

وحيازتها واستغاللها واستعمالها   يحدد شروط وآيفيات اقتناء التجهيزات الحساسة-  .2011 أآتوبر 13 في مؤرخ قرار وزاري مشترك -33
  .والتنازل عنها

 مؤرخة 63 الجريدة الرسمية عدد -
، الصفحة 2011 نوفمبر 23في 
24.  

 مؤرخة 62 الجريدة الرسمية عدد -  .البيض  يتضمن إعالن حالة الكارثة الطبيعية في والية-  .2011 نوفمبر 02 في مؤرخ قرار وزاري مشترك -34
 ، الصفحة2011 نوفمبر 20في 
21.  

بالتحقيق المسبق إلثبات المنفعة  ين للقيام تحديد القائمة الوطنية لألشخاص المؤهل-  .2010 أآتوبر 31 في مؤرخ قرار -35
  .2011المنفعة العمومية بعنوان سنة  العمومية في إطار عمليات نزع الملكية من أجل

 مؤرخة 9 الجريدة الرسمية عدد -
  .9، الصفحة 2011 فبراير 09في 

 مؤرخة 8 الجريدة الرسمية عدد -  .الوالياتانية ميز  تحديد نسبة االقتطاع من إيرادات التسيير في-  .2011 يناير 09 في مؤرخ قرار -36
 .23، الصفحة 2011 فبراير 06في 

 مؤرخة 31 الجريدة الرسمية عدد -  .السفر  يتعلق بملف طلب بطاقة التعريف الوطنية وجواز-  .2011 مايو 25 في مؤرخ قرار -37
  .14، الصفحة 2011 يونيو 05في 
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  البرلمانوزارة العالقات مع   الوزارة/ الهيئة

  الجريدة الـرسميـــة  المـوضـــوع  الطبيعـة القانـونيـة للنـص و مراجعــه الرقم
 يحدد عدد المناصب 2009 مايو سنة 31 يتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في -  .2011 يونيو 29 في مؤرخ قرار وزاري مشترك -1

 واإلدارات العمومية بعنوان المنتمين ألسالك المشترآة في المؤسسات العليا للموظفين
  .البرلمان وزارة العالقات مع

 مؤرخة 62 الجريدة الرسمية عدد -
 ، الصفحة2011 نوفمبر 20في 
29.  

 مؤرخة 25 الجريدة الرسمية عدد -  .الموظفين  يتضمن تفويض اإلمضاء إلى نائب مدير-  . 2011 أبريل10 في مؤرخ قرار -2
  .18، الصفحة 2011 أبريل 27في 

  
  

  مجلـس المحـاسـبــة  الوزارة/ الهيئة

  الجريدة الـرسميـــة  المـوضـــوع  الطبيعـة القانـونيـة للنـص و مراجعــه الرقم
 الذي يحدد 1996 يناير سنة 13في   المؤرخ30 -96 يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم -  .2011 فبراير 24 مؤرخ في 95-11 مرسوم تنفيذي رقم -1

 و المتضمن 1995 غشت سنة 26 المؤرخ في 23 – 95األمر رقم  تطبيقشروط وآيفيات 
  .القانون األساسي لقضاة مجلس المحاسبة

 14 الجريدة الرسمية عدد -
، 2011 مارس 06مؤرخة في 

  .26الصفحة 
 14 الجريدة الرسمية عدد -  .ةالمحاسب  تحديد شروط وآيفيات نظام تقاعد قضاة مجلس-  .2011 فبراير 24 مؤرخ في 96-11 مرسوم تنفيذي رقم -2

، 2011 مارس 06مؤرخة في 
  .29الصفحة 

لألسالك الخاصة بإدارة مجلس   يتضمن القانون األساسي الخاص بالموظفين المنتمين-  .2011 غشت 15 مؤرخ في 286-11 مرسوم تنفيذي رقم -3
  .المحاسبة

 46 الجريدة الرسمية عدد -
، 2011 غشت 17مؤرخة في 

  .9الصفحة 
الرئيسي لمجلس المحاسبة   يحدد شروط التعيين في المنصب العالي لكاتب الضبط-  .2011 غشت 15 مؤرخ في 287-11 مرسوم تنفيذي رقم -4

  .والزيادة االستداللية المرتبطة به
 46 الجريدة الرسمية عدد -

، 2011 غشت 17مؤرخة في 
  .17الصفحة 

دد -  .الخاصة بإدارة مجلس المحاسبة  يؤسس النظام التعويضي للموظفين المنتمين لألسالك-  .2011 غشت 25 مؤرخ في 305-11 مرسوم تنفيذي رقم -5 مية ع دة الرس  49 الجري
ي  ة ف شت 28مؤرخ ، 2011 غ

  .15الصفحة 
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  20112011  خـالل سنــةخـالل سنــة  قائمـة النصـوص التشريعيـة والتنظيميـة المنشــورةقائمـة النصـوص التشريعيـة والتنظيميـة المنشــورة
  

  
  

  ::المالية واالقتصادالمالية واالقتصادقطـاع قطـاع     --ب ب 
  

   
      

  وزارة المـاليـة  الوزارة/ الهيئة

  الجريدة الـرسميـــة  المـوضـــوع  الطبيعـة القانـونيـة للنـص و مراجعــه الرقم
 13 الجريدة الرسمية عدد -  .2008  يتضمن تسوية الميزانية لسنة -  .2011 فبراير17 في مؤرخ 01 -11 قانون رقم -1

، 2011 فبراير 28مؤرخة في 
  .4الصفحة 

 40 الجريدة الرسمية عدد -  .2011 يتضمن قانون المالية التكميلي لسنة -  .2011 يوليو 18 في مؤرخ 11-11  قانون رقم-2
، 2011 يوليو 20مؤرخة في 

  .4الصفحة 
 2011 ديسمبر 28 في مؤرخ 16- 11 قانون رقم -3

  
 .2012 يتضّمن قانون المالية لسنة -
  

 72 الجريدة الرسمية عدد -
، 2011 ديسمبر 29مؤرخة في 

  3الصفحة 
م   -4 ي رق وم رئاس ؤرخ 341-10 مرس ي م سمبر 29 ف  دي

2010.  
 مؤرخة 5 الجريدة الرسمية عدد -  .الشؤون الخارجية  يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة-

  .5، الصفحة 2011 يناير 26في 
م   -5 ي رق وم رئاس ؤرخ 342-10 مرس ي م سمبر 29 ف  دي

2010.  
 مؤرخة 9 الجريدة الرسمية عدد -  .الشؤون الخارجية إلى ميزانية تسيير وزارة يتضمن تحويل اعتماد -

  .3، الصفحة 2011 فبراير 09في 
الجمهورية من ميزانية التسيير بموجب   يتضمن توزيع االعتمادات المخصصة لرئاسة-  .2011 فبراير 07 في مؤرخ 41-11 مرسوم رئاسي رقم -6

  .2011قانون المالية لسنة 
 10يدة الرسمية عدد  الجر-

، 2011 فبراير 13مؤرخة في 
  .4الصفحة 

الخارجية من ميزانية التسيير   يتضمن توزيع االعتمادات المخصصة لوزير الشؤون-  .2011 فبراير 07 في مؤرخ 42-11 مرسوم رئاسي رقم -7
  .2011بموجب قانون المالية لسنة 

 10 الجريدة الرسمية عدد -
، 2011 فبراير 13مؤرخة في 

  .4الصفحة 
 12 الجريدة الرسمية عدد -  .الدولة  يتضمن تحويل اعتماد في ميزانية-  .2011 فبراير 16 في مؤرخ 78-11 مرسوم رئاسي رقم -8

، 2011 فبراير 23مؤرخة في 
  .6الصفحة 

 12 الجريدة الرسمية عدد -  .تسيير وزارة المالية  يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية-  .2011 فبراير 16 في مؤرخ 79-11 مرسوم رئاسي رقم -9
، 2011 فبراير 23مؤرخة في 

  .12 الصفحة
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 12 الجريدة الرسمية عدد -  .االتصال  يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة-  .2011 فبراير 16 في مؤرخ 80-11 مرسوم رئاسي رقم -10

، 2011 فبراير 23مؤرخة في 
  .12 الصفحة

 يعدل ويتمم 2010 ديسمبر سنة 13 المؤرخ في 315 -10يلغي المرسوم الرئاسي رقم   -  . 2011 فبراير 28 في مؤرخ 97-11 مرسوم رئاسي رقم -11
 يحدد الشبكةالذي  2007 سبتمبر سنة 29المؤرخ في  -304 -07المرسوم الرئاسي رقم 

  .االستداللية لمرتبات الموظفين ونظام دفع رواتبهم

 مؤرخة 13الجريدة الرسمية عدد 
 ، الصفحة2011 فبراير 28في 
19.  

و  2010 أآتوبر سنة 7في   المؤرخ236 -10يعدل ويتمم المرسوم الرئاسي رقم  -  .2011 مارس 01 في مؤرخ 98-11 مرسوم رئاسي رقم -12
  .العمومية  الصفقاتالمتضمن تنظيم

 14 الجريدة الرسمية عدد -
، 2011 مارس 06مؤرخة في 

  .14الصفحة 
م -13 ي رق وم رئاس ؤرخ 114-11 مرس ي م ارس 14 ف  م

2011.  
تسيير وزارة الداخلية والجماعات   يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية-

  .المحلية
 16 الجريدة الرسمية عدد -

، 2011 مارس 13مؤرخة في 
  .4الصفحة 

م -14 ي رق وم رئاس ؤرخ 115-11 مرس ي م ارس 14 ف  م
2011.  

 16 الجريدة الرسمية عدد -  .الموارد المائية  يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة-
، 2011 مارس 13مؤرخة في 

  .5الصفحة 
م -15 ي رق وم رئاس ؤرخ 116-11 مرس ي م ارس 14 ف  م

2011.  
 16 الجريدة الرسمية عدد -  .االتصال ميزانية تسيير وزارة يتضمن تحويل اعتماد إلى -

، 2011 مارس 13مؤرخة في 
  .6الصفحة 

م -16 ي رق وم رئاس ؤرخ 131-11 مرس ي م ارس 22 ف  م
2011.  

 19 الجريدة الرسمية عدد -  .الموارد المائية  يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة-
، 2011 مارس 27مؤرخة في 

  .5الصفحة 
م -17 ي رق وم رئاس ؤرخ 132-11 مرس ي م ارس 22 ف  م

2011.  
 19 الجريدة الرسمية عدد -  .الصيد البحري والموارد الصيدية  يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة-

، 2011 مارس 27مؤرخة في 
  .5الصفحة 

 22 الجريدة الرسمية عدد -  .الشؤون الخارجية ى ميزانية تسيير وزارة يتضمن تحويل اعتماد إل-  .2011 أبريل 06 في مؤرخ 153-11 مرسوم رئاسي رقم -18
، 2011 أبريل 10مؤرخة في 

  .4الصفحة 
 23 الجريدة الرسمية عدد -  .الشؤون الخارجية  يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة-  .2011 أبريل 17 في مؤرخ 155-11 مرسوم رئاسي رقم -19

، 2011 أبريل 17مؤرخة في 
  .5الصفحة 

 23 الجريدة الرسمية عدد -  .تسيير وزارة العدل  يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية-  .2011 أبريل 17 في مؤرخ 156-11 مرسوم رئاسي رقم -20
، 2011 أبريل 17مؤرخة في 

  .5الصفحة 
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 مؤرخة 23 الجريدة الرسمية عدد -  .المالية  يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة-  .2011 أبريل 17 في مؤرخ 157-11 مرسوم رئاسي رقم -21

  .7، الصفحة 2011 أبريل 17في 
 مؤرخة 23 الجريدة الرسمية عدد -  .الطاقة والمناجم تسيير وزارة يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية -  .2011 أبريل 17 في مؤرخ 158-11 مرسوم رئاسي رقم -22

  .8، الصفحة 2011 أبريل 17في 
 مؤرخة 23 الجريدة الرسمية عدد -  .البريد وتكنولوجيات اإلعالم واالتصال  يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة-  .2011 أبريل 17 في مؤرخ 159-11 مرسوم رئاسي رقم -23

  .8، الصفحة 2011 أبريل 17في 
 مؤرخة 26 الجريدة الرسمية عدد -  .تسيير وزارة الشؤون الخارجية  يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية-  .2011 مايو 03 في مؤرخ 174-11 مرسوم رئاسي رقم -24

  .7، الصفحة 2011 مايو 08في 
 مؤرخة 26 الجريدة الرسمية عدد -  .العدل ضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة يت-  .2011 مايو 03 في مؤرخ 175-11 مرسوم رئاسي رقم -25

  .7، الصفحة 2011 مايو 08في 
 مؤرخة 26 الجريدة الرسمية عدد -  .الشؤون الدينية واألوقاف  يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة-  .2011 مايو 03 في مؤرخ 176-11 مرسوم رئاسي رقم -26

  .9، الصفحة 2011 مايو 08في 
 مؤرخة 26 الجريدة الرسمية عدد -  .الفالحة والتنمية الريفية  يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة-  .2011 مايو 03 في مؤرخ 177-11 مرسوم رئاسي رقم -27

  .9، الصفحة 2011 مايو 08في 
 مؤرخة 26 الجريدة الرسمية عدد -  .الفالحة والتنمية الريفية يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة -  .2011 مايو 03 في مؤرخ 178-11 مرسوم رئاسي رقم -28

  .10، الصفحة 2011 مايو 08في 
 مؤرخة 26لجريدة الرسمية عدد  ا-  .الصيد البحري والموارد الصيدية  يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة-  .2011 مايو 03 في مؤرخ 179-11 مرسوم رئاسي رقم -29

  .11، الصفحة 2011 مايو 08في 
 مؤرخة 27 الجريدة الرسمية عدد -  .المالية  يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة-  .2011 مايو 09 في مؤرخ 189-11 مرسوم رئاسي رقم -30

  .12، الصفحة 2011 مايو 11في 
 مؤرخة 27 الجريدة الرسمية عدد -  .الشؤون الدينية واألوقاف  يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة-  .2011مايو  09 في مؤرخ 190-11 مرسوم رئاسي رقم -31

  .13، الصفحة 2011 مايو 11في 
 مؤرخة 27سمية عدد  الجريدة الر-  .الثقافة  يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة-  .2011 مايو 09 في مؤرخ 191-11 مرسوم رئاسي رقم -32

  .13، الصفحة 2011 مايو 11في 
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 مؤرخة 29ة عدد  الجريدة الرسمي-  .تسيير وزارة التجارة  يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية-  .2011 مايو 19 في مؤرخ 193-11 مرسوم رئاسي رقم -33

  .6، الصفحة 2011 مايو 22في 
م -34 ي رق وم رئاس ؤرخ 222-11 مرس ي م و 16 ف  يوني

2011 .  
المتضمن  و 2010 أآتوبر سنة 7 المؤرخ في 236-10يعدل المرسوم الرئاسي رقم  -

  .تنظيم الصفقات العمومية
 مؤرخة 34 الجريدة الرسمية عدد -

  .4، الصفحة 2011 يونيو 19في 
و -35 م  مرس ي رق ي 266-11م رئاس ؤرخ ف شت 02 م  غ

2011.  
الشعبية تعديل القانون األساسي   يتضمن قبول الجمهورية الجزائرية الديمقراطية-

 أبريل سنة 28المؤرخة في  63-2 لصندوق النقد الدولي المنصوص عليه في الالئحة رقم
2008.  

 مؤرخة 43 الجريدة الرسمية عدد -
  .11، الصفحة 2011 غشت 03في 

م  -36 ي رق وم رئاس ي 267-11 مرس ؤرخ ف شت 02 م  غ
2011.  

الشعبية تعديل القانون األساسي   يتضمن قبول الجمهورية الجزائرية الديمقراطية-
 مايو سنة 5المؤرخة في  3- 63 لصندوق النقد الدولي المنصوص عليه في الالئحة رقم

2008.  

 مؤرخة 43 الجريدة الرسمية عدد -
  .11ة ، الصفح2011 غشت 03في 

م  -37 ي رق وم رئاس ي 274-11 مرس ؤرخ ف شت 10 م  غ
2011.  

 مؤرخة 47 الجريدة الرسمية عدد -  .الدولة  يتضمن تحويل اعتماد في ميزانية-
  .4، الصفحة 2011 غشت 21في 

م  -38 ي رق وم رئاس ي 275-11 مرس ؤرخ ف شت 10 م  غ
2011.  

 مؤرخة 45يدة الرسمية عدد  الجر-  .الدولة  يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد في ميزانية-
  .20، الصفحة 2011 غشت 14في 

م  -39 ي رق وم رئاس ي 276-11 مرس ؤرخ ف شت 10 م  غ
2011.  

 مؤرخة 45 الجريدة الرسمية عدد -  ..الجمهورية  يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير رئاسة-
  .22، الصفحة 2011 غشت 14في 

م  -40 ي رق وم رئاس ي 277-11 مرس ؤرخ ف شت10 م   غ
2011.  

 مؤرخة 45 الجريدة الرسمية عدد -  .تسيير مصالح الوزير األول  يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية-
  .23، الصفحة 2011 غشت 14في 

م  -41 ي رق وم رئاس ي 278-11 مرس ؤرخ ف شت 10 م  غ
2011.  

 مؤرخة 45  الجريدة الرسمية عدد-  .العدل  يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة-
  .24، الصفحة 2011 غشت 14في 

م  -42 ي رق وم رئاس ي 279-11 مرس ؤرخ ف شت 10 م  غ
2011.  

 مؤرخة 45 الجريدة الرسمية عدد -  .الموارد المائية  يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة-
  .24، الصفحة 2011 غشت 14في 

م  -43 ي رق وم رئاس ي 280-11 مرس ؤرخ ف شت 11 م  غ
2011.  

 مؤرخة 46 الجريدة الرسمية عدد -  .تسيير مصالح الوزير األول تضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية ي-
  .4، الصفحة 2011 غشت 17في 

م  -44 ي رق وم رئاس ي 281-11 مرس ؤرخ ف شت 11 م  غ
2011.  

  مؤرخة46 الجريدة الرسمية عدد -  .المالية  يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة-
  4، الصفحة 2011 غشت 17في 
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م  -45 ي رق وم رئاس ي 282-11 مرس ؤرخ ف شت 11 م  غ

2011.  
 مؤرخة 46 الجريدة الرسمية عدد -  .االستشراف واإلحصائيات  يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة-

  .5، الصفحة 2011 غشت 17في 
م  -46 ي رق وم رئاس ي 283-11 مرس ؤرخ ف شت 11 م  غ

2011.  
 مؤرخة 46 الجريدة الرسمية عدد -  .العمل والتشغيل والضمان االجتماعي  يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة-

  .7، الصفحة 2011 غشت 17في 
 مؤرخة 46 الجريدة الرسمية عدد -  .البريد وتكنولوجيات اإلعالم واالتصال يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة -  2011 غشت 11 مؤرخ في 284-11 مرسوم رئاسي رقم -47

  .8، الصفحة 2011 غشت 17في 
م  -48 ي رق وم رئاس ي 298-11 مرس ؤرخ ف شت 22 م  غ

2011.  
 مؤرخة 48 عدد  الجريدة الرسمية-  .التجارة  يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة-

  .4، الصفحة 2011 غشت 24في 
م  -49 ي رق وم رئاس ي 308-11 مرس ؤرخ ف بتمبر 06 م  س

2011.  
 مؤرخة 50 الجريدة الرسمية عدد -  .الداخلية والجماعات المحلية  يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة-

  .4، الصفحة 2011 سبتمبر 11في 
م  -50 ي رق وم رئاس ؤرخ 309-11 مرس ي  م بتمبر 06ف  س

2011.  
 مؤرخة 50 الجريدة الرسمية عدد -  .الخارجية  يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون-

  .5، الصفحة 2011 سبتمبر 11في 
م  -51 ي رق وم رئاس ي 310-11 مرس ؤرخ ف بتمبر 06 م  س

2011.  
 مؤرخة 50الجريدة الرسمية عدد  -  .الموارد المائية  يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة-

  .5، الصفحة 2011 سبتمبر 11في 
م  -52 ي رق وم رئاس ي 311-11 مرس ؤرخ ف بتمبر 06 م  س

2011.  
 مؤرخة 50 الجريدة الرسمية عدد -  .النقل  يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة-

  .7، الصفحة 2011 سبتمبر 11في 
م  -53 ي رق وم رئاس ي 320-11 مرس ؤرخ ف بتمبر 12 م  س

2011.  
 مؤرخة 51 الجريدة الرسمية عدد -  .الجمهورية  يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير رئاسة-

  .4، الصفحة 2011 سبتمبر 14في 
م  -54 ي رق وم رئاس ي 321-11 مرس ؤرخ ف بتمبر 12 م  س

2011.  
 مؤرخة 51  الجريدة الرسمية عدد-  .العدل  يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة-

  .4، الصفحة 2011 سبتمبر 14في 
م  -55 ي رق وم رئاس ي 322-11 مرس ؤرخ ف بتمبر 12 م  س

2011.  
 مؤرخة 51 الجريدة الرسمية عدد -  .التضامن الوطني واألسرة  يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة-

  .5، الصفحة 2011 سبتمبر 14في 
م  -56 ي رق وم رئاس ي 323-11 مرس ؤرخ ف بتمبر 12 م  س

2011.  
 مؤرخة 51 الجريدة الرسمية عدد -  .السكن والعمران  يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة-

  .5، الصفحة 2011 سبتمبر 14في 
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م  -57 ي رق وم رئاس ي 324-11 مرس ؤرخ ف بت12 م مبر  س

2011.  
تسيير وزارة العمل والتشغيل والضمان   يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية-

  .االجتماعي
 مؤرخة 51 الجريدة الرسمية عدد -

  .7، الصفحة 2011 سبتمبر 14في 
م  -58 ي رق وم رئاس ي 325-11 مرس ؤرخ ف بتمبر 12 م  س

2011.  
 مؤرخة 51 الجريدة الرسمية عدد -  .لرأسمال البنك اإلفريقي للتنمية دسة يرخص بمساهمة الجزائر في الزيادة العامة السا-

  .9، الصفحة 2011 سبتمبر 14في 
م   -59 ي رق وم رئاس ي  343-11 مرس ؤرخ ف وبر 04 م  أآت

2011.  
 مؤرخة 55 الجريدة الرسمية عدد -  .الدولة  يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية-

  .5، الصفحة 2011 أآتوبر 09في 
و-60 م   مرس ي رق ي  344-11م رئاس ؤرخ ف وبر 04 م  أآت

2011.  
 مؤرخة 55 الجريدة الرسمية عدد -  .تسيير وزارة التربية الوطنية  يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية-

  .6، الصفحة 2011 أآتوبر 09في 
م   -61 ي رق وم رئاس ي  345-11 مرس ؤرخ ف وبر 04 م  أآت

2011.  
 مؤرخة 55 الجريدة الرسمية عدد -  .التربية الوطنية نية تسيير وزارة يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزا-

  .7، الصفحة 2011 أآتوبر 09في 
م   -62 ي رق وم رئاس ي  346-11 مرس ؤرخ ف وبر 04 م  أآت

2011.  
 مؤرخة 55 الجريدة الرسمية عدد -  .المجاهدين  يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة-

  .8 ، الصفحة2011 أآتوبر 09في 
م   -63 ي رق وم رئاس ؤرخ 355-11 مرس ي م وبر 05 ف  أآت

2011.  
 مؤرخة 56 الجريدة الرسمية عدد -  .الجمهورية  يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير رئاسة-

  .5، الصفحة 2011 أآتوبر 16في 
م   -64 ي رق وم رئاس ؤرخ 365-11 مرس ي م وبر 24 ف  أآت

2011.  
 مؤرخة 59 الجريدة الرسمية عدد -  .دولةال  يتضمن تحويل اعتماد في ميزانية-

  .4، الصفحة 2011 أآتوبر 26في 
م   -65 ي رق وم رئاس ؤرخ 366-11 مرس ي م وبر 24 ف  أآت

2011.  
 مؤرخة 59 الجريدة الرسمية عدد -  .الوزير األول  يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير مصالح-

  .6، الصفحة 2011 أآتوبر 26في 
م   -66 ي رق وم رئاس ؤرخ 367-11 مرس ي م وبر 24 ف  أآت

2011.  
 مؤرخة 59 الجريدة الرسمية عدد -  .الشؤون الدينية واألوقاف  يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة-

  .7، الصفحة 2011 أآتوبر 26في 
م   -67 ي رق وم رئاس ؤرخ 368-11 مرس ي م وبر 24 ف  أآت

2011.  
 مؤرخة 61جريدة الرسمية عدد  ال-  . يتضمن تحويل اعتماد في ميزانية الدولة-

  .4، الصفحة 2011 نوفمبر 13في 
م   -68 ي رق وم رئاس ؤرخ 369-11 مرس ي م وبر 24 ف  أآت

2011.  
 مؤرخة 60 الجريدة الرسمية عدد -  .السياحة والصناعة التقليدية  يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة-

  .4، الصفحة 2011 نوفمبر 02في 
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م   -69 ي رق وم رئاس ؤرخ 370-11 مرس ي م وبر 24 ف  أآت

2011.  
الصناعة والمؤسسات الصغيرة   يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة-

  .والمتوسطة وترقية االستثمار
 مؤرخة 60 الجريدة الرسمية عدد -

  .5، الصفحة 2011ر  نوفمب02في 
م -70 ي  رق وم رئاس ؤرخ 384-11 مرس ي م وفمبر 23 ف  ن

2011.  
 مؤرخة 64 الجريدة الرسمية عدد -  .الدولة  يتضّمن تحويل اعتماد في ميزانية-

  ، الصفحة2011 نوفمبر 27في 
12.  

م  -71 ي رق وم رئاس ؤرخ 408-11 مرس ي م وفمبر 29 ف  ن
2011.  

 مؤرخة 67 الجريدة الرسمية عدد -  .الدولة  يتضمن تحويل اعتماد في ميزانية-
  .4، الصفحة 2011 ديسمبر 11في 

م  -72 ي رق وم رئاس ؤرخ 409-11 مرس ي م وفمبر 29 ف  ن
2011.  

 مؤرخة 67 الجريدة الرسمية عدد -  .الجمهورية  يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير رئاسة-
  .6، الصفحة 2011 ديسمبر 11في 

م  -73 ي رق وم رئاس ؤرخ 410-11 مرس ي م وفمبر 29 ف  ن
2011.  

 مؤرخة 67 الجريدة الرسمية عدد -  .الجمهورية  يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير رئاسة-
  .7، الصفحة 2011 ديسمبر 11في 

م  -74 ي رق وم رئاس ؤرخ 411-11 مرس ي م وفمبر 29 ف  ن
2011.  

 مؤرخة 67 الجريدة الرسمية عدد -  .الطاقة والمناجم  يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة-
  .7، الصفحة 2011 ديسمبر 11في 

م  -75 ي رق وم رئاس ؤرخ 412-11 مرس ي م وفمبر 29 ف  ن
2011.  

 مؤرخة 67 الجريدة الرسمية عدد -  .الصحة والسكان وإصالح المستشفيات  يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة-
  .8، الصفحة 2011 ديسمبر 11في 

م  مرس-76 ي رق ؤرخ 426-11وم رئاس ي م سمبر 08 ف  دي
2011.  

 مؤرخة 68 الجريدة الرسمية عدد -  .وتنظيمه وآيفيات سيره  يحدد تشكيلة الديوان المرآزي لقمع الفساد-
 ، الصفحة2011 ديسمبر 14في 
10.  

م  -77 ي رق وم رئاس ؤرخ 436-11 مرس ي م سمبر 12 ف  دي
2011.  

 مؤرخة 69 الجريدة الرسمية عدد -  .الخارجية وزارة الشؤون يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير -
 ، الصفحة2011 ديسمبر 18في 
16.  

م  -78 ي رق وم رئاس ؤرخ 437-11 مرس ي م سمبر 12 ف  دي
2011.  

 مؤرخة 69 الجريدة الرسمية عدد -  .التربية الوطنية  يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة-
 ، الصفحة2011 ديسمبر 18في 
16.  

م  -79 ي رق وم رئاس ؤرخ 444-11 مرس ي م سمبر 27 ف  دي
2011.  

ة   71 الجريدة الرسمية عدد     -  .العمل والتشغيل والضمان االجتماعي  يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة-  مؤرخ
ي  سمبر 28ف صفحة2011 دي  ، ال
16.  

م  -80 ذي رق وم تنفي ؤرخ 334-10 مرس ي م سمبر 29 ف  دي
2010.  

 مؤرخة 1 الجريدة الرسمية عدد -  .، حسب آل قطاع2010 ع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة يعدل توزي-
  .14، الصفحة 2011 يناير 09في 
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م   -81 ذي رق وم تنفي ؤرخ 335-10 مرس ي م سمبر 29 ف  دي

2010.  
 مؤرخة 3 الجريدة الرسمية عدد -  .المالية ل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة يتضمن نق-

  .4، الصفحة 2011 يناير 16في 
م   -82 ذي رق وم تنفي ؤرخ 336-10 مرس ي م سمبر 29 ف  دي

2010.  
 مؤرخة 3 الجريدة الرسمية عدد -  .المجاهدين  يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة-

  .5حة ، الصف2011 يناير 16في 
م   -83 ذي رق وم تنفي ؤرخ 337-10 مرس ي م سمبر 29 ف  دي

2010.  
 مؤرخة 3 الجريدة الرسمية عدد -  .الفالحة والتنمية الريفية  يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة-

  .6، الصفحة 2011 يناير 16في 
م   -84 ذي رق وم تنفي ؤرخ 338-10 مرس ي م سمبر 29 ف  دي

2010.  
 مؤرخة 4 الجريدة الرسمية عدد -  .المجاهدين ي ميزانية تسيير وزارة يتضمن نقل اعتماد ف-

  .4، الصفحة 2011 يناير 23في 
م   -85 ذي رق وم تنفي ؤرخ 339-10 مرس ي م سمبر 29 ف  دي

2010.  
 مؤرخة 4 الجريدة الرسمية عدد -  .الثقافة  يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة-

  .4، الصفحة 2011 يناير 23في 
م    -86 ذي رق وم تنفي ؤرخ 340-10مرس ي م سمبر 29 ف  دي

2010.  
 مؤرخة 4 الجريدة الرسمية عدد -  .التكوين والتعليم المهنيين  يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة-

  .5، الصفحة 2011 يناير 23في 
 مؤرخة 7 الجريدة الرسمية عدد -  .وقواعد سيره محاسبة وتنظيمه تحديد تشكيلة المجلس الوطني لل-  .2011 يناير 27 مؤرخ في 24-11 مرسوم تنفيذي رقم -87

  .4، الصفحة 2011 فبراير 02في 
المحاسبين وصالحياته وقواعد   يحدد تشكيلة المجلس الوطني للمصف الوطني للخبراء-  .2011 يناير 27 في مؤرخ 25-11 مرسوم تنفيذي رقم -88

  .سيره
 مؤرخة 7 الجريدة الرسمية عدد -

  .7، الصفحة 2011براير  ف02في 
الوطنية لمحافظي الحسابات   يحدد تشكيلة المجلس الوطني للمصف الوطني للغرفة-  .2011 يناير 27 في مؤرخ 26-11 مرسوم تنفيذي رقم -89

  .وصالحياته وقواعد سيره
 مؤرخة 7 الجريدة الرسمية عدد -

، الصفحة 2011 فبراير 02في 
10.  

للمحاسبين المعتمدين وصالحياته   يحدد تشكيلة المجلس الوطني للمنظمة الوطنية-  .2011 يناير 27 في ؤرخم 27-11 مرسوم تنفيذي رقم -90
  .وقواعد سيره

 مؤرخة 7 الجريدة الرسمية عدد -
، الصفحة 2011 فبراير 02في 
13.  

انتخابات المجالس الوطنية للمصف الوطني  تنظيم يحدد تشكيلة اللجنة الخاصة المكلفة ب-  .2011 يناير 27 في مؤرخ 28-11 مرسوم تنفيذي رقم -91
الحسابات والمنظمة الوطنية للمحاسبين  للخبراء المحاسبين والغرفة الوطنية لمحافظي

  .المعتمدين وصالحياتها

 مؤرخة 7 الجريدة الرسمية عدد -
، الصفحة 2011 فبراير 02في 
16.  
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المجالس الوطنية للمصف الوطني للخبراء   يحدد رتبة ممثلي الوزير المكلف بالمالية لدى-  .2011 يناير 27 في مؤرخ 29-11 مرسوم تنفيذي رقم -92

والمنظمة الوطنية للمحاسبين المعتمدين  المحاسبين والغرفة الوطنية لمحافظي الحسابات
  .وصالحياتهم

 مؤرخة 7ريدة الرسمية عدد  الج-
، الصفحة 2011 فبراير 02في 
20.  

المحاسب ومحافظ الحسابات   يحدد شروط وآيفيات االعتماد لممارسة مهنة الخبير-  .2011 يناير 27 في مؤرخ 30-11 مرسوم تنفيذي رقم -93
  .والمحاسب المعتمد

 مؤرخة 7 الجريدة الرسمية عدد -
، الصفحة 2011 فبراير 02في 
20.  

المحاسب ومحافظ الحسابات   يتعلق بالشروط والمعايير الخاصة بمكاتب الخبير-  .2011 يناير 27 في مؤرخ 31-11 مرسوم تنفيذي رقم -94
  .والمحاسب المعتمد

 مؤرخة 7 الجريدة الرسمية عدد -
، الصفحة 2011 فبراير 02في 
22.  

 مؤرخة 7 الجريدة الرسمية عدد -  . بتعيين محافظي الحسابات يتعلق-  .2011 يناير 27 في مؤرخ 32-11 مرسوم تنفيذي رقم -95
، الصفحة 2011 فبراير 02في 
23.  

 الذي 1997 يوليو سنة 14في   المؤرخ257-97 يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم -  .2011 يناير 29 في مؤرخ 34-11 مرسوم تنفيذي رقم -96
 الخاصين بالصرف وحرآة رؤوس مخالفة التشريع والتنظيم ضبط أشكال محاضر معاينةي

  .وآيفيات إعدادها األموال من و إلى الخارج

 مؤرخة 8 الجريدة الرسمية عدد -
  .8، الصفحة 2011 فبراير 06في 

مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين   يحدد شروط وآيفيات إجراء المصالحة في مجال-  .2011 يناير 29 في مؤرخ 35-11 مرسوم تنفيذي رقم -97
رف وحرآة رؤوس األموال من وإلى الخارج وآذا تنظيم اللجنة الوطنية واللجنة بالص

  .المحلية للمصالحة وسيرهما

 مؤرخة 8 الجريدة الرسمية عدد -
  .9، الصفحة 2011 فبراير 06في 

 أو المستوردة، الموجهة ألنشطة المحلية  يتعلق بإعفاء التجهيزات المقتناة في السوق-  .2011 يناير 29 في مؤرخ 36-11 مرسوم تنفيذي رقم -98
والمؤسسات وغيرها من هيئات البحث  البحث العلمي والتطوير التكنولوجي للمراآز

  .والرسوم المؤهلة والمعتمدة، من الحقوق

 مؤرخة 8 الجريدة الرسمية عدد -
، الصفحة 2011 فبراير 06في 
12.  

ميزانية التسيير بموجب قانون  ضمن توزيع االعتمادات المخصصة للوزير األول من يت-  .2011 فبراير 07 في مؤرخ 43-11 مرسوم تنفيذي رقم -99
  .2011المالية لسنة 

 10 الجريدة الرسمية عدد -
، 2011 فبراير 13مؤرخة في 

  .9الصفحة 
اعات المحلية من ميزانية والجم  يتضمن توزيع االعتمادات المخصصة لوزير الداخلية-  .2011 فبراير 07 في مؤرخ 44-11 مرسوم تنفيذي رقم -100

  .2011التسيير بموجب قانون المالية لسنة 
 10 الجريدة الرسمية عدد -

، 2011 فبراير 13مؤرخة في 
  .12 الصفحة

حافظ األختام من ميزانية التسيير   يتضمن توزيع االعتمادات المخصصة لوزير العدل،-  .2011 فبراير 07 في مؤرخ 45-11 مرسوم تنفيذي رقم -101
  .  2011جب قانون المالية لسنة بمو

 10 الجريدة الرسمية عدد -
، 2011 فبراير 13مؤرخة في 

  .35 الصفحة
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من ميزانية التسيير بموجب قانون  زير المالية يتضمن توزيع االعتمادات المخصصة لو-  .2011 فبراير 07 في مؤرخ 46-11 مرسوم تنفيذي رقم -102

  .  2011المالية لسنة 
 10 الجريدة الرسمية عدد -

، 2011 فبراير 13مؤرخة في 
  .43 الصفحة

والمناجم من ميزانية التسيير   يتضمن توزيع االعتمادات المخصصة لوزير الطاقة-  .2011 فبراير 07 في مؤرخ 47-11 مرسوم تنفيذي رقم -103
  .  2011قانون المالية لسنة بموجب 

 10 الجريدة الرسمية عدد -
، 2011 فبراير 13مؤرخة في 

  .67الصفحة 
المائية من ميزانية التسيير بموجب   يتضمن توزيع االعتمادات المخصصة لوزير الموارد-  .2011 فبراير 07 في مؤرخ 48-11 مرسوم تنفيذي رقم -104

  .2011قانون المالية لسنة 
 10رسمية عدد  الجريدة ال-

، 2011 فبراير 13مؤرخة في 
  .71 الصفحة

واإلحصائيات من ميزانية   يتضمن توزيع االعتمادات المخصصة لوزير االستشراف-  .2011 فبراير 07 في مؤرخ 49-11 مرسوم تنفيذي رقم -105
  .2011التسيير بموجب قانون المالية لسنة 

 10 الجريدة الرسمية عدد -
، 2011 فبراير 13مؤرخة في 

  .75 الصفحة
الدينية واألوقاف من ميزانية   يتضمن توزيع االعتمادات المخصصة لوزير الشؤون-  .2011 فبراير 07 في مؤرخ 50-11 مرسوم تنفيذي رقم -106

  .2011 التسيير بموجب قانون المالية لسنة 
دد - مية ع دة الرس  10 الجري

ي  ة ف ر 13مؤرخ ، 2011 فبراي
  .78 الصفحة

دين    -  .2011 فبراير 07 في مؤرخ 51-11ذي رقم  مرسوم تنفي-107 وزير المجاه صة ل ادات المخص ع االعتم ضمن توزي ب     يت سيير بموج ة الت ن ميزاني م
  .2011قانون المالية لسنة 

دد - مية ع دة الرس  10 الجري
ي  ة ف ر 13مؤرخ ، 2011 فبراي

  .83 الصفحة
ضمن -  .2011 فبراير 07 في مؤرخ 52-11 مرسوم تنفيذي رقم -108 ة   يت وزير التهيئ صة ل ادات المخص ع االعتم ة    توزي ن ميزاني ة م ة والبيئ العمراني

  2011 التسيير بموجب قانون المالية لسنة 
دد - مية ع دة الرس  10 الجري

ي  ة ف ر 13مؤرخ ، 2011 فبراي
  .93 الصفحة

وزي    -  .2011 فبراير 07 في مؤرخ 53-11 مرسوم تنفيذي رقم -109 صة ل ادات المخص ع االعتم ن   يتضمن توزي ل م انون      ر النق ب ق سيير بموج ة الت ميزاني
  2011. المالية لسنة 

دد - مية ع دة الرس  10 الجري
ي  ة ف ر 13مؤرخ ، 2011 فبراي

  .93 الصفحة
ب       يتضمن توزيع االعتمادات المخصصة لوزير التربية  .2011 فبراير 07 في مؤرخ 54-11مرسوم تنفيذي رقم 110 سيير بموج ة الت ن ميزاني ة م الوطني

  2011. الية لسنة قانون الم
دد    مية ع دة الرس ة 10الجري  مؤرخ

ي  ر 13ف صفحة2011 فبراي  ، ال
98.  

ة   -  .2011 فبراير 07 في مؤرخ 55-11 مرسوم تنفيذي رقم -111 وزير الفالح صة ل ادات المخص ع االعتم ضمن توزي ة     يت ن ميزاني ة م ة الريفي والتنمي
  2011. التسيير بموجب قانون المالية لسنة 

دة الرس- دد  الجري  10مية ع
ي  ة ف ر 13مؤرخ ، 2011 فبراي

  .104 الصفحة
غال -  .2011 فبراير 07 في مؤرخ 56-11مرسوم تنفيذي رقم  -112 وزير األش صة ل ادات المخص ع االعتم ضمن توزي سيير    يت ة الت ن ميزاني ة م العمومي

  2011. بموجب قانون المالية لسنة 
دد - مية ع دة الرس  10 الجري

ي  ة ف ر 13مؤرخ ، 2011 فبراي
  .112 الصفحة
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ضامن -  .2011 فبراير 07 في مؤرخ 57-11 مرسوم تنفيذي رقم -113 وزير الت صة ل ادات المخص ع االعتم ضمن توزي ة    يت ن ميزاني رة م وطني واألس ال

  2011. التسيير بموجب قانون المالية لسنة 
دد - مية ع دة الرس  10 الجري

ي  ة ف ر 13مؤرخ ، 2011 فبراي
  .116 الصفحة

انون            -  .2011 فبراير 07 في مؤرخ 58-11 مرسوم تنفيذي رقم -114 ب ق سيير بموج  يتضمن توزيع االعتمادات المخصصة لوزيرة الثقافة من ميزانية الت
  2011. المالية لسنة 

دد - مية ع دة الرس  10 الجري
ي  ة ف ر13مؤرخ ، 2011  فبراي

  .121 الصفحة
انون    يتضمن توزيع االعتمادات المخصصة لوزير التجــارة-  .2011 فبراير 07 في مؤرخ 59-11 مرسوم تنفيذي رقم -115 من ميزانية التسيير بموجب ق

  .2011 المالية لسنة 
دد - مية ع دة الرس  10 الجري

ي  ة ف ر 13مؤرخ ، 2011 فبراي
  .126 الصفحة

يم        .2011 فبراير 07 في مؤرخ 60-11 مرسوم تنفيذي رقم -116 وزير التعل صة ل ادات المخص ع االعتم ضمن توزي ة       يت ن ميزاني ي م ث العلم الي والبح الع
  .2011التسيير بموجب قانون المالية لسنة 

دد - مية ع دة الرس  10 الجري
ي  ة ف ر 13مؤرخ ، 2011 فبراي

  .132الصفحة 
سيير                   -  .2011 فبراير 07 في مؤرخ 61-11 مرسوم تنفيذي رقم -117 ة الت ن ميزاني ان م ع البرلم ات م  يتضمن توزيع االعتمادات المخصصة لوزير العالق

  2011. بموجب قانون المالية لسنة 
دد - مية ع دة الرس  10 الجري

ي  ة ف ر 13مؤرخ ، 2011 فبراي
  .138 الصفحة

صة -  .2011 فبراير 07 في مؤرخ 62-11 مرسوم تنفيذي رقم -118 ادات المخص ع االعتم ضمن توزي وين يت وزير التك سيير    ل ة الت ن ميزاني ين م المهني
  .2011 بموجب قانون المالية لسنة 

دد - مية ع دة الرس  10 الجري
ي  ة ف ر 13مؤرخ ، 2011 فبراي

  .140 الصفحة
سكن  -  .2011 فبراير 07 في مؤرخ 63-11 مرسوم تنفيذي رقم -119 وزير ال صة ل ادات المخص ع االعتم ضمن توزي ة الت    يت ن ميزاني ران م سيير والعم

  2011. بموجب قانون المالية لسنة 
دد - مية ع دة الرس  10 الجري

ي  ة ف ر 13مؤرخ ، 2011 فبراي
  .144 الصفحة

ل    -  .2011 فبراير 07 في مؤرخ 64-11مرسوم تنفيذي رقم  -120 وزير العم صة ل ادات المخص ن       يتضمن توزيع االعتم اعي م ضمان االجتم شغيل وال والت
  .2011 الية لسنة ميزانية التسيير بموجب قانون الم

دد - مية ع دة الرس  10 الجري
ي  ة ف ر 13مؤرخ ، 2011 فبراي

  .150 الصفحة
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ن      الصحة يتضمن توزيع االعتمادات المخصصة لوزير -  .2011 فبراير 07 في مؤرخ 65-11 مرسوم تنفيذي رقم -121 شفيات م الح المست سكان وإص وال

  .2011 ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 
دد - مية ع دة الرس  10 الجري

ي  ة ف ر 13مؤرخ ، 2011 فبراي
  .158 الصفحة

سياحة     -  .2011 فبراير 07 في مؤرخ 66-11 مرسوم تنفيذي رقم -122 وزير ال صة ل ادات المخص ع االعتم صناعة التق   يتضمن توزي ة    وال ن ميزاني ة م ليدي
  .2011 التسيير بموجب قانون المالية لسنة 

دد - مية ع دة الرس  10 الجري
ي  ة ف ر 13مؤرخ ، 2011 فبراي

  .163 الصفحة
شباب -  .2011 فبراير 07 في مؤرخ 67-11 مرسوم تنفيذي رقم -123 وزير ال صة ل ادات المخص ع االعتم ضمن توزي سيير    يت ة الت ن ميزاني ة م والرياض

  . 2011 المالية لسنة بموجب قانون 
دد - مية ع دة الرس  10 الجري

ي  ة ف ر 13مؤرخ ، 2011 فبراي
  .168 الصفحة

والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة    يتضمن توزيع االعتمادات المخصصة لوزير الصناعة-  .2011 فبراير 07 في مؤرخ 68-11 مرسوم تنفيذي رقم -124
  .2011 المالية لسنة وترقية االستثمار من ميزانية التسيير بموجب قانون

دد - مية ع دة الرس  10 الجري
ي  ة ف ر 13مؤرخ ، 2011 فبراي

  .174 الصفحة
د  -  .2011 فبراير 07 في مؤرخ 69-11 مرسوم تنفيذي رقم -125 وزير البري ن       يتضمن توزيع االعتمادات المخصصة ل صال م الم واالت ات اإلع وتكنولوجي

  .2011ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 
دد - مية ع دة الرس  10 الجري

ي  ة ف ر 13مؤرخ ، 2011 فبراي
  .180 الصفحة

صيد   -  .2011 فبراير 07 في مؤرخ 70-11 مرسوم تنفيذي رقم -126 وزير ال صة ل ادات المخص ع االعتم ضمن توزي ن     يت صيدية م وارد ال ري والم البح
  2011. ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 

دد- مية ع دة الرس  10  الجري
ي  ة ف ر 13مؤرخ ، 2011 فبراي

  .184 الصفحة
انون     يتضمن توزيع االعتمادات المخصصة لوزير االتصال-  .2011 فبراير 07 في مؤرخ 71-11 مرسوم تنفيذي رقم -127 ب ق من ميزانية التسيير بموج

  .2011المالية لسنة 
دد - مية ع دة الرس  10 الجري

ي  ة ف ر 13مؤرخ ، 2011 فبراي
  .188 الصفحة

شارآة      -  .2011 فبراير 16 في مؤرخ 72-11رسوم تنفيذي رقم  م-128 ق الم نح ح ي تم ة الت شهادات الجامعي يم        يحدد ال د التعل اق بمعه سابقة االلتح ي م ف
  .المتخصص لمهنة المحاسب

دد - مية ع دة الرس  11 الجري
ي  ة ف ر 20مؤرخ ، 2011 فبراي

  .5الصفحة 
دد -  .الحسابات  يحدد آيفيات ممارسة المهمة التضامنية لمحافظة-  .2011 فبراير 16 في مؤرخ 73-11 مرسوم تنفيذي رقم -129 مية ع دة الرس  11 الجري

ي  ة ف ر 20مؤرخ ، 2011 فبراي
  .5الصفحة 
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صفة -  .2011 فبراير 16 في مؤرخ 74-11 مرسوم تنفيذي رقم -130 ائي، ب ان النه يم االمتح ات تنظ روط وآيفي دد ش هادة   يح ى ش صول عل ة، للح انتقالي

  .الخبير المحاسب
 مؤرخة  11 الجريدة الرسمية عدد     -

  .6، الصفحة 2011 فبراير 20في 
 مؤرخة  11 الجريدة الرسمية عدد     -  .انية وتنظيمها وسيرهاللميز  يحدد صالحيات المصالح الخارجية للمديرية العامة-  .2011 فبراير 16 في مؤرخ 75-11 مرسوم تنفيذي رقم -131

  .7، الصفحة 2011 فبراير 20في 
 مؤرخة  13 الجريدة الرسمية عدد     -  .، حسب آل قطاع2011   يعدل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة-  .2011 فبراير 24 في مؤرخ 91-11 مرسوم تنفيذي رقم -132

 .19 ، الصفحة2011 فبراير 28في 
م   -133 ذي رق وم تنفي ؤرخ 109-11 مرس ي م ارس 06 ف  م

2011.  
اب    يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية- المتعلقة بتوسيع المساحة المستعملة آرح

  .للدولة إلنجاز اإلقامة الجديدة
 مؤرخة  15 الجريدة الرسمية عدد     -

ي  ارس 09ف صفحة 2011 م ، ال
32.  

م   -134 ذي رق وم تنفي ي ؤرخم 117-11 مرس ارس 15 ف  م
2011.  

 مؤرخة  16 الجريدة الرسمية عدد     -  .، حسب آل قطاع2011 يعدل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة -
  .6، الصفحة 2011 مارس 13في 

م   -135 ذي رق وم تنفي ؤرخ 118-11 مرس ي م ارس 13 ف  م
2011.  

 مؤرخة  16 الجريدة الرسمية عدد     -  .عموميةللجنة الصفقات ال  يتضمن الموافقة على النظام الداخلي النموذجي-
  .7، الصفحة 2011 مارس 13في 

م   -136 ذي رق وم تنفي ؤرخ 120-11 مرس ي م ارس 20 ف  م
2011.  

 مؤرخة  17 الجريدة الرسمية عدد     -  .2011 لسنة  ، حسب آل قطاع2011 يعدل توزيع نففات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة -
  .8، الصفحة 2011 مارس 20في 

م    م-137 ذي رق وم تنفي ؤرخ 123-11رس ي م ارس 21 ف  م
2011.  

 مؤرخة  18 الجريدة الرسمية عدد     -  .، حسب آل قطاع2011   يعدل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة-
  .5، الصفحة 2011 مارس 23في 

م   -138 ذي رق وم تنفي ؤرخ 129-11 مرس ي م ارس 22 ف  م
2011.  

الي وا - هار الم ات اإلش صم نفق ق بخ ة يتعل ابع  لكفال شطة ذات الط ة باألن ة الخاص والرعاي
  .الضريبة على أرباح الشرآات الثقافي من الضريبة على الدخل اإلجمالي أو من

 مؤرخة  18 الجريدة الرسمية عدد     -
ي  ارس 23ف صفحة 2011 م ، ال

28.  
 مؤرخة  21 الجريدة الرسمية عدد     -  .، حسب آل قطاع2011ة للتجهيز لسنة  يعدل توزيع نفقات ميزانية الدول- .2011 أبريل 03 في مؤرخ 143-11 مرسوم تنفيذي رقم -139

  .4، الصفحة 2011 أبريل 03في 
 مؤرخة  21 الجريدة الرسمية عدد     -  .الخاصة بإدارة الجمارك  يؤسس النظام التعويضي للموظفين المنتمين لألسالك- .2011 أبريل 03 في مؤرخ 145-11 مرسوم تنفيذي رقم -140

  .6، الصفحة 2011يل  أبر03في 
زام  - .2011 أبريل 03 في مؤرخ 146-11 مرسوم تنفيذي رقم -141 تثنائي واإلل ر االس ن الخط ضا ع س تعوي شبيهين إلدارة    يؤس ستخدمين ال دة الم لفائ

  .الجمارك
 مؤرخة  21 الجريدة الرسمية عدد     -

  .7، الصفحة 2011 أبريل 03في 
 مؤرخة  21 الجريدة الرسمية عدد     -  .الخاصة بالمفتشية العامة للمالية  يؤسس النظام التعويضي للموظفين المنتمين لألسالك- .2011ريل  أب03 في مؤرخ 147-11 مرسوم تنفيذي رقم -142

  .7، الصفحة 2011 أبريل 03في 
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 مؤرخة  21 الجريدة الرسمية عدد     -  .الخاصة باإلدارة الجبائية  يؤسس النظام التعويضي للموظفين المنتمين لألسالك-  .2011 أبريل 03 في مؤرخ 148-11 مرسوم تنفيذي رقم -143

  .8، الصفحة 2011 أبريل 03في 
الخاصة بإدارة الخزينة والمحاسبة  لألسالك يؤسس النظام التعويضي للموظفين المنتمين -  .2011 أبريل 03 في مؤرخ 149-11 مرسوم تنفيذي رقم -144

  .والتأمينات
 مؤرخة  21 الجريدة الرسمية عدد     -

  .9، الصفحة 2011 أبريل 03في 
الك  -  .2011 أبريل 03 في مؤرخ 150-11 مرسوم تنفيذي رقم -145 ين لألس وظفين المنتم ضي للم ام التعوي س النظ ة    يؤس اإلدارة المكلف ة ب الخاص

  .بالميزانية
 مؤرخة  21 الرسمية عدد     الجريدة -

  .11، الصفحة 2011 أبريل 03في 
الك    -  .2011 أبريل 03 في مؤرخ 151-11 مرسوم تنفيذي رقم -146 ين لألس وظفين المنتم ضي للم أمالك       يؤسس النظام التعوي ة ب اإلدارة المكلف ة ب الخاص

  .األراضي الدولة والحفظ العقاري ومسح
 مؤرخة  21 الجريدة الرسمية عدد     -

  .12، الصفحة 2011بريل  أ03في 
 مؤرخة  24 الجريدة الرسمية عدد     -  .، حسب آل قطاع2011 يعدل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة -  .2011 أبريل 17 في مؤرخ 160-11 مرسوم تنفيذي رقم -147

  .5، الصفحة 2011 أبريل 20في 
 مؤرخة  24 الجريدة الرسمية عدد     -  .، حسب آل قطاع2011 توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة يعدل -  .2011 أبريل 17 في مؤرخ 161-11 مرسوم تنفيذي رقم -148

  .6، الصفحة 2011 أبريل 20في 
 مؤرخة  25د   الجريدة الرسمية عد   -  .، حسب آل قطاع2011   يعدل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة-  .2011 أبريل 26 في مؤرخ 169-11 مرسوم تنفيذي رقم -149

  .8، الصفحة 2011 أبريل 27في 
 مؤرخة  25 الجريدة الرسمية عدد     -  .، حسب آل قطاع2011   يعدل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة-  .2011 أبريل 26 في مؤرخ 170-11 مرسوم تنفيذي رقم -150

  .9، الصفحة 2011 أبريل 27في 
 مؤرخة  25 الجريدة الرسمية عدد     -  .، حسب آل قطاع2011   يعدل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة-  .2011بريل  أ26 في مؤرخ 171-11 مرسوم تنفيذي رقم -151

  .10، الصفحة 2011 أبريل 27في 
 مؤرخة  26 الجريدة الرسمية عدد     -  .، حسب آل قطاع2011 يعدل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة -  .2011 أبريل 28 في مؤرخ 172-11 مرسوم تنفيذي رقم -152

  .13، الصفحة 2011 مايو 08في 
م  -  .2011 مايو 04 في مؤرخ 185-11 مرسوم تنفيذي رقم -153 ذي رق وم التنفي تمم المرس ي 228-94 ي ؤرخ ف نة 27 الم و س ذي 1994 يولي دد  ال  يح

اص   صيص الخ ساب التخ ير ح ات س م  آيفي وان  302-062رق دة " بعن سبة الفائ يض ن تخف
  ".الستثماراتعلى ا

 مؤرخة  26 الجريدة الرسمية عدد     -
  .13، الصفحة 2011 مايو 08في 

ارك  -  .2011 مايو 04 في مؤرخ 186-11 مرسوم تنفيذي رقم -154 ام الجم ارك ألخت وفير إدارة الجم ق بت ف     يتعل از الكاش ق الجه ن طري ة ع والمراقب
ائق       ات والوث المة العملي ضمان س يلة ل ل وس ة و  للبضائع وآ اوة    الجمرآي ات اإلت ذا بتعريف آ

  .المتعلقة بها

 مؤرخة  26 الجريدة الرسمية عدد     -
  .14، الصفحة 2011 مايو 08في 
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 مؤرخة  30 الجريدة الرسمية عدد     -  .إرسالها ظ الحسابات وأشكال وآجال يحدد معايير تقارير محاف-  .2011 مايو 26 في مؤرخ 202-11 مرسوم تنفيذي رقم -155

  .19، الصفحة 2011 يونيو 01في 
م  -  .2011 مايو 31 في مؤرخ 207-11 مرسوم تنفيذي رقم -156 ذي رق وم التنفي دل المرس ي 274-08 يع ؤرخ ف نة 6 الم بتمبر س ذي 2008 س دد  ال  يح

  . للمالية وصالحياتهاللمفتشية العامة تنظيم المفتشيات الجهوية
 مؤرخة  31 الجريدة الرسمية عدد     -

  .4، الصفحة 2011 يونيو 05في 
م -157 ذي رق وم تنفي ؤرخ 223-11 مرس ي م و 21 ف  يوني

2011.  
ة   - ية المنتج دات الرياض زات والمع ة التجهي دد قائم ات     يح ة االتحادي ر وقائم ي الجزائ ف

  .القيمة المضافة علىالرياضية الوطنية المستفيدة من اإلعفاء من الرسم 
 مؤرخة  35 الجريدة الرسمية عدد     -

  .4، الصفحة 2011 يونيو 22في 
م -158 ذي رق وم تنفي ؤرخ 250-11 مرس ي م و 12 ف  يولي

2011.  
 مؤرخة  40 الجريدة الرسمية عدد     -  .السياحة والصناعة التقليدية  يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة-

  .24، الصفحة 2011 يوليو 20في 
م  -159 ذي رق وم تنفي ي 270-11 مرس ؤرخ ف شت 07 م  غ

2011.  
والتنمية الريفية من ميزانية التسيير   يتضمن توزيع االعتمادات المخصصة لوزير الفالحة-

  .2011بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 
 مؤرخة 44 الجريدة الرسمية عدد -

  .8، الصفحة 2011 غشت 10في 
م  -160 ذي رق وم تنفي ي 271-11 مرس ؤرخ ف شت 07 م  غ

2011.  
الوطني واألسرة من ميزانية   يتضمن توزيع االعتمادات المخصصة لوزير التضامن-

  .2011  التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة
 مؤرخة 44 الجريدة الرسمية عدد -

  .16، الصفحة 2011 غشت 10في 
م  -161 ذي رق وم تنفي ي 272-11 مرس ؤرخ ف شت 07 م  غ

2011.  
من ميزانية التسيير بموجب قانون   يتضمن توزيع االعتمادات المخصصة لوزير التجارة-

  .2011المالية التكميلي لسنة 
 مؤرخة 44 الجريدة الرسمية عدد -

  .21، الصفحة 2011 غشت 10في 
م  -162 ذي رق وم تنفي ي 273-11 مرس ؤرخ ف شت 07 م  غ

2011.  
والتشغيل والضمان االجتماعي من   يتضمن توزيع االعتمادات المخصصة لوزير العمل-

  .2011  ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة
 مؤرخة 44 الجريدة الرسمية عدد -

  .27، الصفحة 2011 غشت 10في 
م  -163 ذي رق وم تنفي ي 285-11 مرس ؤرخ ف شت 15 م  غ

2011.  
 مؤرخة 46 الجريدة الرسمية عدد -  .األشغال العمومية  يتضمن نقل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة-

  .8، الصفحة 2011 غشت 17في 
م  -164 ذي رق وم تنفي ي 290-11 مرس ؤرخ ف شت 18 م  غ

2011 .  
 الذي 2006 سبتمبر سنة 18في   المؤرخ319-06 يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم -

الفائدة على القروض الممنوحة من البنوك والمؤسسات  يحدد مستوى تخفيض نسبة
  .والمتوسطة وآيفيات منحه لية إلى المؤسسات الصغيرةالما

 مؤرخة 47 الجريدة الرسمية عدد -
  30، الصفحة 2011 غشت 21في 

 الذي 2006 ديسمبر سنة 23في   المؤرخ485-06 يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم -  2011 غشت 18 مؤرخ في 291-11 مرسوم تنفيذي رقم -165
الصندوق " الذي عنوانه 302-089خصيص الخاص رقم الت يحدد آيفيات تسيير حساب

  ". الجنوب الخاص لتطوير مناطق

 مؤرخة 47 الجريدة الرسمية عدد -
  .32، الصفحة 2011 غشت 21في 

م  -166 ذي رق وم تنفي ي 294-11 مرس ؤرخ ف شت 18 م  غ
2011.  

 مؤرخة 48لرسمية عدد  الجريدة ا-  .الخطي وتوزيعها  يتعلق بكيفيات تحصيل اإلتاوة عن أجهزة االستنساخ-
  .5، الصفحة 2011 غشت 24في 
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م  -167 ذي رق وم تنفي ي 299-11 مرس ؤرخ ف شت 22 م  غ

2011.  
 مؤرخة 49ة عدد  الجريدة الرسمي-  .والرياضة  يتضمن نقل اعتماد في ميزلنية تسيير وزارة الشباب-

  .4، الصفحة 2011 غشت 28في 
م  -168 ذي رق وم تنفي ي 300-11 مرس ؤرخ ف شت 22 م  غ

2011.  
، 2006 ديسمبر سنة 31المضبوطة بتاريخ   يحدد طبيعة ديون المجالس الشعبية البلدية-

  .وآذا مبلغها وآيفيات التكفل بها
 مؤرخة 49 الجريدة الرسمية عدد -

  .4، الصفحة 2011 غشت 28في 
م  -169 ذي رق وم تنفي ي 313-11 مرس ؤرخ ف بتمبر 07 م  س

2011.  
 مؤرخة 50 الجريدة الرسمية عدد -  .، حسب آل قطاع2011  يعدل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة-

  .9، الصفحة 2011 سبتمبر 11في 
م  -170 ذي رق وم تنفي ي 314-11 مرس ؤرخ ف بتمبر 07 م  س

2011.  
 مؤرخة 50 الجريدة الرسمية عدد -  .، حسب آل قطاع2011 ة الدولة للتجهيز لسنة يعدل توزيع نفقات ميزاني-

  ، الصفحة2011 سبتمبر 11في 
10.  

م  -171 ذي رق وم تنفي ي 315-11 مرس ؤرخ ف بتمبر 07 م  س
2011.  

 مؤرخة 50 الجريدة الرسمية عدد -  .، حسب آل قطاع2011  يعدل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة-
 ، الصفحة2011 سبتمبر 11في 
11.  

م  -172 ذي رق وم تنفي ي 316-11 مرس ؤرخ ف بتمبر 07 م  س
2011.  

 مؤرخة 50 الجريدة الرسمية عدد -  .، حسب آل قطاع2011  يعدل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة-
 ، الصفحة2011 سبتمبر 11في 
11.  

م  -173 ذي رق وم تنفي ي 327-11 مرس ؤرخ ف بتمبر 14 م  س
2011.  

 مؤرخة 52 الجريدة الرسمية عدد -  .الداخلية والجماعات المحلية  يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة-
  .3، الصفحة 2011 سبتمبر 21في 

م  -174 ذي رق وم تنفي ي 330-11 مرس ؤرخ ف بتمبر 19 م  س
2011 .  

تعلق  والم1991 مايو سنة 11في   المؤرخ129-91 يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم -
  .للخزينة وصالحياتها وعملها بتنظيم المصالح الخارجية

 مؤرخة 52 الجريدة الرسمية عدد -
 ، الصفحة2011 سبتمبر 21في 
24.  

م  -175 ذي رق وم تنفي ي 331-11 مرس ؤرخ ف بتمبر 19 م  س
2011   

 والمتعلق 1991 سبتمبر سنة 7في   المؤرخ311-91 يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم -
  .واعتمادهم محاسبين العموميينبتعيين ال

 مؤرخة 52 الجريدة الرسمية عدد -
 ، الصفحة2011 سبتمبر 21في 
25.  

م  -176 ذي رق وم تنفي ي 332-11 مرس ؤرخ ف بتمبر 19 م  س
2011   

 الذي 1991 سبتمبر سنة 7في   المؤرخ313-91 يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم -
ن بالصرف والمحاسبون العموميون يمسكها اآلمرو يحدد إجراءات المحاسبة التي

  .وآيفياتها ومحتواها

 مؤرخة 52 الجريدة الرسمية عدد -
 ، الصفحة2011 سبتمبر 21في 
26.  

م  -177 ذي رق وم تنفي ي 336-11 مرس ؤرخ ف بتمبر 24 م  س
2011.  

رخة  مؤ53 الجريدة الرسمية عدد -  .، حسب آل قطاع2011  يعدل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة-
 ، الصفحة2011 سبتمبر 28في 
57.  

م  -178 ذي رق وم تنفي ي 337-11 مرس ؤرخ ف بتمبر 24 م  س
2011.  

 مؤرخة 53 الجريدة الرسمية عدد -  .، حسب آل قطاع2011  يعدل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة-
 ، الصفحة2011 سبتمبر 28في 
58.  
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  الجريدة الـرسميـــة  المـوضـــوع  جعــهالطبيعـة القانـونيـة للنـص و مرا الرقم
م   -179 ذي رق وم تنفي ي  347-11 مرس ؤرخ ف وبر 05 م  أآت

2011.  
 مؤرخة 55 الجريدة الرسمية عدد -  .، حسب آل قطاع2011  يعدل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة-

  .9، الصفحة 2011 أآتوبر 09في 
م   -180 ذي رق وم تنفي ي  348-11 مرس ؤرخ ف وبر  أ05 م آت

2011.  
 مؤرخة 55 الجريدة الرسمية عدد -  .وزارة التعليم العالي والبحث العلمي  يتضمن إحداث باب ونقل اعتماد في ميزانية تسيير-

 ، الصفحة2011 أآتوبر 09في 
10.  

م   -181 ذي رق وم تنفي ؤرخ 363-11 مرس ي م وبر 22 ف  أآت
2011.  

العرض المستورد المكتسبة لصالح   يحدد آيفيات إعفاء التجهيزات المسرحية وتجهيزات-
الفنية وللمتاحف وأروقة  الدولة من الحقوق والرسوم والموجهة لتنظيم األنشطة

  .المعارض

 مؤرخة 59 الجريدة الرسمية عدد -
  ، الصفحة2011 أآتوبر 26في 
11.  

م   -182 ذي رق وم تنفي ؤرخ 371-11 مرس ي م وبر 26 ف  أآت
2011.  

 مؤرخة 60 الجريدة الرسمية عدد -  .، حسب آل قطاع2011 لة للتجهيز لسنة يعدل توزيع نفقات ميزانية الدو-
  .7، الصفحة 2011 نوفمبر 02في 

م   -183 ذي رق وم تنفي ؤرخ 372-11 مرس ي م وبر 26 ف  أآت
2011.  

 مؤرخة 60 الجريدة الرسمية عدد -  . يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة المالية-
  .7، الصفحة 2011 نوفمبر 02في 

م  -184 ذي رق وم تنفي ؤرخ 378-11 مرس ي م وفمبر 21 ف  ن
2011.  

حساب "الذي عنوانه  302-136  يحدد آيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم-
  ".تمويل إعادة انتشار أعوان الحرس البلدي

 مؤرخة 63 الجريدة الرسمية عدد -
  .4، الصفحة 2011 نوفمبر 23في 

م  -185 ذي رق وم تنفي ؤرخ 381-11 مرس ي  م وفمبر 21ف  ن
2011.  

 مؤرخة 64 الجريدة الرسمية عدد -  . يتعلق بمصالح المراقبة المالية-
  ، الصفحة2011 نوفمبر 27في 
19.  

م  -186 ذي رق وم تنفي ؤرخ 390-11 مرس ي م وفمبر 24 ف  ن
2011.  

 مؤرخة 65 الجريدة الرسمية عدد -  .، حسب آل قطاع2011  يعدل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة-
  ، الصفحة2011 نوفمبر 30في 
13.  

م  -187 ذي رق وم تنفي ؤرخ 391-11 مرس ي م وفمبر 24 ف  ن
2011.  

 مؤرخة 65 الجريدة الرسمية عدد -  .الداخلية والجماعات المحلية  يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة-
  ، الصفحة2011 نوفمبر 30في 
14.  

م  -188 ذي رق وم تنفي ؤرخ 392-11 مرس وفمبر 24ي  فم  ن
2011.  

 مؤرخة 65 الجريدة الرسمية عدد -  .المالية  يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة-
 ، الصفحة2011 نوفمبر 30في 
15.  

م  -189 ذي رق وم تنفي ؤرخ 393-11 مرس ي م وفمبر 24 ف  ن
2011.  

ودفع أجر الخبراء المحاسبين   يحدد شروط وآيفيات سير التربص المهني واستقبال-
  .المتربصين ومحافظي الحسابات والمحاسبين

 مؤرخة 65 الجريدة الرسمية عدد -
 ، الصفحة2011 نوفمبر 30في 
17.  
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  الجريدة الـرسميـــة  المـوضـــوع  الطبيعـة القانـونيـة للنـص و مراجعــه الرقم
م -190 ذي رق وم تنفي ؤرخ 416-11 مرس ي م سمبر 06 ف  دي

2011.  
 مؤرخة 67 الجريدة الرسمية عدد -  .، حسب آل قطاع2011  انية الدولة للتجهيز لسنة يعدل توزيع نفقات ميز-

  .12 ، الصفحة2011 ديسمبر 11في 
م -191 ذي رق وم تنفي ؤرخ 417-11 مرس ي م سمبر 06 ف  دي

2011.  
 مؤرخة 67 الجريدة الرسمية عدد -  .المالية  يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة-

  .12 ، الصفحة2011 ديسمبر 11في 
م -192 ذي رق وم تنفي ؤرخ 418-11 مرس ي م سمبر 06 ف  دي

2011.  
 مؤرخة 67 الجريدة الرسمية عدد -  .المالية  يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة-

  .13 ، الصفحة2011 ديسمبر 11في 
م -193 ذي رق وم تنفي ؤرخ 419-11 مرس ي م سمبر 06 ف  دي

2011.  
 مؤرخة 67 الجريدة الرسمية عدد -  .التربية الوطنية نية تسيير وزارة يتضمن نقل اعتماد في ميزا-

  .14 ، الصفحة2011 ديسمبر 11في 
م -194 ذي رق وم تنفي ؤرخ 420-11 مرس ي م سمبر 08 ف  دي

2011.  
للمديرية العامة للميزانية وشروط   يحدد قائمة المناصب العليا في المصالح الخارجية-

  .المرتبطة بها يادة االستدالليةااللتحاق بهذه المناصب وآذا الز
 مؤرخة 68 الجريدة الرسمية عدد -

  .13  ، الصفحة2011 ديسمبر 14في 
م -195 ذي رق وم تنفي ؤرخ 421-11 مرس ي م سمبر 08 ف  دي

2011.  
 مؤرخة 68 الجريدة الرسمية عدد -  .للجمارك وسيرها  يحدد تنظيم المصالح الخارجية للمديرية العامة-

  .15  الصفحة،2011 ديسمبر 14في 
م -196 ذي رق وم تنفي ؤرخ 422-11 مرس ي م سمبر 08 ف  دي

2011.  
مستوى السوق الجزائرية للتأمين   يتضمن الموافقة على رخصة ممارسة النشاط على-

  .التأمين المسلمة للسماسرة األجانب في إعادة
 مؤرخة 68 الجريدة الرسمية عدد -

  .20 ، الصفحة2011 ديسمبر 14في 
وم تنفي-197 م ذي مرس ؤرخ 423-11 رق ي م سمبر 08 ف  دي

2011.  
الذي عنوانه  302-131  يحدد آيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم-
   ".الصندوق الوطني للطاقات المتجددة والمشترآة"

 مؤرخة 68 الجريدة الرسمية عدد -
  .21 ، الصفحة2011 ديسمبر 14في 

م -198 ذي رق وم تنفي ؤرخ 450-11 مرس ي م سمبر 27 ف  دي
2011.  

 مؤرخة 71 الجريدة الرسمية عدد -  .، حسب آل قطاع2011  يعدل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة-
  .21 ، الصفحة2011 ديسمبر 28في 

م -199 ذي رق وم تنفي ؤرخ 451-11 مرس ي م سمبر 27 ف  دي
2011.  

 مؤرخة 71دة الرسمية عدد  الجري-  .، حسب آل قطاع2011  يعدل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة-
  .22 ، الصفحة2011 ديسمبر 28في 

م -200 ذي رق وم تنفي ؤرخ 452-11 مرس ي م سمبر 27 ف  دي
2011.  

 مؤرخة 71 الجريدة الرسمية عدد -  .المالية  يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة-
  .23 ، الصفحة2011 ديسمبر 28في 

م -201 ذي رق وم تنفي ؤرخ 453-11 مرس ي م سمبر 27 ف  دي
2011.  

 مؤرخة 71 الجريدة الرسمية عدد -  .المجاهدين  يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة-
  .26 ، الصفحة2011 ديسمبر 28في 
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  الجريدة الـرسميـــة  المـوضـــوع  الطبيعـة القانـونيـة للنـص و مراجعــه الرقم
م  -202 ذي رق وم تنفي ؤرخ 454-11 مرس ي م سمبر  د27 ف ي

2011.  
 مؤرخة 71 الجريدة الرسمية عدد -  .التضامن الوطني واألسرة  يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة-

  .28 ، الصفحة2011 ديسمبر 28في 
م  -203 ذي رق وم تنفي ؤرخ 455-11 مرس ي م سمبر 27 ف  دي

2011.  
 مؤرخة 71 الجريدة الرسمية عدد -  .االجتماعيوالتشغيل والضمان   يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة العمل-

  .29، الصفحة 2011 ديسمبر 28في 
م  -204 ذي رق وم تنفي ؤرخ 456-11 مرس ي م سمبر 27 ف  دي

2011.  
 مؤرخة 71 الجريدة الرسمية عدد -  .وزارة التكوين والتعليم المهنيين  يتضمن إحداث أبواب ونقل اعتماد في ميزانية تسيير-

  .31الصفحة ، 2011 ديسمبر 28في 
 يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص باألعوان العاملين في نشاطات         -  .2011 يناير 06 في مؤرخ قرار وزاري مشترك -205

  .معالجة االستعالم المالي الحفظ أو الصيانة أو الخدمات على مستوى خلية
دد   - مية ع دة الرس ة 20 الجري  مؤرخ

  .25 ، الصفحة2011 مارس 30في 
 يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص باألعوان العاملين في نشاطات         -  .2011 فبراير 21 في مؤرخ قرار وزاري مشترك -206

صالح  وان الم دمات بعن صيانة أو الخ ظ أو ال ة  الحف ة الوطني ة للوآال ة والخارجي المرآزي
  .لمسح األراضي

دد   - مية ع دة الرس ة 20 الجري  مؤرخ
  .26، الصفحة 2011 مارس 30في 

ين   -  .2011 أبريل 14 في مؤرخ قرار وزاري مشترك -207 وظفين المنتم ا للم ب العلي دد المناص دد ع سات     يح ي المؤس شترآة ف الك الم لألس
ة     ة للمديري وان اإلدارة المرآزي ة بعن وزارة      واإلدارات العمومي ة ب الك الوطني ة لألم العام

  .المالية

دد   - مية ع دة الرس ة 29 الجري  مؤرخ
  .24، الصفحة 2011 مايو 22في 

ين  -  .2011 أبريل 14 في مؤرخ قرار وزاري مشترك -208 وظفين المنتم ا للم ب العلي دد المناص دد ع ة     يح شية العام ة بالمفت الك الخاص لألس
  .للمالية

دد   - مية ع دة الرس ة 29 الجري  مؤرخ
  .25، الصفحة 2011 مايو 22في 

ة       يحدد تصنيف خلية معالجة االستعالم المالي وشروط-  .2011بريل  أ18 في مؤرخ قرار وزاري مشترك -209 ا التابع ب العلي اق بالمناص االلتح
  .لها

دد   - مية ع دة الرس ة 33 الجري  مؤرخ
  .19، الصفحة 2011 يونيو 12في 

ي      -  .2011 مايو 16 في مؤرخ قرار وزاري مشترك -210 ؤرخ ف شترك الم وزاري الم ل س  13 يعدل ويتمم القرار ال ذي  2010نة  أبري دد    ال  يح
ظ    تعداد مناصب الشغل شاطات الحف وتصنيفها ومدة العقد الخاص باألعوان العاملين في ن

صيانة أو اري        أو ال ظ العق ة والحف الك الدول ة ألم صالح الخارجي وان الم دمات بعن الخ
  .لألمالك الوطنية للمديرية العامة

دد   - مية ع دة الرس ة 36 الجري  مؤرخ
  .22لصفحة ، ا2011 يونيو 29في 

 مؤرخة 55 الجريدة الرسمية عدد -  .للميزانية واختصاصها اإلقليمي  يحدد موقع المقر اإلداري للمديريات الجهوية-  .2011 يونيو 28 قرار وزاري مشترك مؤرخ في -211
  .20 ، الصفحة2011 أآتوبر 09في 

 مؤرخة 55 الجريدة الرسمية عدد -  .للميزانية وسيرها في مكاتب الفرعية للمديرية الجهوية يحدد تنظيم المديريات -  .2011 يونيو 28 قرار وزاري مشترك مؤرخ في -212
  .21 ، الصفحة2011 أآتوبر 09في 

 مؤرخة 55 الجريدة الرسمية عدد -  .الميزانية للوالية وسيرها في مكاتب  يحدد تنظيم مصالح مديرية البرمجة ومتابعة-  .2011 يونيو 28 قرار وزاري مشترك مؤرخ في -213
  .24 ، الصفحة2011 أآتوبر 09في 
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  الجريدة الـرسميـــة  المـوضـــوع  الطبيعـة القانـونيـة للنـص و مراجعــه الرقم
واالمتحانات واالختبارات المهنية   يحدد إطار تنظيم المسابقات على أساس االختبارات-  .2011 غشت 18 في مؤرخ قرار وزاري مشترك -214

  .الجمارك األسالك الخاصة بإدارةلاللتحاق ب
 مؤرخة 56 الجريدة الرسمية عدد -

  .19 ، الصفحة2011 أآتوبر 16في 
دد   -  .بالمديرية العامة للجمارك  يحدد عدد رؤساء قطاعات نشاط مكافحة الغش-  .2010 سبتمبر 30 في مؤرخ قرار -215 مية ع دة الرس ة 16 الجري  مؤرخ

  .21، الصفحة 2011 مارس 13في 
ي    -  .2010 أآتوبر 10 في مؤرخرار  ق-216 ؤرخ ف رار الم دل الق نة  27 يع سمبر س ة    2008 دي ضاء اللجن ين أع ضمن تعي  و المت

  .األشغال الوطنية لصفقات
دد   - مية ع دة الرس ة 15 الجري  مؤرخ

  .40، الصفحة 2011 مارس 09في 
دد   -  .الصفقات العمومية ن يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة صندوق ضما-  .2010 أآتوبر 19 في مؤرخ قرار -217 مية ع دة الرس ة 15 الجري  مؤرخ

  .40، الصفحة 2011 مارس 09في 
ة       يحدد تشكيلة اللجنتين المتساويتي األعضاء-  .2010 نوفمبر 28 في مؤرخ قرار -218 ة العام وظفي المديري الك م المختصتين بأس

  .لألمالك الوطنية
دد   - مية ع دة الرس ة 20 الجري  مؤرخ

  .29، الصفحة 2011 مارس 30في 
ي   3 الجريدة الرسمية عدد  -  ".التربية والثقافة تعاضدية التأمين الجزائرية لعمال" يتضمن اعتماد -  .2010 ديسمبر 02 في مؤرخ قرار -219 ة ف  مؤرخ

  .21، الصفحة 2011 يناير 16
ي  -  .2010 ديسمبر 13 في مؤرخ قرار -220 ؤرخ ف رار الم دل الق نة 31يع وبر س ذي  2004 أآت شرآة ذات ضتيال اد ال من اعتم

سؤولية  د ذات الم شخص الوحي دودة  ال ورنس"المح اهر أس سرة  " م رآة سم صفتها ش ب
  .للتأمين

دد - مية ع دة الرس ي 3 جري ة ف  مؤرخ
  .21، الصفحة 2011 يناير 16

دد -  . يتضمن اعتماد سمسار للتأمين-  .2010 ديسمبر 13 في مؤرخ قرار -221 مية ع دة الرس ي 3 جري ة ف  مؤرخ
  .22، الصفحة 2011ر  يناي16

ي   3 الجريدة الرسمية عدد  -  .للتأمين  يتضمنان سحب اعتماد سمسارين-  .2010 ديسمبر 13في  انمؤرخ ) 2(ان قرار -223 ة ف  مؤرخ
  .23، الصفحة 2011 يناير 16

دة ال-  .للتأمين  يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجلس الوطني-  .2011 فبراير 10 في مؤرخ قرار -224 دد   الجري مية ع ة 27رس  مؤرخ
  .17، الصفحة 2011 مايو 11في 

دد   -  .ضمان السيارات  يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجلس إدارة صندوق-  .2011 فبراير 20 في مؤرخ قرار -225 مية ع دة الرس ة 30 الجري  مؤرخ
  .32، الصفحة 2011 يونيو 01في 

شر -  .2011 مارس 09 في مؤرخ قرار -226 اد ال حب اعتم ضمن س د وذات يت شخص الوحي دودة  آة ذات ال سؤولية المح " الم
  .بصفتها شرآة سمسرة للتأمين" فيناسور

دد   - مية ع دة الرس ة 23 الجري  مؤرخ
  .18، الصفحة 2011 أبريل 17في 

مية -  .، شرآة ذات أسهم"الجزائر تأمين اليف"  يتضمن اعتماد شرآة التأمين -  .2011 مارس 09 في مؤرخ قرار -227 دة الرس دد  الجري ة 23 ع  مؤرخ
  .19، الصفحة 2011 أبريل 17في 
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دد   -  .شرآة ذات أسهم ،"آرامة للتأمين" يتضمن اعتماد شرآة التأمين -  .2011 مارس 09 في مؤرخ قرار -228 مية ع دة الرس ة 23 الجري  مؤرخ

  .19، الصفحة 2011بريل  أ17في 
دد   -  .، شرآة ذات أسهم"شرآة تأمين االحتياط والصحة" يتضمن اعتماد شرآة التأمين -  .2011 مارس 10 في مؤرخ قرار -229 مية ع دة الرس ة 23 الجري  مؤرخ

  .19، الصفحة 2011 أبريل 17في 
ة المكل  -  .2011 مارس 15 في مؤرخ قرار -230 ة الخاص يم   يتضمن تعيين أعضاء اللجن ة بتنظ صف      ف ة للم الس الوطني ات المج انتخاب

افظي  ة لمح ة الوطني بين والغرف راء المحاس وطني للخب ة  ال ة الوطني سابات والمنظم الح
  .للمحاسبين المعتمدين

دد   - مية ع دة الرس ة 29 الجري  مؤرخ
  .26، الصفحة 2011 مايو 22في 

ة       .2007سبتمبر سنة   11 يعدل القرار المؤرخ في      -  . 2011  مارس 22 في مؤرخ قرار -231 ضاء لجن مية ألع ة االس دد القائم ذي يح ال
  .الصادرات تأمين وضمان

دد   - مية ع دة الرس ة 30 الجري  مؤرخ
  .32، الصفحة 2011 يونيو 01في 

دد   -  .الدراسات والخدمات  يتضمن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية لصفقات-  .2011 مارس 23 في مؤرخ قرار -232 مية ع دة الرس ة  مؤر24 الجري خ
  .17، الصفحة 2011 أبريل 20في 

دد   -  .اللوازم  يتضمن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية لصفقات-  .2011 مارس 23 في مؤرخ قرار -233 مية ع دة الرس ة 24 الجري  مؤرخ
  .19، الصفحة 2011 أبريل 20في 

دد   -  .األشغال  يتضمن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية لصفقات-  .2011 مارس 23 في مؤرخ قرار -234 مية ع دة الرس ة 24 الجري  مؤرخ
  .20، الصفحة 2011 أبريل 20في 

دد   -  .نشره  يحدد البيانات التي يتضمنها اإلعذار وآجال-  .2011 مارس 28 في مؤرخ قرار -235 مية ع دة الرس ة 24 الجري  مؤرخ
  .21، الصفحة 2011 أبريل 20في 

دد   -  .ستثمارباال  يحدد نموذج االلتزام-  .2011 مارس 28 في مؤرخ قرار -236 مية ع دة الرس ة 24 الجري  مؤرخ
  .22، الصفحة 2011 أبريل 20في 

دد   -  .الثانوي  يتعلق بكيفيات الدفع المباشر للمتعامل-  .2011 مارس 28 في مؤرخ قرار -237 مية ع دة الرس ة 24 الجري  مؤرخ
  .24، الصفحة 2011 أبريل 20في 

دد   -  .وشروط تحيينها يات المتعاملين االقتصاديين يحدد محتوى بطاق-  .2011 مارس 28 في مؤرخ قرار -238 مية ع دة الرس ة 24 الجري  مؤرخ
  .25، الصفحة 2011 أبريل 20في 

سبة    -  .2011 مارس 28 في مؤرخ قرار -239 ضلية بالن امش األف ق ه ات تطبي ق بكيفي ري و    يتعل شأ الجزائ ات ذات المن أو /للمنتج
  الجزائري للمؤسسات الخاضعة للقانون

دة ا- دد   الجري مية ع ة 24لرس  مؤرخ
  .26، الصفحة 2011 أبريل 20في 
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  الجريدة الـرسميـــة  المـوضـــوع  الطبيعـة القانـونيـة للنـص و مراجعــه الرقم
دد   -  .الطلبات  يحدد آيفيات تشكيل وسير مجموعات-  .2011 مارس 28 في مؤرخ قرار -240 مية ع دة الرس ة 24 الجري  مؤرخ

  .26، الصفحة 2011 أبريل 20في 
دد   -  .والتصريح بالنزاهة  يحدد نماذج رسالة العرض والتصريح باالآتتاب-  .2011 مارس 28 في مؤرخ قرار -241 مية ع دة الرس ة 24 الجري  مؤرخ

  .27، الصفحة 2011 أبريل 20في 
املين      -  .2011 مارس 28 في مؤرخ قرار -242 ة المتع ن قائم سحب م سجيل وال ات الت دد آيفي صادي  يح ن  االقت وعين م ين الممن

  .المشارآة في الصفقات العمومية
دد   - مية ع دة الرس ة 24 الجري  مؤرخ

  .32، الصفحة 2011 أبريل 20في 
دد   -  .العمومية  يحدد آيفيات اإلقصاء من المشارآة في الصفقات-  .2011 مارس 28 في مؤرخ قرار -243 مية ع دة الرس ة 24 الجري  مؤرخ

  .33، الصفحة 2011 أبريل 20في 
دد   -  .بالتعريفة في مجال التأمينات  ألعضاء المكتب المتخصصاالسمية يحدد القائمة -  .2010 أبريل 13 في مؤرخقرار  -244 مية ع دة الرس ة 27 الجري  مؤرخ

  .17، الصفحة 2011 مايو 11في 
دد    الجر-  ..الوطنية  يتضمن تفويض اإلمضاء إلى المدير العام لألمالك-  .2011 أبريل 24 في مؤرخ قرار -245 مية ع دة الرس ة 29ي  مؤرخ

  .26، الصفحة 2011 مايو 22في 
 مؤرخة 61 الجريدة الرسمية عدد -  .للتسيير والتخطيط  يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المعهد العالي-  .2011 أبريل 24 في مؤرخ قرار -246

  .51 ، الصفحة2011 نوفمبر 13في 
 مؤرخة 61 الجريدة الرسمية عدد -  .للمعهد العالي للتسيير والتخطيط عضاء المجلس العلمي والبيداغوجي يتضمن تعيين أ-  .2011 أبريل 24 في مؤرخ قرار -247

  .52 ، الصفحة2011 نوفمبر 13في 
دد   -  . يحدد إجراء االلتزامات االحتياطية-  .2011 مايو 05 في مؤرخ قرار -248 مية ع دة الرس ة 32 الجري  مؤرخ

  .31، الصفحة 2011 يونيو 08في 
دد   -  .المفتشية العامة للمالية  تتضمن تفويض اإلمضاء إلى نواب مديرين في-  . 2011 يونيو 01في ة مؤرخ) 3( قرارات - 251 مية ع دة الرس ة 37 الجري  مؤرخ

  .33، الصفحة 2011 يوليو 03في 
 مؤرخة 56الرسمية عدد  الجريدة -  .للتأمين  يتضمنان سحب اعتماد سمسارين-  . 2011 يوليو 14 في انمؤرخ )2(ان  قرار- 253

  .22 ، الصفحة2011 أآتوبر 16في 
إنارة "المسؤولية المحدودة   يتضمن اعتماد الشرآة ذات الشخص الوحيد وذات-  .2011 يوليو 14 في مؤرخ قرار - 254

  .بصفتها شرآة سمسرة للتأمين" أسورنس
 مؤرخة 56 الجريدة الرسمية عدد -

  .22 ، الصفحة2011 أآتوبر 16في 
ترست " والمتضمن اعتماد شرآة 1997 نوفمبر سنة  18 يعدل القرار المؤرخ في-  . 2011 يوليو 14في  مؤرخقرار  - 255

  ".التأمين الجزائر للتأمين وإعادة
 مؤرخة 56 الجريدة الرسمية عدد -

  .23 ، الصفحة2011 أآتوبر 16في 
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  والمتضمن اعتماد الشرآة الوطنية1998 أبريل سنة 6 يعدل القرار المؤرخ في -  .2011 يوليو 14 في مؤرخ قرار - 256

  .للتأمين
 مؤرخة 56 الجريدة الرسمية عدد -

  .23 ، الصفحة2011 أآتوبر 16في 
 والمتضمن اعتماد الشرآة الجزائرية 1998 أبريل سنة 6رخ في  يعدل القرار المؤ-  .2011 يوليو 14 في مؤرخ قرار - 257

  .التأمين للتأمين وإعادة
 مؤرخة 56 الجريدة الرسمية عدد -

  .24 ، الصفحة2011 أآتوبر 16في 
 الشرآة الجزائرية" والمتضمن اعتماد 1998 أبريل سنة 6 يعدل القرار المؤرخ في -  .2011 يوليو 14 في مؤرخ قرار - 258

  ". يناتللتأم
 مؤرخة 56 الجريدة الرسمية عدد -

  .24 ، الصفحة2011 أآتوبر 16في 
الشرآة الدولية " والمتضمن اعتماد 1998 غشت سنة 5 يعدل القرار المؤرخ في -  .2011 يوليو 14 في مؤرخ قرار - 259

  ".التأمين للتأمين وإعادة
 مؤرخة 56 الجريدة الرسمية عدد -

  .25 ، الصفحة2011 أآتوبر 16في 
 مؤرخة 56 الجريدة الرسمية عدد -  ".الجزائرية للتأمينات" والمتضمن 1998 غشت سنة 5 يعدل القرار المؤرخ في -  .2011 يوليو 14 في مؤرخ قرار - 260

  .25 ، الصفحة2011 أآتوبر 16في 
 شرآة التأمين"ن اعتماد  والمتضم1999 يوليو سنة 18 يعدل القرار المؤرخ في -  .2011 يوليو 14 في مؤرخ قرار - 261

  ".للمحروقات
 مؤرخة 56 الجريدة الرسمية عدد -

  .26 ، الصفحة2011 أآتوبر 16في 
الصندوق الوطني " والمتضمن اعتماد 2000 نوفمبر سنة 6 يعدل القرار المؤرخ في -  .2011 يوليو 14 في مؤرخ قرار - 262

  ".الفالحية للتعاضدية
  مؤرخة56 الجريدة الرسمية عدد -

  .26 ، الصفحة2011 أآتوبر 16في 
 والمتضمن اعتماد شرآة التأمين 2001 يوليو سنة 8 يعدل القرار المؤرخ في -  .2011 يوليو 14 في مؤرخ قرار - 263

  ".المتوسطية التأمينات العامة"
 مؤرخة 56 الجريدة الرسمية عدد -

  .27 ، الصفحة2011 أآتوبر 16في 
 أليونس" والمتضمن اعتماد شرآة 2005 يوليو سنة 30 يعدل القرار المؤرخ في -  .2011 يوليو 14 في مؤرخ قرار - 264

  ".تأمينات
 مؤرخة 56 الجريدة الرسمية عدد -

  .27 ، الصفحة2011 أآتوبر 16في 
سالمة " والمتضمن اعتماد شرآة2006 يوليو سنة 2 يعدل القرار المؤرخ في -  .2011 يوليو 14 في مؤرخ قرار - 265

  ".الجزائر يناتللتأم
 مؤرخة 56 الجريدة الرسمية عدد -

  .28 ، الصفحة2011 أآتوبر 16في 
الوطنية للمصف الوطني للخبراء   يتضمن تعيين ممثلي وزير المالية لدى المجالس-  .2011 يوليو 14 في مؤرخ قرار - 266

الوطنية للمحاسبين  المحاسبين والغرفة الوطنية لمحافظي الحسابات والمنظمة
  .لمعتمدينا

 مؤرخة 61 الجريدة الرسمية عدد -
  .52 ، الصفحة2011 نوفمبر 13في 

 مؤرخة 56 الجريدة الرسمية عدد -  .أسهم شرآة ذات" مصير حياة" يتضمن اعتماد شرآة التأمين -  .2011 غشت 11 في مؤرخ قرار - 267
  .28 ، الصفحة2011 أآتوبر 16في 

دد   -  .2011 يتعلق بآجال تسديد قسيمة السيارات لسنة  -  .2011 مارس 03 في مؤرخ مقرر - 268 مية ع دة الرس ة 18 الجري  مؤرخ
  .37، الصفحة 2011 مارس 23في 

دد   -  . يتعلق بالموانئ الجافة-  .2011 مارس 27 في مؤرخ مقرر - 269 مية ع دة الرس ة 33 الجري  مؤرخ
  .21، الصفحة 2011 يونيو 12في 

دد   -  . يتضمن إحداث مكتب للجمارك في إيليزي-  .2011 أبريل 06 في مؤرخ مقرر - 270 مية ع دة الرس ة 33 الجري  مؤرخ
  .23، الصفحة 2011 يونيو 12في 
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  بنك الجزائر  الوزارة/ الهيئة

  الجريدة الـرسميـــة  المـوضـــوع  الطبيعـة القانـونيـة للنـص و مراجعــه الرقم
دد   -  . 2010 غشت سنة 31ة في  الوضعية الشهري-  .2010 غشت 31 في مؤرخ إعالن -1 مية ع دة الرس ة 16 الجري  مؤرخ

  .26، الصفحة 2011 مارس 13في 
دد   -  .2010 سبتمبر سنة 30 الوضعية الشهرية في -  .2010 سبتمبر 30 في مؤرخ إعالن -2 مية ع دة الرس ة 16 الجري  مؤرخ

  .27، الصفحة 2011 مارس 13في 
دد   -    .2010 أآتوبر سنة 31عية الشهرية في  الوض-  .2010 أآتوبر 31 في مؤرخ إعالن -3 مية ع دة الرس ة 17 الجري  مؤرخ

  .54، الصفحة 2011 مارس 20في 
دد   -   . 2010 نوفمبر سنة 30 الوضعية الشهرية في -  .2010 نوفمبر 30 في مؤرخ إعالن -4 مية ع دة الرس ة 17 الجري  مؤرخ

  .55، الصفحة 2011 مارس 20في 
دد   -  .2010   ديسمبر سنة31 الوضعية الشهرية في -  .2010مبر  ديس31 في مؤرخ إعالن -5 مية ع دة الرس ة 56 الجري  مؤرخ

  .38 ، الصفحة2011 أآتوبر 16في 
دد   -  .2011 يناير سنة 31 الوضعية الشهرية في -  .2011 يناير 31 في مؤرخ إعالن -6 مية ع دة الرس ة 56 الجري  مؤرخ

  . 39 ، الصفحة2011 أآتوبر 16في 
دد   -  .2011   فبراير سنة28 الوضعية الشهرية في -  .2011 فبراير 28 في مؤرخن إعال -7 مية ع دة الرس ة 59 الجري  مؤرخ

  .26  ، الصفحة2011 أآتوبر 26في 
دد   -  .2011 مارس سنة 31 الوضعية الشهرية في -  .2011 مارس 31 في مؤرخإعالن  -8 مية ع دة الرس ة 59 الجري  مؤرخ

  .27 ة، الصفح2011 أآتوبر 26في 
دد   -  .2011   أبريل سنة30 الوضعية الشهرية في -  .2011 أبريل 30 في مؤرخإعالن  -9 مية ع دة الرس ة 67 الجري  مؤرخ

  .26، الصفحة 2011 ديسمبر 11في 
دد   -  .2011 مايو سنة 31 الوضعية الشهرية في -  .2011 مايو 31 في مؤرخإعالن  -10 مية ع دة الرس ة 67 الجري  مؤرخ

  .27 ، الصفحة2011 ديسمبر 11في 
دد   -  . جزائري دينار) 2000( يتضمن إنشاء ورقة نقدية بقيمة ألفي -  .2011 مارس 24 في مؤرخ 01-11 نظام رقم -11 مية ع دة الرس ة 19 الجري  مؤرخ

  .35، الصفحة 2011 مارس 27في 
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  الجريدة الـرسميـــة  المـوضـــوع  الطبيعـة القانـونيـة للنـص و مراجعــه الرقم
دد -  .وتداولها دينار جزائري) 2000( يتضمن إصدار ورقة نقدية بقيمة ألفي -  .2011 مارس 24 في مؤرخ 02-11 نظام رقم -12 مية ع دة الرس  19 الجري

ي   ة ف ارس 27مؤرخ ، 2011 م
  .36الصفحة 

دة الرس-  .البنوك  يتعلق بمراقبة مخاطر ما بين-  .2011 مايو 24 في مؤرخ 03-11 نظام رقم -13 دد  الجري  54مية ع
ي  ة ف وبر 02مؤرخ ، 2011  أآت

  .26 الصفحة
دد -  .السيولة  يتضمن تعريف وقياس وتسيير ورقابة خطر-  .2011 مايو 24 في مؤرخ 04-11 نظام رقم -14 مية ع دة الرس  54 الجري

ي   ة ف وبر 02مؤرخ ، 2011 أآت
  .27 الصفحة

دد -   .المحصلة  المحاسبية للفوائد غير يتعلق بالمعالجة-  .2011 يونيو 28 في مؤرخ 05-11 نظام رقم -15 مية ع دة الرس  54 الجري
ي   ة ف وبر 02مؤرخ ، 2011 أآت

  .30 الصفحة
دد -  .المعتمدة في الجزائر  يتضمن نشر قائمة البنوك وقائمة المؤسسات المالية-  .2011 فبراير 03 في مؤرخ 01-11 مقرر رقم -16 مية ع دة الرس  19 الجري

ي   ة ف ارس 27مؤرخ ، 2011 م
  .37لصفحة ا

دد -  . يتضمن اعتماد مؤسسة مالية-  .2011 فبراير 23 في مؤرخ 02-11 مقرر رقم -17 مية ع دة الرس  17 الجري
ي   ة ف ارس 20مؤرخ ، 2011 م

  .53الصفحة 
  
 

  وزارة االستشراف واإلحصائيات  الوزارة/ الهيئة

  سميـــةالجريدة الـر  المـوضـــوع  الطبيعـة القانـونيـة للنـص و مراجعــه الرقم
الخاص باألعوان العاملين في نشاطات   يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد-  .2011 سبتمبر 07 في مؤرخ قرار وزاري مشترك -1

  .االستشراف واإلحصائيات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان وزارة
 مؤرخة  54 الجريدة الرسمية عدد     -

ي  وبر 02ف صفحة2011 أآت  ، ال
21.  

المؤسسة على مستوى وزارة   يحدد تشكيلة المكتب الوزاري لألمن الداخلي في-  .2011 فبراير 28 في مؤرخ قرار -2
  . االستشراف واإلحصائيات وسيره

 مؤرخة  27 الجريدة الرسمية عدد     -
  .19، الصفحة 2011 مايو 11في 
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  وزارة الطاقة والمناجم  الوزارة/ الهيئة

  الجريدة الـرسميـــة  المـوضـــوع  نـونيـة للنـص و مراجعــهالطبيعـة القا الرقم
ؤرخ 1 يتضمن الموافقة على الملحق رقم -  .2011 فبراير 16 في مؤرخ 81-11 مرسوم رئاسي رقم -1 ي    بالعقد الم نة   20ف و س تغالل  2009 يولي  الس

سعود "المحروقات في مساحة االستغالل المسماة   مال  رورد م ة ال  " ش رم بمدين ر  المب جزائ
ي  نة  23ف بتمبر س ين   2010 س ة لتثم ة الوطني ين الوآال ات    ب وارد المحروق نفط(م ) ال

  .« ف. ب إني ألجيريا إآسبلوريشن"وشرآة " سوناطراك"والشرآة الوطنية 

دد   - ة  12 الجريدة الرسمية ع  مؤرخ
  .13 ، الصفحة2011 فبراير 23في 

م   -  .2011 فبراير 16 في مؤرخ 82- 11 مرسوم رئاسي رقم -2 ق رق ى الملح ة عل ؤرخ 2 الموافق د الم ي   بالعق نة  23ف ل س ن  2005 أبري ث ع  للبح
احمو  "المسماة  المحروقات وتقديرها وتطويرها واستغاللها في المساحة ي ب ل  " (حاس الكت

ي    المبرم بمدينة) ب349 و348ب و347 و3 ب322ب و317:  ر ف نة   23الجزائ شت س  غ
ستون "آتي وشر" سوناطراك" بين الشرآة الوطنية 2010 د   قولف آي وم ليميت و " بترولي

  .« ب غ نورث سي هولدينقس ليميتد"

دد   - ة  12 الجريدة الرسمية ع  مؤرخ
  .14 ، الصفحة2011 فبراير 23في 

م   -  .2011 فبراير 16 في مؤرخ 83- 11 مرسوم رئاسي رقم -3 ق رق ى الملح ة عل ؤرخ 4 الموافق د الم ي   بالعق نة  10ف و س ن  2002 يولي ث ع  للبح
مال   » وقات وتقديرها واستغاللها في المساحة المسماةالمحر ان ش ان  " (رق ج 351: الكتلت

ي )  ج352و ر ف ة الجزائ رم بمدين نة 19المب وفمبر س ة  2009 ن شرآة الوطني ين ال ب
اس "وشرآات " سوناطراك" و " أ أ ج دي-ر ف ي"و  " أ.ريبصول إآسبلوراثيون أرخلي
  .« إديسون أنترناسيونال"

دد   الجريدة الرسم - ة  12ية ع  مؤرخ
ي  ر 23ف صفحة2011 فبراي   ، ال
14.  

 30واستغاللها المبرمة بمدينة الجزائر في   الموافقة على عقود البحث عن المحروقات-  . 2011 فبراير 16 في مؤرخ 84- 11 مرسوم رئاسي رقم -4
ية والشرآة الوطن) النفط(لتثمين موارد المحروقات   بين الوآالة الوطنية2010يونيو سنة 

   ".سوناطراك"

دد   مية ع دة الرس ة 12الجري  مؤرخ
ي  ر 23ف صفحة 2011 فبراي  ، ال
15.  

دد   -  وسيرها" أ.ذ.ش منال" يتضمن تنظيم شرآة مناجم الجزائر المسماة -  .2011 فبراير 16 في مؤرخ 85- 11 مرسوم رئاسي رقم -5 ة  12 الجريدة الرسمية ع  مؤرخ
 . 17 ، الصفحة2011 فبراير 23في 

دد   -  .النووية  يتضمن إنشاء المعهد الجزائري للتكوين في الهندسة-  .2011 يونيو 02 في مؤرخ 211- 11وم رئاسي رقم  مرس-6 ة  32 الجريدة الرسمية ع  مؤرخ
  .12، الصفحة 2011 يونيو 08في 

  و2002 في أول يونيو سنة خ المؤر195-02 يعدل ويتمم المرسوم الرئاسي رقم -  .2011 يونيو 02 في مؤرخ 212- 11 مرسوم رئاسي رقم -7
سونلغاز "للشرآة الجزائرية للكهرباء والغاز، المسماة  المتضمن القانون األساسي

  ". أ.ذ.ش

دد   - ة  32 الجريدة الرسمية ع  مؤرخ
  .16، الصفحة 2011 يونيو 08في 
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  الجريدة الـرسميـــة  المـوضـــوع  الطبيعـة القانـونيـة للنـص و مراجعــه الرقم
واستغاللها المبرمة بمدينة الجزائر   يتضمن الموافقة على عقود البحث عن المحروقات- .2011 يونيو 02 في مؤرخ 213- 11سوم رئاسي رقم  مر-8

والشرآة ) ألنفط(موارد المحروقات   بين الوآالة الوطنية لتثمين2011 مارس سنة 30في 
  .الوطنية سوناطراك، شرآة ذات أسهم

ة   32  الجريدة الرسمية عدد   -  مؤرخ
  .19، الصفحة 2011 يونيو 08في 

م -9 ي رق وم رئاس ي 268-11 مرس ؤرخ ف شت 02 م  غ
2011.  

ات - ن المحروق ث ع د البح ى عق ة عل ضمن الموافق سماة   يت ساحة الم ي الم تغاللها ف واس
ان    » II غورد الروني(" رم 403 أ و401: الكتلت ي      ف المب ر ف ة الجزائ ارس  31بمدين  م

نة  ين الوآا2011س ات  ب وارد المحروق ين م ة لتثم ة الوطني نفط( ل ة ) أل شرآة الوطني وال
  ).يبسا(أ . س"بتروليوس آومبانيا إسبانيوال دي"سوناطراك، شرآة ذات أسهم، وشرآة 

ة   43 الجريدة الرسمية عدد     -  مؤرخ
  .12، الصفحة 2011 غشت 03في 

م  -10 ي رق وم رئاس ي  326-11 مرس ؤرخ ف بتمبر 12 م  س
2011.  

ضمن الموا- ات يت ن المحروق ث ع د البح ى عق ة عل سماة  فق ساحة الم ي الم تغاللها ف واس
ارس  "( ورد الف ان ( « II غ رم ) 209 ب و406: الكتلت ي     المب ر ف ة الجزائ ارس  31بمدين  م

نة  ات  2011س وارد المحروق ين م ة لتثم ة الوطني ين الوآال نفط(  ب ة ) أل شرآة الوطني وال
  .سوناطراك، شرآة ذات أسهم

ة   51دد   الجريدة الرسمية ع   -  مؤرخ
ي  بتمبر 14ف صفحة2011 س  ، ال
10.  

م  -11 ي رق وم رئاس ؤرخ 445-11 مرس ي م سمبر 27 ف  دي
2011.  

ؤرخ  1 يتضمن الموافقة على الملحق رقم - د الم ي    بالعق نة   26ف بتمبر س ث  2004 س  للبح
سماة   ساحة الم ي الم تغاللها ف ات واس ن المحروق ن"ع ان ) "إزاري ) أ229 و228: الكتلت

نة   28ة الجزائر في المبرم بمدين ل س شرآة  2011 أبري ين ال رآة      ب وناطراك، ش ة س الوطني
  ."أ.ذ.ترايد ش أينيل"و" بتروسالتيك أنترناسيونال ب ل س"ذات أسهم وشرآتي 

ة   71 الجريدة الرسمية عدد     -  مؤرخ
ي  سمبر 28ف صفحة2011 دي  ، ال
17.  

م  -12 ي رق وم رئاس ؤرخ 446-11 مرس ي م سمبر 27 ف  دي
2011.  

ضمن ا- ترجاع     يت دل اس ع مع ل رف ن أج د م ى عق ة عل ام   لموافق رول الخ ات البت احتياط
ل    ي حق ل  "المتواجد ف ورد البق ي     " غ ر ف ة الجزائ رم بمدين نة    20المب و س ين  2011يولي  ب

ات       وارد المحروق ين م ة لتثم ة الوطني نفط (الوآال شرآة ) أل رآة     وال وناطراك، ش ة س الوطني
  .ذات أسهم

ة  مؤرخ  71 الجريدة الرسمية عدد     -
ي  سمبر 28ف صفحة2011 دي  ، ال
18.  

م  -13 ي رق وم رئاس ؤرخ 447-11 مرس ي م سمبر 27 ف  دي
2011.  

ن  2000 أبريل سنة 16في   بالعقد المؤرخ2 يتضمن الموافقة على الملحق رقم -  للبحث ع
ورد "المحروقات واستغاللها في المساحة المسماة    ي  غ ة  " (الرون رم  )  ج401: الكتل المب

ي  ر ف ة الجزائ نة 9بمدين وبر س شرآة2011 أآت ين ال رآة ذات   ب وناطراك، ش ة س الوطني
رآتي   هم وش يس "أس ي (ه ورد الرون د ) غ اس" و " ليمت ياس   بترون الي أوفرس آريغ

  ."د.ح.ب.ن.د.س

ة   71 الجريدة الرسمية عدد     -  مؤرخ
ي  سمبر 28ف صفحة2011 دي  ، ال
19.  
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  الجريدة الـرسميـــة  المـوضـــوع  الطبيعـة القانـونيـة للنـص و مراجعــه مالرق

م  -14 ي رق وم رئاس ؤرخ 448-11 مرس ي م سمبر 27 ف  دي
2011.  

ن  2005 أبريل سنة 23في   بالعقد المؤرخ3 يتضمن الموافقة على الملحق رقم -  للبحث ع
احمو  "اة المسم المحروقات وتقديرها وتطويرها واستغاللها في المساحة ي ب ل  " (حاس الكت

ة ) ب349 و348ب و347 و3ب322ب و317:  ي    المبرم بمدين ر ف نة   11الجزائ وبر س  أآت
رآة2011 هم وش رآة ذات أس وناطراك، ش ة س شرآة الوطني ين ال ي  "  ب ورث س ب غ ن

  ."هولدينقس ليميتد

دد   - ة  71 الجريدة الرسمية ع  مؤرخ
ي  سمبر 28ف صفحة2011 دي  ، ال
20.  

ي -15 وم رئاس م  مرس ؤرخ 449-11 رق ي م سمبر 27 ف  دي
2011.  

ؤرخ  2 يتضمن الموافقة على الملحق رقم - د الم ي    بالعق نة   18ف بتمبر س ث  2006 س  للبح
سماة    ساحة الم ي الم تغاللها ف ات واس ن المحروق سل"ع ل ) "الع  1أ404ب و236: الكت

نة  12المبرم بمدينة الجزائر في ) 1ب405و ين 2011 أآتوبر س ة     ب ة الوطني ين  الوآال لتثم
ات  وارد المحروق نفط(م رآة) أل وناطراك، ش ة س شرآة الوطني رآة  وال هم ش ذات أس

  )".ب ف ب إنترناشيونال.غازبروم إ(غازبروم إب إنترناشيونال بسلوطن فينوتشيب "

دد   - ة  71 الجريدة الرسمية ع  مؤرخ
ي  سمبر 28ف صفحة2011 دي  ، ال
20.  

  ديسمبر29 في مؤرخ 331- 10 مرسوم تنفيذي رقم -16
2010.  

ل     - شآت والهياآ ول المن ة ح يط الحماي ات       يحدد حدود مح ع المحروق ل وتوزي ية لنق األساس
  .والكهرباء والغاز

دد  - مية ع دة الرس ة 1 الجري  مؤرخ
  .3، الصفحة 2011 يناير 09في 

دد  -  . وتنظيمه وسيره  يتضمن إنشاء المعهد الجزائري للطاقات المتجددة-  .2011 يناير 27 في مؤرخ 33- 11 مرسوم تنفيذي رقم -17 مية ع دة الرس ة 8 الجري  مؤرخ
  .3، الصفحة 2011 فبراير 06في 

الك  -  .2011 مايو 31 في مؤرخ 204- 11 مرسوم تنفيذي رقم -18 ين لألس ة       يؤسس النظام التعويضي للموظفين المنتم ة بالطاق اإلدارة المكلف ة ب الخاص
  .والمناجم

دد   - ة  30 الجريدة الرسمية ع  مؤرخ
  .21، الصفحة 2011نيو  يو01في 

سندات منجمية لنشاطات ) النفط(المحروقات   يتضمن منح الوآالة الوطنية لتثمين موارد-  .2011 مايو 31 في مؤرخ 208- 11 مرسوم تنفيذي رقم -19
  .أو استغالل المحروقات/البحث و

دد   - ة  31 الجريدة الرسمية ع  مؤرخ
  .4، الصفحة 2011 يونيو 05في 

الصندوق "الذي عنوانه  302-137  يحدد آيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم-  .2011 يوليو 14 في مؤرخ 252- 11 رقم  مرسوم تنفيذي-20
  ".للغاز الوطني لدعم االستثمار للكهربة والتوزيع العمومي

دد   - ة  40 الجريدة الرسمية ع  مؤرخ
  .27، الصفحة 2011 يوليو 20في 

م  -21 ذي رق وم تنفي ؤرخ ف 317-11 مرس بتمبر 07ي  م  س
2011.  

ة     - ة للعملي ة العمومي صريح بالمنفع ضمن الت اء ذات        يت ل الكهرب ز نق از مراآ ة بإنج المتعلق
  .الضغط العالي والعالي جدا

دد   - ة  50 الجريدة الرسمية ع  مؤرخ
ي  بتمبر 11ف صفحة2011 س  ، ال
12.  

م   -22 ذي رق وم تنفي ي   349-11 مرس ؤرخ ف وبر  05 م  أآت
2011.  

صريح با- ضمن الت از  يت ة إنج ة لعملي ة العمومي ددة   لمنفع وات المتع صل للقن ات الف محط
  ).والية عنابة(المواد وغاز البترول المميع ومنشآتها الملحقة ببرحال

دد   - ة  55 الجريدة الرسمية ع  مؤرخ
  .12 ، الصفحة2011 أآتوبر 09في 
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  ميـــةالجريدة الـرس  المـوضـــوع  الطبيعـة القانـونيـة للنـص و مراجعــه الرقم
م  -23 ذي رق وم تنفي ؤرخ 441-11 مرس ي م سمبر 14 ف  دي

2011.  
م  - ذي رق وم التنفي تمم المرس دل وي ؤرخ127-05 يع ي   الم نة 24ف ل س  2005 أبري

  .منطقة ذات أخطار آبرى والمتضمن إعالن حاسي مسعود
دد   - ة  68 الجريدة الرسمية ع  مؤرخ

ي  سمبر 14ف صفحة2011 دي  ، ال
24.  

التدقيق وخالصته، والمرشد   يتضمن دفاتر الشروط التي تحدد المنهجية، وتقرير-  .2010 سبتمبر 29 في مؤرخك  قرار وزاري مشتر-24
االستهالك وآذا آيفيات  المنهجي، ومقادير الطاقات الحرارية، وعوامل التحويل لحساب

  .اعتماد المكلفين بالتدقيق

دد   - ة  14 الجريدة الرسمية ع  مؤرخ
  .33ة ، الصفح2011 مارس 06في 

بناء منشآت الطاقة الكهربائية   يتعلق باإلجراءات المطبقة في مجال تحضير رخصة-  .2011 فبراير 06 في مؤرخ قرار وزاري مشترك -25
  .والغازية وتسليمها

دد   - ة  23 الجريدة الرسمية ع  مؤرخ
  .20، الصفحة 2011 أبريل 17في 

دد-  .2011 يونيو 14 في مؤرخ  قرار وزاري مشترك -26 ل  يح شآت والهياآ ول المن ة ح يط الحماي دود مح اء   ح ع الكهرب ل وتوزي ية لنق األساس
  .والغاز وشروط وآيفيات شغله

دد   - ة  54 الجريدة الرسمية ع  مؤرخ
  .14 ، الصفحة2011 أآتوبر 02في 

دد   -  .تنفيذ الصفقةآفالة حسن   يحدد قائمة صفقات الخدمات المعفاة من تقديم-  .2011 يوليو 25 في مؤرخ قرار وزاري مشترك -27 ة  68 الجريدة الرسمية ع  مؤرخ
ي  سمبر 14ف صفحة2011 دي  ، ال
31.  

بأسالك موظفي وزارة  تشكيلة اللجان المتساوية األعضاء المختصةتجديد  يتضمن -  .2010 سبتمبر 21 في مؤرخ قرار -28
  .الطاقة والمناجم

دد   - ة  14 الجريدة الرسمية ع  مؤرخ
  .34، الصفحة 2011 مارس 06في 

دد   -  .موظفي وزارة الطاقة والمناجم  يتضمن تجديد تشكيلة لجنة الطعن المختصة بأسالك-  .2010 ديسمبر 29 في مؤرخ قرار -29 ة  17 الجريدة الرسمية ع  مؤرخ
  .51، الصفحة 2011 مارس 20في 

دد   -  .طاقة وترشيدهاستخدام ال  يتضمن تعيين أعضاء مجلس اإلدارة لوآالة تطوير-  .2011 مارس 23 في مؤرخ قرار -30 ة  54 الجريدة الرسمية ع  مؤرخ
  .21 ، الصفحة2011 أآتوبر 02في 

دد   -  .آل منطقة وحسب آل سائل  يحدد تعريفة نقل المحروقات بواسطة األنابيب حسب-  .2011 مارس 31 في مؤرخ قرار -31 ة  31 الجريدة الرسمية ع  مؤرخ
  .16، الصفحة 2011 يونيو 05في 

ى    -  .2011 أبريل 20 في مؤرخ قرار -32 سيير اإلداري إل ين والت لطة التعي ويض س ضمن تف ي      يت اجم ف ة والمن ديري الطاق م
  .الواليات

دد   - ة  46 الجريدة الرسمية ع  مؤرخ
  .27، الصفحة 2011 غشت 17في 

دد   الجريدة  -  . يحدد المواصفات التقنية المتعلقة بصيانة تجهيزات نقل الغاز-  .2011 يوليو 14 قرار مؤرخ في -33 ة  53الرسمية ع  مؤرخ
ي  بتمبر 28ف صفحة2011 س  ، ال
66.  

دد   -  .تجهيزات نقل الغاز  يحدد المواصفات التقنية المتعلقة باستغالل-  .2011 يوليو 14 قرار مؤرخ في -34 ة  53 الجريدة الرسمية ع  مؤرخ
ي  بتمبر 28ف صفحة2011 س  ، ال
67.  
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  وزارة التجارة  الوزارة/ الهيئة

  الجريدة الـرسميـــة  المـوضـــوع  يعـة القانـونيـة للنـص و مراجعــهالطب الرقم
 2002 ديسمبر سنة 21في   المؤرخ454- 02 يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم -  .2011 يناير 09 في مؤرخ 04- 11 مرسوم تنفيذي رقم -1

  .في وزارة التجارة المتضمن تنظيم اإلدارة المرآزيةو 
دد       ا - مية ع ة   2لجريدة الرس  مؤرخ

  .3، الصفحة 2011 يناير 12في 
دد       -  .وصالحياتها  يتضمن تنظيم المصالح الخارجية في وزارة التجارة-  .2011 يناير 20 في مؤرخ 09- 11 مرسوم تنفيذي رقم -2 مية ع ة   4 الجريدة الرس  مؤرخ

  .6، الصفحة 2011 يناير 23في 
و 1992  فبراير سنة18في   المؤرخ68-92 يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم -  .2011 فبراير 06ي  فمؤرخ 37- 11 مرسوم تنفيذي رقم -3

  .بالمرآز الوطني للسجل التجاري وتنظيمه المتضمن القانون األساسي الخاص
دد       - مية ع ة   9 الجريدة الرس  مؤرخ

  .3، الصفحة 2011 فبراير 09في 
المتضمن و1992  فبراير سنة18في   المؤرخ69- 92 يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم -  .2011اير  فبر06 في مؤرخ 38- 11 مرسوم تنفيذي رقم -4

  .بمأموري المرآز الوطني للسجل التجاري القانون األساسي الخاص
دد       - مية ع ة   9 الجريدة الرس  مؤرخ

  .5، الصفحة 2011 فبراير 09في 
الربح القصوى عند اإلنتاج واالستيراد   يحدد السعر األقصى عند االستهالك وآذا هوامش-  .2011 مارس 06 في مؤرخ 108- 11 مرسوم تنفيذي رقم -5

  .الغذائي المكرر العادي والسكر األبيض وعند التوزيع بالجملة والتجزئة لمادتي الزيت
دد - مية ع دة الرس  15 الجري

ي   ة ف ارس  09مؤرخ ، 2011 م
  .27الصفحة 

دد - ..الخاصة باإلدارة المكلفة بالتجارة  يؤسس النظام التعويضي للموظفين المنتمين لألسالك-  .2011 مايو 31 في مؤرخ 205- 11 مرسوم تنفيذي رقم -6 مية ع دة الرس  30 الجري
ي   ة ف و 01مؤرخ ، 2011 يوني

  .21الصفحة 
دة الرس-  .وسيره  يحدد تنظيم مجلس المنافسة-  .2011 يونيو 10 في مؤرخ 241- 11 مرسوم تنفيذي رقم -7 دد  الجري  39مية ع

ي   ة ف و 13مؤرخ ، 2011 يولي
  .18الصفحة 

دد -  .مضمونها وآذا آيفيات إعدادها  يتضمن إنشاء النشرة الرسمية للمنافسة ويحدد-  .2011 يوليو 10 في مؤرخ 242- 11 مرسوم تنفيذي رقم -8 مية ع دة الرس  39 الجري
ي   ة ف و 13مؤرخ ، 2011 يولي

  .20الصفحة 
الخاص باألعوان العاملين في نشاطات   يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد-  .2009 يوليو 11في  مؤرخ قرار وزاري مشترك -9

  .الوطنية لترقية التجارة الخارجية الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الوآالة
دد - مية ع دة الرس  19 الجري

ي   ة ف ارس  27مؤرخ ، 2011 م
  .28الصفحة 

الخدمة العمومية المسندة لغرف   يحدد دفتر الشروط العامة المحددة ألعباء وتبعات-  .2011 يناير 16 في خمؤر قرار وزاري مشترك -10
  .التجارة والصناعة

دد       - مية ع ة   9 الجريدة الرس  مؤرخ
ي  ر 09ف صفحة 2011 فبراي ، ال

25.  
الخدمة العمومية المسندة للغرفة  باء وتبعات يحدد دفتر الشروط العامة المحددة ألع-  .2011 يناير 16 في مؤرخ قرار وزاري مشترك -11

  .الجزائرية للتجارة والصناعة
دد       - مية ع ة   9 الجريدة الرس  مؤرخ

ي  ر 09ف صفحة 2011 فبراي ، ال
26.  
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  الجريدة الـرسميـــة  المـوضـــوع  الطبيعـة القانـونيـة للنـص و مراجعــه الرقم
السيارات والحجاب بعنوان المصالح  يحدد عدد المناصب العليا للعمال المهنيين وسائقي -  .2011 فبراير 01 في مؤرخ قرار وزاري مشترك -12

  .الطابع اإلداري التابعة لها الخارجية لوزارة التجارة والمؤسسات العمومية ذات
دد - مية ع دة الرس  26 الجري

ي   ة ف ايو 08مؤرخ ، 2011 م
  .32الصفحة 

الخاص باألعوان العاملين في نشاطات   يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد-  .2011 مارس 28 في مؤرخ قرار وزاري مشترك -13
  .الجزائري لمراقبة النوعية والرزم الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المرآز

دد - مية ع دة الرس  28 الجري
ي   ة ف ايو 18مؤرخ ، 2011 م

  .25الصفحة 
واالمتحانات المهنية لاللتحاق   يحدد إطار تنظيم المسابقات على أساس االختبارات-  .2011 أبريل 28 قرار وزاري مشترك مؤرخ في -14

  .بالتجارة بالرتب التابعة لألسالك الخاصة باإلدارة المكلفة
 50 الجريدة الرسمية عدد -

، 2011 سبتمبر 11مؤرخة في 
 .21 الصفحة

  
دد -  .باإلدارة المكلفة بالتجارة لتوظيف والترقية لألسالك الخاصة يحدد تخصصات ا-  .2011 يونيو 22 في مؤرخ قرار وزاري مشترك -15 مية ع دة الرس  40 الجري

ي   ة ف و 20مؤرخ ، 2011 يولي
  .36الصفحة 

دد -  .للمدونة الغذائية  يتضمن التصديق على النظام الداخلي للجنة الوطنية-  .2010 أآتوبر 17 في مؤرخ قرار -16 مية ع دة الرس  28 الجري
ي   ة ف ، 2011ايو  م18مؤرخ

  .26الصفحة 
دد       -  .التجارة الخارجية  يحدد القائمة االسمية ألعضاء لجنة متابعة-  .2010 ديسمبر 02 في مؤرخ قرار -17 مية ع ة   1 الجريدة الرس  مؤرخ

  .27، الصفحة 2011 يناير 09في 
 إحداث اللجان المتساوية والمتضمن1994 نوفمبر سنة 16 يعدل القرار المؤرخ في -   .2011 يناير 05 في مؤرخ قرار -18

  .بموظفي اإلدارة المرآزية في وزارة التجارة األعضاء المختصة
دد - مية ع دة الرس  37 الجري

ي   ة ف و 03مؤرخ ، 2011 يولي
  .34الصفحة 

دد -  .التجارة  يحدد مقر مرآز تكوين أعوان الرقابة في وزارة-  .2011 مارس 14 في مؤرخ قرار -19 مية ع دة الرس  18 الجري
ي مؤرخ ارس  23ة ف ، 2011 م

  .40الصفحة 
المشترآة المكلفة بدراسة وتقييم طلبات   يحدد آيفيات تنظيم وسير اللجنة الوزارية-  .2011 مايو 15 في مؤرخ قرار -20

  .والسكر األبيض تعويض أسعار الزيت الغذائي المكرر العادي
دد - مية ع دة الرس  34 الجري

ي   ة ف و 19مؤرخ ، 2011 يوني
  .17الصفحة 

للخاضعين لممارسة بعض   يحدد مدة صالحية مستخرج السجل التجاري الممنوح-  .2011 يونيو 13 في مؤرخ قرار -21
  .األنشطة

دد - مية ع دة الرس  36 الجري
ي   ة ف و 29مؤرخ ، 2011 يوني

  .31الصفحة 
ة االسمية ألعضاء اللجنة  الذي يحدد القائم2009 مايو سنة 27 يعدل القرار المؤرخ في -  .2011 أبريل 14 في مؤرخ قرار -22

  .الغذائية الوطنية للمدونة
دد - مية ع دة الرس  61 الجري

ي   ة ف وفمبر 13مؤرخ ، 2011 ن
  .54 الصفحة
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  الجريدة الـرسميـــة  المـوضـــوع  الطبيعـة القانـونيـة للنـص و مراجعــه الرقم
 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء اللجنة 2010نة يناير س 25  يعّدل القرار المؤرخ في-  .2011 مايو 05 في مؤرخ قرار -23

  .للمرآز الجزائري لمراقبة النوعية والررزم العلمية والتقنية
دد  - مية ع دة الرس  64 الجري

ي   ة ف وفمبر 27مؤرخ ، 2011 ن
  .29 الصفحة

دد  -  .والنباتي إجبارياالحيواني   يجعل منهج تحضير العينة للمواد الدسمة ذات األصل-  .2011 مايو 29 في مؤرخ قرار -24 مية ع دة الرس  64 الجري
ي   ة ف وفمبر 27مؤرخ ، 2011 ن

  .29 الصفحة
دد  -  .األصل الحيواني والنباتي إجباريا  يجعل منهج تحديد مؤشر التصبين للمواد الدسمة ذات-  .2011 مايو 29 في مؤرخ قرار -25 مية ع دة الرس  64 الجري

ي   ة ف وفمبر 27مؤرخ ، 2011 ن
  .31 الصفحة

ذات األصل الحيواني والنباتي   يجعل منهج تحديد مؤشر البيروآسيد للمواد الدسمة-  .2011 مايو 29 في مؤرخ قرار -26
  .إجباريا

دد  - مية ع دة الرس  64 الجري
ي   ة ف وفمبر 27مؤرخ ، 2011 ن

  .33 الصفحة
ة المكلفة بدراسة وتقييم طلبات المشترآ  يحدد القائمة االسمية ألعضاء اللجنة الوزارية-  2011 غشت 28 قرار مؤرخ في -27

  .والسكر األبيض تعويض أسعار الزيت الغذائي المكرر العادي
دد  - مية ع دة الرس  50 الجري

ي  ة ف بتمبر 11مؤرخ ، 2011 س
  .26 الصفحة

ز ، الذي يحدد التعريفات التي يطبقها المرآ2004أبريل سنة  14 يتمم القرار المؤرخ في -  .2011 غشت 28 في مؤرخ قرار -28
  .بعنوان مسك السجالت التجارية واإلعالنات القانونية الوطني للسجل التجاري

دد  - مية ع دة الرس  57 الجري
ي   ة ف وبر 19مؤرخ ، 2011 أآت

  .40 الصفحة
 الذي يحدد مدة صالحية مستخرج السجل 2011يونيو سنة  13 يعدل القرار المؤرخ في -  .2011 ديسمبر 13 في مؤرخ قرار -29

  .لممارسة بعض األنشطة وح للخاضعينالتجاري الممن
دد  - مية ع دة الرس  67 الجري

ي   ة ف سمبر 11مؤرخ ، 2011 دي
  .21الصفحة 

  
  

  االستثمار وزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية  الوزارة/ الهيئة

  الجريدة الـرسميـــة  المـوضـــوع  الطبيعـة القانـونيـة للنـص و مراجعــه الرقم
دد      -  .والمتوسطة وترقية االستثمار  يحدد صالحيات وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة-  .2011 يناير 25 في مؤرخ 16- 11وم تنفيذي رقم  مرس-1 ة   5 الجريدة الرسمية ع  مؤرخ

  .9، الصفحة 2011 يناير 26في 
والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة  في وزارة الصناعة يتضمن تنظيم اإلدارة المرآزية -  .2011 يناير 25 في مؤرخ 17- 11 مرسوم تنفيذي رقم -2

  .وترقية االستثمار
دد      - ة   5 الجريدة الرسمية ع  مؤرخ

  .12، الصفحة 2011 يناير 26في 
والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة   يتضمن تنظيم المفتشية العامة في وزارة الصناعة-  .2011 يناير 25 في مؤرخ 18- 11 مرسوم تنفيذي رقم -3

  .ستثمار وسيرهاوترقية اال
دد      - ة   5 الجريدة الرسمية ع  مؤرخ

  .22، الصفحة 2011 يناير 26في 
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  الجريدة الـرسميـــة  المـوضـــوع  الطبيعـة القانـونيـة للنـص و مراجعــه الرقم
يرة والمتوسطة وترقية الصغ يتضمن إنشاء مديرية الوالية للصناعة والمؤسسات -  .2011 يناير 25 في مؤرخ 19- 11 مرسوم تنفيذي رقم -4

  .االستثمار ومهامها وتنظيمها
دد    مية ع دة الرس ة 5الجري  مؤرخ

  .23، الصفحة 2011 يناير 26في 
  و1998 فبراير سنة 21في   المؤرخ69-98 يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم -   2011 يناير 25 في مؤرخ 20- 11 مرسوم تنفيذي رقم -5

  .ويحدد قانونه األساسي  للتقييسالمتضمن إنشاء المعهد الجزائري
دد      - ة   6 الجريدة الرسمية ع  مؤرخ

  .4، الصفحة 2011 يناير 30في 
الخاصة باإلدارة المكلفة بالقياسة   يؤسس النظام التعويضي للموظفين المنتمين لألسالك-  .2011 يونيو 22 في مؤرخ 230- 11 مرسوم تنفيذي رقم -6

  .القانونية
دد - مية ع دة الرس  35 الجري

ي  ة ف و 22مؤرخ ، 2011 يوني
  .17الصفحة 

الخاصة باإلدارة المكلفة بالصناعة   يؤسس النظام التعويضي للموظفين المنتمين لألسالك-  .2011 يوليو 30 مؤرخ في 259- 11 مرسوم تنفيذي رقم -7
  .وترقية االستثمارات

دد - مية ع دة الرس  42 الجري
ي   ة ف و 31مؤرخ ، 2011 يولي

  .27الصفحة 
 الذي يحدد 2006 يوليو سنة 4في   المؤرخ240-06 يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم - . 2011 يوليو 30 مؤرخ في 264- 11سوم تنفيذي رقم  مر-8

الصندوق "  الذي عنوانه 302 -124التخصيص الخاص رقم  آيفيات تسيير حساب
  ".والمتوسطة الوطني لتأهيل المؤسسات الصغيرة

دد - مية ع دة الرس  43 الجري
ي  ة ف شت 03مؤرخ ، 2011 غ

  .27الصفحة 
واالمتحانات المهنية لاللتحاق بالرتب   يحدد إطار تنظيم المسابقات على أساس االختبارات-  .2011 فبراير 21 في مؤرخ قرار وزاري مشترك -9

  .بالصناعة وترقية االستثمارات التابعة لألسالك الخاصة باإلدارة المكلفة
دد - مية ع دة الرس  22 الجري

ي   ة ف ل 10مؤرخ ، 2011 أبري
  .37الصفحة 

واالمتحانات المهنية لاللتحاق بالرتب   يحدد إطار تنظيم المسابقات على أساس االختبارات-  .2011 فبراير 21 في مؤرخ قرار وزاري مشترك -10
  .بالقياسة القانونية التابعة لألسالك الخاصة باإلدارة المكلفة

دد - مية ع دة الرس  31 الجري
ي مؤرخ و 05ة ف ، 2011 يوني

  .26الصفحة 
الخاص باألعوان العاملين في نشاطات   يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد-  .2011 يونيو 06 في مؤرخ قرار وزاري مشترك -11

  .عمليات الخوصصة الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان لجنة مراقبة
دد - مية ع دة الرس  62 الجري

ي  ة ف و20مؤرخ ، 2011فمبر  ن
  .30 الصفحة

 الذي عنوانه 302- 107رقم   يحددقائمة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص-  .2011 يوليو 24 في مؤرخ قرار وزاري مشترك -12
  ". صندوق دعم االستثمار"

دد - مية ع دة الرس  64 الجري
ي  ة ف وفمبر 27مؤرخ ، 2011 ن

  .37الصفحة 
 الذي عنوانه 302-107رقم   يحدد آيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص-  .2011يو  يول24 في مؤرخ قرار وزاري مشترك -13

  ."صندوق دعم االستثمار"
دد - مية ع دة الرس  64 الجري

ي  ة ف وفمبر 27مؤرخ ، 2011 ن
  .39 الصفحة

رة والمتوسطة وشروط االلتحاق الصغي  يحدد تصنيف الوآالة الوطنية لتطوير المؤسسات-  .2011 غشت 28 في مؤرخ قرار وزاري مشترك -14
  .بالمناصب العليا التابعة لها

دد - مية ع دة الرس  65 الجري
ي  ة ف وفمبر 30مؤرخ ، 2011 ن

  .30الصفحة 
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  الجريدة الـرسميـــة  المـوضـــوع  الطبيعـة القانـونيـة للنـص و مراجعــه الرقم
دد      -  .2010للجودة لسنة   للجائزة الجزائرية يحدد تشكيلة لجنة التحكيم-  .2010 أآتوبر 12 في مؤرخ قرار -15 ة   9 الجريدة الرسمية ع  مؤرخ

ي  ر 09ف صفحة 2011 فبراي ، ال
28.  

دد -  .للقياسة  يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء المجلس الوطني-  .2010 أآتوبر 18 في مؤرخ قرار -16 مية ع دة الرس  19 الجري
ي   ة ف ارس 27مؤرخ ، 2011 م

  .29الصفحة 
دد -  .للقياسة القانونية  يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الديوان الوطني-  .2010 أآتوبر 18في  مؤرخ قرار -17 مية ع دة الرس  19 الجري

ي   ة ف ارس 27مؤرخ ، 2011 م
  .29الصفحة 

د-  .للملكية الصناعية  يتضمن إنشاء فروع المعهد الوطني الجزائري-  .2011 فبراير 02 في مؤرخ قرار -18 مية ع دة الرس  24د  الجري
ي   ة ف ل 20مؤرخ ، 2011 أبري

  .36الصفحة 
للمؤسسات الصغيرة   يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة صندوق ضمان القروض-  .2011 مارس 27 في مؤرخ قرار -19

  .والمتوسطة
دد - مية ع دة الرس  54 الجري

ي   ة ف وبر 02مؤرخ ، 2011 أآت
  .25 الصفحة

الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة  كتب األمن الداخلي في وزارة يحدد تشكيلة م-  .2011 أبريل 25 في مؤرخ قرار -20
  .وترقية االستثمار وسيره

دد - مية ع دة الرس  35 الجري
ي  ة ف و 22مؤرخ ، 2011 يوني

  .34الصفحة 
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  ::المنشآت القاعديةالمنشآت القاعديةقطـاع قطـاع     --ج ج 
  

  
  

                 

  وزارة األشغال العمومية  الوزارة/ الهيئة

  الجريدة الـرسميـــة  المـوضـــوع  الطبيعـة القانـونيـة للنـص و مراجعــهالرقم
مية-  .الطرق الوطنية  يتضمن تصنيف بعض مقاطع طرق المواصالت ضمن صنف-  .2011 يناير 25 في مؤرخ 21-11 مرسوم تنفيذي رقم -1 دة الرس دد  الجري  6 ع

ي  ة ف اير 30مؤرخ ، 2011 ين
  .7الصفحة 

م -   2011 مارس 06 في مؤرخ 111-11 مرسوم تنفيذي رقم -2 ذي رق وم التنفي تمم المرس دل وي ؤرخ209-06 يع ي   الم نة 13ف و س  و.2006 يوني
م        المتضمن التصريح بالمنفعة وطني رق ق ال از ازدواج الطري ة بإنج ة المتعلق العمومية للعملي

24.  

دد  الجري- مية ع  15دة الرس
ي   ة ف ارس 09مؤرخ ، 2011 م

  .34الصفحة 
الك   -  .2011 يوليو 14 في مؤرخ 253-11 مرسوم تنفيذي رقم -3 ين لألس وظفين المنتم غال       يؤسس النظام التعويضي للم ة باألش اإلدارة المكلف ة ب الخاص

  .العمومية
دد - مية ع دة الرس  40 الجري

ي   ة ف و 20مؤرخ ، 2011 يولي
  .28الصفحة 

الك  .-  .2011 سبتمبر 15 مؤرخ في 329-11 مرسوم تنفيذي رقم -4 ارة      يؤسس النظام التعويضي للموظفين المنتمين لألس وطني لإلش ديوان ال ة بال الخاص
  .البحرية

دد - مية ع دة الرس  52 الجري
ي    ة ف بتمبر 21مؤرخ ، 2011 س

  .23 الصفحة
ذي  2009 مايو سنة    31لقرار الوزاري المشترك المؤرخ في       يعدل ا  -  . 2010 نوفمبر 10 في مؤرخ قرار وزاري مشترك -5 ب    ال داد مناص دد تع  يح

صنيفها  صيانة أو           الشغل وت ظ أو ال شاطات الحف ي ن املين ف األعوان الع د الخاص ب دة العق وم
  .الديوان الوطني لإلشارة البحرية الخدمات بعنوان

دد - مية ع دة الرس  19 الجري
ي   ة ف ارس 27مؤرخ ، 2011 م

  .22الصفحة 
دد -  .الوالئية في والية سوق أهراس  يتعلق بتصنيف بعض الطرق البلدية ضمن صنف الطرق-  .2010 نوفمبر 28 في مؤرخ قرار وزاري مشترك -6 مية ع دة الرس  27 الجري

ي  ة ف ايو 11مؤرخ ، 2011 م
  .27الصفحة 

صنيف  -  .2011 يناير 09 في مؤرخ قرار وزاري مشترك -7 شغل وت د   يحدد تعداد مناصب ال دة العق شاطات       ها وم ي ن املين ف األعوان الع اص ب الخ
  .األشغال العمومية في الواليات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان مديريات

دد - مية ع دة الرس  27 الجري
ي  ة ف ايو 11مؤرخ ، 2011 م

  .27الصفحة 
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  ميـــةالجريدة الـرس  المـوضـــوع  الطبيعـة القانـونيـة للنـص و مراجعــه الرقم
دد   -  .الوادي  يتعلق بتصنيف طريق ضمن الطرق الوالئية في والية-  .2011 يناير 10 في مؤرخ قرار وزاري مشترك -8 مية ع دة الرس  29 الجري

ي  ة ف ايو 22مؤرخ ، 2011 م
  .27الصفحة 

دد   -  .المسيلة ة في والية يتعلق بتصنيف طريق بلدي ضمن صنف الطرق الوالئي-  .2011 يناير 12 قرار وزاري مشترك مؤرخ في -9 مية ع دة الرس  30 الجري
ي  ة ف و 01مؤرخ ، 2011 يوني

  .33الصفحة 
دد   -  .في والية الطارف  يتعلق بتصنيف طريق بلدي ضمن صنف الطرق الوالئية-  .2011يناير  12 في مؤرخ قرار وزاري مشترك -10 مية ع دة الرس  30 الجري

ي  ة ف و 01مؤرخ ، 2011 يوني
  .33الصفحة 

من      -  .2011 يناير 12 في مؤرخر وزاري مشترك  قرا-11 ابقا ض صنفة س ر الم رق غي ض الط ة        يتعلق بتصنيف بع ي والي ة ف رق الوالئي نف الط ص
  .إيليزي

دد   - مية ع دة الرس  30 الجري
ي  ة ف و 01مؤرخ ، 2011 يوني

  .33الصفحة 
دد   -  ..والية وهران طرق الوالئية في يتعلق بإعادة تصنيف بعض مقاطع ال-  .2011 مارس 09 في مؤرخ قرار وزاري مشترك -12 مية ع دة الرس  31 الجري

ي  ة ف و 05مؤرخ ، 2011 يوني
  .17الصفحة 

ين     -  .2011 مايو 03 في مؤرخ قرار وزاري مشترك -13 وظفين المنتم ا للم ب العلي دد المناص ارة        يحدد ع وطني لإلش ديوان ال ة بال الك الخاص لألس
  .البحرية

دد   - مية ع دة الرس  30 الجري
ة  ي مؤرخ و 01ف ، 2011 يوني
  .34الصفحة 

ائقي-  .2011 مايو 03 في مؤرخ قرار وزاري مشترك -14 ين وس ال المهني ا للعم ب العلي دد المناص دد ع ديوان   يح وان ال اب بعن سيارات والحج ال
  .الوطني لإلشارة البحرية

دد   - مية ع دة الرس  30 الجري
ي  ة ف و 01مؤرخ ، 2011 يوني

  .35الصفحة 
ائقي       -  .2011 يونيو 22 في مؤرخك  قرار وزاري مشتر-15 ين وس ال المهني ا للعم ب العلي دد المناص دد ع صالح       يح وان الم اب بعن سيارات والحج ال

  .الخارجية لوزارة األشغال العمومية
دد   - مية ع دة الرس  40 الجري

ي  ة ف و 20مؤرخ ، 2011 يولي
  .35الصفحة 

ارات    يحدد إطار -  .2011 يونيو 21 في مؤرخ قرار وزاري مشترك -16 اس االختب ى أس ب      تنظيم المسابقات عل اق بالرت ة لاللتح ات المهني واالمتحان
  .باألشغال العمومية التابعة لألسالك الخاصة باإلدارة المكلفة

دد   - مية ع دة الرس  63 الجري
ي  ة ف وفمبر 23مؤرخ ، 2011 ن

  .24 الصفحة
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  وزارة السكن والعمران  الوزارة/ الهيئة

  الجريدة الـرسميـــة  المـوضـــوع  نـونيـة للنـص و مراجعــهالطبيعـة القاالرقم
دد   .العقارية يحدد القواعد التي تنظم نشاط الترقية  .2011 فبراير 17 في مؤرخ 04-11 قانون رقم -1 مية ع دة الرس  14الجري

ي  ة ف ارس 06مؤرخ ، 2011 م
  .4الصفحة 

الك -  .2011 أبريل 26 في مؤرخ 168-11 مرسوم تنفيذي رقم -2 ين لألس وظفين المنتم ضي للم ام التعوي س النظ ة  يؤس اإلدارة المكلف ة ب ة الخاص التقني
  .بالسكن والعمران

دد  - مية ع دة الرس  25 الجري
ي  ة ف ل 27مؤرخ ، 2011 أبري

  .6الصفحة 
م    -  .2011 غشت 18 مؤرخ في 296-11 مرسوم تنفيذي رقم -3 ذي رق وم التنفي ؤرخ 18-09 يعدل ويتمم المرس ي    الم نة   20ف اير س دد   2009 ين ذي يح  ال

  .مهنة الوآيل العقاري التنظيم المتعلق بممارسة
دد  - مية ع دة الرس  48 الجري

ي   ة ف شت 24مؤرخ ، 2011 غ
  .13الصفحة 

تنظيم  و المتضمن 2008 المؤرخ في أول يوليو سنة   190-08 يتمم المرسوم التنفيذي رقم      -  . 2011 سبتمبر 07 مؤرخ في 318-11 مرسوم تنفيذي رقم -4
  .المرآزية في وزارة السكن والعمران اإلدارة

دد   - مية ع دة الرس  50 الجري
ي     بتمبر  11مؤرخة ف ، 2011 س

  .15 الصفحة
اص    -  .2010 أآتوبر 07 في مؤرخوزاري مشترك   قرار-5 صيص الخ ساب التخ يم ح ة وتقي ات متابع دد آيفي م   يح ه  302-050رق ذي عنوان  ال

  ".الصندوق الوطني للسكن"
دد   الجري- مية ع  26دة الرس

ي    ة ف ايو 08مؤرخ ، 2011 م
  .35الصفحة 

دد   -  .آفالة حسن التنفيذ  يحدد قائمة صفقات الدراسات والخدمات المعفاة من-  .2011 فبراير 01 في مؤرخ قرار وزاري مشترك -6 مية ع دة الرس  26 الجري
ي    ة ف ايو 08مؤرخ ، 2011 م

  .36الصفحة 
دد   -  .نسبة الفائدة  يحدد شروط استفادة المرقين العقاريين من تخفيض-  .2011ارس  م01 في مؤرخ قرار وزاري مشترك -7 مية ع دة الرس  31 الجري

ي  ة ف و 05مؤرخ ، 2011 يوني
  .19الصفحة 

دد    ال-  .على إنجاز السكن الترقوي المدعم  يحدد الخصائص التقنية والشروط المالية المطبقة-  2011 مايو 14 قرار وزاري مشترك مؤرخ في -8 مية ع دة الرس  51جري
ي     بتمبر  14مؤرخة ف ، 2011 س

  .19 الصفحة
ة -  .2011 مايو 14 قرار وزاري مشترك مؤرخ في -9 ية تابع ع أرض ن قط ازل ع ات التن روط وآيفي دد ش ة   يح ة وموجه ة للدول الك الخاص لألم

  .إلنشاء برامج السكنات المدعمة من طرف الدولة
دد  - مية ع دة الرس  51 الجري

بتمبر    14مؤرخة في    ، 2011 س
  .30 الصفحة

ارات      -  .2011 يوليو 07 في مؤرخ قرار وزاري مشترك -10 اس االختب ى أس سابقات عل يم الم ار تنظ دد إط اق     يح ة لاللتح ات المهني واالمتحان
  .والعمران باألسالك التقنية الخاصة باإلدارة المكلفة بالسكن

دد  - مية ع دة الرس  71 الجري
سمبر  28مؤرخة في   ، 2011 دي

  .39 صفحةال
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  الجريدة الـرسميـــة  المـوضـــوع  الطبيعـة القانـونيـة للنـص و مراجعــه الرقم
دد -  .العقاري  يحدد نموذجي االعتماد والبطاقة المهنية للوآيل-  .2011 فبراير 03 في مؤرخ قرار -11 مية ع دة الرس  67 الجري

ي     سمبر    11مؤرخة ف ، 2011 دي
  .21 الصفحة

ة  -  .2011 فبراير 22 في مؤرخ قرار -12 ة التقني ة   يتضمن المصادقة على الوثيق غال     -DTR B.E 2.1-التنظيمي ذ أش د تنفي قواع
  .2010  /بناء المنشآت باإلسمنت المسلح

دد - مية ع دة الرس  30 الجري
ي   ة ف و 01مؤرخ ، 2011 يوني

  .36الصفحة 
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  وزارة الموارد المائية  الوزارة/ الهيئة

  الجريدة الـرسميـــة  المـوضـــوع  ونيـة للنـص و مراجعــهالطبيعـة القانـ الرقم
م   -1 ذي رق وم تنفي ؤرخ 332-10 مرس ي م سمبر 29 ف  دي

2010.  
ة  1 الجريدة الرسمية عدد    -  .المائية وتنظيمها وسيرها  يتضمن إنشاء المدرسة العليا لمناجمنت الموارد-  مؤرخ

  .6، الصفحة 2011 يناير 09في 
ة  -  .2011 يناير 13 في مؤرخ 07-11  مرسوم تنفيذي رقم-2 ة للعملي ة         يتضمن التصريح بالمنفعة العمومي ديتي بوثلج ة ببل د بوخروف از س ة بإنج المتعلق

  .الطارف والزيتونة، والية
ة  3 الجريدة الرسمية عدد    -  مؤرخ

  .7، الصفحة 2011 يناير 16في 
ضمن ا -  .2011 يناير 13 في مؤرخ 08-11 مرسوم تنفيذي رقم -3 ة     يت ة للعملي ة العمومي صريح بالمنفع صر،        لت ة العن ة ببلدي د ايرجان از س ة بإنج المتعلق

  .جيجل دائرة الميلية، والية
ة  3 الجريدة الرسمية عدد    -  مؤرخ

  .8، الصفحة 2011 يناير 16في 
م  -4 ذي رق وم تنفي ؤرخ 125-11 مرس ي م ارس 22 ف  م

2011.  
دد  -  .البشري  يتعلق بنوعية المياه الموجهة لالستهالك- مية ع دة الرس  18 الجري

ي  ة ف ارس 23مؤرخ ، 2011 م
  .6الصفحة 

م  -5 ذي رق وم تنفي ؤرخ 126-11 مرس ي م ارس 22 ف  م
2011 .  

م     - ذي رق وم التنفي تمم المرس ؤرخ 30-10 يعدل وي ي    الم نة   21ف اير س ضمن   و2010 ين  المت
ة    ة العمومي صريح بالمنفع ديتي س        الت درة ببل د ج از س ة بإنج ة المتعلق راس للعملي وق أه

  .أهراس والمشروحة، والية سوق

دد  - مية ع دة الرس  18 الجري
ي  ة ف ارس 23مؤرخ ، 2011 م

  .11الصفحة 
م  -6 ذي رق وم تنفي ؤرخ 136-11 مرس ي م ارس 28 ف  م

2011.  
دد  -  . يتعلق بنطاق مكافحة الحت المائي- مية ع دة الرس  20 الجري

ي  ة ف ارس 30مؤرخ ، 2011 م
  .6الصفحة 

ذي ر -7 وم تنفي م  مرس ؤرخ 144-11ق ي م ل 03 ف  أبري
2011.  

ونزة،         يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية- ة ال الق ببلدي ة م د ولج از س المتعلقة بإنج
  .والية تبسة

دد  - مية ع دة الرس  21 الجري
ي    ة ف ل 03مؤرخ ، 2011 أبري

  .5الصفحة 
م   -8 ذي رق وم تنفي ؤرخ 154-11 مرس ي م ل 06 ف  أبري

2011.  
ة ال- دد قائم اق   يح روط االلتح ة وش وارد المائي وزارة الم ة ل صالح الخارجي ا للم ب العلي مناص

  .المرتبطة بها بهذه المناصب وآذا الزيادة االستداللية
دد  - مية ع دة الرس  22 الجري

ي    ة ف ل 10مؤرخ ، 2011 أبري
  .4الصفحة 

م   -9 ذي رق وم تنفي ؤرخ 165-11 مرس ي م ل 24 ف  أبري
2011.  

ذي رق- وم التنفي تمم المرس ي 24-10م  ي ؤرخ ف نة12 الم اير س ذي 2010  ين ار  ال ق بإط يتعل
  .المدمج للموارد المائية التشاور في مجال التسيير

دد  - مية ع دة الرس  25 الجري
ي    ة ف ل 27مؤرخ ، 2011 أبري

  .4الصفحة 
م   -10 ذي رق وم تنفي ؤرخ 167-11 مرس ي م ل 26 ف  أبري

2011.  
ين لألس   - وظفين المنتم ضي للم ام التعوي س النظ الموارد   الك يؤس ة ب اإلدارة المكلف ة ب الخاص

  . المائية
دد  - مية ع دة الرس  25 الجري

ي    ة ف ل 27مؤرخ ، 2011 أبري
  .5الصفحة 
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  الجريدة الـرسميـــة  المـوضـــوع  الطبيعـة القانـونيـة للنـص و مراجعــه الرقم
م   -11 ذي رق وم تنفي ؤرخ 219-11 مرس ي م و 12 ف  يوني

2011.  
دد  -  .المخصصة لتزويد السكان بها لمياه السطحية والجوفية يحدد أهداف نوعية ا- مية ع دة الرس  34 الجري

ي   ة ف و 19مؤرخ ، 2011 يوني
  .4الصفحة 

م   -12 ذي رق وم تنفي ؤرخ 220-11 مرس ي م و 12 ف  يوني
2011.  

الح        يحدد آيفيات امتياز استعمال الموارد المائية  - زع األم ر أو ن اه البح ة مي بإقامة هياآل تحلي
  .المنفعة العمومية أو تلبية الحاجيات الخاصة عادن من المياه المالحة من أجلأو الم

دد  - مية ع دة الرس  34 الجري
ي   ة ف و 19مؤرخ ، 2011 يوني

  .7الصفحة 
م   -13 ذي رق وم تنفي ؤرخ 226-11 مرس ي م و 22 ف  يوني

2011.  
م        - ؤرخ  187-02 يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رق ي     الم نة      26ف ايو س ذي    2002 م دد   ال  يح

  .الري الوالئية وعملها قواعد تنظيم مديريات
دد  - مية ع دة الرس  35 الجري

ي   ة ف و 22مؤرخ ، 2011 يوني
  .13الصفحة 

م   -14 ذي رق وم تنفي ؤرخ 251-11 مرس ي م و 12 ف  يولي
2011.  

ة- ة للعملي ة العمومي صريح بالمنفع ضمن الت ة   يت د مدين دعيم تزوي شروع ت از م ة بإنج المتعلق
  . الصالحة للشربالبليدة بالمياه

دد  - مية ع دة الرس  40 الجري
ي   ة ف و 20مؤرخ ، 2011 يولي

  .25الصفحة 
م   -15 ذي رق وم تنفي ي  262-11 مرس ؤرخ ف و 30 م  يولي

2011.  
دد  -  .للموارد المائية  يتضمن إنشاء الوآالة الوطنية للتسيير المدمج- مية ع دة الرس  43 الجري

ي   ة ف شت 03مؤرخ ، 2011 غ
  .22الصفحة 

وم-16 م    مرس ذي رق ؤرخ  340-11 تنفي ي  م بتمبر  26 ف  س
2011.  

إلقامة هياآل على مستوى الحواجز المائية        يحدد آيفيات منح امتياز استعمال الموارد المائية       -
  .الرياضية والترفيه المالحي السطحية والبحيرات لتطوير النشاطات

دد  - مية ع دة الرس  54 الجري
ي    ة ف وبر 02مؤرخ ، 2011 أآت

  4الصفحة 
م    م-17 ذي رق وم تنفي ؤرخ  341-11رس ي  م بتمبر  26 ف  س

2011.  
ة       - وارد المائي تعمال الم از اس نح امتي ات م دد آيفي اط         يح سدود ونق فل ال د أس ل عن ة هياآ إلقام

  .الهيدروآهربائية المياه ومنشآت التحويل لتزويد المصانع
دد  - مية ع دة الرس  54 الجري

ي    ة ف وبر 02مؤرخ ، 2011 أآت
  .7الصفحة 

وم ت-18 م  مرس ذي رق ؤرخ 394-11نفي ي م وفمبر 24 ف  ن
2011.  

دد  -  .الري  يحدد قواعد المراقبة التقنية لمنشآت وهياآل- مية ع دة الرس  65 الجري
ي   ة ف وفمبر 30مؤرخ ، 2011 ن

  .21 الصفحة
م   -19 ذي رق وم تنفي ؤرخ 438-11 مرس ي م سمبر 13 ف  دي

2011.  
ة - ة للعملي ة العمومي صريح بالمنفع ضمن الت ة ب  يت ة  المتعلق ة وحماي ادة تهيئ غال إع از أش إنج

  .الدفلى محيط الشلف األوسط في واليتي الشلف وعين
دد  - مية ع دة الرس  69 الجري

ي  ة ف سمبر 13مؤرخ ، 2011 دي
  .19 الصفحة

م   -20 ذي رق وم تنفي ؤرخ 439-11 مرس ي م سمبر 13 ف  دي
2011.  

ة - ة للعملي ة العمومي صريح بالمنفع ضمن الت غال ت  يت از أش ة بإنج ي المتعلق ري الفالح ة ال هيئ
  .دةيالجزائر والبل بواليتي) الشطر األول(لمحيط متيجة الوسط 

دد  - مية ع دة الرس  69 الجري
ي  ة ف سمبر 18مؤرخ ، 2011 دي

  .20 الصفحة
دعيم رواق ع      يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية لعملية نزع  -  .2011 يناير 06 في مؤرخ قرار وزاري مشترك -21 ة بت ة المتعلق اردة  الملكي ين الب

  .االلتقاط لقلعة بوصبع مع ربط الخزانات الموجودة بالمياه الصالحة للشرب انطالقا من حقل
دد  - مية ع دة الرس  33 الجري

ي   ة ف و 12مؤرخ ، 2011 يوني
  .24الصفحة 
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  الجريدة الـرسميـــة  المـوضـــوع  الطبيعـة القانـونيـة للنـص و مراجعــه الرقم
زع      -  .2011 يناير 06 في ؤرخم قرار وزاري مشترك -22 ة ن ة لعملي ة العمومي صالحة        يتضمن التصريح بالمنفع اه ال دعيم المي ة بت ة المتعلق الملكي

  .حقل االلتقاط قرباز  الشرفة انطالقا من–للشرب لرواق العلمة 
ة  33 الجريدة الرسمية عدد   -  مؤرخ

  .25، الصفحة 2011 يونيو 12في 
يم    و2003 يونيو سنة 26 يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في      -  . 2011 فبراير 01 في مؤرخ قرار وزاري مشترك -23 ضمن تنظ  المت

  .في وزارة الموارد المائية في مكاتب اإلدارة المرآزية
ة  33 الجريدة الرسمية عدد   -  مؤرخ

  .26، الصفحة 2011 يونيو 12في 
ة   يح-  .2011 فبراير 01 في مؤرخ قرار وزاري مشترك -24 ل الترقي ة       دد آيفيات تنظيم التكوين التكميلي قب الك الخاص ة لألس ب المنتمي بعض الرت ل

  .ومحتوى برامجه باإلدارة المكلفة بالموارد المائية ومدته
ة  39 الجريدة الرسمية عدد   -  مؤرخ

  .22، الصفحة 2011 يوليو 13في 
شاطات                  يحدد تعداد منا   -  .2011 فبراير 01 في مؤرخ قرار وزاري مشترك -25 ي ن املين ف األعوان الع اص ب د الخ دة العق صنيفها وم شغل وت صب ال

ر       صالح غي وان الم دمات بعن صيانة أو الخ ظ أوال ة ذات     الحف سات العمومي زة والمؤس الممرآ
  .الطابع اإلداري لوزارة الموارد المائية

ة  57 الجريدة الرسمية عدد   -  مؤرخ
  .9، الصفحة 2011 أآتوبر 19في 

ب         يحدد إطار تنظيم المسابقات على أساس االختبارات       -  .2011 مارس 20 في مؤرخشترك  قرار وزاري م-26 اق بالرت ة لاللتح ات المهني واالمتحان
  .بالموارد المائية التابعة لألسالك الخاصة باإلدارة المكلفة

ة  38 الجريدة الرسمية عدد   -  مؤرخ
  .21، الصفحة 2011 يوليو 06في 

ة  18 الجريدة الرسمية عدد   -  .المائية  يتضمن تفويض اإلمضاء إلى مدير حشد الموارد-  .2010 ديسمبر 27 في مؤرخ قرار -27  مؤرخ
ي  ارس 23ف صفحة 2011 م ، ال

38.  
ة  18 الجريدة الرسمية عدد   -  .والتكوين والتعاون  يتضمن تفويض اإلمضاء إلى مدير الموارد البشرية-  .2010 ديسمبر 27 في مؤرخ قرار -28  مؤرخ

ي  ار23ف صفحة 2011س  م ، ال
38.  

ة  18 الجريدة الرسمية عدد   -  .والوسائل  يتضمن تفويض اإلمضاء إلى مدير الميزانية-  .2010 ديسمبر 27 في مؤرخ قرار -29  مؤرخ
ي  ارس 23ف صفحة 2011 م ، ال

38.  
ة  18 الجريدة الرسمية عدد   -  .العامة والممتلكات  يتضمن تفويض اإلمضاء إلى نائب مدير الوسائل-  .2010 ديسمبر 29 في مؤرخ قرار -30  مؤرخ

ي  ارس 23ف صفحة 2011 م ، ال
39.  

ة  23 الجريدة الرسمية عدد   -  .المدمج لإلعالم حول المياه  يحدد آيفيات الحصول على معطيات نظام التسيير-  .2011 فبراير 02 في مؤرخ قرار -31  مؤرخ
  .25، الصفحة 2011 أبريل 17في 

ي    -  .2011 مارس 30 قرار مؤرخ في -32 ستعملة ف ة الم واد الكيميائي ة الم دد قائم شري     يح تهالك الب ة لالس اه الموجه ة المي معالج
  .وآذا تصحيح مكوناتها

ة  47 الجريدة الرسمية عدد   -  مؤرخ
  38، الصفحة 2011 غشت 21في 

ذين          -  .2011 مارس 30 قرار مؤرخ في -33 خاص ال ة لألش ة الطبي ة بالمتابع ل المعني ب العم شآت     يحدد قائمة مناص ي من ون ف  يعمل
  .للمياه وهياآل استغالل الخدمة العمومية

ة  47 الجريدة الرسمية عدد   -  مؤرخ
  .38، الصفحة 2011 غشت 21في 
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  وزارة الفالحة والتنمية الريفية  الوزارة/ الهيئة

  الجريدة الـرسميـــة  المـوضـــوع  الطبيعـة القانـونيـة للنـص و مراجعــه الرقم
ذ-1 وم تنفي م  مرس ؤرخ 333-10ي رق ي م سمبر 29 ف  دي

2010.  
ة  1 الجريدة الرسمية عدد    -  .بالتنمية الريفية  يتضمن إنشاء المكتب الوطني للدراسات الخاصة-  مؤرخ

ي  اير 09ف صفحة 2011 ين ، ال
10.  

نة   9ي ف  المؤرخ247-06 يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم -  . 2011 يناير 10 في مؤرخ 05-11مرسوم تنفيذي رقم 2 و س ذي   و2006 يولي دد  ال  يح
شره      الخصائص التقنية سكه ون روط م شتائل وش للفهرس الرسمي ألنواع وأصناف البذور وال

  .وإجراءات تسجيلها فيه وآذا آيفيات

دد   مية ع دة الرس ة 2الجري  مؤرخ
  .6، الصفحة 2011 يناير 12في 

دد آ-  .2011 يناير 10 في مؤرخ 06-11 مرسوم تنفيذي رقم -3 ة   يح ة التابع ي الفالحي تغالل األراض ات اس صة أو   يفي ة المخص ة للدول الك الخاص لألم
  .العمومية الملحقة بالهيئات والمؤسسات

ة  2 الجريدة الرسمية عدد    -  مؤرخ
  .7، الصفحة 2011 يناير 12في 

م  -4 ذي رق وم تنفي ؤرخ 110-11 مرس ي م ارس 06 ف  م
2011 .  

ذي  1993 نوفمبر سنة 28ؤرخ في    الم 289-93 يتمم المرسوم التنفيذي رقم      - ى    ال ب عل يوج
غال             جميع المؤسسات اء واألش دان البن ي مي ة ف صفقات العمومي از ال ار إنج ي إط ل ف ي تعم الت
  .أن تكون لها شهادة التخصص والتصنيف المهنيين العمومية والري

دد  - مية ع دة الرس  15 الجري
ي  ة ف ارس 09مؤرخ ، 2011 م

  .32الصفحة 
ذي ر -5 وم تنفي م  مرس ؤرخ 127-11ق ي م ارس 22 ف  م

2011.  
دد  -  .لألسالك الخاصة بإدارة الغابات  يتضمن القانون األساسي الخاص بالموظفين المنتمين- مية ع دة الرس  18 الجري

ي  ة ف ارس 23مؤرخ ، 2011 م
  .12الصفحة 

ازة الحي   -  .2011 مايو 22 في مؤرخ 197-11 مرسوم تنفيذي رقم -6 ة بحي ام المتعلق دد األحك دة  يح ات الطري ة      وان ز تربي ي مراآ اة ف ودة والمرب المول
  .الحيوانات أوعرضها للبيع وبيعها أو شرائها

دد  - مية ع دة الرس  29 الجري
ي   ة ف ايو 22مؤرخ ، 2011 م

  .18الصفحة 
م   -7 ذي رق وم تنفي ؤرخ 225-11 مرس ي  م و  21 ف  يوني

2011.  
شين  ألسالك األ  يؤسس النظام التعويضي الخاص بالموظفين المنتمين      - طباء البيطريين والمفت

  .المتخصصين البيطريين واألطباء البيطريين
دد  - مية ع دة الرس  35 الجري

ي   ة ف و 22مؤرخ ، 2011 يوني
  .11الصفحة 

م   -8 ذي رق وم تنفي ؤرخ  254-11 مرس ي  م و 14 ف  يولي
2011.  

دد   الجري-  .الخاصة بإدارة الغابات  يؤسس النظام التعويضي للموظفين المنتمين لألسالك- مية ع  40دة الرس
ي   ة ف و  20مؤرخ ، 2011 يولي

  .29الصفحة 
م   -9 ذي رق وم تنفي ي   257-11 مرس ؤرخ ف و 30 م  يولي

2011.  
دد  -  .الخاصة باإلدارة المكلفة بالفالحة  يؤسس النظام التعويضي للموظفين المنتمين لألسالك- مية ع دة الرس  42 الجري

ي   ة ف و  31مؤرخ ، 2011 يولي
  .25الصفحة 

وم -10 م   مرس ذي رق ي   258-11 تنفي ؤرخ ف و 30 م  يولي
2011.  

دد  -  .الخاصة بسلطة الصحة النباتية  يؤسس النظام التعويضي للموظفين المنتمين لألسالك- مية ع دة الرس  42 الجري
ي   ة ف و  31مؤرخ ، 2011 يولي

  .26الصفحة 
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  ـةالجريدة الـرسميــ  المـوضـــوع  الطبيعـة القانـونيـة للنـص و مراجعــه الرقم
م  -11 ذي رق وم تنفي ؤرخ 440-11 مرس ي م سمبر 13 ف  دي

2011.  
م     - ذي رق وم التنفي تمم المرس ؤرخ 114-01 يعدل وي ي    الم نة   7ف ايو س ق  2001 م  والمتعل

  .للفالحة باإلحصاء العام
ة  69 الجريدة الرسمية عدد  -  مؤرخ

ي  سمبر 13ف صفحة2011 دي   ، ال
21.  

يحدد مدونة  الذي 2002 غشت سنة 21يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في       -  . 2010 سبتمبر 29 في مؤرخ قرار وزاري مشترك -12
رادات م   اإلي اص رق صيص الخ ساب التخ ات لح ه 302-109والنفق ذي عنوان ندوق " ال ص

  ".االقتصاد الرعوي والسهوب مكافحة التصحر وتنمية

ة  11 الجريدة الرسمية عدد  -  مؤرخ
 .19 حة، الصف2011 فبراير 20في 

ذي  2006 أبريل سنة 24 يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في         -  . 2010 سبتمبر 29 في مؤرخ قرار وزاري مشترك -13 ة    ال دد قائم يح
ات   رادات والنفق م      اإلي اص رق صيص الخ ساب التخ ه   302-067لح ذي عنوان صندوق  " ال ال

  ".الفالحي الوطني لتنمية االستثمار

ة  11 عدد  الجريدة الرسمية -  مؤرخ
 .20 ، الصفحة2011 فبراير 20في 

ة  الذي  2006 أبريل سنة  24 يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في         -  .2010 سبتمبر 29 في مؤرخ قرار وزاري مشترك -14  يحدد قائم
ات   رادات والنفق م      اإلي اص رق صيص الخ ساب التخ ه   302-121لح ذي عنوان صندوق  " ال ال

  ".الفالحي نتاجالوطني لضبط اإل

ة  11 الجريدة الرسمية عدد  -  مؤرخ
 .22 ، الصفحة2011 فبراير 20في 

شاطات                  -  .2010 نوفمبر 22 في مؤرخ قرار وزاري مشترك -15 ي ن املين ف األعوان الع اص ب د الخ  يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العق
  .ديرية العامة للغاباتالخارجية للم الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المصالح

ة  27 الجريدة الرسمية عدد  -  مؤرخ
  .19، الصفحة 2011 مايو 11في 

ة   لذي    2000 يونيو سنة    25يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في         -  . 2011 فبراير 13 في مؤرخ قرار وزاري مشترك -16 دد قائم يح
م     إيرادات ونفقات اص رق صيص الخ ذ 302-071حساب التخ ه   ال ة   "ي عنوان ندوق ترقي ص

  ".النباتية الصحة الحيوانية والوقاية

ة  26 الجريدة الرسمية عدد  -  مؤرخ
  .26، الصفحة 2011 مايو 08في 

ة   مؤر26 الجريدة الرسمية عدد  -  . يحدد التنظيم الداخلي للمعهد الوطني لألراضي المسقية وصرف المياه-  .2011 فبراير 21 في مؤرخ قرار وزاري مشترك -17 خ
  .28، الصفحة 2011 مايو 08في 

ائقي -  .2011 مايو 09 في مؤرخ قرار وزاري مشترك -18 صالح       يحدد عدد المناصب العليا للعمال المهنيين وس وان الم اب بعن سيارات والحج ال
  .للغابات الخارجية للمديرية العامة

ة  34 الجريدة الرسمية عدد  -  مؤرخ
  .14، الصفحة 2011 يونيو 19في 

ة  62 يحدد آيفيات تطبيق المادة -  .2011 يوليو 13ر وزاري مشترك مؤرخ في  قرا-19 انون المالي سنة     من ق ي ل اوة   2010التكميل ة باإلت  المتعلق
  .المنشأة لفائدة الغرف الفالحية

ة  42 الجريدة الرسمية عدد  -  مؤرخ
  .34، الصفحة 2011 يوليو 31في 
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  الجريدة الـرسميـــة  المـوضـــوع  ـهالطبيعـة القانـونيـة للنـص و مراجعـ الرقم
ي          -  .2011 يونيو 28 في مؤرخ قرار وزاري مشترك -20 ؤرخ ف نة    2 يعدل القرار الوزاري المشترك الم و س ب     2009 يوني داد مناص دد تع ذي يح  ال

صنيفها   شغل وت صيانة أو           ال ظ أو ال شاطات الحف ي ن املين ف األعوان الع د الخاص ب دة العق وم
  .دارة المرآزية للمديرية العامة للغاباتاإل الخدمات بعنوان

دد  - مية ع دة الرس  69 الجري
ي  ة ف سمبر 18مؤرخ ، 2011 دي

  .28 الصفحة
ي          -  .2011 يونيو 28 في مؤرخ قرار وزاري مشترك -21 ؤرخ ف نة      8 يعدل القرار الوزاري المشترك الم و س ب       2009 يولي داد مناص دد تع ذي يح  ال

دة    صنيفها وم شغل وت اص ب    ال د الخ صيانة أو      العق ظ أو ال شاطات الحف ي ن املين ف األعوان الع
  .المصالح المرآزية لوزارة الفالحة والتنمية الريفية الخدمات بعنوان

دد  - مية ع دة الرس  69 الجري
ي  ة ف سمبر 18مؤرخ ، 2011 دي

  .28 الصفحة
ضاء   و المتضمن. 2005 يناير سنة 8 يعدل القرار المؤرخ في    -   2010 يونيو 02 في مؤرخ قرار -22 ساوية األع  إنشاء اللجان المت

  .موظفي اإلدارة المرآزية لوزارة الفالحة والتنمية الريفية المختصة بأسالك
دد  - مية ع دة الرس  16 الجري

ي  ة ف ارس 13مؤرخ ، 2011 م
  .23الصفحة 

الك م    -  .2010 يونيو 02 في مؤرخ قرار -23 صة بأس ضاء المخت ساوية األع ان المت شكيلة اللج د ت ضمن تجدي وظفي اإلدارة  يت
 .الريفية المرآزية لوزارة الفالحة والتنمية

دد  - مية ع دة الرس  16 الجري
ي  ة ف ارس 13مؤرخ ، 2011 م

  .25الصفحة 
دد  -  .الوطنية لمتذوقي زيت الزيتون  يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء لجنة التحكيم-  .2010 يونيو 30 في مؤرخ قرار -24 مية ع دة الرس  17 الجري

ي  ة ف ، 2011ارس  م20مؤرخ
  .51الصفحة 

ي  -  . 2010 يوليو 20 في مؤرخ قرار -25 ؤرخ ف رار الم دل الق نة 22 يع ر س س إدارة  2010 فبراي ضاء مجل ين أع ضمن تعي  و المت
  .لألراضي الفالحية الديوان الوطني

دد  - مية ع دة الرس  17 الجري
ي  ة ف ارس 20مؤرخ ، 2011 م

  .52الصفحة 
ي يع-   2010 غشت 17 في مؤرخ قرار -26 ؤرخ ف رار الم نة  8دل الق ر س س إدارة  .2009 فبراي ضاء مجل ين أع ضمن تعي و المت

  .للحبوب الديوان الجزائري المهني
دد  - مية ع دة الرس  17 الجري

ي  ة ف ارس 20مؤرخ ، 2011 م
  .52الصفحة 

دد  -  .ي وتحسين السالالتللتلقيح االصطناع  يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المرآز الوطني-  .2010 يونيو 24 في مؤرخ قرار -27 مية ع دة الرس  27 الجري
ي   ة ف ايو 11مؤرخ ، 2011 م

  .24الصفحة 
ن-  .2010 غشت 31 في مؤرخ قرار -28 ة للطع ة الوزاري شكيلة اللجن د ت ضمن تجدي ة   يت ة والتنمي وظفي وزارة الفالح ة بم الخاص

  .الريفية
دد  - مية ع دة الرس  27 الجري

ي   ة ف ايو 11مؤرخ ، 2011 م
  .24الصفحة 

دد  -  . الوئام المدني–والتسلية   يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة حديقة الحيوانات-  .2010 سبتمبر 21 في مؤرخ قرار -29 مية ع دة الرس  27 الجري
ي   ة ف ايو 11مؤرخ ، 2011 م

  .24الصفحة 
دد  -  .ب ومشتقاتهالمهني للحلي  يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الديوان الوطني-  .2010 أآتوبر 19 في مؤرخ قرار -30 مية ع دة الرس  27 الجري

ي   ة ف ايو 11مؤرخ ، 2011 م
  .25الصفحة 
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  الجريدة الـرسميـــة  المـوضـــوع  الطبيعـة القانـونيـة للنـص و مراجعــه الرقم
ي   -  .2010 ديسمبر 01 في مؤرخ قرار -31 ؤرخ ف رار الم دل الق نة   24  يع و س س إدار  2010يوني ين أعضاء مجل ضمن تعي ة  و المت

  .للخضر واللحوم الديوان الوطني المهني المشترك
دد  - مية ع دة الرس  27 الجري

ي   ة ف ايو 11مؤرخ ، 2011 م
  .25الصفحة 

ي    -  . 2010 ديسمبر 19 في مؤرخ قرار -32 ؤرخ ف رار الم دل الق نة    7  يع وبر س ة      2010أآت ة المهني ضاء اللجن ين أع ضمن تعي  و المت
  .للحليب المشترآة

د - مية ع دة الرس  27د  الجري
ي   ة ف ايو 11مؤرخ ، 2011 م

  .25الصفحة 
دد  -  .االستعمال الفالحي  يتضمن تعيين أعضاء لجنة مواد الصحة النباتية ذات-  .2011 يناير 11 في مؤرخ قرار -33 مية ع دة الرس  27 الجري

ي   ة ف ايو 11مؤرخ ، 2011 م
  .25الصفحة 

وجي      عضاء اللجنة القطاعية   يحدد القائمة االسمية أل    -  .2011 فبراير 07 في مؤرخ قرار -34 وير التكنول الدائمة للبحث العلمي والتط
  .الريفية في وزارة الفالحة والتنمية

دد  - مية ع دة الرس  27 الجري
ي   ة ف ايو 11مؤرخ ، 2011 م

  .26الصفحة 
دد  -  .تسويقهاالمسموح بإنتاجها و  يحدد القائمتين أ و ب لألنواع واألصناف النباتية-  .2011 فبراير 10 قرار مؤرخ في -35 مية ع دة الرس  52 الجري

ي  ة ف بتمبر 21مؤرخ ، 2011 س
  .31 الصفحة

دد  -  .االستعمال البيطري  يحدد آيفيات اعتماد مستوردي األدوية ذات-  .2011 مارس 06 في مؤرخ قرار -36 مية ع دة الرس  26 الجري
ي   ة ف ايو 08مؤرخ ، 2011 م

  .29الصفحة 
ض -  .2011 مارس 29 في مؤرخ قرار -37 دد    يت ذي يح شروط ال ر ال ى دفت ة عل ي    من الموافق ى األراض از عل ق االمتي نح ح ات م آيفي

  .الهيئات العمومية الفالحية التابعة لألمالك الخاصة للدولة لصالح
دد  - مية ع دة الرس  34 الجري

ي   ة ف و 19مؤرخ ، 2011 يوني
  .15الصفحة 

اب         -  .2011 يوليو 06 في مؤرخ قرار -38 ة االنتخ روط قابلي ين    يحدد ش ه أو تعي ة       وآيفيات رف الفالحي ة للغ ات العام ضاء الجمعي أع
  .رؤسائها ومجالسها اإلدارية بما فيها تعيين

دد  - مية ع دة الرس  58 الجري
ي  ة ف وبر 23مؤرخ ، 2011 أآت

  .42 الصفحة
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  وزارة التهيئة العمرانية والبيئة  الوزارة/ الهيئة

  الجريدة الـرسميـــة  لمـوضـــوعا  الطبيعـة القانـونيـة للنـص و مراجعــهالرقم
دد -  .المستدامة  يتعلق بالمجاالت المحمية في إطار التنمية-  .2011 فبراير 17 في مؤرخ 02-11 قانون رقم -1 مية ع دة الرس  13 الجري

ي   ة ف ر 28مؤرخ ، 2011 فبراي
  .9الصفحة 

دد -  .الجديدة وإعداده واعتماده ات وضع مخطط تهيئة المدينة يحدد شروط وآيفي-  .2011 فبراير 16 في مؤرخ 76-11 مرسوم تنفيذي رقم -2 مية ع دة الرس  11 الجري
ي   ة ف ر 20مؤرخ ، 2011 فبراي

  .10 الصفحة
دد -  .األقاليم  يتضمن إنشاء الوآالة الوطنية لتهيئة وجاذبية-  .2011 مارس 28 في مؤرخ 137-11مرسوم تنفيذي رقم 3 مية ع دة الرس  20 الجري

ي   ة ف ار30مؤرخ ، 2011س  م
  .7الصفحة 

الك   -  .2011 مايو 31 في مؤرخ 206-11 مرسوم تنفيذي رقم -4 ين لألس وظفين المنتم ضي للم ام التعوي س النظ ة     يؤس ة بالبيئ اإلدارة المكلف ة ب الخاص
 .وتهيئة اإلقليم

دد - مية ع دة الرس  30 الجري
ي  ة ف و 01مؤرخ ، 2011 يوني

  .22الصفحة 
د    -  .2011 مارس 20 في مؤرخ قرار وزاري مشترك -5 دة العق صنيفها وم شغل وت ب ال داد مناص دد تع شاطات     يح ي ن املين ف األعوان الع اص ب الخ

  .الوطني لتنمية الموارد البيولوجية الحفظ أوالصيانة أو الخدمات بعنوان المرآز
دد - مية ع دة الرس  26 الجري

ي  ة ف ايو 08مؤرخ ، 2011 م
  .25الصفحة 

ة    يتضمن الموافقة على دفتر الشروط الذي يحدد تبعات-  .2011 سبتمبر 01 في مؤرخ قرار وزاري مشترك -6 الخدمة العمومية الموآلة لوآالة ترقي
  .حظيرة الرياح الكبرى

دد - مية ع دة الرس  54 الجري
ي   ة ف وبر 02مؤرخ ، 2011 أآت

  . 23 الصفحة
دد -  .لمديري البيئة في الواليات ري يتضمن تفويض سلطة التعيين والتسيير اإلدا-  .2011 يناير 06 في مؤرخ قرار -7 مية ع دة الرس  23 الجري

ي   ة ف ل 17مؤرخ ، 2011 أبري
  .25الصفحة 

ة  -  .2011 مايو 19 قرار مؤرخ في -8 ة الوزاري ة الوطني ضاء اللجن ين أع ضمن تعي تح     يت رخيص لف نح ت ة بم شترآة المكلف الم
  .لجمهورعينات منها ل مؤسسات تربية فصائل الحيوانات غير األليفة وعرض

دد - مية ع دة الرس  48 الجري
ي  ة ف شت 24مؤرخ ، 2011 غ

  .22الصفحة 
  
  
  
  
  
  
 



 64 

  الجريدة الـرسميـــة  المـوضـــوع  الطبيعـة القانـونيـة للنـص و مراجعــه الرقم
ضاء -  .2011 يوليو 09 في مؤرخ قرار -9 ساوية األع ة المت ان اإلداري شاء اللج ضمن إن وظفي وزارة التهي  يت صة بم ة المخت ئ

  .العمرانية والبيئة
ة  58 الجريدة الرسمية عدد  -  مؤرخ

ي  وبر 23ف صفحة2011 أآت   ، ال
37.  

صة  -  .2011 يوليو 09 في مؤرخقرار  -10 ضاء المخت ساوية األع ان المت شكيلة اللج دد ت ة  يح ة العمراني وظفي وزارة التهيئ بم
  .والبيئة

ة  58الجريدة الرسمية عدد   -  مؤرخ
ي  وبر 23ف ص2011 أآت  فحة، ال
40.  

ة  66 الجريدة الرسمية عدد  -  .لتنمية الموارد البيولوجية  يتضمن تعيين أعضاء المجلس العلمي للمرآز الوطني-  .2011 يونيو 23 في مؤرخ قرار -11  مؤرخ
ي  سمبر 04ف صفحة2011 دي  ، ال
36.  

  
  
 

  وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية  الوزارة/ الهيئة

  الجريدة الـرسميـــة  المـوضـــوع  يـة للنـص و مراجعــهالطبيعـة القانـون الرقم
م   - 1 ذي رق وم تنفي ؤرخ 215-11 مرس ي م و 12 ف  يوني

2011.  
صيد       يؤسس النظام التعويضي للموظفين المنتمين لألسالك- ة بال اإلدارة المكلف ة ب الخاص

  .البحري
دد - مية ع دة الرس ة 33 الجري  مؤرخ

  .6، الصفحة 2011 يونيو 12في 
ة   -  .2011 يناير 05 في مؤرخرار وزاري مشترك  ق- 2 ر آيميائي ود عناص صوى لوج دود الق دد الح ة و  و  يح ي   ميكروبيولوجي ة ف امة معدي س

  .المائيات منتوجات الصيد البحري وتربية
دد - مية ع دة الرس ة 25 الجري  مؤرخ

  .20، الصفحة 2011 أبريل 27في 
ائي     يحدد محتوى-  .2010 نوفمبر 28 في مؤرخ قرار - 3 سبق والنه رخيص الم وذج الت ات       ونم ة المائي سات لتربي شاء مؤس إلن

  .واستغاللها
دد - مية ع دة الرس ة 19 الجري  مؤرخ

  .30، الصفحة 2011 مارس 27في 
دد -  .الوسائل  يتضمن تفويض اإلمضاء إلى مدير إدارة-  .2010 ديسمبر 19 في مؤرخ قرار - 4 مية ع دة الرس ة 3 الجري  مؤرخ

  .23، الصفحة 2011 يناير 16في 
دد -  .البحري وتربية المائيات  يحدد قائمة بعض أعضاء الغرفة الجزائرية للصيد-  .2010 ديسمبر 28 في مؤرخ قرار - 5 مية ع دة الرس ة 19 الجري  مؤرخ

  .34، الصفحة 2011 مارس 27في 
دد -  .البيولوجية البحرية رد يحدد المواصفات التقنية لمؤسسات استغالل الموا-  .2011 فبراير 27 في مؤرخ قرار - 6 مية ع دة الرس ة 25 الجري  مؤرخ

  .25، الصفحة 2011 أبريل 27في 
ي-  .2011 مارس 17 في مؤرخ قرار - 7 صيدية ف وارد ال ري والم صيد البح ديري ال ل م ف   يؤه وزير المكل ل ال ات لتمثي الوالي

  .العدالة بالصيد البحري في الدعاوى المرفوعة أمام
مية - دة الرس دد  الجري ة 25ع  مؤرخ

  .27، الصفحة 2011 أبريل 27في 
دد   -  .لممارسة الصيد البحري بالغوص  يحدد مواصفات عوامة تحديد الموقع المستعملة-  .2011 مايو 08 في مؤرخ قرار - 8 ي   35 الجريدة الرسمية ع ة ف  مؤرخ

  .35، الصفحة 2011 يونيو 22
دد   -  .الخاضعة للقضاء الوطني يد سمك أبو سيف الطويل في المياه يحدد فترة غلق ص-  .2011 سبتمبر 21 قرار مؤرخ في - 9 ي   55 الجريدة الرسمية ع ة ف  مؤرخ

  .28 ، الصفحة2011 أآتوبر 09
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  20112011  خـالل سنــةخـالل سنــة  قائمـة النصـوص التشريعيـة والتنظيميـة المنشــورةقائمـة النصـوص التشريعيـة والتنظيميـة المنشــورة
  

  ::الخدماتالخدماتقطـاع قطـاع     --د د 
  

  

  وزارة السياحة والصناعة التقليدية  الوزارة/ الهيئة

  الجريدة الـرسميـــة  المـوضـــوع  الطبيعـة القانـونيـة للنـص و مراجعــه الرقم
دد -  .واألسفار للتنظيم الجديد  يتعلق بتمديد أجل امتثال وآاالت السياحة-  .2011 يناير 20 في مؤرخ 10-11 مرسوم تنفيذي رقم -1 مية ع دة الرس ة 4 الجري  مؤرخ

  .9، الصفحة 2011 يناير 23في 
م  -  .2011 فبراير 16 في مؤرخ 77-11رسوم تنفيذي رقم  م-2 وم رق ق بالمرس دل الملح ي  232-88 يع ؤرخ ف نة 5 الم وفمبر س ضمن  و1988  ن  المت

  .السياحي اإلعالن عن مناطق التوسع
ة  11 الجريدة الرسمية عدد  -  مؤرخ

 .12 ، الصفحة2011 فبراير 20في 
م -3 ذي رق وم تنفي ؤرخ 228-11 مرس ي م و22 ف   يوني

2011.  
ة  35 الجريدة الرسمية عدد  -  .مفتشي السياحة  يؤسس النظام التعويضي للموظفين المنتمين لسلك-  مؤرخ

  .15، الصفحة 2011 يونيو 22في 
م -4 ذي رق وم تنفي ؤرخ 229-11 مرس ي م و 22 ف  يوني

2011.  
سلك    - ين لل وظفين المنتم ضي للم صناع      يؤسس النظام التعوي ة بال اإلدارة المكلف اص ب ة الخ

  .التقليدية
ة  35 الجريدة الرسمية عدد  -  مؤرخ

  .16، الصفحة 2011 يونيو 22في 
ة  22 الجريدة الرسمية عدد  -  .المؤسسات الفندقية إلى رتب  يتضمن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية لتصنيف-  .2010 ديسمبر 30 في مؤرخ قرار -5  مؤرخ

  .36، الصفحة 2011 أبريل 10في 
ة  22 الجريدة الرسمية عدد  -  .للسياحة  يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الديوان الوطني-  .2011ناير  ي27 في مؤرخ قرار -6  مؤرخ

  .37، الصفحة 2011 أبريل 10في 
ة  31 الجريدة الرسمية عدد  -  .السياحة  يعين أعضاء مجلس إدارة الوآالة الوطنية لتنمية-  .2011 يناير 27 في مؤرخ قرار -7  مؤرخ

  .20، الصفحة 2011  يونيو05في 
ة  35 الجريدة الرسمية عدد  -  .وآاالت السياحة واألسفار  يتضمن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية العتماد-  .2011 فبراير 01 في مؤرخ قرار -8  مؤرخ

  .34، الصفحة 2011 يونيو 22في 
سياحة      ي يحدد تشكيلة المكتب الوزاري لألمن الداخلي ف-  .2011 فبراير 08 في مؤرخ قرار -9 ستوى وزارة ال ى م سة عل المؤس

  .والصناعة التقليدية وسيره
ة  37 الجريدة الرسمية عدد  -  مؤرخ

  .36، الصفحة 2011 يوليو 03في 
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  الجريدة الـرسميـــة  المـوضـــوع  الطبيعـة القانـونيـة للنـص و مراجعــه الرقم
ة  31 الجريدة الرسمية عدد  -  .واألسفار وشكلها وآاالت السياحة يحدد خصائص رخصة استغالل -  .2011 مارس 01 في مؤرخ قرار -10  مؤرخ

  .21، الصفحة 2011 يونيو 05في 
ة  35 الجريدة الرسمية عدد  -  . يتضمن إحداث اليوم الوطني للسياحة-  .2011 مايو 29 في مؤرخ قرار -11  مؤرخ

  .34، الصفحة 2011 يونيو 22في 
د -  .2011 يوليو 14 في مؤرخ قرار -12 ي  يع ؤرخ ف رار الم نة 27ل الق اير س س إدارة 2011  ين ضاء مجل ين أع ضمن تعي  والمت

  .السياحة الوآالة الوطنية لتنمية
ة  54 الجريدة الرسمية عدد  -  مؤرخ

ي  وبر 02ف صفحة2011  أآت  ، ال
25.  

  
 

  وزارة البريد وتكنولوجيات اإلعالم واالتصال  الوزارة/ الهيئة

  الجريدة الـرسميـــة  المـوضـــوع  ـص و مراجعــهالطبيعـة القانـونيـة للن الرقم
الك      - .2011 يوليو 30 مؤرخ في 260-11 مرسوم تنفيذي رقم -1 ين لألس وظفين المنتم ضي للم ام التعوي س النظ د       يؤس ة بالبري اإلدارة المكلف ة ب الخاص

  .وتكنولوجيات اإلعالم واالتصال
 مؤرخة  42 الجريدة الرسمية عدد     -

  .28 الصفحة ،2011 يوليو 31في 
 مؤرخة  22 الجريدة الرسمية عدد     -  ".الجزائر بريد" يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة -  .2011 يناير 20 في مؤرخ قرار -2

  .40، الصفحة 2011 أبريل 10في 
ة -  .2011 يناير 20 في مؤرخ قرار -3 ة الوطني س إدارة الوآال ضاء مجل ين أع ضمن تعي ة  يت ائر التكنولوجي ة الحظ  لترقي

  .وتطويرها
 مؤرخة  22 الجريدة الرسمية عدد     -

  .40، الصفحة 2011 أبريل 10في 
  
  

  وزارة النقـل  الوزارة/ الهيئة

  الجريدة الـرسميـــة  المـوضـــوع  الطبيعـة القانـونيـة للنـص و مراجعــه الرقم
م -  .2011 يونيو 05 في مؤرخ 09-11 قانون رقم -1 انون رق تمم الق دل وي ي  ال13-01 يع ؤرخ ف نة 7م شت س ه 2001 غ ضمن توجي  و المت

  .وتنظيمه النقل البري
ة  32 الجريدة الرسمية عدد     -  مؤرخ

  .10، الصفحة 2011 يونيو 08في 
ين    يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية لعملية إنجاز-  .2011 مايو 22 في مؤرخ 196-11 مرسوم تنفيذي رقم -2 الخط الوحيد للسكة الحديدية الرابط ب

  .األغواط/ لجلفة ا
ة  29 الجريدة الرسمية عدد     -  مؤرخ

  .18، الصفحة 2011 مايو 22في 
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  الجريدة الـرسميـــة  المـوضـــوع  الطبيعـة القانـونيـة للنـص و مراجعــه الرقم
م -3 ذي رق وم تنفي ي 263-11 مرس ؤرخ ف و 30 م  يولي

2011 .  
م    - ذي رق وم التنفي ؤرخ 415-04 يعدل ويتمم المرس نة   20ي ف   الم سمبر س ذي  2004 دي  ال

  .ممارسة نشاطات نقل األشخاص والبضائع عبر الطرقات يحدد شروط تسليم رخص
ة  43 الجريدة الرسمية عدد  -  مؤرخ

  .27، الصفحة 2011 غشت 03في 
م -4 ذي رق وم تنفي ي 292-11 مرس ؤرخ ف شت 18 م  غ

2011.  
م  - ذي رق وم التنفي تمم المرس دل وي ؤرخ 98-10 يع ي   الم ا18ف نة  م  و 2010رس س

  .المرآزية في وزارة النقل المتضمن تنظيم اإلدارة
ة  47 الجريدة الرسمية عدد  -  مؤرخ

  .32، الصفحة 2011 غشت 21في 
م  -5 ذي رق وم تنفي ي 328-11 مرس ؤرخ ف بتمبر 15 م  س

2011.  
ين - ة       يتضمن القانون األساسي الخاص بالموظفين المنتم اإلدارة المكلف ة ب الك الخاص لألس

  .قلبالن
ة  52 الجريدة الرسمية عدد  -  مؤرخ

  .5، الصفحة 2011 سبتمبر 21في 
م  -6 ذي رق وم تنفي ؤرخ 342-11 مرس ي م بتمبر 27 ف  س

2011.  
ة  54 الجريدة الرسمية عدد  -  .الخاصة باإلدارة المكلفة بالنقل  يؤسس النظام التعويضي للموظفين المنتمين لألسالك-  مؤرخ

ي  وبر 02ف صفحة2011 أآت  ، ال
10.  

م   -7 ذي رق وم تنفي ي  350-11 مرس ؤرخ ف وبر 05 م  أآت
2011.  

ين                   - رابط ب وائي ال صعد اله از الم ة إنج ة لعملي ة العمومي وادي "  يتضمن التصريح بالمنفع
  .«  بوزريعة– فري فالون –قريش 

ة  55 الجريدة الرسمية عدد  -  مؤرخ
ي  وبر 09ف صفحة2011 أآت  ، ال
13.  

م   -8 ذي رق وم تنفي ؤر351-11 مرس ي  م وبر 05خ ف  أآت
2011.  

ين    - رابط ب وائي ال صعد اله از الم ة إنج ة لعملي ة العمومي صريح بالمنفع ضمن الت اب " يت ب
  ". زغارة– قرية سلست –الوادي 

ة  55 الجريدة الرسمية عدد  -  مؤرخ
ي  وبر 09ف صفحة2011 أآت  ، ال
14.  

م   -9 ذي رق وم تنفي ؤرخ 359-11 مرس ي م وبر 19 ف  أآت
2011.  

ة  58 الجريدة الرسمية عدد  -  .الموجه سالمة المتعلقة بنقل األشخاص يحدد أحكام ال-  مؤرخ
  .4، الصفحة 2011 أآتوبر 23في 

م  -10 ذي رق وم تنفي ؤرخ 376-11 مرس ي م وفمبر 12 ف  ن
2011.  

م     - ذي رق وم التنفي تمم المرس ؤرخ 381-04 يعدل وي ي    الم نة   28ف وفمبر س ذي  2004 ن  ال
  .الطرق يحدد قواعد حرآة المرور عبر

ة  62 الجريدة الرسمية عدد  -  مؤرخ
  .5، الصفحة 2011 نوفمبر 20في 

م  -11 ذي رق وم تنفي ؤرخ 424-11 مرس ي م سمبر 08 ف  دي
2011.  

م      - ي   112-01 يعدل المرسوم التنفيذي رق ؤرخ ف نة   5 الم ايو س سب    2001 م دد ن ذي يح  ال
  .وآيفيات توزيعها ومبالغ أتاوى المالحة الجوية

ة  68 الجريدة الرسمية عدد  -  مؤرخ
ي  سمبر 14ف صفحة2011 دي  ، ال
22.  

شاطات               -  .2010 غشت 09 في مؤرخ قرار وزاري مشترك -12 ي ن املين ف األعوان الع اص ب د الخ  يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العق
  .الوطني للوقاية واألمن عبر الطرق الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المرآز

ة  19 الجريدة الرسمية عدد  -  مؤرخ
ي  ارس 27ف صفحة 2011 م ، ال

10.  
الخاص باألعوان العاملين في نشاطات   يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد-  .2010 غشت 09 في مؤرخ قرار وزاري مشترك -13

  .مياه األمطار للتكوين والبحث الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان معهد رصد
ة   19 الجريدة الرسمية عدد  - مؤرخ

ي  ارس 27ف صفحة 2011 م ، ال
11.  

األعوان   -  .2010 غشت 09 في مؤرخ قرار وزاري مشترك -14 اص ب د الخ شاطات      يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العق ي ن املين ف الع
  .الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان مديريات النقل الوالئية

ة  19 الجريدة الرسمية عدد  -  مؤرخ
ي  ارس 27ف صفحة 2011 م ، ال

28.  
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  الجريدة الـرسميـــة  المـوضـــوع  الطبيعـة القانـونيـة للنـص و مراجعــه الرقم
ة               -  .2010 نوفمبر 15 في مؤرخ قرار وزاري مشترك -15 وان المدرس اب بعن سيارات والحج ائقي ال  يحدد عدد المناصب العليا للعمال المهنيين وس

  .الوطنية العليا البحرية
ة  19الرسمية عدد  الجريدة  -  مؤرخ

ي  ارس 27ف صفحة 2011 م ، ال
17.  

ة  45 الجريدة الرسمية عدد  -  .السياقة  يتضمن التنظيم الداخلي للمرآز الوطني لرخص-  .2011 أبريل 17 قرار وزاري مشترك مؤرخ في -16  مؤرخ
  .27، الصفحة 2011 غشت 14في 

ة  49 الجريدة الرسمية عدد  -  .واألمن عبر الطرق تنظيم الداخلي للمرآز الوطني للوقاية يحدد ال-  .2011 يونيو 14 قرار وزاري مشترك مؤرخ في -17  مؤرخ
  .21، الصفحة 2011 غشت 28في 
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  20112011  خـالل سنــةخـالل سنــة  قائمـة النصـوص التشريعيـة والتنظيميـة المنشــورةقائمـة النصـوص التشريعيـة والتنظيميـة المنشــورة
  

  ::التربية والثقافةالتربية والثقافةقطـاع قطـاع     --هـ هـ 
  

  وزارة التربية الوطنية  الوزارة/ الهيئة

  الجريدة الـرسميـــة  المـوضـــوع  الطبيعـة القانـونيـة للنـص و مراجعــهمالرق
م   -1 ذي رق وم تنفي ؤرخ  231-11 مرس ي  م و  22 ف  يوني

2011.  
دد  -  .أخرى  يتضمن إنشاء متوسطات وإلغاء- مية ع دة الرس  36 الجري

ي   ة ف و 29مؤرخ ، 2011 يوني
  .4الصفحة 

م   -2 ذي رق وم تنفي ؤرخ  232-11 مرس ي  م و   22 ف يوني
2011.  

دد  -  . يتضمن إنشاء ثانويات وإلغاء أخرى- مية ع دة الرس  36 الجري
ي   ة ف و 29مؤرخ ، 2011 يوني

  .11الصفحة 
م  -3 ذي رق وم تنفي ؤرخ 362-11 مرس ي م وبر 22 ف  أآت

2011.  
م   - ذي رق وم التنفي تمم المرس دل وي ؤرخ288-01 يع ي   الم نة  24ف بتمبر س  2001 س

  .عدبللمرآز الوطني للتعليم والتكوين عن  اسيوالمتضمن تعديل القانون األس
دد  - مية ع دة الرس  59 الجري

ي  ة ف وبر 26مؤرخ ، 2011 أآت
  .9الصفحة 

م  -4 ذي رق وم تنفي ؤرخ 373-11 مرس ي م وبر 26 ف  أآت
2011.  

س   2010 فبراير سنة 24 المؤرخ في 78-10 يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم   - ذي يؤس  ال
  .ين المنتمين لألسالك الخاصة بالتربية الوطنيةالنظام التعويضي للموظف

دد  - مية ع دة الرس  60 الجري
ي   ة ف وفمبر 02مؤرخ ، 2011 ن

  ..10 الصفحة
يم -  .2010 نوفمبر 09 في مؤرخ قرار وزاري مشترك -5 ا        يحدد تصنيف المعهد الوطني لمحو األمية وتعل ب العلي اق بالمناص روط االلتح ار وش الكب

  .التابعة له
د- دد   الجري مية ع  19ة الرس

ي  ة ف ارس 27مؤرخ ، 2011 م
  .17الصفحة 

دد  -  .التعليم  يحدد آيفيات تنظيم امتحان ترسيم موظفي-  .2010 أآتوبر 25 في مؤرخ قرار -6 مية ع دة الرس  25 الجري
ي    ة ف ل 27مؤرخ ، 2011 أبري

  .15الصفحة 
س -  .2010 أآتوبر 25 في مؤرخ قرار -7 يم م يش لترس ات التفت دد آيفي ة يح سيين   اعدي التربي ين الرئي ابر والملحق ي المخ وملحق

ي    اد المدرس ه واإلرش صدين      بالمخابر ومستشاري التوجي واب المقت صدين ون ي والمقت والمهن
  .وتشكيل لجان تفتيش الترسيم

دد  - مية ع دة الرس  25 الجري
ي    ة ف ل 27مؤرخ ، 2011 أبري

  .17الصفحة 
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  بحث العلميوزارة التعليم العالي وال  الوزارة/ الهيئة

  الجريدة الـرسميـــة  المـوضـــوع  الطبيعـة القانـونيـة للنـص و مراجعــهالرقم
م   -1 ي رق وم رئاس ي  269-11 مرس ؤرخ ف شت 02 م  غ

2011 .  
نة  29في   المؤرخ164-89 يعدل ويتمم المرسوم الرئاسي رقم - شئ   1989 غشت س ذي ين  ال
  .ياالعلوم والتكنولوج في" جائزة رئيس الجمهورية"

دد  - مية ع دة الرس  43 الجري
ي   ة ف شت 03مؤرخ ، 2011 غ

  .13الصفحة 
م  - . 2011 فبراير 06 في مؤرخ 39-11 مرسوم تنفيذي رقم -2 وم رق تمم المرس دل وي ي  182-84 يع ؤرخ ف نة 4 الم شت س داث و 1984 غ ضمن إح  المت

  .للعلوم اإلسالمية جامعة األمير عبد القادر
ة   مؤر9 الجريدة الرسمية عدد    - خ

 .7، الصفحة 2011 فبراير 09في 
نة   23في   المؤرخ209-01 يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم -  .2011 فبراير 06 في مؤرخ 40-11 مرسوم تنفيذي رقم -3 و س ضمن  و 2001 يولي  المت

  .الشلف إنشاء جامعة
ة  9 الجريدة الرسمية عدد    -  مؤرخ

 .8، الصفحة 2011 فبراير 09في 
ذي -4 وم تنفي م  مرس ؤرخ 138-11 رق ي م ارس 28 ف  م

2011 .  
ؤرخ 116-08يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم  - ي    الم نة    9ف ل س ضمن  و  2008 أبري المت

  .الوطنية العليا للمناجمنت إنشاء المدرسة
دد  - مية ع دة الرس  20 الجري

ي  ة ف ارس 30مؤرخ ، 2011 م
  .11الصفحة 

م  -5 ذي رق وم تنفي ؤرخ 139-11 مرس ي م ارس28 ف   م
2011 .  

م    - ذي رق وم التنفي تمم المرس ي  278-01ي ؤرخ ف نة  18 الم بتمبر س ضمن و  2001 س المت
  .بخنشلة إحداث مرآز جامعي

دد  - مية ع دة الرس  20 الجري
ي  ة ف ارس 30مؤرخ ، 2011 م

  .12الصفحة 
م -6 ذي رق وم تنفي ؤرخ 164-11 مرس ي م ل 17 ف  أبري

2011.  
التكوين   و1998  غشت سنة17رخ في   المؤ 254-98 يعدل المرسوم التنفيذي رقم      - المتعلق ب

  .وما بعد التدرج المتخصص والتأهيل الجامعي في الدآتوراه
دد  - مية ع دة الرس  24 الجري

ي    ة ف ل 20مؤرخ ، 2011 أبري
  .9الصفحة 

م   -7 ذي رق وم تنفي ؤرخ 236-11 مرس ي  م و 03 ف  يولي
2011.  

دد   ا-  .الطبية  يتضمن القانون األساسي للمقيم في العلوم- مية ع دة الرس  38لجري
ي   ة ف و  06مؤرخ ، 2011 يولي

  .13الصفحة 
م   -8 ذي رق وم تنفي ي  301-11 مرس ؤرخ ف شت 22 م  غ

2011.  
دد  -  .باألغواط  يتضمن إنشاء مدرسة عليا لألساتذة- مية ع دة الرس  49 الجري

ي   ة ف شت 28مؤرخ ، 2011 غ
  .12الصفحة 

م   -9 ذي رق وم تنفي ي  302-11 مرس ؤرخ ف شت 22 م  غ
2011.  

دد  -  .بتيبازة  يتضمن إنشاء مرآز جامعي- مية ع دة الرس  49 الجري
ي   ة ف شت 28مؤرخ ، 2011 غ

  .13الصفحة 
م   -10 ذي رق وم تنفي ي  303-11 مرس ؤرخ ف شت 22 م  غ

2011.  
دد  -  .بتندوف  يتضمن إنشاء مرآز جامعي- مية ع دة الرس  49 الجري

ي   ة ف شت 28مؤرخ ، 2011 غ
  .14الصفحة 

م   -11 ذي رق وم تنفي ي  304-11 مرس ؤرخ ف شت 22 م  غ
2011 .  

م   - ذي رق وم التنفي تمم المرس ي  279-01 ي ؤرخ ف نة  18 الم بتمبر س ضمن 2001 س  و المت
  .أهراس إحداث مرآز جامعي بسوق

دد  - مية ع دة الرس  49 الجري
ي   ة ف شت 28مؤرخ ، 2011 غ

  .14الصفحة 
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  لـرسميـــةالجريدة ا  المـوضـــوع  الطبيعـة القانـونيـة للنـص و مراجعــهالرقم
م   -12 ذي رق وم تنفي ي  306-11 مرس ؤرخ ف شت 25 م  غ

2011.  
دد  -  .الخاصة بالتعليم العالي  يؤسس النظام التعويضي للموظفين المنتمين لألسالك- مية ع دة الرس  49 الجري

ي   ة ف شت 28مؤرخ ، 2011 غ
  .16الصفحة 

م  -13 ذي رق وم تنفي ؤرخ 374-11 مرس ي م وبر 26 ف  أآت
2011.  

وي     يتعلق بتعوي- ق الترب ويض التوثي ل وتع ين      ض التأهي وظفين المنتم بعض الم وحين ل الممن
  .للقطاعات المكونة

دد  - مية ع دة الرس  60 الجري
ي   ة ف وفمبر 02مؤرخ ، 2011 ن

  .11الصفحة 
م  -14 ذي رق وم تنفي ؤرخ 396-11 مرس ي م وفمبر 24 ف  ن

2011.  
دد  -  .ع العلمي والتكنولوجيالعمومية ذات الطاب  يحدد القانون األساسي النموذجي للمؤسسات- مية ع دة الرس  66 الجري

ي  ة ف سمبر 04مؤرخ ، 2011 دي
  .5الصفحة 

م  -15 ذي رق وم تنفي ؤرخ 397-11 مرس ي م وفمبر 24 ف  ن
2011.  

دد  -  .ذات الطابع العلمي والثقافي والمهني  يحدد القواعد الخاصة بتسيير المؤسسة العمومية- مية ع دة الرس  66 الجري
ي  ة ف س04مؤرخ ، 2011مبر  دي

  .14 الصفحة
م  -16 ذي رق وم تنفي ؤرخ 398-11 مرس ي م وفمبر 24 ف  ن

2011.  
دد  -  .وسيرها  يحدد مهام الوآالة الموضوعاتية للبحث وتنظيمها- مية ع دة الرس  66 الجري

ي  ة ف سمبر 04مؤرخ ، 2011 دي
  .18 الصفحة

م  -17 ذي رق وم تنفي ؤرخ 399-11 مرس ي م وفمبر 28 ف  ن
2011.  

دد  -  .بقسنطينة درسة وطنية عليا في البيوتكنولوجيا يتضمن إنشاء م- مية ع دة الرس  66 الجري
ي  ة ف سمبر 04مؤرخ ، 2011 دي

  .22 الصفحة
م  -18 ذي رق وم تنفي ؤرخ 400-11 مرس ي م وفمبر 28 ف  ن

2011.  
دد  -  .بقسنطينة  يتضمن إنشاء مدرسة وطنية متعددة التقنيات- مية ع دة الرس  66 الجري

ي  ة ف سمبر 04مؤرخ ، 2011 دي
  .23 الصفحة

م  -19 ذي رق وم تنفي ؤرخ 401-11 مرس ي م وفمبر 28 ف  ن
2011.  

دد  -  .2 يتضمن إنشاء جامعة قسنطينة - مية ع دة الرس  66 الجري
ي  ة ف سمبر 04مؤرخ ، 2011 دي

  .23 الصفحة
م  -20 ذي رق وم تنفي ؤرخ 403-11 مرس ي م وفمبر 28 ف  ن

2011.  
ق     213-84 يعدل المرسوم رقم     - ي المواف ؤرخ ف نة   18 الم شت س يم   1984 غ ق بتنظ  والمتعل

  .وسيرها جامعة قسنطينة
دد  - مية ع دة الرس  66 الجري

ي  ة ف سمبر 04مؤرخ ، 2011 دي
  .26 الصفحة
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  الجريدة الـرسميـــة  المـوضـــوع  الطبيعـة القانـونيـة للنـص و مراجعــهالرقم
م  -21 ذي رق وم تنفي ؤرخ 404-11 مرس ي م وفمبر 28 ف  ن

2011.  
دد  -  . 2من إنشاء جامعة سطيف  يتض- مية ع دة الرس  66 الجري

ي  ة ف سمبر 04مؤرخ ، 2011 دي
  .28 الصفحة

م  -22 ذي رق وم تنفي ؤرخ 405-11 مرس ي م وفمبر 28 ف  ن
2011.  

شاء   1989 المؤرخ في أول غشت سنة      140-89 يعدل المرسوم التنفيذي رقم      - ضمن إن  والمت
  .جامعة سطيف

دد  - مية ع دة الرس  66 الجري
ة ي مؤرخ سمبر 04 ف ، 2011 دي
  .29 الصفحة

م  -23 ذي رق وم تنفي ؤرخ 413-11 مرس ي م وفمبر 30 ف  ن
2011.  

م  - وم رق تمم المرس دل وي ي  216-71 يع ؤرخ ف نة 25 الم شت س يم 1971 غ ضمن تنظ  والمت
  .الصيدلي الدروس للحصول على دبلوم

دد  - مية ع دة الرس  67 الجري
ي  ة ف سمبر 11مؤرخ ، 2011 دي

  .9الصفحة 
م  مرس-24 ذي رق ؤرخ 414-11وم تنفي ي م وفمبر 30 ف  ن

2011.  
م  - وم رق تمم المرس دل وي ي  218-71 يع ؤرخ ف نة 25 الم شت س يم 1971 غ ضمن تنظ  والمت

  .األسنان الدروس للحصول على شهادة جراح
دد  - مية ع دة الرس  67 الجري

ي  ة ف سمبر 11مؤرخ ، 2011 دي
  .10 الصفحة

م -25 ذي رق وم تنفي ؤرخ 443-11 مرس ي م سمبر  26 ف دي
2011.  

دد  -  .ألسالك مستخدمي دعم البحث  يتضمن القانون األساسي الخاص بالموظفين المنتمين- مية ع دة الرس  70 الجري
ي  ة ف سمبر 27مؤرخ ، 2011 دي

  .8الصفحة 
د -  .بريكة  يتضمن إنشاء ملحقة جامعة باتنة بمدينة-  .2011 غشت 25 في مؤرخ قرار وزاري مشترك -26 مية ع دة الرس  68د  الجري

ي  ة ف سمبر 14مؤرخ ، 2011 دي
  32 الصفحة

واد   -  .2011 ديسمبر 25 في مؤرخ قرار وزاري مشترك -27 ق الم وم  28 و27 و6 يحدد آيفيات تطبي ن المرس م     م ي رق ي   309-03الرئاس ؤرخ ف  الم
  .تنظيم التكوين وتحسين المستوى في الخارج وتسييرهما  والمتضمن2003 سبتمبر سنة 11

مي - دة الرس دد  الجري  71ة ع
ي  ة ف سمبر 28مؤرخ ، 2011 دي

  .36 الصفحة
ويض       2004 مايو سنة    17 يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في        -  .2011 ديسمبر 25 في مؤرخ قرار وزاري مشترك -28 غ التع دد مبل ذي يح  ال

هر أو  ) 6(والمتعلق بالتكوين وتحسين المستوى بالخارج لمدة تساوي ستة  القابل للتحويل أش
  .عنها تقل

دد  - مية ع دة الرس  71 الجري
ي  ة ف سمبر 28مؤرخ ، 2011 دي

  .38 الصفحة
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  وزارة الثقافة  الوزارة/ الهيئة

  الجريدة الـرسميـــة  المـوضـــوع  الطبيعـة القانـونيـة للنـص و مراجعــهالرقم
ة  13الجريدة الرسمية عدد   -  . يتعلق بالسينماقانون -  .2011 فبراير 17 في مؤرخ 03-11 قانون رقم -1  مؤرخ

 .14 ، الصفحة2011 فبراير 28في 
م  -  .2011 يناير 05 في مؤرخ 01-11 مرسوم تنفيذي رقم -2 ذي رق وم التنفي تمم المرس دل وي ؤرخ 324-03 يع ي   الم نة 5ف وبر س  و 2003 أآت

  .الدائم لحفظ واستصالح القطاعات المحفوظة المتضمن آيفيات إعداد المخطط
د- دد  الجري مية ع ة 1ة الرس  مؤرخ

  .15، الصفحة 2011 يناير 09في 
دد -  .وتحديد تنظيمها وسيرها  يتضمن إنشاء وآالة وطنية للقطاعات المحفوظة-  .2011 يناير 05 في مؤرخ 02-11 مرسوم تنفيذي رقم -3 مية ع دة الرس ة 1 الجري  مؤرخ

  .16، الصفحة 2011 يناير 09في 
ة  12 الجريدة الرسمية عدد  -  .الوطنية  يتضمن تغيير تسمية حظيرة التاسيلي-  .2011 فبراير 21 في رخمؤ 86-11 مرسوم تنفيذي رقم -4  مؤرخ

ي   ر  23ف صفحة 2011 فبراي   ، ال
20.  

ة  12 الجريدة الرسمية عدد  -  .الوطنية  يتضمن تغيير تسمية حظيرة األهقار-  .2011 فبراير 21 في مؤرخ 87-11 مرسوم تنفيذي رقم -5  مؤرخ
 .21، الصفحة 2011 فبراير 23في 

م   -6 ذي رق وم تنفي ؤرخ 140-11 مرس ي م ارس 28 ف  م
2011.  

ة  20 الجريدة الرسمية عدد  -  .المصاعبة وتعيين حدوده –  يتضمن إنشاء القطاع المحفوظ للحي العتيق األعشاش-  مؤرخ
ي  ارس 30ف صفحة 2011 م ، ال

12.  
م   -7 ذي رق وم تنفي ؤرخ 141-11 مرس ي م ارس 28 ف  م

2011.  
ة  20 الجريدة الرسمية عدد  -  .لألغواط وتعيين حدوده  يتضمن إنشاء القطاع المحفوظ للقصر العتيق-  مؤرخ

ي  ارس 30ف صفحة 2011 م ، ال
13.  

م   -8 ذي رق وم تنفي ؤرخ 142-11 مرس ي م ارس 28 ف  م
2011.  

ة  20ة عدد  الجريدة الرسمي -  .وتعيين حدوده  يتضمن إنشاء القطاع المحفوظ للقصر العتيق لورقلة-  مؤرخ
ي  ارس 30ف صفحة 2011 م ، ال

14.  
م -9 ذي رق وم تنفي ؤرخ 209-11 مرس ي م و 02 ف  يوني

2011.  
ة  31 الجريدة الرسمية عدد  -  .وتنظيمه وسيره  يتضمن إنشاء المجلس الوطني للفنون واآلداب-  مؤرخ

  .6، الصفحة 2011 يونيو 05في 
م -10 ذي رق وم تنفي ؤرخ 227-11 مرس ي م و 22 ف  يوني

2011.  
ة  35 الجريدة الرسمية عدد  -  .الخاصة بالثقافة  يؤسس النظام التعويضي للموظفين المنتمين لألسالك-  مؤرخ

  .14، الصفحة 2011 يونيو 22في 
م -11 ذي رق وم تنفي ي 293-11 مرس ؤرخ ف شت 18 م  غ

2011 .  
م  - ذي رق وم التنفي تمم المرس ي 236-08 ي ؤرخ ف نة 26 الم و س ضمن  .2008 يولي و المت

  .العمومية إنشاء مكتبات المطالعة
ة  48 الجريدة الرسمية عدد  -  مؤرخ

  .5، الصفحة 2011 غشت 24في 
م   -12 ذي رق وم تنفي ؤرخ 352-11 مرس ي م وبر 05 ف  أآت

2011.  
ة  56 الجريدة الرسمية عدد  -  .التفسير ذات الطابع المتحفي  يحدد القانون األساسي النموذجي للمتاحف ومراآز-  مؤرخ

  .5، الصفحة 2011وبر  أآت16في 
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  الجريدة الـرسميـــة  المـوضـــوع  الطبيعـة القانـونيـة للنـص و مراجعــهالرقم
م   -13 ذي رق وم تنفي ؤرخ 356-11 مرس ي م وبر 17 ف  أآت

2011.  
م      - ذي رق وم التنفي تمم المرس دل وي ؤرخ 356-05 يع ي    الم نة  21ف بتمبر س  2005 س

   الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة وتنظيمه نوالمتضمن القانون األساسي للديوا
ة   57 الجريدة الرسمية عدد     -  مؤرخ

  .4، الصفحة 2011 أآتوبر 19في 
م  -14 ذي رق وم تنفي ؤرخ 395-11 مرس ي م وفمبر 24 ف  ن

2011.  
م   - ذي رق وم التنفي تمم المرس دل وي ؤرخ236-98 يع ي   الم نة 28ف و س  1998 يولي

  .ور الثقافةلد والمتضمن القانون األساسي
ة   65 الجريدة الرسمية عدد     -  مؤرخ

ي  وفمبر 30ف صفحة2011 ن  ، ال
22.  

ة -  .2010 غشت 25 في مؤرخ قرار وزاري مشترك -15 الك        يحدد آيفيات تنظيم التكوين التكميلي قبل الترقي ة لألس ب التابع بعض الرت اق ب لاللتح
  .المتعلقة به الخاصة بالثقافة ومدته ومحتوى البرامج

ة   22يدة الرسمية عدد     الجر -  مؤرخ
  .10، الصفحة 2011 أبريل 10في 

ة   19 الجريدة الرسمية عدد     -  .الثقافية لتندوف  يحدد التنظيم الداخلي للديوان الوطني للحظيرة-  .2010 غشت 26 في مؤرخ قرار وزاري مشترك -16  مؤرخ
 .23، الصفحة 2011 مارس 27في 

ة   19 الجريدة الرسمية عدد     -  .الثقافية لتوات قورارة تديكلت  يحدد التنظيم الداخلي للديوان الوطني للحظيرة-  .2010 غشت 26 في مؤرخ قرار وزاري مشترك -17  مؤرخ
 .24، الصفحة 2011 مارس 27في 

ة  19لجريدة الرسمية عدد  ا -  .الثقافية لألطلس الصحراوي  يحدد التنظيم الداخلي للديوان الوطني للحظيرة-  .2010 غشت 26 في مؤرخ قرار وزاري مشترك -18  مؤرخ
ي  ارس 27ف صفحة 2011 م ، ال

26.  
ة  28 الجريدة الرسمية عدد  -  .الجلفة يتضمن إنشاء ملحقات لمكتبة المطالعة العمومية لوالية -  .2011 يناير 12 في مؤرخ وزاري مشترك  قرار-19  مؤرخ

  .24، الصفحة 2011 مايو 18في 
ة  28 الجريدة الرسمية عدد  -  .لوالية تيسمسيلت  يتضمن إنشاء ملحقة لمكتبة المطالعة العمومية-  .2011ر  يناي12 في مؤرخ قرار وزاري مشترك -20  مؤرخ

  .20، الصفحة 2011 مايو 18في 
ة  49الرسمية عدد  الجريدة  -  .والتقاليد الشعبية بالمدية  يتضمن التنظيم الداخلي للمتحف الجهوي للفنون-  .2011 فبراير 21 قرار وزاري مشترك مؤرخ في -21  مؤرخ

  .24، الصفحة 2011 غشت 28في 
ة  61 الجريدة الرسمية عدد  -  والتعابير الثقافية التقليدية بقسنطينة  يتضمن التنظيم الداخلي للمتحف الوطني للفنون-  .2011 فبراير 21 في مؤرخ قرار وزاري مشترك -22  مؤرخ

ي  وفمبر 13ف صفحة2011 ن  ، ال
52.  

ة  55 الجريدة الرسمية عدد  -  .وعملها وتشكيلها  يحدد صالحيات اللجنة الثقافية والعلمية وتنظيمها-  .2011 مايو 12ك مؤرخ في  قرار وزاري مشتر-23  مؤرخ
ي  وبر 09ف صفحة2011 أآت  ، ال
27.  

ة   28 الجريدة الرسمية عدد  -  .بوهران  يتضمن فتح دعوى تصنيف األروقة القديمة-  .2010 ديسمبر 01 في مؤرخ قرار -24 مؤرخ
  .21، الصفحة 2011 مايو 18في 

دد -  .لمكتبة المطالعة العمومية لوالية أدرار  يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجلس التوجيهي-  .2010 ديسمبر 13 في مؤرخ قرار -25 مية ع دة الرس ة 6 الجري  مؤرخ
  .26، الصفحة 2011 يناير 30في 
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  الجريدة الـرسميـــة  المـوضـــوع  ــهالطبيعـة القانـونيـة للنـص و مراجعالرقم
دد -  .لمكتبة المطالعة العمومية لوالية بشار  يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجلس التوجيهي-  .2010 ديسمبر 13 في مؤرخ قرار -26 مية ع دة الرس ة 6 الجري  مؤرخ

  .26، الصفحة 2011 يناير 30في 
دد -  .لمكتبة المطالعة العمومية لوالية تبسة ئمة االسمية ألعضاء المجلس التوجيهي يحدد القا-  .2010 ديسمبر 13 في مؤرخ قرار -27 مية ع دة الرس ة 6 الجري  مؤرخ

  .26، الصفحة 2011 يناير 30في 
وجيهي  -  .2010 ديسمبر 13 في مؤرخ قرار -28 س الت ضاء المجل مية ألع ة االس دد القائم ة    يح ة لوالي ة العمومي ة المطالع لمكتب

  .تيارت
دد  الجر- مية ع دة الرس ة 6ي  مؤرخ

  .27، الصفحة 2011 يناير 30في 
زي     يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجلس التوجيهي-  .2010 ديسمبر 13 في مؤرخ قرار -29 ة تي لمكتبة المطالعة العمومية لوالي

  .وزو
دد - مية ع دة الرس ة 6 الجري  مؤرخ

  .27، الصفحة 2011 يناير 30في 
وجيهي  -  .2010مبر  ديس13 في مؤرخ قرار -30 س الت ضاء المجل مية ألع ة االس دد القائم ة    يح ة لوالي ة العمومي ة المطالع لمكتب

  .الجلفة
دد - مية ع دة الرس ة 6 الجري  مؤرخ

  .27، الصفحة 2011 يناير 30في 
وجيهي  -  .2010 ديسمبر 13 في مؤرخ قرار -31 س الت ضاء المجل مية ألع ة االس دد القائم ة العموم  يح ة المطالع ة لمكتب ة لوالي ي

  .قسنطينة
دد - مية ع دة الرس ة 6 الجري  مؤرخ

  .28، الصفحة 2011 يناير 30في 
وجيهي  -  .2010 ديسمبر 13 في مؤرخ قرار -32 س الت ضاء المجل مية ألع ة االس دد القائم ة    يح ة لوالي ة العمومي ة المطالع لمكتب

  .تيبازة
دد - مية ع دة الرس ة 6 الجري  مؤرخ

  .28، الصفحة 2011 يناير 30في 
ين       يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجلس التوجيهي-  .2010 ديسمبر 13 في مؤرخ قرار -33 ة ع ة لوالي ة العمومي لمكتبة المطالع

  .تموشنت
دد - مية ع دة الرس ة 6 الجري  مؤرخ

  .28، الصفحة 2011 يناير 30في 
و  -  .2010 ديسمبر 29 في مؤرخ قرار -34 س الت ضاء المجل مية ألع ة اإلس دد القائم ة   جيهي يح ة لوالي ة العمومي ة المطالع لمكتب

  .بسكرة
ة  18 الجريدة الرسمية عدد   -  مؤرخ

ي  ارس 23ف صفحة 2011 م ، ال
40.  

ة  18 الجريدة الرسمية عدد   - .لمكتبة المطالعة العمومية لوالية عنابة  يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء المجلس التوجيهي-  .2010 ديسمبر 29 في مؤرخ قرار -35  مؤرخ
ي  ارس 23ف صفحة 2011 م ، ال

40.  
ة  28 الجريدة الرسمية عدد   -  .وزو  يتضمن استخالف عضو في مجلس إدارة المسرح الجهوي بتيزي-  .2011 يناير 06 في مؤرخ قرار -36  مؤرخ

  .22، الصفحة 2011 مايو 18في 
ة  21 الجريدة الرسمية عدد   -  ".بوقبرين ضريح سيدي محمد" يتضمن فتح دعوى تصنيف -  .2011 يناير 11 في مؤرخ قرار -37  مؤرخ

  .26، الصفحة 2011 أبريل 03في 
ة  21 الجريدة الرسمية عدد   -  ".العزم الموقع األثري" يتضمن فتح دعوى تصنيف -  .2011 يناير 11 في مؤرخ قرار -38  مؤرخ

  .26، الصفحة 2011 أبريل 03في 
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  الجريدة الـرسميـــة  ـــوعالمـوض  الطبيعـة القانـونيـة للنـص و مراجعــهالرقم
ة  21 الجريدة الرسمية عدد   -  ".مروان مسجد أبو" يتضمن فتح دعوى تصنيف -  .2011 يناير 11 في مؤرخ قرار -39  مؤرخ

  .27، الصفحة 2011 أبريل 03في 
ة  21عدد  الجريدة الرسمية   -  ". الحمراء فندق الواحة" يتضمن فتح دعوى تصنيف -  .2011 يناير 11 في مؤرخ قرار -40  مؤرخ

  .28، الصفحة 2011 أبريل 03في 
ة  21 الجريدة الرسمية عدد   -  ".سيجاس مزرعة" يتضمن فتح دعوى تصنيف -  .2011 يناير 11 في مؤرخ قرار -41  مؤرخ

  .29، الصفحة 2011 أبريل 03في 
ة  21 الرسمية عدد   الجريدة -  ".لمبارك مسجد سيدي" يتضمن فتح دعوى تصنيف -  .2011 يناير 11 في مؤرخ قرار -42  مؤرخ

  .29، الصفحة 2011 أبريل 03في 
ة                   -  .2011 يناير 12 في مؤرخ قرار -43 ة المحمي ات الثقافي سيير الممتلك وطني لت ديوان ال س إدارة ال  يتضمن تعيين أعضاء مجل

  .واستغاللها
ة  28 الجريدة الرسمية عدد   -  مؤرخ

  .22، الصفحة 2011 مايو 18في 
وجيهي      -  .2011اير  ين15 في مؤرخ قرار -44 س الت ضاء المجل مية ألع ة اإلس دد القائم ة أم       يح ة لوالي ة العمومي ة المطالع لمكتب

  .البواقي
ة  28 الجريدة الرسمية عدد   -  مؤرخ

  .22، الصفحة 2011 مايو 18في 
ة  28 الجريدة الرسمية عدد   - .مومية لوالية بجايةلمكتبة المطالعة الع  يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء المجلس التوجيهي-  .2011 يناير 15 في مؤرخ قرار -45  مؤرخ

  .23، الصفحة 2011 مايو 18في 
وجيهي  -  .2011 يناير 15 في مؤرخ قرار -46 س الت ضاء المجل مية ألع ة اإلس دد القائم ة    يح ة لوالي ة العمومي ة المطالع لمكتب

  .تلمسان
ة  28 الجريدة الرسمية عدد   -  مؤرخ

  .23، الصفحة 2011 مايو 18في 
وجيهي  -  .2011 يناير 15 في مؤرخ قرار -47 س الت ضاء المجل مية ألع ة االس دد القائم ة    يح ة لوالي ة العمومي ة المطالع لمكتب

  .معسكر
ة  28 الجريدة الرسمية عدد   -  مؤرخ

  .23، الصفحة 2011 مايو 18في 
ة  22 الجريدة الرسمية عدد   -  .للثقافة واإلعالم ي يتضمن استخالف عضو في مجلس إدارة الديوان الوطن-  .2011 فبراير 28 في مؤرخ قرار -48  مؤرخ

  .36، الصفحة 2011 أبريل 10في 
ة  52 الجريدة الرسمية عدد   -  .بباتنة  يتضمن استخالف عضو في مجلس إدارة المسرح الجهوي-  .2011 مارس 09 قرار مؤرخ في -49  مؤرخ

ي  بتمبر 21ف صفحة2011 س  ، ال
43  

ة  52 الجريدة الرسمية عدد   -  .بتيزي وزو  يتضمن استخالف عضو في مجلس إدارة المسرح الجهوي-  .2011 مارس 09 قرار مؤرخ في -50  مؤرخ
ي  بتمبر 21ف صفحة2011 س  ، ال
43.  

ة  52 الجريدة الرسمية عدد   -  .بمعسكر  يتضمن استخالف عضو في مجلس إدارة المسرح الجهوي-  .2011 مارس 09 قرار مؤرخ في -51  مؤرخ
ي  بتمبر 21ف صفحة2011 س  ، ال
43.  
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  الجريدة الـرسميـــة  المـوضـــوع  الطبيعـة القانـونيـة للنـص و مراجعــهالرقم
ة  52 الجريدة الرسمية عدد   -  .بقالمة  يتضمن استخالف عضو في مجلس إدارة المسرح الجهوي-  .2011 مارس 09 قرار مؤرخ في -52  مؤرخ

ي  بتمبر 21ف صفحة2011 س  ، ال
43.  

ة  52 الجريدة الرسمية عدد   -  .بسيدي بلعباس  يتضمن استخالف عضو في مجلس إدارة المسرح الجهوي-  .2011 مارس 09رخ في  قرار مؤ-53  مؤرخ
ي  بتمبر 21ف صفحة2011 س  ، ال
43.  

ة   م52 الجريدة الرسمية عدد   -  .بوهران  يتضمن استخالف عضو في مجلس إدارة المسرح الجهوي-  .2011 مارس 09 قرار مؤرخ في -54 ؤرخ
ي  بتمبر 21ف صفحة2011 س  ، ال
43.  

وجيهي  -  .2011 مارس 20 في مؤرخ قرار -55 س الت ضاء المجل مية ألع ة اإلس دد القائم ة    يح ة لوالي ة العمومي ة المطالع لمكتب
  .غليزان

ة  28 الجريدة الرسمية عدد   -  مؤرخ
  .24، الصفحة 2011 مايو 18في 

ة  28 الجريدة الرسمية عدد   -  .المطالعة العمومية لوالية األغواط ف عضو بالمجلس التوجيهي لمكتبة يتضمن استخال-  .2011 مارس 20 في مؤرخ قرار -56  مؤرخ
  .24، الصفحة 2011 مايو 18في 

ة   م28 الجريدة الرسمية عدد   -  .المطالعة العمومية لوالية الشلف  يتضمن استخالف عضو بالمجلس التوجيهي لمكتبة-  .2011 مارس 20 في مؤرخ قرار -57 ؤرخ
  .24، الصفحة 2011 مايو 18في 

ة  28 الجريدة الرسمية عدد   -  .المطالعة العمومية لوالية تبسة  يتضمن استخالف عضو بالمجلس التوجيهي لمكتبة-  .2011 مارس 20 في مؤرخ قرار -58  مؤرخ
  .24، الصفحة 2011 مايو 18في 

ة  28 الجريدة الرسمية عدد   -  .المطالعة العمومية لوالية الجلفة  التوجيهي لمكتبة يتضمن استخالف عضو بالمجلس-  .2011 مارس 20 في مؤرخ قرار -59  مؤرخ
  .24، الصفحة 2011 مايو 18في 

ة  -  .2011 مارس 20 في مؤرخ قرار -60 وجيهي لمكتب المجلس الت ضو ب تخالف ع ضمن اس ين    يت ة ع ة لوالي ة العمومي المطالع
  .الدفلى

ة  28 الجريدة الرسمية عدد   -  مؤرخ
  .25، الصفحة 2011 مايو 18في 

ة  44 الجريدة الرسمية عدد   -  .الوطني للمخطوطات  يتضمن تعيين أعضاء المجلس التوجيهي للمرآز-  .2011 أبريل 21 قرار مؤرخ في -61  مؤرخ
  .36، الصفحة 2011 غشت 10في 

ة  49 الجريدة الرسمية عدد   -  .لعة العمومية لوالية الشلفالمطا  يتضمن استخالف عضو بالمجلس التوجيهي لمكتبة-  .2011 أبريل 21 قرار مؤرخ في -62  مؤرخ
  .25، الصفحة 2011 غشت 28في 

ة-  .2011 مايو 12 قرار مؤرخ في -63 ة بدراس ة المكلف ي اللجن ضو ف تخالف ع ضمن اس صندوق   يت ن ال ستفيدين م ات الم طلب
  .الوطني للتراث الثقافي وإبداء الرأي فيها

ة   م49 الجريدة الرسمية عدد   - ؤرخ
  .25، الصفحة 2011 غشت 28في 

ة  62 الجريدة الرسمية عدد   -  ".زبانا"للمتحف الوطني   يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجلس التوجيهي-  .2011 يونيو 01 في مؤرخ قرار -64  مؤرخ
ي  وفمبر 20ف صفحة2011 ن  ، ال
25.  
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  لجريدة الـرسميـــةا  المـوضـــوع  الطبيعـة القانـونيـة للنـص و مراجعــهالرقم
ة  62 الجريدة الرسمية عدد   -  .".نصر الدين ديني"للمتحف الوطني   يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجلس التوجيهي-  .2011 يونيو 01 في مؤرخ قرار -65  مؤرخ

ي  وفمبر 20ف صفحة2011 ن  ، ال
25.  

ضاء المج-  2011 يونيو 01 في مؤرخ قرار -66 مية ألع ة االس دد القائم وجيهي يح س الت ديث  ل ن الح وطني للف ف ال للمتح
  .والمعاصر

ة  62 الجريدة الرسمية عدد   -  مؤرخ
ي  وفمبر 20ف صفحة2011 ن  ، ال
25.  

ة  62 الجريدة الرسمية عدد   -  .للمتحف البحري الوطني  يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجلس التوجيهي-  .2011 يونيو 01 في مؤرخ قرار -67  مؤرخ
ي  وفمبر 20ف صفحة2011 ن  ، ال
26.  

ة  62 الجريدة الرسمية عدد   -  ".سرتا"للمتحف الوطني   يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجلس التوجيهي-  2011 يونيو 01 في مؤرخ قرار -68  مؤرخ
ي  وفمبر 20ف صفحة2011 ن  ، ال
26.  

ة  62 الجريدة الرسمية عدد   -  .حف الوطني لآلثار القديمةللمت  يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجلس التوجيهي-  .2011 يونيو 01 في مؤرخ قرار -69  مؤرخ
ي  وفمبر 20ف صفحة2011 ن  ، ال
27.  

ة  62 الجريدة الرسمية عدد   -  .للمتحف الوطني للفنون الجميلة  يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجلس التوجيهي-  .2011 يونيو 01 في مؤرخ قرار -70  مؤرخ
ي  وفمبر 20ف صفحة2011 ن  ، ال
27.  

وجيهي  -  .2011 يونيو 01 في مؤرخ قرار -71 س الت ضاء المجل مية ألع ة االس دد القائم د    يح ون والتقالي وطني للفن ف ال للمتح
  .الشعبية

ة  62 الجريدة الرسمية عدد   -  مؤرخ
ي  وفمبر 20ف صفحة2011 ن  ، ال
27.  

ة  62 الجريدة الرسمية عدد   -  .للمتحف الوطني الباردو  يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجلس التوجيهي-  .2011 يونيو 01 في مؤرخ قرار -72  مؤرخ
ي  وفمبر 20ف صفحة2011 ن  ، ال
28.  

وجيهي -  .2011 يونيو 01 في مؤرخ قرار -73 ات       يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجلس الت ة والمنمنم وطني للزخرف ف ال للمتح
  .وفن الخط

ة  62 الجريدة الرسمية عدد   -  مؤرخ
ي  وفمبر 20ف صفحة، 2011 ن  ال
28.  

ة  62 الجريدة الرسمية عدد   -  .للمتحف الوطني بسطيف يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجلس التوجيهي -  .2011 يونيو 01 في مؤرخقرار  -74  مؤرخ
ي  وفمبر 20ف صفحة2011 ن  ، ال
29.  

ة  67 الجريدة الرسمية عدد   -  .م وملحقاتهواإلعال  يحدد التنظيم الداخلي للديوان الوطني للثقافة-  .2011 نوفمبر 16 في مؤرخ قرار -75  مؤرخ
ي  سمبر 11ف صفحة2011 دي  ، ال
19.  
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  وزارة االتصال  الوزارة/ الهيئة

  الجريدة الـرسميـــة  المـوضـــوع  الطبيعـة القانـونيـة للنـص و مراجعــهالرقم
م   -1 ذي رق وم تنفي ؤرخ  216-11 مرس ي  م و  12 ف  يوني

2011.  
دد  -  .التصال يحدد صالحيات وزير ا- مية ع دة الرس  33 الجري

ي   ة ف و 12مؤرخ ، 2011 يوني
  .7الصفحة 

م   -2 ذي رق وم تنفي ؤرخ  217-11 مرس ي  م و  12 ف  يوني
2011.  

دد  -  .االتصال  يتضمن تنظيم اإلدارة المرآزية لوزارة- مية ع دة الرس  33 الجري
ي   ة ف و 12مؤرخ ، 2011 يوني

  .9الصفحة 
م   -3 ذي رق وم تنفي ؤرخ  218-11 مرس ي  م و  12 ف  يوني

2011.  
دد  -  .وعملها  يتضمن تنظيم المفتشية العامة لوزارة االتصال- مية ع دة الرس  33 الجري

ي   ة ف و 12مؤرخ ، 2011 يوني
  .14الصفحة 

دد  -  .للصحافة  يتضمن تعيين أعضاء مجلس  إدارة المرآز الدولي-  .2011 غشت 29 في مؤرخ قرار -4 مية ع دة الرس  67 الجري
ي  ة ف ، 2011سمبر  دي11مؤرخ

  .25 الصفحة
  
 

  وزارة التكوين والتعليم المهنيين  الوزارة/ الهيئة

  الجريدة الـرسميـــة  المـوضـــوع  الطبيعـة القانـونيـة للنـص و مراجعــهالرقم
م   -1 ذي رق وم تنفي ؤرخ  221-11 مرس ي  م و  12 ف  يوني

2011.  
دد   الج-  .المهنيين  يتضمن تأسيس أولمبياد التكوين والتعليم- مية ع دة الرس  34ري

ي   ة ف و 19مؤرخ ، 2011 يوني
  .10الصفحة 

م   -2 ذي رق وم تنفي ي  295-11 مرس ؤرخ ف شت 18 م  غ
2011.  

ين  - ي والتمه وين المهن ز للتك شاء مراآ ضمن إن ي    يت وين المهن ز التك ة مرآ ل ملحق وتحوي
  .والتمهين والتمهين إلى مرآز للتكوين المهني

دد  - مية ع دة الرس  48 الجري
ة ف  شت 24ي مؤرخ ، 2011 غ

  .11الصفحة 
م -3 ذي رق وم تنفي ي 333-11 مرس ؤرخ ف بتمبر 19 م  س

2011.  
ي        يحدد آيفيات إنشاء خاليا اإلرشاد والتوجيه في- يم المهن ي والتعل وين المهن سات التك مؤس

  .وتنظيمها وسيرها وآذا اللجنة الوالئية المشترآة بين القطاعات
دد  - مية ع دة الرس  52 الجري

ي  ة ف بتمبر 21مؤرخ ، 2011 س
  .27 الصفحة

م  -4 ذي رق وم تنفي ؤرخ 358-11 مرس ي م وبر 17 ف  أآت
2011.  

دد  -  .المهني  يتضمن إنشاء معاهد وطنية متخصصة في التكوين- مية ع دة الرس  57 الجري
ي  ة ف وبر 19مؤرخ ، 2011 أآت

  .6الصفحة 
ب ا -  .2010 نوفمبر 02 في مؤرخ قرار وزاري مشترك -5 ائقي     يحدد عدد المناص ين وس ال المهني ا للعم سة      لعلي وان المؤس اب بعن سيارات والحج ال

  .التكوين والتعليم المهنيين الوطنية للتجهيزات التقنية والبيداغوجية في
دد  - مية ع دة الرس  26 الجري

ي   ة ف ايو 08مؤرخ ، 2011 م
  .34الصفحة 
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  الـرسميـــةالجريدة   المـوضـــوع  الطبيعـة القانـونيـة للنـص و مراجعــهالرقم

ائقي -  .2010 نوفمبر 09 في مؤرخ قرار وزاري مشترك -6 ين وس ال المهني ا للعم ب العلي دد المناص دد ع د    يح وان المعه اب بعن سيارات والحج ال
  .الوطني للتكوين والتعليم المهنيين

ة  9 الجريدة الرسمية عدد     -  مؤرخ
ي  ر 09ف صفحة 2011 فبراي ، ال
27.  

الخاص باألعوان العاملين في نشاطات   يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد-  .2010 ديسمبر 05 في مؤرخ قرار وزاري مشترك -7
الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المؤسسة الوطنية للتجهيزات التقنية والبيداغوجية في 

  .التكوين والتعليم المهنيين

دد  - مية ع دة الرس  20 الجري
ي  ة ف ارس 30مؤرخ ، 2011 م

  .32الصفحة 
دد  -  .الوالئية للشراآة  يحدد تشكيلة وصالحيات وطريقة سير اللجنة-  .2011 يناير 30 في مؤرخ قرار وزاري مشترك -8 مية ع دة الرس  21 الجري

ي   ة ف ل 03مؤرخ ، 2011 أبري
  .30الصفحة 

دد  -  .تقديم آفالة حسن التنفيذ  المعفاة من يحدد قائمة صفقات الدراسات والخدمات-  .2011 مارس 07 قرار وزاري مشترك مؤرخ في -9 مية ع دة الرس  48 الجري
ي   ة ف شت 24مؤرخ ، 2011 غ

  .23الصفحة 
  
 

  وزارة الشؤون الدينية واألوقاف  الوزارة/ الهيئة

  الجريدة الـرسميـــة  المـوضـــوع  الطبيعـة القانـونيـة للنـص و مراجعــهالرقم
م -1 ذي رق وم تنفي ؤرخ 162-11 مرس يم ل 17  ف  أبري

2011.  
الك      - ين لألس وظفين المنتم ضي للم ام التعوي س النظ شؤون       يؤس ة بال اإلدارة المكلف ة ب الخاص

  .الدينية واألوقاف
دد  - مية ع دة الرس  24 الجري

ي    ة ف ل 20مؤرخ ، 2011 أبري
  .6الصفحة 

م    -2 ذي رق وم تنفي ؤرخ  224-11 مرس ي  م و  21 ف  يوني
2011.  

و  - ة للتك صص  يتضمن إنشاء معاهد وطني ة       ين المتخ شؤون الديني إدارة ال ة ب الك الخاص لألس
  .واألوقاف

دد  - مية ع دة الرس  35 الجري
ي   ة ف و 22مؤرخ ، 2011 يوني

  .11الصفحة 
ارات        يحدد قائمة المؤسسات العمومية المؤهلة لتنظيم-  .2011 يناير 23 في مؤرخ قرار وزاري مشترك -3 اس االختب ى أس سابقات عل راء الم إج

  .باإلدارة المكلفة بالشؤون الدينية واألوقاف المهنية لاللتحاق باألسالك الخاصةواالمتحانات 
دد  - مية ع دة الرس  21 الجري

ي    ة ف ل 03مؤرخ ، 2011 أبري
  .24الصفحة 

ين   -  .2011 مارس 31 في مؤرخ قرار وزاري مشترك -4 ال المهني ا للعم ب العلي داد المناص دد تع ستوى    يح ى م اب عل سيارات والحج ائقي ال  وس
اف      ة واألوق شؤون الديني ة لل ديريات الوالئي ستوى       الم سين م وين وتح ة لتك ة الوطني والمدرس

اف   ة واألوق شؤون الديني ارات إدارة ال الك    إط صص لألس وين المتخ ة للتك د الوطني والمعاه
  .والمرآز الثقافي اإلسالمي الخاصة بإدارة الشؤون الدينية واألوقاف

دد  - مية ع دة الرس  26 الجري
ي  ة ف ايو 08 مؤرخ ، 2011 م

  .24الصفحة 
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  الجريدة الـرسميـــة  المـوضـــوع  الطبيعـة القانـونيـة للنـص و مراجعــهالرقم

د       -  .2011 أبريل 18 في مؤرخ قرار وزاري مشترك -5 دة العق صنيفها وم شغل وت ب ال داد مناص دد تع شاطات        يح ي ن املين ف األعوان الع اص ب الخ
دمات ع صيانة أو الخ ظ أوال ديرياتالحف ستوى الم ى م اف  ل ة واألوق شؤون الديني ة لل الوالئي

ارات ستوى إط سين م وين وتح ة لتك ة الوطني اف  والمدرس ة واألوق شؤون الديني إدارة ال
  .بإدارة الشؤون الدينية واألوقاف والمعاهد الوطنية للتكوين المتخصص لألسالك الخاصة

دد  - مية ع دة الرس  57 الجري
ي  ة ف وبر 19مؤرخ ، 2011 أآت

  .24 الصفحة

ا      -  .2011 أبريل 25 في مؤرخ قرار وزاري مشترك -6 ة ومبلغه ة النوعي صيص اإلعان روط تخ دد ش اق       يح صص لاللتح وين المتخ صي التك لمترب
  .المكلفة بالشؤون الدينية واألوقاف ببعض الرتب المنتمية لألسالك الخاصة باإلدارة

دد  - مية ع دة الرس  57 الجري
ي  ة ف وبر 19مؤرخ ، 2011 أآت

  .39 الصفحة
شؤون            يحدد التنظيم الداخلي للمعهد الوطني للتكوين      -  .2011 يونيو 23 في مؤرخ قرار وزاري مشترك -7 إدارة ال ة ب الك الخاص صص لألس المتخ

  .الدينية واألوقاف
دد  - مية ع دة الرس  62 الجري

ي   ة ف وفمبر 20مؤرخ ، 2011 ن
  .22 الصفحة

وين -  .2011 يونيو 23 في مؤرخ قرار وزاري مشترك -8 ة لتك ة الوطني داخلي للمدرس يم ال دد التنظ اف    يح ة واألوق شؤون الديني ارات إدارة ال إط
  .وتحسين مستواهم

دد  - مية ع دة الرس  62 الجري
ي   ة ف وفمبر 20مؤرخ ، 2011 ن

  .23 الصفحة
ات         -  .2011 مارس 13 في مؤرخ قرار -9 اف بالوالي ة واألوق ر       يؤهل مديري الشؤون الديني ل وزي اف      لتمثي ة واألوق شؤون الديني ال

  .في الدعاوى المرفوعة أمام العدالة
دد  - مية ع دة الرس  29 الجري

ي   ة ف ايو 22مؤرخ ، 2011 م
  .27الصفحة 



 82 
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  ::الشؤون االجتماعيةالشؤون االجتماعيةقطـاع قطـاع     --و و 
 

  الضمان االجتماعيوزارة العمل والتشغيل و  الوزارة/ الهيئة

  الجريدة الـرسميـــة  المـوضـــوع  الطبيعـة القانـونيـة للنـص و مراجعــهالرقم
م    -  .2011 يونيو 05 في مؤرخ 08-11 قانون رقم -1 انون رق تمم الق دل وي ي  11-83يع ؤرخ ف نة  2 الم و س ات   و1983 يولي ق بالتأمين المتعل

  .االجتماعية
دد  - مية ع دة الرس  32 الجري

ي مؤرخ و 08ة ف ، 2011 يوني
  .5الصفحة 

 مارس 06 في مؤرخ 100- 11 مرسوم رئاسي رقم -2
2011 .  

 لمتعلق بدعم تشغيلوا1996 يوليو سنة 2 المؤرخ في 234-96يتمم المرسوم الرئاسي رقم  -
  .الشباب

دد  - مية ع دة الرس  14 الجري
ي  ة ف ارس 06مؤرخ ، 2011 م

  .16الصفحة 
 مارس 06 في رخمؤ 101- 11 مرسوم رئاسي رقم -3

2011 .  
م       - ي    514-03 يتمم المرسوم الرئاسي رق نة      30 ف سمبر س داث    و 2003 دي دعم إح ق ب  المتعل

رف ن ط شاطات م ين  الن ابين ثالث الغين م شاريع الب الين ذوي الم سين ) 30(البط  50(وخم
  ).سنة

دد  - مية ع دة الرس  14 الجري
ي  ة ف ارس 06مؤرخ ، 2011 م

  .16الصفحة 
 نوفمبر 29 في مؤرخ 407- 11قم  مرسوم رئاسي ر-4

2011.  
دد  -  . يحدد األجر الوطني األدنى المضمون- مية ع دة الرس  66 الجري

ي  ة ف سمبر 04مؤرخ ، 2011 دي
  .4الصفحة 

 مارس 06 في مؤرخ 102- 11 مرسوم تنفيذي رقم -5
2011 .  

تضمن  الم و1996  سبتمبر سنة8في   المؤرخ296 -96 يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم -
  .الوطنية لدعم تشغيل الشباب وتحديد قانونها األساسي إنشاء الوآالة

دد  - مية ع دة الرس  14 الجري
ي  ة ف ارس 06مؤرخ ، 2011 م

  .18الصفحة 
 مارس 06 في مؤرخ 103- 11 مرسوم تنفيذي رقم -6

2011.  
نة 6في   المؤرخ290 -03يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم  - ذي  2003  سبتمبر س د  ال د يح

  .للشباب ذوي المشاريع ومستواها شروط اإلعانة المقدمة
دد  - مية ع دة الرس  14 الجري

ي  ة ف ارس 06مؤرخ ، 2011 م
  .18الصفحة 

 مارس 06ي  فمؤرخ 104- 11 مرسوم تنفيذي رقم -7
2011.  

م - ذي رق وم التنفي تمم المرس دل وي ي 02-04يع ؤرخ ف نة 3 الم اير س ذي   و2004 ين ددال  يح
ات روط اإلعان ين  ال ش ابين ثالث الغين م شاريع الب الين ذوي الم ة للبط سين ) 30(ممنوح وخم

 .ومستوياتها سنة) 50(

دد  - مية ع دة الرس  14 الجري
ي  ة ف ارس 06مؤرخ ، 2011 م

  .21الصفحة 
 مارس 06 في مؤرخ 105- 11 مرسوم تنفيذي رقم -8

2011.  
ؤرخ 126 -08 يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم - ي    الم ن  19ف ل س ق   و2008ة  أبري  المتعل

  .اإلدماج المهني بجهاز المساعدة على
دد  - مية ع دة الرس  14 الجري

ي  ة ف ارس 06مؤرخ ، 2011 م
  .24الصفحة 
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  الجريدة الـرسميـــة  المـوضـــوع  الطبيعـة القانـونيـة للنـص و مراجعــهالرقم

م  -9 ذي رق وم تنفي ي  261-11 مرس ؤرخ ف و 30 م  يولي
2011.  

ة  43 الجريدة الرسمية عدد   -  .لسلك مفتشي العمل  األساسي الخاص بالموظفين المنتمين يتضمن القانون-  مؤرخ
  .14، الصفحة 2011 غشت 03في 

م   -10 ذي رق وم تنفي ي  307-11 مرس ؤرخ ف شت 25 م  غ
2011.  

دد   -  .مفتشي العمل  يؤسس النظام التعويضي للموظفين المنتمين لسلك- مية ع دة الرس  49 الجري
ي   ة ف شت 28المؤرخ ، 2011 غ

  .17الصفحة 
م  -11 ذي رق وم تنفي ؤرخ 353-11 مرس ي م وبر 05 ف  أآت

2011.  
ة  56 الجريدة الرسمية عدد   -  .المتعلقة بالعطب ألعوان الحرس البلدي  يحدد شروط وآيفيات منح المعاشات النوعية-  مؤرخ

ي  وبر 16ف صفحة2011 أآت  ، ال
10.  

م  -12 ذي رق وم تنفي ؤرخ 354-11 مرس ي م و05 ف بر  أآت
2011.  

ة  56 الجريدة الرسمية عدد   -  .االستثنائية ألعوان الحرس البلدي  يحدد شروط وآيفيات منح معاشات التقاعد النسبية-  مؤرخ
ي  وبر 16ف صفحة2011 أآت  ، ال
12.  

 أآتوبر 22 في مؤرخ 364- 11 مرسوم تنفيذي رقم -13
2011.  

ة - ي قائم اء ف سجيل األطب ات ت روط وآيفي دد ش اء الخ  يح ات األطب ال المنازع ي مج راء ف ب
  .وواجباتهم الطبية للضمان االجتماعي وآذا حقوقهم

ة  59 الجريدة الرسمية عدد   -  مؤرخ
ي  وبر 26ف صفحة2011 أآت  ، ال
19.  

ي -  .2010 سبتمبر 25 في مؤرخ قرار -14 ؤرخ ف رار الم دل الق نة 15 يع و س س إدارة 2009 يولي ضاء مجل ين أع ضمن تعي  و المت
  .عن البطالة تأمينالصندوق الوطني لل

ة  17 الجريدة الرسمية عدد   -  مؤرخ
ي  ارس 20ف صفحة 2011 م ، ال

52.  
ي          -  .2010 أآتوبر 24 في مؤرخ قرار -15 ؤرخ ف رار الم نة    11 يعدل ويتمم الق و س ل      2006 يوني شاء الهياآ روط إن دد ش ذي يح ا  ل

ا     ضمان االجتم ات ال ة لهيئ صحية واالجتماعي ال ال ة باألعم صيدليات المكلف ا وال عي وتنظيمه
  .وتمويلها وسيرها

ة  13 الجريدة الرسمية عدد   -  مؤرخ
 .26 ، الصفحة2011 فبراير 28في 

 .2010 ديسمبر 12 في مؤرخ قرار -16
  

ة        و 2009 مارس سنة    24 يعدل القرار المؤرخ في      - ة الوطني ضاء اللجن  المتضمن تعيين أع
  .تماعية للعمال األجراءالمؤهلة ضمن الصندوق الوطني للتأمينات االج للطعن المسبق

دد - مية ع دة الرس ة 5 الجري  مؤرخ
  .32، الصفحة 2011 يناير 26في 

دد -  .االجتماعي  يتضمن اعتماد أعوان المراقبة للضمان-  .2010 ديسمبر 12 في مؤرخ قرار -17 مية ع دة الرس ة 7 الجري  مؤرخ
 .27، الصفحة 2011 فبراير 02في 

ة  15 الجريدة الرسمية عدد   -  .االجتماعي  يتضمن سحب اعتماد عوني مراقبة للضمان-  .2010 ديسمبر 12 في مؤرخ قرار -18  مؤرخ
ي  ارس 09ف صفحة 2011 م ، ال

40.  
ة  28 الجريدة الرسمية عدد   -  .لدعم تشغيل الشباب  يتضمن تعيين أعضاء مجلس التوجيه للوآالة الوطنية-  .2010 ديسمبر 25 في مؤرخ قرار -19  مؤرخ

  .27 الصفحة ،2011 مايو 18في 
ة  17 الجريدة الرسمية عدد   -  .االجتماعي  يتضمن سحب اعتماد أعوان المراقبة للضمان-  .2011 يناير 02 في مؤرخ قرار -20  مؤرخ

ي  ارس 20ف صفحة 2011 م ، ال
52.  
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  الجريدة الـرسميـــة  المـوضـــوع  الطبيعـة القانـونيـة للنـص و مراجعــهالرقم
نة  9 يتمم القرار المؤرخ في -  .2011اير  ين05 في مؤرخ قرار -21 وطني      2002 مارس س د ال داخلي للمعه يم ال دد التنظ ذي  يح   ال

  .للعمل
دد  - مية ع دة الرس  28 الجري

ي   ة ف ايو 18مؤرخ ، 2011 م
  .28الصفحة 

وطني    و المتضمن التنظيم الداخ  2006 نوفمبر سنة    25 يتمم القرار المؤرخ في      -  . 2011 يناير 05 في مؤرخ قرار -22 د ال لي للمعه
  .األخطار المهنية للوقاية من

دد  - مية ع دة الرس  28 الجري
ي   ة ف ايو 18مؤرخ ، 2011 م

  .28الصفحة 
ة      .  2006 ديسمبر سنة    10 يعدل ويتمم القرار المؤرخ في       -   .2011 يناير 05 في مؤرخ قرار -23 داخلي لهيئ يم ال دد التنظ الذي  يح

  .ت البناء واألشغال العمومية والرياألخطار المهنية في نشاطا الوقاية من
دد  - مية ع دة الرس  28 الجري

ي   ة ف ايو 18مؤرخ ، 2011 م
  .29الصفحة 

صندوق     1998 مارس سنة    11يعدل ويتمم القرار المؤرخ في         .2011 يناير 08 في مؤرخ قرار -24 داخلي لل يم ال ضمن التنظ   و لمت
  .االجتماعية للعمال األجراء الوطني للتأمينات

دد   الجري- مية ع  28دة الرس
ي   ة ف ايو 18مؤرخ ، 2011 م

  .29الصفحة 
أمين      .2011 يناير 15 في مؤرخ قرار -25 يحدد تنظيم وسير لجنة االنتقاء واالعتماد والتمويل للوآالة الوالئية للصندوق الوطني للت

  .ومضمون ملفات مشاريع االستثمار للبطالين ذوي المشاريع عن البطالة وآذا آيفيات معالجة
ة   20الجريدة الرسمية عدد      مؤرخ

ي  ارس 30ف صفحة 2011 م ، ال
33.  

اد     -  .2011 يناير 15 في مؤرخ قرار -26 اء واالعتم ة االنتق ير لجن يم وس دعم         يحدد تنظ ة ل ة الوطني ي للوآال رع المحل ل للف والتموي
ة     ات معالج ذا آيفي شباب وآ شغيل ال شباب ذوي      ت تثمار لل شاريع االس ات م ضمون ملف وم

  .المشاريع

دد  - مية ع دة الرس  20 الجري
ي  ة ف ارس 30مؤرخ ، 2011 م

  .35الصفحة 
ي  -  .2011 يناير 22 في مؤرخ قرار -27 نة   6  يعدل القرار المؤرخ ف ارس س ذي  2008 م دة      ال ة المعتم سعيرات المرجعي دد الت  يح

  .وآيفيات تطبيقها آأساس لتعويض األدوية
دد  - مية ع دة الرس  25 الجري

ي    ة ف ل 27مؤرخ ، 2011 أبري
  .18الصفحة 

ي   -  .2011 فبراير 19 في مؤرخ قرار -28 ؤرخ ف رار الم دل الق نة  15 يع و س س إدارة   2009 يولي ضاء مجل ين أع ضمن تعي  والمت
  للتقاعد الصندوق الوطني

دد  - مية ع دة الرس  54 الجري
ي  ة ف وبر 02مؤرخ ، 2011 أآت

  .24 الصفحة
ؤر  -  2011 فبراير 19 في مؤرخ قرار -29 رار الم دل الق ي  يع نة  15خ ف و س س إدارة   2009 يولي ضاء مجل ين أع ضمن تعي  والمت

  .للتأمينات االجتماعية للعمال األجراء الصندوق الوطني
دد  - مية ع دة الرس  54 الجري

ي  ة ف وبر 02مؤرخ ، 2011 أآت
  .24 الصفحة

دد   الجري-  .االجتماعي  يتضمن اعتماد أعوان المراقبة للضمان-  .2011 فبراير 19 في مؤرخ قرار -30 مية ع  54دة الرس
ي  ة ف وبر 02مؤرخ ، 2011  أآت

  .25  الصفحة
دد  -  .االجتماعي  يتضمن اعتماد عون المراقبة للضمان-  .2011 مارس 17 في مؤرخ قرار -31 مية ع دة الرس  28 الجري

ي   ة ف ايو 18مؤرخ ، 2011 م
  .30الصفحة 



 85 

 
  دة الـرسميـــةالجري  المـوضـــوع  الطبيعـة القانـونيـة للنـص و مراجعــهالرقم
ة  28 الجريدة الرسمية عدد   -  .االجتماعي  يتضمن سحب اعتماد أعوان المراقبة للضمان-  .2011 مارس 17 في مؤرخ قرار -32  مؤرخ

  .30، الصفحة 2011 مايو 18في 
ن  -  .2011 أبريل 04 في مؤرخ قرار -33 ة م ي ن      يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة هيئة الوقاي ة ف ار المهني اء  األخط شاطات البن

  .واألشغال العمومية والري
ة  61 الجريدة الرسمية عدد   -  مؤرخ

ي  وفمبر 13ف صفحة2011 ن  ، ال
54.  

ة  28 الجريدة الرسمية عدد   -  .وريوعه  يتضمن رفع قيمة معاشات الضمان االجتماعي ومنحه-  .2011 مايو 03 في مؤرخ قرار -34  مؤرخ
  .31، الصفحة 2011 مايو 18في 

ة  28 الجريدة الرسمية عدد   -  .المكفول  يحدد مبلغ الزيادة في معاش التقاعد على الزوج-  .2011 مايو 03 في خمؤر قرار -35  مؤرخ
  .32، الصفحة 2011 مايو 18في 

ة     يتضمن اعتماد أعوان المراقبة للصندوق الوطني-  .2011 مايو 05 في مؤرخ قرار -36 ة الناجم للعطل المدفوعة األجر والبطال
  .واألشغال العمومية والري حوال الجوية في قطاعات البناءعن سوء األ

ة  58 الجريدة الرسمية عدد   -  مؤرخ
ي  وبر 23ف صفحة2011 أآت  ، ال
44.  

وطني    -  .2011 مايو 10 في مؤرخ قرار -37 ديوان ال س إدارة ال ضاء مجل ين أع ضمن تعي طناعية     يت وقين االص ضاء المع ألع
  .ولواحقها

ة   م59 الجريدة الرسمية عدد   - ؤرخ
ي  وبر 26ف صفحة2011 أآت  ، ال
25.  

ة  59 الجريدة الرسمية عدد   -  .االجتماعي  يتضمن اعتماد أعوان المراقبة للضمان-  2011 يونيو 05 في مؤرخ قرار -38  مؤرخ
ي  وبر 26ف صفحة2011 أآت  ، ال
25.  

ي  -  .2011 يونيو 06 في مؤرخ قرار -39 ؤرخ ف رار الم دل الق نة  4 يع ر س ضم2009فبراي س إدارة  والمت ضاء مجل ين أع ن تعي
  .االجتماعية الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات

ة  61 الجريدة الرسمية عدد   -  مؤرخ
ي  وفمبر 13ف صفحة2011 ن  ، ال
55.  

ة  61 الجريدة الرسمية عدد   -  .االجتماعي  يتضمن سحب اعتماد عون المراقبة للضمان-  .2011 يوليو 11 في مؤرخ قرار -40  مؤرخ
ي  وفمبر 13ف صفحة2011 ن  ، ال
55.  

ة  67 الجريدة الرسمية عدد   -  .االجتماعي  يتضمن اعتماد أعوان المراقبة للضمان-  .2011 يوليو 11 في مؤرخ قرار -41  مؤرخ
ي  سمبر 11ف صفحة2011 دي  ، ال
25.  

ي  -  .2011 غشت 28 في مؤرخ قرار -42 ؤرخ ف رار الم تمم الق دل وي نة 6 يع ارس س ة األدوي2008 م دد قائم ذي يح ة  وال ة القابل
  .االجتماعي للتعويض من قبل الضمان

ة  56 الجريدة الرسمية عدد   -  مؤرخ
ي  وبر 16ف صفحة2011 أآت  ، ال
29.  

ة  61 الجريدة الرسمية عدد   -  .االجتماعي  يتضمن اعتماد أعوان المراقبة للضمان-  .2011 غشت 14 في مؤرخ قرار -43  مؤرخ
ي  وفمبر 13ف صفحة2011 ن  ، ال
56.  
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  وزارة المجاهدين  وزارةال/ الهيئة

  الجريدة الـرسميـــة  المـوضـــوع  الطبيعـة القانـونيـة للنـص و مراجعــهالرقم
ائقي -  .2010 سبتمبر 29 في مؤرخ قرار وزاري مشترك -1 ين وس ال المهني ا للعم ب العلي دد المناص دد ع ز    يح وان المرآ اب بعن سيارات والحج ال

  .وضحاياها  الوطنيالوطني لتجهيز معطوبي حرب التحرير
دد  - مية ع دة الرس  12 الجري

ي  ة ف ر 23مؤرخ ، 2011 فبراي
  .24 الصفحة

ة            -  .2010 سبتمبر 27 في مؤرخ قرار -2 ي الحرآ ث ف ات والبح وطني للدراس ز ال س إدارة المرآ  يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجل
  .1954 الوطنية وثورة أول نوفمبر سنة

دد  - مية ع دة الرس  18 الجري
ي مؤر ة ف ارس 23خ ، 2011 م

  .39الصفحة 
دد  -  .الوسائل  يتضمن تفويض اإلمضاء إلى مدير إدارة-  .2011 غشت 03 قرار مؤرخ في -3 مية ع دة الرس  47 الجري

ي   ة ف شت 21مؤرخ ، 2011 غ
  .40الصفحة 

صة إزا        -  .2011 أبريل 26 قرار مؤرخ في -4 ة    يتضمن إنشاء اللجان اإلدارية المتساوية األعضاء المخت وظفي اإلدارة المرآزي ء م
  .لوزارة المجاهدين

دد  - مية ع دة الرس  48 الجري
ي   ة ف شت 24مؤرخ ، 2011 غ

  .18الصفحة 
ضاء   -  .2011 أبريل 26 قرار مؤرخ في -5 ساوية األع ة المت ة      يحدد تشكيلة اللجان اإلداري وظفي اإلدارة المرآزي صة إزاء م المخت

  .لوزارة المجاهدين
دد - مية ع دة الرس  48  الجري

ي   ة ف شت 24مؤرخ ، 2011 غ
  .20الصفحة 

دد  -  .المجاهدين  يتضمن إنشاء ملحقات لمراآز استجمام-  .2011 أبريل 28 في مؤرخ قرار -6 مية ع دة الرس  54 الجري
ي   ة ف وبر 02مؤرخ ، 2011 أآت

  .22 الصفحة
  
 

  وزارة الشباب والرياضة  الوزارة/ الهيئة

  الجريدة الـرسميـــة  المـوضـــوع  اجعــهالطبيعـة القانـونيـة للنـص و مرالرقم
دالي       -  .2011 يناير 05 في مؤرخ 03-11 مرسوم تنفيذي رقم -1 ا ل ة وتكنولوجياته وم الرياض ي عل الي ف وين الع وطني للتك د ال ل المعه ضمن تحوي  يت

  .الجامعة ابراهيم إلى مدرسة خارج
 مؤرخة  1 الجريدة الرسمية عدد     -

ي  اير 09ف صفحة 2011 ين ، ال
19.  

دد   الذي 2005 أآتوبر سنة 17في   المؤرخ405-05 يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم -  .2011 يناير 26 في مؤرخ 22-11 مرسوم تنفيذي رقم -2  يح
يم ات تنظ ة    آيفي ا بالمنفع راف له روط االعت ذا ش يرها وآ ة وس ية الوطني ات الرياض االتحادي

  .والصالح العام العمومية

 مؤرخة  6عدد   الجريدة الرسمية    -
  13، الصفحة 2011 يناير 30في 
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  الجريدة الـرسميـــة  المـوضـــوع  الطبيعـة القانـونيـة للنـص و مراجعــهالرقم

ذي  -  .2011 يناير 26 في مؤرخ 23-11 مرسوم تنفيذي رقم -3 م    ال اص رق صيص الخ ساب التخ سيير ح ات ت دد آيفي ه   135-302 يح ذي عنوان ال
  ".القدم ألندية المحترفة لكرةصندوق دعم عمومي ل"

دد - مية ع دة الرس ة 6 الجري  مؤرخ
  .19، الصفحة 2011 يناير 30في 

م  -4 ذي رق وم تنفي ؤرخ 130-11 مرس ي م ارس 22 ف  م
2011.  

م      - ذي رق وم التنفي تمم المرس دل وي ؤرخ 502-05 يع ي    الم نة   29ف سمبر س ذي   2005 دي ال
  .تطوعين المنتخبينللمسيرين الرياضيين الم يحدد القانون األساسي

ة  18 الجريدة الرسمية عدد   -  مؤرخ
ي  ارس 23ف صفحة 2011 م ، ال

30.  
ؤرخ  198-11 مرسوم تنفيذي رقم     -5 ي  م ايو  24 ف  2011 م

.  
م    - ذي رق وم التنفي تمم المرس ي  264-06 ي ؤرخ ف نة  8 الم شت س ذي2006 غ ضبط   ال ي

ي     ادي الرياض ى الن ة عل ام المطبق وانين    األحك دد الق رف ويح ة  المحت ية النموذجي األساس
  .للشرآات الرياضية النموذجية

ة  30 الجريدة الرسمية عدد   -  مؤرخ
  .13، الصفحة 2011 يونيو 01في 

م   -6 ذي رق وم تنفي ي  297-11 مرس ؤرخ ف شت 18 م  غ
2011.  

ة  48 الجريدة الرسمية عدد   -  .الفروسية  يتضمن إحداث مدرسة وطنية ومدرسة جهوية لرياضات-  مؤرخ
  .14، الصفحة 2011 غشت 24في 

شاطات                    -  .2010 نوفمبر 22 قرار وزاري مشترك مؤرخ في -7 ي ن املين ف األعوان الع اص ب د الخ دة العق صنيفها وم  يحدد تعداد مناصب الشغل وت
د   وان المعه دمات بعن صيانة أو الخ ظ أو ال شبيبة    الحف ارات ال الي إلط وين الع وطني للتك ال

  .لتقصراين" مدني سواحي"

ة  23مية عدد  الجريدة الرس  -  مؤرخ
  .26، الصفحة 2011 أبريل 17في 

وطني       يحدد المناصب العليا للعمال المهنيين وسائقي-  .2010 ديسمبر 22 في مؤرخ قرار وزاري مشترك -8 د ال وان المعه اب بعن السيارات والحج
  .لتقصراين" سواحي مدني"للتكوين العالي إلطارات الشبيبة 

دد - مية ع دة الرس ة  مؤرخ7 الجري
 .28، الصفحة 2011 فبراير 02في 

ة        يحدد آيفيات تنظيم التكوين المتخصص لاللتحاق-  .2011 فبراير 03 في مؤرخ قرار وزاري مشترك -9 الك الخاص ة لألس ب المنتمي بعض الرت ب
  .محتوى برامجه باإلدارة المكلفة بالشباب والرياضة ومدته وآذا

ة  60 الجريدة الرسمية عدد   -  مؤرخ
ي  وف02ف صفحة2011مبر  ن  ، ال
16.  

ة  23 الجريدة الرسمية عدد   -  .والرياضة في مكاتب  يتضمن تنظيم اإلدارة المرآزية لوزارة الشباب-  .2011 فبراير 23 في مؤرخ قرار وزاري مشترك -10  مؤرخ
  .27، الصفحة 2011 أبريل 17في 

رادات و -  .2011 أبريل 04 في مؤرخ قرار وزاري مشترك -11 ة إي دد قائم اص  يح صيص الخ ساب التخ ات ح م  نفق ه 302-135رق ذي عنوان  ال
  ". القدم صندوق الدعم العمومي لألندية المحترفة لكرة"

ة  33 الجريدة الرسمية عدد   -  مؤرخ
  .31، الصفحة 2011 يونيو 12في 

اص    -  .2011 أبريل 04 في مؤرخ قرار وزاري مشترك -12 صيص الخ ساب التخ يم ح ة وتقي ات متابع دد آيفي م   يح ه  302-135رق ذي عنوان  ال
  ". القدم صندوق الدعم العمومي لألندية المحترفة لكرة"

ة  33 الجريدة الرسمية عدد   -  مؤرخ
  .32، الصفحة 2011 يونيو 12في 

د          -  .2011 يونيو 29 قرار وزاري مشترك مؤرخ في -13 دة العق صنيفها وم شاطات            يحدد تعداد مناصب الشغل وت ي ن املين ف األعوان الع اص ب الخ
ة     لحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المعهدا وم وتكنولوجي ي العل الوطني للتكوين العالي ف

  .بنيان بعين" عبد اهللا فاضل"الرياضة 

ة  49 الجريدة الرسمية عدد   -  مؤرخ
  .27، الصفحة 2011 غشت 28في 
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  الجريدة الـرسميـــة  المـوضـــوع  الطبيعـة القانـونيـة للنـص و مراجعــهالرقم
ائقي       -  .2011 يونيو 30 قرار وزاري مشترك مؤرخ في -14 ين وس ال المهني ا للعم ب العلي دد المناص دد ع د       يح وان المعه اب بعن سيارات والحج ال

  .بعين البنيان" عبد اهللا فاضل"الرياضة  الوطني للتكوين العالي في العلوم وتكنولوجية
ة  49 الجريدة الرسمية عدد   -  مؤرخ

  .28فحة ، الص2011 غشت 28في 
ين   -  .2011 يونيو 30 قرار وزاري مشترك مؤرخ في -15 وظفين المنتم ا للم شباب        يحدد عدد المناصب العلي ة بال اإلدارة المكلف ة ب الك الخاص لألس

  .والرياضة
ة  50 الجريدة الرسمية عدد   -  مؤرخ

ي  بتمبر 11ف صفحة2011 س  ، ال
27.  

ة  14 الجريدة الرسمية عدد   -  .المنشآت القاعدية الرياضية ضاء اللجنة الوطنية للمصادقة على يتضمن تعيين أع-  .2010 فبراير 23 في مؤرخ قرار -16  مؤرخ
ي  ارس 06ف صفحة 2011 م ، ال

35.  
ة  44 الجريدة الرسمية عدد   -  .للرياضة  يتضمن تفويض اإلمضاء إلى المدير العام-  .2011 مارس 03 قرار مؤرخ في -17  مؤرخ

  .36، الصفحة 2011 غشت 10في 
نة  23 يعدل القرار المؤرخ في     -  .2011 مارس 15 في مؤرخ قرار -18 ة      2010 فبراير س ة الوطني ضاء اللجن ين أع ضمن تعي  والمت

  .المنشآت القاعدية الرياضية للمصادقة على
ة  54 الجريدة الرسمية عدد   -  مؤرخ

ي  وبر 02ف صفحة2011 أآت  ، ال
25.  

  
 

  المستشفياتوزارة الصحة والسكان وإصالح   الوزارة/ الهيئة

  الجريدة الـرسميـــة  المـوضـــوع  الطبيعـة القانـونيـة للنـص و مراجعــهالرقم
ة  13 الجريدة الرسمية عدد   -  .للتكوين العالي شبه الطبي  يحول مدارس التكوين شبه الطبي إلى معاهد وطنية-  .2011 فبراير 24 في مؤرخ 92-11 مرسوم تنفيذي رقم -1  مؤرخ

 .20 ، الصفحة2011 فبراير 28في 
ى -  .2011 فبراير 24 في مؤرخ 93-11 مرسوم تنفيذي رقم -2 ر  ( يحول المعهد التكنولوجي للصحة العمومية بالمرس وين     ) الجزائ ي للتك د وطن ى معه إل

 .العالي شبه الطبي
ة  13 الجريدة الرسمية عدد   -  مؤرخ

 .22 ، الصفحة2011 فبراير 28في 
ة  13 الجريدة الرسمية عدد   -  .للتكوين العالي للقابالت  يحول مدارس التكوين شبه الطبي إلى معاهد وطنية-  .2011 فبراير 24 في رخمؤ 94-11 مرسوم تنفيذي رقم -3  مؤرخ

 .23 ، الصفحة2011 فبراير 28في 
ة  14 الجريدة الرسمية عدد   -  . مصالح الصحةمتصرفي  يؤسس النظام التعويضي للموظفين المنتمين لسلك- .2011 مارس 03 في مؤرخ 99-11 مرسوم تنفيذي رقم -4  مؤرخ

ي  ارس 06ف صفحة 2011 م ، ال
30.  

م  -5 ذي رق وم تنفي ؤرخ 121-11 مرس ي م ارس 20 ف  م
2011.  

ين   - الموظفين المنتم اص ب ي الخ انون األساس ضمن الق صحة     يت ين لل به الطبي الك ش ألس
  .العمومية

ة  17 الجريدة الرسمية عدد   -  مؤرخ
  .9لصفحة ، ا2011 مارس 20في 
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  الجريدة الـرسميـــة  المـوضـــوع  الطبيعـة القانـونيـة للنـص و مراجعــهالرقم

م  -6 ذي رق وم تنفي ؤرخ 122-11 مرس ي م ارس 20 ف  م
2011.  

ات - اص بالموظف ي الخ انون األساس ضمن الق صحة    يت ي ال ابالت ف سلك الق ات ل المنتمي
  .العمومية

دد   - مية ع دة الرس ة 17 الجري  مؤرخ
  .41، الصفحة 2011 مارس 20في 

م  -7 ذي رق وم تنفي ؤرخ 128-11 مرس ي م ارس 22 ف  م
2011   

صة   - شفائية المتخص سات االست م       يتمم قائمة المؤس ذي رق وم التنفي ة بالمرس -97الملحق
 يحدد قواعد إنشاء المؤسسات االستشفائية  الذي 1997سنة   ديسمبر2 المؤرخ في 465

  .وسيرها المتخصصة وتنظيمها

دد    ال- مية ع دة الرس ة 18جري  مؤرخ
  .27، الصفحة 2011 مارس 23في 

م -8 ذي رق وم تنفي ؤرخ 152-11 مرس ي م ل 03 ف  أبري
2011.  

صحة          - ي ال وجيين ف الك البيول ين ألس  يتضمن القانون األساسي الخاص بالموظفين المنتم
  .العمومية

دد   - مية ع دة الرس ة 21 الجري  مؤرخ
  .13، الصفحة 2011 أبريل 03في 

م -9 ذي رق وم تنفي ؤرخ 166-11 مرس ي م ل 24 ف  أبري
2011.  

دد   -  .النفسانيين للصحة العمومية  يؤسس النظام التعويضي للموظفين المنتمين ألسالك- مية ع دة الرس ة 25 الجري  مؤرخ
  .4، الصفحة 2011 أبريل 27في 

ي      لموظفين المنتمين ألسالك يؤسس النظام التعويضي ل-  .2011 مايو 05 في مؤرخ 187-11 مرسوم تنفيذي رقم -10 شين ف ين المفت ين الطبي الممارس
  .الصحة العمومية

دد   - مية ع دة الرس ة 26 الجري  مؤرخ
  .15، الصفحة 2011 مايو 08في 

الك     -  .2011 مايو 05 في مؤرخ 188-11 مرسوم تنفيذي رقم -11 ين ألس وظفين المنتم ضي للم ام التعوي ي       يؤسس النظ امين ف ين الع ين الطبي الممارس
  .الصحة العمومية

دد   - مية ع دة الرس ة 26 الجري  مؤرخ
  .17، الصفحة 2011 مايو 08في 

سلك     -  .2011 مايو 24 في مؤرخ 199-11 مرسوم تنفيذي رقم -12 ين ل وظفين المنتم ضي للم ام التعوي صين      يؤسس النظ ين المتخص ين الطبي الممارس
  .في الصحة العمومية

دد   - مية ع دة الرس ة 30 الجري  مؤرخ
  .14، الصفحة 2011ونيو  ي01في 

دد   -  .شبه الطبيين للصحة العمومية  يؤسس النظام التعويضي للموظفين المنتمين ألسالك-  .2011 مايو 24 في مؤرخ 200-11 مرسوم تنفيذي رقم -13 مية ع دة الرس ة 30 الجري  مؤرخ
  .16، الصفحة 2011 يونيو 01في 

دد   -  .القابالت للصحة العمومية  يؤسس النظام التعويضي للموظفات المنتميات لسلك-  .2011 مايو 24 في مؤرخ 201-11 مرسوم تنفيذي رقم -14 مية ع دة الرس ة 30 الجري  مؤرخ
  .18، الصفحة 2011 يونيو 01في 

م   -15 ذي رق وم تنفي ؤرخ  210-11 مرس ي  م و  02 ف  يوني
2011.  

سلك - ين ل وظفين المنتم ضي للم ام التعوي س النظ ي ال   يؤس ين ف ائيين الطبي صحة الفيزي
  .العمومية

دد   - مية ع دة الرس ة 31 الجري  مؤرخ
  .8، الصفحة 2011 يونيو 05في 

م   -16 ذي رق وم تنفي ؤرخ 235-11 مرس ي  م و 03 ف  يولي
2011.  

ين- الموظفين المنتم اص ب ي الخ انون األساس ضمن الق ي   يت ين ف وان الطبي الك األع ألس
  .التخدير واإلنعاش للصحة العمومية

دد   - مية ع دة الرس ة 38 الجري  مؤرخ
  .7، الصفحة 2011 يوليو 06في 

م   -17 ذي رق وم تنفي ؤرخ 255-11 مرس ي  م و 14 ف  يولي
2011.  

دد   -  .البيولوجيين في الصحة العمومية  يؤسس النظام التعويضي للموظفين المنتمين ألسالك- مية ع دة الرس ة 40 الجري  مؤرخ
  .30، الصفحة 2011 يوليو 20في 
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  الجريدة الـرسميـــة  المـوضـــوع  لنـص و مراجعــهالطبيعـة القانـونيـة لالرقم
م -18 ذي رق وم تنفي ي 319-11 مرس ؤرخ ف بتمبر 07 م  س

2011.  
ة  51 الجريدة الرسمية عدد   -  .شبه الطبي  يحول مدارس التكوين شبه الطبي إلى معاهد التكوين-  مؤرخ

ي  بتمبر 14ف صفحة2011 س  ، ال
11.  

م   -19 ذي رق وم تنفي ؤرخ 289-11 مرس يم شت 15  ف  غ
2011.  

الك     - ين ألس وظفين المنتم ضي للم ام التعوي س النظ دير      يؤس ي التخ ين ف وان الطبي األع
  .واإلنعاش للصحة العمومية

ة  46 الجريدة الرسمية عدد   -  مؤرخ
  .19، الصفحة 2011 غشت 17في 

م  -20 ذي رق وم تنفي ؤرخ 357-11 مرس ي م وبر 17 ف  أآت
2011.  

نة   19في   المؤرخ140-07م  يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رق- ايو س ضمن  2007 م  والمت
ا          ة وتنظيمه صحة الجواري إنشاء المؤسسات العمومية االستشفائية والمؤسسات العمومية لل

  .وسيرها

ة  57 الجريدة الرسمية عدد   -  مؤرخ
  .5، الصفحة 2011 أآتوبر 19في 

م  -21 ذي رق وم تنفي ؤرخ 379-11 مرس ي م وفمبر 21 ف  ن
2011.  

ة  63 الجريدة الرسمية عدد   -  .المستشفيات ات وزير الصحة والسكان وإصالح يحدد صالحي-  مؤرخ
  .5، الصفحة 2011 نوفمبر 23في 

م  -22 ذي رق وم تنفي ؤرخ 380-11 مرس ي م وفمبر 21 ف  ن
2011.  

دد   --  .والسكان وإصالح المستشفيات يتضمن تنظيم اإلدارة المرآزية في وزارة الصحة مية ع دة الرس  63 الجري
ة   ي  مؤرخ وفمبر  23ف ، 2011 ن
  .7الصفحة 

م -23 ذي رق وم تنفي ؤرخ 425-11 مرس ي م سمبر 08 ف  دي
2011.  

ؤرخ 122-96 يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم - ي    الم نة   6ف ل س ضمن  1996 أبري  والمت
  .ألخالقيات علوم الصحة وتنظيمه وعمله تشكيل المجلس الوطني

ة  68 الجريدة الرسمية عدد   -  مؤرخ
ي  سمب14ف صفحة2011ر  دي  ، ال
23.  

ارات -  .2010 أآتوبر 21 في مؤرخ قرار وزاري مشترك -24 اس االختب ى أس سابقات عل رامج الم دد ب ب    يح اق بالرت ة لاللتح ات المهني واالمتحان
  .التابعة لسلك متصرفي مصالح الصحة

ة  11 الجريدة الرسمية عدد   -  مؤرخ
 .23 ، الصفحة2011 فبراير 20في 

د   -  .2010 مايو 26 في مؤرخك  قرار وزاري مشتر-25 دة العق صنيفها وم شاطات        يحدد تعداد مناصب الشغل وت ي ن املين ف األعوان الع اص ب الخ
  .الوطني البيداغوجي للتكوين شبه الطبي الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المعهد

ة  12 الجريدة الرسمية عدد   -  مؤرخ
 .25 ، الصفحة2011 فبراير 23في 

ائقي     -  .2010 مايو 26 في مؤرخي مشترك  قرار وزار-26 ين وس ال المهني ا للعم ب العلي وطني       يحدد عدد المناص د ال اب بالمعه سيارات والحج ال
  .البيداغوجي للتكوين شبه الطبي

ة  12 الجريدة الرسمية عدد   -  مؤرخ
 .27، الصفحة 2011 فبراير 23في 

ة  يتضمن و-  .2010 ديسمبر 08 في مؤرخ قرار وزاري مشترك -27 ة       ضع بعض األسالك التابعة لوزارة الفالح عية الخدم ي وض ة ف ة الريفي والتنمي
شفيات    الح المست سكان وإص صحة وال دى وزارة ال ات   (ل ة المنتوج وطني لمراقب ر ال المخب

  ).الصيدالنية

ة  29 الجريدة الرسمية عدد   -  مؤرخ
  .28، الصفحة 2011 مايو 22في 

د   -  .2011 مارس 31 في مؤرخ قرار وزاري مشترك -28 دة العق صنيفها وم شاطات        يحدد تعداد مناصب الشغل وت ي ن املين ف األعوان الع اص ب الخ
  .الوطني لعلم السموم الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المرآز

ة  34 الجريدة الرسمية عدد   -  مؤرخ
  .22، الصفحة 2011 يونيو 19في 
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  الجريدة الـرسميـــة  ـوضـــوعالم  الطبيعـة القانـونيـة للنـص و مراجعــهالرقم
ائقي   -  .2011 يونيو 09 في مؤرخ قرار وزاري مشترك -29 ين وس ال المهني ة       يحدد عدد المناصب العليا للعم ة الوطني اب بالمدرس سيارات والحج ال

  .للمناجمنت وإدارة الصحة
دد  - مية ع دة الرس  34 الجري

ي   ة ف و 19مؤرخ ، 2011 يوني
  .23الصفحة 

ائقي       -  .2011 يونيو 09 في مؤرخشترك  قرار وزاري م-30 ين وس ال المهني ا للعم ب العلي دد المناص دد ع وطني       يح المخبر ال اب ب سيارات والحج ال
  .لمراقبة المنتوجات الصيدالنية

دد  - مية ع دة الرس  34 الجري
ي   ة ف و 19مؤرخ ، 2011 يوني

  .24الصفحة 
ة اإلد-  .2011 يناير 25 قرار مؤرخ في -31 شاء اللجن ضمن إن ضاء يت ساوية األع ة المت سلك  اري ين ل الموظفين المنتم صة ب المخت

  .العمومية الممارسين الطبيين المتخصصين في الصحة
دد  - مية ع دة الرس  49 الجري

ي   ة ف شت 28مؤرخ ، 2011 غ
  .25الصفحة 

ضاء  -  .2011 يناير 25 قرار مؤرخ في -32 ساوية األع ة المت ة اإلداري شكيلة اللجن دد ت الموظفي  يح صة ب سلك المخت ين ل ن المنتم
  .العمومية الممارسين الطبيين المتخصصين في الصحة

دد  - مية ع دة الرس  49 الجري
ي   ة ف شت 28مؤرخ ، 2011 غ

  .26الصفحة 
صيدالنية   -  .2011 مايو 08 في مؤرخ قرار -33 واد ال تيراد الم ع اس ق بمن شري       يتعل ب الب ة للط ة الموجه ستلزمات الطبي والم

  .المصنعة في الجزائر
دد   الجر- مية ع دة الرس  35ي

ي   ة ف و 22مؤرخ ، 2011 يوني
  .22الصفحة 

  
 

  وزارة التضامن الوطني واألسرة  الوزارة/ الهيئة

  الجريدة الـرسميـــة  المـوضـــوع  الطبيعـة القانـونيـة للنـص و مراجعــهالرقم
م  -1 ي رق وم رئاس ؤرخ 133-11 مرس ي م ارس 22 ف  م

2011.  
دد    . يتعلق بجهاز القرض المصغر- مية ع دة الرس ة 19الجري  مؤرخ

  .6، الصفحة 2011 مارس 27في 
م  -2 ذي رق وم تنفي ؤرخ 134-11 مرس ي م ارس 22 ف  م

2011 .  
م   - ؤرخ 15-04يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رق ي    الم نة   22ف اير س ذي  2004 ين دد   ال يح

  .المقدمة للمستفيدين من القرض المصغر ومستواها شروط اإلعانة
ة  19سمية عدد  الجريدة الر  -  مؤرخ

  .8، الصفحة 2011 مارس 27في 
م -3 ذي رق وم تنفي ؤرخ 163-11 مرس ي م ل 17 ف  أبري

2011.  
م - وم رق تمم المرس دل وي ي 59-80 يع ؤرخ ف نة 8 الم ارس س داث و1980 م ضمن إح  المت

ة   ة التربوي ز الطبي ا        المراآ وقين وتنظيمه ال المع يم األطف ي تعل صة ف ز المتخص والمراآ
  .وسيرها

ة  24لجريدة الرسمية عدد   ا -  مؤرخ
  .8، الصفحة 2011 أبريل 20في 

م   -4 ذي رق وم تنفي ؤرخ  214-11 مرس ي  م و  12 ف  يوني
2011.  

ضامن       يؤسس النظام التعويضي للموظفين المنتمين لألسالك- ة بالت اإلدارة المكلف ة ب الخاص
  .الوطني

ة  33 الجريدة الرسمية عدد   -  مؤرخ
  .4، الصفحة 2011 يونيو 12في 

م  -5 ذي رق وم تنفي ؤرخ 382-11 مرس ي م وفمبر 21 ف  ن
2011.  

ة  64 الجريدة الرسمية عدد   -  .والمهني لألشخاص المعوقين  يتضّمن حل المؤسسة العمومية لإلدماج االجتماعي-  مؤرخ
ي  وفمبر 27ف صفحة2011 ن  ، ال
23.  
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  ـرسميـــةالجريدة ال  المـوضـــوع  الطبيعـة القانـونيـة للنـص و مراجعــه الرقم
د       -  .2010 ديسمبر 12 في مؤرخ قرار وزاري مشترك -6 دة العق صنيفها وم شغل وت ب ال داد مناص دد تع شاطات        يح ي ن املين ف األعوان الع اص ب الخ

  .المرآزية لوزارة التضامن الوطني واألسرة الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان اإلدارة
دد  - مية ع دة الرس  20 الجري

ي  ة ف ا30مؤرخ ، 2011رس  م
  .30الصفحة 

سات واإلدارات       يحدد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين-  .2010 ديسمبر 12 في مؤرخ قرار وزاري مشترك -7 ي المؤس شترآة ف الك الم لألس
  .التضامن الوطني واألسرة العمومية بعنوان اإلدارة المرآزية لوزارة

دد  - مية ع دة الرس  20 الجري
ي  ة ف ارس 30مؤرخ ، 2011 م

  .31الصفحة 
ائقي  -  .2011 يناير 19 في مؤرخ قرار وزاري مشترك -8 ين وس ال المهني ا للعم ب العلي دد المناص دد ع وان اإلدارة    يح اب بعن سيارات والحج ال

  .واألسرة المرآزية لوزارة التضامن الوطني
دد  - مية ع دة الرس  26 الجري

ي   ة ف ايو 08مؤرخ ، 2011 م
  .32الصفحة 

خاص  -  .2011 مارس 06 في مؤرخترك  قرار وزاري مش-9 ول األش سهيل وص ة لت اييس التقني ق بالمق ي     يتعل يط المبن ى المح وقين إل المع
  .والتجهيزات المفتوحة للجمهور

دد  - مية ع دة الرس  24 الجري
ي    ة ف ل  20مؤرخ ، 2011 أبري

  .34الصفحة 
  


