
العدد العدد 45
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

األربعاء األربعاء 12  ذو القعدة  ذو القعدة عام عام 1434 هـهـ
اGوافق اGوافق  18  سبتمبر سنة   سبتمبر سنة 2013 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

مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة
مــرســوم رئــاسي رقم 13-309 مـؤرخ في 2 ذي الــقــعـــــدة عــام 1434 اGـوافق 8 ســبــتـمــبــر ســنـة r2013 يــتـضــمـن إلــغــاء اGــرسـوم
الــرئـاســي رقم 08-52 اGـؤرخ في 2 صـفـر عـام 1429 اGـوافق 9 فــبـرايـر سـنـة 2008 واGـتـضـمـن إحـداث مـصـلـحـة مـركـزيـة
للشرطة القضائية للمصالح العسكرية لألمن التابعة لوزارة الدفاع الوطني ويحدد مهامها...................................
مــرســوم رئــاسي رقم 13 - 314 مـؤرخ في 9 ذي الــقـعــدة عــام 1434 اGـوافق 15 ســبــتـمــبــر ســنـة r2013 يـتــضـمن تــعـيــX رئـيس
اجمللس الدستوري........................................................................................................................................
مـرســوم رئـاسي رقم 13 - 315 مـؤرخ في 9 ذي الـقـعـدة عــام 1434 اGـوافق 15 ســبـتـمــبـر سـنـة r2013 يـتــعـلق بـنــشـر الـتـشــكـيـلـة
االسمية للمجلس الدستوري.........................................................................................................................
مـرســوم تــنــفــيـذي رقــم 13 - 306 مـؤرخ في 24 شــوّال عـام 1434 اGـوافق 31 غـشـت سـنـة r2013 يــتــضـمـن تـنــظــيم الـتــربــصـات
اGيدانية وفي الوسط اGهني لفائدة الطلبة......................................................................................................
مـرسـوم تـنـفـيـذي رقم 13 - 307 مـؤرخ في 29 شـوال عام 1434 اGـوافق 5 سـبـتـمـبـر سـنـة r2013 يـعــــدل اGـرســـوم الـتـنـفـيــــذي
رقـم 05-322 اGؤرخ في 9 شعـبـان عام 1426 اGوافـق 13 سـبتـمبــر سنـة 2005 واGتـضمـن تـنـظيم اGـفتـشيــة العـامة في
وزارة العـدل وسيرها ومهامها......................................................................................................................
مرسوم تـنفيذي رقم 13 -  308 مؤرّخ في 29 شوال عام  1434 اGوافـق 5 سبتـمبر سنة r2013 يـتضمن إنـشـاء مراكـز نـفسية
بيداغوجية لألطفال اGعوقX ذهنـيا................................................................................................................

.قرارات3 مقرقرارات3 مقرّرات3 آراءرات3 آراء

وزارة ا9اليةوزارة ا9الية

قــرار وزاري مـشـتـرك مـؤرخ في 7 جـمـادى الـثـانـيـة عـام 1434 اGـوافق 17  أبـريـل سـنة r2013  يـتـضـمن وضع بـعض األسالك
اخلاصة التابعة إلدارة الصحة والسكان وإصالح اGستشفيات في حالة القيام باخلدمة لدى مصالح وزارة اGالية.........

قــرار وزاري مـشـتـرك مـؤرخ في 24 جــمـادى الـثــانـيـة عـام 1434 اGـوافق 5 مـايـو سـنـة r2013  يــعـدل ويـتـمـم الـقـرار الـوزاري
اGــشـــتــرك اGــؤرّخ في 30 جــمـــادى األولى عــام 1430 اGـــوافق 25 مـــايــو ســنــة 2009  الـــذي يــحــدد تــعــداد مـــنــاصب الــشــغل
وتصـنيفـها ومدة العـقد اخلاص بـاألعوان العامـلX في نشـاطات احلفظ أو الصـيانة أو اخلـدمات بعنـوان اإلدارة اGركزية
للمديرية العامة لألمالك الوطنية في وزارة اGالية..........................................................................................

وزارة اجملاهدينوزارة اجملاهدين
قــرار مـؤرخ في 20 ربـيع الـثـاني عـام 1434 اGـوافق 3 مـارس سـنـة r2013 يــتـضـمن إنـشـاء مــلـحـقـة Gـركـز اســتـجـمـام اجملـاهـدين
..............................................................................................................................................Xحمام سرغ

وزارة ا9وارد ا9ائيةوزارة ا9وارد ا9ائية
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1434 اGوافق 11  مارس سنـة r2013 يحــــدد تصـنيف اGعهد الوطني
لتحسX اGستوى في التجهيز وكذا شروط االلتحاق باGناصب العليا التابعة له...............................................

قـرار وزاري مـشتـرك مؤرّخ في 18  شوّال عام 1434 اGوافـق 25  غشت سنة r 2013 يحدّد قائـمة إيـرادات ونفقــات حســاب
التخصيص اخلـــاص رقم 086-302  الذي عنوانه "الصندوق الوطني للتسيير اGتكامـل للموارد اGائية"...................

قــرار وزاري مــشـتـــرك مـؤرّخ في 18  شــوّال عـام 1434 اGـوافـق 25  غـشـت سـنـة r 2013 يــتـعــلّق بــكـيــفـيــات مـتــابـعــــة وتـقــيــيم
حســاب التخصيص اخلـــاص رقم 086-302  الذي عنوانه "الصندوق الوطني للتسيير اGتكامـل للموارد اGائية"........

قــرار مــؤرّخ في 3 رمــضـــان عــام 1433 اGـــوافق 22 يـــولــيـــو ســنــة r2012 يـــعــدل الــقـــرار اGــؤرّخ في 18 جــمـــادى األولى عــام 1433
اGوافق 10 أبريل سنة 2012 الذي يحدد تشكيلة اللجنة القطاعية للصفقات لوزارة اGوارد اGائية............................
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وزارة األشغال العموميةوزارة األشغال العمومية

قرار وزاري مـشترك مؤرخ في 12 محـرم عام 1434 اGوافق 26 نوفمـبر سنة 32012 يـحدّد قائمـة اGنارات اGعـزولة بالديوان
الوطني لإلشارة البحرية.............................................................................................................................
قرار مؤرخ في 18 شعبان عام 1434 اGوافق 27 يونيــــو سنـــة r2013 يتضمن تفويض اإلمضاء إلى مدير اإلدارة العامة......

وزارة التضامن الوطني واألسرة وقضايا ا9رأةوزارة التضامن الوطني واألسرة وقضايا ا9رأة

قــرار وزاري مـــشـــتــرك مـــؤرخ في 5 جــمـــادى األولى عــام 1434 اGـــوافق 18 مــارس ســـنــة r2013 يــتـــضــمن وضـع بــعض األسالك
اخلاصة التابعة لإلدارة اGكلفة بالفالحة في حالة القيام باخلدمة لدى وزارة التضامن الوطني واألسرة وقضايا اGرأة.

وزارة التجـارةوزارة التجـارة

قـرار وزاري مــشـتــرك مـؤرّخ في 28  رجب عـام 1433 اGـوافق 18 يـونــيـو ســنـة r 2012 يــحــدّد الـتــنــظـيـم اإلداري Gـركــز تــكـوين
أعوان الرقابة في وزارة التجارة وحتسX مستواهم......................................................................................

وزارة السكن والعمرانوزارة السكن والعمران

قرار مؤرّخ في 13 شعـبان عام 1434 اGوافق 22 يونـيو سنة r2013 يـتضمن اGصـادقة على األرقام االستـداللية لألجور واGواد
لـلــفـصل األول من سـنـة 2013 اGـسـتـعـمـلـة في صــيغ حتـيـX ومـراجـعـة أســعـار صـفـقـات األشـغـال لــقـطـاع الـبـنـاء واألشـغـال
العمومية والري..........................................................................................................................................

 فهرس (تابع) فهرس (تابع)
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مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة
مــــرســـوم رئــــاسي رقم مــــرســـوم رئــــاسي رقم 13-309 مــــؤرخ في  مــــؤرخ في 2 ذي الـــقـــعــــــدة ذي الـــقـــعــــــدة
عــام عــام 1434 اGـوافق  اGـوافق 8 سـبــتـمـبــر سـنـة  سـبــتـمـبــر سـنـة r2013 يــتـضـمنr يــتـضـمن
إلــغــاء اGــرســـوم الــرئــاســي رقم إلــغــاء اGــرســـوم الــرئــاســي رقم 08-52 اGــؤرخ في  اGــؤرخ في 2
صـــــفــــــر عـــــام صـــــفــــــر عـــــام 1429 اGـــــوافق  اGـــــوافق 9 فـــــبــــــرايـــــر ســـــنـــــة  فـــــبــــــرايـــــر ســـــنـــــة 2008
واGـــتـــضـــمن إحـــداث مـــصـــلـــحـــة مـــركـــزيـــة لـــلـــشـــرطـــةواGـــتـــضـــمن إحـــداث مـــصـــلـــحـــة مـــركـــزيـــة لـــلـــشـــرطـــة
الــقــضـــائــيــة لــلـــمــصــالح الـــعــســكـــريــة لألمن الـــتــابــعــةالــقــضـــائــيــة لــلـــمــصــالح الـــعــســكـــريــة لألمن الـــتــابــعــة

لوزارة الدفاع الوطني ويحدد مهامها.لوزارة الدفاع الوطني ويحدد مهامها.
ــــــــــــــــــــ

rإن رئيس اجلمهورية
- بـناء على الـدستـورr ال سيمـا اGادتان 77 (1 و2و8)

rو125 (الفقرة األولى) منه
- و�ــقـتــضى اGــرســوم الـرئــاسي رقم 08-52 اGـؤرخ
في 2 صـــــفـــــر عـــــام 1429 اGـــــوافق 9 فـــــبــــــرايـــــر ســـــنـــــة 2008
واGـتـضـمن إحـداث مـصـلـحـة مـركزيـة لـلـشـرطـة الـقـضـائـية
لــلـــمـــصـــالح الـــعـــســـكــريـــة لألمـن الـــتــابـــعـــة لـــوزارة الـــدفــاع

rالوطني ويحدد مهامها
يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اGــادة األولى: اGــادة األولى: يـــلــغى اGـــرســوم الـــرئــاسي رقم 52-08
اGؤرخ في 2 صـفر عام 1429 اGوافق 9 فبـراير سـنة 2008
واGـتـضـمن إحـداث مـصـلـحـة مـركزيـة لـلـشـرطـة الـقـضـائـية
لــلـــمـــصـــالح الـــعـــســـكــريـــة لألمـن الـــتــابـــعـــة لـــوزارة الـــدفــاع

rالوطني ويحدد مهامها
اGـادة اGـادة 2: : يـنـشـر هـذا اGـرسـوم فـي اجلـريـدة الـرسـمـيـة

للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.
حرر باجلزائر في 2 ذي القعدة عام 1434 اGوافـــق 8

سبتمبر سنة 2013.
عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة

ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ
مــــرســـوم رئــــاسي رقم مــــرســـوم رئــــاسي رقم 13 -  - 314 مــــؤرخ في  مــــؤرخ في 9 ذي الـــقـــعـــدة ذي الـــقـــعـــدة
عــام عــام 1434 اGـوافق  اGـوافق 15 سـبـتمـبـر سـنة  سـبـتمـبـر سـنة r2013 يـتـضمنr يـتـضمن

تعيX رئيس اجمللس الدستوري.تعيX رئيس اجمللس الدستوري.
ــــــــــــــــــــ

rإن رئيس اجلمهورية
- بناء عـلى الدسـتورr السيما اGواد 77 - 8 و78 - 1

rو164 منه
- و�ــــــقـــــتــــــضى اGــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 99 - 240
اGؤرّخ في 17 رجب  عـــــام 1420 اGوافق 27 أكتـوبر سنة
1999  واGـــتـــعــلـق بــالـــتـــعـــيــX فـي الــوظـــائــــف  اGـــدنـــيــــــة

rوالعسكرية للدولة
- و�ــــــقـــــتــــــضى اGــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 12 - 155
اGــؤرّخ في 6 جــمــادى األولى عــام 1433 اGــوافق 29 مــارس
سـنة 2012 واGـتـعـلق بنـشـر الـتـشكـيـلـة االسـميـة لـلـمـجلس

rالدستوري
- و�ــــــقـــــتــــــضى اGــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 13 - 310
اGــؤرّخ في 5 ذي الــقــعــدة عــام 1434 اGــوافق 11 ســبــتــمــبـر
rـتـضـمن إنـهـاء مـهـام الـسـيـد الـطـيب بـلـعـيزGسـنة 2013 وا

 rبصفته رئيسا للمجلس الدستوري

يرسم يرسم ما يأتي ما يأتي :
اGــادة األولى : اGــادة األولى : يـعــX الــســيــد مــراد مــدلــسيr رئــيــسـا

للمجلس الدستوري.
اGـادة اGـادة 2 :  : يـنشـر هـذا اGـرسـوم في اجلريـدة الـرسـمـية

للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.
حـــــــرر  بــــــاجلـــــــزائــــــر في 9 ذي الـــــــقــــــعــــــدة عـــــــــام 1434

اGوافــق 15 سبتمبر سنة 2013.
عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مــــرســـوم رئــــاسي رقم مــــرســـوم رئــــاسي رقم 13 -  - 315 مــــؤرخ في  مــــؤرخ في 9 ذي الـــقـــعـــدة ذي الـــقـــعـــدة
يــتـعـلق  rيــتـعـلق r2013 ـوافق 15 ســبــتـمــبـر ســنـة  ســبــتـمــبـر ســنـةGـوافق  اGعــام عــام 1434 ا

بنشر التشكيلة االسمية للمجلس الدستوري.بنشر التشكيلة االسمية للمجلس الدستوري.
ــــــــــــــــــــ

rإن رئيس اجلمهورية
- بناء عـلى الدسـتورr السيما اGواد 77 - 8 و78 - 1

rو164 منه
- و�ــــــقـــــتــــــضى اGــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 89 - 143
اGــؤرّخ في 5 مـــحـــرّم  عـــــــام 1410 اGــوافق 7 غـــشت ســـنــة
1989  واGــــتــــعــــلق بــــالــــقـــواعــــد اخلــــاصــــة بــــتـــنــــظــــيم اجملــــلس

الــدسـتـوري والـقــانـون األسـاسي لــبـعض مـوظــفـيهr اGـعـدّل
rتمّمGوا

- و�ــــــقـــــتــــــضى اGــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 12 - 155
اGــؤرّخ في 6 جــمــادى األولى عــام 1433 اGــوافق 29 مــارس
سـنة 2012 واGـتـعـلق بنـشـر الـتـشكـيـلـة االسـميـة لـلـمـجلس

rالدستوري
- و�ــــــقـــــتــــــضى اGــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 13 - 314
اGــؤرّخ في 9 ذي الــقــعــدة عــام 1434 اGــوافق 15 ســبــتــمــبـر
سنة 2013 واGتضـمن تعيـX السيد مراد مـدلسيr رئيسا

 rللمجلس الدستوري
يرسم يرسم ما يأتي ما يأتي :

مــــادة وحـــــيــــدة : مــــادة وحـــــيــــدة : تـــــنـــــشـــــر في اجلـــــريـــــدة الــــرســـــمـــــيــــة
لـلجـمهـورية اجلزائـرية الـد�قـراطيـة الشعـبيـةr التـشكـيلة

االسمية للمجلس الدستوري اآلتية :
- السيدتان والسادة :

rرئيسا rمراد مدلسي -
rعضوة rحنيفة بن شعبان -
rعضوا rعبد اجلليل بلعلى -
rعضوا rبدر الدين سالم -

rعضوا rداود Xحس -
rعضوا rمحمد عبو -

rعضوا rمحمد ضيف -
rعضوة rفوزية بن قلة -

- الهاشمي عدالةr عضوا.
حـــــرر  بـــــاجلـــــزائـــــر فــي 9 ذي الـــــقـــــعـــــــدة عـــــــام 1434

اGوافق 15 سبتمبر سنة 2013.
عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة
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مـرسـوم تـنـفـيـذي رقــم مـرسـوم تـنـفـيـذي رقــم 13 -  - 306 مـؤرخ في  مـؤرخ في 24 شـو شـوّال عـامال عـام
1434 اGـوافق  اGـوافق 31 غـشت سـنة  غـشت سـنة r2013 يـتـضـمن تـنـظيمr يـتـضـمن تـنـظيم

الـتــربــصـات اGــيــدانـيــة وفي الــوسط اGــهـنـي لـفــائـدةالـتــربــصـات اGــيــدانـيــة وفي الــوسط اGــهـنـي لـفــائـدة
الطلبة.الطلبة.

ــــــــــــــــــــ

rإنّ الوزير األول

- بـنـاء عـلى تـقـريـر وزيـر الــتـعـلـيم الـعـالي والـبـحث
rالعلمي

- وبـناء على الـدستـورr ال سيمـا اGادتان 85-3 و125
r( الفقرة 2) منه

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 83-11 اGــــؤرخ في 21
رمــضـان عـام 1403 اGـوافق 2 يـولـيــو سـنـة 1983 واGــتـعـلق

rتممGعدل واGا rبالتأمينات االجتماعية

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 83-13 اGــــؤرخ في 21
رمــضـان عـام 1403 اGـوافق 2 يـولـيــو سـنـة 1983 واGــتـعـلق

rتممGعدل واGا rهنيةGبحوادث العمل واألمراض ا

- و�ـقــتـضـى الـقــانـون رقم 99-05 اGـؤرخ في 18 ذي
احلــجــة عـام 1419 اGـوافق 4 أبــريل ســنـة 1999 واGــتــضـمن

 rتممGعدل واGا rالقانون التوجيهي للتعليم العالي

- و�ــــقـــتــــضـى اGـــرســــوم رقم 84-296 اGــــؤرخ في 18
مــحـرم عـام 1405 اGـوافق 13 أكـتـوبـر سـنـة 1984 واGــتـعـلق
�ـهام التدريس والتـكوين باعتـبارها عمال ثـانوياr اGعدل

rتممGوا

- و�ــــقـــتــــضـى اGـــرســــوم رقم 85-243 اGــــؤرخ في 16
مــــــحـــــــرم عــــــام 1406 اGـــــــوافق أول أكـــــــتـــــــوبــــــر ســـــــنــــــة 1985
واGــتــضـــمن الــقــانــون األســـاسي الــنــمــوذجــــي لــلــمــعــاهـــــد

rالوطنية للتكوين العالي

- و�ـــــقـــــتـــــضى اGـــــرســـــوم رقم 88-90 اGـــــؤرخ في 16
رمــضـان عـام 1408 اGـوافق 3 مـايــو سـنـة 1988 واGــتـضـمن
تــــنـــظــــيم تــــداريب الـــطــــلـــبــــة في الــــوسط اGــــهـــنيr اGــــعـــدل

rتممGوا

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

rالوزير األول Xتضمن تعيGوا

- و�قـتـضى اGـرسـوم الـرئـاسي رقم 12-326 اGـؤرخ
في 17 شـــوال عــام 1433 اGــوافق 4 ســـبـــتــمـــبــر ســـنــة 2012

rأعضاء احلكومة Xتضمن تعيGوا

- و�ـقتـضى اGرسوم الـتنـفيذي رقم 01-293 اGؤرخ
في 13 رجب عــام 1422 اGـــوافـق أول أكـــتـــوبـــر ســـنـــة 2001
واGتـعلق �ـهام الـتعـليم والـتكـوين التي يـقوم بـها أسـاتذة
الـتعلـيم والتـكوين الـعالـيX ومسـتخـدمو الـبحث وأعوان

 rتممGا rعموميون آخرون باعتبارها عمال ثانويا

- و�ـقتـضى اGرسوم الـتنـفيذي رقم 03-279 اGؤرخ
في 24 جــمــادى الـثــانـيــة عـام 1424 اGـوافق 23 غــشت ســنـة
2003 الـــــذي يــــحـــــدد مــــهــــام اجلـــــامــــعـــــة والــــقــــواعـــــد اخلــــاصــــة

rتممGعدل واGا rبتنظيمها وسيرها

- و�ـقتـضى اGرسوم الـتنـفيذي رقم 05-299 اGؤرخ
في 11 رجب 1426 اGــــــوافق 16 غــــــشـت ســــــنـــــة 2005 الـــــذي
يـحـدد مـهـام اGـركـز اجلـامــعي والـقـواعـد اخلـاصـة بـتـنـظـيـمه

rوسيره

- و�ـقتـضى اGرسوم الـتنـفيذي رقم 05-500 اGؤرخ
في 27 ذي الــقـــعــدة عــام 1426 اGــوافق 29  ديــســمـــبــر ســنــة
2005 الـذي يـحـدد مــهـام اGـدرسـة خـارج اجلـامـعـة والـقـواعـد

rاخلاصة بتنظيمها وسيرها

- و�ـقتـضى اGرسوم الـتنـفيذي رقم 08-130 اGؤرخ
في 27 ربـيع الـثـانـي عام 1429 اGـوافق 3 مـايـو سـنـة 2008
rــتـضـمـن الـقـانــون األسـاسي اخلــاص بـاألسـتــاذ الـبـاحثGوا

rو بعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي : 

اGـــــاداGـــــادّة األولى :ة األولى : يـــــهـــــدف هــــــذا اGـــــرســـــوم إلـى حتـــــديـــــد
كـيفيات تنـظيم التربـصات اGيدانـية وفي الوسط اGهني
لفائدة طلـبة التكوين العالي في الطورين األول والثاني
وفي مــــرحـــلـــة الـــتـــدرج Gـــؤســـســـات الـــتـــعـــلــــيم والـــتـــكـــوين

.Xالعالي
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اGـاداGـادّة ة 2 :  : تـمــثل الـتــربـصــات اGـيــدانـيــة وفي الـوسط
اGــهـنـي عـنــصــرا أسـاســيــا خملــطط الـتــكــوين ال يــنـفــصل عن
اGسـار البـيداغـوجيr وهي إجبـارية في فـروع التـخصص

اGعنية.

اGــاداGــادّة ة 3 :  : تـــســتـــهـــدف الـــتـــربـــصـــات اGـــيــدانـــيـــة  وفي
الوسط اGهني r ما يأتي :

- اكـــتـــســـاب مـــعـــلـــومــــات عن احلـــقـــائق االقـــتـــصـــاديـــة
rوالتقنية للبالد أو تعزيزها

- انـــــدمـــــاج الـــــطــــالـب تـــــدريـــــجـــــيـــــا في إطـــــار عـــــمـــــله
 rستقبليGا

- مـسـاهـمـة الــطـالب في االبـتـكــار وأعـمـال الـتـصـور
في الهيئة اGستقبلة.

اGـاداGـادّة ة 4 :  : تـخص الـتـربصـات اGـيـدانـيـة  وفي الوسط
اGـهني كل اGيادين والـشعب والتـخصصات الـتي توفرها

 .Xمؤسسات التعليم والتكوين العالي

حتــدد طـبـيـعــة الـتـربــصـات حـسب اGـيــادين والـشـعب
والــتـــخــصــصـــات واGــســـتــوى اGـــعــني وكـــيــفـــيــات الـــتــقــو 
والـــرقـــابـــة وكـــذا بـــرمـــجـــتـه في اGـــســـار بـــقـــرار من وزيـــر
الـتــعـلـيـم الـعـالـي والـبـحـث الـعـلــميr بـالــنـســبـة Gــؤسـسـات
الـتــعــلـيـم الـعــالي والــبـحـث الـعــلــمي وبــقـرار مــشــتـرك مع
الــوزيــر الــوصـي اGــعـنـيr بــالــنــســبــة Gـؤســســات الــتــكــوين

العالي.

5 :  : تــتم بــرمــجــة الــتــربــصــات r خالل كل ســنــة اGـاداGـادّة ة 
Xمــؤسـســة الــتــعــلــيم أو الــتــكــوين الــعــالــيـ Xبــ rجــامــعــيــة

.Xستقبلة للمتربصGعنية والهيئة اGا

اGــــاداGــــادّة ة 6 :  : تــــضــــبط الــــكــــيــــفــــيـــات الــــعــــمــــلــــيــــة لــــســــيـــر
Xباتفاقية تبرم ب rفي إطار البرنامج احملدد rالتربصات
مؤسـسة التعلـيم أو التكوين العالـيX والهيئة اGـستقبلة
اGــعــنـــيــة r يــحـــدد £ــوذجـــهــا طــبـــقــا لـــلــمــلـــحق اGــرفـق بــهــذا

اGرسوم.

وتبX هذه االتفاقية على اخلصوصr ما يأتي :

rرسومةGواألهداف ا XتربصGمخطط عمل ا -

rعتمدةGواضيع اGاحملاور أو ا -

rوعــــنــــد االقــــتــــضـــاء Xهــــويــــة األســــاتــــذة الــــبـــاحــــثــــ -
 rورتبهم XتربصGتابعة ا� XكلفGاإلطارات التقنية ا

rتواريخ التربصات ومددها وأماكنها -

rطلوب استقبالهمGعدد الطلبة ا -

rمدة اتفاقية التربص وكيفيات فسخها  -

- الشروط األخرى. 

اGاداGادّة ة 7 :  : يضـمن تأطـير اGتـربصـX أساتذة بـاحثون
تــعـيـنــهم مـؤسـســة الـتـعـلــيم أو الـتـكــوين الـعـالــيـX. و�ـكن
عـــــــنــــــــد احلـــــــاجــــــــةr االســـــــتــــــــعــــــــانـــــــة بــــــــإطـــــــارات تــــــــقـــــــنــــــــيـــــــة
لـتـأطيـراGتـربصـrX من بـX اGسـتخـدمـX الذين يـثبـتون
مــسـتــوى تــأهـيــلـيــا أعــلى من مــسـتــوى اGـتــربص أو خــبـرة

مهنية محققة.

يـــوضـع اGـــتـــربص مـــدة وجـــوده في أمـــاكن الـــتـــربص
حتت الـسلـطة الـسـلمـية  Gـسؤول تـعـينه مـؤسسـة الـتعـليم

أو التكوين العاليX  أو الهيئة اGستقبلة.

يــــخــــضـع اGــــتــــربص لــــلــــقــــانــــون الــــداخــــلي لــــلــــهــــيــــئــــة
اGستقبلة.

اGــــاداGــــادّة ة 8 :  : تـــتــــقـــاضى اإلطــــارات الـــتــــقـــنــــيـــة اGــــكـــلــــفـــة
�تابعة تربصات الطلبة مكافأة طبقا للتنظيم اGعمول به.

9 :  : يـــجب عــلى اGــتــربـص أن يــودع نــســخــة من اGـاداGـادّة ة 
نتائج أعماله لدى الهيئة اGستقبلة.

10 :  : يــســتــفــيــد اGــتــربــصــون تــعــويــضــا يــومــيــا اGـاداGـادّة ة 
يخصص لتغطـية مصاريف تربصهمr يـحدد مبلغه جزافا

كما يأتي :

rخمسمائة دينار (500 دج) للوجبة الواحدة -

- ألف ومائتا دينار (1200 دج) لليلة الواحدة.

أي مـــجــــمــوع يــــومي قــــدره ألــــفــــان ومــائـــتـــا ديـــنــار
(2200 دج).

ويـصـرف الـتـعـويض الـيــومي اGـنـصـوص عـلـيه أعاله
حسب الشروط اآلتية :

- إذا كــان مـكــان إجــراء الــتـربـص مـوجــودا عــلى بــعـد
تـقل مسافته من مـقر اإلقامـة اجلامعيـة للطالب عن 50 كم
أو تـسـاويـهاr يـتـقـاضى هـذا األخـيـر تـعـويـضـا يـعـادل وجـبة

rأي خمسمائة دينار(500 دج) لليوم الواحد rواحدة

- إذا كــان مـكــان إجــراء الــتـربـص مـوجــودا عــلى بــعـد
يـفوق 50 كم من مـقر اإلقـامـة اجلامـعيـة للـطـالبr يتـقاضى
r هـذا األخـيـر مـجـمـوع الـتــعـويض اخملـصص لـلـيـوم الـواحـد

r(2200 دج)ومائتي دينار Xأي ألف
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- إذا كــان مـكــان إجــراء الــتـربـص مـوجــودا عــلى بــعـد
يـفـوق 50 كم من مــقـر اإلقــامــة اجلـامــعـيــة لـلــطــالبr و�ـكن
اGـؤسسة أو الـهيئـة التي تسـتقبل اGتـربص أن تضمن له
اإليـواءr فـــإنـه يــمـــنـح تــعـويــضـا يــعــادل وجـبــتـX أي ألف

دينار (1000 دج) لليوم الواحد.

11 :  : تـــتـــكـــفل مــــؤســـســـة الـــتـــعـــلـــيـم والـــتـــكـــوين اGــاداGــادّة ة 
الــــعــــالــــيـــX �ــــصــــاريف نــــقـل الـــطــــالـب إلى مــــكــــان إجـــراء

التربص وعودته خالل كل فترة التربص.

اGاداGادّة ة 12 :  : يعاقب اGـتربص عن كل غياب غـير مبرر
طوال مدة التربـص بخصم مبلغ يـناسب مدة الغياب من

التعويض اGنصوص عليه في اGادة 10 أعاله.

اGاداGادّة ة 13 :  : يستـفيـد اGتـربصون من تـغطـية الـضمان
االجتماعي طبقا للتشريع والتنظيم اGعمول بهما.

اGاداGادّة ة 14 :  : �نح الطـالب اGتربص شهادة تربص عند
نـــهــايــة فــتــرة الــتــربص r يــحــدد £ــوذجــهــا طــبــقــا لــلــمــلــحق

اGرفق بهذا اGرسوم.

 اGاداGادّة ة 15 :  : تـستثـنى من مجال تـطبيق هـذا اGرسوم
تــربــصــات الـتــكــويــنــات الــتي تــقــوم بـهــا اGــدارس الــعــلــيـا

لألساتذة.

اGــــاداGــــادّة ة 16 :  : تـــــلــــغـى جــــمـــــيع األحـــــكــــام اخملـــــالــــفـــــة لــــهــــذا
اGـــرســـومr ال ســــيـــمـــا  اGــــرســـوم رقم 88-90 اGــــؤرخ في 16
رمـــضـــان عـــام 1408 اGــــوافق 3 مـــايــــو ســـنـــة r1988 اGـــعـــدل

واGتمم واGذكور أعاله.

اGـــــاداGـــــادّة ة  17 : :  يـــــنــــــشــــــر هـــــذا اGــــــرســــــوم في اجلــــــريـــــدة
الرّسميّة للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــرّر بـــاجلـــزائــر في 24 شـــوّال عــام 1434 اGــوافق 31
غشت سنة 2013.

عبد اGالك ساللعبد اGالك سالل
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اGلحقاGلحق
اجلمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبيةاجلمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية
وزارة التعليم العالي والبحث العلميوزارة التعليم العالي والبحث العلمي

اتفاقية تربصاتفاقية تربص
XبXب

اGؤسسة اجلامعية : .................................................
¦ثلة من طرف : .....................................................

و
اGؤسسة / اإلدارة اGستقبلة : ...................................
¦ثلة من طرف : ....................................................

اGاداGادّة األولى :ة األولى : أحكام عامة

تــخـضع هــذه االتـفــاقـيــة ألحـكــام اGـادة 6 من اGـرسـوم
الـــتـــنـــفـــيـــذي رقم 13-306 اGــؤرخ في 24 شـــوال عــام 1434
اGـــــوافق 31 غـــــشـت ســـــنـــــة r2013  واGـــــتــــــضـــــمـن تـــــنــــــظـــــيم
التربصات اGيدانية وفي الوسط اGهني لفائدة الطلبة.

و أحــــــــــــــــــــــــــــــــــكـــــــــــــــــــــــــــــــــام الــــــــــــــــــــــــــــــــــقــــــــــــــــــــــــــــــــــرار اGـــــــــــــــــــــــــــــــــؤرخ
في.......................................... واGــــتــــعـــلـق بــــطـــبــــيــــعـــة
الـتربـصـات اGيـدانـية وفـي الوسط اGـهـني لفـائـدة الطـلـبة

وتقييمها ومراقبتها.

اGاداGادّة ة 2 :  : موضوع االتفاقية   

تهدف هذه االتفاقية إلى حتديد إطار تنظيم  وسير
الـتــربـصـات اGــيـدانـيــة وفي الـوسط اGـهــني لـفـائــدة طـلـبـة
rـــؤســســـة اجلـــامـــعـــيـــة (جـــامـــعــةGقـــسـم........................... ا

مركز جامعيr اGدرسة).........................................

يـــخص الــتـــربص الــطـــلــبــة اGـــســجــلـــX لــنـــيل شــهــادة
الليسانس في........... اGاستر في..........................

اGاداGادّة ة 3 :  : أهداف التربص

يــهــدف الــتـربـص الـتــكــويــني  إلى الــسـمــاح لــلــطـالب
بتـطبـيق معـارفه النظـرية واGـنهـجيـة التي حتـصل علـيها
خالل تـربـصه و إجنـاز مشـروع نـهـايـة الـدراسة بـتـحـضـير

مذكرة. 

يـــهـــدف الــــتـــربـص إلى حتـــضــــيـــر الــــطـــالـب لـــلــــحـــيـــاة
اGــهــنــيــة. ويــنــدرج الــتــربص ضــمن اGــســار الــبـيــداغــوجي
لـلطـالب وهو إجـباري لـلحـصول عـلى شهـادة الليـسانس /

اGاستر.

حتـــــدد نـــــشـــــاطـــــات الـــــتـــــربص مـن طـــــرف اGـــــؤســـــســــة
اجلـامــعــيـة أو مــؤســســة أو إدارة االسـتــقــبـال و ذلـك حـسب

برنامج التكوين اGتوفر.

اGاداGادّة ة 4 :  : مواضيع التربصات و تنظيم العمل

تـتــرك مـواضـيـع الـتــربـصــات وكـذا مـخــطـطــات عـمل
اGــتــربـصــX واألهــداف اGــرجـوة من الــتــربــصـات لــتــقــديـر
اGـــــشـــــرفــــX عـــــلى الـــــتـــــربــــصـــــات وحتـــــدد حــــسـب بــــرنـــــامج
الـدراســات ومـوضــوع نــهـايــة الـدراســة اGـصــادق عــلـيه من
طـــرف اGــشـــرف األســتـــاذ الــبــاحـث لــلـــمــؤســســـة اجلــامـــعــيــة
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�ــوافـقــة الــهـيــئــات الــبـيــداغــوجـيــة لــلــمـؤســســة اجلـامــعــيـة
............................... والــــهـــيــــئــــات اGـــعــــنـــيــــة بـــالــــتــــكـــفل

بالتربصات في مؤسسة أو إدارة االستقبال.

اGاداGادّة ة 5 :  : تعيX اGؤطرين ومسؤولي التربصات

تـــعــX اGـــؤســســـة اجلــامـــعــيــة أســـتــاذا بـــاحــثـــا مــؤطــرا
للتربص وتعX اGؤسسة اGستقبلة مسؤوال للتربص.

تعX اإلطارات التـقنية (مسؤولو التربص ) اGكلفة
�تابعة اGتربصX من طرف........................ ويجب أن
 يـكــونــوا.................... ويـحــوزوا خـمس (5) سـنـوات من

اخلبرة على األقل.

يــوضع اGــتــربص خالل تــواجــده في أمــاكن الــتـربص
.XعGسؤول التربص اG حتت السلطة السلمية

يــــــجب عــــــلـى اGــــــتــــــربـص خالل تــــــواجــــــده فـي أمــــــاكن
الــــتـــــربص االحـــــتــــرام الـــــتــــام ألحــــكـــــام الــــنـــــظــــام الـــــداخــــلي
للمؤسسة أو اإلدارة اGستقبلة واGصلحة التي أحلق بها. 

اGاداGادّة ة 6 :  : الكيفيات العملية لسير التربص

- مدة التربصات :- مدة التربصات :

تمتد التربـصات على اGرحلة اGمـتدة (من سبتمبر
إلى مايو)

جتري التربصات مرتX في األسبوع.

يتم توزيع التربصات كما يأتي  :

- الـــــــــــــســـــــــــــداسـي األول :- الـــــــــــــســـــــــــــداسـي األول : تـــــــــــربـص تـــــــــــلــــــــــقـــــــــــX لــــــــــدى
مصلحة............لفائدة.........................

- الـــــســـــداسي الـــــثـــــاني :  - الـــــســـــداسي الـــــثـــــاني :   يـــــعــــX اGــــتــــربــــصــــون في
مختلف اGصالح حسب اجلداول اآلتية :

الفوج األولr من............ إلى ............................

الفوج الثانيr من............... إلى .......................

يتكون كل فوج من  (عدد الطلبة) .......................

يتراوح تعـداد كل فوج بالتناسب مع عدد اGؤطرين
وحسب قدرات استقبال اGؤسسة أو اإلدارة اGستقبلة. 

اGاداGادّة ة 7 :  : شروط مختلفة

- مكافأة مسؤولي التربص :- مكافأة مسؤولي التربص :

يـتـلـقى مـسـؤولــو الـتـربص مـكـافـأة تـدفـعـهـا مـؤسـسـة
التعليم العالي طبقا للتنظيم اGعمول به.

- التغطية االجتماعية للمتربص: - التغطية االجتماعية للمتربص: 

تضمـــن اGؤسســـة اجلـامعيـة التغطـيــة االجتماعية
.............................................................................

عـنــد وقـوع حـادث بــسـبب أو �ـنــاسـبــة الـتـربص في
اGـؤسـسـةr تــقع مـسـؤولــيـة الـتـصــريح بـحـادث الــعـمل عـلى

عاتق اGؤسسة أو اإلدارة التي يتم فيها التربص.

يـجب على اإلدارة أو اGـؤسـسـة اGـستـقـبـلـة أن ترسل
إلى اGؤسـسـة اجلامـعيـة الـتي ينـتمي إلـيـها اGـتربص دون
تـأخـيـرr نـسـخــة من الـتـصـريح بـحـادث الـعـمل اGـرسل إلى

هيكل الضمان االجتماعي اخملتص.

- شروط تغيب اGتربص :- شروط تغيب اGتربص :

يرخص للمتربص بالتغيب في احلاالت اآلتية :

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

اGاداGادّة ة 8 :  : مدة االتفاقية و كيفيات فسخها 

تـبـرم اتــفـاقـيـة الــتـربص هـذه Gـدة ثالث (3) سـنـوات
قابلة للتجديد لنفس اGدة.

يـجب عـلى الطـرف الـراغب في إنهـاء هـذه االتفـاقـية
إخــطــار الــطــرف اآلخــر قــبل ســتــة (6) أشــهــر من الــتــاريخ

اGقرر إلنهاء االتفاقية. 

  اGاداGادّة ة 9 :  : سريان االتفاقية

تـسري هذه االتفـاقية ابـتداء من تاريخ توقـيعها من
.Xالطرف

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

مؤسسة التعـليم العالي      اGؤسسة أو اإلدارة اGستقبلةمؤسسة التعـليم العالي      اGؤسسة أو اإلدارة اGستقبلة
   ¦ـثــلــة من طــرف........             ¦ـثــلــة من طـرف.........   ¦ـثــلــة من طــرف........             ¦ـثــلــة من طـرف.........
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اجلريدة الرّسمي

اجلريدة الر
 ذو القعدة عام 1434 هـ هـ

12 ذو القعدة عام 
 سبتمبر  سنة 2013 م

18 سبتمبر  سنة 

اجلمهورية اجلزائرية الدCقراطية الشعبيةاجلمهورية اجلزائرية الدCقراطية الشعبية

شـــهـــادة تـربـصشـــهـــادة تـربـص

- يشهد (مسؤول (ة) التربص) : ........................................................................................................................................................................

بأن الطالب (ة) : .................................................. اLولود (ة) في ................................................................ بـ ..................................................

اLسجل (ة) بـ ( اجلامعةQ اLركز اجلامعيQ اLدرسة) ................................................................................................................................................

قد أجرى (ت) تربص نهاية التكوين في (التخصص) ................................................ بـ (مؤسسةQ إدارة ...............) .................................................

في الفترة اLمتدة ب` ............................................................................ و .....................................................................................................

حرّر بـ  .......................... في : ................................  

مسؤول (ة) مؤسسة التعليم أو التكوين العالي`                                                        مسؤول (ة) اLؤسسة أو اإلدارة اLستقبلة

سلّمت هذه الشهادة الستعمالها gا يسمح به القانون
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مـرســوم تــنـفــيـذي رقم مـرســوم تــنـفــيـذي رقم 13 -  - 307 مـؤرخ في  مـؤرخ في 29 شـوال عـام شـوال عـام
1434 اGوافق  اGوافق 5 سبـتمبـر سنة  سبـتمبـر سنة r2013 يعــدل اGرسومr يعــدل اGرسوم

الــتــنـفــيــذي رقم الــتــنـفــيــذي رقم 05-322  اGـؤرخ في   اGـؤرخ في 9 شـعــبـــان عـام شـعــبـــان عـام
1426 اGـوافـق  اGـوافـق 13 سـبــتـمـبـــر سـنــة  سـبــتـمـبـــر سـنــة 2005 واGــتـضـمـن واGــتـضـمـن

تنـظيم اGفـتشيــة العامـة في وزارة العـدل وسـيرهاتنـظيم اGفـتشيــة العامـة في وزارة العـدل وسـيرها
ومهامها.ومهامها.

ــــــــــــــــــــ

rإنّ الوزير األول

rحافظ األختام rبناء على تقرير وزير العدل -

- وبـنـاء عـلى الــدسـتــورr ال سـيّـمــــا اGـادتــــان  3-85
 rو125 (الفقرة 2) منه

- و�ــــقــــتــــضـى اGــــرســــــوم الــــرئــــــاسي رقم 12 - 325
اGـــؤرخ في 16 شـوال عـام 1433 اGـوافق 3 سـبـتمـبـر سـنة

 rالوزير األول Xتضمن تعيG2012 وا

- و�ــــقــــتــــضـى اGــــرســــــوم الــــرئــــــاسي رقم 12 - 326
اGـــؤرخ في 17 شـوال عـام 1433 اGـوافق 4 سـبـتمـبـر سـنة

rأعضاء احلكومة Xتضمن تعيG2012 وا

- و�ـقتـضى اGرسوم الـتنـفيذي رقم 04-332 اGؤرخ
في 10 رمــضــان عـام 1425 اGـوافق 24 أكــتـوبــر ســنـة 2004

rحافظ األختام rالذي يحدد صالحيات وزير العدل

- و�ـقتـضى اGرسوم الـتنـفيذي رقم 05-322 اGؤرخ
في 9 شـعــبــان عـام 1426 اGـوافق 13 ســبــتـمــبـر ســنـة 2005
واGــتــضــمن تــنـــظــيم اGــفــتــشــيــة الــعــامــة في وزارة الــعــدل

rوسيرها ومهامها

 rوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم ما يأتـي :يرسم ما يأتـي :

اGـادة األولى :اGـادة األولى : تـعـدل اGادة 5 من اGـرسـوم الـتـنـفـيذي
رقم 05-322 اGــــؤرخ في 9 شـــعــــبـــان عـــام 1426 اGــــوافق 13
سـبـتمـبـر سـنة 2005 واGـتـضـمن تـنظـيم اGـفـتـشيـة الـعـامة

في وزارة العدل وسيرها ومهامهاr وحترر كما يأتي : 

"اGــادة 5 :  يـــســـيـــر اGـــفــتـــشـــيـــة الــعـــامـــة مـــفــتـش عــام
ويساعده ثالثون (30) مفتشا ومدير دراسات.

.............(الباقي بدون تغيير)..................".

اGادة اGادة 2 :  :  ينـشر هـذا اGرسـوم في اجلريـدة الرّسـميّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حــــرّر بــــاجلـــزائــــر في 29 شـــوال عـــام 1434 اGــــوافق 5
سبتمبر سنة 2013.

عبد اGالك ساللعبد اGالك سالل

مـرسـوم تـنـفـيـذي رقم مـرسـوم تـنـفـيـذي رقم 13 -   -  308 مـؤر مـؤرّخ في خ في 29 شـوال عـام شـوال عـام
 1434اGــــوافـق اGــــوافـق 5 ســــبــــتـــمــــبـــر ســــنـــة  ســــبــــتـــمــــبـــر ســــنـــة r2013 يــــتــــضـــمنr يــــتــــضـــمن

XعوقGإنـشـاء مراكـز نفـسية بيـداغوجية لألطـفال اXعوقGإنـشـاء مراكـز نفـسية بيـداغوجية لألطـفال ا
ذهنـيا.ذهنـيا.

ــــــــــــــــــــ

rإنّ الوزير األول

- بــــنـــاء عــــلى تــــقـــريــــر وزيـــرة الــــتـــضــــامن الــــوطـــني
rرأةGواألسرة وقضايا ا

- وبـناء على الـدستـورr ال سيّمـا اGادتان 85-3 و125
r(الفقرة 2) منه

- و�ــــقــــتــــضـى اGــــرســــــوم الــــرئــــــاسي رقم 12 - 325
اGـــؤرخ في 16 شـوال عـام 1433 اGـوافق 3 سـبـتمـبـر سـنة

 rالوزير األول Xتضمن تعيG2012 وا

- و�ــــقــــتــــضـى اGــــرســــــوم الــــرئــــــاسي رقم 12 - 326
اGـــؤرخ في 17 شـوال عـام 1433 اGـوافق 4 سـبـتمـبـر سـنة

rأعضاء احلكومة Xتضمن تعيG2012 وا

- و�قـتـضى اGرسـوم التـنفـيذي  رقم 12-05 اGؤرخ
في 10 صـــــفــــــر عـــــام 1433 اGـــــوافق 4 يـــــنــــــايـــــر ســـــنـــــة 2012
واGـــتـــضـــمـن الـــقـــانـــون األســـاسي الـــنـــمـــوذجي Gـــؤســـســـات
التربـية والتـعليم اGتـخصصة لألطـفال اGعوقـrX ال سيما

rادة 4 منهGا

rوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

 يرسم  ما يأتي : يرسم  ما يأتي :

اGـاداGـادّة األولى :ة األولى : تــطـبــيـقـا ألحــكـام اGـادة 4 من اGـرسـوم
الــــتــــنـــفــــيــــذي  رقم 12-05 اGــــؤرخ في 10 صــــفــــر عـــام 1433
اGــوافق 4 يـــنــايــر ســنــة 2012 واGـــذكــور أعالهr يــهــدف هــذا
اGـرسـوم إلـى إنـشـاء مـراكـز نـفـسـيـة بـيـداغـوجـيـة لألطـفـال
اGعوقX ذهـنيا وتـتميم قـائمة هـذه اGراكز طـبقا لـلملحق

4 اGرفق بهذا اGرسوم.

اGاداGادّة ة 2 :  :  ينشر  هـذا اGرسوم في اجلريـدة الرّسميّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حــــرّر بــــاجلـــزائــــر في 29 شـــوال عـــام 1434 اGــــوافق 5
سبتمبر سنة 2013.

عبد اGالك ساللعبد اGالك سالل
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وزارة ا9اليةوزارة ا9الية
قـرار وزاري مرار وزاري مـشــــتـرك مرك مـؤرخ في ؤرخ في 7 ج جـمــــادى الادى الـثـانانـيـة عة عـامام
1434 اG اGـوافق وافق 17  أب  أبـريل سريل سـنة نة r  r2013  يـتضـمن وضعيـتضـمن وضع

بــــعض األسـالك اخلــــاصــــة الــــتــــابــــعــــة إلدارة الــــصــــحــــةبــــعض األسـالك اخلــــاصــــة الــــتــــابــــعــــة إلدارة الــــصــــحــــة
والــســكــان وإصـالح اGــســتــشــفــيــات في حــالــة الــقــيــاموالــســكــان وإصـالح اGــســتــشــفــيــات في حــالــة الــقــيــام

باخلدمة لدى مصالح وزارة اGالية.باخلدمة لدى مصالح وزارة اGالية.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 rالعام للحكومة Xإن األم

 rاليةGووزير ا
rستشفياتGووزير  الصحة والسكان وإصالح ا

قائمة اGراكز النفسية البيداغوجية لألطفال اGعوقX ذهنياقائمة اGراكز النفسية البيداغوجية لألطفال اGعوقX ذهنيا
اGلحق اGلحق 4

مقر اGؤسسةمقر اGؤسسةتسمية اGؤسسةتسمية اGؤسسة

اGــركــز الــنـــفــسي الــبــيــداغـــوجي لألطــفــال اGـــعــوقــX ذهــنــيــا
Xلسوق االثن

اGــركــز الــنـــفــسي الــبــيــداغـــوجي لألطــفــال اGـــعــوقــX ذهــنــيــا
لوادي الزناتي

اGــركــز الــنـــفــسي الــبــيــداغـــوجي لألطــفــال اGـــعــوقــX ذهــنــيــا
Gعسكر - 2

اGــركــز الــنـــفــسي الــبــيــداغـــوجي لألطــفــال اGـــعــوقــX ذهــنــيــا
ألرزيو

اGــركــز الــنـــفــسي الــبــيــداغـــوجي لألطــفــال اGـــعــوقــX ذهــنــيــا
إليليزي

اGــركــز الــنـــفــسي الــبــيــداغـــوجي لألطــفــال اGـــعــوقــX ذهــنــيــا
لبليمور

اGــركــز الــنـــفــسي الــبــيــداغـــوجي لألطــفــال اGـــعــوقــX ذهــنــيــا
لقايس

اGــركــز الــنـــفــسي الــبــيــداغـــوجي لألطــفــال اGـــعــوقــX ذهــنــيــا
Gداوروش

بلدية سوق االثنX - والية بجاية

بلدية وادي الزناتي - والية قاGة

بلدية معسكر - والية معسكر

بلدية أرزيو - والية وهران

بلدية إيليزي - والية إيليزي

بلدية بليمور - والية برج بوعريريج

بلدية قايس - والية خنشلة

بلدية مداوروش - والية سوق أهراس

.........................(بدون تغيير)......................

قرارات3 مقرقرارات3 مقرّرات3 آراءرات3 آراء
- �ــــــقـــــــتـــــــضى اGـــــــرســـــــوم الــــــرئـــــــاسـي رقم 12 - 326
اGــؤرّخ في 17 شـوّال عام 1433 اGــوافـق 4 سـبـتمـبـر سـنة

rأعضاء احلكومة Xتضمّن تعيG2012 وا

- و�ــــقـــتــــضى اGــــرســــوم الـــتّــــنــــفـــيــــذيّ رقم 09 - 240
اGــــؤرّخ في 29 رجـب عـــام 1430 اGــــوافق 22 يـــولـــيــــو ســـنـــة
XــوظـــفــGــتـــضــمـن الــقـــانــون األســـاسي اخلــاص بـــاG2009 وا

rللصحة العمومية Xألسالك النفساني XنتمGا
- و�ــــقـــتــــضى اGــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 09 - 393
اGؤرخ في 7 ذي احلجة عام 1430 اGوافق 24 نوفـمبر سنة
XــوظـــفــGــتـــضــمـن الــقـــانــون األســـاسي اخلــاص بـــاG2009 وا

اGنتمX ألسالك اGـمارسX الطبيX العامX في الصحة
rالعمومية
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اGـادة اGـادة 2 : : يـوزع عــدد اGــنــاصب اخملـصــصــة لــلـمــديــريـة
الــــعـــامـــة لـــلـــجــــمـــارك واGـــذكـــور فـي اجلـــدول أعالهr �ـــعـــدل
مــنـــصب واحــد لـــكل ســـلك عــلى مـــســتـــوى مــفـــتــشــيـــة قــسم

اجلمارك.

3 : : تـــضـــمن مـــصـــالـح وزارة اGـــالـــيـــة تـــســـيـــيــر اGــادة اGــادة 
اGـسـار اGـهني لـلـموظـفـX اGـنتـمـX لألسالك اGـذكورة في
اGــادة األولى أعـالهr طـبــقــا لألحــكـام الــقــانــونـيــة األســاســيـة
احملـددة في اGــرســوم الــتّـنــفــيـذيّ رقم 09 - 240 اGـؤرّخ في
29 رجب عام 1430 اGوافق 22 يوليو سنة 2009 واGرسوم

الــــتـــنــــفــــيـــذي رقم 09 - 393  اGــــؤرخ في 7 ذي احلـــجـــة عـــام
1430 اGوافق 24 نـوفـمبـر سـنة 2009 واGـرسـوم التـنفـيذي

رقم 11 - 121  اGــــــؤرّخ في 15 ربــــــيـع الــــــثــــــانـي عـــــام 1432
اGوافق 20 مارس سنة 2011 واGذكورة أعاله.

اGـادة اGـادة 4 :  : يـسـتــفـيـد اGـوظــفـون اGـوضــوعـون في حـالـة
الـــقـــيـــام بــــاخلـــدمـــة من احلق فـي الـــتـــرقـــيـــة طـــبـــقـــا ألحـــكـــام
اGرسوم الـتّنفيذيّ رقم 09 - 240 اGؤرّخ في 29 رجب عام
1430 اGـوافق 22 يـولـيــو سـنـة 2009 واGـرســوم الـتـنــفـيـذي

رقم 09 - 393  اGــؤرخ في 7 ذي احلــجــة عــام 1430 اGــوافق
24 نوفـمبر سنة 2009 واGرسوم الـتنـفيذي رقم 11 - 121

اGـؤرّخ في 15 ربـيع الــثــاني عـام 1432 اGـوافق 20 مـارس
سنة 2011 واGذكورة أعاله.

XوظفGشـغولة من طـرف اGادة 5 :  : تـكون الرتـبة اGادة اGا
الــذيـن اســـتــفـــادوا من تـــرقـــيـــة مـــحل حتـــويل إلى الـــرتـــبــة

اجلديدة.

اGــادة اGــادة 6 :  : تـــلــغـى أحــكـــام الــقـــرار الـــوزاري اGــشـــتــرك
اGؤرّخ في 22 شوّال عام 1414 اGوافق 3 أبريل سنة 1994
والـقرار الـوزاري اGـشـتـرك اGؤرّخ في 28 ذي القـعـدة عام

1416 اGوافق 17 أبريل سنة 1996 واGذكورين أعاله.

التعدادالتعداد األسالكاألسالك

األطباء العامون في الصحة العمومية

جــــراحــــو األســــنــــان الــــعــــامــــون في الــــصــــحــــة
العمومية

الصيادلة العامون في الصحة العمومية

اGساعدون االجتماعيون للصحة العمومية

¦رضو الصحة العمومية

اخملبريون للصحة العمومية

2

2

1

1

4

5

2 - بعنوان اGديرية العامة للجمارك : - بعنوان اGديرية العامة للجمارك :

التعدادالتعداد األسالكاألسالك

األطباء العامون في الصحة العمومية
اGساعدون االجتماعيون للصحة العمومية

¦رضو الصحة العمومية
النفسانيون العياديون للصحة العمومية

52

52

52

52

- و�ــــقـــتــــضي اGــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 11 - 121
اGـؤرّخ في 15 ربـيع الــثــاني عـام 1432 اGـوافق 20 مـارس
XوظفGتضمن القانون األساسي اخلاص باGسنة 2011 وا

rللصحة العمومية Xألسالك شبه الطبي XنتمGا
- 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
22 شوّال عام 1414 اGوافق 3 أبريل سنة 1994 واGتضمن

وضع بـعض األسالك اخلـاصـة في وزارة الـصـحـة والـسـكان
في وضعـيـة خدمـة لـدى وزارة االقتـصـاد (اGديـريـة العـامة

rتمّمGللجمارك) ا
- و�ــقـتــضي الـقــرار الـوزاري اGــشـتــرك اGـؤرّخ في
28 ذي الــــقــــعــــدة عــــام 1416 اGــــوافق 17 أبــــريل ســــنــــة 1996

واGــــــتــــــضــــــمــن وضـع بـــــــعـض األسـالك اخلـــــــاصـــــــة بــــــوزارة
الــصــحــة والــســـكـــان في حـــالـــة الـــقـــيـــام بـــالـــخــدمــة لـدى

rاليةGوزارة ا
يقريقرّرون ما يأتي :رون ما يأتي :

اGـادة األولى :اGـادة األولى :  تـطـبـيـقـا ألحـكـام اGـادة 2 من اGـرسـوم
الــتّـــنـــفــيـــذيّ رقم 09 - 240 اGــؤرّخ في 29 رجب عــام 1430
اGـــــوافق 22 يـــــولــــيـــــو ســـــنــــة 2009 واGــــادة 2 من اGـــــرســــوم
الــــتـــنــــفــــيـــذي رقم 09 - 393  اGــــؤرخ في 7 ذي احلـــجـــة عـــام
1430 اGوافق 24 نوفـمبر سنة 2009 واGادة 3 من اGرسوم

التـنفـيذي رقم 11 - 121  اGؤرّخ في 15 ربيع الـثـاني عام
rــــــذكــــــورة أعالهGــــــوافق 20 مــــــارس ســــــنــــــة 2011 واG1432 ا

يوضع في حالة القـيام باخلدمة لدى مصالح وزارة اGالية
وفـي حـــدود الـــتـــعـــدادات اGـــنـــصــوص عـــلـــيـــهـــا �ـــوجـب هــذا

القرارr اGوظفون اGنتمون لألسالك اآلتية :
1 - بـعـنوان اإلدارة اGـركـزية لـوزارة اGـاليـة (اGـركز - بـعـنوان اإلدارة اGـركـزية لـوزارة اGـاليـة (اGـركز

الطبي االجتماعي) :الطبي االجتماعي) :
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اGـاداGـادّة ة 7 :  يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســمـيّـة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــرّر بـــاجلــــزائـــر في 7 جــــمــــادى الـــثــــانـــيــــة عـــام 1434
اGوافق 17 أبريل سنة 2013.

عن األمX العام للحكومةعن األمX العام للحكومة
وبتفويض منهوبتفويض منه

اGدير العام للوظيفة العموميةاGدير العام للوظيفة العمومية
بلقاسم بوشمالبلقاسم بوشمال

وزير الصحة والسكان وإصالحوزير الصحة والسكان وإصالح
اGستشفياتاGستشفيات

عبد العزيز زياريعبد العزيز زياري

عن وزير اGاليةعن وزير اGالية
األمX العاماألمX العام
ميلود بوطبةميلود بوطبة

- و�ــــــقـــــتــــــضى اGــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 12 - 326
اGـؤرّخ في 17 شـوّال عـام 1433 اGـوافق 4 ســبــتـمــبـر ســنـة

rأعضاء احلكومة Xتضمّن تعيG2012 وا

- و�ــــقـــــتــــضى اGـــــرســــوم الـــــتــــنــــفـــــيــــذي رقم 95 - 54
اGـؤرخ في 15 رمـضان عام 1415 اGـوافق 15 فبـراير سـنة

rاليةG1995  الذي يحدد صالحيات وزير ا

- 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�ـقـتـضى اGـرسـوم  الـرئـاسي اGـؤرّخ في 7 ربـيع
الـثاني عام 1423 اGوافق 18 يونـيو سـنة 2002 واGـتضمّن

rالعامّ للحكومة Xاألم Xتعي
- و�ــقـتــضى الـقــرارالـوزاري اGــشـتــرك اGـؤرّخ في
30 جــمــادى األولى عـام 1430 اGـوافق 25 مـايــو ســنـة 2009

الذي يحـدد تعداد مـناصب الشـغل وتصـنيفـها ومدة الـعقد
اخلاص باألعوان العاملX في نشاطات احلفظ أو الصيانة
أو اخلـدمــات بـعــنـوان اإلدارة اGــركـزيــة لـلــمـديــريـة الــعـامـة

rاليةGلألمالك الوطنية في وزارة ا
يقريقرّران ما يأتي :ران ما يأتي :

اGـــــــــاداGـــــــــادّة األولى :ة األولى : تــــــــعـــــــــدل أحـــــــــكــــــــام اGـــــــــادة األولـى من
الــقـرارالــوزاري اGــشــتــرك اGـؤرّخ في 30 جــمــادى األولى
عام 1430 اGوافق 25 مايو سنة 2009 واGذكور أعالهr كما يأتي :
"اGـادّة األولى : تـطبـيـقا ألحـكـام اGادة 8  من اGـرسوم
الـرئـاسي رقم 07 - 308 اGـؤرخ في 17 رمــضـان عـام 1428
اGوافق 29 سبتمبر سنة 2007 واGذكور أعالهr يهدف هذا
القرار إلى حتديد تـعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة
الــعـقـد اخلـاص بــاألعـوان الـعــامـلـX في نــشـاطـات احلـفظ أو
الـصـيانـة أو اخلـدمات بـعـنوان اإلدارة اGـركـزية لـلـمديـرية
الـعـامــة لألمالك الـوطـنـيـة بـوزارة اGـالـيـةr طـبـقـا لـلـجـدول

اآلتي :

ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ
قـرار وزاري مرار وزاري مـشـتـرك مؤرخ في رك مؤرخ في 24 ج جـمـادى الثادى الثـانانـيـة عامة عام
1434 اG اGــــــــوافق وافق 5 م مــــــــايايــــــــو سو ســــــــنــــــة ة r2013 يr يــــــــعــــــــدل ويدل ويــــــــتــــــــمممم

جــــمــــادىادى الالــــقــــرار الرار الــــــوزاري اGوزاري اGــــشــــــتــــرك اGرك اGــــؤرؤرّخ في خ في 30 ج 
األولى عاألولى عـام ام 1430 اG اGـوافق وافق 25 م مـايايــــو سو ســــنـة ة 2009 ال الـذيذي
يحدد تـعداد منـاصب الشـغل وتصنـيفـها ومدة الـعقديحدد تـعداد منـاصب الشـغل وتصنـيفـها ومدة الـعقد
اخلــاص بــاألعــوان الــعــامــلــX في نــشــاطــات احلــفظ أواخلــاص بــاألعــوان الــعــامــلــX في نــشــاطــات احلــفظ أو
الـــصـــيـــانـــة أو اخلـــدمـــات بـــعـــنـــوان اإلدارة اGـــركـــزيـــةالـــصـــيـــانـــة أو اخلـــدمـــات بـــعـــنـــوان اإلدارة اGـــركـــزيـــة
لــــلـــمـــديـــريـــة الــــعـــامـــة لألمالك الــــوطـــنـــيـــة في وزارةلــــلـــمـــديـــريـــة الــــعـــامـــة لألمالك الــــوطـــنـــيـــة في وزارة

اGالية.اGالية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

rالعام للحكومة Xإن األم
rاليةGووزير ا

- �قتـضى اGرسـوم  الرئاسي رقم 07 - 308 اGؤرخ
في 17 رمـضـان عام 1428 اGـوافق 29 سـبـتمـبـر سـنة 2007
الــــذي يــــحــــدد كـــيــــفــــيــــات تــــوظــــيف األعــــوان اGــــتـــعــــاقــــدين
وحــقـــوقــهـم وواجــبـــاتـــهم والـــعــنـــاصـــر اGــشـــكـــلــة لـــرواتـــبــهم
والــقــواعـد اGــتـعــلــقـة بــتـســيـيــرهم وكــذا الـنــظــام الـتــأديـبي

rادة 8 منهGال سيما ا rطبق عليهمGا

التصنيفالتصنيف

التعدادالتعداد
( 2+1 )

الرقمالرقم
االستداللياالستداللي

مناصب الشغلمناصب الشغل

20

7

9

19

55

200

219

"

1

2

الصنفالصنف

التعداد حسب طبيعة عقد العملالتعداد حسب طبيعة عقد العمل

التوقيتالتوقيت
اجلزئياجلزئي

التوقيتالتوقيت
الكاملالكامل

التوقيتالتوقيت
اجلزئياجلزئي

التوقيتالتوقيت
الكاملالكامل

عقد محدد اGدةعقد محدد اGدة
(2)

عقد غير محدد اGدةعقد غير محدد اGدة
(1)

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

-
-
9

-
9

20

7

-
19

46

حارس
عون خدمة من اGستوى األول
عامل مهني من اGستوى األول

سائق سيارة من اGستوى األول
اجملموع العاماجملموع العام
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- �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
- و�ــــــقـــــتــــــضى اGــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 12 - 326
اGـؤرّخ في 17 شـوّال عـام 1433 اGـوافق 4 ســبــتـمــبـر ســنـة

rأعضاء احلكومة Xتضمن تعيG2012  وا

- و�ــــقـــتــــضى اGــــرســــوم الـــتّــــنــــفـــيــــذيّ رقم 94 - 280
اGؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1415 اGوافق 17 سبتمبر
Xـركــز الـوطــني لــتـحــسـGــتـضــمن حتـويـل اGســنــة 1994 وا
اGـسـتــوى في الـري إلى مــعـهـد وطــني لـتــحـسـX اGــسـتـوى

rتمّمGعدّل واGا rفي التجهيز
- و�قتـضى اGرسوم التّـنفيذيّ رقم 95 - 54 اGؤرّخ
في 15 رمــضــان عـام 1415 اGـوافق 15 فــبـرايــر ســنـة 1995

rاليّةGالّذي يحدّد صالحيات وزير ا

وزارة اجملاهدينوزارة اجملاهدين
قــــرار مـــــؤرخ في قــــرار مـــــؤرخ في 20 ربـــــيع الــــثـــــاني عــــام  ربـــــيع الــــثـــــاني عــــام 1434 اGــــوافق  اGــــوافق 3
مــارس ســنــة مــارس ســنــة r2013 يــتــضــمن إنـــشــاء مــلــحــقــة Gــركــزr يــتــضــمن إنـــشــاء مــلــحــقــة Gــركــز

.Xاستجمام اجملاهدين حمام سرغ.Xاستجمام اجملاهدين حمام سرغ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

rإن وزير اجملاهدين
- �ـقـتـضى اGـرسوم رقم 88-176 اGـؤرخ في 9 صـفر
عــام 1409 اGــوافق 20 ســبـــتــمــبـــر ســنــة 1988 الــذي يــحــول

اGقراGقر

- بلدية أفلو (والية األغواط).

تسمية ملحقة مركزتسمية ملحقة مركز
استجمام اجملاهديناستجمام اجملاهدين

.Xملحقة مركز استجمام اجملاهدين حمام سرغ -

عن األمX العام للحكومةعن األمX العام للحكومة
وبتفويض منهوبتفويض منه

اGدير العام للوظيفة العموميةاGدير العام للوظيفة العمومية
بلقاسم بوشمالبلقاسم بوشمال

عن وزير اGاليةعن وزير اGالية
األمX العاماألمX العام
ميلود بوطبةميلود بوطبة

اGـادة اGـادة 2: يـنــشــر هــذا الـقــرار في اجلــريــدة الـرســمــيـة
للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.

حــــــرر بـــــاجلــــــزائـــــر في 20 ربــــــيع الـــــثــــــاني عـــــام 1434
اGوافق 3 مارس سنة 2013.

محمد الشريف عباسمحمد الشريف عباس

وزارة ا9وارد ا9ائيةوزارة ا9وارد ا9ائية
قــــــرار وزاري مرار وزاري مــــشــــتــــرك مرك مــــؤرخ في ؤرخ في 28 رب ربــــيع اليع الــــــثــــاني عاني عــــامام
1434 اG اGــــــــــــــــــوافق وافق 11  م  مــــــــــــــــــارس سارس ســــــــــــــــــنــــــــــــــــة ة r2013 يr يــــــــــــــــــحــــــــــــــــــدددد

تــــصـنــــيف اGيف اGــــعــــهــــد الد الـوطوطــــني لني لــــتــــحـســــX اXG اGــــســــتـوى فيوى في
التالتـجـهـيـز وكذا شز وكذا شـروط االلروط االلـتـحـاق باق بـاGناGنـاصب الاصب الـعـلـيايا

التابعة له.التابعة له.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 rالعام للحكومة Xإن األم
 rاليةGووزير ا

rائيةGوارد اGووزير ا

اGـاداGـادّة ة 2 :  يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســمـيّـة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــرّر بـــاجلـــزائـــر في 24 جـــمـــادى الـــثـــانـــيـــة عــام 1434
اGوافق 5 مايو سنة 2013.

مـــراكـــز االســـتــجـــمـــام لـــقـــدمـــاء اجملـــاهــديـن إلى مـــؤســـســات
عـمــومـيـة ذات طــابع إداري ويـنــشئ مـراكـز أخــرىr اGـعـدّل

rادة 4 منهGال سيما ا rتممGوا

- و�ـقـتــضى اGـرسـوم الـرئـاسي رقم 12-326 اGـؤرخ
في 17 شـــوال عــام 1433 اGــوافق 4 ســـبـــتــمـــبـــر ســـنــة 2012

rأعضاء احلكومة Xتضمن تعيGوا

- و�قـتـضى اGرسـوم التـنفـيذي رقم 91-295 اGؤرخ
في 14 صــفـر عـام 1412 اGـوافق 24 غــشت ســنـة 1991 الـذي

rتممGعدل واGا rيحدد صالحيات وزير اجملاهدين

يقرر ما يأتي:يقرر ما يأتي:

اGــادة األولى:اGــادة األولى: تــطــبــيــقــا ألحــكــام اGـادة 4 مـن اGــرسـوم
رقم 88-176 اGــــــؤرخ في 9 صــــــفـــــــر عــــــام 1409 اGــــــوافق 20
ســبــتـمــبــر ســنـة 1988 واGــذكـور أعـالهr يـهــدف هــذا الــقـرار
إلـى إنــشـــاء مـــلــحـــقـــة Gــركـــز اســـتــجـــمـــام اجملــاهـــدين حلـــمــام

سرغX حتدد تسميتها ومقرهاr طبقا للجدول اآلتي :
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- و�ــقــتـــضى اGــرســـوم الــتــنـــفــيــذي رقم 2000 - 324
اGــؤرخ في 27 رجب عــام 1421 اGــوافق 25 أكــتـــوبــر ســـنــة

rائيةGوارد اG2000  الذي يحدد صالحيات وزير ا

- 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�قتـضى اGرسوم التـنفيذي رقم 08 - 04 اGؤرخ
في 11 مــــحــــرم عـــام 1429 اGــــوافق 19 يــــنــــايــــر ســــنـــة 2008
XــــوظــــفــــGــــتـــــضــــمن الــــقــــانــــون األســـــاسي اخلــــــــاص بــــاGوا
اGــنــتــمــX لألسـالك اGــشــتــركــة في اGــؤســســات واإلدارات

rالعمومية
- و�ــــقـــتــــضى اGــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 08 - 361
اGــؤرخ في 10 ذي الـــقـــعـــدة عــام 1429 اGــوافق 8 نـــوفـــمـــبــر
XوظفGتضمن القانون األساسي اخلاص باGسنة 2008 وا
اGــنـتــمــX إلى األسالك اخلــاصــة بــاإلدارة اGــكـلــفــة بــاGـوارد

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

rالعام للحكومة Xاألم Xتعي

- و�ــقـتــضى الـقــرار الـوزاري اGــشـتــرك اGـؤرّخ في
28 رمــــضــــان عــــام 1426 اGــــوافق 31 أكــــتــــوبــــر ســــنــــة 2005

Xـتـضــمن الـتـنــظـيم اإلداري لـلــمـعـهــد الـوطـني لــتـحـسـGوا
rستوى في التجهيزGا

يقريقرّرون ما يأتي :رون ما يأتي :

اGادة األولى :اGادة األولى :  تـطبـيقـا ألحكـام اGادة 13 من اGـرسوم
الـرّئـاسيّ رقم 07 - 307 اGـؤرّخ في 17 رمــضـان عـام 1428
اGـوافق 29 ســبــتـمــبــر ســنـة 2007  واGـذكــور أعالهr يــهـدف
Xـعهـد الوطـني لتـحسGهـذا القـرار إلى حتديـد تصـنيف ا
اGسـتـوى في الـتـجـهـيـز وكذا شـروط االلـتـحـاق بـاGـناصب

العليا التابعة له.

اGادة اGادة 2 :  :  يصـنف اGعـهد الوطـني لتـحسX اGـستوى
في التجهيز في الصنف بr القسم 1.

3 : :  حتـــدد الـــزيـــادة االســـتـــداللـــيــــة لـــلـــمـــنـــاصب اGــادة اGــادة 
الـعـلــيـا الـتـابـعــة لـلـمـعـهــد الـوطـني لـتـحــسـX اGـسـتـوى في
الـتــجــهـيــز وكـذا شــروط االلــتـحــاق بــهـذه اGــنـاصـبr طـبــقـا

للجدول اآلتي :

طريقةطريقة
XالتعيXالتعي

اGؤسسةاGؤسسة
العموميةالعمومية

اGناصباGناصب
اGستوىاGستوىالقسمالقسمالصنفالصنفالعلياالعليا

السلالسلّميمي
الرقمالرقم

االستداللياالستداللي

التصنيفالتصنيف
شروط التعيX في اGنصبشروط التعيX في اGنصب

-

- مــهـنــدس رئـيــسي في اGـوارد اGــائـيــة عـلى
األقـلr مـــــرسـم يــــــثـــــبـت ثالث ( 3 ) ســــــنـــــوات

rأقدمية بصفة موظف
- مــهــنــدس دولــة في اGــوارد اGــائــيــة  يــثــبت
أربع ( 4 ) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة.

- مـتصـرف رئيـسي على األقل مـرسم يثبت
rثالث ( 3 ) سنوات أقدمية بصفة موظف

- مـتـصـرف يـثبت أربع ( 4 ) سنـوات خـدمة
فعلية بهذه الصفة.

- مــهـنــدس رئـيــسي في اGـوارد اGــائـيــة عـلى
األقلr مـــرسم يـــثــبت ســـنــتــX ( 2 ) أقـــدمـــيــة

rبصفة موظف
- مــهــنــدس دولـة فـي اGـوارد اGــائــيــة  يــثـبت
ثالث ( 3 ) ســــنــــوات خــــدمــــة فــــعــــلــــيــــة بــــهــــذه

الصفة.

مرسوم

قرار من
الوزير

قرار من
الوزير

قرار من
الوزير

اGعهدGعهد
الوطنيالوطني
XلتحسXلتحس

اGستوى فياGستوى في
التجهيزالتجهيز

597

215

215

129

م

م - 1

م - 1

م - 2

1

1

1

1

ب

ب

ب

ب

مدير عام

مدير
هندسة
التكوين

مدير
االدارة

والوسائل

رئيس
دائرة
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5 :  يـــســـتـــفـــيـــد اGـــوظـــفـــون اGـــعـــيّـــنـــون بـــصـــفــة اGــاداGــادّة ة 
قـــانـــونــيـــة في اGـــنـــصب الـــعــالـي "رئــيس مـــصـــلـــحــة "r من
الـزيــادة االسـتـداللـيـة احملـددة في اجلـدول أعالهr ابـتـداء من

أول يناير سنة 2008.

6 :  يـــســـتـــفـــيـــد اGـــوظـــفـــون اGـــعـــيّـــنـــون بـــصـــفــة اGــاداGــادّة ة 
قانـونيـة في اGنـاصب العـليــــا اGذكـــــورة أعــــاله والذين
ال يــــســــتــــوفــــــــون شـــــــــروط الــــتـــــعــــيــــX اجلــــديــــــــــدةr من
الــزيــــــادة االســتــداللـــيــة احملـــددة �ــوجب هـــذا الــقــرارr إلى

غاية إنهاء مهامهم في اGنصب العالي اGشغول.

اGاداGادّة ة 7 :  : يجب أن يـنتـمي اGوظـفون الـذين يشـغلون
مناصب عـليـا إلى رتب تكون مـهامـها موافـقة لـصالحيات

الهياكل اGعنية.

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

حـــــرّر بـــــاجلــــزائـــــر في 28 ربـــــيع الـــــثـــــانـي عــــام 1434
اGوافق 11  مارس سنة 2013.

اGـادة اGـادة 4 :  :  تطـبـيـقـا ألحـكـام اGادة 10 من اGـرسـوم الـرّئـاسيّ رقم 07 - 307 اGـؤرّخ في 17 رمـضـان عام 1428 اGـوافق 29
سبـتمبر سنة 2007  واGذكـور أعالهr حتدد الزيادة االستداللـية للمنصب الـعالي " رئيس مصلـحة " وكذا شروط االلتحاق

بهذا اGنصبr طبقا للجدول اآلتي :

طريقةطريقة
XالتعيXالتعي

اGؤسسةاGؤسسة
العموميةالعمومية

اGنصباGنصب
الزيادةالزيادةاGستوى اGستوى العاليالعالي

االستدالليةاالستداللية

التصنيفالتصنيف
شروط التعيX في اGنصبشروط التعيX في اGنصب

- مـلحق رئـيـسي لإلدارة عـلى األقلr يـثبت ثالث ( 3 )
rسنوات من اخلدمة الفعلية بهذه الصفة

- مـلـحق اإلدارةr يـثـبت ست ( 6 ) سـنـوات من اخلـدمـة
الفعلية بهذه الصفة.

مقرر من
اGدير العام
للمعهد

اGعهداGعهد
الوطنيالوطني
XلتحسXلتحس

اGستوى فياGستوى في
التجهيزالتجهيز

55 4 رئيس
مصلحة

عن األمX العام للحكومةعن األمX العام للحكومة
وبتفويض منهوبتفويض منه

اGدير العام للوظيفة العموميةاGدير العام للوظيفة العمومية
بلقاسم بوشمالبلقاسم بوشمال

 وزير اGوارد اGائية وزير اGوارد اGائية
حسX نسيبحسX نسيب

وزير اGاليةوزير اGالية
كر  جوديكر  جودي

قــــرار وزاري مـــشــــتــــرك مـــؤرقــــرار وزاري مـــشــــتــــرك مـــؤرّخ في خ في 18  شـــو  شـــوّال عـــام ال عـــام 1434
25  غـــــشـت ســـــنـــــة   غـــــشـت ســـــنـــــة r 2013 يـــــحــــــد r يـــــحــــــدّد قـــــائــــــمـــــةد قـــــائــــــمـــــة اGـــــوافـق اGـــــوافـق 
إيـــرادات ونــفــقــــات حــســــاب الــتــخــصــيص اخلـــــاصإيـــرادات ونــفــقــــات حــســــاب الــتــخــصــيص اخلـــــاص
رقم رقم 086-302  الـــذي عـــنــوانـه "الـــصـــنــدوق الـــوطـــني الـــذي عـــنــوانـه "الـــصـــنــدوق الـــوطـــني

للتسيير اGتكامـل للموارد اGائية".للتسيير اGتكامـل للموارد اGائية".
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

rاليةGإن وزير ا
rائيةGوارد اGووزير ا

- �ـقــتــضى اGــرســوم الــرّئــاسيّ 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�ـقتـضى اGرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 96-206 اGؤرّخ
في 18 مـــحـــرّم عــــام 1417 اGــــوافق 5 يــــونـــيـــــو ســـنـــة 1996
الـذي يـحـدّد كـيـفـيـات تـسـيـيـر حـسـاب الـتـخـصـيص اخلـاص
رقم 086 -302 الذي عنوانه "الـصندوق الوطني للتسيير

rتمّمGعدّل واGا r"ائيةGتكامل للموارد اGا
- و�ــقـــتـــضى اGـــرســـوم الــتّـــنـــفــيـــذيّ رقم 2000 -324
اGــؤرّخ في 27 رجب عــام 1421 اGــوافق 25 أكــتـــوبــر ســـنــة

rائيةGوارد اG2000 الذي يحدّد صالحيات وزير ا

يقـريقـرّران مــا يأتي :ران مــا يأتي :
اGـاداGـادّة األولى :ة األولى : تــطـبــيـقـا ألحــكـام اGـادّة 3 من اGـرسـوم
الـــتّــنــفــيــذيّ رقم 96 -206 اGــؤرّخ في 18 مــحــرّم عــام 1417
اGـوافــق 5 يــونـيــو سـنــة r1996 اGـعـدل واGتـمم واGـذكور
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18 سبتمبر  سنة  سبتمبر  سنة 2013 م

أعالهr يـهــدف هــذا الــقـــرار إلـى حتــديـــد قـائــمــة إيـــرادات
ونـــفـــقــــات حـــســــاب الــتـــخـــصـــيص اخلـــــاص رقـم 086 -302
الذي عنـوانـه "الصـنـدوق الــوطـني للـتسيــير اGـتكــامــل

للموارد اGائـية".
2 : : حتـــدّد قــــائـــمـــة إيــــرادات ونـــفـــقــــات حـــســـاب اGــاداGــادّة ة 
الـــــــتـــــــخــــــــصـــــــيـص اخلـــــــاص رقم 086 -302 الـــــــذي عــــــــنـــــــوانه
r"ـائيةGـتكـامل للـموارد اGالصـندوق الـوطني لـلتـسيـير ا"

كمـا يأتي :
- قائمة اإليرادات :- قائمة اإليرادات :

- نــــــــاجت إتـــــــــاوة «اقــــــتـــــــصــــــــــاد اGـــــــيــــــــاه» وإتـــــــــاوة
r«يـاهGجــــودة ا»

- اإلعــــانــــات احملـــــتــــمــــلــــة الــــتـي تــــقــــدّمــــهــــا الــــدولــــة أو
rاجلماعات اإلقليمية

- الهبات والوصايا.

- قائمة النفقات :- قائمة النفقات :
- اإلعانـات اGقـدمة لـلهـيئـات العـمومـية اGـتخـصصة
في تــــســـيـــيــــر اGـــوارد اGـــائــــيـــة عـــلـى مـــســـتــــوى كـل حـــوض
هـــيـــدروغـــرافي مـن أجل اGـــســـاهـــمـــة اGـــالـــيـــة في األعـــمـــال
اGـــشـــجــــعـــة القـــتـــصــــاد اGـــيـــاه الــــصـــاحلـــة لـــلــــشـــرب واGـــيـــاه
اGستعملة في اGصانع وفي الفالحة وكذا حماية جودتها.
* فيما يتعلق باGساهمات بعنوان اقتصاد اGياه :* فيما يتعلق باGساهمات بعنوان اقتصاد اGياه :

- تـــشــجـــيع الــســـقي من خـالل الــتـــقــنـــيــات احلـــديــثـــة
rللسقي

rياه الصناعيةGتشجيع إعادة استعمال ا -
rياهGاحلث على إقامة جتهيزات اقتصاد ا -

- الـــــقـــــيــــــام بـــــأعــــــمـــــال خـــــاصــــــة بـــــاإلعـالم واالتـــــصـــــال
rياهGوالتحسيس والتعميم حول اقتصاد ا

rياهGتنظيم أيام دراسية تعالج اقتصاد ا -
- الـقـيـام بتـحـقـيـقات حـول طـرق الـسـقي اGسـتـعـمـلة

من قبل مستعملي الفالحة.
* فــيــمـــا يـــتــعــلـق بـــاGــســاهــمــــات بـــعــنـــوان حــمــايــــة* فــيــمـــا يـــتــعــلـق بـــاGــســاهــمــــات بـــعــنـــوان حــمــايــــة

جــودة اGيـاه :جــودة اGيـاه :
- احلث عـلى إقامـة محـطات لـلتـصفـية عـلى مسـتوى

rالوحدات الصناعية التي تشكل خطر التلوث
- مـراقـبـة اســتـعـمـال األسـمـدة واGـبـيـدات في مـجـال

rالفالحــة
rفرغةGياه اGمراقبة جودة ا -

- الـقـيـام بـنـشـاطـات اإلعالم واالتـصـال والـتـحـسـيس
rياهGوالتعميم حول حماية جودة ا

- إعـــــــــــــدادr وطــــــــــــــبـع ونــــــــــــــشــــــــــــــر كـل وثــــــــــــــائـق اإلعـالم
والـــتـــحـــســـيـس والــتـــعـــمــــيـم الـــتـي تــهــــــدف إلى حـــمـــايــــة

rيـاهGجـــودة ا
rياهGتنظيم أيام دراسية تتعلق بحماية جودة ا -

- جـرد اGـنـشـآت وهــيـاكل اقـتــطـاع اGـيـاه من األمالك
rالعمومية للمياه

- إعـــــداد وحتــــيــــX خـــــرائط مــــصـــــادر تــــلــــوث اGــــوارد
اGائــية.

اGــاداGــادّة ة 3 : : �ـــكن مـــراجــعـــة قـــائــمـــة إيـــرادات ونــفـــقــات
حــســاب الـــتــخــصــيص اخلــاص رقم 086-302 الــذي عــنــوانه
"الصـنـدوق الوطـني لـلتـسـيـير اGـتـكامل لـلـموارد اGـائـية"

واGذكور في اGادّة 2 أعالهr حسب األشكال نفسها.
اGـاداGـادّة ة 4 : : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســمـيّـة

للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.
حـــرّر بـــاجلـــزائــر في 18 شـــوّال عــام 1434 اGــوافق 25

غشت سنة 2013.
عن وزير اGاليةعن وزير اGالية
األمX العاماألمX العام
ميلود بوطبةميلود بوطبة

وزير اGوارد اGائيةوزير اGوارد اGائية
حسX نسيبحسX نسيب

ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

قــــرار وزاري مـــشــــتــــرك مـــؤرقــــرار وزاري مـــشــــتــــرك مـــؤرّخ في خ في 18  شـــو  شـــوّال عـــام ال عـــام 1434
اGــوافـق اGــوافـق 25  غــشت ســنــة   غــشت ســنــة r 2013 يـــتــعــل r يـــتــعــلّق بـــكــيــفــيــاتق بـــكــيــفــيــات
متـابعــة وتـقيــيم حســاب الـتخـصيص اخلـــاص رقممتـابعــة وتـقيــيم حســاب الـتخـصيص اخلـــاص رقم
086-302  الــــــذي عـــــــنــــــوانه "الــــــصـــــــنــــــدوق الــــــوطــــــني الــــــذي عـــــــنــــــوانه "الــــــصـــــــنــــــدوق الــــــوطــــــني

للتسيير اGتكامـل للموارد اGائية".للتسيير اGتكامـل للموارد اGائية".
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

rاليةGإن وزير ا
rائيةGوارد اGووزير ا

- �ـقــتــضى اGــرســوم الــرّئــاسيّ 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�ـقتـضى اGرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 96-206 اGؤرّخ
في 18 مـحرّم عام 1417 اGوافق 5 يونـيو سـنة r1996 الذي
يــحـدّد كـيـفــيـات تـســيـيـر حـســاب الـتـخــصـيص اخلـاص رقم
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086-302 الــذي عــنــوانـه "الــصــنــدوق الــوطــنـي لــلــتــســيــيــر

rتمّمGعدّل واGا r"ائيةGتكامل للموارد اGا
- و�ــــقـــتـــضى اGـــرســـوم الــــتّـــنـــفـــيـــذيّ رقم 324-2000
اGــؤرّخ في 27 رجب عــام 1421 اGــوافق 25 أكــتـــوبــر ســـنــة

rائيةGوارد اG2000 الذي يحدّد صالحيات وزير ا

- و�ــقــتــضى الــقــــرار الــــوزاري اGــشــتــــرك اGـؤرّخ
في 18 شـوّال عام 1434 اGـوافق 25 غـشت سـنة 2013 الـذي
يـــحـــدّد قــــائـــمـــة إيـــرادات ونـــفـــقـــات حــــســـاب الـــتـــخـــصـــيص
اخلـــاص رقم 086-302 الـذي عنـوانــه "الـصنـدوق الـوطني

r"ائيةGتكامل للموارد اGللتسيير ا
يقـريقـرّران مــا يأتي :ران مــا يأتي :

اGـاداGـادّة األولى :ة األولى : تــطـبــيـقـا ألحــكـام اGـادّة 4 من اGـرسـوم
الــتّـــنـــفــيـــذيّ رقم 96-206 اGــؤرّخ في 18 مـــحـــرّم عــام 1417
اGــوافق 5 يــونـــيــو ســـنــة r1996 اGـــعــدّل واGـــتــمّم واGـــذكــور
أعالهr يــهـدف هــذا الــقــــرار إلى حتــديــد كــيــفـيــات مــتــابــعـة
وتــقـــيـــيم حـــســــاب الـــتـــخـــصـــيـص اخلـــــاص رقــم 302-086
الـــذي عـنــوانه "الــصــنــدوق الـوطــني لــلــتــسـيــيــر اGــتــكـامل

للموارد اGائية".
اGـاداGـادّة ة 2 : : حتـدّد األعـمـال الـقـابـلـة لـلـتـمـويل عن طـريق
حــســاب الـــتــخــصــيص اخلــاص رقم 086-302 الــذي عــنــوانه
"الصـنـدوق الوطـني لـلتـسـيـير اGـتـكامل لـلـموارد اGـائـية"
�ـــوجب بـــرنـــامـج أعـــمـــال ســـنـــوي يـــعــــدّه الـــوزيـــر اGـــكـــلّف

باGوارد اGائيةr توضّح فيه األهداف وكذا آجال اإلجناز.
اGــــاداGــــادّة ة 3 : : تــــنــــشـــأ لــــدى وزيـــر اGــــوارد اGـــائــــيـــة جلــــنـــة

للمتابعة والتقييمr تكلّف �ا يأتي :
rعدGمتابعة إجنازات برنامج األعمال ا -

- إعداد تقارير تقييم ومتابعة الصندوق.
4 : : تـــتـــشــــكل جلــــنـــة اGــــتـــابــــعـــة والـــتــــقـــيــــيم من اGــاداGــادّة ة 
مـوظــفـX �ـثـلــــون مـخـتــلف مـديـريـــات اإلدارة اGـركــزيــة

في وزارة اGوارد اGائية.
حتـــدّد كــيــفــيـــات تــســيــيـــر وكــذا تــعــيـــX أعــضــاء هــذه

اللجنة �وجب مقرّر الوزير اGكلّف باGوارد اGائية.
اGــاداGــادّة ة 5 : : يــرسل اآلمــر بـــالــصــرف حـــصــيــلـــة ســنــويــة
السـتـعـمـال اGـوارد اGـالـيـة لـلـصـنـدوق إلى الـوزيـر اGـكـلّف

باGالية عند نهاية كل سنة مالية.
اGـاداGـادّة ة 6 : : تـخــضـع الــنــفـقـــات اGــقـيّــدة في الــصــنـدوق
إلـى أجــهــزة الــرقــابــة الــتــابـعــة لــلــدولــةr طــبــقــا لـإلجـراءات

التشريعية والتنظيمية اGعمول بها.
اGـاداGـادّة ة 7 : : ال يـجـــوز اسـتـعـمـــال اإلعــانــات اGـمـنـوحــة

إال لألغـراض التي خصصت من أجلها.

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

حـــرّر بـــاجلـــزائــر في 18 شـــوّال عــام 1434 اGــوافق 25
غشت سنة 2013.

عن وزير اGاليةعن وزير اGالية
األمX العاماألمX العام
ميلود بوطبةميلود بوطبة

وزير اGوارد اGائيةوزير اGوارد اGائية
حسX نسيبحسX نسيب

ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

قــرار مــؤرقــرار مــؤرّخ في خ في 3 رمــضــان عــام  رمــضــان عــام 1433 اGــوافق  اGــوافق 22 يــولــيــو يــولــيــو
جـــمـــادى r2012 يــــعــــدل الـــقــــرار اGــــؤر يــــعــــدل الـــقــــرار اGــــؤرّخ في خ في 18 جـــمـــادى  ســـنـــة ســـنـــة 
األولى عـام األولى عـام 1433 اGـوافق  اGـوافق 10 أبــريل سـنـة  أبــريل سـنـة 2012 الـذي الـذي
يـحدد تـشكـيلـة الـلجـنة الـقطـاعـية لـلصـفقـات لوزارةيـحدد تـشكـيلـة الـلجـنة الـقطـاعـية لـلصـفقـات لوزارة

اGوارد اGائية.اGوارد اGائية.
ــــــــــــــــــــــــــــ

�وجب قرار مؤرّخ في 3 رمضان عام 1433 اGوافق
22 يـولـيـو سـنة r2012 يـعـدل الـقـرار اGؤرّخ في 18 جـمادى

األولى عام 1433 اGوافق 10 أبريل سنة 2012 كما يأتي :

"-.................... (بدون تغيير) ........................

-  الـعــيــد قـرمــاش ¦ــثل الــوزيـر اGــكــلف بـالــتــجـارة
rعضوا

.... (الباقي بدون تغيير) ...."

وزارة األشغال العموميةوزارة األشغال العمومية
قــــرار وزاري مــــشــــتــــرك مــــؤرخ في قــــرار وزاري مــــشــــتــــرك مــــؤرخ في 12 مــــحــــرم عــــام  مــــحــــرم عــــام 1434
اGــــوافق اGــــوافق 26 نــــوفــــمــــبــــر ســــنـــة  نــــوفــــمــــبــــر ســــنـــة 32012 يــــحــــد يــــحــــدّد قــــائــــمــــةد قــــائــــمــــة
اGــــنـــارات اGــــعــــزولـــة بــــالـــديــــوان الــــوطـــنـي لإلشـــارةاGــــنـــارات اGــــعــــزولـــة بــــالـــديــــوان الــــوطـــنـي لإلشـــارة

البحرية.البحرية.

ــــــــــــــــــــ

rاليةGإن وزير ا

rووزير األشغال العمومية

- �ــقـــتــضى اGــرســوم رقم 85-236  اGــؤرخ في 9 ذي
احلـجـة عام 1405 اGـواقق 25 غـشت سـنة 1985 و اGـتـضمن

rإنشاء الديوان الوطني لإلشارة البحرية

- و �قتـضى اGرسـوم الرئاسي رقم 12-326 اGؤرخ
في 17 شـوال عام 1433 اGـوافق 4 سـبـتـمـبـــــر سـنــة 2012

rأعضاء احلكومة Xتضمن تعيGوا



19 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 45 12 ذو القعدة عام  ذو القعدة عام 1434 هـ هـ

18 سبتمبر  سنة  سبتمبر  سنة 2013 م

عن وزير اGاليةعن وزير اGالية
األمX العاماألمX العام
ميلود بوطبةميلود بوطبة

- و�قـتـضى اGرسـوم الـتنـفـيذي رقم 95-54  اGؤرخ
في 15 رمــضــان عـام 1415 اGـوافق 15 فــبـرايــر ســنـة 1995

rاليةGالذي يحدد صالحيات وزير ا

- و�ــــقـــتـــضى اGـــرســـوم الــــتـــنـــفـــيـــذي رقم 327-2000
اGـــــؤرخ في 27 رجب عــــــــام 1421 اGـــــوافـــق 25 أكـــــتـــــوبـــــر
ســــــنـــــــة 2000 الــــــذي يـــــحـــــدد صـالحـــــيــــــات وزيـــــر األشـــــغـــــال

rالعمومية

- و�ـقتـضى اGرسوم الـتنـفيذي رقم 11-329 اGؤرخ
في 17 شــوال عــام 1432 اGــوافق 15 ســبــتــمــبــر ســنـة 2011
XــنـتــمـGا Xالــذي يـؤسـس الـنــظـام الــتــعـويــضي لــلـمــوظـفــ
rلألسـالك اخلـاصــة بــالــديــوان الـوطــني لـإلشـارة الــبــحــريـة

السيما اGادة 6 منه.

يقرران ما يأتي:يقرران ما يأتي:

األولى: تـطــبــيــقـا ألحــكــام اGـادة 6 مـن اGــرسـوم اGـادة األولى:اGـادة 
الـــتـــنـــفـــيـــذي رقم 11-329 اGــؤرخ في 17 شـــوال عــام 1432
اGوافق 15 سبتمبر سنة 2011 واGذكور أعالهr يهدف هذا
الــقــرار إلى حتــديــد قــائـمــة اGــنــارات اGــعــزولــة اGــرتــبــطـة

بنشاط اإلشارة البحرية.
اGادة اGادة 2: حتدد قائمة اGنارات اGعزولة كما يأتي:

rجزيرة رأس رشقون -
rجزر حبيباس -
rجزيرة بالن -

rجزيرة أرزيو الصغيرة -
rرأس إيقوي -
rرأس إيفي -

r(كولومبي) ناجي -
rرأس تنس -

rرأس سيقلي -
rرأس كاربون -
rرأس كوربالن -

rرأس عطية -
rرأس بوقارون -

rجزيرة سريجينا -
rرأس احلديد -

rرأس احلمراء -

- رأس روزا.

اGـادة اGـادة 3: يـنــشــر هــذا الـقــرار في اجلــريــدة الـرســمــيـة
للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.

حــرر بـــاجلــزائــر في 12 مــحــرم عــام 1434 اGــوافق 26
نوفمبر سنة 2012.

وزير األشغالوزير األشغال
العموميةالعمومية
عمار غولعمار غول

ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ
قــرار مــؤرخ في قــرار مــؤرخ في 18 شـعــبــان عـام  شـعــبــان عـام 1434 اGـوافق  اGـوافق 27 يــونــيـو يــونــيـو
ســنــة ســنــة r2013 يـــتــضــمـن تــفــويـض اإلمــضــاء إلـى مــديــرr يـــتــضــمـن تــفــويـض اإلمــضــاء إلـى مــديــر

اإلدارة العامة.اإلدارة العامة.
ــــــــــــــــــــ
rإن وزير األشغال العمومية

- �ـقــتــضى اGــرســوم الــرئــاسي رقم 12-326 اGـؤرخ
r2012 ــوافق 4 ســبـــتــمــبــر ســنــةGفي 17 شــوال عــام 1433 ا

rأعضاء احلكومة Xتضمن تعيGوا
- و�ــــقـــتـــضى اGـــرســـوم الــــتـــنـــفـــيـــذي رقم 328-2000
اGــــؤرخ في 27 رجـــــب عــــــام 1421 اGــــوافـق 25 أكــــتــــوبــــر
سـنة r2000 واGـتضـمن تنـظيم اإلدارة اGـركزية في وزارة

rتممGعدل واGا rاألشغال العمومية
- و�ــــقـــــتــــضى اGـــــرســـــوم الــــتـــــنــــفـــــيــــذي رقم 331-12
اGــــؤرخ في 19 شــــوال عــــام 1433 اGــــوافـــق 6 ســــبــــتــــمــــبــــر
ســـنــــــة r2012 الـــذي يــــرخص ألعـــضـــاء احلـــكــــومـــة تـــفـــويض

rإمضائهم
- وبــــعـــد االطـالع عـــلـى اGـــرســــوم الــــرئـــاسـي اGـــــؤرخ
فـــي 26 مــحـرم عـام 1434 اGـوافق 10 ديـسـمـبـر سـنـة 2012
واGـــتـــضـــمن تـــعـــيـــX الــســـيـــد إلـــيـــاس بـــوالـــريشr  مـــديــرا

rلإلدارة العامة بوزارة األشغال العمومية
يقرر ما يأتي:يقرر ما يأتي:

rـادة األولى: يــفـوض إلى الـسـيــد إلـيـاس بـوالـريشGـادة األولى: اGا
مديـر اإلدارة العـامةr اإلمـضاء في حـدود صالحيـاتهr باسم
rــقــررات والــقــراراتGعــلـى ا rوزيــر األشـــغــال الــعــمـــومــيــة
وجـميع الـوثائق اإلداريـة واحلسابـية Gـيزانـيتي الـتجـهيز

والتسيير �ا في ذلك احلسابات اخلاصة للخزينة.
اGـادة اGـادة 2: : يـنــشــر هــذا الـقــرار في اجلــريــدة الـرســمــيـة

للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.
حـرر بــاجلـزائـر في 18 شـعــبـان عـام 1434 اGـوافق 27

يونيو سنة 2013.

عمار غولعمار غول
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وزارة التضامن الوطني واألسرةوزارة التضامن الوطني واألسرة
وقضايا ا9رأةوقضايا ا9رأة

قـــرار وزاري مـــشــــتـــرك مـــؤرخ في قـــرار وزاري مـــشــــتـــرك مـــؤرخ في 5 جـــمـــادى األولى عـــام جـــمـــادى األولى عـــام
1434 اGــوافق  اGــوافق 18 مــارس ســنـة  مــارس ســنـة r2013 يــتــضــمن وضعr يــتــضــمن وضع

بـــعـض األسالك اخلــــاصــــة الـــتــــابــــعـــة لـإلدارة اGـــكــــلــــفـــةبـــعـض األسالك اخلــــاصــــة الـــتــــابــــعـــة لـإلدارة اGـــكــــلــــفـــة
بـــالــــفالحـــة فـي حـــالــــة الـــقـــيــــام بـــاخلــــدمـــة لـــدى وزارةبـــالــــفالحـــة فـي حـــالــــة الـــقـــيــــام بـــاخلــــدمـــة لـــدى وزارة

التضامن الوطني واألسرة وقضايا اGرأة.التضامن الوطني واألسرة وقضايا اGرأة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

rالعام للحكومة Xإن األم

rرأةGووزيرة التضامن الوطني و األسرة وقضايا ا

rووزير الفالحة والتنمية الريفية

- �ـقتـضى اGـرسـوم الـرئاسي رقم 12 - 326 اGـؤرّخ
في 17 شـــوّال عــام 1433 اGــوافق 4 ســـبـــتــمـــبـــر ســـنــة 2012

rأعضاء احلكومة Xتضمن تعيGوا

- و�ــــقـــتــــضى اGــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 08 - 286
اGــؤرخ في 17 رمـــضـــان عــام 1429 اGــوافق 17 ســبـــتـــمـــبــر
ســــــنـــــة 2008 واGــــــتــــــضـــــمـن الــــــقــــــانـــــون األســــــاســي اخلـــــاص
بــاGــوظـــفــX اGــنــتــمـــX لألسالك اخلــاصـــة بــاإلدارة اGــكــلــفــة

rبالفالحة

- و�ـقـتـضى اGـرسـوم الـرئـاسي  اGـؤرخ في 7 ربـيع
الثاني عام 1423 اGوافق 18 يونـيو سنة 2002  واGتضمن

rالعام للحكومة Xاألم Xتعي

يقريقرّرون ما يأتي :رون ما يأتي :

اGـــــادة األولى :اGـــــادة األولى : تـــــطـــــبـــــيـــــقـــــا ألحـــــكــــــــــــام اGـــــادة 2 من
اGـرسوم الـتـنفـيذي رقم 08 - 286  اGـؤرخ في 17 رمـضان
rـذكور أعالهGوافق 17 سـبـتمـبر سـنة 2008 واGعام 1429 ا
يــوضع في حــالــة الــقـــيــام بــاخلــدمــة لــدى وزارة الــتــضــامن
الـــوطـــني و األســـرة وقـــضـــايـــا اGـــرأة وفـي حـــدود الـــتـــعــداد
اGـنـصـوص عـلـيه �ـوجب هـذا الـقـرار اGـوظـفـون اGـنـتـمون

للسلك اآلتي :

اGـاداGـادّة ة 2 :  تــضـمن مـصـالح وزارة الــتـضـامن الـوطـني
Xـهني لـلـموظـفGـسار اGرأة تـسـييـر اGواألسـرة وقـضايـا ا
اGــنــتــمــX لــلــســلك اGــذكـــور في اGــادة األولى أعالهr طــبــقــا
لـألحــــكــــام الــــقــــانــــونــــيــــة األســـــاســــيــــة احملــــددة في اGــــرســــوم
التـنفيذي رقم 08 - 286  اGؤرخ في 17 رمضان عام 1429

اGوافق 17 سبتمبر سنة 2008 واGذكور أعاله.

اGـاداGـادّة ة 3 :  يـسـتــفـيـد اGـوظــفـون اGـوضــوعـون في حـالـة
الـــقـــيـــام بـــاخلــدمـــة مـن احلق في الـــتـــرقـــيــةr طـــبـــقـــا ألحـــكــام
اGـرسوم الـتـنفـيذي رقم 08 - 286  اGـؤرخ في 17 رمـضان
عام 1429 اGوافق 17 سبتمبر سنة 2008 واGذكور أعاله.

اGـاداGـادّة ة 4 :  تـكون الـرتـبـة اGـشـغـولـة من طـرف اGوظف
الذي استفاد من ترقية محل حتويل إلى الرتبة اجلديدة.

اGـاداGـادّة ة 5 :  يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســمـيّـة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــــــرّر بــــــاجلــــــزائــــــر في 5 جــــــمـــــــادى األولى عــــــام 1434
اGوافق 18 مارس سنة 2013.

التعدادالتعداد السلكالسلك

1اGهندسون في الزراعة

عن األمX العام للحكومةعن األمX العام للحكومة
وبتفويض منهوبتفويض منه

اGدير العام للوظيفة العموميةاGدير العام للوظيفة العمومية
بلقاسم بوشمالبلقاسم بوشمال

 وزيرة التضامن الوطني وزيرة التضامن الوطني
واألسرة وقضاياواألسرة وقضايا

اGرأةاGرأة
سعاد بن جاب اللهسعاد بن جاب الله

عن  وزير الفالحة والتنميةعن  وزير الفالحة والتنمية
الريفيةالريفية

األمX العاماألمX العام
فوضيل فروخيفوضيل فروخي

وزارة التجـارةوزارة التجـارة
قـــــرار وزاري مـــــشــــــتـــــرك مـــــؤرقـــــرار وزاري مـــــشــــــتـــــرك مـــــؤرّخ في خ في 28  رجب عـــــام   رجب عـــــام 1433
اGــوافق اGــوافق 18 يــونـــيــو ســـنــة  يــونـــيــو ســـنــة r 2012 يـــحــد r يـــحــدّد الـــتـــنــظـــيمد الـــتـــنــظـــيم
اإلداري Gـــركـــز تــكـــوين أعـــوان الـــرقـــابــة في وزارةاإلداري Gـــركـــز تــكـــوين أعـــوان الـــرقـــابــة في وزارة

التجارة وحتسX مستواهم.التجارة وحتسX مستواهم.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

rالعامّ للحكومة Xإنّ األم

rاليةGووزير ا

rووزير التّجـارة

- �ـقتـضى اGـرسـوم الـرّئاسيّ رقم 10 - 149 اGـؤرّخ
في 14 جـــمـــــادى الــثـــانــــيـــة عــــام 1431 اGــوافــق 28 مـــايـــو

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

rاليّةGالذي يحدّد صالحيات وزير ا

- و�ــــقـــتــــضى اGــــرســــوم الـــتّــــنــــفـــيــــذيّ رقم 02 - 453
اGـؤرّخ في 17 شـوّال عـام 1423 اGـوافق 21 ديـسـمـبـر سـنـة

r2002 الذي يحدّد صالحيات وزير التّجارة

- و�ــــقـــتــــضى اGــــرســــوم الـــتّــــنــــفـــيــــذيّ رقم 03 - 190
اGــؤرّخ في 26 صــفـــر عــام 1424 اGــوافـق 28 أبــريـل ســنـــة
2003 الــــذي يـــحــــدّد صالحــــيــــات اGـــديــــر الــــعـــامّ لــــلــــوظـــيــــفـــة

rالعمومية

- و�ـقتـضى اGرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 07-192 اGؤرّخ
في 2 جـــمـــادى الــثـــانــيـــة عــــام 1428 اGــوافــق 17 يــــونــيــــو
ســـنــة r2007 واGـــتــضـــمّـن إنـــشــــاء مــــركـــز تـــكـــوين أعـــوان
الرقابة في وزارة التـجارة وحتسX مستواهم وتنظيمه

rعدّلGا rوسيره

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

rالعامّ للحكومة Xاألم Xتعي

يقـريقـرّرون مـا يأتي :رون مـا يأتي :

اGـاداGـادّة األولى : ة األولى : تطـبـيـقـا ألحـكـام اGادّة 18 من اGـرسوم
الـتّـنـفـــيـذيّ رقـم 07 - 192 اGـؤرّخ في 2 جـمــادى الـثـانــيـة
rــذكــور أعالهGــوافق 17 يـــونــيــو ســنــة 2007 واGعــام 1428 ا
يــحـدّد هـذا الـقــرار الـتـنــظـيم اإلداري Gـركــز تـكـوين أعـوان

الرقابة في وزارة التجارة وحتسX مستواهم.

اGـاداGـادّة ة 2 :  : طـبــقـــا لـلــمـادّة 19 مـن اGـرســـوم الـتّــنـفــيـذيّ
رقم 07-192 اGـــــؤرّخ في 2 جـــــمـــــادى الـــــثـــــانـــــيـــــة عــــام 1428
اGــوافق 17 يـــونـــيـــو ســـنـــة 2007 واGـــذكـــور أعالهr يـــســـاعـــد
اGــــديـــر الـــعـــامّ Gـــركــــز تـــكـــوين أعــــوان الـــرقـــابـــة في وزارة

التجارة وحتسX مستواهم :

* أمـX عـامّ يـكـلّف بـالتّـنـسـيق بـX اGـصـالح اإلدارية
rوالتقنـية للمركز

rعلوماتGمدير برامج التكوين وجتديد ا *

rساعدةGمدير الدّراسات واالستشارة وا *

* مدير الوثائق وتقنيات اإلعالم واالتصـال.

اGــاداGــادّة ة 3 :  : يـــشـــــرف األمـــX الــعــــــامّ لــلـــمـــركــــــز عـــلى
ثالث (3) مصـالح :

rــيــزانــيـــة واحملــاســبــةGوا XـــســتــخــدمـــGأ) مـــصــلــحــة اrــيــزانــيـــة واحملــاســبــةGوا XـــســتــخــدمـــGأ) مـــصــلــحــة ا
وتكلّفr على اخلصوصr �ا يأتي :

- إعداد اخملـطـط السـنـوي لـتـسـيـيـر اGـوارد الـبـشـرية
rXهنية للمستخدمGوضمان التسيير النشيط للحياة ا

- تـصــوّر مـيـزانـيــة الـتـسـيــيـر والـتـجــهـيـز وإعـدادهـا
rومتابعـة تنفيذهـا

- مسك احملاسبة اGتـعلقة بااللتزام بصرف النفقات
rاخلاصة �صاريف التسيير والتجهيز

- صرف النفقات اGتعلقة �يزانية التجهيز.

ب) مـــــصــــلــــحـــــة الــــوســـــائل الـــــعــــامــــةrب) مـــــصــــلــــحـــــة الــــوســـــائل الـــــعــــامــــةr وتــــكــــلّـفr عــــلى
اخلصوصr �ا يأتي :

- حتـــــديــــد االحـــتـــيـــاجــــات الـــســـنـــويــــة مـن الـــوســـائل
الــعـامــة الــضــروريــة لـلــســيــر احلـسـن لـلــمــركــز وتــقـيــيــمــهـا
والــــقـــــيــــام بـــــعــــمـــــلـــــيــــات الـــــتــــمـــــوين واقـــــتــــنـــــاء الــــوســـــائل

rوالتجهيزات واللوازم

- ضــمــان عــمـلــيــات الــصــيــانــة وتـصــلــيح اGــمــتــلــكـات
rنقولةGمتلكات العقارية واGومسك جرود ا

rلتقياتGادي للمحاضرات واGضمان التنظيم ا -

- ضــمــان تــنـفــيــذ مــخــطـط الـرقــابــة واألمـن والــســهـر
على نظافـة اGقـر.

ج) مــصــلـحــة اإليــواء واإلطـعــام والـتــنــشـيطrج) مــصــلـحــة اإليــواء واإلطـعــام والـتــنــشـيطr وتـكـلّف
على اخلصوصr �ا يأتي :

rXتربصGالتكفّل بإيواء وإطعام ا -

rالتكفّل بإقامة الوفود -

- السهر على نظافة األماكن.

اGــاداGــادّة ة 4 :  : يـــشـــرف مـــديـــر بـــرامج الـــتـــكــويـن وجتـــديــد
اGعلومات على ثالث (3) مصـالح :

أ) مـــصـــلـــحــــة الـــتـــكـــوين اGـــتـــخـــصصrأ) مـــصـــلـــحــــة الـــتـــكـــوين اGـــتـــخـــصصr وتـــكـــلّف عـــلى
اخلصوصr �ا يأتي :

- تــنـــظــــيـم الــتـــكـــــوين اGــتـــخـــصص وفــقــــا Gـــا يــنص
عـلــيـه القــانــون األسـاســي لـلـموظـفـX الـتـابـعX لألسالك

rكلّفــة بالتجـارةGاخلـاصــة باإلدارة ا

rتخصص وتنفيذهاGإعداد برامج التكوين ا -

- مـــتـــابـــعــــة تـــنـــفـــيـــذ بـــرامج الـــتـــكـــوين اGـــتـــخـــصص
وتقيـيم النتـائج.

ب) مــــصـــلــــحـــة الــــتـــكــــوين اGــــتـــواصلrب) مــــصـــلــــحـــة الــــتـــكــــوين اGــــتـــواصلr وتــــكـــلّـف عـــلى
اخلصوصr �ا يأتي :
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rتنظيم نشر الوثائق -
- ضمان احملافظة على األرشيف وتسييره.

rوتــكـــلّـف rــصـالrب) مـصــلــحـة تــقــنـيــات اإلعالم واالتب) مـصــلــحـة تــقــنـيــات اإلعالم واالتّــصـال
على اخلصوصr �ا يأتي :

- اقـتـراح أعـمـال تـطويـر واسـتـعـمـال أنـظـمـة اإلعالم
rواالتصال وتنفيذها

- تــصـــمــيـم وتــطــويـــر شــبـــكــة اإلعـالم اآللي وتــعـــمــيم
استعمال اإلعالم اآللي.

ج) مــصــلـــحــة الــطـــبــاعــة والـــتــصــويــرrج) مــصــلـــحــة الــطـــبــاعــة والـــتــصــويــرr وتــكــلّفr عــلى
اخلصوصr �ا يأتي :

- الـسـهـر عـلى طـبـاعـة الـدروس وتـقـاريـر ومـذكـرات
rنهاية التكوين

rتنظيم نشر الوثائق -
- الـسهر على تصـوير مختـلف التظاهرات الـعلمية

التي ينظمها اGركـز.
اGـاداGـادّة ة 7 :  : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســمـيّـة

للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطية الشّعبيّة.
حـــرّر بـــاجلــــزائـــر في 28 رجـب عـــام 1433 اGــــوافق 18

يونيو سنة 2012.

- إعداد اخملططـات والبرامج السنوية و/أو اGتعددة
الــــســــنــــوات  لـــــلــــتــــكــــويـن وحتــــســــX اGـــــســــتــــوى وجتـــــديـــــد
اGـــعـــلـــومـــات حـــسب احـــتــيـــاجـــات الـــقـــطـــاعr بـــاالتــصـــال مع

rعنيةGالهياكـل ا

- تـــنــفــيــذ ومــتـــابــعــة مــخـــطــطــات وبــرامـج الــتــكــوين
rتواصل ومتابعتها وتقييم نتائجهاGا

- الـــــســـــهــــر عـــــلـى إعـــــداد تــــقـــــاريـــــر نـــــهـــــايـــــة األطــــوار
التكوينية وضمان نشرها.

rهنيةGسابقات واالمتحانات اGج) مصلحة تنـظيم اrهنيةGسابقات واالمتحانات اGج) مصلحة تنـظيم ا
وتكلّفr على اخلصوصr �ا يأتي :

- ضــــــمــــــان الــــــتـــــــنــــــظـــــــيـم الــــــدوري لـالمــــــتــــــحــــــانـــــــات
rهنيةGسابقـات اGوا

- تنظيم اGسابقات في إطار التوظيف اخلارجي.
5 :  : يـــشــــرف مـــديـــر الــــدّراســـات واالســــتـــشـــارة اGــاداGــادّة ة 

: (2) Xساعدة على مصلحتGوا
أ) مــــصــــلــــحــــة الــــدأ) مــــصــــلــــحــــة الــــدّراســــات والــــبــــحثrراســــات والــــبــــحثr وتــــكــــلّف عــــلى

اخلصوصr �ا يأتي :
- إجنـــــاز الـــــدّراســـــات االقــــــتـــــصـــــاديــــــة ذات الـــــصـــــلـــــة

rبالقطـاع التجـاري
- إنـشــاء بـنك لــلـمــعـطــيـات وتــسـيــيـره وإعــداد نـظـام
جلــمع اGـعــلـومــات اإلحـصــائــيـة واالقــتـصــاديـة  والــتـجــاريـة

rومعاجلتها ونشرها
- إعــــــداد الــــــتــــــقــــــاريــــــر واGــــــذكــــــرات حــــــول الــــــظـــــرف
االقـــــــتـــــــصـــــــــــادي وكـــل اGــــــــنـــــــشــــــــــورات ذات الـــــــصـــــــلـــــــــــة

بنشـاطـات القطــاع.
rـــســــاعـــدة والـــتـــبـــادلGب) مـــصـــلـــحــــة االســـتـــشـــارة واrـــســــاعـــدة والـــتـــبـــادلGب) مـــصـــلـــحــــة االســـتـــشـــارة وا

وتكلّفr على اخلصوصr �ا يأتي :
- إعداد برامج اGساعـدة التقنية في مجال التكوين

rوتسيير برامج التعاون والتبادل
- اقـتراح الـتدابـير اGـتعـلقة بـإعداد بـرامج التـكوين

rحسب احتياجات القطاع
- مـتابعـة نتـائج الدورات الـتكـوينيـة التي يـنظـمها

اGركـز وتقييمها.
اGــاداGــادّة ة 6 :  : يــشـــرف مــديــر الــوثــائـق وتــقــنــيــات اإلعالم

واالتصال على ثالث (3) مصـالح :
أ) مــــصـــلــــحــــة الــــوثــــائق واألرشــــيفrأ) مــــصـــلــــحــــة الــــوثــــائق واألرشــــيفr وتــــكــــلّفr عــــلى

اخلصوصr �ا يأتي :
- تـــنـــظـــــيم الـــتـــســـيـــيـــر الـــنـــشـــيط واحملـــافـــظــــة عـــلى

rالوثائق العامة

عن األمX العام للحكومةعن األمX العام للحكومة
وبتفويض منهوبتفويض منه

اGدير العام للوظيفة العموميةاGدير العام للوظيفة العمومية
بلقاسم بوشمالبلقاسم بوشمال

وزير التجارةوزير التجارة
مصطفى بن بادةمصطفى بن بادة

وزارة السكن والعمرانوزارة السكن والعمران

قــرار مــؤرقــرار مــؤرّخ في خ في 13 شـعــبــان عـام  شـعــبــان عـام 1434 اGـوافق  اGـوافق 22 يــونــيـو يــونــيـو
ســــــنـــــة ســــــنـــــة r2013 يــــــتــــــضـــــمـن اGــــــصــــــادقـــــة عــــــلـى األرقـــــام يــــــتــــــضـــــمـن اGــــــصــــــادقـــــة عــــــلـى األرقـــــام
االسـتـداللـيـة لـألجـور واGـواد لـلــفـصل األول من سـنـةاالسـتـداللـيـة لـألجـور واGـواد لـلــفـصل األول من سـنـة
2013 اGـسـتـعـمــلـة في صـيغ حتـيـX ومـراجـعـة أسـعـار اGـسـتـعـمــلـة في صـيغ حتـيـX ومـراجـعـة أسـعـار

صفقـات األشغال لـقطـاع البنـاء واألشغـال العمـوميةصفقـات األشغال لـقطـاع البنـاء واألشغـال العمـومية
والري.والري.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
rإنّ وزير السكن والعمران

- �ـقتـضى اGـرسـوم الـرئاسيّ رقم 10 - 236 اGـؤرّخ
في 28 شــــوال عــــام 1431 اGــــوافق 7 أكــــتــــوبــــر ســــنــــة 2010
rـتمّمGـعدّل واGا rتـضمن تـنظـيم الصــفقـات العــمومـيةGوا

rادتان 68 و69 منهGالسيما ا

وزير اGاليةوزير اGالية
كر  جوديكر  جودي
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اGلحقاGلحق
جداول األرقام االستداللية لألجور واGواد اGستعملة في صيغ حتيX ومراجعة أسعار صفقات األشغال لقطاع البناءجداول األرقام االستداللية لألجور واGواد اGستعملة في صيغ حتيX ومراجعة أسعار صفقات األشغال لقطاع البناء

واألشغال واألشغال العمومية والري.العمومية والري.
الفصل األول من سنة الفصل األول من سنة 2013.

I / األرقام االستداللية لألجور: / األرقام االستداللية لألجور:

أ/ األرقام االستداللية لألجور اGستعملة على أساس أ/ األرقام االستداللية لألجور اGستعملة على أساس 1.000 في يناير سنة  في يناير سنة 2011.

التجهيزاتالتجهيزاتاألشهراألشهر

يناير 2013

فبراير 2013

مارس 2013

1238

1253

1253

1302

1322

1322

1190

1202

1202

1384

1391

1391

1233

1269

1269

الدهن والزجاجالدهن والزجاجالكهرباءالكهرباءالنجارةالنجارةالتدفئة والترصيصالتدفئة والترصيص

األشغالاألشغال
الكبرىالكبرى

ب- معامل االرتباط الذي يسمح بحساب األرقام االستداللية على أساس ب- معامل االرتباط الذي يسمح بحساب األرقام االستداللية على أساس 1.000 في يناير سنة  في يناير سنة r2010 انطالقا من r انطالقا من األرقاماألرقام
االستداللية على أساس االستداللية على أساس 1.000 في يناير سنة  في يناير سنة 2011.

1,000معامل االرتباط

األشغالاألشغال
الكبرىالكبرى

التدفئةالتدفئة
والترصيصوالترصيص

الدهن والزجاجالدهن والزجاجالكهرباءالكهرباءالنجارةالنجارة التجهيزاتالتجهيزات

1,0001,0001,000 1,000

- و�ــــــقـــــتــــــضى اGــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـيّ رقم 12 - 326
اGـؤرّخ في 17 شـوّال عـام 1433 اGـوافق 4 ســبــتـمــبـر ســنـة

rأعضاء احلكومة Xتضمن تعيG2012 وا

- و�ــــقـــتــــضى اGــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 10 - 195
اGــؤرّخ في 9 رمـــضـــان عــام 1431 اGــوافق 19 غـــشت ســـنــة
2010 واGــــتــــضــــمن إنــــشــــاء اGــــركــــز الــــوطـــنـي لــــلــــدراســـات

rوتنشيط مؤسسة البناء واألشغال العمومية والري

يقـريقـرّر مـا يأتي :ر مـا يأتي :

اGــاداGــادّة األولىة األولى : تــطـبــيــقــا ألحــكــام اGــادتـX 68 و69 من
اGرسـوم الرئاسي رقم 10 - 236 اGؤرخ في 28 شوّال عام
rــــــذكـــــور أعـالهGـــــوافق 7 أكـــــتــــــوبـــــر ســـــنـــــة 2010 واG1431 ا

يــــصـــــــــادق عــــلى األرقـــــام االســـــتــــداللـــــيــــة لألجـــــور واGــــواد
للـفصـــل األول من سنــــــــة 2013 اGستـعملـــــة فــي صيغ
حتيـX ومـراجعة أسـعار صـفقـــات األشـغال لـقطاع الـبناء
واألشـغـــــال الـعمـومـيـة والـريr واحملــــــــددة في اجلــــداول

اGلحقـــة بهذا القرار.

اGـاداGـادّة ة 2 :  : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســمـيّـة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـرّر بــاجلـزائـر في 13 شـعــبـان عـام 1434 اGـوافق 22
يونيو سنة 2013.

عبد اجمليد تبونعبد اجمليد تبون



12 ذو القعدة عام  ذو القعدة عام 1434 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 2445

18 سبتمبر  سنة سبتمبر  سنة 2013 م

K= = 0,5148

الرقمالرقم
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Adp

Acl

Ad

Apf

At

Bc

Chac

Fiat

Fp

Ft

Poi

Rac

Trs

مارس مارس 2013فبراير فبراير 2013اGادة / اGنتوجاGادة / اGنتوج الرمزالرمز

II / معامل  / معامل <<K >> للتكاليف االجتماعية : للتكاليف االجتماعية :

قيـمة اGـعامل <<K >> لـلـتكـاليـف االجتـماعـيـة اGطـبق في صـيغ تغـييـر األسـعار لـلـصفـقات اGـبـرمة بـعد 30 سـبـتمـبر سـنـة
1999 هي :

III / األرقام االستداللية للمواد للفصل األول من سنة  / األرقام االستداللية للمواد للفصل األول من سنة 2013 : :

1 - فوالذ - فوالذ

يناير يناير 2013 معامل االرتباطمعامل االرتباط
فوالذ صـلب لتـسلـيح اخلرسانـة مسـبقة

الضغط
دعامة الزاوية متساوية اجلناحان 

قـضــيب من الـفــوالذ اGـسـتــديـر األمـلس
للخرسانة اGسلحة

 
مــــجـــــنــــبــــات حـــــديــــديــــة مـــــدرفــــلـــــة عــــلى
(IPN,HPN,IPE,HEA,HEB) الساخن

قـــــــضـــــــيـب مـن الـــــــفـــــــوالذ ذو الــــــــتـــــــحـــــــام
كبيرللخرسانة اGسلحة       

لولب وعقاف
مــــــــــــرجــل مـن فــــــــــــوالذ                        

    
خيط الربط

لـــــوح مـــــســــــطح مـن الـــــفـــــوالذ              
                  

T مجنب ذو شكل
مسمار

مدفأة من الفوالذ
مشبك ملحم   

1121

1109

1000

1000

1127

951

1000

1069

1232

1000

914

1000

1100

1121

1109

1000

1000

1127

951

1000

1069

1232

1000

914

1000

1100

1121

1109

1000

1000

1127

951

1000

1069

1232

1000

914

1000

1100

1,381

1,040

1,000

1,000

1,315

1,000

1,000

1,000

1,065

1,000

1,000

1,000

1,046

2 - صفائح - صفائح

مارس مارس 2013اGادة / اGنتوجاGادة / اGنتوجالرقمالرقم يناير يناير 2013الرمزالرمز معامل االرتباطمعامل االرتباط

1

2

3

4

5

لوح من صفائح مضلعة

صفيحة فوالذية مغلفنة

صـفـيـحـة فـوالذيـة لـلـمـجـنـبـات اGـدرفـلـة
على البارد

قرميد من الفوالذ

صفيحة ¦وجة مغلفنة

1137

955

1090

1051

1000

1137

955

1090

1051

1000

Tn

Ta

Tal

Tea

Tge

1137

955

1090

1051

1000

1,116

1,137

1,000

1,000

1,000

فبراير فبراير 2013



25 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 45 12 ذو القعدة عام  ذو القعدة عام 1434 هـ هـ

18 سبتمبر  سنة  سبتمبر  سنة 2013 م

3 - حصى - حصى

مارس مارس 2013اGادة / اGنتوجاGادة / اGنتوجالرقمالرقم يناير يناير 2013الرمزالرمز معامل االرتباطمعامل االرتباط
1

2

3

4

5

6

7

8

حصى مكسر

حجارة من النوع اخلاص برص السكك

حصى مستدير

حجارة 

غبار الرخام

رمال الوديان أو احملاجر 

خليط أتربة من كل نوع

فليس (تافسة)

907

970

1000

922

1000

991

1409

1000

907

970

1000

922

1000

991

1409

1000

Gr

Cail

Grr

Moe

Pme

Sa

Tou

Tuf

907

970

1000

922

1000

991

1409

1000

1,146

1,086

1,000

1,048

1,000

1,300

1,000

1,000

4 - إسمنت - إسمنت

مارس مارس 2013اGادة / اGنتوجاGادة / اGنتوجالرقمالرقم يناير يناير 2013الرمزالرمز معامل االرتباطمعامل االرتباط
1

2

3

4

5

6

خرسانة عادية جاهزة لالستعمال

اجلير اGائي

إسمنت بورتلندي اصطناعي من نوع
CEM II

إسمنت بورتلندي اصطناعي من نوع
CEM I

إســـمـــنـت األفـــران الــــعـــالـــيــــة  من نـــوع
CEM III

جبس

1000

1000

1000

1000

1000

1093

1000

1000

1000

1000

1000

1093

BPE

Chc

Cimc

Cimo

Hts

Pl

1000

1000

1000

1000

1000

1093

1,000

1,000

1,762

1,000

1,000

1,000

5 - مضافات كيميائية - مضافات كيميائية

مارس مارس 2013اGادة / اGنتوجاGادة / اGنتوجالرقمالرقم يناير يناير 2013الرمزالرمز معامل االرتباطمعامل االرتباط
1

2

3

4

مسرع جتميد اخلرسانة

¦سك اGاء 

مبطئ جتميد اخلرسانة 

ملدن اخلرسانة 

958

1005

899

983

958

1005

899

983

Adja

Adjh

Adjr

Apl

958

1005

899

983

1,000

1,000

1,000

1,000

فبراير فبراير 2013

فبراير فبراير 2013

فبراير فبراير 2013



12 ذو القعدة عام  ذو القعدة عام 1434 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 2645

18 سبتمبر  سنة سبتمبر  سنة 2013 م

6 - بناء - بناء

مارس مارس 2013اGادة / اGنتوجاGادة / اGنتوجالرقمالرقم يناير يناير 2013الرمزالرمز معامل االرتباطمعامل االرتباط
1

2

3

4

5

6

7

8

آجر مجوف

آجر مآلن 

(BTS) ثبتةGطوب التربة ا

كلوسترا

مربع جبس

الـــــهـــــوردي (جـــــسم مـــــجـــــوف لـــــقـــــولـــــبـــــة
البالط)

رافـدة من اخلـرسانـة اGـسلـحـة (مسـبـقة
الصنع)

لبنات مجوفة من اخلرسانة

1000

1133

1000

1000

1000

1100

1000

1000

1000

1133

1000

1000

1000

1100

1000

1000

Brc

Brp

Bts

Cl

Crp

Hou

Pba

Pg

1000

1133

1000

1000

1000

1100

1000

1000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

7 - تغطية - تغطية

مارس مارس 2013اGادة / اGنتوجاGادة / اGنتوجالرقمالرقم يناير يناير 2013الرمزالرمز معامل االرتباطمعامل االرتباط
1

2

3

4

5

مربع من اخلزف

مربع من الغرانيت

رخام للتغطية

وزرة من اخلزف

قرميد

1073

1000

1150

1000

997

1049

1000

1150

1000

997

Caf

Cg

M.F

Plt

Te

1094

1000

1150

1000

997

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

8 - دهان - دهان

مارس مارس 2013اGادة / اGنتوجاGادة / اGنتوجالرقمالرقم يناير يناير 2013الرمزالرمز معامل االرتباطمعامل االرتباط
1

2

3

4

5

6

7

8

دهان فينيلي

دهان إيبوكسي

دهان غليسيروفتاليك

دهان أريس

دهان مضاد للصدء

دهان زيتي

Xدهان ستيرال

دهان إلشارات الطرق

1190

1239

1165

1210

1000

1230

1226

1000

1190

1239

1165

1210

1000

1230

1226

1000

Pev

Ey

Gly

Par

Pea

Peh

Psy

Psyn

1190

1239

1165

1210

1000

1230

1226

1000

1,000

1,102

1,125

1,000

1,154

1,000

1,146

1,000

فبراير فبراير 2013

فبراير فبراير 2013

فبراير فبراير 2013



27 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 45 12 ذو القعدة عام  ذو القعدة عام 1434 هـ هـ

18 سبتمبر  سنة  سبتمبر  سنة 2013 م

9 - جنارة - جنارة

مارس مارس 2013اGادة / اGنتوجاGادة / اGنتوجالرقمالرقم يناير يناير 2013الرمزالرمز معامل االرتباطمعامل االرتباط
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

خشب اجلوز (أكاجو)

لوح سميك من اخلشب األبيض

لوح من أوراق خشبية ملصقة

خشب أحمر

نافذة من األلومنيوم مع إطارها

نافذة من اخلشب مع إطارها

نـــــــافـــــــذة مـن الـــــــبـالســـــــتـــــــيك (PVC) مـع
إطارها

لوحات من اخلشب اGضغوط

باب من األلومنيوم مع إطارها

بارسيان من اخلشب مع إطارها

باب نافذة من األلومنيوم مع إطارها

باب نافذة من اخلشب مع إطارها

بـاب نــافـذة مـن الـبالســتـيك (PVC) مع
إطارها

باب مفرغـة من أوراق خشبية ملصقة
مع إطارها

باب مليئة من اخلشب مع إطارها

باب من البالستيك (PVC) مع إطارها

لوح من اخلشب األبيض  للقولبة

997

1130

878

914

1000

1000

1000

1148

1000

1115

1000

935

1000

1000

1046

1000

1140

997

1130

878

914

1000

1000

1000

1140

1000

1115

1000

935

1000

1000

1046

1000

1140

Bcj

Bms

Bo

Brn

Falu

Fb

Fpvc

Pab

Palu

Pb

PFalu

PFb

PFpvc

Piso

Ppb

Ppvc

Sac

997

1147

878

971

1000

1000

1000

1121

1000

1115

1000

935

1000

1000

1046

1000

1158

1,000

0,956

1,298

1,025

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

0,939

10 - أدوات معدنية - أدوات معدنية

مارس مارس 2013اGادة / اGنتوجاGادة / اGنتوجالرقمالرقم يناير يناير 2013الرمزالرمز معامل االرتباطمعامل االرتباط
1

2

3

4

5

6

رتاج

مفاصل مدرفلة

لسان قفل ثابت

أنبوب إقفال مربع

أنبوب إقفال دائري

زنك مدرفل

1103

1000

1050

1237

1257

930

1103

1000

1050

1237

1257

1138

Cr

Pa

Pe

Tsc

Tsr

Znl

1103

1000

1050

1237

1257

1022

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

فبراير فبراير 2013

فبراير فبراير 2013



12 ذو القعدة عام  ذو القعدة عام 1434 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 2845

18 سبتمبر  سنة سبتمبر  سنة 2013 م

11 - زجاج - زجاج

مارس مارس 2013اGادة / اGنتوجاGادة / اGنتوجالرقمالرقم يناير يناير 2013الرمزالرمز معامل االرتباطمعامل االرتباط
1

2

3

4

5

6

7

زجاج من النوع العادي

لبنة من الزجاج (نيفادا)

عجX تثبيت ألواح الزجاج

زجاج مقوى

زجاج سميك مزدوج

زجاج اGرايا

زجاج مطرق

1000

1000

1020

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1020

1000

1000

1000

1000

Vv

Brnv

Mas

Va

Vd

Vgl

Vm

1000

1000

1020

1000

1000

1000

1000

1,035

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

12 - كهرباء - كهرباء

مارس مارس 2013اGادة / اGنتوجاGادة / اGنتوجالرقمالرقم يناير يناير 2013الرمزالرمز معامل االرتباطمعامل االرتباط
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

خزانة عامة

جهاز مستقل 

علبة االشتقاق

¦ر الكابل من بالط مثقوب 

سلك من نحاس

صندوق الطابق (شباك االشتقاق) 

صندوق أسفل العمود الصاعد

صندوق التوزيع

كـابل صــلـب من سـلـســلـة حـامل الــتـيـار
(cond 4 )

كـابل صــلـب من سـلـســلـة حـامل الــتـيـار
(cond 1)

كابل متوسط التوتر

كـابل صــلـب من سـلـســلـة حـامل الــتـيـار
(cond 3 )

 Xفاصل تبايني ذو قطب

فاصل تبايني ثالثي األقطاب 

فاصل تبايني رباعي األقطاب 

(ICD) غمد برتقالي

1000

1000

1170

1000

1157

1000

1000

1000

1179

1195

1194

1144

1000

1100

1200

980

1000

1000

1170

1000

1157

1000

1000

1000

1179

1195

1194

1144

1000

1100

1200

980

Armg

Bau

Bod

Ca

Cf

Coe

Cop

Cor

Cpfg

Cth

Cts

Cuf

Disb

Disc

Dist

Ga

1000

1000

1170

1000

1157

1000

1000

1000

1179

1195

1194

1144

1000

1100

1200

980

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,027

1,305

1,000

1,383

1,000

1,000

1,000

1,000

فبراير فبراير 2013

فبراير فبراير 2013



29 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 45 12 ذو القعدة عام  ذو القعدة عام 1434 هـ هـ

18 سبتمبر  سنة  سبتمبر  سنة 2013 م

فبراير فبراير 2013

12 - كهرباء - كهرباء (تابع)(تابع)

مارس مارس 2013اGادة / اGنتوجاGادة / اGنتوجالرقمالرقم يناير يناير 2013الرمزالرمز معامل االرتباطمعامل االرتباط

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

كوة عازلة

قاطع مزدوج لتيار اإلنارة للترصيع

قاطع بسيط لتيار اإلنارة للترصيع

مصباح  بالزئبق 

مصباح  بالصوديوم 

مصباح سقفي ذو حوض

وتد أرضي

منشب للتيار الكهربائي للترصيع

عاكس

مسطرة صغيرة (مونوكليب)

قاطع للتيار الكهربائي

أنبوب صلب من البالستيك

(MT/BT) جهاز حتويل الكهرباء

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1142

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1142

1000

1000

1000

1000

1000

He

Itd

Its

Lum

Lus

Pla

Pqt

Pr

Rf

Rg

Ste

Tp

Tra

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1142

1000

1000

1000

1000

1000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

(Fonte) 13 - حديد ( - حديد

مارس مارس 2013اGادة / اGنتوجاGادة / اGنتوجالرقمالرقم يناير يناير 2013الرمزالرمز معامل االرتباطمعامل االرتباط

1

2

3

4

5

مرجل من حديد

مشبك جملرى اGاء

مدفأة من حديد

غطاء اGصب من حديد 

قاطع اGاء من حديد

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

Chaf

Grc

Raf

Tamf

Vef

1000

1000

1000

1000

1000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

فبراير فبراير 2013



12 ذو القعدة عام  ذو القعدة عام 1434 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 3045

18 سبتمبر  سنة سبتمبر  سنة 2013 م

14 - ترصيص - ترصيص

مارس مارس 2013اGادة / اGنتوجاGادة / اGنتوجالرقمالرقم يناير يناير 2013الرمزالرمز معامل االرتباطمعامل االرتباط

ملطف نصف آلي

مسخن بالهواء

أنبوب من الفوالذ اGغلف

أنبوب من الفوالذ األسود

حوض حمام من السيراميك

حوض حمام من صفيحة الفوالذ

مشعل الغاز

مسخن اGاء

سدادة منع الرجوع

مبرد

عداد اGاء

مدور

جهاز مركزي Gعاجلة الهواء

أنبوب مستقيم أو دائري من نحاس

حوض مرحاض إجنليزي

مغسل اGطبخ من السيراميك 

مــغـــسل اGــطـــبخ من صــفـــيــحــة مـــقــاومــة
لألكسدة

مجمع تبريد

قشرة من صوف الصخر

مغسل حمام من السيراميك

902

1000

1000

1014

1000

1000

1000

1042

1029

1024

1000

1000

1000

1000

968

963

1000

1000

1000

1000

902

1000

1000

1014

1000

1000

1000

1042

1029

1024

1000

1000

1000

1000

968

963

1000

1000

1000

1000

Ado

Aer

Atb

Atn

Bai

Baie

Bru

Che

Cla

Cli

Com

Cs

Cta

Cut

Cuv

EVc

EVx

Grf

Iso

Le

902

1000

1000

1014

1000

1000

1000

1042

1029

1024

1000

1000

1000

1000

968

963

1000

1000

1000

1000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

فبراير فبراير 2013



31 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 45 12 ذو القعدة عام  ذو القعدة عام 1434 هـ هـ

18 سبتمبر  سنة  سبتمبر  سنة 2013 م

15 - اGساكة والعزل احلراري - اGساكة والعزل احلراري

مارس مارس 2013اGادة / اGنتوجاGادة / اGنتوجالرقمالرقم يناير يناير 2013الرمزالرمز معامل االرتباطمعامل االرتباط
الزفت اGؤكسد

غطاء مرن مزفت

غـــــطـــــاء ســــــطـــــحه مـن األلـــــومــــــيـــــنـــــيـــــوم
(PAXALUMIN) 

(résine) مساكة مائهة

مساكة من غشاء 

لباد مشرب

دهان الفلينتكوت

مرزاب وشبكة

Xلوح من حبيبات الفل

ورق كرافت

بوليستيرين

1064

1100

1217

1000

1000

1092

1091

1000

1000

1000

1000

1064

1100

1217

1000

1000

1092

1091

1000

1000

1000

1000

Bio

Chb

Chs

Etl

Etm

Fei

Fli

Gc

Pan

Pk

Pol

1060

1100

1217

1000

1000

1092

1091

1000

1000

1000

1000

0,979

1,075

1,019

1,000

1,000

1,043

1,000

1,000

1,000

1,000

1,175

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

مارس مارس 2013اGادة / اGنتوجاGادة / اGنتوجالرقمالرقم يناير يناير 2013الرمزالرمز معامل االرتباطمعامل االرتباط
(... rT rكم rكوع) قطع التوصيل

منظم

خزان إلنتاج اGاء الساخن

حنفية قاطعة ذات قفص مكور

حنفية قطع من النحاس اGصقول

حنفية صحية

رافع متناوب للضغط اGائي 

أنبوب من الفوالذ اGغلفن

أنبوب من حمض البوليفينيل 

قاطع اGاء

مروحة ذات الطرد اGركزي

مروحة ناقلة للحرارة

وعاء التوسع

1377

1000

1000

1050

1189

1000

1000

1056

1075

1000

1000

1143

1000

1377

1000

1000

1050

1189

1000

1000

1056

1075

1000

1000

1143

1000

Prac

Reg

Res

Rin

Rol

Rsa

Sup

Tag

Tcp

Van

Vc

Vco

Ve

1377

1000

1000

1050

1189

1000

1000

1056

1075

1000

1000

1143

1000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

فبراير فبراير 2013

فبراير فبراير 2013



12 ذو القعدة عام  ذو القعدة عام 1434 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 3245

18 سبتمبر  سنة سبتمبر  سنة 2013 م

18 - قنوات الشبكات - قنوات الشبكات

مارس مارس 2013اGادة / اGنتوجاGادة / اGنتوجالرقمالرقم يناير يناير 2013الرمزالرمز معامل االرتباطمعامل االرتباط

1

2

3

4

5

6

قناة (buse) من اإلسمنت اGضغوط

(PVC) من البالستيك (buse) قناة

قناة (buse) من الفوالذ

PEHD من مادة (buse) قناة

أنبوب ووصل من حديد

قناة (buse) من اخلرسانة اGسلحة

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

Act

Bpvc

Bus

Pehd

Trf

Tua

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

16 - نقل - نقل

مارس مارس 2013اGادة / اGنتوجاGادة / اGنتوجالرقمالرقم يناير يناير 2013الرمزالرمز معامل االرتباطمعامل االرتباط

1

2

3

4

نقل جوي

نقل بالسكة احلديدية

نقل بحري

نقل بري

1000

1000

1000

883

1000

1000

1000

883

Tpa

Tpf

Tpm

Tpr

1000

1000

1000

883

1,000

1,000

1,000

1,000

17 - طاقة - طاقة

مارس مارس 2013اGادة / اGنتوجاGادة / اGنتوجالرقمالرقم يناير يناير 2013الرمزالرمز معامل االرتباطمعامل االرتباط

1

2

3

4

5

6

7

أسيتيالن

بنزين السيارات

إلكترود وقضيب التلحيم 

استهالك الكهرباء

متفجرات

مازوت مباع في البر 

Xأوكسيج

1105

1000

1000

1000

1000

1000

1107

1105

1000

1000

1000

1000

1000

1107

Aty

Ea

Ec

Eel

Ex

Got

Oxy

1105

1000

1000

1000

1000

1000

1107

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

فبراير فبراير 2013

فبراير فبراير 2013

فبراير فبراير 2013



مارس مارس 2013فبراير فبراير 2013اGادة / اGنتوجاGادة / اGنتوجالرقمالرقم يناير يناير 2013الرمزالرمز معامل االرتباطمعامل االرتباط

1

2

3

4

5

6

7

مطاط بالكلور

خلية فوتوكهربائية

لوح من صوف الزجاج

لوح ثابت احلرارة

بوليوريثان

إطار مطاطي للعجلة

(PVC) لوح من مادة البالستيك

1269

1000

1192

1124

1000

1000

1011

1269

1000

1192

1124

1000

1000

1011

Cchl

Ceph

Mv

Pai

Ply

Pn

Pvc

1269

1000

1192

1124

1000

1000

1011

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

21 - مواد ومنتجات مختلفة - مواد ومنتجات مختلفة

19 - تهيئة خارجية - تهيئة خارجية

مارس مارس 2013فبراير فبراير 2013اGادة / اGنتوجاGادة / اGنتوجالرقمالرقم يناير يناير 2013الرمزالرمز معامل االرتباطمعامل االرتباط

1

2

3

4

5

6

7

8

حافة الرصيف

فوهة ماء إلطفاء احلريق

مشكاة

مربع من اإلسمنت 

سياج مغلفن

سياج منبه

عشب

حجر تبليط الرصيف

1000

1000

1000

1000

1030

848

1000

1162

1000

1000

1000

1000

1051

848

1000

1162

Bor

Bou

Can

Cc

Gri

Gril

Gzl

Pav

1000

1000

1000

1000

1030

848

1000

1162

1,000

1,000

1,000

1,000

1,028

1,000

1,000

1,000

20 - أشغال الطرق - أشغال الطرق

مارس مارس 2013فبراير فبراير 2013اGادة / اGنتوجاGادة / اGنتوجالرقمالرقم يناير يناير 2013الرمزالرمز معامل االرتباطمعامل االرتباط

زفت للتغطية

كيوت - باك

مستحلب

جهاز أمان للطرق من الفوالذ

جهاز أمان للطرق من اخلرسانة

ألواح إلشارات اGرور

1195

1145

1166

1046

1000

976

1195

1145

1166

1046

1000

976

Bil

Cutb

Em

Gls

Glsb

Pas

1215

1160

1180

1046

1000

976

0,957

0,967

0,969

1,000

1,000

1,000

1

2

3

4

5

6

33 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 45 12 ذو القعدة عام  ذو القعدة عام 1434 هـ هـ

18 سبتمبر  سنة سبتمبر  سنة 2013 م

ا9طبعة الرسميا9طبعة الرسميّة3  ة3  حي البسات^3 بئر مراد رايس3 ص.ب حي البسات^3 بئر مراد رايس3 ص.ب 376 - اجلزائر - محطة - اجلزائر - محطة


