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مـرسـوم تـنـفيـذي رقم مـرسـوم تـنـفيـذي رقم 13 - - 245 مـؤرخ في  مـؤرخ في 17 شعـبـان عام شعـبـان عام
1434 اGوافـــق  اGوافـــق 26 يونـيو سـنة  يونـيو سـنة q2013 يعـد يعـدّل اGـرسومل اGـرسوم

الـتـنـفــيـذي رقـــم الـتـنـفــيـذي رقـــم 11-342 اGـؤرخ فــي  اGـؤرخ فــي 29 شـو شـوّال عامال عام
1432 اGـــــوافـق  اGـــــوافـق 27 ســـــبــــــتـــــمـــــبــــــر ســـــنـــــة  ســـــبــــــتـــــمـــــبــــــر ســـــنـــــة 2011  الــــــذي  الــــــذي

XـنـتـمGا Xيــؤسس الـنـظــام الـتـعــويـضـي لـلـمـوظـفـXـنـتـمGا Xيــؤسس الـنـظــام الـتـعــويـضـي لـلـمـوظـفـ
لألسالك اخلاصة باإلدارة اGكلفة بالنقل.لألسالك اخلاصة باإلدارة اGكلفة بالنقل.

ـــــــــــــــــــــ
qإن الوزير األول

qبناء على تقرير وزير النقل -
-  وبـــنـــاء عـــلى الـــدســـتـــورq ال ســـيّـــمـــا اGـــادتــان 3-85

qو125 ( الفقرة 2)  منه
- و�قتضى األمر رقم  06-03 اGؤرخ في 19 جمادى
الثـانية عام 1427 اGوافق 15 يولـيو سنة 2006 واGـتضمن

 qالقانون األساسي العام للوظيفة العمومية
- و�ــــقــــتــــضـى اGــــرســــــوم الــــرئــــــاسي رقم 12 - 325
اGــؤرخ في 16 شـوال عـام 1433 اGوافق 3  سبـتمبـر سنة

 qالوزير األول Xتضمن تعيG2012 وا

- و�ــــقــــتــــضـى اGــــرســــــوم الــــرئــــــاسي رقم 12 - 326
اGــؤرخ في 17 شـوال عـام 1433 اGوافق 4  سبـتمبـر سنة

qأعضاء احلكومة Xتضمن تعيG2012 وا

- و�ـــقــــتـــضى اGــــرســـوم الـــتـــنــــفــــيـــذي رقـــم 342-11
اGؤرخ فــي 29 شوال عام 1432 اGوافـق 27 سبـتمبر سنة
X2011  الـــذي يـــؤسس الــنــظـــام الــتــعـــويـضــي لــلــمــوظــفــ

qكلفة بالنقلGلألسالك اخلاصة باإلدارة ا XنتمـGا
qوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :
اGــــــادة األولى : اGــــــادة األولى :  يــــــعــــــدل هــــــذا اGــــــرســــــــوم اGــــــرســـــوم
الـتـنـفــيـذي رقـــم 11-342 اGـؤرخ فــي 29 شـوال عام 1432
اGـوافـق 27 سـبــتـمـبــر سـنـة 2011  الــذي يــؤسس الــنـظــام
الــتـــعــــويـــضـي لـــلــمـــوظـــفــــX اGــنـــتـــمـــX لـألسالك اخلـــاصــة

باإلدارة اGكلفة بالنقل.
اGــادة اGــادة 2 :   :  تـــعـــدل اGــادة 5 من اGـــرســـوم الـــتـــنـــفــــيــذي
رقـــم 11-342 اGـؤرخ فــي 29 شـوال عام 1432 اGـوافـق 27

سبتمبر سنة 2011  واGذكور أعالهq وحترر كما يأتي :
 "اGــــادة 5 : يــــحـــسـب تـــعــــويض تــــســـيــــيـــر ومــــتـــابــــعـــة
اGــــــشـــــاريـع وفـق نـــــســــــبـــــة 20 % من الــــــراتب الــــــرئـــــيــــــسي
ويــصـرف شـهــريـا لــلـمـوظــفـX اGـذكــورين في اGـادة األولى
أعالهq بـاستـثـنـاء مفـتـشي الـنقل الـبـري ومـفتـشي رخـصة
الــســيـــاقــة واألمـن في الــطـــرق ومــراقـــبي اGالحــة والـــعــمل

البحري".
اGــادة اGــادة 3 :  : تـــعـــدل اGــادة 6 من  اGـــرســـوم الـــتـــنـــفــــيــذي
رقـــم 11-342 اGـؤرخ فــي 29 شـوال عام 1432 اGـوافـق 27

سبتمبر سنة 2011  واGذكور أعالهq وحترر كما يأتي :

"اGادة 6 : يـحسب تعـويض التـفتيش واGـراقبة وفق
نـــســـبـــة 30 % من الـــراتـب الـــرئـــيــــسي ويـــصــــرف شـــهـــريـــا

للموظفX اGنتمX لألسالك اآلتية :
qسلك مفتشي النقل البري -

qسلك مفتشي رخص السياقة واألمن في الطرق -
- سلك مراقبي اGالحة والعمل البحري".

اGادة اGادة 4 :  : يسري مـفعول هذا اGـرسوم ابتداء من أول
يناير سنة 2012.

اGادة اGادة 5 :  :  ينـشر هـذا اGرسـوم في اجلريـدة الرّسـميّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ~قراطيّة الشّعبيّة.

حـرر بــاجلـزائـر في 17 شـعــبـان عـام 1434 اGـوافق 26
يونيو سنة 2013.

عبد اGالك ساللعبد اGالك سالل
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرسـوم تـنـفيـذي رقم مـرسـوم تـنـفيـذي رقم 13 - - 246 مـؤرخ في  مـؤرخ في 17 شعـبـان عام شعـبـان عام
1434 اGـوافـــق  اGـوافـــق 26 يــونـيــو ســنـة  يــونـيــو ســنـة q2013 يـعــدq يـعــدّل ويــتـمل ويــتـمّم

اGــرســوم الـــتــنــفـــيــذي رقـــم اGــرســوم الـــتــنــفـــيــذي رقـــم 12 - - 22 اGــؤرخ فــي  اGــؤرخ فــي 23
صـفـر عام صـفـر عام 1433 اGـوافـق  اGـوافـق 17 يـنـايـر سـنـة  يـنـايـر سـنـة 2012  الــذي  الــذي
XـنـتـمGا Xيــؤسس الـنـظــام الـتـعــويـضـي لـلـمـوظـفـXـنـتـمGا Xيــؤسس الـنـظــام الـتـعــويـضـي لـلـمـوظـفـ

ألسالك مستخدمي دعم البحث.ألسالك مستخدمي دعم البحث.
ـــــــــــــــــــــ

qإن الوزير األول
- بـنـاء عـلى تـقـريـر وزيـر الــتـعـلـيم الـعـالي والـبـحث

qالعلمي
-  وبـــنـــاء عـــلى الـــدســـتـــورq ال ســـيّـــمـــا اGـــادتــان 3-85

qو125 ( الفقرة 2)  منه
- و�قتضى األمر رقم  06-03 اGؤرخ في 19 جمادى
الثـانية عام 1427 اGوافق 15 يولـيو سنة 2006 واGـتضمن

 qالقانون األساسي العام للوظيفة العمومية
- و�ــــقــــتــــضـى اGــــرســــــوم الــــرئــــــاسي رقم 12 - 325
اGــؤرخ في 16 شـوال عـام 1433 اGوافق 3  سبـتمبـر سنة

 qالوزير األول Xتضمن تعيG2012 وا

- و�ــــقــــتــــضـى اGــــرســــــوم الــــرئــــــاسي رقم 12 - 326
اGــؤرخ في 17 شـوال عـام 1433 اGوافق 4  سبـتمبـر سنة

qأعضاء احلكومة Xتضمن تعيG2012 وا

- و�ـــقـــتــــضى اGــــرســـــوم الـــتــــنـــفــــــيــــذي رقـم 22-12
اGــؤرخ فـي 23 صــفــر عــام 1433 اGـوافـق 17 يـنـايـــر سـنــة
X2012 الــــذي يـــؤسـس الـــنــــظـــام الــــتـــعــــويـــضـي لـــلــــمـــوظــــفـــ

qألسـالك مستخدمـي دعم البحث XنتمGا
qوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -
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يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :
اGـادة األولى : اGـادة األولى :  يـعـدل ويـتـمم هـذا اGـرسـوم اGـرســوم
الــتـنــفــــيــذي رقـم 12-22 اGــؤرخ فـي 23 صــفــر عــام 1433
اGــــوافـق 17 يــــنــــايــــر ســــنــــة 2012 الــــذي يـــؤسـس الـــنــــظـــام
التـعويضي لـلموظـفX اGنتـمX ألسـالك مسـتخدمـي دعم

البحث.
2 : :  تــعــدل اGـادة 4 من اGــرســــوم الــتــنــفــــيــذي اGـادة اGـادة 
رقـم 12-22 اGـــؤرخ فـي 23 صـــفــــر عــــام 1433 اGــوافـق 17

ينايـر سنـة 2012 واGذكور أعالهq وحترر كما يأتي :
"اGــادة 4 : يــــدفع الــــتـــعــــويض اخلـــاص بــــدعم الــــبـــحث
شـــهـــريـــا لـــلـــمـــوظـــفــــX اGـــذكـــورين في اGـــادة 2 أعالهq وفق

النسب اGبينة في اجلدول اآلتي :

نسبة الراتب الرئيسينسبة الراتب الرئيسي الشعبالشعب

التطوير التكنولوجي

الهندسة

اإلعالم العلمي والتكنولوجي

 إدارة البحث

الصيانة واخلدمة

% 10

% 20

% 20

% 20

"            % 20

اGـادة اGـادة 3 : :  تــتـمم اGـادة 13 من اGـرســــوم الـتـنــفـــيــذي
رقـم 12-22 اGـــؤرخ فـي 23 صـــفــــر عــــام 1433 اGــوافـق 17

ينايـر سنـة 2012 واGذكور أعالهq كما يأتي :

XـــوظـــفـــGــادة 13 : تـــلـــغى كل األحـــكـــام اخلـــاصـــة بـــاGا"
اGـنتمX إلى أسالك مـستخـدمي دعم البحث اخملالـفة لهذا

اGرسومq وال سيما منها أحكام :

q........................(بدون تغيير)..................... -

q........................(بدون تغيير)..................... -

q........................(بدون تغيير)..................... -

- اGـــرســـوم رقم 82-183 اGــؤرخ في 15 مـــايـــو ســـنـــة
qفيما يخص تعويض قطاع النشاط qذكور أعالهG1982 وا

q........................(بدون تغيير)..................... -

q........................(بدون تغيير)..................... -

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

اGادة اGادة 4 :  : يسري مـفعول هذا اGـرسوم ابتداء من أول
يناير سنة 2012.

اGادة اGادة 5 :  :  ينـشر هـذا اGرسـوم في اجلريـدة الرّسـميّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ~قراطيّة الشّعبيّة.

حـرر بــاجلـزائـر في 17 شـعــبـان عـام 1434 اGـوافق 26
يونيو سنة 2013.

عبد اGالك ساللعبد اGالك سالل

قرارات> مقرقرارات> مقرّرات> آراءرات> آراء
وزارة الدفاع الوطنيوزارة الدفاع الوطني

قــرارات وزاريـــة مــشـــتــركــة مـــؤرقــرارات وزاريـــة مــشـــتــركــة مـــؤرّخــة في خــة في 10 شــعـــبــان عــام شــعـــبــان عــام
1434 اGـوافق  اGـوافق 19 يـونـيـو سـنة  يـونـيـو سـنة q2013 تـتـضـمن جتـديدq تـتـضـمن جتـديد

انتداب رؤساء محاكم عسكرية دائمة.انتداب رؤساء محاكم عسكرية دائمة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب قـرار وزاري مشـتـرك مؤرخ في 10 شـعبان
عــام 1434 اGــوافق 19 يــونـــيـــو ســـنــة 2013 يـــجـــدد انـــتــداب
qلــــدى وزارة الـــدفـــاع الــــوطـــني qالـــســــيـــد كــــمـــال مـــصــــبـــاح
بـصفـته رئـيسـا لـلمـحكـمـة العـسكـريـة الدائـمة بـالـبلـيدة /
الـنــاحـيـة الـعـسـكــريـة األولىG qـدة سـنـة واحـدة q(1) ابـتـداء

من أول يوليو سنة 2013.

�ـوجب قـرار وزاري مشـتـرك مؤرخ في 10 شـعبان
عــام 1434 اGــوافق 19 يــونـــيـــو ســـنــة 2013 يـــجـــدد انـــتــداب
qلــدى وزارة الــدفــاع الــوطــني qالــســيــد اجلــياللي بــوخــاري
بـصـفـته رئـيـسـا لـلـمـحـكـمـة الـعـسـكـريـة الـدائـمـة بـوهـران/
الـنـاحيـة الـعسـكـرية الـثـانيـةG qـدة سنـة واحدة q(1) ابـتداء

من أول سبتمبر سنة 2013.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب قـرار وزاري مشـتـرك مؤرخ في 10 شـعبان
عــام 1434 اGــوافق 19 يــونـــيـــو ســـنــة 2013 يـــجـــدد انـــتــداب
السيد مبـروك مقدمq لدى وزارة الدفاع الوطنيq بصفته
رئـيــســا لــلــمــحــكــمــة الــعــســكـريــة الــدائــمــة بــقــســنــطــيــنـة /
الناحـية الـعسـكرية اخلـامسـةG qدة سـنة واحدة q(1) ابـتداء

من أول يوليو سنة 2013.


