
العدد العدد 39
السالسّنة التاسعة واألربعوننة التاسعة واألربعون

االشتراكاالشتراك
سنويسنويّ

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

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

اجلزائر
تونس
اHغرب
ليبيا

موريطانيا

بلدان خارج دول
اHغرب العربي

سنـةسنـة

1070,00 د.ج د.ج

2140,00 د.ج د.ج

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

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

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

سنـةسنـة

2675,00 د.ج د.ج

5350,00 د.ج د.ج

تزاد عليها
نفقات اإلرسال

األحد األحد 11 شعبان شعبان  عام   عام 1433 هـهـ
اHوافق أواHوافق أوّل يوليو سنة ل يوليو سنة 2012 م

اإلدارة والتّحرير
األمانة العاماألمانة العامّة للحكومةة للحكومة

WWW.JORADP.DZ

الطّبع واالشتراك
اHطبعة الراHطبعة الرّسميسمّية

حي البساتpW بئر مراد رايسp 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
اتفاقيات واتفاقات دوليةاتفاقيات واتفاقات دولية

مـرسـوم رئـاسيّ رقم 12 - 262 مـؤرّخ في 23  رجب عـام 1433 اHـوافق 13  يــونـيـو سـنـة p2012 يـتـضـمّن الـتــصـديق عـلى اتـفـاق
الــتـعــاون االقـتــصـادي والــصـنـاعـي بـW حــكـومـة اجلــمـهــوريّـة اجلــزائـريّــة الـدّ}ــقـراطــيّـة الـشّــعـبــيّـة وحــكـومــة اجلـمــهـوريـة
التشيكــيةp اHوقــع ببــراغ في 21  نوفمبــر سنة 2011 ..................................................................................

مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة
مرسوم تنفيذي رقم 12 - 266 مؤرخ في 3 شعبان عام 1433 اHوافق 23 يونيو سنة p2012 يحدد عدد مصالح األقسام اإلدارية
للمحكمة العليا...........................................................................................................................................

مـرسـوم تــنـفـيـذي رقم 12 - 267  مـؤرخ في 3 شـعـبـان عـام 1433 اHـوافق 23 يــونـيـو سـنـة p2012 يــحـدد عـدد مـصــالح األقـسـام
اإلدارية جمللـس الدولة..................................................................................................................................

مـرسـوم تــنـفـيـذي رقم 12 - 268 مـؤرخ في 3 شـعـبـان عـام 1433 اHـوافق 23 يــونـيـو سـنـة p2012 يـحــدد شـروط وكــيـفـيــات نـشـر
القرارات والتعليقات واألبحــاث القانونية والقضائية للمحكمة العليا...............................................................

مـــرســوم تـــنــفـــيــذي رقم 12 - 269 مـــؤرخ في 3 شــعـــبـــان عــام 1433 اHـــوافق 23 يــونـــيـــو ســـنــة p2012 يـــحــدد الـــقــانـــون األســاسي
النموذجي لقصور الثقافة............................................................................................................................

مـرسوم تـنفـيذي رقم 12 - 270 مؤرخ في 3 شعـبان عام 1433 اHوافق 23 يـونـيو سـنة p2012 يتـمـم اHرســـوم التـنفــيـذي رقــم
09-340 اHؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1430 اHوافق 22 أكتوبر سنة 2009  واHتضمن إنشاء جامعة اجلزائر 2 ...............

مراسيم فرديمراسيم فرديّة
مــرسـوم رئــاسيّ مــؤرّخ في 10 رجب عـام 1433 اHـوافق 31 مــايـو ســنـة p2012 يــتــضـمّـن إنـهــاء مــهــام رئــيس ديــوان والي واليـة
غليزان.......................................................................................................................................................

مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 10 رجب عام 1433 اHوافق 31 مايو سنة p2012 يتضمّــن إنهــاء مهـــام مفتش فـي اHفتشية العامة
Hصالح احلماية اHدنـية.................................................................................................................................

مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 10 رجب عام 1433 اHوافق 31 مايو سنة p2012 يتضمّن إنهاء مهام رؤساء دوائر في الـواليـات...

مـرســومـان رئـاسـيّـان مـؤرّخـان في 10 رجب عـام 1433 اHـوافق 31 مـايـو سـنـة p2012 يـتـضـمّـنـان إنـهـاء مـهـام كـتـاب عـامـW لدى
رؤساء دوائر في الواليات............................................................................................................................

مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 10 رجب عام 1433 اHوافق 31 مايو سنة p2012 يتضمّن إنهاء مهـام مكلّف بالتفتيش في اHفتشية
اجلهوية للمفتشية العامة للماليّة بعنابة.........................................................................................................

مـرسـوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 10 رجب عـام 1433 اHـوافق 31 مـايـو سـنـة p2012 يـتــضـمّن إنـهـاء مـهـام مـديـر الــتـخـطـيط والـتـهـيـئـة
العمرانية في والية األغواط..........................................................................................................................

مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 10 رجب عام 1433 اHوافق 31 مايو سنة p2012 يـتضمّن إنهاء مـهام مكلّف بالـدّراسات والتّلخيص
بوزارة األشغال العمومـية............................................................................................................................

مــرســـوم رئــاسـيّ مــؤرّخ في 10 رجـب عــام 1433 اHـــوافق 31 مـــايــو ســنــة p2012 يــتـــضــمّـن إنــهـــاء مــهـــام مــديـــر اHــعـــهــد الـــوطــني
اHتخصص في التكوين اHهني بغرداية...........................................................................................................

مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 10 رجب عـام 1433 اHـوافق 31 مـايـو سـنة p2012 يتـضـمّن إنـهـاء مهـام نـائب مـدير بـوزارة الـشـباب
والرياضة...................................................................................................................................................

مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 10 رجب عام 1433 اHوافق 31 مـايـو سـنة p2012 يـتضـمّن إنـهاء مـهـام مديـر الشـبـاب والريـاضة في
والية بومرداس...........................................................................................................................................
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فهرس (تابع)فهرس (تابع)
مرسـوم رئاسيّ مؤرّخ في 10 رجب عام 1433 اHوافق 31 مايـو سنة p2012 يـتضمّن إنهاء مـهام مدير الصّـيد البحري واHوارد
الصيدية في والية تيبازة.............................................................................................................................

مرسـوم رئاسيّ مؤرّخ في 10 رجب عام 1433 اHوافق 31 مايـو سنة p2012 يتـضمّن إنهـاء مهـام مدير الـغرفـة الوالئيـة للـصّيد
البحري وتربية اHائيات بسكيكدة.................................................................................................................

مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 10 رجب عام 1433 اHوافق 31 مايو سنة p2012 يتضمّن تعيW رئيس ديوان والي والية غليزان...

مــرســـومــان رئــاســيّـــان مــؤرّخــان في 10 رجـب عــام 1433 اHـــوافق 31 مـــايــو ســنــة p2012 يــتــضــمّــنــان تــعــيــW رؤســاء دوائــر في
الواليات.....................................................................................................................................................

مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 10 رجب عام 1433 اHوافق 31 مـايـو سـنة p2012 يتـضمّـن تعـيW مـفتـش باHـفتـشـية الـعامـة لوزارة
العدل.........................................................................................................................................................

مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 10 رجب عـام 1433 اHـوافق 31 مـايـو سـنة p2012 يـتـضمّن تـعـيـW مفـتش جـهـوي لـلمـفـتـشيـة الـعـامة
للماليّة بعنابة............................................................................................................................................

مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 10 رجب عام 1433 اHوافق 31 مايو سنة p2012 يتضمّن تعيW نائب مدير بوزارة اجملاهدين........

مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 10 رجب عام 1433 اHوافق 31 مـايـو سـنة p2012 يـتـضمّن تـعـيW مـدير اHـصـالح الفـالحيـة في والية
قسنطينة...................................................................................................................................................

مـــرســوم رئـــاسـيّ مــؤرّخ فـي 10 رجب عـام 1433 اHـوافق 31 مــايـو ســنـة p2012 يـتــضـمّـن تـعــيـW مــحـافظ الــغـابــات في واليــة
تيزي وزو..................................................................................................................................................

مــرســـوم رئــاسيّ مــؤرّخ في 10 رجب عـام 1433 اHـوافق 31 مــايــو ســنـة p2012 يــتــضــمّن تــعــيــW مــديــر الــسّــكن والــتــجــهــيـزات
العمومية في والية تيسمسيلت.....................................................................................................................

مــرسـوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 10 رجب عـام 1433 اHـوافق 31 مــايـو ســنـة p2012 يـتــضـمّـن تـعــيـW اHــديـر الــعـامّ لــديـوان الــتـرقــيـة
والتسيير العقاري بسوق أهــراس.................................................................................................................

مــرســومــان رئــاســيّـان مــؤرّخــان في 10 رجب عـام 1433 اHـوافق 31 مــايــو ســنـة p2012 يــتــضــمّــنــان تـعــيــW مــديــرين لــلــشــبـاب
..................................................................................................................................Wوالرياضة في واليت

مــرسـوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 10 رجب عـام 1433 اHـوافق 31 مــايـو ســنـة p2012 يــتـضــمّن تــعـيــW مـديــر اHـركــز الـوطــني لـتــجـمع
وحتضير اHواهب والنخبة الرياضية بالشلف.................................................................................................

مرسـوم رئاسيّ مؤرّخ في 10 رجب عام 1433 اHوافق 31 مايـو سنة p2012 يـتضـمّن تعـيW رئـيس دراسات بـوزارة الصّـناعة
واHؤسسات الصغيرة واHتوسطة وترقية االستثمار........................................................................................

مــرسـوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 10 رجب عـام 1433 اHـوافق 31 مــايـو ســنـة p2012 يــتـضـمّن تــعـيـW مـديــر الـتـقـنــW وتـنـظــيم اHـهـنـة
والتعاون بوزارة الصّيد البحري واHوارد الصيدية..........................................................................................

مـرسـوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 10 رجب عـام 1433 اHـوافق 31 مـايـو سـنـة p2012 يــتـضـمّن تـعـيـW مـديــر الـصّـيـد الـبـحـري واHـوارد
الصيدية في والية سكيكدة...........................................................................................................................

قرارات= مقرقرارات= مقرّرات= آراءرات= آراء

وزارة التضامن الوطني واألسرةوزارة التضامن الوطني واألسرة

قـرار وزاري مـشتـرك مؤرخ في 28 رجب عام 1432 اHوافق 30 يـونـيو سـنة p2011 يحـدد إطـار تنـظـيم اHسـابـقات عـلى أساس
االختبارات و االمتحانات اHهنية لاللتحاق بالرتب التابعة لألسالك اخلاصة باإلدارة اHكلفة بالتضامن الوطني........
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فهرس (تابع)فهرس (تابع)

وزارة السياحة والصناعة التقليديةوزارة السياحة والصناعة التقليدية

قــرار وزاري مـشـتـرك مـؤرخ في 23 شــوال عـام 1432 اHـوافق 21 ســبـتـمــبـر سـنـة p2011 يـحــدّد  إطـار تــنـظـيم اHــسـابــقـات عـلى
أساس االختبارات واالمتحانات اHهنية لاللتحاق بالرتب التابعة لسلك مفتشي السياحة.....................................

قــرار وزاري مـشـتـرك مـؤرخ في 23 شــوال عـام 1432 اHـوافق 21 ســبـتـمــبـر سـنـة p2011 يـحــدّد  إطـار تــنـظـيم اHــسـابــقـات عـلى
أساس االختبارات واالمتحانات اHهنية لاللتحاق بالرتب التابعة للسلك اخلاص باإلدارة اHكلّفة بالصناعة التقليدية.

قــرار وزاري مــشــتـرك مــؤرّخ في 21  صـفــر عـام 1433 اHـوافق 15  يـنــايـر ســنـة p 2012 يــتـضــمّن الــتـنــظــيم اإلداري لــلـمــدرسـة
الوطنية العليا للسياحة...............................................................................................................................

قـرار مؤرّخ في 20  صفـر عام 1433 اHوافق 14 ينـاير سنة p2012 يـتضـمّن تعيـW أعضـاء مجـلس التـوجيه للـمدرسـة الوطـنية
العليا للسياحة..........................................................................................................................................

وزارة الصناعة واPؤسسات وزارة الصناعة واPؤسسات الصغيرةالصغيرة
 واPتوسطة وترقية االستثمار واPتوسطة وترقية االستثمار

قرار مؤرّخ في 24  محرّم عام 1433 اHوافق 19 ديسمبر سنـة p 2011 يتضمّن تعيW أعـضاء مجلس التوجيه واHراقبة Hركز
التسهيل بتيبازة......................................................................................................................................

قرار مؤرّخ في 24  محرّم عام 1433 اHوافق 19 ديسمبر سنـة p 2011 يتضمّن تعيW أعـضاء مجلس التوجيه واHراقبة Hركز
التسهيل بوهران........................................................................................................................................
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- رغبـة مـنـهـمـا في تـطـوير أكـثـر لـعالقـات الـصـداقة
pWكلتا الدولت Wالتقليدية ب

- وبــغــيـــة مــنــهـــمــا في تـــقــويــة وتــوســـيع عالقـــاتــهــمــا
pتعددةHاالقتصادية ا

- وبــهـــدف تــعـــزيــز وتـــطــويـــر الــتـــعــاون االقـــتــصــادي
pتبادلةHصالح اHوالتقني والتكنولوجي على أساس ا

- واقـتـنـاعـا مـنـهـمـا أن هـذا االتـفـاق سـيـخـلق ظـروفـا
pستقبليHمالئمة وقاعدة متينة للتعاون ا

Wاالعـتـبــار مـصـلـحــــة كال الـطـــرف Wوأخـــذا بـعـــ -
في اHــــشــــاركـــة وتــــرقــــيـــة الــــتــــعـــاون األورو - مــــتـــوســــطي

pEuromed أوروميد

قد اتفقتا على ما يأتي :قد اتفقتا على ما يأتي :

اHاداHادّة األولىة األولى
األهدافاألهداف

Wفي إطـــار الــقــوانــ pــتــعـــاقــدانHيــشــجـع الــطــرفـــان ا
والــــتـــنــــظـــيــــمــــات الـــســــاريـــة في دولــــتــــيـــهــــمـــا p الــــعالقـــات
االقـــتــصـــاديــة بـــW الــبــلـــدين وتــطـــويــر وتـــنــويع الـــتــعــاون
االقـتـصــادي والـتـجــاري والـتــقـني والـصــنـاعي الــذي يـعـود
بــاHــصـلــحــة اHــتـبــادلــةp خــاصـة بــW اHــؤســسـات الــصــغــيـرة
واHــتـــوســطــة والــصــنــاعــات الــصـــغــيــرة واHــتــوســطــة وكــذا
اHـــبـــادرات الـــتـي تـــهـــدف إلى تـــطــــويـــر تـــدفـــقـــات جتـــاريـــة

واستثماريـة.

اHاداHادّة ة 2
مجـاالت التعاونمجـاالت التعاون

اتــفق الــطـــرفــان اHــتـــعــاقــدان عـــلى تــرقــيـــة الــتــعــاون
االقتصادي والشراكةp ال سيما في اHيادين اآلتـية :

- االســـتــثـــمـــار الـــصـــنــاعـي بـــصــفـــة عـــامـــة ومن خالل
pالشركات اخملتلطة بصفة خاصة

- الـطـاقةp ال سـيمـا بـناء وعـصـرنة مـراكز كـهـربائـية
pوشــبـــكــات تـــوزيع الــكـــهــربـــاء والــنـــقل وتــخـــزين الـــطــاقــة

مــــرســــوم رئـــــاسيمــــرســــوم رئـــــاسيّ رقم  رقم 12-262 مـــــؤر مـــــؤرّخ في خ في 23  رجب عـــــام  رجب عـــــام
1433 اHـــــوافق  اHـــــوافق 13  يـــــونـــــيـــــو ســـــنـــــة  يـــــونـــــيـــــو ســـــنـــــة p2012 يـــــتـــــضـــــمp يـــــتـــــضـــــمّن

الـــــتـــــصـــــديـق عـــــلى اتـــــفـــــاق الـــــتـــــعـــــاون االقـــــتـــــصـــــاديالـــــتـــــصـــــديـق عـــــلى اتـــــفـــــاق الـــــتـــــعـــــاون االقـــــتـــــصـــــادي
والـــصـــنـــاعي بـــW حـــكـــومــة اجلـــمـــهـــوريوالـــصـــنـــاعي بـــW حـــكـــومــة اجلـــمـــهـــوريّـــة اجلـــزائـــريـــة اجلـــزائـــريّــةــة
الـــدالـــدّ}ـــقــــراطـــي}ـــقــــراطـــيّـــة الـــشـــة الـــشّــــعـــبـــيــــعـــبـــيّــــة وحـــكـــومـــة اجلــــمـــهـــوريـــةــــة وحـــكـــومـــة اجلــــمـــهـــوريـــة
التشـيكــيـةp اHوقــع ببــراغ في التشـيكــيـةp اHوقــع ببــراغ في 21  نوفـمبـــر سنــة  نوفـمبـــر سنــة

.2011

ــــــــــــــــــــــــــــــــ

pإنّ رئيس اجلمهوريّة
pبناء على تقرير وزير الشؤون اخلارجيّة -

pادّة 77 - 11 منهHال سيّما ا pوبناء على الدّستور -
- وبــعـــد االطّالع عــلـى اتــفـــاق الــتـــعـــاون االقـــتــصــادي
والــــصـــــنــــاعـي بــــW حــــكـــــومــــة اجلـــــمــــهـــــوريّـــــة اجلــــــزائــــريّـــــة
pالـدّ}قـراطـيّـة الـشّـعـبيّــة وحـكـومة اجلـمـهوريـة الـتـشيـكـية

اHوقـع ببراغ في 21 نوفمبر سنة 2011.

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اHـــاداHـــادّة األولـى :ة األولـى : يـــصـــــدّق عـــلى اتـــفــــــاق الــتــعــــــاون
االقــــتـــــصــــادي والـــــصــــنــــاعـي بــــW حـــــكــــومـــــة اجلــــمـــــهــــوريّـــــة
اجلــزائـريّـة الـدّ}ـقـراطـيّـة الـشّـعـبيّــة وحـكـومة اجلـمـهـورية
p2011 ــوقـع بــبـراغ في 21 نــوفــمــبــر ســنــةHا pالــتـشــيــكــيــة
ويــنـشــر في اجلــريـدة الــرّســمــيّـة لــلــجـمــهــوريّـة اجلــزائــريّـة

الدّ}قراطيّة الشّعبيّة.

اHـاداHـادّة ة 2 : : يـنشـر هـذا اHـرسـوم في اجلريـدة الـرّسـمـيّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ}قراطيّة الشّعبيّة.

حــــرّر بــــاجلــــزائـــر في 23 رجـب عـــام 1433 اHــــوافق 13
يونيو سنة 2012.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة
ــــــــــــــــــــــــــــــــ

اتفاق تعاون اقتصادي وصناعي اتفاق تعاون اقتصادي وصناعي بW حكومة اجلمهوريبW حكومة اجلمهوريّـةـة
اجلـزائرياجلـزائريّـة ـة الدالدّ}قراطي}قراطيّـة الشـة الشّعبيعبيّـةـة
وحكومة اجلمهورية التشيكيةوحكومة اجلمهورية التشيكية

إن حـــكـــومــة اجلـــمــهـــوريّـــة اجلــزائـــريّــة الـــدّ}ـــقــراطـــيّــة
الـشّعـبـيّة وحـكـومة اجلـمـهوريـة التـشـيكـيـةp اHشـار إلـيهـما

p"تعاقدينHا Wأدناه بـ"الطرف

اتفاقيات واتفاقات دوليةاتفاقيات واتفاقات دولية



11 شعبان عام  شعبان عام 1433 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 639
أوأوّل يوليو سنة ل يوليو سنة 2012 م

وخــطــوط األنــابــيب وأنــابــيب الــغــازp والــطــاقــات اجلــديـدة
واHــــتــــجــــددة وتــــســـــيــــيــــر اHــــشـــــاريع الــــكــــبـــــرى في مــــجــــال

pاحملروقات والكهرباء

pــيـكــانـيـكيHوالــبـنـاء ا pالـصــنـاعــة األلـكـتــروتـقــنـيـة -
واألدوات اآللـــــــيــــة والـــــهـــــنــــدســـــــةp ال ســــيـــــمـــــا في مـــــيــــدان

pالكهـرباء والنفط

pصناعـة الفوالذ -

pوسائل النقـل البـري واجلـوي -

- اHــــكــــونـــــات والــــلـــــواحق ذات الـــــطــــابـع الــــصـــــنــــاعي
pيكـانيكيHوا

- الــــصــــنــــاعـــة الــــكــــيــــمــــيـــاويــــة والــــبــــتـــروكــــيــــمــــاويـــة
pواسترجاع الزيوت

- الــصـــنـــاعـــة الـــغــذائـــيـــة والـــنـــشــاطـــات ذات الـــصـــلــة
pبالتنمية الزراعية والريفية

- اHـنـشـآت والـتـجـهيـزات اخلـاصـة بـالـصـيـد الـبـحري
pائياتHوتربـية ا

- اHــنـــتــوجـــات الــنــســـيــجـــيــة واHـــنــتـــوجــات اجلـــلــديــة
pواألحذيـة

- صـــــنـــــاعـــــة الـــــبـــــنـــــــاء واHــــــنـــــتــــــوجـــــات اخلــــــزفـــــــيـــــة
pوالزجاجية والبلـوريـة

pتقنيات التغليف -

- الــــتـــكــــنــــولــــوجــــيـــات مـن أجــل حــــمـــايــــــة الــــبـــيــــئـــة
pوتسيير النفايات

pالـتـعاون في مـجـال الصـنـاعــة من أجــل الـصـحــة -
ال سيـمـا األدويـةp معـدات اHـسـتـشفـيـات واألجـهزة الـطـبـية

pعدات ذات الصلـة بهاHوا

pصناعة تكنولوجيات اإلعالم واالتصال -

- اخلـــــدمــــــات اHـــــالـــــــيــــة واخلـــــدمـــــــات األخـــــــرى ذات
pالـيةHالصلـة با

- الــبـحث الــتــطــبــيـقي والــتــكــوين اHــهـنـي في اجملـال
pالصنــاعي

- الــصــنــاعــة واخلــدمــات من أجل تــطــويــر الــســيــاحــة
pتعلقة بالصحةHاالستجمامية واالستحمامية ا

pالــتــعــاون والــدعـم الــتــقــني والــبــحث الــتــطــبــيــقي -
وجتـــمــعـــات اHـــؤســـســـات والـــتــكـــوين اHـــهـــني فـي اHــيـــادين
الــــصـــنـــاعــــيـــة واحلــــرف الـــصـــغــــيـــرةp ال ســـيــــمـــا الـــصــــنـــاعـــة

pالتقليديـة

- دعم مـشاريع التـعاونp خاصـة مشاريع اHـؤسسات
الصغـيرة واHتـوسطة / الصـناعات الـصغيرة واHـتوسطة

والغرف احلرفية.

اHاداHادّة ة 3

كيفيات التعاونكيفيات التعاون

يـــســـعى الـــطـــرفـــان اHـــتــعـــاقـــدان جـــاهـــدين لـــتـــوســـيع
تعاونهما ونسج عالقات الشراكةp ال سيمـا عن طريق :

- تـبـادل اHــعـلــومـات حــــول الـتـنـمـــيــة االقـتـصـاديـــة
في كــــلـــتــــا الــــــدولــــتـــــW وحـــــــول إمــــكــــانـــيـــــات تــــعــــــزيـــــز
عـالقــــات الـتـعـــاون في اHــيـادين االقـتـصــاديـــة والـتـقـنـيـة

pوالصناعــية

- تـبادل اHعلـومات والتـجاربp ال سيـما في ميادين
الـــتـــكـــوين اHـــهـــنـيp واالبـــتـــكـــار والـــصـــنـــاعـــة الـــتـــقـــلـــيـــديـــة
والــــصـــنـــاعــــة الـــســــيـــاحـــيــــة واHـــعــــدات الـــطـــبــــيـــة والــــبـــنـــاء

pيكانيكي والصناعة الطاقويةHا

- تــــبـــادل اHـــعــــلـــومـــات حـــــول اHـــنــــافـــســـة ومــــحـــاربـــة
اإلغــراق ومــكــافــحــة الــغش واHــلــكــيــة الــفــكــريــة واHــعــايــيــر
التـقـنـية وتـسـهـيل الـتبـادالت الـتـجاريـة وعـصـرنة دورات
تـوزيع الــبـضـائع وكــذا في مـجـال نــقــل اHـكــسب اجلـمـاعي

في القطاعات ذات االهتمام اHشترك.

- تـــــوطــــيـــــد الــــتــــعـــــاون بــــW الـــــوكــــاالت الــــتـــــرقــــويــــة
ومؤسـسـات دعم قـطاعـات الـتجـارة والـصـناعـة الـتـقلـيـدية
والــصـنــاعـةp خــاصـة اHــؤسـســات الــصـغــيـرة واHــتـوســطـة /
الــصـنـاعـات الــصـغـيــرة واHـتـوســطـةp واالبـتــكـار والـزراعـة
واالســتــثـمــارات والـســيـاحــة وكــذا بـW الــغـرف الــتـجــاريـة

pWوالصناعية والفالحية في كلتا الدولت

Wاالقـتــصـاديـ WــتـعــامـلــHا Wتـشــجـيع الــتـقــارب بـ -
pـا في ذلك تبادل بـعثات رجـال األعمال¡ pWلكـلتا الـدولت
واHشاركـة في اHعـارض الدولـية وتنـظيم حـلقـات دراسية

pWوندوات علمية ومؤتمرات في كلتا الدولت

- دعم نــشـاطــات مـقـاولـي كـلــتـا الـدولــتـW فـي مـجـال
pالتعاون العلمي والتقني وتكوين اإلطارات
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- دعم الــتـنـمــيـة وتــكـامل مـكــثف أكـثــر لـلـمــؤسـسـات
الصغـيرة واHتـوسطة / الصـناعات الـصغيرة واHـتوسطة

pمن أجل توسيع رقعة العالقات االقتصادية الثنائية

- دعم اإلجنــاز الــعــمــلي لــلــتــعـاونp ال ســيــمــا الــثالثي
pعلى مستوى األسواق األخرى pاألطراف منه

- تـطـويـر االســتـثـمـارات وإقـامـة مــشـاريع الـشـراكـة
في القطاعات ذات االهتمام اHشترك.

اHاداHادّة ة 4
اللجنة اHشتركةاللجنة اHشتركة

W1 - ¥ إنـشــــاء جلـنــة مـشـتــركـــة مــكـونــــة من ¤ــثـلـ
عن سلطات الطرفW اHتعاقدين.

2 - تتولى اللجنة اHشتركةp على وجه اخلصوص :

pالسهر على السير احلسن لهذا االتفاق -

pحل الصعوبات التي قد تنجم عن تطبيقه -

- تــــبــــادل وجــــهــــات الــــنــــظــــر حــــول تــــطــــويــــر الــــوضع
pWاالقتصادي في كلتا الدولت

pصياغة اقتراحات بخصوص تطبيق هذا االتفاق -

- حتـــديــــد إمــــكــــانـــيــــات ووســــائل جــــديــــدة لـــتــــطــــويـــر
وتعزيز التعاون االقتصادي اHتبادل.

3 - تــوضع أشــغـال الــلــجــنــة اHـشــتــركــة حتت رئــاسـة
وزارية مشتـركةp سواء من جهـة الطرف اجلزائري أو من
جــهــة الــطـرف الــتــشــيــكي. ويــتم تــنــسـيـق أشـغــال الــلــجــنـة
اHـشـتـركـة من طـرف الـرئـيسـW اHـشـتـركـW عـلى مـسـتوى
الـوزيـرين أوp عـند االقـتـضـاءp من طرف ¤ـثـلـيهـمـا (كاتب
الـــدولـــةp نـــائـب الـــوزيـــرp األمـــW الــعـــام)p وتـــضـم الـــلـــجـــنــة
اHـــشـــتـــركـــة ¤ـــثـــلـــW عـن وزارات ومـــؤســـســـات وشـــركــات
ووكـاالت أخــرى وp عـنــد االقــتـضــاءp بـإمــكــان رجـال أعــمـال

اHشاركة في الدورةp طبقا جلدول األعمال اHتفق عليه.

4 - جتــتـــمع الــلــجـــنــة اHــشـــتــركــة بـــانــتــظـــام وبــدعــوة
بـــاتــفـــاق مـــشــتـــركp من الـــرئــيـــســـW اHــشـــتــركـــW لـــلــجـــنــة

.Wبالتناوب في كلتا الدولت pشتركةHا

5 - }ـــكن الــلـــجــنــة اHـــشــتـــركــة إنــشـــاءp خالل الــدورة
وكـذا في فــتــرة مـا بــW الـدوراتp فــرق عـمـل مـتــخـصــصـة

Hناقشة اHسائل اHلموسة ذات االهتمام اHشترك.

اHادHادّة ة 5
أحكام خاصةأحكام خاصة

يــــطـــبّـق هـــذا االتــــفـــاق دون اHــــســــاس بـــتــــعــــهـــدات كال
الطـرفـW اHتـعـاقدين الـناجتـة عن انـتمـائـهم إلى احتاد من
نــــــوع جـــــمــــــركيp أو اقــــــتــــــصـــــاديp أو نــــــقـــــديp وإلـى ســـــوق

مشتركةp أو جمعية أو جتمّع جهوي أو متعدّد األطراف.

فـي هـــــذا اإلطــــارp يـــــطـــــبّق هـــــذا االتـــــفــــاق كـــــذلك دون
اHــسـاس بــتــعـهــدات اجلــمـهــوريّـة اجلــزائــريّـة الــدّ}ــقـراطــيّـة
الـــشّــــعـــبـــيّــــة الـــنـــاجــــمـــة عن االتــــفـــاق األورو - مـــتــــوســـطي
pؤسس لشراكـة مع اجملموعة األوروبيـة ودولها األعضاءHا
مـن جــهـةp والــتــعــهــدات الــنــاجـمــة عن انــضــمــام جــمــهــوريـة

التشيك إلى االحتاد األوروبيp من جهة أخرى.

اHاداHادّة ة 6

أحكام ختاميةأحكام ختامية

1 - يــدخـل هـذا االتــفــاق حــيّــز الــتّــنــفــيــذ يـوم اســتالم
آخـــر إخـــطــــار يـــؤكـــد أن الـــطـــرف اHـــتـــعــــاقـــد قـــد اســـتـــكـــمل

اإلجراءات الداخلية اHطلوبة لدخوله حيّز التّنفيذ.

2 - ¥ إبـــرام هـــذا االتــــفـــاق Hــــدة خـــمس (5) ســـنـــوات
ابـــتـــداء من تـــاريخ دخـــوله حـــيّـــز الــتّـــنـــفــيـــذ. ويـــتم جتـــديــد
صالحــيـــته ضــمـــنــيــا لــفـــتــرات إضــافـــيــة الحــقـــة Hــدة خــمس
سـنـواتp مـا لم يـقم أحـد الـطـرفـW اHـتـعـاقـدين بـإلـغـاء هذا
االتـفـاق وذلك بــإخـطـار مــسـبق مــدته سـتـة (6) أشــهـر قـبل
Wانـــــقـــــضــــائـه. وهـــــذا اإللــــغـــــاء ال }س بـــــحـــــقــــوق الـــــطـــــرفــــ
والـتـزامـاتـهمـا اHـرتـبـطـــة باHـشــاريع والـبـرامج اHـنـجــزة

في إطار هذا االتفاق.

3 - }ـــكن تـــعـــديل أو تـــغـــيـــيــر هـــذا االتـــفـــاق بـــاتـــفــاق
مشـتـرك بـW الـطـــرفـW اHـتـعـاقـدين. وتـدخــل الـتعـديالت
أو الــتــغـيــيــرات اHــعــتــمــدة حــيّـز الــتّــنــفــيــذ طــبــقـا لـإلجـراء

اHنصوص عليه في الفقرة 1 من هذه اHادة.

Wحـرّر ببراغ في 21 نوفـمبر سنة 2011 من نسـخت
أصليتW باللـغات العربية والتشيـكية والفرنسيةp ولكل
النـصـوص نـفس احلـجـيـة الـقـانـونـيـة. وفي حـالة االخـتالف

في التفسيرp يرجّح النص باللغة الفرنسية.

عن حكومةعن حكومة
اجلمهورية اجلزائريةاجلمهورية اجلزائرية
الد}قراطية الشعبيةالد}قراطية الشعبية

بلعيد حاجمبلعيد حاجم
سفير مفوض فوق العادةسفير مفوض فوق العادة

عن حكومةعن حكومة
اجلمهورية التشيكيةاجلمهورية التشيكية

ميالن هوفوركاميالن هوفوركا
نائب وزير الصناعةنائب وزير الصناعة

والتجارةوالتجارة
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مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة
مــرسـوم تـنــفـيـذي مــرسـوم تـنــفـيـذي رقم رقم 12 -  - 266 مـؤرخ في  مـؤرخ في 3 شـعــبـان عـام شـعــبـان عـام
1433  اHــــوافق اHــــوافق 23 يـــــونــــيـــــو ســــنــــة  يـــــونــــيـــــو ســــنــــة p p2012 يــــحــــدد عــــدديــــحــــدد عــــدد

مصالح األقسام اإلدارية للمحكمة العليا.مصالح األقسام اإلدارية للمحكمة العليا.
ـــــــــــــــــــــــــــــ

pإنّ الوزير األول

pحافظ األختام pبناء على تقرير وزير العدل -

-  وبـــنــاء عــلى الـــدســتــورp ال ســيّـــمــا اHــادتــان 85 - 3
pو125 ( الفقرة 2)  منه

- و¡ـقـتـضى الـقـانـون الـعـضوي رقم 11 - 12 اHـؤرخ
في 24 شـــعـــبـــان عــام 1432 اHــوافق 26 يــولـــيـــو ســـنــة 2011
pالـذي يحدد تـنظيم احملـكمة الـعلـيا وعمـلها واخـتصاصـاتها

pادة 31 منهHال سيما ا

- و¡ــــقــــتــــضـى اHــــرســــــوم الــــرئــــــاسي رقم 10 - 149
اHــــــؤرخ في 14  جـــمــــادى الـــثـــانـــيـــة عــــام 1431 اHــــوافق 28

 pأعضاء احلكومـة Wتضمن تعيHمايو سنة 2010 وا

pوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اHادة األولى : اHادة األولى :  تـطبـيقـا ألحكـام اHادة 31 من الـقانون
الـــعـــضــوي رقم 11 - 12 اHــؤرخ في 24 شـــعـــبـــان عــام 1432
اHـوافق 26 يـولـيـو سـنـة 2011 الـذي يـحـدد تـنـظـيم احملـكـمـة
الـعــلـيـا وعـمـلـهــا واخـتـصـاصـاتـهــاp يـهـدف هـذا اHـرسـوم إلى

حتديد عدد مصالح األقسام اإلدارية للمحكمة العليا.

اHــادة اHــادة 2 :  :  يــتــشـــكل كل قــسـمp حــسب طــبـــيــعــة وحــجم
نشاطهp  من مصلحتW (2)  إلى خمس (5)  مصالح.

}ــــكـن أن تــــضـم كل مـــــصـــــلـــحــــة مـــــكـــتــــبـــW (2)  إلى
أربعة (4) مكاتب.

اHادة اHادة 3 : :  ينـشر هـذا اHرسـوم في اجلريـدة الرّسـميّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ}قراطيّة الشّعبيّة.

حــرّر بــاجلــزائــر في 3 شــعــبــان عــام 1433 اHــوافق 23
يونيو سنة 2012.

أحمد أويحيىأحمد أويحيى

مرسـوم تنفيذي مرسـوم تنفيذي رقم رقم 12 - - 267 مؤرخ في  مؤرخ في 3 شعبان عام شعبان عام
1433  اHــــوافق اHــــوافق 23 يـــــونــــيـــــو ســــنــــة  يـــــونــــيـــــو ســــنــــة p p2012 يــــحــــدد عــــدديــــحــــدد عــــدد

مصالح األقسام اإلدارية جمللـس الدولـــة.مصالح األقسام اإلدارية جمللـس الدولـــة.
ـــــــــــــــــــــــــــــ

pإنّ الوزير األول

pحافظ األختام pبناء على تقرير وزير العدل -

-  وبـــنــاء عــلى الـــدســتــورp ال ســيّـــمــا اHــادتــان 85 - 3
pو125 ( الفقرة 2)  منه

- و¡ـقـتـضى الـقـانـون الـعـضوي رقم 98 - 01 اHـؤرخ
في 4 صـفر عام 1419 اHوافق 30 مايـو سنة 1998 واHـتعلق
بــاخـتــصـاصــات مـجــلس الـدولــة وتـنــظـيـمـه وعـمـلـهp اHـعـدل

pادة 17 منهHال سيما ا pتممHوا

- و¡ــــقــــتــــضـى اHــــرســــــوم الــــرئــــــاسي رقم 10 - 149
اHــــــؤرخ في 14  جـــمــــادى الـــثـــانـــيـــة عــــام 1431 اHــــوافق 28

 pأعضاء احلكومـة Wتضمن تعيHمايو سنة 2010 وا

pوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اHادة األولى : اHادة األولى :  تـطبـيقـا ألحكـام اHادة 17 من الـقانون
الــــــعــــــضــــــوي رقم 98 - 01 اHــــــؤرخ في 4 صــــــفــــــر عــــــام 1419
اHــــوافق 30 مـــايـــو ســـنـــة 1998 واHـــتــــعـــلق بـــاخــــتـــصـــاصـــات
مـجـلس الــدولـة وتـنـظـيــمه وعـمـلهp اHـعــدل واHـتـممp يـهـدف
هــذا اHـــرســوم إلى حتـــديــد عــدد مـــصــالح األقـــســام اإلداريــة

جمللس الدولة.

اHــادة اHــادة 2 :  :  يــتــشـــكل كل قــسـمp حــسب طــبـــيــعــة وحــجم
نشاطهp  من مصلحتW (2)  إلى خمس (5)  مصالح.

}ــــكن أن تــــضـم كل مـــــصـــــلــــحــــة مــــكـــتـــــبـــW (2)  إلى
أربعة (4) مكاتب.

اHادة اHادة 3 : :  ينـشر هـذا اHرسـوم في اجلريـدة الرّسـميّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ}قراطيّة الشّعبيّة.

حــرّر بــاجلــزائــر في 3 شــعــبــان عــام 1433 اHــوافق 23
يونيو سنة 2012.

أحمد أويحيىأحمد أويحيى



9 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 39 11 شعبان عام  شعبان عام 1433 هـ هـ
أوأوّل يوليو سنة ل يوليو سنة 2012 م

مــرسـوم تـنــفـيـذي مــرسـوم تـنــفـيـذي رقم رقم 12 - - 268 مـؤرخ في  مـؤرخ في 3 شـعــبـان عـام شـعــبـان عـام
1433  اHــوافق اHــوافق 23 يـــونــيــو ســنــة  يـــونــيــو ســنــة p p2012 يــحــدد شــروطيــحــدد شــروط

وكـيـفـيـات نـشـر الـقـرارات والـتـعـلـيـقـات واألبـحـــاثوكـيـفـيـات نـشـر الـقـرارات والـتـعـلـيـقـات واألبـحـــاث
القانونية والقضائية للمحكمة العليا.القانونية والقضائية للمحكمة العليا.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

pإنّ الوزير األول
pحافظ األختام pبناء على تقرير وزير العدل -

-  وبـــنــاء عــلى الـــدســتــورp ال ســيّـــمــا اHــادتــان 85 - 3
pو125 ( الفقرة 2)  منه

- و¡ـقـتـضى الـقـانـون الـعـضوي رقم 11 - 12 اHـؤرخ
في 24 شـــعـــبـــان عــام 1432 اHــوافق 26 يــولـــيـــو ســـنــة 2011
pالـذي يحدد تـنظيم احملـكمة الـعلـيا وعمـلها واخـتصاصـاتها

pادة 5  منهHال سيما ا
- و¡ــــقــــتــــضـى اHــــرســــــوم الــــرئــــــاسي رقم 10 - 149
اHــــــؤرخ في 14  جـــمــــادى الـــثـــانـــيـــة عــــام 1431 اHــــوافق 28

 pأعضاء احلكومـة Wتضمن تعيHمايو سنة 2010 وا
- و¡ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 90 - 141
اHؤرخ في 24 شوال عام 1410 اHوافق 19 مايو سنة 1990

pتضمن تنظيم مجلة احملكمة العليا وسيرهاHوا
pوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

  يرسم  ما يأتي :  يرسم  ما يأتي :

اHـادة األولى : اHـادة األولى :  تـطـبـيـقـا ألحـكـام اHـادة 5 من الـقـانون
الـــعـــضــوي رقم 11 - 12 اHــؤرخ في 24 شـــعـــبـــان عــام 1432
اHـوافق 26 يـولـيـو سـنـة 2011 الـذي يـحـدد تـنـظـيم احملـكـمـة
الـعــلـيـا وعـمـلـهــا واخـتـصـاصـاتـهــاp يـهـدف هـذا اHـرسـوم إلى
حتــديـد شــروط وكــيــفــيـات نــشــر الــقــرارات والـتــعــلــيــقـات

واألبحاث القانونية والقضائية للمحكمة العليا.

اHــادة اHــادة 2 :  :  يـــتم الـــنـــشـــر اHـــنـــصـــوص عـــلـــيه فـي اHــادة
األولــى أعالهp فـي مـجــلـة احملــكـمـة الــعـلــيـا الــتي تـدعى فـي

صلب النص "اجمللــة".

اHادة اHادة 3 :  :  تزود اجمللة ¡جلس ورئيس حترير.

يــعـW رئــيس الــتــحــريـر وأعــضــاء مــجــلس اجملــلـة من
قبل الرئيس األول للمحكمة العليا.

اHـادة اHـادة 4 :  :  يـكـــلـف مـجــلـس الــمــجــلــة عـلـى اخلـصـوص
¡ا يأتي : 

pانتقاء القرارات للنشر -
pإبداء الرأي في التعليقات على القرارات -

-  تــقــيــيم الــدراســات والــبــحــوث الــقــانــونــيــة قــصــد
pنشرها

- حتديد سعر اجمللة.

اHـادة اHـادة 5 : :  تــصـدر اجملــلــة في أعـداد دوريــة وفي أعـداد
خاصةp عند االقتضاء.

6 : :  تــوزع اجملـــلــة مــجــانــا عــلى الــقــضــاةp وعــنــد اHـادة اHـادة 
االقــتــضــاءp عــلى مــؤســســات الــدولــة واجلــامــعــات ومــراكـز

البحوث.

اHــــــادة اHــــــادة 7 : :  حتـــــــمـل الــــــصـــــــفـــــــحـــــــة األولى مـن الـــــــغالف
اخلارجي للمجلة البيانات اآلتية :

pاجلمهورية اجلزائرية الد}قراطية الشعبية -
pرمز العدالة -
pاحملكمة العليا -

pرمز احملكمة العليا -
pتسمية اجمللة  -

pقسم الوثائق والدراسات القانونية والقضائية -
- رقم العدد وسنة صدوره.

8 : :  تـلــغى أحـكــام الــمـرسـوم الــتـنـفــيذي رقم اHادة اHادة 
90 -141 اHــؤرخ في 24 شــوال عــام 1410 اHــوافق 19 مــايــو

ســـنــة 1990 واHـــتــضـــمن تـــنـــظـــيم مـــجــلـــة احملـــكـــمــة الـــعـــلـــيــا
وسيرها.

اHادة اHادة 9 :  ينـشر هـذا اHرسـوم في اجلـريدة الـرّسمـيّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ}قراطيّة الشّعبيّة.

حــرّر بــاجلــزائــر في 3 شــعــبــان عــام 1433 اHــوافق 23
يونيو سنة 2012.

أحمد أويحيىأحمد أويحيى
ـــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــ

مــرسـوم تـنــفـيـذي رقم مــرسـوم تـنــفـيـذي رقم 12 - 269 مـؤرخ في  مـؤرخ في 3 شـعــبـان عـام شـعــبـان عـام
1433 اHـوافق  اHـوافق 23 يـونـيــو سـنـة  يـونـيــو سـنـة p2012 يـحـدد الــقـانـونp يـحـدد الــقـانـون

األساسي النموذجي لقصور الثقافة.األساسي النموذجي لقصور الثقافة.
ـــــــــــــــــــــــــــــ

pإنّ الوزير األول
pبناء على تقرير وزيرة الثقافة

- وبـــنـــاء عــلى الـــدســـتــورp ال ســـيـــمــا اHـــادتــان 85 - 3
pو125 (الفقرة 2 ) منه



11 شعبان عام  شعبان عام 1433 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 1039
أوأوّل يوليو سنة ل يوليو سنة 2012 م

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

pتممHعدل واHا pباحملاسبة العمومية
- و¡ــقــتــضى األمــر رقم 95-20 اHــؤرخ في 19 صــفــر
عـام 1416 اHـوافق 17 يـولـيـو سـنـة 1995 واHـتـعـلق ¡ـجـلس

pتممHعدل واHا pاحملاسبة
- و¡ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 11 - 10 اHــؤرخ في 20
رجب عــام 1432 اHــوافق 22 يـــونــيــو ســنــة 2011 واHــتــعــلق

pبالبلدية
- و¡ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 12-07 اHــــؤرخ في 28
ربــــيـع األول عــــام 1433 اHـــــوافق 21 فـــــبــــرايـــــر ســـــنــــة 2012

pتعلق بالواليةHوا
- و¡ــــقـــتــــضى اHــــرســـوم رقم 86 - 139 اHــــؤرخ في 3
شـوال عام 1406 اHـوافق 10 يـونـيـو سـنـة 1986 واHـتـضمن

pتممHا pإنشاء قصر الثقافة
- و¡ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 10 - 149
اHـؤرخ في 14 جـمـادى الـثـانـيـة عام 1431 اHـوافق 28 مـايو

pأعضاء احلكومة Wتضمن تعيHسنة 2010 وا
- و¡ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 97 - 268
اHــــؤرخ في 16 ربـــيع األول عـــام 1418 اHــــوافق 21 يـــولـــيـــو
ســـنــة 1997 الـــذي يـــحــدد اإلجـــراءات اHـــتـــعـــلــقـــة بـــااللـــتــزام
بـــالــنــفــقـــات الــعــمــومـــيــة وتــنــفـــيــذهــا ويــضـــبط صالحــيــات

pاآلمرين بالصرف ومسؤولياتهم
- و¡ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 12 - 191
اHـؤرخ في 3 جـمــادى الـثـانـيـة عـام 1433 اHـوافق 25 أبـريل
ســنــة 2012 واHــتــضــمن إنــشــاء قـصــر الــثــقــافــة لــتــلــمــسـان

pوحتديد تنظيمه وسيره
  pوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم ما يأتي  :يرسم ما يأتي  : 

الفصــــل األولالفصــــل األول
أحكــام عامــةأحكــام عامــة

اHـــــاداHـــــادّة األولى  :ة األولى  : يـــــهــــدف هـــــذا اHـــــرســـــوم إلى حتـــــديــــد
القانون األساسي النموذجي لقصور الثقافة.        

pعلى اخلصوص pادّة ة 2  :   : تستجـيب قصور الثقافةHاداHا
للمعايير اخلاصة اآلتية : 

pتعتبر مركز إشعاع ثقافي ¤يّز -
- تتوفر على مـنشأة فاخرة تعكس الطابع اHعماري
الــذي }ــيّــز اHــنــطــقــة الــتي يــشــيــد في إقــلــيــمــهــا وتــلــخص

pيّزاتها التاريخية والثقافية والفنية¤

- تــضم فـضـاءات مـخــتـلـفـة ومـتــعـددة االخـتـصـاصـات
الــفــنــيــة تــعـــنى خــاصــة بــعــرض وتــقــدª وإبــراز نــشــاطــات
وإبـداعـات فـنـيـة وثــقـافـيـة مـتـنــوعـة وطـنـيـة ودولـيـة  ذات

نوعية ومستوى عال.

اHــاداHــادّة ة 3  :   : قــصـــر الــثــقـــافــة مــؤســـســة عــمـــومــيـــة ذات
طـابع إداري تـتمـــتع بـالـشخـصـيـــة اHـعنـويـة واالسـتقــالل

اHالي ويدعــى في صلب النص "القصر". 

ويــنـشـأ ¡ـوجب مـرســوم تـنـفـيـذي بــنـاء عـلى اقـتـراح
من الوزير اHكلف بالثقافة.

اHاداHادّة ة 4  :   : يوضع القـصر حتت وصاية الوزير اHكلف
بالثقافة.

اHــــاداHــــادّة ة 5  :   : يـــــحــــدد مــــقــــر الـــــقــــصــــر ¡ـــــوجب مــــرســــوم
اإلنشاء.

اHــاداHــادّة ة 6  :   : يــتـــولى الـــقــصـــر مــهـــمــة تـــرقــيـــة الــثـــقــافــة
الـوطـنـيـة عن طـريـق بـرمـجـة أنـشـطـة ثـقـافـيـة ذات نـوعـيـة

وتشكيل قطب ثقافي للتنشيط ذي بعد وطني ودولي.

وبهذه الصفة يكلف p على اخلصوصp ¡ا يأتي :

- تــــنـــظـــيم عــــروض في مـــجــــال الـــثـــقـــافــــة والـــفـــنـــون
pوالعلوم وتقد}ها

- بـــــرمــــــجـــــة مــــــحـــــاضــــــرات ونـــــدوات وغــــــيـــــرهــــــا من
اHــلــتـقــيــات حــول مــواضــيع ثــقــافــيــة وعـلــمــيــة وتــاريــخــيـة
وأدبـــيـــة ذات اHـــســـتــــوى الـــعـــالـيp يـــنـــشـــطـــهــــا رجـــال الـــفن
 pوالعلوم اجلزائريون و/أو األجانب وتنظيمها وتقد}ها

- تـقدª مـعارض وطـنيـة و/أو أجنـبيـة لتـحف فنـية
وحتف من الصناعة الـتقليدية ومعارض تتعلق بالتاريخ

pوبالتطور

- تـــقـــدª عـــروض فـــنـــيـــة وثـــقـــافـــيـــة وعـــروض لـــفـــرق
 pأجنبية تنظم في إطار التبادالت الثقافية مع اخلارج

- تــقــدª الــعــرض مـا قــبل األول لـألعـمــال اHــســرحــيـة
والـــســـيــنـــمـــائـــيــة الـــوطـــنــيـــة و/أو األجـــنــبـــيـــة ذات اجلــودة

pالعالية

pاحتضان أحداث تنظم في إطار رسمي -

- وضع مـؤلفـات ووثـائق تـتعـلق بـالـفنـون والـتاريخ
pتخصص أو الهاويHواآلداب في متناول اجلمهور ا

- تــوفــيـر إطــار لــلـقــاء واالتــصـال لــلــبـاحــثــW ورجـال
الفن واجلمهور اHهتم.
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التنظيم والعملالتنظيم والعمل

7  :   : يـــســـيـــر الـــقـــصــــر مـــديـــر ويـــديـــره مـــجـــلس اHــاداHــادّة ة 
توجيه.

اHـاداHـادّة ة 8  :   : يـحــدد الــتـنــظــيم الــداخـلي لــلــقـصــر بــقـرار
مـشـتـرك بـW الــوزيـر اHـكـلف بــالـثـقـافــة والـوزيـر اHـكـلف

باHالية والسلطة اHكلفة بالوظيفة العمومية.

القسم األولالقسم األول
مجلس التوجيهمجلس التوجيه

اHاداHادّة ة 9  :   : يضم مجلس التوجيه :
pرئيسا pكلف بالثقافةHثل الوزير ا¤ -

pثل وزير الدفاع الوطني¤ -
- ¤ــــثل الـــوزيـــر اHـــكـــلـف بـــالــداخـــلـــيـــة واجلـــمـــاعــات

p احمللية
pكلف بالشؤون اخلارجيةHثل الوزير ا¤ -

pاليةHكلف باHثل الوزير ا¤ -
pكلف باجملاهدينHثل الوزير ا¤ -

- ¤ـــثـل الـــوزيـــر اHــــكـــلف بـــتــــكـــنـــولــــوجـــيـــات اإلعالم
pواالتصال

- ¤ـــثـل الـــوزيـــر اHــــكـــلف بــــالـــســـيــــاحـــة والـــصــــنـــاعـــة
pالتقليدية

p كلف بالتعليم العاليHثل الوزير ا¤ -
- ¤ثل الوزير اHكلف بالشؤون الدينية.

اHــــاداHــــادّة ة 10  :   : يــــتـــداول مــــجـــلـس الـــتــــوجـــيـه في جــــمـــيع
اHسائل اHرتبطة بنشاط القصرp ال سيما فيما يأتي:

p للقصر Wالتنظيم والنظام الداخلي -
- بــرامج األنــشــطــة الــســنــويــة واHــتــعــددة الــســنـوات

pنصرمةHالية اHوكذا حصائل أنشطة السنة ا
pمشروع ميزانية القصر -

- الــشـروط الــعــامـة إلبــرام االتـفــاقــيـات والــصـفــقـات
p وغيرها من العقود التي تلزم القصر

pالكشوف التقديرية لإليرادات والنفقات -
pاحلسابات السنوية -

pقبول الهبات والوصايا -
- كل مسألة مرتبطة بنشاط القصر .

يـحـضـر مــديـر الـقـصـر اجـتـمـاعــات مـجـلس الـتـوجـيه
بصوت استشاري ويتولى أمانته.

}ـكن مــجــلس الــتـوجــيه االســتـعــانــة بـأي شــخص من
شأنهp بحكم كفاءتهp أن يساعده في أشغاله.

اHـاداHـادّة ة 11  :   : يـعـW أعـضـاء مجـلـس التـوجـيه Hـدة ثالث
(3) ســنــوات قــابـلــة لــلــتــجـديــد بــقــرار من الــوزيــر اHــكـلف
بـالــثـقـافـةp بـنـاء عـلـى اقـتـراح من الـسـلـطــة الـتي يـنـتـمـون
إليهـا. وفي حالـة توقف عـضوية أحـد األعضـاءp يسـتخلف
بــعـضـو جـديــد حـسب األشـكــال نـفـســهـاp حـتى انــقـضـاء مـدة

العضوية.

اHاداHادّة ة 12  :   : يجـتـمع مجـلس التـوجيه في دورة عـادية
مـرتW (2) في الــسـنـة عـلى األقلp بـنـاء عـلى اسـتـدعـاء من

رئيسه.

و}ــكـنه أن يــجـتــمع في دورة غــيـر عــاديــة بـنــاء عـلى
استدعاء من رئيسه.

تــوجه االســـتــدعــاءات مــرفــقــة بـــجــدول األعــمــال قــبل
خـمـسـة عـشر (15) يومـا عـلى األقـلp من  تـاريخ االجـتـماع.
و}كن تقـليص هـذا األجل بالنـسبـة للدورات غـير الـعادية

دون أن يقل عن ثمانية (8) أيام.

13  :   : ال تـــصـح مـــداوالت مـــجـــلس الـــتـــوجـــيه إالّ اHــاداHــادّة ة 
بحضور ثلثي (3/2) أعضائه على األقل.

وإذا لم يـــكــتـــمل الـــنــصـــابp يــعـــقــد اجـــتــمـــاع ثــان في
الثمانية (8) أيام اHوالية.

وفـي هـذه احلــالــةp يــتــداول مــجــلس الــتــوجــيهp مــهــمـا
يكن عدد األعضاء احلاضرين.

p تتخـذ قرارات مـجلس الـتوجـيه بأغـلبـية األصوات
وفي حــالــة تــســاوي عــدد األصــوات يــكــون صــوت الــرئــيس

مرجحا.

اHــــاداHــــادّة ة 14  :   : حتـــرر مــــداوالت مــــجــــلس الــــتــــوجــــيه في
مـحــاضــر يـوقــعــهـا رئــيس اجملــلس وتــدون في ســجل خـاص

مرقم ومؤشر عليه.

تــرسل مــحـــاضــر االجــتــمـــاعــات إلى الــوزيـــر اHــكــلف
بالثـقافـة للـمصادقـة علـيهـا خالل الثالثW (30) يـوما التي

تلي االجتماع.
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القسم الثانيالقسم الثاني
اHديراHدير

15  :   : يـعــW مــديــر الـقــصــر ¡ـرســوم بــنــاء عـلى اHـاداHـادّة ة 
اقتراح من الوزير اHـكلف بالثقافةp وتنهى مهامه حسب

األشكال نفسها.

pعــلى اخلــصـوص p ـادّة ة 16  :   : يــكـــلف مــديــر الـقــصـرHـاداHا
¡ا يأتي :

- يـــــعـــــدّ بــــرامـج األنــــشـــــطـــــة الــــســـــنـــــويــــة واHـــــتـــــعــــددة
pالسنوات

- يـتـصــرف بـاسم الـقـصـر و}ــثـله أمـام الـعـدالـة وفي
pدنيةHجميع أعمال احلياة ا

- }ـارس السـلـطـة السـلـميـة عـلى جـميـع مسـتـخدمي
p القصر

- يوظف اHسـتخـدمW اخلاضـعW لـسلطـته ويعـينهم
ويــنـــهي مـــهــامـــهمp بـــاســتـــثــنـــاء اHـــســتـــخــدمـــW الــذيـن يــتم

pتعيينهم بطريقة أخرى
- يــعــد مــشــروع اHـيــزانــيــة الــتــقـديــريــة واحلــســابـات

pاليةHا
pيعد الكشوف التقديرية لإليرادات والنفقات -

- يـــبــرم جـــمـــيع االتــفـــاقـــيــات واالتـــفــاقـــات والــعـــقــود
pوالصفقات

Wيـــعــد مـــشـــروعي الـــتــنـــظـــيم والـــنــظـــام الـــداخــلـــيــ -
pللقصر

pيضمن تنفيذ مداوالت مجلس التوجيه -
- يـــعـــد تـــقـــريـــرا ســـنــــويـــا  عن  األنـــشـــطـــة وحـــصـــائل

pوحسابات القصر في نهاية كل سنة مالية
- يـــســهــر عــلى احملــافــظــة عــلـى صــبــغــة مــبــنى "قــصــر

الثقافة".

الفصل الثالثالفصل الثالث
أحكــام ماليةأحكــام مالية

اHاداHادّة ة 17  :   : تشتمل ميزانية القصر على ما يأتي:

في باب اإليرادات :في باب اإليرادات :
- اإلعــانـــات الـــتي تـــخــصـــصـــهــا الـــدولـــة واجلــمـــاعــات

pاحمللية والهيئات العمومية
pالهبات والوصايا -

- اإليرادات اخلاصة اHرتبطة بنشاطه.

في باب النفقات :في باب النفقات :
pنفقات التسيير -
pنفقات التجهيز -

- جميع النفقات األخرى اHرتبطة بنشاطه.

اHـاداHـادّة ة 18  :   : تــمـسك مــحـاســبـة الــقـصــر طـبــقـا لــقـواعـد
احملاسبة العمومية.

اHــاداHــادّة ة 19  :   : }ــسـك احلــســابــات وتــداول األمــوال عــون
محاسب يعينه أو يعتمده وزير اHالية.

اHــاداHــادّة ة 20  :   : تـــمــارس الــرقـــابــة عـــلى نــفـــقــات الـــقــصــر
حـسب الشـروط اHنصـوص علـيهـا في األحكـام التـشريـعية

والتنظيمية اHعمول بها.

اHـاداHـادّة ة 21  :   :  يـتـولى  اHـراقـبـة اHـاليـة لـلـقـصـر مراقب
مالي يعينه وزير اHالية.

الفصل الرابعالفصل الرابع
أحكام نهائيةأحكام نهائية

اHـاداHـادّة ة 22  :   : تـطـبق هـذه األحـكـام عـلى قـصـور الـثـقـافة
اHـنــشـأة عن طــريق الـتـنــظـيم قــبل نـشـر هــذا اHـرسـوم في

اجلريدة الرّسميّة.

23  :  : يـــــــنــــــشــــــر هــــــذا اHــــــرســــــوم فـي اجلــــــريــــــدة اHـــــاداHـــــادّة ة 
الرّسميّة للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ}قراطيّة الشّعبيّة.

حــرّر بــاجلــزائــر في 3 شــعــبــان عــام 1433 اHــوافق 23
يونيو سنة 2012.

أحمد أويحيىأحمد أويحيى
ـــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــ

مــرســوم تــنــفــيــذي رقم مــرســوم تــنــفــيــذي رقم 12-270 مــؤرخ في  مــؤرخ في 3 شــعــبــان عــام شــعــبــان عــام
1433 اHـوافق  اHـوافق 23 يـونـيـو سـنة  يـونـيـو سـنة p2012 يتـمـم اHـرســومp يتـمـم اHـرســوم

الـــتــنــفـــيـــذي رقــم الـــتــنــفـــيـــذي رقــم 09-340 اHــؤرخ في  اHــؤرخ في 3 ذي الــقــعــدة ذي الــقــعــدة
عـام عـام 1430 اHـوافق  اHـوافق 22 أكـتـوبـر سـنة  أكـتـوبـر سـنة 2009  واHـتـضمن  واHـتـضمن

إنشاء جامعة اجلزائر إنشاء جامعة اجلزائر 2.
ـــــــــــــــــــــــــــــ

pإنّ الوزير األول
-  بـنـاء على تـقـريـر وزيـر الـتعـلـيم الـعـالي والـبحث

pالعلمي
- وبــــنـــاء عـــلى الــــدّســـتـــورp ال ســـيّــــمـــا اHـــادّتـــان 3-85

pو125 (الفقرة 2) منه
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- و¡ــــقــــتــــضـى اHــــرســــــوم الــــرئــــــاسي رقم 10 - 149
اHــؤرخ في 14 جمـادى الثانية عـام 1431 اHوافق 28 مايو

 pأعضاء احلكومـة Wتضمن تعيHسنة 2010 وا

- و¡ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 94-260 اHؤرخ
في 19 ربـيع األول عـام 1415 اHـوافق 27 غـشت سـنة 1994
الــذي يــحــدد صـالحــيــات وزيــر الــتــعــلــيم الــعــالي والــبــحث

pالعلمي

- و¡ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 03-279 اHؤرخ
في 24  جـمـادى الثـانيـة  عام 1424 اHوافق 23  غـشت سنة
2003 الــــذي  يــــحــــدد مــــهــــام اجلــــامــــعــــة والــــقــــواعــــد اخلــــاصــــة

بــتـنــظــيـمــهــا وسـيــرهـا p اHــعــدل واHـتــممp ال ســيـمــا اHـادة 3
pمنه

- و¡ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 09-340 اHؤرخ
في 3 ذي الـقـعـدة عـام 1430 اHـوافق 22 أكـتـوبـر سـنـة 2009

pتضمن إنشاء جامعة بوزريعةHوا

- و¡ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 10-184 اHؤرخ
في 2 شـــعــــبـــان عـــام 1431 اHــــوافق 14 يـــولـــيــــو ســـنـــة 2010

pتضمن تغيير تسمية جامعة بوزريعةHوا
pوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اHاداHادّة األولى :ة األولى : تتمّـم أحكام اHـادة األولى من اHرسوم
الـتـنـفـيذي رقم 09-340 اHـؤرخ في 3 ذي القـعـدة عام 1430
اHـوافق 22 أكـــتـوبــر ســـنـة 2009 والــمــذكــور أعاله وحتـرر

كما يأتي :

"اHادّة األولى : ............... (بدون تغيير).............

يــحــدد عــدد الــكــلــيــات واHــعــاهــد الــتي تــتــكــون مــنــهــا
جامعة اجلزائر 2 واختصاصاتها كما يأتي :

p.................................................................. -
p.................................................................. -
p.................................................................. -

- معهد الترجمة".

اHاداHادّة ة 2  :    :  ينشر هـذا اHرسوم في اجلريـدة الرسميّة
 للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ}قراطيّة الشّعبيّة.

حــرّر بــاجلــزائــر في 3 شــعــبــان عــام 1433 اHــوافق 23
يونيو سنة 2012.

أحمد أويحيىأحمد أويحيى

مراسيم فرديمراسيم فرديّة
مـرسـوم رئـاسيمـرسـوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 10 رجب عـام  رجب عـام 1433 اHـوافق  اHـوافق 31
مايو سنة مايو سنة p2012 يتضـمp يتضـمّن إنهاء مهام رئيس ديوانن إنهاء مهام رئيس ديوان

والي والية غليزان.والي والية غليزان.
ـــــــــــــــــــــــــــــ

¡ــــوجب مــــرســــوم رئــــاسيّ مــــؤرّخ في 10 رجـب عـــام
1433 اHــوافــق 31 مـــايـــو ســنــة 2012 تــنـهـى مــهـــام الــسّــيـد

عـبـد الـكرª لـعمـوريp بصـفته رئـيسـا لديـوان والي والية
غليزانp لتكليفه بوظيفة أخـرى.

ـــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــ

مـرسـوم رئـاسيمـرسـوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 10 رجب عـام  رجب عـام 1433 اHـوافق  اHـوافق 31
مـايــو ســنـة مـايــو ســنـة p2012 يــتــضـمp يــتــضـمّــن إنــهــــاء مـهــــام مــفـتشــن إنــهــــاء مـهــــام مــفـتش

فـي اHفتشية العامة Hصالح احلماية اHدنـية.فـي اHفتشية العامة Hصالح احلماية اHدنـية.
ـــــــــــــــــــــــــــــ

¡ــــوجب مــــرســــوم رئــــاسيّ مــــؤرّخ في 10 رجـب عـــام
1433 اHـوافق 31 مايـو سـنة 2012 تـنهى مـهام الـسّـيد عـمر

مــنــجــةp بــصــفــته مــفــتــشــا فـي اHــفــتــشــيــة الــعــامــة Hــصــالح
احلماية اHدنيةp إلحالته على التّقـاعد.

مـرسـوم رئـاسيمـرسـوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 10 رجب عـام  رجب عـام 1433 اHـوافق  اHـوافق 31
مايو سنة مايو سنة p2012 يتضـمp يتضـمّن إنهاء مهام رؤساء دوائرن إنهاء مهام رؤساء دوائر

في الـواليـات.في الـواليـات.
ـــــــــــــــــــــــــــــ

¡ــــوجب مــــرســــوم رئــــاسيّ مــــؤرّخ في 10 رجـب عـــام
1433 اHــوافق 31 مــايـــو ســنــة 2012 تــنــهـى مــهـــام الـــسّــيــدة

والــسّـــادة اآلتــــيــة أســمـــاؤهـم بــصــفـتــهـــم رؤســــاء دوائـــر
فـي الواليات اآلتيةp لتكليفهم بوظائف أخـرى :

- والية أدرار :- والية أدرار :
pدائرة تسابيت : محمد خلضر عزي

- والية األغواط :- والية األغواط :
pدائرة أفلو : فرحات عرامي

- والية باتنة :- والية باتنة :
pدائرة تيمقاد : عبد الوهاب موالي

pªدائرة باتنة : فريد خد
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- والية بسكرة :- والية بسكرة :

pدائرة زريبة الوادي : احلاج بن شطة

- والية بشار :- والية بشار :

pدائرة بني ونيف : أمعمر معمري

pدائرة الوطاء : محمد الهاشمي

- والية تامنغست :- والية تامنغست :

pصالح : أحمد مناعي Wدائرة ع

- والية تبسة :- والية تبسة :

pدائرة العقلة : ناصر سبع

- والية تلمسان :- والية تلمسان :

pدائرة شتوان : جمال الدين شرقي

pدائرة بني سنوس : صادق بن علي

- والية اجللفة :- والية اجللفة :

pدائرة اإلدريسية : محمد صحراوي

- والية جيجـل :- والية جيجـل :

pدائرة الشقفة : محمد براح

- والية سطيف :- والية سطيف :

pدائرة بوعنداس : صادق سبية

- والية سعيدة :- والية سعيدة :

pدائرة أوالد ابراهيم : كمال حاجي

- والية سيدي بلعباس :- والية سيدي بلعباس :

pدائرة سيدي حلسن : محمد بقاش

- والية مستغا¬ :- والية مستغا¬ :

pدائرة سيدي األخضر : قويدر بن دربال

- والية اHسيلة :- والية اHسيلة :

pلح : أحمد ضيفHا Wدائرة ع

pدائرة خبانة : أحمد العربي

- والية بومرداس :- والية بومرداس :

pدائرة يسر : ليلى عمور

- والية سوق أهراس :- والية سوق أهراس :

pدائرة أوالد ادريس : عبد العزيز بوشارب

- والية عW تموشنت :- والية عW تموشنت :
pالكيحل : أحمد محمودي Wدائرة ع

- والية غرداية :- والية غرداية :
دائرة زلفانة : عبد القادر موالي.

ـــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــ

مـــرســــومـــان رئـــاســـيمـــرســــومـــان رئـــاســـيّــــان مـــؤرــــان مـــؤرّخـــان في خـــان في 10 رجـب عـــام  رجـب عـــام 1433
اHوافق اHوافق 31 مايـو سنة  مايـو سنة p2012 يـتضـمp يـتضـمّنـان إنهـاء مهامنـان إنهـاء مهام

كتاب عامW لدى رؤساء دوائر في الواليات.كتاب عامW لدى رؤساء دوائر في الواليات.
ـــــــــــــــــــــــــــــ

¡ــــوجب مــــرســــوم رئــــاسيّ مــــؤرّخ في 10 رجـب عـــام
1433 اHــوافق 31 مــايـــو ســنــة 2012 تــنــهـى مــهـــام الـــسّــيــدة

والـسّــيـد اآلتي اســمـاهــمـا بـصــفـتــهـمــا كـاتــبـW عــامـW لـدى
رئـــيـــسي دائــــرتـــW في واليـــتـــpW  لـــتـــكـــلـــيـف كل مـــنـــهـــمـــا

بوظيفـة أخـرى :
pبدائرة أقبو في والية بجاية pالطيب حسيني -

- خيرة تليp بدائرة زهانة في والية معسكر.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

¡ــــوجب مــــرســــوم رئــــاسيّ مــــؤرّخ في 10 رجـب عـــام
1433 اHــوافق 31 مـــايـــو ســـنــة 2012 تـــنــهـى مـــهــــام الـــسّـــيــد

عـيسى أبـو القـاسمp بصـفته كـاتبـا عامـا لدى رئـيس دائرة
بونورة في والية غردايةp بناء على طلبه.

ـــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــ

مـرسـوم رئـاسيمـرسـوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 10 رجب عـام  رجب عـام 1433 اHـوافق  اHـوافق 31
مـــايـــو ســـنـــة مـــايـــو ســـنـــة p2012 يـــتــــضـــمp يـــتــــضـــمّن إنـــهـــاء مــــهـــام مـــكـــلن إنـــهـــاء مــــهـــام مـــكـــلّف
بالتفتيش في اHفـتشية اجلهوية للمفتشية العامةبالتفتيش في اHفـتشية اجلهوية للمفتشية العامة

للماليللماليّة بعنابة.ة بعنابة.
ـــــــــــــــــــــــــــــ

¡ــــوجب مــــرســــوم رئــــاسيّ مــــؤرّخ في 10 رجـب عـــام
1433 اHــوافق 31 مـــايـــو ســـنـــة 2012 تـــنـــهـى مـــهـــام الـــسّـــيـــد

مـحـمـــد لـــزهـــر صــــدراتيp بـصـفــتـه مـكــلّــفــا بـالـتــفـتــيش
pفـتشيـة اجلهويـة للمـفتشيـة العامـة للمـاليّة بـعنابةHفـي ا

لتكليفه بوظيفة أخـرى.
ـــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــ

مـرسـوم رئـاسيمـرسـوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 10 رجب عـام  رجب عـام 1433 اHـوافق  اHـوافق 31
مـــايــــو ســـنـــة مـــايــــو ســـنـــة p2012 يــــتـــضــــمp يــــتـــضــــمّن إنــــهــــاء مـــهــــام مــــديـــرن إنــــهــــاء مـــهــــام مــــديـــر
التخطيط والتهيئة العمرانية في والية األغواط.التخطيط والتهيئة العمرانية في والية األغواط.

ـــــــــــــــــــــــــــــ
¡ــــوجب مــــرســــوم رئــــاسيّ مــــؤرّخ في 10 رجـب عـــام
1433 اHــوافق 31 مـــايـــو ســـنـــة 2012 تـــنـــهـى مـــهـــام الـــسّـــيـــد

مـــحــــمـــد مـــصــــطـــفى كــــمـــال بن حــــمـــيـــدةp بــــصـــفـــتـه مـــديـــرا
pلــلـــتــخــطـــيط والـــتــهــيـــئــة الـــعــمـــرانــيــة فـي واليــة األغــواط

إلحالته على التّقـاعد.



15 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 39 11 شعبان عام  شعبان عام 1433 هـ هـ
أوأوّل يوليو سنة ل يوليو سنة 2012 م

مـرسـوم رئـاسيمـرسـوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 10 رجب عـام  رجب عـام 1433 اHـوافق  اHـوافق 31
مـــايـــو ســـنـــة مـــايـــو ســـنـــة p2012 يـــتــــضـــمp يـــتــــضـــمّن إنـــهـــاء مــــهـــام مـــكـــلن إنـــهـــاء مــــهـــام مـــكـــلّف
بــــــالـــــدبــــــالـــــدّراســـــات والــــــتراســـــات والــــــتّـــــلـــــخــــــيص بــــــوزارة األ شـــــغـــــالـــــلـــــخــــــيص بــــــوزارة األ شـــــغـــــال

العمومـية.العمومـية.
ـــــــــــــــــــــــــــــ

¡ــــوجب مــــرســــوم رئــــاسيّ مــــؤرّخ في 10 رجـب عـــام
1433 اHـوافق 31 مايـو سـنة 2012 تـنهى مـهام الـسّـيد عـمر

أوكــيلp بـصـفــته مـكــلّـفـا بــالـدّراســات والـتّـلــخـيص بـوزارة
األشغال العمومية.

ـــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــ

مـرسـوم رئـاسيمـرسـوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 10 رجب عـام  رجب عـام 1433 اHـوافق  اHـوافق 31
مايـو سـنة مايـو سـنة p2012 يـتـضمp يـتـضمّن إنـهـاء مهـام مـدير اHـعـهدن إنـهـاء مهـام مـدير اHـعـهد

الوطني اHتخصص في التكوين اHهني بغرداية.الوطني اHتخصص في التكوين اHهني بغرداية.
ـــــــــــــــــــــــــــــ

¡ــــوجب مــــرســــوم رئــــاسيّ مــــؤرّخ في 10 رجـب عـــام
1433 اHــوافق 31 مـــايـــو ســـنـــة 2012 تـــنـــهـى مـــهـــام الـــسّـــيـــد

مـــحـــمـــد شـــنــاتـــلـــيـــةp بـــصـــفـــته مـــديـــرا لـــلـــمـــعـــهــد الـــوطـــني
اHــتـــخــصص في الــتـــكــــوين اHــهــــني بـــغـــردايـــةp إلحــالــتــه

عـلى التّقـاعد.
ـــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــ

مـرسـوم رئـاسيمـرسـوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 10 رجب عـام  رجب عـام 1433 اHـوافق  اHـوافق 31
مـايـو سـنـة مـايـو سـنـة p2012 يـتـضـمp يـتـضـمّن إنـهـاء مـهـام نائـب مـديرن إنـهـاء مـهـام نائـب مـدير

بوزارة الشباب والرياضة.بوزارة الشباب والرياضة.
ـــــــــــــــــــــــــــــ

¡ــــوجب مــــرســــوم رئــــاسيّ مــــؤرّخ في 10 رجـب عـــام
1433 اHوافق 31 مايو سنة 2012 تنهى مـهام السّيد جعفر

رقـانp بــصـفـته نـائـب مـديـر لـلـتــقـيـيس وصـيــانـة اHـنـشـآت
pالـــقــاعـــديــة والـــتــجـــهــيــزات بـــوزارة الــشـــبــاب والـــريــاضــة

لتكليفه بوظيفـة أخـرى.
ـــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــ

مـرسـوم رئـاسيمـرسـوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 10 رجب عـام  رجب عـام 1433 اHـوافق  اHـوافق 31
مـــايــــو ســـنـــة مـــايــــو ســـنـــة p2012 يــــتـــضــــمp يــــتـــضــــمّن إنــــهــــاء مـــهــــام مــــديـــرن إنــــهــــاء مـــهــــام مــــديـــر

الشباب والرياضة في والية بومرداس.الشباب والرياضة في والية بومرداس.
ـــــــــــــــــــــــــــــ

¡ــــوجب مــــرســــوم رئــــاسيّ مــــؤرّخ في 10 رجـب عـــام
1433 اHــوافق 31 مـــايـــو ســنــة 2012 تــنــهـى مــهــــام الــسّــيــد

عــبـد الــلّـه حـسـpW بـصـفـته مـديـــرا لـلـشـبـــاب والـريـاضـــة
في والية بومرداس.

مـرسـوم رئـاسيمـرسـوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 10 رجب عـام  رجب عـام 1433 اHـوافق  اHـوافق 31
مايـو سنة مايـو سنة p2012 يـتضمp يـتضمّن إنـهاء مهـام مدير الـصن إنـهاء مهـام مدير الـصّيديد

البحري واHوارد الصيدية في والية تيبازة.البحري واHوارد الصيدية في والية تيبازة.
ـــــــــــــــــــــــــــــ

¡ــــوجب مــــرســــوم رئــــاسيّ مــــؤرّخ في 10 رجـب عـــام
1433 اHــوافق 31 مـــايـــو ســـنـــة 2012 تـــنـــهـى مـــهـــام الـــسّـــيـــد

ابـراهـيم رودانp بـصفـته مـديـرا للـصّـيـد البـحـري واHوارد
الصيدية في والية تيبازةp لتكليفه بوظيفة أخـرى.

ـــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــ

مـرسـوم رئـاسيمـرسـوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 10 رجب عـام  رجب عـام 1433 اHـوافق  اHـوافق 31
مايـو سنة مايـو سنة p2012 يتضمp يتضمّن إنـهاء مهام مـدير الغرفةن إنـهاء مهام مـدير الغرفة
الـــوالئـــيــــة لـــلـــصالـــوالئـــيــــة لـــلـــصّـــيــــد الـــبـــحـــري وتـــربــــيـــة اHـــائـــيـــاتـــيــــد الـــبـــحـــري وتـــربــــيـــة اHـــائـــيـــات

بسكيكدة.بسكيكدة.
ـــــــــــــــــــــــــــــ

¡ــــوجب مــــرســــوم رئــــاسيّ مــــؤرّخ في 10 رجـب عـــام
1433 اHوافق 31 مايو سنة 2012 تنهى مـهام السّيد حميد

براهميةp بصفـته مديرا للغرفة الوالئـية للصّيد البحري
وتربية اHائيات بسكيكدةp لتكليفه بوظيفة أخـرى.

ـــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــ

مـرسـوم رئـاسيمـرسـوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 10 رجب عـام  رجب عـام 1433 اHـوافق  اHـوافق 31
مــايـــو ســنــة مــايـــو ســنــة p2012 يــتــضــمp يــتــضــمّن تــعــيــW رئــيس ديــوانن تــعــيــW رئــيس ديــوان

والي والية غليزان.والي والية غليزان.
ـــــــــــــــــــــــــــــ

¡ــــوجب مــــرســــوم رئــــاسيّ مــــؤرّخ في 10 رجـب عـــام
1433 اHــوافق 31 مـــايـــو ســـنــة 2012 يـــعــيّـن الـــسّـــيـــد عـــمــار

غيوطp رئيسا لديوان والي والية غليزان.
ـــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــ

مـــرســــومـــان رئـــاســـيمـــرســــومـــان رئـــاســـيّــــان مـــؤرــــان مـــؤرّخـــان في خـــان في 10 رجـب عـــام  رجـب عـــام 1433
Wــنـــان تــعــيــWيـــتــضــمّــنـــان تــعــيــ pيـــتــضــم p2012 ــوافق 31 مــايـــو ســنــة  مــايـــو ســنــةHــوافق اHا

رؤساء دوائر في الواليات.رؤساء دوائر في الواليات.
ـــــــــــــــــــــــــــــ

¡ــــوجب مــــرســــوم رئــــاسيّ مــــؤرّخ في 10 رجـب عـــام
1433 اHـوافق 31 مـايـو سـنـة 2012 تـعيّـن الـسّـيـدة والـسّادة

اآلتية أسماؤهم رؤساء دوائر في الواليات اآلتية :

- والية أدرار :- والية أدرار :
pدائرة تسابيت : عبد الوهاب موالي

- والية األغواط :- والية األغواط :
pدائرة أفلو : أحمد مناعي
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- والية باتنة :- والية باتنة :
pدائرة تيمقاد : ناصر سبع

pدائرة باتنة : محمد صحراوي
- والية بسكرة :- والية بسكرة :

pدائرة زريبة الوادي : أحمد ضيف
- والية بشار :- والية بشار :

pدائرة الوطاء : أحمد العربي
- والية تامنغست :- والية تامنغست :

pصالح : عبد القادر موالي Wدائرة ع
- والية تلمسان :- والية تلمسان :

pدائرة شتوان : أحمد محمودي
pªدائرة بني سنوس : فريد خد

- والية اجللفة :- والية اجللفة :
pدائرة اإلدريسية : محمد خلضر عزي

- والية سيدي بلعباس :- والية سيدي بلعباس :
pدائرة سيدي حلسن : ليلى عمور

- والية قاHة :- والية قاHة :
pدائرة حمام نبايل : كمال حاجي

- والية مستغا¬ :- والية مستغا¬ :
pدائرة سيدي األخضر : عبد العزيز بوشارب

- والية اHسيلة :- والية اHسيلة :
pلح : قويدر بن دربالHا Wدائرة ع

pدائرة خبانة : أمعمر معمري
- والية البيض :- والية البيض :

pدائرة بوسمغون : جمال الدين شرقي
pمحمد الهاشمي pدائرة الشاللة

- والية تيسمسيلت :- والية تيسمسيلت :
pدائرة عماري : صادق بن علي

- والية الوادي :- والية الوادي :
pدائرة الوادي : فرحات عرامي

- والية خنشلة :- والية خنشلة :
pدائرة خنشلة : صادق سبية
pدائرة قايس : احلاج بن شطة

- والية سوق أهراس :- والية سوق أهراس :
pراهنة : محمد بقاشHدائرة ا

دائرة أوالد إدريس : محمد براح.

¡ــــوجب مــــرســــوم رئــــاسيّ مــــؤرّخ في 10 رجـب عـــام
1433 اHوافق 31 مايو سنة 2012 تعيّن الـسّيدة والسّيدان

اآلتية أسماؤهم رؤساء دوائر في الواليات اآلتية :
- والية اجللفة :- والية اجللفة :

pلعموري ªدائرة مسعد : عبد الكر
- والية جيجـل :- والية جيجـل :

pدائرة الشقفة : الطيب حسيني
- والية عW تموشنت :- والية عW تموشنت :

دائرة عW كيحل : خيرة تلي.
ـــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــ

مـرسـوم رئـاسيمـرسـوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 10 رجب عـام  رجب عـام 1433 اHـوافق  اHـوافق 31
مايـو سنة مايـو سنة p2012 يتضمp يتضمّن تـعيW مفتش بـاHفتشيةن تـعيW مفتش بـاHفتشية

العامة لوزارة العدل.العامة لوزارة العدل.
ـــــــــــــــــــــــــــــ

¡ــــوجب مــــرســــوم رئــــاسيّ مــــؤرّخ في 10 رجـب عـــام
1433 اHــوافق 31 مــايـــو ســنــة 2012 يـــعــيّن الــسّـــيــد مــحــمــد

قويدريp مفتشا باHفتشية العامة لوزارة العدل.
ـــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــ

مـرسـوم رئـاسيمـرسـوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 10 رجب عـام  رجب عـام 1433 اHـوافق  اHـوافق 31
مــايــو ســنــة مــايــو ســنــة p2012 يــتــضــمp يــتــضــمّن تــعـيــW مــفــتش جــهـوين تــعـيــW مــفــتش جــهـوي

للمفتشية العامة للماليللمفتشية العامة للماليّة بعنابة.ة بعنابة.
ـــــــــــــــــــــــــــــ

¡ــــوجب مــــرســــوم رئــــاسيّ مــــؤرّخ في 10 رجـب عـــام
1433 اHــوافق 31 مــايـــو ســنــة 2012 يـــعــيّن الــسّـــيــد مــحــمــد

لـــزهــــر صــدراتـيp مــفــتــشـــا جــهــويـــا لــلــمــفـــتــشــيـــة الــعــامــة
للماليّـة بعنابة.

ـــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــ
مـرسـوم رئـاسيمـرسـوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 10 رجب عـام  رجب عـام 1433 اHـوافق  اHـوافق 31
مـــايـــو ســـنـــة مـــايـــو ســـنـــة p2012 يـــتـــضـــمp يـــتـــضـــمّن تـــعــيـــW نـــائب مـــديــرن تـــعــيـــW نـــائب مـــديــر

بوزارة اجملاهدين.بوزارة اجملاهدين.
ـــــــــــــــــــــــــــــ

¡ــــوجب مــــرســــوم رئــــاسيّ مــــؤرّخ في 10 رجـب عـــام
1433 اHــــوافق 31 مـــايـــو ســـنـــة 2012 يـــعـــيّـن الـــسّـــيـــد خـــالـــد

رمضانp نائب مدير للمستخدمW بوزارة اجملاهدين.
ـــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــ

مـرسـوم رئـاسيمـرسـوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 10 رجب عـام  رجب عـام 1433 اHـوافق  اHـوافق 31
مـايــو ســنـة مـايــو ســنـة p2012 يـتــضــمp يـتــضــمّن تــعـيــW مـديــر اHــصـالحن تــعـيــW مـديــر اHــصـالح

الفالحية في والية قسنطينة.الفالحية في والية قسنطينة.
ـــــــــــــــــــــــــــــ

¡ــــوجب مــــرســــوم رئــــاسيّ مــــؤرّخ في 10 رجـب عـــام
1433 اHــوافق 31 مـــايـــو ســـنـــة 2012 يـــعـــيّـن الــسّـــيـــد صـــالح

عزيزيp مديرا للمصالح الفالحية في والية قسنطينة.
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مـرسـوم رئـاسيمـرسـوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 10 رجب عـام  رجب عـام 1433 اHـوافق  اHـوافق 31
مايـو سـنة مايـو سـنة p2012 يتـضمp يتـضمّن تـعـيW مـحـافظ الغـاباتن تـعـيW مـحـافظ الغـابات

في والية تيـزي وزو.في والية تيـزي وزو.
ـــــــــــــــــــــــــــــ

¡ــــوجب مــــرســــوم رئــــاسيّ مــــؤرّخ في 10 رجـب عـــام
1433 اHــوافق 31 مــايـــو ســنــة 2012 يــعــيّن الـــسّــيــد مــوسى

تابتيp محافظا للغابات في والية تيـزي وزو.
ـــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــ

مـرسـوم رئـاسيمـرسـوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 10 رجب عـام  رجب عـام 1433 اHـوافق  اHـوافق 31
مــايــو ســنــة مــايــو ســنــة p2012 يــتــضــمp يــتــضــمّن تــعــيــW مــديــر الــسن تــعــيــW مــديــر الــسّــكنــكن

والتجهيزات العمومية في والية تيسمسيلت.والتجهيزات العمومية في والية تيسمسيلت.
ـــــــــــــــــــــــــــــ

¡ــــوجب مــــرســــوم رئــــاسيّ مــــؤرّخ في 10 رجـب عـــام
1433 اHــوافق 31 مــايـــو ســنــة 2012 يـــعــيّن الــسّـــيــد مــحــمــد

مـخــتـــيشp مـديـــرا لــلـسّـــكـن والـتــجـهـيــزات الــعـمــومـــيـة
فـي والية تيسمسيلت.

ـــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــ

مـرسـوم رئـاسيمـرسـوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 10 رجب عـام  رجب عـام 1433 اHـوافق  اHـوافق 31
مـــايـــو ســـنــة مـــايـــو ســـنــة p2012 يـــتــضـــمp يـــتــضـــمّن تـــعــيـــW اHــديـــر الــعــامن تـــعــيـــW اHــديـــر الــعــامّ
لــــديــــوان الــــتــــرقـــيــــة والــــتــــســــيـــيــــر الــــعــــقــــاريلــــديــــوان الــــتــــرقـــيــــة والــــتــــســــيـــيــــر الــــعــــقــــاري

بسوق أهــراس.بسوق أهــراس.
ـــــــــــــــــــــــــــــ

¡ــــوجب مــــرســــوم رئــــاسيّ مــــؤرّخ في 10 رجـب عـــام
1433 اHــوافق 31 مـــايـــو ســـنــة 2012 يـــعــيّـن الـــسّـــيـــد كـــمــال

مـحـمـد بن علـيp مديـرا عـامـا لـديوان الـتـرقـيـة والتـسـيـير
العقاري بسوق أهراس.

ـــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــ
مـــرســــومـــان رئـــاســـيمـــرســــومـــان رئـــاســـيّــــان مـــؤرــــان مـــؤرّخـــان في خـــان في 10 رجـب عـــام  رجـب عـــام 1433
Wــنـــان تــعــيــWيـــتــضــمّــنـــان تــعــيــ pيـــتــضــم p2012 ــوافق 31 مــايـــو ســنــة  مــايـــو ســنــةHــوافق اHا

.Wمديرين للشباب والرياضة في واليت.Wمديرين للشباب والرياضة في واليت
ـــــــــــــــــــــــــــــ

¡ــــوجب مــــرســــوم رئــــاسيّ مــــؤرّخ في 10 رجـب عـــام
1433 اHــوافق 31 مــايــو ســنــة 2012 يــعـــيّن الــسّــيــدان اآلتي

Wاســمــاهــمــا مــديـــرين لــلــشــبــاب والـــريــاضــة في الــواليــتــ
: Wاآلتيت

pفي والية معسكر pعمر عويشات -
- بدر الدين غربيp في والية وهران.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

¡ــــوجب مــــرســــوم رئــــاسيّ مــــؤرّخ في 10 رجـب عـــام
1433 اHــوافق 31 مــايـــو ســنــة 2012 يــعـــيّن الـــسّــيـــد جــعـــفــر

رقانp مديرا للشباب والرياضة في والية بومرداس.

مـرسـوم رئـاسيمـرسـوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 10 رجب عـام  رجب عـام 1433 اHـوافق  اHـوافق 31
مــايـــو ســنــة مــايـــو ســنــة p2012 يــتـــضــمp يــتـــضــمّن تــعــيـــW مــديــر اHــركــزن تــعــيـــW مــديــر اHــركــز
الـــوطـــنـي لـــتـــجــمـع وحتـــضـــيـــر اHــواهـب والـــنـــخـــبــةالـــوطـــنـي لـــتـــجــمـع وحتـــضـــيـــر اHــواهـب والـــنـــخـــبــة

الرياضية بالشلف.الرياضية بالشلف.
ـــــــــــــــــــــــــــــ

¡ــــوجب مــــرســــوم رئــــاسيّ مــــؤرّخ في 10 رجـب عـــام
1433 اHوافق 31 مايو سنة 2012 يعيّن السّيد عبد احلميد

بن ورقــلــةp مــديــرا لـــلــمــركــز الــوطــني لــتــجــمع وحتــضــيــر
اHواهب والنخبة الرياضية بالشلف.

ـــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــ

مـرسـوم رئـاسيمـرسـوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 10 رجب عـام  رجب عـام 1433 اHـوافق  اHـوافق 31
مـايـو سـنـة مـايـو سـنـة p2012 يـتـضـمp يـتـضـمّن تـعـيـW رئـيس دراسـاتن تـعـيـW رئـيس دراسـات
بـــــوزارة الـــــصبـــــوزارة الـــــصّـــــنــــــاعـــــة واHـــــؤســـــســــــات الـــــصـــــغـــــيـــــرةـــــنــــــاعـــــة واHـــــؤســـــســــــات الـــــصـــــغـــــيـــــرة

واHتوسطة وترقية االستثمار.واHتوسطة وترقية االستثمار.
ـــــــــــــــــــــــــــــ

¡ــــوجب مــــرســــوم رئــــاسيّ مــــؤرّخ في 10 رجـب عـــام
ªوافق 31 مايـو سنة 2012 يعيّن الـسّيد عـبد الكرH1433 ا

قــصــدرلـيp رئــيس دراســات بــقــسم الــصــنــاعــات اخلــفــيــفــة
بــوزارة الــصّــنــاعـــة واHــؤســســات الــصــغـــيــرة واHــتــوســطــة

وترقية االستثمار.
ـــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــ

مـرسـوم رئـاسيمـرسـوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 10 رجب عـام  رجب عـام 1433 اHـوافق  اHـوافق 31
Wمــديـر الـتــقـنـ Wن تـعــيـWمــديـر الـتــقـنـ Wيـتــضـمّن تـعــيـ pيـتــضـم p2012 مـايــو ســنـة مـايــو ســنـة
وتنـظـيم اHهـنة والـتـعاون بـوزارة الصوتنـظـيم اHهـنة والـتـعاون بـوزارة الصّـيـد البـحريـيـد البـحري

واHوارد الصيدية.واHوارد الصيدية.
ـــــــــــــــــــــــــــــ

¡ــــوجب مــــرســــوم رئــــاسيّ مــــؤرّخ في 10 رجـب عـــام
1433 اHـوافق 31 مـايــو سـنـة 2012 يــعـيّـن الـسّــيـد ابــراهـيم

رودانp مديـرا للـتـقنـW وتنـظيـم اHهـنة والـتعـاون بوزارة
الصّيد البحري واHوارد الصيدية.

ـــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــ

مـرسـوم رئـاسيمـرسـوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 10 رجب عـام  رجب عـام 1433 اHـوافق  اHـوافق 31
مــايــو ســنــة مــايــو ســنــة p2012 يـتــضــمp يـتــضــمّن تــعــيــW مــديــر الــصن تــعــيــW مــديــر الــصّــيـدــيـد

البحري واHوارد الصيدية في والية سكيكدة.البحري واHوارد الصيدية في والية سكيكدة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

¡ــــوجب مــــرســــوم رئــــاسيّ مــــؤرّخ في 10 رجـب عـــام
1433 اHــوافق 31 مــايـــو ســنــة 2012 يــعـــيّن الـــسّــيـــد حــمـــيــد

بـراهــمـيـةp مـديـــرا لـلـصّـيــد الـبـحـــري واHــوارد الـصـيـديـــة
في والية سكيكدة.



11 شعبان عام  شعبان عام 1433 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 1839
أوأوّل يوليو سنة ل يوليو سنة 2012 م

وزارة التضامن الوطني واألسرةوزارة التضامن الوطني واألسرة
قــــــرار وزاري مــــــشـــــتــــــرك مــــــؤرخ في قــــــرار وزاري مــــــشـــــتــــــرك مــــــؤرخ في 28 رجب عــــــام  رجب عــــــام 1432
30 يــونــيــو ســنـة  يــونــيــو ســنـة p2011 يــحــدد إطــار تــنـظــيمp يــحــدد إطــار تــنـظــيم اHـوافق اHـوافق 
اHـســابـقـات عـلى أسـاس اHـســابـقـات عـلى أسـاس االخـتــبـارات و االمـتـحـانـاتاالخـتــبـارات و االمـتـحـانـات
اHهـنـية لاللـتـحاق بـالـرتب التـابعـة لألسالك اخلـاصةاHهـنـية لاللـتـحاق بـالـرتب التـابعـة لألسالك اخلـاصة

باإلدارة اHكلفة بالتضامن الوطني.باإلدارة اHكلفة بالتضامن الوطني.
ــــــــــــــــــــــــــــ

pالعام للحكومة Wإن األم
 pووزير التضامن الوطني و األسرة

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

pتممHعدل واHا pWوظفHأو الفردي التي تهمّ وضعية ا
- و¡ــقـــتــضى اHـــرســوم رقم 66 - 146 اHــؤرخ في 12
صـــفـــر عــام 1386 اHــوافق 2 يــونـــيـــو ســـنــة 1966 واHـــتـــعــلق
بالـتـعـيـW في الـوظـائف الـعمـومـيـة وإعـادة تـرتـيب أفراد
جــيـش الــتـــحــريــر الـــوطــنـي و مــنــظـــمــة جـــبــهـــة الــتـــحــريــر

 pّتممHعدّل واHا pالوطني
- و¡ـــــقـــــتـــــضـى اHـــــرســـــوم الـــــرئـــــاسي رقم  10 - 149
اHـؤرخ في 14 جـمـادى الـثـانـيـة عام 1431 اHـوافق 28 مـايو

pأعضاء احلكومة Wتضمن تعيHسنة 2010 وا
- و¡قتـضى اHرسوم التـنفيذي رقم 90 - 99 اHؤرخ
في أول رمــضــان عـام 1410 اHـوافق 27 مــارس ســنـة 1990
واHـتـعـلق بـســلـطـة الـتـعـيـW والـتــسـيـيـر اإلداري بـالـنـسـبـة
للموظفـW وأعوان اإلدارة اHركزية والـواليات والبلديات

 pؤسسات العمومية ذات الطابع اإلداريHوا
- و¡ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 95 - 293
اHؤرخ في 5 جمادى األولى عام 1416 اHوافق 30 سبتمبر
ســـنـــة  1995 واHـــتـــعـــلـق بـــكـــيـــفــــيـــات تـــنـــظـــيـم اHـــســـابـــقـــات
واالمـــتـــحـــانــــات واالخـــتـــبـــارات اHـــهـــنــــيـــة في اHـــؤســـســـات
واإلدارات الــعــمــومــيــةp اHــعــدّل واHــتــمّمp ال ســيــمــا اHــادة 2

pمنه
- و¡ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 09 - 353
اHــؤرخ في 20 ذي الـــقـــعـــدة عــام 1430 اHــوافق 8 نـــوفـــمـــبــر
WوظفHتضمن القانون األساسي اخلاص باHسنة 2009 وا
اHــنــتــمــW لألسالك اخلــاصــة بــاإلدارة اHــكــلــفــة بــالــتــضــامن

pالوطني

- و¡ــقـتـضـى اHـرسـوم الــرئـاسي اHـؤرخ في 7 ربـيع
الـثاني عام 1423 اHوافق 18 يونـيو سـنة 2002 واHـتضمن

pالعام للحكومة Wاألم Wتعي

- و¡ــقـتــضى الـقــرار الـوزاري اHــشـتــرك اHـؤرخ في
18 رجب عــام 1419 اHــوافق 8 نـــوفــمـــبـــر ســـنــة 1998 الــذي

يــحــدّد إطـــار تــنــظــيم اHـــســابــقــات عــلـى أســاس الــشــهــادات
واالمتحانات اHـهنية لاللتـحاق باألسالك اخلاصة باإلدارة

pكلفة بالشؤون االجتماعيةHا

- و¡ـقتـضى القرار الـوزاري اHشـترك اHؤرخ في 7
شـــــعـــــبـــــان عــــام  1420 اHـــــوافق 15 نـــــوفـــــمـــــبـــــر ســـــنــــة 1999
واHــتـضــمن تــنــظــيم اHـســابــقــات عـلـى أسـاس االخــتــبـارات
لاللــتـحـاق بـدورات الـتــكـوين لألسالك اخلـاصـة في اإلدارة

pتمّمHعدّل واHا pكلفة بالشؤون االجتماعيةHا

يقـرران ما يأتي :يقـرران ما يأتي :

اHــادة األولى : اHــادة األولى : تـطـبـيــقـا ألحـكـام اHـادة 2 من اHـرسـوم
الــتــنـفــيــذي رقم 95-293 اHــؤرخ في 5 جــمــادى األولى عـام
1416 اHــوافق 30 ســـبـــتــمـــبــر ســـنــة p1995 اHـــعـــدّل واHـــتــمّم

واHذكور أعالهp يهدف هذا القرار إلى حتديد إطار تنظيم
اHـسابـقات عـلى أساس االخـتبـارات واالمتـحانـات اHهـنية
لاللــتـــحــاق بــالـــرتب اHــنــتـــمــيــة لألسـالك اخلــاصــة بــاإلدارة

اHكلفة بالتضامن الوطني.

 اHـادة  اHـادة 2 : : تفـتح اHسـابـقات عـلى أسـاس االختـبارات
واالمـتـحـانـات اHـهـنيـة بـقـرار أو ¡ـقـرّر من الـسـلـطـة التي

.Wلها صالحية التعي

يجـب أن ينـشـر قرار أو مـقـرّر فـتح اHسـابـقـات على
أســاس االخــتــبـــارات واالمــتــحــانــات اHــهــنــيــة اHــذكــور في
الــــــفـــــقـــــرة أعـاله في شـــــكـل إعالن عـن طـــــريـق الـــــصـــــحـــــافـــــة
اHكتوبة وفي موقع األنـترنات للمديرية الـعامة للوظيفة

العمومية أو عن طريق ملصقات داخليةp حسب احلالة.

Wــادة 3 : : تـمــنح زيـادات في الــنـقـاط لــلـمـتــرشـحـHــادة  اHا 
أعضـاء جـيش الـتحـريـر الوطـني واHـنـظمـة اHـدنـية جلـبـهة
الــــتــــحـــــريــــر الــــوطــــني وأبــــنـــــاء وأرامل الــــشــــهــــداءp وفــــقــــا

للتشريع والتنظيم اHعمول بهما.

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

قرارات= مقرقرارات= مقرّرات= آراءرات= آراء
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: WوظفHغير ا Wأ - بالنسبة للمترشح: WوظفHغير ا Wأ - بالنسبة للمترشح
pطلب خطي للمشاركة -

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

pفعولHالتعريف الوطنية سارية ا
- نـســخـة طــبق األصل مـصــادق عـلــيـهــا من اHـؤهل أو

 pالشهادة
- نـــســخـــة طـــبق األصـل مــصـــادق عـــلـــيـــهـــا من شـــهــادة

pإثبات الوضعية اجتاه التزامات اخلدمة الوطنية
- مــسـتـخـرج من صـحــيـفـة الـسـوابق الــقـضـائـيـة رقم

 pفعولH(3) سارية ا
pسابقات عـلى أساس االختباراتHبعد القبـول في ا

يجب على اHترشحW إتمام ملفاتهم بالوثائق اآلتية : 
pشهادة اجلنسية اجلزائرية -

pعند االقتضاء pدنيةHشهادة عائلية للحالة ا -
- شـهــادتــان طــبــيــتــان (الــطب الــعـام وطـب األمـراض
الصـدريـة مـسـلّمـتـان من طـرف طـبـيب مخـتص)p تـثـبـتان

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

 : WوظفHا Wب - بالنسبة للمترشح : WوظفHا Wب - بالنسبة للمترشح

تـقوم اإلدارةp فـي الوقت اHـنـاسبp بـإجراءات إعالن
قـوائم اHـوظـفـW الـذين تـتـوفّـر فـيـهم الـشـروط الـقـانـونـية
لـلمشاركـة في االمتحانـات اHهنية في أمـاكن العمل وكذا

تبليغ اHعنيW فرديا. 

يـتــعــيّن عــلى اHــوظــفــW اHــعـنــيــW الــقــيـام خـالل مـدّة
عـــشــرة (10) أيـــام الـــتي تـــلي عـــمـــلـــيـــة الـــتـــبـــلـــيغ بـــتـــأكـــيـــد

مشاركتهم في االمتحان اHهني كتابيا.

الـــــــمـــــادة الـــــــمـــــادة 5 :  : تـــــتـــــضــــــمن اHـــــســــــابـــــقـــــات عــــــلى أســـــاس
االختباراتp االختبارات اآلتية : 

■ رتبة اHساعدات احلاضنات :رتبة اHساعدات احلاضنات :
pـــــدة 3 ســــــاعــــــاتH1 - اخـــــــتــــــبــــــار في دراســــــة نـص (ا

p(2 عاملHا
2 - اخـــتـــبـــار اخـــتـــيـــاري يــتـــعـــلـق بـــبــرنـــامـج الـــســـنــة

الثالثة ثانوي في اHواد اآلتية :
 pالعلوم الطبيعية -

pــــدة 3 ســــاعــــاتHتـــــاريخ وجـــــغــــرافــــيـــــة اجلــــزائــــر (ا -
p(3 عاملHا

p(2) ـــدة ســـاعـــتـــانH3 - اخـــتـــبـــار في حتـــريـــر نص ( ا
اHعامل 1).

■ رتبة اHساعدات احلاضنات الرئيسيات :رتبة اHساعدات احلاضنات الرئيسيات :
pـدة 3 ســاعــاتH1 - اخـتــبــار في الــثــقــافــة الــعــامــة ( ا

اHعامل 2) 
2 - اخـــتـــبـــار اخـــتـــيـــاري يــتـــعـــلـق بـــبــرنـــامـج الـــســـنــة

الثالثة ثانوي في اHواد اآلتية :
 pالعلوم الطبيعية -

pــــدة 3 ســــاعــــاتHتـــــاريخ وجـــــغــــرافــــيـــــة اجلــــزائــــر (ا -
p(3 عاملHا

3 - اخــــتـــبــــار في الــــلّـــغــــة األجــــنـــبــــيـــة (فــــرنـــســــيـــة أو
إجنليزية) ( اHدة ساعتان p(2) اHعامل 1).

■ رتبة مساعدات األمومة :رتبة مساعدات األمومة :
pـــــدة 3 ســــــاعـــــاتH1 - اخــــــتــــــبــــــار في دراســــــة نـص ( ا

اHعامل 2) 
2 - اخـــتـــبـــار اخـــتـــيـــاري يــتـــعـــلـق بـــبــرنـــامـج الـــســـنــة

الثالثة ثانوي في اHواد اآلتية :
 pالعلوم الطبيعية -

pــــدة 3 ســــاعــــاتHتـــــاريخ وجـــــغــــرافــــيـــــة اجلــــزائــــر (ا -
p(3 عاملHا

p(2) ـــدة ســـاعـــتـــانH3 - اخـــتـــبـــار في حتـــريـــر نص ( ا
اHعامل 1).

■ رتبة مساعدات األمومة الرئيسيات :رتبة مساعدات األمومة الرئيسيات :
pـدة 3 ســاعــاتH1 - اخـتــبــار في الــثــقــافــة الــعــامــة ( ا

اHعامل 2) 
2 - اخـــتـــبـــار اخـــتـــيـــاري يــتـــعـــلـق بـــبــرنـــامـج الـــســـنــة

الثالثة ثانوي في اHواد اآلتية :
 pالعلوم الطبيعية -

pــــدة 3 ســــاعــــاتHتـــــاريخ وجـــــغــــرافــــيـــــة اجلــــزائــــر (ا -
p(3 عاملHا

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

■ رتبة اHساعدين في احلياة اليومية :رتبة اHساعدين في احلياة اليومية :
pـــــدة 3 ســــــاعـــــاتH1 - اخــــــتــــــبــــــار في دراســــــة نـص ( ا

اHعامل 2) 
2 - اخـــتـــبـــار اخـــتـــيـــاري يــتـــعـــلـق بـــبــرنـــامـج الـــســـنــة

الثالثة ثانوي في اHواد اآلتية :
 pالعلوم الطبيعية -

pــــدة 3 ســــاعــــاتHتـــــاريخ وجـــــغــــرافــــيـــــة اجلــــزائــــر (ا -
p(3 عاملHا

p(2) ـــدة ســـاعـــتـــانH3 - اخـــتـــبـــار في حتـــريـــر نص ( ا
اHعامل 1).



11 شعبان عام  شعبان عام 1433 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 2039
أوأوّل يوليو سنة ل يوليو سنة 2012 م

: Wساعدين في احلياة اليومية الرئيسيHرتبة ا: Wساعدين في احلياة اليومية الرئيسيHرتبة ا ■
pـدة 3 ســاعــاتH1 - اخـتــبــار في الــثــقــافــة الــعــامــة ( ا

اHعامل 2) 
2 - اخـــتـــبـــار اخـــتـــيـــاري يــتـــعـــلـق بـــبــرنـــامـج الـــســـنــة

الثالثة ثانوي في اHواد اآلتية :
 pالعلوم الطبيعية -

pــــدة 3 ســــاعــــاتHتـــــاريخ وجـــــغــــرافــــيـــــة اجلــــزائــــر (ا -
p(3 عاملHا

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

: WتخصصHا WربHرتبة ا: WتخصصHا WربHرتبة ا ■
pـــــدة 3 ســــــاعـــــاتH1 - اخــــــتــــــبــــــار في دراســــــة نـص ( ا

اHعامل 2) 
2 - اخـــتـــبـــار اخـــتـــيـــاري يــتـــعـــلـق بـــبــرنـــامـج الـــســـنــة

الثالثة ثانوي في اHواد اآلتية :
 pالعلوم الطبيعية -

pــــدة 3 ســــاعــــاتHتـــــاريخ وجـــــغــــرافــــيـــــة اجلــــزائــــر (ا -
p(3 عاملHا

p(2) ـــدة ســـاعـــتـــانH3 - اخـــتـــبـــار في حتـــريـــر نص ( ا
اHعامل 1).

: Wالرئيسي WتخصصHا WربHرتبة ا: Wالرئيسي WتخصصHا WربHرتبة ا ■
pـدة 3 ســاعــاتH1 - اخـتــبــار في الــثــقــافــة الــعــامــة ( ا

اHعامل 2) 
2 - اخـــتـــبـــار اخـــتـــيـــاري يــتـــعـــلـق بـــبــرنـــامـج الـــســـنــة

الثالثة ثانوي في اHواد اآلتية :
 pالعلوم الطبيعية -

pــــدة 3 ســــاعــــاتHتـــــاريخ وجـــــغــــرافــــيـــــة اجلــــزائــــر (ا -
p(3 عاملHا

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

■ رتبة مدربي إعادة التكييف اHهني :رتبة مدربي إعادة التكييف اHهني :
pـــــدة 3 ســــــاعــــــاتH1 - اخـــــــتــــــبــــــار في دراســــــة نـص (ا

p(2 عاملHا
2 - اخـــتـــبـــار تـــقــــني حـــول تـــســـيـــيـــر و ســـيـــر ورشـــة

p(2 عاملHا p(2) دة ساعتانHا) مهنية
3 - اخــــتـــــبـــــار حـــــول الــــتـــــطـــــبـــــيــــقـــــات اHـــــهـــــنــــيـــــة في

االختصاص (اHدة ساعتان (2) اHعامل 2).
: Wهني الرئيسيHرتبة مدربي إعادة التكييف ا: Wهني الرئيسيHرتبة مدربي إعادة التكييف ا ■
pــدة 3 ســاعــاتH1 - اخــتــبــار في الـــثــقــافــة الــعــامــة (ا

p(2 عاملHا

2 - اختبار تـقني حول تركيب مشروع مهني (اHدة
p(3 عاملHا p3 ساعات

3 - اخــتــبــار تــقــنـي حــول الــتـطــبــيــقــات اHــهــنــيــة في
االختصاص (اHدة ساعتان p(2) اHعامل 2).

■ رتبة مدربي إعادة التكييف اHهني الرؤساء :رتبة مدربي إعادة التكييف اHهني الرؤساء :
pــدة 3 ســاعــاتH1 - اخــتــبــار في الـــثــقــافــة الــعــامــة (ا

p(2 عاملHا
2 - اخــتــبــار تــقــنـي حــول الــتـطــبــيــقــات اHــهــنــيــة في

p(3 عاملHا pدة 3 ساعاتHا) االختصاص
3 - اخــــتـــبــــار في الــــلـــغــــة األجــــنـــبــــيـــة (فــــرنـــســــيـــة أو

إجنليزية) (اHدة ساعتان p(2) اHعامل 1).
: Wتخصص الرئيسيHرتبة معلمي التعليم ا: Wتخصص الرئيسيHرتبة معلمي التعليم ا ■

أ - االختبارات الكتابية للقبول :أ - االختبارات الكتابية للقبول :
pــدة 3 ســاعــاتH1 - اخــتــبــار في الـــثــقــافــة الــعــامــة (ا

p(2 عاملHا
pــــدة 3 ســـــاعــــاتH2 - اخــــــتــــبـــــار فـي االخــــتـــــصـــــاص (ا

p(3 عاملHا
3 - اخـتــبـار في الـلــغـة الــعـربـيــة أو الـلــغـة األجـنــبـيـة
p(2) ـدة ساعـتانHحـسب احلالـة (ا p(فرنـسـية أو إجنـلـيزيـة)

اHعامل 1).
ب - االختبار الشفهي للقبول النهائي :  ب - االختبار الشفهي للقبول النهائي :  

يــتــمــثل االخــتــبــار في مــحــادثــة مع أعــضــاء الــلّــجــنــة
حـــول مــوضـــوع له عـالقــة بـــاخــتـــصــاص اHـــتـــرشح (اHــدة 20

دقيقةp اHعامل 1).
■ رتبة معلمي التعليم اHتخصص الرؤساء :رتبة معلمي التعليم اHتخصص الرؤساء :

  أ - االختبارات الكتابية للقبول :  أ - االختبارات الكتابية للقبول :
pــدة 3 ســاعــاتH1 - اخــتــبــار في الـــثــقــافــة الــعــامــة (ا

p(2 عاملHا
pــــدة 3 ســـــاعــــاتH2 - اخــــــتــــبـــــار فـي االخــــتـــــصـــــاص (ا

p(3 عاملHا
3 - اخـتــبـار في الـلــغـة الــعـربـيــة أو الـلــغـة األجـنــبـيـة
p(2) ـدة ساعـتانHحـسب احلالـة (ا p(فرنـسـية أو إجنـلـيزيـة)

اHعامل 1).
ب - االختبار الشفهي للقبول النهائي :  ب - االختبار الشفهي للقبول النهائي :  

يــتــمــثل االخــتــبــار في مــحــادثــة مع أعــضــاء الــلّــجــنــة
حـــول مــوضـــوع له عـالقــة بـــاخــتـــصــاص اHـــتـــرشح (اHــدة 20

دقيقةp اHعامل 1).
■ رتبة أساتذة التعليم اHتخصص :رتبة أساتذة التعليم اHتخصص :
  أ - االختبارات الكتابية للقبول :  أ - االختبارات الكتابية للقبول :

pــدة 3 ســاعــاتH1 - اخــتــبــار في الـــثــقــافــة الــعــامــة (ا
p(2 عاملHا
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pــــدة 3 ســـــاعــــاتH2 - اخــــــتــــبـــــار فـي االخــــتـــــصـــــاص (ا
p(3 عاملHا

3 - اخـتــبـار في الـلــغـة الــعـربـيــة أو الـلــغـة األجـنــبـيـة
p(2) ـدة ساعـتانHحـسب احلالـة (ا p(فرنـسـية أو إجنـلـيزيـة)

اHعامل 1).
ب - االختبار الشفهي للقبول النهائي :  ب - االختبار الشفهي للقبول النهائي :  

يــتــمــثل االخــتــبــار في مــحــادثــة مع أعــضــاء الــلّــجــنــة
حـــول مــوضـــوع له عـالقــة بـــاخــتـــصــاص اHـــتـــرشح (اHــدة 20

دقيقةp اHعامل 1).
: Wتخصص الرئيسيHرتبة أساتذة التعليم ا: Wتخصص الرئيسيHرتبة أساتذة التعليم ا ■

  أ - االختبارات الكتابية للقبول :  أ - االختبارات الكتابية للقبول :
pــدة 3 ســاعــاتH1 - اخــتــبــار في الـــثــقــافــة الــعــامــة (ا

p(2 عاملHا
pــــدة 3 ســـــاعــــاتH2 - اخــــــتــــبـــــار فـي االخــــتـــــصـــــاص (ا

p(3 عاملHا
3 - اخـتــبـار في الـلــغـة الــعـربـيــة أو الـلــغـة األجـنــبـيـة
p(2) ـدة ساعـتانHحـسب احلالـة (ا p(فرنـسـية أو إجنـلـيزيـة)

اHعامل 1).
ب - االختبار الشفهي للقبول النهائي :  ب - االختبار الشفهي للقبول النهائي :  

يــتــمــثل االخــتــبــار في مــحــادثــة مع أعــضــاء الــلّــجــنــة
حـــول مــوضـــوع له عـالقــة بـــاخــتـــصــاص اHـــتـــرشح (اHــدة 20

دقيقةp اHعامل 1).
■ رتبة النفسانيW العياديW من الدرجة األولى :رتبة النفسانيW العياديW من الدرجة األولى :
pــدة 3 ســاعــاتH1 - اخــتــبــار في الـــثــقــافــة الــعــامــة (ا

p(2 عاملHا
2 - اخـــــتـــــبـــــار في عـــــلـم الـــــنـــــفس الـــــعـــــيـــــادي (اHــــدة 3

p(3 عاملHا pساعات
3 - اختبار حول تـركيب مشروع التـكفل النفساني

(اHدة 3 ساعاتp اHعامل 3).
■ رتبة النفسانيW العياديW من الدرجة الثانية :رتبة النفسانيW العياديW من الدرجة الثانية :
pــدة 3 ســاعــاتH1 - اخــتــبــار في الـــثــقــافــة الــعــامــة (ا

p(2 عاملHا
2 - اخــتـــبــار حــول حتــلـــيل وضــعــيـــة عــيــاديــة (اHــدة 3

p(3 عاملHا pساعات
3 - اخــتــبــار في مــنــهــجــيــة الــبــحث في عــلم الــنــفس

العيادي (اHدة 3 ساعاتp اHعامل 3).
■   رتـرتـــــــبــــــة ة الـــنـــفـــســانـــيـــW الـــتـــربـــويـــW مـن الـــدرجــةالـــنـــفـــســانـــيـــW الـــتـــربـــويـــW مـن الـــدرجــة

األولى :األولى :
pــدة 3 ســاعــاتH1 - اخــتــبــار في الـــثــقــافــة الــعــامــة (ا

p(2 عاملHا

2 - اخــــتـــــبــــار في عـــــلم الــــنـــــفس الـــــتــــربــــوي (اHــــدة 3
p(3 عاملHا pساعات

3 - اخـتـبار في مـنـهـجيـة الـبحث الـنـفسي الـتـربوي
(اHدة 3 ساعاتp اHعامل 3).

■ رتــــبـــة الـــنــــفـــســـانـــيــــW الـــتـــربـــويــــW من الـــدرجـــة رتــــبـــة الـــنــــفـــســـانـــيــــW الـــتـــربـــويــــW من الـــدرجـــة
الثانية :الثانية :

pــدة 3 ســاعــاتH1 - اخــتــبــار في الـــثــقــافــة الــعــامــة (ا
p(2 عاملHا

2 - اختبار حول حتـليل وضعية بـيداغوجية (اHدة 3
p(3 عاملHا pساعات

3 - اخــتــبــار في مــنــهــجــيــة الــبــحث في عــلم الــنــفس
التربوي (اHدة 3 ساعاتp اHعامل 3).

■ رتبة النفسـانيW في تصحيح الـنطق و التعبيررتبة النفسـانيW في تصحيح الـنطق و التعبير
اللغوي من الدرجة األولى :اللغوي من الدرجة األولى :

pــدة 3 ســاعــاتH1 - اخــتــبــار في الـــثــقــافــة الــعــامــة (ا
p(2 عاملHا

2 - اخـــــتـــــبـــــار في تـــــركـــــيب مـــــشـــــروع الـــــتـــــكـــــفل في
pــدة 3 ســـاعــاتHتـــصــحـــيح الـــنــطـق والــتـــعــبـــيــر الـــلــغـــوي (ا

p(3 عاملHا
3 - اخـــتـــبــار حـــول االضـــطــرابـــات الـــلــغـــويـــة (اHــدة 3

ساعاتp اHعامل 3).
■ رتبة النفسـانيW في تصحيح الـنطق و التعبيررتبة النفسـانيW في تصحيح الـنطق و التعبير

اللغوي من الدرجة الثانية :اللغوي من الدرجة الثانية :
pــدة 3 ســاعــاتH1 - اخــتــبــار في الـــثــقــافــة الــعــامــة (ا

p(2 عاملHا
2 - اخــتـبـار حـول تــقـنـيــات إعـادة الـتــربـيـة الــلـغـويـة

p(3 عاملHا pدة 3 ساعاتHا)
3 - اخـتبار في منـهجيـة البحث في مجـال تصحيح

النطق والتعبير اللغوي (اHدة 3 ساعاتp اHعامل 3).
: Wساعدين االجتماعيHرتبة ا: Wساعدين االجتماعيHرتبة ا ■

pــدة 3 ســاعــاتH1 - اخــتــبــار في الـــثــقــافــة الــعــامــة (ا
p(2 عاملHا

2 - اخـــتـــبـــار اخـــتـــيـــاري يــتـــعـــلـق بـــبــرنـــامـج الـــســـنــة
الثالثة ثانوي في اHواد اآلتية :

 pالعلوم الطبيعية -
pتاريخ و جغرافية اجلزائر -

p(3 عاملHا pدة 3 ساعاتHا) الفلسفة -
3 - اخــــتـــبــــار في الــــلـــغــــة األجــــنـــبــــيـــة (فــــرنـــســــيـــة أو

إجنليزية) (اHدة ساعتان p(2) اHعامل 1).



11 شعبان عام  شعبان عام 1433 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 2239
أوأوّل يوليو سنة ل يوليو سنة 2012 م

: Wالرئيسي Wساعدين االجتماعيHرتبة ا: Wالرئيسي Wساعدين االجتماعيHرتبة ا ■
pــدة 3 ســاعــاتH1 - اخــتــبــار في الـــثــقــافــة الــعــامــة (ا

p(2 عاملHا
2 - اختبار حـول تقنيات االتصـال االجتماعي (اHدة

p(3 عاملHا p3 ساعات
3 - اخــــتـــبــــار في الــــلـــغــــة األجــــنـــبــــيـــة (فــــرنـــســــيـــة أو

إجنليزية) (اHدة ساعتان p(2) اHعامل 1).
: Wرتبة الوسطاء االجتماعي: Wرتبة الوسطاء االجتماعي ■

pــدة 3 ســاعــاتH1 - اخــتــبــار في الـــثــقــافــة الــعــامــة (ا
p(2 عاملHا

2 - اخـــتـــبـــار اخـــتـــيـــاري يــتـــعـــلـق بـــبــرنـــامـج الـــســـنــة
الثالثة ثانوي في اHواد اآلتية :

 pالعلوم الطبيعية -
pتاريخ و جغرافية اجلزائر -

p(3 عاملHا pدة 3 ساعاتHا) الفلسفة -
3 - اخــــتـــبــــار في الــــلـــغــــة األجــــنـــبــــيـــة (فــــرنـــســــيـــة أو

إجنليزية) (اHدة ساعتان p(2) اHعامل 1).
: Wالرئيسي Wرتبة الوسطاء االجتماعي: Wالرئيسي Wرتبة الوسطاء االجتماعي ■

pــدة 3 ســاعــاتH1 - اخــتــبــار في الـــثــقــافــة الــعــامــة (ا
p(2 عاملHا

2 - اختبار حـول تقنيات االتصـال االجتماعي (اHدة
p(3 عاملHا p3 ساعات

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

: Wقتصدين الرئيسيHرتبة  نواب ا: Wقتصدين الرئيسيHرتبة  نواب ا ■
pــدة 3 ســاعــاتH1 - اخــتــبــار في الـــثــقــافــة الــعــامــة (ا

p(2 عاملHا
2 - اختبار تقـني (في احملاسبة العمـومية أو اHالية

p(3 عاملHا pدة 3 ساعاتHا) (العامة
3 - اخــــتـــبــــار في الــــلـــغــــة األجــــنـــبــــيـــة (فــــرنـــســــيـــة أو

إجنليزية) (اHدة ساعتان p(2) اHعامل 1).
■ رتبة  اHقتصدين :رتبة  اHقتصدين :

pــدة 3 ســاعــاتH1 - اخــتــبــار في الـــثــقــافــة الــعــامــة (ا
p(2 عاملHا

2 - اختبار في احملاسـبة العموميـة أو اHالية العامة
p(3 عاملHا pدة 3 ساعاتHا)

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

■ رتبة أساتذة التكوين في النشاط االجتماعي :رتبة أساتذة التكوين في النشاط االجتماعي :
pــدة 3 ســاعــاتH1 - اخــتــبــار في الـــثــقــافــة الــعــامــة (ا

p(2 عاملHا
2 - اخــتــبــار فـي بــيــداغــوجــيـا الــتــعــلــيـم أو تــقــنــيـات

p(3 عاملHا pدة 3 ساعاتHا) االتصال
3 - اخــــتـــبــــار في الــــلـــغــــة األجــــنـــبــــيـــة (فــــرنـــســــيـــة أو

إجنليزية) (اHدة ساعتان p(2) اHعامل 1).

pــــــهـــــنـــــيـــــةHالـــــــمـــــادة الـــــــمـــــادة 6 :  : تـــــتــــــضـــــمن االمــــــتـــــحـــــانـــــات ا
االختبارات اآلتية : 

■ رتبة اHساعدات احلاضنات الرئيسيات : رتبة اHساعدات احلاضنات الرئيسيات : 
pــدة 3 ســاعــاتH1 - اخــتــبــار في الـــثــقــافــة الــعــامــة (ا

p(2 عاملHا
2 - اخـــتـــبـــار حـــول مـــوضـــوع تـــقـــنـي بـــيـــداغـــوجي له

p(3 عاملHا pدة 3 ساعاتHا) عنيةHعالقة ¡هام الرتبة ا
p(2) دة ساعتانH3 - اختبار في الـتحرير اإلداري (ا

اHعامل 2).
■ رتبة اHساعدات احلاضنات الرئيسات :رتبة اHساعدات احلاضنات الرئيسات :

pــدة 3 ســاعــاتH1 - اخــتــبــار في الـــثــقــافــة الــعــامــة (ا
p(2 عاملHا

2 - اخـــتـــبـــار حـــول مـــوضـــوع تـــقـــنـي بـــيـــداغـــوجي له
p(3 عاملHا pدة 3 ساعاتHا) عنيةHعالقة ¡هام الرتبة ا

3 - اخـتبـار حول حتـلـيل وضعـية والـتـقيـيم له عالقة
¡هام الرتبة اHعنية (اHدة 3 ساعاتp اHعامل 2).
■ رتبة مساعدات األمومة الرئيسيات : رتبة مساعدات األمومة الرئيسيات : 

pــدة 3 ســاعــاتH1 - اخــتــبــار في الـــثــقــافــة الــعــامــة (ا
p(2 عاملHا

2 - اخـــتـــبـــار حـــول مـــوضـــوع تـــقـــنـي بـــيـــداغـــوجي له
p(3 عاملHا pدة 3 ساعاتHا) عنيةHعالقة ¡هام الرتبة ا

p(2) دة ساعتانH3 - اختبار في الـتحرير اإلداري (ا
اHعامل 2).

■ رتبة مساعدات األمومة الرئيسات : رتبة مساعدات األمومة الرئيسات : 
pــدة 3 ســاعــاتH1 - اخــتــبــار في الـــثــقــافــة الــعــامــة (ا

p(2 عاملHا
2 - اخـــتـــبـــار حـــول مـــوضـــوع تـــقـــنـي بـــيـــداغـــوجي له

p(3 عاملHا pدة 3 ساعاتHا) عنيةHعالقة ¡هام الرتبة ا
3 - اخـتبـار حول حتـلـيل وضعـية والـتـقيـيم له عالقة

¡هام الرتبة اHعنية (اHدة 3 ساعاتp اHعامل 2).
: Wساعدين في احلياة اليومية الرئيسيHرتبة ا: Wساعدين في احلياة اليومية الرئيسيHرتبة ا ■
pــدة 3 ســاعــاتH1 - اخــتــبــار في الـــثــقــافــة الــعــامــة (ا

p(2 عاملHا
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2 - اخـــتـــبـــار حـــول مـــوضـــوع تـــقـــنـي بـــيـــداغـــوجي له
p(3 عاملHا pدة 3 ساعاتHا) عنيةHعالقة ¡هام الرتبة ا

p(2) دة ساعتانH3 - اختبار في الـتحرير اإلداري (ا
اHعامل 2).

■ رتبة اHساعدين في احلياة اليومية الرؤساء :  رتبة اHساعدين في احلياة اليومية الرؤساء :  
pــدة 3 ســاعــاتH1 - اخــتــبــار في الـــثــقــافــة الــعــامــة (ا

p(2 عاملHا
2 - اخـــتـــبـــار حـــول مـــوضـــوع تـــقـــنـي بـــيـــداغـــوجي له

p(3 عاملHا pدة 3 ساعاتHا) عنيةHعالقة ¡هام الرتبة ا
3 - اخـتبـار حول حتـلـيل وضعـية والـتـقيـيم له عالقة

¡هام الرتبة اHعنية (اHدة 3 ساعاتp اHعامل 2).
 : WتخصصHا WربHرتبة ا : WتخصصHا WربHرتبة ا ■

pـــــدة 3 ســــــاعــــــاتH1 - اخـــــــتــــــبــــــار في دراســــــة نـص (ا
p(2 عاملHا

2 - اخـــتـــبـــار حـــول مـــوضـــوع تـــقـــنـي بـــيـــداغـــوجي له
p(3 عاملHا pدة 3 ساعاتHا) عنيةHعالقة ¡هام الرتبة ا

p(2) دة ساعتانH3 - اختبار في الـتحرير اإلداري (ا
اHعامل 2).

: Wالرئيسي WتخصصHا WربHرتبة ا: Wالرئيسي WتخصصHا WربHرتبة ا ■
pــدة 3 ســاعــاتH1 - اخــتــبــار في الـــثــقــافــة الــعــامــة (ا

p(2 عاملHا
2 - اخـــتـــبـــار حـــول مـــوضـــوع تـــقـــنـي بـــيـــداغـــوجي له

p(3 عاملHا pدة 3 ساعاتHا) عنيةHعالقة ¡هام الرتبة ا
p(2) دة ساعتانH3 - اختبار في الـتحرير اإلداري (ا

اHعامل 2).
■ رتبة اHربW اHتخصصW الرؤساء :رتبة اHربW اHتخصصW الرؤساء :

pــدة 3 ســاعــاتH1 - اخــتــبــار في الـــثــقــافــة الــعــامــة (ا
p(2 عاملHا

2 - اخـــتـــبـــار حـــول مـــوضـــوع تـــقـــنـي بـــيـــداغـــوجي له
p(3 عاملHا pدة 3 ساعاتHا) عنيةHعالقة ¡هام الرتبة ا

3 - اخـتبـار حول حتـلـيل وضعـية والـتـقيـيم له عالقة
¡هام الرتبة اHعنية (اHدة 3 ساعاتp اHعامل 2).

: Wهني الرئيسيHرتبة مدربي إعادة التكييف ا: Wهني الرئيسيHرتبة مدربي إعادة التكييف ا ■
pــدة 3 ســاعــاتH1 - اخــتــبــار في الـــثــقــافــة الــعــامــة (ا

p(2 عاملHا
2 اخـتـبـار تـقـني فـي االخـتـصـاص حـول الـتـطـبـيـقـات

p(3 عاملHا pدة 3 ساعاتHا) هنيةHا
p(2) دة ساعتانH3 - اختبار في الـتحرير اإلداري (ا

اHعامل 2).

■ رتبة مدربي إعادة التكييف اHهني الرؤساء :رتبة مدربي إعادة التكييف اHهني الرؤساء :
pــدة 3 ســاعــاتH1 - اخــتــبــار في الـــثــقــافــة الــعــامــة (ا

p(2 عاملHا
pـدة 3 سـاعاتH2 - اخـتـبـار تـقـني في االخـتـصـاص (ا

p(3 عاملHا
3 - اختـبار تطـبيـقي في االختـصاص (اHدة سـاعتان

p(2) اHعامل 2).
: Wتخصص الرئيسيHرتبة معلمي التعليم ا: Wتخصص الرئيسيHرتبة معلمي التعليم ا ■

pــدة 3 ســاعــاتH1 - اخــتــبــار في الـــثــقــافــة الــعــامــة (ا
p(2 عاملHا

pــــدة 3 ســـــاعــــاتH2 - اخــــــتــــبـــــار فـي االخــــتـــــصـــــاص (ا
p(3 عاملHا

3 - اخـــتــــبـــار تـــقــــني حــــول بـــيــــداغـــوجــــيـــا الــــتـــعــــلـــيم
اHتخصص (اHدة 3 ساعاتp اHعامل 2).

■ رتبة معلمي التعليم اHتخصص الرؤساء :رتبة معلمي التعليم اHتخصص الرؤساء :
pــدة 3 ســاعــاتH1 - اخــتــبــار في الـــثــقــافــة الــعــامــة (ا

p(2 عاملHا
pــــدة 3 ســـــاعــــاتH2 - اخــــــتــــبـــــار فـي االخــــتـــــصـــــاص (ا

p(3 عاملHا
3 - اختبار تقني حـول تعليمية الـتعليم اHتخصص

(اHدة 3 ساعاتp اHعامل 2).
: Wتخصص الرئيسيHرتبة أساتذة التعليم ا: Wتخصص الرئيسيHرتبة أساتذة التعليم ا ■

pــدة 3 ســاعــاتH1 - اخــتــبــار في الـــثــقــافــة الــعــامــة (ا
p(2 عاملHا

pــــدة 3 ســـــاعــــاتH2 - اخــــــتــــبـــــار فـي االخــــتـــــصـــــاص (ا
p(3 عاملHا

3 - اختبار تقني حـول تعليمية الـتعليم اHتخصص
(اHدة 3 ساعاتp اHعامل 2).

■ رتــــبــــة الــــنــــفـــســـانـــيـــW الـــعــــيـــاديـــW من الـــدرجـــةرتــــبــــة الــــنــــفـــســـانـــيـــW الـــعــــيـــاديـــW من الـــدرجـــة
الثانية :الثانية :

pــدة 3 ســاعــاتH1 - اخــتــبــار في الـــثــقــافــة الــعــامــة (ا
p(2 عاملHا

2 - اخــــتـــبــــار حــــول دراســــة حــــالـــة عــــيــــاديــــة (اHـــدة 3
p(3 عاملHا pساعات

3 - اخــتــبــار في مــنــهــجــيــة الــبــحث في عــلم الــنــفس
العيادي (اHدة 3 ساعاتp اHعامل 3).

■ رتبة النفسانيW العياديW من الدرجة الثالثة :رتبة النفسانيW العياديW من الدرجة الثالثة :
pــدة 3 ســاعــاتH1 - اخــتــبــار في الـــثــقــافــة الــعــامــة (ا

p(2 عاملHا
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2 - اخـتــبــار حــول إعـداد حــصــيــلـة عــيــاديــة (اHدة
p(3 عاملHا p3 ساعات

3 - اخـتــبــار حــول مــتــابـعــة وتــقــيــيم بــرامج الــتـكــفل
العيادي (اHدة 3 ساعاتp اHعامل 3).

■ رتـــبــــة الـــنــــفـــســـانــــيـــW الــــتـــربــــويـــW مـن الـــدرجـــة رتـــبــــة الـــنــــفـــســـانــــيـــW الــــتـــربــــويـــW مـن الـــدرجـــة
الـثانية :الـثانية :

pــدة 3 ســاعــاتH1 - اخــتــبــار في الـــثــقــافــة الــعــامــة (ا
p(2 عاملHا

2 - اختبار حـول إعداد مشروع نـفسي تربوي (اHدة
p(3 عاملHا p3 ساعات

3 - اخــتــبــار في مــنــهــجــيــة الــبــحث في عــلم الــنــفس
التربوي (اHدة 3 ساعاتp اHعامل 3).

■ رتبة النفسانيW التربويW من الدرجة الثالثة :رتبة النفسانيW التربويW من الدرجة الثالثة :
pــدة 3 ســاعــاتH1 - اخــتــبــار في الـــثــقــافــة الــعــامــة (ا

p(2 عاملHا
2 - اخــتــبــار حــول إعــداد حــصــيــلــة نــفــســيــة تــربــويــة

p(3 عاملHا pدة 3 ساعاتHا)
3 - اخـتــبــار حــول مــتــابـعــة وتــقــيــيم بــرامج الــتـكــفل

النفسي التربوي (اHدة 3 ساعاتp اHعامل 3).
■ رتبة النفسـانيW في  تصحيح الـنطق والتعبيررتبة النفسـانيW في  تصحيح الـنطق والتعبير

اللغوي من الدرجة الثانية :اللغوي من الدرجة الثانية :
pــدة 3 ســاعــاتH1 - اخــتــبــار في الـــثــقــافــة الــعــامــة (ا

p(2 عاملHا
2 - اخــتـبــار حـول دراســة حــالـة في مــجــال تـصــحـيح

p(3 عاملHا pدة 3 ساعاتHا) النطق والتعبير اللغوي
3 - اخـتبار في منـهجيـة البحث في مجـال تصحيح

النطق والتعبير اللغوي (اHدة 3 ساعاتp اHعامل 3).
■ رتبة النفسـانيW في تصحيح الـنطق و التعبيررتبة النفسـانيW في تصحيح الـنطق و التعبير

اللغوي من الدرجة الثالثة :اللغوي من الدرجة الثالثة :
pــدة 3 ســاعــاتH1 - اخــتــبــار في الـــثــقــافــة الــعــامــة (ا

p(2 عاملHا
2 - اختـبار حول إعـداد حصـيلة في تـصحـيح النطق

p(3 عاملHا pدة 3 ساعاتHا) و التعبير اللغوي
3 - اختـبار حول مـتابعـة وتقـييم برامج الـتكفل في
pــدة 3 ســاعــاتHتـــصــحــيح الـــنــطق و الــتـــعــبــيــر الـــلــغــوي (ا

اHعامل 3).
: Wالرئيسي Wساعدين االجتماعيHرتبة ا: Wالرئيسي Wساعدين االجتماعيHرتبة ا ■

pــدة 3 ســاعــاتH1 - اخــتــبــار في الـــثــقــافــة الــعــامــة (ا
p(2 عاملHا

2 - اخــتـــبــار تــقــني حـــول الــتــحــقــيـق االجــتــمــاعي أو
pـــدة 3 ســـاعـــاتHإعــــداد مـــخــــطط الــــنـــشــــاط االجـــتــــمــــاعي (ا

p(3 عاملHا
 3 - اخــتــبــار في الــتــحــريــر اإلداري (اHــدة ســاعــتــان

p(2) اHعامل 2).
■ رتبة اHساعدين االجتماعيW الرؤساء :رتبة اHساعدين االجتماعيW الرؤساء :

pــدة 3 ســاعــاتH1 - اخــتــبــار في الـــثــقــافــة الــعــامــة (ا
p(2 عاملHا

2 - اخـــتــبـــار تــقـــني حـــول مــتـــابــعـــة وتــقـــيــيـم بــرامج
اHـــســاعــدة االجـــتــمــاعــيـــة أو مــنــهــجـــيــة الــبـــحث في مــجــال

p(3 عاملHا pدة 3 ساعاتHا) ساعدة االجتماعيةHا
p(2) دة ساعتانH3 - اختبار في الـتحرير اإلداري (ا

اHعامل 2).
: Wالرئيسي Wرتبة الوسطاء االجتماعي: Wالرئيسي Wرتبة الوسطاء االجتماعي ■

pــدة 3 ســاعــاتH1 - اخــتــبــار في الـــثــقــافــة الــعــامــة (ا
p(2 عاملHا

2 - اخـتـبار حـول تـقـنيـات الـوسـاطـة االجتـمـاعـية أو
pـــدة 3 ســـاعـــاتHإعــــداد مــــخــــطط الــــتــــدخل االجــــتــــمـــاعـي (ا

p(3 عاملHا
3 -  اخــتــبــار في الــتــحــريــر اإلداري (اHــدة ســاعــتــان

p(2) اHعامل 2).
■ رتبة الوسطاء االجتماعيW الرؤساء :رتبة الوسطاء االجتماعيW الرؤساء :

pــدة 3 ســاعــاتH1 - اخــتــبــار في الـــثــقــافــة الــعــامــة (ا
p(2 عاملHا

2 - اخـــتــبـــار تــقـــني حـــول مــتـــابــعـــة وتــقـــيــيـم بــرامج
الـــتــــدخل االجـــتــــمـــاعي أو مــــنـــهــــجـــيـــة الــــبـــحث فـي مـــجـــال

p(3 عاملHا pدة 3 ساعاتHا) الوساطة االجتماعية
p(2) دة ساعتانH3 - اختبار في الـتحرير اإلداري (ا

اHعامل 2).
■ رتبة نواب اHقتصدين :رتبة نواب اHقتصدين :

pــدة 3 ســاعــاتH1 - اخــتــبــار في الـــثــقــافــة الــعــامــة (ا
p(2 عاملHا

2 - اخـتـبار تـقـني في (احملـاسـبة الـعـمـوميـة واHـالـية
p(3 عاملHا pدة 3 ساعاتHا) p( العامة

p(2) دة ساعتانH3 - اختبار في الـتحرير اإلداري (ا
اHعامل 2).

: Wقتصدين الرئيسيHرتبة نواب ا: Wقتصدين الرئيسيHرتبة نواب ا ■

pــدة 3 ســاعــاتH1 - اخــتــبــار في الـــثــقــافــة الــعــامــة (ا
p(2 عاملHا
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2 - اخـتـبار تـقـني في (احملـاسـبة الـعـمـوميـة واHـالـية
p(3 عاملHا pدة 3 ساعاتHا) ( العامة

pـدة 3 سـاعـاتH3 - اخــتـبــار في الـتــحـريــر اإلداري (ا
اHعامل 2).

■ رتبة  اHقتصدين :رتبة  اHقتصدين :
pــدة 3 ســاعــاتH1 - اخــتــبــار في الـــثــقــافــة الــعــامــة (ا

p(2 عاملHا
2 - اخـتـبار تـقـني في (احملـاسـبة الـعـمـوميـة واHـالـية

p(3 عاملHا pدة 3 ساعاتHا) (العامة
pـدة 3 سـاعـاتH3 - اخــتـبــار في الـتــحـريــر اإلداري (ا

اHعامل 2).
: Wقتصدين  الرئيسيHرتبة  ا: Wقتصدين  الرئيسيHرتبة  ا ■

pــدة 3 ســاعــاتH1 - اخــتــبــار في الـــثــقــافــة الــعــامــة (ا
p(2 عاملHا

2 - اخـتـبار تـقـني في (الـقـانون اإلداري أو احملـاسـبة
p(3 عاملHا pدة 4 ساعاتHا) (الية العامةHالعمومية أو ا

pـدة 3 سـاعـاتH3 - اخــتـبــار في الـتــحـريــر اإلداري (ا
اHعامل 2).

■ رتـبــة أسـاتــذة الـتــكـوين فـي الـنـشــاط االجـتــمـاعيرتـبــة أسـاتــذة الـتــكـوين فـي الـنـشــاط االجـتــمـاعي
: Wالرئيسي: Wالرئيسي

pــدة 3 ســاعــاتH1 - اخــتــبــار في الـــثــقــافــة الــعــامــة (ا
p(2 عاملHا

pـدة 4 سـاعـاتH2 - اخــتـبــار في هـنــدسـة الــتـكــوين (ا
p(3 عاملHا

3 - اخــتـبــار في تـقــيـيم بــرامج ومــسـارات الـتــكـوين
(اHدة 3 ساعاتp اHعامل 2).

اHــــــــــــــادة اHــــــــــــــادة 7 :  : كـل عــالمــــــــــــــة تــــــــــــــقـل عـن 20/5 فــي أحـــــــــــــد
االختبارات الكتابية اHذكورة أعالهp تعدّ إقصائية.

اHـادة اHـادة 8 :  : يـعتبر نـاجحW نهـائيا في اHسـابقات على
أســاس االخـتـبـارات أو االمـتـحـانـات اHــهـنـيـة اHـتـرشـحـون
الــذين حتــصــلــوا عــلى مــعـدل عــام يــســاوي أو يــفـوق 20/10
حسب درجة االستحـقاق في حدود اHناصب الـبيداغوجية

اHمنوحة واHناصب اHالية اHراد شغلها.

Wالـــنــاجـــحــ WـــتــرشـــحــH9 :  : تـــضــبط قـــائـــمــة ا اHـــادة اHـــادة 
نــــهــــائــــيــــا في اHــــســــابــــقــــات عــــلى أســــاس االخــــتــــبــــارات أو
االمــتــحـــانــات اHــهــنــيــة من طــرف جلـــنــة الــقــبــول الــنــهــائي

اHذكورة في اHادة 10 أدناه.

تكـون الـقائـمـة موضـوع إلـصاق في مـركـز االمتـحان
و اإلدارة اHستخدمة.

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

pؤهل قانوناHا
- ¤ثل السلطة اHكلفة بالوظيفة العمومية.

اHـــادة اHـــادة 11 :  : يــتــعــW عــلى مــســؤول اHــؤســســة اHــؤهــلـة
كـــمـــركـــز امــــتـــحـــان أن يـــســـلّم إلـى أعـــضـــاء جلـــنـــة الـــقـــبـــول

النهائيpالسيما الوثائق اآلتية:

pنسخة من مواضيع االختبارات -

pواضيعHنسخة من محضر فتح أظرفة ا -

pنسخة من محضر سير االختبارات -

- نسخة من كشف نقاط االختبارات.

الــمادة الــمادة 12 :  : كل متـرشح ناجـح نهـائيا فـي اHسـابقات
عـــلى أســـاس االخــــتـــبـــارات أو االمـــتـــحـــانــــات اHـــهـــنـــيـــة  لم
يـــلـــتـــحـق بـــاHـــنـــصب الـــذي ¥ّ تـــعـــيــــيـــنه فـــيه أو ¡ـــؤســـســـة
الـتـكــوين في أجل أقـصـاه خــمـسـة عـشـر (15) يـومــا ابـتـداء
من تـــاريخ تـــبــلـــيـــغه بـــالـــنـــجــاحp يـــفـــقـــد حـــقه في الـــقـــبــول
ويــعـوّض بــاHـتــرشح الـذي يــلـيه في الــقـائــمـة االحــتـيــاطـيـة

حسب درجة الترتيب.

اHـــادة اHـــادة  13 :  : يــجب عــلـى اHــتــرشــحــW اHــشــاركــW في
اHـسابـقات عـلى أساس االخـتبـارات واالمتـحانـات اHهـنية
اHــنـصــوص عــلـيــهــا في هـذا الــقــرار أن يـســتـوفــوا مــسـبــقـا
جــمـيع الــشـروط الــقـانـونــيـة لـاللـتـحــاق ¡ـخــتـلف األسالك
والرتب احملدّدة في أحـكام اHرسوم التنفيذي رقم 353-09
اHــؤرخ في 20 ذي الـــقـــعـــدة عــام 1430 اHــوافق 8 نـــوفـــمـــبــر

سنة 2009 واHذكور أعاله .

اHــادة اHــادة 14 :  : تــلــغى أحــكــام الــقـرار الــوزاري اHــشــتـرك
اHــؤرخ في 18 رجب عــام 1419 اHــوافق 8 نـــوفــمـــبــر ســـنــة
1998 والقرار الوزاري اHشترك اHؤرخ في 7 شعبان عام

1420 اHوافق 15 نوفمبر سنة 1999 واHذكورين أعاله.

الـمادة الـمادة 15 :  : ينشر هـذا القرار في اجلريدة الرسمية
للجمهورية اجلزائرية الد}قراطية الشعبية.

حــــرّر بــــاجلــــزائــــرفي 28 رجـب عـــام 1432 اHــــوافق 30
يونيو سنة 2011.

وزير التضامنوزير التضامن
الوطني واألسرةالوطني واألسرة

السعيد بركاتالسعيد بركات

عن األمW العام للحكومةعن األمW العام للحكومة
وبتفويض منهوبتفويض منه

اHدير العام للوظيفة العموميةاHدير العام للوظيفة العمومية
بلقاسم بوشمالبلقاسم بوشمال
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وزارة السياحة والصناعة التقليديةوزارة السياحة والصناعة التقليدية
قــــرار وزاري مـــــشـــــتــــرك مـــــؤرخ في قــــرار وزاري مـــــشـــــتــــرك مـــــؤرخ في 23 شـــــوال عــــام  شـــــوال عــــام 1432
اHوافق اHوافق 21 سبـتمبـر سنة  سبـتمبـر سنة p2011 يحـدp يحـدّد  إطار تـنظيمد  إطار تـنظيم
اHـســابـقــات عـلـى أسـاس االخــتـبــارات واالمـتــحـانـاتاHـســابـقــات عـلـى أسـاس االخــتـبــارات واالمـتــحـانـات
اHـهـنـيـة لاللـتــحـاق بـالـرتب الـتـابـعــة لـسـلك مـفـتـشياHـهـنـيـة لاللـتــحـاق بـالـرتب الـتـابـعــة لـسـلك مـفـتـشي

السياحة.السياحة.
ـــــــــــــــــــــــــــ

pالعام للحكومة Wإنّ األم
pووزير السياحة والصناعة التقليدية

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

pتمّمHعدّل واHا pWوظفHأو الفردي التي تهم وضعية ا
- و¡ــقـــتــضى اHـــرســوم رقم 66 - 146 اHــؤرّخ في 12
صـــفـــر عــام 1386 اHــوافق 2 يــونـــيـــو ســـنــة 1966 واHـــتـــعــلق
بالـتـعـيـW في الـوظـائف الـعمـومـيـة وإعـادة تـرتـيب أفراد
جــيـش الــتـــحـــريــر الـــوطـــني ومـــنــظـــمـــة جــبـــهـــة الــتـــحـــريــر

pتمّمHعدّل واHا pالوطني
- و¡ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرّئـــــاسـيّ رقم 10 - 149
اHـؤرّخ في 14 جـمـادى الـثـانـيـة عام 1431 اHـوافق 28 مـايو

pأعضاء احلكومة Wتضمّن تعيHسنة 2010 وا
- و¡ــــقـــــتــــضى اHـــــرســــوم الـــــتــــنــــفـــــيــــذي رقم 90 - 99
اHؤرخ في أول رمـضان عام 1410 اHوافق 27 مـارس سنة
1990 واHـــتــعـــلـق بــســـلـــطـــة الــتـــعـــيـــW والــتـــســـيـــيــر اإلداري

بالـنـسـبـة لـلـمـوظفـW وأعـوان اإلدارة اHـركـزيـة والـواليات
pؤسسات العمومية ذات الطابع اإلداريHوالبلديات وا

- و¡ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 95 - 293
اHؤرخ في 5 جمادى األولى عام 1416 اHوافق 30 سبتمبر
ســـنـــة 1995 واHـــتــــعـــلق بــــكـــيــــفـــيـــات تــــنـــظــــيم اHـــســــابـــقـــات
واالمـــتـــحـــانــــات واالخـــتـــبـــارات اHـــهـــنــــيـــة في اHـــؤســـســـات
واإلدارات الــعـمــومــيـةp اHـــعـــدّل واHـتـمّمp ال سـيمـا اHادة

p2 منه
- و¡ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 08 - 302
اHــؤرخ في 24 رمـــضـــان عــام 1429 اHــوافق 24 ســبـــتـــمـــبــر
WوظفHتضمن القانون األساسي اخلاص باHسنة 2008 وا

pلسلك مفتشي السياحة WنتمHا
- و¡ــقـتـضـى اHـرسـوم الــرئـاسي اHـؤرخ في 7 ربـيع
الـثاني عام 1423 اHوافق 18 يونـيو سـنة 2002 واHـتضمن

pالعام للحكومة Wاألم Wتعي
- و¡ــقـتــضى الـقــرار الـوزاري اHــشـتــرك اHـؤرّخ في
28 ربــــيـع األول عــــام 1417 اHـــــوافق 25 غــــشـت ســــنــــة 1996

واHـــتــضـــمن تـــنـــظــيم مـــســـابــقـــات عـــلى أســـاس الــشـــهــادات
واالمتحانات اHـهنية لاللتـحاق باألسالك اخلاصة باإلدارة

pكلفة بالسياحة والصناعة التقليديةHا

يقريقرّران ما يأتي :ران ما يأتي :

اHـاداHـادّة األولى : ة األولى : تــطـبــيـقـا ألحــكـام اHـادّة 2 من اHـرسـوم
التـنفـيذي رقم 95 - 293  اHـؤرخ في 5 جـمادى األولى عام
pــتــمّمHــعـــدّل واHا p1995 ــوافق 30 ســبـــتــمــبـــر ســنــةH1416 ا

واHـــــذكـــــــور أعـالهp يـــــحـــــدد هـــــــذا الـــــقـــــرار إطـــــار تــــــنـــــظـــــيم
اHـسابـقات عـلى أساس االخـتبـارات واالمتـحانـات اHهـنية

لاللتحاق بالرتب التابعة لسلك مفتشي السياحة.

اHــــــاداHــــــادّة ة 2 :  :  يـــــــتـم فـــــــتـح اHــــــســـــــابـــــــقـــــــات عـــــــلـى أســــــاس
االخــتــبـارات واالمــتــحــانـات اHــهــنــيـة بــقــرار أو مــقـرر من

.Wالسلطة التي لها صالحية التعي

يـجب أن يـنـشـر قـرارأو مـقـرر فـتح اHـسـابـقـات عـلى
أســاس االخـتــبــارات واالمـتــحـانــات اHـهــنــيـة واHــذكـور في
الــــفـــــقـــــرة أعالهp فـي شـــــكل إعـالن عن طـــــريق الـــــصـــــحـــــافــــة
اHكتوبة وفي موقع األنـترنات للمديرية الـعامة للوظيفة

العمومية أو في شكل ملصقات داخليةp حسب احلالة.

اHــاداHــادّة ة 3 :  : تـــمـــنح زيـــادات Hـــتـــرشــحـي أعـــضــاء جـــيش
الــتــحـريــر الــوطــني واHــنــظــمــة اHــدنــيـة جلــبــهــة الــتــحــريـر
الـــوطــــني وأبـــنــــاء أو أرامل الـــشــــهـــداء طـــبــــقـــا لـــلــــتـــشـــريع

والتنظيم اHعمول بهما.

اHــاداHــادّة ة 4 :  :  يـــجب أن حتـــتـــوي مـــلـــفـــات الـــتـــرشح عـــلى
الوثائق اآلتية :

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

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

pفعولHسارية ا pالتعريف الوطنية
- نـسخـة طـبق األصل مصـادق عـليـهـا من الشـهادة أو

pؤهلHا
- نـــســخـــة طـــبق األصـل مــصـــادق عـــلـــيـــهـــا من شـــهــادة

pترشح إزاء اخلدمة الوطنيةHإثبات وضعية ا
- مـــســـتـــخـــرج من صـــحـــيـــفـــة الـــســـوابق الـــقـــضـــائـــيــة

pفعولH(البطاقة رقم 3 ) سارية ا
بــعــد الــقــبــول الـــنــهــائي في اHــســابــقــات عــلى أســاس
االخـــتـــبـــاراتp يـــجب عـــلى اHـــتـــرشـــحـــW إتـــمـــام مــلـــفـــاتـــهم

بالوثائق اآلتية :
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pشهادة اجلنسية اجلزائرية -
pعند االقتضاء pدنيةHشهادة عائلية للحالة ا -

- شـهــادتـان طــبـيــتـان ( الــطب الـعــام وطب األمـراض
الــصــدريــة يــســلــمــهــمــا طــبــيب مــخــتص ) تــثــبــتــان أهــلــيـة

pطلوبةHترشح لشغل الوظيفة اHا
- أربع (4) صورة شمسية.

: WوظفHا Wب - بالنسبة للمترشح: WوظفHا Wب - بالنسبة للمترشح
تــقــوم اإلدارة فـي الــوقت اHــنــاسب بــتـــعــلــيق قــائــمــة
اHــــوظـــفـــW الــــذين تـــتــــوفـــر فـــيــــهم الـــشــــروط الـــقـــانــــونـــيـــة
للمشاركة في االمتحانات اHهنيةp في أماكن العمل وكذا

تبليغ اHعنيW فرديا.
يــتــعــW عــلى اHــوظــفــW اHــعــنــيــW الــقــيــام خالل مــدة
عـــشــرة (10) أيـــام الـــتي تـــلي عـــمـــلـــيـــة الـــتـــبـــلـــيغ بـــتـــأكـــيـــد

مشاركتهم في االمتحان اHهني كتابيا.

اHــــــاداHــــــادّة ة 5 :  :  تــــــتـــــــضــــــمـن اHــــــســــــابـــــــقــــــات عـــــــلى أســــــاس
االختباراتp االختبارات اآلتية :
رتبة مفتش في السياحة :رتبة مفتش في السياحة :

pــدة 3 ســاعــاتHا p1 - اخـــتــبــار في الـــثــقــافــة الـــعــامــة
p2 عاملHا

2 - اختبار اختياري في أحد اHيادين اآلتية :
pالتسيير السياحي والفندقي -

pالية العامةHاالقتصاد العمومي أو ا -
pالقانون اإلداري أو القانون التجاري -

p3 عاملHا pدة 3 ساعاتHا
3 - اخــــتـــبــــار في الــــلـــغــــة األجــــنـــبــــيـــة "فــــرنـــســــيـــة أو

p1 عاملHا p(2) دة ساعتانHا p"إجنليزية
رتبة مفتش رئيسي في السياحة :رتبة مفتش رئيسي في السياحة :

pــدة 3 ســاعــاتHا p1 - اخـــتــبــار في الـــثــقــافــة الـــعــامــة
p2 عاملHا

2 - اختبار اختياري في أحد اHيادين اآلتية :
pالية العامةHاالقتصاد العمومي أو ا -
pالقانون اإلداري أو القانون التجاري -

p3 عاملHا pدة 4 ساعاتHا
3 - اخــــتـــبــــار في الــــلـــغــــة األجــــنـــبــــيـــة "فــــرنـــســــيـــة أو

p1 عاملHا p(2) دة ساعتانHا p"إجنليزية

اHاداHادّة ة 6 :  :  تـتضمن االمـتحانات اHـهنيـةp االختبارات
اآلتية :

رتبة مفتش رئيسي في السياحة :رتبة مفتش رئيسي في السياحة :
pــدة 3 ســاعــاتHا p1 - اخـــتــبــار في الـــثــقــافــة الـــعــامــة

p2 عاملHا
2 - اخــــــتـــــــبــــــار في دراســـــــة حــــــالــــــة أو مـــــــشــــــروع في

p3 عاملHا pدة 3 ساعاتHا pالسياحة
p(2) دة ساعتانHا p3 - اختبار في الـتحرير اإلداري

p2 عاملHا
رتبة مفتش قسم في السياحة :رتبة مفتش قسم في السياحة :

pــدة 3 ســاعــاتHا p1 - اخـــتــبــار في الـــثــقــافــة الـــعــامــة
p2 عاملHا

2 - اخــــــتـــــــبــــــار في دراســـــــة حــــــالــــــة أو مـــــــشــــــروع في
p3 عاملHا pدة 4 ساعاتHا pالسياحة

3 - اخـــــتـــــبـــــار في الــــــتـــــشـــــريع الــــــوطـــــني واHـــــقـــــارن
واخملالفات في مجال السياحةp اHدة 3 ساعاتp اHعامل 2.

اHـــــــــاداHـــــــــادّة ة 7 :  :  كـل عـالمــــــــــة تــــــــــقـل عــــــــــلى 20/5 فـي أحــــــــــد
االخـــتــــبـــارات الـــكـــتـــابـــيــــة اHـــنـــصـــوص عـــلـــيــــهـــا أعاله تـــعـــد

إقصائية.

اHاداHادّة ة 8 :  :  يـعتبر نـاجحW نهـائيا في اHسـابقات على
أساس االخـتـبـارات أو االمـتـحـانـات اHهـنـيـةp اHـتـرشـحون
الــذيـن حتــصــوا عـــلى مــعـــدّل عــام يــســـاوي أو يــفــوق 20/10
ويـرتــبـون حـسب درجــة االسـتـحـقــاق وفي حـدود اHـنـاصب

اHالية اHراد شغلها.

WـــقـــبـــولــHا WـــتـــرشـــحــH9 :  :  تـــضـــبط قـــائـــمــة ا اHــاداHــادّة ة 
نــــهــــائــــيــــا في اHــــســــابــــقــــات عــــلى أســــاس االخــــتــــبــــارات أو
االمــتــحـــانــات اHــهــنــيــة من طــرف جلـــنــة الــقــبــول الــنــهــائي

اHذكورة في اHادّة 10 أدناه.
يــــجب أن تــــكـــون الــــقــــائـــمــــة مــــوضـــوع إلــــصـــاق عــــلى

مستوى مركز االمتحان واإلدارة اHستخدمة.

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

pاخملول قانونا
- ¤ثل السلطة اHكلفة بالوظيفة العمومية.

11 :  :  يــتــعــW عــلى مــسـؤول اHــؤســســة اHــؤهــلـة اHـاداHـادّة ة 
كـــمـــركـــز امــــتـــحـــان أن يـــســـلّم إلـى أعـــضـــاء جلـــنـــة الـــقـــبـــول

النهائيp ال سيما الوثائق اآلتية :
pنسخة من مواضيع االختبارات -
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pواضيعHنسخة من محضر فتح أظرفة ا -
pنسخة من محضر سير االختبارات -
- نسخة من كشف نقاط االختبارات.

اHــــاداHــــادّة ة 12 :  : كل مــــتـــرشـح نـــاجـح نـــهــــائـــيــــا لم يــــلــــتـــحق
¡ــنــصب تــعــيـيــنه أو ¡ــؤســســة الــتـكــوين فـي أجل أقــصـاه
خــــمــــســـة عــــشـــر (15) يــــومـــاp ابــــتـــداء مـن تـــاريـخ تـــبــــلــــيـــغه
بـــالـــنـــجـــاح فـي اHـــســـابــقـــات عـــلـى أســـاس االخـــتـــبــارات أو
االمــتــحــانـــات اHــهــنــيــةp يـــفــقــد حــقه فـي الــقــبــول ويــعــوض
بــاHــتـــرشح الــذي يـــلــيه في الـــقــائــمـــة االحــتــيــاطـــيــة حــسب

الترتيب.

اHــاداHــادّة ة 13 :  :  يــجب عــلـى اHــتـرشــحــW لــلــمــشــاركــة في
اHــــســـابـــقـــات عــــلى أســـاس االخــــتـــبـــارات أو االمــــتـــحـــانـــات
اHهـنية احملددة في هـذا القرار أن يـستوفـوا مسبـقا جميع
الـشـروط القـانـونـية اHـطـلـوبـة لاللتـحـاق بـالرتب الـتـابـعة
لــســلك مــفــتــشـي الــســيــاحــة كــمــا حــددتــهــا أحــكــام اHــرســوم
التـنفيذي رقم 08 - 302  اHؤرخ في 24 رمضان عام 1429

اHوافق 24 سبتمبر سنة 2008 واHذكــور أعاله.

اHـاداHـادّة ة 14 :  :  تـلــغى أحــكــام الـقــرار الــوزاري اHـشــتـرك
اHـــــؤرّخ في 28 ربــــيـع األول عــــام 1417 اHـــــوافق 25 غـــــشت

سنة 1996 واHذكور أعاله.

15 :  :  ينـشر هـذا القـرار في اجلـريدة الـرّسمـيّة اHاداHادّة ة 
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ}قراطيّة الشّعبيّة.

حـــرّر بـــاجلـــزائــر في 23 شـــوال عــام 1432 اHــوافق 21
سبتمبر سنة 2011.

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

pتمّمHعدّل واHا pWوظفHأو الفردي التي تهم وضعية ا
- و¡ــقـــتــضى اHـــرســوم رقم 66 - 146 اHــؤرّخ في 12
صـــفـــر عــام 1386 اHــوافق 2 يــونـــيـــو ســـنــة 1966 واHـــتـــعــلق
بالـتـعـيـW في الـوظـائف الـعمـومـيـة وإعـادة تـرتـيب أفراد
جــيـش الــتـــحـــريــر الـــوطـــني ومـــنــظـــمـــة جــبـــهـــة الــتـــحـــريــر

pتمّمHعدّل واHا pالوطني
- و¡ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرّئـــــاسـيّ رقم 10 - 149
اHـؤرّخ في 14 جـمـادى الـثـانـيـة عام 1431 اHـوافق 28 مـايو

pأعضاء احلكومة Wتضمّن تعيHسنة 2010 وا
- و¡ــــقـــــتــــضى اHـــــرســــوم الـــــتــــنــــفـــــيــــذي رقم 90 - 99
اHؤرخ في أول رمـضان عام 1410 اHوافق 27 مـارس سنة
1990 واHـــتــعـــلـق بــســـلـــطـــة الــتـــعـــيـــW والــتـــســـيـــيــر اإلداري

بالـنـسـبـة لـلـمـوظفـW وأعـوان اإلدارة اHـركـزيـة والـواليات
pؤسسات العمومية ذات الطابع اإلداريHوالبلديات وا

- و¡ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 95 - 293
اHؤرخ في 5 جمادى األولى عام 1416 اHوافق 30 سبتمبر
ســـنـــة 1995 واHـــتــــعـــلق بــــكـــيــــفـــيـــات تــــنـــظــــيم اHـــســــابـــقـــات
واالمـــتـــحـــانــــات واالخـــتـــبـــارات اHـــهـــنــــيـــة في اHـــؤســـســـات
pادة 2 منهHال سيما ا pتمّمHعدّل واHا pواالدارات العمومية
- و¡ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 08 - 199
اHـؤرخ في 3 رجب عـام 1429 اHـوافق 6 يـولـيـو سـنـة 2008
WـنتـمHا WـوظفـHتـضـمن القـانون األسـاسي اخلـاص باHوا
pكلفة بالصناعة التقليديةHإلى السلك اخلاص باإلدارة ا

- و¡ــقـتـضـى اHـرسـوم الــرئـاسي اHـؤرخ في 7 ربـيع
الـثاني عام 1423 اHوافق 18 يونـيو سـنة 2002 واHـتضمن

pالعام للحكومة Wاألم Wتعي
- و¡ــقـتــضى الـقــرار الـوزاري اHــشـتــرك اHـؤرّخ في
28 ربــــيـع األول عــــام 1417 اHـــــوافق 25 غــــشـت ســــنــــة 1996

واHـــتــضـــمن تـــنـــظــيم مـــســـابــقـــات عـــلى أســـاس الــشـــهــادات
واالمتحانات اHـهنية لاللتـحاق باألسالك اخلاصة باإلدارة

pكلفة بالسياحة والصناعة التقليديةHا

يقريقرّران ما يأتي :ران ما يأتي :

اHـاداHـادّة األولى : ة األولى : تــطـبــيـقـا ألحــكـام اHـادّة 2 من اHـرسـوم
التـنفـيذي رقم 95 - 293  اHـؤرخ في 5 جـمادى األولى عام
1416 اHــوافق 30 ســـبـــتــمـــبـــر ســـنــة p1995 اHـــعـــدّل واHـــتــمّم

واHـــــذكـــــــور أعـالهp يـــــحـــــدد هـــــــذا الـــــقـــــرار إطـــــار تــــــنـــــظـــــيم
اHـسابـقات عـلى أساس االخـتبـارات واالمتـحانـات اHهـنية
لاللـتحـاق بالرتـب التابـعة لـلسـلك اخلاص بـاإلدارة اHكـلفة

بالصناعة التقليدية.

عن األمW العام للحكومةعن األمW العام للحكومة
وبتفويض منهوبتفويض منه

اHدير العام للوظيفة العموميةاHدير العام للوظيفة العمومية
بلقاسم بوشمالبلقاسم بوشمال

وزير السياحةوزير السياحة
والصناعة التقليديةوالصناعة التقليدية
إسماعيل ميمونإسماعيل ميمون

ـــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــ

قــــرار وزاري مـــــشـــــتــــرك مـــــؤرخ في قــــرار وزاري مـــــشـــــتــــرك مـــــؤرخ في 23 شـــــوال عــــام  شـــــوال عــــام 1432
اHوافق اHوافق 21 سبـتمبـر سنة  سبـتمبـر سنة p2011 يحـدp يحـدّد  إطار تـنظيمد  إطار تـنظيم
اHـســابـقــات عـلـى أسـاس االخــتـبــارات واالمـتــحـانـاتاHـســابـقــات عـلـى أسـاس االخــتـبــارات واالمـتــحـانـات
اHـهــنـيـة لاللــتـحــاق بـالـرتب الــتـابــعـة لـلــسـلك اخلـاصاHـهــنـيـة لاللــتـحــاق بـالـرتب الــتـابــعـة لـلــسـلك اخلـاص

باإلدارة اHكلباإلدارة اHكلّفة بالصناعة التقليدية.فة بالصناعة التقليدية.
ـــــــــــــــــــــــــــ

pالعام للحكومة Wإنّ األم

pووزير السياحة والصناعة التقليدية
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اHــــــاداHــــــادّة ة 2 :  :  يـــــــتـم فـــــــتـح اHــــــســـــــابـــــــقـــــــات عـــــــلـى أســــــاس
االخــتــبـارات واالمــتــحــانـات اHــهــنــيـة بــقــرار أو مــقـرر من

.Wالسلطة التي لها صالحية التعي
يجـب أن ينـشـر قرار أو مـقـرر فـتح اHسـابـقـات على
أســاس االخـتــبــارات واالمـتــحـانــات اHـهــنــيـة واHــذكـور في
الــــفـــــقـــــرة أعالهp فـي شـــــكل إعـالن عن طـــــريق الـــــصـــــحـــــافــــة
اHكتوبة وفي موقع األنـترنات للمديرية الـعامة للوظيفة

العمومية أو في شكل ملصقات داخليةp حسب احلالة.

اHــاداHــادّة ة 3 :  : تـــمـــنح زيـــادات Hـــتـــرشــحـي أعـــضــاء جـــيش
الــتــحـريــر الــوطــني واHــنــظــمــة اHــدنــيـة جلــبــهــة الــتــحــريـر
الـــوطــــني وأبـــنــــاء أو أرامل الـــشــــهـــداء طـــبــــقـــا لـــلــــتـــشـــريع

والتنظيم اHعمول بهما.

اHــاداHــادّة ة 4 :  :  يـــجب أن حتـــتـــوي مـــلـــفـــات الـــتـــرشح عـــلى
الوثائق اآلتية :

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

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

pفعولHسارية ا pالتعريف الوطنية
- نـسخـة طـبق األصل مصـادق عـليـهـا من الشـهادة أو

pؤهلHا
- نـــســخـــة طـــبق األصـل مــصـــادق عـــلـــيـــهـــا من شـــهــادة

pترشح إزاء اخلدمة الوطنيةHإثبات وضعية ا
- مـــســـتـــخـــرج من صـــحـــيـــفـــة الـــســـوابق الـــقـــضـــائـــيــة

pفعولH(البطقة رقم 3 ) سارية ا
بــعــد الــقــبــول الـــنــهــائي في اHــســابــقــات عــلى أســاس
االخـــتـــبـــاراتp يـــجب عـــلى اHـــتـــرشـــحـــW إتـــمـــام مــلـــفـــاتـــهم

بالوثائق اآلتية :
pشهادة اجلنسية اجلزائرية -

pعند االقتضاء pدنيةHشهادة عائلية للحالة ا -
- شـهــادتـان طــبـيــتـان ( الــطب الـعــام وطب األمـراض
الــصــدريــة يــســلــمــهــمــا طــبــيب مــخــتص ) تــثــبــتــان أهــلــيـة

pطلوبةHترشح لشغل الوظيفة اHا
- أربع (4) صور شمسية.

: WوظفHا Wب - بالنسبة للمترشح: WوظفHا Wب - بالنسبة للمترشح
تــقــوم اإلدارة فـي الــوقت اHــنــاسب بــتـــعــلــيق قــائــمــة
اHــــوظـــفـــW الــــذين تـــتــــوفـــر فـــيــــهم الـــشــــروط الـــقـــانــــونـــيـــة
للمشاركة في االمتحانات اHهنيةp في أماكن العمل وكذا

تبليغ اHعنيW فرديا.

يــتــعــW عــلى اHــوظــفــW اHــعــنــيــW الــقــيــام خالل مــدة
عـــشــرة (10) أيـــام الـــتي تـــلي عـــمـــلـــيـــة الـــتـــبـــلـــيغ بـــتـــأكـــيـــد

مشاركتهم في االمتحان اHهني كتابيا.

اHــــــاداHــــــادّة ة 5 :  :  تــــــتـــــــضــــــمـن اHــــــســــــابـــــــقــــــات عـــــــلى أســــــاس
االختباراتp االختبارات اآلتية :

رتبة مفتش في الصناعة التقليدية واحلرف :رتبة مفتش في الصناعة التقليدية واحلرف :
pــدة 3 ســاعــاتHا p1 - اخـــتــبــار في الـــثــقــافــة الـــعــامــة

p2 عاملHا
2 - اختبار اختياري في أحد اHيادين اآلتية :

pالقانون اإلداري -
pالقانون التجاري -

pالية العامةHاالقتصاد وا -
p3 عاملHا pدة 3 ساعاتHا

3 - اخــــتـــبــــار في الــــلـــغــــة األجــــنـــبــــيـــة "فــــرنـــســــيـــة أو
p1 عاملHا p(2) دة ساعتانHا p"إجنليزية

رتــبـــة مــفـــتش رئـــيــسـي في الــصـــنـــاعــة الـــتــقـــلــيـــديــةرتــبـــة مــفـــتش رئـــيــسـي في الــصـــنـــاعــة الـــتــقـــلــيـــديــة
واحلرف :واحلرف :

pــدة 3 ســاعــاتHا p1 - اخـــتــبــار في الـــثــقــافــة الـــعــامــة
p2 عاملHا

2 - اختبار اختياري في أحد اHيادين اآلتية :
pالقانون اإلداري -

pالقانون التجاري -
pالية العامةHاالقتصاد وا -
p3 عاملHا pدة 3 ساعاتHا

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

رتــــبــــة مــــفــــتش قـــسم  فـي الـــصـــنـــاعـــة الـــتـــقـــلـــيـــديـــةرتــــبــــة مــــفــــتش قـــسم  فـي الـــصـــنـــاعـــة الـــتـــقـــلـــيـــديـــة
واحلرف :واحلرف :

pــدة 3 ســاعــاتHا p1 - اخـــتــبــار في الـــثــقــافــة الـــعــامــة
p2 عاملHا

2 - اختبار اختياري في أحد اHيادين اآلتية :
pالقانون اإلداري أوالقانون التجاري -

pالية العامةHاالقتصاد وا -
pناجمنت العموميHا -

p3 عاملHا pدة 4 ساعاتHا
3 - اخــــتـــبــــار في الــــلـــغــــة األجــــنـــبــــيـــة "فــــرنـــســــيـــة أو

إجنليزية"p اHدة ساعتان p(2) اHعامل 1.
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اHاداHادّة ة 6 :  :  تـتضمن االمـتحانات اHـهنيـةp االختبارات
اآلتية :

رتــبـــة مــفـــتش رئـــيــسـي في الــصـــنـــاعــة الـــتــقـــلــيـــديــةرتــبـــة مــفـــتش رئـــيــسـي في الــصـــنـــاعــة الـــتــقـــلــيـــديــة
واحلرف :واحلرف :

pــدة 3 ســاعــاتHا p1 - اخـــتــبــار في الـــثــقــافــة الـــعــامــة
p2 عاملHا

p2 - اخـتبـار تقـني في الصـناعـة التـقلـيديـة واحلرف
p3 عاملHا pدة 3 ساعاتHا

pـدة 3 سـاعـاتHا p3 - اخــتـبــار في الـتــحـريــر اإلداري
اHعامل 2.

رتبة مفتش قسم في الصناعة التقليدية واحلرف :رتبة مفتش قسم في الصناعة التقليدية واحلرف :
pــدة 3 ســاعــاتHا p1 - اخـــتــبــار في الـــثــقــافــة الـــعــامــة

p2 عاملHا
2 - اخـتـبــار في دراسـة حــالـة أو مـشــروع في مـجـال

p3 عاملHا pدة 4 ساعاتHا pالصناعة التقليدية واحلرف
3 - اخـــــتـــــبـــــار في الــــــتـــــشـــــريع الــــــوطـــــني واHـــــقـــــارن
واخملالفات في مجـال الصناعة التـقليدية واحلرفp اHدة 3

ساعاتp اHعامل 2.

اHـــــــــاداHـــــــــادّة ة 7 :  :  كـل عـالمــــــــــة تــــــــــقـل عــــــــــلى 20/5 فـي أحــــــــــد
االختبارات اHنصوص عليها أعالهp تعد إقصائية.

اHاداHادّة ة 8 :  :  يـعتبر نـاجحW نهـائيا في اHسـابقات على
أساس االخـتـبـارات أو االمـتـحـانـات اHهـنـيـةp اHـتـرشـحون
الــذيـن حتــصــوا عـــلى مــعـــدّل عــام يــســـاوي أو يــفــوق 20/10
ويـرتــبـون حـسب درجــة االسـتـحـقــاق وفي حـدود اHـنـاصب

اHالية اHراد شغلها.

WـــقـــبـــولــHا WـــتـــرشـــحــH9 :  :  تـــضـــبط قـــائـــمــة ا اHــاداHــادّة ة 
نــــهــــائــــيــــا في اHــــســــابــــقــــات عــــلى أســــاس االخــــتــــبــــارات أو
االمــتــحـــانــات اHــهــنــيــة من طــرف جلـــنــة الــقــبــول الــنــهــائي

اHذكورة في اHادّة 10 أدناه.
يــــجب أن تــــكـــون الــــقــــائـــمــــة مــــوضـــوع إلــــصـــاق عــــلى

مستوى مركز االمتحان واإلدارة اHستخدمة.
اHاداHادّة ة 10 :  :  تتكون جلنة القبول النهائي من :

- الــســلــطــة الــتي لــهــا صالحــيــة الــتــعــيــW أو ¤ــثــلــهـا
pاخملول قانونا

- ¤ثل السلطة اHكلفة بالوظيفة العمومية.
11 :  :  يــتــعــW عــلى مــسـؤول اHــؤســســة اHــؤهــلـة اHـاداHـادّة ة 
كـــمـــركـــز امــــتـــحـــان أن يـــســـلم إلـى أعـــضـــاء جلـــنـــة الـــقـــبـــول

النهائيp ال سيما الوثائق اآلتية :
pنسخة من مواضيع االختبارات -

pواضيعHنسخة من محضر فتح أظرفة ا -

pنسخة من محضر سير االختبارات -
- نسخة من كشف نقاط االختبارات.

12 :  :  كل مــــتـــرشح نـــاجـح نـــهـــائـــيـــا لـم يـــلـــتـــحق اHــاداHــادّة ة 
¡ــنــصب تــعــيـيــنه أو ¡ــؤســســة الــتـكــوين فـي أجل أقــصـاه
خــــمــــســـة عــــشـــر (15) يــــومـــاp ابــــتـــداء مـن تـــاريـخ تـــبــــلــــيـــغه
بـــالـــنـــجـــاح فـي اHـــســـابــقـــات عـــلـى أســـاس االخـــتـــبــارات أو
االمــتــحــانـــات اHــهــنــيــةp يـــفــقــد حــقه فـي الــقــبــول ويــعــوض
بــاHــتـــرشح الــذي يـــلــيه في الـــقــائــمـــة االحــتــيــاطـــيــة حــسب

الترتيب.

اHــاداHــادّة ة 13 :  :  يــجب عــلـى اHــتـرشــحــW لــلــمــشــاركــة في
اHــــســـابـــقـــات عــــلى أســـاس االخــــتـــبـــارات أو االمــــتـــحـــانـــات
اHهـنية احملددة في هـذا القرار أن يـستوفـوا مسبـقا جميع
الـشـروط القـانـونـية اHـطـلـوبـة لاللتـحـاق بـالرتب الـتـابـعة
لـلسـلك اخلاص بـاإلدارة اHكـلفـة بالـصنـاعة الـتقـليـديةp كـما
حـددتـهـا أحـكـام اHـرســوم الـتـنـفـيـذي رقم 08 - 199  اHـؤرخ
فـي 3 رجـب عـــــــام 1429 اHــــــــوافق 6 يـــــــولـــــــيـــــــو ســـــــنــــــة 2008

واHذكــور أعاله.

اHـاداHـادّة ة 14 :  :  تـلــغى أحــكــام الـقــرار الــوزاري اHـشــتـرك
اHـــــؤرّخ في 28 ربــــيـع األول عــــام 1417 اHـــــوافق 25 غـــــشت

سنة 1996 واHذكور أعاله.

15 :  :  ينـشر هـذا القـرار في اجلـريدة الـرّسمـيّة اHاداHادّة ة 
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ}قراطيّة الشّعبيّة.

حـــرّر بـــاجلـــزائــر في 23 شـــوال عــام 1432 اHــوافق 21
سبتمبر سنة 2011.

عن األمW العام للحكومةعن األمW العام للحكومة
وبتفويض منهوبتفويض منه

اHدير العام للوظيفة العموميةاHدير العام للوظيفة العمومية
بلقاسم بوشمالبلقاسم بوشمال

وزير السياحةوزير السياحة
والصناعة التقليديةوالصناعة التقليدية
إسماعيل ميمونإسماعيل ميمون

ـــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــ

قـــــرار وزاري مــــشــــتـــــرك مــــؤرقـــــرار وزاري مــــشــــتـــــرك مــــؤرّخ في خ في 21  صــــفــــر عــــام   صــــفــــر عــــام 1433
15  يــنـايــر ســنـة   يــنـايــر ســنـة p 2012 يــتـضــم p يــتـضــمّن الــتــنــظـيمن الــتــنــظـيم اHـوافق اHـوافق 

اإلداري للمدرسة الوطنية العليا للسياحة.اإلداري للمدرسة الوطنية العليا للسياحة.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

pالعامّ للحكومة Wإنّ األم
pاليةHووزير ا

pووزير السياحة والصناعة التقليدية
- ¡ـقــتــضى اHــرســوم الــرّئــاسيّ رقم 10-149 اHـؤرّخ
في 14 جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1431 اHــوافق 28 مــايــو ســنــة

pأعضاء احلكومة Wتضمّن تعيH2010 وا
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- و¡ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 94-255 اHؤرّخ
في 9 ربــيـع األوّل عـام 1415 اHــوافق 17 غــشت ســنــة 1994
pـدرســة الــوطـنــيــة الـعــلــيـا لــلــسـيــاحـةHــتـضــمّن إنــشــاء اHوا

pادة 17 منهHال سيما ا pتمّمHعدّل واHا
- و¡ـقـتـضى اHـرسـوم الـتّـنفـيـذيّ رقم 95-54 اHـؤرّخ
في 15 رمــضــان عـام 1415 اHـوافق 15 فــبـرايــر ســنـة 1995

pاليّةHالذي يحدّد صالحيات وزير ا
- و¡ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 10-254 اHؤرّخ
في 12 ذي القـعدة عام 1431 اHوافق 20 أكتـوبر سـنة 2010
الــــذي يــــحــــدّد صالحــــيــــات وزيــــر الــــســــيــــاحــــة والــــصــــنــــاعـــة

pالتقليدية
- و¡ــقــتــضى اHــرســوم الـرّئــاسيّ اHــؤرّخ في7 ربـيع
الـثاني عام 1423 اHوافق 18 يونـيو سـنة 2002 واHـتضمّن

pالعامّ للحكومة Wاألم Wتعي

يقـريقـرّرون مـا يأتي :رون مـا يأتي :

اHـاداHـادّة األولى : ة األولى : تطـبـيـقـا ألحـكـام اHادّة 17 من اHـرسوم
التّـنفيذيّ رقم 94-255 اHؤرّخ في 9 ربيع األوّل عام 1415
اHــوافق 17 غــشت ســنـة 1994 واHــذكــور أعالهp يــهــدف هـذا
الــقـرار إلى حتـديـد الـتـنـظـيـم اإلداري لـلـمـدرسـة الـوطـنـيـة

العليا للسياحةp التي تدعى في صلب النص "اHدرسة".

pــادّة ة 2 :  : يــــحـــــدّد الـــتـــنــظــــــيم اإلداري لـــلــمـــدرســــةHــاداHا
حتت سلطة اHدير العامp كمــا يـأتي :

pّالكاتب العام -
pكلّف بالتكوين الطويل األمدHمدير الدّراسات ا -
- مـــديـــر الـــدّراســـات اHــــكـــلّف بـــتــــحـــســـW اHـــســـتـــوى

pعلوماتHوجتـديـد ا
pرئيس قسم التوثيق واألرشيف -

pرئيس قسم السمعي البصري واللغات -
- رئيس قسم مركز حساب اإلعالم اآللي.

اHاداHادّة ة 3 :  : يساعد الكاتب العامّ للمدرسةp كل من :
pWستخدمHرئيس مصلحة ا -

pيزانية والوسائل العامةHرئيس مصلحة ا -
- رئيس مصلحة اإليواء واإلطعام.

4 :  : يـساعـد مـدير الـدّراسـات اHكـلّف بـالتـكوين اHاداHادّة ة 
الطويل األمدp كل من :

pرئيس دائرة التدرج -
- رئيس دائرة ما بعد التدرج والبحث العلمي.

Wـكـلّف بـتـحـسHـادّة ة 5 :  : يـسـاعـد مـديـر الـدّراسـات اHـاداHا
اHستوى وجتديد اHعلوماتp كل من :
pستوىHا Wرئيس دائرة حتس -
- رئيس دائرة جتديد اHعلومات.

اHـاداHـادّة ة 6 :  : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســمـيّـة
للجمهوريّة اجلزائريّة الد}قراطيّة الشّعبيّة.

حـــرّر بـــاجلـــزائـــر في 21 صـــفـــر عـــام 1433 اHــوافق 15
يناير سنة 2012.

وزير السياحةوزير السياحة
والصناعة التقليديةوالصناعة التقليدية
إسماعيل ميمونإسماعيل ميمون

وزير اHاليةوزير اHالية
كرª جوديكرª جودي

عن األمW العام للحكومةعن األمW العام للحكومة
وبتفويض منهوبتفويض منه

اHدير العام للوظيفة العموميةاHدير العام للوظيفة العمومية
بلقاسم بوشمالبلقاسم بوشمال

ـــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــ
قـــرار مـــؤرقـــرار مـــؤرّخ في خ في 20   صـــفـــر عـــام  صـــفـــر عـــام 1433 اHــــوافق  اHــــوافق 14 يـــنـــايـــر يـــنـــايـــر
ســـــنــــة ســـــنــــة p2012 يـــــتــــضــــمp يـــــتــــضــــمّن تـــــعــــيــــW أعــــضـــــاء مــــجــــلسن تـــــعــــيــــW أعــــضـــــاء مــــجــــلس

التوجيه للمدرسة الوطنية العليا للسياحة.التوجيه للمدرسة الوطنية العليا للسياحة.
ـــــــــــــــــــــــــــ

¡ــوجب قــرار مـؤرّخ في 20 صــفـر عـام 1432 اHـوافق
14 يــنـــايــر ســـنــة 2012 تــعـــيّن الـــسّــيـــدات والـــسّــادة اآلتـــيــة

أسمـاؤهمp تـطبـيقـا ألحكـام اHادّة 8 من اHـرسـوم التّـنفـيذيّ
رقم 94-255 اHــــؤرّخ في 9 ربـــيع األوّل عـــام 1415 اHــــوافق
17 غشت سنة 1994 واHتضمّن إنشاء اHدرسة الـوطنـــية

الـعـلـيـــا لــلـسـيـاحـــةp اHــعــدّل واHـتـمّم pأعــضـــاء في مـجـلس
التوجيه للمدرسة الوطنية العليا للسياحة :

- صــــلــــيــــحــــة نــــاصـــر بــــايp ¤ــــثــــلــــة الــــوزيــــر اHــــكــــلّف
pرئيسـة pبالسياحة

pاليّةHكلّف باHثل الوزير ا¤ pعلي عماري -

- وحـــــيـــــدة حــــــدة ســـــايلp ¤ــــــثـــــلـــــة الـــــوزيــــــر اHـــــكـــــلّف
pبالتعلــيم العـالي

- عــــبـــد الــــقـــادر بــــدرانيp ¤ــــثل الــــســــلـــطــــة اHــــكـــلّــــفـــة
pبالتخطيط

pدرسةHثلة عمال ا¤ pحسينة خللف -

Wــثـل مــنــتــخـب لــلــمــســـتــخــدمــ¤ pنــبــيل بـــوخملــالي -
اHدرّسW في اHدرسة.



وزارة الصناعة واPؤسسات وزارة الصناعة واPؤسسات الصغيرةالصغيرة
واPتوسطة وترقية االستثمارواPتوسطة وترقية االستثمار

قـرار مؤرقـرار مؤرّخ في خ في 24  مـحـر  مـحـرّم عام م عام 1433 اHـوافق  اHـوافق 19 ديسـمـبر ديسـمـبر
ســـــنـــــة ســـــنـــــة p 2011 يـــــتــــضــــم p يـــــتــــضــــمّن تـــــعــــيــــW أعــــضـــــاء مــــجــــلسن تـــــعــــيــــW أعــــضـــــاء مــــجــــلس

التوجيه واHراقبة Hركز التسهيل بتيبازة.التوجيه واHراقبة Hركز التسهيل بتيبازة.
ـــــــــــــــــــــــــــــ

¡ــــــــوجـب قــــــــرار مـــــــــؤرّخ في 24 مــــــــحــــــــرّم عـــــــام 1433
اHـوافــق 19 ديــسـمـبــر سـنـــة 2011  يــعـيّن األعـضــاء اآلتـيـة
أسمـاؤهمp تطبيقــا ألحكام اHادّة 9 من اHرسوم التّنفيذيّ
رقم 03-79 اHؤرّخ في 24 ذي احلـجّة عـام 1423 اHوافـق 25
فـــبــرايـــر ســنــة 2003 الــذي يـــحــدّد الــطــبـــيــعـــة الــقـــانــونــيــة
Hراكـز تـسهيل اHـؤسسات الصـغيرة واHـتوسطة ومـهامها
وتـــنـــظـــيـــمـــهـــاp في مـــجـــلس الـــتـــوجــــيـه واHـــراقـــبـــة Hـــركـــز

التسهـيل بتيبازة :
السيّدتان والسادة :

- هامـل بلـخـيرp ¤ـثل وزيـر الصـنـاعة واHـؤسـســات
pرئيسا pتوسطــة وترقيـة االستثمـارHالصغــيرة وا

- كبايـلي مرادp ¤ـثل عن الوكـالة الـوطنيـة لتـطوير
pعضوا pاالستثمار

- دامــو فـــاروقp ¤ــثل عـن الــوكــالـــة الــوطــنـــيــة لــدعم
pعضوا pتشغيل الشباب

- سمـاعـون حـفيظp ¤ـثل عن مـديـر الـطاقـة واHـناجم
pعضوا pلوالية تيبازة

- الــــســــاي رشـــــيــــدp ¤ـــــثل عن الـــــغــــرفــــة اجلـــــزائــــريــــة
pعضوا pللتجارة والصناعة

- خلــــضـــــاري مــــحــــمــــدp ¤ــــثل عـن غــــرفــــة الــــصــــنــــاعــــة
pعضوا pالتقليدية واحلرف

- مــــقـــرانـي حـــكــــيـــمــــةp ¤ــــثـــلــــة عن صــــنـــدوق ضــــمـــان
pعضوة pتوسطةHالقروض للمؤسسات الصغيرة وا

- بـن عــــــمـــــري حــــــســــــpW ¤ــــــثـل عن وزيــــــر الــــــبــــــريـــــد
pعضوا pوتكنولوجيات اإلعالم واالتصال

- كـــتوش آمــــال مـختـاريـــةp ¤ثـلــــة عــن الوكالة
pنتائج الـبحث والتـنمية الـتكنـولوجية Wالوطنيـة لتثـم

عضوة.
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قـرار مؤرقـرار مؤرّخ في خ في 24  مـحـر  مـحـرّم عام م عام 1433 اHـوافق  اHـوافق 19 ديسـمـبر ديسـمـبر
ســـــنـــــة ســـــنـــــة p 2011 يـــــتــــضــــم p يـــــتــــضــــمّن تـــــعــــيــــW أعــــضـــــاء مــــجــــلسن تـــــعــــيــــW أعــــضـــــاء مــــجــــلس

التوجيه واHراقبة Hركز التسهيل بوهران.التوجيه واHراقبة Hركز التسهيل بوهران.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

¡ــــــــوجـب قــــــــرار مـــــــــؤرّخ في 24 مــــــــحــــــــرّم عـــــــام 1433
اHـوافــق 19 ديــسـمـبــر سـنـــة 2011  يــعـيّن األعـضــاء اآلتـيـة
أسمـاؤهمp تطبيقــا ألحكام اHادّة 9 من اHرسوم التّنفيذيّ
رقم 03-79 اHؤرّخ في 24 ذي احلـجّة عـام 1423 اHوافـق 25
فـــبــرايـــر ســنــة 2003 الــذي يـــحــدّد الــطــبـــيــعـــة الــقـــانــونــيــة
Hراكـز تـسهيل اHـؤسسات الصـغيرة واHـتوسطة ومـهامها
وتـــنـــظـــيـــمـــهـــاp في مـــجـــلس الـــتـــوجــــيـه واHـــراقـــبـــة Hـــركـــز

التسهـيل بوهران :

السيّدة والسادة :

- حــــــمـــــو بـن عـــــبـــــد الــــــلّهp ¤ــــــثل وزيــــــر الـــــصــــــنـــــاعـــــة
واHــــؤســـــســـــــات الـــــصـــــغــــــيـــــرة واHـــــتـــــوســــطـــــــة وتـــــرقـــــيـــــة

pرئيسا pاالستثمـار

- حـــيــراش زوبــيـــدةp ¤ــثــلــة عـن الــوكــالــة الـــوطــنــيــة
pعضوة pلتطوير االستثمار

- دامــو فـــاروقp ¤ــثل عـن الــوكــالـــة الــوطــنـــيــة لــدعم
pعضوا pتشغيل الشباب

- كـرª عبد احلمـيدp ¤ثل عن مـدير الطـاقة واHناجم
pعضوا pلوالية وهران

- الــــســـــاي رشــــيــــدp ¤ــــثل عـن الــــغــــرفــــة اجلــــزائــــريــــة
pعضوا pللتجارة والصناعة

- بـلـعـيـدوني سـيـد أحــمـدp ¤ـثل عن غـرفـة الـصـنـاعـة
pعضوا pالتقليدية واحلرف

- حـمـداش مـحـمــد أمـpW ¤ـثل عن صـنـدوق ضـمــــان
pعضـوا pتوسطــةHالقــــروض للمؤسســـات الصغــيرة وا

- ســـــــــالـم حــــــــــبــــــــــيبp ¤ــــــــــثـل عـن وزيــــــــــر الـــــــــبــــــــــريـــــــــد
pعضوا pوتكنولوجيات اإلعالم واالتصال

- دالي بـــاي رفـــيقp ¤ـــثـل عن الـــوكـــالـــة الــــوطـــنـــــيــة
لتثمW نتائج البحث والتنمية التكنولوجـيةp عضوا.
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