
العدد العدد 27
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 14  جمادى الثانية عام جمادى الثانية عام 1433 هـ هـ
اHوافق اHوافق 6 مايو سنة مايو سنة 2012  م م

اإلدارة والتّحرير
األمانة العاماألمانة العامّة للحكومةة للحكومة

WWW.JORADP.DZ

الطّبع واالشتراك
اHطبعة الراHطبعة الرّسميسمّية

حي البساتrW 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 للمشتركW خارج الوطن
بنك الفالحة والتّنمية الرّيفيّة 060.320.0600.12
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فهرسفهرس
مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة

مـــرســوم رئـــاسي رقم 12 - 198 مـؤرّخ في 4 جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1433 اHـوافق 26 أبــريـل ســنـة r2012 يــتــضــمن مــنح وســام
بدرجة "عهيد" من مصف االستحقاق  الوطني.................................................................................................

مراسيم فرديمراسيم فرديّة
Wيـتـضـمّـنـان إنــهـاء مـهـام كـاتـبـ r2012 ـوافق 8 أبـريـل سـنـةHمـرسـومــان رئـاسـيّــان مـؤرّخـان في 16  جـمــادى األولى عـام 1433 ا
........................................................................................................................................Wفي واليت Wعام

مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 16  جمـادى األولى عام 1433 اHوافق 8 أبريـل سنة r2012 يتـضـمّن إنهـاء مـهام مـديـر اإلدارة احمللـية
في والية بشار............................................................................................................................................

Wيــتــضـمّـن إنـهــاء مــهــام مــديــر الــتــقــنـ r2012 ـوافق 8 أبــريـل ســنـةHمــرسـوم رئــاسيّ مــؤرّخ في 16  جــمــادى األولـى عـام 1433 ا
والشؤون العامة في والية عنابة....................................................................................................................

مـراسيم رئـاسـيّة مـؤرّخة في 16  جمـادى األولى عام 1433 اHوافق 8 أبريـل سنة r2012 تـتـضمّن إنـهـاء مهـام رؤسـاء دوائر في
الواليات.....................................................................................................................................................

مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 16  جمـادى األولى عام 1433 اHـوافق 8 أبريـل سنة r2012 يـتـضمّـن إنهـاء مـهـام الكــاتب الـعــامّ لـدى
رئيس دائـرة الثنـية في واليـة بومـرداس.......................................................................................................

مرسـوم رئاسيّ مؤرّخ في 16  جمـادى األولى عام 1433 اHوافق 8 أبريـل سنة r2012 يـتضـمّن إنهاء مـهام الـكاتب العـامّ لبـلدية
جيجـل.......................................................................................................................................................

مــرســـوم رئــاسيّ مــؤرّخ في 16  جــمــادى األولـى عـام 1433 اHـوافق 8 أبــريـل ســنـة r2012 يــتــضـــمّن إنــهــاء مــهــام مــديــر األشــغــال
العمومية في والية وهران............................................................................................................................

مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 16  جمـادى األولى عام 1433 اHوافق 8 أبريـل سنة r2012 يتـضـمّن إنـهاء مـهـام نائب مـديـر بوزارة
السّكن والعمران.........................................................................................................................................

مرسـوم رئاسيّ مؤرّخ في 16  جمـادى األولى عام 1433 اHوافق 8 أبريـل سنة r2012 يتـضمّن إنهـاء مهام مـديرين للـمؤسسات
......................................................................................Wتوسطة والصّناعة التقليدية في واليتHالصغيرة وا

مرسومـان رئاسيّان مؤرّخان في 16  جمادى األولى عام 1433 اHوافق 8 أبريل سنة r2012 يتضمّنـان تعيW كتاب عامW في
الواليات.....................................................................................................................................................

مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 16  جمادى األولى عام 1433 اHوافق 8 أبريل سنة r2012 يتضمّنان تعيW رؤساء دوائر في
الواليات.....................................................................................................................................................

مــرســـوم رئــاسيّ مــؤرّخ في 16  جــمـــادى األولى عــام 1433 اHـــوافق 8 أبــريـل ســنــة r2012 يــتــضــمّن تــعــيــW مــديــر دراســات في
اHديرية العامة إلدارة السجون وإعادة اإلدماج بوزارة العدل.............................................................................

مــرســـوم رئــاسيّ مــؤرّخ في 16  جــمــادى األولـى عـام 1433 اHـــوافق 8 أبــريـل ســنـة r2012 يــتــضــمّن تــعــيــW مــكــلّف بــالــتــفــتــيش
باHفتشية العامة للمصالح اجلبائية بوزارة اHاليّة............................................................................................

مــرسـوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 16  جـمــادى األولى عـام 1433 اHـوافق 8 أبـريـل سـنـة r2012 يـتـضـمّن تــعـيـW مـديــر الـنّـقل في واليـة
بسكرة.......................................................................................................................................................

مــرسـوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 16  جـمــادى األولى عـام 1433 اHـوافق 8 أبـريـل سـنـة r2012 يــتـضــمّن تــعـيــW اHـديــر الـعــامّ لـلــمـعــهـد
التقني لتنمية الزراعة الصحراويـة..............................................................................................................

مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16  جمادى األولى عام 1433 اHوافق 8 أبريل سنة r2012 يتضمّن تعيـW اHدير العامّ لشركة سباق
اخليل والرهان اHشترك................................................................................................................................
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فهرس (تابع)فهرس (تابع)
مــرسـوم رئــاسيّ مــؤرّخ في 16  جــمــادى األولـى عـام 1433 اHـوافق 8 أبــريـل ســنـة r2012 يــتــضـمّـن تـعــيــW نـائب مــديــر بـوزارة
األشغال العمومية........................................................................................................................................

مرسـوم رئاسيّ مؤرّخ في 16  جمـادى األولى عام 1433 اHوافق 8 أبريـل سنة r2012 يـتضـمّن تعيـW مديـر األشغال الـعمـومية
في والية أم البواقي....................................................................................................................................

مــرسـوم رئــاسيّ مــؤرّخ في 16  جــمــادى األولـى عـام 1433 اHـوافق 8 أبــريـل ســنـة r2012 يــتـضــمّن الــتّـعــيــW بـوزارة الــتــضـامن
الوطني واألسرة..........................................................................................................................................

مــرسـوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 16  جـمــادى األولى عـام 1433 اHـوافق 8 أبـريـل سـنـة r2012 يـتــضـمّن تـعـيــW مـديـر اHــركـز الـوطـني
لتكوين اHوظفW االختصاصيW في مؤسسات اHعوقW بقسنطينة.....................................................................

مــرسـوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 16  جـمــادى األولى عـام 1433 اHـوافق 8 أبـريـل سـنـة r2012 يــتـضـمّن تـعــيـW مـديـر اHـدرســة الـعـلـيـا
لألساتذة باألغواط.......................................................................................................................................

مـرسـوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 16  جـمـادى األولـى عام 1433 اHـوافق 8 أبـريـل سـنة r2012 يـتـضـمّن تــعـيـW عـمـيـد كـلـيـة احملـروقـات
والكيمياء بجامعة بومرداس.........................................................................................................................

مــرسـوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 16  جـمــادى األولى عـام 1433 اHـوافق 8 أبـريـل سـنـة r2012 يـتــضـمّن تـعــيـW مـديــر مـركـز الــفـنـدقـة
والسياحة ببوسعادة....................................................................................................................................

مرسـوم رئاسيّ مؤرّخ في 16  جمـادى األولى عام 1433 اHوافق 8 أبريـل سنة r2012 يتـضمّن تـعيW رئـيسـة دراسات بوزارة
الصّناعة واHؤسسات الصّغيرة واHتوسطة وترقية االستثمار...........................................................................

مــرســـوم رئــاسيّ مــؤرّخ في 16  جــمــادى األولـى عـام 1433 اHـوافق 8 أبــريـل ســنـة r2012 يــتـضــمّـن تـعــيــW مــديــرين لــلــصــنــاعـة
........................................................................Wتوسطة وترقية االستثمار في واليتHؤسسات الصّغيرة واHوا

مــرســـوم رئــاسيّ مــؤرّخ في 7  ذي الـــقــعــدة عــام 1432 اHـــوافق 5  أكــتــوبــر ســنــة r2011 يــتــضــمّن تــعــيــW رؤســاء أمن الــواليـات
(استدراك).................................................................................................................................................

قرارات8 مقرقرارات8 مقرّرات8 آراءرات8 آراء

وزارة ا=اليةوزارة ا=الية

قـرار وزاري مــشـتــرك مـؤرخ في 14 شــوال عـام 1432 اHـوافق 12  ســبـتـمــبـر سـنـة r2011 يـحــدّد عـدد اHــنـاصب الــعـلـيــا لـلــعـمـال
اHهنيW وسائقي السيارات واحلجاب بعنوان اHصالح اخلارجية للمديرية العامة للضرائب...................................

Wـنـاصب العـلـيـا للـمـوظـفHيحـدد عـدد ا r2011 ـوافق 3 أكـتـوبـر سـنةHقـرار وزاري مـشـترك مـؤرخ في 5 ذي الـقـعـدة عام 1432 ا
اHنتمW لألسالك اHشتركة في اHؤسسات واإلدارات العموميةr بعنوان اإلدارة اHركزية للمديرية العامة للضرائب..

قـرار مؤرّخ في 17 شـوال عام 1432 اHوافق 15 سـبتـمـبر سـنة r2011 يتـضـمن تشـكـيلـة الـلجـان اHـتسـاوية األعـضـاء  للـمـجلس
الوطني للمحاسبة.......................................................................................................................................

قرار مؤرّخ في 8 ذي القعدة عام 1432 اHوافق 6 أكتوبر سنة r2011 يتضمن تعيW أعضاء اجمللس الوطني للمحاسبة..........

قـرار مؤرّخ في 15  ذي القـعدة عام 1432 اHوافق 13 أكـتـوبر سـنة r2011  يتـضمّن إنـشاء الـلجـان اإلدارية  اHـتسـاوية األعـضاء
Hوظفي اHفتشية العامة للمالية.....................................................................................................................

قرار مؤرّخ في 15  ذي القعدة عام 1432 اHوافق 13 أكتوبر سنة r2011  يتضمّن تشكيـلة اللجان اإلدارية  اHتساوية األعضاء
اخملتصة �وظفي اHفتشية العامة للمالية........................................................................................................
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وزارة الطاقة وا=ناجموزارة الطاقة وا=ناجم

قرار وزاري مـشترك مؤرّخ في 7  رمضـان عام 1432 اHوافق 7  غشـت سنة r2011 يحـدد إطار تنـظيم اHـسابقـات على أساس
االختبارات واالمتحانات اHهنية لاللتحاق بالرتب التابعة لألسالك اخلاصة باإلدارة اHكلفة بالطاقة واHناجم............

وزارة ا=وارد ا=ائيةوزارة ا=وارد ا=ائية

قــــرار مـؤرّخ في 18 جـمــادى األولى عـــام 1433 اHـوافــق 10 أبـريـل سـنـة r2012 يـتـضــمّن إنـشـاء الــلـجـنــة الـقـطـاعــيـة لـلــصـفـقـات
لوزارة اHوارد اHائية.................................................................................................................................

قــــرار مـؤرّخ في 18 جـمــادى األولى عـــام 1433 اHـوافــق 10 أبـريـل سـنـة r2012 يـحــدّد تـشــكـيـلــة الـلــجـنـة الــقـطــاعـيـة لــلـصــفـقـات
لوزارة اHوارد اHائية.................................................................................................................................

وزارة التربية الوطنيةوزارة التربية الوطنية

قـرار وزاري مـشـترك مـؤرخ في 6 شـوال عام 1432 اHـوافق 4 سـبـتـمـبـر سـنة r2011 يـتضـمن تـنـظيم اإلدارة اHـركـزيـة لوزارة
التربية الوطنية في مكاتب..........................................................................................................................

وزارة األشغال العموميةوزارة األشغال العمومية

قــــرار مـؤرّخ في 20 جـمــادى األولى عـــام 1433 اHـوافــق 12 أبـريـل سـنـة r2012 يـتـضــمّن إنـشـاء الــلـجـنــة الـقـطـاعــيـة لـلــصـفـقـات
لوزارة األشغال العمومية...........................................................................................................................

قــــرار مـؤرّخ في 20 جـمــادى األولى عـــام 1433 اHـوافــق 12 أبـريـل سـنـة r2012 يـحــدّد تـشــكـيـلــة الـلــجـنـة الــقـطــاعـيـة لــلـصــفـقـات
لوزارة األشغال العمومية...........................................................................................................................

وزارة التجارةوزارة التجارة

قــرار وزاري مــشــتـرك مــؤرخ في 28 رجب عـام 1432 اHـوافق 30 يـونــيـو ســنـة r2011 يــحــدّد عـدد اHــنــاصب الـعــلــيـا الــوظــيـفــيـة
للـمـوظفـW اHنـتـمW لألسالك اخلـاصـة باإلدارة اHـكلـفة بـالـتجـارة علـى مسـتوى اHـديـريات اجلـهويـة واHـديريـات الوالئـية
للتجارة.....................................................................................................................................................

وزارة التعليم العالي  والبحث العلميوزارة التعليم العالي  والبحث العلمي

قــرار وزاري مـشـتـرك مـؤرّخ في 28 شـوّال عــام 1432 اHـوافق 26 سـبـتـمـبـر سـنة r2011 يـحـدّد إطــار تـنـظيـم اHـسـابقـات عـلى
أساس االخـتبـارات واالمتـحانـات واالختـبارات اHـهنـيـة لاللتـحــاق �ـختـلف الرتب الـتابـعة لألسالك اخلـاصة بـالتـعليم
العالي.......................................................................................................................................................

اجمللس الدستورياجمللس الدستوري

مقــرّر مؤرّخ في 17  جمـادى األولى عام 1433 اHوافق 9 أبريـــل سنة r2012 يتـضمّن تـفــويض اإلمضـــاء إلى مديـر الدّراسات
والبحث �ركز الدّراسات والبحوث الدّستورية باجمللس الدّستوري...................................................................



5 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 27 14 جمادى الثانية عام   جمادى الثانية عام  1433 هـ هـ
6 مايو  سنة  مايو  سنة  2012 م م

مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّةمراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة
مـــــــرســــــوم رئـــــــاسـي رقم مـــــــرســــــوم رئـــــــاسـي رقم 12 -  - 198 مــــــؤر مــــــؤرّخ في خ في 4 جــــــمــــــادى جــــــمــــــادى
r2012 ــــوافق 26 أبــــريل ســــنـــة  أبــــريل ســــنـــةHــــوافق  اHالـــثـــانــــيـــة عـــام الـــثـــانــــيـــة عـــام 1433 ا
يـــتـــضــــمن مـــنـح وســـام بـــدرجــــة "عـــهـــيــــد" من مـــصفيـــتـــضــــمن مـــنـح وســـام بـــدرجــــة "عـــهـــيــــد" من مـــصف

االستحقاق  الوطني.االستحقاق  الوطني.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

rإن رئيس اجلمهورية
- بـنـاء عـلى الــدسـتـورr ال سـيـمـا اHـادتـان 77 (8 و12)

rو125 (الفقرة األولى) منه
- و �ــــقـــتــــضى الــــقــــانـــون رقم 84-02 اHــــؤرخ في 28
ربــــــيـع األول عــــــام 1404 اHــــــوافق 2 يـــــــنــــــايـــــــر ســـــــنــــــة 1984

rتضمن إنشاء مصف االستحقاق الوطنيHوا
- و �ــــقــــتــــضى اHــــرســــوم رقم 84-87 اHــــؤرخ في 19
رجب عـام 1404 اHـوافق 21 أبــريل ســنـة 1984 واHــتــضـمن
تنظيم مجـلس مصف االستحقاق الـوطني وعملهr اHعدل

rتممHوا

- و �ـــقـــتـــضى اHـــرســـوم رقم 86-235 اHــؤرخ في 12
مـــــحـــــرّم عـــــام 1407 اHـــــوافق 16 ســـــبــــــتـــــمـــــبــــــر ســـــنـــــة 1986
rصف االستحقاق الوطنيH تضمن الـقانون األساسيHوا

rتممHعدل واHا

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اHادة األولى :اHادة األولى : �ـنح وسام بـدرجة "عـهيـد" من مصف
االســتـــحــقــاق الـــوطــني لـــلــســـيــد جـــوزيف بالتــيـــرr رئــيس

الفيدرالية الدولية لكرة القدم.

اHـادة اHـادة 2 :  : يـنـشـرهـذا اHـرسـوم فـي اجلـريـدة الـرسـمـيـة
للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.

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

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة

مراسيم فرديمراسيم فرديّةمراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة
مرسـومـان رئـاسـيمرسـومـان رئـاسـيّـان مـؤرـان مـؤرّخان في خان في 16  جـمـادى األولى عام جـمـادى األولى عام
1433 اHوافق  اHوافق 8 أبـريل سنة  أبـريل سنة r2012 يتـضمr يتـضمّنـان إنهاءنـان إنهاء

.Wفي واليت Wعام Wمهام كاتبWفي واليت Wعام Wمهام كاتب
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 16 جــــــمـــــادى
األولى عـام 1433 اHـوافق 8 أبــريل سـنـة 2012 تـنــهى مـهـام
rبصفته كاتبا عاما لوالية تلمسان rالسّيد علي بولعتيقة

لتكليفه بوظيفة أخـرى.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 16 جــــــمـــــادى
األولى عـام 1433 اHـوافق 8 أبــريل سـنـة 2012 تـنــهى مـهـام
الـسّـيـــد عــبـد الــبـاقي زيـانيr بــصـفـته كــاتـبـا عــامـا لـواليـة

عW الدفلىr لتكليفه بوظيفة أخـرى.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــرســوم رئـــاسيمــرســوم رئـــاسيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 16  جــمــادى األولى عــام  جــمــادى األولى عــام 1433
اHـوافق اHـوافق 8 أبــريل ســنـة  أبــريل ســنـة r2012 يــتـضــمr يــتـضــمّن إنــهـاء مــهـامن إنــهـاء مــهـام

مدير اإلدارة احمللية في والية بشار.مدير اإلدارة احمللية في والية بشار.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بـــمـــوجـــب مــــرســــوم رئــاســــيّ مـــؤرّخ فــــي 16
جــــــــمــــــــادى األولــــى عــــــــام 1433 اHـــــــــوافـــق 8 أبـــــــــريــــل

ســنة 2012 تـنـهى مـهـام الـسّـيـد تـوفــيق دزيـــريr بـصفـتـه
مديـرا لإلدارة احملـلــيـة في واليـة بشـارr لـتـكـليـفه بـوظـيـفة

أخـرى.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــرســوم رئـــاسيمــرســوم رئـــاسيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 16  جــمــادى األولى عــام  جــمــادى األولى عــام 1433
اHـوافق اHـوافق 8 أبــريل ســنـة  أبــريل ســنـة r2012 يــتـضــمr يــتـضــمّن إنــهـاء مــهـامن إنــهـاء مــهـام

مدير التقنW والشؤون العامة في والية عنابة.مدير التقنW والشؤون العامة في والية عنابة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 16 جــــــمـــــادى
األولى عـام 1433 اHـوافق 8 أبــريل سـنـة 2012 تـنــهى مـهـام
Wبـــصــــفـــتـه مـــديــــرا لـــلــــتـــقــــنـــ rWالــــسّـــيــــد فـــوزي بـن حـــســــ
والــــشـــــؤون الــــعـــامــــــة فـي واليـــــــة عـــنــــابـــــــةr لــــتــــكـــلــــيــــفــه

بوظيفــة أخــرى.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مراسيـم رئاسيمراسيـم رئاسيّـة مؤرـة مؤرّخة في خة في 16  جـمادى األولى عام  جـمادى األولى عام 1433
اHـوافق اHـوافق 8 أبــريل ســنـة  أبــريل ســنـة r2012 تــتـضــمr تــتـضــمّن إنــهـاء مــهـامن إنــهـاء مــهـام

رؤساء دوائر في الواليات.رؤساء دوائر في الواليات.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بــــــــمـــــــوجـــب مــــــــرســــــــوم رئـــــاسـيّ مـــــؤرّخ فـــي 16
جــــــــمـــــــــادى األولـــى عــــــــام 1433 اHـــــــوافــــق 8 أبــــــــريـــل



14 جمادى الثانية عام   جمادى الثانية عام  1433 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 627
6 مايو  سنة  مايو  سنة  2012 م م

rســــنــــة 2012 تــــنــــهى مــــهـــــام الــــسّــــــادة اآلتــــــيــــة أســــمـــــاؤهم
بصـفتهـم رؤســــاء دوائـــر فـي الواليـات اآلتـية لـتكلـيفهم

بوظائف أخـرى :
والية باتنة :والية باتنة :

rدائرة سريانة : كمال نويبات
والية بجاية :والية بجاية :

rدائرة خراطة : محمد جنادي
والية سطيف :والية سطيف :

rأزال : أحمد بوليل Wدائرة ع
والية عW تموشنت :والية عW تموشنت :

دائرة بني صاف : عبد احلق ناصري.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 16 جــــــمـــــادى
األولى عـام 1433 اHـوافق 8 أبــريل سـنـة 2012 تـنــهى مـهـام
الـسّـيــد كـمــال عـبـلـــةr بـصـفـتــه رئـيـســا لــدائـــرة اHـراهـنــة

فـي والية سوق أهراسr لتكليفه بوظيفة أخـرى.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 16 جــــــمـــــادى
األولى عـام 1433 اHـوافق 8 أبــريل سـنـة 2012 تـنــهى مـهـام
الـسّـيد حـمو بـكـوشr بصـفـته رئيـسا لـدائـرة وادي النـجاء

في والية ميلةr لتكليفه بوظيفة أخـرى.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــرســوم رئـــاسيمــرســوم رئـــاسيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 16  جــمــادى األولى عــام  جــمــادى األولى عــام 1433
اHـوافق اHـوافق 8 أبــريل ســنـة  أبــريل ســنـة r2012 يــتـضــمr يــتـضــمّن إنــهـاء مــهـامن إنــهـاء مــهـام
الـــكــــاتب الـــعــــامالـــكــــاتب الـــعــــامّ لــــدى رئـــيس دائــــرة الـــثـــنـــيـــة في لــــدى رئـــيس دائــــرة الـــثـــنـــيـــة في

واليـة بومـرداس.واليـة بومـرداس.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 16 جــــــمـــــادى
rـــــوافق 8 أبـــــريـل ســـــنـــــة 2012 تــــــنـــــهىHاألولى عـــــام 1433 ا
ابـتـداء من 31 ديــسـمـيــر سـنـة r2011 مـهــام الـسّـيــد عـمـران
تـيـرساتـrW بصـفته كـاتـبا عـاما لـدى رئـيس دائرة الـثنـية

في والية بومرداسr إلحالته على التّقاعد.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــرســوم رئـــاسيمــرســوم رئـــاسيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 16  جــمــادى األولى عــام  جــمــادى األولى عــام 1433
اHـوافق اHـوافق 8 أبــريل ســنـة  أبــريل ســنـة r2012 يــتـضــمr يــتـضــمّن إنــهـاء مــهـامن إنــهـاء مــهـام

الكاتب العامالكاتب العامّ لبلدية جيجـل. لبلدية جيجـل.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 16 جــــــمـــــادى
rـــــوافق 8 أبـــــريـل ســـــنـــــة 2012 تــــــنـــــهىHاألولى عـــــام 1433 ا

ابــتــداء من 7 ســبــتــمــبــر ســنـة r2011 مــهــام الــسّــيــد حــمــيـد
عـبـادr بـصفـته كـاتـبـا عـامـا لـبـلـديـة جـيجـلr إلعـادة إدمـاجـه

في رتبته األصلية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــرســوم رئـــاسيمــرســوم رئـــاسيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 16  جــمــادى األولى عــام  جــمــادى األولى عــام 1433
اHـوافق اHـوافق 8 أبــريل ســنـة  أبــريل ســنـة r2012 يــتـضــمr يــتـضــمّن إنــهـاء مــهـامن إنــهـاء مــهـام

مدير األشغال العمومية في والية وهران.مدير األشغال العمومية في والية وهران.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 16 جــــــمـــــادى
األولى عـام 1433 اHـوافق 8 أبــريل سـنـة 2012 تـنــهى مـهـام
الـسّيـد خلـضر قـارسr بـصفـتـه مـديـرا لألشغـال الـعمـومـية

في والية وهرانr لتكليفه بوظيفة أخـرى.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــرســوم رئـــاسيمــرســوم رئـــاسيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 16  جــمــادى األولى عــام  جــمــادى األولى عــام 1433
اHـوافق اHـوافق 8 أبــريل ســنـة  أبــريل ســنـة r2012 يــتـضــمr يــتـضــمّن إنــهـاء مــهـامن إنــهـاء مــهـام

نائب مدير بوزارة السنائب مدير بوزارة السّكن والعمران.كن والعمران.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 16 جــــــمـــــادى
األولى عـام 1433 اHـوافق 8 أبــريل سـنـة 2012 تـنــهى مـهـام
الــــسّــــيـــــد عــــبــــد احلـــــفــــيـظ حــــمــــزةr بـــــصــــفـــــته نــــائـب مــــديــــر
لـلــمــســتــخــدمـW بــــوزارة الــسّــــكن والــعــمــــرانr إلحـالــتــه

عـلى التّقـاعـد.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــرســوم رئـــاسيمــرســوم رئـــاسيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 16  جــمــادى األولى عــام  جــمــادى األولى عــام 1433
اHـوافق اHـوافق 8 أبــريل ســنـة  أبــريل ســنـة r2012 يــتـضــمr يــتـضــمّن إنــهـاء مــهـامن إنــهـاء مــهـام
مـــديـــرين لـــلـــمـــؤســـســـات الـــصـــغـــيـــرة واHـــتـــوســـطـــةمـــديـــرين لـــلـــمـــؤســـســـات الـــصـــغـــيـــرة واHـــتـــوســـطـــة

.Wناعة التقليدية في واليت.Wوالصوالصّناعة التقليدية في واليت
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 16 جــــــمـــــادى
األولى عـام 1433 اHـوافق 8 أبــريل سـنـة 2012 تـنــهى مـهـام
السّيدين اآلتي اسماهـماr بصفتهمـا مديرين للمؤسسات
الـصغـيـرة واHـتوسـطـــة والـصّنـاعـــة الـتقـلـيـديـةr لـتـكـليف

كـل منهما بوظيفة أخـرى :
rفي والية بسكرة rلزهر قواسمية -

- محمد العيد حمزاويr في والية غليزان.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مرسـومـان رئـاسـيمرسـومـان رئـاسـيّـان مـؤرـان مـؤرّخان في خان في 16  جـمـادى األولى عام جـمـادى األولى عام
1433 اHــــوافق  اHــــوافق 8 أبــــريل ســــنــــة  أبــــريل ســــنــــة r2012 يــــتــــضــــمr يــــتــــضــــمّــــنــــانــــنــــان

تعيW كتاب عامW في الواليات.تعيW كتاب عامW في الواليات.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 16 جــــــمـــــادى
األولى عــــــام 1433 اHــــــوافق 8 أبــــــريـل ســــــنـــــة 2012 يــــــعــــــيّن

السّادة اآلتية أسماؤهم كتابا عامW بالواليات اآلتـية :
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rفي والية تلمسان rWفوزي بن حس -
rفي والية تيسمسيلت rحمو بكوش -

- علي بولعتيقةr في والية غرداية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 16 جــــــمـــــادى
األولى عــــــام 1433 اHــــــوافق 8 أبــــــريـل ســــــنـــــة 2012 يــــــعــــــيّن
Wلـــلـــواليـــتــ Wعـــامـــ Wالـــسّـــيـــدان اآلتي اســـمـــاهـــمـــا كـــاتـــبـــ

: Wاآلتيتـ
rفي والية بشار rعبد الباقي زياني -

- توفيق دزيريr في و الية عW الدفلى.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مرسـومـان رئـاسـيمرسـومـان رئـاسـيّـان مـؤرـان مـؤرّخان في خان في 16  جـمـادى األولى عام جـمـادى األولى عام
1433 اHــــوافق  اHــــوافق 8 أبــــريل ســــنــــة  أبــــريل ســــنــــة r2012 يــــتــــضــــمr يــــتــــضــــمّــــنــــانــــنــــان

تعيW رؤساء دوائر في الواليات.تعيW رؤساء دوائر في الواليات.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 16 جــــــمـــــادى
األولى عــــــام 1433 اHــــــوافق 8 أبــــــريـل ســــــنـــــة 2012 يــــــعــــــيّن
الــــسّــــادة اآلتــــيــــة أســــمـــاؤهـم رؤســــاء دوائـــر فـي الــــواليـــات

اآلتـية :
والية سطيف :والية سطيف :

rأزال : كمال نويبات Wدائرة ع
والية سكيكدة :والية سكيكدة :

rقشرة : أحمد بوليل Wدائرة ع
والية قسنطينة :والية قسنطينة :

rدائرة قسنطينة : عبد احلق ناصري
والية عW تموشنت :والية عW تموشنت :

دائرة بني صاف : محمد جنادي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 16 جــــــمـــــادى
األولى عام 1433 اHوافق 8 أبريل سنة 2012 يعيّن  السّيد

كمال عبلةr رئيسا لدائرة سريانة بوالية باتنة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــرســوم رئـــاسيمــرســوم رئـــاسيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 16  جــمــادى األولى عــام  جــمــادى األولى عــام 1433
اHـوافق اHـوافق 8 أبـريل سـنة  أبـريل سـنة r2012 يـتضـمr يـتضـمّن تـعيـW مـديرن تـعيـW مـدير
دراســـات في اHــــديـــريــــة الـــعــــامـــة إلدارة الــــســـجـــوندراســـات في اHــــديـــريــــة الـــعــــامـــة إلدارة الــــســـجـــون

وإعادة اإلدماج بوزارة العدل.وإعادة اإلدماج بوزارة العدل.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 16 جــــــمـــــادى
األولى عام 1433 اHوافق 8 أبـريل سنة 2012 يعـيّن السّـيد
سـلـيـمــان طـيـابيr مـديـرا لـلـدّراســات في اHـديـريـة الـعـامـة

إلدارة السجون وإعادة اإلدماج بوزارة العدل.

مــرســوم رئـــاسيمــرســوم رئـــاسيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 16  جــمــادى األولى عــام  جــمــادى األولى عــام 1433
اHوافق اHوافق 8 أبـريل سنة  أبـريل سنة r2012 يتضـمr يتضـمّن تعيW مكلن تعيW مكلّف
بـالـتـفـتيش بـاHـفـتـشـيـة الـعـامة لـلـمـصـالح اجلـبـائـيةبـالـتـفـتيش بـاHـفـتـشـيـة الـعـامة لـلـمـصـالح اجلـبـائـية

بوزارة اHاليبوزارة اHاليّة.ة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 16 جــــــمـــــادى
األولى عام 1433 اHوافق 8 أبـريل سنة 2012 يعـيّن السّـيد
حــســW أوهـنــيــةr مــكـلّــفــا بــالـتــفــتــيش بــاHـفــتــشــيـة الــعــامـة

للمصالح اجلبائية بوزارة اHاليّة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــرســوم رئـــاسيمــرســوم رئـــاسيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 16  جــمــادى األولى عــام  جــمــادى األولى عــام 1433
اHـوافق اHـوافق 8 أبـريل سـنة  أبـريل سـنة r2012 يـتضـمr يـتضـمّن تـعيـW مـديرن تـعيـW مـدير

النالنّقل في والية بسكرة.قل في والية بسكرة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 16 جــــــمـــــادى
األولى عام 1433 اHوافق 8 أبـريل سنة 2012 يعـيّن السّـيد

رضا عالليr مديرا للنّقل في والية بسكرة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــرســوم رئـــاسيمــرســوم رئـــاسيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 16  جــمــادى األولى عــام  جــمــادى األولى عــام 1433
اHوافق اHوافق 8 أبـريل سنة  أبـريل سنة r2012 يـتضـمr يـتضـمّن تعـيW اHـديرن تعـيW اHـدير
الــــعــــامالــــعــــامّ لـــــلــــمــــعـــــهــــد الــــتـــــقــــني لـــــتــــنــــمـــــيــــة الــــزراعــــة لـــــلــــمــــعـــــهــــد الــــتـــــقــــني لـــــتــــنــــمـــــيــــة الــــزراعــــة

الصحراويـة.الصحراويـة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 16 جــــــمـــــادى
األولى عام 1433 اHوافق 8 أبـريل سنة 2012 يعـيّن السّـيد
مـالك بلـقجr مديـرا عامـا للـمعـهد الـتقـني لـتنـميـة الزراعة

الصحراوية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــرســوم رئـــاسيمــرســوم رئـــاسيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 16  جــمــادى األولى عــام  جــمــادى األولى عــام 1433
اHوافق اHوافق 8 أبـريل سنة  أبـريل سنة r2012 يـتضـمr يـتضـمّن تعـيW اHـديرن تعـيW اHـدير

العامالعامّ لشركة سباق اخليل والرهان اHشترك. لشركة سباق اخليل والرهان اHشترك.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 16 جــــــمـــــادى
األولى عام 1433 اHوافق 8 أبـريل سنة 2012 يعـيّن السّـيد
مـحـمـد الـطـيب رتـيتـيr مديـرا عـامـا لـشـركـة سـبـاق اخليل

والرهان اHشترك.



14 جمادى الثانية عام   جمادى الثانية عام  1433 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 827
6 مايو  سنة  مايو  سنة  2012 م م

مــرســوم رئـــاسيمــرســوم رئـــاسيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 16  جــمــادى األولى عــام  جــمــادى األولى عــام 1433
اHـوافق اHـوافق 8 أبـريل سـنة  أبـريل سـنة r2012 يـتضـمr يـتضـمّن تـعـيـW نائبن تـعـيـW نائب

مدير بوزارة األشغال العمومية.مدير بوزارة األشغال العمومية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 16 جــــــمـــــادى
األولى عام 1433 اHوافق 8 أبـريل سنة 2012 يعـيّن السّـيد
خلـضــر قـارسr نــائب مـديــر لـوســائل الـصــيـانــة بـاHــديـريـة

العامة للطرق بوزارة األشغال العمومية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــرســوم رئـــاسيمــرســوم رئـــاسيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 16  جــمــادى األولى عــام  جــمــادى األولى عــام 1433
اHـوافق اHـوافق 8 أبـريل سـنة  أبـريل سـنة r2012 يـتضـمr يـتضـمّن تـعيـW مـديرن تـعيـW مـدير

األشغال العمومية في والية أم البواقي.األشغال العمومية في والية أم البواقي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 16 جــــــمـــــادى
األولى عام 1433 اHوافق 8 أبـريل سنة 2012 يعـيّن السّـيد
مـحـمـــد هاللr مـديـــرا لألشـغــــال الـعـمــومـــيـة فـي واليـــة

أم البــواقي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــرســوم رئـــاسيمــرســوم رئـــاسيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 16  جــمــادى األولى عــام  جــمــادى األولى عــام 1433
WـــعـــيــWيـــتــضـــمّـن الــتـن الــتّـــعـــيــ rيـــتــضـــم r2012 8 أبـــريل ســـنـــة  أبـــريل ســـنـــة اHــوافق اHــوافق 

بوزارة التضامن الوطني واألسرة.بوزارة التضامن الوطني واألسرة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 16 جــــــمـــــادى
األولى عام 1433 اHوافق 8 أبـريل سنة 2012 تعـيّن اآلنسة
والـسّــيـدات والـسّــيـد اآلتــيـة أســمـاؤهم بــوزارة الـتــضـامن

الوطني واألسرة :

- بـن عــــــــــلـي جـــــــــاب الــــــــــلـهr مـــــــــديـــــــــرا لــــــــــلـــــــــدّراســـــــــات
rاالستشرافية والتخطيط

rنازعاتHنائبة مدير للتنظـيم وا rعائشة الالن -

- سـليـمة أوبـوسـعدr نـائبـة مديـر لتـنشـيط التـنمـية
rاالجتماعـية

rنائبة مدير للتعاون rفايزة ياكر -

- جنـــوى شـــاكــــرr نـــائـــبـــة مـــديــــر لـــتـــرقـــــيـــة أجـــهـــــزة
rاإلدمـاج االجتماعي

- بــهــيــة ســبعr نــائـبــة مــديــر حلــمـايــة وتــرقــيــة اHـرأة
والفتاة في وضع صعب.

مــرســوم رئـــاسيمــرســوم رئـــاسيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 16  جــمــادى األولى عــام  جــمــادى األولى عــام 1433
اHـوافق اHـوافق 8 أبـريل سـنة  أبـريل سـنة r2012 يـتضـمr يـتضـمّن تـعيـW مـديرن تـعيـW مـدير
Wاالخـتـصـاصـي WـوظـفـHركـز الـوطـني لـتـكـوين اHاWاالخـتـصـاصـي WـوظـفـHركـز الـوطـني لـتـكـوين اHا

في مؤسسات اHعوقW بقسنطينة.في مؤسسات اHعوقW بقسنطينة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 16 جــــــمـــــادى
األولى عام 1433 اHوافق 8 أبـريل سنة 2012 يعـيّن السّـيد
WـوظـفـHمـديـرا لـلـمـركـز الـوطــني لـتـكـوين ا rكـر� شــعالن

االختصاصيW في مؤسسات اHعوقW بقسنطينة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــرســوم رئـــاسيمــرســوم رئـــاسيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 16  جــمــادى األولى عــام  جــمــادى األولى عــام 1433
اHـوافق اHـوافق 8 أبـريل سـنة  أبـريل سـنة r2012 يـتضـمr يـتضـمّن تـعيـW مـديرن تـعيـW مـدير

اHدرسة العليا لألساتذة باألغواط.اHدرسة العليا لألساتذة باألغواط.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 16 جــــــمـــــادى
األولى عام 1433 اHوافق 8 أبـريل سنة 2012 يعـيّن السّـيد
مـــحـــمــــد يـــوســـفيr مـــديــــرا لـــلـــمـــدرســـة الـــعــــلـــيـــا لألســـاتـــذة

باألغــواط.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــرســوم رئـــاسيمــرســوم رئـــاسيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 16  جــمــادى األولى عــام  جــمــادى األولى عــام 1433
اHـوافق اHـوافق 8 أبـريل سنة  أبـريل سنة r2012 يـتضـمr يـتضـمّن تعـيـW عمـيدن تعـيـW عمـيد

كلية احملروقات والكيمياء بجامعة بومرداس.كلية احملروقات والكيمياء بجامعة بومرداس.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 16 جــــــمـــــادى
األولى عام 1433 اHوافق 8 أبـريل سنة 2012 يعـيّن السّـيد
نــور الدين زرايـبيr عـمـيدا لـكـلـية احملـروقـات والـكيـمـياء

بجامعة بومرداس.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــرســوم رئـــاسيمــرســوم رئـــاسيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 16  جــمــادى األولى عــام  جــمــادى األولى عــام 1433
اHـوافق اHـوافق 8 أبـريل سـنة  أبـريل سـنة r2012 يـتضـمr يـتضـمّن تـعيـW مـديرن تـعيـW مـدير

مركز الفندقة والسياحة ببوسعادة.مركز الفندقة والسياحة ببوسعادة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 16 جــــــمـــــادى
األولى عام 1433 اHوافق 8 أبـريل سنة 2012 يعـيّن السّـيد
الـــعــــربي خــــيــــريr مــــديـــرا Hــــركــــز الـــفــــنــــدقــــة والـــســــيــــاحـــة

ببوسعادة.
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مــرســوم رئـــاسيمــرســوم رئـــاسيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 16  جــمــادى األولى عــام  جــمــادى األولى عــام 1433
Wـن تــــعــــيـــWيــــتــــضـــمّـن تــــعــــيـــ rيــــتــــضـــم r2012 ـــــوافق 8 أبــــريـل ســــنــــة  أبــــريـل ســــنــــةHـــــوافق اHا
رئــيــســة دراســات بــوزارة الــصرئــيــســة دراســات بــوزارة الــصّــنــاعــة واHــؤســسـاتــنــاعــة واHــؤســسـات

الصالصّغيرة واHتوسطة وترقية االستثمار.غيرة واHتوسطة وترقية االستثمار.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 16 جــــــمـــــادى
األولى عام 1433 اHوافق 8 أبـريل سنة 2012 تعـيّن اآلنسة
حـوريـة رزيـنيr رئـيـسة دراسـات بـقـسم الـتـأهـيل بوزارة
الــصّــنــاعـة واHــؤســســات الــصّــغــيـرة واHــتــوســطــة وتــرقــيـة

االستثمار.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــرســوم رئـــاسيمــرســوم رئـــاسيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 16  جــمــادى األولى عــام  جــمــادى األولى عــام 1433
Wـن تــــعــــيـــWيــــتــــضـــمّـن تــــعــــيـــ rيــــتــــضـــم r2012 ـــــوافق 8 أبــــريـل ســــنــــة  أبــــريـل ســــنــــةHـــــوافق اHا
مــــديــــريـن لــــلــــصــــنــــاعــــة واHـــــؤســــســــات الــــصمــــديــــريـن لــــلــــصــــنــــاعــــة واHـــــؤســــســــات الــــصّــــغــــيــــرةــــغــــيــــرة

.Wتوسطة وترقية االستثمار في واليتHوا.Wتوسطة وترقية االستثمار في واليتHوا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 16 جــــــمـــــادى
األولى عــــــام 1433 اHــــــوافق 8 أبــــــريـل ســــــنـــــة 2012 يــــــعــــــيّن

الـسّيدان اآلتـية اسـماهـما مـديرين للـصنـاعة واHـؤسسات
Wتـوسـطـة وتـرقـية االسـتـثـمـار في الـواليـتHالـصّـغـيـرة وا

: Wاآلتيتـ
rسيلةHفي والية ا rلزهر قواسمية -

- محمد العيد حمزاويr في والية غليزان.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مرسوم رئاسيمرسوم رئاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 7  ذي القعدة عام  ذي القعدة عام 1432 اHوافق اHوافق
5  أكتـوبر سـنة   أكتـوبر سـنة r2011 يـتضـمr يـتضـمّن تـعيـW رؤساء أمنن تـعيـW رؤساء أمن

الواليات (استدراك).الواليات (استدراك).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اجلــريـدة الــرّسـمــيّـة - الــعـدد 58 الـصـــادر بـتـاريخ 25
ذي القعدة عام 1432 اHوافق  23 أكتوبر سنة 2011.

الصفحة r35 العمود األولr السطر 5 :
r"بدال من :- بدال من : "مصطفى بنايني -

- يقــرأ :- يقــرأ : "مصطفى بــن عيني".
.......... (الباقي بدون تغيير) ............

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

قــــــــرار وزاري مرار وزاري مــــــــشــــــتــــــــرك مرك مــــــــؤرخ في ؤرخ في 14 ش شــــــــوال عوال عــــــــام ام 1432
12  س  ســــــــبــــــــــتــــــــمــــــــبــــــــــر سر ســــــــنــــــــة ة r2011 يr يــــــــحــــــــــدّد عد عــــــــدددد اHاHــــــــوافق وافق 
اHاHــــــنــــــــاصب الاصب الــــــــعــــــــلــــــيــــــــا لا لــــــــلــــــــعــــــمــــــــال اHال اHــــــــهــــــنــــــــيــــــــW وسW وســــــائائــــــــقيقي
الالــــسـيــــارات واحلارات واحلــــجــــاب باب بــــعـنــــوان اHوان اHــــصــــالح اخلالح اخلــــارجارجــــيـة

للمديرية العامة للضرائبللمديرية العامة للضرائب.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 rالعام للحكومة Wإن األم

 rاليةHووزير ا

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

rؤسسات واإلدارات العموميةHناصب العليا في اHا

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

rأعضاء احلكومة Wتضمن تعيHسنة 2010 وا

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

rاليّةHالّذي يحدّد صالحيات وزير ا
- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتّــــنــــفـــيــــذيّ رقم 03 - 190
اHــــؤرخ في 26 صــــفــــر عـــام 1424 اHــــوافق 28 أبــــريل ســــنـــة
2003 الــــذي يـــحــــدد صالحــــيــــات اHـــديــــر الــــعـــام لــــلــــوظـــيــــفـــة

rالعمومية
- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتّــــنــــفـــيــــذيّ رقم 06 - 327
اHؤرّخ في 25 شعبان عـام 1427 اHوافق 18 سبتمبر سنة
2006 الــــذي يــــحــــدد تــــنـــظــــيـم اHـــصــــالـح اخلـــارجــــيــــة لإلدارة

rاجلبائية وصالحياتها
- و�قتـضى اHرسوم التّـنفيذيّ رقم 08 - 05 اHؤرّخ
في 11 مــــحــــرّم عـــام 1429 اHــــوافق 19 يــــنــــايــــر ســــنـــة 2008
WـهــنـيـHــتـضـمّن الــقـانــون األسـاسي اخلـاص بــالـعــمـال اHوا

rادة 38 منهHال سيما ا rوسائقي السيارات واحلجاب
- و�ــقـتـضـي اHـرسـوم الــرئـاسي اHـؤرّخ في 7 ربـيع
الـثاني عام 1423 اHوافق 18 يونـيو سـنة 2002 واHـتضمن

rالعام للحكومة Wاألم Wتعي



14 جمادى الثانية عام   جمادى الثانية عام  1433 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 1027
6 مايو  سنة  مايو  سنة  2012 م م

يقريقرّران ما يأتي :ران ما يأتي :

اHادة األولى :اHادة األولى :  تـطبـيقـا ألحكـام اHادة 38 من اHـرسوم
الــتّـــنــفـــيــذيّ رقم 08 - 05 اHــؤرّخ في 11 مــحــرّم عــام 1429
اHـوافق 19 يــنــايــر ســنـة 2008 واHــذكــور أعالهr يــحــدد عـدد
اHــنــاصب الــعـلــيــا لـلــعــمـال اHــهــنـيــW وســائـقي الــســيـارات
واحلـجــاب بـعــنـوان اHــصـالح اخلــارجـيــة لـلــمـديــريـة الــعـامـة

للضرائب كما يأتي :

- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 95-54 اHـؤرخ
في 15 رمــضــان عـام 1415 اHـوافق 15 فــبــرايــر ســنـة 1995

rاليةHالذي يحدد صالحيات وزير ا
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 03-190 اHؤرخ
في 26 صــفـر عـام 1424 اHـوافق 28 أبــريل سـنـة 2003 الـذي

rدير العام للوظيفة العموميةHيحدد صالحيات ا
- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 08-04 اHـؤرخ
في 11 مــــحــــرم عـــام 1429 اHــــوافق 19 يــــنــــايــــر ســــنـــة 2008
WـنتـمHا WـوظفـHتـضـمن القـانون األسـاسي اخلـاص باHوا
rـؤسسـات واإلدارات العـمومـيةHـشـتركـة في اHلألسـالك ا

rواد 76 و98 و133 و172 و197 و235 منهHال سيما ا
- و�ــقـتـضـى اHـرسـوم الــرئـاسي اHـؤرخ في 7 ربـيع
الـثاني عام 1423 اHوافق 18 يولـيو سـنة 2002 واHـتضمن

rالعام للحكومة Wاألم Wتعي

يقرران ما يأتي :يقرران ما يأتي :

اHــادة األولى :اHــادة األولى : تـــطــبــيــقـــا ألحــكــام اHــواد 76 و98 و133
و172 و197 و235 مـن اHـــــرســـــوم الـــــتـــــنـــــفـــــيـــــذي رقم 04-08
اHــؤرخ في 11 مـــحـــرم عــام 1429 اHــوافق 19 يــنـــايــر ســـنــة
2008 واHـــذكـــور أعالهr يـــحـــدّد هـــذا الـــقـــرار عـــدد اHـــنـــاصب

الـعـلــيـا ذات الـطــابع الـوظــيـفيr بــعـنـوان اإلدارة اHــركـزيـة
للمديرية العامة للضرائبr كما يأتي :

العددالعدد اHناصب العليااHناصب العليا

رئيس حظيرة
رئيس مخزن

رئيس اHصلحة الداخلية

55

55

55

2 : : يــحــدد عــدد اHــنــاصب الــعــلــيــا اHــذكــورة في اHـاداHـادّة ة 
اجلدول أعاله �نصب واحـد لكل مديرية والئية للضرائب

ومنصب واحد Hديرية كبريات اHؤسسات.

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

حــرّر بـــاجلــزائــر في 14 شــوال عــام 1432 اHــوافق 12
سبتمبر سنة 2011.

عن األمW العام للحكومةعن األمW العام للحكومة
وبتفويض منهوبتفويض منه

اHدير العام للوظيفة العموميةاHدير العام للوظيفة العمومية
بلقاسم بوشمالبلقاسم بوشمال

عن وزير اHاليةعن وزير اHالية
األمW العاماألمW العام
ميلود بوطبةميلود بوطبة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قــرار وزاري مــشـتــرك مــؤرخ في قــرار وزاري مــشـتــرك مــؤرخ في 5 ذي الـقــعــدة عـام  ذي الـقــعــدة عـام 1432
3 أكــتــوبــر ســنـة  أكــتــوبــر ســنـة r2011 يــحــدد عـدد اHــنــاصبr يــحــدد عـدد اHــنــاصب اHـوافق اHـوافق 
الـعـلــيـا لـلـمـوظـفـW اHـنـتـمـW لألسالك اHـشـتـركـة فيالـعـلــيـا لـلـمـوظـفـW اHـنـتـمـW لألسالك اHـشـتـركـة في
اHــؤســســات واإلدارات الــعــمــومــيــةr بــعــنــوان اإلدارةاHــؤســســات واإلدارات الــعــمــومــيــةr بــعــنــوان اإلدارة

اHركزية للمديرية العامة للضرائب.اHركزية للمديرية العامة للضرائب.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

rالعام للحكومة Wإن األم
rاليةHووزير ا

- �ـقــتــضى اHــرســوم الــرئــاسي رقم 07-307 اHـؤرخ
في 17 رمـضـان عام 1428 اHـوافق 29 سـبـتمـبـر سـنة 2007
الـذي يــحـدّد كـيــفـيـات مــنح الـزيــادة االسـتـداللــيـة لــشـاغـلي

rؤسسات واإلدارات العموميةHناصب العليا في اHا
- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسي رقم 10-149 اHـؤرخ
في 14 جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1431 اHــوافق 28 مــايــو ســنــة

rأعضاء احلكومة Wتضمن تعيH2010 وا

العددالعدد الشعبالشعب

اإلدارة العامة

الــــــــــتـــــــــــرجــــــــــمــــــــــة -
الترجمة الفورية

اإلعالم اآللي

اإلحصائيات

الــــــــــــــــــــــــــــوثـــــــــــــــــــــــــــائــق
واحملفوظات

اخملبر والصيانة

5

1

1

1

1

1

1

3

مـــــــكــــــلـف بــــــالــــــدراســــــات
و�ـــشـــروع في اإلدارة

اHركزية

مكلف ببرامج الترجمة
- الترجمة الفورية

مـــــــــــــســـــــــــــؤول قـــــــــــــواعـــــــــــــد
اHعطيات

مسؤول الشبكة

مـــــســــؤول اHــــنــــظــــومــــات
اHعلوماتية

اHــــــــكــــــــلـف بــــــــالــــــــبــــــــرامج
اإلحصائية

اHــــــــكــــــــلـف بــــــــالــــــــبــــــــرامح
الوثائقية

رئيس مخبر

اHناصب العليااHناصب العليا
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اHـادة اHـادة 2 : : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرســمـيـة
للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.

حــرر بــالــجـزائر في 5 ذي القـعـدة عام 1432 اHـوافق
3 أكتوبر سنة 2011.

- جلنة التكوين :- جلنة التكوين :
rالسيدة والسادةrالسيدة والسادة

- بوسعيد رابحr رئيسا
- تفيغولت رابحr محررا

- عوين محمدr عضوا
- بلقاضي بلقاسمr عضوا

- بوبير جلولr عضوا
- بلحضور ياسrW عضوا

- بوسا صادقr عضوا
- شريف محمد شريفr عضوا

- إكان كهينةr عضوا
- مسعود أحمدr عضوا

- سيفي اسماعيلr عضوا
- تيقمونW ابراهيمr عضوا

- جلنة  االعتماد :- جلنة  االعتماد :
rالسادةrالسادة

- ياحي نور الدينr رئيسا
- مقران عبد العزيزr محررا
- علواش محمد صالحr عضوا

- بعلي عزوزr عضوا
- بن منصور محمد البشيرr عضوا

- براشدي عبد اللهr عضوا
- بوقربوعة أحسنr عضوا
- بوحلضور شكيبr عضوا

- جاجه عثمانr عضوا
- قاص عبد احلميدr عضوا

- أوكيل عليr عضوا
- زروقي جمالr عضوا

- جلنة مراقبة النوعية :- جلنة مراقبة النوعية :
rالسادةrالسادة

- حاج علي سميرr رئيسا
- دهلوم سعيدr محررا

- بن محروش محمدr عضوا

عن وزير اHاليةعن وزير اHالية
األمW العاماألمW العام
ميلود بوطبةميلود بوطبة

عن األمW العام للحكومةعن األمW العام للحكومة
وبتفويض منهوبتفويض منه

اHدير العام للوظيفة العموميةاHدير العام للوظيفة العمومية
بلقاسم بوشمالبلقاسم بوشمال

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قـرار مـؤرقـرار مـؤرّخ في خ في 17 شـوال عـام  شـوال عـام 1432 اHـوافق  اHـوافق 15 سـبـتـمـبـر سـبـتـمـبـر
ســنــة ســنــة r2011 يــتــضــمن تــشــكــيــلــة الــلــجــان اHــتــســاويـةr يــتــضــمن تــشــكــيــلــة الــلــجــان اHــتــســاويـة

األعضاء  للمجلس الوطني للمحاسبة.األعضاء  للمجلس الوطني للمحاسبة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب قـرار مؤرّخ في 17 شـوال عام 1432 اHـوافق
15 سبـتمبـر سنة r2011 تـطبـيقـا ألحكـام اHواد 17 و23 من

اHـرسوم الـتّـنـفـيـذيّ رقم 11 - 24 اHـؤرّخ في 22 صـفـر عام
1432 اHـوافق 27 يــنـايــر ســنـة 2011 الـذي يــحــدد تــشـكــيــلـة

rاجملــلس الــوطـنـي لـلــمــحــاسـبــة وتــنــظـيــمه وقــواعــد ســيـره
تــتـشــكل الــلـجــان اHــتـســاويـة األعــضــاء لـلــمـجــلس الــوطـني

: Wللمحاسبة من األعضاء اآلت
- جلـنــة تـقـيـيـس اHـمـارسـات احملــاسـبـيــة والـواجـبـات- جلـنــة تـقـيـيـس اHـمـارسـات احملــاسـبـيــة والـواجـبـات

اHهنية :اHهنية :
rالسادةrالسادة

- وندلوس محمدr رئيسا
- البسغي مرادr محررا
- بلحسن بوسعدr عضوا

- ديدون منيرr عضوا
- حرفوش محمدr عضوا

- حطاب عبد العزيزr عضوا
- قويدري محمدr عضوا
- الباجني أحمدr عضوا

- مجوبي عبد السالمr عضوا
- موساوي رشيدr عضوا
- ينات الهاشميr عضوا

- زيتوني محمد األمrW عضوا
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- بوجنعاد عبد الوهابr عضوا
- شيخي محمد لعربي لكرمr عضوا

- اجلمعه بلعيدr عضوا
- ادريسي كمالr عضوا
-  معزوز عليr عضوا

- مهداوي صطفىr عضوا
- رزقي رباعيr عضوا

- توامي محمد األمrW عضوا
- زرهوني أمrW عضوا

- جلنة االنضباط والتحكيم :- جلنة االنضباط والتحكيم :
rالسادةrالسادة

- جراد جمالr رئيسا
- بن حمو محمد صالحr محررا

- بن حمودة يحيr عضوا
- بوقالل اسماعيلr عضوا
- دحماني شريفr عضوا

- دشمي محمدr عضوا
- غا£ جمالr عضوا

- قميري عبد اجمليدr عضوا
- حدادا محمدr عضوا

-  حدوش عبد اجمليدr عضوا
- كشالل عليr عضوا

- معزوزي عليr عضوا
يـعـW أعـضــاء الـلـجـان اHـتـسـاويـة األعـضـاء Hـدة ثالث

(3) سنوات.
ـــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــ

قـرار مؤرقـرار مؤرّخ في خ في 8 ذي الـقـعـدة عـام  ذي الـقـعـدة عـام 1432 اHـوافق  اHـوافق 6 أكـتـوبر أكـتـوبر
r2011 يـتضـمن تـعـيـW أعـضـاء اجملـلس الـوطنيr يـتضـمن تـعـيـW أعـضـاء اجملـلس الـوطني سـنة سـنة 

للمحاسبة.للمحاسبة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب قـرار مـؤرّخ في 8 ذي الـقـعــدة عـام عـام 1432
اHــــوافق 6 أكــــتــــوبــــر ســــنــــة r2011 يــــعــــيّن أعــــضــــاء اجملــــلس
الوطني لـلمحاسبة مدة ست (6) سنواتr تـطبيقا ألحكام
اHادّة 3 من اHرسـوم التّنفيذيّ رقم 11 - 24 اHؤرّخ في 22
صــفـر عـام 1432 اHـوافق 27 يـنـايــر سـنـة 2011 الــذي يـحـدد
تـشـكـيـلــة اجملـلس الـوطـني لــلـمـحـاسـبـة وتــنـظـيـمه وقـواعـد

سيرهr السيدتان والسادة :

rكلف بالطاقةHثل الوزير ا¤ rاخلف يونس -
rكلف باإلحصاءHثل الوزير  ا¤ rكفيف بن عودة -
- مــــــجـــــدوب نــــــور الـــــدينr ¤ــــــثل الــــــوزيـــــر اHــــــكـــــلف

rبالتربية الوطنية
rكلف بالتجارةHثل الوزير ا¤ rشيتي شفيق -

- صـــــبــــا مـــــحــــمـــــد شــــريـفr ¤ــــثـل الــــوزيـــــر اHــــكـــــلف
rبالتعليم العالي

- دبـــاش جـــمــالr ¤ـــثل الـــوزيـــر اHــكـــلف بـــالـــتـــكــوين
rهنيHا

rكلف بالصناعةHثل الوزير ا¤ rكشرود بشير -
rفتشية العامة للماليةHرئيس ا rجحدو محمد -
rدير العام للضرائبHا rراوية عبد الرحمان -

- مـــوســــاوي رشــــيــــدr اHـــديــــر اHــــكـــلـف بـــالــــتــــقـــيــــيس
rاحملاسبي

rثل عن بنك اجلزائر¤ rإيدير رمضان -
- مـيهـوبي بـراهيمr ¤ـثل عن جلنـة تـنظـيم ومراقـبة

rعمليات البورصة
rثل عن مجلس احملاسبة¤ rنقاب امقران -

- تودرت أكـليr ¤ـثل عن اHصف الـوطـني لـلخـبراء
rWاحملاسب

- شـافـي صـالحr ¤ـثل عن اHـصف الـوطـني لـلـخـبـراء
rWاحملاسب

- بن حـــبــــيـــلس زهـــيـــرr ¤ــــثل عن اHـــصـف الـــوطـــني
rWللخبراء احملاسب

- بـــورنــــان شــــريفr ¤ــــثل عـن الـــغــــرفــــة الـــوطــــنــــيـــة
rحملافظي احلسابات

- بــونـفــرات حــفــيــظـةr ¤ــثــلــة عن الــغــرفـة الــوطــنــيـة
rحملافظي احلسابات

- فراغ حوريـةr ¤ثـلة عن الـغرفـة الوطـنيـة حملافظي
rاحلسابات

- بــوشــيــبــان حــســrW ¤ــثل عن اHــنــظــمــة الــوطــنــيــة
rعتمدينHا Wللمحاسب

- بـــراهــيــمي مــحــمــدr ¤ــثـل عن اHــنــظــمــة الــوطــنــيــة
rعتمدينHا Wللمحاسب

- تــــوامي حــــمــــيــــدr ¤ــــثل عن اHــــنــــظــــمـــة الــــوطــــنــــيـــة
rعتمدينHا Wللمحاسب

rخبير محاسب rوندلوس محمد -
rخبير محاسب rبوسعيد رابح -

- جراد جمالr خبير محاسب.



13 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 27 14 جمادى الثانية عام   جمادى الثانية عام  1433 هـ هـ
6 مايو  سنة  مايو  سنة  2012 م م

قــــــــرار مرار مــــــــؤرؤرّخ في خ في 15  ذي ال  ذي الــــــــقــــــــعــــــــدة عدة عــــــــام ام 1432 اH اHــــــــوافق وافق 13
أكأكــــــــتــــــــوبوبــــــر سر ســــــــنــــــة ة r2011  ي  يــــــــتــــــضــــــــمّـن إنن إنــــــشــــــــاء الاء الــــــــلــــــــجــــــانان
اإلدارياإلداريــــة  اHة  اHــــتــــســــــاوياويــــة األعة األعــــضــــاء Hاء Hــــوظوظــــفـي اHي اHــــفــــتــــشــــيــــة

العامة للمالية.العامة للمالية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

rاليةHإن وزيـر ا

- �ــــقـــــتــــضـى اHــــرســـــوم رقم 06 - 03 اHـــــؤرّخ في 19
جــمــادى الـثــانــيــة عـام 1427 اHـوافق 15 يــولـيــو ســنـة 2006

rتضمّن القانون األساسي العام للوظيفة العموميةHوا

- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســـوم رقم 84 - 10 اHــــؤرّخ في 11
ربيع الـثـاني عام 1404 اHوافق 14 ينـاير سـنة 1984 الّذي
يـحـدّد اخـتــصـاص الـلـجـان اHـتــسـاويـة األعـضـاء وتــشـكـيـلـهـا

rوتنظيمها وعملها

- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســـوم رقم 84 - 11 اHــــؤرّخ في 11
ربيع الـثـاني عام 1404 اHوافق 14 ينـاير سـنة 1984 الّذي
يــحـدّد كــيـفـيــات تـعـيــW ¤ـثــلـW عن اHـوظــفـW في الــلـجـان

rتساويـة األعضــاءHا

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

rأعضاء احلكومة Wتضمّن تعيHسنة 2010  وا

- و�قتـضى اHرسوم التّـنفيذيّ رقم 90 - 99 اHؤرّخ
في أول رمــضــان عـام 1410 اHـوافق 27 مــارس ســنـة 1990
واHـتـعـلّق بـسـلـطـة التـعـيـW والـتـسـيـيـر اإلداريr بـالـنـسـبة
للموظفـW وأعوان اإلدارة اHركزية والـواليات والبلديات

rؤسسات العمومية ذات الطابع اإلداريHوا

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

- و�قتـضى اHرسوم التّـنفيذيّ رقم 08 - 05 اHؤرّخ
في 11 مــــحــــرّم عـــام 1429 اHــــوافق 19 يــــنــــايــــر ســــنـــة 2008
WـهــنـيـHــتـضـمّن الــقـانــون األسـاسي اخلـاص بــالـعــمـال اHوا

rوسائقي السيارات واحلجاب

- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتّــــنــــفـــيــــذيّ رقم 08 - 273
اHـؤرّخ في 6 رمـضـان عام 1429 اHـوافق 6 سـبـتـمـبـر سـنة
2008 واHــتــضـمّن تــنــظــيم الــهـيــاكل اHــركــزيـة لــلــمــفـتــشــيـة

rالعامة للمالية

- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتّــــنــــفـــيــــذيّ رقم 08 - 274
اHـؤرّخ في 6 رمـضـان عام 1429 اHـوافق 6 سـبـتـمـبـر سـنة
2008 الـذي يـحـدد تـنـظـيم اHفـتـشـيـات اجلـهـوية لـلـمـفـتـشـية

rالعامة للمالية وصالحياتها

- و�قتـضى اHرسوم التّـنفيذيّ رقم 10 - 28 اHؤرّخ
في 27 مــــحــــرّم عـــام 1431 اHــــوافق 13 يــــنــــايــــر ســــنـــة 2010
WـنتـمHا WـوظفـHتـضـمّن القـانون األسـاسي اخلـاص باHوا

rفتشية العامة للماليةHلألسالك اخلاصة با

- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتّــــنــــفـــيــــذيّ رقم 10 - 298
اHــؤرّخ في 23 ذي احلـــجـــة عــام 1431 اHــوافق 29 نـــوفـــمـــبــر
WوظفHتضمّن القانون األساسي اخلاص باHسنة 2010 وا
اHـــنـــتـــمــW لـألسالك اخلـــاصــة بـــإدارة اخلـــزيـــنــة واحملـــاســـبــة

rوالتأمينات

- و�ـــقـــتـــضى الـــقـــرار اHـــؤرّخ في 7 رجب عــام 1404
اHــــوافق 9 أبــــريل ســــنــــة 1984 الّـــــذي يــــحــــدّد عــــدد أعــــضــــاء

rتساوية األعضـاءHاللجان ا

- و�ــقــتــضى الــقــرار اHـؤرّخ في 8 مــحــرّم عـام 1414
اHــوافق 28 يـــونـــيـــو ســـنـــة 1993 واHـــتـــضـــمّـن إنـــشـــاء جلــان

rفتشية العامة للماليةHوظفي اH متساوية األعضاء

- و�ـــقــتـــضى الــقـــرار اHــؤرّخ في 29 جـــمــادى األولى
عام 1414 اHوافق 14 نوفمبر سنة 1993 واHتضمّن إنشاء
جلان متسـاوية األعضـاء Hوظفي اHـفتشـية العـامة للـمالية
اHــنــتـــمــW إلى األسالك اHــشــتـــركــة وإلى األسالك اخلــاصــة
WــهــنــيــHــالـــيــة وإلى أسالك الــعـــمــال اHــكـــلــفــة بــاHلإلدارة ا

rوسائقي السيارات واحلجاب

- و�ــــقـــتــــضى الــــتـــعــــلـــيــــمـــة رقم 20 اHـــؤرّخـــة في 26
يـــونــيــو ســنــة 1984 واHـــتــعــلـــقــة بــتــنـــظــيم وســيـــر الــلــجــان

rتساوية األعضاء وجلان الطعنHا

- و�ـــــــقـــــــتـــــــضـى اإلرســـــــال رقم 6111 اHــــــــؤرّخ في 13
يــونــيــو ســنـة 2011 واHــتــضــمّن مــوافــقـة اHــديــريــة الــعــامـة

rللوظيفة العمومية

يقريقرّر مـا يأتي :ر مـا يأتي :

اHـاداHـادّة األولى :ة األولى : تـنـشـأ لـدى اHـفـتـشـيـة الـعـامـة لـلـمـالـية
Wخــمس (5) جلــان إداريـــة مــتــســـاويــة األعــضـــاء لــلــمـــوظــفــ

التابعW لألسالك احملددة وفقا للجدول اآلتي :
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األســــالكاألســــالك
¤ث¤ثّــلو اإلدارةــلو اإلدارة

اHفتشون العامون للمالية.

مفتشو اHالية.

اHـــــــــتـــــــــصـــــــــرفـــــــــون ومـــــــــلـــــــــحـــــــــقـــــــــو اإلدارة
واHـتــرجـمـون الــتـراجــمـة واHـهــنـدسـون
فـي اإلعـالم اآللي والـــــــتـــــــقــــــنـــــــيـــــــون في
اإلعـالم اآللـي واHــــــــــــهـــــــــــــنــــــــــــدســــــــــــون فـي
اإلحـــــــصــــــائــــــيــــــات والـــــــتــــــقــــــنـــــــيــــــون في
اإلحـــصـــائـــيـــات والـــوثـــائـــقـــيـــون أمـــنــاء
Wاحملـــفـــوظـــات ومـــســـاعـــدو الـــوثـــائـــقـــيــ
أمــنــاء احملــفــوظـات ومــفــتــشــو اخلــزيــنـة

واحملاسبة والتأمينات.

أعـــــوان اإلدارة واحملــــاســـــبـــــون اإلداريــــون
والـكــتــاب واHــعــاونــون الــتــقــنـيــون في
اإلعـالم اآللي واألعـوان الــتــقــنــيـون في
اإلعالم اآللي واHـــعــاونـــون الــتـــقــنـــيــون
في اإلحــصـاء واألعــوان الـتــقـنــيـون في
اإلحــــصــــاء واألعـــــوان الــــتــــقــــنـــــيــــون في

الوثائق واحملفوظات.

الــعــمــال اHــهــنــيــون وســائــقــو الــســيـارات
واحلجاب.

 األعضاء األعضاء
اإلضافيوناإلضافيون

 األعضاء األعضاء
الدائمونالدائمون
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WوظفHــلو اWوظفHث¤ثّــلو ا¤

 األعضاء األعضاء
اإلضافيوناإلضافيون

 األعضاء األعضاء
الدائمونالدائمون

اللجاناللجان

اللجنةاللجنة
األولىاألولى

اللجنةاللجنة
الثانيةالثانية

اللجنةاللجنة
الثالثةالثالثة

اللجنةاللجنة
الرابعةالرابعة

اللجنةاللجنة
اخلامسةاخلامسة

3333

3333

WوظفHعدد اWوظفHعدد ا

3333

اHـاداHـادّة ة 2 :  : تـلـغـى أحـكـام الــقـرار اHـؤرّخ في 8 مــحـرّم عـام 1414  اHـوافق 28 يـونـيــو سـنـة 1993 واHــتـضـمّن إنــشـاء جلـان
مـتـسـاويـة األعـضـاء Hـوظـفي اHـفـتـشـيـة الـعـامـة لـلـمـالـيـة وأحـكـام القـرار اHـؤرّخ في 29 جـمـادى األولى عام 1414 اHـوافق 14
نـوفـمـبـر سـنة 1993 واHـتـضـمّن إنشـاء جلـان مـتـسـاويـة األعضـاء Hـوظـفي اHـفـتـشيـة الـعـامـة لـلمـالـيـة اHـنـتمـW إلى األسالك

اHشتركة وإلى األسالك اخلاصة لإلدارة اHكلفة باHالية وإلى أسالك العمال اHهنيW وسائقي السيارات واحلجاب.

اHاداHادّة ة 3 :  : ينشر هذا القرار في اجلريدة الرّسميّة للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حرّر باجلزائر في 15 ذي القعدة عام 1432 اHوافـق 13 أكتوبر سنة 2011.
عن وزير اHاليةعن وزير اHالية
األمW العاماألمW العام

ميلود بوطبةميلود بوطبة

3333
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¤ث¤ثّــلو اإلدارةــلو اإلدارة

 األعضاء األعضاء
اإلضافيوناإلضافيون

 األعضاء األعضاء
الدائمونالدائمون

WوظفHــلو اWوظفHث¤ثّــلو ا¤

 األعضاء األعضاء
اإلضافيوناإلضافيون

 األعضاء األعضاء
الدائمونالدائمون

قـرار مؤررار مؤرّخ في خ في 15  ذي الق  ذي القـعـدة عام دة عام 1432 اH اHـوافق وافق 13 أك أكـتـوبوبـر سر سـنة نة r2011 ي يـتـضمضمّن تن تـشـكـيليلـة الة الـلـجـان اإلدارية  اHان اإلدارية  اHـتـسـاويةاوية
األعضاء اخملتصة �وظفي اHفتشية العامة للمالية.األعضاء اخملتصة �وظفي اHفتشية العامة للمالية.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�وجب قرار مؤرّخ في 15  ذي القعدة عام 1432 اHوافق 13 أكتوبر سنة r2011 تتشكل الـلجان اإلدارية اHتساوية
األعضاء اخملتصّـة �وظفي اHفتشية العامة للمالية وفقا للجدول اآلتي :

بوكريش جمال
جبوري شعبان

مقشوش نورة
بوكريش جمال

تراك علي
مقشوش نورة

بوكريش جمال

بـــــــوبــــــازين عــــــبــــــد
اجمليد

مقشوش نورة

بوكريش جمال

مخلوفي امحمد

مقشوش نورة

بوكريش جمال

كشار فاروق
مقشوش نورة

عماري سعيد
بن فطيمة نبيل

مداحي محمد
عثماني كر�ة
قوني خلضر

أوشـــــــيـش عـــــــبـــــــد
احلكيم

خـــــــــــــلـــــــــــــيـــــــــــــوان
عــبـد الغاني

بن كريـد حفيظة
اHولودة شرف

صحورية عقيلة

شــــــراقـي خــــــيـــــرة
اHولودة خلفي

منصر أحمد

Wسليم ياس

زنون فوزي

خنونة محمد
مسعودي حللو

عبيد محمد
حرشاوي براهيم

مزاري علي
سعودية محمد

علي حلمر يوسف
غريس مختار

مــــــــــانـع دلــــــــــيــــــــــلـــــــــة
اHولودة بكار

متيجي مصطفى

بن يطو محمد

فرعون لوناس

عايدي جميلة

بوحفص مراد

أوزايد حميد

ماشن يوسف
بوشـواطة نسيمة

شطاح زهير
عــبـيـدات مــحـنـد

سعيد
بركات علي

قاراش رشيد
شيخ موسى
بقدور أحمد

بــــن لــــــــــــــــــــــــــــــــــــعـــالم
سفيان

عناني أمال

مـــرفــود حــمــيــدة
اHولودة Hاني

عميشي مولود

بــــــــــــــوضـــــــــــــيـــــــــــــاف
حكيمة

مـــنـــاصـــر زهـــيـــة
اHولودة منصر

فـــشـــــيـت عــــبــد
القادر

كوطابلي نسيم
خليلي جمال

األســــالكاألســــالك اللجاناللجان

اللجنةاللجنة
األولىاألولى

اللجنةاللجنة
الثانيةالثانية

اللجنةاللجنة
الثالثةالثالثة

اللجنةاللجنة
الرابعةالرابعة

اللجنةاللجنة
اخلامسةاخلامسة

اHفتشون العامون للمالية

مفتشو اHالية

اHتصرفون وملحقو اإلدارة
واHترجمون التراجمة

واHهندسون في اإلعالم اآللي
والتقنيون في اإلعالم اآللي
واHهندسون في اإلحصائيات
والتقنيون في اإلحصائيات
والوثائقيون أمناء احملفوظات
ومساعدو الوثائقيW أمناء
احملفوظات ومفتشو اخلزينة

واحملاسبة والتأمينات
أعوان اإلدارة واحملاسبون

اإلداريون والكتاب واHعاونون
التقنيون في اإلعالم اآللي

واألعوان التقنيون في اإلعالم
اآللي واHعاونون التقنيون في
اإلحصاء واألعوان التقنيون في
اإلحصاء واألعوان التقنيون في

الوثائق واحملفوظات
العمال اHهنيون وسائقو
السيارات واحلجاب
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يقريقرّران ما يأتي :ران ما يأتي :

اHــــادة األولى :اHــــادة األولى :  يــــحــــدد هــــذا الــــقــــرار إطــــار تــــنــــظــــيم
اHـسابـقات عـلى أساس االخـتبـارات واالمتـحانـات اHهـنية
لـاللــتـــحـــاق بـــالـــرتب الـــتـــابـــعـــة لألسـالك اخلـــاصـــة بــاإلدارة

اHكلفة بالطاقة واHناجم.

اHــــــادة اHــــــادة 2  : : يــــــتـم فـــــــتـح اHــــــســـــــابـــــــقــــــات عـــــــلـى أســــــاس
االخــتــبــارات واالمــتــحــانــات اHــهــنــيــة بــقــرار أومــقــرر من

.Wالسلطة التي لها صالحية التعي
يجـب أن ينـشـر قرار أو مـقـرر فـتح اHسـابـقـات على
أسـاس االخــتــبــارات واالمـتــحــانـات اHــهــنـيــة اHــذكـورة في
الــــــفـــــقـــــرة أعـاله في شـــــكـل إعالن عـن طـــــريـق الـــــصـــــحـــــافـــــة
اHكتوبة وفي موقع األنـترنات للمديرية الـعامة للوظيفة

العمومية أو في شكل ملصقات داخلية حسب احلالة.

اHادة اHادة 3  : : �نـح اHتـرشحـون أبنـاء الشـهداء أو أرامل
الــشـهــداء زيــادة في الـنــقــاط طـبــقــا لـلــتــشـريـع والـتــنــظـيم

اHعمول بهما.

اHــادة اHــادة 4  : : يـــجب أن حتـــتـــوي مـــلـــفـــات الـــتـــرشح عـــلى
الوثائق اآلتية :

: WوظفHغير ا Wأ - بالنسبة للمترشح: WوظفHغير ا Wأ - بالنسبة للمترشح
rطلب خطي للمشاركة -

rصورتان ( 2 ) شمسيتان -
- نــســـخـــة مـــصــادق عـــلى مـــطـــابـــقــتـــهـــا ألصل بـــطـــاقــة

rفعولHالتعريف الوطنية سارية ا
- نــسـخــة مــصــادق عــلى مـطــابــقــتــهـا ألصـل اHـؤهل أو

rستوى الدراسيHطلوبة أو اHالشهادة ا
- نـــســـخـــة مــصـــادق عـــلـى مـــطـــابــقـــتـــهـــا ألصـل شـــهــادة
rترشح جتاه التزامات اخلدمة الوطنيةHبإثبات وضعية ا
- مـــســـتـــخـــرج من صـــحـــيـــفـــة الـــســـوابق الـــقـــضـــائـــيــة

(البطاقة رقم 3 ) سارية اHفعول.
بــعــد الــقــبــول الـــنــهــائي في اHــســابــقــات عــلى أســاس
االخـــتـــبـــاراتr يـــجب عـــلى اHـــتـــرشـــحـــW إتـــمـــام مــلـــفـــاتـــهم

بالوثائق اآلتية :
rشهادة اجلنسية اجلزائرية -

rعند االقتضاء rدنيةHشهادة احلالة ا -

- شـهــادتـان طــبـيــتـان ( الــطب الـعــام وطب األمـراض
الصـدريـة مسـلّـمـتان من طـبـيب مـختص ) تـثـبـتان أهـلـية

rطلوبHنصب اHترشح لشغل اHا

- أربع ( 4 ) صور شمسية.

وزارة الطاقة وا=ناجموزارة الطاقة وا=ناجم
قــــــرار وزاري مرار وزاري مــــشــــتــــرك رك مــــؤرؤرّخ في خ في 7   رم رمــــضــــان عان عــــام ام 1432
اHاHــــوافق وافق 7    غــــشت سشت ســــنــــة ة r2011 يr يــــحــــدد إطدد إطــــار تار تــــــنــــظــــيميم
اHاHـسـابابـقـات عات عـلى أسلى أسـاس االخاس االخـتـبـارات واالمارات واالمـتـحـانانـاتات
اHاHـهنية لاللهنية لاللـتحاق بتحاق بـالرتب التابالرتب التابـعة لألسالك اخلاصةعة لألسالك اخلاصة

باإلدارة اHكلفة بالطاقة واHناجم.باإلدارة اHكلفة بالطاقة واHناجم.
ــــــــــــــــــــــــ

rالعام للحكومة Wإن األم

rناجمHووزير الطاقة وا

- �ــــقـــتــــضى اHــــرســـوم رقم 66 - 145 اHــــؤرّخ في 12
صـــفـــر عــام 1386 اHــوافق 2 يــونـــيـــو ســـنــة 1966 واHـــتـــعــلق
بـتحـريـر ونـشـر بعض الـقـرارات ذات الـطابـع التـنـظـيمي

rتمّمHعدّل واHا rWوظفHأو الفردي التي تهم وضعية ا

- و�ــقـــتــضى اHـــرســوم رقم 66 - 146 اHــؤرّخ في 12
صـــفـــر عــام 1386 اHــوافق 2 يــونـــيـــو ســـنــة 1966 واHـــتـــعــلق
بالـتـعـيـW في الـوظـائف الـعمـومـيـة وإعـادة تـرتـيب أفراد
جــيـش الــتـــحـــريــر الـــوطـــني ومـــنــظـــمـــة جــبـــهـــة الــتـــحـــريــر

rتمّمHعدّل واHا rالوطني

- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 10 - 149
اHؤرّخ في 14 جمـادى الثانـية عام  1431 اHوافق  28 مـايو

rأعضاء احلكومة Wتضمن تعيHسنة 2010 وا

- و�قتـضى اHرسوم التـنفيذي رقم 90 - 99 اHؤرّخ
في أول رمــضــان عـام 1410 اHـوافق 27 مــارس ســنـة 1990
واHـتـعـلق بـســلـطـة الـتـعـيـW والـتــسـيـيـر اإلداري بـالـنـسـبـة
للموظفـW وأعوان اإلدارة اHركزية والـواليات والبلديات
rؤسسات العمومية ذات الطابع اإلداري التابعة لهاHوا

- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 09 - 239
اHــــؤرّخ في 29 رجـب عـــام 1430 اHــــوافق 22 يـــولـــيــــو ســـنـــة
WــوظـــفــHــتـــضــمـن الــقـــانــون األســـاسي اخلــاص بـــاH2009 وا

اHـــنـــتـــمـــW لألسالك اخلـــاصـــة بـــاإلدارة اHـــكـــلـــفـــة بـــالـــطـــاقــة
rناجمHوا

- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسي  اHـؤرخ في 7 ربـيع
الثاني عام 1423 اHوافق 18 يونـيو سنة 2002  واHتضمن

rالعام للحكومة Wاألم Wتعي

- و�ــقـتــضى الـقــرار الـوزاري اHــشـتــرك اHـؤرّخ في
29 ذي احلـجـة عام 1418 اHـوافق 26 أبـريل سـنة 1998 الـذي

يــحــدد إطــار تــنــظــيم اHــســابــقــات عــلى أســاس الــشــهــادات
واالمتحـانات  واالخـتبـارات اHهـنيـة لاللتـحاق باألسالك

اخلاصة باإلدارة اHكلفة بالطاقة واHناجم.
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: WوظفHا Wب - بالنسبة للمترشح: WوظفHا Wب - بالنسبة للمترشح
تـــقـــوم اإلدارة بــاالشـــهـــار لـــقـــائـــمـــة اHـــوظــفـــW الـــذين
تـــتــــوفــــر فـــيــــهم الــــشــــروط الـــقــــانــــونـــيــــة لــــلـــمــــشـــاركــــة في
االمـــتـــحــــانـــات اHـــهــــنـــيـــةr فـي أمـــاكن الــــعـــمل وفـي الـــوقت

اHناسبr مع تبليغ اHعنيW بذلك فرديا.
يــتــعــW عــلى اHــوظــفــW اHــعــنــيــW الــقــيــام خالل مــدة
الــعــشـرة ( 10 ) أيـام الــتي تــلي عــمــلــيــة الــتـبــلــيغ بــتــأكــيـد

مشاركتهم في االمتحان اHهني كتابيا.

اHــــــادة اHــــــادة 5  : : تــــــتـــــــضــــــمـن اHــــــســــــابـــــــقــــــات عـــــــلى أســــــاس
االختبارات واالمتحانات اHهنية االختبارات  اآلتية :

1 - رتـبــة رئـيس اHـهــنـدسـW فـي الـطـاقــة واHـنـاجم : - رتـبــة رئـيس اHـهــنـدسـW فـي الـطـاقــة واHـنـاجم :
(امتحان مهني ) :(امتحان مهني ) :

rــدة 3 ســـاعــاتHاخـــتــبـــار في الـــثـــقـــافــة الـــعـــامـــة ( ا -
r( 2 عاملHا

- اخـــــــتـــــــبـــــــار فـي دراســـــــة وتـــــــقــــــيـــــــيـم مـــــــشـــــــروع في
r( 3 عاملHا rدة 3 ساعاتHا ) التخصص

rــدة 3 ســاعــاتHاخـــتــبــار في الـــتــحــريــر اإلداري ( ا -
اHعامل 2 ).

2 - رتــبــة مــهـنــدس رئــيــسي في الــطــاقــة واHــنـاجم : - رتــبــة مــهـنــدس رئــيــسي في الــطــاقــة واHــنـاجم :
(مسابقة على أساس االختبارات مسابقة على أساس االختبارات ) :) :

rــدة 3 ســـاعــاتHاخـــتــبـــار في الـــثـــقـــافــة الـــعـــامـــة ( ا -
r( 2 عاملHا

- اخـــــــتـــــــبـــــــار فـي دراســـــــة وتـــــــقــــــيـــــــيـم مـــــــشـــــــروع في
r( 3 عاملHا rدة 3 ساعاتHا ) التخصص

- اخــــتــــبـــــار في الــــلــــغــــة األجــــنــــبــــيــــة ( فــــرنــــســــيــــة أو
إجنليزية) ( اHدة ساعتان r(2) اHعامل 1 ).

3 - رتــبــة مــهـنــدس رئــيــسي في الــطــاقــة واHــنـاجم : - رتــبــة مــهـنــدس رئــيــسي في الــطــاقــة واHــنـاجم :
(امتحان مهني ) :(امتحان مهني ) :

rــدة 3 ســـاعــاتHاخـــتــبـــار في الـــثـــقـــافــة الـــعـــامـــة ( ا -
r( 2 عاملHا

- اخـــــــتـــــــبـــــــار فـي دراســـــــة وتـــــــقــــــيـــــــيـم مـــــــشـــــــروع في
r( 3 عاملHا rدة 3 ساعاتHا ) التخصص

r(2) ـدة سـاعـتانHاخـتـبار في الـتـحـرير اإلداري ( ا -
اHعامل 2 ).

4 - رتـــبــــة مــــهــــنـــدس دولــــة في الــــطــــاقــــة واHـــنــــاجم : - رتـــبــــة مــــهــــنـــدس دولــــة في الــــطــــاقــــة واHـــنــــاجم :
(مسابقة على أساس االختبارات مسابقة على أساس االختبارات ) :) :

rــدة 3 ســـاعــاتHاخـــتــبـــار في الـــثـــقـــافــة الـــعـــامـــة ( ا -
r( 2 عاملHا

- اخــتـبــار في دراسـة حــالـة في الــتـخــصص ( اHـدة 3
r( 3 عاملHا rساعات

- اخــــتــــبـــــار في الــــلــــغــــة األجــــنــــبــــيــــة ( فــــرنــــســــيــــة أو
إجنليزية) ( اHدة ساعتان r(2) اHعامل 1 ).

5 - رتـــبــــة مــــهــــنـــدس دولــــة في الــــطــــاقــــة واHـــنــــاجم : - رتـــبــــة مــــهــــنـــدس دولــــة في الــــطــــاقــــة واHـــنــــاجم :
(امتحان مهني ) :(امتحان مهني ) :

rــدة 3 ســـاعــاتHاخـــتــبـــار في الـــثـــقـــافــة الـــعـــامـــة ( ا -
r( 2 عاملHا

- اخــتـبــار في دراسـة حــالـة في الــتـخــصص ( اHـدة 3
r( 3 عاملHا rساعات

r(2) ـدة سـاعـتانHاخـتـبار في الـتـحـرير اإلداري ( ا -
اHعامل 2 ).

6 - رتـبة تقنـي سام في الطاقـة واHناجم : ( - رتـبة تقنـي سام في الطاقـة واHناجم : (مـسابقةمـسابقة
على أساس االختبارات على أساس االختبارات ) :) :

rــدة 3 ســـاعــاتHاخـــتــبـــار في الـــثـــقـــافــة الـــعـــامـــة ( ا -
r( 2 عاملHا

rــدة 3 ســاعــاتHاخــتــبــار تــقــنـي في الــتــخــصص ( ا -
r( 3 عاملHا

- اخــــتــــبـــــار في الــــلــــغــــة األجــــنــــبــــيــــة ( فــــرنــــســــيــــة أو
إجنليزية) ( اHدة ساعتان r(2) اHعامل 1 ).

7 - رتــــــبــــــة تـــــقـــــني ســـــام فـي الـــــطـــــاقـــــة واHـــــنـــــاجم : - رتــــــبــــــة تـــــقـــــني ســـــام فـي الـــــطـــــاقـــــة واHـــــنـــــاجم :
(امتحان مهني ) :(امتحان مهني ) :

rــدة 3 ســـاعــاتHاخـــتــبـــار في الـــثـــقـــافــة الـــعـــامـــة ( ا -
r( 2 عاملHا

rــدة 3 ســاعــاتHاخــتــبــار تــقــنـي في الــتــخــصص ( ا -
r( 3 عاملHا

r(2) ـدة سـاعـتانHاخـتـبار في الـتـحـرير اإلداري ( ا -
اHعامل 2 ).

8 - رتــبـة تــقــني في الــطــاقــة واHـنــاجم :  (  - رتــبـة تــقــني في الــطــاقــة واHـنــاجم :  ( مــســابــقـةمــســابــقـة
على أساس االختبارات على أساس االختبارات ) :) :

rــدة 3 ســـاعــاتHاخـــتــبـــار في الـــثـــقـــافــة الـــعـــامـــة ( ا -
r( 2 عاملHا

rــدة 3 ســاعــاتHاخــتــبــار تــقــنـي في الــتــخــصص ( ا -
r( 3 عاملHا

- اخــــتــــبـــــار في الــــلــــغــــة األجــــنــــبــــيــــة ( فــــرنــــســــيــــة أو
إجنليزية) ( اHدة ساعتان r(2) اHعامل 1 ).
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9 - رتــبــة تــقـــني في الــطـــاقــة واHــنــاجـم : ( امــتــحــان - رتــبــة تــقـــني في الــطـــاقــة واHــنــاجـم : ( امــتــحــان
مهني ) :مهني ) :

rــدة 3 ســـاعــاتHاخـــتــبـــار في الـــثـــقـــافــة الـــعـــامـــة ( ا -
r( 2 عاملHا

rــدة 3 ســاعــاتHاخــتــبــار تــقــنـي في الــتــخــصص ( ا -
r( 3 عاملHا

- اخـــــتــــــبـــــار تـــــطـــــبـــــيـــــقــي في الـــــتــــخــــصص (اHــــدة
ساعتان r(2) اHعامل 1 ).

اHـــــــــــادة اHـــــــــــادة 6  : : كـل عـالمــــــــــــة تـــــــــــقـل عـن 5 / 20 فـي أحـــــــــــد
االختبارات اHذكورة أعاله تعد إقصائية.

اHادة اHادة 7  : : يـعتبر نـاجحW نهـائيا في اHسـابقات على
أساس االخـتـبـارات أو االمـتـحـانـات اHهـنـيـةr اHـتـرشـحون
الـذين حتـصـلـوا عـلـى مـعـدّل عـام يـسـاوي أو يـفـوق 10 / 20
حـــسب درجـــة االســتـــحـــقـــاق وفي حـــدود اHـــنـــاصب اHـــالـــيــة

اHطلوب شغلها.

اHادة اHادة 8  : : تـضبط جلنـة القبـول النهـائي اHذكورة في
اHــادة 9 أدنــاه قــائــمـة اHــتــرشــحــW اHــقــبــولــW نــهــائـيــا في
اHــــســـابـــقـــات عــــلى أســـاس االخــــتـــبـــارات أو االمــــتـــحـــانـــات

اHهنية.
تــكــون الــقــائــمــة مــحل إلــصــاق عــلى مــســتــوى مــركــز

االمتحان واإلدارة اHستخدمة.

اHادة اHادة 9  : : تتكون جلنة القبول النهائي  من :
- الــســلــطــة الــتي لــهــا صالحــيــة الــتــعــيــW أو ¤ــثــلــهـا

rاخملول قانونا
- ¤ثل السلطة اHكلفة بالوظيفة العمومية.

اHــادة اHــادة 10  : : يــتــعــW عــلى مــســؤول اHــؤســســة اHــؤهــلـة
rكـمـركـز امـتـحـان أن يـسـلّم أعـضـاء جلـنـة الـقـبـول الـنـهـائي

على اخلصوصr الوثائق اآلتية :
rنسخة من مواضيع االختبارات -

rواضيعHنسخة من محضر فتح أظرفة ا -
rنسخة من محضر سير االختبارات -
- نسخة من كشف نقاط االختبارات.

11  : : كـل مـــتــــرشح يـــعــــلن نــــاجـــحـــا نــــهـــائــــيـــا لم اHــادة اHــادة 
يـلــتـحـق �ـنــصب تـعــيـيــنه أو �ـؤســسـة الــتــكـوين في أجل
أقصـاه خمسـة عشر ( 15 ) يـوما ابـتداء من تـاريخ تبـليغه
بالـنـجاح في اHـسابـقـة على أسـاس االختـبـار أو االمتـحان
اHــهـنـي يـفــقــد حــقه في الــنـجــاح ويــعـوض بــاHــتــرشح الـذي

يليه في القائمة االحتياطية حسب الترتيب.

اHـادة اHـادة 12  : : يـجب عـلى اHـتـرشـحـW للـمـسـابـقـات على
أســـاس االخـــتــــبـــارات أواالمـــتـــحـــانـــات اHــــهـــنـــيـــة كـــمـــا هـــو
مـنــصـوص عــلـيــهـا فـي هـذا الــقـرارr أن يــسـتــوفـوا مــسـبــقـا
جـمـيع الـشـروط الـقـانـونـيـة اHـطـلـوبـة لاللـتـحـاق �ـخـتـلف
األسـالك والــــرتب اخلــــاصـــــة بــــاإلدارة اHــــكــــلــــفــــة بــــالــــطــــاقــــة
واHــنــاجـمr كــمــا حـــددتـهـا أحـكـام اHـرسـوم الـتـنـفيـذي رقم
09 - 239 اHؤرّخ في 29 رجب عام 1430 اHوافق 22 يـوليو

سنة 2009 واHذكور أعاله.

اHـادة اHـادة 13  : : تــلــغى أحــكــام الــقـرار الــوزاري اHــشــتـرك
اHـؤرّخ في 29 ذي احلـجة عام 1418 اHـوافق 26 أبـريل سـنة

1998 واHذكور أعاله.

اHـاداHـادّة ة 14 : : يـنـشـر هـذا الـقـرار في اجلـريـدة الـرّسـمـيّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــرّر بـــاجلـــزائــر في 7 رمـــضـــان عــام 1432 اHــوافق 7
غشت سنة 2011.

وزير الطاقة واHناجموزير الطاقة واHناجم
يوسف يوسفييوسف يوسفي

عن األمW العام للحكومةعن األمW العام للحكومة
وبتفويض منهوبتفويض منه

اHدير العام للوظيفة العموميةاHدير العام للوظيفة العمومية
بلقاسم بوشمالبلقاسم بوشمال

وزارة ا=وارد ا=ائيةوزارة ا=وارد ا=ائية
قــرار مؤرقــرار مؤرّخ في خ في 18 جمادى األولى عــام  جمادى األولى عــام 1433 اHوافــق  اHوافــق 10
أبــــريـل ســــنــــة أبــــريـل ســــنــــة r2012 يـــــتـــــضـــــمr يـــــتـــــضـــــمّن إنـــــشـــــاء الــــلـــــجـــــنــــةن إنـــــشـــــاء الــــلـــــجـــــنــــة

القطاعية للصفقات لوزارة اHوارد اHائية.القطاعية للصفقات لوزارة اHوارد اHائية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

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

rأعضاء احلكومة Wتضمّن تعيH2010 وا

- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرّئـاسيّ رقم 10-236 اHـؤرّخ
في 28 شــــوّال عــــام 1431 اHــــوافق 7 أكــــتــــوبــــر ســــنــــة 2010
rتمّمHعـدّل واHا rتضـمّن تنظــيم الصفـقـات الـعمومــيةHوا

rادّة 142 مكرّر منهHال سيّما ا

يقـريقـرّر مـا يأتي :ر مـا يأتي :

اHـاداHـادّة األولى :ة األولى : تــطـبــيـقــا ألحـكــام اHـادّة 142 مـكـرّر من
اHـرســوم الـرّئـاسيّ رقم 10-236 اHـؤرّخ في 28 شـوّال عـام
1431 اHـــــوافق 7 أكـــــتــــوبـــــر ســـــنــــة r2010 اHـــــعـــــدّل واHــــتـــــمّم

واHــذكـور أعالهr تــنـشــأ جلـنــة قــطـاعــيـة لــلـصــفـقــات لـوزارة
اHوارد اHائية.
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اHـاداHـادّة ة 2 :  : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرســمـيّـة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــــرّر بـــــاجلــــزائـــــر  في 18 جــــمـــــادى األولى عــــام 1433
اHوافق 12 أبريل سنة 2012.

عبد اHالك ساللعبد اHالك سالل
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قــرار مؤرقــرار مؤرّخ في خ في 18 جمادى األولى عــام  جمادى األولى عــام 1433 اHوافــق  اHوافــق 10
أبـريل سنة أبـريل سنة r2012 يـحدr يـحدّد تشكـيلة اللـجنة القـطاعيةد تشكـيلة اللـجنة القـطاعية

للصفقات لوزارة اHوارد اHائية.للصفقات لوزارة اHوارد اHائية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب قـرار مؤرّخ في 18 جـمـادى األولى عام 1433
اHـوافق 10 أبــريل سـنـة 2012 تـتــشـكل الـلّــجـنــة الـقـطــاعـيـة
WادّتHتـطبيـقا ألحكـام ا rائـيةHوارد اHللصـفقات لـوزارة ا
152 مــــــكـــــرّر و153 مـن اHــــــرســــــوم الــــــرّئـــــاسـيّ رقم 236-10

اHــؤرّخ في 28 شـــوّال عــام 1431 اHــوافق 7 أكــتـــوبـــر ســـنــة
2010 واHــــتـــضـــمّـن تـــنـــظـــيـم الـــصـــفــــقـــات الـــعـــمــــومـــيـــةr من

السّيدات والسّادة :
rرئيسا rائيةHثل وزير الوارد ا¤ rقليعي جعفر -

- مـــســــتـــيـــري عــــبـــد الـــلــــطـــيفr ¤ــــثل وزيـــر اHـــوارد
rنائبا للرئيس rائيةHا

rــــائــــيـــةHــــوارد اHــــثــــلـــة وزارة ا¤ rبــــوقـــروة زكــــيــــة -
rعضوة

rــــائــــيــــةHــــوارد اHــــثـل وزارة ا¤ rبـن عــــدي مــــحـــــنــــد -
rمستخلفا

- آيت مـــســغــات عــبــد الـــعــزيــزr ¤ــثل وزارة اHــوارد
rعضوا rائيةHا

rـــــائـــــيـــــةHـــــوارد اHـــــثـل وزارة ا¤ rيـــــعـالوي مـــــوسى -
rمستخلفا

rـالــيـةHـكــلّف بــاHـثـل الـوزيــرا¤ rايت ورجــة جـمــال -
rعضوا r(ديرية العامة للمحاسبةHا)

rـالـيةHـكلّف بـاHـثل الـوزيـرا¤ rعـمـيار عـبـد الـقادر -
rمستخلفا r(ديرية العامة للمحاسبةHا)

rــالــيـةHــكــلّف بــاHــثــلــة الـوزيــرا¤ rبـوداود نــصــيــرة -
rعضوة r(ديرية العامة للميزانيةHا)

rــــالــــيــــةHــــكـــــلّف بـــــاHــــثـل الــــوزيــــرا¤ rرزيق عــــمـــــار -
rمستخلفا r(ديرية العامة للميزانيةHا)

- مــجــدوبــة لــيــلـى شــهــيــنــازr ¤ــثــلــة الــوزيــراHــكــلّف
rعضوة rبالتجارة

rـكـلّف بـالـتـجـارةHـثـلـة الـوزيــر ا¤ rجـيـدال عـتــيـقـة -
مستخلفة.

تـتولى الـسّيـدة بن سـطالي حـميـدة عضـوة والسّـيدة
بوريدة وهيـبة عضـوة مستخـلفة أمـانة اللّجـنة القـطاعية

للصفقات لوزارة اHوارد اHائية .

وزارة التربية الوطنيةوزارة التربية الوطنية
قــــــرار وزاري مــــــشـــــتــــــرك مــــــؤرخ في قــــــرار وزاري مــــــشـــــتــــــرك مــــــؤرخ في 6 شــــــوال عـــــام  شــــــوال عـــــام 1432
اHــوافق اHــوافق 4 ســبـــتــمــبــر ســنــة  ســبـــتــمــبــر ســنــة r2011 يــتــضــمـن تــنــظــيمr يــتــضــمـن تــنــظــيم
اإلدارة اHـــركـــزيـــة لـــوزارة الـــتـــربـــيـــة الـــوطـــنـــيـــة فياإلدارة اHـــركـــزيـــة لـــوزارة الـــتـــربـــيـــة الـــوطـــنـــيـــة في

مكاتب.مكاتب.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

rالعام للحكومة Wإن األم
rاليةHووزير ا

rووزير التربية الوطنية
- �ـقتـضى اHـرسوم الـرئاسي رقم 10 - 149 اHـؤرخ
في 14 جـــــمــــــادى الـــــثـــــانـــــيـــــة عـــــام 1431 اHـــــوافق 28 مـــــايــــو

rأعضاء احلكومة Wتضمن تعيHسنة 2010 وا
- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 90 - 188
اHـــؤرخ في أول  ذي احلـــجـــة عــام 1410 اHــوافق 23 يـــونـــيــو
سـنة 1990 الـذي يحـدد هـيـاكل اإلدارة اHـركزيـة وأجـهـزتـها

rفي الوزارات
- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 94 - 265
اHـؤرخ في 29 ربــيـع األول عـام 1415 اHـوافق 6 ســبـتــمــبـر
rسنة 1994 الذي يحدد صالحيات وزير التربية الوطنية
- و�ــــقـــــتــــضى اHـــــرســــوم الـــــتــــنــــفـــــيــــذي رقم 95 - 54
اHـؤرخ في 15 رمـضان عام 1415 اHـوافق 15 فبـراير سـنة

rاليةH1995  الذي يحدد صالحيات وزير ا

- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 09 - 318
اHــؤرخ في 17 شـــوال عــام 1430 اHــوافق 6 أكــتـــوبـــر ســـنــة
2009 واHـــــتــــضــــمن تـــــنــــظــــيم اإلدارة اHـــــركــــزيــــة في وزارة

rالتربية الوطنية
- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسي  اHـؤرخ في 7 ربـيع
الثاني عام 1423 اHوافق 18 يونـيو سنة 2002  واHتضمن

rالعام للحكومة Wاألم Wتعي

يقريقرّرون ما يأتي :رون ما يأتي :

اHادة األولى :اHادة األولى :  تـطبـيقـا ألحكـام اHادة 12 من اHـرسوم
الــتـنــفــيـذي رقم 09 - 318  اHـؤرخ في 17 شـوال عـام 1430
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اHـوافق 6 أكـتـوبــر سـنـة 2009 واHـذكـور أعالهr يــهـدف هـذا
الــــقــــرار إلى حتــــديــــد تــــنــــظــــيـم اإلدارة اHــــركــــزيــــة لـــوزارة

التربية الوطنية في مكاتب.

اHــادة 2  : تنظم مديريـة التعليم األساسيمديريـة التعليم األساسي في أربع
(4) مديريات فرعية :

- اHـديرية الـفرعيـة للتنـظيم اHدرسي- اHـديرية الـفرعيـة للتنـظيم اHدرسيr وتـتكون من
ثالثة ( 3 ) مكاتب :

* مكـتب التـنظـيم البـيداغـوجي واإلداري للـمدارس
rاالبتدائية

* مــــــكـــــــتب الـــــــتــــــنــــــظـــــــيم الـــــــبــــــيـــــــداغــــــوجي واإلداري
rللمتوسطات

* مكتب التمدرس واحلياة اHدرسية.
- اHديـرية الـفرعيـة للـتربـية التـحضـيريـة والتـعليم- اHديـرية الـفرعيـة للـتربـية التـحضـيريـة والتـعليم

: ( 2 ) Wوتتكون من مكتب rص rتخصّصHتخصاHا
rمكتب متابعة التربية التحضيرية وتطويرها *

* مكتب متابعة التعليم اHكيف وتطويره.
- اHـديريـة الفـرعيـة للـتقيـيم الـبيداغـوجي واإلرشاد- اHـديريـة الفـرعيـة للـتقيـيم الـبيداغـوجي واإلرشاد

اHدرسيr اHدرسيr وتتكون من ثالثة مكاتب ( 3 ) :
rدرسيHمكتب تقييم التعلم ا *

* مـــكــــتب تـــطـــويـــر اإلعـالم واالتـــصـــال في الــــتـــعـــلـــيم
rاألساسي

* مكتب اإلرشاد اHدرسي.
وتـتـكون  rـديـريـة الـفـرعـيـة لـلـبـرامج الـتـعـلـيـمـيةHا - rـديـريـة الـفـرعـيـة لـلـبـرامج الـتـعـلـيـمـيةHا -

من أربعة ( 4 ) مكاتب  :
rمكتب اآلداب واللغات *
rواد العلميةHمكتب ا *

rواد االجتماعيةHمكتب ا *
* مكتب التربية الفنية والبدنية والرياضية.

اHــادة اHــادة 3 :  : تـــنــظم مـــديــريــة الـــتــعـــلــيم الـــثــانـــوي الــعــاممـــديــريــة الـــتــعـــلــيم الـــثــانـــوي الــعــام
والتكنولوجيوالتكنولوجي في أربع (4) مديريات فرعية :

- اHـديرية الـفرعيـة للتنـظيم اHدرسي- اHـديرية الـفرعيـة للتنـظيم اHدرسيr وتـتكون من
ثالثة ( 3 ) مكاتب :

rمكتب التنظيم البيداغوجي واإلداري *
rدرسيةHمكتب التمدرس واحلياة ا *

* مكتب متابعـة تسيير مؤسسات التعليم الثانوي
العام والتكنولوجي.

- اHـديــريـة الـفـرعـيـة لـلــتـعـلـيم اHـتـخــصص والـتـعـلـيم- اHـديــريـة الـفـرعـيـة لـلــتـعـلـيم اHـتـخــصص والـتـعـلـيم
اخلاصاخلاصr وتتكون من ثالثة ( 3 ) مكاتب :

rتخصص ومتابعتهHمكتب تنظيم التعليم ا *

rنافسات الدوليةHبياد واHمكتب تنظيم األو *

* مكتب تنظيم التعليم اخلاص ومتابعته.

- اHديرية الفرعـية للتقييم الـبيداغوجي والتوجيه- اHديرية الفرعـية للتقييم الـبيداغوجي والتوجيه
اHدرسيrاHدرسيr وتتكون من ثالثة ( 3 ) مكاتب :

rدرسيHمكتب تقييم التعلم ا *

* مـــكــــتب تـــطـــويـــر اإلعـالم واالتـــصـــال في الــــتـــعـــلـــيم
rالثانوي

* مكتب التوجيه اHدرسي.

- اHـديـريـة الـفـرعـيـة لـلـبـرامج الـتـعـلـيـمـيةr- اHـديـريـة الـفـرعـيـة لـلـبـرامج الـتـعـلـيـمـيةr وتـتـكون
من أربعة (4) مكاتب :

rمكتب اآلداب واللغات *

rواد العلميةHمكتب ا *

rواد االجتماعيةHمكتب ا *

* مكتب اHواد التكنولوجية.

اHادة اHادة 4 : : تنظم مديرية تـطوير اHوارد البيداغوجيةمديرية تـطوير اHوارد البيداغوجية
والتعليميةوالتعليمية في ثالث (3) مديريات فرعية :

- اHــديــريــة الـــفــرعــيـــة لــلــتـــعــلــيــمـــيــة والــتـــجــهــيــزات- اHــديــريــة الـــفــرعــيـــة لــلــتـــعــلــيــمـــيــة والــتـــجــهــيــزات
الــتـقــنـيـة والــبـيــداغـوجـيــةr وإدمـاج تـكــنـولــوجـيـات اإلعالمالــتـقــنـيـة والــبـيــداغـوجـيــةr وإدمـاج تـكــنـولــوجـيـات اإلعالم

واالتصال في التربيةواالتصال في التربيةr وتتكون من أربع (4) مكاتب :

rوارد البيداغوجية والتعليميةHمكتب تطوير ا *

* مـكتب الوسائل التـعليميـة والتجهيـزات التقنية
rوالبيداغوجية

* مـكـتب إدماج تـكـنـولوجـيـات اإلعالم واالتـصال في
rالتربية

* مكـتب مـتـابـعـة تـسـييـر حـظـيـرة جتـهـيزات اإلعالم
اآللي وصيانتها.

- اHـديرية الـفرعية لـلتوثـيق التربويr- اHـديرية الـفرعية لـلتوثـيق التربويr وتـتكون من
ثالثة ( 3 ) مكاتب :

rمكتب التوثيق *

rمكتب النشر *

* مكتب األرشيف.
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- اHديريـة الفرعيـة لالستشرافr - اHديريـة الفرعيـة لالستشرافr وتتـكون من ثالثة
( 3 ) مكاتب :

rمكتب إعداد اخلطط االستشرافية *
rقارنةHمكتب التحليل والدراسات ا *

* مكتب الدراسات االستشرافية.

اHــــــادة اHــــــادة 7 :  :  تـــنـــظم مــــديـــريــــة األنــــشـــطــــة الــــثـــقــــافــــيـــةمــــديـــريــــة األنــــشـــطــــة الــــثـــقــــافــــيـــة
(2) Wوالــريـــاضـــيـــة والــنـــشـــاط االجـــتــمـــاعيوالــريـــاضـــيـــة والــنـــشـــاط االجـــتــمـــاعي في مــديــريــتــ

: Wفرعيت
rـديرية الـفرعـية لألنـشطـة الثقـافيـة والريـاضيةHـديرية الـفرعـية لألنـشطـة الثقـافيـة والريـاضية- اHا -

وتتكون من ثالثة ( 3 ) مكاتب :
rمكتب النشاطات التربوية والثقافية *

rمكتب النشاطات الرياضية *
Wــــدرســــيــــة والــــتــــبــــادل بـــHمــــكــــتب اجلــــمــــعــــيــــات ا *

اHؤسسات.
- اHــــديـــــريــــة الــــفـــــرعــــيــــة لـألنــــشــــطـــــة االجــــتــــمـــــاعــــيــــة- اHــــديـــــريــــة الــــفـــــرعــــيــــة لـألنــــشــــطـــــة االجــــتــــمـــــاعــــيــــة

والصحيةrوالصحيةr وتتكون من ثالثة ( 3 ) مكاتب :
rدرسيةHمكتب التغذية ا *

rدرسية والوقايةHمكتب الصحة ا *
* مكتب النشاط االجتماعي.

اHــادة اHــادة 8  :   : تـنظم مديـرية الـهيـاكل والتـجهـيزات مديـرية الـهيـاكل والتـجهـيزات في
ثالث (3) مديريات فرعية :

- اHـــديــريـــة الــفـــرعــيـــة Hــتـــابــعـــة بــرامج االســـتــثـــمــار- اHـــديــريـــة الــفـــرعــيـــة Hــتـــابــعـــة بــرامج االســـتــثـــمــار
وتقييمهاrوتقييمهاr وتتكون من ثالثة ( 3 ) مكاتب :

rمكتب تنفيذ برامج االستثمار ومتابعتها *
rمكتب مقاييس البناءات والتجهيزات *

* مكتب متابعة صيانة البناءات والتجهيزات.
وتـتـكون  rـدرسـيـةHـديـريـة الـفـرعـيــة لـلـخـريـطـة اHا - rـدرسـيـةHـديـريـة الـفـرعـيــة لـلـخـريـطـة اHا -

من ثالثة ( 3 ) مكاتب :
rدرسيةHمكتب التخطيط واخلريطة ا *

rمكتب الدراسات والبرمجة *
* مكتب متابعة برامج اإلجناز وتقييمها.

- اHـديــريـة الـفـرعـيـة لــبـنك اHـعـطـيـاتr - اHـديــريـة الـفـرعـيـة لــبـنك اHـعـطـيـاتr وتــتـكـون من
: ( 2 ) Wمكتب

rمكتب اجلمع والتحليل اإلحصائي *
* مكتب استغالل اHعطيات اإلحصائية.

- اHــديـــريــة الــفــرعـــيــة لــتــرقـــيــة الــنــخـــبــة اHــدرســيــة- اHــديـــريــة الــفــرعـــيــة لــتــرقـــيــة الــنــخـــبــة اHــدرســيــة
: ( 2 ) Wومتابعتها ومتابعتها وتتكون من مكتب

rدرسية ومتابعتهاHمكتب تنظيم النخبة ا *

* مكتب اHنافسات العلمية.

(2) Wــادة 5 :  : تنظم مديـرية التكوين مديـرية التكوين في مديـريتHــادة اHا
: Wفرعيت

- اHـديـريـة الفـرعـيـة لـلـتـكـوين اHـتـخـصصr - اHـديـريـة الفـرعـيـة لـلـتـكـوين اHـتـخـصصr وتـتـكون
من أربعة (4) مكاتب :

rتخصصHمكتب برامج ومخططات التكوين ا *

* مــــكــــتـب مــــتــــابــــعـــــة اHــــتــــربــــصــــW فـي مــــؤســــســــات
rالتكوين

* مــــــكـــــتب مـــــراقــــــبـــــة وتـــــقـــــيـــــيـم بـــــرامج الــــــتـــــكـــــوين
rتخصصHا

* مكتب اإلحصائيات واHتابعة.

- اHديـرية الفـرعيـة للتـكوين أثنـاء اخلدمةr - اHديـرية الفـرعيـة للتـكوين أثنـاء اخلدمةr وتـتكون
من أربعة (4) مكاتب :

rمكتب برامج ومخططات التكوين أثناء اخلدمة *

rبرمجة وتقييمهاHمكتب متابعة العمليات ا *

rمكتب السندات التكوينية *

* مكتب متابعة التكوين عن بعد.

6  :   : تـنظم مـديريـة التـقـو� واالستـشرافمـديريـة التـقـو� واالستـشراف في اHــادة اHــادة 
ثالث (3) مديريات فرعية :

- اHديرية الفـرعية للمعـطيات اإلحصائيةr- اHديرية الفـرعية للمعـطيات اإلحصائيةr وتتكون
من ثالثة ( 3 ) مكاتب :

rعطيات اإلحصائيةHمكتب جمع ا *

rعطيات اإلحصائيةHمكتب حتليل ا *

* مكتب توزيع اHعلومة اإلحصائية.

- اHديرية الـفرعية لتـقو� اHنظوماتr - اHديرية الـفرعية لتـقو� اHنظوماتr وتتكون من
أربعة (4) مكاتب :

rؤسسات التعليميةHمكتب تقو� ا *

rمكتب تقو� مكتسبات التالميذ *

rمكتب إعداد مؤشرات النظام التربوي *

* مكتب الدراسات حول النظام التربوي.
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* مـكتب تـسـييـر الـوكالـة اHـركزيـة ومـتابـعـة نفـقات
التسيير.

rـمـتـلـكـاتHـديـريـة الـفـرعــيـة لـلـوسـائل الـعــامـة واHا -rـمـتـلـكـاتHـديـريـة الـفـرعــيـة لـلـوسـائل الـعــامـة واHا -
وتتكون من أربعة (4) مكاتب :

rصالح الداخليةHمكتب ا *
rلتقياتHمكتب تنظيم التداريب وا *

rمكتب التسفير *
* مكتب التموين.

- اHــديــريــة الــفــرعــيــة Hــراقــبــة تــســيــيــر اHــؤســســات- اHــديــريــة الــفــرعــيــة Hــراقــبــة تــســيــيــر اHــؤســســات
العمومية حتت الوصايةr العمومية حتت الوصايةr وتتكون من أربعة (4) مكاتب :

rمكتب مؤسسات التعليم األساسي *
rمكتب مؤسسات التعليم الثانوي *

* مـكـتب اHـؤسسـات الـوطـنيـة واHـؤسـسات اجلـهـوية
rللتكوين

* مـــــكــــــتب مــــــراقـــــبــــــة الـــــتــــــســـــيــــــيـــــر اHـــــالـي واHـــــادي
للمؤسسات العمومية حتت الوصاية.

11  :   : تــنــظم مــديــريــة الــدراســات الــقــانــونــيــةمــديــريــة الــدراســات الــقــانــونــيــة اHـــادة اHـــادة 
والتعاون والتعاون في ثالث (3) مديريات فرعية :

rديرية الفرعـية للدراسات القـانونية والتعاونHا -rديرية الفرعـية للدراسات القـانونية والتعاونHا -
وتتكون من ثالثة (3) مكاتب :

rWمكتب التقن *
rمكتب الدراسات والتلخيص *
* مكتب االستشارة القانونية.

rــديـريـة الــفـرعــيـة لـلــتـعـاون والــعالقـات الــدولـيـةHا -rــديـريـة الــفـرعــيـة لـلــتـعـاون والــعالقـات الــدولـيـةHا -
وتتكون من ثالثة (3) مكاتب :

rيدان التربويHمكتب التعاون والتبادالت في ا *
* مــــكــــتب الــــبــــرامج الــــدولــــيــــة لــــلــــتــــعــــاون اHــــتــــعـــدد

rاألطراف
* مــكـتب الـعـالقـات الـثــنـائـيــة لـلــتـعـاون والــتـبـادالت

الدولية.
- اHـديـرية الـفـرعيـة لـلمـنـازعاتr- اHـديـرية الـفـرعيـة لـلمـنـازعاتr وتتـكـون من ثالثة

(3) مكاتب :
rنازعاتHمكتب ا *
rمكتب التظلمات *

* مكتب التوجيه اإلداري.

اHـــادة اHـــادة 9  :   : تـنـظم مـديـريـة تـسـيـيـر اHـوارد الـبـشـريـةمـديـريـة تـسـيـيـر اHـوارد الـبـشـريـة
في ثالث (3) مديريات فرعية :

- اHــــديــــريــــة الــــفــــرعــــيــــة Hـــوظــــفـي اإلدارة اHــــركــــزيـــة- اHــــديــــريــــة الــــفــــرعــــيــــة Hـــوظــــفـي اإلدارة اHــــركــــزيـــة
والتأطيرrوالتأطيرr وتتكون من أربعة (4) مكاتب :

rركزيةHمكتب تسيير موظفي اإلدارة ا *
rمكتب تسيير مفتشي التربية الوطنية *

* مـــكـــتب تـــســـيـــيــر مـــديـــري الـــثــانـــويـــات ومـــؤطــري
rاألجانب WدرسHؤسسات العمومية حتت الوصاية واHا

* مكتب اHعاشات والتقاعد.
- اHـديرية الفرعـية Hتابعـة تسييـر موظفي اHصالح- اHـديرية الفرعـية Hتابعـة تسييـر موظفي اHصالح

الالمركزيةr الالمركزيةr وتتكون من ثالث (3) مكاتب :
rمكتب متابعة تسيير موظفي مديرية التربية *

* مــــكـــــتب مـــــتــــابـــــعــــة تـــــســــيـــــيــــر مـــــوظـــــفي اHــــدارس
rتوسطات والثانوياتHاالبتدائية وا

* مـــكـــتـب ضـــبط عـــمـــلـــيـــات الـــتـــوظـــيف والـــتـــرقـــيـــة
الالمركزية.

- اHــديــريــة الـــفــرعــيــة لــتـــنــظــيم تـــســيــيــر اHــســارات- اHــديــريــة الـــفــرعــيــة لــتـــنــظــيم تـــســيــيــر اHــســارات
اHهنيةr اHهنيةr وتتكون من ثالثة ( 3 ) مكاتب :

rهنيةHسارات اHمكتب ا *
rWوظفHمكتب تعداد ا *

* مكتب متابعة أساليب التسيير.

اHـــادة اHـــادة 10  :   : تــنــظم مــديــريـة تــســيـيــر اHــوارد اHـالــيـةمــديــريـة تــســيـيــر اHــوارد اHـالــيـة
واHادية واHادية في أربع (4) مديريات فرعية :

- اHديـريـة الـفـرعـيـة لـتـقـديـرات اHـيـزانـيةr- اHديـريـة الـفـرعـيـة لـتـقـديـرات اHـيـزانـيةr وتـتـكون
من أربعة (4) مكاتب :

rمكتب إعداد ميزانية التسيير *
rمركزةHصالح غير اHمكتب ا *

* مــــكـــتـب تـــســــيـــيــــر نـــفــــقـــات مــــوظــــفي اHـــؤســــســـات
rالتعليمية

* مكتب مراقبة االلتزام بالنفقات.
- اHــــديـــريـــة الــــفـــرعــــيـــة لـــلــــمـــحـــاســــبـــة والـــصــــفـــقـــات- اHــــديـــريـــة الــــفـــرعــــيـــة لـــلــــمـــحـــاســــبـــة والـــصــــفـــقـــات

العموميةr العموميةr وتتكون من أربعة (4) مكاتب :
* مـكـتب األمـر بــصـرف نـفـقــات الـتـسـيـيــر ومـتـابـعـة

rتصفيتها
rنح والتعويضاتHمكتب تصفية الرواتب وا *

rمكتب الصفقات العمومية والتجهيز *
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قــرار مؤرقــرار مؤرّخ في خ في 20 جمادى األولى عــام  جمادى األولى عــام 1433 اHوافــق  اHوافــق 12
أبـريل سنة أبـريل سنة r2012 يـحدr يـحدّد تشكـيلة اللـجنة القـطاعيةد تشكـيلة اللـجنة القـطاعية

للصفقات لوزارة األشغال العمومية.للصفقات لوزارة األشغال العمومية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب قـرار مؤرّخ في 20 جـمـادى األولى عام 1433
اHـوافق 12 أبــريل سـنـة r2012 تـتـشـكل الـلّـجــنـة الـقـطـاعـيـة
لــلـــصــفـــقــــات لـــــوزارة األشــغـــــال الــعـــمــومـــــيــةr تـــطــبـــيــقــا
ألحـكــــام اHـادّتـW 152 مــكــرّر و153 من اHــرســوم الــرّئــاسيّ
رقم 10-236 اHــــــؤرّخ في 28 شــــــوّال عــــــام 1431 اHــــــوافق 7
أكــــتــــوبــــر ســــنـــة 2010 واHــــتــــضــــمّن تــــنــــظــــيـم الــــصــــفــــقـــات

العموميةr من السّيدات والسّادة :
rــثل وزيـــر األشــغــال الــعــمــومــيــة¤ rطــلــعــة فــاروق -

rرئيسا
- بـــوحلـــلــيـب عــبـــد الـــرحـــمــانr ¤ـــثل وزيـــر األشـــغــال

rنائبا للرئيس rالعمومية
rثل قطاع األشغـال العمومية¤ rساقو عبد الـكر� -

rعضوا
rـثل قـطاع األشـغـال الـعمـومـية¤ rبـلـعـيدي جـياللي -

rعضوا
- صـيّاد سـميـرr ¤ثل وزيـر اHالـية (اHـديريـة العـامة

 rعضوا r(للمحاسبة
- بــوجـــطــيط زهــيـــرr ¤ــثل وزيــر اHــالـــيــة (اHــديــريــة

rمستخلفا r(العامة للمحاسبة
- لـعــمــراني مـلــيــكـةr ¤ــثـلــة وزيــر اHـالــيــة (اHـديــريـة

rعضوة r(العامة للميزانية
rعضوة rثلة وزير التجارة¤ rعروس وسيلة -

- كرماش سهيلةr ¤ثلة وزير التجارةr مستخلفة.
يـــتـــولـى مـــكـــتب الـــصــــفـــقـــات الـــعـــمــــومـــيـــة �ـــديـــريـــة
rالــتـــخــطــيـط والــتـــنــمـــيــة لــوزارة األشـــغــــال الـــعــمـــومــــيــة
األمــانــة الــدائــمــة لــلّــجــنـــة الــقــطــاعــيــة لــلــصــفــقــات لــوزارة

األشغال العمومية.

وزارة التجارةوزارة التجارة
قــــــرار وزاري مــــــشـــــتــــــركقــــــرار وزاري مــــــشـــــتــــــرك مــــــؤرخ في  مــــــؤرخ في 28 رجب عــــــام  رجب عــــــام 1432
30 يــونـيــو ســنـة  يــونـيــو ســنـة r2011 يــحـدr يــحـدّد عــدد اHــنـاصبد عــدد اHــنـاصب اHـوافق اHـوافق 
الــعــلــيــا الــوظــيــفــيــة لـــلــمــوظــفــW اHــنــتــمــW لألسالكالــعــلــيــا الــوظــيــفــيــة لـــلــمــوظــفــW اHــنــتــمــW لألسالك
اخلــاصــة بـــاإلدارة اHــكــلــفـــة بــالــتــجــارة عـــلى مــســتــوىاخلــاصــة بـــاإلدارة اHــكــلــفـــة بــالــتــجــارة عـــلى مــســتــوى

اHديريات اجلهوية واHديريات الوالئية للتجارة.اHديريات اجلهوية واHديريات الوالئية للتجارة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

rالعام للحكومة Wإن األم
rاليةHووزير ا

rووزير التجارة

اHـاداHـادّة ة 12 :  : يـنـشـر هـذا الـقـرار في اجلـريـدة الـرّسـمـيّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــــرّر بـــــاجلــــزائـــــر في 6 شـــــوال عــــام 1432 اHـــــوافق 4
سبتمبر سنة 2011.

عن األمW العام للحكومةعن األمW العام للحكومة
وبتفويض منهوبتفويض منه

اHدير العام للوظيفة العموميةاHدير العام للوظيفة العمومية
بلقاسم بوشمالبلقاسم بوشمال

وزير التربية الوطنيةوزير التربية الوطنية
أبو بكر بن بوزيدأبو بكر بن بوزيد

عن وزير اHاليةعن وزير اHالية
األمW العاماألمW العام
ميلود بوطبةميلود بوطبة

وزارة األشغال العموميةوزارة األشغال العمومية
قــرار مؤرقــرار مؤرّخ في خ في 20 جمادى األولى عــام  جمادى األولى عــام 1433 اHوافــق  اHوافــق 12
أبــــريـل ســــنــــة أبــــريـل ســــنــــة r2012 يـــــتـــــضـــــمr يـــــتـــــضـــــمّن إنـــــشـــــاء الــــلـــــجـــــنــــةن إنـــــشـــــاء الــــلـــــجـــــنــــة

القطاعية للصفقات لوزارة األشغال العمومية.القطاعية للصفقات لوزارة األشغال العمومية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

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

rأعضاء احلكومة Wتضمّن تعيH2010 وا

- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرّئـاسيّ رقم 10-236 اHـؤرّخ
في 28 شــــوّال عــــام 1431 اHــــوافق 7 أكــــتــــوبــــر ســــنــــة 2010
rتمّمHعـدّل واHا rتضـمّن تنظــيم الصفـقـات الـعمومــيةHوا

rادّة 142 مكرّر منهHال سيّما ا

يقـريقـرّر مـا يأتي :ر مـا يأتي :

اHـاداHـادّة األولى :ة األولى : تــطـبــيـقــا ألحـكــام اHـادّة 142 مـكـرّر من
اHـرســوم الـرّئـاسيّ رقم 10-236 اHـؤرّخ في 28 شـوّال عـام
1431 اHـــــوافق 7 أكـــــتــــوبـــــر ســـــنــــة r2010 اHـــــعـــــدّل واHــــتـــــمّم

واHــذكـور أعالهr تــنـشــأ جلـنــة قــطـاعــيـة لــلـصــفـقــات لـوزارة
األشغال العمومية.

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

حـــــرّر بـــــاجلــــزائـــــر  في 20 جــــمـــــادى األولى عــــام 1433
اHوافق 12 أبريل سنة 2012.

عمار غولعمار غول
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- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتّــــنــــفـــيــــذيّ رقم 09 - 415
اHــؤرّخ في 29 ذي احلــجــة عــام 1430 اHــوافق 16 ديــســـمــبــر
سـنـة 2009 واHــتـضــمّن الـقــانـون األســاسي اخلـاص اHــطـبق
عـلى اHـوظـفW اHـنـتـمـW لألسالك اخلـاصة بـاإلدارة اHـكـلـفة

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

rالعام للحكومة Wاألم Wتعي

يقريقرّرون ما يأتي :رون ما يأتي :

اHادة األولى :  اHادة األولى :  تـطبـيقـا ألحكـام اHادة 76 من اHـرسوم
الـــتّـــنــــفـــيـــذيّ رقم 09 - 415 اHــؤرّخ في 29 ذي احلـــجـــة عـــام
rـــذكـــور أعالهHــــوافق 16 ديـــســــمـــبــــر ســـنـــة 2009 واH1430 ا

يـهـدف هذا الـقـرار إلى حتـديـد تـعداد اHـنـاصب الـعـلـيا ذات
الـــطـــابع الـــوظـــيـــفي عـــلى مـــســـتـــوى اHـــديـــريـــات اجلـــهـــويـــة
واHديريـات الوالئـية لـلتجـارةr كمـا هو مـبW في اجلداول

اHرفقة.

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

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

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

rاليّةHالّذي يحدّد صالحيات وزير ا
- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 02 - 453
اHـــــؤرخ في 17 شـــــوال عــــام 1423 اHـــــوافق 21 ديـــــســـــمـــــبـــــر

rسنة 2002 الذي يحدد صالحيات وزير التجارة
- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 03 - 190
اHــــؤرخ في 26 صــــفــــر عـــام 1424 اHــــوافق 28 أبــــريل ســــنـــة
2003  الـــذي يــــحـــدد صـالحـــيـــات اHــــديـــر الـــعــــام لـــلـــوظــــيـــفـــة

rالعمومية

اHديرياتاHديريات
شعبة اHنافسة والتحقيقات االقتصاديةشعبة اHنافسة والتحقيقات االقتصادية

اجلزائر

ورقلة

وهران

باتنة

سطيف

البليدة

بشار

سعيدة

عنابة

اجملموعاجملموع

رئيس حتقيقرئيس حتقيقرئيس مهمةرئيس مهمة

شعبة قمع الغششعبة قمع الغش

رئيس حتقيقرئيس حتقيقرئيس مهمةرئيس مهمة

عدد اHناصبعدد اHناصبعدد اHناصبعدد اHناصب

1

1

1

1

1

1

1

1

1

9

1

1

1

1

1

1

1

1

1

9

1

1

1

1

1

1

1

1

1

9

1

1

1

1

1

1

1

1

1

9

اHديريات اجلهوية للتجارةاHديريات اجلهوية للتجارة
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4

1

1

3

1
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1
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1

2

1

1

1

1

اHديرياتاHديريات
شعبة اHنافسة والتحقيقات االقتصاديةشعبة اHنافسة والتحقيقات االقتصادية

أدرار
الشلف
األغواط

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

تيزي وزو
اجلزائر
اجللفة
جيجل
سطيف
سعيدة
سكيكدة

سيدي بلعباس
عنابة
قاHة

قسنطينة
اHدية

مستغا£
اHسيلة
معسكر

رئيس حتقيقرئيس حتقيقرئيس مهمةرئيس مهمة

شعبة قمع الغششعبة قمع الغش

رئيس حتقيقرئيس حتقيقرئيس مهمةرئيس مهمة

عدد اHناصبعدد اHناصبعدد اHناصبعدد اHناصب
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1

1
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اHديريات الوالئية للتجارةاHديريات الوالئية للتجارة
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اHديريات الوالئية للتجارةاHديريات الوالئية للتجارة  (تابع) (تابع)

اHديرياتاHديريات
شعبة اHنافسة والتحقيقات االقتصاديةشعبة اHنافسة والتحقيقات االقتصادية

رئيس حتقيقرئيس حتقيقرئيس مهمةرئيس مهمة

شعبة قمع الغششعبة قمع الغش

رئيس حتقيقرئيس حتقيقرئيس مهمةرئيس مهمة

عدد اHناصبعدد اHناصبعدد اHناصبعدد اHناصب

1

3

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
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1
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1

1

1

1
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1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
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1
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1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
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1

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

53

ورقلة
وهران
البيض
إيليزي

برج بوعريريج
بومرداس
الطارف
تندوف

تيسمسيلت
الوادي
خنشلة

سوق أهراس
تيبازة
ميلة

عW الدفلى
النعامة

عW تموشنت
غرداية
غليزان

اجملموعاجملموع

اHاداHادّة ة 2 :  ينشر هذا القرار في اجلريدة الرّسميّة للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.
حرّر باجلزائر في 28 رجب عام 1432 اHوافق 30 يونيو سنة 2011.

عن وزير اHاليةعن وزير اHالية
األمW العاماألمW العام
ميلود بوطبةميلود بوطبة

وزير وزير التجارةالتجارة
مصطفى بن بادةمصطفى بن بادة

عن األمW العام للحكومةعن األمW العام للحكومة
وبتفويض منهوبتفويض منه

اHدير العام للوظيفة العموميةاHدير العام للوظيفة العمومية
بلقاسم بوشمالبلقاسم بوشمال
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يقـريقـرّران مــا يأتي :ران مــا يأتي :

اHـاداHـادّة األولى : ة األولى : تــطـبــيـقـا ألحــكـام اHـادّة 2 من اHـرسـوم
الـــتّـــنـــــفـــيـــذيّ رقــم 95-293 اHــــؤرّخ في 5 جـــمـــــادى األولى
عــــــام 1416 اHــــوافـق 30 ســــبــــتـــمــــبـــــر ســــنـــة r1995 اHـــعـــدّل
واHـتــمّم واHـذكــور أعالهr يــحـدّد هــذا الـقــرار إطــار تـنــظـيم
اHــــســــابــــقــــات عــــلى أســــاس االخــــتــــبــــارات واالمــــتــــحــــانـــات
واالخـتبـارات اHـهنـيـة لاللـتحـاق �ـختـلف الـرتب التـابـعة

لألسالك اخلـاصـة بالتعلــيم العـالي.

2 :  : يـــــــتـم فـــــــتح اHــــــــســـــــابـــــــقـــــــات عــــــــلى أســـــــاس اHــــــاداHــــــادّة ة 
االخـتبارات واالمتـحانات واالختـبارات اHهنـية بقرار أو
مقـرّر من السـلطـة التي لـها صالحـية الـتعـيW أو الـسلـطة

الوصيةr حسب احلالة.

يــجـب أن يــنــشــر قــــرار أو مــقــــرر فــتح اHــســابــقــات
واالمـــتــــحـــانــــات واالخـــتـــبــــارات اHـــهــــنـــــيـــة اHــــذكـــــورة في
الــــــــــفــــــــــقـــــــــــرة األولـى أعـالهr فـي شــــــــــكــل إعـالن عـن طــــــــــريـق
الـــصــحــافـــة اHــكــتــوبـــة وفي مــوقع األنـــتــرنــات لــلـــمــديــريــة
rالـعامّـة لـلـوظيـفــة العـمـومـية أو في شـكـل إلـصــاق داخلي

حسب احلـالـة.

اHـاداHـادّة ة 3 :  : تـمـنح زيـادات لـلـمـتـرشـحـW أعـضـاء جـيش
الـتــحــريــر الـوطــني واHــنــظـمــة اHــدنــيـة جلــبــهـــة الـتــحــريـر
الـــوطـــنـي وأبـــنـــاء وأرامل الـــشـــهـــداءr وفـــقــــا لـــلـــتـــشـــــريـع

والتنظـــيم اHعمـول بهما.

4 :  : يـــجب أن حتــــتـــوي مـــلــــفـــات الـــتــــرشح عـــلى اHــاداHــادّة ة 
الوثائق اآلتية :

: WوظفHغير ا Wأ) بالنسبة للمترشح: WوظفHغير ا Wأ) بالنسبة للمترشح
rطلب خطي للمشاركة -

rصورتان (2) شمسيتان -
- نــســـخـــة طــبق األصـل مــصـــادق عـــلــيـــهــا مـن بــطـــاقــة

rفعولHالتعريف الوطنية السارية ا
- نـسـخــة طـبق األصـــل مـصـــادق عـلـيـهـا من اHـؤهــل

rطلوبةHأو الشهادة ا
- نـسـخة طـبق األصل مـصـادق عـلـيـها تـثـبت وضـعـية

rترشح إزاء التزامات اخلدمة الوطنيةHا
- مــســتـخــرج من صــحــيـفــــة الــســــوابق الــقـضـــائـــيـة

rفعولH(رقم 3) سارية ا
 يــجب عـلـى اHـتــرشـحــrW بـعــد الـقــبــول الـنــهـائي في
اHـــســـابـــقـــات عـــلى أســـاس االخــتـــبـــاراتr إتـــمـــام مـــلـــفــاتـــهم

بالوثائق اآلتية :
rشهادة اجلنسية اجلزائرية -

rعند االقتضاء rدنيةHشهادة عائلية للحالة ا -

وزارة التعليم العالي  والبحث العلميوزارة التعليم العالي  والبحث العلمي
قـقـــــــــرار وزاري مرار وزاري مــــــشــــــــتـتـــــــــرك مرك مــــــؤرؤرّخ في خ في 28 ش شــــــوّال عــال عــــــــام ام 1432
اHوافق اHوافق 26 سبتمبر سنة  سبتمبر سنة r2011 يحدr يحدّد إطـار تنظيمد إطـار تنظيم
اHاHـسـابابـقـات عات عـلى أسلى أسـاس االخاس االخـتـبـارات واالمارات واالمـتـحـانانـاتات
واالخواالخـتـبارات اHبارات اHـهـنـنــيـة لاللة لاللـتـحــحـــاق �اق �ـخـتـلف اللف الـرتبرتب

التابعة لألسالك اخلاصة بالتعليم العالي.التابعة لألسالك اخلاصة بالتعليم العالي.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

rالعامّ للحكومة Wإنّ األم
rووزير التعليم العالي والبحث العلمي

- �ـــــقـــــتـــــضى اHـــــرســـــوم رقم 66-145 اHـــــؤرّخ في 12
صـــفـــرعـــام 1386 اHــوافق 2 يـــونـــيـــو ســـنـــة 1966 واHـــتـــعـــلّق
بـتحـريـر ونـشـر بعض الـقـرارات ذات الـطابـع التـنـظـيمي

rتمّمHعدّل واHا rWوظفHأو الفردي التي تهم وضعية ا
- و�ــــقـــتــــضـى اHـــرســــوم رقم 66-146 اHــــؤرّخ في 12
صـــفـــر عــام 1386 اHــوافق 2 يــونـــيـــو ســـنــة 1966 واHـــتـــعــلّق
بالـتـعـيـW في الـوظـائف الـعمـومـيـة وإعـادة تـرتـيب أفراد
جــيـش الــتـــحـــريــر الـــوطـــني ومـــنــظـــمـــة جــبـــهـــة الــتـــحـــريــر

rتمّمHعدّل واHا rالوطني
- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرّئـاسيّ رقم 10-149 اHـؤرّخ
في 14 جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1431 اHــوافق 28 مــايــو ســنــة

rأعضاء احلكومة Wتضمّن تعيH2010 وا

- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتّـنفـيـذيّ رقم 90-99 اHـؤرّخ
في أوّل رمــضــان عـام 1410 اHـوافق 27 مــارس ســنـة 1990
واHـتـعـلّق بـســلـطـة الـتـعـيـW والـتــسـيـيـر اإلداري بـالـنـسـبـة
للموظفـW وأعوان اإلدارة اHركزية والـواليات والبلديات

rؤسسات العمومية ذات الطابع اإلداريHوا
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 95-293 اHؤرّخ
في 5 جــمـادى األولى عـام 1416 اHـوافق 30 سـبــتـمـبـر سـنـة
1995 واHـتعلّق بـكيـفيـات تنـظيم اHسـابقـات واالمتـحانات

واالخــــــتــــــبــــــارات اHـــــــهــــــنــــــيــــــة فـي اHــــــؤســــــســــــات واإلدارات
rتمّمHعدّل واHا rالعمومية

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 10-133 اHؤرّخ
في 20 جـمادى األولى عام 1431 اHوافق 5 مايـو سنة 2010
WـنتـمHا WـوظفـHتـضـمّن القـانون األسـاسي اخلـاص باHوا

rلألسالك اخلاصة بالتعليم العالي
- و�ــقـتـضـى اHـرسـوم الــرّئـاسيّ اHـؤرّخ في 7 ربـيع
الـثاني عام 1423 اHوافق 18 يونـيو سـنة 2002 واHـتضمّن

rالعامّ للحكومة Wاألم Wتعي
- و�ــقــتــضى الــقــــرار الــــوزاري اHــشــتــــرك اHـؤرّخ
في 2 جــــمــــادى األولى عــــام 1419 اHــــوافق 24 غــــشت ســــنــــة
1998 الـذي يــحـدّد إطـار تـنــظـيم اHـســابـقـات واالمــتـحـانـات

اHـهـنـيـة لاللـتـحـاق بـاألسالك اخلـاصـة بـالـتـعـلـيم والـتـكـوين
rتمّمHعدّل واHا rWالعالي
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2 - اخـــــتـــــبـــــار نـــــظـــــري في االخـــــتـــــصـــــاصr اHــــــدة : 3
r3 : عـامـلHا rساعات

3 - اخــــتـــبــــار في الــــلـــغــــة األجــــنـــبــــيـــة (فــــرنـــســــيـــة أو
إجنليزية)r اHدة : ساعتان r(2) اHعامل 1.

- رتبة تقني سام للمخابر اجلامعية :رتبة تقني سام للمخابر اجلامعية :
rـدة : 3 سـاعـاتHا r1 - اخــتــبـار في الــثــقـافــة الــعـامــة

r2 : عـامـلHا
2 - اخـــــتـــــبـــــار نـــــظـــــري في االخـــــتـــــصـــــاصr اHــــــدة : 3

r3 : عـامـلHا rساعات
3 - اخــــتـــبــــار في الــــلـــغــــة األجــــنـــبــــيـــة (فــــرنـــســــيـــة أو

إجنليزية)r اHدة : ساعتان r(2) اHعامل : 1.
- رتبة معاون تقني للمخابر اجلامعية :رتبة معاون تقني للمخابر اجلامعية :

r(2) ـدة : ســاعـتـانHا r1 - اخـتــبـار فـي دراسـة الــنص
r2 عاملHا

rــتــرشحH2 - اخــتـــبــار نــظـــري ذو صــلـــة بــتــخــصص ا
r3 : عـامـلHا rـدة : 3 ساعاتHا

3 - اخــــتـــبــــار في الــــلـــغــــة األجــــنـــبــــيـــة (فــــرنـــســــيـــة أو
إجنليزية)r اHدة : ساعتان r(2) اHعامل : 1.

- رتــــبــــــة مــــلــــحق بــــاHــــكــــتــــبــــــــات اجلــــامــــعـــــــيــــة مـنرتــــبــــــة مــــلــــحق بــــاHــــكــــتــــبــــــــات اجلــــامــــعـــــــيــــة مـن
اHستـوى األول :اHستـوى األول :

rـدة : 3 سـاعـاتHا r1 - اخــتــبـار في الــثــقـافــة الــعـامــة
r2 : عـامـلHا

2 - اختـبار حـول تنـظـيم وتقـنيـات تسـييـر األنظـمة
rـدة : 4 سـاعـاتHا rــعـلــومــاتـيــة الــوثـائــقــيـة واألرشــيــفـيــةHا

r3 : عـامـلHا
3 - اخــــتـــبــــار في الــــلـــغــــة األجــــنـــبــــيـــة (فــــرنـــســــيـــة أو

اجنليزية) اHدة : ساعتان r(2) اHعامل : 1.
 - رتـــــبــــــة مــــلـــــحق بــــاHـــــكــــتــــبـــــــات اجلــــامــــعـــــــيــــة مـنرتـــــبــــــة مــــلـــــحق بــــاHـــــكــــتــــبـــــــات اجلــــامــــعـــــــيــــة مـن

اHستــوى الثاني :اHستــوى الثاني :
rـدة : 3 سـاعـاتHا r1 - اخــتــبـار في الــثــقـافــة الــعـامــة

r2 : عـامـلHا
2 - اختـبار حـول تنـظـيم وتقـنيـات تسـييـر األنظـمة
rـدة : 4 سـاعـاتHا rــعـلــومــاتـيــة الــوثـائــقــيـة واألرشــيــفـيــةHا

r3 : عـامـلHا
3 - اخــــتـــبــــار في الــــلـــغــــة األجــــنـــبــــيـــة (فــــرنـــســــيـــة أو

إجنليزية)r اHدة : ساعتان r(2) اHعامل : 1.
- رتبة محافظ باHكتبات اجلامعية :رتبة محافظ باHكتبات اجلامعية :

rـدة : 3 سـاعـاتHا r1 - اخــتــبـار في الــثــقـافــة الــعـامــة
r2 : عـامـلHا

- شـــــهــــــادتـــــان (2) طــــــبـــــيــــــتـــــان (الــــــطب الــــــعـــــام وطب
األمـراض الـصـدريـة يـسـلــمـهـمـا طـبـيب مــخـتص)r تـثـبـتـان

rطلوبHنصب اHترشح لشغل اHأهلية ا
- أربع (4) صور شمسية.

: WوظفHا Wب) بالنسبة للمترشح: WوظفHا Wب) بالنسبة للمترشح
WــوظــفـHتــتــخـذ اإلدارة إجــراءات اإلشــهـار لــقــائــمـة ا
الــذين تــتــوفــــر فـيـــهم الــشــــروط الــقــانـونــــيــة األســاســيـة
لــلـمــشـاركــــة في االمــتـحــانــات اHـهــنــيـة في أمــاكن الــعـمـل

وفي الوقت اHناسب مع تبليغ اHعنيW فرديا.
يـتـعـيّن عـلى اHـوظـفـــW اHـعـنـيــW خالل عـشـــرة (10)
أيـام الـتي تـلي عـمـليـة الـتـبـلـيغ تـأكـيد مـشـاركـتـهم كـتـابـيا

في االمتحانات اHهنية.
اHــــــاداHــــــادّة ة 5 :  : تـــــــتـــــــضــــــمّـن اHـــــــســــــابـــــــقـــــــات عــــــلـى أســــــاس

االختباراتr مـا يأتي :
- رتبة مهندس دولة للمخابر اجلامعية :رتبة مهندس دولة للمخابر اجلامعية :

rـدة : 3 سـاعـاتHا r1 - اخــتــبـار في الــثــقـافــة الــعـامــة
r2 : عـامـلHا

r2 - اخـــتـــبـــار في مـــوضـــوع تـــقـــني فـي االخـــتـــصــاص
r3 : عـامـلHا rـدة : 3 ساعاتHا

3 - اخــــتـــبــــار في الــــلـــغــــة األجــــنـــبــــيـــة (فــــرنـــســــيـــة أو
إجنليزية)r اHدة : ساعتان r(2) اHعامل : 1.

- رتبة مهندس رئيسي للمخابر اجلامعية :رتبة مهندس رئيسي للمخابر اجلامعية :
rـدة : 3 سـاعـاتHا r1 - اخــتــبـار في الــثــقـافــة الــعـامــة

r2 : عـاملHا
r2 - اخـــتـــبـــار في مـــوضـــوع تـــقـــني فـي االخـــتـــصــاص

r3 عـامـلHا rـدة : 3 ساعاتHا
3 - اخــــتـــبــــار في الــــلـــغــــة األجــــنـــبــــيـــة (فــــرنـــســــيـــة أو

إجنليزية)r اHدة : ساعتان r(2) اHعامل : 1.
- رتبة ملحق للمخابر اجلامعية :رتبة ملحق للمخابر اجلامعية :

rـدة : 3 سـاعـاتHا r1 - اخــتــبـار في الــثــقـافــة الــعـامــة
r2 : عـامـلHا

2 - اخـــــتـــــبـــــار نـــــظـــــري في االخـــــتـــــصـــــاصr اHــــــدة : 3
r3 عـامـلHا rساعات

3 - اخــــتـــبــــار في الــــلـــغــــة األجــــنـــبــــيـــة (فــــرنـــســــيـــة أو
إجنليزية) اHدة : ساعتان r(2) اHعامل : 1.

- رتبة تقني للمخابر اجلامعية :رتبة تقني للمخابر اجلامعية :
rـدة : 3 سـاعـاتHا r1 - اخــتــبـار في الــثــقـافــة الــعـامــة

r2 : عـامـلHا
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2 - اخــتــبــار في ســوســيـولــوجــيــة الــفــرق والــنــشـاط
rـترشحHالبدنـي الريـاضي والتـرفيهـي حسب اخـتصاص ا

r3 : عـامـلHا rدة : 3 ساعاتHا
3 - اخــــتـــبــــار في الــــلـــغــــة األجــــنـــبــــيـــة (فــــرنـــســــيـــة أو

إجنليزية)r اHدة : ساعتان r(2) اHعامل : 2.
- رتبة مقتصد جامعي :رتبة مقتصد جامعي :

rـدة : 3 سـاعـاتHا r1 - اخــتــبـار في الــثــقـافــة الــعـامــة
r2 : عـامـلHا

rالـية الـعامةH2 - اختبـار في احملاسـبة العـمومـية وا
r3 : عـامـلHا rدة : 3 ساعاتHا

3 - اخــــتـــبــــار في الــــلـــغــــة األجــــنـــبــــيـــة (فــــرنـــســــيـــة أو
إجنليزية)r اHدة : ساعتان r(2) اHعامل : 1.

اHـاداHـادّة ة 6 :  : تـتـضـمّن االمـتحـانـات اHـهـنـيـة االخـتـبارات
اآلتـية :

- رتبة مهندس دولة للمخابر اجلامعية :رتبة مهندس دولة للمخابر اجلامعية :
rـدة : 3 سـاعـاتHا r1 - اخــتــبـار في الــثــقـافــة الــعـامــة

r2 : عـامـلHا
2 - اخـــتــبــار نـــظـــري ذو صـــلـــة بــتـــخــصص اHـــتــرشح

r3 : عـامـلHا rـدة : 3 ساعاتHا
3 - اخـتـبـار تـطـبـيـقي في تـخـصص اHـتـرشحr اHـدة :

ساعتان r(2) اHعامل : 2.
- رتبة مهندس رئيسي للمخابر اجلامعية :رتبة مهندس رئيسي للمخابر اجلامعية :

rـدة : 3 سـاعـاتHا r1 - اخــتــبـار في الــثــقـافــة الــعـامــة
r2 : عـامـلHا

rــتــرشحH2 - اخــتـــبــار نــظـــري ذو صــلـــة بــتــخــصص ا
r3 : عـامـلHا rـدة : 3 ساعاتHا

3 - اخـتـبـار تـطـبـيـقي في تـخـصص اHـتـرشحr اHـدة :
ساعتان r(2) اHعامل : 2.

- رتبة رئيس اHهندسW للمخابر اجلامعية :رتبة رئيس اHهندسW للمخابر اجلامعية :
rـدة : 3 سـاعـاتHا r1 - اخــتــبـار في الــثــقـافــة الــعـامــة

r2 : عـامـلHا
2 - اخـــتــبــار نـــظـــري ذو صـــلـــة بــتـــخــصص اHـــتــرشح

r3 : عـامـلHا rـدة : 3 ساعاتHا
3 - اخـتـبـار تـطـبـيـقي في تـخـصص اHـتـرشحr اHـدة :

ساعتان r(2) اHعامل : 2.
- رتبة تقني للمخابر اجلامعية :رتبة تقني للمخابر اجلامعية :

rـدة : 3 سـاعـاتHا r1 - اخــتــبـار في الــثــقـافــة الــعـامــة
r2 : عـامـلHا

2 - اختـبار حـول تنـظـيم وتقـنيـات تسـييـر األنظـمة
rـدة : 4 سـاعـاتHا rــعـلــومــاتـيــة الــوثـائــقــيـة واألرشــيــفـيــةHا

r3 : عـامـلHا
3 - اخــــتـــبــــار في الــــلـــغــــة األجــــنـــبــــيـــة (فــــرنـــســــيـــة أو

إجنليزية)r اHدة : ساعتان r(2) اHعامل : 2.
- رتبة مساعد باHكتبات اجلامعية :رتبة مساعد باHكتبات اجلامعية :

rـدة : 3 سـاعـاتHا r1 - اخــتــبـار في الــثــقـافــة الــعـامــة
r2 : عـامـلHا

rكـتبات اجلامعيةH2 - اختبار حول تنـظيم تسيير ا
r3 : عـامـلHا rدة : 3 ساعاتHا

3 - اخــــتـــبــــار في الــــلـــغــــة األجــــنـــبــــيـــة (فــــرنـــســــيـــة أو
إجنليزية)r اHدة : ساعتان r(2) اHعامل : 1.

- رتبة عون تقني للمكتبات اجلامعية :رتبة عون تقني للمكتبات اجلامعية :
rـــدة : 3 ســـاعـــاتHا r1 - اخــــتـــبــــار في دراســــة الــــنص

r2 عاملHا
2 - اخـــــــتـــــــبـــــــار فـي الـــــــتـــــــحـــــــريــــــر اإلداريr اHـــــدة :

r2 : عاملHا r(2) ساعتان
3 - اخـتــبــار في تــاريخ وجــغــرافــيــة اجلــزائــرr اHـدة :

ساعتانr اHعامل 2.
- رتبة منشط جامعي من اHستوى األول :رتبة منشط جامعي من اHستوى األول :

rـدة : 3 سـاعـاتHا r1 - اخــتــبـار في الــثــقـافــة الــعـامــة
r2 : عـامـلHا

2 - اخــتــبــار في ســوســيـولــوجــيــة الــفــرق والــنــشـاط
rـترشحHالبدنـي الريـاضي والتـرفيهـي حسب اخـتصاص ا

r3 : عـامـلHا rدة : 3 ساعاتHا
3 - اخــــتـــبــــار في الــــلـــغــــة األجــــنـــبــــيـــة (فــــرنـــســــيـــة أو

إجنليزية)r اHدة : ساعتان r(2) اHعامل : 1.
- رتبة منشط جامعي من اHستوى الثاني :رتبة منشط جامعي من اHستوى الثاني :

rـدة : 3 سـاعـاتHا r1 - اخــتــبـار في الــثــقـافــة الــعـامــة
r2 : عـامـلHا

2 - اخــتــبــار في ســوســيـولــوجــيــة الــفــرق والــنــشـاط
rـترشحHالبدنـي الريـاضي والتـرفيهـي حسب اخـتصاص ا

r3 : عـامـلHا rدة : 3 ساعاتHا
3 - اخــــتـــبــــار في الــــلـــغــــة األجــــنـــبــــيـــة (فــــرنـــســــيـــة أو

إجنليزية)r اHدة : ساعتان r(2) اHعامل : 1.
- رتبة منشط جامعي رئيسي :رتبة منشط جامعي رئيسي :

rـدة : 3 سـاعـاتHا r1 - اخــتــبـار في الــثــقـافــة الــعـامــة
r2 : عـامـلHا
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3 - اخـــــــتـــــــبـــــــار فــي الـــــــتـــــــحــــــريــــــر اإلداريr اHـــــدة :
ساعتان r(2) اHعامل 2.

- رتبة محافظ باHكتبات اجلامعية :رتبة محافظ باHكتبات اجلامعية :
rـدة : 3 سـاعـاتHا r1 - اخــتــبـار في الــثــقـافــة الــعـامــة

r2 : عـامـلHا
2 - اختـبار حـول تنـظـيم وتقـنيـات تسـييـر األنظـمة
rـدة : 4 سـاعـاتHا rــعـلــومــاتـيــة الــوثـائــقــيـة واألرشــيــفـيــةHا

r3 : عـامـلHا
rدة : 3 سـاعاتHا r3 - اخـتبـار في الـتحـريـر اإلداري

اHعامل : 2.
- رتبة رئيس محافظي اHكتبات اجلامعية :رتبة رئيس محافظي اHكتبات اجلامعية :

rـدة : 3 سـاعـاتHا r1 - اخــتــبـار في الــثــقـافــة الــعـامــة
r2 : عـامـلHا

2 - اختـبار حـول تنـظـيم وتقـنيـات تسـييـر األنظـمة
rـدة : 4 سـاعـاتHا rــعـلــومــاتـيــة الــوثـائــقــيـة واألرشــيــفـيــةHا

r3 : عـامـلHا
3 - اخــــــتــــــبـــــار فـي مــــــجــــــال عـــــلــــــوم اإلعـالمr اHـــــدة : 3

ساعاتr اHعـامـل : 3.
- رتبة مساعد باHكتبات اجلامعية :رتبة مساعد باHكتبات اجلامعية :

rـدة : 3 سـاعـاتHا r1 - اخــتــبـار في الــثــقـافــة الــعـامــة
r2 : عـامـلHا

2 - اختـبار فـي تنـظيم وتـقنـيـات وتسـييـر األنظـمة
rـدة : 3 سـاعـاتHا rــعـلــومــاتـيــة الــوثـائــقــيـة واألرشــيــفـيــةHا

r3 : عـامـلHا
3 - اخـــــــتـــــــبـــــــار فــي الـــــــتـــــــحــــــريــــــر اإلداريr اHـــــدة :

ساعتان r(2) اHعامل : 2.
- رتبة عون تقني للمكتبات اجلامعية :رتبة عون تقني للمكتبات اجلامعية :

rـــــدة : 3 ســــــاعـــــاتHا r1 - اخـــــتـــــبــــــار في دراســــــة نص
r2 : عـامـلHا

rـدة : 3 ساعاتHا r2 - اختبـار تقني في االختصاص
r3 : عـامـلHا

3 - اخـــــــتـــــــبـــــــار فـي الـــــــتـــــــحـــــــريــــــر اإلداريr اHـــــدة :
ساعتان r(2) اHعامل 1.

- رتبة منشط جامعي من اHستوى الثاني :رتبة منشط جامعي من اHستوى الثاني :
rـدة : 3 سـاعـاتHا r1 - اخــتــبـار في الــثــقـافــة الــعـامــة

r2 : عـامـلHا
2 - اخــــتــــبــــار في تــــقــــنــــيــــات الــــتــــنــــشــــيـطr اHــــدة : 3

r2 : عـامـلHا rساعات
3 - اخـــــــتـــــــبـــــــار فـي الـــــــتـــــــحـــــــريــــــر اإلداريr اHـــــدة :

ساعتان r(2) اHعامل : 2.

rــتــرشحH2 - اخــتـــبــار نــظـــري ذو صــلـــة بــتــخــصص ا
r3 : عـامـلHا rـدة : 3 ساعاتHا

3 - اخـتـبـار تـطـبـيـقي في تـخـصص اHـتـرشحr اHـدة :
ساعتان r(2) اHعامل : 1.

- رتبة تقني سام للمخابر اجلامعية :رتبة تقني سام للمخابر اجلامعية :
rـدة : 3 سـاعـاتHا r1 - اخــتــبـار في الــثــقـافــة الــعـامــة

r2 : عـامـلHا
2 - اخـــتــبــار نـــظـــري ذو صـــلـــة بــتـــخــصص اHـــتــرشح

r3 : عـامـلHا rـدة : 3 ساعاتHا
3 - اخـتـبـار تـطـبـيـقي في تـخـصص اHـتـرشحr اHـدة :

ساعتان r(2) اHعامل : 2.
- رتبة معاون تقني للمخابر اجلامعية :رتبة معاون تقني للمخابر اجلامعية :

r(2) ــدة : سـاعــتـانHا r1 - اخـتــبـار في دراســة الـنص
r2 : عـامـلHا

r2 - اخـــتـــبـــار في مـــوضـــــوع تــقـــني فـي الـــتــخـــصص
r2 : عـامـلHا rـدة : 3 ساعاتHا

3 - اخــتـبـار تــطـبــيـقي في الــتـخـصصr اHــدة : سـاعـة
واحدةr اHعامل 1.

- رتبة عون تقني للمخابر اجلامعية :رتبة عون تقني للمخابر اجلامعية :
r(2) ــدة : سـاعــتـانHا r1 - اخـتــبـار في دراســة الـنص

r2 : عـامـلHا
r2 - اخـــتـــبـــار في مـــوضـــــوع تــقـــني فـي الـــتــخـــصص

r2 : عـامـلHا rـدة : 3 ساعاتHا
3 - اخــتـبـار تــطـبــيـقي في الــتـخـصصr اHــدة : سـاعـة

واحدةr اHعامل 1.
- رتــــبـــــــة مــــلـــــحق بـــــاHــــكــــتـــــبــــــات اجلـــــامــــعــــــــيــــة مـنرتــــبـــــــة مــــلـــــحق بـــــاHــــكــــتـــــبــــــات اجلـــــامــــعــــــــيــــة مـن

اHستــوى األول :اHستــوى األول :
rـدة : 3 سـاعـاتHا r1 - اخــتــبـار في الــثــقـافــة الــعـامــة

r2 : عـامـلHا
2 - اختـبار حـول تنـظـيم وتقـنيـات تسـييـر األنظـمة
rـدة : 3 سـاعـاتHا rــعـلــومــاتـيــة الــوثـائــقــيـة واألرشــيــفـيــةHا

r3 : عـامـلHا
3 - اخـــــــتـــــــبـــــــار فــي الـــــــتـــــــحــــــريــــــر اإلداريr اHـــــدة :

ساعتان r(2) اHعامل : 1.
- رتــــبـــــــة مــــلـــــحق بـــــاHــــكــــتـــــبــــــات اجلـــــامــــعــــــــيــــة مـنرتــــبـــــــة مــــلـــــحق بـــــاHــــكــــتـــــبــــــات اجلـــــامــــعــــــــيــــة مـن

اHستــوى الثاني :اHستــوى الثاني :
rـدة : 3 سـاعـاتHا r1 - اخــتــبـار في الــثــقـافــة الــعـامــة

r2 : عـامـلHا
2 - اختـبار حـول تنـظـيم وتقـنيـات تسـييـر األنظـمة
rـدة : 4 سـاعـاتHا rــعـلــومــاتـيــة الــوثـائــقــيـة واألرشــيــفـيــةHا

r3 : عـامـلHا
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- رتبة نائب مقتصد جامعي مسير :رتبة نائب مقتصد جامعي مسير :
rـدة : 3 سـاعـاتHا r1 - اخــتــبـار في الــثــقـافــة الــعـامــة

r2 : عـامـلHا
2 - اخـتـبـار تـقـني في احملـاسـبـة الـعـمـومـيـة واHـالـيـة

r3 : عاملHا rدة : 3 ساعاتHا rالعامة
3 - اخــــــــتــــــــبـــــــــار فـي الــــــــقــــــــانــــــــون اإلداريr اHــــــــدة :

سـاعتان r(2) اHعامل : 2.
- رتـــــبــــــــة مــــــســـــــاعــــــد اHــــــصــــــــالـح االقــــــتـــــصـــــــاديــــــــةرتـــــبــــــــة مــــــســـــــاعــــــد اHــــــصــــــــالـح االقــــــتـــــصـــــــاديــــــــة

اجلـامعـــية اHسـير :اجلـامعـــية اHسـير :
rـدة : 3 سـاعـاتHا r1 - اخــتــبـار في الــثــقـافــة الــعـامــة

r2 : عـامـلHا
2 - اخـتـبـار تقـني فـي احملاسـبـة الـعـمـومـيـةr اHدة : 3

r3 : عاملHا rساعات
3 - اخـــــــتـــــــبــــــــار فــي الـــــــتــــــحــــــريــــــر اإلداريr اHـــــدة :

ساعتان r(2) اHعامل : 2.
- رتبة حارس جامعي رئيسي :رتبة حارس جامعي رئيسي :

r(2) ـــدة : ســـاعـــتـــانHا r1 - اخـــتــــبـــار في دراســـة نص
r2 : عـامـلHا

2 - اخـــتــبـــار تـــقــني فـي الــوقـــايــة وأمـن اHــؤســـســات
r3 : عاملHا rدة : (2) ساعتانHا rاجلامعية

3 - اخـــــــتـــــــبـــــــار فـي الـــــــتـــــــحـــــــريــــــر اإلداريr اHـــــدة :
ساعتان r(2) اHعامل : 2.

اHـــــــــــــاداHـــــــــــــادّة ة 7  :   : كــل عـالمـــــــــــــة تــــــــــــــقـل عـن 20/5 فــي أحـــــــــــــد
االختبارات اHذكورة أعالهr يقصى صاحبها.

اHـاداHـادّة ة 8 :  : يــعــتـبـــر نــاجـحــW نــهـائــيــا في اHــسـابــقـــات
عـلى أسـاس االخـتـبـارات أو االمـتـحـانـات  أو االخـتـبـارات
اHـهــنـيــة فـقطr اHــتـرشــحـون الـذيـن حتـصــلـــوا عـلـى مـعـــدل
عــــام يــســـاوي أو يــفــوق 20/10 حــسب درجـــة االســـتــحــقــاق

وفي حدود اHناصب اHالية اHراد شغلها.

اHـــــاداHـــــادّة ة 9 :  : تـــــضــــــبط  جلــــــنـــــــة الــــــقـــــبــــــــول الـــــنـــــهــــــــائي
WقبولHا WترشحHقائمة ا rادّة 10 أدناهHذكـــورة في اHا
نــــهــــائــــيــــا في اHــــســــابــــقــــات عــــلى أســــاس االخــــتــــبــــارات أو

االمتحانات أو االختبارات اHهنية.

يـــجـب أن تـــلــــصق الــــقــــائـــمــــة عــــلى مــــســــتـــوى مــــركـــز
االمتحان واإلدارة اHستخدمة.

اHاداHادّة ة 10 :  : تتكون جلنة القبول النهائي من :
- الــســلــطــة الــتي لــهــا صالحــيــة الــتــعــيــW أو ¤ــثــلــهـا

rؤهـل قانوناHا
- ¤ثل السلطة اHكلفة بالوظيفة العمومية.

- رتبة منشط جامعي رئيسي :رتبة منشط جامعي رئيسي :
1 - اخـتــبــار في الــثــقــافــة الــعــامــةr اHـدة : 3 ســاعــات

r2 عاملHا
2 - اخــتــبــار في ســوســيـولــوجــيــة الــفــرق والــنــشـاط
rـترشحHالبدنـي الريـاضي والتـرفيهـي حسب اخـتصاص ا

r2 : عـامـلHا rـدة : 3 ساعاتHا
rدة : 3 ساعاتHا r3 - اختبار في تـقنيات التنشيط

اHعامل 2.
: Wاجلامعي WنشطHرتبة رئيس ا: Wاجلامعي WنشطHرتبة رئيس ا -

rـدة : 3 سـاعـاتHا r1 - اخــتــبـار في الــثــقـافــة الــعـامــة
r2 : عـامـلHا

2 - اخــتــبــار في ســوســيـولــوجــيــة الــفــرق والــنــشـاط
rـترشحHالبدنـي الريـاضي والتـرفيهـي حسب اخـتصاص ا

r3 : عـامـلHا rـدة : 3 ساعاتHا
3 - اخـــــــتـــــــبـــــــار فـي الـــــــتـــــــحـــــــريــــــر اإلداريr اHـــــدة :

ساعتان r(2) اHعامل : 2.
- رتبة مقتصد جامعي :رتبة مقتصد جامعي :

rـدة : 3 سـاعـاتHا r1 - اخــتــبـار في الــثــقـافــة الــعـامــة
r2 : عـامـلHا

rالـية الـعامةH2 - اختبـار في احملاسـبة العـمومـية وا
r3 : عاملHا rدة : 3 ساعاتHا

3 - اخـــــــتـــــــبـــــــار فـي الـــــــتـــــــحـــــــريــــــر اإلداريr اHـــــدة :
ساعتان r(2) اHعامل : 2.

- رتبة مقتصد جامعي رئيسي :رتبة مقتصد جامعي رئيسي :
rـدة : 3 سـاعـاتHا r1 - اخــتــبـار في الــثــقـافــة الــعـامــة

r2 : عـامـلHا
rالـية الـعامةH2 - اختبـار في احملاسـبة العـمومـية وا

r3 : عاملHا rدة : 4 ساعاتHا
3 - اخـــــــتـــــــبـــــــار فـي الـــــــتـــــــحـــــــريــــــر اإلداريr اHـــــدة :

ساعتان r(2) اHعامل : 2.
- رتبة نائب مقتصد جامعي :رتبة نائب مقتصد جامعي :

rـدة : 3 سـاعـاتHا r1 - اخــتــبـار في الــثــقـافــة الــعـامــة
r2 : عـامـلHا

2 - اخـتـبـار تـقـني في احملـاسـبـة الـعـمـومـيـة واHـالـيـة
r3 : عاملHا rدة : 3 ساعاتHا rالعامة

3 - اخـــــــتـــــــبـــــــار فـي الـــــــتـــــــحـــــــريــــــر اإلداريr اHـــــدة :
ساعتان r(2) اHعامل : 2.



اجمللس الدستورياجمللس الدستوري
مــقـــرمــقـــرّر مــؤرر مــؤرّخ في خ في 17  جــمــادى األولى عــام   جــمــادى األولى عــام 1433 اHــوافق  اHــوافق 9
أبــريــل ســنــة أبــريــل ســنــة r2012 يــتــضـــمr يــتــضـــمّن تــفــــويض اإلمــضــــاءن تــفــــويض اإلمــضــــاء
إلى مــديـر الــدإلى مــديـر الــدّراســات والـبــحث �ــركـز الــدراســات والـبــحث �ــركـز الــدّراسـاتراسـات

والبحوث الدوالبحوث الدّستورية باجمللس الدستورية باجمللس الدّستوري.ستوري.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

rإن رئيس اجمللس الدّستوري
- �ـقــتــضى اHــرســوم الــرّئــاسيّ رقم 89-143 اHـؤرّخ
في 5 مـــــــحـــــــرّم عــــــام 1410 اHــــــوافق 7 غــــــشـت ســـــــنــــــة 1989
واHـتــعـلّق بـالــقـواعــد اخلـاصّـة بــتـنـظــيم اجملـلس الــدّسـتـوري
rـتمّــمHـعـــدّل واHا rوالـقـانــون األســاسي لـبعـض موظـفـــيه

rادّة 11 منـهHال سيّما ا
- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرّئـاسيّ رقم 12-154 اHـؤرّخ
في 6 جــــمــــادى األولى عـــام 1433 اHــــوافق 29 مــــارس ســــنـــة
2012 واHــتـضــمّن تــعـيــW الــسّـيــد الـطّــيب بــلـعــيــزr رئـيــسـا

rللمجلس الدّستوري
- و�ـــــقـــــتـــــضى اHـــــرســـــوم الـــــرّئـــــاسيّ اHـــــؤرّخ في 25
جــمــادى الـثــانـيــة عـام 1426 اHـوافق أوّل غــشت ســنـة 2005
واHتـضمّن تـعيـW السّـيد أحـمد بـوبكـرr مديـرا للـدّراسات
والبحث �ركز الدّراسات والبحوث الدّستورية باجمللس

rالدّستوري

يقـريقـرّر مـا يأتي :ر مـا يأتي :

rــادّة األولى : ة األولى : يـــفـــوّض إلى الـــسّـــيـــد أحـــمـــد بـــوبـــكـــرHــاداHا
مـديــر الـدّراســات والــبـحث �ــركــز الـدّراســات والـبــحـوث
الدّستوريةr اHكـلّف بتسيير اHوظفW والوسائل باجمللس
الـدّسـتــوريr اإلمـضـاء في حــدود صالحـيـاتـهr بـاسم رئـيس
اجملــــلس الـــــدّســــتــــوريr عــــلى جــــمــــيـع الــــوثــــائق اHــــتــــعــــلّــــقــــة

بالتسيير اHالي واحملاسبي للمجلس الدّستوري.

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

حـــــرّر بـــــاجلـــــزائـــــر في 17 جـــــمــــــادى األولى عـــــام 1433
اHوافق 9 أبريل سنة 2012.

الطالطّيب بلعيزيب بلعيز

اHــاداHــادّة ة 11 :  : يــتــعـــW عــلى مــســؤول اHـــؤســســة اHــؤهــلــة
كـــمـــركـــز امــــتـــحـــان أن يـــســـلّم إلـى أعـــضـــاء جلـــنـــة الـــقـــبـــول

النهائيr ال سيما الوثائق اآلتية :
rنسخة من مواضيع االختبارات -

rواضيعHنسخة من محضر فتح أظرفة ا -
rنسخة من محضر سير االختبارات -
- نسخة من كشف نقاط االختبارات.

اHــــاداHــــادّة ة 12 :  : كلّ مــــتـــرشـح نـــاجـح نـــهــــائـــيــــا لم يــــلــــتـــحق
�ــــنـــصـب تـــعـــيــــيـــنـــه أو �ـــؤســــســـــــة الــــتـــكـــويـن في أجــل
أقــــصــــــاه خــــمــــســــة عــــشـــر (15) يــــومــــاr ابــــتــــداء من تــــاريخ
تـبـلـيـغــه بـالـنجــاح في اHـسـابـقـة عـلى أسـاس االخـتـبارات
أو االمــتـــحــان اHــهـــنيr يــفـــقــد حــقـه في الــنــجـــاحr ويــعــوض
rــتــــرشـح الــذي يــلــــــيه في الـــقـــائــمــــــة االحــتــيـــاطـــــيــةHبـــا

حسب التـرتيب.

WــشــاركــــــHا WــتــرشــحــــــHــادّة ة 13 :  : يـــجب عـــلـى اHــاداHا
فـي اHـسـابــقـات عــلـى أسـاس االخـتــبـارات أو االمـتــحـانـات
اHـــهــنــيــة احملـــدّدة في هــذا الــقـــرارr أن يــســتــوفـــوا مــســبــقـــا
جـــمـــــيـع الـــشـــــروط الـــقـــانــــونــــيـــة اHـــطـــلـــوبـــــة لاللـــتـــحــــاق
�ـخــتـلف األسـالك والـــرتب اخلــاصـــة بــالـتــعــلـــيم الــعــالي
كـمــا حــددتــهـا أحــكـــــام اHـرســـــوم الــتـنــفــيـذي رقـم 133-10
اHــــؤرّخ في 20 جـــمـــادى األولى عـــام 1431 اHــــوافق 5 مـــايـــو

سنة 2010 واHذكـور أعاله. 

14 :  : تــلــغى أحــكــام الــقــرار الــوزاري اHــشــتــرك اHـاداHـادّة ة 
اHــؤرّخ في 2 جـــمـــادى األولى عــام 1419 اHــوافق 24 غــشت
ســــــنـــــة 1998 الـــــذي يــــــحـــــدد إطـــــار تـــــنــــــظـــــيم اHــــــســـــابـــــقـــــات
واالمــــتـــحــــانـــات اHــــهــــنـــيــــة لاللــــتــــحـــاق بــــاألسالك اخلــــاصـــة

.Wبالتعليم والتكوين العالي

اHـادHـادّة ة 15 :  : يـنـشـر هـذا الـقـرار في اجلـريـدة الـرّسـمـيّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حــرّر بـــاجلــزائــر في 28 شــوّال عــام  1432 اHــوافق 26
سبتمبر سنة 2011.

وزير التعليم العاليوزير التعليم العالي
والبحث العلميوالبحث العلمي
رشيد حراوبيةرشيد حراوبية

عن األمW العام للحكومةعن األمW العام للحكومة
وبتفويض منهوبتفويض منه

اHدير العام للوظيفة العموميةاHدير العام للوظيفة العمومية
بلقاسم بو شمالبلقاسم بو شمال
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