
العدد العدد 38
السالسّنة اخلمسوننة اخلمسون

االشتراكاالشتراك
سنويسنويّ

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

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

اجلزائر
تونس
اGغرب
ليبيا

موريطانيا

بلدان خارج دول
اGغرب العربي

سنـةسنـة

1070,00 د.ج د.ج

2140,00 د.ج د.ج

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

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

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

سنـةسنـة

2675,00 د.ج د.ج

5350,00 د.ج د.ج

تزاد عليها
نفقات اإلرسال

األحد األحد 19 رمضان رمضان  سنة سنة 1434 هـ هـ
اGوافـق اGوافـق 28 يوليو يوليو  سنة سنة 2013 م م

اإلدارة والتّحرير
األمانة العاماألمانة العامّة للحكومةة للحكومة

WWW.JORADP.DZ

الطّبع واالشتراك
اGطبعة الراGطبعة الرّسميسمّية

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

021.65.64.63

الفاكس 021.54.35.12 
ح.ج.ب  50-3200  اجلزائر

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

اتاتّفاقيفاقيّات واتات واتّفاقات دوليفاقات دوليّة
مـرســـوم رئــاسيّ رقم 13 - 270  مـؤرّخ في 15  رمـضـان عــام 1434 اGـوافق 24  يـولـيـو سـنة r2013 يـتـضـمّن الـتـصـديق عـلى
مـذكـرة الــتـفـاهم في مــجـال الـطـاقـة  بــX حـكـومـة اجلــمـهـوريـة اجلــزائــريـة الـد|ـقـراطـــيـة الـشـعــبــيـة وحـكـومــة اGـمـلـكـــة
اإلسبانيةr اGوقّعة باجلزائر في 10 يناير سنة 2013.......................................................................................

مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة
مـرســـوم رئــاسيّ رقم 13 - 269  مـؤرّخ في 14  رمـضـان عــام 1434 اGـوافق 23  يــولـيـو سـنـة r2013 يـتـضـمّن حتـويل اعـتـمـاد
إلى ميزانية تسيير وزارة الصيد البحري واGوارد الصيدية..........................................................................

مـرســوم تـنـفـيذي رقم 13 - 267  مـؤرّخ في 12  رمـضـان عــام 1434 اGـوافق 21  يـولـيـو سـنة r2013 يـتـضـمّن نـقل اعـتـماد في
ميزانية تسيير وزارة اGالية.....................................................................................................................

مـرسوم تـنـفـيذي رقم 13 - 268 مؤرخ في 12  رمضـان عام 1434 اGوافق 21 يـولـيو سـنة r2013 يتـضـمن الـتصـريح بـاGنـفـعة
العمومية للعملية اGتعلقة بإجناز محوالت ذات الضغط العالي والعالي جدا......................................................

قرارات: مقرقرارات: مقرّرات: آراءرات: آراء
وزارة العدلوزارة العدل

قرار وزاري مـشترك مؤرخ في 4  شوال عام 1433 اGوافق 22 غشـت سنة r2012 يـحدد كيـفيات تـنظـيم التكـوين التكـميلي
قبل الترقية إلى بعض رتب مستخدمي أمانات الضبط للجهات القضائية ومدته و محتوى برامجه...................

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 شوال عام 1433 اGوافق 22 غشت سنة r2012 يحدد كيفيات تنظيم التكوين التحضيري
لشغل بعض رتب مستخدمي أمانات الضبط للجهات القضائية و مدته و محتوى برامجه..................................

وزارة النقلوزارة النقل

قــرار وزاري مـشـتـرك مـؤرخ في 23  ربــيع األول عـام 1434 اGـوافق 4  فــبـرايـر سـنـة r2013  يـتـضـمن وضع بـعض األسالك
اخلاصـة باإلدارة اGكـلفة بالـسكن والعمـران في حالة الـقيام باخلـدمة لدى مصـالح اإلدارة اGكلـفة بالنـقل واGؤسسات
العمومية ذات الطابع اإلداري التابعة لها....................................................................................................

وزارة الفالحة والتنمية الريفيةوزارة الفالحة والتنمية الريفية

قرار مؤرخ في 4 صفر عام 1434 اGوافق 18 ديسمبر سنة r2012 يتضمن تسجيل أصناف البطاطا في القائمة "أ" للفهرس
الرسمي لألنواع واألصناف اGسموح بإنتاجها وتسويقها................................................................................

وزارة األشغال العموميةوزارة األشغال العمومية

قـرار وزاري مــشـتــرك مـؤرخ في 14 جـمــادى الـثــانـيــة عـام 1433 اGـوافق 6  مــايـو ســنـة r2012 يـحــدّد عـدد اGــنـاصب الــعـلــيـا
للـمـوظفـX اGنـتمـX لألسالك اخلاصـة باإلدارة اGـكلـفة بـاألشـغال الـعمـوميـةr بعـنوان اGـصالح غـير اGـمركـزة لوزارة
األشغال العمومية..................................................................................................................................
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وزارة العمل والتشغيل والضمان االجتماعيوزارة العمل والتشغيل والضمان االجتماعي

قــرار مــؤرخ في 21 ربــيـع الــثـــاني عــام 1433 اGـــوافق 14 مــارس ســـنــة r2012 يــتـــضــمـن اعــتـــمــاد أعـــوان اGــراقـــبــة لـــلــضـــمــان
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اتاتّفاقيفاقيّات واتات واتّفاقات دوليفاقات دوليّة
مــرســــوم رئـــاسيمــرســــوم رئـــاسيّ رقم  رقم 13 -  - 270  مــؤر  مــؤرّخ في خ في 15  رمــضــان  رمــضــان
1434 اGـوافق  اGـوافق 24  يــولــيــو ســنـة   يــولــيــو ســنـة r2013 يــتــضـم يــتــضـمّن عــام عــام 
الـتــصــديق عــلى مـذكــرة الــتـفــاهم في مــجــال الـطــاقـةالـتــصــديق عــلى مـذكــرة الــتـفــاهم في مــجــال الـطــاقـة
بــX حـكــومــة اجلـمــهــوريـة اجلـــزائــريـة الــد|ــقـراطـــيـةبــX حـكــومــة اجلـمــهــوريـة اجلـــزائــريـة الــد|ــقـراطـــيـة
الــشـعــبـــيــة وحــكــومـة اGــمــلــكــــة اإلســبـانــيــةr اGــوقالــشـعــبـــيــة وحــكــومـة اGــمــلــكــــة اإلســبـانــيــةr اGــوقّــعـةــعـة

باجلزائر في باجلزائر في 10 يناير سنة  يناير سنة 2013.
ــــــــــــــــــــــــــ

rإنّ رئيس اجلمهوريّة
rبناء على تقرير وزير الشؤون اخلارجيّة -

rادّة 77-11 منهGال سيّما ا rوبناء على الدّستور -
- وبــــعـــد االطّـالع عـــلى مــــذكـــرة الــــتـــفــــاهم فـي مـــجـــال
الـطـاقـة بـX حـكـومـة اجلـمــهـوريّـة اجلـزائـريّـة الـدّ|ـقـراطـيّـة
الـشّـعبـيّـة وحـكـومـة اGـمـلـكـة اإلسـبـانـيـةr اGـوقّـعـة بـاجلـزائر

r2013 في 10 يناير سنة
يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اGـــــاداGـــــادّة األولـى :ة األولـى : يــــصـــدّق عــــلى مــــذكـــرة الــــتـــفــــاهم في
مــــجـــال الــــطــــاقـــة بــــX حــــكـــومــــة اجلــــمـــهــــوريّــــة اجلـــزائــــريّـــة
الدّ|قراطيّة الشّعبيّة وحكومة اGملكة اإلسبانيةr اGوقّعة
بــاجلــزائـر في 10 يــنـايــر ســنـة r2013 وتــنـشــر في اجلــريـدة

الرّسميّة للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ|قراطيّة الشّعبيّة.
اGـاداGـادّة ة 2 : : يـنشـر هـذا اGـرسـوم في اجلريـدة الـرّسـمـيّة

للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ|قراطيّة الشّعبيّة.
حـرّر بـاجلـزائـر في 15 رمـضـان عام 1434 اGـوافق 24

يوليو سنة 2013.
عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مذكرة تفاهم في مجال الطاقةمذكرة تفاهم في مجال الطاقة
بX حكومة اجلمهوريبX حكومة اجلمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة

الدالدّ|قراطي|قراطيّة الشة الشّعبيعبيّة
وحكومة اGملكة اإلسبانيةوحكومة اGملكة اإلسبانية

مقدمـة :مقدمـة :
إن وزارة الــطـاقـة واGــنـاجم لـلــجـمـهـوريــة اجلـزائـريـة
الـــد|ـــقـــراطـــيـــة الـــشـــعـــبـــيـــة من جـــهـــةr ووزارة الـــصـــنـــاعـــة
rوالـطـاقـة والـسـيـاحـة لـلـمـمـلـكـة االسـبـانـية مـن جـهـة أخرى

r"XوقعGشار إليهما فيما يأتي بـ"اGا

- رغـبـة في تـعــزيـز أواصـر الـصـداقـة وحـسن اجلـوار
بـــX الـــبـــلـــديـن وتـــطـــويـــر الـــتـــعـــاون الـــثـــنـــائي عـــلى أسس

rشتركةGصالح اGساواة واGا rالسيادة

- اعـتبارا للمـصلحة اGشتـركة للموقـعX في ترقية
rودعم التعاون االقتصادي واالجتماعي في كال البلدين

- رغـــبــة فـي تــطــويـــر وتــرقـــيــة الـــتــعــاون فـي مــجــال
الطـاقةr بـاعتبـاره قطاعـا استراتـيجيـا بالنـسبة القـتصاد
كال البلدينr ال سيـما في مجال الطاقات اGتجددة وكفاءة

rاستخدام الطاقة

- إدراكـا مـنــهـمـا لـتـوفــر الـبـلـدين عــلى مـوارد هـائـلـة
تــسـمـح بـتــطــويــر مــبـادرات مــشــتــركـة تــهــدف إلى تــرقــيـة
الـــعالقــات االقـــتــصـــاديــة والـــتــكـــنــولـــوجــيـــةr �ــا يـــخــدم كال
اGـوقــعــrX عن طــريق تـطــويــر الـقــدراتr الــبـحث الــعــلـمي

rوالتكنولوجيات اجلديدة في قطاع الطاقة

- رغـبة منهمـا في تعـزيـز تـبــادل اخلبــرة الـتقنـية
rاجلـزائر وإسبانيا Xب

اتفق اGوقاتفق اGوقّعان على ما يأتي :عان على ما يأتي :

اGاداGادّة األولىة األولى
موضوع اGذكرةموضوع اGذكرة

تـهـدف هــذه اGـذكـرة إلى تـطـويــر الـتـعـاون في مـجـال
Xووفـقـا لـلـقـوانـ rـشـتـركـةGـنـفـعــة اGعـلى أسـاس ا rالـطـاقـة

والتشريعات اGعمول بها في كال البلدين.

اGاداGادّة ة 2
مجاالت التعاونمجاالت التعاون

يــعــمل اGــوقــعــان �ــوجب هــذه اGــذكــرة عــلـى تــطــويـر
التعاون بX البلدين في اجملاالت اآلتية :

1 - الـــطــاقـــةr ال ســـيّــمـــا الــطـــاقـــات اGــتـــجــددةr كـــفــاءة
rوحماية البيئة rاستخدام الطاقة

r2 - تخطيط الطاقة
r3 - األطر التشريعية والتنظيمية

4 - تــصـــنـــــيع قـــطـــع الـــغــيـــــار في إطــــــار شـــراكــــة
rXوقعـGا Xبـ

r5 - التكوين وتطوير القدرات
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r6 - البحث العلمي والتطوير
7 - وأي مــــجـــــال مــن مـــجــــــاالت الـــتــــعـــــاون يــــتـــفــق

علـيه اGوقعـان.
rــشـــار إلــيـهــا أعالهGيـجـــري الــتــعـــاون في اجملـــاالت ا

وفقـا للموارد واGؤهالت اGتوفرة لدى كل موقع.

اGاداGادّة ة 3
أشكال التعاونأشكال التعاون

|ــــكـن أن يــــأخــــذ الـــــتــــعـــــاون مــــوضــــوع هـــــذه اGــــذكــــرة
األشكـال اآلتـية :

rمارساتGعلومات واخلبرات وأفضل اG1 - تبادل ا
r2 - تنظيم الورشات والندوات

3 - تنظيم البعـثات التقنية والـلقاءات بX هيئات
rومؤسسات البلدين

rعرفة والتكنولوجياG4 - نقل ا
5 - تـطـويــر مـشـاريع مـشــتـركــة في مــجـــال الـبـحث
و/ أو مــــشـــــاريــع تـــــقـــــنـــــيـــــة فـي مــــواضــــــيع ذات أهـــــمـــــيــــة

rXمشتركـة للموقع
r6 - تطوير دراسات مشتركة

7 - تــــــعــــــزيــــــز الــــــتــــــبــــــادل بــــــX مــــــراكــــــز الــــــتــــــكــــــوين
واGـؤســســـات الـعـلـمــــيـــة والـتـقـنــــيـة لــقـطــــاع الـطــاقـــــة

rفـي البلـديـن
8 - وأي شـــــكــــل مــن أشــــكــــــال الـــــتــــعـــــــاون يـــــتــــفــق

علـيـه اGوقعـان.

يــســهــر اGــوقــعـــان عــلى جتــســيـــد نــشــاطــات الــتــعــاون
اGشار إليها أعالهr وفقا Gؤهالت كـلّ موقع.

اGاداGادّة ة 4
السلطات اخملتصةالسلطات اخملتصة

يـقــوم كل مــوقعr وبـصــفـة رســمــيـةr بــتـعــيـX مــنـسّق
مـكـلّف �ـتـابـعــة تـنـفـيـذ الـنـشـاطـات اGــتـفق عـلـيـهـا �ـوجب

هذه اGذكرة.

اGاداGادّة ة 5
التنفيذالتنفيذ

يقوم كل موقع بتـعيX األجهزة احلكومية والهيئات
الــتـــابـــعــة لـــلـــقــطـــاعـــX الــعـــامّ واخلـــاصr اGــكـــلّـــفــة بـــتـــنــفـــيــذ

النشاطات اGقرّرة �وجب هذه اGذكرة.

|ـكن لــكــل مـوقــع دعــــوة هـيـئــات أخـــرىr حـكــومـيـة
rالــعـــــامّ واخلـــــاص لــلــمــشــاركــــة Xأو تــابــعـــــة لــلـقــطـــاعــــ

عـــــلى حــــســــابــــهــــا اخلــــاصr في الــــنــــشــــاطــــات الــــتي ســــيــــتم
جتـــســيــدهــا �ـــوجب هــذه اGــذكــرةr وذلـك وفــقــا لإلجــراءات

والشروط التي يحددها اGوقعان.

اGاداGادّة ة 6
التمويلالتمويل

يــســـهــر اGـــوقــعـــان عــلى تـــنــفـــيــذ هـــذه اGــذكـــرة حــسب
Xـــالـــــيـــة ووفـــقــــا لـــلـــقـــــوانــGأولـــويـــاتـــهـــا وإمــكـــانـــيـــاتـــهـــا ا

والتنظيمات السارية في كال البلدين.

يـــتــــحـــمل كـل مـــوقع الــــتـــكـــالــــيف اGـــاديــــة اGـــتـــعــــلـــقـــة
�ـــشـــاركــتـه في نـــشـــاطـــات الــتـــعـــاون واGـــبـــادالت اGـــقــررة

�وجب هذه اGذكرة.

اGاداGادّة ة 7
تبادل اGعلوماتتبادل اGعلومات

يــــــعـــــمـل كل مــــــوقع عــــــلى تــــــســـــهــــــيل احلــــــصـــــول عــــــلى
اGــــعـــــلــــومـــــات وفــــقـــــا ألحـــــكــــام هـــــذه اGــــذكـــــرةr مع احـــــتــــرام

التشريعات السارية في كال البلدين.

اGاداGادّة ة 8
السريةالسرية

يـــلــتــزم اGــوقـــعــان بــاحلــفـــاظ عــلى ســريـــة اGــعــلــومــات
وحــقـوق اGـلــكـيــة الـفـكــريـة لـلــبـيــانـات والـوثــائق اGـتــبـادلـة

�ناسبة تنفيذ أحكام هذه اGذكرة.

وال يجـوز اإلفصـاح عن اGعـلـومات والـنتـائج احملصل
عــلـيــهــا في إطـار تــنـفــيـذ بــرامج الــتـعــاون اGـقــررة �ـوجب

.XوقعGذكرة دون موافقة كتابية مسبقة من اGهذه ا

اGاداGادّة ة 9
القوة القانونيةالقوة القانونية

XـوقــعـGــذكــرة الـتــزامـا مـن أيّ من اGال تــشــكل هـذه ا
لـتــخـصـيص مـعــامـلـة تـفـضــيـلـيـة لــلـمـوقع اآلخـر في أي من
احلـاالت اGـستـهدفـة �ـوجب هـذه اGذكـــرةr وبأي حــال من

األحـوال.

rXذكـرة آثارا ملـزمة قانـونا للـموقعGال تنـتج هذه ا
وال يـــجـــوز تـــأويـــلـــهـــا بـــطـــريـــقـــــة تـــؤثـــــر عـــلى الـــتـــزامـــات
اGـوقعـX الـناجتــة �ـوجب االتفـاقـيات الـثـنائــيـة اGوقـعــة

مع أطـراف أخـرى.

اGاداGادّة ة 10
تسوية النزاعاتتسوية النزاعات

يـتم تسويـة أي نزاع ينشـأ بX اGوقـعX حول تأويل
أو تنفيذ بنود هذا االتفاق بطرق ودية.
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اGاداGادّة ة 11
التعديلالتعديل

|ـكن تـعـديل هـذه اGـذكـرة �وافـقـة اGـوقـعـrX ويدخل
الـتــعـديل حـيّــز الـنــفـاذ وفـقــا لـنـفـس اإلجـراءات اGـشــتـرطـة

لنفاذ هذه اGذكرة.

اGاداGادّة ة 12
تدابير عامةتدابير عامة

تـدخـل هـذه اGــذكــرة حـيّــز الـتــنــفـيــذ من تــاريخ تــلـقي
اإلشــعــار األخــيـر الــذي يــخــطــر فـيه أحــد اGــوقّــعــrX اGـوقّع
اآلخــر كـتـابـيـا وعــبـر الـقـنـوات الـدبــلـومـاسـيـة بــاسـتـيـفـائه
لـــكــافـــة اإلجـــراءات الــقـــانـــونــيـــة الالزمـــة لـــنــفـــاذهr وتـــبــقى

سـاريـة اGـفـعـول Gـدة سـنـتـX (2) قـابــلـة لـلـتـجـديــد تـلـقـائـيـا
بـنـفس اGــدةr إالّ إذا قـام أحــد اGـوقّـعــX بـإنـهــاء الـعــمـل بـهـا
rعـبـر الــقـنــوات الـدبــلـومــاسـيـة rعن طـريـق إشـعـار كــتـابـي

ستة (6) أشهر قبل نفاذها.
حـررت بـاجلـزائـرr يتـاريخ 10 يـنـايـر سـنـة r2013 في
نـسختX أصليـتX بالعربـية واإلسبانيـةr وللنصX نفس

احلجيّة القانونية.
عن حكومة اجلمهوريةعن حكومة اجلمهورية

اجلزائريةاجلزائرية
الد|قراطية الشعبيةالد|قراطية الشعبية

يوسف يوسفييوسف يوسفي
وزير الطاقة واGناجموزير الطاقة واGناجم

عن حكومة اGملكةعن حكومة اGملكة
اإلسبانيةاإلسبانية

خوسي مانويل صورياخوسي مانويل صوريا
وزير الصناعة والطاقةوزير الصناعة والطاقة

والسياحةوالسياحة

مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة
مــرســــوم رئـــاسيمــرســــوم رئـــاسيّ رقم  رقم 13 -  - 269  مــؤر  مــؤرّخ في خ في 14  رمــضــان  رمــضــان
1434 اGـوافق  اGـوافق 23  يــولــيــو ســنـة   يــولــيــو ســنـة r2013 يــتــضـمr يــتــضـمّن عــام عــام 
حتـويل اعـتـماد إلى مـيـزانـيـة تـسيـيـر وزارة الـصـيدحتـويل اعـتـماد إلى مـيـزانـيـة تـسيـيـر وزارة الـصـيد

البحري واGوارد الصيدية.البحري واGوارد الصيدية.
ــــــــــــــــــــــــــ

rإنّ رئيس اجلمهوريّة

rاليةGبناء على تقرير  وزير ا  -

-  وبـــنــاء عــلى الـــدســتــورr ال ســيّـــمــا اGــادّتــان 77 - 8
rو125 ( الفقرة األولى) منه

- و�ـــــقـــــتــــضـى الـــــقــــانـــــون رقم 84 -17 اGـــــؤرخ في 8
شــوال عــام 1404 اGــوافق 7  يـــولــيــو ســنــة 1984 واGــتــعــلق

r تمّمGعدّل واGا rاليةGا Xبقوان

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 12-12 اGــــؤرخ في 12
صـفر عام 1434 اGوافق 26 ديسـمبـر سنة 2012 واGـتضمن

r2013 الية لسنةGقانون ا

- و�ــــقــــتــــضـى اGــــرســـــوم الــــرئــــاسـي اGــــؤرخ فـي 11
ربــــيـع األول عــــام 1434 اGــــوافـق  23  يـــــنــــايـــــر ســــنــــة 2013
واGـــتــــضــــمن تــــوزيع االعــــتــــمـــادات اخملــــصــــصــــة Gـــيــــزانــــيـــة
التكاليف اGشـتركة من ميزانية التسيير �وجب قانون

r2013 الية لسنةGا

- و�ـــقــتـــضـى اGـــرســــوم الـــتــنـــفـــيـــذي رقــم 13 - 75
الــمــؤرخ فـي 11 ربــيــع األول عـــام 1434 الـــمـــوافـــق 23

يــــنــايـــر ســنـــة 2013 والــــمــتــضــمن تــــوزيـع االعـــتـــمـــادات
اخملـصـصـة لـوزيـر الـصـيـد الـبـحـري واGـوارد الـصـيديـة من

r2013 الية  لسنةGميزانية التسيير �وجب قانون ا

يرسم  ما يأتي :يرسم  ما يأتي :

اGــاداGــادّة األولى :ة األولى :  يــلـــغــى من مــيــزانـيــــة ســــنــة 2013
اعــتـمـــاد قـدره ثــمـانــيــة وثالثــون مـلــيـونــا وسـتـمــائـة ألف
ديــنــار (38.600.000 دج) مـقــيّــــد في مــيــزانــيــة الــتــكـالــيف
اGــشــتــركـــة وفي الــبــاب رقم 37-91 "نـــفــقــات مــحـــتــمــلــة -

احتياطي مجمع".

اGــاداGــادّة ة 2 : : يـخــصـص Gـيـزانـيــة ســـنة 2013  اعـتــمـاد
قـــدره ثــمــانــيــة وثالثــون مــلــيـونــا وســتـمــائــة ألف ديــنـار
(38.600.000 دج)   يــقــــيّــــد فـي مــيـزانــيـة تــسـيــيـر وزارة
الـصـــيــد الـبـــحــري والــمــوارد الــصـيــديــة وفي الــبـاب رقم

37-01 "اإلدارة اGركزية - اGؤتمرات واGلتقيات".

3 : : يـــكــــلف وزيــــر اGــــالـــيـــــة ووزيـــــر الـــصـــيـــد اGـــاداGـــادّة ة 
الـبـحري واGـوارد الصـيـديةr كل فـيـمــا يـخصّـهr بـتـنفــيــذ
هـــــذا اGـــرســــوم الــــذي يـــنـــشــــر في اجلـــريــدة الــرّســـمــيّـــة

للجمهوريّـة اجلزائريّـة الدّ|قراطيّـة الشّعبيّـة .

حـرّر بـاجلـزائـر في 14 رمـضـان عام 1434 اGـوافق 23
يوليو سنة 2013.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة
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مــرســـوم تـنــفـيـذي رقم مــرســـوم تـنــفـيـذي رقم 13 -  - 267  مـؤر  مـؤرّخ في خ في 12  رمـضـان  رمـضـان
1434 اGـوافق  اGـوافق 21  يــولــيــو ســنـة   يــولــيــو ســنـة r2013 يــتــضـمr يــتــضـمّن عــام عــام 

نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة اGالية.نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة اGالية.
ــــــــــــــــــــــــــ

rإنّ الوزير األول
rاليةGبناء على تقرير  وزير ا  -

-  وبـــنــاء عــلى الـــدســتــورr ال ســيّـــمــا اGــادّتــان 85 - 3
rو125 ( الفقرة 2 ) منه

- و�ـــــقـــــتــــضـى الـــــقــــانـــــون رقم 84 -17 اGـــــؤرخ في 8
شـــوال عــام 1404 اGــوافق 7 يــولـــيــو ســـنــة 1984 واGـــتـــعــلق

r تمّمGعدّل واGا rاليةGا Xبقوان
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 12-12 اGــــؤرخ في 12
صـفر عام 1434 اGوافق 26 ديسـمبـر سنة 2012 واGـتضمن

r2013 الية لسنةGقانون ا
- و�ـقتـضى اGرسوم الـتنـفيذي رقــم 13-52 اGؤرخ
في 11 ربـيع األول عام 1434 اGـوافق 23 يـنـايـر سـنة 2013
واGتضمن توزيع االعـتمادات اخملصصة لوزير اGالية من

r2013 الية لسنةGميزانية التسيير �وجب قانون ا
rوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم  ما يأتي :يرسم  ما يأتي : 

اGــاداGــادّة األولى :ة األولى :  يـلـــغــى مــن مــيـزانــيــــة ســـنــة 2013
اعتــمـاد قـدره مـائتان وخـمسة وأربـعــون ملـيــون دينـار
(245.000.000 دج) مــقــــيّــــد فـي مــيــزانــيـة تـســيــيـر وزارة
اGــــــالـــــيــــــة وفـي الـــــبــــــاب رقم 37-05 "اGــــــديـــــريــــــة الـــــعــــــامـــــة

للميزانية - دراسات".

2 : :  يــــــخــــــــصــــص Gــــيـــــزانـــــيــــــة ســــــنــــــة 2013 اGـــــاداGـــــادّة ة 
اعـتـمــاد قــدره مـائتـان وخمـسة وأربـعــون مـليـون دينـار
(245.000.000 دج) يـقـــــيّــــد في مـيـزانيــة تـسيـيـر وزارة
اGــالـــيـــة وفي األبــواب اGـــبـــيــنـــة في اجلـــدول اGــلـــحق بـــهــذا

اGرسوم.

اGــاداGــادّة ة 3 : :  يـــكــلــــف وزيـــــر اGــالـــيــــة بــتـــنــفـــيـــذ هــــذا
اGــــــرســـــــوم الــــــذي يــــــنــــــــشــــــر فــي اجلــــــريــــــدة الــــــرّســــــمــــــيّــــــة

للجمهوريّـة اجلزائريّـة الدّ|قراطيّـة الشّعبيّـة .

حـرّر بـاجلـزائـر في 12 رمـضـان عام 1434 اGـوافق 21
يوليو سنة 2013.

عبد اGالك ساللعبد اGالك سالل

02 - 31

03 - 31

وزارة اGاليةوزارة اGالية

الفرع السادسالفرع السادس
اGديرية العامة للميزانيةاGديرية العامة للميزانية

الفرع اجلزئي األولالفرع اجلزئي األول
اGصالح اGركزيةاGصالح اGركزية

العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اGصالحوسائل اGصالح

القسم األولالقسم األول
اGوظفون - مرتبات العملاGوظفون - مرتبات العمل

اGـــــــديـــــــريـــــــة الـــــــعــــــــامـــــــة لـــــــلـــــــمــــــــيـــــــزانـــــــيـــــــة - الــــــــتـــــــعـــــــويـــــــضــــــــات واGـــــــنح
اخملتلفة...................................................................................
اGديرية الـعامة لـلميـزانية - اGسـتخدمـون اGتعـاقدونr الرواتبr اGنح
ذات الــــــــــــــطــــــــــــــابــع الــــــــــــــعــــــــــــــائــــــــــــــلـي واشــــــــــــــتــــــــــــــراكــــــــــــــات الــــــــــــــضــــــــــــــمـــــــــــــان
االجتماعي..............................................................................

مجموع القسم األول

95 156 000

2 600 000

97 756 000

اجلدول اGلحقاجلدول اGلحق

االعتمادات اخملصصة (دج)االعتمادات اخملصصة (دج) العناوينالعناوينرقم األبوابرقم األبواب
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03 - 33

13 - 33

القسم الثالثالقسم الثالث
اGوظفون - التكاليف االجتماعيةاGوظفون - التكاليف االجتماعية

اGديرية العامة للميزانية - الضمان االجتماعي.............................
مجموع القسم الثالث
مجموع العنوان الثالث
مجموع الفرع اجلزئي األول

الفرع اجلزئي الثانيالفرع اجلزئي الثاني
اGصالح الالمركزية التابعة للدولةاGصالح الالمركزية التابعة للدولة

العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اGصالحوسائل اGصالح
القسم الثالثالقسم الثالث

اGوظفون - التكاليف االجتماعيةاGوظفون - التكاليف االجتماعية
اGصالح الالمركزية للميزانية - الضمان االجتماعي.......................

مجموع القسم الثالث
مجموع العنوان الثالث
مجموع الفرع اجلزئي الثاني
مجموع الفرع السادس

مجموع االعتمادات اخملصصة........................................................مجموع االعتمادات اخملصصة........................................................

23.844.000

23.844.000

121.600.000

121.600.000

123. 400.000

123. 400.000

123. 400.000

123. 400.000

245. 000.000

245. 000.000

اجلدول اGلحقاجلدول اGلحق  (تابع) (تابع)

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

مرسـوم تنـفيذي رقم مرسـوم تنـفيذي رقم 13 - - 268 مؤرخ في  مؤرخ في 12 رمـضان عام رمـضان عام
1434 اGـــــوافق  اGـــــوافق 21 يـــــولــــــيـــــو ســـــنـــــة  يـــــولــــــيـــــو ســـــنـــــة r2013 يـــــتــــــضـــــمن يـــــتــــــضـــــمن

الــتـصــريح بـاGــنـفــعـة الــعـمــومـيــة لـلــعـمــلـيــة اGـتــعـلــقـةالــتـصــريح بـاGــنـفــعـة الــعـمــومـيــة لـلــعـمــلـيــة اGـتــعـلــقـة
بإجناز محوالت ذات الضغط العالي والعالي جدا.بإجناز محوالت ذات الضغط العالي والعالي جدا.

ـــــــــــــــــــــ

rإنّ الوزير األول
 rناجــمGبناء  على  تقريــر  وزيـر الطاقــة  وا -

- وبـنــاء  عــلى  الــدســتــورr ال ســيــمــا  اGــادتـان  3-85
rو125 (الفقرة 2) منه

- و�ــقــتــضى الــقــانــون رقم 90 - 30  اGــؤرخ  في 14
جـمادى  األولى عام 1411 اGوافق أول ديـسمبـر سنة 1990

 rتمّمGعدل  واGا rتضمن قانون  األمالك  الوطنيةGوا
-  و�ــقــتــضى الــقــانــون رقم 91 - 11 اGــؤرخ  في 12
شوال عام 1411 اGوافق 27 أبريل  سنة 1991 الذي  يحدد
rنفعة العموميةGلكية من أجل اGتعلقة بنزع اGالقواعد  ا

 rتممGا

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 98-04 اGــــؤرخ في 20
صــفــر عـام 1419 اGـوافق 15  يــونــيــو ســنـة 1998 واGــتــعـلق

rبحماية التراث الثقافي

- و�ـــقــتـــضى الــقـــانــون  رقم 02-01  اGــؤرخ  في 22
ذي الـــــقــــعـــــدة عــــام 1422 اGـــــوافق 5 فـــــبــــرايـــــر ســـــنــــة  2002

  rتعلق بالكهرباء وتوزيع الغاز بواسطة القنواتGوا

- و�ـقــتـضى الــقـانـون  رقم 03 - 10  اGـؤرخ  في 19
جـمادى  األولى  عام  1424  اGوافق 19  يولـيو  سـنة 2003
واGــــتــــعــــلق  بــــحـــمــــايــــة  الــــبـــيــــئــــة  في  إطــــار  الــــتـــنــــمــــيـــة

r عــدلGا rستدامةGا

- و�قـتضى الـقانون رقم 04 - 21 اGؤرخ في 17 ذي
الـــــقـــــعـــــدة عـــــام 1425 اGـــــوافق 29 ديــــــســـــمـــــبــــــر ســـــنـــــة 2004

r2005 الية لسنةGتضمن قانون اGوا

- و�ـقـتـضى  الـقـانون  رقم  11 - 10 اGـؤرخ  في 20
رجب عـام 1432 اGـوافق 22  يـونـيـو سـنـة  2011  واGـتـعلق

 rبالبلدية
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- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 12- 07 اGــؤرخ  في 28
ربـــيع األول عـــام 1433 اGــــوافق 21 فـــبـــــرايــــر ســـنـــة  2012

 rتعلق بالواليةGوا

- و�قـتـضى اGـرسـوم الـرئـاسي رقم 12-325 اGـؤرخ
في 16 شـــوال عــام 1433 اGــوافق 3 ســـبـــتــمـــبــر ســـنــة 2012

rالوزير األول Xتضمن تعيGوا

- و�ـــــقـــــتـــــضـى اGـــــرســـــوم  الـــــرئـــــاسي  رقم 12- 326
اGــؤرخ  فــي 17 شــوال عــام 1433  اGــوافـــق  4 ســـبــتــمــبــر

   rتضمن  تعييــن أعضاء احلكــومةGسنة  2012  وا

- و �ــــقــــتــــضى اGـــــرســــوم الــــتــــنــــفــــيــــذي رقم 186-93
r1993 وافق 27 يولـيو سنةGؤرخ في 7 صفر عام 1414 اGا
اGتـممr الـذي يـحـدد كـيـفـيـات تـطـبـيق الـقانـون رقم 11-91
اGــــؤرخ في 12 شـــوال عـــام 1411 اGــــوافق 27 أبــــريل ســــنـــة
1991 الذي يـحـدد الـقـواعد اGـتـعـلـقة بـنـزع اGـلـكـية من أجل

rتممGا rنفعة العموميةGا

rوبعد  موافقــة رئيس  اجلمهوريــة -

يرسميرسم ما يأتي : ما يأتي :

اGـاداGـادّة األولى :ة األولى : تــطـبــيـقـــا ألحـكـــام اGـادة 12 مـكـرر من
الـــــــقــــــانـــــون رقم 91 -11 اGـــــؤرخ في 12 شـــــوال عــــام 1411
rـــــذكــور أعـــالهGــتــمـم واGا r1991 ــوافق 27 أبــريل ســنــةGا
وطــبـــقــا ألحــكـــام اGــادة 10 من الــمــرســـوم الـــتـــنـــفـــيــذي
رقم 93  - 186  اGــؤرخ في 7 صـــفـــر عــام  1414 اGــوافق 27
يـــولـــيـــو ســـنـــة r1993 اGـــتـــمـم واGـــذكـــور أعالهr يـــهـــدف هـــذا
اGــرســوم إلى الــتــصــريح بــاGــنــفــعــة الـعــمــومــيــة لــلــعــمــلــيـة
اGـتــعـلـقــة بـإجنــاز احملـوالت ذات الـضــغــط الـعـالـي والـعـالي
جـدا اآلتـيــةr نـظـــرا لــطـابع الـبــنى الـتـحــتـيـة ذات اGــنـفـعـة

العامة والبعد الوطني واالستراتيجي لهذه العملية :

1.  محول أدرار 400 /220 كف - ( أدرار). 

2. محول رقان 220 /60 كف - ( أدرار). 

3. محول أدرار I 60 /30 كف - ( أدرار). 

4. محول أدرار II 220 /60 كف - ( أدرار). 

5. محول أدرار II 60 /30 كف - ( أدرار). 

6. محول تيميمون 220 /60 كف - ( أدرار). 

7. محول أدرار III 60 /30 كف - ( أدرار). 

8. محول كبرتن 220 /60 كف - ( أدرار). 

9. محول أدرار IV 60 /30 كف - ( أدرار). 

10. محول زاوية كنتة 220 /60 كف - ( أدرار). 

11. محول أدرار V 60 /30 كف - ( أدرار). 

12. محول وادي سلي II 220 /400 كف - ( الشلف).

13. محول الشلف 400 /220 كف - ( الشلف). 

14. محول قصر احليران 60 /30 كف - ( األغواط).

15.  مــــــــــــــحــــــــــــــول حـــــــــــــاســي الـــــــــــــرمـل 400 /220 كـف -

(األغواط). 

16. محول آفلو II 220 /60 كف - ( األغواط). 

17. محول آفلو 60 /30 كف - ( األغواط). 

18. محول تازولت 400 /220 كف - ( باتنة). 

19. محول أقبو III 400 /220 كف - ( بجاية). 

20. محول أوالد جالل II 220 /60 كف - ( بسكرة). 

21. محول بشار II 220 /60 كف - ( بشار). 

22. محول بني عباس 220 /60 كف - ( بشار). 

23. محول بشار 400 /220 كف - ( بشار). 

24. محول بني عباس 400 /220 كف - ( بشار). 

25. محول حلمر 60 /30 كف - ( بشار). 

26. محول األربعاء II 220 /400 كف - ( البليدة). 

27. محول البليدة 220 /60 كف - ( البليدة). 

28. محول البليدة II 400 /220 كف - ( البليدة). 

29. محول موزاية 60 /30 كف - ( البليدة).

30. محول بن خليل 60 /30 كف - ( البليدة).

31. محول وادي البردي 60 /30 كف - ( البويرة).

32. محول تامنغست 400 /220 كف - (تامنغست).

33. محول إن صالح 400 /220 كف - ( تامنغست). 

34. محول جبل العنق 220 /60 كف - ( تبسة). 

35. محول جبل العنق 400 /220 كف - ( تبسة). 

36. محول قيصران 60 /30 كف - ( تبسة). 

37. محول جبل العنق II 60 /30 كف - ( تبسة). 
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38. مــحــول عــX فــتـاح II (مــغـــنــيــة) 400 /220 كف -

(تلمسان). 

39. محول إمامة 60 /10 كف - ( تلمسان). 

40. محول الرمشي II 30/60 كف - ( تلمسان).

41. محول حمام الشيقر 60 /30 كف - ( تلمسان).

42. محول بوهناق 60 /30 كف - ( تلمسان).

43. محول سيدي كانون 60 /30 كف - ( تلمسان).

44. محول تيارت  II 60 /220 كف - ( تيارت).

45. محول مدريسة 60 /30 كف - ( تيارت).

46. محول فريحة  II 220 /60 كف - ( تيزي وزو).

47. مــحـــول ســيـــدي عــبـــد الــلّـه وسط - شــرق 60 /30

كف - ( اجلزائر).

48. مــــحـــول ســــيـــدي عــــبـــد الــــلّه وسط  60 /30 كف -

(اجلزائر).

49. مــحــول ســيــدي عـبــد الــلّه شــمــال - شـرق 60 /30

كف - ( اجلزائر).

50. مــحــول ســيــدي عــبــد الــلّه شــمــال - غـرب 60 /30

كف - ( اجلزائر).

51. محول أوالد فايت II 400 /220 كف - (اجلزائر).

52. محول تيقصراين 60 /10 كف - ( اجلزائر).

53. محول معاGة 400 /220 كف - ( اجلزائر).

54. محول الرغاية II 220 /60 كف - ( اجلزائر).

55. محول زرالدة 60 /30 كف - ( تيبازة).

56. محول الرويبة شمال 60 /10 كف - ( اجلزائر).

57. محول اجللفة 400 /220 كف - ( اجللفة).

58. محول بحرارة 60 /30 كف - ( اجللفة).

59. محول عX اإلبل 60 /30 كف - ( اجللفة).

60. مــــــــحــــــــول أوالد يــــــــحـي حـــــــدروش 220 /60 كـف -

(جيجل).

61. محول العوانة 220 /60 كف - ( جيجل).

62. مــــحــــول اGــــنــــظـــــومــــة الــــغــــربــــيــــة 220 /60 كف -

(سطيف).

63. محول البرج 60 /10 كف - ( سعيدة).

64. مـحـول عـزابـة II (سـيـدي مـزيـان ) 60 /30 كف -

( سكيكدة).

65. مـــحـــول مـــقـــام الـــشـــهـــيــد 60 /10 كف - ( ســـيــدي

بلعباس).

66. محول بوقنطاس 220 /60 كف - ( عنابة).

67. محول برحال 400 /220 كف - ( عنابة).

68. محول إبن زياد 220 /60 كف - ( قسنطينة).

69. مـــــــــــــــــحـــــــــــــــــول ديـــــــــــــــــدوش مـــــــــــــــــراد 220 /60 كـف -

(قسنطينة).

70. محول اGدية 220 /60 كف - ( اGدية).

71. محول وزرة 60 /30 كف - ( اGدية) .

72. محول بوغزول 220 /60 كف - ( اGدية).

73. محول خمس جوامع 60 /30 كف - ( اGدية).

74. محول الشهبونية 60 /30 كف - ( اGدية).

75. محول عX بوسيف 60 /30 كف - ( اGدية).

76. محول أوالد أحمد 60 /30 كف - (اGسيلة).

77. مــــحــــول بــــوســــعـــادة  II (الــــبــــاطن) 60 /30 كف -

(اGسيلة).

78. محول بوحنيفية  II 220 /60 كف - ( معسكر).

79. محول احملمدية  II 220 /60 كف - ( معسكر).

80. محول وادي األبطال 400 /220 كف - (معسكر).

81. محول غريس 60 /30 كف - ( معسكر).

82. محول تيغنيف 60 /30 كف - ( معسكر).

83. محول توقرت 400 /220 كف - ( ورقلة).

84. مــحــول حــاسـي مــســعــود اGــديــنــة 220 /60 كف -

(ورقلة) .



11 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 38 19 رمضان عام  رمضان عام 1434 هـ هـ

28 يوليو  سنة يوليو  سنة 2013  م م

85. مــــــــحـــــــــول حــــــــاسـي مـــــــــســــــــعــــــــود  400 /220 كـف -

(ورقلة).

86. مــــــحـــــول اGــــــرسـى الـــــكــــــبـــــيـــــر II 400 /220 كف -

(وهران).

87. محول اGذابح 60 /10 كف - ( وهران).

88. محول عX الترك 60 /30 كف - ( وهران).

89. محول حاسي بونيف 60 /30 كف - ( وهران).

90. محول اللوز 60 /10 كف - ( وهران).

91. محول كناستال 60 /30 كف - ( وهران).

92. مــــحـــول الـــبـــحـــيــــرة الـــصـــغـــيـــرة II 60 /30 كف -

(وهران).

93. محول البيض 220 /60 كف - ( البيض).

94. محول الكسال 60 /10 كف - ( البيض).

95. محول بوقطب 60 /30 كف - ( البيض).

96. محول الناصرية 60 /30 كف - ( بومرداس).

97. محول أوالد موسى 60 /30 كف - ( بومرداس).

98. محول شرشال 220 /60 كف - ( تيبازة).

99. محول قوراية 60 /30 كف - ( تيبازة).

100. محول الزبوجة 60 /30 كف - ( عX الدفلى).

101. مـــــــــــحــــــــــول عــــــــــيـــن الـــــــــــتــــــــــرك 60 /30 كـف -

(عـــيـن الدفلى).

102. مـــــــــــحـــــــــــول عــــــــــيـــن الـــــــــدفـــــــــلـى 60 /30 كـف -

(عــيــن الدفلى).

103. محول النعامة 400 /220 كف - ( النعامة).

104. محول عبد اGولى 60 /30 كف - ( النعامة).

105. مـــــــــحـــــــــول عـــــــــــيـــن األربــــــــــعــــــــــاء 60 /30 كـف -

(عــيــن تموشنت).

106. مـــــــــحــــــــول عـــــــيـــن الـــــــطــــــــلــــــــبـــــــة 60 /30 كف -

(عـــيــن تموشنت).

107. مــــــــحـــــــول ســــــــيــــــــدي بـــن عـــــــــدة 60 /30 كف -

(عـX تموشنت).

108. محول اGنيعة 400 /220 كف - ( غرداية).

109. محول اGنيعة 220 /60 كف - ( غرداية).

110. مـــــــــــــحـــــــــــــول وادي رهـــــــــــــيـــــــــــــو  II 220 /60 كـف -

(غليزان).

اGـاداGـادّة ة 2 : :  تـخص الـعـمـلـيـة اGـذكـورة في اGـادة األولى
أعالهr األمالك الـعـقـاريـة و/أو احلـقـوق الـعـيـنـيـة الـعـقـاريـة

التي تستخدم كرحاب إلجنازها.

اGـاداGـادّة ة 3 : : يــســرد قـوام اGـنـشــآت اGـذكـورة  في  اGـادة
األولـى  أعالهr  فـي  الـــــقـــــائـــــمـــــة اGـــــــرفـــــقـــــــة بــــــأصـل  هـــــذا

اGرسوم.

اGــــاداGــــادّة ة 4 : : يـــؤخــــذ بـــعـــX  االعــــتـــبــــارr  خالل  مــــرحـــلـــة
تــنــفــيــذ اGـــشــاريع  مــوضــوع  هــذا اGــرســومr  بــاGالحــظــات
الناجتة  عن اGـشــاورات  التقنية  واإلدارية  بX صاحب
اGــشـروع والـهــيـاكل  غــيـر اGـمــركـزة Gــؤسـسـات  وهــيـئـات
الـدولـةr ال سيـمـا  مـنـهـا تلك الـتي تـمـثل  وزارات الـطـاقة
واGـــنــاجـم والــدفـــــاع الـــــوطـــــني والـــتــهـــيـــئـــة الــعـــمـــرانـــيــة
والـبــيـئـة واGــديـنـة والــنـقل والـفالحــة والـتـنــمـيـة الــريـفـيـة
واألشـغــال  الـعــمـومـيــة والـثــقـافـة والــسـيــاحـة والـصــنـــاعـة
الـتقليـــدية والبــريـد وتكــنولوجـيــات اإلعالم واالتصــال

والواليات.

اGـاداGـادّة ة 5 : : يـجـب أن تـتــوفـــر االعـتــمــادات الـضــروريـة
لـلــتــعـويــضــات اGـمــنـوحــة لــفـائــــدة اGـعــنــيـX وتــــودع لـدى
اخلزيـنـــة الـعـمومـيـــةr فـيـما يـخص عـمـلـيـة نــزع األمــالك
العـقـاريـــة و/أو احلقـوق الـعـيـنيـــة الـعـقاريـة الـضـروريــة

إلجنــاز  اGنشآت اGذكورة في اGادة  األولى  أعــاله.   

اGـاداGـادّة ة 6 :  : يـنشـر هـذا اGـرسـوم في اجلريـدة الـرّسـمـيّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ|قراطيّة الشّعبيّة.

حـرّر بـاجلـزائـر في 12 رمـضـان عام 1434 اGـوافق 21
يوليو سنة 2013.

عبد اGالك ساللعبد اGالك سالل
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قرارات: مقرقرارات: مقرّرات: آراءرات: آراء
وزارة العدلوزارة العدل

قــــــرار وزاري مــــــشـــــتــــــرك مــــــؤرخ في قــــــرار وزاري مــــــشـــــتــــــرك مــــــؤرخ في 4 شــــــوال عـــــام  شــــــوال عـــــام 1433
اGـوافق اGـوافق 22 غـشت سنة  غـشت سنة r2012 يـحدد كـيفـيـات تنـظيمr يـحدد كـيفـيـات تنـظيم
الـتــكـوين الـتــكـمـيــلي قـبل الــتـرقـيــة إلى بـعض رتبالـتــكـوين الـتــكـمـيــلي قـبل الــتـرقـيــة إلى بـعض رتب
مــســتــخــدمي أمــانــات الــضــبط لــلـجــهــات الــقــضــائــيـةمــســتــخــدمي أمــانــات الــضــبط لــلـجــهــات الــقــضــائــيـة

ومدته و محتوى برامجه.ومدته و محتوى برامجه.
ـــــــــــــــــــــ

rالعام للحكومة Xإن األم
rحافظ األختام rووزير العدل

- �ـــــقـــــتـــــضى اGـــــرســـــوم رقم 66-145 اGـــــؤرخ في 12
صــفــر عــام 1386 اGــوافق 2 يــونـــيــو ســـنــة 1966 و اGــتــعــلق
بـتحـرير و نـشر بـعض القـرارات ذات الطـابع التـنظـيمي

 rتممGعدل و اGا rXوظفGأو الفردي التي تهم وضعية ا
- و�ــــــقـــــتــــــضى اGــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 10 - 149
اGـؤرّخ في 14 جـمـادى الـثـانـيـة عام 1431 اGـوافق 28 مـايو

rأعضاء احلكومة Xتضمّن تعيGسنة 2010  وا
- و�ــــقـــتــــضى اGــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 08 - 409
اGــؤرخ في 26 ذي احلــجــة عــام 1429 اGــوافق 24 ديــســـمــبــر
ســــــنـــــة 2008 و اGـــــتــــــضـــــمـن الــــــقـــــانــــــون األســـــاسـي اخلـــــاص

rستخدمي أمانات الضبط للجهات القضائية�
- و�ــــقـــتــــضى اGــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 11 - 240
اGــــــؤرخ في 8 شــــــعــــــبــــــان عـــــام 1432 اGــــــوافق 10 يــــــولــــــيــــــو
سـنـة 2011  واGــتــضـمن إعــادة تــنــظـيم اGــدرســة الـوطــنــيـة

rلكتابة الضبط وتسييرها
- و�ــقـتـضـى اGـرسـوم الــرئـاسي اGـؤرخ في 7 ربـيع
الـثاني عام 1423 اGوافق 18 يونـيو سـنة 2002 واGـتضمن

rالعام للحكومة Xاألم Xتعي
يقرران ما يأتي :يقرران ما يأتي :

اGادة األولى : اGادة األولى : تطبـيقا ألحـكام اGواد 28 و41 و52 و53
من اGـــرســـــوم الــتــنــفــيــذي رقم 08-409 اGــؤرخ في 26 ذي
احلـجة عام 1429 اGوافق 24 ديسـمبر سنة 2008 و اGذكور
أعـالهr يــهـــدف هــذا الـــقــرار إلى حتـــديـــد كــيـــفــيـــات تــنـــظــيم
الـــتــــكــــوين الـــتــــكـــمــــيــــلي قـــبـل الـــتــــرقـــيــــة إلى بــــعض رتب
مـســتـخـدمي أمـانــات الـضـبط لـلــجـهـات الـقــضـائـيـة ومـدته

ومحتوى برامجهr كما يأتي:
سلك أمناء أقسام الضبط :سلك أمناء أقسام الضبط :

rقسم ضبط Xرتبة أم -

سلك أمناء الضبط :سلك أمناء الضبط :

rضبط Xرتبة معاون أم -

- رتبة أمX ضبط.

اGـادة اGـادة 2 :  : يــتم االلـتــحــاق بـالــتـكــوين الـتــكــمـيــلي قـبل
الـتـرقـية فـي الرتـب اGـذكورة فـي اGادة األولـى أعالهr بـعد
الـــنـــجـــاح في االمـــتــحـــان اGـــهــنـي أو الــقـــبـــول عـــلى ســـبــيل
االختـيـارr عن طريق الـتسـجـيل في قائـمة الـتـأهيلr وفـقا

للتنظيم الساري اGفعول.

اGــــــادة اGــــــادة 3 :  : يـــــــتـم فــــــتـح دورة الـــــــتــــــكـــــــويـن في الـــــــرتب
اGــــذكـــــورة فـي اGــــادة األولـى أعالهr بـــــقـــــرار أو مــــقـــــرّر من

السلطة التي لها صالحية التعيrX يحدد فيه ال سيما :

rعنيةGالرتبة أو الرتب ا -

- عـدد اGناصب اGالـية اGفـتوحة للـتكوين احملددة في
اخملـــطط الــســـنــوي لــتـــســيـــيــر اGــوارد الـــبــشــريـــة و اخملــطط
Xتعدد السنوات للتكوين و حتسGالقطاعي السنوي أو ا
اGـــــســــتـــــوى و جتــــديــــد مـــــعــــلـــــومــــات اGــــوظـــــفــــX و األعــــوان
rــعـتـبـرةGـصــادق عـلـيـهــمـا بـعـنــوان الـسـنـة اGا rـتــعـاقـدينGا

rعمول بهاGطبقا لإلجراءات ا

rمدة التكوين -

rتاريخ بداية التكوين -

rمؤسسة التكوين -

- قــائـمـة اGـوظـفـX اGــعـنـيـX بـالــتـكـوينr حـسب §ط
الترقية.

اGـــــادة اGـــــادة 4 : : تــــــبــــــلـغ نـــــســــــخــــــة مـن الــــــقــــــرار أو اGــــــقـــــرر
اGـــــذكـــــورين فـي اGــــادة 3 أعـالهr إلى مـــــصــــالـح الـــــوظــــيـــــفــــة
الــعــمـــومــيــةr فـي أجل عــشــرة (10) أيــام ابــتـــداء من تــاريخ

توقيعه.

5 : : يــجب عــلى مــصــالـح الــوظــيــفــة الــعــمــومــيـة اGـادة اGـادة 
إبـداء رأى اGطـابـقـة خالل أجل عـشرة (10) أيـام ابـتداء من

تاريخ استالم القرار أو اGقرر.

XوظـفGـسـتخـدمة بـتبـلـيغ اGادة 6 : : تـقوم اإلدارة اGادة اGا
اGعـنـيـX بـتـاريخ بـداية الـتـكـوين �ـوجب اسـتـدعـاء فردي

أو أي وسيلة أخرى مالئمة عند االقتضاء.
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اGـادة اGـادة 7 : : كل مـوظـف مـقـبول Gـتـابـعـة دورة الـتـكـوين
الـتـكـمـيـلي ولم يـلـتـحق �ـؤسـسـة الـتـكـوينr في أجل شـهـر
واحـد ابـتـداء من تــاريخ الـقـبـول في الـتــكـوينr يـفـقـد حـقه
في الـــــنــــــجــــــاح في االمـــــتـــــحـــــان اGـــــهـــــني أو عـــــلى ســـــبـــــيل

االختيار.

اGــــادة اGــــادة 8 : تــــضـــــمن الــــتــــكـــــوين اGــــدرســـــة الــــوطــــنــــيــــة
Gستخدمي أمانات الضبط.

اGـادة اGـادة 9 : : يــنـظـم الـتــكــوين بــشـكل تــنــاوبيr و يــشـمل
دروسا نظرية ومحاضرات وتربصا تطبيقيا.

10 : حتــدد مــدة الــتــكـويـن في الــرتب اGــذكـورة اGـادة اGـادة 
في اGادة األولى أعالهr كما يأتي :

rضبط Xستة (6) أشهر بالنسبة لرتبة أم -
Xســـنـــة واحــدة (1) بــالـــنــســـبــة لــرتـــبــة مـــعــاون أمــ -
ضـبط و أمX قسم ضبطr وفـقا ألحكـام اGرسوم التـنفيذي
رقـم 08-409 اGــــــــؤرخ في 24 ديـــــــــســــــــمــــــــبـــــــر ســــــــنـــــــة 2008

واGذكور أعاله.

اGــــادة اGــــادة 11 : : تــــلــــحق بــــهــــذا الــــقــــرار بـــرامـج الــــتـــكــــوين
التكميلي.

اGـادة اGـادة 12 : يـتــولى تـأطـيــر و مـتـابـعــة اGـوظـفـX خالل
الـتـكـوينr أسـاتـذة اGـدرسـة الـوطـنـيـة Gـسـتخـدمـي أمـانات
الــضـبط و/أو اإلطـارات اGــؤهـلــة لـلـمــؤسـسـات و اإلدارات

العمومية.

13 : يـقوم اGـوظـفون الـذين يـتابـعـون التـكوين اGادة اGادة 
rـدة شـهـر (1) واحـدG بـإجــراء تـربص تـطـبـيـقي rالـتـكـمـيـلي
على مستوى اجلهـات القضائية وإعداد تقرير تربص عند

نهايته.

اGـادة اGـادة 14 : يـتم تـقـيـيم اGـعـارف حـسب مـبـدأ اGـراقـبـة
البيـداغوجيـة اGستمـرة ويشمل امـتحانات دوريـة تتعلق

باجلانب النظري و التطبيقي.

اGـادة اGـادة 15 : : يـلـزم اGـوظفـون اGـعـنـيـون بـالـتـكويـن قبل
rضـبط Xضــبط و أمــ Xالــتــرقــيـة إلـى رتـبــتي مــعــاون أمــ
بـإعــداد تـقــريـر نــهـايــة الـتــكـويـن يـتــعـلق �ــوضـوع له صــلـة
بـالـوحـدات اGـدرّســة حتت إشـراف مـؤطـر من بـX أسـاتـذة

اGدرسة الوطنية Gستخدمي أمانات الضبط.
يـلـزم اGـوظـفـون اGـعــنـيـون بـالـتـكــوين قـبل الـتـرقـيـة
إلى رتــبـــة أمــX قــسـم ضــبطr بــإعـــداد و مــنــاقـــشــة مــذكــرة
نــهـــايـــة الـــتـــكــويـن تـــتــعـــلق �ـــوضـــوع له صـــلـــة بـــالـــوحــدات

اGدرّسة.

اGادة اGادة 16 :  : يتم اختـيار موضوع اGذكرة حتت إشراف
مـــؤطــر من بــX أســاتــذة اGــدرســة الـــوطــنــيــة Gــســتــخــدمي

أمانات الضبط الذي يضمن متابعة إعدادها.
اGادة اGادة 17 :: يتم تقييم التكوين كما يأتي :

- مــعـدل اGــراقـبــة الـبــيـداغــوجـيــة اGـســتـمــرة جملـمـوع
r1عاملGا rدرسةGالوحدات ا

r2عاملGا rنقطة تقرير أو مذكرة نهاية التكوين -
- نقطة التربص التطبيقيr اGعامل1.

اGــــادة اGــــادة 18 :  : يــــتم اإلعـالن عن الــــنــــجــــاح الـــــنــــهــــائي في
الــتـكــوين لـلــمـوظــفـX احلــائـزيـن مـعــدال عـامــا يـســاوي عـلى

األقل 10/20 في التقييم اGذكور في اGادة 17 أعاله.
اGــادة اGــادة 19 : : تــضــبـط قــائــمــة اGــوظــفـــX الــذين تــابــعــوا
بــنــجــاح دورة الــتــكــوين من طــرف جلــنــة نــهــايــة الــتــكــوين

التي تتكون من:
- الــســلــطــة الــتي لــهــا صالحــيــة الــتــعــيــX أو ©ــثــلــهـا

rرئيسا rؤهل قانوناGا
- مـــديـــر اGـــدرســـة الــوطـــنـــيـــة Gـــســـتـــخــدمـي أمـــانــات

rالضبط أو ©ثله
- ©ــثـلـX (2) اثـنــX عن أســاتــذة اGـدرســة الــوطـنــيـة

Gستخدمي أمانات الضبط.
اGادة اGادة 20 : تـبلغ نـسـخة من مـحضـر الـنجـاح النـهائي
الذي تـعـده الـلـجـنـة اGـذكـورة أعالهr إلى مـصـالح الـوظـيـفة
الـعــمـومـيــة في أجل ثـمــانـيـة (8) أيـام من تـاريخ الــتـوقـيع

عليه.
21 : : عــنــد نــهــايـة دورة الــتــكــوينr يــســلم مــديـر اGـادة اGـادة 
اGــدرســة الــوطــنــيــة Gــســتــخــدمي أمــانــات الــضــبـط شــهـادة

.Xالناجح Xللموظف
22 : : يـــرقـى اGـــوظـــفـــون الـــنـــاجـــحـــون في دورة اGــادة اGــادة 
الــتــكــويـن إلى الــرتب اGــعـــنــيــة وفــقــا لــلــتـــنــظــيم الــســاري

اGفعول.
23  : : ينـشر هـذا القـرار في اجلـريدة الـرسمـية اGادة اGادة 

للجمهورية اجلزائرية الد|قراطية الشعبية.
حــــرر بــــاجلـــزائــــر في 4 شـــوال عـــام 1433 اGــــوافق 22

غشت سنة 2012.

عن األمX العام للحكومةعن األمX العام للحكومة
وبتفويض منهوبتفويض منه

اGدير العام للوظيفة العموميةاGدير العام للوظيفة العمومية
بلقاسم بوشمالبلقاسم بوشمال

rعن وزير العدلrعن وزير العدل
حافظ األختامحافظ األختام
األمX العاماألمX العام

مسعود بوفرشةمسعود بوفرشة
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الوحدة الوحدة 1 : اإلجراءات اGدنية و اإلدارية : : اإلجراءات اGدنية و اإلدارية :

- الــــدعــــوىr االخــــتــــصــــاص الــــنــــوعي و االخــــتــــصـــاص
اإلقـليميr الـدفوعr إجراءات الـتحقيـقr التدخل و اإلدخال
rأوامـر األداء rاألحـكـام rعـوارض اخلـصــومـة rفي اخلـصــومـة
األوامــــر عـــلى الـــعـــرائـضr الـــقـــضـــاء االســـتــــعـــجـــاليr طـــرق
rالــــطـــرق الــــبـــديـــلــــة حلل الــــنـــزاعـــات rالـــتــــنـــفــــيـــذ rالـــطــــعن
اGــصـاريف الــقـضــائـيــةr اإلجـراءات اGــطـبــقـة أمــام اجلـهـات

القضائية اإلدارية.

الوحدة الوحدة 2 : اإلجراءات اجلزائية : : اإلجراءات اجلزائية :

الـــدعــوى الـــعــمـــومــيــةr الـــدعــوى اGـــدنــيـــةr الــتــحـــقــيق
االبـتــدائيr الــنـيـابــة الـعــامـةr الــتـحــقـيق الــقـضـائـيr غـرفـة
االتهامr طرق الطعنr  محكمة اجلناياتr محكمة األحداث

و اجلهات القضائية ذات االختصاص اGوسع.

الوحدة الوحدة 3 : أمانة الضبط اGدنية و اإلدارية : : أمانة الضبط اGدنية و اإلدارية :

rأمانة رئيس اجلهة القضائية -

rأمانة األقسام و الغرف -

- دور أمـــX الــضـــبط عـــلى مـــســـتـــوى غــرف احملـــكـــمــة
rالعليا

- دور أمـــX الــــضــــبط عــــلى مــــســــتــــوى غـــرف احملــــاكم
اإلدارية و مجلس الدولة.

الوحدة الوحدة 4 : أمانة الضبط اجلزائية: : أمانة الضبط اجلزائية:
- دور أمX الـضبط عـلى مـستـوى األقسـام و الغرف

rاجلزائية
rالضبط على مستوى محكمة اجلنايات Xدور أم -
rصالح اآلتـية : الـصندوقGالضـبط في ا Xدور أمـ -
rتـــســــجــــيـل األحـــكــــام و الــــعــــقــــود اخملــــتــــلــــفـــة rأدلــــة اإلقــــنــــاع
اإلحـصـائيـاتr األرشـيف و حفظ األصـولr الـشبـاك اGـوحد

و مصلحة اإلعالم و التوجيه.

الوحدة الوحدة 5 : التحرير القضائي : : التحرير القضائي :
rأنواع األحكام -

rعناصر احلكم القضائي -

الوحدة الوحدة 6 : التحرير اإلداري : : التحرير اإلداري :
rمباد» وقواعد التحرير اإلداري -

rراسالت و مختلف الوثائق اإلداريةGحترير ا -
rحتضير ملف إداري  -

اGلحق األولاGلحق األول
برنامج التكوين التكميلي قبل الترقية إلى رتبة  أمX قسم ضبط برنامج التكوين التكميلي قبل الترقية إلى رتبة  أمX قسم ضبط 

1 - - برنـامج الـتـربص التـطـبـيقي برنـامج الـتـربص التـطـبـيقي مـدته شـهر(1) واحـد: يجـري اGـوظـفون تـربـصـا تـطبـيـقـيـا له عالقة �ـيـدان نـشـاطهم
على مستوى اجلهات القضائية ويعدون عند نهايته تقرير نهاية التربص.

2 -  - برنامج التكوين النظري برنامج التكوين النظري مدته أحد عشر (11)  شهرا :

اGعاملاGعاملاحلجم الساعي اإلجمالياحلجم الساعي اإلجماليالوحداتالوحداتالرقمالرقم
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اإلجراءات اGدنية و اإلدارية
اإلجراءات اجلزائية

أمانة الضبط اGدنية و اإلدارية
أمانة الضبط اجلزائية

التحرير القضائي
التحرير اإلداري

اإلحصائيات القضائية
اGصطلحات

اجملموع العاماجملموع العام
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الوحدة الوحدة 7 : اإلحصائيات القضائية :: اإلحصائيات القضائية :

- جــمع و حتــلـــيل اGــعــطـــيــات اإلحــصــائـــيــة في اGــواد
rو التنفيذ rدنية و اإلداريةGا

- جــمع و حتــلـــيل اGــعــطـــيــات اإلحــصــائـــيــة في اGــواد
rاجلزائية

rمعاجلة اإلحصائيات غير القضائية -
- برامج  معاجلة واستغالل اGعطيات اإلحصائية.

الوحد الوحد 8 : اGصطلحات : : اGصطلحات :
rدنيGفي اجملال ا -

- في اجملال اجلزائي.

اGلحق الثانياGلحق الثاني
برنامج التكوين التكميلي قبل الترقية إلى رتبة  أمX ضبط برنامج التكوين التكميلي قبل الترقية إلى رتبة  أمX ضبط 

rوظـفون تـربـصا تـطبـيـقيـا له عالقة �ـيـدان نشـاطهمG1 - - بـرنامج الـتربص الـتـطبـيقي بـرنامج الـتربص الـتـطبـيقي مـدته شهر(1) واحـد : يجـري ا
على مستوى اجلهات القضائية ويعدون عند نهايته تقرير نهاية التربص.

2 - -  برنامج التكوين النظري  برنامج التكوين النظري مدته خمسة (5)  أشهر :

اGعاملاGعاملاحلجم الساعي اإلجمالياحلجم الساعي اإلجماليالوحداتالوحداتالرقمالرقم
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اإلجراءات اGدنية و اإلدارية
اإلجراءات اجلزائية

أمانة الضبط اGدنية و اإلدارية
أمانة الضبط اجلزائية

تسيير األمانة
اإلحصائيات القضائية

اGباد» األولية لإلعالم اآللي
اGصطلحات

اجملموع العاماجملموع العام

الوحدة الوحدة 1 : اإلجراءات اGدنية و اإلدارية : : اإلجراءات اGدنية و اإلدارية :
- الــــدعــــوىr االخــــتــــصــــاص الــــنــــوعي و االخــــتــــصـــاص
اإلقـليميr الـدفوعr إجراءات الـتحقيـقr التدخل و اإلدخال
rأوامـر األداء rاألحـكـام rعـوارض اخلـصــومـة rفي اخلـصــومـة
األوامــــر عـــلى الـــعـــرائـضr الـــقـــضـــاء االســـتــــعـــجـــاليr طـــرق
rالــــطـــرق الــــبـــديـــلــــة حلل الــــنـــزاعـــات rالـــتــــنـــفــــيـــذ rالـــطــــعن
اGصـاريـف القـضـائـيـة و اإلجـراءات اGـطـبـقـة أمـام اجلـهات

القضائية اإلدارية.
الوحدة الوحدة 2 : اإلجراءات اجلزائية : : اإلجراءات اجلزائية :

الـــدعــوى الـــعــمـــومــيــةr الـــدعــوى اGـــدنــيـــةr الــتــحـــقــيق
االبـتــدائيr الــنـيـابــة الـعــامـةr الــتـحــقـيق الــقـضـائـيr غـرفـة
االتـــهـــامr طـــرق الـــطـــعنr مـــحـــكـــمـــة اجلـــنـــايـــات و مـــحـــكـــمـــة

األحداث.
الوحدة الوحدة 3 : أمانة الضبط اGدنية و اإلدارية :: أمانة الضبط اGدنية و اإلدارية :

rأمانة رئيس اجلهة القضائية -

rأمانة األقسام و الغرف -
- دور أمـــX الــضـــبط عـــلى مـــســـتـــوى غــرف احملـــكـــمــة

rالعليا
- دور أمـــX الــــضــــبط عــــلى مــــســــتــــوى غـــرف احملــــاكم

اإلدارية و مجلس الدولة.

الوحدة الوحدة 4 : أمانة الضبط اجلزائية : : أمانة الضبط اجلزائية :
- دور أمX الـضبط عـلى مـستـوى األقسـام و الغرف

rاجلزائية
rالضبط على مستوى محكمة اجلنايات Xدور أم -
rصـالح اآلتـية: الـصـندوقGالـضـبط في ا Xدور أم -
rتـــســــجــــيـل األحـــكــــام و الــــعــــقــــود اخملــــتــــلــــفـــة rأدلــــة اإلقــــنــــاع
اإلحـصـائيـاتr األرشـيف و حفظ األصـولr الـشبـاك اGـوحد

و مصلحة االستقبال و التوجيه.
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الوحدة الوحدة 5 : تسيير األمانة : : تسيير األمانة :
rتنظيم األمانة -

rالترتيب و األرشيف rتسيير البريد: التسجيل -
rمختلف §اذج البريد -

rتقنيات و مناهج العمل -
rمباد» االستقبال -

rارسة االتصال الهاتفي© -
rفكرةGمسك ا -

rتقنيات االتصال -
- صيغ اGراسالت.

الوحدة الوحدة 6 : اإلحصائيات القضائية : : اإلحصائيات القضائية :
- جــمع و حتــلـــيل اGــعــطـــيــات اإلحــصــائـــيــة في اGــواد

rدنية و اإلدارية و التنفيذGا
- جــمع و حتــلـــيل اGــعــطـــيــات اإلحــصــائـــيــة في اGــواد

rاجلزائية
- معاجلة اإلحصائيات غير القضائية.

- برامج استغالل ومعاجلة اGعطيات اإلحصائية.

الوحدة لوحدة 7  : اGباد» األولية لإلعالم اآللي : : اGباد» األولية لإلعالم اآللي :

rعموميات حول استخدام اإلعالم اآللي -

(Windows) rنظام التشغيل ويندوز -

rاستخدام برامج معاجلة النصوص -

(Excel) rاستخدام برامج معاجلة اجلداول إكسال -

rالدخول و اإلبحار عبر األنترنت -

rاستخدام نظام البريد األلكتروني -

- الــتــطــبـيــقــات الــقــضــائــيـة: نــظــام الــتــســيـيــر اآللي
لــلــمـلف الــقــضــائيr نــظـام صــحــيـفــة الــســوابق الــقـضــائــيـة
rنــظــام تــســيــيــر أوامــر الـقــبض rونــظــام شــهــادة اجلــنــســيـة

التطبيقة اخلاصة باجلدول التحليلي لإلحصائيات.

الوحدة الوحدة 8 : اGصطلحات : : اGصطلحات :

rدنيGفي اجملال ا -

rفي اجملال اجلزائي -

اGلحق الثالثاGلحق الثالث
برنامج التكوين التكميلي قبل الترقية إلى رتبة معاون أمX ضبط برنامج التكوين التكميلي قبل الترقية إلى رتبة معاون أمX ضبط 

1 - - برنـامج الـتـربص التـطـبـيقي برنـامج الـتـربص التـطـبـيقي مـدته شـهر(1) واحـد : يـجري اGـوظـفون تـربـصـا تطـبـيـقيـا له عالقـة �ـيدان نـشـاطهم
على مستوى اجلهات القضائية ويعدون عند نهايته تقرير نهاية التربص.

2 - -  برنامج التكوين النظري  برنامج التكوين النظري مدته أحد عشر (11)  شهرا :

اGعاملاGعاملاحلجم الساعي اإلجمالياحلجم الساعي اإلجماليالوحداتالوحداتالرقمالرقم

1

2

3

4

5

6

7

8

9

40

30

30

45

45

25

30

40

20

305 سا سا

1

2

2

2

2

1

1

2

1

مدخل للعلوم القانونية
اإلجراءات اGدنية و اإلدارية

اإلجراءات اجلزائية
أمانة الضبط اGدنية و اإلدارية

أمانة الضبط اجلزائية
التنظيم القضائي

تسيير األمانة
اGباد» األولية لإلعالم اآللي

أخالقيات اGهنة

اجملموع العاماجملموع العام
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الوحدة الوحدة 1 : مدخل للعلوم القانونية : : مدخل للعلوم القانونية :
rتعريف القانون و تقسيماته -
rخصائص القاعدة القانونية -

rتعريف احلق -
rعناصر احلق -

- أنواع احلقوق.
الوحدة الوحدة 2 : اإلجراءات اGدنية واإلدارية : : اإلجراءات اGدنية واإلدارية :

- الــــدعــــوىr االخــــتــــصــــاص الــــنــــوعي و االخــــتــــصـــاص
اإلقـليميr الـدفوعr إجراءات الـتحقيـقr التدخل و اإلدخال
في اخلــصـومــةr عــوارض اخلـصــومــةr األحـكــامr أوامـر األداء
واألوامـــر عـــلى الـــعــرائضr الـــقـــضــاء االســـتــعـــجـــاليr طــرق
الـــطــــعنr الــــتــــنـــفــــيــــذr الــــطـــرق الــــبــــديـــلــــة حلل الــــنــــزاعـــات

واإلجراءات اGطبقة أمام اجلهات القضائية اإلدارية.
الوحدةالوحدة 3 : اإلجراءات اجلزائية :: اإلجراءات اجلزائية :

- الـدعــوى الــعــمـومــيــةr الـدعــوى اGــدنــيـةr الــتــحــقـيق
االبـتــدائيr الــنـيـابــة الـعــامـةr الــتـحــقـيق الــقـضـائـيr غـرفـة
االتــهـــامr جـــهــات احلـــكمr طـــرق الــطـــعنr مـــحـــكــمـــة األحــداث

ومحكمة اجلنايات.
الوحدة الوحدة 4 : أمانة الضبط اGدنية و اإلدارية : : أمانة الضبط اGدنية و اإلدارية :

rأمانة رئيس اجلهة القضائية -
rأمانة األقسام و الغرف -

- دور أمـــX الــضـــبط عـــلى مـــســـتـــوى غــرف احملـــكـــمــة
rالعليا

- دور أمـــX الــــضــــبط عــــلى مــــســــتــــوى غـــرف احملــــاكم
اإلدارية و مجلس الدولة.

الوحدة الوحدة 5 : أمانة الضبط اجلزائية :: أمانة الضبط اجلزائية :
- دور أمX الـضبط عـلى مـستـوى األقسـام و الغرف

rاجلزائية
rالضبط على مستوى محكمة اجلنايات Xدور أم -
rصـالح اآلتـية: الـصـندوقGالـضـبط في ا Xدور أم -
rتـــســــجــــيـل األحـــكــــام و الــــعــــقــــود اخملــــتــــلــــفـــة rأدلــــة اإلقــــنــــاع
اإلحـصـائيـاتr األرشـيف و حفظ األصـولr الـشبـاك اGـوحد

ومصلحة اإلعالم و التوجيه.
الوحدة الوحدة 6 : :  التنظيم القضائي :التنظيم القضائي :

rمباد» التنظيم القضائي - r1 - مباد» التنظيم القضائي
rتنظيم اجلهات القضائية - r2 - تنظيم اجلهات القضائية

rاجمللس و احملكمة العليا rالقضاء العادي : احملكمة -
- الـــــقـــــضـــــاء اإلداري: احملـــــكــــمـــــة اإلداريـــــة و مـــــجـــــلس

rالدولة

rمحكمة التنازع -
rاحملاكم العسكرية -

- الـــقـــضـــاةr مـــســــتـــخـــدمـــو أمـــانــــة الـــضـــبط و أعـــوان
القضاء.

الوحدة الوحدة 7 : تسيير األمانة :: تسيير األمانة :
 rتنظيم األمانة -

rالترتيب و األرشيف rالتسجيل rتسيير البريد -
rمختلف §اذج البريد -

rتقنيات و مناهج العمل -
rمباد» االستقبال -

rارسة االتصال الهاتفي© -
rفكرةGمسك ا -

rتقنيات االتصال -
rراسالتGصيغ ا -

الوحدة الوحدة 8  : اGباد» األولية لإلعالم اآللي : : اGباد» األولية لإلعالم اآللي :
rعموميات حول استخدام اإلعالم اآللي -

(Windows) نظام التشغيل ويندوز -
rاستخدام برامج معاجلة النصوص -

(Excel) استخدام برامج معاجلة اجلداول إكسال -
rالدخول و اإلبحار عبر األنترنت -

rاستخدام نظام البريد اإللكتروني -
- الــتــطــبـيــقــات الــقــضــائــيـة: نــظــام الــتــســيـيــر اآللي
rنـظــام صـحــيـفــة الـســوابق الـقــضـائــيـة rلــلـمــلف الـقــضـائـي
rنــظــام تـــســيــيــر أوامـــر الــقــبض rنـــظــام شــهـــادة اجلــنــســيـــة

التطبيقة اخلاصة باجلدول التحليلي لإلحصائيات.
الوحدالوحد9 : أخالقيات اGهنة :: أخالقيات اGهنة :

rاحلقوق و الواجبات -
- اGسؤولية اGدنية و اجلزائية و التأديبية.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قـــــــرار وزاري مــــــشــــــتـــــــرك مــــــؤرخ فيقـــــــرار وزاري مــــــشــــــتـــــــرك مــــــؤرخ في4 شــــــوال عــــــام  شــــــوال عــــــام 1433
اGـوافق اGـوافق 22 غـشت سنة  غـشت سنة r2012 يـحدد كـيفـيـات تنـظيمr يـحدد كـيفـيـات تنـظيم
الـتكوين التـحضيـري لشغل بعض رتب مـستخدميالـتكوين التـحضيـري لشغل بعض رتب مـستخدمي
أمــــانــــات الــــضـــبـط لــــلــــجــــهــــات الـــقــــضــــائــــيــــة و مــــدتهأمــــانــــات الــــضـــبـط لــــلــــجــــهــــات الـــقــــضــــائــــيــــة و مــــدته

ومحتوى برامجه.ومحتوى برامجه.
ـــــــــــــــــــــ

rالعام للحكومة Xإن األم
rحافظ األختام rووزير العدل

- �ـــــقـــــتـــــضى اGـــــرســـــوم رقم 66-145 اGـــــؤرخ في 12
صــفــر عــام 1386 اGــوافق 2 يــونـــيــو ســـنــة 1966 و اGــتــعــلق
بـتحـرير و نـشر بـعض القـرارات ذات الطـابع التـنظـيمي

rتممGعدل اGا rXوظفGأو الفردي التي تهم وضعية ا
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- و�ــــــقـــــتــــــضى اGــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 10 - 149
اGـؤرّخ في 14 جـمـادى الـثـانـيـة عام 1431 اGـوافق 28 مـايو

rأعضاء احلكومة Xتضمّن تعيGسنة 2010  وا
- و�ـقتـضى اGرسوم الـتنـفيذي رقم 08-409 اGؤرخ
في 26 ذي احلجة عام 1429 اGوافق 24 ديسـمبر سنة 2008
و اGـتضمن الـقانون األساسي اخلـاص �ستـخدمي أمانات

rالضبط للجهات القضائية
- و�ـقتـضى اGرسوم الـتنـفيذي رقم 11-240 اGؤرخ
في 8 شـــعــــبـــان عـــام 1432 اGــــوافق 10 يـــولـــيــــو ســـنـــة 2011
واGتضمن إعادة تنـظيم اGدرسة الوطنيـة لكتابة الضبط

rوتسييرها
- و�ــقـتـضـى اGـرسـوم الــرئـاسي اGـؤرخ في 7 ربـيع
الثاني عام 1423 اGوافق 18 يونـيو سنة 2002 و اGتضمن

rالعام للحكومة Xاألم Xتعي

يقرران ما يأتي :يقرران ما يأتي :

اGــادة األولى : اGــادة األولى : تـــطــبــيــقـــا ألحــكــام اGــواد 28 و 43 و51 
من الـــمـــرســـوم الـــتـــنـــفـــيــذي رقم 08-409 اGــؤرخ في 26
ذي احلــــجــــة عــــام 1429 اGــــوافق 24 ديـــــســــمــــبــــر ســــنــــة 2008
واGــذكــور أعالهr يــهــدف هــذا الــقــرار إلى حتــديــد كــيــفــيـات
تــــنــــظـــــيم الـــــتــــكــــويـن الــــتــــحـــــضــــيــــري لـــــشــــغل بـــــعض رتب
مـسـتـخـدمي أمـانـات الـضـبـط للـجـهـات الـقـضـائـيـة و مـدته

ومحتوى برامجهr كما يأتي :

سلك أمناء أقسام الضبط :سلك أمناء أقسام الضبط :
- رتبة أمX قسم ضبط رئيسي.

سلك أمناء الضبط :سلك أمناء الضبط :
- رتبة عون أمانة الضبط.

اGـادة اGـادة 2 :  : يـتم االلــتـحـاق بـالـتـكــوين الـتـحـضـيـري في
إحــــــدى الـــــرتـب اGـــــذكـــــورة فـي اGـــــادة األولـى أعـالهr وفـــــقـــــا
لـــلـــشـــروط احملـــددة في اGـــرســـوم الـــتـــنـــفـــيـــذي رقم 409-08
اGــؤرخ في 26 ذي احلــجــة عــام 1429 اGــوافق 24 ديــســـمــبــر

سنة 2008 و اGذكور أعاله.

اGـادة اGـادة 3 :: يــتم فــتح دورة الـتــكــوينr �ــوجب قـرار أو
مـقـرر من السـلطـة الـتي لهـا صالحـية الـتعـيـrX يحـدد فيه

السيما :
rعنيةGالرتبة أو الرتب ا -

- عــــدد اGـــنــــاصب اGــــفـــتــــوحـــة لــــلـــتــــكـــويـن احملـــددة في
اخملـــطط الــســـنــوي لــتـــســيـــيــر اGــوارد الـــبــشــريـــة و اخملــطط
Xتعدد السنوات للتكوين و حتسGالقطاعي السنوي أو ا

اGـــــســـــتــــوى وجتـــــديـــــد مــــعـــــلـــــومـــــات اGــــوظـــــفـــــX و األعــــوان
rــعـتـبـرةGـصــادق عـلـيـهــمـا بـعـنــوان الـسـنـة اGا rـتــعـاقـدينGا

rعمول بهاGطبقا لألجراءات ا

rمدة التكوين -
rتاريخ بداية التكوين -

rمؤسسة التكوين -
rبالتكوين XعنيGا XتربصGقائمة ا -

اGـــــادة اGـــــادة 4 :: يــــــجب عــــــلى اإلدارة اGــــــســـــتـــــخــــــدمـــــة إعالم
اGــتــربــصـــX بــتــاريـخ بــدايــة الــتـــكــوين �ــوجـب اســتــدعــاء

فردي أو بأي وسيلة مالئمة عند االقتضاء.

اGــــادة اGــــادة 5 :: تــــضـــــمن الــــتــــكـــــوين اGــــدرســـــة الــــوطــــنــــيــــة
Gستخدمي أمانات الضبط.

اGـادة اGـادة 6 : : يـنـظم الـتــكـوينr بـشـكل تــنـاوبي Gـدة ثالثـة
(3) أشـهــر ويـشــمل دروســا نـظــريـة و مــحـاضــرات وأعـمـاال

موجهة.

اGــــادة اGــــادة 7 :  : تــــلــــحـق بــــهـــــذا الــــقـــــرار بــــرامـج الــــتـــــكــــوين
التحضيري.

اGـادة اGـادة 8 : : يـتـولى تـأطـيـر و مـتابـعـة اGـتـربـصX خالل
الـتـكـوينr أسـاتـذة اGـدرسـة الـوطـنـيـة Gـسـتخـدمـي أمـانات
الــضـبط و/أو اإلطـارات اGــؤهـلــة لـلـمــؤسـسـات و اإلدارات

العمومية.

اGـادة اGـادة 9 : : يــتم تـقــيـيـم اGـعــارف حـسب مــبـدأ اGــراقـبـة
البيداغوجية اGستمرة و يتضمن امتحانات دورية.

اGــادة اGــادة 10 : : يــتم الـــتــقــيــيم الــنــهـــائي لــدورة الــتــكــوين
�نح إحدى التقديرات اآلتية : 

rحسن جدا -
rحسن -

rمتوسط -
rتوسطGدون ا -

اGـادةاGـادة 11 : تـضـبط قــائـمـة اGــتـربـصـX الــذين تـابـعـوا
بــنــجــاح دورة الــتــكــوين من طــرف جلــنــة نــهــايــة الــتــكــوين

التي تتشكل من:

- الــســلــطــة الــتي لــهــا صالحــيــة الــتــعــيــX أو ©ــثــلــهـا
rرئيسا rؤهل قانوناGا

- مـــديـــر اGـــدرســـة الــوطـــنـــيـــة Gـــســـتـــخــدمـي أمـــانــات
rالضبط أو ©ثله

- ©ــثـلـX (2) اثـنــX عن أســاتــذة اGـدرســة الــوطـنــيـة
rستخدمي أمانات الضبطG
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عن األمX العام للحكومةعن األمX العام للحكومة
وبتفويض منهوبتفويض منه

اGدير العام للوظيفة العموميةاGدير العام للوظيفة العمومية
بلقاسم بوشمالبلقاسم بوشمال

rعن وزير العدلrعن وزير العدل
حافظ األختامحافظ األختام
األمX العاماألمX العام

مسعود بوفرشةمسعود بوفرشة

12 : : عــنــد نــهــايــة دورة الـتــكــويـنr يـســلّـم مــديـر اGـادة اGـادة 

اGــدرســة الــوطــنــيــة Gـــســتــخــدمي أمــانــات الــضــبط شــهــادة

.Xالناجح Xللمتربص

اGـادة اGـادة 13 : : يـرسـم اGـتـربـصــون الـذين تـابـعــوا بـنـجـاح

الـتـكــوين وفـقـا لــلـشـروط اGــنـصـوص عـلــيـهـا في الــتـشـريع

والتنظيم الساريي اGفعول.

اGـادة اGـادة 14 :  : يـنـشـر هـذا الـقـرار في اجلـريـدة الـرسـمـيـة
للجمهورية اجلزائرية الد|قراطية الشعبية.

حــرّر بــاجلــزائــر في 4 شـوّال 1433 اGــوافق 22 غــشت
سنة 2012.

احمللق األولاحمللق األول
برنامج التكوين التحضيري لشغل رتبة أمX قسم ضبط رئيسيبرنامج التكوين التحضيري لشغل رتبة أمX قسم ضبط رئيسي

مدة التكون: ثالثة (3) أشهر :

اGعاملاGعاملاحلجم الساعي اإلجمالياحلجم الساعي اإلجماليالوحداتالوحداتالرقمالرقم

1

2

3

4

5

6

9

21

21

21

9

9

90 سا سا

2

2

2

2

1

1

التنظيم القضائي

التحرير القضائي

أمانة الضبط اجلزائية

أمانة الضبط اGدنية و اإلدارية

اإلعالم اآللي 

تنظيم اإلدارة اGركزية لوزارة العدل و اGؤسسات العمومية التابعة لها

اجملموع العاماجملموع العام

الوحدة الوحدة 1 : التنظيم القضائي : : التنظيم القضائي :
rمباد» التنظيم القضائي -

rتنظيم و تشكيلة اجلهات القضائية -

الوحدة الوحدة 2 : التحرير القضائي : : التحرير القضائي :
rأنواع األحكام و القرارات -

rعناصر احلكم القضائي -
- تقنيات التحرير.

الوحدة الوحدة 3 : أمانة الضبط اجلزائية : : أمانة الضبط اجلزائية :
rاجلــدولـة rالـتــقــد|ـات rالـبــريــد rالـنــيــابـة :- الـنــيــابـة : األمــانــة -
تنفيذ العـقوباتr الغرامات اجلزافـيةr رد االعتبارr احلالة
اGدنيةr اGساعدة القضائيةr صحيفة السوابق القضائية.
- التـحـقيق : - التـحـقيق : دور أمX الـضـبط عنـد إخـطار الـغـرفة

أثناء و بعد معاجلة اGلف.

- غـــرفـــة االتـــهـــام :- غـــرفـــة االتـــهـــام : دور أمــX الـــضـــبط قـــبل و أثـــنــاء
rوبعد اجللسة

- األقسـام و الغرف : - األقسـام و الغرف : دور أمX الـضبط قبل و أثناء
rو بعد اجللسة

- مـحـكمـة اجلنـايات:- مـحـكمـة اجلنـايات: دور أمX الـضبط قـبل و أثناء
rو بعد اجللسة

الوحدة الوحدة 4 : أمانة الضبط اGدنية و اإلدارية : : أمانة الضبط اGدنية و اإلدارية :
rأمانة رئيس اجلهة القضائية -

- أمـانـة ضـبط األقـسـام و الــغـرف قـبل و أثـنـاء وبـعـد
rاجللسة

- دور أمـــX الــضـــبط عـــلى مــســـتــوى أقـــســام و غــرف
rاحملكمة العليا

- دور أمــــX الــــضــــبط عــــلـى مــــســـتــــوى غــــرف احملــــاكم
اإلدارية و مجلس الدولة.

- الشباك اGوحد.
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الوحدة الوحدة 5 : اإلعالم اآللي : : اإلعالم اآللي :
rنظام التسيير اآللي للملف القضائي -

- نــظـــام صـــحـــيـــفــة الـــســـوابق الـــقـــضــائـــيـــة و شـــهــادة
rاجلنسية

rنظام تسيير األوامر بالقبض -
- الـــــتـــــطـــــبـــــيـــــقـــــة اخلـــــاصـــــة بـــــاجلـــــدول الـــــتـــــحـــــلـــــيـــــلي

لإلحصائيات.
الــــوحــــدة الــــوحــــدة 6 : تـــــنــــظــــيـم اإلدارة اGــــركـــــزيــــة لـــــوزارة الــــعــــدل : تـــــنــــظــــيـم اإلدارة اGــــركـــــزيــــة لـــــوزارة الــــعــــدل

واGؤسسات العمومية التابعة لها :واGؤسسات العمومية التابعة لها :
اإلدارة اGركزية لوزارة العدل :اإلدارة اGركزية لوزارة العدل :

rالتنظيم الهيكلي -
rاالختصاصات -

اGؤسسات العمومية التابعة لوزارة العدل :اGؤسسات العمومية التابعة لوزارة العدل :
rدرسة العليا للقضاءGا -

rستخدمي أمانات الضبطG درسة الوطنيةGا -
rركز الوطني للبحوث القانونية و القضائيةGا -

rالديوان الوطني لألشغال التربوية -
rكافحة اخملدرات و إدمانهاG الديوان الوطني -

- الديوان الوطني Gكافحة التهريب.

اGلحق الثانياGلحق الثاني
برنامج التكوين التحضيري لشغل رتبة عون أمانة الضبطبرنامج التكوين التحضيري لشغل رتبة عون أمانة الضبط

مدة التكون: ثالثة (3) أشهر :

اGعاملاGعاملاحلجم الساعي اإلجمالياحلجم الساعي اإلجماليالوحداتالوحداتالرقمالرقم

1

2

3

4

5

6

9

9

18

24

8

21

89 سا سا

1

1

2

2

2

2

مدخل للعلوم القانونية

أخالقيات اGهنة

اGباد»  األولية في اإلعالم اآللي

العالقات العامة

تنظيم اجلهات القضائية

لغة اإلشارة

اجملموع العاماجملموع العام

الوحدة األولى : مدخل للعلوم القانونية :الوحدة األولى : مدخل للعلوم القانونية :
rتعريف القانون و تقسيماته -
rخصائص القاعدة القانونية -

rتعريف احلق -
rعناصر احلق -
rأنواع احلقوق -

الوحدة الثانية : أخالقيات اGهنة :الوحدة الثانية : أخالقيات اGهنة :
rهنيةGااللتزامات ا -

- اGباد» األخالقية.
الوحدة الثالثة : اGباد» األولية في اإلعالم اآللي :الوحدة الثالثة : اGباد» األولية في اإلعالم اآللي :

rعموميات حول استخدام اإلعالم اآللي -
rأنظمة التشغيل ويندوز -

rاستخدام برامج معاجلة النصوص -
rاستخدام برنامج معاجلة اجلداول -
rالدخول و اإلبحار عبر األنترنت -

الوحدة الرابعة : العالقات العامة :الوحدة الرابعة : العالقات العامة :
االتصال :االتصال :

rمفهوم االتصال -
rطرق االتصال -

rتقنيات االتصال -
االستقبال :االستقبال :

- تــعـريف االســتـقــبـال و أهــمـيــته بــالـنــسـبــة لـقــطـاع
rالعدالة

rطرق التعامل مع اجلمهور -
rXعوقGالتكفل باألشخاص ا -
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- و�ــقـتــضى الـقــرار الـوزاري اGــشـتــرك اGـؤرخ في
25 جــمــادى الـثــانــيــة عـام 1413 اGـوافق 20 ديــســمــبــر ســنـة

1992 واGــتــضــمن وضع بــعض األسالك الــنــوعــيــة الــتــابــعـة

لــوزارة الــســكـن في حــالــة الــقــيــام بــاخلــدمــة لــدى اGــصــالح
الـتــابـعــة لإلدارة اGـكـلــفـة بــالـنـقل واGــؤسـســات الـعـمــومـيـة

rذات الطابع اإلداري التابعة لها

يقررون ما يأتي :يقررون ما يأتي :

اGـادة األولى : اGـادة األولى : تــطـبــيـقـا ألحــكـام اGـادة 2 من اGـرسـوم
الــــتــــنـــفــــيــــذي رقم 09-241 اGــــؤرخ في 29 رجـب عـــام 1430
اGـوافق 22 يــولـيــو ســنـة 2009 واGــذكـور أعالهr يــوضع في
حـالـة الـقيـام بـاخلـدمـة لـدى مـصـالح اإلدارة اGـكـلـفـة بـالنـقل
واGـؤسـسـات الـعـمـومـيـة ذات الـطـابع اإلداري الـتـابـعـة لـهـا
rـنـصـوص عـلـيه �ـوجب هـذا الـقـرارGوفي حـدود الـتـعـداد ا

اGوظفون اGنتمون لألسالك اآلتية :

اGــادة اGــادة 2 : : تـــضـــمن مـــصـــالح اإلدارة اGـــكـــلـــفـــة بـــالـــنـــقل
واGـؤسـسـات الـعـمـومـيـة ذات الـطـابع اإلداري الـتـابـعـة لـهـا
تــســـيــيــر اGـــســار اGـــهــني لـــلــمـــوظــفــX اGـــنــتـــمــX لألسالك
اGـــذكــورة فـي اGــادة األولى أعالهr طـــبــقـــا ألحــكـــام اGــرســوم
الــــتــــنـــفــــيــــذي رقم 09-241 اGــــؤرخ في 29 رجـب عـــام 1430

اGوافق 22 يوليو سنة 2009 واGذكور أعاله.

اGـادة اGـادة 3 :  يـسـتـفـيـد اGـوظـفـون اGـوضـوعـون في حـالـة
الـــقـــيـــام بــــاخلـــدمـــة من احلق فـي الـــتـــرقـــيـــة طـــبـــقـــا ألحـــكـــام
اGـرسوم الـتـنـفـيـذي رقم 09-241 اGـؤرخ في 29 رجب عـام

1430 اGوافق 22 يوليو سنة 2009 واGذكور أعاله.

اGــاداGــادّة ة 4 : تــكـــون الــرتـــبــة الــتـي يــشــغـــلــهــا اGـــوظــفــون
الــذيـن اســـتــفـــادوا من تـــرقـــيـــة مـــحل حتـــويل إلى الـــرتـــبــة

اجلديدة.

اGــادة اGــادة 5 : تــلـــغى أحـــكـــام الـــقــرار الـــوزاري اGـــشـــتــرك
اGـــــؤرخ في 18 جـــــمـــــادى الــــثـــــانــــيـــــة عــــام 1413 اGـــــوافق 13
ديـســمــبـر ســنـة 1992 والــقــرار الـوزاري اGــشـتــرك اGـؤرخ
في 25 جمـادى الثانية عام 1413 اGوافق 20 ديسـمبر سنة

1992 واGذكورين أعاله.

التوجيه و اإلعالم :التوجيه و اإلعالم :
rتعاريف -

- عالقة اGوظف �حيطه.
الوحدة اخلامسة : تنظيم اجلهات القضائية:الوحدة اخلامسة : تنظيم اجلهات القضائية:

rاجلهات القضائية العادية -
rاجلهات القضائية اإلدارية -
الوحدة السادسة : لغة اإلشارات :الوحدة السادسة : لغة اإلشارات :
rمدخل إلى لغة اإلشارات -

rاألسس اخلمسة للغة اإلشارات -
r(هجاء األصابع)  األحرف اليدوية -

rقواعد لغة اإلشارات -
- تطبيقات عملية.

وزارة النقلوزارة النقل
قرار وزاري مقرار وزاري مـشترك مؤرشترك مؤرّخ في خ في 23 ربيع األول عام ربيع األول عام1434
اGوافق اGوافق 4   فب فبـراير سراير سـنة نة r2013 يتr يتـضمن وضع بعضضمن وضع بعض
األسالك اخلاصة باإلدارة اGاألسالك اخلاصة باإلدارة اGـكلفة بالكلفة بالـسكن والعمرانسكن والعمران
في حفي حــــــــالالــــــــة الة الــــــقــــــــيــــــــام بام بــــــاخلاخلــــــــدمدمــــــــة لة لــــــــدى مدى مــــــصــــــــالح اإلدارةالح اإلدارة
اGاGـكلكلـفة بفة بـالنالنـقل واGؤسقل واGؤسـسات السات الـعمعمـومية ذات الومية ذات الـطابعطابع

اإلداري التابعة لها.اإلداري التابعة لها.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 rالعام للحكومة Xإن األم
rووزير النقل

 rووزير السكن والعمران
- �ــــــقـــــــتـــــــضى اGـــــــرســـــــوم الــــــرئـــــــاسـي رقم 12 - 326
اGــؤرّخ في 17 شـوال عام 1433 اGــوافـق 4 سـبـتمـبـر سـنة

rأعضاء احلكومة Xتضمّن تعيG2012 وا

- و�ـقتـضى اGرسوم الـتنـفيذي رقم 09-241 اGؤرخ
في 29 رجب عـــــام 1430 اGـــــوافق 22 يـــــولـــــيـــــو ســـــنـــــة 2009
XـنتـمGا XـوظفـGتـضـمن القـانون األسـاسي اخلـاص باGوا
لـألسالك الـــتــــقـــنـــيـــة اخلــــاصـــة بـــاإلدارة اGــــكـــلـــفـــة بــــالـــســـكن

rوالعمران
- و�ــقـتـضـى اGـرسـوم الــرئـاسي اGـؤرخ في 7 ربـيع
الـثاني عام 1423 اGوافق 18 يونـيو سـنة 2002 واGـتضمن

rالعام للحكومة Xاألم Xتعي
- و�ــقـتــضى الـقــرار الـوزاري اGــشـتــرك اGـؤرخ في
18 جــمــادى الـثــانــيــة عـام 1413 اGـوافق 13 ديــســمــبــر ســنـة

1992 واGــتــضــمن وضع بــعض األسالك الــنــوعــيــة الــتــابــعـة

لـوزارة الـتـجـهــيـز في حـالـة الــقـيـام بـاخلــدمـة لـدى مـصـالح
اإلدارة اGـكلفة بـالنقل واGؤسـسات العمـومية ذات الطابع

اإلداري التابعة لها.

العددالعدد السلكالسلك

اGهندسون في السكن والعمران
اGهندسون اGعماريون

التقنيون في السكن والعمران
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اGـادة اGـادة 6 :  : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســمـيّـة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ|قراطيّة الشّعبيّة.

حرّر بـاجلـزائر في 23 ربـيع األول عام 1434 اGوافق
4 فبراير سنة 2013.

اGـاداGـادّة ة 2 : : تـلـحق الــقـائـمــة "أ" لألصـنــاف اGـذكـورة في
اGادّة األولى أعالهr بهذا القرار.

اGـاداGـادّة ة 3 : : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســمـيّـة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ|قراطيّة الشّعبيّة.

حـــــرّر بــــاجلـــــزائــــر في 4 صــــفـــــرعــــام 1434 اGـــــوافق 18
ديسمبر سنة 2012.

رشيد بن عيسىرشيد بن عيسى

وزير السكن والعمرانوزير السكن والعمران
عبد اجمليد تبونعبد اجمليد تبون

وزيرالنقلوزيرالنقل
عمار توعمار تو

عن األمX العام للحكومةعن األمX العام للحكومة
وبتفويض منهوبتفويض منه

اGدير العام للوظيفة العموميةاGدير العام للوظيفة العمومية
بلقاسم بوشمالبلقاسم بوشمال

وزارة الفالحة والتنمية الريفيةوزارة الفالحة والتنمية الريفية
قـــرار مــؤرخ في قـــرار مــؤرخ في 4 صــفــر عــام  صــفــر عــام 1434 اGــوافق  اGــوافق 18 ديــســـمــبــر ديــســـمــبــر
سـنـة سـنـة r2012 يـتـضـمن تـسـجـيـل أصـنـاف الـبـطـاطـا فيr يـتـضـمن تـسـجـيـل أصـنـاف الـبـطـاطـا في
الـقــائـمــة "أ" لــلـفــهـرس الــرسـمـي لألنـواع واألصــنـافالـقــائـمــة "أ" لــلـفــهـرس الــرسـمـي لألنـواع واألصــنـاف

اGسموح بإنتاجها وتسويقها.اGسموح بإنتاجها وتسويقها.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

rإن وزير الفالحة والتنمية الريفية
- �ـقــتــضى اGــرســوم الــرّئــاسيّ رقم 12-326 اGـؤرّخ
في 17 شـــوال عــام 1433 اGــوافق 4 ســـبـــتــمـــبــر ســـنــة 2012

rأعضاء احلكومة Xتضمّن تعيGوا
- و�ـقتـضى اGرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 06-247 اGؤرّخ
في 13 جـــمــــادى الــثـــانــــيـــة عـــام 1427 اGــوافــق 9 يــــولــــيــو
ســـنـــة 2006 الــذي يـــحــدّد اخلـــصــائص الـــتــقـــنــيـــة لــلـــفــهــرس
الــرســـمي ألنــواع وأصـــنــاف الـــبــذور والـــشــتـــائل وشــروط
rمـسـكـه ونـشـره وكـذا كـيـفـيـات وإجـراءات تـسـجـيـلـهـا فــيه

rتمّمGعدّل واGا
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــــرار اGــــؤرّخ في 7 ربــــــيع األول
عـــــام 1432 اGــوافق 10 فـــبـــرايـــر ســـنـــة 2011 الـــذي يـــحـــدّد
القائمتـX "أ" و"ب" لألنواع واألصناف النباتية اGسموح

rبإنتاجها وتسويقها

يقـريقـرّر مـا يأتي :ر مـا يأتي :

اGــاداGــادّة األولى :ة األولى : تـــطـــبـــيــقـــا ألحـــكـــام اGــادّة 7 مـــكــرّر من
اGـــرســوم الـــتّـــنـــفـــيـــذيّ رقم 06-247 اGــؤرّخ في13 جـــمــادى
الـــثــانــيــة عــام 1427 اGــوافق 9 يـــولــيــو ســنــة r2006 اGــعــدّل
واGـتــمّم  واGـذكـور أعالهr يــهـدف هـذا الـقــرار إلى تـسـجـيل
أصــنـــاف الــبـــطـــاطــا في الـــقـــائــمـــة "أ" لــلـــفـــهــرس الـــرســمي
لـألنــــواع واألصــــنــــاف الــــنــــبــــاتــــيــــة اGــــســــمــــوح بــــإنــــتــــاجــــهـــا

وتسويقها.

األصناف األخرىاألصناف األخرى
1. أريزونا

2. بنبا
3. بلوندين
4. أويلينا
5. ميلفا

6. اوميقا
7. روميو
8. روايال
9. رومبا

10. سافيوال

11. سينارجي

12. تريونف

اGلحقاGلحق

أصناف البطاطاأصناف البطاطا

وزارة األشغال العموميةوزارة األشغال العمومية
قـرار وزاري مرار وزاري مـشـتـرك مؤرخ في رك مؤرخ في 14 ج جـمـادى الثادى الثـانيانيـة عامة عام
1433 اG اGــــــــــــوافق وافق 6  م  مــــــــــــايايــــــــــو سو ســــــــــــنــــــــــة ة r2012 يr يــــــــــحــــــــــــدّد عد عــــــــــدددد

اGاGــــــنــــــاصب الاصب الــــعــــــلــــيــــــا لا لــــــلــــمــــــوظوظــــفــــــX اXG اGــــنــــــتــــمــــــX لألسالكX لألسالك
rةrــــــكــــــلــــفــــــة بة بــــــاألشاألشــــــغــــــال الال الــــعــــــمــــــومومــــــيــــةGاإلدارة اGاخلاخلــــاصاصــــــة بة بــــــاإلدارة ا
بــــعـنــــوان اGوان اGــــصــــالح غالح غــــيــــر اGر اGـمــــركركــــزة لزة لــــوزارة األشوزارة األشــــغـالال

العمومية.العمومية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 rالعام للحكومة Xإن األم
 rاليةGووزير ا

rووزير األشغال العمومية
- �ـقتـضى اGـرسـوم الـرّئاسيّ رقم 07 - 307 اGـؤرّخ
في 17 رمـضـان عام 1428 اGـوافق 29 سـبـتمـبـر سـنة 2007
الـذي يــحـدّد كـيــفـيـات مــنح الـزيــادة االسـتـداللــيـة لــشـاغـلي

rؤسسات واإلدارات العموميةGناصب العليا في اGا
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العددالعدد اGناصب العليااGناصب العليا

- خبير
- رئيس مشروع تقني

- مكلف بالدراسات التقنية
- رئيس فرقة

48

175

48

48

- و�ــــــقـــــتــــــضى اGــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 10 - 149
اGـؤرّخ في 14 جـمـادى الـثـانـيـة عام 1431 اGـوافق 28 مـايو

rأعضاء احلكومة Xتضمّن تعيGسنة 2010  وا
- و�قتـضى اGرسوم التّـنفيذيّ رقم 95 - 54 اGؤرّخ
في 15 رمــضــان عـام 1415 اGـوافق 15 فــبـرايــر ســنـة 1995

rاليّةGالّذي يحدّد صالحيات وزير ا
- و�ــقــتـــضى اGــرســـوم الــتــنـــفــيــذي رقم 2000 - 327
اGــؤرخ في 27 رجب عــام 1421 اGــوافق 25 أكــتـــوبــر ســـنــة

r2000  الذي يحدد صالحيات وزير األشغال العمومية

- و�ــــقـــتــــضى اGــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 03 - 190
اGــــؤرخ في 26 صــــفــــر عـــام 1424 اGــــوافق 28 أبــــريل ســــنـــة
2003  الـــذي يــــحـــدد صـالحـــيـــات اGــــديـــر الـــعــــام لـــلـــوظــــيـــفـــة

rالعمومية
- و�ــــقـــتــــضى اGــــرســــوم الـــتّــــنــــفـــيــــذيّ رقم 05 - 436
اGــؤرّخ في 8 شــوّال عــام 1426 اGــوافق 10 نــوفــمــبــر ســنــة
2005 الـــــذي يـــــحــــدد قـــــواعـــــد تـــــنـــــظــــيـم مـــــصــــالـح األشـــــغــــال

rالعمومية في الوالية وعملها
- و�ــــقـــتــــضى اGــــرســــوم الـــتّــــنــــفـــيــــذيّ رقم 09 - 391
اGؤرّخ في 5 ذي احلجة عام 1430 اGوافق 22 نوفـمبر سنة
XــوظـــفــGــتـــضــمّـن الــقـــانــون األســـاسي اخلــاص بـــاG2009 وا

اGـــنـــتـــمــX لـألسالك اخلـــاصـــة بــاإلدارة اGـــكـــلـــفــة بـــاألشـــغــال
rادة 53 منهGال سيما ا rالعمومية

- و�ــقـتـضـي اGـرسـوم الــرئـاسي اGـؤرّخ في 7 ربـيع
الـثاني عام 1423 اGوافق 18 يونـيو سـنة 2002 واGـتضمن

rالعام للحكومة Xاألم Xتعي
- و�ــقـتــضي الـقــرار الـوزاري اGــشـتــرك اGـؤرّخ في
18 صــــــفــــــر عــــــام 1430 اGــــــوافق 14 فــــــبــــــرايــــــر ســــــنــــــة 2009

واGتضمن تنظيم اGصالح والفروع اإلقليمية والوظيفية
rديريات األشغال العمومية في الواليات وسيرهاG

يقريقرّرون ما يأتي :رون ما يأتي :

اGادة األولى :اGادة األولى :  تـطبـيقـا ألحكـام اGادة 53 من اGـرسوم
التّـنفـيذيّ رقم 09 - 391 اGؤرّخ في 5 ذي احلـجة عام 1430
اGوافق 22 نـوفـمبـر سـنة 2009 واGذكـور أعالهr يحـدد عدد
اGـنـاصب الـعـلـيـا ذات الـطـابع الـوظـيـفيr بـعـنـوان اGصـالح
rـكـلــفـة بـاألشـــغـال الــعـــمــومــيــةGــمـركـزة بــاإلدارة اGغـيـر ا

كما هو مبX في اجلدول اآلتي :

اGـاداGـادّة ة 2 :  : يـحـدد عـدد اGنـاصـب الـعـلـيا خلـبـيـر ومـكـلف
بـالــدراسـات الـتـقــنـيـة ورئــيس فـرقـةr �ــنـصب عـال واحـد

على مستوى كل مديرية والئية لألشغال العمومية.

اGاداGادّة ة 3 :  : يوزع عدد اGنـاصب العليـا لرئيس مشروع
تقني اGذكور أعالهr وفقا للجدول اGلحق بهذا القرار.

اGـاداGـادّة ة 4 :  : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســمـيّـة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ|قراطيّة الشّعبيّة.

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

عن األمX العام للحكومةعن األمX العام للحكومة
وبتفويض منهوبتفويض منه

اGدير العام للوظيفة العموميةاGدير العام للوظيفة العمومية
بلقاسم بوشمالبلقاسم بوشمال

 وزير اGالية وزير اGالية
كر¬ جوديكر¬ جودي

وزير األشغال العموميةوزير األشغال العمومية
عمار غولعمار غول

جدول توزيع اGناصب اGالية لرئيس مشروع تقنيجدول توزيع اGناصب اGالية لرئيس مشروع تقني
بعنوان مديريات األشغال العمومية للوالياتبعنوان مديريات األشغال العمومية للواليات

عدد اGناصب العلياعدد اGناصب العليااGديريةاGديرية

أدرار
الشلف
األغواط

أم البواقي
باتنة
بجاية
بسكرة
بشار
البليدة
البويرة
تامنغست
تبسة
تلمسان
تيارت

تيزي وزو
اجلزائر
اجللفة
جيجل
سطيف
سعيدة

3

4

3

3

4

4

3

3

4

4

3

4

4

3

4

8

3

4

4

3
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- �ـقـتضى الـقـانون رقم 98-04 اGـؤرّخ في 20 صـفر
عـام 1419 اGـوافق 15 يـونـيـو سـنة 1998 واGـتعـلّق بـحـمـاية

rالتراث الثقافي

- و�قـتـضى اGـرسـوم الـرّئـاسيّ رقم 12-326 اGـؤرّخ
في 17 شـــوّال عــام 1433 اGــوافق 4 ســـبـــتــمـــبــر ســـنــة 2012

rأعضاء احلكومة Xتضمّن تعيGوا

- و�ـقـتـضى اGـرسـوم الـتّـنفـيـذيّ رقم 95-54 اGـؤرّخ
في 15 رمــضــان عـام 1415 اGـوافق 15 فــبـرايــر ســنـة 1995

rاليّةGالذي يحدّد صالحيات وزير ا

- و�ـقـتـضى اGـرسـوم الـتّـنفـيـذيّ رقم 05-79 اGـؤرّخ
في 17 مـــحـــرّم عــام 1426 اGــوافق 26 فـــبـــرايـــر ســـنـــة 2005

rالذي يحدّد صالحيات وزير الثقافة

- و�ـقـتـضى اGـرسـوم الـتّـنفـيـذيّ رقم 12-79 اGـؤرّخ
في 19 ربـــيع األوّل عـــام 1433 اGــــوافق 12 فــــبــــرايـــر ســــنـــة
2012 واGـتـضـمّن إنـشـاء مـركـز جـزائـري لـلـتـراث الـثـقـافي

rوحتديد تنظيمه وسيره Xبني بالطGا

- و�ــقـتـضـى اGـرسـوم الــرّئـاسيّ اGـؤرّخ في 7 ربـيع
الـثاني عام 1423 اGوافق 18 يونـيو سـنة 2002 واGـتضمّن

rالعام للحكومة Xاألم Xتعي

يقـريقـرّرون مــا يأتي :رون مــا يأتي :

اGـاداGـادّة األولى :ة األولى : تــطـبــيـقـا ألحــكـام اGـادّة 6 من اGـرسـوم
الــتّـــنــفـــيــذيّ رقـم 12 - 79 اGــؤرّخ في 19 ربـــيع األوّل عـــام
1433 اGوافق 12 فبـراير سنة 2012 واGذكور أعالهr يهدف

هـــذا الـــقــــرار إلى حتــــديـــد الــــتـــنــــظـــيم الــــداخـــلـي لـــلــــمـــركـــز
اجلزائري للتراث الثقافي اGبني بالطX وملحقاته.

2 : : يـــــضم الـــــتـــــنـــــظـــــــيم الـــــداخـــــلي لـــــلـــــمـــــركـــــز اGــــاداGــــادّة ة 
اجلــــزائـــري لـــلـــتــــراث الـــثـــقـــــافي اGـــبـــني بـــالـــطـــــrX حتت
سـلـطــــة اGـديـــرr الـذي يـســـاعـده مـديـــر مــســـاعـد ويـلـحــق

بـه مكتب األمن الداخلي. مـا يأتي :

rX1 - قسم التثم

r2 - قسم الترقية

وزارة الثقافةوزارة الثقافة
قـرار وزاري مـشـتـرك مـؤرقـرار وزاري مـشـتـرك مـؤرّخ في خ في 18 ذي الـقـعـدة عـام  ذي الـقـعـدة عـام 1433
اGــوافـق اGــوافـق 4  أكـــتــوبــر ســنــة   أكـــتــوبــر ســنــة r 2012 يــحــد r يــحــدّد الــتـــنــظــيمد الــتـــنــظــيم
الداخلي للمـركز اجلزائري للتراث الثقافي اGبنيالداخلي للمـركز اجلزائري للتراث الثقافي اGبني

بالطX وملحقاته.بالطX وملحقاته.
ـــــــــــــــــــــ

rالعام للحكومة Xإن األم
rاليةGووزير ا

rووزيرة الثقافة

عدد اGناصب العلياعدد اGناصب العليااGديريةاGديرية

سكيكدة
سيدي بلعباس

عنابة
قاGة

قسنطينة
اGدية

مستغا
اGسيلة
معسكر
ورقلة
وهران
البيض
إيليزي

برج بوعريريج
بومرداس
الطارف
تندوف

تيسمسيلت
الوادي
خنشلة

سوق أهراس
تيبازة
ميلة

عX الدفلى
النعامة

عX تموشنت
غرداية
غليزان
اجملموعاجملموع

4

4

6

3

6

4

4

3

4

3

6

3

3

3

4

4

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3
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r3 - قسم اإلدارة والوسائل

4 - ملحقـات.

يــحــدّد مــكــان وجـــود كل مــلــحــقــة عـــلى أســاس كــثــافــة
الـــتـــراث اGـــبـــنـي بـــالـــطـــX الـــذي يـــتم حتـــديـــده وإحـــصـــاؤه

لترقيته وتثمينه.

rعــلى اخلــصـــوص rXقـسـم الـتــثـمــ rXـادّة ة 3 : : يــكـــلّـف قـسـم الـتــثـمــGـاداGا
�ــا يأتي :

- إعـــداد ونــشـــر اGــنـــاهج الــتـــقــنـــيــة فـي مــجـــال حــفظ
rوترميمها وصيانتها Xبنية بالطGمتلكات الثقافية اGا

- اGبـاشـرة بـتـحـديـد وجـرد الـتـراث الـثـقافـي اGبـني
rرتبطة بإنتاجهGهارات اGوا Xبالط

- اGـــبـــادرة �ـــلـــفـــات خـــاصـــة بـــاحلـــمـــايـــة الـــقـــانـــونـــيــة
لــلــمـــمــتــلــكـــات الــثــقــافـــيــة اGــبــنـــيــة بــالــطـــX ذات الــقــيــمــة
االســتــثـــنــائــيــة عــلى الـــصــعــيــد احملــلـي والــوطــني والــدولي

rوحتضيرها

- ضمان اGـراقبـة التـقنيـة جلمـيع األشغـال التي تتم
عــلى ©ـتــلــكـات ثــقـافــيــة مـبــنــيـة بــالـطــX ومــحـمــيــة طـبــقـا
لـلـتـشـــريـع والـتـنـظـــيم اGــعـمـول بـهـمـاr ال ســيّـمـا الـقـانـون
رقم 98-04 اGــــــؤرّخ في 20 صــــــفـــــــر عــــــام 1419 اGــــــوافق 15

 rذكور أعالهGيونيو سنة 1998 وا

- الـقـيـام بـجـمـيع الـدراسـات واألبـحـاث الـتي تـرمي
إلى تـطـويـر وحتـسـX تـقـنـيـات حفـظ اGمـتـلـكـات الـثـقـافـية
اGــبـنـيــة بـالـطــX وتـرمـيــمـهـا و/ أو صــيـانـتــهـا وكـذا إجنـاز

rمبان طينية

- ضـمـان جـمـيع مـهـام اGـسـاعـدة الـتـقـنـيـة لـلـمـشـاريع
الــعـــمـــومـــــيـــة اخلــاصـــــة بــحـــفظ اGـــمــتـــلــكـــــات الــثـــقــافـــــيــة

.Xبنــية بالطـGا

يضم قسـم التثمـX قسـم التثمـX ثالث (3) مصـالح :

rعمار الطيني وجردهG1 - مصلحة تشخيص ا

2 - مـــــصــــلـــــحـــــــة تــــطــــــويـــــــر اGــــنـــــــاهج الـــــتـــــقــــنـــــــيــــة
rســاعدة التقنـيةGوا

.X3 - مصلحة الدعم اللوجيستيكي للتثم

تـضم مــصــلــحـة تــشــخــيص اGــعـمــار الــطــيــني وجـردهمــصــلــحـة تــشــخــيص اGــعـمــار الــطــيــني وجـرده
ثالثـة (3) فـروع :

1 - فـــــرع الـــــتــــحـــــقـــــيـــــقـــــات والــــبـــــحـث الـــــوثــــــــائـــــقي
rواحلمايــة القانونـية

2 - فــــــــــرع بـــــــرمــــــجــــــــــة حــــــمـالت الـــــتــــــشـــــخـــــــــيص
rواجلــــرد وتنظيمها

3 - فـــرع نظـــام اإلعالم اجلغـــرافي اخلــاص بـقـاعـدة
اGعطيـات.

تـضم مـصـلـحـة تــطـويـر اGـنــاهج الـتـقـنــيـة واGـسـاعـدةمـصـلـحـة تــطـويـر اGـنــاهج الـتـقـنــيـة واGـسـاعـدة
: (2) Xالتقنية التقنية فرع

rناهج التقنيةG1 - فرع البحث وتطوير ا

2 - فرع اGساعدة واGراقبة التقنية.

Xمــصــلــحـــة الـــدعم الــلــوجــيــســتــيــكي لــلــتــثـــمــXتــضم مــصــلــحـــة الـــدعم الــلــوجــيــســتــيــكي لــلــتــثـــمــ
ثالثــة (3) فـروع :

r1 - فرع البيانات

2 - فـــرع ورشــــات الـــبــــنـــاء والـــنــــجـــارة والـــكــــهـــربـــاء
r...... والترصيص

3 - فرع مخبر اGواد.

rـادّة ة 4 : : يـكــلّـف قـسـم الـتـــرقـــيـة قـسـم الـتـــرقـــيـة عـــلى اخلـصـــوصGـاداGا
�ــا يأتي :

- ضـمـان جــمـيع مـهـام اإلعالم واالسـتـشـارة الـتي من
rعمار الطينيGشأنها ترقية ا

- إجنــــاز وتـــــنــــفـــــيــــذ بـــــرامج أعـــــمــــال بـــــيــــداغـــــوجــــيــــة
rركزGوتعليمية ذات صلة بهدف ا

- تـنظـيم مـخـتـلف الـتـظاهـرات الـثـقـافـية والـعـلـمـية
الــوطـــنـــيـــة مـــنـــهـــا أو الـــدولـــيـــة اGـــرتـــبـــطـــة بـــهـــدف اGـــركــز

rشاركة فيهاGوا

- تـــكــــويـن رصـــيـــد وثــــائـــقي مـــكــتــــوب وبــيـــاني لـه
صــــلـــــة بــــهــــدف اGــــركـــز وتــــزويــــده ووضــــعـه فـي مــــتــــنــــاول
اجلـــمــهــور (مــكــتــبــــة ومــكــتــبــــة الــصــــور الــفــوتــوغــرافــيــة

r(.... ومكتبـة اخلــرائط
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- إنتاج اGعلـومات اGتصلة بهـدف اGركز على جميع
الدعـائم ونشرهـا.

يضم قسـم الترقية قسـم الترقية ثالث (3) مصـالح :

r1 - مصلحة التحسيس

r2 - مصلحــة التوثيق

3 - مصلحة االتصـال.

: (2) Xتضم مصلحة التحسيس مصلحة التحسيس فرع

r1 - فرع العمل البيداغوجي والتعليمي

2 - فرع العمل الثقافي والعلمي.

: (2) Xتضم مصلحة التوثيق مصلحة التوثيق فرع

r1 - فرع االقتناءات وتسيير الرصيد الوثائقي

2 - فرع إعارة الرصيد الوثائقي.

: (2) Xتضم مصلحة االتصـال مصلحة االتصـال فرع

r1 - فرع اإلعالم والنشريات

2 - فرع تكنولوجيات اإلعالم واالتصال.

اGـــــاداGـــــادّة ة 5 : : يــــــكـــــلّف قــــــســم اإلدارة والـــــوســــــائـلr قــــــســم اإلدارة والـــــوســــــائـلr عـــــلى
اخلصوصr �ــا يأتي :

- مسك السجالت احملاسـبية للمركز طـبقا للتشريع
rعمول بهماGوالتنظيم ا

rركزGإعداد تقديرات ميزانية ا -

rركزGستخدمي اG هنيGسار اGتسيير ا -

- إعــــــداد اخملـــــطـط الــــســـــنـــــــوي لـــــتــــســـــيــــــيـــــر اGــــوارد
rالبشـريـة وتطبيقـه

- إعـــــداد اخملــــطـط الــــســـــنـــــوي واGــــتـــــعـــــدد الــــســـــنــــوات
rللتكوين وتنفيذه

rادية للمركزGوارد اGتسيير ا -

- السهر على حتـقيق اGطابقة الـقانونية لإلجراءات
الداخلية الـتي تعرض عليه وإبداء آراء قـانونية ومعاجلة

قضايا اGنازعات اخلاصة باGركز.

: (2) Xيضم قسم اإلدارة والوسائل قسم اإلدارة والوسائل مصلحت

rاليةGوارد البشرية واG1 - مصلحة ا

2 - مصلحــة الوسائل العامة.

: (2) Xالية فرعGوارد البشرية واGالية مصلحة اGوارد البشرية واGتضم مصلحة ا

rيزانية واحملاسبةG1 - فرع ا

2 - فرع تسيير اGستخدمX والتكوين.

: (2) Xتضم مصلحة الوسائل العامة مصلحة الوسائل العامة فرع

r1 - فرع التموين وتسيير اخملازن

2 - فرع الصيانة وحظيرة السيارات.

اGــاداGــادّة ة 6 : : يــســيــر اGــلـــحــقــة اGــنــشــأة طــبــقــا لــلــشــروط
اGــنـصــــوص عـلــيـهــــا في اGـادّة 2 مـن اGـرســـوم الـتّــنـفــيـذيّ
رقــم 12-79 اGــــــــــــــؤرّخ فـي 19 ربــــــــــــــــيــع األوّل عـــــــــــــــام 1433
اGــوافــق 12 فــبـــرايــر ســـنــة 2012 واGـــذكــور أعـالهr رئــيس

ملحقةr وتضم ثالث (3) مصـالح :

rX1 - مصلحة التثم

r2 - مصلحة الترقية

3 - مصلحة الوسائل العامة.

اGـاداGـادّة ة 7 : : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســمـيّـة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ|قراطيّة الشّعبيّة.

حــــــرّر بـــــاجلــــــــزائــــــر في 18 ذي الــــــقــــــعـــــــدة عــــــام 1433
اGوافـق 4 أكتوبر سنة 2012.

وزيرة الثقافةوزيرة الثقافة
خليدة توميخليدة تومي

عن وزير اGاليةعن وزير اGالية
األمX العاماألمX العام
ميلود بوطبةميلود بوطبة

عن األمX العام للحكومةعن األمX العام للحكومة
وبتفويض منهوبتفويض منه

اGدير العام للوظيفة العموميةاGدير العام للوظيفة العمومية
بلقاسم بوشمالبلقاسم بوشمال
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وزارة العمل والتشغيل والضمان االجتماعيوزارة العمل والتشغيل والضمان االجتماعي
قــرار مــؤرخ في قــرار مــؤرخ في 21 ربــيع الــثــانـي عـام  ربــيع الــثــانـي عـام 1433 اGــوافق  اGــوافق 14 مــارس ســنــة  مــارس ســنــة r2012 يــتــضــمـن اعــتــمــاد أعــوان اGــراقـــبــة لــلــضــمــانr يــتــضــمـن اعــتــمــاد أعــوان اGــراقـــبــة لــلــضــمــان

االجتماعي.االجتماعي.
ــــــــــــــــــــــ

�ــوجب قـرار مـؤرخ في 21 ربـيع الــثـاني عـام 1433 اGـوافق 14 مــارس سـنـة 2012 يـعــتـمـد أعــوان اGـراقــبـة لـلــضـمـان
االجتماعي اGذكورون في القائمة اآلتية :

الواليةالواليةالهيئة اGستخدمةالهيئة اGستخدمةاللقب واالسماللقب واالسم

تيسمسيلت

الشلف

بشار

ميلة

اGدية

اGدية

البليدة

تلمسان

عX الدفلى

بومرداس

مستغا

سوق أهراس

الطارف

تبسة

اجلزائر

أم البواقي

اجللفة

اجللفة

اجللفة

عنابة

الصندوق الوطني للتقاعد

"

الصندوق الوطني للضمان االجتماعي اخلاص بغير األجراء

الصندوق الوطني للتأمX عن البطالة

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

الصندوق الوطني للتأمينات االجتماعية للعمال األجراء

"

"

"

ال |ــكن أعـوان اGــراقـبــة اGـذكــورين أعالهr مــبـاشــرة مـهــامـهـم إال بـعــد أداء الـيــمـX اGــنـصــوص عـلــيـهــا في اGـادة 12 من
اGــرســوم الـــتــنــفــيــذي رقم 05-130 اGــؤرخ في 15 ربــيـع األول عـام 1426 اGــوافق 24 أبــريل ســنــة 2005 الــذي يــحــدد شــروط

©ارسة أعوان اGراقبة للضمان االجتماعي وكيفيات اعتمادهم.

خربي مسعود

بلحاج بن زيان ميلود

سهالوي كر|ة

يخلف عبد احلق

قحام عبد النور

طالبي عبد القادر

مروان سعاد

حجار هواري

بن سماعيلي موسى

حسX نورة

سهلي خالد

بوخاري خلضر

نصر عبد الكر¬

عمراني كر¬

لرجان جميل

رطاب عصام

يبرير عبد القادر

معموري عيسى

بن حلرش نوال خديجة

طوايبية صيفي
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©ارسة أعوان اGراقبة للضمان االجتماعي وكيفيات اعتمادهم.

الواليةالواليةالهيئة اGستخدمةالهيئة اGستخدمةاللقب واالسماللقب واالسم

عامر فيصل
بلعسكري خديجة

سهولي محمد رياض
رحماني يونس

كمان هارون
بغدير عبد القادر
بن سماية مر¬

رملة زكرياء
عيوج فاطمة الزهراء

بجاية
وهران

عX تموشنت
عX تموشنت

البليدة
البليدة
البليدة
تيبازة
تيبازة

الصندوق الوطني للضمان االجتماعي اخلاص بغير األجراء
"
"
"
"
"
"
"
"

19 رمضان عام  رمضان عام 1434 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 2838

28 يوليو  سنة يوليو  سنة 2013  م م

قرار مؤرقرار مؤرّخ في أول رجب عام خ في أول رجب عام 1433 اGوافق  اGوافق 22 ماي مايـو سنةو سنة
r2012 يr يــــــتــــــضــــــمن اعمن اعــــــتــــــمــــــاد هاد هــــــيــــــئــــــة خة خــــــاصاصــــة لة لــــــتــــــنــــــصــــــيبيب

العمال.العمال.
ـــــــــــــــــــــــــ

�وجب قـرار مـؤرّخ في أول رجب عام 1433 اGوافق
22 مــايــو ســنــة 2012 تــعــتــمـــد الــهــيــئــة اخلــاصـــة لــتــنــصــيب

الـعـمـال اGسـمـاة "بـلحـاج سـليـم"r الكـائــنة بـ 7 شــارع عـلي
دزيـري حي الـصــديـقـيــة - وهـرانr طـبـقــا ألحــكـام اGــادة 14
من اGـرســوم الـتـنـفـيـذي رقم 27 - 123 اGـؤرّخ في 6 ربـيع
الــــثـــــاني عــــام 1428 اGـــــوافق 24 أبــــريـل ســــنــــة 2007 الــــذي
يـضبط شـروط وكـيفـيـات مـنح االعتـمـاد للـهـيئـات اخلـاصة
لــتــنــصـيـب الـعــمــال وســحــبه مــنــهـا ويــحــدد دفــتــر األعــبـاء
النـموذجي اGـتعـلق �مـارسة اخلـدمة الـعمـوميـة لتنـصيب

العمال.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قــرار مــؤرخ في قــرار مــؤرخ في 3 رمــضــان عــام  رمــضــان عــام 1433 اGــوافق  اGــوافق 22 يــولــيــو يــولــيــو
سـنة سـنة r2012 يـتـضـمن اعتـمـاد هـيئـة خـاصة لـتـنـصيبr يـتـضـمن اعتـمـاد هـيئـة خـاصة لـتـنـصيب

العمال.العمال.
ـــــــــــــــــــــــــ

�وجب قرار مؤرخ في 3 رمضان عام 1433 اGوافق
22 يـولـيــو سـنـة 2012 تـعــتـمــد الـهـيــئـة اخلــاصـة لــتـنــصـيب

الـعمـال اGـسمـاة "تـنـميـة الـثقـافـة البـشـرية" (أر سي آش)
الكـائنة بحي 200 مسكن دبـاح ابراهيم بويعلي عمارة 01
مــــحل رقم 05 - ســــكــــيــــكــــدةr طــــبــــقــــا ألحــــكــــام اGـــادة 14 من
اGــــرســـوم الــــتــــنـــفــــيـــذي رقم 07 - 123 اGــــؤرّخ في 6 ربــــيع
الــــثـــــاني عــــام 1428 اGـــــوافق 24 أبــــريـل ســــنــــة 2007 الــــذي
يـضبط شـروط وكـيفـيـات مـنح االعتـمـاد للـهـيئـات اخلـاصة
لــتــنــصـيـب الـعــمــال وســحــبه مــنــهـا ويــحــدد دفــتــر األعــبـاء
النـموذجي اGـتعـلق �مـارسة اخلـدمة الـعمـوميـة لتنـصيب

العمال.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

غــشت قـــرار مـــؤرخ في قـــرار مـــؤرخ في 19 رمـــضـــان عـــام  رمـــضـــان عـــام 1433 اGــوافق  اGــوافق 7 غــشت 
سنة سنة r2012 يتضمن اعـتماد أعوان اGراقـبة للضمانr يتضمن اعـتماد أعوان اGراقـبة للضمان

االجتماعي.االجتماعي.

ــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجـب قــــــرار مـــــــؤرخ في 19 رمــــــضـــــــان عــــــام 1433
اGــــوافق 7 غــــشت ســــنــــة 2012 يــــعــــتــــمــــد أعــــوان اGــــراقــــبــــة

للضمان االجتماعي اGذكورون في القائمة اآلتية :
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