
العدد العدد 04
السالسّنة اخلمسوننة اخلمسون

االشتراكاالشتراك
سنويسنويّ

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

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

اجلزائر
تونس
اGغرب
ليبيا

موريطانيا

بلدان خارج دول
اGغرب 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 السّنX السّابقة : حسب التّسعيرة.
.Xوتسلّم الفهارس مجّانا للمشترك

اGطلوب 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 8 ربيع األوربيع األوّل عام ل عام  1434 هـ هـ
اGوافـق اGوافـق 20 يناير يناير  سنة سنة 2013 م م

اإلدارة والتّحرير
األمانة العاماألمانة العامّة للحكومةة للحكومة

WWW.JORADP.DZ

الطّبع واالشتراك
اGطبعة الراGطبعة الرّسميسمّية

حي البساتqX بئر مراد رايسq 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 للمشتركX خارج الوطن
بنك الفالحة والتّنمية الرّيفيّة 060.320.0600.12
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20 يناير  سنة يناير  سنة 2013  م م

فهرسفهرس

مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة
Xيــؤسس تـعــويـض قـوان q2013 ـوافــق 17 يــنـايـر سـنـةGمـرسـوم تــنـفـيـذي رقم 13 - 14 مـؤرخ في 5 ربــيع األول عـام 1434 ا
اGالية وميزانية الدولـة.............................................................................................................................

مراسيم فرديمراسيم فرديّة
مـرسـومـان رئــاسـيّـان مـؤرّخـان في 11 صــفـر عـام 1434 اGـوافق 25 ديـسـمـبـر سـنـة q2012 يــتـضـمّـنــان إنـهـاء مـهـام
..............................................................................................................Xرئيسي ديواني والي
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 صفر عام 1434 اGوافق 25 ديسـمبر سنة q2012 يتضـمّن إنهاء مهام رئيس ديوان
الوالي اGنتدب للدائرة اإلدارية للحراش بواليـة اجلـزائر................................................................
مرسـوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 صـفر عام 1434 اGوافق 25 ديسـمبر سنة q2012 يتضـمّن إنهاء مـهام مدير اإلدارة
احمللية في والية اGدية................................................................................................................
Xيتضمّن إنهاء مهام مدير التقن q2012 وافق 25 ديسمبر سنةGمرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 صفر عام 1434 ا
والشؤون العامة في والية اGدية..................................................................................................
مـرســوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 11 صــفــر عـام 1434 اGـوافق 25 ديــســمــبــر ســنـة q2012 يــتـضــمّن إنــهــاء مــهــام مــفـتش
باGفتشية العامة في والية عنابة.................................................................................................
مـرسـومـان رئــاسـيّـان مـؤرّخـان في 11 صــفـر عـام 1434 اGـوافق 25 ديـسـمـبـر سـنـة q2012 يــتـضـمّـنــان إنـهـاء مـهـام
رؤساء دوائر في الواليات..........................................................................................................
مـراسـيـم رئـاسـيّــة مـؤرّخـة في 11 صــفـر عـام 1434 اGـوافق 25 ديــسـمـبــر سـنـة q2012 تـتــضـمّن إنــهـاء مـهــام كـتّـاب
عامX لدى رؤساء دوائر في الواليات..........................................................................................
مرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 11 صـفر عام 1434 اGـوافق 25 ديـسـمبـر سـنة q2012 يتـضـمّن إنهـاء مـهام نـائب مـدير
بوزارة الشؤون اخلارجية...........................................................................................................
مــرســوم رئــاسيّ مــؤرّخ في 11 صــفــر عـام 1434 اGـوافق 25 ديــســمــبــر ســنـة q2012 يــتــضــمّن إنــهــاء مــهــام مــكــلّف
بالتفتيش في اGفتشية اجلهوية للمفتشية العامة للمالية بتيزي وزو..............................................
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 صفر عام 1434 اGوافق 25 ديسمبر سنة q2012 يتضمّن إنهاء مهام اGفتش العــامّ
لــوزارة التهيئة العمـرانــية والبيئـة - سـابقــا............................................................................
مــرســوم رئــاسيّ مــؤرّخ في 11 صــفــر عـام 1434 اGـوافق 25 ديــســمــبــر ســنـة q2012 يــتــضــمّن إنــهــاء مــهــام مــكــلّف
بالدّراسات والتلخيص بوزارة الفالحــة والتنمـية الـريفـية...........................................................
مرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 11 صـفر عام 1434 اGوافق 25 ديسـمبـر سنة q2012 يتـضمّن إنـهاء مـهام اGـدير الـعامّ
للديوان الوطني اGهني اGشترك للخضـر واللحـوم........................................................................
مـرســوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 11 صــفـر عـام 1434 اGـوافق 25 ديـســمــبـر ســنـة q2012 يــتــضـمّن إنــهــاء مـهــام بــديـوان
الــوزيـرة اGـنـتـدبــة لـدى وزيـر الـتــضـامن الـوطــني واألسـرة واجلـالـيــة الـوطـنـيــة بـاخلـارجq اGـكــلّـفـة بـاألسـرة
وقضايا اGرأة - سابقا................................................................................................................
مــرســوم رئــاسيّ مــؤرّخ في 11 صــفــر عـام 1434 اGـوافق 25 ديــســمــبــر ســنـة q2012 يــتــضــمّن إنــهــاء مــهــام مــكــلف
بالدراسات والـتلخيص بديـوان الوزيرة اGنتـدبة لدى وزير التـضامن الوطني واألسرةq اGـكلفة باألسرة
وقضايا اGرأة - سابقا................................................................................................................
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فهرس (تابع)فهرس (تابع)
مـرســوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 11 صــفـر عـام 1434 اGـوافق 25 ديـســمــبـر ســنـة q2012 يـتــضــمّن إنــهـاء مــهــام رئـيــسـة
دراسات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي............................................................................
مرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 11 صـفر عام 1434 اGـوافق 25 ديـسـمبـر سـنة q2012 يتـضـمّن إنهـاء مـهام نـائب مـدير
بجامعة األمير عبد القادر للعلوم اإلسالمية بقسنطينـة..................................................................
مـرسـومـان رئــاسـيّـان مـؤرّخـان في 11 صــفـر عـام 1434 اGـوافق 25 ديـسـمـبـر سـنـة q2012 يــتـضـمّـنــان إنـهـاء مـهـام
بجامعة سيدي بلعباس..............................................................................................................
مـرســوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 11 صــفـر عـام 1434 اGـوافق 25 ديــسـمـبــر سـنـة q2012 يـتـضــمّن إنـهــاء مـهـام نــائب مـديـر
بجامعة ورقلـة..........................................................................................................................................
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 صفر عام 1434 اGوافق 25 ديسمـبر سنة q2012 يـتضمّن إنهاء مهـام عميد كليـة هندسة البناء
بجامعة تيزي وزو....................................................................................................................................
مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 11 صـفـر عـام 1434 اGـوافق 25 ديـسمـبـر سـنة q2012 يـتـضـمّن إنـهاء مـهـام مـديـر دراسـات بوزارة
العالقات مع البرGان.................................................................................................................................
مــرسـوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 11 صـفــر عـام 1434 اGـوافق 25 ديــسـمــبـر ســنـة q2012 يــتــضـمّـن إنـهــاء مــهـام رئــيس ديــوان وزيـر
الشباب والرياضة.....................................................................................................................................
مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 11 صفـر عام 1434 اGوافق 25 ديـسمـبر سـنة q2012 يتـضـمّن إنهـاء مهـام مـفتش بـوزارة الشـباب
والرياضة.................................................................................................................................................
مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 11 صـفـر عـام 1434 اGـوافق 25 ديـسمـبـر سـنة q2012 يـتـضـمّن إنـهاء مـهـام مـديـر دراسـات بوزارة
الصّناعة واGؤسسات الصغيرة واGتوسطة وترقية االستثمار.........................................................................
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 صفر عام 1434 اGوافق 25 ديسمـبر سنة q2012 يتضمّن تعيـX رئيس قسم مكلّف بالتنسيق
والتعاون الدولي بالهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته.....................................................................
مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 11 صفـر عام 1434 اGوافق 25 ديـسمـبر سـنة q2012 يـتضـمّن تـعيـX وال منـتدب لـدى والي والية
اجلزائر بسيدي أمحمد..............................................................................................................................
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 صفر عام 1434 اGوافق 25 ديسمبر سنة q2012 يتضمّن تعيX الكاتب العامّ لواليـة اGديـة....
مرسـوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 صفـر عام 1434 اGوافق 25 ديسمـبر سنة q2012 يـتضمّن تعـيX مدير اإلدارة احملـلية في والية
سعيدة.....................................................................................................................................................
مـرسـوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 11 صـفـر عـام 1434 اGـوافق 25 ديـسـمـبـر سـنـة q2012 يـتـضـمّن تـعـيــX مـفـتش بـاGـفـتـشـيـة الـعـامـة
لوالية عX الدفلى.....................................................................................................................................
مـرسـومـان رئـاسـيّان مـؤرّخـان في 11 صـفـر عـام 1434 اGـوافق 25 ديـسـمـبـر سـنـة q2012 يـتضـمّـنـان تعـيـX رؤسـاء دوائر في
الواليات..................................................................................................................................................
مـرسـوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 11 صـفـر عـام 1434 اGـوافق 25 ديـسـمــبـر سـنـة q2012 يـتـضـمّن تـعـيـX الــكـاتب الـعـامّ لـدى رئـيس
دائرة بشـار..............................................................................................................................................
مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 11 صـفـر عـام 1434 اGـوافق 25 ديـسمـبـر سـنة q2012 يتـضـمّن تـعـيـX اGفـتش اجلـهـوي لـلمـفـتـشـية
العامة للمالية باألغواط.............................................................................................................................
مــرسـوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 11 صـفــر عـام 1434 اGـوافق 25 ديـسـمــبـر سـنـة q2012 يـتــضـمّن تـعــيـX اGـديــر اجلـهـوي لــلـجـمـارك
بالشلف...................................................................................................................................................
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 صفر عام 1434 اGوافق 25 ديسمبر سنة q2012 يتضمّن تعيـX مدير اGركز الوطني للتكوين
اجلمركي..................................................................................................................................................
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20 يناير  سنة يناير  سنة 2013  م م

فهرس (تابع)فهرس (تابع)
مــرسـوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 11 صـفــر عـام 1434 اGـوافق 25 ديـسـمــبـر سـنـة q2012 يـتــضـمّن تـعـيــX مـديـر الــتـجـارة في واليــة
البويرة...................................................................................................................................................
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 صفر عام 1434 اGوافق 25 ديسمبر سنة q2012 يتضمّن التّعيX بجامعة سيدي بلعباس.......
مرسـومـان رئاسـيّان مـؤرّخان في 11 صفـر عام 1434 اGوافق 25 ديـسمـبـر سـنة q2012 يتـضـمّنـان التّـعـيX بـوزارة الشـباب
والرياضة.................................................................................................................................................
مرسـوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 صفـر عام 1434 اGوافق 25 ديـسمـبر سـنة q2012 يـتضـمّن تعـيX مديـر الشـباب والـرياضة في
والية تبسة..............................................................................................................................................

قرارات8 مقرقرارات8 مقرّرات8 آراءرات8 آراء

وزارة ا=اليةوزارة ا=الية

قرار وزاري مـشترك مؤرخ في 18 صفر عام 1433 اGوافق 12 ينـاير سنة q2012 يـحدّد كيفيـات تنظيم التـكوين اGتخصص
لاللتحاق ببعض الرتب اGنتمية لألسالك اخلاصة بإدارة اجلمارك ومحتوى برامجه...........................................

قـرار وزاري مـشـترك مـؤرخ في 18 صـفـر عـام 1433 اGـوافق 12 يـنـايـر سـنة q2012 يـحـدّد كيـفـيـات تـنـظـيم الـتـكـوين اGـسـبق
لإلدماج في بعض الرتب اGنتمية لألسالك اخلاصة بإدارة اجلمارك ومدته ومحتوى برامجه.................................

قــرار مـؤرخ في 20 جـمـادى األولـى عام 1433 اGـوافق 12 أبـريـل سـنة q2012  يــتـعـلّق بـالــوثـائق الـتي تـبـرر أســعـار الـتـحـويل
اGطبقة من طرف الشركات اGتصلـة............................................................................................................

وزارة وزارة الثقافةالثقافة

قـرار وزاري مـشتـرك مؤرّخ في 13 ربـيع الـثـاني عام 1433 اGوافـق 6  مارس سـنة q 2012 يـحـدّد حقـوق الدخـول لـلمـتاحف
العمومية الوطنية وGراكز التفسير ذات الطابع اGتحفي...............................................................................

Bوزارة التكوين والتعليم ا=هنيBوزارة التكوين والتعليم ا=هني

قــرار مـؤرّخ في 26 جـمــادى األولى عـام 1433 اGـوافق 18  أبـريـل سـنـة q2012 يـحــدّد قـائــمـة األشـغــال والـنــشـاطــات واخلـدمـات
التي �كن أن تـقوم بـها اGؤسـسات الـعمومـية ذات الـطابع اإلداري التـابعـة لقطـاع التكـوين والتـعليـم اGهنـيqX زيادة
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مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة
مـــرســوم تـــنـــفــيـــذي رقم مـــرســوم تـــنـــفــيـــذي رقم 13 - - 14 مــؤرخ في  مــؤرخ في 5 ربــيع األول ربــيع األول
يـــؤسس  qيـــؤسس q2013 ــوافــق 17 يـــنـــايـــر ســـنـــة  يـــنـــايـــر ســـنـــةGــوافــق اGعــام عــام 1434  ا

تعـويـض قوانX اGالية وميزانية الدولـة.تعـويـض قوانX اGالية وميزانية الدولـة.
ــــــــــــــــــــ

qإنّ الوزير األول
qاليةGبناء على تقرير  وزير ا -

-  وبـــنـــاء عـــلى الـــدســـتـــورq ال ســـيّـــمـــا اGـــادتــان 3-85
qو125 ( الفقرة 2)  منه

- و�قـتـضى األمر رقم 06-03 اGؤرخ في 19 جـمادى
الثـانية عام 1427 اGوافق 15 يولـيو سنة 2006 واGـتضمن
الــقـانــون األسـاسـي الـعــام لـلــوظـيــفـة الــعـمــومـيــةq ال سـيــمـا

qواد 124 و 125 و 126 منهGا
- و�قـتـضى اGـرسـوم الـرئـاسي رقم 07-304 اGـؤرخ
في 17 رمـضـان عام 1428 اGـوافق 29 سـبـتمـبـر سـنة 2007
الـذي يحدد الشبـكة االستداللـية Gرتبات اGـوظفX ونظام

qتممGعدل واGا qدفع رواتبهم
- و�قـتـضى اGـرسـوم الـرئـاسي رقم 07-308 اGـؤرخ
في 17 رمـضـان عام 1428 اGـوافق 29 سـبـتمـبـر سـنة 2007
الــــذي يــــحــــدد كـــيــــفــــيــــات تــــوظــــيف األعــــوان اGــــتـــعــــاقــــدين
وحــقـــوقــهـم وواجــبـــاتـــهم والـــعــنـــاصـــر اGــشـــكـــلــة لـــرواتـــبــهم
والــقــواعـد اGــتـعــلــقـة بــتـســيـيــرهم وكــذا الـنــظــام الـتــأديـبي

qطبق عليهمGا
- و�ــــقــــتــــضـى اGــــرســــــوم الــــرئــــــاسي رقم 12 - 325
اGـــؤرخ في 16 شـوال عـام 1433 اGـوافق 3 سـبـتمـبـر سـنة

 qالوزير األول Xتضمن تعيG2012 وا

- و�ــــقــــتــــضـى اGــــرســــــوم الــــرئــــــاسي رقم 12 - 326
اGـــؤرخ في 17 شـوال عـام 1433 اGـوافق 4 سـبـتمـبـر سـنة

qأعضاء احلكومة Xتضمن تعيG2012 وا

- و�ـقتـضى اGرسوم الـتنـفيذي رقم 92-110 اGؤرخ
في 9 رمــــضــــان عـــام 1412 اGــــوافق 14 مــــارس ســــنـــة 1992
واGتعـلق بالتـعويـضات التي تـمنح لـلعامـلX في الوزارة

qتممGعدل واGا qكلفة باالقتصادGا
- و�ـقتـضى اGرسوم الـتنـفيذي رقم 07-364 اGؤرخ
في 18 ذي القعدة عام 1428 اGوافق 28 نوفمبر سنة 2007

qاليةGركزية في وزارة اGتضمن تنظيم اإلدارة اGوا
qوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اGــادة األولى : اGــادة األولى :  يـــهــدف هــــذا اGــرســـــوم إلى تـــأســيس
تــعـويض قـوانــX اGـالـيـة ومــيـزانـيــة الـدولـة لـفــائـدة بـعض
اGــســتــخــدمــX الـــعــامــلــX عــلى مــســتــوى اإلدارة اGــركــزيــة

للوزارة اGكلفة باGالية.

2 :  : �ــنح تــعــويض قــوانــX اGــالـيــة ومــيــزانــيـة اGـادة اGـادة 
الــدولـــة لــفـــائــدة اGـــســتـــخــدمـــX الــعـــامـــلــX عـــلى مــســـتــوى

الهياكل اGركزية التابعة لإلدارة اGكلفة باGيزانية.
و�ــنـح أيــضـــا لــلــمـــســتـــخــدمـــX الــتـــابــعــX لـــلــهـــيــاكل
اGركزية األخرى لـوزارة اGالية والذين شاركوا فعليا في

حتضير قانون اGالية وميزانية الدولة وإعدادهما.
يــخـضع تــعـويض قــوانـX اGــالـيــة ومـيــزانـيــة الـدولـة
إلى تـنـقـيط وفق مـعايـيـر حتـدد بـقرار من الـوزيـر اGـكلف

باGيزانية.

اGادة اGادة 3  :  : يحدد اGبلـغ السنوي للتـعويض اGنصوص
XـــوظـــفـــGحـــسب أصــــنـــاف ا qـــادة األولى أعـالهGعـــلـــيـه في ا

واألعوان اGتعاقدينq طبقا للجدول اآلتي :

اGبلغ (دج)اGبلغ (دج) اGوظفون واألعوان اGتعاقدوناGوظفون واألعوان اGتعاقدون

1 إلى 6

7 إلى 10

11 فأكثر

الوظائف العليا

35 000

40 000

60 000

100 000

اGـادة اGـادة 4  :  : يـحـدد عـدد اGسـتـخـدمX اGـعـنـيX بـعـنوان
Xــوجب قـــرار مــشــتــرك بــ� qــادة 2 أعالهGالـــفـــقــرة 2 من ا

وزير اGالية والسلطة اGكلفة بالوظيفة العمومية.

اGادة اGادة 5  :  : يخضع التـعويض اGنصوص عليه في هذا
اGرسوم إلى اشتراكات الضمان االجتماعي والتقاعد.
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6  :  :  تـــلـــغــى جـــمـــيـع األحـــكـــام اخملـــالـــفـــــة لـــهــــذا اGــادة اGــادة 
اGـرســومq ال سـيّـمـا أحـكــــام اGـــواد 2 و 3 و 4 من اGـرسـوم
الـتـنـفـيــــذي رقـم 92-110 اGـؤرخ في 9 رمـضـان عام 1412
اGوافق 14 مـارس سنة 1992 واGذكـور أعالهq فيـما يخص

تعويض قانون اGالية واGيزانية.
اGـادة اGـادة 7  :  :  يــســري مــفــعـول هــذا اGــرســوم ابــتـداء من

أول يناير سنة 2012.

اGادة اGادة 8  :  :  ينشر هـذا اGرسوم في اجلريـدة الرّسميّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حــرر بــاجلــزائــر في 5 ربــيـع األول عـام 1434 اGــوافق
17 يناير سنة 2013.

عبد اGالك ساللعبد اGالك سالل

مراسيم فرديمراسيم فرديّة
مـــرســـومـــان رئـــاســيمـــرســـومـــان رئـــاســيّـــان مـــؤرـــان مـــؤرّخـــان في خـــان في 11 صـــفـــر عــام  صـــفـــر عــام 1434
25 ديــســمــبــر ســنـة  ديــســمــبــر ســنـة q2012 يــتــضـمq يــتــضـمّــنــان إنــهـاءــنــان إنــهـاء اGـوافق اGـوافق 

.Xمهام رئيسي ديواني والي.Xمهام رئيسي ديواني والي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 11 صـــفـــر عـــام
1434 اGـوافق 25 ديــسـمـبــر سـنـة 2012 تـنـهـى مـهـام الــسّـيـد

جـمـال الــدين بـر�يq بـصــفـته رئـيـســا لـديـوان والي واليـة
اجلزائرq لتكليفه بوظيفة أخـرى.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
�ــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 11 صـــفـــر عـــام
1434 اGـوافق 25 ديــسـمـبــر سـنـة 2012 تـنـهـى مـهـام الــسّـيـد

مــحـمـد الــشـريف مــيـمـونq بــصـفـتـه رئـيـســا لـديـوان والي
واليـة الشـلف.

ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ
مـرسـوم رئـاسيمـرسـوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 11 صـفـر عام  صـفـر عام 1434 اGـوافق  اGـوافق 25
ديــســمــبــر ســنـة ديــســمــبــر ســنـة q2012 يــتــضــمq يــتــضــمّن إنــهــاء مــهـام رئــيسن إنــهــاء مــهـام رئــيس
ديـوان الــوالي اGــنــتـدب لــلــدائــرة اإلداريـة لــلــحـراشديـوان الــوالي اGــنــتـدب لــلــدائــرة اإلداريـة لــلــحـراش

بواليـة اجلـزائر.بواليـة اجلـزائر.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 11 صـــفـــر عـــام
1434 اGـوافق 25 ديــسـمـبــر سـنـة 2012 تـنـهـى مـهـام الــسّـيـد

طارق األندلـسيq بصـفته رئـيسـا لديـوان الوالي اGـنتدب
للدائرة اإلدارية للحراش بوالية اجلزائر.
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرسـوم رئـاسيمـرسـوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 11 صـفـر عام  صـفـر عام 1434 اGـوافق  اGـوافق 25
ديــســمـــبــر ســنــة ديــســمـــبــر ســنــة q2012 يــتــضــمq يــتــضــمّـن إنــهــاء مـــهــام مــديــرـن إنــهــاء مـــهــام مــديــر

اإلدارة احمللية في والية اGدية.اإلدارة احمللية في والية اGدية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 11 صـــفـــر عـــام
1434 اGـوافق 25 ديــسـمـبــر سـنـة 2012 تـنـهـى مـهـام الــسّـيـد

مـحــمـد الـصـالح بـوضـيـافq بـصــفـته مـديـرا لإلدارة احملـلـيـة
في والية اGديةq لتكليفه بوظيفة أخـرى.
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرسـوم رئـاسيمـرسـوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 11 صـفـر عام  صـفـر عام 1434 اGـوافق  اGـوافق 25
ديــســمـــبــر ســنــة ديــســمـــبــر ســنــة q2012 يــتــضــمq يــتــضــمّـن إنــهــاء مـــهــام مــديــرـن إنــهــاء مـــهــام مــديــر

التقنX والشؤون العامة في والية اGدية.التقنX والشؤون العامة في والية اGدية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 11 صـــفـــر عـــام
1434 اGـوافق 25 ديــسـمـبــر سـنـة 2012 تـنـهـى مـهـام الــسّـيـد

حـامـد داودq بـصـفــتـه مـديــرا لــلـتـقـنـX والــشـؤون الـعــامــة
في والية اGدية.

ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ
مـرسـوم رئـاسيمـرسـوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 11 صـفـر عام  صـفـر عام 1434 اGـوافق  اGـوافق 25
ديــســمــبــر ســنـة ديــســمــبــر ســنـة q2012 يــتـضــمq يــتـضــمّن إنــهــاء مــهــام مــفـتشن إنــهــاء مــهــام مــفـتش

باGفتشية العامة في والية عنابة.باGفتشية العامة في والية عنابة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 11 صـــفـــر عـــام
1434 اGـوافق 25 ديــسـمـبــر سـنـة 2012 تـنـهـى مـهـام الــسّـيـد

عـبـد العـزيـز بـوعـزيزq بـصـفـته مـفـتشـا بـاGـفـتشـيـة الـعـامة
في والية عنابةq لتكليفه بوظيفة أخـرى.
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـــرســـومـــان رئـــاســيمـــرســـومـــان رئـــاســيّـــان مـــؤرـــان مـــؤرّخـــان في خـــان في 11 صـــفـــر عــام  صـــفـــر عــام 1434
25 ديــســمــبــر ســنـة  ديــســمــبــر ســنـة q2012 يــتــضـمq يــتــضـمّــنــان إنــهـاءــنــان إنــهـاء اGـوافق اGـوافق 

مهام رؤساء دوائر في الواليات.مهام رؤساء دوائر في الواليات.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 11 صـــفـــر عـــام
1434 اGـوافق 25 ديــسـمـبــر سـنـة 2012 تـنـهـى مـهـام الــسّـيـد

حـــاج مـــقــدادq بـــصـــفــتـه رئــيـــســـا لــدائـــرة بـــوقــاديـــر بـــواليــة
الشلفq لتكليفه بوظيفة أخـرى.
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�ــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 11 صـــفـــر عـــام
1434 اGوافق 25 ديسـمبر سنة 2012 تنهـى مهام السّيدين

Xفي الواليت Xاآلتي اسمـاهما بـصفتـهما رئـيسي دائرتـ
: Xاآلتيتـ

- والية سطيف :- والية سطيف :

- دائـــرة صــــالح بــــايq بـــراهـــــيم زويـــكـــريq إلحــالـــتـه
qعلى التّقـاعد

- والية تيسمسيلت :- والية تيسمسيلت :

- دائرة ثنية األحد : يوسف سلماني.
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـراسـيـم رئـاسـيمـراسـيـم رئـاسـيّــة مـؤرــة مـؤرّخـة في خـة في 11 صــفـر عـام  صــفـر عـام 1434 اGـوافق اGـوافق
25 ديـسـمـبـر سـنة  ديـسـمـبـر سـنة q2012 تـتـضـمq تـتـضـمّن إنـهـاء مـهـام كـتن إنـهـاء مـهـام كـتّـابـاب

عامX لدى رؤساء دوائر في الواليات.عامX لدى رؤساء دوائر في الواليات.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 11 صـــفـــر عـــام
1434 اGـوافق 25 ديـسـمـبـر سـنـة 2012 تـنـهى مـهـام الـسّـادة

اآلتية أسـماؤهم بـصفـتهم كتّـابا عـامX لـدى رؤساء دوائر
في الواليات اآلتيةq لتكليفهم بوظائف أخـرى :

- عـبـــد الــرحـمـــــان نـاصـــــريq بـدائــــرة الـقـصـــــــر
qفي واليـة بجاية

qبدائرة فرندة في والية تيارت qمعمر بوثلجة -

- مـــولـــــود قــــاسـيq بــدائـــرة األربــعــــــاء نـــاث إراثن
qفي والية تيزي وزو

- مــــحــــنـــــد حــــــاجيq بـــــدائــــرة عـــــزازقــــــة فـي واليـــــة
qتيـزي وزو

- مـــــالـك كـــــمـــــومq بـــــدائـــــرة ذراع بن خـــــدة فـي واليـــــة
qتيـزي وزو

qبدائرة بوقاعة في والية سطيف qيحي صفار -

qبدائرة سعيدة في والية سعيدة qمختار حنافي -

qةGة في والية قاGبدائرة قا qالسبتي بودراهم -

- نور الـدين محـيوصq بـدائـرة عX عـبيـد في والية
qقسنطينـة

qبدائرة وهران في والية وهران qجمال مير علي -

- عــاشــــور قـــاع الــكــــافq بـدائــرة شـلــغـــــوم الـعــــيـد
في واليـة ميلـة.

�ــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 11 صـــفـــر عـــام
1434 اGـوافق 25 ديــسـمـبــر سـنـة 2012 تـنـهـى مـهـام الــسّـيـد

خـالـد ضــيف الـلهq بــصـفـتـه كـاتـبــا عـامـا لــدى رئـيس دائـرة
أوالد خضيرq في والية بشارq لتكليفه بوظيفة أخـرى.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
�ــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 11 صـــفـــر عـــام
1434 اGـوافق 25 ديــسـمـبــر سـنـة 2012 تـنـهـى مـهـام الــسّـيـد

اجلــمـعي صـواحليq بــصـفـته كــاتـبـا عـامــا لـدى رئـيس دائـرة
خنشلةq إلحالته على التّقـاعد.

ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرسـوم رئـاسيمـرسـوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 11 صـفـر عام  صـفـر عام 1434 اGـوافق  اGـوافق 25
ديسمبر سنة ديسمبر سنة q2012 يتضمq يتضمّن إنهاء مهام نائب مديرن إنهاء مهام نائب مدير

بوزارة الشؤون اخلارجية.بوزارة الشؤون اخلارجية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 11 صـــفـــر عـــام
1434 اGـوافق 25 ديـسـمـبـر سـنة 2012 تـنـهىq ابـتـداء من 8

أكـتـوبـر سـنة q2012 مهـام الـسّيـد مـحـمد تـيـهاميq بـصـفته
نـائب مديـر آلسـيا الـشرقـيـة واجلنـوبـية بـاGديـريـة العـامة

آلسيا وأوقيانوسيا بوزارة الشؤون اخلارجية.
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرسـوم رئـاسيمـرسـوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 11 صـفـر عام  صـفـر عام 1434 اGـوافق  اGـوافق 25
ديــســمــبــر ســنـة ديــســمــبــر ســنـة q2012 يــتــضــمq يــتــضــمّن إنــهــاء مــهــام مــكــلن إنــهــاء مــهــام مــكــلّف
بالـتفتـيش في اGفـتشـية اجلهـوية لـلمـفتشـية الـعامةبالـتفتـيش في اGفـتشـية اجلهـوية لـلمـفتشـية الـعامة

للمالية بتيزي وزو.للمالية بتيزي وزو.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 11 صـــفـــر عـــام
1434 اGـوافق 25 ديــسـمـبــر سـنـة 2012 تـنـهـى مـهـام الــسّـيـد

مـحــمـد طــالبq بـصــفـته مــكـلّـفــا بـالــتـفــتـيش في اGــفـتــشـيـة
اجلـهويـة للمـفتـشيـة العامـة للـمالـية بتـيزي وزوq لـتكـليفه

بوظيفـة أخـرى.
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرسـوم رئـاسيمـرسـوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 11 صـفـر عام  صـفـر عام 1434 اGـوافق  اGـوافق 25
ديـســمــبـر ســنـة ديـســمــبـر ســنـة q2012 يــتــضـمq يــتــضـمّن إنــهــاء مـهــام اGــفـتشن إنــهــاء مـهــام اGــفـتش
الــعـــامالــعـــامّ لــــوزارة الـتــهـيــئـة الــعــمــرانــــيـة والــبـيــئــة - لــــوزارة الـتــهـيــئـة الــعــمــرانــــيـة والــبـيــئــة -

سـابقــا.سـابقــا.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 11 صـــفـــر عـــام
1434 اGـوافق 25 ديــسـمـبــر سـنـة 2012 تـنـهـى مـهـام الــسّـيـد

أحـــمــد زروقq بـــصــفـــته مـــفــتـــشــا عـــامــا لـــوزارة الــتـــهــيـــئــة
العمرانية والبيئة - سابقاq لتكليفه بوظيفة أخـرى.
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مـرسـوم رئـاسيمـرسـوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 11 صـفـر عام  صـفـر عام 1434 اGـوافق  اGـوافق 25
ديــســمــبــر ســنـة ديــســمــبــر ســنـة q2012 يــتــضــمq يــتــضــمّن إنــهــاء مــهــام مــكــلن إنــهــاء مــهــام مــكــلّف
بالدبالدّراسات والتـلخيص بوزارة الفالحـــة والتنمـيةراسات والتـلخيص بوزارة الفالحـــة والتنمـية

الـريفـية.الـريفـية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 11 صـــفـــر عـــام
1434 اGـوافق 25 ديــسـمـبــر سـنـة 2012 تـنـهـى مـهـام الــسّـيـد

مــــحـــمــــد الـــطــــيب كــــمــــالq بـــصــــفـــتـه مـــكــــلّـــفــــا بـــالــــدّراســـات
والتلـخيص بوزارة الـفالحـة والـتنمـية الــريفيـةq إلحالته

على التّقـاعد.
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرسـوم رئـاسيمـرسـوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 11 صـفـر عام  صـفـر عام 1434 اGـوافق  اGـوافق 25
ديــســمــبــر ســنــة ديــســمــبــر ســنــة q2012 يــتــضــمq يــتــضــمّـن إنــهــاء مــهــام اGــديــرـن إنــهــاء مــهــام اGــديــر
الـعــامالـعــامّ لـلــديـوان الــوطـني اGــهـني اGــشـتــرك لـلــخـضــر لـلــديـوان الــوطـني اGــهـني اGــشـتــرك لـلــخـضــر

واللحـوم.واللحـوم.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 11 صـــفـــر عـــام
1434 اGـوافق 25 ديــسـمـبــر سـنـة 2012 تـنـهـى مـهـام الــسّـيـد

خلــضـر مـراكــشيq بـصــفـته مـديــرا عـامــا لـلـديــوان الـوطـني
اGهني اGشترك للخضر واللحوم.

ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرسـوم رئـاسيمـرسـوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 11 صـفـر عام  صـفـر عام 1434 اGـوافق  اGـوافق 25
ديـســمــبـر ســنـة ديـســمــبـر ســنـة q2012 يـتــضـمن إنــهـاء مــهـام بــديـوانq يـتــضـمن إنــهـاء مــهـام بــديـوان
الــوزيـــرة اGــنــتــدبـــة لــدى وزيــر الــتــضـــامن الــوطــنيالــوزيـــرة اGــنــتــدبـــة لــدى وزيــر الــتــضـــامن الــوطــني
واألسرة واجلالية الـوطنية باخلارجq اGكلواألسرة واجلالية الـوطنية باخلارجq اGكلّفة باألسرةفة باألسرة

وقضايا اGرأة - سابقا.وقضايا اGرأة - سابقا.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 11 صـــفـــر عـــام
1434 اGـوافق 25 ديـسـمـبـر سـنة 2012 تـنـهىq ابـتـداء من 3

ســبــتـمــبــر ســنـة q2012 مــهــام الـسّــيــدات اآلتـيــة أســمـاؤهن
بـديـوان الـوزيـرة اGـنـتـدبـة لـدى وزيـر الـتـضـامن الـوطـني
واألســرة واجلــالــيــة الـــوطــنــيــة بــاخلــارجq اGــكــلّــفــة بــاألســرة

وقضايا اGرأة - سابقاq بسبب إلغاء الهيكل :

qبصفتها رئيسة للديوان qXتسعديت حواس -

- هـجــيـرة آيت مـهـديq بـصـفـتـهـا مـكـلّـفـة بـالـدّراسـات
qوالتلخيص

- فــريـدة سي شــايبq بـصــفـتــهـا مــكـلّــفـة بــالـدّراسـات
والتلخيص.

مـرسـوم رئـاسيمـرسـوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 11 صـفـر عام  صـفـر عام 1434 اGـوافق  اGـوافق 25
ديــســمــبــر ســنـة ديــســمــبــر ســنـة q2012 يــتــضــمن إنــهــاء مــهــام مــكــلq يــتــضــمن إنــهــاء مــهــام مــكــلّف
بالـدراسـات والـتـلـخـيص بـديـوان الـوزيـرة اGـنـتـدبةبالـدراسـات والـتـلـخـيص بـديـوان الـوزيـرة اGـنـتـدبة
لـــدى وزيــر الـــتـــضـــامن الـــوطـــني واألســـرةq اGـــكـــللـــدى وزيــر الـــتـــضـــامن الـــوطـــني واألســـرةq اGـــكـــلّـــفــةـــفــة

باألسرة وقضايا اGرأة - سابقا.باألسرة وقضايا اGرأة - سابقا.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 11 صـــفـــر عـــام
1434 اGـوافق 25 ديـسـمـبـر سـنة 2012 تـنـهىq ابـتـداء من 3

qمـهــام الــسّــيـد ســفــيــان بـوكــعــبـاش q2012 ســبــتـمــبــر ســنـة
بـــصـــفـــتــه مـــكــــلّــــفـــا بـــالـــدّراســـــات والـــتـــلـــخـــيص بـــديـــوان
qنتـدبة لـدى وزير الـتضـامن الوطـني واألسرةGالوزيـرة ا
اGكـلّفــة بـاألســرة وقضـايـا اGـرأة - سابقاq بسبب إلغــاء

الهيكــل.
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرسـوم رئـاسيمـرسـوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 11 صـفـر عام  صـفـر عام 1434 اGـوافق  اGـوافق 25
ديـســمــبـر ســنـة ديـســمــبـر ســنـة q2012 يــتـضــمq يــتـضــمّن إنـهــاء مـهــام رئـيــسـةن إنـهــاء مـهــام رئـيــسـة

دراسات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.دراسات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 11 صـــفـــر عـــام
1434 اGوافق 25 ديسـمبـر سنة 2012 تنـهىq ابتداء من 25

qمــــهـــــام الـــسّــــيــــدة أوريــــــدة كــــســــــال q2012 مــــايـــــو ســـنــــة
بــصـفـتـهـا رئـيــســـة لـلـدّراســـات بــاGـكــتب الــوزاري لألمن
الــــداخــــلـي في اGــــؤســــســــــة بــــوزارة الــــتـــــعــــلــــــيم الــــعـــــــالي

والبحث العلمي.
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرسـوم رئـاسيمـرسـوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 11 صـفـر عام  صـفـر عام 1434 اGـوافق  اGـوافق 25
ديسمبر سنة ديسمبر سنة q2012 يتضمq يتضمّن إنهاء مهام نائب مديرن إنهاء مهام نائب مدير
بـــجــامـــعـــة األمـــيـــر عــبـــد الـــقـــادر لــلـــعـــلـــوم اإلسالمـــيــةبـــجــامـــعـــة األمـــيـــر عــبـــد الـــقـــادر لــلـــعـــلـــوم اإلسالمـــيــة

بقسنطينـة.بقسنطينـة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 11 صـــفـــر عـــام
1434 اGـوافق 25 ديــسـمـبــر سـنـة 2012 تـنـهـى مـهـام الــسّـيـد

عبـد القـادر بخـوشq بصـفته نـائب مديـر مكـلّفـا بالتـكوين
الـعالـي في الطـورين األوّل والـثـاني والـتـكـوين اGـتواصل
والــشـهــادات وكـذا الـتــكـويـن الـعـالـي في الـتــدرج بـجــامـعـة
qاألمـــيـر عــبــد الــقـــادر لــلـعــلــــوم اإلسالمــيــة بـقــسـنــطـيــنــة

بنـاء على طلبـه.



9 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 04 8 ربيع األول عام  ربيع األول عام 1434 هـ هـ
20 يناير  سنة  يناير  سنة 2013  م م

مـــرســـومـــان رئـــاســيمـــرســـومـــان رئـــاســيّـــان مـــؤرـــان مـــؤرّخـــان في خـــان في 11 صـــفـــر عــام  صـــفـــر عــام 1434
25 ديــســمــبــر ســنـة  ديــســمــبــر ســنـة q2012 يــتــضـمq يــتــضـمّــنــان إنــهـاءــنــان إنــهـاء اGـوافق اGـوافق 

مهام بجامعة سيدي بلعباس.مهام بجامعة سيدي بلعباس.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 11 صـــفـــر عـــام
1434 اGـوافق 25 ديـسـمـبـر سـنـة 2012 تـنـهى مـهـام الـسّـادة

اآلتــيــة أســمــاؤهم بــجــامــعــة ســيــدي بــلــعــبــاسq لــتــكــلــيــفــهم
بوظائف أخـرى :

- قـادة مؤذنq بـصـفـته نـائب مديـر مـكـلّـفا بـالـتـكوين
qتواصل والشهاداتGالعالي في التدرج والتكوين ا

- مـــحــمـــد كــر¢ فـالحq بــصـــفــتـه نــائب مـــديــر مـــكــلّـــفــا
بـالـتـكـوين الـعــالي فـيـمـا بـعـد الـتــدرج والـتـأهـيل اجلـامـعي

qوالبحث العلمي
- ســمـــــيـــر حـــجـــــــريq بــصـــفـــتــه عـــمـــــيـــدا لـــكـــلــــيــــة

qهنـدسGعلــــوم ا
- فـــوزي فــــتـــاتq بـــصـــفـــته عـــمــــيـــدا لـــكـــلـــيـــة الـــعـــلـــوم

qاالقتصادية وعلوم التسيير
- محمد بوداليq بصفته عميدا لكلية احلقوق.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
�ــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 11 صـــفـــر عـــام
1434 اGوافق 25 ديسـمبـر سنة 2012 تنـهىq ابتداء من 28

qمـــهـــام الـــسّـــيــد دريـس عـــيــنـــاد ثـــابت q2012 يــونـــيـــو ســـنــة
qبــصـفـته عـمــيـدا لـكــلـيـة الـعــلـوم بـجـامــعـة سـيـدي بــلـعـبـاس

بسبب إلغاء الهيكل.
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرسـوم رئـاسيمـرسـوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 11 صـفـر عام  صـفـر عام 1434 اGـوافق  اGـوافق 25
ديسمبر سنة ديسمبر سنة q2012 يتضمq يتضمّن إنهاء مهام نائب مديرن إنهاء مهام نائب مدير

بجامعة ورقلـة.بجامعة ورقلـة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 11 صـــفـــر عـــام
1434 اGـوافق 25 ديــسـمـبــر سـنـة 2012 تـنـهـى مـهـام الــسّـيـد

جـمال أحـمد شـاشـةq بصـفـته نائب مـدير مـكـلّفـا بـالتـكوين
qـتـواصل والـشـهادات بـجـامـعـة ورقـلةGالعـالي والـتـكـوين ا

بناء على طلبه.
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرسـوم رئـاسيمـرسـوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 11 صـفـر عام  صـفـر عام 1434 اGـوافق  اGـوافق 25
ديسـمبر سنة ديسـمبر سنة q2012 يتضمq يتضمّن إنـهاء مهام عمـيد كليةن إنـهاء مهام عمـيد كلية

هندسة البناء بجامعة تيزي وزو.هندسة البناء بجامعة تيزي وزو.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 11 صـــفـــر عـــام
1434 اGـوافق 25 ديــسـمـبــر سـنـة 2012 تـنـهـى مـهـام الــسّـيـد

محمد دهليq بصفـته عميدا لكلية هنـدسة البناء بجامعة
تيزي وزوq بناء على طلبه.

مـرسـوم رئـاسيمـرسـوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 11 صـفـر عام  صـفـر عام 1434 اGـوافق  اGـوافق 25
ديــســمـــبــر ســنــة ديــســمـــبــر ســنــة q2012 يــتــضــمq يــتــضــمّـن إنــهــاء مـــهــام مــديــرـن إنــهــاء مـــهــام مــديــر

دراسات بوزارة العالقات مع البرGان.دراسات بوزارة العالقات مع البرGان.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 11 صـــفـــر عـــام
1434 اGـوافق 25 ديــسـمـبــر سـنـة 2012 تـنـهـى مـهـام الــسّـيـد

عــبـــد الـــــرزاق جــيـــجـــليq بــصــفــتــه مــديــــرا لــلــدّراســــات
qــــانGالــــعــــامّ بـــــوزارة الــــعـالقـــــات مـع الــــبــــر Xلــــــدى األمــــ

إلحالتـه على التّقـاعد.
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرسـوم رئـاسيمـرسـوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 11 صـفـر عام  صـفـر عام 1434 اGـوافق  اGـوافق 25
ديــســمــبــر ســنـة ديــســمــبــر ســنـة q2012 يــتــضــمq يــتــضــمّن إنــهــاء مــهـام رئــيسن إنــهــاء مــهـام رئــيس

ديوان وزير الشباب والرياضة.ديوان وزير الشباب والرياضة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 11 صـــفـــر عـــام
1434 اGـوافق 25 ديــسـمـبــر سـنـة 2012 تـنـهـى مـهـام الــسّـيـد

ســـلــيم جـــعاللq بــصـــفــته رئـــيــســا لـــديــوان وزيــر الـــشــبــاب
والرياضةq لتكليفه بوظيفة أخـرى.

ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ
مـرسـوم رئـاسيمـرسـوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 11 صـفـر عام  صـفـر عام 1434 اGـوافق  اGـوافق 25
ديــســمــبــر ســنـة ديــســمــبــر ســنـة q2012 يــتـضــمq يــتـضــمّن إنــهــاء مــهــام مــفـتشن إنــهــاء مــهــام مــفـتش

بوزارة الشباب  والرياضة.بوزارة الشباب  والرياضة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 11 صـــفـــر عـــام
1434 اGـوافق 25 ديــسـمـبــر سـنـة 2012 تـنـهـى مـهـام الــسّـيـد

عــبـد الــعــالي كـشــاشــةq بـصــفـتـه مـفــتـشــا بــوزارة الـشــبـاب
والرياضة.

ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ
مـرسـوم رئـاسيمـرسـوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 11 صـفـر عام  صـفـر عام 1434 اGـوافق  اGـوافق 25
ديــســمـــبــر ســنــة ديــســمـــبــر ســنــة q2012 يــتــضــمq يــتــضــمّـن إنــهــاء مـــهــام مــديــرـن إنــهــاء مـــهــام مــديــر
دراســات بـوزارة الــصدراســات بـوزارة الــصّـنـاعــة واGـؤســسـات الـصــغـيـرةـنـاعــة واGـؤســسـات الـصــغـيـرة

واGتوسطة وترقية االستثمار.واGتوسطة وترقية االستثمار.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 11 صـــفـــر عـــام
1434 اGـوافق 25 ديــسـمـبــر سـنـة 2012 تـنـهـى مـهـام الــسّـيـد

رشــــيـــد عــــبـــد احلـقq بـــصــــفـــتـه مـــديــــرا لـــلــــدّراســـات بــــقـــسم
اإلحـصـائـيـات والـتـحـقـيـقــات والـتـقـيـيم بـوزارة الـصّـنـاعـة
qـتـوسـطـة وتـرقـيـة االسـتـثـمـارGـؤسـسـات الـصـغـيــرة واGوا

إلحالته على التّقاعد.
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مـرسـوم رئـاسيمـرسـوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 11 صـفـر عام  صـفـر عام 1434 اGـوافق  اGـوافق 25
ديـســمــبـر ســنـة ديـســمــبـر ســنـة q2012 يـتــضـمq يـتــضـمّـن تـعــيـX رئــيس قـسمـن تـعــيـX رئــيس قـسم
مــكـــلمــكـــلّف بـــالـــتـــنـــســـيق والـــتــعـــاون الـــدولي بـــالـــهـــيـــئــةف بـــالـــتـــنـــســـيق والـــتــعـــاون الـــدولي بـــالـــهـــيـــئــة

الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته.الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 11 صـــفـــر عـــام
1434 اGـوافق 25 ديـسـمـبـر سـنـة 2012 يـعـيّـن الـسّـيـد كـمـال

أمــالـــوq رئــيــســـا لــقــسم مــكـــلّــفــا بــالــتــنـــســـيق والــتــعــــــاون
الــــدولي بــــالـــهـــيـــئــــة الـــوطـــنــــيـــة لــــلـــوقـــايــــة مـن الـــفـــســــــاد

ومكـافحتـه.
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرسـوم رئـاسيمـرسـوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 11 صـفـر عام  صـفـر عام 1434 اGـوافق  اGـوافق 25
ديـســمــبـر ســنـة ديـســمــبـر ســنـة q2012 يـتــضـمq يـتــضـمّن تــعـيـX وال مــنـتـدبن تــعـيـX وال مــنـتـدب

لدى والي والية اجلزائر بسيدي أمحمد.لدى والي والية اجلزائر بسيدي أمحمد.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 11 صـــفـــر عـــام
1434 اGـوافق 25 ديـسـمـبـر سـنة 2012 يـعيّـن الـسّـيـد جـمال

الـــدين بـــر�يq والـــيــا مـــنـــتـــدبــا لـــدى والي واليـــة اجلـــزائــر
بسيدي أمحمد.

ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ
مـرسـوم رئـاسيمـرسـوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 11 صـفـر عام  صـفـر عام 1434 اGـوافق  اGـوافق 25
ديـسـمـبـر سـنة ديـسـمـبـر سـنة q2012 يـتـضـمq يـتـضـمّن تـعـيـX الـكاتـب الـعامن تـعـيـX الـكاتـب الـعامّ

لواليـة اGديـة.لواليـة اGديـة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 11 صـــفـــر عـــام
1434 اGـوافق 25 ديـســمــبـر ســنـة 2012 يـعــيّن الــسّـيــد حـاج

مقدادq كاتبا عاما لوالية اGدية.
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرسـوم رئـاسيمـرسـوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 11 صـفـر عام  صـفـر عام 1434 اGـوافق  اGـوافق 25
ديــسـمـبــر سـنـة ديــسـمـبــر سـنـة q2012 يـتـضـمq يـتـضـمّن تــعـيـX مـديـر اإلدارةن تــعـيـX مـديـر اإلدارة

احمللية في والية سعيدة.احمللية في والية سعيدة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 11 صـــفـــر عـــام
1434 اGـوافق 25 ديـسـمبـر سـنة 2012 يـعيّن الـسّـيد مـحـمد

الــــصـــــالح بــــوضــــيـــــافq مــــديــــرا لإلدارة احملـــــلــــيــــة في واليــــة
سعيدة.

ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ
مـرسـوم رئـاسيمـرسـوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 11 صـفـر عام  صـفـر عام 1434 اGـوافق  اGـوافق 25
ديــــســــمــــبــــر ســــنـــة ديــــســــمــــبــــر ســــنـــة q2012 يـــتـــضــــمq يـــتـــضــــمّن تــــعـــيـــX مــــفـــتشن تــــعـــيـــX مــــفـــتش

باGفتشية العامة لوالية عX الدفلى.باGفتشية العامة لوالية عX الدفلى.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 11 صـــفـــر عـــام
1434 اGوافق 25 ديسـمبر سنة 2012 يعـيّن السّيد جياللي

حميديq مفتشا باGفتشية العامة لوالية عX الدفلى.

مـــرســـومـــان رئـــاســيمـــرســـومـــان رئـــاســيّـــان مـــؤرـــان مـــؤرّخـــان في خـــان في 11 صـــفـــر عــام  صـــفـــر عــام 1434
Xــنـان تـعـيـXيـتـضـمّــنـان تـعـيـ qيـتـضـم q2012 ـوافق 25 ديــسـمـبــر سـنـة  ديــسـمـبــر سـنـةGـوافق اGا

رؤساء دوائر في الواليات.رؤساء دوائر في الواليات.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 11 صـــفـــر عـــام
1434 اGـوافق 25 ديـسـمبـر سـنة 2012 يـعـيّن السّـادة اآلتـية

أسماؤهم رؤساء دوائر في الواليات اآلتية :

والية بجاية :والية بجاية :

- دائرة شميني : مولود قاسي.

- والية البليدة :- والية البليدة :

- دائرة وادي العاليق : محند حاجي.

والية تيارت :والية تيارت :

- دائرة قصر الشاللة : جمال مير علي.

والية تيزي وزو :والية تيزي وزو :

- دائرة إفرحونان : عبد الرحمان ناصري.

والية سطيف :والية سطيف :

- دائرة صالح باي : يحي صفار.

والية اGدية :والية اGدية :

- دائرة قصر البخاري : عاشور قاع الكاف.

والية البيض :والية البيض :

- دائرة البيض : معمر بوثلجة.

والية برج بوعريريج :والية برج بوعريريج :

- دائرة عX تغروت : مالك كموم.

والية تيسمسيلت :والية تيسمسيلت :

qدائرة تيسمسيلت : مختار حنافي -

- دائرة ثنية األحد : عبد القادر قدور.

والية ميلة :والية ميلة :

qدائرة تسعدان حدادة : السبتي بودراهم -

- دائرة بوحا¤ : نور الدين محيوص.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 11 صـــفـــر عـــام
1434 اGــوافــق 25 ديـــســمـــبــــر ســـنــــة 2012 يــعـــيّن الـــسّـــيــد

عـــبــــد الـــعـــزيــــز بــوعــزيـــزq رئــيـــســا لـــدائــرة عــX نـــويــسي
بواليـة مستغـا¥.
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مـرسـوم رئـاسيمـرسـوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 11 صـفـر عام  صـفـر عام 1434 اGـوافق  اGـوافق 25
ديـسـمـبـر سـنة ديـسـمـبـر سـنة q2012 يـتـضـمq يـتـضـمّن تـعـيـX الـكاتـب الـعامن تـعـيـX الـكاتـب الـعامّ

لدى رئيس دائرة بشـار.لدى رئيس دائرة بشـار.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 11 صـــفـــر عـــام
1434 اGـوافق 25 ديــسـمـبــر سـنـة 2012 يـعـيّـن الـسّـيــد خـالـد

ضيف اللهq كاتبا عاما لدى رئيس دائرة بشـار.
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرسـوم رئـاسيمـرسـوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 11 صـفـر عام  صـفـر عام 1434 اGـوافق  اGـوافق 25
ديسـمبر سنة ديسـمبر سنة q2012 يتضـمq يتضـمّن تعيX اGـفتش اجلهوين تعيX اGـفتش اجلهوي

للمفتشية العامة للمالية باألغواط.للمفتشية العامة للمالية باألغواط.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 11 صـــفـــر عـــام
1434 اGـوافق 25 ديـسـمبـر سـنة 2012 يـعيّن الـسّـيد مـحـمد

طــالبq مـــفـــتــشـــا جــهـــويـــا لــلـــمــفـــتـــشــيـــة الــعـــامـــة لــلـــمــالـــيــة
باألغــواط.

ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ
مـرسـوم رئـاسيمـرسـوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 11 صـفـر عام  صـفـر عام 1434 اGـوافق  اGـوافق 25
ديـسـمبـر سـنة ديـسـمبـر سـنة q2012 يتـضـمq يتـضـمّن تعـيـX اGديـر اجلـهوين تعـيـX اGديـر اجلـهوي

للجمارك بالشلف.للجمارك بالشلف.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 11 صـــفـــر عـــام
1434 اGوافق 25 ديسـمبـر سنة 2012 يـعيّن الـسّيـد بلـخير

هاملq مديرا جهويا للجمارك بالشلف.
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرسـوم رئـاسيمـرسـوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 11 صـفـر عام  صـفـر عام 1434 اGـوافق  اGـوافق 25
ديــسـمـبــر سـنـة ديــسـمـبــر سـنـة q2012 يـتـضــمq يـتـضــمّن تـعـيــX مـديـر اGـركـزن تـعـيــX مـديـر اGـركـز

الوطني للتكوين اجلمركي.الوطني للتكوين اجلمركي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 11 صـــفـــر عـــام
1434 اGـوافق 25 ديــسـمـبــر سـنـة 2012 يـعــيّن الـسّــيـد مـكي

بوهاللةq مديرا للمركز الوطني للتكوين اجلمركي.
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرسـوم رئـاسيمـرسـوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 11 صـفـر عام  صـفـر عام 1434 اGـوافق  اGـوافق 25
ديسـمبـر سنة ديسـمبـر سنة q2012 يتـضمq يتـضمّن تـعيـX مديـر التـجارةن تـعيـX مديـر التـجارة

في واليـة البويرة.في واليـة البويرة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 11 صـــفـــر عـــام
1434 اGـوافق 25 ديـسـمـبـر سـنـة 2012 يـعـيّـن الـسّـيـد أحـمـد

قمريq مديرا للتجارة في والية البويرة.

مـرسـوم رئـاسيمـرسـوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 11 صـفـر عام  صـفـر عام 1434 اGـوافق  اGـوافق 25
ديــســمــبــر ســنــة ديــســمــبــر ســنــة q2012 يــتــضــمq يــتــضــمّن الــتن الــتّــعــيــX بــجــامــعــةــعــيــX بــجــامــعــة

سيدي بلعباس.سيدي بلعباس.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 11 صـــفـــر عـــام
1434 اGـوافق 25 ديـسـمبـر سـنة 2012 يـعـيّن السّـادة اآلتـية

أسماؤهم بجامعة سيدي بلعباس :
- قـادة مـؤذنq نائـب مديـرq مـكـلّـفا بـالـتـكـوين الـعالي
في الــــــطـــــوريـن األول والـــــثــــــاني والــــــتـــــكــــــوين اGــــــتـــــواصل

qوالشهادات وكذا التكوين العالي في التدرج
- مـحــمـد كـر¢ فالحq نـائـب مـديـرq مـكــلّـفـا بــالـتـكـوين
الــعـالـي في الـطــور الــثـالـث والـتــأهـيـل اجلـامــعي والــبـحث

qالعلمي وكذا التكوين العالي فيما بعد التدرج
qعميدا لكلية التكنولوجيا qسمير حجري -

- مــحــمــد بــودالـيq عــمــيــدا لــكــلــيــة احلــقــوق والــعــلـوم
qالسياسية

- فــوزي فـتــاتq عـمــيـدا لــكـلــيــة الـعــلـوم االقــتـصــاديـة
والتجارية وعلوم التسيير.

ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـــرســـومـــان رئـــاســيمـــرســـومـــان رئـــاســيّـــان مـــؤرـــان مـــؤرّخـــان في خـــان في 11 صـــفـــر عــام  صـــفـــر عــام 1434
XـعيXيـتضـمّنـان التنـان التّـعي qيـتضـم q2012 وافق 25 ديسـمبـر سنة  ديسـمبـر سنةGوافق اGا

بوزارة الشباب والرياضة.بوزارة الشباب والرياضة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 11 صـــفـــر عـــام
1434 اGـوافق 25 ديـسـمبـر سـنة 2012 يـعـيّن السّـادة اآلتـية

أسماؤهم بوزارة الشباب والرياضة :
qرئيس ديوان qأحمد زروق -

- ســـلـــيـم جـــعاللq نـــائب مـــديـــر Gـــتـــابـــعـــة مـــؤســـســات
الشبـاب.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
�ــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 11 صـــفـــر عـــام
1434 اGوافق 25 ديسـمبر سنة 2012 تعيّن الـسّيدة منوبة

فـايـديq مـكـلّـفـة بـالـدّراسـات والـتـلـخيـص بـوزارة الـشـباب
والرياضـة.

ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرسـوم رئـاسيمـرسـوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 11 صـفـر عام  صـفـر عام 1434 اGـوافق  اGـوافق 25
ديسـمبـر سنة ديسـمبـر سنة q2012 يتـضمq يتـضمّن تـعيـX مديـر الشـبابن تـعيـX مديـر الشـباب

والرياضة في والية تبسة.والرياضة في والية تبسة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 11 صـــفـــر عـــام
Xيــتــضــمّن تــعــيــ q2012 ــوافق 25 ديــســمـــبــر ســنــةG1434 ا

مدير الشباب والرياضة في والية تبسة.
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الـقـرار إلـى حتـديـد كـيـفـيـات تـنـظـيم الـتـكـوين اGـتـخـصص
لاللتحاق بـبعض الرتب اGنتـمية لألسالك اخلاصة بإدارة

اجلمارك ومحتوى برامجه.

2 : : يــتم االلــتــحــاق بــالــتــكــوين اGــتــخــصص عن اGـادة اGـادة 
طـريق اGـسـابـقة عـلى أسـاس االخـتـبـارات طـبـقـا لـلـتـنظـيم

اGعمول به كما يأتي :
* سلك أعوان الفرق :

qرتبة عون حراسة -
qرتبة عون رقابة -

* سلك الضباط :
qرتبة ضابط فرق -

: XفتشGسلك ا *
- رتبة مفتش رئيسي.

اGـادة اGـادة 3 : : تــفـتح دورات الــتـكــوين اGـتــخـصـص بـقـرار
من اGدير العام للجمارك الذي يحدد فيه ال سيما :

qعنيةGالرتبة أو الرتب ا -
- عدد اGناصب اGالـية اGفتوحة للتكوين اGتخصص
احملــددة في اخملــطط الــســنــوي لــتــســيــيــر اGــوارد الــبــشــريـة
وفـي اخملــطـط الــقـــطـــاعي الـــســنـــوي أو اGـــتـــعــدد الـــســـنــوات
XـوظـفGـسـتـوى وجتـديـد معـلـومـات اGا Xلـلـتـكـوين وحتسـ
واألعــوان اGـــتــعــاقــدينq اGــصــادق عــلـــيــهــا بــعــنــوان الــســنــة

qعمول بهاGطبقا لإلجراءات ا qعنيةGا
qتخصصGمدة دورة التكوين ا -

qتخصصGتاريخ بداية التكوين ا -
qعنيةGمؤسسة التكوين ا -

- قائمة اGعنيX بالتكوين اGتخصص.
اGــادة اGــادة 4 : : يــجـب تــبــلــيغ نــســخـــة من هــذا الــقــرار إلى
مــصـــالح الــوظــيــفـــة الــعــمــومــيـــة في أجل عــشــرة (10) أيــام

ابتداء من تاريخ توقيعه.
5 : : يــجب عــلى مــصــالـح الــوظــيــفــة الــعــمــومــيـة اGـادة اGـادة 
إبـــداء رأي بـــاGـــطـــابـــقــة فـي أجل أقـــصـــاه عـــشــرة (10) أيــام

ابتداء من تاريخ استالم هذا القرار.
6 :  : تـــعــــلم اGـــصـــالـح اخملـــتـــصـــة إلدارة اجلـــمـــارك اGــادة اGــادة 
اGـتـرشـحـX اGعـنـيـX بـتـاريخ بدايـة الـتـكـوين اGـتـخصص
�وجب اسـتدعاء فـردي أو بأيـة وسيلـة أخرى مالئمـة عند

االقتضاء.

وزارة ا=اليةوزارة ا=الية
قـــــرار وزاري مـــــشـــــتـــــرك مـــــؤرخ في قـــــرار وزاري مـــــشـــــتـــــرك مـــــؤرخ في 18 صــــفـــــر عــــام  صــــفـــــر عــــام 1433
12 ينـاير سـنة  ينـاير سـنة q2012 يـحدq يـحدّد كـيفـيـات تنـظيمد كـيفـيـات تنـظيم اGوافق اGوافق 
الـــتـــكــــوين اGـــتــــخـــصص لـاللـــتـــحــــاق بـــبـــعـض الـــرتبالـــتـــكــــوين اGـــتــــخـــصص لـاللـــتـــحــــاق بـــبـــعـض الـــرتب
اGنتمـية لألسالك اخلاصة بإدارة اجلـمارك ومحتوىاGنتمـية لألسالك اخلاصة بإدارة اجلـمارك ومحتوى

برامجه.برامجه.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

qالعام للحكومة Xإن األم

qاليةGووزير ا

- �ـــقـــتـــضى اGـــرســـوم رقم 66 - 145  اGــؤرخ في 12
صـــفـــر عــام 1386 اGــوافق 2 يــونـــيـــو ســـنــة 1966 واGـــتـــعــلق
بـتحـريـر ونـشـر بعض الـقـرارات ذات الـطابـع التـنـظـيمي

qتمّمGعدّل واGا qXوظفGأو الفردي التي تهم وضعية ا

- و�ــــــقـــــتــــــضى اGــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 10 - 149
اGـؤرّخ في 14 جـمـادى الـثـانـيـة عام 1431 اGـوافق 28 مـايو

qأعضاء احلكومة Xتضمّن تعيGسنة 2010  وا

- و�ــــقـــتــــضى اGــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 98 - 142
اGؤرخ في 13 محرّم عام 1419 اGوافق 10 مايو سنة 1998

qركز الوطني للتكوين اجلمركيGتضمّن إنشاء اGوا

- و�ــــقـــتــــضى اGــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 10 - 286
اGؤرّخ في 8 ذي احلجة عام 1431 اGوافق 14 نوفـمبر سنة
XــوظـــفــGــتـــضــمـن الــقـــانــون األســـاسي اخلــاص بـــاG2010 وا

qلألسالك اخلاصة بإدارة اجلمارك XنتمGا

- و�ــقـتـضـي اGـرسـوم الــرئـاسي اGـؤرّخ في 7 ربـيع
الـثاني عام 1423 اGوافق 18 يونـيو سـنة 2002 واGـتضمن

qالعام للحكومة Xاألم Xتعي

- و�ــقـتــضي الـقــرار الـوزاري اGــشـتــرك اGـؤرّخ في
18 رمــضــان عـام 1432 اGــوافق 18 غــشت ســنـة 2011 الـذي

يــحـدد إطــار تـنــظـيم اGــسـابــقـات عـلـى أسـاس االخــتـبـارات
واالمـتـحـانـات واالخـتـبـارات اGــهـنـيـة لاللـتـحـاق بـاألسالك

qاخلاصة بإدارة اجلمارك

يقريقرّران ما يأتي :ران ما يأتي :

اGـادة األولى :اGـادة األولى :  تـــطــــبــيــقــــا ألحــكـــام الـــمـواد 51 و52
و60 و68  (الـــفــقــرة األولى) مــن الــمـرســـوم الــتــنـــفـيــذي
رقـم 10 - 286 الـــــــمـــــــؤرّخ في 8 ذي الــــــــحــــــجــــــة عــــــام 1431
اGوافق 14 نوفمبر سنة 2010  واGذكور أعالهq يهدف هذا

قرارات8 مقرقرارات8 مقرّرات8 آراءرات8 آراء
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اGادة اGادة 7 :  : كل متـرشح ناجح نـهائـيـا في اGسـابقـة على
أســــاس االخـــتــــبـــارات ولـم يـــلــــتـــحـق �ـــؤســــســـة الــــتــــكـــوين
اGـتخـصص في أجل أقصاه خـمسـة عشر (15) يومـا ابتداء
من تبـليغه تـاريخ بداية الـتكوينq يـعوض باGـترشح الذي

يليه في القائمة االحتياطية حسب الترتيب.

8 : : يـضــمن الــتــكــوين اGــتــخــصصq مــؤســسـات اGـادة اGـادة 
التكوين العمومية اآلتية :

- مـــلـــحـــقــات اGـــركـــز الـــوطـــني لـــلـــتــكـــويـن اجلــمـــركي
بـــالــنـــســبـــة لـــرتب عــون حـــراســة وعـــون الـــرقــابـــة وضــابط

qالفرق
- مــعــهـــد االقــتــصــاد اجلـــمــركي واجلـــبــائي بــالـــنــســبــة

لرتبة مفتش رئيسي.

اGادة اGادة 9 : : يـنظم التـكوين اGتـخصص بشـكل متواصل
ويشمل تكوينا نظريا وتربصا تطبيقيا.

اGادة اGادة 10 : : حتـدد مدة الـتكـوين اGتخـصص في الرتب
اGــذكــورة أعالهq بـــســنــة واحــدة طــبــقـــا ألحــكــام الـــمــرســـوم
الـــتــــنــــفــيــــذي رقم 10 - 286 اGــؤرّخ في 8 ذي احلـــجـــة عــام

1431 اGوافق 14 نوفمبر سنة 2010  واGذكور أعاله.

اGــــادة اGــــادة 11 : : يــــلــــحق بــــهـــــذا الــــقــــرار مــــحــــتــــوى بــــرامج
الـــتـــكــــوين اGـــتـــخــــصص في الــــرتب اGـــذكــــورة أعاله ويـــتم
تفصيل محتوى البرامج من طرف اGؤسسات التكوينية

اGعنية اGذكورة أعاله.

اGــــادة اGــــادة 12 : : يــــضـــــمن تــــأطــــيــــر ومــــتـــــابــــعــــة الــــتــــكــــوين
اGـــتــخــصـص أســاتــذة مـــؤســســـة الــتــكـــوين و/أو اإلطــارات

اGؤهلة للمؤسسات واإلدارات العمومية.

اGـادة اGـادة 13 : : يــتـابـع  اGـتــرشــحــون اGــتـكــونــون تــربــصـا
تطـبـيـقـيـا لـدى مصـالح إدارة اجلـمـارك قـبل نـهـايـة الدورة

وحتدد مدته كاآلتي :
- ثالثـة (3) أشـهـرq بـالـنـسبـة لـرتـبـتي عـون احلـراسة

qوعون الرقابة
- شـــهـــران (2) بــــالـــنـــســـبـــة لــــرتـــبـــتي ضــــابط الـــفـــرق

ومفتش رئيسي.

14 : : يــلــزم اGــتــرشـحــون اGــتــكــونــون في رتــبـة اGـادة اGـادة 
مـــفـــتش رئــيـــسي بـــإعــداد مـــذكــرة نـــهــايـــة الـــتــكـــوينq حــول

موضوع له صلة ببرنامج التكوين.
يلزم اGترشحون اGتكونون في باقي الرتب بإعداد

تقرير نهاية التكوين له صلة ببرنامج التكوين.

اGـادة اGـادة 15 : : يـتم تـقـيـيم اGـعـارف حـسب مـبـدأ اGـراقـبة
الـبـيـداغـوجيـة اGـسـتـمـرة ويشـمل امـتـحـانـات دوريـة حول

محتوى برامج التكوين.

اGادة اGادة 16 : : عند نهايـة التكوين اGتخـصص وبالنسبة
لــكـافــة الــرتب اGــعــنــيــةq يــنــظم امــتــحــان نــهـائـي يــتـضــمن
اخـتـبـارين كـتابـيـX لـهـمـا عالقـة بـبـرنـامج الـتـكـوينq اGدة

(3) ساعاتq اGعامل (3).

اGادة اGادة 17 : : عند نهايـة التكوين اGتخصص يتم تقييم
نـهــائي لــدورة الــتـكــوين عــلى أســاس مـعــدل عــام يـجب أن

يفوق أو يساوي 20/10.

اGادة اGادة 18 : : حتدد كـيفيـات تقـييم التـكوين اGـتخصص
كما يأتي :

- مـعــدل اGــراقـبــة الـبــيــداغـوجــيــة اGـســتـمــرة جلــمـيع
الوحدات اGدرسةq اGعامل (2).

- نقطة تقرير أو مذكرة نهاية التكوينq اGعامل (1).
- نقطة االمتحان النهائيq اGعامل (3).

اGــادة اGــادة 19 : : عــنـــد نــهـــايــة دورة الـــتــكـــوين اGــتـــخــصص
Xـؤســسـة الــتـكــويــنـيــة شـهــادة لــلـمــتـرشــحـGيــسـلم مــديــر ا
الـــذين تـــابــعـــوا بــنـــجــاح الـــدورة الــتـــكــويـــنــيـــةq بــنـــاء عــلى

محضر جلنة نهاية التكوين.

اGادة اGادة 20 : : تتكون جلنة نهاية التكوين من :

- الــســلــطــة الــتي لــهــا صالحــيــة الــتــعــيــX أو ©ــثــلــهـا
qؤهل قانوناGا

qكلفة بالوظيفة العموميةGثل السلطة ا© -
qعني أو ©ثلهGمدير مؤسسة التكوين ا -

- ©ــــثــــلـــX (2) عـن ســـــلك الــــــتـــــعـــــلــــــيم لـــــلــــــمـــــؤســـــســـــة
التكوينية.

اGـادة اGـادة 21 : : يـعـX اGــتـرشـحـون الــذين تـابـعــوا بـنـجـاح
دورة الــتـكــوين اGــتــخــصص في الــرتب اGــقـصــودة بــصــفـة

.Xمتربص

اGـادة اGـادة 22 :  : يـنـشـر هـذا الـقـرار في اجلـريـدة الـرسـمـية
للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.

حـــرّر بـــاجلـــزائـــر في 18 صـــفـــر عـــام 1433 اGــوافق 12
يناير سنة 2012.

عن األمX العام للحكومةعن األمX العام للحكومة
وبتفويض منهوبتفويض منه

اGدير العام للوظيفة العموميةاGدير العام للوظيفة العمومية
بلقاسم بوشمالبلقاسم بوشمال

عن وزير اGاليةعن وزير اGالية
وبتفويض منه وبتفويض منه 
اGدير العاماGدير العام
للجماركللجمارك

محمد عبدو بودربالةمحمد عبدو بودربالة



8 ربيع األول عام  ربيع األول عام 1434 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 1404
20 يناير  سنة يناير  سنة 2013  م م

اGلحق األولاGلحق األول
برنامج التكوين اGتخصص لاللتحاق برتبة عون حراسةبرنامج التكوين اGتخصص لاللتحاق برتبة عون حراسة

1 - برنامج التكوين النظري : اGدة تسعة ( - برنامج التكوين النظري : اGدة تسعة (9) أشهر) أشهر

اGعاملاGعاملاحلجم الساعياحلجم الساعيالوحداتالوحداتالرقمالرقم

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

270 سا

42 سا

24 سا

24 سا

42 سا

52 سا

42 سا

42 سا

32 سا

42 سا

52 سا

30 سا

24 سا

24 سا

60 سا

2

1

1

2

2

2

1

2

1

1

1

1

1

1

1

2 - التربص التطبيقي مدته ثالثة ( - التربص التطبيقي مدته ثالثة (3) أشهر :) أشهر :
قبل نـهاية الدورة التـكوينيـةq يتابع اGتـرشحون في التكـوين اGتخصص في رتـبة عون حراسة تـربصا تطـبيقيا ذا

صلة �يدان نشاطهم مدته ثالثة (3) أشهر لدى اGصالح التابعة إلدارة اجلمارك ويعدون تقريرا عند نهاية التربص.

802 ساعة ساعةاحلجم الساعي اإلجمالياحلجم الساعي اإلجمالي

تكوين قاعدي مشترك

تنظيم ومهام إدارة اجلمارك

تقنيات االستقبال واالتصال

أمن اGمتلكات واألشخاص في اجلمارك

مهام وتقنيات احلراسة على مستوى اGراكز اجلمركية

مهام وعمل الفرق

االستعالم والتحري

الوقاية ومحاربة التهريب

اإلعالم اآللي والتقنيات اGكتبية

التحرير اإلداري

Xمدخل للتشريع والتنظيم اجلمركي

أخالقيات اGهنة

القانون األساسي اخلاص والنظام الداخلي Gوظفي اجلمارك

استعمال وصيانة العتاد

اللغات األجنبية



15 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 04 8 ربيع األول عام  ربيع األول عام 1434 هـ هـ
20 يناير  سنة  يناير  سنة 2013  م م

اGلحق رقم اGلحق رقم 2
برنامج التكوين اGتخصص لاللتحاق برتبة عون رقابةبرنامج التكوين اGتخصص لاللتحاق برتبة عون رقابة

1 - برنامج التكوين النظري : اGدة تسعة ( - برنامج التكوين النظري : اGدة تسعة (9) أشهر) أشهر

اGعاملاGعاملاحلجم الساعياحلجم الساعيالوحداتالوحداتالرقمالرقم

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

270 سا

52 سا

24 سا

24 سا

30 سا

52 سا

60 سا

42 سا

32 سا

42 سا

52 سا

40 سا

30 سا

24 سا

15 سا

2

1

1

2

2

2

1

2

1

1

1

1

1

1

1

2 - التربص التطبيقي مدته ثالثة ( - التربص التطبيقي مدته ثالثة (3) أشهر :) أشهر :
قـبل نهايـة الدورة الـتكويـنيـةq يتـابع اGترشـحون في الـتكوين اGـتخـصص في رتبـة عون رقابـة تربـصا تطـبيـقيا ذا

صلة �يدان نشاطهم مدته ثالثة (3) أشهر لدى اGصالح التابعة إلدارة اجلمارك ويعدون تقريرا عند نهاية التربص.

789 ساعةساعةاحلجم الساعي اإلجمالياحلجم الساعي اإلجمالي

تكوين قاعدي مشترك

تنظيم ومهام إدارة اجلمارك

تقنيات االستقبال واالتصال

أمن اGمتلكات واألشخاص في اجلمارك

اGراقبة اجلمركية

مهام وعمل الفرق

اللغات األجنبية

الوقاية ومكافحة التهريب

اإلعالم اآللي والتقنيات اGكتبية

التحرير اإلداري

أخالقيات اGهنة

Xالتشريع والتنظيم اجلمركي

اGنازعات اجلمركية

القانون األساسي اخلاص والنظام الداخلي Gوظفي اجلمارك

اGراقبة اجلمركية للمحروقات



8 ربيع األول عام  ربيع األول عام 1434 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 1604
20 يناير  سنة يناير  سنة 2013  م م

اGلحق رقم اGلحق رقم 3
برنامج التكوين اGتخصص لاللتحاق برتبة ضابط فرقبرنامج التكوين اGتخصص لاللتحاق برتبة ضابط فرق

1 - برنامج التكوين النظري : اGدة عشرة ( - برنامج التكوين النظري : اGدة عشرة (10) أشهر) أشهر

اGعاملاGعاملاحلجم الساعياحلجم الساعيالوحداتالوحداتالرقمالرقم

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

270 سا

30 سا

70 سا

60 سا

60 سا

50 سا

40 سا

90 سا

60 سا

10 سا

30 سا

30 سا

40 سا

40 سا

40 سا

10 سا

2

1

2

2

2

2

2

2

1

1

1

2

1

1

1

1

2 - التربص التطبيقي مدته شهران ( - التربص التطبيقي مدته شهران (2) :) :
قبل نـهاية الـدورة التكـوينيـةq يتابع اGـترشحـون في التـكوين اGتـخصص في رتبـة ضابط فرق تـربصا تـطبيـقيا ذا

صلة �يدان نشاطهم مدته شهران (2) لدى اGصالح التابعة إلدارة اجلمارك ويعدون تقريرا عند نهاية التربص.

930 ساعةساعةاحلجم الساعي اإلجمالياحلجم الساعي اإلجمالي

تكوين قاعدي مشترك

تنظيم ومهام إدارة اجلمارك

Xالتشريع والتنظيم اجلمركي

إجراءات اجلمركة

التقنيات اجلمركية

األنظمة اجلمركية

مكافحة الغش والتهريب

اGنازعات اجلمركية

اللغات األجنبية

أخالقيات اGهنة

اGناجمنت

تسيير الفرق

اإلعالم اآللي والتقنيات اGكتبية

التحرير اإلداري

تسيير قباضات اجلمارك

القانون األساسي اخلاص والنظام الداخلي Gوظفي اجلمارك



17 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 04 8 ربيع األول عام  ربيع األول عام 1434 هـ هـ
20 يناير  سنة  يناير  سنة 2013  م م

اGلحق رقم اGلحق رقم 4
برنامج التكوين اGتخصص لاللتحاق برتبة مفتش رئيسيبرنامج التكوين اGتخصص لاللتحاق برتبة مفتش رئيسي

1 - برنامج التكوين النظري : اGدة عشرة ( - برنامج التكوين النظري : اGدة عشرة (10) أشهر) أشهر

اGعاملاGعاملاحلجم الساعياحلجم الساعيالوحداتالوحداتالرقمالرقم

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

120 سا

70 سا

30 سا

75 سا

36 سا

90 سا

45 سا

60 سا

65 سا

60 سا

45 سا

120 سا

36 سا

30 سا

18 سا

1

2

1

2

1

2

1

1

2

1

1

2

1

1

2

2 - التربص التطبيقي مدته شهران ( - التربص التطبيقي مدته شهران (2) :) :
قبل نهاية الدورة الـتكوينيـةq يتابع اGترشحـون في التكوين اGتـخصص في رتبة مفتـش رئيسي تربصا تـطبيقيا

ذا صلة �يدان نشاطهم مدته شهران (2) لدى اGصالح التابعة إلدارة اجلمارك ويعدون تقريرا عند نهاية التربص.

900 ساعةساعةاحلجم الساعي اإلجمالياحلجم الساعي اإلجمالي

تكوين قاعدي مشترك

إجراءات اجلمركة

تنظيم ومهام إدارة اجلمارك
النظام الداخلي اGطبق على موظفي اجلمارك

اGنازعات اجلمركية

الرقابة الالحقة

األنظمة اجلمركية

تقنيات التجارة اخلارجية

اGناجمنت

تسيير قباضات اجلمارك

األنظمة التفضيلية

أخالقيات اGهنة

عناصر فرض الضريبة

مهام وعمل الفرق

اتصال

مكافحة التهريب



8 ربيع األول عام  ربيع األول عام 1434 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 1804
20 يناير  سنة يناير  سنة 2013  م م

قـــــرار وزاري مـــــشـــــتـــــرك مـــــؤرخ في قـــــرار وزاري مـــــشـــــتـــــرك مـــــؤرخ في 18 صــــفـــــر عــــام  صــــفـــــر عــــام 1433
12 ينـاير سـنة  ينـاير سـنة q2012 يـحدq يـحدّد كـيفـيـات تنـظيمد كـيفـيـات تنـظيم اGوافق اGوافق 
التـكوين اGـسبق لإلدمـاج في بعض الرتب اGـنتـميةالتـكوين اGـسبق لإلدمـاج في بعض الرتب اGـنتـمية
لألسالك اخلـاصــة بـإدارة اجلــمـارك ومــدته ومــحـتـوىلألسالك اخلـاصــة بـإدارة اجلــمـارك ومــدته ومــحـتـوى

برامجه.برامجه.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

qالعام للحكومة Xإن األم

qاليةGووزير ا

- �ـــقـــتـــضى اGـــرســـوم رقم 66 - 145  اGــؤرخ في 12
صـــفـــر عــام 1386 اGــوافق 2 يــونـــيـــو ســـنــة 1966 واGـــتـــعــلق
بـتحـريـر ونـشـر بعض الـقـرارات ذات الـطابـع التـنـظـيمي

qتمّمGعدّل واGا qXوظفGأو الفردي التي تهم وضعية ا

- و�ــــــقـــــتــــــضى اGــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 10 - 149
اGـؤرّخ في 14 جـمـادى الـثـانـيـة عام 1431 اGـوافق 28 مـايو

qأعضاء احلكومة Xتضمّن تعيGسنة 2010  وا

- و�ــــقـــتــــضى اGــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 98 - 142
اGؤرخ في 13 محرّم عام 1419 اGوافق 10 مايو سنة 1998

qركز الوطني للتكوين اجلمركيGتضمّن إنشاء اGوا

- و�ــــقـــتــــضى اGــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 10 - 286
اGؤرّخ في 8 ذي احلجة عام 1431 اGوافق 14 نوفـمبر سنة
XــوظـــفــGــتـــضــمـن الــقـــانــون األســـاسي اخلــاص بـــاG2010 وا

qلألسالك اخلاصة بإدارة اجلمارك XنتمGا

- و�ــقـتـضـى اGـرسـوم الــرئـاسي اGـؤرّخ في 7 ربـيع
الـثاني عام 1423 اGوافق 18 يونـيو سـنة 2002 واGـتضمن

qالعام للحكومة Xاألم Xتعي

يقريقرّران ما يأتي :ران ما يأتي :

اGـادة األولى :اGـادة األولى :  تـــطــــبــيــقــــا ألحــكـــام الـــمـواد 54 و55
و56 و63 و72 و73 و79 مـن الــمــرســـوم الـــتــنـــفــيــذي رقـم
10 - 286 الــمـؤرّخ في 8 ذي الـحـجـة عام 1431 اGـوافق 14

نوفـمبر سنة 2010 واGذكور أعـالهq يهدف هذا القرار إلى
حتديد كيفـيات تنظيم التكوين اGسبق لإلدماج في بعض
الـرتب اGنـتـمـيـة لألسالك اخلاصـة بـإدارة اجلـمـارك ومدته

ومحتوى برامجه حسب ما يأتي :

* سلك أعوان الفرق :

qرتبة عون حراسة -

qرتبة عون رقابة -

qرتبة عريف -

* سلك الضباط :

qرتبة ضابط فرق -

: XفتشGسلك ا *

qرتبة مفتش رئيسي -

qرتبة مفتش عميد -

: Xالعام XراقبGسلك ا *

- رتبة مراقب عام.

اGـادة اGـادة 2 : : يـتم االلــتـحــاق بـالــتـكــوين اGـســبق لإلدمـاج
فـي إحـدى الــرتب اGــذكـورة فـي اGـادة األولى أعـالهq حـسب
الـشـروط احملــددة في أحـكـام الــمـرســـوم الــتــنــفـيــذي رقـم
10 - 286 الــمـؤرّخ في 8 ذي الـحـجـة عام 1431 اGـوافق 14

نوفمبر سنة 2010 واGذكور أعاله.

اGــادة اGــادة 3 : : يــتـم فــتح دورة الــتـــكــوين اGــســـبق لإلدمــاج
بـقــرار من الــمـديــر الــعــام للــجـمـارك والــذي يـحـدد فيه

ال سيما :

qعنيةGالرتبة أو الرتب ا -

- عـدد اGـناصـب اGـفـتوحـة لـلـتـكـوين اGـسـبق لـإلدماج
احملـددة في اخملطط القـطاعي السنـوي أو اGتعـدد السنوات
XـوظـفGـسـتـوى وجتـديـد معـلـومـات اGا Xلـلـتـكـوين وحتسـ
واألعـــوان اGــتـــعـــاقــديـنq اGــصـــادق عـــلــيـه بــعـــنـــوان الــســـنــة

qعمول بهاGطبقا لإلجراءات ا qعنيةGا

qسبق لإلدماجGمدة التكوين ا -

qسبق لإلدماجGتاريخ بداية التكوين ا -

qعنيةGمؤسسة التكوين ا -

- قــائـــمــة اGـــوظـــفــX اGـــعــنـــيـــX بــالـــتــكـــوين اGـــســبق
لإلدماج.
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اGــادة اGــادة 4 : : يــجـب تــبــلــيغ نــســخـــة من هــذا الــقــرار إلى
مــصـــالح الــوظــيــفـــة الــعــمــومــيـــة في أجل عــشــرة (10) أيــام

ابتداء من تاريخ توقيعه.

5 : : يــجب عــلى مــصــالـح الــوظــيــفــة الــعــمــومــيـة اGـادة اGـادة 
qــطـابــقـة خالل أجل أقــصـاه عــشـرة (10) أيـامGإبــداء رأي بـا

ابتداء من تاريخ استالم هذا القرار.

6 :  : تـــعــــلم اGـــصـــالـح اخملـــتـــصـــة إلدارة اجلـــمـــارك اGــادة اGــادة 
اGـــوظـــفـــX اGـــعـــنـــيـــX بـــتـــاريخ بـــدايـــة الـــتـــكـــوين اGـــســـبق
لإلدمــاجq �ــوجب اســتــدعــاء فــردي أو بــأيــة وســيــلــة أخـرى

مالئمة عند االقتضاء.

qــؤســسـات الــعــمـومــيــة لـلــتــكـوينGـادة 7 :  : تـضــمن اGـادة اGا
التكوين اGسبق لإلدماج حسب ما يأتي :

- مـــلـــحـــقــات اGـــركـــز الـــوطـــني لـــلـــتــكـــويـن اجلــمـــركي
بــــالـــنـــســـبــــة لـــرتب عــــون حـــراســـة وعـــون رقــــابـــة وعـــريف

qوضابط الفرق

- مــعــهـــد االقــتــصــاد اجلـــمــركي واجلـــبــائي بــالـــنــســبــة
لرتب مفتش رئيسي ومفتش عميد ومراقب عام.

اGــادة اGــادة 8 : : يـــنـــظم الـــتـــكــويـن اGـــســبـق لإلدمـــاج بــشـــكل
متواصل ويشمل تكوينا نظريا وتطبيقيا.

اGــادة اGــادة 9 : : حتـــدد مـــدة الــتـــكــويـن اGــســـبق لـإلدمــاج في
الرتب اGذكورة أعالهq كما يأتي :

- شـهـران (2) بـالــنــسـبــة لــرتب عــون حـراســة وعـون
qرقابة وعريف

- ثالثــة (3) أشـــهـــرq بـــالـــنـــســبـــة لـــرتب  ضـــابـط فــرق
ومفتش رئيسي ومفتش عميد ومراقب عام.

اGــــادة اGــــادة 10 : : تــــلــــحق بــــهـــــذا الــــقــــرار مــــحــــتــــوى بــــرامج
الـتـكويـن اGسـبق لإلدمـاج في الـرتب اGـذكـورة أعاله ويتم
تفصيل محتوى البرامج من طرف اGؤسسات التكوينية

اGعنية اGذكورة أعاله.

اGـادة اGـادة 11 : : يـضـمن تـأطــيـر الـتـكـويـن اGـسـبق لإلدمـاج
ومــتـــابـــعــته أســـاتـــذة مــؤســـســـة الــتـــكـــوين و/أو اإلطــارات

اGؤهلة للمؤسسات واإلدارات العمومية.

اGـادة اGـادة 12 : : يـتم تـقـيـيم اGـعـارف حـسب مـبـدأ اGـراقـبة
الـبـيـداغـوجيـة اGـسـتـمـرة ويشـمل امـتـحـانـات دوريـة حول

محتوى برامج التكوين.

اGــادة اGــادة 13 : : عـــنـــد نـــهـــايـــة الـــتـــكـــوين اGـــســـبق لـإلدمــاج
وبـالـنـسـبــة لـكـافـة الـرتب اGــعـنـيـةq يـنـظـم امـتـحـان نـهـائي
qلهما عالقة ببرامج التكوين Xيتضمن اختبـارين كتابي

اGدة ثالث (3) ساعاتq اGعامل (2).

14 : : عـند نـهـايـة التـكـوين اGسـبق لإلدمـاجq يتم اGادة اGادة 
تـــقــيـــيم نـــهــائي لـــدورة الــتـــكــويـن عــلى أســـاس مــعـــدل عــام

يجب أن يفوق أو يساوي 20/10.

15 : : حتــدد كــيــفــيــات تــقــيــيم الــتـكــويـن اGـســبق اGـادة اGـادة 
لإلدماج كما يأتي :

q(1) عاملGا qستمرةGراقبة اGمعدل ا -

- معدل االمتحان النهائيq اGعامل (2).

اGادة اGادة 16 : : تتكون جلنة نهاية التكوين من :

- الــســلــطــة الــتي لــهــا صالحــيــة الــتــعــيــX أو ©ــثــلــهـا
qؤهل قانوناGا

qكلفة بالوظيفة العموميةGثل عن السلطة ا© -

qعنية أو ©ثلهGمدير مؤسسة التكوين ا -

- ©ثلX (2) عن سلك التعليم Gؤسسة التكوين.

اGــادة اGــادة 17 : : يــدمـج اGــوظــفـــون الــذين تـــابــعــوا بـــنــجــاح
دورة التكوين اGسبق لإلدماج في الرتب اGقصودة.

اGـادة اGـادة 18 :  : يـنـشـر هـذا الـقـرار في اجلـريـدة الـرسـمـية
للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.

حـــرّر بـــاجلـــزائـــر في 18 صـــفـــر عـــام 1433 اGــوافق 12
يناير سنة 2012.

عن وزير اGاليةعن وزير اGالية
وبتفويض منه وبتفويض منه 
اGدير العاماGدير العام
للجماركللجمارك

محمد عبدو بودربالةمحمد عبدو بودربالة

عن األمX العام للحكومةعن األمX العام للحكومة
وبتفويض منهوبتفويض منه

اGدير العام للوظيفة العموميةاGدير العام للوظيفة العمومية
بلقاسم بوشمالبلقاسم بوشمال
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اGلحق األولاGلحق األول
برنامج التكوين اGسبق لإلدماج في رتبة عون حراسةبرنامج التكوين اGسبق لإلدماج في رتبة عون حراسة

اGدة : شهران (اGدة : شهران (2)

اGعاملاGعاملاحلجم الساعياحلجم الساعيالوحداتالوحداتالرقمالرقم

1

2

3

4

5

6

7

8

9

90 سا

30 سا

30 سا

10 سا

20 سا

20 سا

10 سا

18 سا

12 سا

2

1

1

1

2

1

1

1

1

تكوين قاعدي مشترك

أمن اGمتلكات واألشخاص

Xالتشريع والتنظيم اجلمركي

تنظيم إدارة اجلمارك

تنفيذ عمل الفرق

القانون األساسي والنظام الداخلي اGطبقان على موظفي اجلمارك

أخالقيات اGهنة

التحرير اإلداري

تقنيات االستقبال واالتصال

240 ساعةساعةاحلجم الساعي اإلجمالياحلجم الساعي اإلجمالي

اGعاملاGعاملاحلجم الساعياحلجم الساعيالوحداتالوحداتالرقمالرقم

1

2

3

4

5

6

7

8

9

90 سا

20 سا

10 سا

30 سا

30 سا

20 سا

10 سا

15 سا

15 سا

2

1

1

1

2

1

1

1

1

تكوين قاعدي مشترك

Xالتشريع والتنظيم اجلمركي

تنظيم إدارة اجلمارك

اGنازعات اجلمركية

تنفيذ عمل الفرق

القانون األساسي والنظام الداخلي اGطبقان على موظفي اجلمارك

أخالقيات اGهنة

مكافحة التهريب

التحرير اإلداري

240 ساعةساعةاحلجم الساعي اإلجمالياحلجم الساعي اإلجمالي

اGلحق رقم اGلحق رقم 2
برنامج التكوين اGسبق لإلدماج في رتبة عون رقابةبرنامج التكوين اGسبق لإلدماج في رتبة عون رقابة

اGدة : شهران (اGدة : شهران (2)
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اGلحق رقم اGلحق رقم 3
برنامج التكوين اGسبق لإلدماج في رتبة عريفبرنامج التكوين اGسبق لإلدماج في رتبة عريف

اGدة : شهران (اGدة : شهران (2)

اGعاملاGعاملاحلجم الساعياحلجم الساعيالوحداتالوحدات

60 سا

20 سا

10 سا

30 سا

30 سا

30 سا

20 سا

10 سا

15 سا

15 سا

2

1

1

1

2

2

1

1

2

1

240 ساعةساعةاحلجم الساعي اإلجمالياحلجم الساعي اإلجمالي

اGعاملاGعاملاحلجم الساعياحلجم الساعيالوحداتالوحدات

60 سا

30 سا

30 سا

30 سا

30 سا

30 سا

30 سا

30 سا

30 سا

20 سا

20 سا

20 سا

1

2

2

2

2

1

1

1

1

1

1

1

360 ساعةساعةاحلجم الساعي اإلجمالياحلجم الساعي اإلجمالي

اGلحق رقم اGلحق رقم 4
برنامج التكوين اGسبق لإلدماج في رتبة ضابط فرقبرنامج التكوين اGسبق لإلدماج في رتبة ضابط فرق

اGدة : ثالثة (اGدة : ثالثة (3) أشهر) أشهر

تكوين قاعدي مشترك
Xالتشريع والتنظيم اجلمركي

تنظيم إدارة اجلمارك
إجراءات اجلمركة

اGنازعات اجلمركية
تسيير وعمل الفرق

القانون األساسي والنظام الداخلي اGطبقان على موظفي اجلمارك
أخالقيات اGهنة

مكافحة التهريب
التحرير اإلداري

تكوين قاعدي مشترك
اجلباية اجلمركية

اGنازعات اجلمركية
مكافحة الغش والتهريب

تسيير وعمل الفرق
األنظمة اجلمركية

محاسبة قباضات اجلمارك
Xالتشريع والتنظيم اجلمركي

إجراءات اجلمركة
تنظيم إدارة اجلمارك

القانون األساسي والنظام الداخلي اGطبقان على موظفي اجلمارك
أخالقيات اGهنة
التحرير اإلداري

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

الرقمالرقم

الرقمالرقم

1

2

3

4

5

6

7

8
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اGعاملاGعاملاحلجم الساعياحلجم الساعيالوحداتالوحداتالرقمالرقم

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

60 سا

30 سا

15 سا

30 سا

30 سا

30 سا

30 سا

30 سا

30 سا

15 سا

60 سا

1

2

1

2

1

2

1

1

2

1

2

احلجم الساعي اإلجمالياحلجم الساعي اإلجمالي

اGلحق رقم اGلحق رقم 5
برنامج التكوين اGسبق لإلدماج في رتبة مفتش رئيسي ومفتش عميد ومراقب عامبرنامج التكوين اGسبق لإلدماج في رتبة مفتش رئيسي ومفتش عميد ومراقب عام

اGدة : ثالثة (اGدة : ثالثة (3) أشهر) أشهر

تكوين قاعدي مشترك
إجراءات اجلمركة

تنظيم ومهام إدارة اجلمارك
النظام الداخلي اGطبق على موظفي إدارة اجلمارك

اGنازعات اجلمركية
الرقابة الالحقة

األنظمة اجلمركية
تقنيات التجارة اخلارجية

اGناجمنت
تسيير قباضات اجلمارك

األنظمة التفضيلية
عناصر فرض الضريبة

قـــرار مــؤرخ في قـــرار مــؤرخ في 20 جـــمـــادى األولى عـــام  جـــمـــادى األولى عـــام 1433 اGــوافق  اGــوافق 12
أبــريل ســنـة أبــريل ســنـة q2012  يــتـعــلq  يــتـعــلّق بــالــوثــائق الــتي تــبـررق بــالــوثــائق الــتي تــبـرر
أســـعــار الـــتــحـــويل اGـــطــبـــقــة من طـــرف الــشـــركــاتأســـعــار الـــتــحـــويل اGـــطــبـــقــة من طـــرف الــشـــركــات

اGتصلـة.اGتصلـة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

qالـيّةGإنّ وزير ا
- �ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 90 - 36 اGــــؤرّخ في 14
جـمـادى الثـانـيـة عام 1411 اGـوافق 31 ديـسـمبـر سـنة 1990
واGــتـضـمّن قــانـون اGــالـيّـة لــسـنـة q1991 ال سـيّــمـا اGـادّة 38

qمنـه
- و�ــــقـــــتــــضى الــــقــــانــــون رقم 01 - 21 اGــــؤرّخ في 7
شـــــــوّال عــــــام 1422 اGــــــوافق 22 ديـــــــســـــــمــــــبـــــــر ســـــــنــــــة 2001
واGـتـضـمّن قــانـون اGـالـيّـة لـسـنـة q2002  ال سـيّـمـا اGـادّة 40

qمنـه
- و�ـــــــقـــــــتــــــــضى األمــــــــر رقم 10 - 01 اGــــــــؤرّخ في 16
رمـضان عام 1431 اGوافق 26 غـشت سنة 2010 واGـتضمّن
قــانـون اGــالـيّـة الــتـكـمــيـلي لــسـنـة q2010 ال سـيّــمـا اGـادّة 21

qمنـه
- و�قـتـضى اGـرسـوم الـرّئـاسيّ رقم 10-149 اGـؤرّخ
في 14 جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1431 اGــوافق 28 مــايــو ســنــة

qأعضاء احلكومة Xتضمّن تعيG2010 وا

- و�ـقـتـضى اGـرسـوم الـتّـنفـيـذيّ رقم 95-54 اGـؤرّخ
في 15 رمــضــان عـام 1415 اGـوافق 15 فــبـرايــر ســنـة 1995

qاليّةGالذي يحدّد صالحيات وزير ا

يقـريقـرّر مـا يأتي :ر مـا يأتي :

اGــاداGــادّة األولى :ة األولى : تــطـــبــيـــقـــا ألحــكـــام اGــادّة 21 من األمــر
رقم 0 1 -01 اGـؤرّخ في 16 رمــضــان عـام 1431 اGـوافق 26
غــشت ســنـة 2010 واGــتــضــمّن قــانــون اGــالــيّــة الــتــكــمــيــلي
لــســنــة q2010 يــهــدف هــذا الــقـــــرار إلى حتـــديـــد الــــوثــائق
الـــــتي تــــبـــــرر أســــعــــار الـــــتــــحــــويـل اGــــطــــبــــقــــــة من طــــــرف

الشركـات اGتصلـة.

2 :  : يـــتـــمـــثل اإللـــزام الـــوثـــائــــقي فـــيـــمـــا يـــخص اGــاداGــادّة ة 
أســعـار الـتــحـويل اGـنــصـوص عــلـيه في اGـادّة 21 من األمـر
رقم 10 - 01 اGـؤرّخ في 16 رمــضــان عـام 1431 اGـوافق 26
غــشت سـنـة 2010 واGـذكـور أعـالهq في الـوثـائق اGـوضـوعـة
حتت تـــصــرف اإلدارة اجلـــبــائـــيـــة والــتـي تــســـمح بـــتــبـــريــر
ســيـاســة أســعـار الــتـحــويل اGــطـبــقــة في إطـار الــتــعـامالت

بكـل أنواعها اGنجزة من طرف الشركات اGتصلة.

360 ساعةساعة
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اGاداGادّة ة 3 :  : يخصّ تقد¢ الوثائق :
* األشــــخـــاص اGــــعــــنـــويــــX أو جتــــمـــعــــات األشــــخـــاص
Xالـعـامـل qبـقــوة الـقـانــون أو فـعـلــيـا XـشـكلــGا XـعـنـويـGا
في مـيدان احملروقات وكـذا الشركات الـتابعة لـهم كما هو

qمنصوص عليه في القانون
* شـــــركـــــات رؤوس األمــــوال وشـــــركــــات األشـــــخــــاص
الـتي اخـتـارت الـنـظـام اجلـبـائي لـشـركـات رؤوس األمـوال
كـــــمـــــا هـــــو مـــــنـــــصـــــوص عـــــلـــــيه فـي اGــــادّة 136 من قـــــانــــون
الـضـرائب اGـبـاشـرة والـرسوم اGـمـاثـلـة والـتي يـفـوق رقم
q(100.000.000 دج) أعـمـالـهـا السـنـوي مـائــة مـلـيـون ديـنـار

qأو يساويهـا
* مجمـعات الشـركات القـانونــيـة أو الفعـلية عـندما
يــفــوق رقم األعــمــال الـســنــوي إلحــدى الــشـركــات الــعــضـوة

qأو يساويهـا q(100.000.000 دج) مائـة مليون دينـار
* الــــشــــركـــــات اGــــقــــيــــمـــــة بــــاجلــــزائــــرq الـــــعــــضــــوة في
مـجــمـعـات أجــنـبـيــة وكـذا تــلك الـتي ال تــتـوفـر عــلى إقـامـة
مـهـنــيــة بـاجلـــزائـرq كــمـا مـنــصـوص عـلــيه في اGـادّة 1-156

من قانون الضرائب اGباشرة والرسوم اGماثلة.

اGــــاداGــــادّة ة 4 :  : يـــــجب أن تــــشـــــمل الــــوثـــــائق الــــتـي تــــبــــرر
أسعــار التحويـل :

1 - وثـائق أساسـية تـتعـلق باGـعلـومات الـعامـة حول - وثـائق أساسـية تـتعـلق باGـعلـومات الـعامـة حول
التجمع والتي يجب أن تشمـل :التجمع والتي يجب أن تشمـل :

* تــــعــــريـــفــــا عــــامــــا لــــلــــنــــشــــاط اGــــمــــارسq يــــتــــضــــمّن
qاليّةGدرجة خالل السنة اGالتغييرات ا

* تعـريفـا للهـيئــة التـنظيـمــيـة وطبـيعــــة العالقـات
الـتي تـربط الـشركـة اجلـزائريـة بـالشـركـة األجنـبـية و/ أو
الــشـركـة اجلــزائـريــة بـالـشــركـة اجلــزائـريـة األخــرى (اخلـطـة
الـعــضـويــةq الـروابط اGـالــيّـة (رأس اGــال) اGـبـاشــرة وغـيـر
اGـــبـــاشـــرةq حـق االنـــتـــخـــابq عــــقـــد اGـــســـاهــــمـــqX تـــيـــارات

q(األعمال
* تـعريـفا عـاما لـلمـهام اGـمارسـة واألخطـار التي من
اGمكن التعرض لها واألموال اGوظفة من طرف كل شركة

qرتبطةGمن الشركات ا
* تـعريفا عـاما لسيـاسـة أسعــار التـحويــل اخلـاصـة

بالتجمـع.

2  - وثــــائق خــاصـــــة بــالــشــركـــة والـــــتي يــــجـب أن  - وثــــائق خــاصـــــة بــالــشــركـــة والـــــتي يــــجـب أن
تشمــل :تشمــل :

* تـــعــريـــفـــا بـــالـــشــركـــة واألنـــشـــطــة الـــتي تـــمـــارســـهــا
وطبـيعـة الصـفقـات التي تـبرمـها �ـا في ذلك التـغيـيرات

qاليّةGدرجة خالل السنة اGا

* تــعـريـفــا بـالـعــمـلـيــات احملـقـقـة مـع شـركـات مــتـصـلـة
أخـرى واGـتـضـمـنـة لطـبـيـعـة الـتـدفـقـات واGـبـالغq �ـا فـيـها
األتـاوى. �ـكن تـقـد¢ هذه الـعـنـاصـر عن طـر يق الـتـدفـقات

qاإلجمالية حسب نوع الصفقة

* نـــسـخ الـــتــــقــــاريــــر الـــســــنــــويـــة حملــــافظ احلــــســــابـــات
qشار إليها في الوثائقGاليّة للسنة اGواجلداول ا

* قـائـمـة األصـول اGــعـنـويـة األســاسـيـة الـتي تــمـلـكـهـا
qاألســــمــــاء الــــتــــجــــاريـــة qالــــعالمــــات qشــــهــــادات االخــــتــــراع)

qؤسسةGرتبطة باGهارة...) واGا

* نسـخـا عــن كـــل الـعـقــود اGـبــرمـــة بX الـشـركات
qعنـيةGا

qـصــاريف الـعــامـة واإلداريـةGا qـالــيّـةGــعـلــومـات اGا *
qتكـاليف البحث والتطوير

* عـــرضــــا لـــطــــريـــقــــة حتـــــديــــد أســــعـــــار الـــتــــحــــويــل
اGـــطـــبـــقـــة وتــبــــريــــر هـــذه الـــطــــريـــقـــــة بـــالـــنـــســـبـــــة Gـــبــدأ
اGـــنــافــســــة الــكــامـــلـــة والـــتي تــســـمح بــالــتـــحــلــــيل اGــقــارن
(دراسـة الــسـوقq حتـلــيـل وظـيـفيq الــوضـعـيـة االقــتـصـاديـة

والشروط التعاقدية).

qعـنية بـاإللزام الـوثائقيGادّة ة 5 :  : �كن الـشركـات اGاداGا
أن تــقــدم كـل الــوثــائق األخــرى الــتي مـن شــأنــهــا مــســاعــدة

اإلدارة.

6 :  : فـي حـــالــــة عـــدم تــــقـــد¢ الــــوثـــائـق أو تـــقـــد¢ اGــاداGــادّة ة 
وثـائق غيـر كامـلةq تـرسل اإلدارة لـلشـركة إشـعارا بـغرض
تقـد�ـهـا أو إتمـامـهـا في أجل ثالثX (30) يـومـا. ويجب أن
يتضمّـن اإلشعار اGرسل في ظـرف موصى عليه مع وصل
االســـتالمq الــوثــائـق أو الــوثــائق الــتـــكــمــيــلــيـــة الـــتي عـــلى
الشـركـة تقـد�ـهـا وكـذا الـعـقـوبـات اGـطـبـقـة في حـالـة عدم

اإلجابة أو اإلجابة اجلـزئـية.

7 :  : يتـــرتب عن تـعــذر تـقــد¢ أو الـتـقد¢ غـير اGاداGادّة ة 
الــــكــــامل لـــــلــــوثــــائق اGـــــذكــــورة في اGــــادّة 2 أعـالهq في أجل
ثالثX (30) يـــومــا ابـــتــداء من تـــاريخ الـــتــبـــلــيـغ في ظــرف
موصى عـلــيه مـع وصــل االسـتالمq حـسبـما هـو منـصوص
عـلــيه في اGادّة 6 أعالهq إعادة دمج األربـاح احملولـة يضاف
إلــيــهـا غــرامــة قــدرهـا 25% مـن هـذه األربــاح احملــولــة وفــقـا
ألحــكــام اGـادّة 141 مــكـرّر مـن قـانــون الــضــرائب اGــبــاشـرة

والرسوم اGماثلة.

اGـاداGـادّة ة 8 :  : يـحـتـفظ مـفـتش الـضـرائب بـإمـكـانـية طـلب
عنـاصر تـكـميـليـة من الشـركـة احملقق مـعهـا وذلك في إطار
أحــكــام اGــوادّ 19 و20 و20 مــكــرّر 1 من قــانــون اإلجــراءات

اجلبائية.
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qــــذكـــــورة أعالهGــــادّة ة 9 :  : يــــجب إيـــــداع الــــوثــــائـق اGــــاداGا
لــدى اGــصـالح اجلــبـائــيـة اخملــتــصـةq أثــنـاء إيــداع الـتــصـريح

السنوي للنتائج.
اGاداGادّة ة 10 :  : يطبق اإللزام الـوثائقي ابتـداء من السنة

اGاليّة 2010.
اGـاداGـادّة ة 11 :  : يـنـشـر هـذا الـقـرار في اجلـريـدة الـرّسـمـيّة

للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.
حـــــرّر بـــــاجلـــــزائـــــر في 20 جـــــمــــــادى األولى عـــــام 1433

اGوافق 12 أبريل سنة 2012.
كر¢ جوديكر¢ جودي

وزارة وزارة الثقافةالثقافة
قــرار وزاري مـــشـــتــرك مـــؤرقــرار وزاري مـــشـــتــرك مـــؤرّخ في خ في 13 ربـــيع الـــثـــانـي عــام ربـــيع الـــثـــانـي عــام
1433 اGــوافـق  اGــوافـق 6  مــارس ســنــة   مــارس ســنــة q 2012 يــحـــد q يــحـــدّد حــقــوقد حــقــوق

الــدخــول لــلــمــتــاحف الــعــمــومــيــة الــوطــنــيــة وGــراكـزالــدخــول لــلــمــتــاحف الــعــمــومــيــة الــوطــنــيــة وGــراكـز
التفسير ذات الطابع اGتحفي.التفسير ذات الطابع اGتحفي.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
qاليةGإن وزير ا
qووزيرة الثقافة

- �ـقتـضى اGـرسـوم الـرّئاسيّ رقم 10 - 149 اGـؤرّخ
في 14 جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1431 اGــوافق 28 مــايــو ســنــة

qأعضاء احلكومة Xتضمّن تعيG2010 وا

- و�ــــقـــتــــضى اGــــرســــوم الـــتّــــنــــفـــيــــذيّ رقم 91 - 454
اGـــــــــؤرّخ في 16 جـــــــــمـــــــــادى األولـى عــــــــام 1412 اGـــــــــوافق 23
نـــوفـــمـــبـــر ســـنـــة 1991 الـــذي يـــحـــدّد شـــروط إدارة األمالك
اخلـاصــة والــعــامــة الــتـابــعــة لــلــدولــة وتـســيــيــرهــا ويـضــبط

qكيفيات ذلك
- و�قتـضى اGرسوم التّـنفيذيّ رقم 95 - 54 اGؤرّخ
في 15 رمــضــان عـام 1415 اGـوافق 15 فــبـرايــر ســنـة 1995

qاليّةGالذي يحدّد صالحيات وزير ا
- و�قتـضى اGرسوم التّـنفيذيّ رقم 05 - 79 اGؤرّخ
في 17 مـــحـــرّم عــام 1426 اGــوافق 26 فـــبـــرايـــر ســـنـــة 2005

qالذي يحدّد صالحيات وزير الثقافة
- و�ــــقـــتــــضى اGــــرســــوم الـــتّــــنــــفـــيــــذيّ رقم 11 - 352
اGـؤرّخ في 7 ذي القـعـدة عام 1432 اGـوافق 5 أكـتـوبـر سـنة
2011 الذي يـحدّد القـانون األسـاسي النـموذجـي للمـتاحف

qتحفيGومراكز التفسير ذات الطابع ا
يقـريقـرّران مــا يأتي :ران مــا يأتي :

اGــــاداGــــادّة األولى :ة األولى : طـــبـــقـــــا ألحـــكـــام اGـــوادّ 7 و10 و28 من
اGـرسـوم الــتّـنـفـيـذيّ رقم 11-352 اGـؤرّخ في 7 ذي الــقـعـدة
عــــام 1432 اGـــــوافق 5 أكـــــتــــوبـــــر ســـــنــــة 2011 الــــذي يـــــحــــدّد

القانون األساسي النـموذجي للمتاحف ومراكز التفسير
ذات الـــطـــابع اGــتـــحـــفيq يـــهـــدف هــذا الـــقـــــرار إلى حتـــديــد
حـقــوق الـدخــول لـلـمــتـاحف الــعـمـومــيـة الــوطـنـيــة وGـراكـز

التفسير ذات الطابع اGتحفي.
اGـــــاداGـــــادّة ة 2 : : تـــــمـــــثل اإليــــــرادات الـــــنـــــاجتـــــة عن حـــــقـــــوق
الـدخول لـلمـتاحف الـعمـوميـة الوطـنيـة وGراكـز التـفسـير
ذات الــطـابـع اGـتــحـفـيq مـؤشــرات لـتــقــيـيم الــديــنـامــيـكــيـة

اGتحفية في عالقتها مع اجلمهور.
حتــــدد حـــقــــوق الــــدخــــول لــــلــــمـــتـــــاحف الــــعــــمــــومـــــيـــة
الـــوطـــنـــيــة وGــراكـــــز الــتــفـــســـيــر ذات الـــطــابـع اGـــتــحــفي

�ائتي دينار (200 دج).
تـــرفــع حــقــوق الــدخــــول لــلـمــتـــاحف ذات تـســمــــيـة

إلى ثالثمائة دينار (300 دج).

اGــاداGــادّة ة 3 : : ال يــســمـح دفع حــقــوق الـــدخــول لــلـــمــتــاحف
الــعــمــومــيــة الــوطــنــيــةq بـالــدخــول لــلــمــخــازن الــتي تــبــقى
©ــنـوعـة مـنــعـا بـاتــا إالّ لـلـخـبــراء واخملـتـصــX اGـرخص لـهم
قانونا من وزارة الثقافة وذلك ألسباب احلفظ واحلماية.

اGــاداGــادّة ة 4 : : �ـــنح تــخــفــيـض بــنــســبــة ثـالثــX في اGــائــة
(30%) عند شراء مشترك لعشر (10) تذاكر أو أكثر.

Xائة (30%) للفنانGبا Xنح تخفـيض بنسبة ثالث�
وعمال الثقافة.

�نح تخفـيض بنسبة خـمسX باGائة (50%) للـطلبة
.XتمرنGوا XتربصGوا

اGـاداGـادّة ة 5 : : الــدخــول لـلــمــتــاحف الـعــمــومــيـة الــوطــنــيـة
وGراكز التفسير ذات الطابع اGتحفي مجاني لكل من :

q(16) األشخاص دون سن السادسة عشرة -
- طــــالــــبي الــــعــــمل واGــــســــتــــفــــيـــديـن من احلــــد األدنى

qاالجتماعي
qاألشخاص ذوي اإلعاقة ومرافقهم -

- األشــخــاص الــذين يــبــلــغــــون من الــعــمــــر 65 ســنــة
qفمـا فـوق

- مجندي اخلدمة الوطنية.
الــــدخـــــول إلى اGـــــتــــاحف اGـــــوجــــودة داخل احلـــــظــــائــــر
q(تــامـــنــغــست وإيـــلــيــزي) الــثـــقــافــيـــة لــلــصـــحــراء الــكـــبــرى

.Xمجاني للسكان احمللي

اGـاداGـادّة ة 6 : : الــدخــول لـلــمــتــاحف الـعــمــومــيـة الــوطــنــيـة
وGـراكز الـتفسـير ذات الـطابع اGـتحـفيq مجـاني �نـاسبة

األيـام اآلتـية :
- الـيــوم الـعــاGي لـلــمـعـــالم الــذي يـصــادف 18 أبـريـل

qمن كـل سنـة
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وزيرة الثقافةوزيرة الثقافة
خليدة توميخليدة تومي

وزير اGاليةوزير اGالية
كر¢ جوديكر¢ جودي

- الــيــوم الـعــاGي لــلـمــتـاحـف الـذي يــصـادف 18 مـايـو
qمن كل سنـة

- يــوم انــدالع الــثــورة الــتــحـــريــريــة الــذي يــصـــادف
qأول نوفمبر من كل سنة

- عــيـد االســتــقالل والــشــبـــاب من 3 إلى 5 يــــولــيـــو
qمن كـل سنـة

qيوم العلم الذي يصادف 16 أبريل من كل سنة -
- الـيـــوم الــعـــاGـي لـلــمـــرأة الـذي يــصـــادف 8 مـارس

من كـل سنـة.

اGاداGادّة ة 7 : : حتـدّد تسعـيرة خـدمات اGرشـد في اGتاحف
الــعـــمــومـــيــة الـــوطــنـــيــة ومـــراكــز الــتـــفــســـيــر ذات الـــطــابع

اGتحفي كـاآلتي :

qمائتا دينار (200 دج) للشخص الواحد -

- أربــــعــــمـــائــــة ديــــنـــار (400 دج) لــــفــــوج يـــتــــكــــون من
شخصX أو أكثـر.

اGاداGادّة ة 8 : : �كـن مديـر اGتـحف العـمومي الـــوطني أو
مــــركـــز الــــتــــفــــســــيــــر ذي الــــطــــابع اGــــتــــحــــفيq الــــتــــرخــــيص
بــاســتـعــمـــال كــامـيــرا أو آلـــة اللــتـقــــاط الــصـــور ألغــراض

غير جتـاريــة.

يـجب أن يسهر هـذا الترخـيص على حفظ اGمـتلكات
الـثــقـافــــيــة اGـعـــــروضــــة وحــمـايــتـهــا واحملــافــظــــة عــلـيــهــا

وكذا على حفظ حقوق اGؤلف.

وفي هــذه احلـــالــةq يـــجب عــلى الـــشــخـص اGــرخص له
بذلك أن يدفع حقا يحدّد �ائتي دينار (200 دج).

يـكـون إجنـــاز مـشــاريــع الـتصـــويـــر الـفـوتـوغرافي
أو مشـاريع سـيـنمـائـية في اGـتـاحف الـعمـومـيـة الوطـنـية
وفـي مــراكــز الــتـــفــســيــر ذات الـــطــابع اGــتـــحــفيq مــوضــوع
اتـفـاقــيـة تـبــرم مع مـديـريـــة اGـتـحف أو مــركــز الـتــفـسـيـر
بـــعــــد تـــرخـــيص مـن مـــصـــالح وزارة الـــثــــقـــافـــة. ويـــجب أن
تـوضح االتفـاقـيـة التـسـعـيرات اGـطـبـقة وشـروط اسـتغالل

اGنتوج الفوتوغرافي أو السينمائي.

9 : : يـــؤدي حق الــــدخـــول لــــلـــمــــعـــارض اGــــؤقـــتـــة اGــاداGــادّة ة 
الـرمـزيـة الـتي تـنــظـمـهـا اGـتـــاحف أو مـراكـــز الـتـفـســـيـر
إلى زيـادة في الـسـعـر تقـدر حـسب أهـمـية اGـعـرض. يـحدّد
مــبــلغ هــذه الــزيـادة �ــقــرّر من الــوزيــر اGــكـلّـف بـالــثــقــافـة
بنـــاء عـلى اقـتـراح من مـديـر اGـتحـف أو مركـز الـتـفـسـير

ذي الطابع اGتحفي اGعني.

اGاداGادّة ة 10 : : يتم حتـصيـل حقوق الـدخول عـلى مـستوى
مــــدخــل اGــــتـــــاحـف الـــعــــمـــومــــــيــــة الــــوطــــنــــــيـــة ومــــراكــــز
الـتـفــسـيـر ذات الــطـابع اGـتــحـفي لـدى شــبـابـيك مــفـتـوحــة

لبـيع التذاكـر.

يـســـلم لـلــــزوارq مـقــابــل الـدفــعq تــذاكـــر مــقـتــطـعـــة
من دفــــتـــر ذي أرومــــةq مــــلـــغـى من قــــبل اGــــصـــالـح اGـــالــــيّـــة
اخملـتــصــةq تــتــضـمّـن اسم اGــؤسـســــة والــــرقم الــتــســلــسـلي
قـــبـل الـــطـــبـــاعـــــة وســـعــــر وطـــبـــيـــعـــة احلـق الـــواجب دفـــعـه

وتاريخ الدخـول.

يــــــشــــــتــــــرط لالســــــتــــــفــــــادة مـن مــــــجــــــانــــــيــــــة الــــــدخـــــول
والـــتــــخـــفــــيـــضــــاتq تـــقــــد¢ وثـــائق تــــبـــريــــريـــة بــــالـــنــــســـبـــة

لألشخاص اGذكورين في اGادّتX 4 و5 من هذا القرار.

اGـاداGـادّة ة 11 : : يـنـشـر هـذا الـقـرار في اجلـريـدة الـرّسـمـيّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حــــــرّر بـــــاجلــــــزائـــــر في 13 ربــــــيع الـــــثــــــاني عـــــام 1433
اGوافق 6 مارس سنة 2012.

Bوزارة التكوين والتعليم ا=هنيBوزارة التكوين والتعليم ا=هني
قـــرار مــؤرقـــرار مــؤرّخ في خ في 26 جـــمـــادى األولى عـــام  جـــمـــادى األولى عـــام 1433 اGــوافق  اGــوافق 18
أبريل سنة أبريل سنة q2012 يحد يحدّد قائـمة األشغال والنشاطاتد قائـمة األشغال والنشاطات
واخلــــدمـــات الــــتي �ــــكن أن تــــقـــوم بــــهــــا اGـــؤســــســـاتواخلــــدمـــات الــــتي �ــــكن أن تــــقـــوم بــــهــــا اGـــؤســــســـات
الـــعــمـــومـــيــة ذات الـــطـــابع اإلداري الــتـــابـــعــة لـــقـــطــاعالـــعــمـــومـــيــة ذات الـــطـــابع اإلداري الــتـــابـــعــة لـــقـــطــاع
الــتــكــوين والــتــعــلــيم اGــهـنــيــqX زيــادة عــلى مــهــامــهـاالــتــكــوين والــتــعــلــيم اGــهـنــيــqX زيــادة عــلى مــهــامــهـا
الـــرئـــيـــســــيـــةq وكـــيــــفــــيــــات تــــخـــصـــيـص الـــعــــائـــداتالـــرئـــيـــســــيـــةq وكـــيــــفــــيــــات تــــخـــصـــيـص الـــعــــائـــدات

اGـتصلة بها.اGـتصلة بها.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

qXهنيGإنّ وزير التكوين والتعليم ا
- �ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 08 - 07 اGــــؤرّخ في 16
صـفـر عام 1429 اGـوافق 23 فـبـرايـر سـنة 2008 واGـتـضمن

qXهنيGالقانون التوجيهي للتكوين والتعليم ا
- و�ــــــقـــــتــــــضى اGــــــرســـــوم الــــــرّئـــــاسـيّ رقم 10 - 149
اGـؤرّخ في 14 جـمـادى الـثـانـيـة عام 1431 اGـوافق 28 مـايو

qأعضاء احلكومة Xتضمّن تعيGسنة 2010 وا
- و�قتـضى اGرسوم التّـنفيذيّ رقم 92 - 27 اGؤرّخ
في 15 رجب عـــــام 1412 اGـــــوافق 20 يـــــنــــــايـــــر ســـــنـــــة 1992
واGتـضـمن القـانـون األساسي الـنـموذجي Gـراكـز التـكوين

qتمّـمGعدّل واGا qXهني والتمهGا
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- و�ــــقـــتــــضى اGــــرســــوم الـــتّــــنــــفـــيــــذيّ رقم 98 - 412
اGـؤرّخ في 18 شـعـبـان عـام 1419 اGـوافق 7 ديـسـمـبـر سـنة
ســـنــة 1998 الـــذي يــحـــدد كــيـــفــيـــات تــخـــصـــيص الــعـــائــدات
الـناجتة عن اخلدمـات واألشغال الـتي تقوم بهـا اGؤسسات

qزيادة على مهمتها الرئيسية qالعمومية
- و�ــــقـــــتــــضى اGـــــرســــوم الـــــتــــنــــفـــــيــــذي رقم 03 - 87
اGـؤرخ في 30 ذي احلــجّـة عـام 1423 اGـوافق 3 مــارس سـنـة
2003 الـــذي يــحـــدد صالحــيـــات وزيــر الـــتــكــويـن والــتــعـــلــيم

qXهنيGا
- و�ــــقـــــتــــضى اGـــــرســــوم الـــــتــــنــــفـــــيــــذي رقم 05 - 68
اGـؤرخ في 20 ذي احلـجـة عام 1425 اGـوافق 30 يـنـايـر سـنة
2005 الـذي يـحـدد الـقــانـون األسـاسي الـنـمـوذجي لـلـمـراكـز

XـعـوقGلألشـخـاص ا Xـتـخـصـصـة في الـتكـوين والـتـمـهـGا
qجسديا

- و�ــــقـــتــــضى اGــــرســــوم الـــتّــــنــــفـــيــــذيّ رقم 08 - 293
اGــؤرّخ في 20 رمـــضـــان عــام 1429 اGــوافق 20 ســبـــتـــمـــبــر
ســـنــة 2008 الـــذي يـــحـــدد الـــقـــانـــون األســـاسي الـــنـــمـــوذجي

qهنيGعاهد التعليم اG
- و�قتـضى اGرسوم التّـنفيذيّ رقم 09 - 93 اGؤرّخ
في 26 صــــفــــر عـــام 1430 اGــــوافق 22 فــــبــــرايـــر ســــنـــة 2009
XـنتـمGا XـوظفـGتـضـمن القـانون األسـاسي اخلـاص باGوا

qXهنيGلألسالك اخلاصة بالتكوين والتعليم ا
- و�ــــقـــتــــضى اGــــرســــوم الـــتّــــنــــفـــيــــذيّ رقم 09 - 316
اGــؤرّخ في 17 شـــوال عــام 1430 اGــوافق 6 أكــتـــوبـــر ســـنــة
2009 الـــذي يــحـــدد الــقـــانـــون األســاسي لـــلــمـــعـــهــد الـــوطــني

qXهنيGللتكوين والتعليم ا
- و�قتـضى اGرسوم التّـنفيذيّ رقم 10 - 99 اGؤرّخ
في 2 ربيع الـثـاني عام 1431 اGوافق 18مـارس سنة 2010
الذي يحدد القـانون  األساسي النموذجي Gـعاهد التكوين

qXهنيGوالتعليم ا
- و�ــــقـــتــــضى اGــــرســــوم الـــتّــــنــــفـــيــــذيّ رقم 10 - 100
اGــؤرّخ في 2 ربـــيع الـــثـــاني عــام 1431 اGــوافق 18 مــارس
ســـنــة 2010 الــذي يـــحــدد الـــقـــانــون  األســـاسي لــلـــمــؤســـســة
الـوطـنيـة لـلـتجـهـيـزات الـتقـنـيـة والبـيـداغـوجـية لـلـتـكوين

qXهنيGوالتعليم ا
- و�ــــقـــتــــضى اGــــرســــوم الـــتّــــنــــفـــيــــذيّ رقم 12 - 125
اGـؤرّخ في 26 ربـيع الــثــاني عـام 1433 اGـوافق 19 مـارس
ســـنــة 2012 الـــذي يــحـــدد الــقـــانـــون  األســاسي الـــنـــمــوذجي

qهنيGتخصصة في التكوين اGللمعاهد الوطنية ا

يقـريقـرّر ما يأتي :ر ما يأتي :
اGــاداGــادّة األولى : ة األولى : تــطــبــيــقــا ألحــكــام اGــادّة 2 (الــفــقــرة 2)
واGادة 8 من اGـرسـوم التّـنفـيذيّ رقم 98 - 412 اGؤرّخ في
18 شــــعــــبــــان عـــام 1419 اGــــوافق 7 ديــــســــمــــبــــر ســــنـــة 1998

واGـــذكـــور أعـالهq يــهـــدف هـــذا الـــقـــرار إلـى حتـــديـــد قـــائـــمــة

األشـغـال والـنشـاطـات واخلـدمـات الـتي �ـكـن أن تـقـوم بـها
اGؤسـسات العـموميـة ذات الطابع اإلداري الـتابعـة لقطاع
الـــتــكــويـن والــتــعـــلــيم اGـــهــنـــيــX لــفـــائــدة اإلدارات األخــرى
واGـؤسـسـات والــهـيـئــات الـعـمــومـيـة واخلـاصــةq زيـادة عـلى
مــهـــمــتـــهــا الــرئـــيــســيـــةq وكــيــفـــيــات تــخـــصــيص الـــعــائــدات

اGتصلة بها.

اGـــــاداGـــــادّة ة 2 :  : حتـــــدد قـــــائـــــمــــــة األشـــــغـــــال والــــــنـــــشـــــاطـــــات
واخلدمات اGذكورة في اGادة األولى أعالهq كما يأتي :

1 - بـــعــنــوان مــؤســـســات الــهــنـــدســة الــبــيـــداغــوجــيــة - بـــعــنــوان مــؤســـســات الــهــنـــدســة الــبــيـــداغــوجــيــة
(اGـعــهــد الــوطـني لــلــتــكـوين والــتــعــلـيم اGــهــنــيـX ومــعــاهـد(اGـعــهــد الــوطـني لــلــتــكـوين والــتــعــلـيم اGــهــنــيـX ومــعــاهـد

: (XهنيGالتكوين والتعليم ا: (XهنيGالتكوين والتعليم ا
qإجناز الدراسات والبحوث البيداغوجية -

- اGــســـاعــدة الـــتــقـــنــيـــة واالســتـــشــارة فـي الــهـــنــدســة
qالبيداغوجية

- إجنـــــاز كـــــتـــــيـــــبـــــات ومـــــراجع ومـــــجـالت ومـــــقــــاالت
qومنتوجات

qإعداد وإجناز الوثائق والوسائل التعليمية -
- تــــنــــظــــيم دورات الــــتــــكـــــوين وحتــــســــX اGــــســــتــــوى

qعارفGوجتديد ا
- تـــنــــظـــيم و/أو تــــأطـــيــــر احملـــاضـــرات واGــــلـــتــــقـــيـــات

qنتديات واأليام الدراسيةGوا
- تــنــظــيم اGــســابـقــات واالمــتــحــانــات واالخــتــبـارات

اGهنية.

2 - بــــعـــنــــوان اGــــؤســـســــات الـــعــــمــــومـــيــــة لـــلــــتــــكـــوين - بــــعـــنــــوان اGــــؤســـســــات الـــعــــمــــومـــيــــة لـــلــــتــــكـــوين
- Xـهـنـي والـتـمـهـGمـركـز الـتــكـوين ا) XـهـنــيـGوالـتـعـلــيم ا- Xـهـنـي والـتـمـهـGمـركـز الـتــكـوين ا) XـهـنــيـGوالـتـعـلــيم ا
Xــــهــــني والــــتــــمــــهـــGـــتــــخــــصـص في الــــتــــكــــوين اGــــركــــز اGاXــــهــــني والــــتــــمــــهـــGـــتــــخــــصـص في الــــتــــكــــوين اGــــركــــز اGا
لألشـخاص اGـعـوقX جـسـديا - مـعـاهد وطـنـية مـتـخصـصةلألشـخاص اGـعـوقX جـسـديا - مـعـاهد وطـنـية مـتـخصـصة

في التكوين اGهني - معاهد التعليم اGهني) :في التكوين اGهني - معاهد التعليم اGهني) :
- تنـظيم و/أو تأطـير اGلـتقيـات واGنتـديات واأليام

qالدراسية
- تـــقـــد¢ خـــدمـــات (الــــنـــسخ والـــطـــبــــاعـــة والـــســـمـــعي

q(البصري
- اGــســـاعــدة الـــتـــقــنـــيــة والـــبـــيــداغـــوجــيـــة في مـــجــال

qالتكوين
qنشوراتGإجناز  اجملالت وا -

- إجنـــــاز اGــــنـــــتــــوجـــــات الــــنـــــاجتــــة عـن الــــنـــــشــــاطــــات
الـبـيـداغـوجــيـة اGـنـجـزة �ــنـاسـبـة الــتـمـارين الـتـطــبـيـقـيـة

qاحملددة في برامج التكوين أوالتعليم
- تــــصـــــمــــيم و/أو تــــنــــظــــيـم ورشــــات بــــيــــداغــــوجــــيــــة

qعارفGستوى وجتديد اGا Xودورات تكوين وحتس
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qإعداد وإجناز الوثائق والوسائل التعليمية -
- تـــــنــــظـــــيـم وإجـــــراء االمـــــتـــــحـــــانـــــات واGـــــســـــابـــــقــــات
واالخــــتــــبــــارات وكــــذا إعــــداد اGــــواضــــيع لــــفــــائـــدة اإلدارات

األخرى واGؤسسات والهيئات العمومية واخلاصة.

3 - بـعنوان اGؤسسـة الوطنية لـلتجهيـزات التقنية - بـعنوان اGؤسسـة الوطنية لـلتجهيـزات التقنية
: XهنيGالبيداغوجية للتكوين والتعليم ا: XهنيGوالبيداغوجية للتكوين والتعليم ا

- تــــــقـــــــد¢ اخلــــــدمــــــات واحلــــــفـظ وصــــــيــــــانــــــة الــــــعــــــتــــــاد
والـــتـــجــهـــيـــزات لـــفــائـــدة اGـــؤســســـات األخـــرى والــهـــيـــئــات

العمومية واخلاصة.

اGــــاداGــــادّة ة 3 :  : تــــتم األشـــــغــــال والــــنــــشــــاطــــات واخلــــدمــــات
اGــــذكــــورة في اGـــادة 2 أعاله فـي إطـــار طــــلــــبـــيــــات وعــــقـــود
وصـفــقـات واتـفـاقـيـاتq طــبـقـا ألحـكـام اGـادة 3 من اGـرسـوم
التّـنفـيذيّ رقم 98 - 412 اGؤرّخ في  18 شعـبـان عام 1419

اGوافق 7 ديسمبر سنة 1998 واGذكور أعاله.

اGاداGادّة ة 4 :  : يقدم كل طلب إجناز أشغال أو خدمات إلى
مدير اGؤسسة اGعنية.

ال يـــــجـــــوز بـــــأي حـــــال من األحـــــوال أن تـــــنـــــجـــــز هـــــذه
األشـــغـــال والـــنـــشـــاطــات واخلـــدمـــات عـــلـى حـــســـاب اGـــهـــمــة
الرئيسيـة للمؤسسةq وذلك طـبقا ألحكام اGادة األولى من
اGـرسـوم الــتّـنــفـيـذيّ رقم 98 - 412 اGـؤرّخ في 18 شــعـبـان

عام 1419 اGوافق 7 ديسمبر سنة 1998 واGذكور أعاله.

5 :  : يـــقـــبـض الـــعـــون احملـــاسـب اإليـــرادات الـــتي اGــاداGــادّة ة 
يعاينها اآلمر بالصرف.

اGــــــاداGــــــادّة ة 6 :  : تــــــوزع اGــــــوارد الـــــــنــــــاجتـــــــة عـن األشــــــغــــــال
والــــنـــشـــاطــــات واخلـــدمـــات اGــــنـــجــــزةq بـــعـــد طــــرح األعـــبـــاء
اGــتــرتــبــة عــلى إجنــازهــاq طــبــقــا ألحــكــام اGــادتـX 4 و5 من
اGـرسـوم الــتّـنــفـيـذيّ رقم 98 - 412 اGـؤرّخ في 18 شــعـبـان

عام 1419 اGوافق 7 ديسمبر سنة 1998 واGذكور أعاله.

اGــاداGــادّة ة 7 :  : يـــقــصـــد بــعـــبــارة "األعـــبــاء اGــتـــرتــبـــة" عــلى
إجناز األشغال والنشاطات واخلدمات ما يأتي :

- شراء أدوات التـدريب واللوازم والعتاد واألدوات
و/أو اGـــواد اGـــســـتـــعـــمـــلـــة فـي إجنـــاز األشـــغـــال واخلـــدمــات

qطلوبةGا

- اGـصــاريف الـعـامــة الـنـاجتـة عن اســتـعـمـال احملالت
qــلــحــقـةGــنـشــآت والــتــجــهـيــزات كــاألعــبـاء اGوغــيــرهــا من ا

وصيانة اGباني وصيانة التجهيزات إلخ ...

اGــــاداGــــادّة ة 8 :  : يــــجـب أن تــــســــجل اإليــــرادات والــــنــــفــــقـــات
اGــتــعــلــقــة بــاألشــغــال والــنــشــاطــات واخلــدمــات اGــنــصـوص
عــلـــيـــهــا فـي اGــادة 2 أعـالهq في بـــاب خـــارج عن اGـــيـــزانـــيــة

وتدوّن في سجل ملحق يفتح لهذا الغرض.

اGـاداGـادّة ة 9 :  : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســمـيّـة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــــرّر بـــــاجلـــــزائـــــر في 26 جـــــمــــــادى األولى عـــــام 1433
اGوافق 18 أبريل سنة 2012.

الهادي خالديالهادي خالدي

وزارة االتصالوزارة االتصال

قــــرار مــــؤرخ فيقــــرار مــــؤرخ في20 ربــــيع الــــثــــانـي عـــام  ربــــيع الــــثــــانـي عـــام 1433 اGــــوافق  اGــــوافق 13
مـارس سنة مـارس سنة q2012 يتـضمq يتـضمّن تـأسـيس جلنـة قـطاعـيةن تـأسـيس جلنـة قـطاعـية

للصفقات لوزارة االتصال.للصفقات لوزارة االتصال.
ــــــــــــــــــــــــــــ

qإن وزير االتصال

- �ـقــتــضى اGــرســوم الــرّئــاسيّ رقم 10-149 اGـؤرّخ
في 14 جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1431 اGــوافق 28 مــايــو ســنــة

qأعضاء احلكومة Xتضمّن تعيG2010 وا

- و�قـتـضى اGـرسـوم الـرّئـاسيّ رقم 10-236 اGـؤرّخ
في 28 شــــوّال عــــام 1431 اGــــوافق 7 أكــــتــــوبــــر ســــنــــة 2010
qتمّمGعدّل واGا qتضمّن تنظــيم الصفقـات العمومـيةGوا

- و�ــــقـــتــــضى اGــــرســــوم الـــتّــــنــــفـــيــــذيّ رقم 11 - 216
اGــــؤرّخ في 10 رجـب عـــام 1432 اGــــوافق 12 يـــونـــيــــو ســـنـــة

q2011 الّذي يحدّد صالحيات وزيـر االتصـال

يقـريقـرّر مـا يأتي :ر مـا يأتي :

اGـاداGـادّة األولى :ة األولى : تــطـبــيـقــا ألحـكــام اGـادّة 142 مـكـرّر من
اGــرســوم الــرئــاسيّ رقم 10-236 اGــؤرّخ في28 شــوّال عــام
1431 اGــوافق 7 أكــتـــوبــر ســـنــة 2010 واGـــتــضـــمّن تــنـــظــيم

الـصـفـقات الـعـمـومـيـةq اGـعـدّل واGـتـمّمq يـهـدف هـذا الـقرار
إلى تأسيس جلنة قطاعية للصفقات لوزارة االتصال.

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

حــــــرّر بـــــاجلــــــزائـــــر في 20 ربــــــيع الـــــثــــــاني عـــــام 1433
اGوافق 13 مارس سنة 2012.

ناصر مهلناصر مهل
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قــــرار مــــؤرخ فيقــــرار مــــؤرخ في20 ربــــيع الــــثــــانـي عـــام  ربــــيع الــــثــــانـي عـــام 1433 اGــــوافق  اGــــوافق 13
مـــارس ســـنــة مـــارس ســـنــة q2012 يـــتــضـــمq يـــتــضـــمّـن تــشـــكـــيـــلـــة الـــلـــجـــنــةـن تــشـــكـــيـــلـــة الـــلـــجـــنــة

القطاعية للصفقات لوزارة االتصال.القطاعية للصفقات لوزارة االتصال.
ــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب قــرار مـؤرّخ في 20 ربـيع الــثــاني عـام 1433
اGــوافق 13 مـــارس ســـنـــة 2012 حتـــدد تـــشـــكـــيـــلـــة الـــلـــجـــنـــة
الـقـطــاعـيــة لـلـصــفـقــات لـوزارة االتـصــالq تـطــبـيـقــا ألحـكـام
اGـادّة 153 من اGـرســوم الــرّئـاسيّ رقم 10-236 اGـؤرّخ في
28  شــــــوّال عــــــام 1431 اGــــــوافق 7 أكـــــــتــــــوبـــــــر ســـــــنــــــة 2010

qـتمّمGـعـدّل واGا qـتـضـمن تنـظـيم الـصـفقـات الـعـمـوميـةGوا
كما يأتي :

األعضاء الدائمونq األعضاء الدائمونq السيدتان والسادة :
- مــحـــمــد بــوســلـــيــمــانيq األمــX الـــعــامq ©ــثل وزيــر

qرئيسا qاالتصال
- العـربي بلـميـهوبq مـدير اإلدارة والـوسائلq ©ثل

qنائب الرئيس qوزير االتصال
- فــوزيـة بـوحـمــيـديq نـائــبـة مـديــر الـتـكـويـنq ©ـثـلـة

qعضوة qقطاع االتصال

- عــــبـــــد الـــــكـــــامـل حــــاجـيq مـــــديـــــر مـــــســــاعـــــد مـــــكـــــلف
qؤسـسة الـعمـوميـة للـتلـفزيونGبـالدراسـات والتـجهـيز بـا

qعضوا qثل قطاع االتصال©

- آســيــا بــوعــمــرانq ©ــثــلــة وزيــر اGــالــيــة (اGــديــريــة
qعضوة q(العامة للميزانية

- عـبــد الـغــني بــودارq ©ـثل وزيــر اGــالـيــة (اGـديــريـة
qعضوا q(العامة للمحاسبة

qعضوا qثل وزير التجارة© qسعيد زماش -

األعضاء اGستخلفونq األعضاء اGستخلفونq السادة :

qثل قطاع االتصال© qمفتش qابراهيم زايير -

qثل قطاع االتصال© qنائب مدير qسعيد مشواك -

- إبـــراهـــيم زواويq ©ـــثل وزيـــر اGـــالـــيـــة (اGـــديـــريـــة
q(العامة للميزانية

- مــــحـــــمـــــد شــــريـف مـــــولــــوةq ©ـــــثـل وزيــــر اGـــــالـــــيــــة
q(ديرية العامة للمحاسبةGا)

- محمد بوشفرq ©ثل وزير التجارة.
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