
العدد العدد 28
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

األربعاء األربعاء 17  جمادى الثانية عام  جمادى الثانية عام 1433 هـ هـ
اHوافق اHوافق 9 مايو سنة مايو سنة 2012 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

مرسوم رئاسي رقم  12 - 199 مؤرّخ في 11 جمادى الـثانية عام 1433 اHوافق 3 مايو سنة r2012 يتضـمن حتويل اعـتماد إلى
ميزانية تسيير وزارة اجملاهدين ...................................................................................................................
مــرســوم رئــاسي رقم  12 - 200 مـؤرّخ في 11 جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1433 اHـوافق 3 مــايــو ســنـة r2012 يــتــضــمـن إحــداث بـاب
وحتويـل اعـتمـاد إلى ميزانية تسيير وزارة العمل والتشغيل والضمان االجتماعـي ............................................
 مـرسوم تـنفـيذي رقم  12 - 201 مؤرّخ في 14 جـمادى الـثـانيـة عام 1433 اHوافق 6 مـايـو سـنة r2012 يتـضـمن إنشـاء اHؤسـسة
االستشفائية لألمـن الوطـني"ليغليسـW" وحتديد تنظيمها وسيرها ...................................................................
مـرسـوم تـنـفـيـذي رقم  12 - 202 مـؤرّخ في 14 جـمـادى الـثـانـيـة عام 1433 اHـوافق 6 مـايـو سـنة r2012 يـتـضـمن إنـشـاء اHـدرسة
الوطنية للجمارك وتنظيمها وسيرها ...........................................................................................................
مـرسـوم تـنفـيـذي رقم  12 - 203 مؤرّخ في 14 جـمادى الـثانـية عام 1433 اHوافق 6 مايـو سنة r2012 يتـعلـق بـالقواعـد اHطـبقة
في مجال أمـن  اHنتوجـات ...........................................................................................................................

مراسيم فرديمراسيم فرديّة
مـرسـومـان رئاسـيّـان مـؤرّخان في 19  جمـادى األولى عام 1433 اHـوافق 11  أبريـل سنة r2012 يتـضـمّـنان إنـهـاء مهـام رئـيسي
......................................................................................................................................... Wديواني والي
Wيـتــضـمّن إنــهـاء مــهـام مـديــر الـتــقـنـ r2012 ـوافق 11  أبـريـل سـنـةHمــرسـوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 19  جـمــادى األولى عـام 1433 ا
والشؤون العامة في والية أدرار .................................................................................................................
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19  جمادى األولى عام 1433 اHوافق 11 أبريل سنة r2012 يتضمّن إنهـاء مهام مديرين للمواصالت
..................................................................................................... Wالسلكية والالسلكية الوطنية في واليت
مــرســـوم رئــاسيّ مــؤرّخ في 19  جــمــادى األولـى عـام 1433 اHـــوافق 11 أبــريـل ســنـة r2012 يـــتــضــمّن إنــهـــاء مــهــام رئــيس دائــرة
بواسماعيل بوالية تيبازة .........................................................................................................................
مراسيم رئـاسيّة مؤرّخة في 19  جمادى األولى عام 1433 اHوافق 11  أبريل سنة r2012 تتضمّن إنهـاء مهام كتاب عامW لدى
رؤساء دوائر ............................................................................................................................................
مرسـوم رئاسيّ مؤرّخ في 19  جمـادى األولى عام 1433 اHوافق 11 أبريـل سنة r2012 يـتضمّن إنهـاء مهام الكـاتب العامّ لوالية
مستغا� ..................................................................................................................................................
مـرسـوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 19  جـمـادى األولـى عام 1433 اHـوافق 11 أبـريـل سـنة r2012 يتـضـمّن إنـهـاء مـهـام مـفـتـشـW �ـفـشـية
مصالح احملاسبة باHديرية العامة للمحاسبة بوزارة اHاليّة ............................................................................

مــرسـوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 16  جـمــادى األولى عـام 1433 اHـوافق 8 أبـريـل سـنـة r2012 يــتـضــمّن إنـهــاء مـهــام بـوزارة الــشـؤون
الدينية واألوقـاف .....................................................................................................................................
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19  جمادى األولى عام 1433 اHوافق 11 أبريل سنة r2012 يتضمّن إنـهاء مهام مدير إدارة الوسائل
بوزارة الشؤون الدينية - سابقا ................................................................................................................
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19  جمادى األولى عام 1433 اHوافق 11 أبريل سنة r2012 يتضمّن إنهـاء مهام مديرين للمجاهدين
في الواليات ............................................................................................................................................
مرسـوم رئاسيّ مؤرّخ في 19  جمـادى األولى عام 1433 اHوافق 11 أبريـل سنة r2012 يتضـمّن إنهاء مـهام اHديـر العامّ لـلمركز
الوطني لتكنولوجيات إنتاج أكثر نقـاء .......................................................................................................
مــرســـوم رئــاسيّ مــؤرّخ في 19  جــمـــادى األولى عــام 1433 اHـــوافق 11 أبــريـل ســنــة r2012 يـــتــضــمّـن إنــهــاء مـــهــام اHــديـــر الــعــامّ
للمؤسسة العمومية للنّقـل احلضري في مدينة عنابة .....................................................................................
مرسـوم رئاسيّ مؤرّخ في 19  جمـادى األولى عام 1433 اHوافق 11 أبريـل سنة r2012 يتـضمّن إنـهاء مهـام نائب مـدير بوزارة
التربية الوطنية ......................................................................................................................................
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فهرس (تابع)فهرس (تابع)
مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 19  جمـادى األولى عام 1433 اHـوافق 11 أبريـل سنة r2012 يـتـضمّن إنـهـاء مـهام مـديـر التـربـية في
والية الشلف ............................................................................................................................................
مرسـوم رئاسيّ مؤرّخ في 19  جمادى األولى عام 1433 اHوافق 11 أبريل سنة r2012 يـتضمّن إنهـاء مهام مديرين لـلثقافة في
الواليات .................................................................................................................................................
مرسـوم رئاسيّ مؤرّخ في 19  جمـادى األولى عام 1433 اHوافق 11 أبريـل سنة r2012 يـتضمّن إنهـاء مهام نائب مديـر بجامعة
تبسة .....................................................................................................................................................
مـرسـومـان رئاسـيّـان مـؤرّخان في 19  جـمـادى األولـى عام 1433 اHـوافق 11  أبـريـل سـنة r2012 يـتـضـمّنـان إنـهـاء مهـام عـمـيدي
..................................................................................................................................... Wبجامعت Wكليت
مــرسـوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 19  جـمــادى األولى عـام 1433 اHـوافق 11 أبـريـل سـنـة r2012 يـتـضــمّن إنـهــاء مـهـام مــفـتش  بـوزارة
......................................................................................................................... WهنيHالتكوين والتعليم ا
مــرسـوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 19  جـمــادى األولى عـام 1433 اHـوافق 11 أبـريـل سـنـة r2012 يـتــضـمّـن إنـهــاء مـهــام مـديــر الـتــكـوين
اHهني في والية بشار ................................................................................................................................
مرسـوم رئاسيّ مؤرّخ في 19  جمـادى األولى عام 1433 اHوافق 11 أبريـل سنة r2012 يتـضمّن إنهـاء مهام نـائبة مـدير بوزارة
السكن والعمران .....................................................................................................................................

مرسـومـان رئاسـيّان مـؤرّخان في 19  جمـادى األولى عام 1433 اHوافق 11  أبريـل سنة r2012 يتـضـمّـنان إنـهـاء مهـام مـديرين
عامW لديواني الترقية والتسيير العقاري ..................................................................................................
مــرسـوم رئــاسيّ مــؤرّخ في 19  جــمــادى األولـى عـام 1433 اHـوافق 11 أبــريـل ســنـة r2012 يــتــضــمّن إنــهــاء مــهــام قـــاض �ــجــلس
احملاسبة ...................................................................................................................................................
مــرسـوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 19  جـمــادى األولى عـام 1433 اHـوافق 11  أبـريـل سـنـة r2012 يــتـضــمّن تـعــيـW رئــيس ديـوان والي
والية ورقلة .............................................................................................................................................
مـرسـوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 19  جـمـادى األولـى عام 1433 اHـوافق 11  أبـريـل سـنة r2012 يـتـضـمّن تـعـيـW الـكـاتب الـعـامّ لـواليـة
ميلة ......................................................................................................................................................

Wمـديــرين لــلــتـقــنـ Wيـتــضــمّن تــعـيــ r2012 ـوافق 11  أبــريـل ســنـةHمــرسـوم رئــاسيّ مــؤرّخ في 19  جــمــادى األولـى عـام 1433 ا
...................................................................................................................... Wوالشؤون العامة في واليت
مـرسـوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 19  جـمـادى األولـى عام 1433 اHـوافق 11  أبـريـل سـنة r2012 يـتـضـمّن تـعـيـW مديـريـن للـمـواصالت
.................................................................................................... Wالسلكية والالسلكية الوطنـية في واليت
مــرســـوم رئــاسيّ مــؤرّخ في 19  جــمــادى األولـى عـام 1433 اHـــوافق 11  أبــريـل ســنـة r2012 يــتــضــمّن تــعــيــW رؤسـاء دوائــر في
الواليات .................................................................................................................................................
مــرسـوم رئــاسيّ مــؤرّخ في 19  جــمــادى األولـى عـام 1433 اHـوافق 11 أبــريـل ســنـة r2012 يــتــضــمّن الـتّــعــيـW بــوزارة الــشـؤون
اخلارجية .................................................................................................................................................
مرسـوم رئاسي مؤوخ في 19 جمادى األولى عام 1433 اHوافق 11 أبريل سنة r2012 يـتضمن تعـيW مديرين  لـلمجاهدين في
الواليات ....................................................................................................................................................
مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 19  جمـادى األولى عام 1433 اHوافق 11 أبريـل سنة r2012 يتـضـمّن تعـيW مـديـر البـيئـة في والية
بسكرة ....................................................................................................................................................
مرسـوم رئاسّي مؤرّخ في 19  جمـادى األولى عام 1433 اHوافق 11 أبريـل سنة r2012 يتـضمّن تعـيW مديـر التربـية في والية
بسكرة ....................................................................................................................................................
مـرسـوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 19  جـمـادى األولـى عام 1433 اHـوافق 11 أبـريـل سـنة r2012 يـتـضــمّن تـعـيـW مـديـريـن لـلـثـقـافـة في
الواليات ..................................................................................................................................................
مرسـوم رئاسيّ مؤرّخ في 19  جمـادى األولى عام 1433 اHوافق 11 أبريـل سنة r2012 يـتضمّن تعـيW مدير الـتجارة في والية
أدرار ......................................................................................................................................................
مــرسـوم رئــاسيّ مــؤرّخ في 19  جـمــادى األولى عـام 1433 اHـوافق 11 أبـريـل سـنـة r2012 يــتــضـمّن تــعــيـW عــمــيـد كــلـــيـة احلـــقــوق
والعـلوم السياسية بجامعة سعيدة ..............................................................................................................
مــرسـوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 19  جـمــادى األولى عـام 1433 اHـوافق 11 أبـريـل سـنـة r2012 يـتــضـمّن تـعــيـW األمـW الـعــامّ جلـامـعـة
ورقلة .....................................................................................................................................................
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فهرس (تابع)فهرس (تابع)

مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 19  جـمـادى األولـى عام 1433 اHـوافق 11 أبـريـل سـنة r2012 يتـضـمّن تـعـيـW مديـر الـتـكـوين اHـهني
في والية اجلـزائر  ....................................................................................................................................
مــرسـوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 19  جـمــادى األولى عـام 1433 اHـوافق 11 أبـريـل سـنـة r2012 يـتــضـمن تـعــيـW نـائـبــة مـديـر بـوزارة
السكن والعمران ......................................................................................................................................
Wمـديرين عام Wيـتضمّنـان تعي r2012 وافق 11 أبريـل سنةHمرسومـان رئاسيّان مؤرّخان في 19  جمـادى األولى عام 1433 ا
لديواني الترقية والتسيير العقاري ...........................................................................................................
مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 19  جـمـادى األولـى عام 1433 اHـوافق 11 أبـريـل سـنة r2012 يتـضـمّن تـعـيW مـديـر الـغرفـة الـوالئـية
للصيد البحري وتربية اHائيات �ستغـا� ...................................................................................................

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

قـرار وزاري مـشـترك مـؤرخ في 10 شـوال عام 1432 اHـوافق 8 سـبـتـمـبـر سـنة r2011 يـعدل الـقـرار الـوزاري اHـشـتـرك اHؤرخ
في 14 جـمادى الـثانـية عام 1430 اHوافق 8 يـونـيو سـنة 2009 الـذي يحـدد تعـداد منـاصب الشـغل وتصـنيـفهـا ومدة الـعقد
اخلاص باألعوان العاملW في نشاطات احلفظ أو الصيانة أو اخلدمات بعنوان اHفتشيّة العامّة للماليّة ....................
Wـنـاصب العـلـيـا لـلـمـوظـفHيـحـدد عـدد ا r2011 ـوافق 11 سـبـتـمـبـر سـنةHقـرار وزاري مـشـترك مـؤرخ في 13 شـوال عام 1432 ا
اHنتمW لألسالك اHشتركة في اHؤسسات واإلدارات العمومية بعنوان اإلدارة اHركزية لوزارة اHالية ....................
Wـنـاصب العـلـيـا لـلـمـوظـفHيـحـدد عـدد ا r2011 ـوافق 11 سـبـتـمـبـر سـنةHقـرار وزاري مـشـترك مـؤرخ في 13 شـوال عام 1432 ا
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الـنــقل واإلقـامــة لألسـتــاذ الـبــاحث االسـتــشـفــائي اجلـامــعي أو األسـتــاذ الـبــاحث  الـذي يــعـمل في اخلــارج اHـدعــو لـلــقـيـام
بنشاطات البحث في إطار البرامج الوطنية للبحث .....................................................................................
قرار وزاري مـشتــرك مؤرّخ في 26 ربيع الـثاني عــام 1432 اHوافــق 31  مارس سـنة r2011 يـحدد قائـمة صفـقات الدراسات
واخلدمات اHعفاة من تقد� كفالة حسن التنفيذ .............................................................................................

وزارة العالقات مع البر=انوزارة العالقات مع البر=ان
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5 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 28 17 جمادى  الثانية عام   جمادى  الثانية عام  1433 هـ هـ
9 مايو سنة  مايو سنة  2012 م م

مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّةمراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة
جـــــمــــادى مـــــرســـــوم رئـــــاسـي رقممـــــرســـــوم رئـــــاسـي رقم  12 -  - 199 مـــــؤر مـــــؤرّخ في خ في 11 جـــــمــــادى 
r2012 ـــــوافق 3 مـــــايــــو ســـــنــــة  مـــــايــــو ســـــنــــةHـــــوافق  اHالـــــثــــانـــــيــــة عــــام الـــــثــــانـــــيــــة عــــام 1433 ا
يتضمن حتويل اعــتماد إلى ميزانية تسيير وزارةيتضمن حتويل اعــتماد إلى ميزانية تسيير وزارة

اجملاهدين.اجملاهدين.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

rإنّ رئيس اجلمهوريـة

rاليةHبناء على تقرير  وزير ا  -

-  وبــنـــاء عــلى الـــدســتـــورr ال ســيّـــمــا اHـــادّتــان 77- 8
rو125 ( الفقرة األولى) منه

- و�ـــــقـــــتــــضـى الـــــقــــانـــــون رقم 84 -17 اHـــــؤرخ في 8
شــوال عــام 1404 اHــوافق 7  يـــولــيــو ســنــة 1984 واHــتــعــلق

r تمّمHعدّل واHا rاليةHا Wبقوان

- و�ـقـتضى الـقـانون رقم 11-16 اHـؤرخ في 3 صـفر
عــام 1433 اHــــوافق 28 ديـــســـمــــبـــر ســـنـــة 2011 واHـــتـــضـــمن

r2012 الية لسنةHقانون ا

- و�ــقــتــضى األمــر رقم 12-03 اHــؤرخ في 20 ربــيع
األول عـام 1433 اHـوافق 13 فـبـرايـر سـنة 2012 واHـتـضمن

r2012 الية  التكميلي لسنةHقانون ا

- و�قـتـضى اHـرســوم الـرئاسـي اHؤرخ فـي 8 ربـيع
الـــــــثــــــــاني عـــــــام 1433 اHـــــــوافــق  أول مــــــــارس ســـــــنـــــــة 2012
واHـــتــــضــــمن تــــوزيع االعــــتــــمـــادات اخملــــصــــصــــة Hـــيــــزانــــيـــة
التكاليف اHشـتركة من ميزانية التسيير �وجب قانون

r2012 الية التكميلي لسنةHا

- و�ــــقـــتــــضـى اHــــرســــوم الــــتـــنــــفــــيـــذي رقــم 12 -43
اHــؤرخ فـي 13 ربـــيع األول عـــام 1433 اHــوافق 6 فـــبـــرايـــر
ســـنـــة 2012 واHــــتـــضـــمن تـــوزيـع االعـــتـــمـــادات اخملـــصـــصــــة
لـوزيـر اجملاهـدين من مـيـزانيـــة الـتسـيـير �ـوجـب قـانون

r2012 الية لسنةHا

يرسم  ما يأتي :يرسم  ما يأتي : 

اHــاداHــادّة األولى :ة األولى :  يــلـــغــى من مــيــزانـيــــة ســــنــة 2012
اعــتـــمــاد قـــدره مـــلــيـــار ومــائـــة واثـــنــان وثـالثــون مـــلــيـــونــا
وثــــمــــا�ـــائــــة ألف ديــــنـــار (1.132.800.000 دج) مــــقــــيـــد فـي
مــيــزانــيــة الــتـــكــالــيف اHــشــتــركــة وفي الــبــاب رقم 91-37

"نفقات محتملة - احتياطي مجمع".

2 : : يــخـصـص Hـيـزانيــة ســنة 2012  اعـتـمـــاد اHـاداHـادّة ة 
قــــــدره مـليـار ومـائة واثـنـان وثالثون مـلـيونـا وثـما�ـائة
ألف ديـــنــار (1.132.800.000 دج)  يــــقــــيّــــــد فـي مــيـــزانـــيــة
تـسـيـيـر وزارة اجملـاهـدين وفي الـبـاب رقم 37-09 "اإلدارة
اHـركـزية - الـنـفقـات اHـتعـلـقة بـتـحـضيـر وتـنظـيم الـذكرى

50  لعيد االستقالل".

rـاليـــة ووزيــــر اجملـاهدينHــادّة ة 3 : : يكـلف  وزيــر اHــاداHا
كل فـيـمـا يـخـصّـه r بتـنـفيــذ هـــذا اHرســـوم الــذي ينــشـر
في اجلــــريـــــدة الــــرّســـــمــــيّــــــة لــــلــــجـــــمــــهـــــوريّـــــة اجلـــــزائــــريّـــــة

الدّ�قراطيّـة الشّعبيّـة .

حـــرّر بـــاجلـــزائـــر في 11 جـــمـــادى الـــثـــانـــيـــة عــام 1433
اHوافق 3 مايو سنة 2012.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة
ـــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــ

جـــــمــــادى مـــــرســـــوم رئـــــاسـي رقممـــــرســـــوم رئـــــاسـي رقم  12 -  - 200 مـــــؤر مـــــؤرّخ في خ في 11 جـــــمــــادى 
r2012 ـــــوافق 3 مـــــايــــو ســـــنــــة  مـــــايــــو ســـــنــــةHـــــوافق  اHالـــــثــــانـــــيــــة عــــام الـــــثــــانـــــيــــة عــــام 1433 ا
يـــــتــــــضــــــمـن إحــــــداث بـــــاب وحتــــــويـل اعـــــــتـــــمـــــــاد إلىيـــــتــــــضــــــمـن إحــــــداث بـــــاب وحتــــــويـل اعـــــــتـــــمـــــــاد إلى
ميزانية تـسيير وزارة العمل والـتشغيل والضمانميزانية تـسيير وزارة العمل والـتشغيل والضمان

االجتماعـي.االجتماعـي.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

rإنّ رئيس اجلمهوريـة

rاليةHبناء على تقرير  وزير ا  -

-  وبــنـــاء عــلى الـــدســتـــورr ال ســيّـــمــا اHـــادّتــان 77- 8
rو125 ( الفقرة األولى) منه

- و�ـــــقـــــتــــضـى الـــــقــــانـــــون رقم 84 -17 اHـــــؤرخ في 8
شــوال عــام 1404 اHــوافق 7  يـــولــيــو ســنــة 1984 واHــتــعــلق

r تمّمHعدّل واHا rاليةHا Wبقوان

- و�ــقــتــضى األمــر رقم 12-03 اHــؤرخ في 20 ربــيع
األول عـام 1433 اHـوافق 13 فـبـرايـر سـنة 2012 واHـتـضمن

r2012 الية  التكميلي لسنةHقانون ا

- و�قـتـضى اHـرســوم الـرئاسـي اHؤرخ فـي 8 ربـيع
الـــــــثــــــــاني عـــــــام 1433 اHـــــــوافــق  أول مــــــــارس ســـــــنـــــــة 2012
واHـــتــــضــــمن تــــوزيع االعــــتــــمـــادات اخملــــصــــصــــة Hـــيــــزانــــيـــة
التكاليف اHشـتركة من ميزانية التسيير �وجب قانون

r2012 الية التكميلي لسنةHا



17 جمادى الثانية عام   جمادى الثانية عام  1433 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 628
9  مايو سنة   مايو سنة  2012 م م

- و�ـــقــتـــضـى اHـــرســـوم الــتـــنــفـــيــذي رقــم 12 -100 
اHؤرخ فـي 8 ربيع الـثاني عام 1433 اHـوافـق  أول مارس
ســـنـــة 2012 واHــــتـــضـــمن تـــوزيـع االعـــتـــمـــادات اخملـــصـــصــــة
لــوزيــر الـعــمــل والــتـشــغــيــل والـضــمــــان االجــتــمــاعـي من
مــيــزانـيــــة الـتــســيـيــر �ـوجـب قــانــون اHـالــيـة الــتــكـمــيـلي

r2012 لسنة

يرسم  ما يأتي :يرسم  ما يأتي : 

اHــاداHــادّة األولى : ة األولى :  يـحـدث في جـدول مــيـزانـيـة تـسـيـيـر
وزارة الـعــمل والـتــشـغــيل والـضــمـان االجــتـمـاعـي- الـفـرع
األول- اإلدارة اHــــركـــــزيـــــةr بــــاب رقـــــمه 46 -17 وعــــنـــــوانه

"التكميلي التفاضلي لفائدة أصحاب معاشات العجز".

اHـاداHـادّة ة 2 :  :  يـلـغــى من مـيزانيـــة ســنـة 2012 اعـتماد
قــدره ثــمــانــيــة عــشــر مــلــيــارا ومــائــتــان وســتــة وعــشــرون
مــــلــــيــــونــــا وســــبـــــعــــمــــائــــة وســــتــــة وتــــســـــعــــون ألف ديــــنــــار
(18.226.796.000 دج) مـــقــــيّـــــد في مــــيـــزانـــيــــة الـــتـــكــــالـــيف
اHــشــتــركـة وفـي الـبــابــW اHــبــيــنــW في اجلــدول"أ" اHـلــحق

بهذا اHرسوم.

اHـاداHـادّة ة 3 :  :  يـخـصـص Hـيزانيــة سـنة 2012  اعـتـمـــاد
قــــــدره ثـمـانــيـة عـشـر مـلـيـارا ومــائـتـان وسـتـة وعـشـرون
ملـيـونا وســبـعـمــائــة وسـتــة وتــســعـــون ألــف ديــنــار
(18.226.796.000 دج)  يـــــقـــــيّــــــد فـي مــــيـــزانـــيـــة تــــســـيـــيـــر
وزارة الــعــــمل والـــتــــشـــغـــيــل والــضـــمـــان االجــــتـــمـــاعـي
وفي األبـــــواب اHـــــبـــــيـــــنـــــة فـي اجلـــــدول"ب" اHـــــلـــــحق بـــــهـــــذا

اHرسوم.

اHـــاداHـــادّة 4 : : يـــكــــلف  وزيــــر اHـــالـــيــــــة ووزيــــــر الـــعـــمل
r كل فــيــمـــا يــخــصّـه rوالـــتــشــغــيل والــضــمــان االجــتــمــاعـي
بــــتـــنــــفــــيــــذ هــــــذا اHـــرســــــوم الــــذي يــــنــــشـــــر في اجلــــريـــدة
الـــرّســـمــــيّــــة لـــلـــجــــمـــهـــوريّــــة اجلــــزائـــريّــــة الـــدّ�ــــقـــراطـــيّــــة

الشّعبيّـة.

حـــرّر بـــاجلـــزائـــر في 11 جـــمـــادى الـــثـــانـــيـــة عــام 1433
اHوافق 3 مايو سنة 2012.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة

91 - 37

93 - 37

ميزانية التكاليف اHشتركةميزانية التكاليف اHشتركة
الفرع األولالفرع األول
فرع وحيدفرع وحيد

الفرع اجلزئي األولالفرع اجلزئي األول
اHصالح اHركزيةاHصالح اHركزية
العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اHصالحوسائل اHصالح
القسم السابعالقسم السابع

النفقات اخملتلفةالنفقات اخملتلفة
نفقات محتملة - احتياطي مجمع ...............................................
Wاحـتـيـاطي لـلـتـكـفل بـاألثـر الـنـاجت عن األنـظـمـة الـتـعـويـضـيـة والـقـوانـ
األساسية اخلاصة ......................................................................

مجموع القسم السابع
مجموع العنوان الثالث
مجموع الفرع اجلزئي األول
مجموع الفرع األول
مجموع االعتمادات اHلغـاة ................................................مجموع االعتمادات اHلغـاة ................................................

17. 037.000.000

1.189.796.000

18. 226.796.000

18. 226.796.000

18. 226.796.000

18. 226.796.000

18. 226.796.000

اجلدول اHلحق (أ)اجلدول اHلحق (أ)

االعتماداتاالعتمادات
اHلغاة (دج)اHلغاة (دج)

رقمرقم
العناوينالعناويناألبواباألبواب
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02 - 31

03 - 33

08 - 46

17 - 46

وزارة العمل والتشغيل والضمان االجتماعيوزارة العمل والتشغيل والضمان االجتماعي

الفرع األولالفرع األول

اإلدارة اHركزيةاإلدارة اHركزية

الفرع اجلزئي األولالفرع اجلزئي األول

اHصالح اHركزيةاHصالح اHركزية

العنوان الثالثالعنوان الثالث

وسائل اHصالحوسائل اHصالح

القسم األولالقسم األول

اHوظفون - مرتبات العملاHوظفون - مرتبات العمل

اإلدارة اHركــزية - التعويضات واHنح اخملتلفة ..............................

مجموع القسم األول

القسم الثالثالقسم الثالث

اHوظفون - التكاليف االجتماعيةاHوظفون - التكاليف االجتماعية

اإلدارة اHركــزية - الضمان االجتماعي ........................................

مجموع القسم الثالث

مجموع العنوان الثالث

العنوان الرابعالعنوان الرابع

التدخالت العموميةالتدخالت العمومية

القسم السادسالقسم السادس

النشاط االجتماعي - اHساعدة والتضامنالنشاط االجتماعي - اHساعدة والتضامن

التكميلي التفاضلي لفائدة اHعاشات الصغيرة ..............................

التكميلي التفاضلي لفائدة أصحاب معاشات العجز .......................

مجموع القسم السادس

مجموع العنوان الرابع

مجموع الفرع اجلزئي األول

86.337.000

86.337.000

21.585.000

21.585.000

107.922.000

16. 000.000.000

1. 037.000.000

17. 037.000.000

17. 037.000.000

17. 144.922.000

اجلدول اHلحق (ب)اجلدول اHلحق (ب)

االعتماداتاالعتمادات
اخملصصة (دج)اخملصصة (دج)

رقمرقم
األبواباألبواب

العناوينالعناوين
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21 - 31

22 - 31

23 - 33

21 - 31

22 - 31

الفرع اجلزئي الثانيالفرع اجلزئي الثاني
اHصالح الالمركزية للتشغيلاHصالح الالمركزية للتشغيل

العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اHصالحوسائل اHصالح
القسم األولالقسم األول

اHوظفون - مرتبات العملاHوظفون - مرتبات العمل
اHصالح الالمركزية للتشغيل - الـراتب الرئيسي للنشاط ..............
اHصالح الالمركزية للتشغيل - التعويضات واHنح اخملتلفة .............

مجموع القسم األول

القسم الثالثالقسم الثالث
اHوظفون - التكاليف االجتماعيةاHوظفون - التكاليف االجتماعية

اHصالح الالمركزية للتشغيل - الضمان االجتماعي .......................
مجموع القسم الثالث
مجموع العنوان الثالث 
مجموع الفرع اجلزئي الثاني
مجموع الفرع األول     

الفرع الثانيالفرع الثاني
اHفتشية العامة للعملاHفتشية العامة للعمل
الفرع اجلزئي األولالفرع اجلزئي األول
اHصالح اHركزيةاHصالح اHركزية
العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اHصالحوسائل اHصالح
القسم األولالقسم األول

اHوظفون - مرتبات العملاHوظفون - مرتبات العمل
اإلدارة اHركزية للمفتشية العامة للعمل - الراتب الرئيسي للنشاط. 
اإلدارة اHــركــزيــة لــلــمــفــتــشــيــة الــعــامــة لــلـعــمـل - الــتــعـويــضــات واHــنح
اخملتلفة ..................................................................................

مجموع القسم األول

7.762.000

71.706.000

79.468.000

19.867.000

19.867.000

99.335.000

99.335.000

17. 244.257.000

511.000

18.348.000

18.859.000

اجلدول اHلحق (ب)اجلدول اHلحق (ب)  - تابع - تابع

االعتماداتاالعتمادات
اخملصصة (دج)اخملصصة (دج)

رقمرقم
األبواباألبواب

العناوينالعناوين
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23 - 33

11 - 31

12 - 31

13 - 33

القسم الثالثالقسم الثالث
اHوظفون - التكاليف االجتماعيةاHوظفون - التكاليف االجتماعية

اإلدارة اHركزية للمفتشية العامة للعمل - الضمان االجتماعي ........
مجموع القسم الثالث
مجموع العنوان الثالث 
مجموع الفرع اجلزئي األول

الفرع اجلزئي الثانيالفرع اجلزئي الثاني
اHصالح الالمركزية التابعة للدولةاHصالح الالمركزية التابعة للدولة

العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اHصالحوسائل اHصالح
القسم األولالقسم األول

اHوظفون - مرتبات العملاHوظفون - مرتبات العمل
اHــصــالح الالمــركــزيــة الــتــابـعــة لــلــمــفــتــشـيــة الــعــامــة لــلـعــمل - الــراتب
الرئيسي للنشاط ...................................................................
اHصـالح الالمركـزية الـتابـعة لـلمـفتـشيـة العـامة لـلعـمل - التـعويـضات
واHنح اخملتلفة ........................................................................

مجموع القسم األول

القسم الثالثالقسم الثالث
اHوظفون - التكاليف االجتماعيةاHوظفون - التكاليف االجتماعية

اHـصــالح الالمــركـزيــة الـتــابـعــة لـلــمـفــتـشـيــة الـعــامـة لــلـعــمل - الــضـمـان
االجتماعي .............................................................................

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

مـجــمـوع االعــتـمــادات اخملـصــصــة لـوزيــر الـعــمل والـتــشـغــيل والـضــمـانمـجــمـوع االعــتـمــادات اخملـصــصــة لـوزيــر الـعــمل والـتــشـغــيل والـضــمـان
............................................................................... االجـتماعي ...............................................................................االجـتماعي 

4.715.000

4.715.000

23.574.000

23.574.000

105. 345.000

661. 827.000

767. 172.000

191. 793.000

191.793.000

958.965.000

958.965.000

982.539.000

18. 226.796.000

اجلدول اHلحق (ب)اجلدول اHلحق (ب)  - تابع - تابع

االعتماداتاالعتمادات
اخملصصة (دج)اخملصصة (دج)

رقمرقم
األبواباألبواب

العناوينالعناوين
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 مـــرســـوم تـــنـــفـــيـــذي  مـــرســـوم تـــنـــفـــيـــذي رقمرقم  12 -  - 201 مــؤر مــؤرّخ في خ في 14 جـــمــادى جـــمــادى
r2012 ـــــوافق 6 مـــــايــــو ســـــنــــة  مـــــايــــو ســـــنــــةHـــــوافق  اHالـــــثــــانـــــيــــة عــــام الـــــثــــانـــــيــــة عــــام 1433 ا
يـــتــضـــمن إنـــشــاء اHـــؤســســـة  االســتـــشــفـــائــيـــة لألمـنيـــتــضـــمن إنـــشــاء اHـــؤســســـة  االســتـــشــفـــائــيـــة لألمـن

الوطـني"ليغليسـW" وحتديد تنظيمها وسيرها.الوطـني"ليغليسـW" وحتديد تنظيمها وسيرها.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

rإنّ الوزيـر األول

-  بــنــاء عــلى تــقـريــر وزيـــر الــداخــلـيـــة واجلــمــاعــات
rاحملليـة

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

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 83-11 اHــــؤرخ في 21
رمـضـان عام 1403 اHـوافق 2  يـولـيـو سـنـة 1983 واHـتـعلق

 rتممHعدّل واHا rبالتأمينات االجتماعية 

 - و�ــــقـــتــــضى الــــقــــانـــون رقم 85-05 اHــــؤرخ في 26
جــمــادى األولى عــام 1405 اHــوافق 16 فــبـــرايــر ســـنــة 1985

rتممHعدل واHا rتعلق بحماية الصحة وترقيتهاHوا

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 88-01 اHــــؤرخ في 22
جــــمــــادى األولى عـــام 1408 اHــــوافق 12 يـــنـــايــــر ســـنـــة 1988
واHــتـضـمن الــقـانـون الـتـوجــيـهي لـلــمـؤسـسـات الــعـمـومـيـة

 rال سيما الباب الثالث منه rاالقتصادية

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 90-21 اHــــؤرخ في 24
مــحــرم عــام 1411 اHــوافق 15 غــشت ســنــة 1990 واHــتــعــلق

rباحملاسبة العمومية 

- و�ــقــتــضى األمــر رقم 95-20 اHــؤرخ في 19 صــفــر
عـام 1416 اHـوافق 17 يـولـيـو سـنـة 1995 واHـتـعـلق �ـجـلس

rتممHعدل واHا rاحملاسبة

- و�قـتـضى األمر رقم 06-03 اHؤرخ في 19 جـمادى
الثـانية عام 1427 اHوافق 15 يولـيو سنة 2006 واHـتضمن

rالقانون األساسي العام للوظيفة العمومية

- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسي رقم 10-149 اHـؤرخ
في 14 جــمــادى الـثــانـيــة عـام 1431 اHـوافق 28  مـايــو ســنـة

rأعضاء احلكومة Wتضمن تعيH2010 وا

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 94-247 اHؤرخ
في 2 ربــيـع األول عـام 1415 اHــوافق 10 غــشت ســنــة 1994
rالذي يحدد صالحيات وزير الداخلية واجلماعات احمللية

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 10-322 اHؤرخ
في 16 مــحــرم عـام 1432 اHــوافق 22 ديــســمــبــر ســنــة 2010
واHـتضمن الـقانون األسـاسي Hستـخدمي األسالك اخلاصة

rلألمن الوطني

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 10-323 اHؤرخ
في 16 مــحــرم عـام 1432 اHــوافق 22 ديــســمــبــر ســنــة 2010
WــســتــخــدمـHــطـبــقــة عــلى اHــتــضــمن األحــكــام اخلــاصــة اHوا

rلألمن الوطني Wالشبيه

rوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم  ما يأتي :يرسم  ما يأتي : 

اHـــــاداHـــــادّة األولى :ة األولى : يــــــهـــــدف هــــــذا اHـــــرســــــوم إلـى إنـــــشـــــاء
اHــــؤســـــســــة االســــتـــــشــــفــــائـــــيــــة لـألمن الـــــوطــــنيr اHـــــســــمــــاة
"ليغليسـW" وحتديد تنظيمها وسيرهاr وتدعى في صلب

النص "اHؤسسة". 

الفصــل األول الفصــل األول 

أحكـام عـامةأحكـام عـامة

اHادة اHادة 2 : : تـعد اHؤسـسة االستـشفائيـة لألمن الوطني
اHــذكــورة فـي اHــادة األولى أعاله مـــؤســســة عـــمــومــيــة ذات
طــابع إداريr تــتـمــتع بـالــشـخــصــيـة اHــعـنــويـة واالســتـقالل

اHالي.

اHــــادة اHــــادة 3 : : تــــوضـع اHــــؤســــســــة حتت وصــــايــــة الــــوزيــــر
اHكلف بالداخلية وتتبع اHديرية العامة لألمن الوطني. 

4 : : يحـدد مـقـر اHؤسـسـة ببـلـدية األبـيـارr والية اHادة اHادة 
اجلــزائــر. و�ـــكن حتــويــلـه الى أي مــكــان آخـــر من الــتــراب

الوطني �وجب قرار من الوزير اHكلف بالداخلية. 

Wـكن إنشاء ملحـقات للمـؤسسة بقـرار مشترك ب�
الـــوزيــر اHــكـــلف بــالــداخـــلــيــة  والــوزيـــر اHــكــلف بـــاHــالــيــة

والسلطة اHكلفة بالوظيفة العمومية.

5 : : تــتـــولى اHــؤســســة ضــمــان الــتــكــفل الــطــبي اHـادة اHـادة 
بـكــافـة مـســتـخــدمي ومـتــقـاعــدي األمن الـوطــني وكـذا ذوي

حقوقهم.
وبهذه الصفة تكلفr على اخلصوص �ا يأتي: 

- ضـــمـــان مــهـــمـــة صـــحـــيـــة دائـــمــة فـي مـــجــال الـــعالج
والـكــشف والــتـشــخـيص والــوقــايـة واالســتـشــفـاء واخلــبـرة

rالطبية
- اHـســاهـمـة في تـنــفـيـذ الـبــرامج الـوطـنـيــة لـلـصـحـة
الــعــمــومـيــة وجــمــيع األنــشــطــة الـتـي تـســاعــد عــلى حــمــايـة

r الصحة وترقيتها
Wـــتـــواصل ونـــشــاطـــات حتـــســHضـــمـــان الــتـــكـــوين ا -
اHسـتوى وجتـديد اHـعلـومات لـفائـدة مسـتخـدمي اHؤسـسة

rعمول بهماHطبقا  للتشريع والتنظيم ا
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WستخدمHاستخدامها كـميدان للتربص لفـائدة ا -
 rعمول بهHطبقا للتنظيم ا Wشبه الطبي

- اHسـاهمة في حـماية الـبيئـة في اجملاالت اHرتـبطة
بالوقاية والنظافة والسالمة.

 يـــســتـــفــيـــد أيــضـــا من الـــتــكـــفل الــطـــبي لـــلــمـــؤســســة
مــسـتــخــدمـو الــهــيـاكل األخــرى الــتـابــعـة لــوزارة الــداخـلــيـة
واجلـمـاعـات احملـلـيـة وكـذا كل الـهــيـئـات الـتـابـعـة لـقـطـاعـات

أخرى على أساس اتفاقية.

الفصـل الثـانيالفصـل الثـاني
التنظيم والسيرالتنظيم والسير

اHــادة اHــادة 6 : : يـــســيــر اHــؤســـســة مــجــلـس إدارة ويــديــرهــا
مدير وتزود �جلس طبي. 

القســم القســم األولاألول
مجلس اإلدارةمجلس اإلدارة

اHـادة اHـادة 7 : : يتـشـكل مـجلس اإلدارة الـذي يـرأسه اHـدير
العام لألمن الوطني أو ¤ثلهr من :

rكلّف بالداخليةHثل الوزير ا¤ -
rكلف بالصحةHثل الوزير ا¤ -
 rاليةHكلّف باHثل الوزير ا¤ -

- ¤ـثل الصـنـدوق الـوطني لـلـتـأميـنـات االجـتمـاعـية
rللعمال األجراء

rثل التعاضدية العامة لألمن الوطني¤ -
rينتخبه نظراؤه Wالطبي WستخدمHثل ا¤ -

- ¤ـــثل اHـــســــتـــخـــدمـــW شـــبـه الـــطـــبـــيـــW يــــنـــتـــخـــبه
rنظراؤه

- ¤ـثل اHـستـخـدمـW اإلداريW والـتـقنـيـW ينـتـخبه
rنظراؤه

- رئيس اجمللس الطبي للمؤسسة.
يـــشـــارك مـــديــر اHـــؤســـســة فـي اجـــتــمـــاعـــات مــجـــلس

اإلدارة بصوت استشاري ويتولى أمانته.
rبكل شـخص �كنه Wـكن مجلس اإلدارة أن يـستـع�

بحكم كفاءتهr أن يساعده في أشغاله.
اHـــــــادة اHـــــــادة 8 : : يـــــتــــــداول مـــــــجــــــلس اإلدارةr ال ســـــيـــــــمــــــا

فـيــمـا يأتي:
- بــرامـج ومــخــطــطــات الــعــمل الــســنــويــة واHــتــعــددة
الــســنــوات لــلــمــؤســســةr وكــذا حــصــيــلــة نــشــاطــات الــســنـة

rنصرمةHا

- مـشروعي التنظـيم والنظام الـداخليW لـلمؤسسة
rوكذا التدابير األمنية

rؤسسةHمشروع ميزانية ا -
rالصفقات والعقود واالتفاقيات واالتفاقات -

- اقــتــنــاء األمالك اHــنــقـولــة والــعــقــاريــة والــتــصـرف
rفيها

rقبول أو رفض الهبات والوصايا -
Wمــــخــــطـــــطــــات الــــتـــــوظــــيف والـــــتــــكــــويـن وحتــــســــ -
Wالتابع WسـتخدمHـعلومات لفائدة اHستوى وجتديد اHا

rللمؤسسة
rؤسسةHالتقرير السنوي عن نشاطات ا -

- كل مـــســـألــة تـــهـــدف إلى حتـــســـW وتــنـــظـــيم وســـيــر
اHؤسسة.

يـعـد مـجـلس اإلدارة نـظـامـه الـداخـلي ويـصـادق عـلـيه
خالل اجتماعه األول.

اHــادة اHــادة 9 : يـــعـــيّـن أعـــضـــاء مـــجـــلس اإلدارة بـــقـــرار من
الــــوزيــــر اHــــكــــلّـف بــــالــــداخــــلــــيــــةr بــــنــــاء عــــلى اقــــتــــراح من
الـسلـطـات واHـنظـمـات الـتي ينـتـمـون إليـهـا Hدة ثالث (3)

سنوات قابلة للتجديد. 
rوفي حالـة انقـطاع عـهدة أحـد أعضـاء مجلس اإلدارة
يــتم اســتـخـالفه حـسـب األشـكــال نـفــســهـا إلى غــايــة انـتــهـاء

العهدة.
تــنــتـــهي عــهـــدة األعــضــاء اHـــعــيــنــW بـــحــكم وظـــائــفــهم

بانتهاء هذه األخيرة.
اHــادة اHــادة 10 : : يـــجــتـــمع مـــجـــلس اإلدارة في دورة عـــاديــة

مرتW (2) في السنة بناء على استدعاء من رئيسه.
و �ــكن أن يــجـتــمع في دورة غــيــر عـاديــة بــنــاء عـلى

طلب من رئيسه أو بطلب من نصف (2/1) أعضائه.
اHادة اHادة 11 : : يحدد رئـيس مجلس اإلدارة جـدول أعمال

االجتماعات بناء على اقتراح من مدير اHؤسسة.
تـــرسل االســـتــدعـــاءات مـــرفــقـــة بــجـــدول األعـــمــال إلى
أعــضــاء مــجـلـس اإلدارة قـبـل خـمــســة عــشـر (15) يــومــا عـلى
األقل من تـاريخ االجـتـمـاع. و�ـكن أن يـقـلص هـذا األجل في
الـدورات غيـر العـادية دون أن يـقـل عـن ثمانية (8) أيام. 
اHــــــــادة اHــــــــادة 12 : : ال تــــــــصـح مـــــــداوالت مــــــــجــــــــلس اإلدارة إال

بحضور نصف (2/1) أعضائه على األقل.
وفي حــالـــة عــدم اكــتــمـــال الــنــصــابr يــعـــقــد اجــتــمــاع
جـديد خـالل الـثـمـانـية (8) أيـام اHـوالـيـة لـتـاريخ االجـتـمـاع
اHـؤجل. وتصح مداوالت مـجلس اإلدارة حيـنئذ مـهما يكن

عدد األعضاء احلاضرين.
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اHـادة اHـادة 13 : : تـتـخـذ قـرارات مــجـلس اإلدارة بـاألغـلـبـيـة
الـبسيطـة ألصوات األعضـاء احلاضرين. وفي حـالة تساوي

عدد األصواتr يكون صوت الرئيس مرجحا.

حتـرر مــداوالت مــجـلس اإلدارة في مــحـاضــر وتـدون
في سجل خاص يرقمه ويؤشر عليه الرئيس.

اHـادة اHـادة 14 :  :  تـرسـل مـحــاضـر اHــداوالت خالل اخلـمــسـة
عـشـر (15) يـومــا الــتي تـلـي تـاريخ االجــتــمـاع إلى الــوزيـر

الوصي للموافقة عليها.

Wتـــكــون مـــداوالت مــجـــلس اإلدارة نــافـــذة بــعـــد ثالثــ
(30) يــومــا من تــاريـخ إرســالــهــاr مــا عــدا اعــتــراض صــريح

يبلغ خالل هذا األجل. 

القســم الثانيالقســم الثاني

اHديـراHديـر

اHـادة اHـادة 15 : :  يـعيّـن مديـر اHـؤسـسـة بـقـرار من الـوزير
اHكلّف بالداخلية بناء على اقتراح من اHدير العام لألمن

الوطني.

وتنهى مهامه حسب األشكال نفسها.

اHادة اHادة 16 :  :  يضمن اHدير سير اHؤسسة. 
ويكلّف بهذه الصفةr على اخلصوص �ا يأتي: 

rتنفيذ قرارات مجلس اإلدارة -
- تـمــثـيل اHــؤسـســة أمـام الــعـدالـة وفـي كـافــة أعـمـال

rدنيةHاحلياة ا
- إعداد مشاريع بـرامج ومخططات الـعمل وعرضها

rعلى  مجلس اإلدارة وضمان تنفيذها
Wإعــداد مــشــروعـي الــتــنــظــيم والـــنــظــام الــداخــلــيــ -

rللمؤسسة وعرضهما على مجلس اإلدارة
- الــســـهـــر عــلى احـــتـــرام الــنـــظـــام الــداخـــلي وقـــواعــد

rاألمن
- إعداد مشروع اHـيزانية الذي يـعرضه على مجلس

 rاإلدارة
- إبـرام الصفقـات والعقـود واالتفاقيـات واالتفاقات

rعمول بهماHطبقا للتشريع والتنظيم ا
- تــوظـيف وتــعــيـW اHــسـتــخـدمــW الــذين لم يـتــقـرر

 rآخر Wبشأنهم �ط تعي

 rWستخدمHارسة السلطة السلّمية على كافة ا¤ -

- إعـداد الـتـقـريـر الـسـنـوي عن الـنـشـاطـات وإرسـاله
إلى السلطة الوصية بعد مصادقة مجلس اإلدارة.

و هو اآلمر بصرف ميزانية اHؤسسة.

القسـم الثالثالقسـم الثالث

اجمللس الطبياجمللس الطبي

اHــادة اHــادة 17 : : اجملــلس الـــطــبي جــهـــاز اســتــشـــاري يــكــلف
بـتقـد� آراء واقـتراحـات وتـوصيـات حـول كل مسـألة ذات

طابع طبيr ذات صلة �هامه ال سيما : 

rؤسسةHبرامج الصحة في ا -

rمشاريع اقتناء التجهيزات الطبية -

rبرامج التظاهرات العلمية والطبية -

- بــرامج الــتــكــوين اHــتــواصل لــلــمــســتــخـدمــW شــبه
rللمؤسسة Wالطبي

- تــــقــــيــــيم نــــشــــاطــــات اHـــؤســــســــةr ال ســــيّــــمـــا الــــعالج
rوالكشف والتشخيص والوقاية واخلبرة الطبية

- كل مسألة يعرضها عليه مدير اHؤسسة.

اHادة اHادة 18 : : يضم اجمللس الطبي ما يأتي:

- أربـــــعــــة ( 4) رؤســـــاء مـــــصـــــالح طـــــبـــــيــــة جـــــراحـــــيــــة
rينتخبهم نظراؤهم

rؤسسةHمسؤول صيدلية ا -

- ¤ــثـل عن اHــســتــخــدمــW شــبه الــطــبــيــW ذي أعــلى
رتبة في سلك شبه الطبيrW ينتخبه نظراؤه.

rبكل شـخص �كنه Wكن اجملـلس الطـبي أن يسـتعـ�
بحكم كفاءتهr أن يساعده في أشغاله.

يـنــتـخب اجملـلس الــطـبي من بـW أعـضــائه رئـيـسـا ذا
السلك والرتبة األعلىH rدة أربع (4) سنوات. 

اHــادة اHــادة 19 : : يــجـــتــمع اجملـــلس الـــطــبي فـي دورة عــاديــة
مـرتـW (2) فـي الــســنــة بــنـــاء عــلى اســتــدعـــاء من رئــيــسه.
و�ـكــنه أن يـجــتـمـع في دورة غـيــر عـاديـة بــنـاء عــلى طـلب

من رئيسه أو بطلب من نصف (2/1) أعضائه.

اHــــــادةاHــــــادة 20 : : ال تــــــصـح مــــــداوالت اجملـــــــلـس الــــــطـــــــبي إال
بحـضور نصف (2/1) أعضـائه على األقل. وفي حـالة عدم
اكتـمال الـنصـابr يعـقد اجـتمـاع جديـد خالل الثـمانـية (8)
أيــام اHـوالــيـة لــتـاريخ االجــتـمــاع اHـؤجل. وتــصح مـداوالته

حينئذ مهما يكن عدد األعضاء احلاضرين. 

تتخذ قرارات اجملـلس الطبي باألغلبـية البسيطة
ألصــــوات األعـــضــــاء احلـــاضــــرين. وفـي حـــالــــة تـــســــاوي عـــدد

األصواتr يكون صوت الرئيس مرجحا.
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حترر مداوالت اجمللس الطبي في محاضر وتدون
في سجل خاص يرقـمه ويؤشر عليه مـدير اHؤسسة الذي

يتلقى نسخة منها.
اHــادة اHــادة 21 : : يـــعـــد اجملــلـس الــطـــبي نـــظـــامه الـــداخــلي

ويصادق عليه خالل اجتماعه األول.
يــعــد اجملــلـس الــطــبي تــقــريــرا ســنــويــا عن نــشــاطــاته

ويرسله إلى مدير اHؤسسة.
اHادةاHادة 22 : : يحـدد التنـظيم الـداخلي للـمؤسسـة بقرار
مشـتـرك بـW الـوزير اHـكـلف بـالـداخـليـة والـوزيـر اHـكلف

باHالية والسلطة اHكلفة بالوظيفة العمومية.
الفصــل الثالث الفصــل الثالث 
أحكام ماليـةأحكام ماليـة

اHـادة اHـادة 23 :   :  يـعـرض مشـروع مـيزانـيـة اHؤسـسـة الذي
يـــعـــده اHـــديـــر عـــلى مـــجـــلس اإلدارة لـــلـــمـــداولـــة. ثم يـــرسل
للـسـلطـة الـوصيـة وإلى الـوزير اHـكـلف باHـالـية لـلـموافـقة

عليهr طبقا للتشريع والتنظيم اHعمول بهما.

اHــادة اHــادة 24 : :  تــشــتــمـل مــيــزانـــيــة اHــؤســســـة عــلى بــاب
لإليرادات وباب للنفقات. 

- في باب اإليرادات :- في باب اإليرادات : 
rإعانات الدولة - 

rساهمات احملتملة للجماعات احملليةHا - 
 - مـــســاهــمــات الـــهــيــئــات واHـــؤســســات الــعـــمــومــيــة

 rعمول بهماHواخلاصة طبقا للتشريع والتنظيم ا
rالهبات والوصايا -

- كل اإليرادات األخرى اHرتبطة بنشاطات اHؤسسة.
- في باب النفقات :- في باب النفقات :
rنفقات التسيير -
-  نفقات التجهيز.

اHادة اHادة   25 : :  تـمسك مـحاسـبـة اHؤسـسة طـبقـا لقـواعد
احملـــاســبــة الـــعــمــومــيـــةr ويــســنــد تـــداول األمــوال إلى عــون

محاسب يعينه أو يعتمده الوزير اHكلف باHالية.

اHادة اHادة 26 : : يتـولى اHراقـبة اHالـية للـمؤسـسة مراقب
مالي يعينه الوزير اHكلف اHالية.

اHـــــادة اHـــــادة   27 : : يـــــــنــــــشــــــر هــــــذا اHــــــرســــــوم فـي اجلــــــريــــــدة
الرّسميّة للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

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

أحمد أويحيىأحمد أويحيى

مـــرســـوم تــــنـــفـــيـــذي مـــرســـوم تــــنـــفـــيـــذي رقمرقم  12 -  - 202 مــــؤر مــــؤرّخ في خ في 14 جـــمـــادى جـــمـــادى
r2012 ـــــوافق 6 مـــــايــــو ســـــنــــة  مـــــايــــو ســـــنــــةHـــــوافق  اHالـــــثــــانـــــيــــة عــــام الـــــثــــانـــــيــــة عــــام 1433 ا
يـــتــــضـــمـن إنـــشـــاء اHــــدرســـة الــــوطـــنـــيــــة لـــلــــجـــمـــاركيـــتــــضـــمـن إنـــشـــاء اHــــدرســـة الــــوطـــنـــيــــة لـــلــــجـــمـــارك

وتنظيمها وسيرها.وتنظيمها وسيرها.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

rإنّ الوزير األول
rاليةHبناء على تقرير وزير ا -

-  وبـناء على الـدستـورr السيمـا اHادتان 85-3 و125
r(الفقرة 2) منه

-  و�ــــقـــتــــضى الــــقــــانـــون رقم 90-21 اHــــؤرخ في 24
مــحــرم عــام 1411 اHــوافق 15 غــشت ســنــة 1990 واHــتــعــلق

rتممHعدل واHا rباحملاسبة العمومية
-  و�ـقــتــضى األمـر رقم 95-20 اHـؤرخ في 19 صـفـر
عـام 1416 اHـوافق 17 يـولـيـو سـنـة 1995 واHـتـعـلق �ـجـلس

rتممHعدل واHا rاحملاسبة
- و�قـتـضى األمر رقم 06-03 اHؤرخ في 19 جـمادى
الثـانية عام 1427 اHوافق 15 يولـيو سنة 2006 واHـتضمن

 rالقانون األساسي العام للوظيفة العمومية
- و�ــــقـــــتــــضى اHـــــرســــوم رقم 86 -61 اHــــؤرخ في 14
رجب عـام 1406 اHـوافق 25 مــارس سـنـة 1986 الــذي يـحـدد
شــروط قـــبــول الــطــلـــبــة واHــتــدربــW األجـــانب ودراســتــهم

rتممHعدل واHا rوالتكفل بهم
- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسي رقم 99-240 اHـؤرخ
في 17 رجـب عـــام  1420 اHــــوافق 27 أكــــتــــوبـــر ســــنـــة 1999
واHــتـعــلق بــالـتــعــيـW فـي الـوظــائف اHــدنـيــة والــعـســكــريـة

rللدولة
- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسي رقم 10-149 اHـؤرخ
في 14 جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1431 اHــوافق 28 مــايــو ســنــة

rأعضاء احلكومة Wتضمن تعيH2010 وا

- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم  91 -311
اHــؤرخ في 28 صــفــر عـام 1412 اHــوافق 7 ســبــتــمــبــر ســنـة
rواعتمادهم Wالعمومـي Wاحملاسبـ Wـتعلق بتعـيH1991 وا

rتممHعدل واHا
-  و�قـتـضى اHرسـوم التـنفـيذي رقم 95-54 اHؤرّخ
في 15 رمــضــان عـام 1415 اHـوافق 15 فــبـرايــر ســنـة 1995

rاليةHالذي يحدد صالحيات وزير ا
-  و�ــــقــــتــــضى اHـــــرســــوم الــــتــــنــــفــــيــــذي رقم 293-95
اHــــــــــؤرّخ فـي 5 جــــــــــمـــــــــادى األولـى عـــــــــام 1416 اHــــــــــوافـق  30
سبتمبر سنة 1995  واHتعلق بكيفيات تنظيم اHسابقات
واالمـــتـــحـــانــــات واالخـــتـــبـــارات اHـــهـــنــــيـــة في اHـــؤســـســـات

rتممHعدل واHا rواإلدارات العمومية
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-  و�قـتـضى اHرسـوم التـنفـيذي رقم 96-92 اHؤرّخ
في 14 شــــــوال عــــــام 1416 اHــــــوافق 3 مــــــارس ســـــــنــــــة 1996
واHـتــعـلق بـتـكـوين اHـوظـفــW وحتـسـW مـسـتـواهم وجتـديـد

rتممHعدل واHا rمعلوماتهم

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 10-286 اHؤرخ
في 8 ذي احلـجة عام 1431 اHـوافق 14 نـوفـمبـر  سـنة 2010
WـنتـمHا WـوظفـHتـضـمن القـانون األسـاسي اخلـاص باHوا

rلألسالك اخلاصة بإدارة اجلمارك

rوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -
يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي : 

اHـــــاداHـــــادّة األولى : األولى : يــــــهـــــدف هــــــذا اHـــــرســــــوم إلـى إنـــــشـــــاء
اHدرسة الوطنية للجمارك وحتديد تنظيمها وسيرها.

الفصل األولالفصل األول
التسمية  واHقر واHهامالتسمية  واHقر واHهام

اHاداHادّة ة 2 :  : تنـشأ مـدرسة وطنـية لـلجـماركr تدعى في
صلب النص " اHدرسة " .

3 :  : اHـــدرســــة مـــؤســـســــة عـــمـــومــــيـــة ذات طـــابع اHــاداHــادّة ة 
إداري تــتـمـتع بــالـشــخـصـيــة اHـعـنــويـة واالسـتــقالل اHـالي.
تـــوضع اHـــدرســة حتت وصـــايــة  الــوزيـــر اHــكـــلف بــاHـــالــيــة

وحتت سلطة اHدير العام للجمارك.

4 :  : يـــحـــدد مــــقـــر اHـــدرســـة فـي وهـــران. و�ـــكن اHــاداHــادّة ة 
حتـــويــله إلـى أي مــكـــان آخــر من الـــتــراب الـــوطــنـي حــسب

األشكال نفسها.

اHــاداHــادّة ة 5 :  : تــتـــولى اHـــدرســة الـــتــكـــوين الــتـــحــضـــيــري
والتكـوين اHتـخصص وجتـديد اHـعارف وحتـسW اHـستوى

لفائدة مستخدمي إدارة اجلمارك. 

وتكلف بهذه الصفة �ا يأتي :

rوضوعة على عاتقهاHتنفيذ برامج التكوين ا  -

- ضـــمـــان الـــتـــكـــوين اHـــتـــخـــصص لـاللــتـــحـــاق بـــرتب
ضـابط الـفرق ومـفـتش رئـيسـي ومفـتش عـمـيد لـلـجـمارك
اHـــفـــتـــوح لـــلـــتـــوظـــيف اخلـــارجيr وفـــقـــا ألحـــكـــام الـــقـــانـــون

rطبق عليهمHاألساسي اخلاص ا

rتواصل إلطارات اجلماركHضمان التكوين ا -

- ضـمــان الـتـكــوين  الــتـحــضـيـري Hــوظـفـي اجلـمـارك
rWمارسHا

- اHشـاركة في التـنظـيم اHادي Hسـابقات الـتوظيف
rهنيةHاخلارجي واالمتحانات واالختبارات ا

- إرســــاء عالقـــــات تــــبـــــادل وتـــــعــــاون مع الـــــهــــيـــــئــــات
rالوطنية أو الدولية التي تمارس نفس ميدان النشاط

- تــنـــشــيـط نــدوات وأيـــام دراســيـــة ومــلـــتــقـــيــات في
rإطار مهامها

- الــــقـــــيـــــام بــــكـل نـــــشــــاطـــــات الـــــدراســـــات والــــبـــــحث
rادة اجلمركيةHالتطبيقي في ا

- ضمان دورات تـكوين ودراسات تدخل ضمن إطار
مهامها  لصالح مستعملW آخرين.

 الفصل الثاني الفصل الثاني
 تنظيم اHدرسة وسيرها تنظيم اHدرسة وسيرها

اHـاداHـادّة ة 6 :  : يــديـر اHــدرسـة مــجـلس تــوجـيـه  ويـســيـرهـا
مدير. وتزود �جلس علمي وبيداغوجي.

الفرع األولالفرع األول
مجلس التوجيهمجلس التوجيه

7 :  : يضم مـجـلس التـوجـيهr الذي يـرأسه اHـدير اHاداHادّة ة 
العام للجمارك: 

rكلفة بالوظيفة العموميةHثل السلطة ا¤ -
rاليةHكلفة باHثل الوزارة ا¤ -

- اHـــديــــر اHـــكـــلـف بـــالــــتـــكــــوين بــــاHـــديــــريـــة الــــعـــامـــة
rللجمارك

r درسةHكان وجود اH دير اجلهوي للجماركHا -
rرئيس اجمللس العلمي والبيداغوجي للمدرسة -

Wاإلداريـــــ WـــــســـــتـــــخـــــدمـــــHـــــثل مـــــنـــــتــــــخب مـن ا¤ -
.Wوالتقني

rلـالســتــشـارة rWــكن مــجــلس الــتــوجــيه أن يــســتــعــ�
بكل شخص من شأنه أن يساعده في أشغاله.

يحـضـر مـديـر اHـدرسـة اجتـمـاعـات مـجـلس الـتـوجيه
بصوت استشاري ويتولى أمانته. 

اHـاداHـادّة ة 8 :  : يـعــW أعـضــاء مـجــلس الـتــوجـيه بــقـرار من
الـوزيـر اHــكـلف بـاHـالـيـة بـنـاء عـلى اقـتـراح من الـسـلـطـات

التابعW لها Hدة ثالث (3) سنوات قابلة للتجديد.

 وفــي حـــالــة انـــقــطـــاع عــضـــويــة أحــــد األعــضـــاءr يــتم
استخالفه حسب األشكـــال نفسهـا ويخـلفه العضو اجلديد

اHعW إلى غاية انتهاء العضوية.

Wال �كن أعـضاء مجـلس التـوجيه أن يعـتمدوا ¤ـثل
عنهم أثناء اجتماعات اجمللس.
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9 :  : يـكلف مـجـلس التـوجـيه بالـنـظر في جـميع اHاداHادّة ة 
اHسـائل اHـرتـبطـة بـالـسيـر الـعـام لـلمـدرسـةr ويـوافق على
بـــرنــامج الـــنــشـــاطــات ويـــســهـــر عــلى الـــتــقـــيــيم الـــســداسي

للظروف التي تطبق فيها هذه البرامج.
وبــهــذه الـصــفــةr يـتــداول مــجـلس الــتــوجـيـه ال سـيــمـا

فيما يأتي:
- اخملططات والبـرامج السنوية واHتعددة السنوات

rللتكوين والدراسات والبحوث التطبيقية
rيزانية واحلساب اإلداريHمشروع ا -

rمشاريع برامج التجهيز -
rللمدرسة Wالنظام والتنظيم الداخلي -

rالعقود واالتفاقيات واالتفاقات والصفقات -
rدرسة أو تهيئتهاHمشاريع توسيع ا -

rقبول الهبات والوصايا -
rمشاريع التعاون الدولي -

- الـــتـــقـــريـــر الـــســـنـــوي عن الـــنـــشـــاطـــات وحـــصـــيـــلـــة
التكوين.

اHـاداHـادّة ة 10 :  : يـجـتـمع مـجـلس الـتوجـيـه في دورة عـادية
مرتW (2) في السنة بناء على استدعاء من رئيسه.

و�ــكـنه أن يـجــتـمع في دورة غــيـر عـاديــة بـطـلب من
رئـيــسه أو بـطــلب من ثــلـثي (3/2) أعـضــائه أو بـطـلب من

مدير اHدرسة.
ترسل االستدعاءات بـصفة فردية مصحوبة بجدول
األعـمــال إلى أعــضــاء مــجــلس الــتــوجـيـه في ظــرف مـوصى
عــلـيهr قــبل خـمـســة عـشـر (15) يـومـا عــلى األقل من تـاريخ

االجتماع.
 �ـكن أن يـقـلص هـذا األجل بـالـنـسـبـة لـلـدورات غـير

العادية دون أن يقل عن ثمانية (8) أيام.
يــعــدّ رئــيس مــجــلس الــتــوجــيه جــدول األعــمــال بــنـاء

على اقتراح من مدير اHدرسة. 

اHــــاداHــــادّة ة 11 :  : ال تــــصح مــــداوالت مـــجــــلس الــــتــــوجـــيه إال
بحضور نصف (2/1) أعضائه على األقل.

وإذا لم يـكـتـمل الـنصـاب يـسـتدعـى مجـلس الـتـوجيه
rــوالــيــةHالجـــتــمــاع آخــر فـي غــضــون الــثـــمــانــيــة (8) أيــام ا
و�ـــكــــنه   حــــيــــنـــئــــذ الــــتـــداول مــــهــــمـــا يــــكن عــــدد أعـــضــــائه

احلاضرين.
تـتخذ قرارات مجـلس التوجيه بـاألغلبية الـبسيطة

ألصوات األعضاء احلاضرين.

وفي حـــــالــــة تـــــســـــاوي عــــدد األصـــــوات يــــكـــــون صــــوت
الرئيس مرجحا.

تـتـوج مداوالت مـجـلس التـوجـيه �حـاضـر تدّون في
سجل خاص يرقمـه ويؤشر عليه رئيس مجلس التوجيه.
يـوقع رئــيس مـجــلس الـتــوجـيه ومــديـر اHــدرسـة مــحـاضـر
اجـتـمـاعات مـجـلس الـتـوجـيه وتـرسل إلى الـوزيـر اHـكلف
بـاHـاليـة للـمـوافقـة عـليـها خالل الـثـمانـية (8) أيام اHـوالـية

لالجتماع.

اHاداHادّة ة 12 :  :  تعـد مـداوالت مجـلس التـوجيه نـافذة في
مـدة أقـصـاهـا ثالثـW (30) يـومــا ابـتـداء مـن تـاريخ اسـتالم
مــحــاضــر االجــتــمــاعــاتr مــا لم يـــبــلغ اعــتــراض صــريح من

السلطة الوصية.
ال تــعـد اHــداوالت في الـقــضـايــا اHـتــعـلــقـة بــاHـيــزانـيـة
واحلـــســـاب اإلداري ومــشـــاريع بـــرامج الـــتـــجـــهــيـــز وقـــبــول
الــهـبـات والـوصـايـا والـنـظـام الــداخـلي ومـشـاريع الـتـعـاون
الــدولـي نــافــذة إال بـــعــد اHــوافـــقــة الــصـــريــحـــة من الــوزيــر

اHكلف باHالية.

الفرع الثانيالفرع الثاني
اجمللس العلمي والبيداغوجياجمللس العلمي والبيداغوجي

13 :  : يـــرأس اجملــــلس الـــعـــلـــمـي والـــبـــيـــداغـــوجي اHــاداHــادّة ة 
أسـتـاذ دائم  يــحـوز أعـلـى صف أو رتـبـة ويــعـH Wـدة ثالث

(3) سنوات �وجب قرار من  مدير اHدرسة ويضم : 
- أسـتاذين (2) دائـمW منـتخبـW من نظرائـهما Hدة

rثالث (3) سنوات قابلة للتجديد
- أسـتـاذين (2)  مـؤقـتــW مـنـتـخــبـW من نـظــرائـهـمـا

rدة ثالث (3) سنوات قابلة للتجديدH
- اHـــديــــر اHـــكـــلـف بـــالــــتـــكــــوين بــــاHـــديــــريـــة الــــعـــامـــة

rللجمارك
- مـــديــر جــهـــوي لــلــجــمـــارك مــعــW من اHـــديــر الــعــام

 rدة ثالث (3) سنوات قابلة للتجديدH rللجمارك
rنائب مدير دراسات -

- نائب مدير التربصات.
�كن اجمللس العـلمي والبيداغـوجي أن يستعW بكل

شخص من شأنه أن يساعده في أعماله بحكم كفاءته.

اHاداHادّة ة 14 :  : يبـدي اجملـلس العـلمي والـبيـداغوجي رأيه
ويـقــدم اقـتــراحـات وتـوصــيـات تـتــعـلق بــاHـسـائـل اHـتـعــلـقـة
بــالـــســيــر الـبــــيـداغـــوجـي والــعـلــمي لــلـمــدرســةr ال سـيــمـا

فيما يأتي :
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- مــــشـــاريـع بـــرامـج الـــتــــكـــويـن وحتـــســــW اHـــســــتـــوى
rعارفHوجتديد ا

- مـــشـــاريـع بــرامـج الـــبـــحث الـــتـــطــبـــيـــقـي وتــنـــظـــيم
rدرسةHالتظاهرات العلمية ومنشورات ا

- تـــعــــديل بـــرنــــامج الـــدراســــات وكـــيـــفــــيـــات تـــقــــيـــيم
   rعارفHدورات التكوين ومراقبة ا

rالنظام البيداغوجي للمدرسة -

- تـــعـــيـــW جلــــان مـــنـــاقـــشـــة اHــــذكـــرات واHـــســـابـــقـــات
rواالمتحانات

- تـنظـيم مسـابقـات االلتـحاق �ـختـلف االمتـحانات
rدرسةHالتي تنظمها ا

- اتفاقيات الـتعاون والتبادل مع مـختلف الهيئات
rالوطنية واألجنبية

- اقــتــراح قــائــمــة الــشــهــادات الـتـي تـســمـح الـتــرشح
rدرسةHإلى مسابقة االلتحاق با

- كل مـــســألــة أخــرى ذات طــابع بــيـــداغــوجي وعــلــمي
وبحثي تطبيقي ذات الصلة �هامه.

اHــاداHــادّة ة 15 :  : يــجــتــمع اجملــلـس الــعــلــمي والــبــيــداغــوجي
مـــــرة كـل ثالثـــــة (3) أشـــــهـــــر فـي دورة عـــــاديـــــة بــــــنـــــاء عـــــلى

استدعاء من رئيسه.

و�ــكن أن يـجـتــمع في دورة غـيــر عـاديـة إمــا  بـطـلب
من رئــــيــــسه أو مـن ثـــلــــثي (3/2) أعــــضـــائـه أو بـــطــــلب من

مدير اHدرسة.  

 ال �كن أن يجتـمع اجمللس العلمي والبيداغوجي إال
بحضور نصف  (2/1)  أعضائه على األقل. 

وإذا لم يـكــتـمـل الـنــصـاب يــسـتــدعى اجملــلس الـعــلـمي
والبـيـداغوجي لالجـتمـاع  من جـديد في غـضـون الثـمانـية
(8) أيـام اHواليةr  و�كـنه حينئـذ االجتماع مـهما يكن عدد

أعضائه احلاضرين.

اHـــــاداHـــــادّة ة 16 :  : تـــــتـــــوج اجـــــتـــــمـــــاعـــــات اجملـــــلـس الـــــعـــــلـــــمي
والــبــيــداغـــوجي �ــحــاضـــر تــدون في ســجـل خــاص يــرقــمه
ويـؤشـر عـلـيه مـديـر اHـدرسـة. تـرسل مـحـاضـر اجـتـمـاعات
اجملـلس العلمي والـبيداغوجي  إلى اHـدير العام لـلجمارك
ومــــديــــر اHــــدرســــة خـالل الــــثــــمــــانــــيـــة (8) أيــــام الــــتي تــــلي

االجتماع.

يـعدّ اجملـلـس الـعلـمـي والبـيـداغـوجي نـظـامه الـداخـلي
ويصادق عليه خالل جلسته األولى.

الفرع  الثالثالفرع  الثالث
مدير اHدرسةمدير اHدرسة

اHـــــاداHـــــادّة ة 17 :  : يـــــتــــولـى مـــــديـــــر اHـــــدرســـــة إدارة اHــــوارد
البشرية واHـادية واHالية للمدرسة ويتخذ كل اإلجراءات

التي تسمح التنظيم والسير احلسن للمدرسة. 

و يكلف  بهذه الصفةr ال سيما �ا يأتي :

WـتــرشــحـHالــســهـر عــلى احــتــرام كـيــفــيــة انـتــقــاء ا -
rWتربصHوتقييم الطلبة  وا

Wاتــخـــاذ جـــمـــيع الـــتـــدابــيـــر الـــضـــروريــة لـــتـــحـــســ -
rدرسةHالتكوين با

- تـمـثــيل اHـدرسـة أمـام الــقـضـاء وفي جــمـيع أعـمـال
rدنيةHاحلياة ا

rتنفيذ مداوالت مجلس التوجيه -

Wإعــداد مــشــروعـي الــتــنــظــيم والـــنــظــام الــداخــلــيــ -
rللمدرسة

- إبــرام جـــمــيع الـــصــفـــقــات واالتـــفــاقـــيــات والـــعــقــود
rعمول بهHواالتفاقات في إطار التنظيم ا

-  تــعــيـــW اHــســتــخـــدمــW الــذيـن لم تــتــقـــرر طــريــقــة
rعمول بهHأخرى لتعيينهم وفقا للتنظيم ا

- ¤ـارسة الـسلطـة السـلّمـية عـلى جمـيع مسـتخدمي
rدرسةHا

- إعداد تقرير عن  نشاط اHدرسة.

�ـكن مـديـر اHـدرسـة تـفـويض إمـضـائه Hـساعـديه في
حدود صالحياتهم.

وهو اآلمر بصرف ميزانية اHدرسة.

اHـاداHـادّة ة 18 :  :  يـســاعــد مـديــر اHــدرسـة في مــهــامه ثالثـة
(3) نـــواب مــديـــرين مــكـــلــفـــW عــلـى الــتـــوالي بــالـــدراســات

والتربصات  وإدارة الوسائل.

اHــاداHــادّة ة 19 :  : يـــعــW مـــديـــر اHــدرســـة طـــبــقـــا لـــلــتـــنـــظــيم
اHعمول به.

يــعــW نــواب اHــديــريـن لــلــمــدرســة �ــوجب قــرار من
الوزير اHكلف باHالية.

يـــحــــدث تــــعـــويـض لـــفـــائـــدة مـــديـــر اHـــدرســـة ونــواب
اHــديــر ويــحــدد مــبــلــغه �ــوجـب قــرار من الــوزيــر اHــكــلف

باHالية.
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الفرع الرابعالفرع الرابع
التنظيم اإلداري للمدرسة التنظيم اإلداري للمدرسة 

اHاداHادّة ة 20 :  : تشمل اHدرسة الهياكل اآلتية :

rديرية الفرعية للدراساتHا -

rديرية الفرعية للتربصاتHا -

-  اHديرية الفرعية إلدارة الوسائل.

اHـاداHـادّة ة 21 :  : تــكـلف اHــديــريــة الـفـرعـيـــة لـلــدراسـات
ال سيما �ا يأتي:

- تـنـظـيـم الـتـكـويـن اHـتـخـصص وتــأطـيـره وتــقـيـيـمه
 rومتابعته

- اتـخـاذ اإلجـراءات الالزمـة الـتي تـهـدف إلى ضـمان
rدرسةHسابقات االلتحاق باH السير احلسن

- تـنــفــيـذ بــرنــامج الــتـكــوين اHــتــخـصـص ومـتــابــعـته
rومراقبته وتقييمه

- الـــقـــيـــام بـــكل نــــشـــاط بـــحث تـــطـــبــــيـــقي يـــهم اHـــادة
اجلمركية.

اHـاداHـادّة ة 22 :  : تــــكــلف اHــديـــريــة الـفــرعـيـة لـلــتـربـصـات
�ا يأتي:

rتنظيم التربصات ومتابعتها وتقييمها -

- ضــبط  الــبــرنــامج الــســنـوي لــلــتــربــصــات وضــمـان
تـنــظــيــمــهـا وتــطــبــيــقـهــا وكــذا تــقــيـيـم كل طــالب في مــكـان

 rتعيينه

- ضـمـان الــتـأطـيـر الـبـيــداغـوجي واإلداري والـتـقـني
 rتواصل والبحث التطبيقيHلنشاطات التكوين ا

- تــــنــــظــــيم دورات تــــكــــوين لــــلــــتــــحــــضـــيــــر Hــــنــــاصب
اHـــســــؤولــــيـــة وحتــــســــW الـــكــــفــــاءات والـــتــــكــــيـــيـف اHـــهــــني

rهام جديدةH  للموظف وكذا حتضيره

- تــنــفــيــذ الــبــرنــامـج الــســنــوي لــلــتــكــوين اHــتــواصل
لفـائـدة إطـارات اجلـمـارك والـسهـر عـلى مـتـابـعـته وضـمان

rحسن سيره

- تـرقيـة وتـطـويـر نشـاطـات الـبحث الـتـطـبـيقي في
اجملــــال اجلــــمــــركـيr وضــــمـــــان بــــثــــهــــا ال ســـــيــــمــــا عـن طــــريق

rنشوراتHا

- جــمـع وتــصـــنــيف األدوات الـــتــوثـــيــقـــيــة اHـــتــعـــلــقــة
بـــاHـــادة اجلـــمـــركـــيـــة وتـــوفـــيـــر الـــتـــوثـــيق الـالزم لـــلـــطـــلـــبــة

.Wواألساتذة والباحث

اHـاداHـادّة ة 23 :  : تـكـلف اHـديـريـة الـفـرعـيـة إلدارة الـوسـائل
بــالـتــنـشـيـط والـتـنــسـيـق بـW الـهــيـاكل اHــكـونــة لـلــمـدرسـة
وبـــقـــضـــايـــا اإلدارة الـــعـــامــة واHـــوارد الـــبـــشـــريـــة واHـــالـــيــة

والوسائل اHادية وإدارة األدوات الوثائقية.

24 :  : يـحدد الـتنـظـيم الداخـلي لـلمـدرسة بـقرار اHاداHادّة ة 
مـشـتــرك بـW الــوزيـر اHـكــلف بـاHــالـيـة والــسـلــطـة اHـكــلـفـة

بالوظيفة العمومية.

    الفـــــصل الثالث    الفـــــصل الثالث
االلتحاق باHدرسة ونظام الدراساتااللتحاق باHدرسة ونظام الدراسات

الفرع األول الفرع األول 
شروط االلتحاق باHدرسةشروط االلتحاق باHدرسة

اHـاداHـادّة ة 25 :  : يــخـضع االلــتـحــاق بـالــتـكــوين اHـتــخـصص
اHنـصوص عـليه في اHادة 5 (الـفقرة 2) أعالهH rسـابقة عن
طــريق االخــتـــبــارات تــفــتـح في حــدود اHــنـــاصب اHــتــوفــرة

بقرار من الوزير اHكلف باHالية. 

 وحتــدد مــدة الــتـكــوين اHــتــخــصص طــبــقـا لــلــتــنــظـيم
اHعمول به.

اHــاداHــادّة ة 26 :  : يـــخــضع االلــتـــحــاق بــالــتــكـــوين اHــتــواصل
Hـستخدمي الـتأطير خملـتلف مصالح إدارة اجلـمارك Hقرر

من اHدير العام للجمارك حتدد فيه مدة التكوين.

27 :  : �ــــــكـن اHـــــــتــــــرشـــــــحـــــــW األجــــــانـب الـــــــذين اHــــــاداHــــــادّة ة 
يــســتــوفــون الــشــروط اHــطــلــوبــة أن يــقــبــلــواr عــلـى أسـاس
الـشــهـادةH rــزاولـة الــتـكــوين في اHـدرســة طـبــقـا لــلـتـنــظـيم

اHعمول به.

الفرع الثاني الفرع الثاني 
تنــظيـم التـكويـنتنــظيـم التـكويـن

28 :  : يــــحـــــدد عـــــدد االخـــــتـــــبــــارات الـــــكـــــتـــــابـــــيــــة اHــــاداHــــادّة ة 
لـلـمسـابقـات اخلـارجيـة وطـبيـعـتهـا ومـعامـالتهـا وبـرامجـها
بــقـرار مــشــتـرك بــW الــوزيـر اHــكـلـف بـاHــالـيــة والــسـلــطـة

اHكلفة بالوظيفة العمومية. 

اHــاداHــادّة ة 29 :  : يــتـــضــمن الــتــكـــوين اHــتــخــصـص تــكــويــنــا
قـاعـديا مـشـتركـا ودروس ومـحاضـرات اHـنهـجـية  وأعـماال

تطبيقية وأعماال موجهة وتربصات ميدانية.

اHــاداHــادّة ة 30 :  : يــخــضع الـــطــلــبــةr عــنــد انــتـــهــاء الــتــكــوين
اHـتـخـصصr المـتحـان الـتـخـرج ومـنـاقشـة مـذكـرة وتـقـييم
تـــربـــصــهـمr ويــحـق لــهم فـي حــالـــة الـــنــجـــاح احلـــصـــول عــلى

شهادة اHدرسة الوطنية للجمارك. 
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اHـاداHـادّة  31 :  : يـحــدد نـظـام الـدراسـات وبـرامج الـتـكـوين
وتـنظـيم التـربـصات وكـيفـيات الـتقـييم الـنهـائي وتسـليم
Wـدرسـة الـوطـنـيـة لـلـجـمـارك بـقـرار مـشـتـرك بـHشـهـادة ا
الــوزيــر اHــكــلـف بــاHــالــيــة والــســلــطــة اHــكــلــفــة بــالــوظــيــفــة

العمومية. 

الفرع الثالثالفرع الثالث
حقــوق الطلبة وواجباتهمحقــوق الطلبة وواجباتهم

اHــــاداHــــادّة ة 32 :  : يــــخــــضع اHــــتــــرشــــحــــون اHــــقــــبــــولــــون في
الــتــكــوين الــذي تـــضــمــنه اHــدرســة جلــمــيع أحــكــام الــنــظــام

الداخلي للمدرسة.

اHــاداHــادّة ة 33 :  : يـــتــعـــW عــلـى الــطـــالب أثـــنــاء تـــربــصه أن
rــطبــقـــة عـلـى مـوظــفي اجلــمــاركHـتـــثل لـلــواجــبـات ا�
ال سيـمـا في مـجـال االنـضـبـاط وواجـبـات الـتـحـفظ والـسر

اHهني.    

اHــاداHــادّة ة 34 :  : يـــلــتـــزم الـــطــالـب اHــتـــحـــصل عـــلى شـــهــادة
اHــدرســة الــوطـنــيــة لــلــجـمــارك �ــجــرد حــصــوله عــلى هـذه

الشهادة بخدمة إدارة اجلمارك Hدة خمس (5) سنوات. 

الفــصل الرابعالفــصل الرابع
أحكام  مالــيةأحكام  مالــية

اHـاداHـادّة ة 35 :  : يـعــرض مـشــروع مـيــزانـيــة اHـدرســة الـذي
يعده مديرها على مجلس التوجيهr للمداولة بشأنه.

و يــعــرض عــلى الــوزيـر اHــكــلف بــاHــالــيـة لــلــمــوافــقـة
عليه.

اHاداHادّة ة 36 :  : تشتمل ميزانية اHدرسة :

في باب اإليرادات :في باب اإليرادات :

rاإلعانات التي تمنحها الدولة -

rالهبات والوصايا -

rدرسةHتعلقة بنشاطات اHاإليرادات اخملتلفة ا -

- إعانات الهيئات الدولية. 

في باب النفقات : في باب النفقات : 

rنفقات التسيير -

- نفقات التجهيز.

اHـاداHـادّة ة 37 :   :  تـمـسك مـحــاسـبـة اHـدرسـة حـسب قـواعــد
احملــاســـبــة الـــعــمــومـــيــة ويــســـنـــد تـــداول األمــوال إلى عــون

محاسب يعينه أو يعتمده الوزير اHكلف باHالية.  

اHـاداHـادّة ة 38 :  : يتـولى اHـراقـبـة اHالـيـة للـمـدرسـة مراقب
مالي يعينه الوزير اHكلف باHالية.

39 : :  يـــــــنــــــشــــــر هــــــذا اHــــــرســــــوم فـي اجلــــــريــــــدة اHـــــاداHـــــادّة ة 
الرّسميّة للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

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

أحمد أويحيىأحمد أويحيى
ـــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــ

مـــرســـوم تـــنـــفــيــــذي مـــرســـوم تـــنـــفــيــــذي رقمرقم  12 -  - 203 مــؤر مــؤرّخ في خ في 14 جـــمــادى جـــمــادى
الثـانية عام الثـانية عام 1433 اHوافق  اHوافق 6 مايـو سنة  مايـو سنة r r2012 يتعلـقيتعلـق

بالقواعد اHطبقة في مجال أمـن  اHنتوجـات.بالقواعد اHطبقة في مجال أمـن  اHنتوجـات.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

rإن الوزير األول
r بناء على تقرير وزير التجارة -

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

- و�ــــــقـــــتـــــضى الــــــقـــــانـــــون رقم 88-07 اHـــــؤرخ في 7
جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1408 اHــوافق 26 يــنــايــر ســنـة 1988

rتعلق بالوقاية الصحية واألمن وطب العملHوا
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 09-03 اHــــؤرخ في 29
صــفــر عـام 1430 اHـوافق 25 فــبـرايــر ســنـة 2009 واHــتــعـلق

rادة 10 منهHال سيما ا rستهلك وقمع الغشHبحماية ا
- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسي رقم 10-149 اHـؤرخ
في 14 جـمـادى الـثـانـيـة عام 1431 اHـوافـق 28 مـايـــو ســنـة

rأعضاء احلكومة Wتضمن تعيH2010 وا

- و�ــــقـــتــــضى  اHــــرســــوم  الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 465-05
اHـــؤرخ في 4 ذي الـقــعـــدة عــام 1426 اHـوافق 6 ديـســمــبــر

rطابقةHتعلق بتقييم اHســنة 2005 وا
- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم  الـــتــــنــــفـــيــــذي  رقم 467-05
اHـؤرخ في 8 ذي الـقــعــدة  عـام 1426 اHـوافق 10  ديـســمــبـر
سنة 2005 الذي يحدد شروط مـراقبة مطابـقة اHنتوجات

rستوردة عبر احلدود و كيفيات  ذلكHا
rو بعد موافقة رئيس اجلمهورية  -

يــــرسم ما يأتي :يــــرسم ما يأتي :

اHادة األولى : اHادة األولى :  تـطبـيقـا ألحكـام اHادة 10 من الـقانون
رقم 09-03 اHــــــؤرخ في 29 صــــــفـــــــر عــــــام 1430 اHــــــوافق 25
فبراير سنة 2009 واHذكورأعـالهr يهدف هذا اHرسوم إلى

حتديد القواعد اHطبقة في مجال أمن اHنتوجات.
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اHــادة اHــادة  2  :  : تــطــبـق أحــكــام هـــذا اHــرســوم عــلـى الــســلع
واخلــدمـــات اHــوضــوعـــة لالســـتــهالك كـــمــا هي مـــحــــددة في
أحكــام القـانـون رقم 09-03 اHؤرخ في 29 صـفر عام 1430
اHوافق 25 فبـراير سنة 2009 واHذكـور أعالهr مهما كانت

تقنيات وطرق البيع اHستعملة.

اHــــــادة اHــــــادة 3 :  : ال تــــــطـــــــبق أحــــــكـــــــام هــــــذا اHــــــرســـــــوم عــــــلى
اHـنــتـوجــات الـعـتــيـقــة و الـتـحف و اHــنـتــوجـات  الـغــذائـيـة
اخلـــام اHــوجـــهـــة لــلـــتــحــويل والـــبــيــوســـيــــدات واألســمــــدة
واألجــــــهـــــــــزة الــــــطــــــبـــــــيـــــــة واHـــــــــواد واHــــــســــــتـــــــحــــــضــــــــرات
الـــكــــيــــمـــيــــائــــيـــــةr الــــتـي تــــخـــــضـع ألحـــــكــــام تــــشــــريـــعـــــيـــة

وتنظيمية خاصة.

4 :  : عـــنــــدمـــا تـــكـــون بــــعض الـــســــلع و اخلـــدمـــات اHــادة اHــادة 
مــحـــمــيـــة أو خـــاضــعـــة لــتـــعــلـــيــمـــات أمن خـــاصــة تـــفــرضـــهــا
نصوص تـنظيـميـة خاصةr فـإن أحكـام هذا اHرسـوم تطبق
فقط عـلى اجلوانـب واألخطـار أو مجـمـوعة من األخـطار لم

تتكفل بها هذه التعليمات.

اHـادة اHـادة 5 :  : يـجب أن تــسـتــجـيـب الـســلـعــة و/أو اخلـدمـة
�ـجرد وضـعـهـا رهن االسـتهالكr لـلـتـعـليـمـات الـتـنظـيـمـية
WــــســـتــــهـــلــــكـــHــــتـــعــــلــــقــــة بــــهــــا فـي مـــجــــال أمن وصــــحـــة اHا

وحمايتهمr ال سيما فيما يتعلق �ا يأتي :  

- ¤ــيـزات  الـسـلــعـة من حـيـث  تـركـيـبــتـهـا  وشـروط
إنـتـاجـهـا وجتـمـيـعــهـا وتـركـيـبـهـا  واسـتـعــمـالـهـا وصـيـانـتـهـا

rوإعادة  استعمالها وتدويرها من جديد ونقلها
- شـــــروط الــــنـــــظـــــافــــة الـــــتي يـــــجب أن تـــــتــــوفـــــر في
األمـاكن اHــسـتــعـمــلـة لإلنــتـاج واألشــخـاص الــذين يـعــمـلـون

rبها
- ¤يزات و تدابـير األمن األخرى اHرتبـطة باخلدمة

rستهلكHوبشروط وضعها في متناول ا
- الـتــدابـيــر اHالئــمـة اHــوضـوعــة قــصـد ضــمـان تــتـبع

مسار السلعة أو اخلدمة. 
يــقــصـــد بــتــتـبــع مــســــار  الـســلــعـــة :بــتــتـبــع مــســــار  الـســلــعـــة :  اإلجـراء الـذي
يــسـمح بــتــتـبـع حـركـــة ســلـعــة من خالل عــمــلـيـــة إنــتـاجـــهــا
وحتــــويــــلــــــهــــا و تــــوضــــيــــبــــهـــا واســــتــــيــــرادهـــا وتــــوزيــــعــــهـــا
واستعمالهـا وكذا تشخيص اHنـتج أو اHستورد ومختلف
rفي تـــســويــقــهـــا واألشــخــاص الــذيـن اقــتــنــوهــا WـــتــدخــلــHا

باالعتماد على الوثائق.
يــقـصـد بــتـتــبع مــسـاراخلــدمـة : بــتـتــبع مــسـاراخلــدمـة : اإلجـراء الــذي يــسـمح
بــــتــــتــــبـع عــــمــــلــــيــــة تــــقـــد� خــــدمــــةr فـي كل مــــراحـل أدائــــهـــا

للمستهلك الذي استفاد منها باالعتماد على وثائق.    

- الـــتــدابـــيــر اHـــتــعـــلـــقــة بـــرقــابـــة مــطـــابـــقــة الـــســلـــعــة
أواخلدمة Hتطلبات األمن اHطبقة عليها.  

حتــدد تــعــلــيـمــات األمن اخلــاصــة بــسـلــعــة أو خــدمـة أو
فئة من السلع أو اخلدماتr عن طريق نصوص خاصة.

6 :  :  تــثـــبت مــطــابــقــة  الــســلــعــة أو اخلــدمــة  من اHـادة اHـادة 
حــيث إلـزامــيـة  األمن  بــالـنــظـر لألخــطـار الــتي  �ـكن  أن

تؤثر على صحة اHستهلك وأمنه.
 تـقـيّم مطـابـقـة السـلـعة أو اخلـدمـة من حيث إلـزامـية

األمن �راعاة :
rتعلقة بهاHقاييس اخلاصة اHالتنظيمات وا -
rستوى احلالي للمعارف و التكنولوجياHا -

rانتظاره Wاألمن الذي يحق للمستهلك -
- االستـعـمـاالت اHـرتـبـطـة بـحـسن الـسـيـر في مـجال

األمن أو الصحة.

اHــــادة اHــــادة 7 : :  ال تــــمـــنـع مـــطــــابــــقـــة الــــســــلـــعــــة أو اخلــــدمـــة
لـلـمـواصـفــات الـهـادفـة إلى ضـمـان إلـزامـيـة األمنr األعـوان
اHؤهلW اHـنصوص عليهم في أحكام اHادة 25 من القانون
رقم 09-03 اHــــــؤرخ في 29 صــــــفـــــــر عــــــام 1430 اHــــــوافق 25
فـبـرايـر سـنـة 2009 واHـذكـور أعالهr من  اتـخـاذ  الـتـدابـيـر

اHناسبة قصد :

-  احلـد من وضـعـهــا  في الـسـوق أو طـلب سـحـبـهـا أو
اسـتــرجـاعـهـا إذا أظـهـر الــتـطـور الـتـكـنــولـوجي أن الـسـلـعـة

rغير مضمونة

- توقيف اخلدمة إذا تبW أنها غير مضمونة. 
حتدد كـيـفيـات تـطـبيق هـذه اHـادة بقـرار من الـوزير

اHكلف بحماية اHستهلك و قمع الغش.

اHــــادة اHــــادة 8 : : فـي إطــــار رقــــابـــــة مــــطــــابـــــقــــة أمن الـــــســــلع
واخلدماتr يؤخذ بعW االعتبار على وجه اخلصوص :

- ¤ـــيــزات الـــســلـــعــة أو اخلـــدمــة �ـــا في ذلك شــروط
rاستعمالها

rتأثير السلعة أو اخلدمة على اجلوار -

- عرض الـسلـعة أو اخلدمـة واإلنذارات والـتعلـيمات
احملـتـمـلـة اخلـاصـة بـاسـتـعـمـالـهـا وكـذا كل الـبـيـانـات األخرى

rتعلقة بهاHا

- فـئــات اHــســتـهــلــكــW اHـعــرضــW حلــاالت خـطــر عــنـد
استعمال السلعة أو اخلدمة. 
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اHادة اHادة 9 :  : تعـتبر كل سـلعة أو خـدمة مضـمونة عـندما
تـكـون مـطـابـقـة Hـتـطـلـبـات األمنr كـمـا هـو مـنـصـوص علـيه

في التنظيم اHعمول به.

اHــــادة اHــــادة  10 :  : يــــجـب عـــلـى اHــــنــــتــــجـــW واHــــســــتــــوردين
ومــــقــــدمـي اخلــــدمــــات وضع فـي مــــتــــنــــاول اHــــســــتـــــهــــلك كل
اHــعـلــومـات الـضــروريـة الــتي تـســمح له بــتـفــادي األخـطـار
احملـتمـلة و اHـرتـبطـة بـاستـهالك و/ أو بـاستـعمـال الـسلـعة
أو اخلـدمـة اHـقدمـة وذلك طـيـلة مـدة حـياتـه العـاديـة أو مدة

حياته اHتوقعة بصفة معقولة.
وفي هـذا اإلطارr يجب عـلى اHنـتجW واHـستوردين
ومــقـــدمي اخلــدمـــات اتــخـــاذ الــتــدابـــيــر اHالئـــمــة اHـــتــعـــلــقــة
�ـمـيـزات الـســلع أو اخلـدمـات الـتي يـقــدمـونـهـا والـتي من

شأنها :
- جـــعــــلـــهم يـــطــــلـــعـــون عـــلـى األخـــطـــار الــــتي �ـــكن أن
تسـببها سـلعهم أو خـدماتهم عـند وضعـها في السوق و/أو

 rعند استعمالها
rاتــخــاذ اإلجــراءات الالزمـة لـتــفـادي هـذه األخـطـار -
ال سيـماr سـحب اHنتـوجات من الـسوق واإلنـذار اHناسب
والــفــعـــال لــلــمـــســتــهــلـــكــW واســتـــرجــاع اHــنـــتــوج الــذي في

حوزتهم أو تعليق اخلدمة.
ال يـعـفي وضع اHـعـلـومـات اHـبـيـنـة أعاله في مـتـناول
اHستهلـكW اHنتجW واHسـتوردين ومقدمي اخلدمات من
احـترام االلتزامـات األخرى اHنصـوص عليها فـي التنظيم
اHعمول بهr ال سيما تلك الواردة في أحكام هذا اHرسوم.

اHــادة اHــادة  11 : : يــلـــزم اHــنـــتــجـــون واHــســـتــوردونr قـــصــد
وضـع األحـكــام اHــنــصـوص عــلــيــهــا في اHــادة 10 أعـاله حــيـز

التنفيذr بالقيــام على اخلصوصr �ا يأتي :
-  اإلشــــارة عــــلى الــــغـالف و الـــتــــوضــــيـب لـــهــــويــــتــــهم
وعــنــاوين االتــصــال ومــرجع اHــنــتــوج ورقم حــصــته  و/أو

rتاريخ صنعه وكذا بلده األصلي
rبشأن متابعة منتوجاتهم WوزعHإعالم ا  -

-  مسك سجل خاص بالشكاوى r عند االقتضاء.

اHــــادة اHــــادة  12 : : ال �ـــــكن أن تـــــوضـع اHــــنـــــتــــوجـــــات غــــيــــر
اHــسـوقــــة فـي بــلـدهــــا األصـــلي بـســبـب عـــدم مـطــابــقـتــهــا

Hتطلبـات األمــنr  في السوق الوطنية.
يـــجب أن تــســتـــجــيب اHــنـــتــوجــات اHــســـتــوردة غــيــر
rاحملــمـــيـــة بـــتــنـــظـــيم وطـــني في مـــجـــال مــتـــطـــلـــبــات األمن
Hتـطلبـات األمن اHعمـول بها في بـلدها األصـلي أو في بلد

اHصدر.  

اHـادة اHـادة 13 :  : يـســهــر اHــوزعـون عــلى االمــتــثـال لــقــواعـد
أمـن اHـــنــتـــوجـــات اHـــوضـــوعـــة في الـــســـوقr خـــصـــوصـــا عن

طريق :

- مـسك الـوثـائق الالزمـة Hـتابـعـة مـسـار اHـنـتـوجات
rوتوفيرها

- إرسـال اHـعـلـومـات اHـتعـلـقـة بـاألخـطـار اHـسـجـلة أو
Wــنـــتــوجــات لــلــمــنــتــجــHــرتــبــطــة بــهــذه اHــعــلن عــنـــهــا واHا

rستوردينHأوا

- اHــشـاركـة في الــتـدابـيـر اHــتـخـذة من اHــنـتـجـW أو
اHـــســـتـــورديـن والـــســـلـــطــــات اخملـــتـــصــــة اHـــؤهـــلـــة لــــتـــجـــنب

األخطار.

اHـادةاHـادة 14 : : إذا عـلم اHـنتـجـون واHـستـوردون ومـقـدمو
اخلــدمــات أو كــان يــجـب عــلــيــهم أن يــعــلــمــواr ال ســيــمــا عن
طــريق تــقــيــيم األخــطـــار أو عــلى أســاس اHــعــلــومــات الــتي
يـــحــــوزونـــهـــا r بـــأن الـــســــلـــعـــة اHـــوضـــوعــة فـي الـــســوق أو
اخلـدمـة اHـقـدمـة لـلــمـسـتـهـلك تـشـكـل خـطـرا عـلى صـحـته أو
أمــنهr فــإنــهم مــلــزمـون بــإعالم  مــصــالح  الــوزارة اHــكــلــفـة
بـحــمـايـة اHـسـتـهـلـك و قـمع الـغش اخملـتـصــة إقـلـيـمـيـا فـورا

بذلك.

اHـادة اHـادة 15 : : تــتـخـذ اإلدارة اHـكـلــفـة بـحـمـايــة اHـسـتـهـلك
وقــــمع الــــغش فـي جــــمـــيـع  مـــراحـل عــــمـــلــــيــــة الــــوضع رهن
االسـتـهالك وبعـد أخـذ رأي الهـيـئات واHـؤسـسات الـتـقنـية
اHـعـنيـةr كل الـتـدابيـر قـصد سـحب كل سـلـعــة من الـسوق
أو تــوقــيـــف اخلــدمـــة إذا كــانـت ال تــســتــجــيب Hــتــطــلــبــات

األمنr خصوصا عبر :

- تــبـــلــيغ اHــتــدخـــلــW اHــعــنــيـــW عن طــريق إنــذارات
مـــحـــررة بـــوضـــوح وتـــشـــيـــر إلـى األخـــطـــار الـــتي �ـــكن أن
تشكلها الـسلعة أو اخلدمة اHـوضوعة في السوق وإلزامهم

rبإعادة مطابقتها

- تــوجــيـه أوامــر إلى اHــتــدخــلـــW اHــعــنــيــW بــاإلعالم
حـول األخطـار الـناجـمـة عن السـلع أو اخلـدمات الـتي �كن
أن تــــشـــــكل أخــــطـــــارا لــــبـــــعض األشــــخـــــاصr و إعالمـــــهم في

rالئمةHناسب و بكل الطرق اHالوقت ا

- اتــخــاذ الـتــدابــيـر الالزمــةr بـالــنـسـبـة لـكل سـلـعـة
rWــســتــهــلــكــHأو خـــدمــة تــشــكل خــطــرا عــلى صــحــة و أمن ا
قـصــد جتـــنب وضــعــهــا فـي الــســوق و إعــداد الــتــدابــيــر
الــــضـــــروريــــة اHــــــرافـــــقـــــة لــــلــــســـــهـــــر عــــــلى احــــتــــرام هــــذه

rالتدابير
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- الــسـهــر عـلى تــنـظــيم ومــتـابــعـة كل ســلـعــة خـطــيـرة
مــوضــوعـة في الــسـوق بــسـحــبــهـا الــفـعــلي و الـفــوري وكـذا
WـــســــتــــهــــلــــكـــHـالئـــمــــة و إعـالم اHإتـالفـــهــــا وفـق الـــشــــروط ا
بـاألخطـار الـتي تـشكـلـهـا وإلزام اHـنـتـجW أو اHـسـتوردين

.WستهلكHباسترجاعها لدى ا WوزعHوا

اHـادة اHـادة 16 : : �ـكن اإلدارة اHـكـلــفـة بـحـمـايــة اHـسـتـهـلـك
وقــمع الــغش قــصــد وضـع األحـكــام  اHــنــصــوص عــلــيــهــا في
اHادة 15 أعاله حيز الـتنـفيذr الـلجـوء إلى أي هيئـة تقـنية
مـخـتـصـة بـإمكـانـهـا مـسـاعـدتـهـا عـلى تـقـيـيم األخـطار الـتي
�كن أن تـشكلـها السـلعة أو اخلـدمة اHوضوعـة لالستهالك.

اHــــادةاHــــادة 17 : : يــــنـــشــــأ لــــدى الـــوزيــــر اHـــكــــلف بــــحـــمــــايـــة
اHـســتــهـلـك و قـمع الــغش شــبــكـة لـإلنـذار الــســريعr مـكــلــفـة
�ـــتـــابــعـــة اHـــنــتـــوجـــات الــتي تـــشـــكل أخـــطــارا عـــلى صـــحــة

اHستهلكW وأمنهم.

اHادةاHادة 18 : : تتكون شبكة اإلنذار السريع من ¤ثلي :
rـســتـهـلك و قـمع الـغشHـكـلـف بـحـمـايـة اHالـوزيـر ا -

rرئيسا
rــكــلف بــالــداخــلــيــة واجلــمــاعــات احملــلــيــةHالــوزيــر ا -

rعضوا
rعضوا rاليةHكلف باHالوزير ا -

rعضوا rناجمHكلف بالطاقة واHالوزير ا-
r عضوا rائيةHوارد اHكلف باHالوزير ا -

- الـــوزيــــر اHــــكــــلف بــــالـــصــــحــــة والــــســـكــــان و إصالح
r عضوا rستشفياتHا

rــكــلف بـــالــفالحـــة والــتــنـــمــيــة الـــريــفــيــةHالــوزيـــر ا -
r عضوا

- الــــوزيــــر اHـــــكــــلف بـــــالــــصــــيــــد الـــــبــــحــــري واHــــوارد
r عضوا rالصيدية

- الـوزيـر اHكـلف بـالـصنـاعـة واHؤسـسـات الصـغـيرة
rعضوا rتوسطة و ترقية االستثمارHوا

rــكـلـف بـالــتـهــيـئــة الـعــمـرانــيـة والــبـيــئـةHالــوزيـر ا -
rعضوا

rكلف بالنقل عضواHالوزير ا -
rـكلف بـالـسـيـاحة والـصـنـاعـة التـقـلـيـديةHالـوزيـر ا -

rعضوا
- الــوزيـر اHــكـلـف بـالــبـريــد وتـكــنــولـوجــيـات اإلعالم

rعضوا rواالتصال
- الوزير اHكلف باالتصالr عضوا.

اHـادةاHـادة 19 :  : تــغـطي شــبـكــة اإلنـذار الــسـريع كل الــسـلع
واخلـــدمــات �ـــفــهــوم أحـــكــام هـــذا اHــرســومr اHـــســوقـــة عــبــر
الــــتــــراب الــــوطــــنـي واHــــوجــــهــــة  لـالســــتــــعــــمـــــال الــــنــــهــــائي
لـــلـــمـــســـتـــهـــلـك و ذلك في جــــمـــيع مـــراحل عــــمـــلـــيـــة الـــوضع

لالستهالك. 

اHـادة اHـادة 20 : :  تـتـولى اإلدارة اHركـزيـة لـلـوزارة اHـكـلـفة
بــحــمــايــة اHــســتــهــلـك وقــمع الــغش ومــصــاحلــهــا اخلــارجــيــة
اHـكـلـفـة بـتـطـبـيـق الـتـدابـيـر اHـتـعـلـقـة �ـتـابـعـة اHـنـتـوجـات

اخلطيرةr بث معلومات شبكة اإلنذار السريع.

اHـادة اHـادة 21 : : �ــكن أن تـتـواصل شـبــكـة اإلنـذار الـسـريع
بــشــبــكــات اإلنــذار اجلــهــويــة أو الــدولــيــة. كــمــا تــربط هــذه
الشبكة العالقـات وتتبادل اHعلومـات مع جمعيات حماية
اHـستـهلـكـW واجلمـعيـات اHهـنـية وجـمعـيـات أرباب الـعمل

األكثر تمثيال.

اHـادة اHـادة  22 : : تـبــاشــر شـبــكــة اإلنـذار الــسـريـع كل عـمل
من شأنه :

- ضـــــمـــــان الـــــبـث الـــــفـــــوري وبـــــدون انـــــتـــــظـــــار عـــــلى
اHستوى الوطني أواجلهوي أو احمللي حسب طبيعة اخلطر
اHــعــrW لـــكل مــعـــلــومــة من شـــأنــهــا أن تــؤدي إلـى الــســحب
الفوري من السوق لكل منتوج من شأنه اإلضرار بصحة

rستهلك أو أمنهHا

- وضع اHــــعــــلـــومــــات الــــتـي حتــــــوزهـــا واHــــتــــعـــلــــــقـــة
بــــاألخـــطـــــار الــــتي تـــشــــكـــلـــــهــــا اHـــنـــتــــوجـــــات عـــلـى صـــحـــة

.WستهلكHوأمنهـم في متناول ا WستهلكHا

     حتـــدد كـــيـــفـــيـــات تـــنـــظـــيم وعـــمـل شـــبـــكـــة اإلنــذار
الــســريـع بــقـرار مـن الــوزيــر اHــكـلـف بــحــمــايـة اHــســتــهــلك

وقمع الغش.  

اHـادة اHـادة 23 :  : تــطـبـق الـعــقــوبــات اHــنـصــوص عــلــيــهـا في
التـشريع اHـعمـول بهr ال سيـما أحـكام القـانون رقم 03-09
اHــؤرخ في 29 صــفــر عـام  1430 اHــوافق 25 فــبــرايــر ســنـة
2009 واHـــــذكـــــور أعـالهr عــــلـى كل مـــــخـــــالـــــفـــــة ألحـــــكـــــام هــــذا

اHرسوم.

24 : :   يـــــــنــــــشــــــر هــــــذا اHــــــرســــــوم فـي اجلــــــريــــــدة اHـــــادة اHـــــادة 
الرّسميّة  للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

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

أحمد أويحيىأحمد أويحيى
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مراسيم فرديمراسيم فرديّةمراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة
مرسـومـان رئـاسـيمرسـومـان رئـاسـيّـان مـؤرـان مـؤرّخان في خان في 19  جـمـادى األولى عام جـمـادى األولى عام
1433 اHــوافق  اHــوافق 11  أبـــريل ســـنـــة   أبـــريل ســـنـــة r2012 يـــتـــضـــمr يـــتـــضـــمّـــنـــانـــنـــان

.Wإنهاء مهام رئيسي ديواني واليWإنهاء مهام رئيسي ديواني والي
ــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 19 جــــــمـــــادى
األولى عـام 1433 اHـوافق 11 أبـريل سـنة 2012 تنـهى مـهام
الـــسّــيــد عــــز الــدين حــمــــاديr بـــصــفــتـه رئــيــســـا لــديــــوان

والي والية إيليزيr لتكليفه بوظيفة أخـرى.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 19 جــــــمـــــادى
األولى عـام 1433 اHـوافق 11 أبـريل سـنة 2012 تنـهى مـهام
الــسّــيــد عــبــد الــرحــمــان خلــضــر فــواتــيحr بــصــفــتـه رئــيــسـا
لديوان والي والية تيسمسيلتr لتكليفه بوظيفة أخـرى.

ـــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــ

مــرســوم رئـــاسيمــرســوم رئـــاسيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 19  جــمــادى األولى عــام  جــمــادى األولى عــام 1433
اHـوافق اHـوافق 11  أبـريل سنة   أبـريل سنة r2012 يـتضـمr يـتضـمّن إنـهاء مـهامن إنـهاء مـهام

مدير التقنW والشؤون العامة في والية أدرارمدير التقنW والشؤون العامة في والية أدرار.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 19 جــــــمـــــادى
األولى عـام 1433 اHـوافق 11 أبـريل سـنة 2012 تنـهى مـهام
Wبـــصـــفـــته مـــديـــرا لـــلـــتـــقـــنــ rالـــسّـــيـــد حـــســـان بن الـــطـــيب
والـــــشــــــؤون الـــــعــــــامـــــــة فـي واليــــــــة أدرارr لـــــتـــــكـــــلـــــيـــــفـــه

بـوظيفــة أخـرى.
ـــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــ

مــرســوم رئـــاسيمــرســوم رئـــاسيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 19  جــمــادى األولى عــام  جــمــادى األولى عــام 1433
اHـوافق اHـوافق 11 أبـريل سـنة  أبـريل سـنة r2012 يـتضـمr يـتضـمّـن إنـهـاء مـهامـن إنـهـاء مـهام
مـــديــــرين لــــلــــمـــواصـالت الــــســـلــــكــــيـــة والـالســـلــــكــــيـــةمـــديــــرين لــــلــــمـــواصـالت الــــســـلــــكــــيـــة والـالســـلــــكــــيـــة

.Wالوطنية في واليت.Wالوطنية في واليت
ــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 19 جــــــمـــــادى
األولى عـام 1433 اHـوافق 11 أبـريل سـنة 2012 تنـهى مـهام
الـسّيـدين اآلتي اسمـاهما بـصفـتهـما مـديرين لـلمواصالت
rWاآلتـيـتـ Wالـســلـكـيـة والالسـلـكــيـة الـوطـنـيـة فـي الـواليـتـ

لتكليف كل منهما بوظيفة أخـرى :

- ســــــيــــــدي مــــــحــــــمــــــد احلــــــبــــــيـب كــــــيــــــسـيr في واليــــــة
rتامنغست

- ساعد فالتيr في والية سيدي بلعباس.

مــرســوم رئـــاسيمــرســوم رئـــاسيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 19  جــمــادى األولى عــام  جــمــادى األولى عــام 1433
اHـوافق اHـوافق 11 أبـريل سـنة  أبـريل سـنة r2012 يـتضـمr يـتضـمّـن إنـهـاء مـهامـن إنـهـاء مـهام

رئيس دائرة بواسماعيل بوالية تيبازة.رئيس دائرة بواسماعيل بوالية تيبازة.
ـــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 19 جــــــمـــــادى
األولى عـام 1433 اHـوافق 11 أبـريل سـنة 2012 تنـهى مـهام
الـسّيد مـحمـد قرداحr بـصفتـه رئيسـا لدائـرة بواسـماعيل

بوالية تيبازةr لتكليفه بوظيفة أخـرى.
ـــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــ

مراسيـم رئاسيمراسيـم رئاسيّـة مؤرـة مؤرّخة في خة في 19  جـمادى األولى عام  جـمادى األولى عام 1433
اHـوافق اHـوافق 11  أبـريل سنة   أبـريل سنة r2012 تـتضـمr تـتضـمّن إنـهاء مـهامن إنـهاء مـهام

كتاب عامW لدى رؤساء دوائر.كتاب عامW لدى رؤساء دوائر.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 19 جــــــمـــــادى
األولى عـام 1433 اHـوافق 11 أبـريل سـنة 2012 تنـهى مـهام
الـسّـيـدين اآلتي اسـمـاهـمـا بـصـفـتـهـمـا كـاتـبـW عـامـW لـدى

: Wاآلتيت Wفي الواليت Wرئيسي دائرت
rدائـرة وادي الفـضة بـوالية الـشلف rأمحـمد تـبوج -

rإلحالته على التّقاعد
- رشيد عوسيr دائرة صالح باي بوالية سطيف.

ــــــــــــــــــــــــــــــ
�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 19 جــــــمـــــادى
األولى عـام 1433 اHـوافق 11 أبـريل سـنة 2012 تنـهى مـهام
الــسّـيــد مـحـرز مــعـمـريr بــصـفــته كـاتـبــا عـامــا لـدى رئـيس

دائرة تيزي وزوr لتكليفه بوظيفة أخـرى.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 19 جــــــمـــــادى
األولى عـام 1433 اHـوافق 11 أبـريل سـنة 2012 تنـهى مـهام
الـسّـيـد مـحمـد عـز الـدينr بـصـفتـه كاتـبـا عـامـا لـدى رئيس

دائرة إيقلي بوالية بشار.
ـــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــ

مــرســوم رئـــاسيمــرســوم رئـــاسيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 19  جــمــادى األولى عــام  جــمــادى األولى عــام 1433
اHـوافق اHـوافق 11 أبـريل سـنة  أبـريل سـنة r2012 يـتضـمr يـتضـمّـن إنـهـاء مـهامـن إنـهـاء مـهام

الكاتب العامالكاتب العامّ لوالية مستغا�. لوالية مستغا�.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 19 جــــــمـــــادى
األولى عـام 1433 اHـوافق 11 أبـريل سـنة 2012 تنـهى مـهام
الـسّـيـد عـبـد الـعزيـز مـعـيـوشr بـصـفـته كـاتـبـا عـامـا لـوالية

مستغا�r لتكليفه بوظيفة أخـرى.
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مــرســوم رئـــاسيمــرســوم رئـــاسيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 19  جــمــادى األولى عــام  جــمــادى األولى عــام 1433
اHـوافق اHـوافق 11 أبـريل سـنة  أبـريل سـنة r2012 يـتضـمr يـتضـمّـن إنـهـاء مـهامـن إنـهـاء مـهام
مفتشW �فشية مصالح احملاسبة باHديرية العامةمفتشW �فشية مصالح احملاسبة باHديرية العامة

للمحاسبة بوزارة اHاليللمحاسبة بوزارة اHاليّة.ة.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 19 جــــــمـــــادى
األولى عـام 1433 اHـوافق 11 أبـريل سـنة 2012 تنـهى مـهام
الـسّـيـدين اآلتي اسـمـاهـمـا بــصـفـتـهـمـا مـفـتـشـW �ـفـتـشـيـة
مـصــالح احملـاســبـة بــاHـديـريــة الـعــامـة لــلـمــحـاســبـة بـوزارة

اHاليّةr إلحالتهما على التّقاعد :
rعبد الرحمان مزيان -

- ابراهيم فرحات.
ـــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــ

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

بوزارة الشؤون الدينية واألوقـاف.بوزارة الشؤون الدينية واألوقـاف.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 16 جــــــمـــــادى
األولى عـام 1433 اHـوافق 8 أبــريل سـنـة 2012 تـنــهى مـهـام
الـــسّـــيـــدين اآلتي اســـمـــاهـــمـــا بــوزارة الـــشـــؤون الـــديـــنـــيــة

واألوقـاف :
- مـــحــمـــد صالح الـــدين قـــاســمـي احلــســـنيr بـــصـــفــته

rمفتشا عـامّا
- بــــلـــقـــاسم بـــوخــــرواطـــةr بـــصـــفـــتـه مـــديـــرا لألوقـــاف

والزكاة واحلج والعمرةr إلحالته على التّقاعد.
ـــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــ

مــرســوم رئـــاسيمــرســوم رئـــاسيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 19  جــمــادى األولى عــام  جــمــادى األولى عــام 1433
اHـوافق اHـوافق 11 أبـريل سـنة  أبـريل سـنة r2012 يـتضـمr يـتضـمّـن إنـهـاء مـهامـن إنـهـاء مـهام
مـديـر إدارة الـوســائل بـوزارة الـشـؤون الــديـنـيـة -مـديـر إدارة الـوســائل بـوزارة الـشـؤون الــديـنـيـة -

سابقا.سابقا.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 19 جــــــمـــــادى
األولى عـام 1433 اHـوافق 11 أبـريل سـنة 2012 تنـهى مـهام
الــسّـيــد مـحــمـد أوكـبــدانr بـصــفـته مــديـرا إلدارة الــوسـائل

بوزارة الشؤون الدينية - سابقاr بناء على طلبه.
ـــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــ

مــرســوم رئـــاسيمــرســوم رئـــاسيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 19  جــمــادى األولى عــام  جــمــادى األولى عــام 1433
اHـوافق اHـوافق 11 أبـريل سـنة  أبـريل سـنة r2012 يـتضـمr يـتضـمّـن إنـهـاء مـهامـن إنـهـاء مـهام

مديرين للمجاهدين في الواليات.مديرين للمجاهدين في الواليات.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 19 جــــــمـــــادى
األولى عـام 1433 اHـوافق 11 أبـريل سـنة 2012 تنـهى مـهام
الـسّـادة اآلتــيـة أســمـاؤهم بـصـفــتـهم مـديـرين لــلـمـجـاهـدين

في الواليات اآلتيةr لتكليفهم بوظائف أخـرى :

rفي والية البويرة rمحمد بلدية -

rفي والية تامنغست rكر� غضبان -

rديةHفي والية ا rخلضر بومعراف -

rفي والية الوادي rبلحاج قادري -

rفي والية خنشلة rهراتHمحمد الصالح ا -

- محند أكلي موكاحr في والية غليزان.
ـــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــ

مــرســوم رئـــاسيمــرســوم رئـــاسيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 19  جــمــادى األولى عــام  جــمــادى األولى عــام 1433
اHـوافق اHـوافق 11 أبـريل سـنة  أبـريل سـنة r2012 يـتضـمr يـتضـمّـن إنـهـاء مـهامـن إنـهـاء مـهام
اHـدير العاماHـدير العامّ للـمركز الوطـني لتكنولـوجيات إنتاج للـمركز الوطـني لتكنولـوجيات إنتاج

أكثر نقـاء.أكثر نقـاء.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 19 جــــــمـــــادى
األولى عـام 1433 اHـوافق 11 أبـريل سـنة 2012 تنـهى مـهام
الـسّـيــد مـخــتـار بـواوديــنـةr بـصــفـته مــديـرا عــامـا لـلــمـركـز
الــوطــني لــتـكــنــولـوجــيــات إنـتــــاج أكــثـــر نـقــــاءr إلحــالـتــه

عـلى التّقـاعد.
ـــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــ

مــرســوم رئـــاسيمــرســوم رئـــاسيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 19  جــمــادى األولى عــام  جــمــادى األولى عــام 1433
اHـوافق اHـوافق 11 أبـريل سـنة  أبـريل سـنة r2012 يـتضـمr يـتضـمّـن إنـهـاء مـهامـن إنـهـاء مـهام
اHديـر العـاماHديـر العـامّ للـمؤسـسة الـعمـوميـة للـن للـمؤسـسة الـعمـوميـة للـنّقـل احلـضريقـل احلـضري

في مدينة عنابة.في مدينة عنابة.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 19 جــــــمـــــادى
األولى عـام 1433 اHـوافق 11 أبـريل سـنة 2012 تنـهى مـهام
الـسّــيــد خلـضــر سـمــاتيr بــصـفــته مــديـرا عــامــا لـلــمـؤســسـة
الـعـمـومـيـة لـلـنّــقـل احلـضــري في مـديـنـة عـنـابـــةr إلحـالـتـه

على التّقـاعد.
ـــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــ

مــرســوم رئـــاسيمــرســوم رئـــاسيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 19  جــمــادى األولى عــام  جــمــادى األولى عــام 1433
اHـوافق اHـوافق 11 أبـريل سـنة  أبـريل سـنة r2012 يـتضـمr يـتضـمّـن إنـهـاء مـهامـن إنـهـاء مـهام

نائب مدير بوزارة التربية الوطنية.نائب مدير بوزارة التربية الوطنية.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 19 جــــــمـــــادى
األولـى عـــام 1433 اHــــــوافق 11 أبـــــريل ســــنــــة 2012 تــــنــــهى
مـــــهــــام الـــسّــــيــــد صــــالح زرفــــاويr بــــصـــفـــته نــــائب مـــديـــر
Hـــــراقـــبــــة تـــــســــيــــيـــر اHــــــؤســــــســـات الــــعـــــمــــومــــيــــة حتـت
الــوصـــايــة بـــوزارة الــتـــربــيــة الــــوطــنـــيــةr إلحـــالــته عــلى

التّقـاعد.
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مــرســوم رئـــاسيمــرســوم رئـــاسيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 19  جــمــادى األولى عــام  جــمــادى األولى عــام 1433
اHـوافق اHـوافق 11 أبـريل سـنة  أبـريل سـنة r2012 يـتضـمr يـتضـمّـن إنـهـاء مـهامـن إنـهـاء مـهام

مدير التربية في والية الشلف.مدير التربية في والية الشلف.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 19 جــــــمـــــادى
األولى عـام 1433 اHـوافق 11 أبـريل سـنة 2012 تنـهى مـهام
السّـيد دحدوح يعـقوبيr بصـفته مديـرا للتـربية في والية

الشلفr لتكليفه بوظيفة أخـرى.
ـــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــ

مــرســوم رئـــاسيمــرســوم رئـــاسيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 19  جــمــادى األولى عــام  جــمــادى األولى عــام 1433
اHـوافق اHـوافق 11 أبـريل سـنة  أبـريل سـنة r2012 يـتضـمr يـتضـمّـن إنـهـاء مـهامـن إنـهـاء مـهام

مديرين للثقافة في الواليات.مديرين للثقافة في الواليات.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 19 جــــــمـــــادى
األولى عـام 1433 اHـوافق 11 أبـريل سـنة 2012 تنـهى مـهام
الـسّـادة اآلتــيـة أســمــــاؤهم بـصـفــتـهم مـديـــرين لــلـثـقــافـــة

في الواليات اآلتيةr لتكليفهم بوظائف أخـرى :

rفي والية تبسة rجيالني زبدة -

rفي والية اجللفة rعبد الكر� بلكيحل -

- العيد شيترr في والية ورقلة.
ـــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــ

مــرســوم رئـــاسيمــرســوم رئـــاسيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 19  جــمــادى األولى عــام  جــمــادى األولى عــام 1433
اHـوافق اHـوافق 11 أبـريل سـنة  أبـريل سـنة r2012 يـتضـمr يـتضـمّـن إنـهـاء مـهامـن إنـهـاء مـهام

نائب مدير بجامعة تبسة.نائب مدير بجامعة تبسة.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 19 جــــــمـــــادى
األولى عـام 1433 اHـوافق 11 أبـريل سـنة 2012 تنـهى مـهام
الـــسّـــيــد بـــلـــقـــاسم جـــابـــريr بـــصــفـــتـه نــائـب مــديـــر مـــكـــلّـــفــا
بتـنشـيط الـبحث الـعلـمي والـعالقات اخلـارجيـة والتـعاون

وترقية ذلك بجامعة تبسةr بناء على طلبه.
ـــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــ

مرسـومـان رئـاسـيمرسـومـان رئـاسـيّـان مـؤرـان مـؤرّخان في خان في 19  جـمـادى األولى عام جـمـادى األولى عام
1433 اHــوافق  اHــوافق 11  أبـــريل ســـنـــة   أبـــريل ســـنـــة r2012 يـــتـــضـــمr يـــتـــضـــمّـــنـــانـــنـــان

.Wبجامعت Wإنهاء مهام عميدي كليت.Wبجامعت Wإنهاء مهام عميدي كليت
ــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 19 جــــــمـــــادى
األولى عـام 1433 اHـوافق 11 أبـريل سـنة 2012 تنـهى مـهام
الـسّـيـد مـصـطـفـى رحـليr بـصـفـته عـمـيــدا لـكـلـيـة الـهـنـدسـة

الكهربائية بجامعة وهران للعلوم والتكنولوجيا.

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 19 جــــــمـــــادى
األولى عـام 1433 اHـوافق 11 أبـريل سـنة 2012 تنـهى مـهام
الــسّـــيــد مــوسى كـــركــارr بــصـــفــته عـــمــيــدا لـــكــلــيـــة الــعــلــوم

الدقيقة بجامعة بجاية.
ـــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــ

مــرســوم رئـــاسيمــرســوم رئـــاسيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 19  جــمــادى األولى عــام  جــمــادى األولى عــام 1433
اHـوافق اHـوافق 11 أبـريل سـنة  أبـريل سـنة r2012 يـتضـمr يـتضـمّـن إنـهـاء مـهامـن إنـهـاء مـهام

.WهنيHمفتش  بوزارة التكوين والتعليم ا.WهنيHمفتش  بوزارة التكوين والتعليم ا
ــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 19 جــــــمـــــادى
األولى عـام 1433 اHـوافق 11 أبـريل سـنة 2012 تنـهى مـهام
الـسّـيد أمـحمـد شريـفيr بـصفـته مفـتـشا بـوزارة التـكوين

والتعليم اHهنيrW إلحالته على التّقاعد.
ـــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــ

مــرســوم رئـــاسيمــرســوم رئـــاسيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 19  جــمــادى األولى عــام  جــمــادى األولى عــام 1433
اHـوافق اHـوافق 11 أبـريل سـنة  أبـريل سـنة r2012 يـتضـمr يـتضـمّـن إنـهـاء مـهامـن إنـهـاء مـهام

مدير التكوين اHهني في والية بشار.مدير التكوين اHهني في والية بشار.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 19 جــــــمـــــادى
األولى عـام 1433 اHـوافق 11 أبـريل سـنة 2012 تنـهى مـهام
الـسّــيـد أحـمـد زقــنــونr بـصـفـتــه مـديــرا لـلـتــكــوين اHـهـني

في والية بشارr لتكليفه بوظيفة أخـرى.
ـــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــ

مــرســوم رئـــاسيمــرســوم رئـــاسيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 19  جــمــادى األولى عــام  جــمــادى األولى عــام 1433
اHـوافق اHـوافق 11 أبـريل سـنة  أبـريل سـنة r2012 يـتضـمr يـتضـمّـن إنـهـاء مـهامـن إنـهـاء مـهام

نائبة مدير بوزارة السكن والعمران.نائبة مدير بوزارة السكن والعمران.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 19 جــــــمـــــادى
األولى عـام 1433 اHـوافق 11 أبـريل سـنة 2012 تنـهى مـهام
اآلنـسة لـيـلى شـويكـراتr بـصـفتـهـا نـائبـة مـديـر للـمـراقـبة
ووضع اHــقــايــيس بــوزارة الــسّــكن والــعـمــرانr لــتــكــلــيــفــهـا

بوظيفة أخـرى.
ـــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــ

مرسـومـان رئـاسـيمرسـومـان رئـاسـيّـان مـؤرـان مـؤرّخان في خان في 19  جـمـادى األولى عام جـمـادى األولى عام
1433 اHــوافق  اHــوافق 11  أبـــريل ســـنـــة   أبـــريل ســـنـــة r2012 يـــتـــضـــمr يـــتـــضـــمّـــنـــانـــنـــان

إنـــهــاء مـــهــام مـــديـــرين عــامـــW لــديـــواني الـــتــرقـــيــةإنـــهــاء مـــهــام مـــديـــرين عــامـــW لــديـــواني الـــتــرقـــيــة
والتسيير العقاري.والتسيير العقاري.

ــــــــــــــــــــــــــــــ
�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 19 جــــــمـــــادى
األولى عـام 1433 اHـوافق 11 أبـريل سـنة 2012 تنـهى مـهام
الــسّـــيــد الـــســعــيـــد روبــةr بــصـــفــتـه مـــديــرا عــامـــا لــديــــوان
الـــتــرقـــيــة والـــتــســيـــيــر الـــعــقــــاري بــاألغـــــواطr لــتـــكــلـــيــفـه

بوظيفـة أخـرى.
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�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 19 جــــــمـــــادى
األولى عـام 1433 اHـوافق 11 أبـريل سـنة 2012 تنـهى مـهام
الـــسّــيــد مـــحــمــد مــرجـــانيr بــصــفـــته مــديــرا عـــامــا لــديــوان
الـــتــرقـــيــة و الـــتــســـيــيـــر الـــعــقـــــاري بــاHـــديــــةr لـــتـــكــلـــيــفــه

بوظيفــة أخـرى.
ـــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــ

مــرســوم رئـــاسيمــرســوم رئـــاسيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 19  جــمــادى األولى عــام  جــمــادى األولى عــام 1433
اHـوافق اHـوافق 11 أبـريل سـنة  أبـريل سـنة r2012 يـتضـمr يـتضـمّـن إنـهـاء مـهامـن إنـهـاء مـهام

قـاض �جلس احملاسبة.قـاض �جلس احملاسبة.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 19 جــــــمـــــادى
األولى عـام 1433 اHـوافق 11 أبـريل سـنة 2012 تنـهى مـهام
الـــسّـــيـــد رابـح إجـــرr بـــصـــفـــته قــــاضـــيـــا �ـــجـــلس احملـــاســـبـــة

(محتسب)r إلحالته على التّقاعد.
ـــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــ

مــرســوم رئـــاسيمــرســوم رئـــاسيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 19  جــمــادى األولى عــام  جــمــادى األولى عــام 1433
Wن تـــعـــيــWيـــتــضـــمّن تـــعـــيــ rيـــتــضـــم r2012 ــــوافق 11  أبــــريل ســــنـــة  أبــــريل ســــنـــةHــــوافق اHا

رئيس ديوان والي والية ورقلة.رئيس ديوان والي والية ورقلة.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 19 جــــــمـــــادى
األولى عـــــام 1433 اHـــــوافق 11 أبـــــريـل ســـــنــــة 2012 يــــــعـــــيّن
الــسّـيــد عـبــد الـرحــمـان خلــضـــر فــواتـيحr رئــيـســا لـديـــوان

والي واليـة ورقلـة.
ـــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــ

مــرســوم رئـــاسيمــرســوم رئـــاسيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 19  جــمــادى األولى عــام  جــمــادى األولى عــام 1433
Wن تـــعـــيــWيـــتــضـــمّن تـــعـــيــ rيـــتــضـــم r2012 ــــوافق 11  أبــــريل ســــنـــة  أبــــريل ســــنـــةHــــوافق اHا

الكاتب العامالكاتب العامّ لوالية ميلة. لوالية ميلة.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 19 جــــــمـــــادى
األولى عـــــام 1433 اHـــــوافق 11 أبـــــريـل ســـــنــــة 2012 يــــــعـــــيّن

السّيد عبد العزيز معيوشr كاتبا عاما لوالية ميلة.
ـــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــ

مــرســوم رئـــاسيمــرســوم رئـــاسيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 19  جــمــادى األولى عــام  جــمــادى األولى عــام 1433
Wن تـــعـــيــWيـــتــضـــمّن تـــعـــيــ rيـــتــضـــم r2012 ــــوافق 11  أبــــريل ســــنـــة  أبــــريل ســــنـــةHــــوافق اHا

.Wوالشؤون العامة في واليت Wمديرين للتقن.Wوالشؤون العامة في واليت Wمديرين للتقن
ــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 19 جــــــمـــــادى
األولى عـــــام 1433 اHـــــوافق 11 أبـــــريـل ســـــنــــة 2012 يــــــعـــــيّن
الــسّــيــدان اآلتي اســمـاهــمــا مــديــرين لــلــتــقــنــW والــشـؤون

: Wاآلتيت Wالعامة في الواليت
rفي والية أدرار rنور الدين بلعريبي -

- حسان بن الطيبr في والية عنابة.

مــرســوم رئـــاسيمــرســوم رئـــاسيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 19  جــمــادى األولى عــام  جــمــادى األولى عــام 1433
Wن تـــعـــيــWيـــتــضـــمّن تـــعـــيــ rيـــتــضـــم r2012 ــــوافق 11  أبــــريل ســــنـــة  أبــــريل ســــنـــةHــــوافق اHا
مـــديــــرين لــــلــــمـــواصـالت الــــســـلــــكــــيـــة والـالســـلــــكــــيـــةمـــديــــرين لــــلــــمـــواصـالت الــــســـلــــكــــيـــة والـالســـلــــكــــيـــة

.Wالوطنـية في واليت.Wالوطنـية في واليت
ــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 19 جــــــمـــــادى
األولى عـــــام 1433 اHـــــوافق 11 أبـــــريـل ســـــنــــة 2012 يــــــعـــــيّن
الـسّـيـدان اآلتي اسـمـاهـمـا مـديـرين لـلـمـواصالت الـسـلـكـية

: Wاآلتيت Wوالالسلكية الوطنية في الواليت
rفي والية تامنغست rساعد فالتي -

- ســــــيــــدي مــــحــــمـــــد احلــــبــــيب كــــــيــــسيr فـي واليـــــة
سيدي بلعبـاس.

ـــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــ

مــرســوم رئـــاسيمــرســوم رئـــاسيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 19  جــمــادى األولى عــام  جــمــادى األولى عــام 1433
Wن تـــعـــيــWيـــتــضـــمّن تـــعـــيــ rيـــتــضـــم r2012 ــــوافق 11  أبــــريل ســــنـــة   أبــــريل ســــنـــةHــــوافق اHا

رؤساء دوائر في الواليات.رؤساء دوائر في الواليات.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 19 جــــــمـــــادى
األولى عـــــام 1433 اHـــــوافق 11 أبـــــريـل ســـــنــــة 2012 يــــــعـــــيّن
الـــــــسّـــــــــادة اآلتـــــــــيــــــــة أســـــــمـــــــــاؤهـم رؤســــــــــاء دوائـــــــــر فـي

الــواليـات اآلتـية :
والية بجاية :والية بجاية :

rدائرة خراطة : محرز معمري -
والية بشار :والية بشار :

rدائرة تاغيت : محمد قرداح -
والية ورقلة :والية ورقلة :

- دائرة احلجيرة : عز الدين حمادي.
ـــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــ

مــرســوم رئـــاسيمــرســوم رئـــاسيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 19  جــمــادى األولى عــام  جــمــادى األولى عــام 1433
WــعــيــWيــتــضـــمّن الــتن الــتّــعــيــ rيــتــضـــم r2012 ــوافق 11 أبــريل ســنــة  أبــريل ســنــةHــوافق اHا

بوزارة الشؤون اخلارجية.بوزارة الشؤون اخلارجية.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 19 جــــــمـــــادى
األولى عـــــام 1433 اHـــــوافق 11 أبـــــريـل ســـــنــــة 2012 يــــــعـــــيّن

السّادة اآلتية أسماؤهم بوزارة الشؤون اخلارجية :
- عبد العزيز حلـيولr مكلّفا بالدّراسات والتلخيص
لـــدى الـــوزيـــر اHــــنـــتـــدب لـــدى وزيـــر الــــشـــؤون اخلـــارجـــيـــة

rغاربية واإلفريقيةHكلف بالشؤون اHا
- عبـد اجمليد نعـمونr مكـلّفا بـالدّراسات والـتلخيص
بـــديــــوان كـــاتب الــــدولـــة لـــدى وزيــــر الـــشـــؤون اخلــــارجـــيـــة

rكلّف باجلالية الوطنية باخلارجHا
- مــرزاق بــجـاويr مــديــرا لـبــلــدان أوروبــا الـغــربــيـة

باHديرية العامة ألوروبا.
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مــرســوم رئـــاسيمــرســوم رئـــاسيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 19  جــمــادى األولى عــام  جــمــادى األولى عــام 1433
Wيـــتـــضــــمن تـــعـــيـــ rWيـــتـــضــــمن تـــعـــيـــ r2012 ــــوافق 11 أبــــريل ســــنــــة  أبــــريل ســــنــــةHــــوافق اHا

مديرين للمجاهدين في الواليات.مديرين للمجاهدين في الواليات.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 19 جـمادى األولى
عام 1433 اHوافق 11 أبـريل سنة 2012 يعـيّن السـادة اآلتية

أسماؤهم مديرين للمجاهدين في الواليات التالية :
rفي والية بسكرة rمحمد بلدية -

rفي والية البويرة rخلضر بومعراف -
rفي والية تامنغست rهراتHمحمد الصالح ا -

rديةHفي والية ا rمحند أكلي موكاح -
rفي والية الوادي rكر� غضبان -

- بلحاج قادريr في والية غليزان.
ـــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــ

مــرســوم رئـــاسيمــرســوم رئـــاسيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 19  جــمــادى األولى عــام  جــمــادى األولى عــام 1433
اHوافق اHوافق 11 أبريل سنة  أبريل سنة r2012 يتضـمr يتضـمّن تعيW مديرن تعيW مدير

البيئة في والية بسكرة.البيئة في والية بسكرة.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 19 جـمادى األولى
عــــام 1433 اHــــوافق 11 أبــــريل ســــنـــة 2012 يــــعــــيّن الــــسّــــيـــــد

محـمد كــرفـاويr مديرا للبيئة في والية بسكرة.
ـــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــ

مــرســوم رئـــاسيمــرســوم رئـــاسيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 19  جــمــادى األولى عــام  جــمــادى األولى عــام 1433
اHوافق اHوافق 11 أبريل سنة  أبريل سنة r2012 يتضـمr يتضـمّن تعيW مديرن تعيW مدير

التربية في والية بسكرة.التربية في والية بسكرة.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 19 جـمادى األولى
عــــام 1433 اHــــوافق 11 أبــــريل ســــنــــة 2012 يــــعــــيّن الــــسّــــيـــــد

دحـدوح يعقوبيr مديرا للتربية في والية بسكرة.
ـــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــ

مــرســوم رئـــاسيمــرســوم رئـــاسيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 19  جــمــادى األولى عــام  جــمــادى األولى عــام 1433
Wن تـــعـــيـــWيـــتـــضــــمّن تـــعـــيـــ rيـــتـــضــــم r2012 ــــوافق 11 أبــــريل ســــنــــة  أبــــريل ســــنــــةHــــوافق اHا

مديرين للثقافة في الواليات.مديرين للثقافة في الواليات.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 19 جــــــمـــــادى
األولى عـــــام 1433 اHـــــوافق 11 أبـــــريـل ســـــنــــة 2012 يــــــعـــــيّن
الــــسّــــــادة اآلتــــــيـــة أســــمــــــاؤهـم مـــديــــــريـن لــــلـــثــــقــــافــــة فـي

الواليات اآلتـية :
rفي والية اجللفة rالعيد شيتر -

rفي والية ورقلة rعبد الكر� بلكيحل -
- جيالني زبدةr في والية تيبازة.

مــرســوم رئـــاسيمــرســوم رئـــاسيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 19  جــمــادى األولى عــام  جــمــادى األولى عــام 1433
اHوافق اHوافق 11 أبريل سنة  أبريل سنة r2012 يتضـمr يتضـمّن تعيW مديرن تعيW مدير

التجارة في والية أدرار.التجارة في والية أدرار.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

�وجب مـرسوم رئـاسيّ مؤرّخ في 19 جـمادى األولـى
عــام 1433 اHــوافـق 11 أبـــريـل ســـنـة 2012 يـــعــيـّن الــسّــيــد

نـجـيـم بـلجـنـةr مـديرا للـتجارة فـي والية أدرار.
ـــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــ

مـــمـــرسرســــــوم رئوم رئــــــــاسياسيّ م مــــــؤرؤرّخ في خ في 19  ج جــــــمــــــادى األولى عادى األولى عــــــام ام 1433
اHوافق اHوافق 11 أب أبـريل سنة ريل سنة r2012 يr يـتضتضـمّن تعن تعـيW عيW عـميدميد
كلـية احلـقـوق والعـلوم السياسية بجامعة سعيدة.كلـية احلـقـوق والعـلوم السياسية بجامعة سعيدة.

ــــــــــــــــــــــــــــــ
�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 19 جــــــمـــــادى
األولى عـــــام 1433 اHـــــوافق 11 أبـــــريـل ســـــنــــة 2012 يــــــعـــــيّن
الـسّــيـد الــشـيـخ سـعــيـديr عــمـيــدا لـكــلـيــة احلـقــوق والـعــلـوم

السياسية بجامعـة سعيدة.
ـــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــ

مــرســوم رئـــاسيمــرســوم رئـــاسيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 19  جــمــادى األولى عــام  جــمــادى األولى عــام 1433
Wن تـــعـــيـــWيـــتـــضــــمّن تـــعـــيـــ rيـــتـــضــــم r2012 ــــوافق 11 أبــــريل ســــنــــة  أبــــريل ســــنــــةHــــوافق اHا

األمW العاماألمW العامّ جلامعة ورقلة. جلامعة ورقلة.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 19 جــــــمـــــادى
األولى عـــــام 1433 اHـــــوافق 11 أبـــــريـل ســـــنــــة 2012 يــــــعـــــيّن

السّيد مسعود سقايr أمينا عاما جلامعة ورقلة.
ـــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــ

مــرســوم رئـــاسيمــرســوم رئـــاسيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 19  جــمــادى األولى عــام  جــمــادى األولى عــام 1433
اHوافق اHوافق 11 أبريل سنة  أبريل سنة r2012 يتضـمr يتضـمّن تعيW مديرن تعيW مدير

التكوين اHهني في والية اجلـزائر.التكوين اHهني في والية اجلـزائر.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 19 جــــــمـــــادى
األولى عام 1433 اHوافق 11 أبريل سنة 2012 يعW السيّد
أحمد زقنونr مديرا للتكوين اHهني في والية اجلزائر. 

ـــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــ

مــرســوم رئـــاسيمــرســوم رئـــاسيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 19  جــمــادى األولى عــام  جــمــادى األولى عــام 1433
اHوافق اHوافق 11 أبريل سنة  أبريل سنة r2012 يتضمن تعيW نائبةr يتضمن تعيW نائبة

مدير بوزارة السكن والعمران.مدير بوزارة السكن والعمران.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـرســوم رئــــاسـيّ مــــؤرّخ فـي 19 جـــمــادى
األولــى عــــام 1433 اHــــوافـــق 11 أبـــــريــــل ســـنـــة 2012
تـــعــــيــّن اآلنـــســـــة لــيــــلــى شـــويـــــكــــراتr نــــائـــبــــة مــديــر

للتجهيزات العمومية بوزارة السّكن والعمران.
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مرسـومـان رئـاسـيمرسـومـان رئـاسـيّـان مـؤرـان مـؤرّخان في خان في 19  جـمـادى األولى عام جـمـادى األولى عام
1433 اHــــوافق  اHــــوافق 11 أبــــريل ســــنـــة  أبــــريل ســــنـــة r2012 يـــتـــضــــمr يـــتـــضــــمّـــنـــانـــنـــان

تـــــعــــيـــــW مـــــديــــريـن عـــــامــــW لـــــديــــوانـي الـــــتــــرقـــــيــــةتـــــعــــيـــــW مـــــديــــريـن عـــــامــــW لـــــديــــوانـي الـــــتــــرقـــــيــــة
والتسيير العقاري.والتسيير العقاري.

ــــــــــــــــــــــــــــــ
�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 19 جــــــمـــــادى
األولى عـــــام 1433 اHـــــوافق 11 أبـــــريـل ســـــنــــة 2012 يــــــعـــــيّن
الــسّــيــد مـحــمــد مــرجــانيr مــديــرا عــامـا لــديــوان الــتــرقــيـة

والتسيير العقـاري باألغـواط.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 19 جــــــمـــــادى
األولى عـــــام 1433 اHـــــوافق 11 أبـــــريـل ســـــنــــة 2012 يــــــعـــــيّن
الــسّـــيــد الـــســعـــيــد روبـــةr مــديـــرا عــامـــا لــديـــوان الــتـــرقــيــة

والتسيير العقـاري بتيبـازة.

مــرســوم رئـــاسيمــرســوم رئـــاسيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 19  جــمــادى األولى عــام  جــمــادى األولى عــام 1433
اHوافق اHوافق 11 أبريل سنة  أبريل سنة r2012 يتضـمr يتضـمّن تعيW مديرن تعيW مدير
الـغرفة الـوالئيـة للـصيـد البحـري وتربـية اHـائياتالـغرفة الـوالئيـة للـصيـد البحـري وتربـية اHـائيات

�ستغـا�.�ستغـا�.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــــــوجــب مــــــــــرســــــــــوم رئــــــــــاســيّ مـــــــــــؤرّخ في 19
جـــــمـــــادى األولى عـــــــام 1433 اHــــــوافق 11 أبــــــريــل ســــنــــة
2012 يـعـيّن الـسّـيـد فــتـحي عـبـد الـرحـمـانr مـديـرا لـلـغـرفـة

الـــــوالئـــــيـــــة لــــلـــــصـــــيـــــد الـــــبــــحــــــري وتـــــربـــــيـــــة اHـــــائـــــيـــــات
�ـستـغـانـم.

قرارات8 مقرقرارات8 مقرّرات8 آراءرات8 آراءمراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة
وزارة ا=اليةوزارة ا=الية

قــــرار وزاري مـــــشـــــتــــرك مـــــؤرخ في قــــرار وزاري مـــــشـــــتــــرك مـــــؤرخ في 10 شـــــوال عــــام  شـــــوال عــــام 1432
اHــــوافق اHــــوافق 8 ســــبــــتــــمــــبــــر ســــنـــة  ســــبــــتــــمــــبــــر ســــنـــة r2011 يــــعــــدل الــــقــــرارr يــــعــــدل الــــقــــرار
الـــوزاري اHــشــتــرك اHــؤرخ في الـــوزاري اHــشــتــرك اHــؤرخ في 14 جــمــادى الــثــانــيــة جــمــادى الــثــانــيــة
عــام عــام 1430 اHــوافق  اHــوافق 8 يـــونــيــو ســنــة  يـــونــيــو ســنــة 2009 الــذي يــحــدد الــذي يــحــدد
تـــعــداد مـــنــاصب الـــشــغـل وتــصـــنــيـــفــهـــا ومــدة الـــعــقــدتـــعــداد مـــنــاصب الـــشــغـل وتــصـــنــيـــفــهـــا ومــدة الـــعــقــد
اخلــاص بــاألعــوان الــعــامــلــW في نــشــاطــات احلــفظ أواخلــاص بــاألعــوان الــعــامــلــW في نــشــاطــات احلــفظ أو
الــصـــيــانــة أو اخلــدمــات بــعــنــوان اHـــفــتــشــيالــصـــيــانــة أو اخلــدمــات بــعــنــوان اHـــفــتــشــيّــة الــعــامــة الــعــامّــةــة

للماليللماليّة.ة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

rالعام للحكومة Wإن األم
rاليةHووزير ا

- �قتـضى اHرسـوم الرئاسي رقم 07 - 308  اHؤرخ
في 17 رمـضـان عام 1428 اHـوافق 29 سـبـتمـبـر سـنة 2007
الـــذي يــــحـــدد كـــيــــفـــيـــات تــــوظـــيف األعــــوان اHـــتـــعــــا قـــديـن
وحـقـوقـهـــم وواجـبـاتـهـــم والـعـنــاصـر اHـشـكّـلــة لرواتـبـهــم
والــقــواعـد اHــتـعــلــقـة بــتـســيـيــرهم وكــذا الـنــظــام الـتــأديـبي

rطبق عليهــمHا
- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 10 - 149
اHــــؤرّخ في 14 جــــمــــــادى الـثـــانــيـــة عـــام 1431 اHــوافـق
28 مـــــــايـــــو ســــــنــــة 2010 واHــــتـــــضـــــمّن تــــعــــــيــــW أعــــــضـــــاء

rاحلكومة
- 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 03 - 190
اHــــؤرخ في 26 صــــفــــر عـــام 1424 اHــــوافق 28 أبــــريل ســــنـــة
2003  الـــذي يــــحـــدد صـالحـــيـــات اHــــديـــر الـــعــــام لـــلـــوظــــيـــفـــة

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

rالعام للحكومة Wاألم Wتعي
- و�ــقــــتــضى الــقــــرار الـــوزاري اHــشـــتــرك اHـؤرخ
في 14 جــمــادى الـثــانـيــة عـام 1430 اHـوافق 8 يــونـيــو ســنـة
2009 الـــذي يحدد تعـداد مناصب الشـغل وتصنيـفها ومدة

الـعـــقـد اخلــاص بـــاألعــوان الـعــامــلـW في نـشـاطـات احلـفظ
أو الـــصــــيــانـــة أو اخلـــدمـــات بـــعــنـــوان اHـــفـــتـــشــيّـــة الـــعـــامّــة

rللماليّة

يقريقرّران ما يأتي :ران ما يأتي :

اHـادة األولى :اHـادة األولى :  تـعدّل أحـكـام اHـادة األولى مـن الـقرار
الـــوزاري اHـشـــتـــرك اHــــؤرخ فــي 14 جــمــــادى الـثــانـيـة
rـــذكــور أعالهHــوافق 8 يـــونــيــو ســنــة 2009 واHعــــام 1430 ا

كما يأتي :
" اHـــــادة األولى :  يـــــحـــــدد تـــــعــــداد مـــــنـــــاصب الـــــشـــــغل
اHـــطـــابـــقـــة لـــنـــشـــاطـــات احلــفـظ أو الـــصـــيـــانـــة أو اخلـــدمــات
وتــــصـــــنــــيــــفـــهــــا وكــــــذا مـــــدة الــــعـــــقــــد اخلـــــاص  بــــاألعـــوان
الــعــــامـــلــW �ــصــالح اHــفــتـــشــيــة الــعــامــة لــلـــمــالــيــةr طــبــقــا

للجدول اآلتي :
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اHـاداHـادّة ة 2 :  : يــنـشــر هـذا الــقــرار في اجلـريــدة الــرّسـمــيّـة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــرّر بـــاجلـــزائـــر في 10  شـــوال عـــام 1432 اHــوافق 8
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

ـــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــ
قـــــرار وزاري مـــــشـــــتـــــرك مـــــؤرخ في قـــــرار وزاري مـــــشـــــتـــــرك مـــــؤرخ في 13 شـــــوال عــــام  شـــــوال عــــام 1432
اHوافق اHوافق 11 سـبـتمـبر سـنة  سـبـتمـبر سـنة r2011 يحـدد عدد اHـناصبr يحـدد عدد اHـناصب
الـعـلـيــا لـلـمـوظـفـW اHـنـتــمـW لألسالك اHـشـتـركـة فيالـعـلـيــا لـلـمـوظـفـW اHـنـتــمـW لألسالك اHـشـتـركـة في
اHــؤســـســات واإلدارات الـــعــمـــومــيـــة بــعـــنــوان اإلدارةاHــؤســـســات واإلدارات الـــعــمـــومــيـــة بــعـــنــوان اإلدارة

اHركزية لوزارة اHالية.اHركزية لوزارة اHالية.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

rالعام للحكومة Wإن األم
rاليةHووزير ا

- �ـقتـضى اHـرسوم الـرئاسي 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
اHـؤرّخ في 14 جـمـادى الـثـانـيـة عام 1431 اHـوافق 28 مـايو

rأعضاء احلكومة Wتضمّن تعيHسنة 2010  وا

- 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 03 - 190
اHــــؤرخ في 26 صــــفــــر عـــام 1424 اHــــوافق 28 أبــــريل ســــنـــة
2003  الـــذي يــــحـــدد صـالحـــيـــات اHــــديـــر الـــعــــام لـــلـــوظــــيـــفـــة

rالعمومية
- و�ــــقـــــتــــضى اHـــــرســــوم الـــــتــــنــــفـــــيــــذي رقم 08 - 04
اHــؤرخ في 11 مـــحـــرّم عــام 1429 اHــوافق 19 يــنـــايــر ســـنــة
WــوظــفــHــتــضـــمّن الــقــانــون األســاسـي اخلــاص بــاH2008  وا

اHــنــتــمــW لألسـالك اHــشــتــركــة في اHــؤســســات واإلدارات
rواد 76 و98 و133  و172 و197 منهHال سيما ا rالعمومية

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

rالعام للحكومة Wاألم Wتعي
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يقريقرّران ما يأتي :ران ما يأتي :

اHـادة األولى: اHـادة األولى:  تــطـبــيـقــا ألحـكــام اHـواد 76 و98 و133  و172 و197 مـن اHـرســوم الـتــنـفــيـذي رقم 08 - 04  اHـؤرخ في 11
مـحـرّم عام 1429 اHـوافق 19 يـنـايـر سـنـة 2008 واHـذكـور أعالهr يـحـدد عـدد اHـنـاصب الـعـلـيـا ذات الـطـابع الـوظـيـفي بـعـنـوان

اإلدارة اHركزية لوزارة اHاليةr كما يأتي :

اHـاداHـادّة ة 2 :  : يــنـشــر هـذا الــقــرار في اجلـريــدة الــرّسـمــيّـة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حــرّر بــاجلــزائــر في 13  شــوال عـــام 1432 اHــوافق 11
سبتمبر سنة 2011.
عن وزير اHاليةعن وزير اHالية
األمW العاماألمW العام
ميلود بوطبةميلود بوطبة

العددالعدد الشعبالشعب

اإلدارة العامة

الترجمة - الترجمة الفورية

اإلعالم اآللي

اإلحصائيات

اHناصب العليااHناصب العليا

مكلف بالدراسات و�شروع في اإلدارة اHركزية
ملحق بالديوان في اإلدارة اHركزية

مساعد بالديوان
مكلف باالستقبال والتوجيه

مكلف ببرامج الترجمة - الترجمة الفورية
مسؤول قواعد اHعطيات

مسؤول الشبكة
مسؤول اHنظومات اHعلوماتية

مكلف بالبرامج اإلحصائية

6

6

2

1

2

1

1

1

1

عن األمW العام للحكومةعن األمW العام للحكومة
وبتفويض منهوبتفويض منه

اHدير العام للوظيفة العموميةاHدير العام للوظيفة العمومية
بلقاسم بوشمالبلقاسم بوشمال

ـــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــ
قـــــرار وزاري مـــــشـــــتـــــرك مـــــؤرخ في قـــــرار وزاري مـــــشـــــتـــــرك مـــــؤرخ في 13 شـــــوال عــــام  شـــــوال عــــام 1432
اHوافق اHوافق 11 سـبـتمـبر سـنة  سـبـتمـبر سـنة r2011 يحـدد عدد اHـناصبr يحـدد عدد اHـناصب
الـعـلـيــا لـلـمـوظـفـW اHـنـتــمـW لألسالك اHـشـتـركـة فيالـعـلـيــا لـلـمـوظـفـW اHـنـتــمـW لألسالك اHـشـتـركـة في
اHــؤســـســات واإلدارات الـــعــمـــومــيـــة بــعـــنــوان اإلدارةاHــؤســـســات واإلدارات الـــعــمـــومــيـــة بــعـــنــوان اإلدارة

اHركزية للمديرية العامة للميزانية.اHركزية للمديرية العامة للميزانية.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

rالعام للحكومة Wإن األم
rاليةHووزير ا

- �ـقتـضى اHـرسوم الـرئاسي رقم 07 - 307  اHؤرخ
في 17 رمـضـان عام 1428 اHـوافق 29 سـبـتمـبـر سـنة 2007
الــذي يـحــدد كـيــفـيــات مـنح الــزيـادة االســتـداللــيـة لـشــاغـلي

rؤسسات واإلدارات العموميةHناصب العليا في اHا
- و�قتضى اHرسوم الرئاسي رقم 10 - 149 اHؤرّخ
في 14 جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1431 اHــوافق 28 مــايــو ســنــة

rأعضاء احلكومة Wتضمّن تعيH2010 وا

- 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 03 - 190
اHــــؤرخ في 26 صــــفــــر عـــام 1424 اHــــوافق 28 أبــــريل ســــنـــة
2003  الـــذي يــــحـــدد صـالحـــيـــات اHــــديـــر الـــعــــام لـــلـــوظــــيـــفـــة

rالعمومية
- و�ــــقـــــتــــضى اHـــــرســــوم الـــــتــــنــــفـــــيــــذي رقم 08 - 04
اHــؤرخ في 11 مـــحـــرّم عــام 1429 اHــوافق 19 يــنـــايــر ســـنــة
WــوظــفــHــتــضـــمّن الــقــانــون األســاسـي اخلــاص بــاH2008  وا

اHــنــتــمــW لألسـالك اHــشــتــركــة في اHــؤســســات واإلدارات
rواد 76 و98 و133  و172 و197 منهHال سيما ا rالعمومية

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

rالعام للحكومة Wاألم Wتعي

يقريقرّران ما يأتي :ران ما يأتي :

اHــادة اHــادة األولى: األولى:  تـــطــبــيــقـــا ألحــكــام اHــواد 76 و98 و133
و172 و197 من اHــرســوم الــتــنـفــيــذي رقم 08 - 04  اHـؤرخ
في 11 مــــحــــرّم عـــام 1429 اHــــوافق 19 يــــنــــايــــر ســــنـــة 2008
واHـذكــور أعالهr يـحــدد عــدد اHـنــاصب الـعــلــيـا ذات الــطـابع
الــوظـــيــفي بــعــنــوان اإلدارة اHــركــزيـــة لــلــمــديــريــة الــعــامــة

للميزانية وفقا للجدول اآلتي :



17 جمادى الثانية عام   جمادى الثانية عام  1433 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 3028
9  مايو سنة   مايو سنة  2012 م م

اHـاداHـادّة ة 2 :  : يــنـشــر هـذا الــقــرار في اجلـريــدة الــرّسـمــيّـة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حــرّر بــاجلــزائــر في 13  شــوال عـــام 1432 اHــوافق 11
سبتمبر سنة 2011.

عن وزير اHاليةعن وزير اHالية
األمW العاماألمW العام
ميلود بوطبةميلود بوطبة

عدد اHناصبعدد اHناصب الشعبالشعب

اإلدارة العامة
الترجمة - الترجمة الفورية

اإلعالم اآللي

اإلحصائيات
الوثائق واحملفوظات

اHناصب العليااHناصب العليا

مكلف بالدراسات و�شروع في اإلدارة اHركزية
مكلف ببرامج الترجمة - الترجمة الفورية

مسؤول قواعد اHعطيات
مسؤول الشبكة

مسؤول اHنظومات اHعلوماتية
مكلف بالبرامج اإلحصائية
مكلف بالبرامج الوثائقية

6

1

1

1

1

4

1

عن األمW العام للحكومةعن األمW العام للحكومة
وبتفويض منهوبتفويض منه

اHدير العام للوظيفة العموميةاHدير العام للوظيفة العمومية
بلقاسم بوشمالبلقاسم بوشمال

ـــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــ

قــــــــرار وزاري مرار وزاري مــــــــشــــــــتــــــــرك مرك مــــــــؤرخ في ؤرخ في 14 ش شــــــــوال عوال عــــــــام ام 1432
اHاHــــــــــوافق وافق 12  س  ســــــــــبــــــــــتــــــــمــــــــــبــــــــر سر ســــــــــنــــــــة ة r2011 يr يــــــــحــــــــــدّد عد عــــــــدددد
اHاHــــــــنــــــــاصب الاصب الــــــــعــــــــلــــــيــــــــا لا لــــــــلــــــــعــــــــمــــــال اHال اHــــــــهــــــــنــــــــيــــــــW وسW وســــــائائــــــــقيقي
الالــــســــيــــــارات واحلارات واحلــــجــــاب باب بــــعــــنــــوان وان اHــدرســة الــوطــنــيــةاHــدرســة الــوطــنــيــة

للضرائب.للضرائب.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 rالعام للحكومة Wإن األم

 rاليةHووزير ا

- �قـتـضى اHـرسـوم الـرّئـاسيّ رقم 07 - 307 اHـؤرّخ
في 17 رمـضـان عام 1428 اHـوافق 29 سـبـتمـبـر سـنة 2007
الــذي يـحــدّد كـيــفـيــات مـنح الــزيـادة االســتـداللــيـة لـشــاغـلي

rؤسسات واإلدارات العموميةHناصب العليا في اHا

- و�قتضى اHرسوم الرئاسي رقم 10 - 149 اHؤرّخ
في 14 جــمــادى الـثــانــيــة  عـام 1431 اHـوافق 28 مـايــو ســنـة

rأعضاء احلكومة Wتضمن تعيH2010 وا

- و�ــــقــــتــــضى اHــــرســــوم الــــتّــــنـــفــــيــــذيّ رقم 94 - 339
اHؤرّخ في 20 جمادى األولى عـام 1415 اHوافق 25 أكتوبر
ســـــــنـــــة 1994 واHـــــتـــــــضـــــمـن إنــــــشــــــاء مــــــدرســــــة وطـــــنـــــــيـــــة

rللضـرائب

- 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  الـــذي يــــحـــدد صـالحـــيـــات اHــــديـــر الـــعــــام لـــلـــوظــــيـــفـــة

rالعمومية

- 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

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
واحلجاب بعنوان اHدرسة الوطنية للضرائب كما يأتي :

العددالعدد اHناصب العليااHناصب العليا

رئيس حظيرة
رئيس ورشة
رئيس مخزن
رئيس مطعم

مسؤول اHصلحة الداخلية

1

1

1

1

1



31 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 28 17 جمادى  الثانية عام   جمادى  الثانية عام  1433 هـ هـ
9 مايو سنة  مايو سنة  2012 م م

اHـاداHـادّة ة 2 :  : يــنـشــر هـذا الــقــرار في اجلـريــدة الــرّسـمــيّـة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حــرّر بــاجلــزائــر في 14  شــوال عـــام 1432 اHــوافق 12
سبتمبر سنة 2011.

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

وزارة التعليم العالي والبحث العلميوزارة التعليم العالي والبحث العلمي

قــرار وزاري مــشــتـــرك مــؤرخ في أول شـــعــبــان عــام قــرار وزاري مــشــتـــرك مــؤرخ في أول شـــعــبــان عــام 1432
اHـوافق اHـوافق 3 يــولـيــو ســنـة  يــولـيــو ســنـة r r2011  يــعـدل ويــتــمم اجلـدول يــعـدل ويــتــمم اجلـدول
اHــلــحـق بــالــقـــرار الــوزاري اHــشـــتــرك اHــؤرخ في اHــلــحـق بــالــقـــرار الــوزاري اHــشـــتــرك اHــؤرخ في 10
جمـادى الثانية عام جمـادى الثانية عام 1431 اHوافق  اHوافق 24 مايو سنة  مايو سنة 2010
الــذي يــحــدد عــدد اHــنـاصـب الــعــلـيــا ألسـالك األســاتـذةالــذي يــحــدد عــدد اHــنـاصـب الــعــلـيــا ألسـالك األســاتـذة

.Wالباحث.Wالباحث
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

rالعام للحكومة Wإن األم

rاليةHووزير ا

rووزير التعليم العالي والبحث العلمي

- �قـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسي رقم 10 - 149 اHـؤرّخ
في 14 جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1431 اHــوافق 28 مــايــو ســنــة

rأعضاء احلكومة Wتضمّن تعيH2010 وا

- و �ـــقـــتـــضى اHـــرســـوم الـــتـــنـــفـــيـــذي رقم  94 - 260
اHــؤرخ في  19 ربـــيع األول عـــام  1415 اHــوافق  27 غــشت
سـنـة  1994 الـذي يــحـدد صالحـيــات وزيـر الـتــعـلــيم الـعـالي

rوالبحث العلمي

- و �قتضى اHرسوم التنفيذي رقم 95 - 54 اHؤرخ
في  15 رمــضـان عـام 1415 اHـوافق 15 فــبـرايــر ســنـة 1995

rاليةHالذي يحدد صالحيات وزير ا

- و�ــــقــــتــــضى اHــــرســــوم الــــتــــنـــفــــيــــذي رقم 05 - 500
اHــؤرخ في27 ذي الــقــعــدة عــام  1426 اHــوافق 29 ديــســمــبــر
ســـنــة 2005 الـــذي يـــحـــدد مـــهـــــام اHـــدرســـة خـــارج اجلـــامـــعـــة

 rوالقواعد اخلاصة بتنظيمها وسيرها

- و�ـقــتـضـى اHـرســوم الـرئــاسي اHـؤرخ في 7 ربـيع

الـثاني عام 1423 اHوافق 18 يونـيو سـنة 2002 واHـتضمن

rالعام للحكومة Wاألم Wتعي

- و�قتـضى القرار الوزاري اHـشترك اHؤرخ في 10

جـمـادى الثـانيـة عام 1431 اHوافق 24 مايـو سـنة 2010 الذي

rWناصب العليا ألسالك األساتذة الباحثHيحدد عدد ا

يـقــريـقــرّرون  ما يـأتي :رون  ما يـأتي :

اHــــادة األولى :اHــــادة األولى : يــــعـــدل ويــــتــــمم هــــذا الــــقــــرار اجلـــدول

اHـلـحق بـالـقـرار الـوزاري اHـشتـرك اHـؤرخ في 10 جـمادى

الــثـانــيــة عـام 1431 اHـوافق 24 مـايــو ســنـة 2010 واHـذكـور

أعاله.

2 :  :  يـــعــــدل ويـــتـــمـم اجلـــدول اHـــلـــحـق بـــالـــقـــرار اHــادة اHــادة 

الــوزاري اHـــشــتـــرك اHــؤرخ في 10 جـــمـــادى الــثـــانــيـــة عــام

1431 اHــوافق 24 مــايــو ســنــة 2010 واHــذكــور أعالهr طــبــقـا

للجدول اHلحق بهذا القرار.

3 :  :  يـــــــــنــــــشــــــر هــــــــذا الــــــقـــــــرار فـي اجلــــــريــــــدة اHـــــادة اHـــــادة 

الـــرســـمـــــيـــة لـــلـــجـــــمــــهـــوريـــة اجلـــزائـــريــــة الـــد�ـــقـــراطـــيـــة

الشعبية.

حــرر بـاجلـزائــر في أول شـعــبـان عـام 1432 اHـوافق 3

يوليو 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

وزير التعليم العاليوزير التعليم العالي
والبحث العلميوالبحث العلمي
رشيد حراوبيةرشيد حراوبية
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اجلدول اHلحقاجلدول اHلحق

اجملموعاجملموعاHؤسسات اجلامعيةاHؤسسات اجلامعية مسؤول فريقمسؤول فريق
االختصاصاالختصاص

مسؤول فريقمسؤول فريق
شعبة التكوينشعبة التكوين

مسؤول فريقمسؤول فريق
ميدان التكوينميدان التكوين

20

73

77

169

155

142

148

70

79

62

78

203

267

160

117

261

99

79

99

105

81

106

100

35

85

14

37

65

142

109

59

150

64

2

8

13

45

30

34

33

26

27

21

15

32

59

40

42

58

29

25

24

30

30

30

22

5

32

10

17

23

38

34

21

30

16

2

3

4

11

9

9

10

12

10

9

11

5

11

11

11

11

10

10

11

11

11

10

9

3

10

8

9

10

11

10

10

10

10

24

84

94

225

194

185

191

108

116

92

104

240

337

211

170

330

138

114

134

146

122

146

131

43

127

32

63

98

191

153

90

190

90

جامعة اجلزائر 1
جامعة اجلزائر 2
جامعة اجلزائر 3

جامعة بجاية
جامعة البليدة

جامعة بومرداس
جامعة الشلف
جامعة اجللفة

جامعة األغواط
جامعة اHدية

جامعة تيزي وزو
جـــــامـــــعــــة هـــــواري بـــــومــــديـن لــــلـــــعـــــلــــوم

والتكنولوجيا
جامعة عنابة
جامعة باتنة

جامعة بسكرة
جامعة قسنطينة

جامعة قاHة
جامعة جيجل
جامعة اHسيلة
جامعة ورقلة

جامعة أم البواقي
جامعة سطيف
جامعة سكيكدة

جـــامـــعـــة األمـــيـــر عـــبـــد الـــقـــادرلـــلـــعـــلـــوم
اإلسالمية  - قسنطينة

جامعة تبسة
جامعة أدرار
جامعة بشار

جامعة معسكر
جامعة مستغا�
جامعة وهران 
جامعة سعيدة

جامعة سيدي بلعباس
جامعة تيارت 
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اجلدول اHلحق (تابع)اجلدول اHلحق (تابع)

جامعة تلمسان
جامعة وهران للعلوم والتكنولوجيا

اHركز اجلامعي البويرة
اHركز اجلامعي خميس مليانة

اHركز اجلامعي غرداية
اHركز اجلامعي تامنغست

اHركز اجلامعي الوادي
اHركز اجلامعي الطارف

اHركز اجلامعي برج بوعريريج
اHركز اجلامعي خنشلة

اHركز اجلامعي سوق أهراس
اHركز اجلامعي ميلة

اHركز اجلامعي غليزان
اHركز اجلامعي عW تيموشنت

اHركز اجلامعي النعامة
اHركز اجلامعي تيسمسيلت

اHدرسة الوطنية العليا للمناجمنت
اHدرسة الوطنية العليا للتكنولوجيا

اجملموع العاماجملموع العام

اجملموعاجملموعاHؤسسات اجلامعيةاHؤسسات اجلامعية مسؤول فريقمسؤول فريق
االختصاصاالختصاص

مسؤول فريقمسؤول فريق
شعبة التكوينشعبة التكوين

مسؤول فريقمسؤول فريق
ميدان التكوينميدان التكوين

247

159

51

112

48

9

78

32

79

72

82

20

6

20

2

21

6

12

5769

191

129

30

73

27

2

47

17

53

44

54

8

0

10

0

9

3

7

4214

45

25

13

28

14

2

22

11

18

19

18

7

0

7

0

7

2

4

1143

11

5

8

11

7

5

9

4

8

9

10

5

6

3

2

5

1

1

412

قــــــرار وزاري مرار وزاري مــــــشــــــــتــــــرك مرك مــــــؤرؤرّخ في خ في 8 رب ربــــــيع األويع األوّل عل عــــــام ام 1433
اHاHــــــوافق أووافق أوّل  فل  فــــــبــــرايرايــــــر سر ســــــنــــة ة r2012 ي يــــــحــــدّد كد كــــــيــــــفــــــيــــاتات
الالـتـكـفل �فل �ـصـاريف الاريف الـنـقل واإلققل واإلقـامامـة لألسة لألسـتـاذ الاذ الـبـاحثاحث
االساالســــــتــــــشــــــفــــــائي اجلائي اجلــــــامامــــــعي أو األسعي أو األســــــتــــــاذ الاذ الــــــبــــاحاحـث  الث  الــــذيذي
يعمل في اخلارج اHدعو للقيام بنشاطات البحث فييعمل في اخلارج اHدعو للقيام بنشاطات البحث في

إطار البرامج الوطنية للبحث.إطار البرامج الوطنية للبحث.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

rاليّةHإنّ وزير ا
rووزير التعليم العالي والبحث العلمي

- �ـقـتضى الـقـانون رقم 98-11 اHـؤرّخ في 29 ربـيع
الـثـاني عام 1419 اHـوافق 22 غـشت سـنة 1998 واHـتـضمّن
الــــقـــانـــــون الـــتــــوجـــيــــهي والــــبــــرنـــامــج اخلــــمــــاسي حـــــول
r2002 - 1998 الـبــحث الــعــلـمي والــتــطـويــر الــتـكــنــولـوجي

rتمّمHعـدّل واHا
- و�ــقــتــضى الــقــانـون رقم 99-05 اHـؤرّخ في 18 ذي
احلــجّــة عـام 1419 اHــوافق 4 أبــريل ســنــة 1999 واHــتــضــمّن

rتمّمHعدّل واHا rالقانون التوجيهي للتعليم العالي

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

rأعضاء احلكومة Wتضمّن تعيH2010 وا

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 94-260 اHؤرّخ
في 19 ربــــيـع األوّل عـــام 1415 اHــــوافــق 27 غــــشت ســــنــــــة
1994 الــــذي يــــحــــدّد صالحــــيــــات وزيـــــر الـــتــــعــــلــــيم الــــعــــالي

rوالبحث العلمي

- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتّـنفـيـذيّ رقم 95-54 اHـؤرّخ
في 15 رمضان عــام 1415 اHوافــق 15 فبـراير سنـة 1995

rاليّةHالـذي يحـدّد صالحيات وزير ا

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 10-232 اHؤرّخ
في 23 شوّال عام 1431 اHوافق 2 أكتوبر  سنة 2010 الذي
يـــحـــدّد شـــروط ¤ــارســـة األســـتــاذ الـــبـــاحث االســـتـــشــفـــائي
اجلـــامــــعي أو األســـتــــاذ الـــبـــاحث نــــشـــاطـــات الــــبـــحث وكـــذا

rكيفيات مكافأتهما
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يقريقرّران مـا يأتي :ران مـا يأتي :

اHـاداHـادّة األولى :ة األولى : تطـبـيـقـا ألحـكـام اHادّة 16 من اHـرسوم
الـــتّـــنـــفـــيـــذيّ رقم 10-232 اHــؤرّخ في 23 شـــوّال عــام 1431
اHوافــق 2 أكتـوبر سـنــة 2010 واHذكـور أعالهr يهـدف هذا
القرار إلى حتديد كـيفيات التكفل �صاريف نقل وإقامة
األستاذ الباحـث االستشفائي اجلامعي أو األستاذ الباحث
الـذي يـعـمل في اخلـارج اHـدعـو لـلـقـيـام بـنـشـاطـات الـبـحث

في إطار البرامج الوطنية للبحث.

اHاداHادّة ة 2  : مصـاريف الن : مصـاريف النّقـل : قـل : 
تــتـــمــثـل مــصـــاريف الـــنــقـل في ســعـــر تـــذكــرة تـــنــقل
األستـاذ اHـعـني إلى اHـؤسـسـة الـتي ينـتـمي إلـيـهـــا كـيــان

البحثr ذهابا وإيابا بالكيفـية اHباشرة.
�كن أن يأخذ هذا التكفل شكال من األشكال اآلتية :
- مــــنح تــــذكــــرة ســــفــــر مـن الـــدرجــــة األولـى من قــــبل

rكيـان البحث
- ضـــمــــان نــــقل األســــتــــاذ اHـــعــــني بــــواســــطـــة وســــائل

rؤسسة التي ينتمي إليها كيان البحثHا
- تعـويض مصـاريف النـقل التي التـزم بهـا األستاذ
اHــــعــــنـي عــــلى حــــســــابـه اخلــــاص بــــنــــاء عــــلى تــــقــــد� وثــــائق

قـانونية تبـرّر ذلك.

اHاداHادّة ة 3 : مصـاريف اإلقامة :  : مصـاريف اإلقامة : 
يــتــكــفل كــيــان الــبـحـث �ــصــاريف اإليــواء واإلطــعـام

للمدة احملددة في رسالة الدعوة لألستاذ اHدعو.
�كن أن يأخذ هذا التكفل شكال من األشكال اآلتية :
- ضــــــمـــــان اإلطـــــعـــــام واإليــــــواء في ظـــــروف مـالئـــــمـــــة
بــاسـتــعــمـال وســائل اHــؤسـســة الــتي يــنـتــمي إلــيـهــا كــيـان

rؤسسة على هياكل استقبالHعندما تتوفر ا rالبحث
- الـتـكفل �ـصـاريف اإلطعـام واإليـواء لدى مـؤسـسة

فندقيةr عندما ال تتوفر اHؤسسة على هياكل استقبال.

اHــــاداHــــادّة ة 4 :  : يــــتـم الـــتــــكــــفل بــــاHــــصـــاريـف الــــنـــاجتــــة عن
اخلــدمــات اHــذكــورة في اHــادّتــW 2 و3 أعالهr عـــلى حـــســاب
مـيزانيـة التـسيـير لكـيان الـبحث واHـمنـوحة له في إطار

تنفيذ اHشاريع الوطنية للبحث.

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

حــرّر بــاجلــزائــر في 8 ربــيـع األوّل عـام 1433 اHــوافق
أوّل فبراير سنة 2012.

قــرار وزاري مـشــتــــرك مـؤرقــرار وزاري مـشــتــــرك مـؤرّخ في خ في 26 ربـيع الــثــاني عـــام ربـيع الــثــاني عـــام
1432 اHـوافــق  اHـوافــق 31  مـارس سـنة   مـارس سـنة r2011 يـحـدد قـائـمةr يـحـدد قـائـمة

صــفـــقــات الــدراســات واخلــدمــات اHــعــفــاة من تــقــد�صــفـــقــات الــدراســات واخلــدمــات اHــعــفــاة من تــقــد�
كفالة حسن التنفيذ.كفالة حسن التنفيذ.

ــــــــــــــــــــــــــــــ
rإنّ وزير التعليم العالي والبحث العلمي

rاليّةHووزير ا
- �ـقتـضى اHـرسـوم الـرّئاسيّ رقم 10 - 236 اHـؤرّخ
في 28 شــــوّال عــــام 1431 اHــــوافق 7 أكــــتــــوبــــر ســــنــــة 2010
rتمّمHعدّل واHا rـتضمّن تنظـــيم الصفقــات العمومـيـةHوا

rادّة 97 منـهHال سيّما ا
- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرّئـــــاسـيّ رقم 10 - 149
اHـؤرّخ في 14 جـمـادى الـثـانـيـة عام 1431 اHـوافق 28 مـايو

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

rاليّةHالذي يحدّد صالحيات وزير ا
- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتّــــنــــفـــيــــذيّ رقم 94 - 260
اHــــؤرّخ في 19 ربــــيـع األول عـــام 1415 اHــــوافق 27  غــــشت
سـنـة 1994 الــذي يـحــدّد صالحـيــات وزيـر الــتـعــلـيم الــعـالي

rوالبحث العلمي

يقـريقـرّران ران مـا يأتي :مـا يأتي :

اHـاداHـادّة ة األولى : األولى : تطـبـيـقـا ألحـكـام اHادّة 97 من اHـرسوم
الــــرّئــــاسيّ رقم 10 - 236 اHــــؤرّخ في 28 شــــوّال عــــام 1431
اHوافق 7 أكتـوبر سنة 2010 واHتضـمّن تنظيم الـصفقات
الـعمـوميـةr  اHعـدّل واHتـمّمr يهـدف هذا الـقرار إلى حتـديد
قــائــمـة صــفــقــات الـدراســات واخلــدمــات اHـعــفــاة من تــقـد�

كفالة حسن التنفيذ.

اHــــاداHــــادّة ة 2 :  : �ـــكـن تـــعــــويض كــــفــــالــــة حـــسـن الــــتـــنــــفــــيـــذ
بـــاقـــتـــطــــاعـــات حـــسـن الـــتـــنــــفـــيـــذ فـــيــــمـــا يـــخـص صـــفـــقـــات
rـــادة األولى أعالهHـــذكـــورة فـي اHالـــدراســـات واخلــــدمـــات ا
طـــبـــقــــا لـــلـــمـــادة 99 من اHـــرســـوم الــــرّئـــاسيّ رقم 10 - 236
اHــؤرّخ في 28 شـــوّال عــام 1431 اHــوافق 7 أكــتـــوبـــر ســـنــة
rــتــــضـــمـن تـــنــــظــيـم الـــصـــفــــقـــات الـــعـــمــــومـــيـــةH2010 وا

اHعدّل واHتمّم .

اHـاداHـادّة ة 3 :  : حتـدد قــائـمـة صــفـقـات اخلــدمـات اHــعـفـاة من
تقد� كفالة حسن التنفيذ كما يأتي :

- الصفقات اHتـعلقة بإيواء وإطعام الوفود �ناسبة
الـزيــارات الــرسـمــيـة أو تــنــظـيم اHــؤتــمـرات واHــلــتـقــيـات

rومختلف التظاهرات العلمية والتقنية
rتعلقة �صاريف النقلHالصفقات ا -

 وزير اHالية وزير اHالية
كر� جوديكر� جودي

وزير التعليم العاليوزير التعليم العالي
والبحث العلميوالبحث العلمي
رشيد حراوبيةرشيد حراوبية
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- الــــصـــفـــقــــات اHـــتــــعـــلـــقــــة بـــاألعـــبــــاء اHـــلـــحــــقـــة (اHـــاء
والـــــكــــهـــــربـــــاء والـــــغــــاز ووســـــائـل اHــــواصـالت الـــــســــلـــــكـــــيــــة

r(والالسلكية
rتعلقة �صاريف النشر واإلشهارHالصفقات ا -

- الــصــفـــقــات اHــتـــعــلــقــة �ـــصــاريف إجنـــاز وطــبــاعــة
الشهادات اجلامعية.

اHـاداHـادّة ة 4 :   :  يـنـشـر هـذا الـقـرار فـي اجلـريـدة الـرّسـمـيّـة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حــــــرّر بـــــاجلــــــزائـــــر في 26 ربــــــيع الـــــثــــــاني عـــــام 1432
اHوافق 31 مارس سنة 2011.

وزارة العالقات مع البر=انوزارة العالقات مع البر=ان

قـرار مؤرخ في قـرار مؤرخ في 29 جـمـادى الثـانيـة عام  جـمـادى الثـانيـة عام 1432 اHوافق أول اHوافق أول
يـونـيـو سـنة يـونـيـو سـنة r2011 يـتـضـمن جتـديد تـشـكـيـلة الـلـجـنةr يـتـضـمن جتـديد تـشـكـيـلة الـلـجـنة
اHتـساويـة األعضـاء اخملـتصـة بأسالك مـوظفي وزارةاHتـساويـة األعضـاء اخملـتصـة بأسالك مـوظفي وزارة

العالقات مع البرHان.العالقات مع البرHان.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـــوجب قـــرار مـــؤرخ في 29 جـــمــــادى الـــثـــانـــيـــة عـــام
1432 اHوافق أول يونيو سنة r2011 جتدد تشكيلة اللجنة

اHـــتـــســـاويـــة األعـــضـــاء اخملـــتــــصـــة بـــأسالك مـــوظـــفي وزارة
العالقات مع البرHانr كما يأتي :

 وزير اHالية وزير اHالية
كر� جوديكر� جودي

وزير التعليم العاليوزير التعليم العالي
والبحث العلميوالبحث العلمي
رشيد حراوبيةرشيد حراوبية

األســــالكاألســــالك

rهندسون في اإلعالم اآلليHا -
rتصرفونHا -

rترجمون - التراجمةHا -
rالوثائقيون أمناء احملفوظات -

rملحقو اإلدارة -
rالتقنيون في اإلعالم اآللي -

rاحملاسبون اإلداريون  -
rأعوان اإلدارة -

rالكتاب -
- مساعدو الوثائقييـن 

rأمناء احملفوظات -
rعاونون التقنيون في اإلعالم اآلليHا -
rاألعوان التقنيون في اإلعالم اآللي -

rهنيونHالعمال ا -
rسائقو السيارات -

- احلجاب.

¤ث¤ثّــلو اإلدارةــلو اإلدارة

 األعضاء األعضاء
اإلضافيوناإلضافيون

 األعضاء األعضاء
الدائمونالدائمون

WوظفHــلو اWوظفHث¤ثّــلو ا¤

 األعضاء األعضاء
اإلضافيوناإلضافيون

 األعضاء األعضاء
الدائمونالدائمون

 نــــاديــــة فــــيــــلــــوان
زوجة سالمة

 ســـــــــــوادة عـــــــــــبـــــــــــد
السالم

 فاحت بومعراف

 سمير حلول

 جعفر توتي

 نورة عقون

 فاروق خليف

 كــنـــزة بــوركــايب
زوجة لبني

 شــــــريــــــفــــــة لـــــدرع

 سهام مقطيف

 الــــــــــــــــبـــــــــــــــاهــي بـن
عميروش

 وسيلة بلحنش
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