
العدد العدد 25
السالسّنة التاسعة واألربعوننة التاسعة واألربعون

االشتراكاالشتراك
سنويسنويّ

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

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

اجلزائر
تونس
اHغرب
ليبيا

موريطانيا

بلدان خارج دول
اHغرب العربي

سنـةسنـة

1070,00 د.ج د.ج

2140,00 د.ج د.ج

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

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

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

سنـةسنـة

2675,00 د.ج د.ج

5350,00 د.ج د.ج

تزاد عليها
نفقات اإلرسال

األحد األحد 7  جمادى الثانية عام جمادى الثانية عام 1433 هـ هـ
اHوافق اHوافق 29 أبريل سنة أبريل سنة 2012  م م

اإلدارة والتّحرير
األمانة العاماألمانة العامّة للحكومةة للحكومة

WWW.JORADP.DZ

الطّبع واالشتراك
اHطبعة الراHطبعة الرّسميسمّية

حي البساتsW بئر مراد رايسs ص.ب 376 - اجلزائر - محطة
الهاتف : 021.54.35.06  إلى 09 

021.65.64.63

الفاكس 021.54.35.12 
ح.ج.ب  50-3200  اجلزائر

Télex : 65 180 IMPOF DZ
060.300.0007 68 KG بنك الفالحة والتّنمية الرّيفيّة
حساب العملة األجنبيّة للمشتركW خارج الوطن
بنك الفالحة والتّنمية الرّيفيّة 060.320.0600.12
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- و�ـقتـضى اHـرسـوم الـرئاسي رقم 12 - 67 اHـؤرخ
في 17 ربـــيع األول عـــام  1433 اHــــوافق 10 فـــبـــرايــــر ســـنـــة
 2012 واHـتـضـمن اسـتـدعـاء الـهـيـئـة االنـتـخـابـيـة النـتـخـاب

sأعضاء اجمللس الشعبي الوطني
- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 12 - 156
اHــؤرخ في 6 جــمــادى األولى عــام 1433 اHــوافق 29 مــارس
سنة 2012 واHتضمن تكـليف األمW العام للـحكومة �هام

sحافظ األختام بالنيابة sوزير العدل
- و�ـقــتـضـى الـقــرار اHـؤرّخ في 29 ربـيع األول عـام
Wــتــضــمن تــعــيــHــوافق 22 فــبـــرايــر ســـنــة 2012 واH1433 ا

الــقــضــاة رؤســاء وأعــضــاء الــلــجــان االنــتــخــابــيــة الــوالئــيـة
WــقـيـمـHا Wاجلــزائـريـ Wوالـلـجــنـة االنـتــخـابـيــة لـلـمــواطـنـ
بــاخلـــارج  في االنــتـــخــابـــات الــتــشـــريــعــيـــة لــيــوم 10 مــايــو

s2012 سنة

يقرر ما يأتي :يقرر ما يأتي :

اHـادة األولى :اHـادة األولى : تـعـدّل أحــكـام اHــادة األولى من الـقـرار
اHــــــــؤرخ في 29 ربـــــــيـع األول عـــــــام 1433 اHــــــــوافق 22
فـبـرايـر سـنة 2012 واHذكـور أعالهs بـالـنسـبـة لـوالية

عW تموشنتs كما يأتي :
" " 46 - والية عW تموشنت : - والية عW تموشنت :

السادة : - ... (بدون تغيير) ...
- ... (بدون تغيير) ...

- بن اسماعيل بوعالمs عضوا ".

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

حـــرّر بـــاجلــــزائـــر في 4 جــــمــــادى الـــثــــانـــيــــة عـــام 1433
اHوافق 26 أبريل سنة 2012.

أحمد نويأحمد نوي

وزارة اMوارد اMائيةوزارة اMوارد اMائية
قـــرار مـؤرقـــرار مـؤرّخ في خ في 17 رجب عـــام  رجب عـــام 1432 اHـوافــق  اHـوافــق 19 يــونـيـو يــونـيـو
سـنة سـنة s2011 يعـدل القـرار اHؤرs يعـدل القـرار اHؤرّخ في خ في 30 رمـضان عام رمـضان عام
1425 اHــوافق  اHــوافق 13 نـــوفــمـــبـــر ســـنــة  نـــوفــمـــبـــر ســـنــة 2004 الـــذي يـــحــد الـــذي يـــحــدّد

تنـظـيم الـلجـنـة الدائـمـة للـمـيـاه اHعـدنـية الـطـبيـعـيةتنـظـيم الـلجـنـة الدائـمـة للـمـيـاه اHعـدنـية الـطـبيـعـية
ومياه اHنبع وسيرها.ومياه اHنبع وسيرها.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
sائيةHوارد اHإنّ وزير ا

- �ـقــتــضى اHــرســوم الــرّئــاسيّ رقم 10-149 اHـؤرّخ
في 14 جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1431 اHــوافق 28 مــايــو ســنــة

sأعضاء احلكومة Wتضمّن تعيH2010 وا

"اHـادة 3 : إن تشـكـيـلة وكـذا الـقوائم االسـمـية لـلـجان
االنتخـابية لـلدوائر الدبـلوماسيـة أو القنصـلية هي نفس
التـشـكيـلـة والقـوائم االسـمـية لـلـجان اإلداريـة االنـتخـابـية
اHـــنــصــوص عــلــيــهــا فـي أحـكــام اHـرسـوم الـتـنـفـيـذي رقم

12 - 28 اHؤرخ في 6 فبراير سنة 2012 واHذكور أعاله.

تتشكل هذه اللجان كما يأتي :
sــمــثــلــيـــة الــدبــلــومــاســيــة أو الــقــنــصــلــيــةHرئــيس ا -

sرئيسا
- نــــاخــــبـــW اثــــنـــW (2) مــــــســـــجـــــلــــــW في الــــــقـــــائـــــمـــــة
االنتـخابيـة للدائـرة الدبلـوماسيـة أو القنـصليـةs يعيـنهما

sرئيس اللجنة
sـمثـلـية الـدبلـومـاسيـة أو القـنـصلـيةHمـوظف من ا -

كاتبا للجنة".

اHادة اHادة 4 :  : تلـغى أحكـام اHادة 4 وملـحق القـرار اHؤرخ
فـي  28 ربـــــــيـع الـــــــثـــــــانـي عـــــــام  1433 اHــــــــوافق 21 مــــــارس

سنة 2012 واHذكور أعاله.

اHـادة اHـادة 5 : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرســمـيـة
للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.

حـــرر بـــاجلــــزائـــر في 7 جــــمــــادى الـــثــــانـــيــــة عـــام 1433
اHوافق 29 أبريل سنة 2012.

مراد مدلسيمراد مدلسي

وزارة العدلوزارة العدل
قــرار مــؤرقــرار مــؤرّخ في خ في 4 جــمــادى الــثــانــيــة عـام  جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1433 اHــوافق  اHــوافق 26
أبـريل سنة أبـريل سنة s2012 يعـدs يعـدّل القـرار اHؤرخ في ل القـرار اHؤرخ في 29 ربيع ربيع
s2012 ـــــوافق 22 فـــــبــــرايـــــر ســـــنــــة  فـــــبــــرايـــــر ســـــنــــةHـــــوافق  اHاألول عــــام األول عــــام 1433  ا
واHـتـضـمن تـعـيــW الـقـضـاة رؤسـاء وأعـضـاء الـلـجـانواHـتـضـمن تـعـيــW الـقـضـاة رؤسـاء وأعـضـاء الـلـجـان
االنــــتــــخــــابـــيــــة الــــوالئــــيــــة والــــلــــجـــنــــة االنــــتــــخــــابــــيـــةاالنــــتــــخــــابـــيــــة الــــوالئــــيــــة والــــلــــجـــنــــة االنــــتــــخــــابــــيـــة
لـــلــمـــواطـــنــW اجلـــزائـــريــW اHـــقـــيــمـــW بـــاخلــارج  فيلـــلــمـــواطـــنــW اجلـــزائـــريــW اHـــقـــيــمـــW بـــاخلــارج  في

االنتخابات التشريعية ليوم االنتخابات التشريعية ليوم 10 مايو سنة مايو سنة 2012.
ــــــــــــــــــــــــــــــ
sحافظ األختام sإن وزير العدل

- �ــقــتـضى الــقــانـون الــعــضـوي رقم 12 - 01 اHـؤرخ
في 18 صـــفـــر عــام  1433 اHــوافق  12 يـــنـــايـــر ســـنـــة 2012 
واHتـعـلق بـنـظـام االنـتـخـابـاتs ال سـيـمـا اHـادتان 151 و159

sمنه
- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 10 - 149
اHـؤرّخ في 14 جـمـادى الـثـانـيـة عام 1431 اHـوافق 28 مـايو

sأعضاء احلكومة Wتضمّن تعيHسنة 2010  وا
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sعهد باستور باجلزائرH دير العامHا sمحمد تزير -
- جمال عبادs اHـدير العام للمركز اجلزائري Hراقبة

sالنوعية والرزم
- رشــيـــد طــيــبيs اHـــديــر الــعـــام لــلــوكـــالــة الــوطـــنــيــة

للموارد اHائية.
.......... (الباقي بدون تغيير) .........."

اHـاداHـادّة ة 3 :  : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرســمـيّـة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــرّر بـــاجلـــزائـــر  في 17 رجب عــام 1432 اHــوافق 19
يونيو سنة 2011.

عبد اHالك ساللعبد اHالك سالل

وزارة الثوزارة الثّقافةقافة
قــــــــــرار وزاري مرار وزاري مــــــــــشــــــــــتــــــــــرك مرك مــــــــــؤرخ في ؤرخ في 25 رجب ع رجب عــــــــــام ام 1432
اHاHـوافق وافق 27  ي  يـونونـيـو سو سـنة نة s2011 يs يـحـدّد عد عـدد اHدد اHـناصبناصب
الالــــــعــــــلــــــيــــــــا لا لــــــلــــــمــــــوظوظــــــفــــــW اWH اHــــــنــــــتــــــــمــــــW لألسالك اخلW لألسالك اخلــــــاصاصــــــة

بالثقافةبالثقافة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 sالعام للحكومة Wإن األم
sاليةHووزير ا

sووزيرة الثقافة
- �ـقتـضى اHـرسـوم الـرّئاسيّ رقم 07 - 307 اHـؤرّخ
في 17 رمـضـان عام 1428 اHـوافق 29 سـبـتمـبـر سـنة 2007
الـذي يــحـدّد كـيــفـيـات مــنح الـزيــادة االسـتـداللــيـة لــشـاغـلي

sؤسسات واإلدارات العموميةHناصب العليا في اHا
- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 10 - 149
اHـؤرّخ في 14 جـمـادى الثـانـيـة  عام 1431 اHـوافق 28 مـايو

sأعضاء احلكومة Wتضمن تعيHسنة  2010 وا
- و�قتـضى اHرسوم التّـنفيذيّ رقم 95 - 54 اHؤرّخ
في 15 رمــضــان عـام 1415 اHـوافق 15 فــبـرايــر ســنـة 1995

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

sالذي يحدّد صالحيات وزير الثقافة
- و�قتـضى اHرسوم التّـنفيذيّ رقم 05 - 80 اHؤرّخ
في 17 مـــحـــرّم عــام 1426 اHــوافق 26 فـــبـــرايـــر ســـنـــة 2005

sركزية في وزارة الثقافةHتضمن تنظيم اإلدارة اHوا
- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتّــــنــــفـــيــــذيّ رقم 08 - 383
اHــؤرّخ في 28 ذي الــقــعــدة عــام 1429 اHــوافق 26 نــوفــمــبــر
WوظفHتضمّن القانون األساسي اخلاص باHسنة 2008 وا

sلألسالك اخلاصة بالثقافة WنتمHا

- و�ـــقــتـــضى اHـــرســــوم الــتّـــنــفـــيــذيّ رقم 324-2000
اHــؤرّخ في 27 رجب عــام 1421 اHــوافق 25 أكــتـــوبــر ســـنــة

sائيةHوارد اH2000 الذي يحدّد صالحيات وزير ا

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 04-196 اHؤرّخ
في 27 جــمــادى األولى عـام 1425 اHـوافق  15 يــولــيــو ســنـة
2004 واHتعـلّق باستـغالل اHياه اHـعدنيـة الطبـيعيـة ومياه

sنبع وحمايتهاHا
و�ـقـتـضى الـقـرار اHـؤرّخ في 30 رمــضـان عـام 1425
اHوافق 13 نوفـمبـر سنة 2004 الـذي يحـدّد تنظـيم اللـجنة
sنبع وسيرهاHعدنية الطبيعية ومياه اHالدائمة للمياه ا

يقـريقـرّر مـا يأتي :ر مـا يأتي :

اHـاداHـادّة األولى :ة األولى : يـهـدف هـذا الـقـرار إلى تـعـديل الـقرار
اHؤرّخ في 30 رمـضان عام 1425 اHوافق 13 نوفـمبر سنة

2004 واHذكور أعاله.

2 :  : تــعــدّل أحــكــــام اHـادّة 2 من الــقــــرار اHـؤرّخ اHـاداHـادّة ة 
في 30 رمــضـان عـام 1425 اHـوافق 13 نـوفـمـبـر سـنـة 2004

واHذكور أعالهs وحترّر كما يأتي :

"اHـادّة 2 : تـتـشـكل الـلجـنـة الـدائـمـة لـلـمـيـاه اHـعـدنـية
الطبيعية ومياه اHنبعs من األعضاء اآلتية أسماؤهم :

السيدات والسادة :
- زيــــدان مـــــراحs ¢ــــثـل الــــوزيـــــر اHــــكـــــلف بـــــاHــــوارد

sرئيسا sائيةHا
- عـــــــبــــــد الــــــنــــــور طـــــــالبs ¢ــــــثـل الــــــوزيــــــر اHـــــــكــــــلف

sباجلماعات احمللية
- ســـامــــيـــة أرارs ¢ـــثــــلـــة الـــوزيــــر اHـــكـــلـف بـــاألمالك

sالوطنية
- حـسـيـنـة لـبـكـيـريs ¢ـثـلـة الـوزيـر اHـكـلف بـحـمـايـة

sWستهلكHا
sكلف بالبيئةHثل الوزير ا¢ sجمال دندني -
sكلف بالفالحةHثل الوزير ا¢ sمحمد حبيلة -
sكلف بالسياحةHثل الوزير ا¢ sجمال عليلي -
sكلف بالصحةHثلة الوزير ا¢ sحسينة هالل -

sكلفة بالثقافةHثلة الوزيرة ا¢ sشناز بورويس -
sكلف بالتقييسHثل الوزير ا¢ s ناصر علبان -

- بـركـهــام األمـيـرs اHـديـرة الــعـامـة لـلــمـركـز الـوطـني
sلعلوم التسمم


