
العدد العدد 52
السالسّنة التاسعة واألربعوننة التاسعة واألربعون

االشتراكاالشتراك
سنويسنويّ

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

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

اجلزائر
تونس
اHغرب
ليبيا

موريطانيا

بلدان خارج دول
اHغرب العربي

سنـةسنـة

1070,00 د.ج د.ج

2140,00 د.ج د.ج

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

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

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

سنـةسنـة

2675,00 د.ج د.ج

5350,00 د.ج د.ج

تزاد عليها
نفقات اإلرسال

األربعاء األربعاء 3  ذو القعدة عام  ذو القعدة عام 1433 هـ هـ
اHوافـق اHوافـق 19  سبتمبر  سبتمبر  سنة سنة 2012 م م

اإلدارة والتّحرير
األمانة العاماألمانة العامّة للحكومةة للحكومة

WWW.JORADP.DZ

الطّبع واالشتراك
اHطبعة الراHطبعة الرّسميسمّية

حي البساتqW بئر مراد رايسq ص.ب 376 - اجلزائر - محطة
الهاتف : 021.54.35.06  إلى 09 

021.65.64.63

الفاكس 021.54.35.12 
ح.ج.ب  50-3200  اجلزائر

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

مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة
مـرسـوم رئـاسي رقم 12 - 341 مـؤرّخ في 25 شـوّال عام 1433 اHـوافق 12 سـبـتـمـبـر سـنة q2012 يـتـضـمن حتـويل اعــتـماد إلى
ميزانية تسيير وزارة الداخلية واجلماعات احمللية.........................................................................................

مـرسوم تـنفـيذي رقم 12 - 343 مـؤرّخ في أوّل ذي الـقعـدة عام 1433 اHوافق 17 سـبتـمـبر سـنة q2012 يـحـدد كيـفيـات تـسيـير
حساب التخصيص اخلاص رقم 138 - 302 الذي عنوانه " صندوق مكافحة السرطان"...........................................

مراسيم فرديمراسيم فرديّة
مــرســوم رئـــاسي مــؤرّخ في أوّل ذي الـــقــعــدة عــام  1433 اHـــوافق 17 ســبــتـــمــبــر ســنــة q2012 يــتــضــمـن الــتــجــنس بـــاجلــنــســيــة
اجلزائرية.................................................................................................................................................
مــرسـوم رئــاسيّ مــؤرّخ في 15 شــوّال عـام 1433 اHـوافق 2 ســبــتــمــبــر ســنـة q2012 يــتــضــمّن إنــهــاء مــهــام مــديــرة لــلــدراسـات
والبحث باللجنة الوطنية االستشارية لترقية حقوق اإلنسان وحمايتها...........................................................
مــرسـوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 15 شــوّال عـام 1433 اHـوافق 2 سـبــتـمــبـر ســنـة q2012 يــتــضـمّن إنــهـاء مــهـام نــائب مـديــر بـوزارة
الداخلية واجلماعات احمللية والبيئة (سابقا)..................................................................................................
مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 15 شـوّال عام 1433 اHـوافق 2 سـبتـمـبر سـنة q2012 يـتـضمّـن إنهـاء مـهـام مديـرين لإلدارة احملـلـية
في الواليات.............................................................................................................................................
Wيتضمّنـان إنهاء مهام رئيسي دائرت q2012 وافق 2 سبتـمبر سنةHمرسومـان رئاسيّان مؤرّخان في 15 شوّال عام 1433 ا
..............................................................................................................................................Wفي واليت
مرسـوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 شوّال عام 1433 اHوافق 2 سبتـمبر سنة q2012 يـتضمّن إنهـاء مهام الكـاتب العامّ لدى رئيس
دائرة ورقلة.............................................................................................................................................
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 شوّال عام 1433 اHوافق 2 سبتمبر سنة q2012 يتضمّن إنهاء مهام قاضية..........................
مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 15 شـوّال عام 1433 اHـوافق 2 سـبتـمـبر سـنة q2012 يـتـضمّن إنـهـاء مـهـام مكـلـفـW بالـتـفـتيش في
مفتشيتW جهويتW للمفتشية العامـة للماليّة..............................................................................................
مــرسـوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 15 شــوّال عـام 1433 اHـوافق 2 سـبــتـمــبـر ســنـة q2012 يـتــضـمّـن إنـهــاء مـهــام مـديــرين لـلــتـخــطـيط
..................................................................................................................Wوالتهيئة العمرانية في واليت
مــرسـوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 15 شــوّال عـام 1433 اHـوافق 2 سـبــتـمــبـر ســنـة q2012 يــتــضـمّن إنــهـاء مــهـام نــائب مـديــر بـوزارة
الطاقة واHناجم.........................................................................................................................................
مـرســوم رئــاسيّ مــؤرّخ في أوّل ذي الـقــعــدة عـام 1433 اHـوافق 17 سـبــتـمــبـر ســنـة q2012 يــتـضــمّن إنــهـاء مــهــام اHـديــر الــعـام
للمؤسسة العمومية للتلفزيون...................................................................................................................
مـرســوم رئــاسيّ مــؤرّخ في أوّل ذي الـقــعــدة عـام 1433 اHـوافق 17 سـبــتـمــبـر ســنـة q2012 يــتـضــمّن إنــهـاء مــهــام اHـديــر الــعـام
للمؤسسة العمومية لإلذاعة اHسموعة..........................................................................................................
مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 15 شـوّال عام 1433 اHـوافق 2 سـبـتـمـبـر سـنة q2012 يـتـضـمّن تـعيـW مـديـرين لإلدارة احملـلـية في
الواليات..................................................................................................................................................
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 شوّال عام 1433 اHوافق 2 سبتمبر سنة q2012 يتضمّن تعيW رئيس دائرة الشالل في والية
اHسيلة....................................................................................................................................................
مــرســـوم رئــاسيّ مــؤرّخ في 15 شــوّال عــام 1433 اHـــوافق 2 ســبــتـــمــبــر ســنــة q2012 يــتــضــمّن تــعــيــW الــكــاتب الــعــامّ لــبــلــديـة
ورقلة......................................................................................................................................................
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فهرس (تابع)فهرس (تابع)

مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 شوّال عام 1433 اHوافق 2 سبتمبر سنة q2012 يتضمّن التّعيW بوزارة اHاليّة...................
مرسـوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 شـوّال عام 1433 اHوافق 2 سـبتـمبـر سنة q2012 يتـضمّن تعـيW مفـتشـW جهويـW للـمفتـشية
العامّة للماليّة..........................................................................................................................................

مـرسوم رئـاسيّ مؤرّخ في أول ذي القـعدة عام 1433 اHوافق 17 سبتـمبر سنة q2012 يتضـمّن تعيـW اHدير الـعام للـمؤسسة
العمومية للتلفزيون.................................................................................................................................

مـرسوم رئـاسيّ مؤرّخ في أول ذي القـعدة عام 1433 اHوافق 17 سبتـمبر سنة q2012 يتضـمّن تعيـW اHدير الـعام للـمؤسسة
العمومية لإلذاعة اHسموعة........................................................................................................................

قرارات8 مقرقرارات8 مقرّرات8 آراءرات8 آراء
وزارة ا=اليةوزارة ا=الية

قـرار وزاري مــشـتــرك مـؤرخ في 14 جـمــادى الـثــانـيــة عـام 1433 اHـوافق 6 مــايـو ســنـة q2012 يـعــدّل ويـتــمّم الـقــرار الـوزاري
اHـشـتـرك اHـؤرّخ في 8 شـعـبـان عـام 1431 اHـوافق 20 يــولـيـو سـنـة 2010 الــذي يـحـدّد اHـعـايـيـر واخلــصـوصـيـات اHـطـبـقـة
القـتـناء الـسـيارات اإلداريـة اخملـصصـة Hـصالح الـدولـة واجلمـاعـات احمللـيـة واHؤسـسـات العـمـوميـة ذات الـطابع اإلداري
والهيئات واHؤسسات العمومية اHموّلة كليا من ميزانية الدولة.....................................................................

وزارة الثقافةوزارة الثقافة

قــرار وزاري مــشــتــرك مــؤرخ في 25 رجـب عــام 1432 اHـــوافق 27 يــونــيــو ســنــة q2011 يــحـــدّد تــصــنــيـف اHــكــتــبـــة الــوطــنــيــة
اجلزائرية وشروط االلتحاق باHناصب العليا التابعة لها................................................................................

قرار وزاري مـشترك مؤرخ في 25 رجب عام 1432 اHوافق 27 يونـيو سنة q2011 يحـدّد تصنـيف اHدارس اجلهـوية للـفنون
اجلميلة وملحقاتها وشروط االلتحاق باHناصب العليا التابعة لها....................................................................

قـرار وزاري مــشـتــرك مـؤرخ في 25 رجب عـام 1432 اHـوافق 27 يـونــيـو ســنـة q2011 يـحــدّد تــصـنــيف ديـوان قــصـر الــثـقــافـة
وشروط االلتحاق باHناصب العليا التابعة له................................................................................................

قرار وزاري مـشترك مؤرخ في 26 رجب عام 1432 اHوافق 28 يونـيو سنة q2011 يـحدّد تصنـيف  ديوان احلظيرة الـثقافية
للتاسيلي وشروط االلتحاق باHناصب العليا التابعة له..................................................................................

قـرار وزاري مـشتـرك مؤرخ في 26 رجب عـام 1432 اHـوافق 28 يـونـيو سـنة q2011 يحـدّد تـصـنـيف مركـز الـفـنون والـثـقـافة
في قصر رؤساء البحر وشروط االلتحاق باHناصب العليا التابعة له..............................................................

قــرار وزاري مـشـتـرك مـؤرخ في 13 شــوال عـام 1432 اHـوافق 11 ســبـتـمــبـر سـنـة q2011 يـحـدّد تـصـنــيف اHـعـهــد الـعـالي Hـهن
فنون العرض والسمعي البصري وشروط االلتحاق باHناصب العليا التابعة له.................................................

وزارة العمل والتشغيل والضمان االجتماعيوزارة العمل والتشغيل والضمان االجتماعي

قــرارات مؤرخة في  30 محرم عام 1433 اHوافق 25 ديسمبر سنة q2011 تتضمن اعتماد هيئات خاصة لتنصيب العمال..

قرار مؤرّخ في 30 محرّم عام 1433 اHوافق 25 ديسمبر سنة q2011 يتضمن سحب اعتماد هيئة خاصة لتنصيب العمال...
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مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة
مـــرســـوم رئـــاسي رقم مـــرســـوم رئـــاسي رقم 12 -  - 341 مــؤر مــؤرّخ في خ في 25 شـــو شـــوّال عــامال عــام
1433 اHــوافق  اHــوافق 12 ســـبــــتـــمـــبـــر ســـنـــة  ســـبــــتـــمـــبـــر ســـنـــة q2012 يـــتـــضـــمنq يـــتـــضـــمن

حتــــويـل اعـــــتــــمــــاد إلـى مــــيــــزانــــيـــــة تــــســــيــــيــــر وزارةحتــــويـل اعـــــتــــمــــاد إلـى مــــيــــزانــــيـــــة تــــســــيــــيــــر وزارة
الداخلية واجلماعات احمللية.الداخلية واجلماعات احمللية.
ـــــــــــــــــــــــ

qإنّ رئيس اجلمهوريـة
qاليةHبناء على تقرير  وزير ا  -

-  وبـــنـــاء عـــلى الـــدســـتـــورq ال ســـيّـــمـــا اHـــادّتــان 8-77
qو125 ( الفقرة األولى) منه

- و�ـــــقـــــتــــضـى الـــــقــــانـــــون رقم 84 -17 اHـــــؤرخ في 8
شــوال عــام 1404 اHــوافق 7  يـــولــيــو ســنــة 1984 واHــتــعــلق

q تمّمHعدّل واHا qاليةHا Wبقوان
- و�ـقـتضى الـقـانون رقم 11-16 اHـؤرخ في 3 صـفر
عــام 1433 اHــــوافق 28 ديـــســـمــــبـــر ســـنـــة 2011 واHـــتـــضـــمن

q2012 الية لسنةHقانون ا
- و�ــقــتــضى األمــر رقم 12-03 اHــؤرخ في 20 ربــيع
األول عـام 1433 اHـوافق 13 فـبـرايـر سـنة 2012 واHـتـضمن

q2012 الية  التكميلي لسنةHقانون ا
- و�قـتـضى اHـرســوم الـرئاسـي اHؤرخ فـي 8 ربـيع
الـــــــثــــــــاني عـــــــام 1433 اHـــــــوافــق  أول مــــــــارس ســـــــنـــــــة 2012
واHـــتــــضــــمن تــــوزيع االعــــتــــمـــادات اخملــــصــــصــــة Hـــيــــزانــــيـــة
التكاليف اHشـتركة من ميزانية التسيير �وجب قانون

q2012 الية التكميلي لسنةHا

- و�ــــقـــتــــضـى اHــــرســــوم الــــتـــنــــفــــيـــذي رقــم 12 -36
اHـؤرخ فـي 13 ربـيـع األول عــام 1433 اHـوافـق 6  فــبـرايـر
ســـنــــة 2012 واHــــتـــضـــمن تـــوزيـع االعـــتـــمـــادات اخملـــصـــصـــة
لوزير الداخليـة واجلماعات احمللية من ميـزانية التسيير

q2012 الية  لسنةHوجب قانون ا�
يرسم  ما يأتي :يرسم  ما يأتي : 

اHــاداHــادّة األولى :ة األولى :  يــلـــغــى من مــيــزانـيــــة ســــنــة 2012
اعتـماد قدره عـشرة مالييـر وأربعمـائة وأربعـة وخمسون
مـلـيـون ديـنـار (10.454.000.000 دج) مـقـيـّـــد فـي مـيـزانـيــة
الــتــكــالـيــف اHـشــتــركــــة وفـي الــبـاب رقم 37-91 "نــفــقـات

محتملة - احتياطي مجمع".
اHـاداHـادّة ة 2 : : يـخـصـص Hـيزانـيـة سـنـة 2012  اعتـمـــاد
قـــــــدره عـــشــرة ماليـــيــر وأربـــعــمــائـــة وأربــعــة وخـــمــســون
ملـيون ديـنار (10.454.000.000 دج)  يقيـّــــد فــي ميـزانية
Wتـسيـير  وزارة الـداخلـية واجلـماعـات احملليـة وفي الـباب

اHبيّنW في اجلدول اHلحق بهذا اHرسوم.
اHــاداHــادّة ة 3 : : يــكـلف  وزيــر اHــالـيــــة ووزيــــر الـداخــلـيـة
واجلـــمــاعــات احملـــلــيــةq كل فـــيــمـــا يــخـــصّـهq بــتــنـــفــيـــذ هــــذا
اHــــــرســـــــوم الـــــــذي يــــــنـــــــشــــــر فـي اجلــــــريـــــدة الــــــرّســــــمــــــيّــــــة

للجمهوريّـة اجلزائريّـة الدّ�قراطيّـة الشّعبيّـة .
حـــرّر بـــاجلـــزائــر في 25 شـــوّال عــام 1433 اHــوافق 12

سبتمبر سنة 2012.
عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة

اجلدول اHلحقاجلدول اHلحق

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

10 - 37

وزارة الداخلية واجلماعات احملليةوزارة الداخلية واجلماعات احمللية
الفرع األولالفرع األول
اإلدارة العامةاإلدارة العامة

الفرع اجلزئي األولالفرع اجلزئي األول
اHصالح اHركزيةاHصالح اHركزية
العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اHصالحوسائل اHصالح
القسم السابعالقسم السابع

النفقات اخملتلفةالنفقات اخملتلفة
تمويل إعادة انتشار أعوان احلرس البلدي............................

مجموع القسم السابع
مجموع العنوان الثالث

10.000.000.000

10.000.000.000

10.000.000.000
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مـرسـوم تنـفـيذي رقم مـرسـوم تنـفـيذي رقم 12 -  - 343 مؤر مؤرّخ في أوخ في أوّل ذي الـقـعدةل ذي الـقـعدة
عــام عــام 1433 اHــوافق  اHــوافق 17 ســبـــتــمــبـــر ســنــة  ســبـــتــمــبـــر ســنــة q2012 يـــحــددq يـــحــدد
كــيــفـيــات تــسـيــيــر حـســاب الــتـخــصــيص اخلـاص رقمكــيــفـيــات تــسـيــيــر حـســاب الــتـخــصــيص اخلـاص رقم
138 -  - 302 الــــــذي عــــــنــــــوانـه " صــــــنــــــدوق مــــــكــــــافــــــحـــــة الــــــذي عــــــنــــــوانـه " صــــــنــــــدوق مــــــكــــــافــــــحـــــة

السرطان".السرطان".
ـــــــــــــــــــــــ

qإنّ الوزير األول

- بــنــاء عـلـى الـتــقــريـر اHــشــتـرك بــW  وزيــر اHـالــيـة
qستشفياتHووزير الصحة والسكان وإصالح ا

- وبـناء على الـدّستـورq ال سيّمـا اHادّتان 85-3 و125
q( الفقرة 2) منه

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

qتممHعدل واHا qاليةHا

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

qتممHعدل واHا qباحملاسبة العمومية

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 99-11 اHــــؤرخ في 15
رمـــــضـــــان عـــــام 1420 اHـــــوافق 23 ديـــــســـــمـــــبـــــر ســـــنــــة 1999
واHــتـضـمن قــانـون اHــالـيـة لــسـنـة q2000 ال سـيــمـا اHـادة 89

qمنه

اجلدول اHلحق (تابع)اجلدول اHلحق (تابع)

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

العنوان الرابعالعنوان الرابع

التدخالت العموميةالتدخالت العمومية

القسم السادسالقسم السادس

النشاط االجتماعي - اHساعدة والتضامنالنشاط االجتماعي - اHساعدة والتضامن

تعويض ضحايا األعمال اإلرهابية غير األجراء......................

مجموع القسم السادس
مجموع العنوان الرابع
مجموع الفرع اجلزئي األول
مجموع الفرع األول

مـجمـوع االعتـمادات اخملـصصة.............................................مـجمـوع االعتـمادات اخملـصصة.............................................

454.000.000

454.000.000

454.000.000

10.454.000.000

10.454.000.000

10.454.000.000
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- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 10-13 اHــــؤرخ في 23
مــــــحــــــرم عــــــام 1432 اHــــــوافق 29 ديــــــســــــمــــــبــــــر ســــــنــــــة 2010
واHــتـضـمن قــانـون اHــالـيـة لــسـنـة q2011 ال سـيــمـا اHـادة 79

qمنه

- و�قـتضى القانون رقم 11-16 اHؤرخ في 3  صفر
عــام 1433 اHــــوافق 28 ديـــســـمــــبـــر ســـنـــة 2011 واHـــتـــضـــمن
قــانــون اHــالــيـــة لـــســنـة q2012 ال ســيــمــا اHــواد 48 و70 و73

qو74 منه

- و�ــــقــــتــــضـى اHــــرســــــوم الــــرئــــــاسي رقم 12 - 325
اHـــؤرخ في 16 شـوال عـام 1433 اHـوافق 3 سـبـتمـبـر سـنة

 qالوزير األول Wتضمن تعيH2012 وا

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

qأعضاء احلكومة Wتضمن تعيH2012 وا

qوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم  ما يأتي :يرسم  ما يأتي :

اHــاداHــادّة األولى :ة األولى : تـطبـيـقا ألحـكـام اHادة 79 من الـقـانون
رقم 10-13 اHـــــؤرخ في 23 مـــــحـــــرم عـــــام 1432 اHـــــوافق 29
ديسـمبـر سنة 2010 واHتـضمن قـانـون اHالـيـة لسـنة 2011
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واHــواد 48 و70 و73 و74 من الـــقـــانـــون رقم 11-16 اHــؤرخ
في 3  صـــفـــر عـــام 1433 اHــوافق 28 ديـــســـمـــبـــر ســـنـــة 2011
واHتـضمن قـانـون اHالـيـة لسـنة q2012 يحـدد هذا اHـرسوم
كيفيات تـسيير حسـاب التخصيص اخلاص رقم 302-138

الذي عنوانه "صندوق مكافحة السرطان".

2 :  : يـــفــــتح حـــســـاب الـــتـــخــــصـــيص اخلـــاص رقم اHـــاداHـــادّة ة 
138-302 الـذي عـنـوانه "صـنـدوق مــكـافـحـة الـسـرطـان" في

كتابات األمW  الرئيسي للخزينة.

يــكـــون الــوزيــر اHـــكــلف بـــالــصــحـــة اآلمــر الـــرئــيــسي
بصرف هذا احلساب.

اHـاداHـادّة ة 3 :  : يقيد في هذا احلساب ما يأتي :

في باب اإليرادات :في باب اإليرادات :

qمخصصات ميزانية الدولة -

- الرسم اإلضافي عـلى حق مرور الكـحول في حدود
qالنسبة احملددة قانونا

- حــصــة من نــاجت الــرسم اإلضــافي عــلى اHــنــتــوجـات
qالتبغية

- حـصــة من نـاجت الــرسم عـلى رقـم أعـمــال مـتـعــامـلي
qالهاتف النقال

- الــــــرسـم عــــــلـى رقم أعـــــــمــــــال مــــــؤســـــــســــــات إنــــــتــــــاج
اHشروبات الغازية واستيرادها في حدود النسبة احملددة

qقانونا
- كل اإليرادات واHساهمات األخرى احملتملة.

في باب النفقات :في باب النفقات :
- عمليات الـتحسيس والوقايـة والكشف اHبكر عن

مرض السرطان وعالجه.
يــحــدد قـرار مــشــتـرك بــW الــوزيـر اHــكــلف بــاHـالــيـة
والــوزيــر اHـكــلف بـالــصـحــة قــائـمــة اإليـرادات والــنـفـــقـات

اHسجلة في هذا احلساب.

اHـــاداHـــادّة ة 4 :  :  حتــدد كــيــفــيــات مــتـــابــعــة وتــقــو� حــســاب
التـخصـيص اخلاص رقم 138-302 الذي عـنوانه " صـندوق
مـكـافــحـة الــسـرطـان" �ــوجب قـرار مــشـتـرك بــW الـوزيـر

اHكلف باHالية والوزير اHكلف بالصحة.

يـعــد اآلمـر الــرئـيــسي بــالـصــرف بـرنــامج عــمل حتـدد
فيه األهداف اHسطرة وكذا آجال اإلجناز.

اHـاداHـادّة ة 5 :  :  ينشر هـذا اHرسوم في اجلريـدة الرّسميّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حرّر باجلـزائر في أوّل ذي القـعدة عام  1433 اHوافق
17 سبتمبر سنة 2012.

عبد اHالك ساللعبد اHالك سالل

مراسيم فرديمراسيم فرديّة
مــــرســــوم رئــــاسـي مــــؤرمــــرســــوم رئــــاسـي مــــؤرّخ فـي أوخ فـي أوّل ذي الــــقــــعــــدة عــــام ل ذي الــــقــــعــــدة عــــام 1433
اHـوافق اHـوافق 17 سـبـتمـبـر سـنة  سـبـتمـبـر سـنة q2012 يـتـضـمن الـتـجنسq يـتـضـمن الـتـجنس

باجلنسية اجلزائرية.باجلنسية اجلزائرية.
ـــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مــرســوم رئــاسي مــؤرّخ في أوّل ذي الــقــعـدة
عــام  1433 اHــوافق 17 ســـبــــتـــمـــبـــر ســـنـــة q2012 تـــتـــجـــنس
بـاجلـنـسـيــة اجلـزائـريـةq ضـمن شـروط اHـادة 11 (الـفـقرة 2)
مـن األمــــــــــر رقم 70-86 اHـــــــــؤرخ في17 شـــــــــوال عـــــــــام 1390
اHــــوافـق 15 ديــــســــمـــبــــر ســــنـــة 1970  واHــــتــــضـــمـن قــــانـــون
اجلـنسـيـة اجلـزائريـةq اHـسـماة  بـيـطار عـائـدة اHـولـودة في

16 يناير سنـة 1948 ببـيروت ( لبنان).

مـرســـوم رئــاسيمـرســـوم رئــاسيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 15 شــو شــوّال عـام ال عـام 1433 اHـوافق اHـوافق
2  سـبـتمـبـر سـنة   سـبـتمـبـر سـنة q2012 يتـضـمq يتـضـمّن إنـهاء مـهـام مـديرةن إنـهاء مـهـام مـديرة
لـلدراسـات والبحث بـاللـجنـة الوطـنيـة االستـشاريةلـلدراسـات والبحث بـاللـجنـة الوطـنيـة االستـشارية

لترقية حقوق اإلنسان وحمايتها.لترقية حقوق اإلنسان وحمايتها.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـــوجب مـــرســــوم رئـــاسيّ مـــؤرّخ في 15 شـــوّال عــام
1433 اHـوافق 2 سـبـتـمـبـر سـنة 2012 تـنـهـى مـهـام الـسّـيـدة

فــريــدة حـســيــسنq بــصـفــتــهـا مــديــرة لــلـدراســات والــبـحث
بـالـلـجـنـة الـوطـنـيـة االسـتـشـاريـة لـتـرقـيـة حـقـوق اإلنـسان

وحمايتهاq إلحالتها على التّقـاعد.
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مـرســوم رئــاسيمـرســوم رئــاسيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 15 شــو شــوّال عـام ال عـام 1433 اHـوافـق اHـوافـق
2 سـبــتـمـبــر سـنـة  سـبــتـمـبــر سـنـة q2012 يـتــضــمq يـتــضــمّن إنـهــاء مـهــام نـائبن إنـهــاء مـهــام نـائب
مـديـر بوزارة الـداخـليـة واجلـماعـات احملـليـة والـبيـئةمـديـر بوزارة الـداخـليـة واجلـماعـات احملـليـة والـبيـئة

(سابقا).(سابقا).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـــوجب مـــرســــوم رئـــاسيّ مـــؤرّخ في 15 شـــوّال عــام
1433 اHـوافق 2 ســبــتـمــبـر ســنـة 2012 تــنـهـى مـهــام الـسّــيـد

Wبـصـفـتــه نـــائب مـديـــر لـلـمــنـتـخـبــ qعـلـيـــوات ديـــدانـي
فـي اHــديـــريــة الـــعــامـــة لــلـــحــريـــات الــعـــمــومـــيــة والـــشــؤون
الـقانـونـيـة بـوزارة الـداخلـيـة واجلـمـاعـات احمللـيـة والـبـيـئة

(سابقا)q إلحالته على التّقـاعد.
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرســوم رئــاسيمـرســوم رئــاسيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 15 شــو شــوّال عـام ال عـام 1433 اHـوافـق اHـوافـق
2 سبـتمبـر سنة  سبـتمبـر سنة q2012 يـتضـمq يـتضـمّن إنهـاء مهـام مديرينن إنهـاء مهـام مديرين

لإلدارة احمللية في الواليات.لإلدارة احمللية في الواليات.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـــوجب مـــرســــوم رئـــاسيّ مـــؤرّخ في 15 شـــوّال عــام
1433 اHـوافق 2 سـبــتـمـبــر سـنـة 2012 تــنـهى مـهــام الـسّـادة

اآلتــيــة أســـمــاؤهم بــصـــفــتــهم مـــديــرين لإلدارة احملـــلــيــة في
الواليات اآلتيةq لتكليفهم بوظائف أخـرى :
qفي والية األغواط qميهوبي Wسماع -
qفي والية تلمسان qامحمد طوالبية -

qفي والية تيارت qعبد القادر سكران -
qسيلةHفي والية ا qعبد اللّه رتوش -
- علي بن ميمونq في والية البيض.

ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ
مـــرســـومــان رئـــاســـيمـــرســـومــان رئـــاســـيّـــان مــؤرـــان مــؤرّخـــان في خـــان في 15 شـــو شـــوّال عــام ال عــام 1433
اHــوافق اHــوافق 2 ســبــتــمــبــر ســنـة  ســبــتــمــبــر ســنـة q2012 يــتــضــمq يــتــضــمّــنــان إنــهـاءــنــان إنــهـاء

.Wفي واليت Wمهام رئيسي دائرت.Wفي واليت Wمهام رئيسي دائرت
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـــوجب مـــرســــوم رئـــاسيّ مـــؤرّخ في 15 شـــوّال عــام
1433 اHـوافق 2 ســبــتـمــبـر ســنـة 2012 تــنـهـى مـهــام الـسّــيـد

أحــمــد يــحيq بــصـفــتــه رئـيــســا لـــدائــــرة حـــاسي بــحـبــح
فـي والية اجللفةq لتكليفه بوظيفة أخـرى.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
�ـــوجب مـــرســــوم رئـــاسيّ مـــؤرّخ في 15 شـــوّال عــام
1433 اHـوافق 2 ســبــتـمــبـر ســنـة 2012 تــنـهـى مـهــام الـسّــيـد

الــهـــادي عــســولq بــصــفــته رئــيـــســا لــدائــرة عــW الــبــيــضــاء
حريش في والية ميلةq إلحالته على التّقاعد.

ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرســوم رئـاسيمـرســوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 15 شـو شـوّال عـام ال عـام 1433 اHـوافق  اHـوافق 2
سـبــتـمـبــر سـنـة سـبــتـمـبــر سـنـة q2012 يـتــضـمq يـتــضـمّن إنــهـاء مـهــام الـكـاتبن إنــهـاء مـهــام الـكـاتب

العامالعامّ لدى رئيس دائرة ورقلة. لدى رئيس دائرة ورقلة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـــوجب مـــرســــوم رئـــاسيّ مـــؤرّخ في 15 شـــوّال عــام
1433 اHـوافق 2 ســبــتـمــبـر ســنـة 2012 تــنـهـى مـهــام الـسّــيـد

بــولـنـوار غــبـشيq بــصـفـته كــاتـبــا عـامـا لــدى رئـيس دائـرة
ورقلةq لتكليفه بوظيفة أخـرى.

ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرســوم رئــاسيمـرســوم رئــاسيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 15 شــو شــوّال عـام ال عـام 1433 اHـوافـق اHـوافـق
2 سبتمبر سنة  سبتمبر سنة q2012 يتضمq يتضمّن إنهاء مهام قاضية.ن إنهاء مهام قاضية.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
�ـــوجب مـــرســــوم رئـــاسيّ مـــؤرّخ في 15 شـــوّال عــام
1433 اHـوافق 2 سـبـتمـبـر سـنة 2012 تنـهىq ابـتداء من 29

أبـريل سنة q2012 مهـام السّيـدة كر�ـة عيسـاويq بصفـتها
قاضية �حكمة اجلزائرq بسبب الوفاة.
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرســوم رئــاسيمـرســوم رئــاسيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 15 شــو شــوّال عـام ال عـام 1433 اHـوافـق اHـوافـق
Wن إنـهـاء مهـام مـكلـفWيتـضمّن إنـهـاء مهـام مـكلـف qيتـضم q2012 2 سـبـتمـبر سـنة  سـبـتمـبر سـنة
بـالــتـفـتــيش في مـفــتـشــيـتـW جــهـويـتــW لـلــمـفـتــشـيـةبـالــتـفـتــيش في مـفــتـشــيـتـW جــهـويـتــW لـلــمـفـتــشـيـة

العامـة للماليالعامـة للماليّة.ة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـــوجب مـــرســــوم رئـــاسيّ مـــؤرّخ في 15 شـــوّال عــام
1433 اHوافق 2 سبـتمبـر سنة 2012 تنهـى مهام الـسّيدين

اآلتي اســـمــاهـــمـــا بـــصــفـــتـــهـــمــا مـــكـــلــفـــW بـــالـــتــفـــتـــيش في
مفتـشيتW جهويـتW للمفـتشية العـامة للمالـيّةq لتكليف

كل منهما بوظيفة أخـرى :
qبسيدي بلعباس qزناقي سليماني -

- حاج عيساتq �ستغا£.
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرســوم رئــاسيمـرســوم رئــاسيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 15 شــو شــوّال عـام ال عـام 1433 اHـوافـق اHـوافـق
2 سبـتمبـر سنة  سبـتمبـر سنة q2012 يـتضـمq يـتضـمّن إنهـاء مهـام مديرينن إنهـاء مهـام مديرين

.Wللتخطيط والتهيئة العمرانية في واليت.Wللتخطيط والتهيئة العمرانية في واليت
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـــوجب مـــرســــوم رئـــاسيّ مـــؤرّخ في 15 شـــوّال عــام
1433 اHوافق 2 سبـتمبـر سنة 2012 تنهـى مهام الـسّيدين

اآلتي اسـماهـمـا بـصفـتـهـما مـديـرين لـلتـخـطـيط والـتهـيـئة
الــعـــمـــرانــيـــة في الـــواليـــتــW اآلتـــيـــتــqW إلحـــالـــتــهـــمـــا عــلى

التّقـاعـد :
qفي والية تلمسان qأحمد توفيق سعيدي -

- جمال نوارةq في والية عنابة.
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرســوم رئــاسيمـرســوم رئــاسيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 15 شــو شــوّال عـام ال عـام 1433 اHـوافـق اHـوافـق
2 سـبــتـمـبــر سـنـة  سـبــتـمـبــر سـنـة q2012 يـتــضــمq يـتــضــمّن إنـهــاء مـهــام نـائبن إنـهــاء مـهــام نـائب

مدير بوزارة الطاقة واHناجم.مدير بوزارة الطاقة واHناجم.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـــوجب مـــرســــوم رئـــاسيّ مـــؤرّخ في 15 شـــوّال عــام
1433 اHـوافق 2 ســبــتـمــبـر ســنـة 2012 تــنـهـى مـهــام الـسّــيـد

كـــمـــال بــوكـــاريq بـــصــفـــته نـــائب مـــديـــر لألمن الـــصـــنــاعي
واHـراقـبـة التـنـظـيـمـيـة بـوزارة الـطـاقـة واHـناجـمq إلحالـته

على التّقـاعد.



3 ذو القعدة  عام  ذو القعدة  عام 1433 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 852
19 سبتمبر  سنة سبتمبر  سنة 2012  م م

مـــــرســــوم رئـــــاسيمـــــرســــوم رئـــــاسيّ مــــؤر مــــؤرّخ فـي أوخ فـي أوّل ذي الــــقـــــعــــدة عــــام ل ذي الــــقـــــعــــدة عــــام 1433
اHوافق اHوافق 17 سبـتمبر سنة  سبـتمبر سنة q2012 يتضـمq يتضـمّن إنهاء مهامن إنهاء مهام

اHدير العام للمؤسسة العمومية للتلفزيون.اHدير العام للمؤسسة العمومية للتلفزيون.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مــرســوم رئــاسيّ مــؤرّخ في أوّل ذي الــقــعـدة
عــام 1433 اHــوافق 17 ســبـــتــمــبـــر ســنــة 2012 تــنـــهى مــهــام
السّيد عبد القـادر العلميq بصفته مديـرا عاما للمؤسسة

العمومية للتلفزيونq لتكليفه بوظيفة أخرى.
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـــــرســــوم رئـــــاسيمـــــرســــوم رئـــــاسيّ مــــؤر مــــؤرّخ فـي أوخ فـي أوّل ذي الــــقـــــعــــدة عــــام ل ذي الــــقـــــعــــدة عــــام 1433
اHوافق اHوافق 17 سبـتمبر سنة  سبـتمبر سنة q2012 يتضـمq يتضـمّن إنهاء مهامن إنهاء مهام
اHدير العام للمؤسسة العمومية لإلذاعة اHسموعة.اHدير العام للمؤسسة العمومية لإلذاعة اHسموعة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
�ــوجب مــرســوم رئــاسيّ مــؤرّخ في أوّل ذي الــقــعـدة
عــام 1433 اHــوافق 17 ســبـــتــمــبـــر ســنــة 2012 تــنـــهى مــهــام
الــسّــيــد تــوفــيق خالديq بــصــفــته مــديــرا عـامــا لــلــمــؤســسـة

العمومية لإلذاعة اHسموعةq لتكليفه بوظيفة أخرى.
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرســوم رئــاسيمـرســوم رئــاسيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 15 شــو شــوّال عـام ال عـام 1433 اHـوافـق اHـوافـق
2 ســبـــتــمــبــر ســنــة  ســبـــتــمــبــر ســنــة q2012 يــتــضــمq يــتــضــمّن تــعــيــW مـديــرينن تــعــيــW مـديــرين

لإلدارة احمللية في الواليات.لإلدارة احمللية في الواليات.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـــوجب مـــرســــوم رئـــاسيّ مـــؤرّخ في 15 شـــوّال عــام
1433 اHـوافق 2 سـبـتـمـبـر سـنة 2012 يـعـيّن الـسّـادة اآلتـية

أسماؤهم مديرين لإلدارة احمللية في الواليات اآلتية :
qفي والية األغواط qامحمد طوالبية -
qفي والية تلمسان qعلي بن ميمون -
qفي والية تيارت qعبد اللّه رتوش -

qسيلةHفي والية ا qميهوبي Wسماع -
- عبد القادر سكرانq في والية البيض.

ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ
مـرســوم رئــاسيمـرســوم رئــاسيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 15 شــو شــوّال عـام ال عـام 1433 اHـوافـق اHـوافـق
2 سبـتمبر سنة  سبـتمبر سنة q2012 يتضـمq يتضـمّن تعيW رئيس دائرةن تعيW رئيس دائرة

الشالل في والية اHسيلة.الشالل في والية اHسيلة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـــوجب مـــرســــوم رئـــاسيّ مـــؤرّخ في 15 شـــوّال عــام
1433 اHـوافق 2 سـبــتـمـبــر سـنـة 2012 يـعـيّـن الـسّـيــد أحـمـد

يحيq رئيسا لدائرة الشالل في والية اHسيلة.

مـرســوم رئــاسيمـرســوم رئــاسيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 15 شــو شــوّال عـام ال عـام 1433 اHـوافـق اHـوافـق
2 سبـتمبر سنة  سبـتمبر سنة q2012 يتضـمq يتضـمّن تعيW الكاتب العامن تعيW الكاتب العامّ

لبلدية ورقلة.لبلدية ورقلة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـــوجب مـــرســــوم رئـــاسيّ مـــؤرّخ في 15 شـــوّال عــام
1433 اHوافق 2 سبـتمبر سنة 2012 يعيّن الـسّيد بولنوار

ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــغبـشيq كـاتبـا عامـا لبلديـة ورقلة.
مـرســوم رئــاسيمـرســوم رئــاسيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 15 شــو شــوّال عـام ال عـام 1433 اHـوافـق اHـوافـق
2 ســبــتـمــبـر ســنـة  ســبــتـمــبـر ســنـة q2012 يــتـضـمq يــتـضـمّـن الـتـن الـتّـعــيـW بـوزارةـعــيـW بـوزارة

اHالياHاليّة.ة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـــوجب مـــرســــوم رئـــاسيّ مـــؤرّخ في 15 شـــوّال عــام
1433 اHوافق 2 سبـتمبـر سنة 2012 يعـيّن السّـيدان اآلتي

اسماهما بوزارة اHاليّة :
- مـحمـود أوديةq نـائب مديـر التـحقـيقـات باHـديرية

qالعامّة للجمارك
- مـحـمـود بـورويـنــةq مـكـلّـفـا بـالـتـفــتـيش بـاHـفـتـشـيـة

ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــالعامّة للجمارك.
مـرســوم رئــاسيمـرســوم رئــاسيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 15 شــو شــوّال عـام ال عـام 1433 اHـوافـق اHـوافـق
Wمــفـتــشـ Wن تـعــيـWمــفـتــشـ Wيــتـضــمّن تـعــيـ qيــتـضــم q2012 2 ســبــتـمــبــر ســنـة  ســبــتـمــبــر ســنـة

جهويW للمفتشية العامجهويW للمفتشية العامّة للمالية للماليّة.ة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـــوجب مـــرســــوم رئـــاسيّ مـــؤرّخ في 15 شـــوّال عــام
1433 اHوافق 2 سبـتمبـر سنة 2012 يعـيّن السّـيدان اآلتي

اسماهما مفتشW جهويW للمفتشية العامّة للماليّة :
q£ستغا� qحاج عيسات -

- زناقي سليمانيq بورقلة.
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـــــرســــوم رئـــــاسيمـــــرســــوم رئـــــاسيّ مــــؤر مــــؤرّخ فـي أول ذي الــــقـــــعــــدة عــــام خ فـي أول ذي الــــقـــــعــــدة عــــام 1433
Wن تــعــيـWيــتــضــمّن تــعــيـ qيــتــضــم q2012 ــوافق 17 ســبـــتــمــبــر ســنــة  ســبـــتــمــبــر ســنــةHــوافق اHا

اHدير العام للمؤسسة العمومية للتلفزيون.اHدير العام للمؤسسة العمومية للتلفزيون.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مــرســوم رئــاسيّ مــؤرّخ في أول ذي الــقــعـدة
عـام 1433 اHـوافق 17 ســبــتـمــبـر ســنـة 2012 يــعـيّـن الـسّــيـد
تــــوفـــيـق خالديq مــــديـــرا عــــامـــا لــــلـــمــــؤســـســــة الـــعــــمـــومــــيـــة

ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــللتلفزيون.
مـــــرســــوم رئـــــاسيمـــــرســــوم رئـــــاسيّ مــــؤر مــــؤرّخ فـي أول ذي الــــقـــــعــــدة عــــام خ فـي أول ذي الــــقـــــعــــدة عــــام 1433
Wن تــعــيـWيــتــضــمّن تــعــيـ qيــتــضــم q2012 ــوافق 17 ســبـــتــمــبــر ســنــة  ســبـــتــمــبــر ســنــةHــوافق اHا
اHدير العام للمؤسسة العمومية لإلذاعة اHسموعة.اHدير العام للمؤسسة العمومية لإلذاعة اHسموعة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
�ــوجب مــرســوم رئــاسيّ مــؤرّخ في أول ذي الــقــعـدة
عـام 1433 اHـوافق 17 ســبــتـمــبـر ســنـة 2012 يــعـيّـن الـسّــيـد
شعبـان لونكـالq مديرا عامـا للمؤسـسة العمـومية لإلذاعة

اHسموعة.



9 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 52 3 ذو القعدة  عام  ذو القعدة  عام 1433 هـ هـ
19 سبتمبر  سنة  سبتمبر  سنة 2012  م م

اHـــــادة اHـــــادة 2 :  : تـــــعـــــدّل أحـــــكـــــام اHـــــادة األولـى من الـــــقـــــرار
الوزاري اHـشتـرك اHؤرّخ في 8 شعـبان عام 1431 اHوافق

20 يوليو سنة 2010 واHذكور أعالهq وحترر كما يأتي :

" اHـــــادة األولى : تــــــطـــــبــــــيـــــقـــــا ألحــــــكـــــام اHـــــادة 13 من
اHــرســوم الـــتــنـــفــيــذي رقم  10- 115 اHــؤرخ في 3 جــمــادى
األولى عــام 1431 اHــوافق 18 أبـــريل ســـنــة 2010 واHـــذكــور
أعـالهq يـــــــهـــــــدف هـــــــذا الـــــــقـــــــرار إلـى حتـــــــديـــــــد اHـــــــعـــــــايـــــــيـــــــر
واخلــصــوصـــيــات الــقــصــوى اHـــطــبــقــة القــتـــنــاء الــســيــارات
اإلداريـــة اخملــصـــصـــة Hــصـــالح الـــدولــة واجلـــمــاعـــات احملــلـــيــة
واHـؤســســات الــعـمــومــيـة ذات الــطــابع اإلداري والـهــيــئـات
واHؤسسات العمومية اHموّلة كليا من ميزانية الدولة".

اHــادة اHــادة 3 :  : تـــعــدّل وتـــتـــمّـم أحـــكـــام اHــادّة 2 من الـــقـــرار
الوزاري اHـشتـرك اHؤرّخ في 8 شعـبان عام 1431 اHوافق

20 يوليو سنة 2010 واHذكور أعالهq وحترر كما يأتي :

"اHـادة  2 : حتــدّد اHــعـايــيــر واخلـصــوصــيـات اHــذكـورة
في اHــادة األولى أعـالهq لـكـل فـئــة من الــســيــارات اإلداريـة
وفــقــا لــلــجــداول اHــعــدّلــة واHــتــمّــمــة واHــرفــقــة �الحـق هـذا

القرار.

تـســتــثـنـى من مـجــال تــطـبــيق هــذا الـقــرار وتــخـضع
qــالــيــةHإلجـــراء االقــتــنـــاء وفــقــا لـــلــتــزويــدات الـــنــظــريـــة وا
سـيارات الـتـدخل بكـل أنواعـهـا والسـيـارات النـفـعيـة غـير
تـــــلك اHـــــذكـــــورة بـــــاHـــــلـــــحق رقم q7 وســـــيـــــارات اإلســـــعــــاف
واحلـافالت والشـاحـنـات واHـقطـورات ونـصف اHـقـطورات

والدراجات الناريةq واجلرارات وآالت أخرى معينة".

اHـادة اHـادة  4 :  : يـنـشـر هـذا الـقـرار فـي اجلـريـدة الـرسـمـيـة
للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.

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

وزارة ا=اليةوزارة ا=الية
قـرار وزاري مـشـتـرك مـؤرخ في قـرار وزاري مـشـتـرك مـؤرخ في 14 جـمــادى الـثـانـيـة عـام جـمــادى الـثـانـيـة عـام
1433  اHــــوافق اHــــوافق 6 مـــــايــــو ســـــنــــة  مـــــايــــو ســـــنــــة q2012 يـــــعــــد يـــــعــــدّل ويـــــتــــمل ويـــــتــــمّم

الـقرار الـوزاري اHـشـتـرك اHؤرالـقرار الـوزاري اHـشـتـرك اHؤرّخ في خ في 8 شعـبـان عام شعـبـان عام
1431 اHــــوافق  اHــــوافق 20 يــــولــــيــــو ســــنــــة  يــــولــــيــــو ســــنــــة 2010 الــــذي يــــحــــد الــــذي يــــحــــدّد

اHعـاييـر واخلصـوصـيات اHـطبـقة القـتنـاء السـياراتاHعـاييـر واخلصـوصـيات اHـطبـقة القـتنـاء السـيارات
اإلداريـة اخملصصـة Hصالح الدولـة واجلماعـات احملليةاإلداريـة اخملصصـة Hصالح الدولـة واجلماعـات احمللية
واHـــــؤســـــســـــات الـــــعـــــمــــــومـــــيـــــة ذات الـــــطـــــابع اإلداريواHـــــؤســـــســـــات الـــــعـــــمــــــومـــــيـــــة ذات الـــــطـــــابع اإلداري
والهـيـئـات واHؤسـسـات الـعمـومـيـة اHـمووالهـيـئـات واHؤسـسـات الـعمـومـيـة اHـموّلـة كـلـيا منلـة كـلـيا من

ميزانية الدولة.ميزانية الدولة.
ـــــــــــــــــــــــــــ

qاليةHإن وزير ا
qووزير النقل

ووزير الصـناعـة واHؤسـسات الصـغيـرة واHتـوسطة
qوترقية االستثمار

qووزير التهيئة العمرانية والبيئة
- �ـقتـضى اHـرسـوم الـرئاسي رقم 10 - 149 اHـؤرخ
في 14 جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1431 اHــوافق 28 مــايــو ســنــة

qأعضاء احلكومة Wتضمن تعيH2010 وا

- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم  10- 115
اHــؤرخ في 3 جـــمـــادى األولى عــام 1431 اHــوافق 18 أبــريل
ســــنــــة 2010 واHــــتــــعــــلق بـــــحــــظــــائــــر الــــســــيــــارات اإلداريــــة
اخملـصـصة Hـصـالح الـدولة واجلـمـاعـات احملـليـة واHـؤسـسات
الـعــمــومــيـة ذات الــطــابع اإلداري والـهــيــئـات واHــؤســسـات

qمولة كليا من ميزانية الدولةHالعمومية ا
- و�ــقـتــضى الـقــرار الـوزاري اHــشـتــرك اHـؤرّخ في
في 8 شعـبان عام 1431 اHوافق 20 يولـيو سنة 2010 الذي
يحدّد اHـعاييـر واخلصوصـيات اHطـبقة القـتناء الـسيارات
اإلداريـــة اخملــصـــصـــة Hــصـــالح الـــدولــة واجلـــمــاعـــات احملــلـــيــة
واHـؤســســات الــعـمــومــيـة ذات الــطــابع اإلداري والـهــيــئـات

واHؤسسات العمومية اHموّلة كليا من ميزانية الدولة.

يقررون ما يأتي :يقررون ما يأتي :

اHــــادة األولى : اHــــادة األولى : يــــعــــدّل هــــذا الــــقـــــرار ويــــتــــمّم أحــــكــــام
الـقرار الـوزاري اHـشـتـرك اHؤرّخ في 8 شعـبـان عام 1431

اHوافق 20 يوليو سنة 2010 واHذكور أعاله.

قرارات8 مقرقرارات8 مقرّرات8 آرءرات8 آرء

وزير التهيئةوزير التهيئة
العمرانية والبيئةالعمرانية والبيئة
شريف رحمانيشريف رحماني

وزير الصناعة واHؤسساتوزير الصناعة واHؤسسات
الصغيرة واHتوسطةالصغيرة واHتوسطة
وترقية االستثماروترقية االستثمار
محممحمّد بن مراديد بن مرادي

وزير النقلوزير النقل
عمار توعمار تو

وزير وزير  اHالية اHالية
كر� جوديكر� جودي
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اHلحق رقم اHلحق رقم 1
اHعايير واخلصوصيات احملددة للسيارات الرسميةاHعايير واخلصوصيات احملددة للسيارات الرسمية

(السيارات اخلفيفة للمسافات الكبيرة)(السيارات اخلفيفة للمسافات الكبيرة)

WالتعيWطلوبةالتعيHطلوبةاخلصوصيات اHاخلصوصيات ا

الــــطراز
الــمحرك
األسـطوانة
الــوقود
الـــقوة

الــــتبريد
خزان الـوقود

القيادة
علبة الــسرعة

الـكـبـــح

جتهـيزات السياقة واألمان

عـــناصر الرفاهية

الـــجمالية 

- عائليةq 4 أبوابq كتلة واحدةq 5 مقاعد
- < 4 أسطوانات

- < 3000 سم3
- بــنزين

- < 200 حصان
- باHـــاء

- < 70 لتر
- توجــيهـية

- ميكانيكية أو آلية بـ  5 - 6 سرعات و1 سير للخلف
- نظام عدم انغالق اHكابح

- مساعد على الكبح االستعجالي
- كمبيوتر بلوحة اHراقبة متعدد الوظائف

- وسادات هوائية للسائق و الركابq جانبية 
- مساند الرأس بكل األماكن

- كاشف الضوء اHضاد للضباب
- مقود بتحكم 

- مانع السير إلكتروني
- مؤشر عدم غلق حزام األمان

- مؤشر ضغط اإلطارات
- حماية جانبية مضادة للصدمات مدمجة باألبواب

- مراقبة ديناميكية للتوازن
- كراسي السائق و الركاب بتحكم
- تكييف هواء أتوماتيكي بتحكم

- نظام غلق مركزي
- رافع زجاج كهربائي أمامي وخلفي

- سندات ذراع مركزية أمامية وخلفية
- مرايا خارجية قابلة للطي وبتحكم

- طالء معدني
- العجالت بإطارات من السبائك
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- عائليةq 4 أبوابq كتلة واحدةq 5 مقاعد
- < 4 أسطوانات

- < 3000 سم3
- بــنزين

- < 200 حصان
- باHـــاء

- < 70 لتر
- مــيـكــانــيــكــيــة أو آلــيـة بـ  5 - 6 ســرعــات و1 ســيــر لــلــخـلـف مـتــزامنq ذراع نــقل

السرعة أرضي
- لوحة واحدة جافة بحاجز وبرقابة هيدروليكية

- توجــيهـية
- مزدوج الدائرة �كابح معززة بصمام التحكم في التدفق

- نظام عدم انغالق اHكابح
- مساند الرأس بكل األماكن

- وسادات هوائية للسائق و الركابq جانبية 
- مانع السير إلكتروني

- مؤشر عدم غلق حزام األمان
- حماية جانبية مضادة للصدمات مدمجة باألبواب

- مؤشر ضغط اإلطارات
- كاشف الضوء اHضاد للضباب

- مراقبة ديناميكية للتوازن
- كراسي السائق و الركاب بتحكم
- تكييف هواء أتوماتيكي بتحكم

- نظام غلق مركزي
- رافع زجاج كهربائي أمامي وخلفي

- سندات ذراع مركزية أمامية وخلفية
- مرايا خارجية قابلة للطي وبتحكم

- طالء معدني
- العجالت بإطارات من السبائك

اHلحق رقم اHلحق رقم 2
اHعايير واخلصوصيات احملددة بالنسبة للسيارات الوظيفية من الفئة اHعايير واخلصوصيات احملددة بالنسبة للسيارات الوظيفية من الفئة 1

(السيارات اخلفيفة للمسافات الكبيرة)(السيارات اخلفيفة للمسافات الكبيرة)

WالتعيWطلوبةالتعيHطلوبةاخلصوصيات اHاخلصوصيات ا

الــــطراز
الــمحرك
األسـطوانة
الــوقود
الـــقوة

الــــتبريد
خزان الـوقود
علبة الــسرعة

اخمللب
القيادة
الـكـبـــح

جتهـيزات السياقة واألمان

عـــناصر الرفاهية

اجلمالية
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اHـلحق رقم اHـلحق رقم 3
اHعايير و اخلـصوصيات اHـحددة بالنسبة للسيارات الوظيفية من الفئة اHعايير و اخلـصوصيات اHـحددة بالنسبة للسيارات الوظيفية من الفئة 2

(السيارات اخلفيفة للمسافات الكبيرة)(السيارات اخلفيفة للمسافات الكبيرة)

WالتعيWطلوبةالتعيHطلوبةاخلصوصيات اHاخلصوصيات ا

- عائليةq 4 أبوابq كتلة واحدةq 5 مقاعد

- < 4 أسطوانات بحقن إلكتروني

- < 2500 سم3

- بـنـزيـن

- < 220 حصان

- باHاء + مروحة

- < 65 لتر

- جافةq تسرب محصّن

- يـدوية بـ 5 سرعات و1 سير للخلف متزامنq ذراع نقل السرعة أرضي

- توجيهية

- نظام عدم انغالق اHكابح

- كمبيوتر بلوحة اHراقبة  

- وسادات هوائية للسائق و الركابq جانبية مدمجة

- كاشف الضوء اHضاد للضباب

- مقود قابل للتحكم بالعلو و بالعمق

- مانع السير اإللكتروني

- مؤشر عدم غلق حزام األمان

- مؤشر ضغط اإلطارات

- مساند الرأس أمامية و خلفية

- حماية جانبية مضادة للصدمات مدمجة باألبواب

- تكييف هواء أتوماتيكي توجيهي بتحكم

- نظام غلق مركزي

- عجالت بإطارات من السبائك / غطاء إطار العجلة

الــــطراز

الــمحرك

األسـطوانة

الــوقود

الـــقوة

التبريد

خزان الـوقود

مصفاة الهواء

علبة الــسرعة

القيادة 

الـكـبـــح

جتهـيزات السياقة و األمان

عـــناصر الرفاهية

العجالت
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19 سبتمبر  سنة  سبتمبر  سنة 2012  م م

- عائلية كتلة واحدةq عدد اHقاعد q5 عدد األبواب 4

- < 4 أسطوانات

- < 2000 سم3

- بـنـزيـن

- < 130 حصان

- باHاء + مروحة

- < 65 لتر

- عـلـبة سـرعـة يـدوية بـ 5 سـرعات و1 سـير لـلـخـلف مـتـزامنq ذراع نـقل الـسـرعة

أرضي

- لوحة واحدة جافة بحاجز وبتحكم

- توجيهية

- نظام عدم انغالق اHكابح

Wمستقلت Wحتكم  هيدروليكي بدائرت -

16 - 15 R 80 - 70 / 215 - 195 -

- مساند الرأس بكل األماكن

- وسادات هوائية للسائق و الركابq جانبية مدمجة

- مانع السير اإللكتروني

- مؤشر عدم غلق حزام األمان

- حماية جانبية مضادة للصدمات مدمجة باألبواب

- مؤشر ضغط اإلطارات

- كاشف الضوء اHضاد للضباب

- مراقبة ديناميكية للتوازن

- تكييف هواء

- نظام غلق مركزي

اHـلحق رقم  اHـلحق رقم  4
اHعايير و اخلـصوصيات اHـحددة بالنسبة للسيارات الوظيفية من الفئة اHعايير و اخلـصوصيات اHـحددة بالنسبة للسيارات الوظيفية من الفئة 3

(السيارات اخلفيفة للمسافات الكبيرة)(السيارات اخلفيفة للمسافات الكبيرة)

WالتعيWطلوبةالتعيHطلوبةاخلصوصيات اHاخلصوصيات ا

الــــطراز

الــمحرك

األسـطوانة

الــوقود

الـــقوة

التبريد

خزان الـوقود

علبة الــسرعة

اخمللب

القيادة 

الـكـبـــح

العجالت

جتهـيزات السياقة و األمان

عـــناصر الرفاهية



3 ذو القعدة  عام  ذو القعدة  عام 1433 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 1452
19 سبتمبر  سنة سبتمبر  سنة 2012  م م

- عائلية كتلة واحدةq عدد اHقاعد q5 عدد األبواب 4

- < 4 أسطوانات بحقن مباشر

- < 1600 سم3

- بـنـزيـن

- < 90 حصان

- باHاء + مروحة

- < 65 لتر

- جاف بورق أهوج

- مــيــكـانــيــكــيـة بـ 5 - 6 ســرعــات و1 سـيــر لــلــخــلف مــتــزامنq ذراع نــقل الــســرعـة
أرضي

- توجيهية

- نظام عدم انغالق اHكابح

- مزدوج الدائرة �كابح معززة بصمام التحكم في التدفق

16 - 14 R 65 - 55 / 185 - 175 -

- مساند الرأس أمامية وخلفية

- وسادات هوائية للسائق والركاب

- مانع السير اإللكتروني

- مؤشر عدم غلق حزام األمان

- تكييف هواء

اHـلحق رقم اHـلحق رقم  5
اHعايير و اخلـصوصيات اHـحددة بالنسبة للسيارات الوظيفية من الفئة اHعايير و اخلـصوصيات اHـحددة بالنسبة للسيارات الوظيفية من الفئة 4

(السيارات اخلفيفة العائلية للمسافات القصيرة)(السيارات اخلفيفة العائلية للمسافات القصيرة)

WالتعيWطلوبةالتعيHطلوبةاخلصوصيات اHاخلصوصيات ا

الــــطراز

الــمحرك

األسـطوانة

الــوقود

الـــقوة

التبريد

خزان الـوقود

مصفاة الهواء

علبة الــسرعة

القيادة

الـكـبـــح

العجالت

جتهـيزات السياقة و األمان

عناصر الرفاهية



15 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 52 3 ذو القعدة  عام  ذو القعدة  عام 1433 هـ هـ
19 سبتمبر  سنة  سبتمبر  سنة 2012  م م

اHـلحق رقم اHـلحق رقم  6
اHعايير و اخلـصوصيات اHـحددة بالنسبة لسيارات اHصلحةاHعايير و اخلـصوصيات اHـحددة بالنسبة لسيارات اHصلحة

صنف أصنف أ

WالتعيWطلوبةالتعيHطلوبةاخلصوصيات اHاخلصوصيات ا

الهيكل

الــمحرك

الــوقود

األسـطوانة

الـــقوة

خزان الـوقود
التبريد

مصفاة الهواء
علبة السرعة

الدفع

اخمللب
القيادة
الـكـبـــح

العجالت

جتهـيزات السياقة و األمان

عناصر الرفاهية

- طــراز كــومــبي بــنــوافـذq عــدد اHــقــاعـد q5 بـابــW أمـامــيـqW بــاب جـانــبي انـزالقي
وباب خلفي أو باب متأرجح

Wجانبي Wباب qq3 مقاعد qطراز بيك آب ذو كابينة واحدة -
- طراز بيك آب ذو كابينة مزدوجةq 5 مقاعدq 4 أبواب جانبية

- طراز محطة عربةq عدد اHقاعد 7 عدد األبواب 4 جانبية وواحد خلفي
- < 4 أسطوانات (كومبي)

- توربو ضاغط + مبرد (بيك آب ومحطة عربة)
- بنزين (كومبي)

- مازوت (بيك آب ومحطة عربة)
- < 1600 سم3 (كومبي)

- < 4200 سم3 (بيك آب ومحطة عربة)
- < 100 حصان (كومبي)

- < 140 حصان (بيك آب ومحطة عربة)
- < 80 لتر

- باHاء + مروحية (كومبي)
- صنف مؤقلم باHاء (بيك آب ومحطة عربة)

- جاف بورق أهوج و تسرب محصن (بيك آب ومحطة عربة)
- ميكانيكية بـ 5 سرعات و1 سير للخلف متزامن (كومبي)

- مـيكـانيـكـية أو آلـية بـ 5 سـرعات و1 سيـر للـخـلف متـزامنq ذراع نـقل السـرعة
أرضي (بيك آب ومحطة عربة)

- بالعجالت األمامية (كومبي)
- كامل (2x4) أو(4x4) (بيك آب ومحطة عربة)

- لوحة واحدة جافة بحاجز وبتحكم هيدروليكي (بيك آب ومحطة عربة)
- توجيهية

- مزدوج الدائرة �كابح معززة بصمام التحكم في التدفق
- نظام عدم انغالق اHكابح

- R 80 - 65 / 185 - 165 14 - 15 (كومبي)
- R 70 - 65 / 265 - 255 15 - 16 (محطة عربة)

- R 75 - 70 / 235 - 215 15 (بيك آب)
- مساند الرأس أمامية

- وسادات هوائية للسائق والركاب
- مانع السير اإللكتروني

- مؤشر عدم غلق حزام اآلمان
- تكييف هواء



3 ذو القعدة  عام  ذو القعدة  عام 1433 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 1652
19 سبتمبر  سنة سبتمبر  سنة 2012  م م

- عائلية كتلة واحدةq 4 أبوابq 5 مقاعد
- < 4 أسطوانات

- < 3000 سم3
- بـنـزيـن

- < 200 حصان
- باHاء

- < 70 لتر
- مــيــكـانــيــكــيـة بـ 5 - 6 ســرعــات و1 سـيــر لــلــخــلف مــتــزامنq ذراع نــقل الــســرعـة

أرضي
- لوحة واحدة جافة بحاجز وبرقابة هيدروليكية

- توجيهية
- مزدوج الدائرة �كابح معززة بصمام التحكم في التدفق

- نظام عدم انغالق اHكابح
- مساند الرأس بكل األماكن

- وسادات هوائية للسائق والركابq جانبية
- مانع السير اإللكتروني

- مؤشر عدم غلق حزام األمان
- حماية جانبية مضادة للصدمات مدمجة باألبواب

- مؤشر ضغط اإلطارات
- كاشف الضوء اHضاد للضباب

- مراقبة ديناميكية للتوازن
- كراسي السائق والركاب بتحكم
- تكييف هواء أتوماتيكي بتحكم

- نظام غلق مركزي
- رافع زجاج كهربائي أمامي وخلفي

- سندات ذراع مركزية أمامية وخلفية
- مرايا خارجية قابلة للطي وبتحكم

- طالء معدني
- العجالت بإطارات من السبائك

اHـلحق رقم اHـلحق رقم  6 مكر مكرّر
اHعايير و اخلـصوصيات اHـحددة بالنسبة لسيارات اHصلحةاHعايير و اخلـصوصيات اHـحددة بالنسبة لسيارات اHصلحة

صنف بصنف ب
(موجهة حلظائر سيارات مصالح الوزير األول ووزارة الشؤون اخلارجية(موجهة حلظائر سيارات مصالح الوزير األول ووزارة الشؤون اخلارجية

ألداء مهام دبلوماسية ونشاطات ملحقة)ألداء مهام دبلوماسية ونشاطات ملحقة)

WالتعيWطلوبةالتعيHطلوبةاخلصوصيات اHاخلصوصيات ا

الــــطراز
الــمحرك
األسـطوانة
الــوقود
الـــقوة
التبريد

خزان الـوقود
علبة الــسرعة

اخمللب
القيادة
الـكـبـــح

جتهـيزات السياقة و األمان

عناصر الرفاهية

اجلمالية



17 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 52 3 ذو القعدة  عام  ذو القعدة  عام 1433 هـ هـ
19 سبتمبر  سنة  سبتمبر  سنة 2012  م م

- عائلية 4 أبوابq 5 مقاعد
- < 4 أسطوانات

- < 3000 سم3
- بـنـزيـن

- < 200 حصان
- باHاء

- < 70 لتر
- مــيــكـانــيــكــيـة بـ 5 - 6 ســرعــات و1 سـيــر لــلــخــلف مــتــزامنq ذراع نــقل الــســرعـة

أرضي
- لوحة واحدة جافة بحاجز وبرقابة هيدروليكية

- توجيهية
- مزدوج الدائرة �كابح معززة بصمام التحكم في التدفق

- نظام عدم انغالق اHكابح
- مساند الرأس بكل األماكن

- وسادات هوائية للسائق والركابq جانبية
- مانع السير اإللكتروني

- مؤشر عدم غلق حزام األمان
- حماية جانبية مضادة للصدمات مدمجة باألبواب

- مؤشر ضغط اإلطارات
- كاشف الضوء اHضاد للضباب

- مراقبة ديناميكية للتوازن
- كراسي السائق والركاب بتحكم
- تكييف هواء أتوماتيكي بتحكم

- نظام غلق مركزي
- رافع زجاج كهربائي أمامي وخلفي

- سندات ذراع مركزية أمامية وخلفية
- مرايا خارجية قابلة للطي وبتحكم

- طالء معدني
- العجالت بإطارات من السبائك

اHـلحق رقم اHـلحق رقم  6 مكر مكرّر ر 1
اHعايير و اخلـصوصيات اHـحددة بالنسبة لسيارات اHصلحةاHعايير و اخلـصوصيات اHـحددة بالنسبة لسيارات اHصلحة

صنف جصنف ج
(سيارة واحدة لكل عضو من احلكومة أو صاحب وظيفة مدنية §اثلة)(سيارة واحدة لكل عضو من احلكومة أو صاحب وظيفة مدنية §اثلة)

WالتعيWطلوبةالتعيHطلوبةاخلصوصيات اHاخلصوصيات ا

الــــطراز
الــمحرك
األسـطوانة
الــوقود
الـــقوة
التبريد

خزان الـوقود
علبة الــسرعة

اخمللب
القيادة
الـكـبـــح

جتهـيزات السياقة و األمان

عناصر الرفاهية

اجلمالية



3 ذو القعدة  عام  ذو القعدة  عام 1433 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 1852
19 سبتمبر  سنة سبتمبر  سنة 2012  م م

- طراز كومبي مـغلقةq عـدد اHقاعد q2 بابW أمـاميqW باب واحـد جانبي انزالقي
وباب خلفي أو باب متأرجح

- < 4 أسطوانات

- < 1600 سم3

- بـنـزيـن

- < 100 حصان

- < 80 لتر

- باHاء + مروحة

- ميكانيكية بـ 5 سرعات و1 سير للخلف متزامن

- بالعجالت األمامية

- توجيهية

- نظام عدم إنغالق اHكابح

- مزدوج الدائرة �كابح معززة بصمام التحكم في التدفق

15 - 14 R 80 - 65 / 185 - 165 -

- مساند الرأس أمامية

- وسادات هوائية للسائق والركاب

- مانع السير اإللكتروني

- مؤشر عدم غلق حزام األمان

- تكييف هواء

اHـلحق رقم اHـلحق رقم  7
اHعايير و اخلـصوصيات اHـحددة بالنسبة لسيارات اHصلحةاHعايير و اخلـصوصيات اHـحددة بالنسبة لسيارات اHصلحة

(السيارات اخلفيفة اHغلقة للمسافات القصيرة)(السيارات اخلفيفة اHغلقة للمسافات القصيرة)

WالتعيWطلوبةالتعيHطلوبةاخلصوصيات اHاخلصوصيات ا

الهيكل

الــمحرك

األسـطوانة

الــوقود

الـــقوة

خزان الـوقود

التبريد

علبة الــسرعة

الدفع

القيادة

الـكـبـــح

العجالت

جتهـيزات السياقة و األمان

عناصر الرفاهية



19 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 52 3 ذو القعدة  عام  ذو القعدة  عام 1433 هـ هـ
19 سبتمبر  سنة  سبتمبر  سنة 2012  م م

اHـلحق رقم اHـلحق رقم  8
اHعايير و اخلـصوصيات اHـحددة للسيارات اHرافقةاHعايير و اخلـصوصيات اHـحددة للسيارات اHرافقة

(السيارات اخلفيفة للمسافات الكبيرة)(السيارات اخلفيفة للمسافات الكبيرة)

WالتعيWطلوبةالتعيHطلوبةاخلصوصيات اHاخلصوصيات ا

الــــطراز

الــمحرك

الــوقود

األسـطوانة

الـــقوة

التبريد

خزان الـوقود

علبة الــسرعة

اخمللب

القيادة

الـكـبـــح

جتهـيزات السياقة و األمان

عناصر الرفاهية

اجلمالية

- عائليةq 4 أبوابq كتلة واحدة 5 مقاعد

- < 4 أسطوانات

- بـنـزيـن

- < 2500 سم3

- < 200 حصان

- باHاء

- < 70 لتر

- آلية أوميكانيكية بـ 5 - 6 سرعات و1 سير للخلف

- لوحة واحدة جافة بحاجز وبرقابة هيدروليكية

- توجيهية

- نظام عدم انغالق اHكابح

- مساعد على الكبح االستعجالي

- وسادات هوائية للسائق والركابq جانبية

- مساند الرأس بكل األماكن

- مقود بتحكم

- كاشف الضوء اHضاد للضباب

- مانع السير اإللكتروني

- مؤشر عدم غلق حزام األمان

- حماية جانبية مضادة للصدمات مدمجة باألبواب

- مراقبة ديناميكية للتوازن

- تكييف هواء

- نظام غلق مركزي

- رافع زجاج كهربائي أمامي وخلفي

- طالء معدني

- العجالت بإطارات من السبائك



3 ذو القعدة  عام  ذو القعدة  عام 1433 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 2052
19 سبتمبر  سنة سبتمبر  سنة 2012  م م

اHـلحق رقم اHـلحق رقم 9
اHعايير و اخلـصوصيات اHـحددة بالنسبة لسيارات اHصلحة اخملصصةاHعايير و اخلـصوصيات اHـحددة بالنسبة لسيارات اHصلحة اخملصصة

للنواحي اجلنوبية للبالدللنواحي اجلنوبية للبالد
(سيارات خفيفة كل األرضيات محطة عربة)(سيارات خفيفة كل األرضيات محطة عربة)

WالتعيWطلوبةالتعيHطلوبةاخلصوصيات اHاخلصوصيات ا

- طراز محطة عربةq عدد اHقاعد q7 عدد األبواب 4 جانبية وواحد خلفي
- توربو ضاغط + مبرد

- مازوت
- < 4 أسطوانات

- < 4200 سم3
- < 80 لتر

- صنف مؤقلم باHاء + مروحة
- جافةq بورق أهوجq تسرب محصن

- مــيــكــانــيــكــيــة أو آلــيــة بـ 5 - 6 ســرعــات و1 ســيــر لــلــخــلف مــتــزامنq ذراع نــقل
السرعة أرضي

(4x4) كامل -
- لوحة واحدة جافة بحاجز وبتحكم هيدروليكي

- توجيهية
- نــابض حــلــزونيq §ــتــصــات لــلــصـدمــات تــلــســكــوبــيــة هـيــدرولــيــكــيــة أو بــالــغـاز

وعارضة موازنة مع عارضة التواء
- محور مستقيم �أخذين بنابض حلزوني وعارضة موازنة

- مسايل و§تص الصدمات تلسكوبي هيدروليكي أو بالغاز أو نابض بشفرات
- نظام عدم انغالق اHكابح

- مساعد على الكبح االستعجالي
16 - 15 R 70 - 65 / 265 - 255 -

5080 - 4500

2970 - 2650

1950 - 1800

1960 - 1760

- وسادات هوائية للسائق والركابq جانبية
- مقود بتحكم

- كاشف الضوء اHضاد للضباب
- مانع السير اإللكتروني

- مؤشر عدم غلق حزام األمان
- حماية جانبية مضادة للصدمات مدمجة باألبواب

- مراقبة ديناميكية للتوازن
- تكييف هواء

الهيكل
الــمحرك
الوقود

عدد األسـطوانات
األسطوانة

خزان الـوقود
التبريد

مصفاة الهواء
علبة الــسرعة

الدفع
اخمللب
القيادة

اإلرتكاز األمامي

االرتكاز اخللفي

الـكـبـــح

العجالت
األبعاد (¨)

- قاعدة العجالت
- الطول
- العرض
- االرتفاع

جتهـيزات السياقة و األمان

عناصر الرفاهية
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وزارة الثقافةوزارة الثقافة

قــــــرار وزاري مــــــشـــــتــــــرك مــــــؤرخ في قــــــرار وزاري مــــــشـــــتــــــرك مــــــؤرخ في 25 رجب عــــــام  رجب عــــــام 1432

اHــــوافق اHــــوافق 27 يــــونــــيــــو ســــنـــة  يــــونــــيــــو ســــنـــة q2011 يــــحــــدq يــــحــــدّد تـــصــــنــــيفد تـــصــــنــــيف

اHـــكــتـــبــة الــوطـــنــيـــة اجلــزائــريـــة وشــروط االلـــتــحــاقاHـــكــتـــبــة الــوطـــنــيـــة اجلــزائــريـــة وشــروط االلـــتــحــاق

باHناصب العليا التابعة لها.باHناصب العليا التابعة لها.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

qالعام للحكومة Wإن األم

qاليةHووزير ا

qووزيرة الثقافة

- �قتـضى اHرسـوم الرئاسي رقم 07 - 307  اHؤرخ

في 17 رمـضـان عام 1428 اHـوافق 29 سـبـتمـبـر سـنة 2007

الـذي يــحـدد كـيــفـيـات مــنح الـزيــادة االسـتـداللــيـة لــشـاغـلي

qؤسسات واإلدارات العموميةHناصب العليا في اHا

- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 10 - 149

اHـــؤرّخ في 14 جــــمــــادى الـــثـــانـــيـــة عــام 1431 اHـــوافـق 28

qأعضاء احلكومة Wتضمّن تعيHمايو سنة 2010 وا

- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتّــــنــــفـــيــــذيّ رقم 93 - 149

اHـــؤرّخ في 2 مــحــرم عـام 1414 اHـــوافـق 22 يــونــيــو ســنـة

qــتـضــمّن الـقــانـون األســاسي لـلــمـكــتـبــة الـوطــنـيـةH1993 وا

qتمّمHعدّل واHا

- و�قتـضى اHرسوم التّـنفيذيّ رقم 95 - 54 اHؤرّخ

في 15 رمــضــان عـام 1415 اHـوافق 15 فــبـرايــر ســنـة 1995

qاليّةHالّذي يحدّد صالحيات وزير ا

- و�قتـضى اHرسوم التـنفيذي رقم 05 - 79 اHؤرخ

في 17 مـــحـــرم عــام 1426 اHــوافق 26 فـــبـــرايـــر ســـنـــة 2005

qالذي يحدّد صالحيات وزير الثقافة

- و�قتـضى اHرسوم التـنفيذي رقم 08 - 04 اHؤرخ

في 11 مـــحـــرم عـــام 1429 اHــــوافق 19 يـــنـــايــــر ســـنـــة 2008 

WـنتـمHا WـوظفـHتـضـمن القـانون األسـاسي اخلـاص باHوا
qؤسسات واإلدارات العموميةHشتركة في اHلألسالك ا

- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 08 - 383
اHــؤرخ في 28 ذي الــقــعــدة عــام 1429 اHــوافق 26 نــوفــمــبــر
WوظفHتضمن القانون األساسي اخلاص باHسنة 2008 وا

qلألسالك اخلاصة بالثقافة WنتمHا

- و�ــقـتـضـي اHـرسـوم الــرئـاسي اHـؤرّخ في 7 ربـيع
الـثاني عام 1423 اHوافق 18 يونـيو سـنة 2002 واHـتضمن

qالعام للحكومة Wاألم Wتعي

- و�ــقـتــضي الـقــرار الـوزاري اHــشـتــرك اHـؤرّخ في
16 محرّم عام 1419 اHوافق 13 مايو سنة 1998 واHتضمن

qناصب العليا للمكتبة الوطنية اجلزائريةHتصنيف ا

- و�ــقـتــضي الـقــرار الـوزاري اHــشـتــرك اHـؤرّخ في
28 رمـضـان عام 1428 اHـوافق 10 أكـتـوبـر سـنة 2007 الـذي

يـحــدد الـتــنـظــيم الـداخــلي لـلــمـكـتــبـة الــوطـنــيـة اجلــزائـريـة
qوملحقاتها

يقريقرّرون ما يأتي :رون ما يأتي :

اHادة األولى :اHادة األولى :  تـطبـيقـا ألحكـام اHادة 13 من اHـرسوم
الـرّئـاسيّ رقم 07 - 307 اHـؤرّخ في 17 رمــضـان عـام 1428
اHـوافق 29 ســبــتـمــبــر ســنـة 2007  واHـذكــور أعالهq يــهـدف
هـــذا الـــقـــرار إلـى حتـــديـــد تـــصــــنـــيف اHـــكـــتــــبـــة الـــوطـــنـــيـــة
اجلـــزائـــريـــة وكـــذا شـــروط االلـــتـــحـــاق بــاHـــنـــاصـب الـــعـــلـــيــا

التابعة لها.

اHـادة اHـادة 2 :  :  تــصـنف اHــكـتـبــة الـوطــنـيـة اجلــزائـريـة في
الصنف أq القسم 1.

اHــــادة اHــــادة 3 : :  حتـــــدد الــــزيــــادة االســــتـــــداللــــيــــة لـــــشــــاغــــلي
اHناصب العليا الـتابعة للمكتبة الوطنية اجلزائرية وكذا

شروط االلتحاق بهذه اHناصبq طبقا للجدول اآلتي :
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طريقةطريقة
WالتعيWالتعي

اHناصباHناصب
اHستوىاHستوىالقسمالقسمالصنفالصنفالعلياالعليا

السلالسلّميمي
الزيادةالزيادة

االستدالليةاالستداللية

التصنيفالتصنيف
شروط االلتحاقشروط االلتحاق

باHنصبباHنصب

مرسوم

مرسوم

مرسوم

قرار من
الوزير
اHكلف
بالثقافة

قرار من
الوزير
اHكلف
بالثقافة

مقرر من
اHدير العام

-

-

-

م - 1

مَ - 1

م - 2

-

-

-

1

1

1

-

-

-

أ

أ

أ

مدير عام

مدير عام
مساعد

أمW عام 

مدير تقني

مدير
إداري

رئيس
قسم

-

-

-

432

432

259

-

-

-

- مـحــافظ اHـكـتــبـات والـوثــائق واحملـفــوظـاتq عـلى
األقلq أو رتـــبــة مـــعــادلــةq حـــائــز شـــهــادة لــيـــســانس
الـــتـــعـــلـــيم الـــعـــالي أو شـــهــادة مـــعـــادلـــة لـــهـــا يــثـــبت

q(2) من اخلدمة الفعلية بهذه الصفة Wسنت
- اHـكـتـبي والـوثـائـقي وأمW مـحـفـوظـات أو رتـبة
مـعـادلةq حـائـز شهـادة لـيـسانس الـتـعلـيم الـعالي أو
شــهـــادة مــعــادلــة لــهـــا يــثــبت ســبع (7) ســنــوات من

qاخلدمة الفعلية بهذه الصفة

-  مـــتــــصـــرف رئـــيـــسـي عـــلى األقـلq حـــائـــز شـــهـــادة
لــيـســانس الــتـعــلــيم الـعــالي أو شــهـادة مــعــادلـة لــهـا
يــثـــبت  ســـنــتــW (2) من اخلـــدمـــة الـــفـــعـــلـــيـــة بـــهـــذه

qالصفة
-  مـــتـــصـــرفq حــائـــز شـــهـــادة لـــيـــســـانس الـــتـــعــلـــيم
الــــعـــالي أو شـــهـــادة مــــعـــادلـــة لـــهـــا يــــثـــبت ســـبع (7)

qسنوات من اخلدمة الفعلية بهذه الصفة

- مـحــافظ اHـكـتــبـات والـوثــائق واحملـفــوظـاتq عـلى
األقلq مـــــرسم أورتـــــبـــــة مـــــعـــــادلــــةq حـــــائـــــز شـــــهــــادة
لــيـســانس الــتـعــلــيم الـعــالي أو شــهـادة مــعــادلـة لــهـا
يـــثـــبت  ثالث (3) ســــنـــوات من األقـــدمـــيـــة بـــصـــفـــة

qموظف
- اHـكـتـبي والـوثـائـقي وأمW مـحـفـوظـات أو رتـبة
مـعـادلةq حـائـز شهـادة لـيـسانس الـتـعلـيم الـعالي أو
شــهــادة مــعـــادلــة لــهـــا يــثــبت أربع (4) ســنــوات من

qاخلدمة الفعلية بهذه الصفة
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طريقةطريقة
WالتعيWالتعي

اHناصباHناصب
اHستوىاHستوىالقسمالقسمالصنفالصنفالعلياالعليا

السلالسلّميمي
الزيادةالزيادة

االستدالليةاالستداللية

التصنيفالتصنيف
شروط االلتحاقشروط االلتحاق

باHنصبباHنصب

مقرر من
اHدير العام

مقرر من
اHدير العام

م - 3

م - 3

1

1

أ

أ

رئيس
مصلحة
تقنية

رئيس
مصلحة
إدارية

156

156

- مـحــافظ اHـكـتــبـات والـوثــائق واحملـفــوظـاتq عـلى
األقلq مــــرسـمq أو رتــــبــــة مــــعــــادلــــةq حــــائــــز شــــهـــادة
لــيـســانس الــتـعــلــيم الـعــالي أو شــهـادة مــعــادلـة لــهـا

q(2) من األقدمية بصفة موظف Wيثبت  سنت
- اHـكـتـبي والـوثـائـقي وأمW مـحـفـوظـات أو رتـبة
مـعـادلةq حـائـز شهـادة لـيـسانس الـتـعلـيم الـعالي أو
شــهـادة مــعــادلــة لــهــا يـثــبت  ثالث (3) ســنــوات من

qاخلدمة الفعلية بهذه الصفة

-  مـــتـــصــــرف رئـــيـــسي عـــلـى األقلq مـــرسمq حـــائـــز
شـهادة لـيسـانس التـعلـيم العـالي أو شهـادة معـادلة
لـــهـــاq يــــثـــبت  ســـنـــتـــW (2) مـن األقـــدمــــيــــة بـــصــــفـــة

qموظف
-  متـصرفq يـثبت  ثالث (3) سنـوات من اخلـدمة
الـــفــعــلـــيــة بــهــذه الـــصــفــةq حـــائــز شــهــادة لـــيــســانس

التعليم العالي أو شهادة معادلة لها.

اHاداHادّة ة 4 :  : يـسـتفـيـد اHوظفـون اHـعيـنـون بصـفة قانونيـة في الـمناصـب العـلــيا اHـذكـورة في اHـادة 3 أعـالهq والذين
ال يـسـتــوفـون شـروط الــتـعـيـW اجلــديـدةq من الـزيــادة االسـتـداللـيــة احملـددة �ـوجب هــذا الـقـرار إلى غــايـة إنـهـاء مــهـامـهم في

اHنصب العالي اHشغول.

اHاداHادّة ة 5 :  : يـجب أن ينـتمي اHـوظفـون الذين يـعيـنون في اHـناصب الـعلـيا إلى رتب تـكون مـهامـها مـوافقـة لصـالحيات
الهياكل اHعنية.

اHاداHادّة ة 6 :  : تلغى جـميع األحكام اخملـالفة لهذا الـقرارq ال سيما أحـكام القرار الـوزاري اHشترك اHؤرّخ في 16 محرم عام
1419 اHوافق 13 مايو سنة 1998  واHذكور أعاله.

اHاداHادّة ة 7 :  : ينشر هذا القرار في اجلريدة الرّسميّة للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حرّر باجلزائر في 25 رجب عام 1432 اHوافق 27 يونيو سنة 2011.

عن األمW العام للحكومةعن األمW العام للحكومة
وبتفويض منهوبتفويض منه

اHدير العام للوظيفة العموميةاHدير العام للوظيفة العمومية
بلقاسم بوشمالبلقاسم بوشمال

وزيرة الثقافةوزيرة الثقافة
خليدة توميخليدة تومي

عن وزير اHاليةعن وزير اHالية
األمW العاماألمW العام
ميلود بوطبةميلود بوطبة
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قــــــرار وزاري مــــــشـــــتــــــرك مــــــؤرخ في قــــــرار وزاري مــــــشـــــتــــــرك مــــــؤرخ في 25 رجب عــــــام  رجب عــــــام 1432
اHــــوافق اHــــوافق 27 يــــونــــيــــو ســــنـــة  يــــونــــيــــو ســــنـــة q2011 يــــحــــدq يــــحــــدّد تـــصــــنــــيفد تـــصــــنــــيف
اHــدارس اجلـــهــويـــة لــلـــفــنـــون اجلــمـــيــلـــة ومــلـــحــقـــاتــهــااHــدارس اجلـــهــويـــة لــلـــفــنـــون اجلــمـــيــلـــة ومــلـــحــقـــاتــهــا

وشروط االلتحاق باHناصب العليا التابعة لها.وشروط االلتحاق باHناصب العليا التابعة لها.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

qالعام للحكومة Wإن األم

qاليةHووزير ا

qووزيرة الثقافة

- �قتـضى اHرسـوم الرئاسي رقم 07 - 307  اHؤرخ
في 17 رمـضـان عام 1428 اHـوافق 29 سـبـتمـبـر سـنة 2007
الـذي يــحـدد كـيــفـيـات مــنح الـزيــادة االسـتـداللــيـة لــشـاغـلي

qؤسسات واإلدارات العموميةHناصب العليا في اHا

- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 10 - 149
اHـــؤرّخ في 14 جــــمــــادى الـــثـــانـــيـــة عــام 1431 اHـــوافـق 28

qأعضاء احلكومة Wتضمّن تعيHمايو سنة 2010 وا

- و�قتـضى اHرسوم التّـنفيذيّ رقم 95 - 54 اHؤرّخ
في 15 رمــضــان عـام 1415 اHـوافق 15 فــبـرايــر ســنـة 1995

qاليّةHالّذي يحدّد صالحيات وزير ا

- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتّــــنــــفـــيــــذيّ رقم 98 - 242
اHــؤرّخ في 8 ربـيع الـثـانـي عام 1419 اHــوافـق أول غـشت
ســـنـــة 1998 واHــــتـــضــــمّن الــــقــــانـــون األســــاسي لــــلــــمـــدارس

qاجلهوية للفنون اجلميلة

- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتّــــنــــفـــيــــذيّ رقم 98 - 243
اHــؤرّخ في 8 ربـيع الـثـانـي عام 1419 اHــوافـق أول غـشت
ســنــة 1998 واHــتـــضــمّن إنــشـــاء مــدارس جــهـــويــة لــلـــفــنــون

qاجلميلة

- و�قتـضى اHرسوم التـنفيذي رقم 05 - 79 اHؤرخ
في 17 مـــحـــرم عــام 1426 اHــوافق 26 فـــبـــرايـــر ســـنـــة 2005

qالذي يحدّد صالحيات وزير الثقافة

- و�قتـضى اHرسوم التـنفيذي رقم 08 - 04 اHؤرخ
في 11 مــــحــــرم عـــام 1429 اHــــوافق 19 يــــنــــايــــر ســــنـــة 2008

WـنتـمHا WـوظفـHتـضـمن القـانون األسـاسي اخلـاص باHوا
qؤسسات واإلدارات العموميةHشتركة في اHلألسالك ا

- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 08 - 383
اHــؤرخ في 28 ذي الــقــعــدة عــام 1429 اHــوافق 26 نــوفــمــبــر
WوظفHتضمن القانون األساسي اخلاص باHسنة 2008 وا

qلألسالك اخلاصة بالثقافة WنتمHا

- و�ــقـتـضـي اHـرسـوم الــرئـاسي اHـؤرّخ في 7 ربـيع
الـثاني عام 1423 اHوافق 18 يونـيو سـنة 2002 واHـتضمن

qالعام للحكومة Wاألم Wتعي

- و�ــقـتــضي الـقــرار الـوزاري اHــشـتــرك اHـؤرّخ في
26 شـــعــــبـــان عـــام 1421 اHــــوافق 22 نـــوفــــمـــبــــر ســـنـــة 2000

واHـتـضـمـن الـتـنـظـيم اإلداري لـلـمــدارس اجلـهـويـة لـلـفـنـون
qاجلميلة

- و�ــقـتــضي الـقــرار الـوزاري اHــشـتــرك اHـؤرّخ في
14 جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1422 اHــوافق 2 ســبــتــمــبــر ســنـة

2001 واHــتــضــمـن تــصــنـــيف اHــنــاصـب الــعــلــيـــا لــلــمــدارس

qتمّمHا qاجلهوية للفنون اجلميلة

يقريقرّرون ما يأتي :رون ما يأتي :

اHادة األولى :اHادة األولى :  تـطبـيقـا ألحكـام اHادة 13 من اHـرسوم
الـرّئـاسيّ رقم 07 - 307 اHـؤرّخ في 17 رمــضـان عـام 1428
اHـوافق 29 ســبــتـمــبــر ســنـة 2007  واHـذكــور أعالهq يــهـدف
هـــذا الـــقـــرار إلى تـــصـــنـــيف اHـــدارس اجلـــهـــويـــة لـــلـــفـــنــون
اجلــمـيــلـة ومـلــحـقــاتـهـا وكــذا شـروط االلـتــحــاق بــاHـنــاصب

العليـا التابعة لها.

اHادة اHادة 2 :  :  تصـنف اHدارس اجلـهوية لـلفـنون اجلمـيلة
وملحقاتها في الصنف جq القسم 1.

اHــــادة اHــــادة 3 : :  حتـــــدد الــــزيــــادة االســــتـــــداللــــيــــة لـــــشــــاغــــلي
اHــنــاصـب الــعــلــيــا الـــتــابــعــة لـــلــمــدارس اجلــهــويـــة لــلــفــنــون
qناصبHاجلميلة وملـحقاتها وكذا شروط االلـتحاق بهذه ا

طبقا للجدول اآلتي :
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-  مـتـصـرف رئـيـسي عـلى األقلq مـرسمq يـثـبت
qخمس (5) سنوات من األقدمية بصفة موظف
-  مــــتـــصــــرف أو أســـتــــاذ في الــــتـــعــــلــــيم الــــفـــني
اHــــــتـــــــخــــــصـص عــــــلـى األقلq يـــــــثــــــبـت خــــــمس (5)

qسنوات من اخلدمة الفعلية بهذه الصفة

qمرسم qمتصرف رئيسي على األقل -
- مــــــتـــــصــــــرفq يــــــثـــــبـت ثالث (3) ســــــنـــــوات من

qاخلدمة الفعلية بهذه الصفة

- أســتـاذ في الــتـعــلــيم الـفــني اHــتـخــصصq عـلى
األقـلq q يـــثــــبت ثالث (3) ســــنــــوات من اخلــــدمـــة

qالفعلية بهذه الصفة

- مـلـحق رئـيسي لـإلدارة أو أستـاذ في الـتـعـليم
الــفـــنـي الــعـــامq  يـــثـــبت خـــمس (5) ســـنــوات من

qاخلدمة الفعلية بهذه الصفة
- ملـحق اإلدارةq  يثـبت ثماني (8) سـنوات من

qاخلدمة الفعلية بهذه الصفة

qمـــرسم qأســـتــــاذ في الـــتـــعـــلــــيم الـــفـــنـي الـــعـــام -
يــثـبت خـمس (5) سـنــوات من اخلـدمــة الـفــعـلــيـة

qبهذه الصفة
qمرسم qتـخصصHأسـتاذ في التـعليم الـفني ا -
يــثــبت ثالث (3) ســنــوات من األقــدمــيــة بــصــفـة

qموظف

- مــــلـــحق رئــــيـــسـي لإلدارةq  يــــثـــبـت خـــمس (5)
qسنوات من اخلدمة الفعلية بهذه الصفة

- ملـحق اإلدارةq  يثـبت ثماني (8) سـنوات من
اخلدمة الفعلية بهذه الصفة.
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4 :  : يـــســـتـــفـــيـــد اHـــوظـــفـــون اHـــعـــيـــنـــون بـــصـــفــة اHــاداHــادّة ة 
قـانـونـية فـي اHنـاصب الـعـلـيـا Hـديـر مـلـحـقـة ورئيـس قسم
ورئـيس مصـلـحة اHـذكـورين في اHادة 3 أعاله من الـزيادة
االستـدالليـة احملددة بـ 45 اHـوافقـة للـمسـتوى 3 ابـتداء من
أول يناير سنة 2008 إلى غاية تاريخ إمضاء هذا القرار.

5 :  : يـــســـتـــفـــيـــد اHـــوظـــفـــون اHـــعـــيـــنـــون بـــصـــفــة اHــاداHــادّة ة 
qـادة 3 أعالهHـذكـورة في اHـنـاصب الـعــلـيـا اHقـانـونــيـة في ا
والذين ال يستوفون شروط التعيW اجلديدةq من الزيادة
االســتــداللـيــة احملــددة �ـوجـب هـذا الــقــرار إلى غـايــة إنــهـاء

مهامهم في اHنصب العالي اHشغول.

اHاداHادّة ة 6 :  : يجب أن يـنتـمي اHوظـفـون الذين يـعيـنون
فـي اHــنـــاصب الـــعــلـــيــا إلى رتـب تــكـــون مــهـــامــهـــا مــوافـــقــة

لصالحيات الهياكل اHعنية.

اHــاداHــادّة ة 7 :  : تـــلــغـى أحــكـــام الــقـــرار الـــوزاري اHــشـــتــرك
اHـــــؤرّخ في 14 جـــــمــــــادى الـــــثـــــانــــــيـــــة عـــــام 1422 اHـــــوافق 2

سبتمبر سنة q2001 اHتمّم واHذكور أعاله.

اHـاداHـادّة ة 8 :  : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســمـيّـة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــرّر بـــاجلـــزائـــر في 25 رجب عــام 1432 اHــوافق 27
يونيو سنة 2011.

- �قتـضى اHرسـوم الرئاسي رقم 07 - 307  اHؤرخ
في 17 رمـضـان عام 1428 اHـوافق 29 سـبـتمـبـر سـنة 2007
الـذي يــحـدد كـيــفـيـات مــنح الـزيــادة االسـتـداللــيـة لــشـاغـلي

qؤسسات واإلدارات العموميةHناصب العليا في اHا
- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 10 - 149
اHـــؤرّخ في 14 جــــمــــادى الـــثـــانـــيـــة عــام 1431 اHـــوافـق 28

qأعضاء احلكومة Wتضمّن تعيHمايو سنة 2010 وا
- و�قتـضى اHرسوم التّـنفيذيّ رقم 95 - 54 اHؤرّخ
في 15 رمــضــان عـام 1415 اHـوافق 15 فــبـرايــر ســنـة 1995

qاليّةHالّذي يحدّد صالحيات وزير ا
- و�قتـضى اHرسوم التـنفيذي رقم 05 - 79 اHؤرخ
في 17 مـــحـــرم عــام 1426 اHــوافق 26 فـــبـــرايـــر ســـنـــة 2005

qالذي يحدّد صالحيات وزير الثقافة
- و�قتـضى اHرسوم التـنفيذي رقم 08 - 04 اHؤرخ
في 11 مــــحــــرم عـــام 1429 اHــــوافق 19 يــــنــــايــــر ســــنـــة 2008
WـنتـمHا WـوظفـHتـضـمن القـانون األسـاسي اخلـاص باHوا
qؤسسات واإلدارات العموميةHشتركة في اHلألسالك ا

- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 08 - 383
اHــؤرخ في 28 ذي الــقــعــدة عــام 1429 اHــوافق 26 نــوفــمــبــر
WوظفHتضمن القانون األساسي اخلاص باHسنة 2008 وا

qلألسالك اخلاصة بالثقافة WنتمHا
- و�ــقـتـضـي اHـرسـوم الــرئـاسي اHـؤرّخ في 7 ربـيع
الـثاني عام 1423 اHوافق 18 يونـيو سـنة 2002 واHـتضمن

qالعام للحكومة Wاألم Wتعي
- و�ــقـتــضي الـقــرار الـوزاري اHــشـتــرك اHـؤرّخ في
29 ذي الـــقـــعـــدة عـــام 1407 اHــــوافق 25 يـــولـــيــــو ســـنـــة 1987

واHـــتــضــمن الــتــنــظـــيم الــداخــلي لــقـــصــر الــثــقــافــةq اHــعــدّل
qتمّمHوا

يقريقرّرون ما يأتي :رون ما يأتي :

اHادة األولى :اHادة األولى :  تـطبـيقـا ألحكـام اHادة 13 من اHـرسوم
الـرّئـاسيّ رقم 07 - 307 اHـؤرّخ في 17 رمــضـان عـام 1428
اHـوافق 29 ســبــتـمــبــر ســنـة 2007  واHـذكــور أعالهq يــهـدف
هـــذا الــقـــرار إلى تـــصــنـــيف ديـــوان قـــصــر الـــثـــقــافـــة وكــذا

شروط االلتحاق باHناصب العليا التابعة له.

اHادة Hادة 2 :  :  يصـنف ديوان قـصـر الثـقـافة في الـصنف
أq القسم 2.

اHــــادة اHــــادة 3 : :  حتـــــدد الــــزيــــادة االســــتـــــداللــــيــــة لـــــشــــاغــــلي
اHــنــاصـب الــعــلــيــا الــتــابــعــة لـــديــوان قــصــر الــثــقــافــة وكــذا
شــروط االلــتــحــاق بــاHــنــاصب الــعــلــيــا الــتــابــعــة لـهq طــبــقـا

للجدول اآلتي :

عن األمW العام للحكومةعن األمW العام للحكومة
وبتفويض منهوبتفويض منه

اHدير العام للوظيفة العموميةاHدير العام للوظيفة العمومية
بلقاسم بوشمالبلقاسم بوشمال

وزيرة الثقافةوزيرة الثقافة
خليدة توميخليدة تومي

عن وزير اHاليةعن وزير اHالية
األمW العاماألمW العام
ميلود بوطبةميلود بوطبة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قــــــرار وزاري مــــــشـــــتــــــرك مــــــؤرخ في قــــــرار وزاري مــــــشـــــتــــــرك مــــــؤرخ في 25 رجب عــــــام  رجب عــــــام 1432
اHوافق اHوافق 27 يونـيو سنة  يونـيو سنة q2011 يحـدq يحـدّد تصنيف ديواند تصنيف ديوان
قـصـر الـثـقـافـة وشـروط االلـتـحـاق بـاHـناصـب الـعـلـياقـصـر الـثـقـافـة وشـروط االلـتـحـاق بـاHـناصـب الـعـلـيا

التابعة له.التابعة له.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

qالعام للحكومة Wإن األم
qاليةHووزير ا

qووزيرة الثقافة
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طريقةطريقة
WالتعيWالتعي

اHناصباHناصب
اHستوىاHستوىالقسمالقسمالصنفالصنفالعلياالعليا

السلالسلّميمي
الزيادةالزيادة

االستدالليةاالستداللية

التصنيفالتصنيف
شروط االلتحاقشروط االلتحاق

باHنصبباHنصب

مرسوم

قرار من
الوزير
اHكلف
بالثقافة

قرار من
الوزير
اHكلف
بالثقافة

مقرر من
مدير قصر
الثقافة

مقرر من
مدير قصر
الثقافة

مقرر من
مدير قصر
الثقافة

مقرر من
مدير قصر
الثقافة

م

م - 1

م - 1

م - 2

م - 2

م - 3

م - 3

أ

أ

أ

أ

أ

أ

أ

مدير

رئيس قسم
إداري

رئيس قسم
تقني

رئيس
مصلحة
إدارية

رئيس
مصلحة
تقنية

رئيس فرع
تقني

رئيس فرع
إداري

1008

363

363

218

218

131

131

2

2

2

2

2

2

2

-

-  مـتـصـرف رئـيـسي عـلى األقلq مـرسمq يـثـبت
qخمس (5) سنوات من األقدمية بصفة موظف
-  مـــتـــصــــرفq يـــثـــبـت  خـــمس (5) ســـنـــوات من

qاخلدمة الفعلية بهذه الصفة

- مـسـتــشـار ثـقـافي رئـيـسيq عـلى األقلq مـرسم
أو رتـبـة مـعـادلـةq يـثـبت خـمس (5) سـنـوات من

qاألقدمية بصفة موظف
- مـــســتـــشــار ثـــقــافـي أو رتــبـــة مــعـــادلــةq يـــثــبت
خــمس (5) ســنــوات من اخلــدمــة الــفــعــلــيــة بــهــذه

qالصفة

-  مـتصـرف رئيـسيq عـلى األقلq مرسمq يـثبت
qثالث (3) سنوات من األقدمية بصفة موظف

-  مــــتـــــصــــرفq يـــــثـــــبت  أربع (4) ســــنـــــوات من
qاخلدمة الفعلية بهذه الصفة

- مـسـتــشـار ثـقـافي رئـيـسيq عـلى األقلq مـرسم
أو رتــبـة مــعــادلــةq يـثــبت ثالث (3) ســنــوات من

qاألقدمية بصفة موظف
- مستشـار ثقافي أو رتبة معادلةq يثبت أربع

q(4) سنوات من اخلدمة الفعلية بهذه الصفة

qمرسم qعـلى األقل qمسـتـشار ثـقـافي رئيـسي -
q(2) من األقدمية بصفة موظف Wيثبت سنت
- مستشار ثقافيq يثبت ثالث (3) سنوات من

qاخلدمة الفعلية بهذه الصفة

-  مـتـصـرف رئـيـسي عـلى األقلq مـرسمq يـثـبت
ســـنـــتـــW (2) ســـــنــــوات مـن األقــــدمـــــيـــــة بــــصـــــفــــة

qموظف
-  مــــتـــــصــــرفq يـــــثـــــبت  ثالث (3) ســــنـــــوات من

اخلدمة الفعلية بهذه الصفة.
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4 :  : يـــســـتـــفـــيـــد اHـــوظـــفـــون اHـــعـــيـــنـــون بـــصـــفــة اHــاداHــادّة ة 
قـانـونـيــة في اHـنـصب الــعـالي لـرئــيس فـرع واHـذكـور في
اHـــــادة 3 أعالهq مـن الـــــزيـــــادة االســــــتـــــداللـــــيـــــة احملـــــددة بـ 75
اHوافقـة للمستوى 5 ابتداء مـن أول يناير سنة 2008 إلى

غاية تاريخ إمضاء هذا القرار.

5 :  : يـــســـتـــفـــيـــد اHـــوظـــفـــون اHـــعـــيـــنـــون بـــصـــفــة اHــاداHــادّة ة 
qـادة 3 أعالهHـذكـورة في اHـنـاصب الـعــلـيـا اHقـانـونــيـة في ا
والذين ال يستوفون شروط التعيW اجلديدةq من الزيادة
االســتــداللـيــة احملــددة �ـوجـب هـذا الــقــرار إلى غـايــة إنــهـاء

مهامهم في اHنصب العالي اHشغول.

اHاداHادّة ة 6 :  : يجب أن يـنتـمي اHوظـفـون الذين يـعيـنون
فـي اHــنـــاصب الـــعــلـــيــا إلى رتـب تــكـــون مــهـــامــهـــا مــوافـــقــة

لصالحيات الهياكل اHعنية.

اHـاداHـادّة ة 7 :  : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســمـيّـة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــرّر بـــاجلـــزائـــر في 25 رجب عــام 1432 اHــوافق 27
يونيو سنة 2011.

- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســـوم رقم 87 - 88 اHــــؤرّخ في 22
شعـبـان عام 1407 اHوافق 21 أبـريل سنة 1987 واHـتضمن

qإعادة تنظيم ديوان حظيرة الطاسيلي الوطنية
- و�قتـضى اHرسوم التّـنفيذيّ رقم 95 - 54 اHؤرّخ
في 15 رمــضــان عـام 1415 اHـوافق 15 فــبـرايــر ســنـة 1995

qاليّةHالّذي يحدّد صالحيات وزير ا
- و�قتـضى اHرسوم التـنفيذي رقم 05 - 79 اHؤرخ
في 17 مـــحـــرم عــام 1426 اHــوافق 26 فـــبـــرايـــر ســـنـــة 2005

qالذي يحدّد صالحيات وزير الثقافة
- و�قتـضى اHرسوم التـنفيذي رقم 08 - 04 اHؤرخ
في 11 مــــحــــرم عـــام 1429 اHــــوافق 19 يــــنــــايــــر ســــنـــة 2008
WـنتـمHا WـوظفـHتـضـمن القـانون األسـاسي اخلـاص باHوا
qؤسسات واإلدارات العموميةHشتركة في اHلألسالك ا

- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 08 - 383
اHــؤرخ في 28 ذي الــقــعــدة عــام 1429 اHــوافق 26 نــوفــمــبــر
WوظفHتضمن القانون األساسي اخلاص باHسنة 2008 وا

qلألسالك اخلاصة بالثقافة WنتمHا
- و�قتـضى اHرسوم التـنفيذي رقم 11 - 86 اHؤرّخ
في 18 ربـــيع األول عــام 1432 اHــوافق 21  فـــبـــرايـــر ســـنـــة 2011

qتضمن تغيير تسمية حظيرة التاسيلي الوطنيةHوا
- و�ــقـتـضـي اHـرسـوم الــرئـاسي اHـؤرّخ في 7 ربـيع
الـثاني عام 1423 اHوافق 18 يونـيو سـنة 2002 واHـتضمن

qالعام للحكومة Wاألم Wتعي
- و�ــقـتــضي الـقــرار الـوزاري اHــشـتــرك اHـؤرّخ في
29 ذي الـــقـــعـــدة عـــام 1407 اHــــوافق 25 يـــولـــيــــو ســـنـــة 1987

واHـتـضـمن الـتنـظـيم الـداخـلي لـديـوان حظـيـرة الـتـاسـيلي
qالوطنية

- و�ــقـتــضي الـقــرار الـوزاري اHــشـتــرك اHـؤرّخ في
29 ذي الـــقـــعـــدة عـــام 1407 اHــــوافق 25 يـــولـــيــــو ســـنـــة 1987

واHـــتـــضــمن تـــصــنـــيف اHـــنــاصـب الــعـــلــيـــا في اHــؤســـســات
qالـعــمـومـيــة الـتـابــعـة لـوصــايـة وزارة الـثــقـافـة والــسـيـاحـة

qتمّمHعدّل واHا
يقريقرّرون ما يأتي :رون ما يأتي :

اHادة األولى :اHادة األولى :  تـطبـيقـا ألحكـام اHادة 13 من اHـرسوم
الـرّئـاسيّ رقم 07 - 307 اHـؤرّخ في 17 رمــضـان عـام 1428
اHـوافق 29 ســبــتـمــبــر ســنـة 2007  واHـذكــور أعالهq يــهـدف
هـذا القرار إلى حتديـد تصنيف ديـوان احلظيرة الـثقافية
لـــلــتـــاســيـــلي وكـــذا شــروط االلـــتـــحــاق بـــاHــنـــاصب الـــعــلـــيــا

التابعة له.
اHــــادة Hــــادة 2 :  :  يــــصـــــنف ديــــوان احلـــــظــــيـــــرة الــــثــــقـــــافــــيــــة

للتاسيلي في الصنف أq القسم 4.
اHــــادة اHــــادة 3 : :  حتـــــدد الــــزيــــادة االســــتـــــداللــــيــــة لـــــشــــاغــــلي
اHــنــاصـب الــعــلــيــا الـــتــابــعــة لـــديــوان احلــظــيــرة الـــثــقــافــيــة
لـــلــتـــاســيـــلي وكـــذا شــروط االلـــتـــحــاق بـــاHــنـــاصب الـــعــلـــيــا

التابعة لهq طبقا للجدول اآلتي :

عن األمW العام للحكومةعن األمW العام للحكومة
وبتفويض منهوبتفويض منه

اHدير العام للوظيفة العموميةاHدير العام للوظيفة العمومية
بلقاسم بوشمالبلقاسم بوشمال

وزيرة الثقافةوزيرة الثقافة
خليدة توميخليدة تومي

عن وزير اHاليةعن وزير اHالية
األمW العاماألمW العام
ميلود بوطبةميلود بوطبة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قــــــرار وزاري مــــــشـــــتــــــرك مــــــؤرخ في قــــــرار وزاري مــــــشـــــتــــــرك مــــــؤرخ في 26 رجب عــــــام  رجب عــــــام 1432
اHوافق اHوافق 28 يونـيو سنة  يونـيو سنة q2011 يحـدq يحـدّد تصنيف ديواند تصنيف ديوان
احلـظــيــرة الـثــقـافــيــة لـلــتــاسـيــلي وشــروط االلـتــحـاقاحلـظــيــرة الـثــقـافــيــة لـلــتــاسـيــلي وشــروط االلـتــحـاق

باHناصب العليا التابعة له.باHناصب العليا التابعة له.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

qالعام للحكومة Wإن األم
qاليةHووزير ا

qووزيرة الثقافة
- �قتـضى اHرسـوم الرئاسي رقم 07 - 307  اHؤرخ
في 17 رمـضـان عام 1428 اHـوافق 29 سـبـتمـبـر سـنة 2007
الـذي يــحـدد كـيــفـيـات مــنح الـزيــادة االسـتـداللــيـة لــشـاغـلي

qؤسسات واإلدارات العموميةHناصب العليا في اHا
- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 10 - 149
اHـــؤرّخ في 14 جــــمــــادى الـــثـــانـــيـــة عــام 1431 اHـــوافـق 28

qأعضاء احلكومة Wتضمّن تعيHمايو سنة 2010 وا
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طريقةطريقة
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الزيادةالزيادة
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أ
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مدير فرعي
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مصلحة على
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تقني
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مستوى قسم

إداري

رئيس فرع

711

256

256

256

154

154

92

4

4

4

4

4

4

4

-

- محافظ الـتراث الثقافيq على األقلq أو رتبة
مــعــادلــةq مــرسـمq يــثــبت  ثالث (3) ســنــوات من

qاألقدمية بصفة موظف
- مـلـحق بـاحلــفظ أو رتـبـة مـعــادلـةq يـثـبت أربع

q(4) سنوات من اخلدمة الفعلية بهذه الصفة

-  مـتصـرف رئيـسيq عـلى األقلq مرسمq يـثبت
qثالث (3) سنوات من األقدمية بصفة موظف

-  مـــــتـــــصـــــرفq يـــــثـــــبـت أربع (4) ســــــنـــــوات من
qاخلدمة الفعلية بهذه الصفة

qمرسم qعـلى األقل qمحـافظ الـتـراث الثـقـافي -
أو رتـبـة مــعـادلـةq يـثـبت  ثالث (3) سـنـوات من

qاألقدمية بصفة موظف
- مـلـحق بـاحلــفظ أو رتـبـة مـعــادلـةq يـثـبت أربع

q(4) سنوات من اخلدمة الفعلية بهذه الصفة

qمرسم qعـلى األقل qمحـافظ الـتـراث الثـقـافي -
أو رتـــــبـــــة مــــعـــــادلـــــةq يــــثـــــبت  ســـــنـــــتــــW (2) من

qاألقدمية بصفة موظف
- مـلـحق بـاحلـفـظ أو رتـبـة مـعـادلـةq يـثـبت ثالث

q(3) سنوات من اخلدمة الفعلية بهذه الصفة

-  مـتصـرف رئيـسيq عـلى األقلq مرسمq يـثبت
q(2) من األقدمية بصفة موظف Wسنت

-  مـــــتـــــصـــــرفq يـــــثـــــبـت ثالث (3) ســــــنـــــوات من
qاخلدمة الفعلية بهذه الصفة

qمرسم qعـلى األقل qمحـافظ الـتـراث الثـقـافي -
qأو رتبة معادلة

- مـلـحق بـاحلـفـظ أو رتـبـة مـعـادلـةq يـثـبت ثالث
(3) سنوات من اخلدمة الفعلية بهذه الصفة.
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4 :  : يـــســـتـــفـــيـــد اHـــوظـــفـــون اHـــعـــيـــنـــون بـــصـــفــة اHــاداHــادّة ة 
قـانـونـيــة في اHـنـصب الــعـالي لـرئــيس فـرع واHـذكـور في
اHـــــادة 3 أعالهq مـن الـــــزيـــــادة االســــــتـــــداللـــــيـــــة احملـــــددة بـ 75
اHوافقـة للمستوى 5 ابتداء مـن أول يناير سنة 2008 إلى

غاية تاريخ إمضاء هذا القرار.

5 :  : يـــســـتـــفـــيـــد اHـــوظـــفـــون اHـــعـــيـــنـــون بـــصـــفــة اHــاداHــادّة ة 
qـادة 3 أعالهHـذكـورة في اHـنـاصب الـعــلـيـا اHقـانـونــيـة في ا
والذين ال يستوفون شروط التعيW اجلديدةq من الزيادة
االســتــداللـيــة احملــددة �ـوجـب هـذا الــقــرار إلى غـايــة إنــهـاء

مهامهم في اHنصب العالي اHشغول.

اHاداHادّة ة 6 :  : يجب أن يـنتـمي اHوظـفـون الذين يـعيـنون
فـي اHــنـــاصب الـــعــلـــيــا إلى رتـب تــكـــون مــهـــامــهـــا مــوافـــقــة

لصالحيات الهياكل اHعنية.

اHــاداHــادّة ة 7 :  : تـــلــغـى أحــكـــام الــقـــرار الـــوزاري اHــشـــتــرك
اHؤرّخ في 29 ذي القعدة عام 1407 اHوافق 25 يوليو سنة
1987 واHـــتـــضـــمـن الـــتـــنـــظـــيم الـــداخـــلي لـــديـــوان حـــظـــيـــرة

التاسيلي الوطنية.

اHـاداHـادّة ة 8 :  : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســمـيّـة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــرّر بـــاجلـــزائـــر في 26 رجب عــام 1432 اHــوافق 28
يونيو سنة 2011.

الـذي يــحـدد كـيــفـيـات مــنح الـزيــادة االسـتـداللــيـة لــشـاغـلي
qؤسسات واإلدارات العموميةHناصب العليا في اHا

- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 10 - 149
اHـــؤرّخ في 14 جــــمــــادى الـــثـــانـــيـــة عــام 1431 اHـــوافـق 28

qأعضاء احلكومة Wتضمّن تعيHمايو سنة 2010 وا
- و�قتـضى اHرسوم التّـنفيذيّ رقم 95 - 54 اHؤرّخ
في 15 رمــضــان عـام 1415 اHـوافق 15 فــبـرايــر ســنـة 1995

qاليّةHالّذي يحدّد صالحيات وزير ا
- و�قتـضى اHرسوم التـنفيذي رقم 05 - 79 اHؤرخ
في 17 مـــحـــرم عــام 1426 اHــوافق 26 فـــبـــرايـــر ســـنـــة 2005

qالذي يحدّد صالحيات وزير الثقافة
- و�قتـضى اHرسوم التـنفيذي رقم 08 - 04 اHؤرخ
في 11 مــــحــــرم عـــام 1429 اHــــوافق 19 يــــنــــايــــر ســــنـــة 2008
WـنتـمHا WـوظفـHتـضـمن القـانون األسـاسي اخلـاص باHوا
qؤسسات واإلدارات العموميةHشتركة في اHلألسالك ا

- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 08 - 383
اHــؤرخ في 28 ذي الــقــعــدة عــام 1429 اHــوافق 26 نــوفــمــبــر
WوظفHتضمن القانون األساسي اخلاص باHسنة 2008 وا

qلألسالك اخلاصة بالثقافة WنتمHا
- و�ــقـتـضـي اHـرسـوم الــرئـاسي اHـؤرّخ في 7 ربـيع
الـثاني عام 1423 اHوافق 18 يونـيو سـنة 2002 واHـتضمن

qالعام للحكومة Wاألم Wتعي
- و�ــقـتــضي الـقــرار الـوزاري اHــشـتــرك اHـؤرّخ في
26 رمــــضــــان عــــام 1415 اHــــوافق 26 فــــبــــرايــــر ســــنــــة 1995

واHتـضمن الـتنـظـيم الداخـلي في مركـز الفـنون والـثقـافة
qبقصر رؤساء البحر

يقريقرّرون ما يأتي :رون ما يأتي :

اHادة األولى :اHادة األولى :  تـطبـيقـا ألحكـام اHادة 13 من اHـرسوم
الـرّئـاسيّ رقم 07 - 307 اHـؤرّخ في 17 رمــضـان عـام 1428
اHـوافق 29 ســبــتـمــبــر ســنـة 2007  واHـذكــور أعالهq يــهـدف
هـذا القـرار إلى حتـديـد تصـنـيف مـركز الـفـنـون والثـقـافة
في قـصر رؤساء الـبحر وكذا شـروط االلتحـاق باHناصب

العليا التابعة له.

اHادة اHادة 2 :  :  يصـنف مركـز الفـنون والـثقـافة في قـصر
رؤساء البحر في الصنف بq القسم 1.

3 : :  حتـــدد الـــزيـــادة االســـتـــداللـــيــــة لـــلـــمـــنـــاصب اHــادة اHــادة 
الـعلـيـا الـتـابـعة Hـركـز الـفـنـون والثـقـافـة في قـصـر رؤساء
الــبـــحـــر وكـــذا شـــروط االلــتـــحـــاق بـــهــذه اHـــنـــاصبq طـــبـــقــا

للجدول اآلتي :

عن األمW العام للحكومةعن األمW العام للحكومة
وبتفويض منهوبتفويض منه

اHدير العام للوظيفة العموميةاHدير العام للوظيفة العمومية
بلقاسم بوشمالبلقاسم بوشمال

وزيرة الثقافةوزيرة الثقافة
خليدة توميخليدة تومي

عن وزير اHاليةعن وزير اHالية
األمW العاماألمW العام
ميلود بوطبةميلود بوطبة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قــــــرار وزاري مــــــشـــــتــــــرك مــــــؤرخ في قــــــرار وزاري مــــــشـــــتــــــرك مــــــؤرخ في 26 رجب عــــــام  رجب عــــــام 1432
اHوافق اHوافق 28 يونـيو سـنة  يونـيو سـنة q2011 يـحدq يـحدّد تـصـنيف مـركزد تـصـنيف مـركز
الفـنـون والـثقـافـة في قصـر رؤسـاء البـحـر وشروطالفـنـون والـثقـافـة في قصـر رؤسـاء البـحـر وشروط

االلتحاق باHناصب العليا التابعة له.االلتحاق باHناصب العليا التابعة له.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

qالعام للحكومة Wإن األم
qاليةHووزير ا

qووزيرة الثقافة
- �قتـضى اHرسـوم الرئاسي رقم 07 - 307  اHؤرخ
في 17 رمـضـان عام 1428 اHـوافق 29 سـبـتمـبـر سـنة 2007
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اHاداHادّة ة 4 :  : يـسـتـفـيـد اHـوظـفـون الــمعـــينون بــصـفـة قــانونـية في اHنـاصب العـليا اHـذكورة في اHادة 3 أعالهq والذين
ال يـسـتــوفـون شـروط الــتـعـيـW اجلــديـدةq من الـزيــادة االسـتـداللـيــة احملـددة �ـوجب هــذا الـقـرار إلى غــايـة إنـهـاء مــهـامـهم في

اHنصب العالي اHشغول.

اHـاداHـادّة ة 5 :  : يـجب أن يـنـتمـي اHوظـفـون الـذين يـعـيـنـون في مـنـاصب عـلـيـا إلى رتب تـكـون مـهـامـهـا مـوافـقـة لـصالحـيات
الهياكل اHعنية.

اHاداHادّة ة 6 :  : تلغى جميع األحكام اخملالفة لهذا القرار.

اHاداHادّة ة 7 :  : ينشر هذا القرار في اجلريدة الرّسميّة للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.
حرّر باجلزائر في 26 رجب عام 1432 اHوافق 28 يونيو سنة 2011.

-

qمرسم qاألقل qعلى qمحافظ الـتراث الثـقافي -
أو رتـبـة مــعـادلـةq يـثـبت  ثالث (3) سـنـوات من

qاألقدمية بصفة موظف
- مـلـحق بـاحلــفظ أو رتـبـة مـعــادلـةq يـثـبت أربع

q(4) سنوات من اخلدمة الفعلية بهذه الصفة

-  مـتصـرف رئيـسيq عـلى األقلq مرسمq يـثبت
qثالث (3) سنوات من األقدمية بصفة موظف

-  مـــــتـــــصـــــرفq يـــــثـــــبـت أربع (4) ســــــنـــــوات من
qاخلدمة الفعلية بهذه الصفة

qاألقل مرسم qعـلى qمحـافظ الـتـراث الثـقـافي -
أو رتـــــبـــــة مــــعـــــادلـــــةq يــــثـــــبت  ســـــنـــــتــــW (2) من

qاألقدمية بصفة موظف
- مـلـحق بـاحلـفـظ أو رتـبـة مـعـادلـةq يـثـبت ثالث

q(3) سنوات من اخلدمة الفعلية بهذه الصفة

-  مـتصـرف رئيـسيq عـلى األقلq مرسمq يـثبت
q(2) من األقدمية بصفة موظف Wسنت

-  مـــــتـــــصـــــرفq يـــــثـــــبـت ثالث (3) ســــــنـــــوات من
اخلدمة الفعلية بهذه الصفة.

عن األمW العام للحكومةعن األمW العام للحكومة
وبتفويض منهوبتفويض منه

اHدير العام للوظيفة العموميةاHدير العام للوظيفة العمومية
بلقاسم بوشمالبلقاسم بوشمال

وزيرة الثقافةوزيرة الثقافة
خليدة توميخليدة تومي

عن وزير اHاليةعن وزير اHالية
األمW العاماألمW العام
ميلود بوطبةميلود بوطبة
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قــــرار وزاري مـــــشـــــتــــرك مـــــؤرخ في قــــرار وزاري مـــــشـــــتــــرك مـــــؤرخ في 13 شـــــوال عــــام  شـــــوال عــــام 1432
اHــوافق اHــوافق 11 ســبـــتــمــبــر ســنــة  ســبـــتــمــبــر ســنــة q2011 يـــحــدq يـــحــدّد تــصــنــيفد تــصــنــيف
اHــــعــــهــــد الـــعــــالـي Hــــهن فــــنــــون الــــعــــرض والــــســــمــــعياHــــعــــهــــد الـــعــــالـي Hــــهن فــــنــــون الــــعــــرض والــــســــمــــعي
الـــبـــصــــري وشـــروط االلـــتـــحـــاق بـــاHـــنـــاصب الـــعـــلـــيـــاالـــبـــصــــري وشـــروط االلـــتـــحـــاق بـــاHـــنـــاصب الـــعـــلـــيـــا

التابعة له.التابعة له.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

qالعام للحكومة Wإن األم

qاليةHووزير ا

qووزيرة الثقافة

- �ـــقـــتـــضى اHـــرســـوم رقم 85 - 243  اHــؤرخ في 16
مــــــحـــــــرّم عــــــام 1406 اHـــــــوافق أول أكـــــــتـــــــوبــــــر ســـــــنــــــة 1985
واHــــتـــضـــمـن الـــقـــانـــون األســــاسي الـــنــــمـــوذجي لـــلــــمـــعـــاهـــد

qالوطنية للتكوين العالي

- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 07 - 307
اHــؤرخ في 17 رمـــضـــان عــام 1428 اHــوافق 29 ســبـــتـــمـــبــر
سـنة 2007  الذي يـحدد كـيفيـات منـح الزيـادة االستـداللية
لــــشـــاغــــلي اHــــنـــاصـب الـــعــــلــــيـــا فـي اHـــؤســــســـات واإلدارات

qالعمومية

- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 10 - 149
اHـــؤرّخ في 14 جــــمــــادى الـــثـــانـــيـــة عــام 1431 اHـــوافـق 28

qأعضاء احلكومة Wتضمّن تعيHمايو سنة 2010 وا

- و�قتـضى اHرسوم التّـنفيذيّ رقم 95 - 54 اHؤرّخ
في 15 رمــضــان عـام 1415 اHـوافق 15 فــبـرايــر ســنـة 1995

qاليّةHالّذي يحدّد صالحيات وزير ا

- و�قتـضى اHرسوم التـنفيذي رقم 04 - 98 اHؤرخ
في 11 صــــفـــــر عــــام 1425 اHـــــوافق أول أبـــــريل ســـــنــــة 2004
واHـتضـمن حتـويل اHـعهـد الـوطـني للـفـنـون اHسـرحـية إلى

qهن فنون العرض والسمعي البصريH معهد عال

- و�قتـضى اHرسوم التـنفيذي رقم 05 - 79 اHؤرخ
في 17 مـــحـــرم عــام 1426 اHــوافق 26 فـــبـــرايـــر ســـنـــة 2005

qالذي يحدّد صالحيات وزير الثقافة

- و�قتـضى اHرسوم التـنفيذي رقم 08 - 04 اHؤرخ
في 11 مــــحــــرم عـــام 1429 اHــــوافق 19 يــــنــــايــــر ســــنـــة 2008
WـنتـمHا WـوظفـHتـضـمن القـانون األسـاسي اخلـاص باHوا
qؤسسات واإلدارات العموميةHشتركة في اHلألسالك ا

- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 08 - 383
اHــؤرخ في 28 ذي الــقــعــدة عــام 1429 اHــوافق 26 نــوفــمــبــر
WوظفHتضمن القانون األساسي اخلاص باHسنة 2008 وا

qلألسالك اخلاصة بالثقافة WنتمHا

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

qالعام للحكومة Wاألم Wتعي

- و�ــقـتــضى الـقــرار الـوزاري اHــشـتــرك اHـؤرّخ في
30 مــــــحــــــرم عــــــام 1430 اHــــــوافق 27  يــــــنــــــايــــــر ســــــنـــــة 2009

واHـتــضـمن الـتــنـظـيم اإلداري لــلـمـعــهـد الـعـالـي Hـهن فـنـون
qالعرض والسمعي البصري

يقريقرّرون ما يأتي :رون ما يأتي :

اHادة األولى :اHادة األولى :  تـطبـيقـا ألحكـام اHادة 13 من اHـرسوم
الـرّئـاسيّ رقم 07 - 307 اHـؤرّخ في 17 رمــضـان عـام 1428
اHـوافق 29 ســبــتـمــبــر ســنـة 2007  واHـذكــور أعالهq يــهـدف
هذا القـرار إلى حتديـد تصـنيف اHعـهد الـعالي Hـهن فنون
الـــعـــرض والـــســـمــــعي الـــبـــصــــري وكـــذا شـــروط االلـــتـــحـــاق

باHناصب العليا التابعة له.

اHـادة اHـادة 2 :  :  يـصنف اHـعـهـد الـعالي Hـهن فـنـون الـعرض
والسمعي البصري في الصنف بq القسم 1.

3 : :  حتـــدد الـــزيـــادة االســـتـــداللـــيــــة لـــلـــمـــنـــاصب اHــادة اHــادة 
الــعـــلــيـــا الـــتــابـــعـــة لــلـــمــعـــهـــد الــعـــالي Hـــهن فـــنــون الـــعــرض
qناصبHوالسمعي البـصري وكذا شروط االلتحاق بهذه ا

طبقا للجدول اآلتي :
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طريقةطريقة
WالتعيWالتعي

اHناصباHناصب
اHستوىاHستوىالقسمالقسمالصنفالصنفالعلياالعليا

السلالسلّميمي
الزيادةالزيادة

االستدالليةاالستداللية

التصنيفالتصنيف
شروط االلتحاقشروط االلتحاق

باHنصبباHنصب

مرسوم

قرار
وزاري
مشترك

قرار من
الوزير
اHكلف
بالثقافة

مقرر من
مدير
اHعهد

م

م - 1

م - 1

م - 2

ب

ب

ب

ب

مدير

مدير فرعي
للشؤون

البيداغوجية

مدير فرعي
لإلدارة
واHالية

رئيس قسم

597

215

215

129

1

1

1

1

-

- أســـتــاذ مــســاعـــد قــسم ب أو أســتــاذ
qمـــرسم qمــــســـاعــــد قـــسم أ عــــلى األقـل
يــــــــــــثـــــــــــبـت ثـالث (3) ســــــــــــنــــــــــــوات مـن

qاألقدمية بصفة موظف

qعــــلى األقل qمــــتـــصــــرف رئــــيــــسي  -
مـرسمq يثبت  ثالث (3) سـنوات من

qاألقدمية بصفة موظف
-  مـــــــــتـــــــــصـــــــــرفq يــــــــــثـــــــــبـت أربع (4)
ســنــوات من اخلــدمــة الــفــعــلــيــة بــهــذه

qالصفة

- أســـتــاذ مــســاعـــد قــسم ب أو أســتــاذ
مساعد قسم أ على األقلq مرسم.

اHؤسسةاHؤسسة
العموميةالعمومية

اHعهداHعهد
العاليالعالي

Hهن فنونHهن فنون
العرضالعرض
والسمعيوالسمعي
البصريالبصري

اHـاداHـادّة ة 4 :  : تـطـبـيــقـا ألحـكـام اHـادة 10 من اHـرســوم الـرّئـاسيّ رقم 07 - 307 اHـؤرّخ في 17 رمـضـان عام 1428 اHـوافق 29
ســبــتـمــبـر ســنـة 2007  واHــذكـور أعـالهq يـحــدد تــصـنــيف اHــنـصب الــعــالي لــرئـيس مــصــلـحــةq وكــذا شـروط االلــتــحـاق بــهـذا

اHنصبq طبقا للجدول اآلتي :

طريقةطريقة
WالتعيWالتعي

اHناصب العليااHناصب العليا
اHستوىاHستوى
السلالسلّميمي

الزيادةالزيادة
االستدالليةاالستداللية

شروط شروط التعيWالتعيWالتصنيفالتصنيف

مقرر من
مدير اHعهد

مقرر من
مدير اHعهد

4

4

رئيس مصلحة
التدريس

رئيس مصلحة
Wالتربصات وحتس

اHستوى

55

55

-  مــتــصــرفq مــرسمq يــثــبـت  ســنــتـW (2) من األقــدمــيــة
qبصفة موظف

-  مـلـحق رئـيـسي لإلدارةq يـثـبت  ثالث (3) سـنوات من
qاخلدمة الفعلية بهذه الصفة

-  مـــلـــحق اإلدارةq يــثـــبت  ست (6) ســنـــوات من اخلــدمــة
qالفعلية بهذه الصفة

-  مــتــصــرفq مــرسمq يــثــبـت  ســنــتـW (2) من األقــدمــيــة
qبصفة موظف

-  مـلـحق رئـيـسي لإلدارةq يـثـبت  ثالث (3) سـنوات من
qاخلدمة الفعلية بهذه الصفة

-  مـــلـــحق اإلدارةq يــثـــبت  ست (6) ســنـــوات من اخلــدمــة
qالفعلية بهذه الصفة
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طريقةطريقة
WالتعيWالتعي

اHناصب العليااHناصب العليا
اHستوىاHستوى
السلالسلّميمي

الزيادةالزيادة
االستدالليةاالستداللية

شروط شروط التعيWالتعيWالتصنيفالتصنيف

مقرر من
مدير اHعهد

مقرر من
مدير اHعهد

مقرر من
مدير اHعهد

مقرر من
مدير اHعهد

مقرر من
مدير اHعهد

4

4

4

4

4

رئيس مصلحة
الوثائق واألرشيف

رئيس مصلحة
WوظفHا

رئيس مصلحة
الوسائل العامة

رئيس مصلحة
اHقتصدة

رئيس مصلحة
اHالية واحملاسبة

55

55

55

55

55

qمحـفـوظات أو رتـبـة معـادلة Wمكـتـبي ووثائـقي وأمـ  -
مــــرسـمq يــــثـــبــت  ســــنـــــتـــW (2) من األقـــــدمــــيــــة بـــــصــــفــــة

qموظف
-  مـسـاعــد مـكـتــبي وثـائــقي وأمـW مــحـفـوظــات أو رتـبـة
مــعـادلــةq يــثـبت  ثالث (3) ســنــوات من اخلـدمــة الــفـعــلــيـة

qبهذه الصفة
-  مــتــصــرفq مــرسمq يــثــبـت  ســنــتـW (2) من األقــدمــيــة

qبصفة موظف
-  مـلـحق رئـيـسي لإلدارةq يـثـبت  ثالث (3) سـنوات من

qاخلدمة الفعلية بهذه الصفة
-  مـــلـــحق اإلدارةq يــثـــبت  ست (6) ســنـــوات من اخلــدمــة

qالفعلية بهذه الصفة
-  مــتــصــرفq مــرسمq يــثــبـت  ســنــتـW (2) من األقــدمــيــة

qبصفة موظف
-  مـلـحق رئـيـسي لإلدارةq يـثـبت  ثالث (3) سـنوات من

qاخلدمة الفعلية بهذه الصفة
-  مـــلـــحق اإلدارةq يــثـــبت  ست (6) ســنـــوات من اخلــدمــة

qالفعلية بهذه الصفة
-  مــقــتـــصــدq مــرسـمq يــثــبـت  ســنــتــW (2) من األقـــدمـــيــة

qبصفة موظف
-  نـائب مـقـتـصـد مـسيـرq يـثـبت  سـنـتW (2) من اخلـدمة

qالفعلية بهذه الصفة
-  نـائب مــقـتـصــدq يـثـبت  ثالث (3) سـنــوات من اخلـدمـة

qالفعلية بهذه الصفة
(2) Wيثـبت  سنت qأو رتبة معـادلة qمرسـم qمـتصرف  -

qمن األقدمية بصفة موظف
-  مـلحق رئيـسي لإلدارةq أو رتبـة معادلـةq يثبت  ثالث

(3) سنوات من اخلدمة الفعلية بهذه الصفة.

اHـاداHـادّة ة 5 :  : يـجب أن يـنـتمـي اHوظـفـون الـذين يـعـيـنـون في مـنـاصب عـلـيـا إلى رتب تـكـون مـهـامـهـا مـوافـقـة لـصالحـيات
الهياكل اHعنية.

اHاداHادّة ة 6 :  : ينشر هذا القرار في اجلريدة الرّسميّة للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حرّر باجلزائر في 13 شوال عام 1432 اHوافق 11 سبتمبر سنة 2011.

عن األمW العام للحكومةعن األمW العام للحكومة
وبتفويض منهوبتفويض منه

اHدير العام للوظيفة العموميةاHدير العام للوظيفة العمومية
بلقاسم بوشمالبلقاسم بوشمال

وزيرة الثقافةوزيرة الثقافة
خليدة توميخليدة تومي

عن وزير اHاليةعن وزير اHالية
األمW العاماألمW العام
ميلود بوطبةميلود بوطبة



وزارة العمل والتشغيل والضمانوزارة العمل والتشغيل والضمان
االجتماعياالجتماعي

قــــــرارات مــــؤرخــــة في  قــــــرارات مــــؤرخــــة في  30 مــــحــــرم عــــام  مــــحــــرم عــــام 1433 اHــــوافق  اHــــوافق 25
ديسـمبـر سنة ديسـمبـر سنة q2011 تتـضمن اعـتمـاد هيـئات خـاصةq تتـضمن اعـتمـاد هيـئات خـاصة

لتنصيب العمال.لتنصيب العمال.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب قـرار مؤرخ في 30 مـحرم عام 1433 اHـوافق
25 ديـسـمـبـر سـنة 2011 تـعـتـمـد الهـيـئـة اخلاصـة لـتـنـصيب

الـعـمال اHـسـمـاة "وكـالة تـشـغـيل إعمـلـوا"q الـكائـنـة بـشارع
هـــواري بــــومـــدين - تــــبـــســـةq طــــبـــقـــا ألحــــكـــام اHـــادة 14 من
اHــــرســـوم الــــتــــنــــفــــيــــذي رقم 07 -123 اHــــؤرخ في 6 ربــــيع
الــــثـــــاني عــــام 1428 اHـــــوافق 24 أبــــريـل ســــنــــة 2007 الــــذي
يـضبط شـروط وكـيفـيـات مـنح االعتـمـاد للـهـيئـات اخلـاصة
لــتــنــصـيـب الـعــمــال وســحــبه مــنــهـا ويــحــدد دفــتــر األعــبـاء
النـموذجي اHـتعـلق �مـارسة اخلـدمة الـعمـوميـة لتنـصيب

العمال.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب قـرار مؤرخ في 30 مـحرم عام 1433 اHـوافق
25 ديـسـمـبـر سـنة 2011 تـعـتـمـد الهـيـئـة اخلاصـة لـتـنـصيب

الـعـــمـال الــمـســمـــاة "أوفــر أمــبــلــوا أوفـــر ســرفــيـس "
(أ و. أ و. أ س)q الــكـائـنـة بــالـتـعــاونـيـة الــعـقـاريــةq احلـمـايـة
اHـــدنـــيــة رقم 1 - تــيـــجالبــW - بــومـــرداسq طــبــقـــا ألحــكــام
اHادة 14 من اHرسـوم التنـفيذي رقم 07-123 اHؤرخ في 6
ربيع الـثـاني عام 1428 اHوافق 24 أبـريل سنة 2007 الذي
يـضبط شـروط وكـيفـيـات مـنح االعتـمـاد للـهـيئـات اخلـاصة
لــتــنــصـيـب الـعــمــال وســحــبه مــنــهـا ويــحــدد دفــتــر األعــبـاء
النـموذجي اHـتعـلق �مـارسة اخلـدمة الـعمـوميـة لتنـصيب

العمال.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب قـرار مؤرخ في 30 مـحرم عام 1433 اHـوافق
25 ديـسـمـبـر سـنة 2011 تـعـتـمـد الهـيـئـة اخلاصـة لـتـنـصيب

q"ـــســمــاة "ســـفــيــوز بـــروفــيــســـيــونـــال ســرفــيسHالــعـــمــال ا
الكـائنة بحي 241 مسكن - الـهضبة احلمراء عمارة رقم 8
اHــغـاريــة - اجلــزائــرq طــبــقــا ألحــكــام اHـادة 14 مـن اHــرسـوم
الــتـــنــفـــيــذي رقم 07-123 اHــؤرخ في 6 ربــيع الـــثــاني عــام
1428 اHــوافق 24 أبــريل ســنــة 2007 الــذي يـــضــبط شــروط

وكــيــفــيـــات مــنح االعــتــمــاد لــلــهــيـــئــات اخلــاصــة لــتــنــصــيب
الـعــمـال وســحــبه مــنـهــا ويـحــدد دفــتـر األعــبـاء الــنــمـوذجي

اHتعلق �مارسة اخلدمة العمومية لتنصيب العمال.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب قـرار مؤرخ في 30 مـحرم عام 1433 اHـوافق
25 ديـسـمـبـر سـنة 2011 تـعـتـمـد الهـيـئـة اخلاصـة لـتـنـصيب

الـعمال اHسمـاة "كيت ديراكت أمبلـوا" الكائنة بـالتجزئة

"د" رقم 53 - الــعـاشـور - اجلــزائـرq طــبـقـا ألحــكـام اHـادة 14
من اHـــرســوم الــتــنــفــيــذي رقم 07-123 اHــؤرخ في 6 ربــيع
الــــثـــــاني عــــام 1428 اHـــــوافق 24 أبــــريـل ســــنــــة 2007 الــــذي
يـضبط شـروط وكـيفـيـات مـنح االعتـمـاد للـهـيئـات اخلـاصة
لــتــنــصـيـب الـعــمــال وســحــبه مــنــهـا ويــحــدد دفــتــر األعــبـاء
النـموذجي اHـتعـلق �مـارسة اخلـدمة الـعمـوميـة لتنـصيب

العمال.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب قـرار مؤرخ في 30 مـحرم عام 1433 اHـوافق
25 ديـسـمـبـر سـنة 2011 تـعـتـمـد الهـيـئـة اخلاصـة لـتـنـصيب

الـعمـال اHـسـماة "أرش كـونـسـليـوم اجلـزائـر"q الكـائـنة بـ 1
شـارع مــرزاق ورقـلي - حـيــدرة - اجلـزائــرq طـبـقــا ألحـكـام
اHادة 14 من اHرسـوم التنـفيذي رقم 07-123 اHؤرخ في 6
ربيع الـثـاني عام 1428 اHوافق 24 أبـريل سنة 2007 الذي
يـضبط شـروط وكـيفـيـات مـنح االعتـمـاد للـهـيئـات اخلـاصة
لــتــنــصـيـب الـعــمــال وســحــبه مــنــهـا ويــحــدد دفــتــر األعــبـاء
النـموذجي اHـتعـلق �مـارسة اخلـدمة الـعمـوميـة لتنـصيب

العمال.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب قـرار مؤرخ في 30 مـحرم عام 1433 اHـوافق
25 ديـسـمـبـر سـنة 2011 تـعـتـمـد الهـيـئـة اخلاصـة لـتـنـصيب

الـــعـــمـــال اHــســـمـــاة "خـــلـــيــفـي عــبـــد الـــنـــور كــر�" الـــكـــائـــنــة
بالـتعاونية رقم 3 لـولوجي القـبة - اجلزائـرq طبقـا ألحكام
اHادة 14 من اHرسـوم التنـفيذي رقم 07-123 اHؤرخ في 6
ربيع الـثـاني عام 1428 اHوافق 24 أبـريل سنة 2007 الذي
يـضبط شـروط وكـيفـيـات مـنح االعتـمـاد للـهـيئـات اخلـاصة
لــتــنــصـيـب الـعــمــال وســحــبه مــنــهـا ويــحــدد دفــتــر األعــبـاء
النـموذجي اHـتعـلق �مـارسة اخلـدمة الـعمـوميـة لتنـصيب

العمال.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قـرار مـؤرقـرار مـؤرّخ خ في في 30 مـحـرم عام  مـحـرم عام 1433 اHـوافق  اHـوافق 25 ديـسـمـبـر ديـسـمـبـر
ســنــة ســنــة q q2011 يــتــضـــمن ســحب اعــتــمـــاد هــيــئــة خــاصــةيــتــضـــمن ســحب اعــتــمـــاد هــيــئــة خــاصــة

لتنصيب العمال.لتنصيب العمال.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب قـرار مؤرخ في 30 مـحرم عام 1433 اHـوافق
25 ديـســمــبـر ســنـة 2011 يـســحب اعـتــمـاد الــهـيــئـة اخلــاصـة

لتـنصـيب العـمـال اHسـماة "الـتواصل"q طـبقـا ألحكـام اHادة
16 من اHـــرســــوم الـــتـــنــــفـــيـــذي رقم 07 - 123 اHــــؤرخ في 6

ربيع الثاني عام 1428 اHوافق 24 أبريل سنة 2007  الذي
يـضبط شـروط وكـيفـيـات مـنح االعتـمـاد للـهـيئـات اخلـاصة
لــتــنــصـيـب الـعــمــال وســحــبه مــنــهـا ويــحــدد دفــتــر األعــبـاء
النـموذجي اHـتعـلق �مـارسة اخلـدمة الـعمـوميـة لتنـصيب

العمال.
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