
العدد العدد 48
السالسّنة الثامنة واألربعوننة الثامنة واألربعون

االشتراكاالشتراك
سنويسنويّ

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

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

اجلزائر
تونس
اJغرب
ليبيا

موريطانيا

بلدان خارج دول
اJغرب العربي

سنـةسنـة

1070,00 د.ج د.ج

2140,00 د.ج د.ج

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

ثمن العدد الصّادر في السّنX السّابقة : حسب التّسعيرة.
.Xوتسلّم الفهارس مجّانا للمشترك

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

سنـةسنـة

2675,00 د.ج د.ج

5350,00 د.ج د.ج

تزاد عليها
نفقات اإلرسال

األربعاء األربعاء 24  رمضان عام  رمضان عام 1432 هـ هـ
اJوافق اJوافق 24  غشت  سنة   غشت  سنة 2011 م

اإلدارة والتّحرير
األمانة العاماألمانة العامّة للحكومةة للحكومة

WWW.JORADP.DZ

الطّبع واالشتراك
اJطبعة الراJطبعة الرّسميسمّية

حي البساتtX بئر مراد رايسt ص.ب 376 - اجلزائر - محطة
الهاتف : 021.54.35.06  إلى 09 

021.65.64.63

الفاكس 021.54.35.12 
ح.ج.ب  50-3200  اجلزائر

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

مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّـةـة
مرسـوم رئاسي رقم 11 - 298 مؤرخ في 22 رمضـان عام 1432 اJوافق 22 غشـت سنة t2011 يـتضــمـن حتــويــل اعــتـمــاد إلى
ميزانيـة تسيير وزارة التجارة....................................................................................................................
مرسوم تـنفيذي رقم 11 - 293 مؤرخ في 18 رمضان عام 1432 اJوافق 18 غشت سنة t2011 يتمـم اJرســـوم التنفيــذي  رقم
08-236 اJؤرخ في 23 رجب عام 1429 اJوافق 26 يوليو سنة 2008 واJتضمن إنشاء مكتبات اJطالعـة العمومية........

مرسوم تنفيذي رقم 11 - 294 مؤرخ في 18 رمضان عام 1432 اJوافق 18 غشت سنة t2011 يتعلق بـكيفيات حتصيل  اإلتاوة
عن أجهزة االستنساخ اخلطي وتوزيعها...........................................................................................................
مرسوم تـنفيذي رقم 11 - 295 مؤرخ في 18 رمضـان عام 1432 اJوافق 18 غشـت سنة t2011 يتـضمن إنـشاء مراكـز للـتكويـن
.....................Xهني والتمهJإلى مركز للتكوين ا Xهني والتمهJوحتويـل ملحقة مركـز التكوين ا Xهني والتمهJا
مرسوم تـنفيذي رقم 11 - 296 مؤرخ في 18 رمضان عام 1432 اJوافق 18 غشت سنة t2011  يعدل ويتـمم اJرسوم التنفيذي
رقم 09 - 18 اJـؤرخ في 23 مـحـرّم عـام 1430 اJـوافق 20 يـنـايـر سـنة 2009 الذي يـحـدد الـتـنـظـيم اJـتعـلق �ـمـارسـة مـهـنة
الوكيل العقاري...........................................................................................................................................
مـرسوم تـنفـيذي رقم 11 - 297 مؤرخ في 18 رمضـان عام 1432 اJوافق 18 غشـت سنة t2011 يتـضمن إحـداث مدرسـة وطنـية
ومدرسة جهوية لرياضات الفروسية..............................................................................................................

مراسيم فرديمراسيم فرديّـةـة
مــرسـوم رئــاسيّ مــؤرّخ في 10 رمــضــان عــام 1432 اJـوافق 10 غــشـت ســنــة t2011 يــتــضــمّـن إنــهــاء مـهــام نــائب مــديــر بـوزارة
اJالـيّة.....................................................................................................................................................
مــرسـوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 10 رمـضــان عـام 1432 اJـوافق 10 غـشـت سـنــة t2011 يـتــضـمّـن إنـهـاء مــهـام مـديــر دراسـات مـكـلّف
باJلفات اخلاصّـة باJديـريـة العامّـة للجمارك..................................................................................................
مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 10 رمضـان عام 1432 اJوافق 10 غشـت سنـة t2011 يـتضـمّـن إنـهاء مـهـام اJديـر اجلهـوي لـلجـمارك
بورقلة.....................................................................................................................................................
مـرسـوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 10 رمـضـان عـام 1432 اJـوافق 10 غـشـت سـنـة t2011 يـتـضـمّن إنــهـاء مـهـام نــوّاب مـديـرين بـوزارة
التضامن الوطني واألسرة واجلالية الوطنية باخلارج - سابقا..........................................................................
مرسـوم رئاسيّ مؤرّخ في 10 رمضان عام 1432 اJوافق 10 غشت سنـة t2011 يتضـمّـن إنهاء مـهام مدير الـسياحة والـصّناعة
التقليدية وموانىء الصّيد البحري والنزهة في والية اجلزائر.........................................................................
مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 10 رمضان عام 1432 اJوافق 10 غشت سنـة t2011 يتضمّـنان إنهاء مهام مديرين للسياحة
في الواليات.............................................................................................................................................
مــرسـوم رئــاسيّ مــؤرّخ في 10 رمــضــان عــام 1432 اJـوافق 10 غــشـت ســنــة t2011 يــتــضــمّـن إنــهــاء مــهــام مــكــلّــفــة بــالــدّراسـات
والتّلخيص بوزارة اJؤسسات الصّغيرة واJتوسّطة والصّناعة التقليدية - سابقا..............................................
مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 10 رمـضـان عـام 1432 اJـوافق 10 غـشـت سـنـة t2011 يتـضـمّـن إنـهـاء مـهام رئـيس قـسم الـسـيـاسات
والتنمية الصّناعية بوزارة الصّناعة وترقية االستثمارات - سابقا................................................................
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 10 رمضان عام 1432 اJوافق 10 غشت سنـة t2011 يتضمّـن تعـيX مدير احلفظ العقاري في والية
بشار.......................................................................................................................................................
مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 10 رمضـان عام 1432 اJوافق 10 غشـت سنـة t2011 يتـضـمّـن التّـعيـX بوزارة الـتـضامن الـوطني
واألسرة....................................................................................................................................................
مرسـوم رئاسيّ مؤرّخ في 10 رمضـان عام 1432 اJوافق 10 غشـت سنـة t2011 يتضـمّـن التّعـيX بوزارة السّـياحة والـصّناعة
التقليدية..................................................................................................................................................
مـــرســومـــان رئــاســـيّــان مـــؤرّخــان في 10 رمــضـــان عــام 1432 اJـــوافق 10 غــشـت ســنـــة t2011 يـــتــضــمّـــنـــان تــعــيـــX مــديــــريــــن
للسّياحـــة والصّناعــة التقليديـــة فــي الواليـات............................................................................................
مـرسـوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 10 رمـضـان عـام 1432 اJـوافق 10 غـشـت سـنـة t2011 يتـضـمّـن تـعـيـX مـديـر الشـبـاك الـوحـيـد غـير
اJركزي للوكالة الوطنية لتطوير االستثمار بتيزي وزو................................................................................
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فهرسفهرس (تابع)(تابع)

قرارات9 مقرقرارات9 مقرّرات9 آراءرات9 آراء

وزارة اجملاهدينوزارة اجملاهدين

قرار مؤرخ في 22 جمادى األولى عام 1432 اJوافــق 26 أبريل سنة t2011 يـتضمن إنشاء الـلجان اإلدارية اJتـساوية األعضاء
اخملتصة إزاء موظفي اإلدارة اJركزية لوزارة اجملاهدين.....................................................................................

قرار مؤرخ في 22 جمـادى األولى عام 1432 اJوافــق 26 أبريـل سنة t2011 يحدد تـشكيلـة اللجـان  اإلدارية اJتسـاوية األعضاء
اخملتصة إزاء موظفي اإلدارة اJركزية لوزارة اجملاهدين....................................................................................

وزارة اوزارة التهيئة العمرانية والبيئةلتهيئة العمرانية والبيئة

قـرار مؤرّخ في 16 جـمادى الـثـانيـة عام 1432 اJوافق 19 مـايـو سـنة t2011 يتـضمـن تعـيX أعـضـاء اللـجنـة الـوطنـية الـوزارية
اJشتركة اJكلفة �نح ترخيص لفتح مؤسسات تربية فصائل احليوانات غير األليفة وعرض عينات منها للجمهور..

JهنيKوزارة التكوين والتعليم اJهنيKوزارة التكوين والتعليم ا

قـــرار وزاري مـشـتــرك مـؤرّخ في 2 ربـيع الـثـاني عــام 1432 اJـوافــق 7 مـارس سـنـة t2011 يـحدد قـائـمـة صفـقـات الـدراسات
واخلدمات اJعفاة من تقد� كفالة حسن التنفيذ..............................................................................................
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مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّـةـة
- و�ــــقـــتـــضى اJـــرســـوم الــــتـــنـــفـــيـــذي رقــم 11 -272 
اJــؤرخ في 7 رمـــضـــان عـــام 1432 اJــوافق 7  غـــشت ســـنـــة
 2011 واJــتــضـــمن تــوزيع االعــتــمـــادات اخملــصــصــة لــوزيــر

الـتــجـارة مـن مـيـزانــيـة الــتـســيـيــر �ـوجب قــانـون اJــالـيـة
t2011 التكميلي لسنة
يرسم  ما يأتي : يرسم  ما يأتي : 

اJـاداJـادّة األولى :ة األولى :  يـلـغــى مــن مـيزانـيــة ســنـــــة 2011
اعتـمــــاد قـــــدره ثمانـيـة ماليــX دينــار (8.000.000 دج)
مـقـــــيّــد فـي مـيــزانـيـة الــتـكـالــيف اJـشـتــركـة وفـي الـبـاب

رقـم 37-91  "نفقات محتملة - احتياطي مجمع".
اJــاداJــادّة ة 2 : :  يـخــصـص Jـيـزانـيــة ســنة 2011  اعـتــمـاد
قـــــدره ثـمـانــيـة ماليـــX ديـنـــار (8.000.000 دج) يــقـــيّـــد
Xفي مـــيـــزانـــيـــة تـــســـيـــيـــر وزارة الــتـــجـــارة  وفـي الـــبـــابــ

اJبينX في اجلدول اJلحق بهذا اJرسوم. 
اJـاداJـادّة ة 3 : :  يـكـلــف وزيـر اJـاليـة ووزيـر الـتـجارةt كلّ
فــيــمـا يــخــصّـهt بــتـنــفــيــذ هـــذا اJــرســـوم الـذي يــنـــشـر في
اجلـريدة الـرّسـميّــة للـجمـهوريّــة اجلـزائريّــة الدّ�ـقراطـيّـة

الشّعبيّـة .

حـرر بـاجلـزائـر في 22 رمـضـان عام 1432 اJـوافق 22
غشت سنة 2011.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة

مـرسوم مـرسوم رئـاسي رقم رئـاسي رقم 11 -  - 298 مـؤرخ في  مـؤرخ في 22 رمـضـان عام رمـضـان عام
1432 اJــــــوافق  اJــــــوافق 22 غــــــشـت ســــــنــــــة  غــــــشـت ســــــنــــــة t t2011 يــــــتـــــــضـــــــمـنيــــــتـــــــضـــــــمـن

حتــــويــل اعـــتــــمــــاد إلى مـــيــزانــيـــة تـــســيــيــر وزارةحتــــويــل اعـــتــــمــــاد إلى مـــيــزانــيـــة تـــســيــيــر وزارة
التجارةالتجارة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
tإنّ رئيس اجلمهوريـة

tاليةJبناء على تقرير  وزير ا  -
-  وبـــنـــاء عـــلى الـــدســـتـــورt ال ســـيّـــمـــا اJـــادّتــان 8-77

tو125 ( الفقرة األولى) منه
- و�ـــــقـــــتــــضـى الـــــقــــانـــــون رقم 84 -17 اJـــــؤرخ في 8
شـــوال عــام 1404 اJــوافق 7 يــولـــيــو ســـنــة 1984 واJـــتـــعــلق

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

t2011 الية لسنةJتضمن قانون اJوا
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 11-11 اJــــؤرخ في 16
شعـبان عام 1432 اJوافق 18 يولـيو سنة 2011 واJـتضمن

t2011 الية التكميلي لسنةJقانون ا
- و�ــــــقــــــتـــــضـى اJــــــرســــــوم الــــــرئــــــاسي اJــــــؤرخ في3
رمـضان عام 1432 اJوافـق 3  غـشت سنة 2011 واJـتضمن
تــــوزيع  االعـــتــــمـــادات اخملـــصـــصــــة Jـــيـــزانــــيـــة الـــتــــكـــالـــيف
اJـشــتـركـة من مـيـزانـيــة الـتـسـيـيـر �ــوجب قـانـون اJـالـيـة

t2011 التكميلي لسنة

وزارة التجارةوزارة التجارة
الفرع األولالفرع األول
فرع وحيدفرع وحيد

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

اJوظفون - مرتبات العملاJوظفون - مرتبات العمل
اإلدارة اJركـزيـة - اJـسـتخـدمـون اJـتـعاقـدونt الـرواتبt مـنح ذات طـابع عـائلي
واشتراكات الضمان االجتماعي ...........................................................
مجموع القسم األول
مجموع العنوان الثالث 
مجموع الفرع اجلزئي األول 

اجلدول اJلحقاجلدول اJلحق

االعتمادات اخملصصة (دج)االعتمادات اخملصصة (دج)العناوينالعناوينرقم األبوابرقم األبواب

03 - 31

3.500.000

3.500.000

3.500.000

3.500.000
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يرسم  ما  يأتي :يرسم  ما  يأتي :

اJـــــاداJـــــادّة األولى : ة األولى :  تـــــتـــــمـم اJـــــادّة األولى مـن اJـــــرســــــوم
الـــتـــنـــفـــيـــــذي رقم 08-236 اJــؤرخ في 23 رجب عــام 1429
tـــذكـــور أعالهJـــتـــمـم واJا t2008 ــــوافق 26 يـــولـــيــــو ســـنـــةJا

وحترر كما يأتي: 

"اJــــادّة األولى :  تــــطــــبـــيــــقــــا لـــلــــمـــادة 3 من اJـــرســـوم
الـــتــنــفــيــذي رقم 07-275 اJــؤرخ في 6 رمــضــان عــام 1428
اJـوافق 18  ســبــتـمــبــر ســنـة 2007  واJــذكـور أعـالهt تـنــشـأ

مكتبات اJطالعة العمومية �راكز الواليات اآلتية :

.................. سعيدة ومستغا� والوادي وغرداية".

اJاداJادّة ة 2 :  :  ينشر  هـذا اJرسوم في اجلريـدة الرّسميّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـرر بـاجلـزائـر في 18 رمـضـان عام 1432 اJـوافق 18
غشت سنة 2011.

 أحمد أويحيى أحمد أويحيى
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مرسـوم مرسـوم تنـفيذي رقم تنـفيذي رقم 11 -  - 294 مؤرخ في  مؤرخ في 18 رمـضان عام رمـضان عام
1432 اJوافق  اJوافق 18 غـشت سنة  غـشت سنة t t2011 يـتعـلق بكـيفـياتيـتعـلق بكـيفـيات

حتـــصـــيـل  اإلتـــاوة عن أجــــهـــزة االســــتـــنـــســــاخ اخلـــطيحتـــصـــيـل  اإلتـــاوة عن أجــــهـــزة االســــتـــنـــســــاخ اخلـــطي
وتوزيعهاوتوزيعها.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
tإنّ الوزير األول

مرسـوم مرسـوم تنـفيذي رقم تنـفيذي رقم 11 -  - 293 مؤرخ في  مؤرخ في 18 رمـضان عام رمـضان عام
1432 اJـوافق  اJـوافق 18 غــشت سـنـة  غــشت سـنـة t t2011 يـتــمـم اJـرســـوميـتــمـم اJـرســـوم

الــتـــنــفـــيــــذي  رقم الــتـــنــفـــيــــذي  رقم 08-236 اJــؤرخ في  اJــؤرخ في 23 رجب عــام رجب عــام
1429 اJوافق  اJوافق 26 يولـيو سنة  يولـيو سنة 2008 واJتـضمن إنشاء واJتـضمن إنشاء

مكتبات اJطالعـة العموميةمكتبات اJطالعـة العمومية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

tإنّ الوزير األول

tبناء على تقرير وزيرة الثقافة  -

- وبـنـاء على الـدسـتـورt السيّـمـا اJـادتان 85-3 و125
t(الفقرة 2) منه

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

tأعضاء احلكومة Xتضمن تعيJ2010  وا

- و�ـقتـضى اJرسوم الـتنـفيذي رقم 07-275 اJؤرخ
في 6 رمـضـان عام 1428 اJـوافق 18 سـبـتـمـبـر سـنة 2007 
الــــذي يــــحــــدد الــــقـــــانــــون األســــاسي Jــــكـــــتــــبــــات اJــــطــــالــــعــــة

tالعمومية

- و�ـــقــــتـــضى اJــــرســـــوم الـــتـــنــــفـــيـــــذي رقم 236-08
اJــــؤرخ في 23 رجـب عـــام 1429 اJــــوافق 26 يـــولـــيــــو ســـنـــة
tــطــالـعــة الــعــمــومــيـةJــتــضــمن إنــشـاء مــكــتــبــات اJ2008 وا

tتممJا

tوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

الفرع اجلزئي الثالثالفرع اجلزئي الثالث
اJديريات اجلهوية للتجارةاJديريات اجلهوية للتجارة

العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اJصالحوسائل اJصالح
القسم الثالثالقسم الثالث

اJوظفون - التكاليف االجتماعيةاJوظفون - التكاليف االجتماعية
اJديريات اجلهوية للتجارة - اJنح العائلية...............................................
مجموع القسم الثالث
مجموع العنوان الثالث
مجموع الفرع اجلزئي الثالث
مجموع الفرع األول
مجموع االعتمادات اخملصصة..................................................................مجموع االعتمادات اخملصصة..................................................................

اجلدول اJلحق (تابع)اجلدول اJلحق (تابع)

االعتمادات اخملصصة (دج)االعتمادات اخملصصة (دج)العناوينالعناوينرقم األبوابرقم األبواب

21 - 314.500.000

4.500.000

4.500.000

4.500.000

8.000.000

8.000.000



24 رمضان عام  رمضان عام  1432 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 648
24 غشت سنة غشت سنة 2011 م م

حتــدد قــائــمـــة أجــهــزة االســتــنــســـاخ اخلــطي اخلــاضــعــة
ألحـكـام هـذا اJرسـومt بـقـرار مشـتـرك بX الـوزيـر اJـكلف

بالثقافة ووزير اJالية.

اJــــاداJــــادّة ة 3 : :  يــــخــــضع مــــســــتــــوردو ومــــنــــتــــجــــو أجــــهـــزة
االسـتـنـسـاخ اخلـطي اJـعـرّفـة في اJادة 2 أعالهt لإلتـاوة عن
tاالســتـنــســاخ اخلـطي الــتي حتـدد بـ 3 % من قــيــمـة اجلــهـاز

بعنوان عمليات إنتاج هذه األجهزة أو استيرادها.

4 : : ال يـــخـــضـع لـــدفع اإلتـــاوة عن االســـتـــنـــســـاخ اJــاداJــادّة ة 
اخلــطي بــعــنــوان اسـتــيــراد أجــهـزة االســتــنــســاخ اخلـطي أو
إنــتــاجـهــاt أجــهــزة االسـتــنــسـاخ اخلــطي اJــصـنــوعــة مـحــلــيـا

واJوجهة للتصدير.

الباب الثانيالباب الثاني
حتصيل اإلتاوة وتوزيعهاحتصيل اإلتاوة وتوزيعها

الفصل الفصل األولاألول
أحكام مالية ومحاسبيةأحكام مالية ومحاسبية

اJــاداJــادّة ة 5 : : يـــلــتـــزم الــديـــوان الــوطـــني حلــقـــوق اJــؤلف
واحلــقــوق اجملــاورة بـفــتح حــســاب خــاص تــقــيّــد فـيـه جـمــيع
اإليــرادات احملـصـلـة وجـمـيـع الـنـفـقـات الــتي تـمت بـعـنـوان

اإلتاوة عن االستنساخ اخلطي.

tــادّة ة 6 : :  يـــتـــرتب عـــلى تـــســـيـــيـــر احلـــســـاب اخلـــاصJــاداJا
إعــداد حـــصــيــلـــة مــالــيـــة ســنــويـــة يــصــادق عـــلــيــهـــا مــحــافظ

حسابات.

اJـاداJـادّة ة 7 : : يـعـد اJـديـر الـعـام لـلـديـوان الـوطنـي حلـقوق
tـــؤلـف واحلـــقـــوق اجملــــاورة في نـــهـــايــــة كل ســـنــــة مـــالـــيـــةJا
حــصـــيــلـــة مــعـــنــويــة ومـــالــيـــة يــعـــرضــهــا عـــلى كل مـن جلــنــة
الــتــوزيع اJــنــصــوص عــلــيــهــا في اJــادة 17 أدنــاه ومــجــلس
إدارة الـديـوان الــوطـني حلـقـوق اJــؤلف واحلـقـوق اجملـاورة

والوزير اJكلف بالثقافة ووزير اJالية.

اJـاداJـادّة ة 8 : : تــقــتـطع مــصــالح الـديــوان الــوطـني حلــقـوق
اJؤلف واحلقوق اجملـاورة نفقات التـسيير احملددة بـ 15 %

من اJبالغ اJوزعة.

يسـتـفيـد أعـضـاء اللـجـنـة اJنـصـوص عـليـهـا في اJادة
20 أدناه تعويضا حتـدد كيفيات تخصـيصه ومبلغه بقرار

من الوزير اJكلف بالثقافة.

تــغــطي تـــكــالــيف الــتـــســيــيــر اJــنــصـــوص عــلــيــهــا في
الــفــقـرة األولـى من هــذه اJــادةt جــمــيع الــنــفــقــات اJــنــجـزة

بعنوان تسيير اإلتاوة. 

- بــنــاء عــلى الــتــقــريــر اJــشــتــرك بــX وزيــر اJــالــيـة
tووزيرة الثقافة

- وبـناء على الـدستـورt ال سيمـا اJادتان 85-3 و125
t(الفقرة 2) منه

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 79-07 اJــــؤرخ في 26
شعـبان عام 1399 اJوافق 21 يولـيو سنة 1979 واJـتضمن

tتممJعدل واJا tقانون اجلمارك
- و�قـتـضى األمر رقم 03-05 اJؤرخ في 19 جـمادى
األولى عـام 1424 اJـوافق 19 يــولــيــو ســنـة 2003 واJــتــعـلق

tؤلف واحلقوق اجملاورةJبحقوق ا
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 09-09 اJــــؤرخ في 13
مــــــحــــــرم عــــــام 1431 اJــــــوافق 30 ديــــــســــــمــــــبــــــر ســــــنــــــة 2009
واJــتــضـمن قــانــون اJـالــيــة لـســنـة t2010 السـيــمــا اJـادة 47

tمنه
- و�قـتـضى اJـرسـوم الـرئـاسي رقم 09-202 اJـؤرخ
في 2 جـــمـــادى الــثـــانــيـــة عــام 1430 اJــوافق 27 مــايـــو ســنــة

tتضمن إنشاء مركز وطني للكتابJ2009 وا

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

tأعضاء احلكومة Xتضمن تعيJ2010 وا

- و�ـقتـضى اJرسوم الـتنـفيذي رقم 05-356 اJؤرخ
في 17 شـعـبـان عـام 1426 اJـوافق 21 سـبـتـمـبـر سـنة 2005
واJـتــضــمن الــقـانــون األســاسي لـلــديــوان الـوطــني حلــقـوق

tؤلف واحلقوق اجملاورة وتنظيمه وسيرهJا
tو بعد موافقة رئيس  اجلمهورية -

يرسميرسم ما يأتي : ما يأتي :

الباب األولالباب األول
أحكام عامةأحكام عامة

اJـاداJـادّة األولى :ة األولى : تطـبـيـقـا ألحـكـام اJادة 47 من الـقـانون
رقم 09-09 اJـــــؤرخ في 13 مـــــحـــــرم عـــــام 1431 اJـــــوافق 30
t2010 ـالية لـسنةJـتضمن قـانون اJديسـمبر سنة 2009 وا
يـهدف هـذا اJرسـوم إلى حتـديد كـيفـيـات حتصـيل وتوزيع
اإلتـاوة عن الـنـسـخة اخلـاصـة اJـسـتـحـقة بـعـنـوان اسـتـيراد
أجــهــزة االســتــنــســاخ اخلــطي وإنــتــاجــهــا وتــدعى في صــلب

النص " اإلتاوة عن االستنساخ اخلطي ".

اJــاداJــادّة ة 2 : : يـــقــصـــد بـــجـــهــاز االســـتـــنــســـاخ اخلـــطيt في
مـفهوم هذا اJـرسومt كل جهاز يـسمح باستـنساخ مصنف
tمطبوع في شـكل نسخة على ورق أو على دعائم مشابهة
بــواسـطــة تـقــنــيـة فــوتـوغــرافـيــة أو تــقـنــيـة �ــاثــلـة تــسـمح

بإجراء قراءة مباشرة للمصنف.  
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XـراقـبJا Xتمـكـ tعـلى اخلـصـوص tكـمـا يجـب علـيـهم
احملــلـــفـــX من دخـــول احملالت الـــتــجـــاريـــة وأمــاكـن ووســائل
الـتـخــزين وتـبـلـيـغـهم بـجـمـيع اJـعـلـومـات أو الـوثـائق ذات

الصلة باألجهزة اJعنية بوجوب التصريح.

تــــتـــوج اJــــراقـــبــــة �ـــحــــضـــر يــــوقـــعه كـل من األعـــوان
اJـذكــورين في الـفــقـرة األولى أعاله والـطــرف الـذي خـضع

للمراقبة.

 وفـي حـالــة رفض هــذا األخــيـر الــتــوقــيعt يــذكـر ذلك
في احملضر.

اJاداJادّة ة 14 : : تلتـزم اJؤسـسات الـعمـوميـة اJتـدخلة في
مـراقــبـة األنــشـطــة الـتــجـاريــةt بـتـبــلـيـغ الـديـوان الــوطـني
حلقوق اJـؤلف واحلقـوق اجملاورة بـاJعـلومـات التي تـمكنه
من الـــتــــأكـــد مـن صـــحـــة الــــتـــصــــريـــحـــات الــــتي يـــدلـي بـــهـــا

اJلزمون باإلتاوة عن االستنساخ اخلطي.

15 : :  يــلــتــزم أعــوان الــديــوان الــوطـنـي حلــقـوق اJـاداJـادّة ة 
اJـــؤلـف واحلـــقـــوق اجملـــاورة اJـــكـــلـــفـــون �ـــراقـــبـــة أنـــشـــطـــة
اJــلـــزمــX بــاإلتـــاوة وبــتـــحــصــيل اإلتـــاوة عن االســتـــنــســاخ
اخلــطيt �ــراعــاة الــطــابـع الــســري لــلــمــعــلــومــات اJــتــعــلــقــة
بـاألنـشــطـة الـتــجـاريـة الــتي حـصـلــوا عـلـيـهــا خالل �ـارسـة

وظيفتهم.

الفصل الثالثالفصل الثالث
توزيع اإلتاوةتوزيع اإلتاوة

اJـاداJـادّة ة 16 : : يـتــولى الـديــوان الـوطــني حلـقــوق اJـؤلف
واحلــقـوق اجملــاورة تـوزيع اإلتــاوة عن االسـتــنـســاخ اخلـطي
عـلى أساس بـرامج توزيع تـقـوم بتـحضـيرهـا جلنـة توزيع

ويوافق  عليها الوزير اJكلف بالثقافة �قرر.

17 : : تـــــؤسس جلـــــنـــــة تــــقـــــنـــــيـــــة تــــدعـى " جلـــــنــــة اJــــاداJــــادّة ة 
التوزيع"t  تكلف �ا يأتي :

- مـــعـــرفــة اJـــبــالغ الـــتي ســـيــتـم تــوزيـــعــهـــا بــعـــنــوان
tاإلتاوة عن االستنساخ اخلطي

- تـسـطـيـر بـرامج الـتـوزيـع بـتـقـيـيـد اJـشـاريع الـتي
tقترحةJبالغ اJستفيدين واJسيتم تمويلها وا

- الـسـهر عـلى تـنـفيـذ بـرامج التـوزيع بـعد اJـصـادقة
عليها.

اJـاداJـادّة ة 18 : : تـوجه اJـبـالغ احملـصلـة بـعـنـوان اإلتاوة عن
االستنساخ اخلطي Jا يأتي :

tتمويل إجناز إقامة للكتابة وعملها -

الفصل الثانيالفصل الثاني
حتصيل اإلتاوةحتصيل اإلتاوة

اJـاداJـادّة ة 9 : : طـبــقـا لـلــفـقـرة 2 من اJـادة 47  من الــقـانـون
رقم 09-09 اJـــــؤرخ في 13 مـــــحــــــرم عـــــام 1431 اJـــــوافق 30
ديـــســـمــــبـــر ســـنـــة 2009 واJـــذكـــور أعـالهt يـــكـــلـف الـــديـــوان
الـــوطـــني حلـــقـــوق اJـــؤلـف واحلـــقـــوق اجملـــاورة بـــتـــحـــصـــيل

اإلتاوة عن االستنساخ اخلطي.

tـــادة 4 أعالهJ10 : : بــــغض الــــنـــظــــر عن أحــــكـــام ا اJــاداJــادّة ة 
يـخــضع مـســتـوردو ومــنـتــجـو أجــهـزة االســتـنـســاخ اخلـطي

لدفع اإلتاوة عن االستنساخ اخلطي.

يـــتــــعـــX عـــلـى اJـــلــــزمـــX بـــاإلتــــاوة عن االســـتــــنـــســـاخ
اخلـــطيt أن يــصـــرحــوا Jــصـــالح الــديـــوان الــوطـــني حلــقــوق
اJـؤلف واحلـقــوق اجملـاورةt بـاسـتـيـراد أجـهـزة االسـتـنـسـاخ

اخلطي أو إنتاجها.

يــــرفـق £ــــوذج الــــتـــــصــــريح بـــــاJــــلــــحـق األول من هــــذا
اJرسوم.

11 : : يـــحـــــدد مـــبـــلـغ اإلتـــاوة عـن االســــتــــنـــســـاخ اJــاداJــادّة ة 
اخلــــــطي عـــــلـى أســــــاس الـــــقــــــيــــــمـــــة اجلــــــمــــــركــــــيـــــة جلـــــهــــاز
االستنساخ اخلـطي اJستورد أو على أساس قيمة اخلروج

من اJصنع للجهاز اJصنوع محليا.   

اJــاداJــادّة ة 12 : يـــجب أن يـــكــون الـــتــصـــريح ودفع اإلتــاوة
عن االستنساخ اخلطيt كما يأتي :

- بالـنـسـبة لألجـهـزة اJـصـنوعـة مـحـليـا خالل الـشـهر
tتاجرة بهاJالذي يلي ا

- بـــالـــنـــســبـــة لألجـــهـــزة اJـــســتـــوردة : قـــبل تـــســجـــيل
التصريح جمركيا.

يـــســلـم الــديـــوان الــوطـــني حلـــقــوق اJـــؤلف واحلـــقــوق
اجملـــاورة لـــلـــمـــلـــزمـــX الـــذين أتـــمـــوا إجـــراءات الـــتـــصـــريح

والدفع :

tوصل إيداع التصريح -

- وصل بــاJــبــالغ اJـــدفــوعــة حــسب الــنــمــوذج اJــرفق
باJلحق الثاني من هذا اJرسوم.

اJــــــاداJــــــادّة ة 13 : : يـــــتـــــعــــــX عـــــلى اJـــــلــــــزمـــــX بـــــاإلتـــــاوة عن
االستنساخ اخلـطيt اخلضوع في أي حلظة Jراقبة يجريها
األعــوان احملـــلــفـــون الــتـــابــعـــون لــلـــديــوان الـــوطــنـي حلــقــوق

اJؤلف واحلقوق اجملاورة.
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21 : : جتــتـــمع الــلــجــنــة �ــقــر الــديــوان الــوطــني اJـاداJـادّة ة 
حلقوق اJؤلف واحلقوق اجملاورة.

جتتمع الـلجنة مرتX (2) في السنـة وكلمـا اقتضت
الضرورة باستدعاء من رئيسها.

اJــاداJــادّة ة 22 : : يـــضع الـــديـــوان الــوطـــني حلـــقـــوق اJــؤلف
واحلـــــقــــوق اجملــــاورةt حتـت تــــصـــرف الـــلـــجـــنــــةt الـــوســـائل
اJـــاديـــة والـــكــفـــاءات الـــتي تـــفـــيــدهـــا في عـــمـــلــهـــا وفي أداء

مهامها. 

اJــاداJــادّة ة 23 : : يــتـــولى اJــديـــر الــعـــام لــلـــديــوان الـــوطــني
حلقوق اJؤلف واحلقوق اجملاورة أمانة اللجنة.

يـــقـــدم اJـــديـــر الـــعـــام تـــقـــريـــرا حـــول تـــنـــفـــيـــذ بـــرامج
التوزيع للجنة.

يـــبـــلغ اJـــديـــر الـــعـــام الـــلـــجـــنـــة بـــجـــمـــيـع اJـــعـــلـــومــات
والوثائق التي يراها مفيدة.

اJاداJادّة ة 24 : : تصـادق اللجـنة عـلى نظـامهـا ويوقع عـليه
الوزير اJكلف بالثقافة.

يحدد نظام اللجنةt على اخلصوصt ما يأتي :

- كـــيــــفــــيــــات حتـــضــــيــــر بــــرامج تــــوزيع اJــــســــاعـــدات
tصادقة عليها وتنفيذهاJوا

- قواعد انتقـاء اJشاريع ومنح اJسـاعدات ومعايير
tوإجراءات ذلك

tناقشاتJنظام ا -

tقواعد النصاب -

tداوالتJقواعد ا -

- قــواعـد الـنــظـام اJــرتـبـطــة بـاJـواظــبـة عــلى حـضـور
االجتماعات.

اJاداJادّة ة 25 :  : ينشر هـذا اJرسوم في اجلريـدة الرّسميّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـرر بـاجلـزائـر في 18 رمـضـان عام 1432 اJـوافق 18
غشت سنة 2011.

 أحمد أويحيىأحمد أويحيى

- تـمويل إقـامة مـؤلفـX ¦ اخـتيـار مشـاريعـهمt على
tمستوى إقامة الكتابة

- دعم مـشاريع مـؤلـفـX بـغـيـة تمـكـيـنـهم من الـتـفرغ
tكليا للكتابة أو لترجمة مؤلفات أدبية قيّمة

tدعم النشر حلساب مؤلف مصنفات قيّمة -

- دعم نـشــر اJـؤلـفـات الــقـيّـمــة واJـبـيــعـات الـبــطـيـئـة
tXجزائري XؤلفJ

- دعم بـيـع اJـؤلــفـات الــقــيّـمــة واJــبـيــعـات الــبــطـيــئـة
tكتباتJعلى مستوى ا Xجزائري XؤلفJ

tلتكوين مخزون االنطالق XكتبيJمساعدة ا -

- دعـم تـــصـــور دعـــائـم لـــتـــرقـــيــــة الـــكـــتـــاب اجلـــزائـــري
وإجنازها وإنتاجها.

�ــكن أن تــخــصص اJــبــالغ احملــصـلــة بــعــنــوان اإلتـاوة
عن االســـــتــــنــــســــاخ اخلــــطـي في حــــدود 10 % من الـــــتــــوزيع
اإلجـمــالي الـســنـوي  بـنــاء عـلـى مـقـرر مـن الـوزيـر اJــكـلف

بالثقافةt للتكفل بالوضعيات االجتماعية للكتاب. 

اJاداJادّة ة 19 : : تكـون اJسـاعدات اJـمنـوحة بـعنـوان اJادة
18 أعالهt مــــوضـــــوع اتــــفــــاقـــــيــــات حتــــدد مـــــبــــلغ اJـــــســــاعــــدة

وتـــخــصــيــصه الــدقــيق وكـــيــفــيــات الــدفع وكــذا الــتــزامــات
اJستفيد من اJساعدة.

اJاداJادّة ة 20 : :  تتكون جلنة التوزيع من :

tرئيسا tكلف بالثقافةJثل الوزير ا� -

- اJـــديـــر اJـــكـــلـف بـــالـــكـــتـــاب والـــنـــشـــريـــات بــوزارة
tالثقافة

tركز الوطني للكتابJمدير ا -

- رؤساء الـلـجان الـدائمـة اخملـتصـة للـمـركز الـوطني
tللكتاب

t(2) من مجال الكتاب Xإثن Xمحترف -

- شـخـصـيـتX (2) مـعـتـرف بـإسـهـامـاتـهـمـا في مـجال
اإلبداع األدبي والكتاب.

�ـــكن الــــلـــجــــنـــة االســـتــــعـــانـــة بــــأي شـــخص مـن شـــأنه
مساعدتها في أشغالها.

حتـدد الـتـشـكيـلـة االسـمـيـة للـجـنـة �ـقـرر من الـوزير
اJكلف بالثقافة.
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اجلمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبيةاجلمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية

اJلحق األولاJلحق األول 

الديوان الوطني حلقوق اJؤلف و احلقوق اجملاورةالديوان الوطني حلقوق اJؤلف و احلقوق اجملاورة

تصريح استيراد أو إنتاج جهاز أو أجهزة االستنساخ اخلطي رقم........................ مؤرخ في................................ تصريح استيراد أو إنتاج جهاز أو أجهزة االستنساخ اخلطي رقم........................ مؤرخ في................................ 

(اJـادة 47 من الــقــانـون رقم 09-09 اJـؤرخ في 13 مــحـرم عـام 1431 اJـوافق 30 ديـســمــبـر ســنـة 2009 واJــتـضــمن قــانـون
اJــالـيـة لــسـنـة 2010 و اJــرسـوم الــتــنـفــيـذي رقم 11-294 اJـؤرخ في 18 رمــضـان عـام 1432 اJـوافق 18 غــشت سـنـة 2011

واJتعلق بكيفيات حتصيل اإلتاوة عن أجهزة االستنساخ اخلطي وتوزيعها).

I- اJقر االجتماعي للمستورد أو للمنتج :اJقر االجتماعي للمستورد أو للمنتج :

التسمية : .................................................................................................................................................

العنوان: ...................................................................................................................................................

الهاتفt الفاكسt البريد اإللكتروني: ........................................................................................................... 

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

I I I I I I I I I I I I I I  I I I I I I :رقم التعريف اجلبائي

II- وصف اجلهاز أو األجهزة :- وصف اجلهاز أو األجهزة :

القيمة اجلمركية أو قيمةالقيمة اجلمركية أو قيمة
خروج اجلهاز من اJصنعخروج اجلهاز من اJصنع الكميةالكمية النوعالنوع تعيX اجلهازتعيX اجلهاز التعريفة اجلمركية التعريفة اجلمركية 1

أصرّح أنني أطلعت على األحكام التشريعية و التنظيمية اJطبقة في هذا اجملال و أشهد أن اJعلومات اJذكورة في هذا
التصريح صادقة و صحيحة. 

 حرر بـ ............... في ..................

اسم وتأشيرة و إمضاء اJستورد أو اJنتج                         تأشيرة الديوان الوطني حلقوق اJؤلف و احلقوق اجملاورة
                                                                                                            اخلتم و اإلمضاء 

1 - لألجهزة اJستوردة
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اجلمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبيةاجلمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية
 

اJلحق الثانياJلحق الثاني 

الديوان الوطني حلقوق اJؤلف و احلقوق اجملاورةالديوان الوطني حلقوق اJؤلف و احلقوق اجملاورة

وصل باJبالغ اJدفوعة بعنوان دفع اإلتاوة عن أجهزة االستنساخ اخلطيوصل باJبالغ اJدفوعة بعنوان دفع اإلتاوة عن أجهزة االستنساخ اخلطي

(اJـادة 47 من الــقــانـون رقم 09-09 اJـؤرخ في 13 مــحـرم عـام 1431 اJـوافق 30 ديـســمــبـر ســنـة 2009 واJــتـضــمن قــانـون
اJــالـيـة لــسـنـة 2010 و اJــرسـوم الــتــنـفــيـذي رقم 11-294 اJـؤرخ في 18 رمــضـان عـام 1432 اJـوافق 18 غــشت سـنـة 2011

واJتعلق بكيفيات حتصيل اإلتاوة عن أجهزة االستنساخ اخلطي و توزيعها ).

السيد............................................................مصلحة.................................................................................

استلم من السيدt السيدةt اآلنسة .................................................................................................................

العنوان ....................................................................................................................................................

مبلغ ........................................................................................................................................................

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

تسوية لـ ...................................................................................................................................................

اJوافق للتصريح رقم......................................اJؤرخ في.............................................................................

                                                                                               حرر بـ ............ في ..................

                                                                                                        اإلمضاء واخلتم
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اJــوافق 20 يــنـــايــر ســـنــة t1992 اJـــعــدل واJـــتــمم واJـــذكــور
أعالهt تــنــشــأ مــراكـز لــلــتــكــوين اJــهـنـي والـتــمــهــX وحتـول
مــلـــحـــقــة مـــركــز الـــتـــكــوين اJـــهـــني والــتـــمـــهــX إلى مـــركــز
لـــلــتـــكــوين اJـــهــني والـــتــمـــهــX حــسـب اجلــدولــX (أ) و (ب)

اJلحقX بهذا اJرسوم.

اJـادة اJـادة 2 :   :  يـتــرتب عـلـى اJـلـحــقــة احملــولــة إلــى مـركـز
لـلـتـكويـن اJهـني والـتـمـهـX اJـنـصـوص عـلـيــها فــــي اJـادة

األولى أعــالهt ما يأتي :

- إعــــــداد جــــــرد كــــــمـي وكــــــيــــــفي وتــــــقــــــديــــــري لـألمالك
Xالـتابع XستـخدمJنقولـة والعقـارية والتـجهيـزات واJا
tXـهـنـي والـتـمـهـJلــلـمـلـحــقـة احملـولـة إلى مــركـز لـلـتــكـوين ا

tعمول بهاJوالتنظيمات ا Xطبقا للقوان

- إعداد حـصيلة خـتاميـة حضوريـة تتعـلق بالوسائل
وتـبـX قـيـمـة عــنـاصـر الـذمـة اJـالـيـة لـلـمـلـحـقـة احملـولـة إلى

tXهني والتمهJمركز للتكوين ا

- حتـــديــــد إجـــراءات تـــبــــلـــيغ اJــــعـــلـــومــــات والـــوثـــائق
واألرشـيف الـتـابع لــلـمـلـحـقــة احملـولـة إلى مـركــز لـلـتـكـوين

.Xهني والتمهJا

اJادة اJادة 3 :  :  ينـشر هـذا اJرسـوم في اجلـريدة الـرّسمـيّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـرر بـاجلـزائـر في 18 رمــضـان عـام 1432 اJـوافق 18
غشت سنة 2011.

 أحمد أويحيى أحمد أويحيى

مرسـوم مرسـوم تنـفيذي رقم تنـفيذي رقم 11 -  - 295 مؤرخ في  مؤرخ في 18 رمـضان عام رمـضان عام
1432 اJـوافق  اJـوافق 18 غــشت ســنـة  غــشت ســنـة t t2011 يــتـضــمن إنــشـاءيــتـضــمن إنــشـاء

مـراكز لـلـتـكويـن اJـهـني والـتمـهـX وحتـويـل ملـحـقةمـراكز لـلـتـكويـن اJـهـني والـتمـهـX وحتـويـل ملـحـقة
مــــركـــــز الــــتـــكــــويـن اJـــهــــني والــــتــــمــــهــــX إلى مــــركـــزمــــركـــــز الــــتـــكــــويـن اJـــهــــني والــــتــــمــــهــــX إلى مــــركـــز

.Xهني والتمهJللتكوين اXهني والتمهJللتكوين ا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

tإن الوزير األول
-  بـــنـــاء عـــلـى تـــقـــريـــر  وزيـــر الـــتـــكـــوين والـــتـــعـــلـــيم

tXهنيJا
- وبـناء على الـدستـورt ال سيمـا اJادتان 85-3 و125

t( الفقرة 2)  منه
- و�ــــقــــتــــضـى اJــــرســــــوم الــــرئــــــاسي رقم 10 - 149
اJــــــؤرخ في 14  جـــمــــادى الـــثـــانـــيـــة عــــام 1431 اJــــوافق 28

 tأعضاء احلكومـة Xتضمن تعيJمايو سنة 2010 وا
- و�ــــقــــتــــضى اJـــــرســــوم الــــتــــنــــفــــيــــــذي رقـم 64-91
اJــؤرخ في 15 شــعـــبــان عــام 1411 اJــوافق 2 مــارس ســنــة
tXهني والتمهJ1991 الذي يحدد قائـمة مراكز التكوين ا

tتممJعدل واJا
- و�ــــقــــتــــضى اJـــــرســــوم الــــتــــنــــفــــيــــــذي رقـم 27-92
اJــــؤرخ في 15 رجـب عـــام 1412 اJــــوافق 20 يــــنــــايـــر ســــنـــة
1992 واJـــتــضــمـن الــقــانـــون األســاسي الـــنــمـــوذجي Jــراكــز

tتممJعدل واJا tXهني والتمهJالتكوين ا
tوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم  ما يأتي :يرسم  ما يأتي :

اJــادة األولى : اJــادة األولى : طـــبـــقـــا ألحـــكـــام اJـــادة 3 من اJــــرســوم
الــــتـــنــــفــــيـــــذي رقـم 92-27 اJــــؤرخ في 15 رجـب عـــام 1412

اجلدول (أ)اجلدول (أ)
قائمة مراكز التكوين اJهني والتمهX اJنشأةقائمة مراكز التكوين اJهني والتمهX اJنشأة

مقر اJركزمقر اJركزتسمية اJركزتسمية اJركز

01 -  والية أدرار -  والية أدرار

01-12 مركز التكوين اJهني والتمهX بأدرار  4

01-13 مركز التكوين اJهني والتمهX بتيميمون 2

01-14 مركز التكوين اJهني والتمهX ببرج باجي مختار

10 -  والية البويرة -  والية البويرة

10-16 مركز التكوين اJهني والتمهX بجباحية

12 -  والية تبسة-  والية تبسة

12-16 مركز التكوين اJهني والتمهX ببئر اJقدم

أدرار
تيميمون

برج باجي مختار

جباحية

بئر اJقدم
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اجلدول (أ) (تابع)اجلدول (أ) (تابع)

مقر اJركزمقر اJركزتسمية اJركزتسمية اJركز

13 -  والية  تلمسان -  والية  تلمسان

13-24 مركز التكوين اJهني والتمهX ببوجليدة

13-25 مركز التكوين اJهني والتمهX بسيدي اجلياللي

14 -  والية  تيارت -  والية  تيارت

14-12 مركز التكوين اJهني والتمهX بتيارت  4

14-13 مركز التكوين اJهني والتمهX �دريسة

17 - والية اجللفة - والية اجللفة

17-13 مركز التكوين اJهني والتمهX �سعد

26 - والية اJدية - والية اJدية

26-11 مركز التكوين اJهني والتمهX ببوغزول

26-12 مركز التكوين اJهني والتمهX بالزبيرية

30 -  والية ورقلة -  والية ورقلة

30-17 مركز التكوين اJهني والتمهX بالنزلة

34 -  والية برج بوعريريج -  والية برج بوعريريج

34-16 مركز التكوين اJهني والتمهX بحسناوة

34-17 مركز التكوين اJهني والتمهX بالعش

36 -  والية  الطارف -  والية  الطارف

36-10 مركز التكوين اJهني والتمهX ببوحجار 2

40 -  والية  خنشلة -  والية  خنشلة

40-11 مركز التكوين اJهني والتمهX بتاوزيانت

41 - والية سوق أهراس - والية سوق أهراس

41-11 مركز التكوين اJهني والتمهX بأم العظا�

47 - والية  غرداية - والية  غرداية

47-18 مركز التكوين اJهني والتمهX بحاسي الفحل

بوجليدة
سيدي اجلياللي

تيارت
مدريسة

مسعد

بوغزول
الزبيرية

النزلة

حسناوة
العش

بوحجار

تاوزيانت

أم العظا�

حاسي الفحل

اجلدول ( ب )اجلدول ( ب )
Xهني والتمهJلحقة احملولة إلى مركز للتكوين اJاXهني والتمهJلحقة احملولة إلى مركز للتكوين اJا

تسمية اJلحقةتسمية اJلحقة
مقر اJركزمقر اJركزتسمية اJركزتسمية اJركزاJؤسسة التابعة لهااJؤسسة التابعة لها احملولة احملولة

01 -  والية أدرار -  والية أدرار

- ملحقة سالي
- مركز التكوين اJهني

والتمهX برقان
01-15 مركز التكوين اJهني

والتمهX بسالي
سالي
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"اJادة 9 : .......................................................
يــقـدم اإلثــبـات  عــلى تــوفـر احملـالت لـلــجـنــة االعـتــمـاد

بعد إبالغ رأيها باJوافقة".

اJــــــاداJــــــادّة ة 4 : : تـــــــعـــــــدل أحـــــــكـــــــام اJــــــادة 11 من اJـــــــرســــــوم
الـــتـــنــــفـــيـــذي رقم 09-18 اJــــؤرخ في 23 مـــحـــرّم عـــام 1430
اJــوافق 20 يــنــايــر ســنـة 2009 واJــذكــــور أعــالهt وحتــــرر

كما يأتي :
"اJـــــادة  11 : تــــــخـــــضـع طـــــلــــــبــــــات اعـــــتــــــمـــــاد الــــــوكالء
الـعقـاريX لـلـتحـقيق اإلداري الـذي تـقوم به مـصالح األمن
اخملــتـصـةt التي يتعـX عليها تـقد� رأيها للـجنة االعتماد

خالل مدة شهرين (2) ابتداء من تاريخ االتصال بها".

اJـــــاداJـــــادّة ة 5 : :  تــــــتــــــمم أحــــــكــــــام اJــــــادة  12 مـن اJــــــرســـــوم
الـــتـــنــــفـــيـــذي رقم 09-18 اJــــؤرخ في 23 مـــحـــرّم عـــام 1430
اJــوافق 20 يـــنــايــر ســنــة 2009 واJـــذكـــــور أعاله وتـــحـــرر

كما يأتي :
"اJادة 12 : .......................................................

- في حالة التحقيق السلبي".

اJــــــاداJــــــادّة ة 6 : : تــــــتـــــــمـم أحـــــــكـــــــام اJــــــادة 26 من اJـــــــرســــــوم
الــتـــنــفـــيـــذي رقـم 09-18 اJـؤرخ في 23 مــحــرّم عـام 1430
اJـوافـق 20 يـنــايـر سنة 2009 واJـذكــور أعـالهt وتـحـرر

كما يأتي :
"اJادة 26 : .......................................................
يتعX على جلـنة االعتماد البت في طـلبات االعتماد
في أجل خــمــسـة عــشـر (15) يـومــا بــعـد تــسـلم رأي مــصـالح

األمن اخملتصة اJنصوص عليها في اJادة 11 أعاله.
يـجب عـلى جلـنـة االعـتــمـاد أن تـبـلغ رأيـهـا لـلـمـتـرشح
بـــالــقــبــول أو بـــالــرفض في أجل خـــمــســة عــشــر (15) يــومــا

التي تلي تاريخ اجتماعها".

7 : : بــــــغـض الــــــنــــــظــــــر عـن أحــــــكــــــام اJـــــادة 8 من اJـــــاداJـــــادّة ة 
اJـرسـوم الــتـنـفـيـذي رقم 09-18 اJـؤرخ في 23 مـحـرّم عام
1430 اJـوافق 20 يــنـايــر ســنـة 2009 واJــذكـور أعـالهt �ـكن

الـوكالء الـعـقـاريX اJـمـارسـtX الذين يـثـبـتـون على األقل
خمس (5) سنوات  متـواصلة من اخلدمة تكون مثبتةt أن
يــتـرشــحـوا لــلـحــصـول عــلى اعـتــمــاد الـوكــيل الـعــقـاري في
أجل سـنة (1) واحدة ابـتـداء من تـاريخ نشـر هـذا اJـرسوم
فـي اجلـريـدة الـرسـمــيـةt شـريـطـة أن يــسـتـوفـوا الـشـــروط
األخرى احملددة في اJـرســوم التـنفيذي رقم 09-18 اJؤرخ
في 23 مــــحــــرّم عـــام 1430 اJــــوافق 20 يــــنــــايــــر ســــنـــة 2009

واJذكور أعاله. 

مرسـوم مرسـوم تنـفيذي رقم تنـفيذي رقم 11 -  - 296 مؤرخ في  مؤرخ في 18 رمـضان عام رمـضان عام
1432 اJــوافق  اJــوافق 18 غـــشت ســـنــة  غـــشت ســـنــة t t2011  يـــعـــدل ويـــتــمم يـــعـــدل ويـــتــمم

اJــــرســــوم الـــــتــــنــــفـــــيــــذي رقم اJــــرســــوم الـــــتــــنــــفـــــيــــذي رقم 09 -  - 18 اJــــؤرخ في  اJــــؤرخ في 23
مــحـرمــحـرّم عـام م عـام 1430 اJـوافق  اJـوافق 20 يـنـايــر سـنـة  يـنـايــر سـنـة 2009 الـذي الـذي
يــحــدد الـــتــنــظــيم اJــتــعــلـق �ــمــارســة مــهــنــة الــوكــيليــحــدد الـــتــنــظــيم اJــتــعــلـق �ــمــارســة مــهــنــة الــوكــيل

العقاريالعقاري.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

tإنّ الوزير األول
tبناء على تقرير وزير السكن والعمران  -

-  وبــنـــاء عــلى الـــدســتـــورt ال ســيّـــمــا اJـــادتــان 85 -3
tو125 (الفقرة 2) منه

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

tأعضاء احلكومة Xتضمن تعيJ2010 وا

- و�ـقـتـضى اJـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 09-18 اJـؤرخ
في 23 مـحرّم عام 1430 اJوافق 20 ينـاير سـنة 2009 الذي
tتـعـلق �مـارسة مـهـنة الـوكـيل العـقاريJيـحدد الـتنـظـيم ا

tتممJعدل واJا
tو بعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسميرسم ما يأتي : ما يأتي :

اJــــاداJــــادّة األولى : ة األولى : يـــعــــدل ويـــتـــمم هــــذا اJـــرســـوم أحـــكـــام
اJـرسـوم الــتـنـفـيـذي رقم 09-18 اJـؤرخ في 23 مـحـرّم عام

1430 اJوافق 20 يناير سنة 2009 واJذكور أعاله.

اJـاداJـادّة ة 2 : : تــعــدل أحـكــام اJــطـة الــســادســة من الـنــقــطـة
األولـى من اJـــادة 8 مـن اJـــرســــوم الـــتــــنـــفــــيـــذي رقم 18-09
اJــؤرخ في 23 مـــحـــرّم عــام 1430 اJــوافق 20 يــنـــايــر ســـنــة

2009 واJذكور أعالهt وحترر كما يأتي :

"اJادة 8 : .......................................................
أن يثبت :

- بـالــنسـبـة لـنـشـاطـات الـوكـالـة العـقــارية والـقـائم
بـــاألمــالك الــعـــقــــاريـــة حــيــــازة شـــهــادة عـــلـــيـــا  في اJـــيــدان
الـقــانــوني  أو الــتــجــاري  أو االقــتــصــادي أو احملـاســبي  أو

tالعقاري أو التقني
- بـالـنـسـبـــة لـنـشـــاط الـوسـيــط الـعــقـــاري حـيـــازة
شــــهــــــادة تــــقـــــنـي ســـــام فـــي اJـــيــــــدان الـــتــــــجــــــــاري  أو

احملـاسبي أو العقاري أو التقني". 

اJاداJادّة ة 3 : : تتـمم أحكام اJادة 9 من اJرسـوم التنـفيذي
رقم 09-18 اJـــــؤرخ في 23 مـــــحـــــرّم عـــــام 1430 اJـــــوافق 20

يناير سنة 2009 واJذكور أعاله بفقرة حترر كما يأتي :
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- و�ـــقـــتـــضى اJـــرســـــوم الـــتـــنـــفــــيـــذي رقــم 410-05
اJـؤرخ في 16 رمـضان عام 1426 اJـوافق 19 أكتـوبر سـنة

t2005 الذي يحدد صالحيات وزير الشباب والرياضة

- و�ـقـتـضى اJـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 09-15 اJـؤرخ
في 14 مـحرم عام 1430 اJوافق 11 ينـاير سـنة 2009 الذي
يـــحــــدد شـــروط إحــــداث اJـــدارس الــــريـــاضــــيـــة الــــوطـــنــــيـــة
واجلـهوية اJـتخـصصة وتـنظـيمهـا وسيـرهاt ال سيـما اJادة

t7 منه
tوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم  ما يأتي :يرسم  ما يأتي :

اJــــادة األولى : اJــــادة األولى :  يـــهـــدف هـــــذا اJـــرســـــوم إلـى إحـــداث
مــدرسـة وطــنــيـة لــريــاضـات الــفــروســيـة بــالــبـلــيــدةt واليـة
الـبـلـيـدةt تـطـبـيـقـا ألحـكـام اJـادة 7 من اJـرسـوم الـتـنـفـيذي
رقم 09-15 اJـــــؤرخ في 14 مـــــحـــــرم عـــــام 1430 اJـــــوافق 11
يــنـــايـــر ســـنــة 2009 الـــذي يــحـــدد شـــروط إحـــداث اJــدارس
الــريـاضــيـة الــوطـنــيـة واجلــهـويـة اJــتـخــصـصــة وتـنــظـيــمـهـا

وسيرها.

2 :   :  تــــتـــوفـــر اJـــدرســــة الـــوطـــنـــيــــة لـــريـــاضـــات اJــادة اJــادة 
tالـفــروسـيــة عـلى مـدرســة جـهــويـة يـحــدد مـقــرهـا �ـعــسـكـر

والية معسكر.

3  :  :  تـــتـــولى اJـــدرســـة الـــوطـــنـــيـــة لـــريـــاضـــات اJــادة اJــادة 
الـــفــــروســــيـــة تــــكــــوين اJــــواهب الــــريــــاضـــيــــة الــــشـــابــــة في

االختصاصات اآلتية :
tالقفز على احلواجز -
tالقدرة على التحمل -

tالترويض -
- اJسابقة الكاملة.

اJــــادة اJــــادة 4 :   :  تـــــتــــولى اJـــــدرســــة اجلــــهــــويـــــة لــــريــــاضــــات
الفروسية �عـسكر تكوين اJواهب الرياضية الشابـة في

االختصاصـات اآلتية :
tالقفز على احلواجز -
tالقدرة على التحمل -

- الترويض.

اJادة اJادة 5 :  :  ينـشر هـذا اJرسـوم في اجلـريدة الـرّسمـيّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـرر بـاجلـزائـر في 18 رمـضـان عام 1432 اJـوافق 18
غشت سنة 2011.

 أحمد أويحيى أحمد أويحيى

�ـكن الوكالء العـقاريX اJـمارسX نـشاطهم والذين
ال يـحـوزون عــلى شـرط عــدد الـسـنــوات اJـنــصـوص عـلــيـهـا
أعالهt أن يـتـرشـحــوا لـلـحـصـول عـلـى االعـتـمـادt بـشـرط أن

يثبتوا :
- اســـــتــــــيـــــفـــــاءهـم لـــــلــــــشـــــروط احملـــــددة فـي اJـــــرســـــوم
الـــتـــنــــفـــيـــذي رقم 09-18 اJــــؤرخ في 23 مـــحـــرّم عـــام 1430

tذكور أعالهJوافق 20 يناير سنة 2009 واJا
tتـشـغـيل  عـامل دائم حتت سـلـطتـهم ومـسـؤولـيـتهم -
يـستـوفي شروط الـتأهـيل احملددة في اJادة 8 من اJـرسوم
الـــتـــنــــفـــيـــذي رقم 09-18 اJــــؤرخ في 23 مـــحـــرّم عـــام 1430

اJوافق 20 يناير سنة 2009 واJذكور أعاله.
اJــــاداJــــادّة ة 8 : : يــــرخـص لــــلــــمــــرشـــــحــــX لــــلــــحـــــصــــول عــــلى
االعـتـمادt الـذين �ـارسـون نـشـاطهـم عنـد تـاريخ نـشـر هذا
اJـرســوم في اجلـريــدة الـرسـمــيـة والـذيـن أودعـوا مـلــفـاتـهم
لـدى جلـنـة االعتـمـادt قـصـد تسـويـة وضـعـيتـهمt أن يـتـابـعوا
�ـارسـة نــشـاطـاتــهم شـريـطــة الـتـزامــهم بـأعـراف وتــقـالـيـد

اJهنة وذلك حتى تتخذ جلنة االعتماد قرارها.
اJـاداJـادّة ة 9 : : تـلــغى أحــكـام اJــطـة الــرابـعــة من الــنـقــطـة أ
والـفـقرة الـثانـية لـلـمطـة الرابـعة مـن النـقطـة ب من اJادة
10  وكـذا أحـكام الـفـقـرة الثـانـيـة من اJادة 40 من اJـرسوم

الـــتـــنــــفـــيـــذي رقم 09-18 اJــــؤرخ في 23 مـــحـــرّم عـــام 1430
اJوافق 20 يناير سنة 2009 واJذكور أعاله.

اJـــــاداJـــــادّة ة 10 :  :  يـــــنــــــشــــــر  هـــــذا اJــــــرســــــوم في اجلــــــريـــــدة
الرّسميّة للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـرر بـاجلـزائـر في 18 رمـضـان عام 1432 اJـوافق 18
غشت سنة 2011.

 أحمد أويحيى أحمد أويحيى
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مرسـوم مرسـوم تنـفيذي رقم تنـفيذي رقم 11 -  - 297 مؤرخ في  مؤرخ في 18 رمـضان عام رمـضان عام
1432 اJـوافق  اJـوافق 18 غــشت سـنـة  غــشت سـنـة t t2011 يـتـضـمن إحـداثيـتـضـمن إحـداث

مــــدرســــة وطـــــنــــيــــة ومــــدرســـــة جــــهــــويـــــة لــــريــــاضــــاتمــــدرســــة وطـــــنــــيــــة ومــــدرســـــة جــــهــــويـــــة لــــريــــاضــــات
الفروسيةالفروسية.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
tإنّ الوزير األول

tبناء على تقرير وزير الشباب والرياضة  -
- وبـناء على الـدستـورt ال سيّمـا اJادتان 85-3 و125

t( الفقرة 2)  منه
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 04-10 اJــــؤرخ في 27
جــمـــادى الــثــانـــيــة عــام 1425 اJــوافق 14 غــشت ســنــة 2004
واJـتـعـلق بالـتـربـيـة البـدنـيـة والـرياضـةt السـيـمـا اJادة 23

tمنه
- و�ــــقــــتــــضـى اJــــرســــــوم الــــرئــــــاسي رقم 10 - 149
اJــــــؤرخ في 14  جـــمــــادى الـــثـــانـــيـــة عــــام 1431 اJــــوافق 28

 tأعضاء احلكومـة Xتضمن تعيJمايو سنة 2010 وا



15 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 48 24 رمضان عام  رمضان عام  1432 هـ هـ
24 غشت سنة غشت سنة 2011 م م

مراسيم فرديمراسيم فرديّـةـة
والـسّادة اآلتية أسـماؤهم بصـفتهم نـوّاب مديرين بوزارة
الـتضـامن الوطـني واألسـرة واجلالـية الـوطنـية بـاخلارج -

سابقاt لتكليفهم بوظائف أخـرى :
- الــــعـــــالــــيــــة حـــــمــــزةt نــــائــــبـــــة مــــديــــر لــــلـــــنــــشــــاطــــات
tقيمة باخلارجJالكفاءات الوطنية ا Xاالقتصادية وتثم

- عـــــــمــــــــر مـــــــوســــــــلـيt نـــــــائـب مـــــــديــــــــر لـــــــلــــــــدّراســـــــات
tواإلحصائيات

- كمـال بلـعاليـةt نائب مـدير لإلعالم واالتـصال جتاه
tاجلالية الوطنية باخلارج

- مـصـطـفى إبـراهـيم بــونـابt نـائب مـديـر لـلـطـفـولـة
tراهقة في وضع اجتماعي صعب وفي خطر معنويJوا

tنائب مدير لبرامج االستثمار tحللو أبركان -
- نسيمة جديt نائبة مدير  للميزانية واحملاسبة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرســوم مـرســوم رئـاسيرئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 10 رمــضـان عـام  رمــضـان عـام 1432 اJـوافق اJـوافق
10 غــشت سـنــة  غــشت سـنــة t2011 يـتــضـمt يـتــضـمّـن إنــهـاء مــهـام مــديـرـن إنــهـاء مــهـام مــديـر

الـسـيـاحـة والـصالـسـيـاحـة والـصّـنـاعـة الـتـقـلـيـديـة ومـوانىء الـصـنـاعـة الـتـقـلـيـديـة ومـوانىء الـصّـيـدـيـد
البحري والنزهة في والية اجلزائر.البحري والنزهة في والية اجلزائر.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب مـرســوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 10 رمــضـان عـام
1432 اJــوافق 10 غـــشت ســـنــة 2011 تـــنــهـى مـــهـــام الـــسّـــيــد

صــالح بن عــكـمــومt بــصـفــته مــديـرا لــلـســيــاحـة والــصّـنــاعـة
الـتـقـلـيـديـة وموانـىء الصّـيـد الـبـحـري والـنـزهـة في والية

اجلزائرt لتكليفه بوظيفة أخـرى.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــرسـومـان رئــاسـيمــرسـومـان رئــاسـيّــان مـؤرــان مـؤرّخـان في خـان في 10 رمــضـان عـام  رمــضـان عـام 1432
اJــوافق اJــوافق 10 غــشت ســنـــة  غــشت ســنـــة t2011 يــتـــضــمt يــتـــضــمّـــنـــان إنــهــاءـــنـــان إنــهــاء

مهام مديرين للسياحة في الواليات.مهام مديرين للسياحة في الواليات.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب مـرســوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 10 رمــضـان عـام
1432 اJــوافق 10 غـــشت ســـنـــة 2011 تـــنـــهـى مـــهـــام الـــسّــادة

اآلتية أسـماؤهم بـصفتـهم مديـرين للسـياحـة في الواليات
اآلتيةt لتكليفهم بوظائف أخرى :

tفي والية بسكرة tنور الدين بونافع -
tفي والية بشار tرابح قربوعة -

tفي والية جيجل tعبد اللّه سيلي -

مـرســوم رئـاسيمـرســوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 10 رمــضـان عـام  رمــضـان عـام 1432 اJـوافق اJـوافق
10 غــشت ســنــة  غــشت ســنــة t2011 يـتــضــمt يـتــضــمّـن إنــهـاء مــهــام نـائبـن إنــهـاء مــهــام نـائب

مدير بوزارة اJالـيمدير بوزارة اJالـيّة.ة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب مـرســوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 10 رمــضـان عـام
1432 اJــوافق 10 غـــشت ســـنــة 2011 تـــنــهـى مـــهـــام الـــسّـــيــد

إبـراهـيم عابـدt بصـفتـه نائب مـدير لـلرقـابـة والبـطاقـيات
في مـديــريـة كــبـريــات اJـؤســسـات بــوزارة اJـالــيّـةt إلعـادة

إدماجه في رتبته األصلية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرســوم رئـاسيمـرســوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 10 رمــضـان عـام  رمــضـان عـام 1432 اJـوافق اJـوافق
10 غــشت سـنــة  غــشت سـنــة t2011 يـتــضـمt يـتــضـمّـن إنــهـاء مــهـام مــديـرـن إنــهـاء مــهـام مــديـر

دراســـات مـــكـــلدراســـات مـــكـــلّـف بـــاJـــلـــفـــات اخلــــاصـف بـــاJـــلـــفـــات اخلــــاصّــــة بـــاJـــديــــريــــةــــة بـــاJـــديــــريــــة
العامالعامّـة للجمارك.ـة للجمارك.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب مـرســوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 10 رمــضـان عـام
1432 اJــوافق 10 غـــشت ســـنــة 2011 تـــنــهـى مـــهـــام الـــسّـــيــد

لـعالم نـابيt بـصـفـته مديـرا لـلـدّراســـات مـكـلّــفـا بـاJـلـفـات
اخلاصّة باJديرية العامّة للجماركt إلحالته على التّقاعد.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرســوم رئـاسيمـرســوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 10 رمــضـان عـام  رمــضـان عـام 1432 اJـوافق اJـوافق
10 غــشت سـنــة  غــشت سـنــة t2011 يــتـضـمt يــتـضـمّـن إنـهــاء مـهـام اJـديـرـن إنـهــاء مـهـام اJـديـر

اجلهوي للجمارك بورقلة.اجلهوي للجمارك بورقلة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب مـرســوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 10 رمــضـان عـام
1432 اJــوافق 10 غـــشت ســـنــة 2011 تـــنــهـى مــهـــام الــسّــــيــد

عـبــــد اجملـيـد بــوسـبـيــرt بـصـفــته مـديـرا جــهـويـا لــلـجـمـارك
بورقلةt إلعادة إدماجه في رتبته األصلية.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرســوم رئـاسيمـرســوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 10 رمــضـان عـام  رمــضـان عـام 1432 اJـوافق اJـوافق
10 غــشت ســنــة  غــشت ســنــة t2011 يـتــضــمt يـتــضــمّن إنــهـاء مــهــام نـون إنــهـاء مــهــام نـوّاباب

مــــديــــرين بــــوزارة الــــتـــــضــــامن الــــوطــــني واألســــرةمــــديــــرين بــــوزارة الــــتـــــضــــامن الــــوطــــني واألســــرة
واجلالية الوطنية باخلارج - سابقا.واجلالية الوطنية باخلارج - سابقا.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب مـرســوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 10 رمــضـان عـام
Xـوافق 10 غـشت سـنة 2011 تنـهى مـهـام الـسّـيـدتJ1432 ا
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مـرســوم رئـاسيمـرســوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 10 رمــضـان عـام  رمــضـان عـام 1432 اJـوافق اJـوافق
10 غـشت سـنـة  غـشت سـنـة t2011 يـتـضـمt يـتـضـمّـن إنـهـاء مـهـام رئـيسـن إنـهـاء مـهـام رئـيس

قــسم الــســيــاســات والـتــنــمــيــة الــصقــسم الــســيــاســات والـتــنــمــيــة الــصّــنــاعــيــة بـوزارةــنــاعــيــة بـوزارة
الصالصّناعة وترقية االستثمارات - سابقا.ناعة وترقية االستثمارات - سابقا.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب مـرســوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 10 رمــضـان عـام
1432 اJــوافق 10 غـــشت ســـنــة 2011 تـــنــهـى مـــهـــام الـــسّـــيــد

إيــــديــــر بــــروريt بـــصــــفــــته رئــــيــــســــا لــــقــــسم الــــســــيــــاســـات
والــــتــــنـــمــــيـــة الــــصّـــنــــاعـــيــــة بــــوزارة الـــصّــــنـــاعــــة وتـــرقــــيـــة

االستثمارات - سابقاt إلحالته على التّقاعد.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرســوم رئـاسيمـرســوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 10 رمــضـان عـام  رمــضـان عـام 1432 اJـوافق اJـوافق
10 غـشت سنـة  غـشت سنـة t2011 يـتضـمt يـتضـمّـن تعـيX مـدير احلفظـن تعـيX مـدير احلفظ

العقاري في والية بشار.العقاري في والية بشار.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب مـرســوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 10 رمــضـان عـام
1432 اJـوافق 10 غـشت سـنة 2011 يـعـيّن الـسّـيـد بـوجـمـعـة

زحزوحt مديرا للحفظ العقاري في والية بشار.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرســوم رئـاسيمـرســوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 10 رمــضـان عـام  رمــضـان عـام 1432 اJـوافق اJـوافق
10 غــشت ســنــة  غــشت ســنــة t2011 يـتــضــمt يـتــضــمّـن الــتـن الــتّـعــيــX بـوزارةـعــيــX بـوزارة

التضامن الوطني واألسرة.التضامن الوطني واألسرة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب مـرســوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 10 رمــضـان عـام
1432 اJـــــوافق 10 غـــــشـت ســـــنــــة 2011 تـــــعـــــيّـن الـــــسّـــــيــــدات

والـــسّـــادة اآلتــيـــة أســـمــاؤهـم بــوزارة الـــتـــضـــامن الـــوطــني
واألســرة :

- الـعــالـيـة حـمــزةt مـديـرة حلـمــايـة وتـرقـيــة الـطـفـولـة
tراهقة وبرامج التضامن جتاه الشبابJوا

- عمر موسـليt نائب مدير لـدعم اإلندماج اJدرسي
tفي الوسط العادي

tXنائب مدير للمستخدم tكمال بلعالية -
- مـصـطـفى إبـراهـيم بــونـابt نـائب مـديـر لـلـطـفـولـة
واJـــــراهــــــقــــــة فـي وضـع اجــــــتــــــمــــــاعي صـــــعـب وفي خـــــطـــــر

tمعنوي
tراقبة التسييرJ نائب مدير tحللو أبركان -

- نـسيـمـة جديt نـائبـة مديـر للـمـساعـدة االجتـماعـية
tXعوقJلألشخاص ا

tفي والية سطيف tبلخير غرس اللّه -
tفي والية سكيكدة tالوردي عبيدي -

tفي والية عنابة tالعربي مشري -
tفي والية معسكر tنور الدين منصور -

- منير مساعديةt في والية برج بوعريريج.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب مـرســوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 10 رمــضـان عـام
Xـوافق 10 غـشت سـنة 2011 تنـهى مـهـام الـسـيـدتJ1432 ا

والـسّـادة اآلتيـة أسـماؤهم بـصـفتـهم مـديرين لـلـسيـاحة في
الواليات اآلتيةt لتكليفهم بوظائف أخرى :

tفي والية البليدة tمحمد غول -
tفي والية تبسة tكمال تيغزة -

tفي والية تيزي وزو tمجبر بلحمر -
tفي والية اجللفة tعلي دلولة -

tفي والية سيدي بلعباس tجياللي طوالبية -
tفي والية مستغا� tآمال بوزازة -
tسيلةJفي والية ا tسعد خيراني -
tفي والية ورقلة tربيع مدروع -

tفي والية البيض tعبد الله لعشوري -
tفي والية تندوف tدحان معلم -

tفي والية تيسمسيلت tمحمد الصالح بن طالب -
tفي و الية خنشلة tمراد بشيري -
- هادية شنيتt في والية تيبازة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرســوم رئـاسيمـرســوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 10 رمــضـان عـام  رمــضـان عـام 1432 اJـوافق اJـوافق
10 غـشت سـنـة  غـشت سـنـة t2011 يـتـضـمt يـتـضـمّـن إنـهـاء مـهـام مـكـلـن إنـهـاء مـهـام مـكـلّـفـةـفـة

بــــالــــدبــــالــــدّراســــات والــــتراســــات والــــتّــــلــــخــــيص بــــوزارة اJــــؤســــســـاتــــلــــخــــيص بــــوزارة اJــــؤســــســـات
الــصالــصّــغـيــرة واJــتــوســغـيــرة واJــتــوسّــطــة والــصــطــة والــصّــنــاعــة الــتــقــلــيــديـة -ــنــاعــة الــتــقــلــيــديـة -

سابقا.سابقا.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب مـرســوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 10 رمــضـان عـام
1432 اJــوافق 10 غــشت ســنــة 2011 تــنــهـى مــهــام الـــسّــيــدة

صـاحلـة بـوعـليt بـصـفـتـهـا مـكـلّـفـة بـالـدّراسـات والـتّـلـخـيص
بــوزارة اJــؤســســات الـــصّــغــيــرة واJــتــوسّـــطــة والــصّــنــاعــة

التقليدية - سابقاt إلحالتها على التّقاعد.
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tفي والية تبسة tكمال تيغزة -
tفي والية تلمسان tمراد بشيري -

tفي والية تيزي وزو tمجبر بلحمر -
tفي والية اجلزائر tصالح بن عكموم -

tفي والية اجللفة tعلي دلولة -
tفي والية مستغا� tآمال بوزازة -

tفي والية البيض tعبد الله لعشوري -
tفي والية تيسمسيلت tسعد خيراني -

tفي والية خنشلة tمحمد الصالح بن طالب -
tفي والية الوادي tربيع مدروع -
tفي والية تيبازة tهادية شنيت -

- جياللي طوالبيةt في والية غليزان.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب مـرســوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 10 رمــضـان عـام
1432 اJــوافق 10 غــشت ســنــة 2011 يــعــيّن الـــسّــادة اآلتــيــة

أسـمــاؤهم مـديــرين لـلــسّـيـاحــة والـصّــنـاعــة الـتــقـلـيــديـة في
الواليات اآلتية :

tفي و الية جيجل tنور الدين منصور -
tفي والية سطيف tالوردي عبيدي -

tفي والية سيدي بلعباس tرابح قربوعة -
tفي والية عنابة tنور الدين بونافع -
tفي والية معسكر tبلخير غرس الله -

tفي والية ورقلة tمنير مساعدية -
tفي والية برج بوعريريج tعبد الله سيلي -

- العربي مشريt في والية عX تموشنت.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرســوم رئـاسيمـرســوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 10 رمــضـان عـام  رمــضـان عـام 1432 اJـوافق اJـوافق
10 غــــشت ســــنـــــة  غــــشت ســــنـــــة t2011 يــــتـــضــــمt يــــتـــضــــمّـن تــــعــــيـــX مــــديـــرـن تــــعــــيـــX مــــديـــر

الـشــبـاك الـوحـيــد غـيـر اJـركــزي لـلـوكـالــة الـوطـنـيـةالـشــبـاك الـوحـيــد غـيـر اJـركــزي لـلـوكـالــة الـوطـنـيـة
لتطوير االستثمار بتيزي وزو.لتطوير االستثمار بتيزي وزو.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب مـرســوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 10 رمــضـان عـام
1432 اJوافق 10 غـشت سنة 2011 يـعيّن الـسّيـد اسمـاعيل

مـسـكــريt مـديـرا لـلـشـبـاك الـوحـيــد غـيـر اJـركـزي لـلـوكـالـة
الوطنية لتطوير االستثمار بتيزي وزو.

- نـوال بـن قـفـورt نـائــبـة مـديـر لإلدمــاج االجـتـمـاعي
tواالقتصادي للمرأة

- نـــاديـــة ربـــاحt نـــائـــبـــة مـــديــــر لـــدعم احلـــصـــول عـــلى
tاخلدمات االجتماعية

- ســـجـــيـــة إرشـــانt نـــائــبـــة مـــديـــر إلعـــانـــة ومـــرافـــقــة
tنزل ودعمهمJفي ا XسنJاألشخاص ا

- حـبيـبـة بنت مـحـمـدt نائـبـة مديـر إلعـانة ومـرافـقة
الــطـــفـــولـــة واJــراهـــقـــة ودعـــمــهـــا وبـــرامج الـــتـــضــامـن جتــاه

tالشباب
- عـــبــد الــلّـه أكــيــرt نـــائب مــديـــر لــبــرامـج الــتــنـــمــيــة

tالتضامنية
- أحــمـــد بن عـــروسt نــائب مـــديــر لـــتــرقـــيــة احلـــركــة

tاجلمعوية
- ســـــمــــــاعـــــيل حــــــشـــــيــــــشـــــةt نــــــائب مــــــديـــــر لــــــبـــــرامج

tاالستثمار
- مـــــحــــــمـــــد شـــــرمــــــاطt رئـــــيـس دراســـــات بـــــاJــــــكـــــتب

الوزاري لألمن الداخلي في اJؤسسة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرســوم رئـاسيمـرســوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 10 رمــضـان عـام  رمــضـان عـام 1432 اJـوافق اJـوافق
10 غــشت ســنــة  غــشت ســنــة t2011 يـتــضــمt يـتــضــمّـن الــتـن الــتّـعــيــX بـوزارةـعــيــX بـوزارة

السالسّياحة والصياحة والصّناعة التقليدية.ناعة التقليدية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب مـرســوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 10 رمــضـان عـام
1432 اJـوافق 10 غــشت سـنـة 2011 تـعـيّـن اآلنـسـة والـسّـيـد

اآلتي اسماهما بوزارة السّياحة والصّناعة التقليدية :
tمفتشا عاما tعلي بن علي -

- شريفة قويدر عرايبيt نائبة مدير للتأهيل.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــرسـومـان رئــاسـيمــرسـومـان رئــاسـيّــان مـؤرــان مـؤرّخـان في خـان في 10 رمــضـان عـام  رمــضـان عـام 1432
Xــنــان تـعــيـXيــتـضــمّــنــان تـعــيـ tيــتـضــم t2011 10 غــشت ســنــة  غــشت ســنــة اJـوافق اJـوافق 
مــديـــريــــن لــلـسمــديـــريــــن لــلـسّــيـاحـــــة والــصــيـاحـــــة والــصّـنــاعـــة الــتـقــلـيــديــــةـنــاعـــة الــتـقــلـيــديــــة

فــي الواليـات.فــي الواليـات.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب مـرســوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 10 رمــضـان عـام
1432 اJــــوافق 10 غــــشت ســــنــــة 2011 تـــــعــــيّن الــــسّــــيــــدتــــان

والــسّـادة اآلتـيـة أســمـاؤهم مـديــرين لـلـســيـاحـة والــصّـنـاعـة
التقليدية في الواليات اآلتية :

tفي والية أدرار tدحان معلم -
tفي والية البليدة tمحمد غول -
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- و�ــــقـــــتــــضى اJـــــرســـــوم الــــتـــــنــــفـــــيــــذي رقم 08 - 05
اJــؤرخ في 11 مـــحـــرّم عــام 1429 اJــوافق 19 يــنـــايـــر ســـنــة
2008  واJــــتـــضـــمن الــــقـــانـــون األســـاسـي اخلـــاص بـــالـــعـــمـــال

tوسائقي السيارات واحلجاب XهنيJا
- و�ــــقــــتــــضى اJــــرســــوم الــــتــــنـــفــــيــــذي رقم 08 - 383
اJــؤرخ في 28 ذي الــقــعــدة عــام 1429 اJــوافق 26 نــوفــمــبــر
ســــــنـــــة 2008  واJــــــتــــــضـــــمـن الــــــقــــــانـــــون األســــــاسـي اخلـــــاص

tلألسالك اخلاصة بالثقافة XنتمJا XوظفJبا
- و�ــــقــــتــــضى اJــــرســــوم الــــتــــنـــفــــيــــذي رقم 09 - 240
اJــــؤرخ في 29 رجـب عـــام 1430 اJــــوافق 22 يــــولــــيـــو ســــنـــة
XــوظــفــJــتــضــمـن الــقــانـــون األســاسي اخلــاص بـــاJ2009  وا

tللصحة العمومية Xألسالك النفساني XنتمJا
- و�ــــقــــتــــضى اJــــرســــوم الــــتــــنـــفــــيــــذي رقم 09 - 353
اJــؤرخ في 20 ذي الـــقـــعـــدة عــام 1430 اJــوافق 8 نـــوفـــمـــبــر
ســــــنـــــة 2009  واJــــــتــــــضـــــمـن الــــــقــــــانـــــون األســــــاسـي اخلـــــاص
بــاJــوظـــفــX اJــنــتـــمــX لألسالك اخلـــاصــة بــاإلدارة اJـــكــلــفــة

tبالتضامن الوطني
- و�ــــقــــتــــضى اJــــرســــوم الــــتــــنـــفــــيــــذي رقم 09 - 393
اJؤرخ في 7 ذي احلـجة عام 1430 اJوافق 24 نوفـمبر سنة
XــوظــفــJــتــضــمـن الــقــانـــون األســاسي اخلــاص بـــاJ2009  وا

اJنتمX ألسالك اJـمارسX الطبيـX العامX في الصحة
tالعمومية

- و�ــــقــــتــــضى اJــــرســــوم الــــتــــنـــفــــيــــذي رقم 11 - 121
اJــؤرخ في 15 ربــيع الــثــانـي عـام 1432 اJــوافق 20 مـارس
ســــــنـــــة 2011  واJــــــتــــــضـــــمـن الــــــقــــــانـــــون األســــــاسـي اخلـــــاص
بــاJـــوظـــفــX اJـــنـــتــمـــX ألسالك شـــبه الـــطــبـــيـــX لــلـــصـــحــة

tالعمومية
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــرار اJـــؤرّخ في 7 رجب عــام 1404
اJـوافق 9 أبــريل سـنـة 1984 الــذي يـحـدد عــدد األعـضـاء في

tتساوية األعضاءJاللجان ا

يقريقرّر ما يأتي :ر ما يأتي :

اJـاداJـادّة األولى : ة األولى : يـهـدف هـذا الـقـرار إلى إنـشـاء الـلـجان
اإلدارية اJـتسـاوية األعـضـاء اخملتـصة إزاء مـوظفي اإلدارة

اJركزية لوزارة اجملاهدين.

اJاداJادّة ة 2 :  : يـحدد عـدد أعضـاء اللـجـان اJنـصوص عـليـها
في اJادة األولى أعالهt حسب اجلدول اآلتي :

وزارة اجملاهدينوزارة اجملاهدين
قــــرار مرار مــــؤرخ في ؤرخ في 22 ج جــــمــــادى األولى عادى األولى عــــام ام 1432 اJ اJــــوافق وافق 26
أبأبـريل سريل سـنة نة t t2011 يـتـضـمن إنمن إنـشـاء الاء الـلـجـان اإلداريةان اإلدارية
اJاJــــتــــسـاوياويــــة األعة األعــــضــــاء اخملاء اخملـتــــصــــة إزاء مة إزاء مــــوظوظـفي اإلدارةفي اإلدارة

اJركزية لوزارة اجملاهدين.اJركزية لوزارة اجملاهدين.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

tإن وزير اجملاهدين

- �قـتـضى األمر رقم 06 - 03 اJـؤرخ في 19 جـمادى
الثـانية عام 1427 اJوافق 15 يولـيو سنة 2006 واJـتضمّن

tالقانون األساسي العام للوظيفة العمومية

- و�ـــقـــتـــضى اJـــرســـوم  رقم 84 - 10 اJــؤرخ في 11
ربيع الـثـاني عام 1404 اJـوافق 14 يـنـايـر سـنة 1984 الـذي
يــحـدد اخـتـصــاص الـلـجـان اJــتـسـاويـة األعــضـاء وتـشـكــيـلـهـا

tوتنظيمها وعملها

- و�ـــقـــتـــضى اJـــرســـوم  رقم 84 - 11 اJــؤرخ في 11
ربيع الـثـاني عام 1404 اJـوافق 14 يـنـايـر سـنة 1984 الـذي
يـحــدد كـيــفـيــات تـعــيـX �ــثـلـX عـن اJـوظــفـX في الــلـجـان

tتساوية األعضاءJا

- و�ــــقـــــتــــضى اJـــــرســـــوم الــــتـــــنــــفـــــيــــذي رقم 90 - 99
اJؤرخ في أول رمـضـان عام 1410 اJوافق 27 مـارس سنة
1990 واJــتـــعـــلق بـــســـلـــطـــة الـــتـــعــيـــX والـــتـــســـيـــيــر اإلداري

بـالنسبـة للموظـفX وأعوان اإلدارات اJركـزية والواليات
tؤسسات العمومية ذات الطابع اإلداريJوالبلديات وا

- و�ــــقــــتــــضى اJــــرســــوم الــــتــــنـــفــــيــــذي رقم 91 - 295
اJؤرخ في 14 صـفر عام 1412 اJوافق 24 غـشت سنة 1991

tتمّمJعدّل واJا tالذي يحدد صالحيات وزير اجملاهدين

- و�ــــقــــتــــضى اJــــرســــوم الــــتــــنـــفــــيــــذي رقم 94 - 264
اJــؤرخ في 29 ربــيـع األول عـام 1415 اJــوافق 6 ســبــتــمــبـر
سـنة 1994 واJـتـضـمن تـنـظـيم اإلدارة اJـركـزيـة في وزارة

tاجملاهدين

- و�ـقتـضى اJرسوم الـتنـفيذي رقم 08 - 04 اJؤرخ
في 11 مــــحــــرم عــــام 1429 اJــــوافق 19 يــــنــــايــــر ســــنــــة 2008
XــــوظــــفــــJـــــتـــــضــــــمـن الــــقـــــانــــون األســــاسي اخلـــــاص بــــاJوا
اJـــنــتــمــX لـألسالك اJــشــتــركـــة في اJــؤســســات واإلدارات

tالعمومية

قرارات9 مقرقرارات9 مقرّرات9 آراءرات9 آراء
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�ثلو اإلدارة�ثلو اإلدارة
األسالك والرتباألسالك والرتب

- مـــــــتــــــصـــــــرفt مــــــتــــــصـــــــرف رئــــــيــــــــسـيt مـــــــتــــــصــــــرف
مـسـتـشــار.

- مــهــنـدس تــطـبــيــقي في اإلعالم اآلليt مــهـنــدس دولـة
فـي اإلعالم اآللـيt مـــــــهــــــنـــــــدس رئـــــــيــــــسـي فـي اإلعالم

اآلليt رئيس اJهندسX في اإلعالم اآللي.
- مــهــنـدس تــطـبــيـقي فـي اخملـبــر والـصــيـانــةt مـهــنـدس
دولــة في اخملـــبــر والــصــيــانــةt مــهـــنــدس رئــيــسي في
اخملـــبـــر والـــصــيـــانـــةt رئــيـس اJـــهــنـــدســـX في اخملـــبــر

والصيانة.
- مــهـنـدس تــطـبــيـقي في اإلحــصـاءt مـهــنـدس دولـة في
اإلحـــصــاءt مـــهــنـــدس رئــيـــسي فـي اإلحــصـــاءt رئــيس

اJهندسX في اإلحصاء.
- متـرجم ترجـمانt  مـترجم تـرجمـان رئيـسيt رئيس

اJترجمX - التراجمة.
- وثـائـقي أمـX احملـفـوظـاتt وثـائـقي أمـX احملـفـوظـات

رئيسيt رئيس الوثائقيX أمناء احملفوظات.
tطبيب عام رئيس tطبيب عام رئيسي tطبيب عام -
- نفـساني عـيادي لـلصـحة الـعمـوميـةt نفـساني عـيادي
رئيـسي لـلـصحـة الـعـمـوميـةt نـفـساني عـيـادي �ـتاز

للصحة العمومية.
- مـلــحق بـاحلــفظt مــحـافظ الــتـراث الـثــقـافيt مــحـافظ

رئيس للتراث الثقافي.
- مـــــهـــــنـــــدس دولـــــة مـــــعـــــمـــــاريt مـــــهـــــنـــــدس مـــــعـــــمــــاري
لـلـمـمـتلـكـات الـثـقـافـيـة الـعقـاريـةt مـهـنـدس مـعـماري

رئيس للممتلكات الثقافية العقارية.

- ملحق إدارةt ملحق رئيسي لإلدارة.
- عون إدارة رئيسي.

- كاتب مديرية رئيسي.
- محاسب إداري رئيسي.

- تــــــقــــــني فـي اإلعـالم اآلليt تــــــقــــــني ســــــام  فـي اإلعالم
اآللي.

- تـقــني في اخملــبـر والــصـيــانـةt تــقــني سـام في اخملــبـر
والصيانة.

- تقني في اإلحصاءt تقني سام في اإلحصاء.
- مساعد وثائقي أمX احملفوظات.

- �رض للصحة العمومية.
- مساعد اجتماعيt مساعد اجتماعي رئيسي.

XوظفJاXوظفJثلو �ثلو ا�
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اJاداJادّة ة 3 :  ينشر هذا القرار في اجلريدة الرّسميّة للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حرّر باجلزائر في 22 جمادى األولى عام 1432 اJوالفق 26 أبريل سنة 2011.
محمد الشريف عباسمحمد الشريف عباس

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قـرار رار مـؤرخ في ؤرخ في 22 ج جــــمـادى األولى عادى األولى عـام ام 1432 اJ اJـوافق وافق 26 أب أبــــريل سريل سـنـة ة t2011 يt يـحــــدد تدد تـشـكـيــــلـة الة الـلــــجـان  اإلداريان  اإلداريـة اJة اJــــتـسـاوياويـة
األعضاء اخملتصة إزاء موظفي اإلدارة اJركزية لوزارة اجملاهدين.األعضاء اخملتصة إزاء موظفي اإلدارة اJركزية لوزارة اجملاهدين.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب قـرار مـؤرخ في 22 جــمـادى األولى عـام 1432 اJـوافق 26 أبــريل سـنـة 2011 حتـدد تـشــكـيــلـة الـلــجـان اإلداريـة
اJتساوية األعضاء اخملتصة إزاء موظفي اإلدارة اJركزية لوزارة اجملاهدينt حسب اجلدول اآلتي :

�ثلو اإلدارة�ثلو اإلدارة
األسالك والرتباألسالك والرتب

- عون مكتبt عون إدارة.

- عون حفظ البياناتt كاتبt كاتب مديرية.

- مساعد محاسب إداريt محاسب إداري.

- معاون تقني في اإلعالم اآللي.

- معاون تقني في اخملبر والصيانة.

- معاون تقني في اإلحصاء.

- عون تقني في اإلعالم اآللي.

- عون تقني في اخملبر والصيانة.

- عون تقني في اإلحصاء.

- عون تقني في الوثائق واحملفوظات.

- عــامل مـهــني من الـصــنف الـثــالثt عـامل مــهـني من

tعــامل مــهــنـي من الــصــنف األول tالــصــنف الــثـــاني

عامل مهني خارج الصنف.

- ســائـق ســيــارة من الــصــنف الـــثــانيt ســائق ســيــارة

من الصنف األول.

- حاجبt حاجب رئيسي.
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�ثلو اإلدارة�ثلو اإلدارة
األسالك والرتباألسالك والرتب

- مـــــــتــــــصـــــــرفt مــــــتــــــصـــــــرف رئــــــيــــــــسـيt مـــــــتــــــصــــــرف
مـسـتـشــار.

- مــهــنـدس تــطـبــيــقي في اإلعالم اآلليt مــهـنــدس دولـة
فـي اإلعالم اآللـيt مـــــــهــــــنـــــــدس رئـــــــيــــــسـي فـي اإلعالم

اآلليt رئيس اJهندسX في اإلعالم اآللي.
- مــهــنـدس تــطـبــيـقي فـي اخملـبــر والـصــيـانــةt مـهــنـدس
دولــة في اخملـــبــر والــصــيــانــةt مــهـــنــدس رئــيــسي في
اخملـــبـــر والـــصــيـــانـــةt رئــيـس اJـــهــنـــدســـX في اخملـــبــر

والصيانة.
- مــهـنـدس تــطـبــيـقي في اإلحــصـاءt مـهــنـدس دولـة في
اإلحـــصــاءt مـــهــنـــدس رئــيـــسي فـي اإلحــصـــاءt رئــيس

اJهندسX في اإلحصاء.
- متـرجم ترجـمانt  مـترجم تـرجمـان رئيـسيt رئيس

اJترجمX - التراجمة.
- وثـائقي أمـX مـحفـوظاتt وثـائقـي أمX مـحفـوظات

رئيسيt رئيس الوثائقيX أمناء احملفوظات.
tطبيب عام رئيس tطبيب عام رئيسي tطبيب عام -
- نفـساني عـيادي لـلصـحة الـعمـوميـةt نفـساني عـيادي
رئيـسي لـلـصحـة الـعـمـوميـةt نـفـساني عـيـادي �ـتاز

للصحة العمومية.
- مـلــحق بـاحلــفظt مــحـافظ الــتـراث الـثــقـافيt مــحـافظ

رئيس للتراث الثقافي.
- مـــــهـــــنـــــدس دولـــــة مـــــعـــــمـــــاريt مـــــهـــــنـــــدس مـــــعـــــمــــاري
لـلـمـمـتلـكـات الـثـقـافـيـة الـعقـاريـةt مـهـنـدس مـعـماري

رئيس للممتلكات الثقافية العقارية.

- ملحق إدارةt ملحق رئيسي لإلدارة.
- عون إدارة رئيسي.

- كاتب مديرية رئيسي.
- محاسب إداري رئيسي.

- تــــــقــــــني فـي اإلعـالم اآلليt تــــــقــــــني ســــــام  فـي اإلعالم
اآللي.

- تـقــني في اخملــبـر والــصـيــانـةt تــقــني سـام في اخملــبـر
والصيانة.

- تقني في اإلحصاءt تقني سام في اإلحصاء.
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يولـيو  سنة 2008 الـذي يـحــدد شـروط وكـيـفــيـات منـــح
تــرخـيص لــفــتح مـؤســســات لـتــربــيـة فــصـائـل احلـيــوانـــات
غـيـــر األلـيـفـة وعــرض عـيـنــات مـنـهـا لـلـجـمـهـورt األعـضـاء

اآلتية أسماؤهمt السيدتان والسادة :
tـــكــــلـف بـــالـــبــــيـــئـــةJـــثـل الـــوزيــــر ا� tفـــريــــد نـــزار -

tرئيسا
- نــــــســـــيـم بن عــــــبـــــد الــــــلّهt �ــــــثل الــــــوزيـــــر اJــــــكـــــلف

tبالداخلية
- أمـــال زمـــورt �ـــثـــلــــة الـــوزيـــر اJـــكـــلـف بـــالـــصـــحـــة

tاحليوانية
- وحـــــيـــــدة بــــوســـــكــــــيـنt �ـــــثـــــلــــة الـــــوزيـــــر اJــــكــــــلف

tبالغابات
- رمــضـان أوسـعـيــدt �ـثل الـوزيــر اJـكـلف بــالـصـيـد

tالبحري
tكلف بالتجارةJثل الوزير ا� tعمارة بوسحابة -

- جمال سليميt �ثل الوزير اJكلف بالصحة.

وزارة اوزارة التهيئة العمرانية والبيئةلتهيئة العمرانية والبيئة
قـرار مـؤرقـرار مـؤرّخ في خ في 16 جـمــادى الـثـانـيـة عـام  جـمــادى الـثـانـيـة عـام 1432 اJـوافق  اJـوافق 19
مـايــو سـنـة مـايــو سـنـة t2011 يـتـضـمن تـعـيــX أعـضـاء الـلـجـنـةt يـتـضـمن تـعـيــX أعـضـاء الـلـجـنـة
الوطنية الـوزارية اJشتركة اJكلفة �نح ترخيصالوطنية الـوزارية اJشتركة اJكلفة �نح ترخيص
لــفـتح مــؤسـســات تـربــيـة فــصـائل احلــيـوانــات غـيـرلــفـتح مــؤسـســات تـربــيـة فــصـائل احلــيـوانــات غـيـر

األليفة وعرض عينات منها للجمهور.األليفة وعرض عينات منها للجمهور.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـــوجب قـــرار مـــؤرّخ في 16 جـــمـــادى الـــثـــانـــيـــة عــام
1432 اJــــوافق 19 مــــايــــو ســــنـــة 2011 يــــعـــيّـن في الــــلــــجــــنـــة

الوطـنيـة الوزاريـة اJشـتركـة اJكـلفـة �نح تـرخيص لـفتح
مـؤسسات تـربيـة فصائـل احليوانـات غيـر األليفـة وبيـعها
وإيـــجــارهــا وعـــبــورهـــا وكــذا فــتـح مــؤســـســات مــخـــصــصــة
لــــعــــرض عــــيـــــنــــات حــــيــــة من حــــيــــوان مــــحـــــلي أو أجــــنــــبي
للجمـهورt تطبيقا ألحكام اJادة 15 من اJرسوم التنفيذيّ
رقم 08 - 201  اJــــــؤرّخ في 3 رجب عــــــام 1429 اJــــــوافق 6

�ثلو اإلدارة�ثلو اإلدارة
األسالك والرتباألسالك والرتب

XوظفJاXوظفJثلو �ثلو ا�

بن احلاج
عبد الله

أهيل
حفيظة

دحماني
حميدة

بوسعيداني
مرزاق

غبي مزيان

بشري مر�

نقيش
جميلة

بن جمة
سامية

طيلب
عبد النور

توامي
خلضر

بومنيخرة
محمد

Xعبدون حس

اللجاناللجان

اللجنة
2

(تابع)

اللجنة
3

اللجنة
4

األعضاءاألعضاء
الدائمونالدائمون

األعضاءاألعضاء
اإلضافيوناإلضافيون

ربيقة العيد

حجيج
محفوظ

يامي نعيمة

ربيقة العيد

خداش دليلة

يامي نعيمة

بن نوار
صليحة

طالي معمر
مراد

عصام
محمد

عبد احلكيم

بن نوار
صليحة

رقاط
عبد احلميد
جابي خالد

األعضاءاألعضاء
الدائمونالدائمون

األعضاءاألعضاء
اإلضافيوناإلضافيون

- مساعد وثائقي أمX احملفوظات.
- �رض للصحة العمومية.

- مساعد اجتماعيt مساعد اجتماعي رئيسي.

- عون مكتبt عون إدارة.
- عون حفظ البياناتt كاتبt كاتب مديرية.

- مساعد محاسب إداريt محاسب إداري.
- معاون تقني في اإلعالم اآللي.

- معاون تقني في اخملبر والصيانة.
- معاون تقني في اإلحصاء.

- عون تقني في اإلعالم اآللي.
- عون تقني في اخملبر والصيانة.

- عون تقني في اإلحصاء.
- عون تقني في الوثائق واحملفوظات.

- عــامل مـهــني من الـصــنف الـثــالثt عـامل مــهـني من
tعــامل مــهــنـي من الــصــنف األول tالــصــنف الــثـــاني

عامل مهني خارج الصنف.
- ســائـق ســيــارة من الــصــنف الـــثــانيt ســائق ســيــارة

من الصنف األول.
- حاجبt حاجب رئيسي.

اجلدول (تابع)اجلدول (تابع)



التـكوين والتعـليم اJهـنيX شركـاءه اJتعـاقدين من تقد�
كـفالـة حـسن التـنفـيذ لـبعـض الصـفقـات اخلاصـة باخلـدمات

اJذكورة في اJادّة 2 أدناه.

اJـاداJـادّة ة 2 :  : تـعـفى من تـقــد� كـفــالـــة حـســن الـتـنـفـــيـذ
مـا يأتي :

tتعلقة بخدمات النّقـلJالصفقات ا -
- الـصــفـقــات اJـتــعـلــقـة بــتـكــالـيف الــفـنــدقـة واإليـواء
واإلطـعام وتأجـير اJمـتلـكات اJنـقولة والـعقـارية �نـاسبة

tعارض والعروضJشاركة في اJا
- الـــصــــفـــقـــات اJـــتـــعـــلـــقــــة �ـــســـتـــحـــقـــات االتـــصـــاالت

tاء والغاز والكهرباءJوالتزويد با
tتعلقة بخدمات الطبعJالصفقات ا -

- الـصـفـقات اJـتـعـلـقـة بـاإلشـهـار اJـكـتـوب والـسمـعي
tالبصري ونشر البالغات واإلعالنات في الصحف

- الصفقات اJتعلقة بالتنظيف.

اJاداJادّة ة 3 :  : طبـقا لـلمادّة 99 من اJرسـوم الرّئاسيّ رقم
10-236 اJـؤرّخ في 28 شـوّال عـام 1431 اJـوافق 7 أكــتـوبـر

ســـنــة 2010 واJـــذكـــور أعالهt �ـــكن تـــعــويـض كــفـــالـــة حــسن
التنفيذ باقتطاعات حسن التنفيذ فيما يخص الصفقات

اخلاصة باخلدمات اJذكورة في اJادّة 2 أعاله.

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

حرّر بـاجلـزائر في 2 ربيع الـثـاني عام 1432 اJوافق
7 مارس سنة 2011.

JهنيKوزارة التكوين والتعليم اJهنيKوزارة التكوين والتعليم ا
قــــرار وزاري مـشــتــــرك مـؤرقــــرار وزاري مـشــتــــرك مـؤرّخ في خ في 2 ربـيع الــثــاني عـــام ربـيع الــثــاني عـــام
1432 اJــوافــق  اJــوافــق 7 مــارس ســنــة  مــارس ســنــة t2011 يـــحــدد قــائــمــةt يـــحــدد قــائــمــة

صــفـــقــات الــدراســات واخلــدمــات اJــعــفــاة من تــقــد�صــفـــقــات الــدراســات واخلــدمــات اJــعــفــاة من تــقــد�
كفالة حسن التنفيذ.كفالة حسن التنفيذ.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

tXهنيJإنّ وزير التكوين والتعليم ا
tاليّةJووزير ا

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

tأعضاء احلكومة Xتضمّن تعيJ2010 وا

- و�قـتـضى اJـرسـوم الـرّئـاسيّ رقم 10-236 اJـؤرّخ
في 28 شــــوّال عــــام 1431 اJــــوافق 7 أكــــتــــوبــــر ســــنــــة 2010
tتمّمJعدّل واJا tـتضمّن تنظـــيم الصفقــات العمومـيـةJوا

t ادّتان 97 و99 منـهJال سيّما ا

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

tاليّةJالذي يحدّد صالحيات وزير ا

- و�ـقـتـضى اJـرسـوم الـتّـنفـيـذيّ رقم 03-87 اJـؤرّخ
في 30 ذي احلـــجّـــة عــام 1423 اJــوافق 3 مـــارس ســـنــة 2003
tXهنيJالذي يحدّد صالحيات وزير التكوين والتعليم ا

يقـريقـرّران مـا يآتي :ران مـا يآتي :

اJـاداJـادّة األولى :ة األولى : تطـبـيـقـا ألحـكـام اJادّة 97 من اJـرسوم
الــــرّئـــــاسيّ رقم 10 -236 اJـــــؤرّخ في 28 شـــــوّال عــــام 1431
اJـوافق 7 أكتـوبر سـنة 2010 واJـذكـور أعالهt يـعـفي وزير

عن وزير اJاليةعن وزير اJالية
األمX العاماألمX العام
ميلود بوطبةميلود بوطبة

وزير التكوينوزير التكوين
XهنيJوالتعليم اXهنيJوالتعليم ا
الهادي خالديالهادي خالدي
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