
العدد العدد 36

السالسّنة الثانية واخلمسوننة الثانية واخلمسون

االشتراكاالشتراك
سنويسنويّ

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

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

اجلزائر
تونس
اHغرب
ليبيا

موريطانيا

بلدان خارج دول
اHغرب العربي

سنـةسنـة

1070,00 د.ج د.ج

2140,00 د.ج د.ج

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

ثمن العدد الصّادر في السّنY السّابقة : حسب التّسعيرة.
.Yوتسلّم الفهارس مجّانا للمشترك

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

سنـةسنـة

2675,00 د.ج د.ج

5350,00 د.ج د.ج

تزاد عليها
نفقات اإلرسال

األربعاء األربعاء 14 رمضان رمضان  عام  عام 1436 هـهـ

اHوافق أواHوافق أوّل يوليو سنة ل يوليو سنة 2015 م

اإلدارة والتّحرير
األمانة العاماألمانة العامّة للحكومةة للحكومة

WWW.JORADP.DZ

الطّبع واالشتراك
اHطبعة الراHطبعة الرّسميسمّية

حي البساتsY بئر مراد رايسs 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 للمشتركY خارج الوطن
بنك الفالحة والتّنمية الرّيفيّة 060.320.0600.12



14 رمضان  رمضان عام عام  1436 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 236
أوأوّل يوليو سنة ل يوليو سنة 2015 م م

مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة
مـرسوم تـنفـيذي رقـم 15-169 مؤرخ في 6 رمضـان عام 1436 اHوافق 23 يـونـيو سـنة s2015 يـحدد كـيفـيات االعـتمـاد Hمـارسة
نـشــاط اسـتــيـراد الـذهـب والـفـضـــة والـبالتــY اخلــام نـصـف اHـصـنــعـة أو اHــصـنـعــة ونـشــاط اسـتـرجــاع اHـعــادن الـثـمــيـنـة
وتأهيلها.....................................................................................................................................................
مـرسوم تـنـفـيذي رقم 15-170 مـؤرخ في 6 رمضـان عام 1436 اHـوافق 23 يـونـيو سـنة s2015 يعـدل ويـتـمم اHرسـوم الـتنـفـيذي
رقم 03-105 اHؤرخ في 2 محـرم عـام  1424 اHوافق 5 مارس سنة 2003 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص
اخلـاص رقم 105-302 الذي عنوانه " صندوق األمالك العمومية اHنجمية "...........................................................

مراسيم فرديمراسيم فرديّة
مــرسـوم رئــاسيّ مــؤرّخ في 23 شــعــبــان عـام 1436 اHـوافق 11  يــونــيــو ســنـة s2015 يــتــضــمّن إنــهــاء مــهــام مــكــلّف بــالــدّراسـات
والتلخيص برئاسة اجلمهوريّة......................................................................................................................
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 شعبان عام 1436 اHوافق 9  يونيو سنة s2015 يتضمّن إنهاء مـهام مكلّف �همة �صالح رئيس
احلكومة - سابقا..........................................................................................................................................
مرسـومـان رئاسـيّان مـؤرّخان في 21 شعـبان عام 1436 اHوافق 9  يـونـيو سـنة s2015 يـتضـمّنـان إنهـاء مهـام رئيـسي دراسات
�صالح الوزير األوّل....................................................................................................................................
مرسـوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 شعـبان عام 1436 اHوافق 9  يـونـيو سـنة s2015 يـتضـمّن إنهـاء مهـام باHـديريـة العـامة لـلوظـيفة
العمومية - سابقا........................................................................................................................................
مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 21 شـعـبـان عام 1436 اHوافق 9  يـونـيو سـنة s2015 يـتـضمّن إنـهـاء مهـام باHـديـرية الـعـامة لإلصالح
اإلداري  - سابقا........................................................................................................................................
مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 21 شـعـبـان عام 1436 اHـوافق 9  يـونـيـو سـنة s2015 يـتـضـمّن إنـهـاء مهـام مـفـتـشـة بـوزارة الـشؤون
اخلارجية - سابقا........................................................................................................................................
مــرسـوم رئــاسيّ مــؤرّخ في 21 شــعــبــان عـام 1436 اHـوافق 9  يــونــيــو ســنـة s2015 يــتــضــمّن إنــهــاء مــهــام قــنــصل لــلــجــمــهــوريـة
اجلزائرية الد�قراطية الشعبية بغاوو (جمهورية مالي)....................................................................................
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 30 شوّال عام 1435 اHوافق 26  غشت سنة s2014 يتضمّن إنهاء مهام األمY العام لوزارة التجـارة...
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 30 شوّال عام 1435 اHوافق 26  غشت سنة s2014 يـتضمّن إنهاء مـهام اHدير العام لـلمركز الوطني
للدراسات والتحاليل اخلاصة بالتخطيط........................................................................................................
مرسـوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 شعـبان عام 1436 اHوافق 9 يونـيو سنة s2015 يتضـمّن إنهاء مـهام مدير اإلحـصائيـات الفالحية
واألنظمة اHعلوماتية بوزارة الفالحة والتنمية الريفية....................................................................................
مـرســوم رئـاسـيّ مـؤرّخ فـي 30 شـوّال عـام 1435 الـمـوافق 26  غـشـت سـنـة s2014 يتضمّن إنـهاء مهام األمY العام لوزارة
السكن والعمران - سابقـا.............................................................................................................................
مـرسـوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 30 شــوّال عـام 1435 اHـوافق 26  غـشـت سـنة s2014 يــتـضـمّن إنـهـاء مــهـام مـديـر الـتـرقــيـة الـعـقـاريـة
بوزارة السكن والعمران - سابقـا..................................................................................................................
مرسـوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 شعـبان عام 1436 اHوافق 9  يونـيو سنة s2015 يـتضـمّن إنهـاء مهـام نائب مـدير بـوزارة السكن -
سابقا.........................................................................................................................................................
مراسيم رئـاسيّة مؤرّخة في 21 شعـبان عام 1436 اHوافق 9  يونـيو سنة s2015 تـتضمّن إنهـاء مهام بوزارة الـسكن والعمران -
سابقا.........................................................................................................................................................
مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 21 شـعـبـان عام 1436 اHـوافق 9 يـونـيو سـنة s2015 يتـضـمّن إنـهاء مـهـام مـديـر التـعـمـير والـهـنـدسة
اHعمارية والبناء في والية البلـيدة................................................................................................................
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 شعبان عام 1436 اHوافق 9 يونـيو سنة s2015 يـتضمّن إنهاء مهـام مدير التجهـيزات العمومية
في والية سطيف........................................................................................................................................
Yيتـضـمّـنـان إنـهاء مـهـام مـديـرين عـام s2015 ـوافق 9  يـونـيـو سـنةHمـرسـومـان رئـاسـيّان مـؤرّخـان في 21 شـعـبـان عام 1436 ا
.............................................................................................Yلديواني الترقية والتسيير العقـاري في واليت
مرسـوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 شعـبان عام 1436 اHوافق 9  يونـيو سنة s2015 يتـضمّن إنهـاء مهـام رئيس ديوان وزيـر العمـل
والتشغيل والضمان االجتمـاعي....................................................................................................................
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مــرسـوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 21 شـعـبـان عـام 1436 اHـوافق 9  يــونـيـو سـنـة s2015 يـتــضـمّن إنـهــاء مـهـام مــفـتـشـة بــوزارة الـعـمل
والضمان االجتماعي - سابقـا........................................................................................................................
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 شعبان عام 1436 اHوافق 9  يونيو سنة s2015 يتضمّن إنهاء مهـام اHدير العام للمعهد الوطني
للعمـل........................................................................................................................................................
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 شعبان عام 1436 اHوافق 9  يونيو سنة s2015 يتضمّن إنهاء مهام مدير التشغيل في والية البليدة...
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 شعبــان عــام 1436 اHوافــق 11  يونيو سنة s2015 يتضمّن تعيY مدير دراسات برئاسة اجلمهورية.
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 شعبان عام 1436 اHوافق 11  يونيو سنة s2015 يتضمّن تعيY مكلّف �همة �صالح الوزير األول....
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 30 شوّال عام 1435 اHوافق 26  غشت سنة s2014 يتضمّن تعيY األمY العام لوزارة التجارة......
مــرسـوم رئــاسيّ مــؤرّخ في 30 شــوّال عـام 1435 اHـوافق 26  غـشـت سـنـة s2014 يــتـضــمّن تـعــيـY األمـY الــعـام لــوزارة الـسـكن
والعمران واHدينة.......................................................................................................................................
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 30 شوّال عام 1435 اHوافق 26  غشت سنة s2014 يتضمّن تعيY اHدير العام للمرصد الوطني للمدينة.
مـرســومـان رئـاسـيّـان مـؤرّخـان في 21 شـعـبـان عـام 1436 اHـوافق 9  يــونـيـو سـنـة s2015 يـتـضـمّــنـان تـعـيـY مـديـريـن لـلـتـعـمـيـر
.......................................................................................................Yعماريـة والبنـاء في واليتـHوالهندسـة ا
مرسـومـان رئاسـيّان مـؤرّخان في 21 شـعـبـان عام 1436 اHوافق 9  يـونـيو سـنة s2015 يـتضـمّـنان تـعيـY مديـرين لـلتـجهـيزات
العمومية في الواليات.................................................................................................................................
مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 21 شعبان عام 1436 اHوافق 9  يونيو سنة s2015 يتضمّنان تعيY مديرين للسكن في الواليات..
Yمــديـرين عــامـ Yيـتــضــمّـنــان تـعــيـ s2015 ـوافق 9  يــونــيــو ســنـةHمــرســومــان رئــاســيّـان مــؤرّخــان في 21 شــعــبــان عـام 1436 ا
.............................................................................................Yلديواني الترقية والتسيير العقاري في واليت

قرارات مقرقرارات مقرّرات5 آراءرات5 آراء
وزارة البريد وتكنولوجيات اإلعالم واالتصالوزارة البريد وتكنولوجيات اإلعالم واالتصال

قــرار وزاري مـشـتـرك مـؤرخ في 30 جـمـادى الـثـانـيـة عـام 1436 اHـوافق 19 أبـريـل سـنة s2015 يــتـضـمن فــتح فـرع : "اتـصـاالت
سـلـكــيـة والسـلـكــيـة"s تـخــصص "خـدمـات وأنــظـمـة اإلعالم" وحتــديـد بـرنـامــجه الـبـيــداغـوجي  لـنــيل شـهـادة مــهـنـدس دولـة
باHعهد الوطني لالتصاالت وتكنولوجيات اإلعالم واالتصال...............................................................................
قــرار وزاري مـشـتـرك مـؤرخ في 30 جـمـادى الـثـانـيـة عـام 1436 اHـوافق 19 أبـريـل سـنة s2015 يــتـضـمن فــتح فـرع : "اتـصـاالت
سلـكـية والسـلـكيـة"s تخـصص" إعالم آلي وشـبـكات" وحتـديد بـرنـامجه الـبـيداغـوجي  لـنيل شـهادة مـهـندس دولـة بـاHعـهد
الوطني لالتصاالت وتكنولوجيات اإلعالم واالتصال.........................................................................................

قرار وزاري مـشترك مؤرخ في 30 جمادى الـثانية عام 1436 اHوافق 19 أبريـل سنة s2015 يـحدّد البـرنامج البيـداغوجي لفرع :
"اتصـاالت سـلـكـية والسـلـكـيـة"s تخـصص "أنـظـمـة االتـصاالت الـسـلـكـية والالسـلـكـيـة"  لـنيل شـهـادة مـهـندس دولـة بـاHـعـهد
الوطني لالتصاالت وتكنولوجيات اإلعالم واالتصال.........................................................................................
قــرار وزاري مـشـتـرك مـؤرخ في 30 جـمـادى الـثـانـيـة عـام 1436 اHـوافق 19 أبـريـل سـنة s2015 يـحــدد شـروط االلـتـحـاق ونـظـام
الدراسات لنيل شهادة مهندس دولة باHعهد الوطني لالتصاالت وتكنولوجيات اإلعالم واالتصال.............................
قـرار وزاري مــشـتــرك مـؤرخ في 30 جـمــادى الـثــانـيــة عـام 1436 اHـوافق 19 أبـريـل سـنـة s2015 يــحـدد الــتـنــظـيم الــبـيــداغـوجي
للمعهد الوطني لالتصاالت وتكنولوجيات اإلعالم و االتصال..............................................................................
قــرار وزاري مـشـتـرك مـؤرخ في 30 جـمـادى الـثـانـيـة عـام 1436 اHـوافق 19 أبـريـل سـنة s2015 يـحــدد شـروط االلـتـحـاق ونـظـام
الدراسات لنيل شهادة ليسانس مهنية باHعهد الوطني للبريد وتكنولوجيات اإلعالم واالتصال..............................
قـرار وزاري  مـشتـرك مؤرخ في 30 جـمادى الـثـانيـة عام 1436 اHـوافق 19 أبريـل سنة s2015 يتـضـمن الـتنـظـيم البـيـداغوجي
للمعهد الوطني للبريد وتكنولوجيات اإلعالم واالتصال....................................................................................

قــــرار وزاري مـــشـــتــــرك مـــؤرخ في 30 جــــمـــادى الـــثــــانـــيـــة عـــام 1436 اHـــوافق 19 أبـــريـل ســـنـــة s2015 يـــتــــضـــمن فــــتح شــــعـــبـــة :
"تــكــنـولــوجــيــا"s تـخــصص: "تــكــنـولــوجــيـات اإلعالم واالتــصــال وإدارة األعــمـال"s مــيــدان :"عـلــوم وتــكـنــولــوجـيــا" وحتــديـد
برنامجه البيداغوجي لنيل شهادة ماستر مهني باHعهد الوطني للبريد وتكنولوجيات اإلعالم واالتصال.................
قـرار وزاري مـشـترك مـؤرخ في 30 جـمـادى الـثـانـيـة عام 1436 اHـوافق 19 أبـريـل سـنة s2015 يـتـضـمن تـعيـيـن رئـيس اجملـلس
البيداغوجي للمعهد الوطني للبريد وتكنولوجيات اإلعالم واالتصال..................................................................
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مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة
مـرســوم تــنـفــيـذي رقـم مـرســوم تــنـفــيـذي رقـم 15-169 مـؤرخ في  مـؤرخ في 6 رمــضـان عـام رمــضـان عـام
1436  اHـوافق اHـوافق 23 يـونـيــو سـنـة  يـونـيــو سـنـة s2015 يـحـدد كـيـفـيـاتs يـحـدد كـيـفـيـات

االعـتـمـاد Hمـارسـة نـشاط اسـتـيراد الـذهب والـفـضـةاالعـتـمـاد Hمـارسـة نـشاط اسـتـيراد الـذهب والـفـضـة
والبالتY اخلـام نـصف اHصنعة أو اHـصنعة ونشاطوالبالتY اخلـام نـصف اHصنعة أو اHـصنعة ونشاط

استرجاع اHعادن الثمينة وتأهيلها.استرجاع اHعادن الثمينة وتأهيلها.
ـــــــــــــــــــــــــ

sإنّ الوزير األول
sاليةHبناء على تقرير وزير ا -

- وبـناء على الـدستـورs ال سيمـا اHادتان 85-3 و125
s(الفقرة 2)  منه

- و�ـــــــــقـــــــــتـــــــــضـى األمـــــــــر رقم 75-59 اHـــــــــؤرخ في 20
رمــــضــــان عــــام 1395 اHــــوافق 26 ســــبـــــتــــمــــبـــــر ســــنــــة 1975

sتممHعدل واHا sتضمن القانون التجاريHوا
- وبـــمــــقــــتـــضــى األمـــر رقم 76-104 اHــؤرخ في 17
ذي احلــــجـــــة عــــام 1396 اHـــــوافق 9 ديـــــســـــمـــــبـــــر ســـــنــــة 1976
واHـــتـــضـــمـن قـــانـــون الـــضــــرائب غـــيـــر اHــــبـــاشـــرةs اHـــعـــدل

sادة 359 منهHال سيما ا sتممHوا
-  و�ــــقـــتــــضى الــــقــــانـــون رقم 79-07 اHــــؤرخ في 26
شعـبان عام 1399 اHوافق 21 يولـيو سنة 1979 واHـتضمن

sتممHعدل واHا sقانون اجلمارك
- و�قتضى القانون رقم 84-17 اHؤرخ في 8 شوال
Yـتـعـلق بـقـوانـHـوافق 7 يـولـيــو سـنـة 1984 واHعـام 1404 ا

sتممHعدل واHا sاليةHا
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 90-22 اHــــؤرخ في 27
مــحــرم عــام 1411 اHــوافق 18 غــشت ســنــة 1990 واHــتــعــلق

sتممHعدل واHا sبالسجل التجاري
- و�ــقــتــضى األمــر رقم 96-22 اHــؤرخ في 23 صــفــر
عــام 1417 اHــوافق 9 يــولـــيـــو ســـنــة 1996 واHــتـــعـــلق بـــقــمع
مـخـالـفـة الـتـشـريع والـتـنـظـيـم اخلـاصـY بـالـصـرف وحـركة

sتممHعدل واHاsرؤوس األموال من وإلى اخلارج
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 03-10 اHــــؤرخ في 19
جـــمـــادى األولى عـــام 1424 اHــوافق 19 يـــولـــيـــو ســـنـــة 2003

sستدامةHتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية اHوا
- و�قـتـضى األمر رقم 03-11 اHؤرخ في 27 جـمادى
الـثـانــيـة عـام 1424 اHـوافق 26 غــشت سـنـة 2003 واHــتـعـلق

sبالنقد والقرض

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 04-08 اHــــؤرخ في 27
جــمـــادى الــثــانـــيــة عــام 1425 اHــوافق 14 غــشت ســنــة 2004
واHـتــعـلق بـشـروط �ـارسـة األنـشـطـة الـتـجـاريـةs ال سـيـمـا

sادة 25 منهHا

- وبـمـقــتـضـى الــقـانـون رقم 05-01 اHؤرخ في 27
ذي احلـــــجــــــة عـــــام 1425 اHـــــوافق 6 فـــــبــــــرايـــــر ســــــنـــــة  2005
واHتـعلق بـالوقايـة من تـبييـض األموال وتمـويل اإلرهاب

 sتممHعدل واHا sومكافحتهما

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 09-03 اHــــؤرخ في 29
صــفـر عـام 1430 اHـوافق 25 فـبـرايــر سـنـة 2009  واHــتـعـلق

sستهلك وقمع الغشHبحماية ا

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 13-08 اHــــؤرخ في 27
صـفر عام 1435 اHوافق 30 ديسـمبـر سنة 2013 واHـتضمن

sادة 23 منهHال سيما ا s2014 الية لسنةHقانون ا

- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسي رقم 15-125 اHـؤرخ
فـي 25 رجـب عـــــــام 1436 اHــــــــوافق 14 مـــــــايـــــــو ســـــــنــــــة 2015

sأعضاء احلكومة Yتضمن تعيHوا

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 04-190 اHؤرخ
في 22 جــمــادى األولى عـام 1425 اHـوافق 10 يــولـيــو  ســنـة
2004 الـذي يـحـدد كـيـفـيــات االعـتـمـاد واالكـتـتـاب في دفـتـر

الـــشـــروط Hــــمـــارســـة نـــشـــاط اســـتـــيـــراد الـــذهب والـــفـــضـــة
اHصـنوعY أو غـير اHصـنوعY ونـشاط استـرجاع اHعادن

sالثمينة وتأهيلها

sو بعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم ما يأتي يرسم ما يأتي  : 

اHـادة األولى اHـادة األولى  : تطـبـيـقـا ألحـكـام اHادة 359 من قـانون
الــضـرائـب غـيـر اHــبـاشــرةs اHـعــدلـة واHــتـمــمـةs يــهـدف هـذا
اHـرســوم إلى حتــديــد كـيــفــيــات االعـتــمــاد Hــمـارســة نــشـاط
استـيراد الذهب والـفضـة والبالتY اخلـام نصف اHصـنعة
أو اHصنعة ونشاط استرجاع اHعادن الثمينة وتأهيلها.

اHـادة اHـادة 2 : : ال يـعـتـمد بـصـفـة مسـتـورد للـذهب والـفـضة
والبالتY اخلـام نصف اHـصنعـة أو اHصنـعة  طـبقا لـلمادة
359 من قــانــون الــضــرائـب غــيــر اHــبــاشــرةs إال األشــخـاص

اHعنـويون ذوو رأسمال ال يقل عن 200 ملـيون دينار عند
إنشاء الشركة.



5 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 36 14 رمضان  رمضان عام عام  1436 هـ هـ
أوأوّل يوليو سنة ل يوليو سنة 2015 م م

اHـادةاHـادة 3 : : يــســلم االعــتــمـاد بــصــفــة مــســتـرجـع ومـؤهل
اHـــعــادن الــثـــمــيــنــة لـألشــخــاص الـــطــبــيــعـــيــY واألشــخــاص

اHعنويY اHسجلY قانونا في السجل التجاري.

اHـادةاHـادة 4 : : يــقـصــد بــالــذهب والــفـضــة والــبالتــY اخلـام
sــرسـومHفـي مـفــهــوم هــذا ا sــصــنـعــةHـصــنــعــة أو اHنـصـف ا
s06.71 : ـــعــادن الـــثــمـــيــنـــة ذات الــتــعـــريــفـــات اجلــمـــركــيــةHا
s11.71 s10.71 s09.71 s08.71 بــاســتــثـــنــاء تــلك الـــتي تــكــون

sوفـــضالت وبـــقـــايـــا مــعـــادن ثـــمـــيـــنــة sفي شـــكل مـــســـحـــوق
ومعادن عادية ملبسة ومبطنة �عادن ثمينة.        

اHــادة اHــادة  5 : : يـــقـــتــصـــر اســـتـــيــراد مـــصـــنـــوعــات الـــذهب
والفـضة والبـالتY عـلى اجملوهـرات الفـاخرة التـي تساوي
قـيـمـتـهـا اHـصـرح بـهـا لـدى اجلـمـارك مـرتـY ونـصـف اHـرة
(2.5) علـى األقل سعـر الـبـيع اHطـبق في الـسـوق الداخـلـية

خالل السداسي السابق. 

  يـــحــــدد اHـــديـــر الــــعـــام لـــلــــضـــرائب �ــــقـــرر خالل كل
سـداسيs قـواعـد حتـديـد األسـعـار اHـطبـقـة عـلـى اجملـوهرات

الفاخرة.

 اHـادةاHـادة 6 :  : تــخــضع �ــارســة نـشــاط اســتــيــراد الـذهب
والــفــضـــة والــبالتــY اخلــام نـــصف اHــصــنـــعــة أو اHــصــنــعــة
ونشاط اسـترجاع اHـعادن الثـمينـة وتأهيـلها إلى اكـتتاب
صـاحب الـطـلب دفـتـر الـشـروط حـسب تـعـلـيـمـات الـنـمـاذج

اHلحقة بهذا اHرسوم :
Yـلـحق األول : مـسـتـورد الـذهب والـفـضـة والـبالتـHـلـحق األولاHا

اخلام ونصف اHصنع.
اHـلـحق الـثـاني :اHـلـحق الـثـاني : مـسـتـورد اHـصـنـوعـات الفـاخـرة من

.Yالذهب والفضة والبالت

اHلحق الثالث :اHلحق الثالث : مسترجع ومؤهل اHعادن الثمينة.

sــــادة 7 : : يــــســــمح االكـــــتــــتــــاب في دفــــتــــر الــــشــــروطHــــادةاHا
sــصـــالح اجلــبـــائــيــة اخملـــتــصــةHـــعــاين قـــانــونــا مـن طــرف اHا
لـلمـكتـتب بـاحلصـول عـلى اعتـماد بـصـفة مـسـتورد لـلذهب
والــفــضـــة والــبالتــY اخلــام  نـــصف اHــصــنـــعــة أواHــصــنــعــة
ومـــســتـــرجع ومـــؤهل اHـــعـــادن الـــثــمـــيـــنـــةs يــســـلـــمه اHـــديــر

الوالئي للضرائب في أجل  ثالثY (30) يوما.

اHـادةاHـادة 8 :  : يــتــرتب عــلـى عــدم احــتــرام تــعــهــدات دفــتـر
الــشــروط الــسـحـب الـفــوري لالعــتــمــادs وكــذا الـشــطب من
قـائـمـة األشـخاص اHـمـارسـY لـكل نـشـاط يتـعـلق بـصـنـاعة

اجملوهرات.

اHـادةاHـادة 9 :  : حتدد كـيـفـيات تـطـبـيق هـذا اHرسـوم بـقرار
من وزير اHالية.

اHـادةاHـادة 10 : : تــلـــغــى أحــكـــام اHــرســوم الــتــنــفـيــذي رقم
04-190 اHــــؤرخ في 22 جــــمــــادى األولى عـــام 1425 اHــــوافق

10يوليو سنة 2004 واHذكور أعاله.

اHادةاHادة 11 : : يـنشر هـذا اHرسوم في اجلـريدة الرّسـميّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـرر بــاجلــزائـر في 6 رمــضــان عـام 1436 اHـوافق 23
يونيو سنة 2015.

عبد اHالك ساللعبد اHالك سالل
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
اHلحق  األول  اHلحق  األول  

اجلمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبيةاجلمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية
وزارة اHاليةوزارة اHالية
دفتر الشروطدفتر الشروط

أنا اHمضي أسفله.............................................

اHتصرف بصفة.......................................................

حلساب الشركة........................................................
ذات رأسمال...........................................................

 ( مرفقا بنسخة من القانون األساسي)
تسمية الشركة وعنوانها...........................................
مقر الشركة............................................................
اHسجل في السجل التجاري حتت رقم........................
.............................................................................
أطــلـب االعــتــمــاد بــصــفــة مــســتــورد الــذهب والــفــضــة

والبالتY اخلام ونصف اHصنع.
و ألتزم باالحترام الصارم لألحكام اآلتية :

اHــــــادة األولىاHــــــادة األولى : : يــــــتــــــعــــــY عـــــلـى مـــــســـــتـــــورد الـــــذهب
والـــفــــضـــة والـــبالتــــY اخلـــام ونـــصـف اHـــصـــنع الــــتـــصـــريح
بـاطالعه على النصوص الـتشريعيـة والتنظيـميةs ال سيما
قانـون الضرائب غـير اHبـاشرة واHرســوم التنـفيذي رقم
15-169 اHؤرخ في 6 رمـضان عام 1436 اHوافق 23 يـونيو

سـنة 2015 الـذي يـحدد كـيـفـيـات االعـتمـاد Hـمـارسـة نـشاط
استـيراد الذهب والـفضـة والبالتY اخلـام نصف اHصـنعة
أو اHــصـنــعـة ونــشـاط اســتـرجــاع اHـعــادن الـثــمـيــنـة وإعـادة

تأهيلها.

Yادة 2 :  : يصرح مسـتورد الذهب والفضة والبالتHادةاHا
الــــخــــام ونـــصف اHـــصــنـع أنه اطـــلع عـــلى أحـــكـــام اHــادة 10
مـكرر 4 من الـقـانون رقم 05-01 اHـؤرخ في 27 ذي احلـجة
عام 1425 اHوافق 6  فبـراير سنة 2005 واHتعـلق بالوقاية
sمن تــبــيــيـض األمــوال وتــمــويل اإلرهــاب ومـــكــافــحــتــهــمــا

اHعدل واHتمم.
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Yـادة 3  : : يـلزم مـسـتـورد الـذهب والـفـضـة والـبالتHـادة اHا
اخلــام ونـــصف اHــصـــنع بــاالمـــتــثــال لـــلــشــروط اHـــنــصــوص
عليها في التشريع والتنظيم اخلاصY �راقبة الصرف.

اHــــادةاHــــادة 4 : : يــــجب عــــلـى مــــســــتــــورد الــــذهب والــــفــــضــــة
والـــــبالتـــــY اخلـــــام ونــــصـف اHـــــصــــنـع إثـــــبــــات وجـــــود احملل
اخملصص Hمارسـة النشاطs بتقد¡ نسخة طبق األصل من
عـقد اHلكيـة أوs عند االقتضـاءs نسخة من عقـد إيجار معد

لذلك. 
و إذا كـــــــان �ـــــــتـــــــلـكs بـــــــاإلضـــــــافـــــــة إلـى مـــــــؤســـــــســـــــته
الـرئيسيـةs مؤسسة أو عـدة مؤسسات فرعـيةs فإنه يجب
عــلــيه إثــبــات مــلـكــيــتـه لـكـل هــذه احملالت أو تــقــد¡ عــقـد أو

عقود اإليجار اخلاصة بها. 

اHـادة اHـادة 5 : : يــجب أن تـهــيـأ احملالت اخملــصـصــة Hـمــارسـة
الــنــشــاط حـــسب اHــعــايــيـــر اHــنــصــوص عــلـــيــهــا في قــانــون

الضرائب غير اHباشرة.
كمـا يجب تـهيئـتها بـالكيـفيـة التي تسـهل العمـليات

التي يقوم بها أعوان اإلدارة اجلبائية أثناء تدخلهم.
�ـــنع أي اتــصـــال بــY هـــذه احملالت واحملالت اجملــاورة
اخملــــصــــصــــة لــــنــــشــــاطـــات جتــــاريــــة أخــــرىs أو تــــلـك اHــــعـــدة

لالستعمال السكني.
يجب أن تكـون الفـتحات الـضوئـية والنـوافذ اHـطلة
sلكيات اجملاورةHمباشرة على الطريق العمومي أو على ا

مزودة بأقفال مالئمة بكيفية تمنع كل أشكال التملص.

اHـادةاHـادة  6 : : يـجب أن تـكـون احملالت اخملـصـصـة Hـمـارسـة
الــنـــشــاط مــجــهــزة �ــنـــشــآت صــنــاعــيــة Hـــعــاجلــة وتــصــفــيــة

.Yوصناعة الذهب والفضة والبالت

اHـادة اHـادة 7 :  : يـجب أن تـكـون احملالت اخملـصـصـة Hـمـارسـة
نشـاط اسـتـيراد الـذهب والـفـضة والـبالتـY اخلـام ونصف
اHصنع سـهلة الـبلوغ لـلمراقـبة خالل السـاعات القـانونية
لـلنـشاط اHنـصوص عـليـها في قـانون اإلجـراءات اجلبـائية

ودون أي إجراء مسبق.

اHــــادة اHــــادة 8 : : يــــجـب أن يــــكــــون لــــدى مــــســــتــــورد الــــذهب
sـصـنع مـخـبـر حتـاليلHاخلـام ونـصف ا Yوالـفـضـة والبـالت
كــمــا يــجـب أن يــحــوز شــهــادة اجلــودة الــداخــلــيــة اHــعــتــمـدة

اخلاصة باHعادن الثمينة.

اHــــادة اHــــادة 9 :  : يــــجـب أن يــــكــــون لــــدى مــــســــتــــورد الــــذهب
والــفـضــة والــبالتــY اخلــام ونـصـف اHـصــنع وحــدة Hــعــاجلـة
والـتــخـلـص من الـنــفــايـات واخملــلـفــات اHــرتـبــطــة �ـخــتـلف

.Yالعمليات اخلاصة �عاجلة الذهب والفضة والبالت

اHادة اHادة 10 :  : يجب تـبلـيغ اإلدارة اجلبـائيـة مسـبقـا بكل
التغـييرات في الوضـعية مقـارنة بالتـصريحات اHـكتتبة

�وجب دفتر الشروط هذا.

11 : : يـــجب عــــلى مـــســــتـــورد الـــذهـب والـــفـــضـــة اHــادة اHــادة 
والبالتY اخلام ونصف اHـصنع أن يقدم تصريـحا باHهنة
إلى مـفـتـشـيـة الــضـمـان "الـوعـاء" اخملـتـصـة إقـلـيـمـيـاs خالل
الـعشرة (10) أيام الـتي تسبق بـداية الـعملـيةs وهذا طـبقا

للمادة 4 من قانون الضرائب غير اHباشرة.

12 : : يـــجب عــــلى مـــســــتـــورد الـــذهـب والـــفـــضـــة اHــادة اHــادة 
والــبالتــY اخلــام ونـصـف اHـصــنعs أن �ــسك ســجال خــاصـا
بـكل صنف من الـعمـلـياتs مـرقمـا ومؤشـرا علـيه من قبل

رئيس مفتشية الضمان "الوعاء" اخملتص إقليميا.
sويــجب أن يـــقــيـــد في هــذا الـــســجل بـــحــبـــر ال �ــحى
ودون بـياض أو شـطب أو إضـافـةs وعـنـد الـقـيام بـذلكs كل
عـمـلــيـات دخـول وخـروج اHــواد األولـيـة الـثـمــيـنـة واHـعـادن

الثمينة نصف اHصنعة.
يـجب ضـبط هذا الـسـجل كل ثالثة (3) أشهـر. ويـسلم
إلى مـفـتـشـيـة الـضـمـان اHـعـنـيـة كشـف مـحرر وفـق ¨وذج
حتــدده اإلدارة اجلــبـائــيــة يــبـY بــالــتـفــصــيل طــبـيــعــة وعـدد
ووزن اHـعـادن الثـمـينـة اHـشتـراة أو اHـبيـعـةs وكذا مـصدر

التموين والقائمة االسمية للزبائن وعناوينهم.
يـجب أن يقـدم هـذا السـجل لـلـسلـطـة العـمـوميـة عـند
كل طـلبs كمـا يـجب أن �ـسك في مـكـان �ارسـة الـنـشاط
اHــهــني وكــذلـك في األمــكــنــة الــتي تــتم فــيــهــا حــيــازة هــذه

اHصنوعات (اخملزن اHركزي).

Yادة 13 : : يلـزم مسـتـورد الذهب والـفـضة والـبالتHادةاHا
Yــصـــنع بـــالــتـــفــريـق في هـــذا الــســـجل بــHاخلـــام ونـــصف ا
اHواد واHنتوجات الـتي تملكها اHؤسـسة الرئيسية وتلك

التي تملكها كل مؤسسة فرعية.
يـــجب أن تـــزودs وبـــصــفـــة آلـــيــةs اHـــواد واHـــنــتـــجــات
اHوزعـة من طرف اHؤسـسة الرئـيسيـة خملتلف اHـؤسسات
الفـرعـية  �ـلصـقات تـعريـفيـة مرفـقة بـبطـاقة الـتسـليم أو
كل وثـيــقـة حتـتــوي عـلى الــتـسـمــيـة الـتــجـاريــة لـلـمــؤسـسـة

الرئيسية التي تسمح بالتعرف عليها.
يـــجب أن حتـــدد هـــذه الـــوثــائـق بــشـــكـل خــاص اHـــرجع
والـــتــعــيـــY والــعـالمــة والــوزن والـــكــمـــيــة والــســـعــر خــارج

الرسم.

اHــادةاHــادة 14 : : يـــجب عــــلى مـــســــتـــورد الـــذهـب والـــفـــضـــة
والــبالتـY اخلـام ونــصف اHـصـنع أن يــثـبت خـبـرة مــهـنـيـة
قدرهـا خمس عشرة (15) سنة في مجـال معاجلة وتـصفية

.Yالذهب والفضة والبالت
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اHــادةاHــادة 15 : : يـــجب عــــلى مـــســــتـــورد الـــذهـب والـــفـــضـــة
Yـصــنع أن يـوظف عـمـاال فـنـيـHاخلـام ونـصف ا Yوالـبالتـ
مـــؤهـــلـــY وذوي خـــبـــرة في مـــجـــال اHـــعـــاجلـــة والـــتـــصـــفـــيــة

والتحاليل الكيميائية.

اHــادةاHــادة 16 : : يـــجب عــــلى مـــســــتـــورد الـــذهـب والـــفـــضـــة
والبالتY اخلام ونـصف اHصنع أن �سك محـاسبة خاصة
بــاHــوادs فـي مــؤســســتـه الــرئــيــســـيــة و في كل مـــؤســســاته
الفرعيةs في دفتر مرقم ومؤشر عليه من طرف مفتشية
الـــضــمـــان اخملــتـــصـــة إقــلـــيـــمــيـــا. ويـــجب أن يـــدون في هــذا

الدفتر يوميا :

عند الدخولعند الدخول :
1- طــــبـــــيــــعـــــة وعــــدد ووزن وعـــــيــــار اHـــــواد واHــــعــــادن

الثـمـينـة نـصف اHـصنـعـة الـتي يشـتـريـهاs مع ذكـر أسـماء
sوادHوعناوين األشخاص الذين © لديهم شراء هذه ا

s(الشراء) 2- تاريخ العمليات اليومية

s3- تواريخ وأرقام فواتير الشراء

sالحظة عند عمليات اجلردH4- الفوائض ا

5- كـمـيــات اHـواد اHـسـتـوردة مـع ذكـر مـراجع وثـائق

اجلمركة.

عند اخلروجعند اخلروج :
1- طـبــيـعـة وعــدد ووزن وعـيــار اHـواد واHـصــنـوعـات

sبيعةHمن الذهب والفضة ا
2- تــاريخ الـعــمـلــيـات الــيـومــيـة (اHـبــيـعــات) مع ذكـر

sأرقام  وتواريخ الفواتير وكذلك رقم التعريف اجلبائي
3- النواقص اHالحظة أثناء عمليات اجلرد. 

Y17 : : يلـزم مسـتـورد الذهب والـفـضة والـبالت اHادة اHادة 
اخلـام ونــصف اHــصــنع بــاكـتــتــاب تـصــريح لــدى مــفـتــشــيـة
(72)  Yوسـبـعـ Yخالل اثـنـتـ sالـضـمـان اخملــتـصـة إقـلـيـمـيــا
ســــاعــــة بــــعـــــد إجــــراءات اجلــــمـــــركــــةs بــــوصــــول الـــــكــــمــــيــــات
اHـستـوردة مدعـمـا بتـصريح بـالـعرض من أجل االسـتهالك

وسند النقل ( وثيقة الشحن اجلوي).

18 : : يـــجب عــــلى مـــســــتـــورد الـــذهـب والـــفـــضـــة اHــادة اHــادة 
والــبالتــY اHــعــاد تــصــنـيــعــهــاs قــبل إدخــال هــذه اHــواد إلى
الــتــراب الـــوطــنيs تـــمــريــرهـــا عــلى اHــســـبــكــة حـــتى تــقــدم

لرجال اجلمارك في شكل سبائك.
و في جـــمــيع األحـــوالs ال �ــكن أن تــكـــون هــذه اHــواد
أقل من الـعـيـار القـانـوني األدنى اHـطـابق لـطبـيـعـة اHـعدن

.Yالثم

Yادة 19 :  : يلـزم مسـتورد الـذهب والفـضة والـبالتHادة اHا
اخلـام ونـصف اHصـنع بـإعـداد فواتـيـر لكل عـمـليـات الـبيع
الــتي يـــحــقــقــهــا حـــسب الــقــواعــد احملـــددة �ــوجب الــقــانــون

اHعمول به.

Yادة 20 :  : يلـزم مسـتـورد الذهب والـفـضة والـبالتHادةاHا
اخلــام ونــصـف اHــصــنــعــة بــأن يــســلّمs إضــافــة إلى فــواتــيــر
اHــبـــيــعــاتs بـــطــاقـــة تــقـــنــيـــة تــوضح طـــبــيـــعــة وعــدد ووزن

والعيارات اHطابقة لهذه اHواد أو اHنتجات.

21 : : يــــتـــــعـــــهـــــد مــــســـــتـــــورد الـــــذهب والـــــفـــــضــــة اHــــادة اHــــادة 
والــــــبالتــــــY اخلــــــام ونـــــــصف اHــــــصــــــنـع بــــــأالّ يــــــبــــــيع مــــــواد
ومـــنــتـــجـــات الـــذهب و الـــفـــضـــة والــبـالتـــY اخلــام ونـــصف
اHـصنـع إال لألشخـاص الـذين لهم صـفـة صانـعي أو حـرفيي

اجملوهرات.

والـــفـــضـــة 22 :  : ال تــــتم عــــمـــلــــيـــات بـــيـع الـــذهب  اHــادة اHــادة 
والـــبـالتـــY اخلــــام و نـــصـف اHـــصــــنع إال عـن طـــريـق الـــدفع
الـبنـكي ( التـحويل الـبنـكي أو التـسلـيم بشـيك أو وسائل

الدفع الكتابية األخرى).

اHــادةاHــادة 23 : : يـــجب عــــلى مـــســــتـــورد الـــذهـب والـــفـــضـــة
والــــبالتــــY اخلـــام ونــــصف اHـــصــــنع أن يــــقـــدم لــــلـــمــــصـــالح
اجلــبــائـــيــة اخملــتــصــةs عــنــد تــقــد¡ كـل طــلب جــديــد لــشــهــادة
الـتــوطـY الــبـنــكيs قــائـمــة حتـدد هــويـة الــزبـون وطــبـيــعـة

ووزن وقيمة اHنتج اHبيع.

Yادة 24 : : يلـزم مسـتورد الـذهب والفـضة والـبالتHادة اHا
اخلــام ونــصف اHــصــنع بــأن يــودع شــهــريــا لــدى مــفــتــشــيــة
الـــضــــرائب أو مـــركــــز الـــضــــرائب  الـــتــــابع لـــهــــمـــا قــــائـــمـــة
الــزبـائن تــتـضــمن اHـعــلـومـات اHــتـعــلـقــة بـهـويــتـهم (الــلـقب
واالسم  ومـــــقـــــر الــــشـــــركــــة والـــــعــــنـــــوان ورقم الـــــتــــعـــــريف
اجلبـائي) و طبـيعـة ووزن اHعـادن الثـميـنة اHـبيـعة وسـعر
الـبيـع خارج الـرسـوم ومـبلغ الـرسم عـلى الـقـيمـة اHـضـافة

احملصلة.
يـــرفق مــــلـــخص قــــائـــمـــة الــــزبـــائن بــــتـــصـــريـح الـــدفع
الــتـــلــقــائي (G50) لـــلــشــهـــر الــذي يـــلي عــمـــلــيــات الـــبــيع أو

تسليم اHعادن الثمينة.

اHــــادة اHــــادة 25 : : يـــــتــــعـــــهــــد مـــــســــتـــــورد الــــذهـب والــــفـــــضـــــة
والبالتY اخلـام ونصف اHـصنع بـتأمـY العـيار الـقانوني
لـلــمــواد واHـنــتـوجــات اHـســتــوردة  لـدى زبــائـنه وكــذا لـدى

اإلدارة.

Yادة 26 :  : يلـزم مسـتورد الـذهب والفـضة والـبالتHادة اHا
اخلام ونـصف اHصـنع بواجب احلـيطـة واحلذر خالل جـميع
أطـــوار عالقـــة الــعـــملs كـــمــا يـــجب عـــلــيـه أن يــراقب بـــدقــة
الــعــمــلــيــات اHــنـجــزة لــضــمــان مــطــابـقــتــهــا مع اHــعــلــومـات

اخلاصة بزبائنه.
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اHادة اHادة 27 :  : يودع طـلب االعـتمـاد لدى مـدير الـضرائب
الـــوالئي اخملـــتـص إقـــلـــيـــمـــيــــا عـــنـــد تـــوافــــر جـــمـــيع شـــروط

االكتتاب في  دفتر الشروط هذا.

اHــادة اHــادة 28 :  : تــؤدي مــخــالــفــة األحــكـــام الــتــشــريــعــيــة أو
الـــتــنـــظــيــمـــيــة اHـــعــمــول بـــهــاs وعـــدم احــتــرام االلـــتــزامــات
اHكتـتبة اHـتعلقـة بالنشـاط إلى سحب االعتـماد والشطب
الـفــوري من قــائــمـة األشــخــاص اHـمــارســY لـكل األنــشــطـة

اHتعلقة باجملوهرات.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

اHلحق  الثانياHلحق  الثاني
اجلمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبيةاجلمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية

وزارة اHاليةوزارة اHالية
دفتر الشروطدفتر الشروط

أنا اHمضي أسفله.............................................

اHتصرف بصفة.......................................................

حلساب الشركة........................................................
ذات رأسمال...........................................................

 ( مرفقا بنسخة من القانون األساسي)

تسمية الشركة........................................................

مقر الشركة............................................................

اHسجل في السجل التجاري حتت رقم........................

.............................................................................

أطـلب االعـتـماد بـصـفـة مسـتـورد مصـنـوعـات الذهب
والفضة والبالتY الفاخرة.

و ألتزم باالحترام الصارم لألحكام اآلتية :

اHــادة األولى اHــادة األولى  : : يـــتــعــY عــلـى مــســتــورد مـــصــنــوعــات
الــذهب والـفــضــة والــبالتــY الـفــاخــرة الــتـصــريح بــاطالعه
على النـصوص التشـريعيـة والتنـظيمـيةs ال سيـما قانون
الضرائب غيـر اHباشرة واHرسوم التنفيذي رقم 169-15
اHـؤرخ في 6 رمــضــان عـام 1436 اHـوافق 23 يــونــيــو ســنـة
2015 الـــذي يـــحـــدد كـــيـــفـــيـــات االعـــتـــمـــاد Hـــمـــارســـة نـــشــاط

استـيراد الذهب والـفضـة والبالتY اخلـام نصف اHصـنعة
أو اHـــصــــنـــعـــةs ونــــشــــاط اســــتــــرجــــاع اHـــعـــادن الـــثـــمـــيـــنـــة

وتأهيلها.

اHــــادة اHــــادة 2 :  : يــــصــــرح مــــســــتــــورد مــــصــــنـــوعــــات الــــذهب
والفـضة والـبالتY الـفاخـرة أنه اطلع عـلى أحكـام اHادة 10

مـكرر 4 من الـقـانون رقم 05-01 اHـؤرخ في 27 ذي احلـجة
عام 1425 اHوافق 6 فبـراير سـنة 2005 واHـتعـلق بـالوقـاية
sمن تــبــيــيـض األمــوال وتــمــويل اإلرهــاب ومـــكــافــحــتــهــمــا

اHعدل واHتمم. 

اHادة اHادة 3 :  : يلـزم مسـتورد مصـنوعـات الذهب والـفضة
والبالتـY الـفـاخرة بـاالمـتثـال لـلـشروط اHـنـصـوص علـيـها

في التشريع والتنظيم اخلاصY �راقبة الصرف.

4 :  : يــجب عــلى مــســتــورد مــصــنــوعــات الــذهب اHـادة اHـادة 
والـفــضـة والـبالتــY الـفـاخــرة إثـبــات وجـود احملل اخملـصص
Hـمــارســة الــنــشــاطs بـتــقــد¡ نــســخـة طــبق األصـل من عــقـد
اHــلـكــيــة أوs عـنــد االقــتـضــاءs نــسـخــة من عــقــد إيـجــار مــعـد

لذلك. 

وإذا كــان اHــتـرشح �ــتـلـكs بـاإلضــافـة إلـى مـؤســسـته
الــرئـيـســيـةs فـرعــا أو عـدة مــؤسـسـات فــرعـيـةs فــإنه يـجب
عـلــيه إثــبــات مـلــكـيــته لــكل هــذه احملالتs أو تــقـد¡ عــقـد أو

عقود اإليجار اخلاصة بها. 

اHـادة اHـادة 5 : : يــجب أن تـهــيـأ احملالت اخملــصـصــة Hـمــارسـة
الــنــشـاط حــسـب اHـقــايــيس اHــنــصــوص عــلــيــهــا في قــانـون

الضرائب غير اHباشرة.

كمـا يجب تـهيئـتها بـالكيـفيـة التي تسـهل العمـليات
التي يقوم بها أعوان اإلدارة اجلبائية أثناء تدخلهم.

�ـــنع أي اتــصـــال بــY هـــذه احملالت واحملالت اجملــاورة
اخملــــصــــصــــة لــــنــــشــــاطـــات جتــــاريــــة أخــــرىs أو تــــلـك اHــــعـــدة

لالستعمال السكني.

يجب أن تكـون الفـتحات الـضوئـية والنـوافذ اHـطلة
sلكيات اجملاورةHمباشرة على الطريق العمومي أو على ا

مزودة بأقفال مالئمة بكيفية تمنع كل أشكال التملص.

اHـادة اHـادة 6 : : يـجب أن تـكـون احملالت اخملـصـصـة Hـمـارسـة
Yنــشـاط اســتـيــراد مـصـنــوعـات الــذهب والـفــضـة والــبالتـ
الفاخرة سهلة الـبلوغ للمراقبة خالل الـساعات القانونية
لـلنـشاط اHنـصوص عـليـها في قـانون اإلجـراءات اجلبـائية

ودون أي إجراء مسبق.

اHـادة اHـادة 7 :  : يـجب تـبـلـيغ اإلدارة اجلـبـائـيـة مـسـبـقـا بـكل
التغـييرات في الوضـعية مقـارنة بالتـصريحات اHـكتتبة

�وجب  دفتر الشروط هذا.

8 :  : يــجب عــلى مــســتــورد مــصــنــوعــات الــذهب اHـادة اHـادة 
والـــفـــضـــة والـــبـالتـــY الـــفـــاخـــرة أن يـــحـــوز شـــهـــادة اجلــودة

العاHية اHرتبطة بنشاط تسويق اHصنوعات الفاخرة.
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9 : : يــجب عــلى مــســتــورد مــصــنــوعــات الــذهب اHـادة اHـادة 
والفضة والبالتY الـفاخرة أن يثبت خبـرة مهنية قدرها
خـمس عشرة (15) سنـةs كـما يـجب عـليه أن يـوظف عـماال

فنيY مؤهلY في مجال اHعادن الثمينة. 

اHـادة اHـادة 10 :: يــجب عـلى مــسـتــورد مـصــنـوعــات الـذهب
والفضة والبالتY الـفاخرة أن يقدم تصـريحا باHهنة إلى
مــفـــتــشـــيــة الـــضــمـــان "الــوعـــاء" اخملــتــصـــة إقــلـــيــمـــيــاs خالل
الـعشرة (10) أيام الـتي تسـبق بدايـة العـملـية وذلك طـبقا

للمادة 4 من قانون الضرائب غير اHباشرة. 

اHـادة اHـادة 11  : : يـجب عــلى مـسـتـورد مــصـنـوعـات الـذهب
والـفــضـة والــبالتــY الـفــاخـرة أن �ــسك ســجال خـاصــا بـكل
صــنف مـن الــعــمـــلــيـــاتs مــرقــمـــا ومــؤشـــرا عــلــيـه من قــبل

رئيس مفتشية الضمان "الوعاء" اخملتص إقليميا.

ويـــجـب أن يــقـــيـــد في هـــذا الـــســـجل بـــحـــبــر ال �ـــحى
ودون بـياض أو شـطب أو إضـافـةs وعـنـد الـقـيام بـذلكs كل
عـــمـــلـــيـــات دخــول وخـــروج مـــصـــنــوعـــات الـــذهب والـــفـــضــة

والبالتY الفاخرة.

يـضـبط هذا الـسـجل كل ثالثة (3) أشهـرs ويـسلم إلى
مفتشيـة الضمان اHعنيـة كشف محرر وفق ¨وذج حتدده
اإلدارة اجلــبــائـيــةs يـبــY بـالــتـفــصــيل طـبــيـعــة وعـدد ووزن
اHـــعــادن الـــثـــمـــيـــنـــة اHـــشـــتــراة أو اHـــبـــيـــعـــة وكـــذا  مـــصــدر

التموين والقائمة االسمية للزبائن وعناوينهم.

يجب أن يقدم هذا السـجل للسلطات العمومية عند
كل طـلبs كمـا يـجب أن �ـسك في مـكـان �ارسـة الـنـشاط
اHــهــني وكــذلـك في األمــكــنــة الــتي تــتم فــيــهــا حــيــازة هــذه

اHصنوعات (اخملزن اHركزي).

اHــــادة اHــــادة 12 : : يـــــلــــزم مــــســــتـــــورد مــــصــــنـــــوعــــات الــــذهب
sفي هــذا الـسـجل sالــفـاخـرة الــتـمـيــيـز Yوالــفـضـة والــبالتـ
بــY اHـصــنــوعـات الــفــاخـرة الــتي �ــلــكـهــا اHــقـر الــرئــيـسي

وتلك التي تملكها كل مؤسسة فرعية.

يـجب أن تـزودs وبـصـفة آلـيـةs اHـصـنـوعـات الـفـاخرة
اHوزعـة من طرف اHؤسـسة الرئـيسيـة خملتلف اHـؤسسات
الفـرعيـة  �لصـقات تعـريفيـةs مرفقـة ببطـاقة التـسليم أو
كل وثـيـقـة حتــتـوي عـلى الـتـســمـيـة الـتـجـاريــة  لـلـمـؤسـسـة

الرئيسية التي تسمح بالتعرف عليها.

يـــجب أن حتـــدد هـــذه الـــوثــائـق بــشـــكـل خــاص اHـــرجع
والـــتــعــيـــY والــعـالمــة والــوزن والـــكــمـــيــة والــســـعــر خــارج

الرسم.

اHـادةاHـادة 13 :  : يــجب عـلى مــسـتــورد مـصــنـوعــات الـذهب
والفضـة والبالتـY الفـاخرة أن �ـسك محـاسبـة مادية في
مـؤسسـته الرئـيسـية و في كل مـؤسسـة فرعـيةs في دفـتر
مـــرقم ومـــؤشــر عـــلـــيه من مـــفـــتـــشــيـــة الـــضـــمــان اخملـــتـــصــة

إقليميا.

ويجب أن يدون في هذا الدفتر يوميا :

عند الدخولعند الدخول :

 1- طـــبـــيـــعـــة وعـــدد ووزن وعـــيـــار اHـــصــنـــوعـــات من

الـذهب والفضة والـبالتY التي يـشتريهـاs مع ذكر أسماء
sوادHوعناوين األشخاص الذين © لديهم شراء هذه ا

s(الشراء) 2 - تاريخ العمليات اليومية

 s3 - تواريخ وأرقام فواتير الشراء

sالحظة عند عمليات اجلردH4 - الفوائض ا

5 - كـمـيـات اHواد اHـسـتـوردة مع ذكـر مـراجع وثائق
اجلمركة.

عند اخلروجعند اخلروج :

1 - طـبـيـعـة وعـدد ووزن وعـيـار اHـواد واHـصـنـوعـات
sبيعةHا Yمن الذهب والفضة والبالت

2 - تاريـخ العـمـلـيـات الـيـومـيـة (اHـبـيـعات)  مـع ذكر
sأرقام  وتواريخ الفواتير وكذلك رقم التعريف اجلبائي

3 - النواقص اHالحظة أثناء عمليات اجلرد. 

14 : : ال �ـــكـن مـــســـتــــورد مـــصـــنــــوعـــات الـــذهب اHــادة اHــادة 
والــــفــــضـــــة والــــبالتـــــY الــــفــــاخـــــرة أن يــــدخل إلـى الــــتــــراب
الـوطـني إال اHعـادن الـثـمـيـنـة الـتي تتـوفـر فـيـهـا مـقـاييس
احلـــد األدنـى لـــلــعـــيـــارات احملـــددة قـــانـــونـــاs والـــتـي تـــســاوي
قـيـمــتـهـا اHـصـرح بــهـا لـدى اجلـمــارك مـرتـY ونـصف اHـرة

(2.5)  على األقل السعر اHطبق في السوق الداخلية.

اHـادة اHـادة 15 : : يــجب عـلى مــسـتــورد مـصــنـوعــات الـذهب
والفـضة والـبالتY الفـاخرة أن يـسلم إلى أعـوان اجلمارك

الكميات اHستوردة اHصرح بها واHوزونة.

تـــــشــــــمع وتــــــرصص الـــــطــــــرود احملـــــتــــــويـــــة عــــــلى هـــــذه
اHصنوعاتs  بعد أن يضع عليها اHستورد الدمغة. 

تـرسل هذه اHصـنوعات إلى مـكتب الضـمان األقرب
لكي تدمغ وتعلم.

اHــــادة اHــــادة 16 : : يـــــلــــزم مــــســــتـــــورد مــــصــــنـــــوعــــات الــــذهب
والـــفـــضـــة والـــبالتـــY الـــفـــاخـــرة بـــاكـــتـــتـــاب تـــصـــريح لـــدى
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Yوسبع Yمـفتشية الضـمان اخملتصة إقـليميا خالل اثـنت
(72) ســـاعــة بــعـــد إجــراءات اجلــمــركـــةs بــوصــول الـــكــمــيــات
اHـستوردةs مدعـما بتـصريح بالـعرض من أجل االستهالك

وسند النقل ( وثيقة الشحن اجلوي).

اHــــادة اHــــادة 17 : : يـــــلــــزم مــــســــتـــــورد مــــصــــنـــــوعــــات الــــذهب
والفضـة والبالتY الـفاخرة بإعـداد الفواتـير اHتعـلقة بكل
عــمـــلــيــات الـــبــيع الـــتي يـــحــقــقـــهــا حـــسب الــقـــواعــد احملــددة

�وجب القانون اHعمول به.

اHــــادة اHــــادة 18 : : يـــــلــــزم مــــســــتـــــورد مــــصــــنـــــوعــــات الــــذهب
والـــفــــضـــة والـــبـالتـــY الـــفــــاخـــرة بـــأن يــــســـلّمs إســــنـــادا إلى
فـواتـيـر الـبيعs بـطـاقـة تـقـنـية تـوضح طـبـيـعـة وعدد ووزن

والعيارات اHطابقة لهذه اHصنوعات.

19 : : يـــتـــعــــهـــد اHـــســـتـــورد اHـــعـــتـــمـــد بـــأالّ يـــبـــيع اHــادة اHــادة 
مــــصـــنــــوعـــات الــــذهب والــــفــــضـــة والــــبالتــــY الـــفــــاخـــرة إال
YـــســـجـــلــHلـألشـــخـــاص الــذيـن لـــهم صـــفـــة بـــائــعـي احلـــلي وا

قانونا في السجل التجاري.

اHـادة اHـادة 20 :  : ال تــتم عــمـلــيــات بـيع مــصــنـوعــات الـذهب
والفـضـة والـبالتY الـفـاخـرة إال عن  طريق الـدفع الـبـنكي
(الـــتــحــويل الـــبــنــكي أو الــتـــســلــيم بــشـــيك أو طــرق الــدفع

الكتابية األخرى).

اHـادة اHـادة 21  : : يـجب عــلى مـسـتـورد مــصـنـوعـات الـذهب
والـفـضـة والـبالتـY الـفـاخـرة أن يـقـدم لـلـمـصـالـح اجلـبـائـية
اخملـتــصـةs عـنــد كل طـلب جـديــد لـشـهــادة الـتـوطــY الـبـنـكي
يـتــضـمن عــمـلــيــة االسـتــيـرادs قــائـمــة حتـدد هــويـة الــزبـون

وطبيعة ووزن وقيمة اHنتج اHبيع.

اHــــادة اHــــادة 22 :  : يـــــلــــزم مــــســــتـــــورد مــــصــــنـــــوعــــات الــــذهب
والـــفــــضـــة والــــبالتـــY الــــفـــاخــــرة بـــأن يــــودع شـــهــــريـــا لـــدى
sمــفــتــشــيــة الــضـــرائب أو مــركــز الــضــرائـب الــتــابع لــهــمــا
قــائـمـة  الـزبــائن واHـعـلـومــات اHـتـعـلــقـة بـهـويــتـهم  (الـلـقب
واالسم ومقر الشـركة والعنوان ورقم التعريف اجلبائي)
وطــبــيـعــة ووزن اHــعــادن الـثــمــيـنــة اHــبـيــعــة وسـعــر الــبـيع
خـــارج الــــرســـوم ومـــبــــلغ الـــرسـم عـــلى الــــقـــيـــمــــة اHـــضـــافـــة

احملصلة.

يـــرفق مــــلـــخص قــــائـــمـــة الــــزبـــائن بــــتـــصـــريـح الـــدفع
الــتـــلــقــائي (G50) لـــلــشــهـــر الــذي يـــلي عــمـــلــيــات الـــبــيع أو

تسليم اHعادن الثمينة.

اHــــادة اHــــادة 23 :  : يـــــلــــزم مــــســــتـــــورد مــــصــــنـــــوعــــات الــــذهب
والفـضة والـبالتY الفـاخرة بـواجب احليـطة واحلذرs خالل

جــمــيع أطـــوار عالقــة الــعــملs كــمــا يـــجب عــلــيه أن يــراقب
بــدقـة الــعـمـلــيـات اHـنــجـزة من أجل ضــمـان مــطـابـقــتـهـا مع

اHعلومات اخلاصة بزبائنه.

اHادة اHادة 24 :  : يودع طـلب االعـتمـاد لدى مـدير الـضرائب
الـــوالئي اخملـــتـص إقـــلـــيـــمـــيــــا �ـــجـــرد اكـــتــــتـــاب في  دفـــتـــر

الشروط هذا.

اHــادة اHــادة 25 :  : تــؤدي مــخــالــفــة األحــكـــام الــتــشــريــعــيــة أو
الـــتــنـــظـــيــمـــيـــة اHــعـــمــول بـــهـــا وعــدم احـــتـــرام االلــتـــزامــات
اHــكــتـتــبــة اHـتــعــلـقــة بــالـنــشــاط إلى ســحب االعـتــمــاد وكـذا
الــشــطب الــفــوري من قــائــمــة األشــخــاص اHــمــارســY لــكل

األنشطة اHتعلقة باجملوهرات.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

اHلحق الثالثاHلحق الثالث
اجلمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبيةاجلمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية

وزارة اHاليةوزارة اHالية
دفتر الشروطدفتر الشروط

أنا اHمضي أسفله.............................................

اHتصرف بصفة.......................................................

حلساب الشركة........................................................
ذات رأسمال...........................................................

 ( مرفقا بنسخة من القانون األساسي)

تسمية الشركة........................................................

اHقر االجتماعي........................................................

اHسجل في السجل التجاري حتت رقم........................

.............................................................................

أطــلـب االعــتــمــاد بــصـــفــة مــســتــرجـع ومــؤهل اHــعــادن
الثمينة.

و ألتزم باالحترام الصارم لألحكام اآلتية :

اHـادة األولىاHـادة األولى : : يتـعـY على مـسـترجع ومـؤهل اHـعادن
الـثـميـنـة الـتـصـريح بـاطالعه عـلى الـنصـوص الـتـشـريـعـية
والـتــنـظـيـمـيـةs ال ســيـمـا قـانـون الـضــرائب غـيـر اHـبـاشـرة
واHــرسـوم الــتــنــفــيـذي رقم 15-169 اHـؤرخ في 6 رمــضــان
عــــام 1436 اHـــــوافق 23 يـــــونــــيـــــو ســــنــــة 2015 الــــذي يـــــحــــدد
كــيـــفـــيـــات االعـــتـــمـــاد Hــمـــارســـة نـــشـــاط اســـتـــيــراد الـــذهب
sــصــنــعـةHــصــنــعــة أو اHاخلــام نــصف ا Yوالــفــضــة والــبالتــ

ونشاط استرجاع  اHعادن الثمينة وتأهيلها.
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اHـادةاHـادة 2 :  : يــصــرح اHــســتـرجـع  أو الــمــؤهل أنه اطـلع
عـــلى أحــــكـــام اHـــادة 10 مـــكـــرر 4 مـن الـــقــــانـــون رقم 01-05
اHؤرخ في 27 ذي احلـجة عام 1425 اHوافق 6 فبـراير سـنة
2005  واHــتــعـلق بــالــوقـايــة من تــبــيـيض األمــوال وتــمـويل

اإلرهاب ومكافحتهماs اHعدل واHتمم. 

اHــادة اHــادة 3 : : يـــصـــرح اHـــســتـــرجع أو اHـــؤهل بـــأن جـــمــيع
احملـالتs زيــادة عــلى  األحــكــام اخلــاصــة اHــتــعــلــقــة بــالــبــيــئـة
واألمنs قـد هـيـئت حـسب اHـقـايـيس اHـنـصـوص عـليـهـا في

هذا اجملال.

4 :  : يـــجب عــــلى اHـــســـتـــرجـع أو اHـــؤهل إثـــبـــات اHــادة اHــادة 
وجــود احملل اخملــصص Hــمــارســة الــنــشــاطs بــتــقــد¡ نــســخـة
طـبق األصل من عقد اHلـكية أوs عـند االقتضـاءs نسخة من

عقد إيجار معد لذلك.
وإذا كــان اHــتــرشح �ــتــلكs بــاإلضــافــة إلـى اHــؤســسـة
الــرئـيـســيـةs فـرعــا أو عـدة مــؤسـسـات فــرعـيـةs فــإنه يـجب
عـلــيه إثــبــات مـلــكـيــته لــكل هــذه احملالتs أو تــقـد¡ عــقـد أو

عقود اإليجار اخلاصة بها. 

اHـادة اHـادة 5 : : يــجب أن تـهــيـأ احملالت اخملــصـصــة Hـمــارسـة
الــنــشـاط حــسـب اHـقــايــيس اHــنــصــوص عــلــيــهــا في قــانـون

الضرائب غير اHباشرة.
كمـا يجب تـهيئـتها بـالكيـفيـة التي تسـهل العمـليات

التي يقوم بها أعوان اإلدارة اجلبائية أثناء تدخلهم.
�ـــنع أي اتــصـــال بــY هـــذه احملالت واحملالت اجملــاورة
اخملــــصــــصـــــة لــــنــــشــــاطـــــات جتــــاريــــة أخــــرى أو تـــــلك اHــــعــــدة

لالستعمال السكني.
يجب أن تكـون الفـتحات الـضوئـية والنـوافذ اHـطلة
sلكيات اجملاورةHمباشرة على الطريق العمومي أو على ا

مزودة بأقفال مالئمة بكيفية تمنع كل أشكال التملص.

اHـادة اHـادة 6 :  : يـجب أن تـكـون احملالت اخملـصـصـة Hـمـارسـة
نشـاط استـرجاع اHعـادن الثـميـنة وإعـادة تصنـيعـها سـهلة
الــبــلــوغ لـلــمــراقــبــة خالل الــسـاعــات الــقــانــونـيــة لــلــنــشـاط
اHـنصوص عـليها في قـانون اإلجراءات اجلـبائية ودون أي

إجراء مسبق.

اHـادة اHـادة 7 :  : يـجب أن تـكـون احملالت اخملـصـصـة Hـمـارسـة
الــنـــشــاط مــجــهــزة �ــنـــشــآت صــنــاعــيــة Hـــعــاجلــة وتــصــفــيــة

.Yوصناعة الذهب والفضة والبالت

اHـادة اHـادة 8 :  : يــجب أن يــكــون لــدى اHــسـتــرجع أو اHــؤهل
مـخــبـر حتـالـيلs كــمـا يـجب عــلـيه أن يـحــوز شـهـادة اجلـودة

الداخلية اHعتمدة اخلاصة باHعادن الثمينة.

اHـادة اHـادة 9 :  : يــجب أن يــكــون لــدى اHــسـتــرجع أو اHــؤهل
وحـدة Hعاجلة والتـخلص من النفـايات واخمللفـات اHرتبطة
�ــخـــتــلف الـــعــمــلـــيــات اخلــاصـــة �ــعـــاجلــة الــذهب والـــفــضــة

.Yوالبالت

اHـادةاHـادة 10 :  : يجب عـلى اHـسـتـرجع أو اHـؤهل أن يـثبت
خــبــرة مـهــنــيـة قــدرهـا خــمس عــشـرة (15) سـنــة في مــجـال

استرجاع  اHعادن الثمينة وتأهيلها. 

اHـــــادةاHـــــادة 11 : : يـــــجـب عـــــلـى اHـــــســــــتـــــرجـع  أو اHـــــؤهل أن
يـــوظف عـــمـــاال فـــنــيـــY مـــؤهـــلــY وذوي خـــبـــرة في مـــجــال

استرجاع  اHعادن الثمينة وتأهيلها.

اHادة اHادة 12 : : يجب تـبلـيغ اإلدارة اجلبـائيـة مسـبقـا بكل
تـغيـيـرات في الـوضعـيـة مـقارنـة بـالـتصـريـحـات اHكـتـتـبة

�وجب دفتر الشروط هذا .

اHـادة اHـادة 13 : : يجـب علـى اHـستـرجع أو اHـؤهل أن �ـسك
سـجال خـاصـا بـكل صـنـف من الـعـمـلـيـاتs مـرقـمـا ومـؤشـرا
عـلـيه من قـبل رئيـس مفـتـشيـة الـضـمان "الـوعـاء" اخملتص

إقليميا.

ويـــجـب أن يــقـــيـــد في هـــذا الـــســـجل بـــحـــبــر ال �ـــحى
ودون بـياض أو شـطب أو إضـافـةs وعـنـد الـقـيام بـذلكs كل
عـمـلــيـات دخـول وخـروج اHــواد األولـيـة الـثـمــيـنـة واHـعـادن

الثمينة  اHصنوعة.

يضـبط هذا السـجل كل ثالثة (3) أشهـرs و يسلم إلى
مفتشيـة الضمان اHعنيـة كشف محرر وفق ¨وذج حتدده
اإلدارة اجلــبــائــيــة يـبــY بــالــتــفـصــيل طــبــيــعــة وعـدد ووزن
اHـــعــادن الـــثـــمـــيـــنـــة اHـــشـــتــراة أو اHـــبـــيـــعـــةs وكـــذا مـــصــدر

التموين والقائمة االسمية للزبائن وعناوينهم.

اHادة اHادة 14 :  : يلزم اHـستـرجع  أو اHؤهل احلرص في كل
عــــمــــلـــيــــة وحتـت مـــســــؤولــــيــــتهs بــــالــــتـــعــــريـف �ـــصــــدر كل

اHنتوجات واHواد واHصنوعات. 

اHـادة اHـادة 15 : : يـتـعـهـد اHـسـتـرجع أو اHـؤهلs فـيـمـا يخص
مـخــلـفــات اHـعــادن الــثـمــيـنــةs بـالــقـيــام بـإجــراء خـبــرة عـلى
اHــــنـــتــــوجــــات واHــــواد والــــبــــضــــائع بــــالــــنــــســــبــــة لــــنــــوعــــهـــا

ومضمونها.

اHادةاHادة 16 :: يـلزم اHسـترجع أو مؤهل اHـعادن الثـمينة
بــإعـــداد الــفــواتــيـــر اHــتــعـــلــقــة بـــكل عــمــلـــيــات الــبـــيع الــتي
يـــحـــقــــقــــهـــا طــــــبـــقــــا لــلـــقـــواعــد احملـــددة �ــوجـب الــقـــانــون

اHعمول به.  
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اHـــــادةاHـــــادة 17 :: يـــــلــــــزم اHـــــســــــتـــــرجـع  أو مـــــؤهـل اHـــــعـــــادن
الـثميـنةs بـأن يسلّم إسـنادا إلى فـواتيـر اHبيـعاتs بـطاقة
تـــــقــــنـــــيـــــة تــــوضـح حـــــسب احلـــــالــــةs طـــــبـــــيــــعـــــة وعــــدد ووزن
والــعــيـارات اHــطـابــقـة لــهـذه اHــواد أو اHــنـتــوجـات. ويــسـلّم
¨ـوذج الـبطـاقـة التـقـنيـة عـلى مـستـوى مـفتـشـية الـضـمان

اخملتصة إقليميا.

اHــادة اHــادة 18 :: يــجب عـــلى اHـــســتـــرجع أو مــؤهـل اHــعــادن
الثـمينـة أن �تلك جتـهيـزا تقنـيا مالئـما للـقيـام بعمـليات

تأهيل تصفية هذه اHواد.

19 : : ال �ــــــــكـن أن تـــــــطـل احملـالت والـــــــورشـــــــات اHــــــادة اHــــــادة 
اخملــصـصــة  لــعـمــلـيــات تـأهــيل وتـصــفـيــة اHـعــادن الـثــمـيــنـة
وتـــــلك اخملـــــصـــــصـــــة لـــــبـــــيع هـــــذه اHـــــواد إال عـــــلى الـــــطـــــريق

العمومي.

اHـــــادة اHـــــادة 20 : : ال �ـــــكـن اHـــــســـــتـــــرجع أو مـــــؤهـل اHـــــعــــادن
الــــثــــمــــيــــنــــةs في أي حــــال مـن األحــــوالs إعــــادة بــــيع اHــــواد

اHسترجعة محليا على حالها.
ال �ــــكـن أن تــــتم عـــــمــــلــــيــــة بــــيـع هــــذه اHــــواد إال بــــعــــد

إخضاعها لعملية التصفية.

اHـادة اHـادة 21 :  :  يـتــعـهــد اHـســتـرجع أو اHــؤهل بـبــيع مـواد
ومـنتوجات الـذهب والفضة والـبالتY اHستـرجعة واHعاد
تـصـنـيــعـهـا بـعــد الـتـصـفــيـة إالّ لألشـخـاص الــذين لـهم صـفـة

صانعي أو حرفي اجملوهرات.

اHــادة اHــادة 22 :  : يـــجب عـــلى مـــســـتــرجـع أو مـــؤهل اHـــعــادن
الــثــمــيــنــة مــسك مــحــاســبــة خــاصــة بــاHــواد في مــؤســســته
الرئـيـسيـة وفي كل مـؤسسـة فـرعيـة أو محـلs دفتـر مرقم
ومؤشر عليه من قبل مفتشية الضمان اخملتصة إقليميا.

يجب مسك حسابY (يجب مسك حسابY (2) إجباريا) إجباريا :
sسترجعةHواد الثمينة اH1) ا

2) اHواد الثمينة احملصل عليها بعد التصفية. 

اHــــادة اHــــادة 23 :  : يـــــقــــيـــــد في حـــــســـــاب "اHــــواد الـــــثـــــمــــيـــــنــــة
اHسترجعة ".

عند الدخولعند الدخول :
 - وزن اHــواد الـثـمــيـنـة اHـســتـرجـعــة مع ذكـر أسـمـاء
وعـنـاوين األشــخـاص الـذين © لـديــهم شـراء هـذه اHـواد مع

sطابقة لهاHاإلشارة إلى الطبيعة والعيارات ا
 - الكمـيات اHـقر بهـا عنـد أول جرد أو تلك اHـتبـقية

sشكلة للمخزون األوليHمن آخر قفل للحساب وا
 - الفوائض اHسجلة خالل عمليات اجلرد.

ويسجل عند اخلروجويسجل عند اخلروج :

sواد الثمينة اخلاضعة لعمليات التصفيةHوزن ا -

- النواقص اHسجلة أثناء عمليات اجلرد.

اHـادة اHـادة 24 :  : يـقـيـد في حـسـاب "اHـواد الـثـمـيـنة احملـصل
عليها بعد التصفية" عند الدخول :

 - كمـيات الـذهب اخلالص والـفضـة اخلالـصة احملصل
sوجهة لوضعها في السوقHعليها بعد التصفية وا

 - الـــكــــمـــيــــات اHـــقـــر بــــهـــا عــــنـــد اجلــــرد األول أو تـــلك
اHـــتــبــقــيــة من آخــر قــفل لــلــحــســاب واHــشــكــلــة لــلــمــخــزون

sاألولي
 - الفوائض اHسجلة خالل عمليات اجلرد.

اHادةاHادة  25 :  : يـلزم اHـسترجع أو اHـؤهل بواجب احلـيطة
واحلـذر خالل جــمـيع أطـوار عالقــة الـعـمـل كـمـا يــجب عـلـيه
أن يراقب بدقـة العمـليات اHـنجزة لـضمان مـطابقـتها مع

اHعلومات التي يحوزها واخلاصة بزبائنه.

اHادةاHادة  26  : : يودع طلب االعـتماد لدى مدير الضرائب
الــوالئي اخملـتص إقـلـيـمـيـا �ــجـرد اكـتـتـاب دفـتـر الـشـروط

هذا.

27  : : تــؤدي مــخــالــفــة األحــكــام الــتــشــريــعــيـة أو اHـادةاHـادة  
الـــتــنـــظـــيــمـــيـــة اHــعـــمــول بـــهـــا وعــدم احـــتـــرام االلــتـــزامــات
اHـــكـــتـــتـــبـــة واHـــتـــعـــلـــقـــة بـــالـــنـــشـــاط إلى ســـحـب االعـــتـــمــاد
والـشــطب الــفـوري من قــائـمــة األشـخـاص اHــمـارســY لـكل

األنشطة اHتعلقة باجملوهرات .
ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

مــرســوم تــنــفـيــذي رقم مــرســوم تــنــفـيــذي رقم 15-170 مـؤرخ في  مـؤرخ في 6 رمــضــان عـام رمــضــان عـام
1436 اHــوافق  اHــوافق 23 يــونـــيــو ســـنــة  يــونـــيــو ســـنــة s2015 يــعـــدل ويــتــممs يــعـــدل ويــتــمم

اHرسوم الـتنفيذي رقم اHرسوم الـتنفيذي رقم 03-105 اHؤرخ في  اHؤرخ في 2 محـرم محـرم
عــام عــام  1424 اHـوافق  اHـوافق 5 مــارس ســنـة  مــارس ســنـة 2003 الــذي يــحـدد الــذي يــحـدد
كــيـفــيـات تــسـيـيــر حـســاب الـتــخـصــيص اخلــاص رقمكــيـفــيـات تــسـيـيــر حـســاب الـتــخـصــيص اخلــاص رقم
105-302 الذي عـنـوانه " صنـدوق األمالك العـمومـية الذي عـنـوانه " صنـدوق األمالك العـمومـية

اHنجمية ".اHنجمية ".
ـــــــــــــــــــــــــ

sإنّ الوزير األول

- بــنــاء عــلى الــتــقــريــر اHــشــتــرك بــY وزيــر اHــالــيـة
sناجمHووزير الصناعة وا

-  وبـــنـــاء عـــلى الـــدســـتـــورs ال ســـيـــمـــا اHـــادتــان 3-85
sو125  (الفقرة 2) منه
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- و�ــقــتــضـى الــقــانــون رقم 2000-06 اHــؤرخ في 27
رمـــــضـــــان عـــــام 1421 اHـــــوافق 23 ديـــــســـــمـــــبـــــر ســـــنــــة 2000
واHــتـضـمن قــانـون اHــالـيـة لــسـنـة s2001 ال سـيــمـا اHـادة 62

sمنه

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 14-05 اHــــؤرخ في 24
ربـــيع الـــثـــانـي عــام 1435 اHــوافق 24 فــبـــرايـــر ســـنــة 2014

sادة 142 منهHال سيما ا sناجمHتضمن قانون اHوا

- وبـــمـــقــــتـــضـى الـــقــانــون رقم 14-10 اHــؤرخ في 8
ربـــيع األول عـــام 1436 اHــــوافق 30 ديـــســــمـــبــــر ســـنـــة 2014
والـــمــتـــضـــمـن قـــانـــون الـــمــالــيــة لــســنـة s2015 ال ســيــمـا

 sادة 120 منهHا

- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسي رقم 15-125 اHـؤرخ
فـي 25 رجـب عـــــــام 1436 اHــــــــوافق 14 مـــــــايـــــــو ســـــــنــــــة 2015

sأعضاء احلكومة Yتضمن تعيHوا

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 03-105 اHؤرخ
في 2 مــحــرم عـام 1424 اHـوافق 5 مــارس ســنـة 2003 الـذي
يــحـدد كـيـفــيـات تـســيـيـر حـســاب الـتـخــصـيص اخلـاص رقم
105-302 الــــذي عـــنــــوانه " صــــنــــدوق األمالك الــــعـــمــــومــــيـــة

sتمّمHعدّل واHا s" نجميةHا

 sوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي : 

اHــــاداHــــادّة األولى :ة األولى : يــــعـــدّل ويــــتــــمّم هــــذا اHــــرســـوم بــــعض
أحــــكـــام اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 03-105 اHــــؤرخ في 2
مــحـرم عـام 1424 اHـوافق 5 مــارس سـنـة 2003 الــذي يـحـدد
كــيـــفـــيـــات تـــســـيــيـــر حـــســـاب الــتــخـصــيص اخلــاص رقم
105-302 الــــذي عـــنــــوانه " صــــنــــدوق األمالك الــــعـــمــــومــــيـــة

اHنجمية ".

اHــاداHــادّة ة 2 :  : تــعــدل وتـــتــمم أحــكــام اHــادة 3 مـن اHــرسـوم
الـــتـــنــــفـــيـــذي رقم 03-105 اHــــؤرخ في 2 مـــحـــرم عـــام 1424
الـمـوافـق 5 مــارس سـنـة s2003 اHعـدل واHتمم واHـذكور

أعالهs وحترر كما يأتي :

" اHادة 3 : يقيد في هذا احلساب ما يأتي :

في باب اإليرادات :في باب اإليرادات :

- حـــصــة مـن اإلتــاوة اHــســـتــحـــقــة بـــعــنــوان اســـتــغالل
sعدنية الباطنية أو احلفريةHوارد اHا

- نـاجت حـقوق حتـريـر عقـود مـرتبـطـة بالـتـصريـحات
sنجميةHا

sساحيHحصة من ناجت الرسم  ا -

sناقصاتHحصة من نواجت ا -

sنجميةHكل ناجت آخر مرتبط بأنشطة الوكاالت ا -

- عـنـد احلـاجـةs االعتـمـادات الـتـكـميـلـيـة اHـسـجـلة في
مـــيـــزانـــيــــة الـــدولـــة والــــضـــروريـــة ألداء مـــهــــمـــة الـــوكـــاالت

sنجميةHا

- الهبات والوصايا.

في باب النفقات :في باب النفقات :

- تــمـويل نــفـقـات تــسـيــيـر وجتـهــيـز وكــالـة اHـصــلـحـة
اجلـــيــولــوجــيــة اجلــزائـــريــة والــوكــالــة الــوطـــنــيــة لألنــشــطــة

sنجميةHا

- تـــــــــمـــــــــويــل بـــــــــرنـــــــــامـج الـــــــــدراســــــــات والــــــــبــــــــحث
الـــجـــيـــولـــوجــي واHــنــجــمي وإعـــادة إنــشــاء االحــتــيــاطــات

sحلساب الدولة

- كل نــــفــــقـــة أخــــرى مــــرتـــبــــطــــة بــــنـــشــــاط الــــوكـــاالت
اHنجمية.

حتـــدد قــائـــمـــة اإليــرادات والـــنــفـــقــات اHـــســـجــلـــة عــلى
حسـاب التخـصيص هـذا �وجب قـرار مشتـرك بY وزير

اHالية والوزير اHكلف باHناجم".

اHــاداHــادّة  3 : : تــعــدل وتـــتــمم أحــكــام اHــادة 4 مـن اHــرسـوم
الـــتـــنــــفـــيـــذي رقم 03-105 اHــــؤرخ في 2 مـــحـــرم عـــام 1424
الــمـوافـق 5 مــارس سـنـة s2003 اHعـدل واHتـمم واHذكور

أعالهs وحترر كما يأتي :

" اHـادة 4 : تــشـــكل الــبــرامج الــســنــويــة لــعــمل وكــالــة
اHــصــلــحـــة اجلــيــولــوجــيــة اجلــزائــريـــة والــوكــالــة الــوطــنــيــة
لألنشطة اHنـجمية وبرنامج دراسات البحث اجليولوجي
واHـنجـمي وإعـادة تشـكـيل االحـتيـاطـات اHنـجـميـة حلـساب
sـنـاجمHـكـلف بـاHـوافق عـلـيـهـا مـن قـبل الـوزيـر اHا sالـدولـة
بـرنـامج الـعـمل السـنـوي حلـسـاب الـتـخـصيـص اخلاص رقم
105-302 الــــذي عــــنــــوانه "صـــــنــــدوق األمالك الــــعــــمــــومــــيــــة

اHنجمية".

اHـاداHـادّة  4 : : يـنشـر هـذا اHـرسـوم في اجلريـدة الـرّسـمـيّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـرر بــاجلــزائـر في 6 رمــضــان عـام 1436 اHـوافق 23
يونيو سنة 2015.

عبد اHالك ساللعبد اHالك سالل
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مراسيممراسيم فردي فرديّة
مـرســوم رئــاسيمـرســوم رئــاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 23 شـعــبــان عـام  شـعــبــان عـام 1436 اHـوافق اHـوافق
11  يـونـيــو سـنـة   يـونـيــو سـنـة s2015 يـتــضـمs يـتــضـمّن إنــهـاء مـهــام مـكـلن إنــهـاء مـهــام مـكـلّف

بالدبالدّراسات والتلخيص برئاسة اجلمهوريراسات والتلخيص برئاسة اجلمهوريّة.ة.
ـــــــــــــــــــــــــ.

بــمــوجـب مــرســوم رئـاســيّ مـؤرّخ فـي 23 شـعـبان
عــام 1436 اHــوافـق 11 يــــونـــيــــو ســـنــــة 2015 تـــنـــهى مـــهـــام
الــــسّــــيـــــد فــــؤاد شـــــريطs بــــصـــــفــــتـه مــــكـــــلّــــفــــا بـــــالــــدّراســــات
والـتــلــخـيـص بــرئــاسـة الــجــمهـوريـةs لتـكلـيـفه بـوظيـفة

أخـرى.
ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

مرسـوم رئاسيمرسـوم رئاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 21 شعـبان عام  شعـبان عام 1436 اHوافق  اHوافق 9
 يونيو سنة  يونيو سنة s2015 يتضمs يتضمّن إنـهاء مهام مكلن إنـهاء مهام مكلّف �همةف �همة

�صالح رئيس احلكومة - سابقا.�صالح رئيس احلكومة - سابقا.
ـــــــــــــــــــــــــ.

بـــــــــمـــــــــوجــب مــــــــــرســـــــــوم رئـــــــــاســيّ مــــــــــؤرّخ فـي 21
شــعــبــان عـام 1436 اHـوافـق 9 يـــونـيـــو سـنــة 2015 تـنـهى
مـــهــــام الـــسّـــيـــد زهــــيـــر خـــلفs بـــصـــفـــتـه مـــكـــلّـــفـــا �ـــهـــمــــة
�ــــصـــــالح رئـــيـس احلـــكــــومـــــة - ســـابـــقــــاs إلحــــالـــتــه عــــلى

التّقـاعـد.
ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

مـرســومــان رئـاســيمـرســومــان رئـاســيّــان مــؤرــان مــؤرّخـان في خـان في 21 شـعــبــان عـام  شـعــبــان عـام 1436
9  يونـيو سـنة   يونـيو سـنة s2015 يـتضـمs يـتضـمّنـان إنـهاء مـهامنـان إنـهاء مـهام اHوافق اHوافق 

رئيسي دراسات �صالح الوزير األورئيسي دراسات �صالح الوزير األوّل.ل.
ـــــــــــــــــــــــــ.

بـــــــــمـــــــــوجــب مــــــــــرســـــــــوم رئـــــــــاســيّ مــــــــــؤرّخ فـي 21
شــعــبــان عـام 1436 اHـوافــق 9 يـــونـيــو سـنــة 2015 تـنـهى
مــــهــــام الـــسّـــيــدة صـــلـــيـــحـــة شـــيــخـيs بـــصــفـــتـــهـــا رئـــيـــســــة
دراســــــات �ـــــصــــــالح الــــــوزيــــــر األوّلs إلحــــالـــــتــــهـــــــا عـــــلى

التّقـاعـد.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـرســوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 21 شـعــبــان عـام
1436 اHـوافــق 9 يـــونـيــو سـنـة 2015 تـنـهى مـهـام اآلنـســة

أنــيــســـة تـــوشيs بــصــفـتــهــا رئــيـســــة دراســــات �ــصـــالح
الـوزيـر األوّلs إلحالتهـا عـلى التّقـاعـد.

مرسـوم رئاسيمرسـوم رئاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 21 شعـبان عام  شعـبان عام 1436 اHوافق  اHوافق 9
 يـونـيــو سـنـة  يـونـيــو سـنـة s2015 يـتـضـمs يـتـضـمّن إنــهـاء مـهـام بــاHـديـريـةن إنــهـاء مـهـام بــاHـديـريـة

العامة للوظيفة العمومية - سابقا.العامة للوظيفة العمومية - سابقا.
ـــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـرســوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 21 شـعــبــان عـام
1436 اHوافــق 9 يــونـيـو سنـة 2015 تنهـى مهام السّيدين

اآلتي اسـمـاهـمـا بـاHـديـريـة الـعـامـة لـلـوظـيـفـة الـعـمـومـية -
سابقا :

- الـطــيب بــويــعــقــــوبs بــصـفــتـه مــفــتــشـــاs إلحـالــتـه
sعـلى التّقـاعـد

- أحـــمــــد بــــوزيـــديs بــــصــــفــــته نــــائب مــــديـــر لـألجـــور
s2014 ابــتــداء من 3 يـــولــيــو ســنــة sوالـــنـــظــام االجــتــمـــاعي

بسبب إلغـاء الهيكـل.
ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

مرسـوم رئاسيمرسـوم رئاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 21 شعـبان عام  شعـبان عام 1436 اHوافق  اHوافق 9
 يـونـيـو سـنة  يـونـيـو سـنة s2015 يـتـضمs يـتـضمّن إنـهـاء مـهام بـاHـديـريةن إنـهـاء مـهام بـاHـديـرية

العامة لإلصالح اإلداري  - سابقا.العامة لإلصالح اإلداري  - سابقا.
ـــــــــــــــــــــــــ.

�ــوجب مـرســوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 21 شـعــبــان عـام
1436 اHـوافــق 9 يـــونـيــو سـنــة 2015 تـنــهىs ابـتـداء من 3

يــــولــــيــــو ســــنـــة s2014 مـــهــــام اآلنــــســــة والــــسّــــيـــديـن اآلتــــيـــة
sــديــريــة الـــعــامــة لإلصـالح اإلداري - ســابــقــاHأســمــاؤهم بـــا

بسبب إلغـاء الهيكـل :
sبصفته مديرا عاما sبومدين بن عثمان -
sبصفته رئيس دراسات sجنيب حمداش -
- حكيمة قزاتيs بصفتها رئيسة دراسات.

ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

مرسـوم رئاسيمرسـوم رئاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 21 شعـبان عام  شعـبان عام 1436 اHوافق  اHوافق 9
 يــونــيــو ســنـة  يــونــيــو ســنـة s2015 يــتــضــمs يــتــضــمّن إنــهــاء مــهــام مــفــتــشــةن إنــهــاء مــهــام مــفــتــشــة

بوزارة الشؤون اخلارجية - سابقا.بوزارة الشؤون اخلارجية - سابقا.
ـــــــــــــــــــــــــ.

�ــوجب مـرســوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 21 شـعــبــان عـام
1436 اHـوافــق 9 يـــونـيــو سـنــة 2015 تـنــهىs ابـتـداء من 6

sمــهـــام الــسّــيـــدة خــيــرة مـــحــجــوب s2014 ســبـــتــمــبـــر ســنــة
sبــصـفــتــهـا مــفــتـشــة بــوزارة الــشـؤون اخلــارجــيـة - ســابــقـا

بسبب الوفاة.
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مرسـوم رئاسيمرسـوم رئاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 21 شعـبان عام  شعـبان عام 1436 اHوافق  اHوافق 9
 يــونـــيــو ســـنــة  يــونـــيــو ســـنــة s2015 يــتـــضـــمs يــتـــضـــمّن إنــهـــاء مـــهــام قـــنــصلن إنــهـــاء مـــهــام قـــنــصل
لـلجمهوريـة اجلزائرية الد�ـقراطية الشـعبية بغاوولـلجمهوريـة اجلزائرية الد�ـقراطية الشـعبية بغاوو

(جمهورية مالي).(جمهورية مالي).
ـــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـرســوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 21 شـعــبــان عـام
1436 اHوافـق 9 يــونـيــو سـنـة 2015 تنـهىs ابتداء من 30

غــشت ســنـة s2014 مــهــام الــسّـيــد بــوعالم ســايسs بــصــفـته
قــنـصال لـلـجـمــهـوريـة اجلـزائـريــة الـد�ـقـراطــيــة الـشـعـبــيـة

بغــاوو (جمهوريــة مـالي)s بسبب الـوفـاة.
ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

مرسـوم رئـاسيمرسـوم رئـاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 30 شـو شـوّال عام ال عام 1435 اHوافق  اHوافق 26
 غـشت سنة  غـشت سنة s2014 يتـضـمs يتـضـمّن إنهـاء مهـام األمY الـعامن إنهـاء مهـام األمY الـعام

لوزارة التجـارة.لوزارة التجـارة.
ـــــــــــــــــــــــــ

�ـــوجب مـــرســــوم رئـــاسيّ مـــؤرّخ في 30 شـــوّال عــام
1435 اHــوافق 26 غـــشت ســـنــة 2014 تـــنــهـى مـــهـــام الـــسّـــيــد

sبــصــفــته أمــيــنــا عــامــا لــوزارة الــتــجــارة sــاطيHعــيــسى ز
لتكليفه بوظيفة أخـرى.

ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

مرسـوم رئـاسيمرسـوم رئـاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 30 شـو شـوّال عام ال عام 1435 اHوافق  اHوافق 26
 غـشت سـنة  غـشت سـنة s2014 يـتـضمs يـتـضمّن إنـهـاء مـهام اHـديـر الـعامن إنـهـاء مـهام اHـديـر الـعام
لــلــمــركــز الــوطــني لــلــدراســات والــتــحــالــيل اخلــاصــةلــلــمــركــز الــوطــني لــلــدراســات والــتــحــالــيل اخلــاصــة

بالتخطيط.بالتخطيط.
ـــــــــــــــــــــــــ

�ـــوجب مـــرســــوم رئـــاسيّ مـــؤرّخ في 30 شـــوّال عــام
1435 اHــوافـق 26 غــشت ســنـــة 2014 تــنــهـى مــهــام الـــسّــيــد

الــهــادي مــقـبــولs بــصــفــته مــديــرا عـامــا لــلــمــركــز الـوطــني
لـــلــدراســات والــتــحــالــيل اخلــاصــة بــالــتــخــطــيطs لــتــكــلــيــفه

بوظيفة أخـرى.
ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

مرسـوم رئاسيمرسـوم رئاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 21 شعـبان عام  شعـبان عام 1436 اHوافق  اHوافق 9
 يـــونـــيـــو ســـنـــة  يـــونـــيـــو ســـنـــة s2015 يـــتـــضـــمs يـــتـــضـــمّن إنـــهـــاء مـــهـــام مـــديـــرن إنـــهـــاء مـــهـــام مـــديـــر
اإلحــصـــائـــيـــات الـــفالحـــيـــة واألنـــظـــمــة اHـــعـــلـــومـــاتـــيــةاإلحــصـــائـــيـــات الـــفالحـــيـــة واألنـــظـــمــة اHـــعـــلـــومـــاتـــيــة

بوزارة الفالحة والتنمية الريفية.بوزارة الفالحة والتنمية الريفية.
ـــــــــــــــــــــــــ.

بـــــــــمـــــــــوجــب مــــــــــرســـــــــوم رئـــــــــاســيّ مــــــــــؤرّخ فـي 21
شـــعــــبـــان عـــام 1436 الــــمـــوافـــق 9 يــــونـــيـــو ســـنـــة 2015

تـــنــهـى مــهـــام الـــسـّـــيـــد حـــســـيـن عــبــد الــغــفــورs بــصــفــته
مــديــرا لإلحــصــائــيــات الــفـالحــيــة واألنــظــمــة اHــعــلــومــاتــيـة
بـــوزارة الــفـالحـــة والـــتـــنــمــــيــة الــــريـــفـــيـــةs إلحـــالــتــه عــلى

التّقـاعـد.
ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

مــــــــرســــــــوم رئــــــــاســيمــــــــرســــــــوم رئــــــــاســيّ مــــــــؤر مــــــــؤرّخ فـي خ فـي 30 شــــــــو شــــــــوّال عـــــــام ال عـــــــام 1435
الـــمـــوافق الـــمـــوافق 26  غـــشـت ســـنـــة   غـــشـت ســـنـــة s2014 يـــتــضــمs يـــتــضــمّن إنــهــاءن إنــهــاء
مـــهــــام األمـــY الـــعــــام لـــوزارة الــــســـكن والــــعـــمـــران -مـــهــــام األمـــY الـــعــــام لـــوزارة الــــســـكن والــــعـــمـــران -

سابقـا.سابقـا.
ـــــــــــــــــــــــــ

بـــمـــوجـب مــرســـوم رئــاسـيّ مــؤرّخ فـي 30 شــوّال
عـــــام 1435 الـــــمـــــوافــق 26 غـــــشـت ســـــنــــــة 2014 تـــــنـــــهـى
مـــهــام الـــسّـــيـــد عـــلـي بـــولــعـــراسs بــصــفـتـه أمـيــنــا عــامـا
لـوزارة الـســكـن والـعـمــران - سـابـقــاs لـتـكــلـيـفـه بــوظـيـفــة

أخـرى.
ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

مرسـوم رئـاسيمرسـوم رئـاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 30 شـو شـوّال عام ال عام 1435 اHوافق  اHوافق 26
 غــــشت ســــنـــة  غــــشت ســــنـــة s2014 يـــتــــضــــمs يـــتــــضــــمّـن إنـــهــــاء مــــهــــام مــــديـــرـن إنـــهــــاء مــــهــــام مــــديـــر
الـــتــرقـــيـــة الــعـــقــاريـــة بــوزارة الـــســـكن والــعـــمــران -الـــتــرقـــيـــة الــعـــقــاريـــة بــوزارة الـــســـكن والــعـــمــران -

سابقـا.سابقـا.
ـــــــــــــــــــــــــ

�ـــوجب مـــرســــوم رئـــاسيّ مـــؤرّخ في 30 شـــوّال عــام
1435 اHــوافـق 26 غــشت ســنـــة 2014 تــنــهـى مــهــام الـــسّــيــد

نــصــر الــدين عــزامs بــصــفـــته مــديــرا لــلــتــرقــيــة الــعــقــاريــة
بــــوزارة الــــســــكــــن والــــعــــمــــــران - ســــابــــقــــــا لـــــتــــكــــلــــيــــفــه

بـوظيفـــة أخـرى.

ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

مرسـوم رئاسيمرسـوم رئاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 21 شعـبان عام  شعـبان عام 1436 اHوافق  اHوافق 9
 يونـيو سـنة  يونـيو سـنة s2015 يتـضـمs يتـضـمّن إنهـاء مهـام نائب مـديرن إنهـاء مهـام نائب مـدير

بوزارة السكن - سابقا.بوزارة السكن - سابقا.
ـــــــــــــــــــــــــ

بــــمـــوجـب مــــرســوم رئـــاسيّ مــؤرّخ في 21 شــعــبــان
عــام 1436 اHــوافــق 9 يـــــونـــيــــو ســـنــــة 2015 تـــنـــهى مـــهـــام
الــسّــيـــد مــحــمـــد فــريـــةs بــصــفـــته نــائـب مــديــر لـــلــتــطـــبــيق
والــــرقـــــابــــة بــــوزارة الــــســــكـن - ســــابــــقـــــاs إلحـــــالــــتـه عـــــلى

التّقـاعـد.



14 رمضان  رمضان عام عام  1436 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 1636
أوأوّل يوليو سنة ل يوليو سنة 2015 م م

مراسيـم رئاسيمراسيـم رئاسيّة مؤرة مؤرّخة في خة في 21 شعبان عام  شعبان عام 1436 اHوافق اHوافق
9  يـونـيــو سـنـة   يـونـيــو سـنـة s2015 تــتـضــمs تــتـضــمّن إنـهــاء مـهــام بـوزارةن إنـهــاء مـهــام بـوزارة

السكن والعمران - سابقا.السكن والعمران - سابقا.
ـــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـرســوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 21 شـعــبــان عـام
1436 اHوافــق 9 يــونـيـو سنـة 2015 تنهـى مهام السّيدين

sاآلتي اسمـاهمـا بــوزارة الـسكـــن والعـمـــران - ســابقـــا
إلحالتهمــا عـلى التقاعد :

- أحمد ناصريs بصـفته مديرا للتنمية والتخطيط
sالعمراني

- عبد الـقادر مـرزوقs بصـفته نـائب مديـر لبـرمجة
االستثمارات العمرانية.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـرســوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 21 شـعــبــان عـام
1436 اHـوافــق 9 يـــونـيـــو سـنــة 2015 تـنـهـى مـهـام الــسّـيـد

مــحـــمــد زوخs بــصـــفــته مـــكــلّــفـــا بــالـــدّراســات والــتـــلــخــيص
بــــوزارة الـــــســــكـن والــــعـــــمــــران - ســـــابــــقـــــاs إلحـــــالــــتـه عــــلى

التّقـاعـد.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـرســوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 21 شـعــبــان عـام
1436 اHـوافــق 9 يـــونـيــو سـنـة 2015 تـنهـى مـهـام الـسّـيدة

صـلــيــحــة بـلــوشــرانيs بــصـفــتــهــا مـديــرة لــلـبــحث والــبــنـاء
بــــوزارة الـــســــكن والــــعـــمــــران - ســــابـــقــــاs إلحــــالـــتــــهــــا عـــلى

التّقـاعـد.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـرســوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 21 شـعــبــان عـام
1436 اHـوافــق 9 يـــونـيـــو سـنــة 2015 تـنـهـى مـهـام الــسّـيـد

مــــحــــمـــد صــــالـح غـــنــــامs بــــصــــفــــته نــــائب مــــديــــر لــــلـــوثــــائق
واألرشيف بوزارة السكن والعمران - سابقا.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـرســوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 21 شـعــبــان عـام
1436 اHوافـق 9 يــونـيــو سـنـة 2015 تنـهىs ابتداء من 15

أبــريل سـنـة s2013 مــهـام الــسّـيــد أحـمــد حـمــدانيs بـصــفـته
نــــائب مــــديـــر لــــلـــعــــمــــلـــيــــات الـــعــــقــــاريـــة بــــوزارة الــــســـكـن

والعمران - سابقاs بسبب إلغـاء الهيكـل.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�وجب مـرسوم رئـاسيّ مؤرّخ في 21 شعـبــان عــام
1436 اHوافـق 9 يــونـيــو سـنـة 2015 تنـهىs ابتداء من 15

أبـريل سنة s2013 مهـام السّيـد خالـد يسعـدs بصـفته نائب
مـــديــر لإلحـــصـــائــيـــات والــدّراســـات االقــتـــصــاديـــة بــوزارة

السكن والعمران - سابقاs بسبب إلغـاء الهيكـل.
ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

مرسـوم رئاسيمرسـوم رئاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 21 شعـبان عام  شعـبان عام 1436 اHوافق  اHوافق 9
 يـــونـــيـــو ســـنـــة  يـــونـــيـــو ســـنـــة s2015 يـــتـــضـــمs يـــتـــضـــمّن إنـــهـــاء مـــهـــام مـــديـــرن إنـــهـــاء مـــهـــام مـــديـــر
الـتــعــمـيــر والـهــنــدسـة اHــعــمـاريــة والـبــنــاء في واليـةالـتــعــمـيــر والـهــنــدسـة اHــعــمـاريــة والـبــنــاء في واليـة

البلـيدة.البلـيدة.
ـــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـرســوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 21 شـعــبــان عـام
1436 اHـوافــق 9 يـــونـيـــو سـنــة 2015 تـنـهـى مـهـام الــسّـيـد

فـــيـــصل وارثs بـــصـــفـــتـه مـــديـــرا لـــلـــتـــعـــمـــيـــر والـــهـــنـــدســة
اHـــعــمـــاريـــــة والـــبـــنــــاء في واليـــــة الـــبــلــــيـــدةs لـــتـــكـــلــيـــفــه

بوظيفــة أخـرى.
ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

مرسـوم رئاسيمرسـوم رئاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 21 شعـبان عام  شعـبان عام 1436 اHوافق  اHوافق 9
 يـــونـــيـــو ســـنـــة  يـــونـــيـــو ســـنـــة s2015 يـــتـــضـــمs يـــتـــضـــمّن إنـــهـــاء مـــهـــام مـــديـــرن إنـــهـــاء مـــهـــام مـــديـــر

التجهيزات العمومية في والية سطيف.التجهيزات العمومية في والية سطيف.
ـــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـرســوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 21 شـعــبــان عـام
1436 اHـوافــق 9 يـــونـيـــو سـنــة 2015 تـنـهـى مـهـام الــسّـيـد

مـــحــــمـــد يــــزيـــد قــــواويs بـــصــــفـــته مــــديـــرا لــــلـــتــــجـــهــــيـــزات
العمومية في والية سطيفs لتكليفه بوظيفة أخـرى.

ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

مـرســومــان رئـاســيمـرســومــان رئـاســيّــان مــؤرــان مــؤرّخـان في خـان في 21 شـعــبــان عـام  شـعــبــان عـام 1436
9  يونـيو سـنة   يونـيو سـنة s2015 يـتضـمs يـتضـمّنـان إنـهاء مـهامنـان إنـهاء مـهام اHوافق اHوافق 
مـــديـــرين عـــامـــY لـــديـــواني الـــتـــرقـــيـــة والـــتـــســـيـــيــرمـــديـــرين عـــامـــY لـــديـــواني الـــتـــرقـــيـــة والـــتـــســـيـــيــر

.Yالعقـاري في واليت.Yالعقـاري في واليت
ـــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـرســوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 21 شـعــبــان عـام
1436 اHـوافــق 9 يـــونـيـــو سـنــة 2015 تـنـهـى مـهـام الــسّـيـد

الطاهر زيانيs بـصفتـه مديــرا عـامــا لديــوان التـرقــية
والـــتـــســـيــــيـــر الـــعـــقـــــاري في واليــــــة مـــيـــلـــــةs لـــتـــكـــلـــيـــفــه

بـوظيفـة أخـرى.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـرســوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 21 شـعــبــان عـام
1436 اHـوافــق 9 يـــونـيـــو سـنــة 2015 تـنـهـى مـهـام الــسّـيـد

الـسعـيـد روبةs بـصـفـته مديـــرا عــامـا لـديـــوان التــرقـــية
والـــتــســـيـــيـــر الــعـــقـــــاري في واليـــــة تــيـــبـــازةs لـــتــكـــلـــيــفـه

بـوظيفـة أخـرى.
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مرسـوم رئاسيمرسـوم رئاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 21 شعـبان عام  شعـبان عام 1436 اHوافق  اHوافق 9
 يــونـــيـــو ســـنــة  يــونـــيـــو ســـنــة s2015 يـــتـــضــمs يـــتـــضــمّـن إنــهـــاء مـــهـــام رئــيسـن إنــهـــاء مـــهـــام رئــيس
ديـــــوان وزيــــــر الــــــعـــــمــل والـــــتــــــشــــــغـــــيـل والـــــضــــــمـــــانديـــــوان وزيــــــر الــــــعـــــمــل والـــــتــــــشــــــغـــــيـل والـــــضــــــمـــــان

االجتمـاعي.االجتمـاعي.
ـــــــــــــــــــــــــ.

بـــــــــمـــــــــوجــب مــــــــــرســـــــــوم رئـــــــــاســيّ مــــــــــؤرّخ فـي 21
شــــــعـــــبــــــان عـــــام 1436 اHــــوافــق 9 يـــــــونــــيــــــو ســــنـــــة 2015
تـــنـــهــى مــهــام الــسّــيــد جــمــال خــزنــاجيs بــصــفــته رئــيــســا
sلــديـوان وزيـر الـعـمـل والــتـشـغـيل والـضــمـان االجـتـمـاعي

إلحـالـتـه على التّقـاعـد.
ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

مـــــرســــوم رئـــــاسـيمـــــرســــوم رئـــــاسـيّ مـــــؤر مـــــؤرّخ فـي خ فـي 21 شـــــعــــــبـــــان عـــام  شـــــعــــــبـــــان عـــام 1436
اHـوافق اHـوافق 9   يــونـيــو ســنـة  يــونـيــو ســنـة s2015 يــتـضــمs يــتـضــمّن إنــهـاء مــهـامن إنــهـاء مــهـام
مــفـــتـــشــة بـــوزارة الـــعــمل والـــضـــمــان االجـــتـــمــاعي -مــفـــتـــشــة بـــوزارة الـــعــمل والـــضـــمــان االجـــتـــمــاعي -

سابقـا.سابقـا.
ـــــــــــــــــــــــــ

بـــــمـــوجـب مـــرســوم رئـــاسيّ مــؤرّخ في 21 شــعــبــان
عــام 1436 اHــوافــق 9 يـــــونـــيــــو ســـنــــة 2015 تـــنـــهى مـــهـــام
السّـيـدة فـاطمـة الـزهراء عـدورs بـصـفتـهـا مـفتـشـة بوزارة
الــعــمـل والــضــمـــان االجــتــمــاعي - ســابــقـــاs إلحــالــتــهــا عــلى

التّقـاعـد.
ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

مرسـوم رئاسيمرسـوم رئاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 21 شعـبان عام  شعـبان عام 1436 اHوافق  اHوافق 9
 يونـيو سـنة  يونـيو سـنة s2015 يتـضمs يتـضمّن إنـهاء مـهام اHـدير الـعامن إنـهاء مـهام اHـدير الـعام

للمعهد الوطني للعمـل.للمعهد الوطني للعمـل.
ـــــــــــــــــــــــــ.

�ــوجب مـرســوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 21 شـعــبــان عـام
1436 اHـوافــق 9 يـــونـيـــو سـنــة 2015 تـنـهـى مـهـام الــسّـيـد

بـراهــيم بن عـامـرs بــصـفـته مـديـرا عــامـا لـلـمــعـهـد الـوطـني
للعملs إلحالته على التّقـاعـد.

ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

مرسـوم رئاسيمرسـوم رئاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 21 شعـبان عام  شعـبان عام 1436 اHوافق  اHوافق 9
 يـــونـــيـــو ســـنـــة  يـــونـــيـــو ســـنـــة s2015 يـــتـــضـــمs يـــتـــضـــمّن إنـــهـــاء مـــهـــام مـــديـــرن إنـــهـــاء مـــهـــام مـــديـــر

التشغيل في والية البليدة.التشغيل في والية البليدة.
ـــــــــــــــــــــــــ

بــمـــوجـب مـــرســوم رئـــاسـيّ مـؤرّخ في 21 شــعـبـان
عـام 1436 اHــوافـق 9 يــــونــيــــو ســنــة 2015 تــنــهىs ابــتــداء

من 18 يــولـــيـــو ســـنــة s2014 مــهـــام الـــسّـــيـــد مــحـــمـــد جـــمــال
عــــيـــــســـــاتs بــــصـــــفــــتــه مــــديـــــرا لــــلـــتــــشـــغــــيـل في واليـــة

البليدةs بسبب الوفـاة.
ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

مــــــرســــــوم رئــــــاسـيمــــــرســــــوم رئــــــاسـيّ مــــــؤر مــــــؤرّخ في خ في 23 شــــــعــــــبــــــــان عـــــــام  شــــــعــــــبــــــــان عـــــــام 1436
Yـن تــعــيــYيــتــضــمّـن تــعــيــ sيــتــضــم s2015 11  يــونـــيـــو ســـنــة   يــونـــيـــو ســـنــة اHــوافــق اHــوافــق 

مدير دراسات برئاسة اجلمهورية.مدير دراسات برئاسة اجلمهورية.
ـــــــــــــــــــــــــ

بـــــــــمـــــــــوجــب مــــــــــرســـــــــوم رئـــــــــاســيّ مــــــــــؤرّخ فـي 23
شـــعـــبـــان عـــام 1436 الـــمـــوافــق 11 يـــــونــيـــو ســنـــة 2015
يـــعــيّن الــسّــيــد فــؤاد شــريـطs مــديــرا لــلــدّراســات بــرئــاســة

اجلمهورية.
ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

مـرســوم رئــاسيمـرســوم رئــاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 23 شـعــبــان عـام  شـعــبــان عـام 1436 اHـوافق اHـوافق
11  يونـيو سـنة   يونـيو سـنة s2015 يتـضمs يتـضمّن تـعيـY مكـلن تـعيـY مكـلّف �ـهمةف �ـهمة

�صالح الوزير األول.�صالح الوزير األول.
ـــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـرســوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 23 شـعــبــان عـام
1436 اHوافــق 11 يــونيـو سنـة 2015 يعيّـن السّيد عيسى

زHاطيs مكلّفا �همة �صالح الوزير األول.
ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

مرسـوم رئـاسيمرسـوم رئـاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 30 شـو شـوّال عام ال عام 1435 اHوافق  اHوافق 26
 غـــشت ســـنـــة  غـــشت ســـنـــة s2014 يـــتــضـــمs يـــتــضـــمّن تــعـــيــY األمـــY الــعــامن تــعـــيــY األمـــY الــعــام

لوزارة التجارة.لوزارة التجارة.
ـــــــــــــــــــــــــ

�ـــوجب مـــرســــوم رئـــاسيّ مـــؤرّخ في 30 شـــوّال عــام
1435 اHــوافق 26 غــشت ســنــة 2014 يــعـيّـن الــسّــيــد الــهـادي

مقبولs أمينا عاما لوزارة التجارة.
ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

مرسـوم رئـاسيمرسـوم رئـاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 30 شـوال عام  شـوال عام 1435 اHوافق  اHوافق 26
 غـــشت ســـنـــة  غـــشت ســـنـــة s2014 يـــتــضـــمs يـــتــضـــمّن تــعـــيــY األمـــY الــعــامن تــعـــيــY األمـــY الــعــام

لوزارة السكن والعمران واHدينة.لوزارة السكن والعمران واHدينة.
ـــــــــــــــــــــــــ

�ـــوجب مـــرســــوم رئـــاسيّ مـــؤرّخ في 30 شـــوّال عــام
1435 اHــــوافــق 26 غــــشـت ســــنــــــة 2014 يـــــعــــــيّن الـــــسّــــــيــــد

نــــصــــــــر الــــديـن عــــــزامs أمــــيـــــنــــا عـــــامــــا لــــــوزارة الــــســـــكـن
والعمران واHدينـة.



14 رمضان  رمضان عام عام  1436 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 1836
أوأوّل يوليو سنة ل يوليو سنة 2015 م م

مرسـوم رئـاسيمرسـوم رئـاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 30 شـوال عام  شـوال عام 1435 اHوافق  اHوافق 26
 غـــشت ســـنــة  غـــشت ســـنــة s2014 يـــتــضـــمs يـــتــضـــمّن تـــعــيـــY اHـــديــر الـــعــامن تـــعــيـــY اHـــديــر الـــعــام

للمرصد الوطني للمدينة.للمرصد الوطني للمدينة.
ـــــــــــــــــــــــــ

بـــمـــوجـب مـــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ فـي 30 شـوّال
عــــــام 1435 الـــــمــــــوافـق 26 غــــــشــت ســــــنـــــة 2014 يـــــعــــــيّـن
الـــسّـــيــــد عـــلـي بـــولــــعـــراسs مـــديــــرا عـــامـــا لــــلـــمـــرصـــد

الوطني للمدينة.
ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

مـرســومــان رئـاســيمـرســومــان رئـاســيّــان مــؤرــان مــؤرّخـان في خـان في 21 شـعــبــان عـام  شـعــبــان عـام 1436
Yــنـــان تــعــيــYيـــتــضــمّــنـــان تــعــيــ sيـــتــضــم s2015 ــوافق 9  يــونـــيــو ســـنــة   يــونـــيــو ســـنــةHــوافق اHا
مديرين للتعـمير والهندسـة اHعماريـة والبنـاء فيمديرين للتعـمير والهندسـة اHعماريـة والبنـاء في

.Yواليتـ.Yواليتـ
ـــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـرســوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 21 شـعــبــان عـام
1436 اHــوافق 9 يــونــيــو ســنـة 2015 يــعـيّـن الــسّــيـد فــيــصل

وارثs مـديـرا لـلـتـعـمــيـر والـهـنـدســة اHـعـمـاريــة والـبـنـــاء
في والية بسكـرة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـرســوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 21 شـعــبــان عـام
1436 اHــوافق 9 يــونــيــو ســنـة 2015 يــعــيّن الــسّــيــد مــحــمــد

يــزيــد قــواويs مــديــرا لــلــتــعـمـــيــر والــهــنــدســـة اHــعــمــاريــة
والبنــاء في والية اجلـزائر.

ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

مـــرســـومـــان رئـــاســـيـمـــرســـومـــان رئـــاســـيـّــان مــؤرــان مــؤرّخـــان فـي خـــان فـي 21 شـعــبــان عــام شـعــبــان عــام
s2015 1436 الـــــــــــمـــــــــــوافـق  الـــــــــــمـــــــــــوافـق 9  يـــــــــــونـــــــــــيـــــــــــو ســـــــــــنـــــــــــة   يـــــــــــونـــــــــــيـــــــــــو ســـــــــــنـــــــــــة

يـــتــضـــميـــتــضـــمّـــنــان تـــعــيـــيـن مـــديـــرين لــلـــتـــجــهـــيــزاتـــنــان تـــعــيـــيـن مـــديـــرين لــلـــتـــجــهـــيــزات
العمومية في الواليات.العمومية في الواليات.

ـــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـرســوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 21 شـعــبــان عـام
1436 اHـوافق 9 يـونـيـو سـنة 2015 تـعيّـن السّـيـدة والـسّادة

اآلتــيــة أســمــاؤهم مــديــرين لــلــتــجــهــيــزات الــعــمــومــيــة في
الواليات اآلتـية :

sفي والية تلمسان sحبيبة حاكم -

sفي والية جيجـل sمحمد عبد القادر قرفي -

sةHفي والية قـا sمحمد طنكة -
- عبد اللّه بكوشs في والية ميلة.

�ــوجب مـرســوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 21 شـعــبــان عـام
1436 اHــوافـــق 9 يـــــونـــيــــو ســـنــــة 2015 يــعــــيّن الـــسّـــــيــد

عـبـــد الـسالم بن دانــــةs مـديــرا لـلــتـجـهـيـزات الــعـمــومــيـة
في واليـة بسكـرة.

ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

مـرســومــان رئـاســيمـرســومــان رئـاســيّــان مــؤرــان مــؤرّخـان في خـان في 21  شـعــبــانشـعــبــان عـام  عـام 1436
Yــنـــان تــعــيــYيـــتــضــمّــنـــان تــعــيــ sيـــتــضــم s2015 ــوافق 9  يــونـــيــو ســـنــة   يــونـــيــو ســـنــةHــوافق اHا

مديرين للسكن في الواليات.مديرين للسكن في الواليات.
ـــــــــــــــــــــــــ

بــمــوجـب مــرســوم رئـاســيّ مـؤرّخ فـي 21 شـعـبان
عــام 1436 اHــوافق 9 يــونـــيــو ســـنــة 2015 يــعـــيّن الـــسّــيــدان
اآلتــي اســمــاهـــمــا مـــديــريـن لـــلــســـكـن فـي الــواليـــتــيـن

اآلتــيـتـيـن :

sفي والية األغواط sمحمد سعيداني -

- عمر غياطs في والية خنشلة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـرســوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 21 شـعــبــان عـام
1436 اHــوافق 9 يــونـــيــو ســـنــة 2015 يـــعــيّـن الــسّـــيــد أحـــمــد

بوحادهs مديرا للسكن في والية سعيدة.
ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

مـرســومــان رئـاســيمـرســومــان رئـاســيّــان مــؤرــان مــؤرّخـان في خـان في 21  شـعــبــانشـعــبــان عـام  عـام 1436
Yــنـــان تــعــيــYيـــتــضــمّــنـــان تــعــيــ sيـــتــضــم s2015 ــوافق 9  يــونـــيــو ســـنــة   يــونـــيــو ســـنــةHــوافق اHا
مـــديـــرين عـــامـــY لـــديـــواني الـــتـــرقـــيـــة والـــتـــســـيـــيــرمـــديـــرين عـــامـــY لـــديـــواني الـــتـــرقـــيـــة والـــتـــســـيـــيــر

.Yالعقاري في واليت.Yالعقاري في واليت
ـــــــــــــــــــــــــ

بــمــوجـب مــرســوم رئـاســيّ مـؤرّخ فـي 21 شـعـبان
عـــــام 1436 الـــــمـــــوافـق 9 يـــــونـــــيـــــو ســـــنـــــة 2015 يـــــعـــــيّـن
الــــسّـــيــــدان اآلتي اســــمـــاهــــمـــا مــــديــــرين عـــامــــY لــــديـــواني
الــــتـــرقـــيـــة والـــتـــســـيـــيـــر الــــعـــقـــاري  فـي الـــواليـــتـــيـن

: Yاآلتيت

sةHفي والية قـا sالطاهر زياني -

- يوسف لعورs في والية ميلـة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـرســوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 21 شـعــبــان عـام
1436 اHـوافق 9 يـونـيــو سـنـة 2015 يـعــيّن الـسّــيـد الـســعـيـد

روبـةs مـديرا عـامـا لـديـوان الـتـرقـية والـتـسـيـيـر الـعـقاري
في واليـة تيارت.
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قرارات مقرقرارات مقرّرات5 آراءرات5 آراء
وزارة البريد وتكنولوجياتوزارة البريد وتكنولوجيات

اإلعالم واالتصالاإلعالم واالتصال
قـرار وزاري مـشـتـرك مـؤرخ في قـرار وزاري مـشـتـرك مـؤرخ في 30 جـمــادى الـثـانـيـة عـام جـمــادى الـثـانـيـة عـام
1436 اHــوافق  اHــوافق 19 أبـــريل ســـنــة  أبـــريل ســـنــة s2015 يـــتـــضــمـن فــتحs يـــتـــضــمـن فــتح

فــــرع : "اتـــصـــاالت ســـلــــكـــيـــة والســــلـــكـــيــــة"s تـــخـــصصفــــرع : "اتـــصـــاالت ســـلــــكـــيـــة والســــلـــكـــيــــة"s تـــخـــصص
"خـــــدمـــــات وأنـــــظـــــمـــــة اإلعالم" وحتـــــديـــــد بـــــرنـــــامـــــجه"خـــــدمـــــات وأنـــــظـــــمـــــة اإلعالم" وحتـــــديـــــد بـــــرنـــــامـــــجه
الــبـيــداغــوجي  لـنــيل شــهـادة مــهــنـدس دولــة بــاHـعــهـدالــبـيــداغــوجي  لـنــيل شــهـادة مــهــنـدس دولــة بــاHـعــهـد
الـــــوطــــــني لـالتـــــصـــــاالت وتــــــكـــــنــــــولـــــوجــــــيـــــات اإلعالمالـــــوطــــــني لـالتـــــصـــــاالت وتــــــكـــــنــــــولـــــوجــــــيـــــات اإلعالم

واالتصال.واالتصال.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

 sإن وزير التعليم العالي والبحث العلمي
sووزيرة البريد وتكنولوجيات اإلعالم واالتصال

- �قـتضى اHـرسوم رقم 71-219 اHؤرخ في 4 رجب
عـام 1391 اHـوافق 25 غـشت سـنة 1971 واHـتـضـمن تـنـظيم
sتممHعدل و اHا sالدروس للحصول على شهادة مهندس

- و�ــــقـــتــــضـى اHـــرســــوم رقم 83-363 اHــــؤرخ في 15
شـعــبــان عـام 1403 اHــوافق 28 مـايــو ســنـة 1983 واHــتــعـلق
�ـمــارسـة الــوصــايـة الــتــربـويــة عـلـى مـؤســسـات الــتــكـوين

sالعالي
- و�ــــقـــتــــضـى اHـــرســــوم رقم 85-243 اHــــؤرخ في 16
مــــــحـــــــرّم عــــــام 1406 اHـــــــوافق أول أكـــــــتـــــــوبــــــر ســـــــنــــــة 1985
واHــــتـــضـــمـن الـــقـــانـــون األســــاسي الـــنــــمـــوذجي لـــلــــمـــعـــاهـــد

sالوطنية للتكوين العالي
- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسي رقم 14-154 اHـؤرخ
فـي 5 رجـب عــــــــام 1435 اHـــــــــوافق 5 مـــــــــايــــــــــو ســـــــــنـــــــــة 2014

sأعضاء احلكومة Yتضمن تعيHوا
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 08-165 اHؤرخ
في 29 جـــمـــادى األولى عــام 1429 اHــوافق 4 يــونـــيـــو ســـنــة
2008 واHــــتـــضــــمن حتــــويل مــــعـــهــــد اHـــواصـالت الـــســــلـــكــــيـــة

sوالالسلكية إلى معهد وطني للتكوين العالي
- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 12-12 اHـؤرخ
في 15 صــفـر عـام 1433 اHـوافق 9 يـنـايــر سـنـة s2012 الـذي
يــحــدد صالحـــيــات وزيــر الــبــريــد وتــكـــنــولــوجــيــات اإلعالم

sواالتصال
- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 13-77 اHـؤرخ
في 18 ربـيع األول عام 1434 اHـوافق 30 يـنـايـر سـنة 2013
الــذي يــحــدّد صـالحــيــات وزيــر الــتــعــلــيم الــعــالي والــبــحث

sالعلمي

- و�ـقتـضى القرار الـوزاري اHشـترك اHؤرخ في 3
ذي احلـــجـــة عـــام 1429 اHـــوافق أول ديــــســـمـــبــــر ســـنـــة 2008
واHـتــضـمن إنـشــاء الـلـجــنـة الـقــطـاعـيــة Hـمـارســة الـوصـايـة
التربوية على مـؤسسات التكوين العالي التابعة لوزارة
الــبـــريــد وتــكــنــولــوجــيــات اإلعـالم واالتــصــالs وتــشــكــيــلــهــا

sوتنظيمها وعملها
- وبــــنـــــاء عــــلـى تــــقـــــريــــر جلــــنـــــة اخلــــبـــــراء لــــلـــــبــــرامج

sالبيداغوجية

يقرران ما يأتي :يقرران ما يأتي :

اHــــادة األولىاHــــادة األولى : تـــطــــبـــيــــقـــا ألحــــكـــام اHـــادة 3 (الــــفــــقـــرة
األولى) من اHـــرســوم رقم 83-363 اHــؤرخ في 15 شــعــبــان
sــــذكـــور أعـالهHــوافق 28 مــايـــو ســنــة 1983 واHعــام 1403 ا
يـــفــــتح ابــتـــداء من الـــســنـــة اجلــامـــعــيــة s2010-2009 فــرع :
"اتــــصــــاالت ســــلـــكـــيــة والســـلـــكـــيـــة"s تـــخـــصـص : "خـــدمــات
وأنـــظـــمـــة اإلعالم" لـــنـــيل شـــهـــادة مـــهــنـــدس دولـــة بـــاHـــعـــهــد

الوطني لالتصاالت وتكنولوجيات اإلعالم واالتصال.

2 : : يحـدد الـبــرنــامـج الـبــيــداغـوجـي لــفـرع : اHادة اHادة 
" اتـــصـــاالت ســـلـــكـــيــة والســـلـــكـــيـــة "s تـــخـــصـص : "خـــدمــات
وأنـــظـــمــة اإلعالم " لـــنـــيل شــهـــادة مـــهــنـــدس دولــة بـــاHــعـــهــد
الــوطــني لالتــصــاالت و تــكــنــولــوجــيـات اإلعـالم واالتــصـال

وفقا للملحق اHرفق بهذا القرار.

اHــادة اHــادة 3 : : يـــكــلف اHــديـــر الــعــام لــلـــتــعــلــيـم والــتــكــوين
الـعاليY بوزارة الـتعليم الـعالي والبحث الـعلمي ومدير
تـــثـــمـــY اHـــوارد الـــبـــشـــريـــة والـــتــــكـــوين واHـــهن والـــبـــحث
واإلبــــــداع ونــــــقـل الــــــتــــــكــــــنــــــولــــــوجـــــــيــــــا بــــــوزارة الــــــبــــــريــــــد
sكل فــــيـــمـــا يـــخـــصه sوتـــكـــنـــولـــوجـــيــــات اإلعالم واالتـــصـــال

بتطبيق هذا القرار.

اHـادة اHـادة 4 : : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرســمـيـة
للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.

حـــرر بـــاجلـــزائـــر في 30 جـــمـــادى الـــثـــانـــيـــة عــام 1436
اHوافق 19 أبريل سنة 2015.

وزير التعليم العاليوزير التعليم العالي
والبحث العلميوالبحث العلمي
محمد مباركيمحمد مباركي

وزيرة البريد وتكنولوجياتوزيرة البريد وتكنولوجيات
اإلعالم واالتصالاإلعالم واالتصال
الزهراء دردوريالزهراء دردوري
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اHلحقاHلحق
البرنامج البيداغوجي لنيل شهادة مهندس دولة في االتصاالت السلكيةالبرنامج البيداغوجي لنيل شهادة مهندس دولة في االتصاالت السلكية
والالسلكية باHعهد الوطني لالتصاالت وتكنولوجيات اإلعالم واالتصالوالالسلكية باHعهد الوطني لالتصاالت وتكنولوجيات اإلعالم واالتصال

جذع مشتركجذع مشترك

اHعاملاHعامل السنةالسنة
اجملموعاجملموع أ تأ ت أ مأ م دروسدروس
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فيزياء نووية و ذرية

كيمياء

ميكانيكا عقالنية

مقاومة اHواد 

تكنولوجيا قاعدية

ميادين مرتبطة �هنة اHهندس

لغة إجنليزية

عناوين اHقاييسعناوين اHقاييس

حتليل 1

جبر

إحصاء واحتماالت

ميكانيكا 1

كهرباء

ديناميكا حرارية

بنية اHادة

إعالم آلي

رسم تقني

رياضيات وحتاليل 2

حتليل رقمي وإعالم آلي

فيزياء : توترات وأمواج بصرية

األولى

الثانية
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اHلحق (تابع)اHلحق (تابع)

فرع : فرع : اتصاالت سلكية والسلكية
تخصص : تخصص : خدمات وأنظمة اإلعالم

اHعاملاHعامل السنةالسنة

اجملموعاجملموع أ تأ ت أ مأ م دروسدروس

احلجم الساعي األسبوعياحلجم الساعي األسبوعي

4 سا 30

4 سا 30

4 سا 30

3 سا 00

3 سا 00

3 سا 00

3 سا 00

1 سا 30

27 سا  سا 00

4 سا 30

6 سا 00

3 سا 00

3 سا 00

3 سا 00

3 سا 00

1 سا 30

1 سا 30

1 سا 30

27 سا  سا 00

54 سا  سا 00

-

1 سا 30

-

1 سا 30

-

1 سا 30

-

-

 4 سا سا 30

1 سا 30

1 سا 30

-

1 سا 30

1 سا 30

1 سا 30

-

-

-

7 سا  سا 30

12 سا  سا 00

1 سا 30

1 سا 30

1 سا 30

-

1 سا 30

-

1 سا 30

1 سا 30

9 سا  سا 00

1 سا 30

1 سا 30

1 سا 30

-

-

-

-

-

-

4 سا  سا 30

13 سا  سا 30

3 سا 00

1 سا 30

3 سا 00

1 سا 30

1 سا 30

1 سا 30

1 سا 30

-

13 سا سا 30

1 سا 30

3 سا 00

1 سا 30

1 سا 30

1 سا 30

1 سا 30

1 سا 30

1 سا 30

1 سا 30

15 سا سا 00

28 سا  سا 30

3

3

3

2

2

2

2

1

18

3

4

2

2

2

2

1

1

1

18

36

72 سا

72 سا

72 سا

48 سا

48 سا

48 سا

48 سا

24 سا

432 ساسا

72 سا

96 سا

48 سا

48 سا

48 سا

48 سا

24 سا

24 سا

24 سا

 432 

864 سا سا

عناوين اHقاييسعناوين اHقاييس

رياضيات اHهندس 

دارات كهربائية ومكونات فاعـلة

مــفـاهــيم في االتـصــاالت الـســلـكــيـة
والالسلكية

مدخل إلى الواب 

خوارزمية وهيكلة البيانات 

لغات وبرمجة

لغات أجنبية 

تواصل كتابي وشفوي

مجموع السداسيمجموع السداسي

وظائف إلكترونية ومنطقية

مـــعــاجلـــة اإلشـــارة وضــغـط اإلشــارة
السمعية 

هندسة  أنظمة اإلعالم اآللي 

أنظمة التشغيل

برمجة ذات مواضيع 

لغة إجنليزية 1

ثقافة اHؤسسات  

تسويق

عروض

مجموع السداسيمجموع السداسي

اجملموع السنوياجملموع السنوي

الثالثة

احلجم الساعياحلجم الساعي
اإلجمالياإلجمالي
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اHعاملاHعامل السنةالسنة
اجملموعاجملموع أ تأ ت أ مأ م دروسدروس

احلجم الساعي األسبوعياحلجم الساعي األسبوعي

4 سا 30

3 سا 00

3 سا 00

3 سا 00

3 سا 00

3 سا 00

3 سا 00

1 سا 30

3 سا 00

27 سا  سا 00

4 سا 30

3 سا 00

4 سا 30

4 سا 30

3 سا 00

3 سا 00

1 سا 30

3 سا 00

27 سا  سا 00

54 سا  سا 00

1 سا 30

1 سا 30

-

1 سا 30

1 سا 30

1 سا 30

-

-

-

7 سا  سا 30

1 سا 30

1 سا 30

1 سا 30

1 سا 30

-

-

-

3 سا 00

9 سا  سا 00

16 سا  سا 30

1 سا 30

-

1 سا 30

-

-

-

1 سا 30

1 سا 30

3 سا 00

9  سا سا 00

1 سا 30

-

1 سا 30

1 سا 30

1 سا 30

1 سا 30

-

-

7 سا  سا 30

16 سا  سا 30

1 سا 30

1 سا 30

1 سا 30

1 سا 30

1 سا 30

1 سا 30

1 سا 30

-

-

10  سا سا 30

1 سا 30

1 سا 30

1 سا 30

1 سا 30

1 سا 30

1 سا 30

1 سا 30

-

10 سا سا 30

21 سا  سا 00

3

2

2

2

2

2

2

1

2

18

3

2

3

3

2

2

1

2

18

36

72 سا

48 سا

48 سا

48 سا

48 سا

48 سا

48 سا

24 سا

48 سا

432 سا  سا 00

72 سا

48 سا

72 سا

72 سا

48 سا

48 سا

24 سا

48 سا

432 سا  سا 00

864 سا  سا 00

عناوين اHقاييسعناوين اHقاييس

اتصاالت رقمية

معاجلة الصورة

دعــــــائـم  و شــــــبــــــكــــــات االتــــــصـــــاالت
السلكية والالسلكية

هوائيات وانـتـشار

شــــــــــــــــــــــــبــــــــــــــــــــــــكــــــــــــــــــــــــات اإلعــالم اآللــي
وبروتوكوالت

أنظمة اإلعالم  وقواعد البيانات

لغة إجنليزية 2

إدارة  مالية ومحاسبة

عروض

مجموع السداسيمجموع السداسي

مـــنــــشـــآت االتــــصـــاالت الــــســـلــــكـــيـــة
والالسلكية وتقنيات النفاذ

أجهزة اHيكرو موجات

شبكات TCP/IP وخدمات

تصميم وتطوير الواب

اقــــــــتـــــــصـــــــاد واســـــــتـــــــراتـــــــيـــــــجـــــــيـــــــة
اHؤسسات

إدارة  اHشاريع

لغة إجنليزية 3

مشاريع مصغرة

مجموع السداسيمجموع السداسي

اجملموع السنوياجملموع السنوي

تربص استيعابي في اHؤسسة

الرابعة

احلجم الساعياحلجم الساعي
اإلجمالياإلجمالي

اHلحق (تابع)اHلحق (تابع)
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اHعاملاHعامل السنةالسنة
اجملموعاجملموع أ تأ ت أ مأ م دروسدروس

احلجم الساعي األسبوعياحلجم الساعي األسبوعي

1 سا 30

3 سا 00

3 سا 00

1 سا 30

1 سا 30

1 سا 30

1 سا 30

1

2

2

1

24 سا

48 سا

48 سا

24 سا

48 سا

24 سا

24 سا

24 سا

24 سا

48 سا

24 سا

24 سا

24 سا

24 سا

432 سا سا

432 سا

864 سا  سا 00

عناوين اHقاييسعناوين اHقاييس

اخلامسة

احلجم الساعياحلجم الساعي
اإلجمالياإلجمالي

3 سا 00 1 سا 30 12 سا 30

1 سا 30

1 سا 30

-

-

1 سا 30

1 سا 30

1

1

1 سا 30

1 سا 30

1 سا 30

-

- -1

1

مجتمع اHعلومات

هندسة اخلدمات اHوجهة

هندسة أنظمة اHعلومات

هـــنـــدســـة تـــنــــظـــيـــمـــيـــة وواجـــهـــة
اHستخدم واآللة

أمن الشبكات

هندسة البرمجيات

أنظمة موزعة

خدمات إلكترونية

لغة إجنليزية 4

اتصاالت بالوسائط اHتعددة

ملكية فكرية

إنشاء اHؤسسات

قـــــــــانــــــــــون ضـــــــــبـط االتـــــــــصـــــــــاالت
واألنترنت

مشروع مصغر

مجموع السداسيمجموع السداسي

مـــشـــروع نــهـــايــة الـــدراســة و/أو
تربص �ؤسسة

اجملموع السنوياجملموع السنوي

اHلحق (تابع) اHلحق (تابع) 
فرع : فرع : اتصاالت سلكية والسلكية

تخصص : تخصص : خدمات وأنظمة اإلعالم

-

-

1 سا 30

-

1 سا 30

-

- 1 سا 30

1 سا 30

3 سا 00 12 سا 30 1 سا 30

1 سا 30 - - 11 سا 30

1 سا 130 سا 30 -1

1 سا 30

1 سا 30

27 سا سا 00

1 سا 30

-

12 سا  سا 00

1

1

18

6

24

-

-

7 س  س 30

-

1 سا 30

7 سا  سا 30
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أوأوّل يوليو سنة ل يوليو سنة 2015 م م

قـرار وزاري مـشـتـرك مـؤرخ في قـرار وزاري مـشـتـرك مـؤرخ في 30 جـمــادى الـثـانـيـة عـام جـمــادى الـثـانـيـة عـام
1436 اHــوافق  اHــوافق 19 أبـــريل ســـنــة  أبـــريل ســـنــة s2015 يـــتـــضــمـن فــتحs يـــتـــضــمـن فــتح

فـرع : "اتصاالت سـلكيـة والسلكيـة"s تخصص" إعالمفـرع : "اتصاالت سـلكيـة والسلكيـة"s تخصص" إعالم
آلـي وشـــبــكـــات" وحتـــديـــد بـــرنـــامـــجه الـــبـــيـــداغـــوجيآلـي وشـــبــكـــات" وحتـــديـــد بـــرنـــامـــجه الـــبـــيـــداغـــوجي
لــــنــــيـل شــــهــــادة مــــهــــنــــدس دولــــة بــــاHــــعــــهــــد الــــوطــــنيلــــنــــيـل شــــهــــادة مــــهــــنــــدس دولــــة بــــاHــــعــــهــــد الــــوطــــني

لالتصاالت وتكنولوجيات اإلعالم واالتصال.لالتصاالت وتكنولوجيات اإلعالم واالتصال.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

 sإن وزير التعليم العالي والبحث العلمي

sووزيرة البريد وتكنولوجيات اإلعالم واالتصال

- �قـتضى اHـرسوم رقم 71-219 اHؤرخ في 4 رجب
عـام 1391 اHـوافق 25 غـشت سـنة 1971 واHـتـضـمن تـنـظيم
sتممHعدل و اHا sالدروس للحصول على شهادة مهندس

- و�ــــقـــتــــضـى اHـــرســــوم رقم 83-363 اHــــؤرخ في 15
شـعــبــان عـام 1403 اHــوافق 28 مـايــو ســنـة 1983 واHــتــعـلق
�ـمــارسـة الــوصــايـة الــتــربـويــة عـلـى مـؤســسـات الــتــكـوين

sالعالي

- و�ــــقـــتــــضـى اHـــرســــوم رقم 85-243 اHــــؤرخ في 16
مــــــحـــــــرّم عــــــام 1406 اHـــــــوافق أول أكـــــــتـــــــوبــــــر ســـــــنــــــة 1985
واHــــتـــضـــمـن الـــقـــانـــون األســــاسي الـــنــــمـــوذجي لـــلــــمـــعـــاهـــد

sالوطنية للتكوين العالي

- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسي رقم 14-154 اHـؤرخ
فـي 5 رجـب عــــــــام 1435 اHـــــــــوافق 5 مـــــــــايــــــــــو ســـــــــنـــــــــة 2014

sأعضاء احلكومة Yتضمن تعيHوا

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 08-165 اHؤرخ
في 29 جـــمـــادى األولى عــام 1429 اHــوافق 4 يــونـــيـــو ســـنــة
2008 واHــــتـــضــــمن حتــــويل مــــعـــهــــد اHـــواصـالت الـــســــلـــكــــيـــة

sوالالسلكية إلى معهد وطني للتكوين العالي

- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 12-12 اHـؤرخ
في 15 صــفــر عـام 1433 اHـوافق 9 يــنــايــر ســنـة 2012 الـذي
يــحــدد صالحـــيــات وزيــر الــبــريــد وتــكـــنــولــوجــيــات اإلعالم

sواالتصال

- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 13-77 اHـؤرخ
في 18 ربـيع األول عام 1434 اHـوافق 30 يـنـايـر سـنة 2013
الــذي يــحــدّد صـالحــيــات وزيــر الــتــعــلــيم الــعــالي والــبــحث

sالعلمي

- و�ـقتـضى القرار الـوزاري اHشـترك اHؤرخ في 3
ذي احلـــجـــة عـــام 1429 اHـــوافق أول ديــــســـمـــبــــر ســـنـــة 2008
واHـتــضـمن إنـشــاء الـلـجــنـة الـقــطـاعـيــة Hـمـارســة الـوصـايـة
التربوية على مـؤسسات التكوين العالي التابعة لوزارة
الــبـــريــد وتــكــنــولــوجــيــات اإلعـالم واالتــصــالs وتــشــكــيــلــهــا

sوتنظيمها وعملها

- وبــــنـــــاء عــــلـى تــــقـــــريــــر جلــــنـــــة اخلــــبـــــراء لــــلـــــبــــرامج
sالبيداغوجية

يقرران ما يأتي :يقرران ما يأتي :

اHــــادة األولىاHــــادة األولى : تـــطــــبـــيــــقـــا ألحــــكـــام اHـــادة 3 (الــــفــــقـــرة
األولى) من اHـــرســوم رقم 83-363 اHــؤرخ في 15 شــعــبــان
sــــذكـــور أعـالهHــوافق 28 مــايـــو ســنــة 1983 واHعــام 1403 ا
يـــفــــتح ابــتـــداء من الـــســنـــة اجلــامـــعــيــة s2010-2009 فــرع :
"اتــــصـــاالت ســـلـــكــيـــة والســلــكـــيــة"s تــخـــصص : "إعالم آلي
وشـبــكـات" لــنــيل شــهـادة مــهـنــدس دولــة بـاHــعـهــد الــوطـني

لالتصاالت وتكنولوجيات اإلعالم واالتصال.

2 : : يحـدد الـبــرنــامـج الـبــيــداغـوجـي لــفـرع : اHادة اHادة 
" اتــصـــاالت ســلـــكــيـــة والســلـــكــيـــة "s تــخـــصص : "إعالم آلي
وشـبــكـات " لـنــيل شـهــادة مـهـنــدس دولـة بـاHــعـهــد الـوطـني
لـالتـــصــــاالت و تـــكــــنـــولــــوجـــيــــات اإلعالم واالتــــصـــال وفــــقـــا

للملحق اHرفق بهذا القرار.

اHــادة اHــادة 3 : : يـــكــلف اHــديـــر الــعــام لــلـــتــعــلــيـم والــتــكــوين
الـعاليY بوزارة الـتعليم الـعالي والبحث الـعلمي ومدير
تـــثـــمـــY اHـــوارد الـــبـــشـــريـــة والـــتــــكـــوين واHـــهن والـــبـــحث
واإلبــــــداع ونــــــقـل الــــــتــــــكــــــنــــــولــــــوجـــــــيــــــا بــــــوزارة الــــــبــــــريــــــد
sكل فــــيـــمـــا يـــخـــصه sوتـــكـــنـــولـــوجـــيــــات اإلعالم واالتـــصـــال

بتطبيق هذا القرار.

اHـادة اHـادة 4 : : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرســمـيـة
للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.

حـــرر بـــاجلـــزائـــر في 30 جـــمـــادى الـــثـــانـــيـــة عــام 1436
اHوافق 19 أبريل سنة 2015.

وزير التعليم العاليوزير التعليم العالي
والبحث العلميوالبحث العلمي
محمد مباركيمحمد مباركي

وزيرة البريد وتكنولوجياتوزيرة البريد وتكنولوجيات
اإلعالم واالتصالاإلعالم واالتصال
الزهراء دردوريالزهراء دردوري



25 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 36 14 رمضان  رمضان عام عام  1436 هـ هـ
أوأوّل يوليو سنة ل يوليو سنة 2015 م م

اHلحقاHلحق

البرنامج البيداغوجي لنيل شهادة مهندس دولة في االتصاالت السلكيةالبرنامج البيداغوجي لنيل شهادة مهندس دولة في االتصاالت السلكية
والالسلكية باHعهد الوطني لالتصاالت وتكنولوجيات اإلعالم واالتصالوالالسلكية باHعهد الوطني لالتصاالت وتكنولوجيات اإلعالم واالتصال

جذع مشتركجذع مشترك

اHعاملاHعامل السنةالسنة
اجملموعاجملموع أ تأ ت أ مأ م دروسدروس

احلجم الساعي األسبوعياحلجم الساعي األسبوعي

4 سا 30

3 سا 00

3 سا 00

3 سا 45

3 سا 45

3 سا 45

3 سا 45

3 سا 00

1 سا 30

4 سا 30

3 سا 00

4 سا 30

-

-

-

0 سا 45

0 سا 45

0 سا 45

0 سا 45

1 سا 30

-

-

-

1 سا 30

1 سا 30

1 سا 30

1 سا 30

1 سا 30

1 سا 30

1 سا 30

1 سا 30

-

-

1 سا 30

1 سا 30

1 سا 30

3 سا 00

1 سا 30

1 سا 30

1 سا 30

1 سا 30

1 سا 30

1 سا 30

1 سا 30

1 سا 30

3 سا 00

1 سا 30

1 سا 30

1

1

1

1

1

1

1

1

1

3

2

3

1 سا 30

3 سا 00

1 سا 30

1 سا 30

1 سا 30

1 سا 30/
15 يوم

1 سا 30

1 سا 30

1 سا 30

1 سا 30

1 سا 30

-

3 سا 00

4 سا 30

3 سا 00

3 سا 00

1 سا 30

45 د

1 سا 30

2

3

2

2

1

1

1

-

-

-

-

90 سا

135 سا

90 سا

90 سا

45 سا

30 سا

45 سا

احلجم الساعياحلجم الساعي
اإلجمالياإلجمالي

135 سا

90 سا

90 سا

120 سا

120 سا

120 سا

120 سا

90 سا

45 سا

135 سا

90 سا

135 سا

فيزياء نووية و ذرية

كيمياء

ميكانيكا عقالنية

مقاومة اHواد 

تكنولوجيا قاعدية

ميادين مرتبطة �هنة اHهندس

لغة إجنليزية

عناوين اHقاييسعناوين اHقاييس

I حتليل

جبر

إحصاء واحتماالت

ميكانيكا 1

كهرباء

ديناميكا حرارية

بنية اHادة

إعالم آلي

رسم تقني

II رياضيات وحتاليل

حتليل رقمي وإعالم آلي

فيزياء : توترات وأمواج بصرية

األولى

الثانية



14 رمضان  رمضان عام عام  1436 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 2636
أوأوّل يوليو سنة ل يوليو سنة 2015 م م

اHلحق (تابع)اHلحق (تابع)
فرع : فرع : اتصاالت سلكية والسلكية

تخصص : تخصص : إعالم آلي وشبكات

اHعاملاHعامل السنةالسنة

اجملموعاجملموع أ تأ ت أ مأ م دروسدروس

احلجم الساعي األسبوعياحلجم الساعي األسبوعي

4 سا 30

4 سا 30

4 سا 30

3 سا 00

3 سا 00

3 سا 00

3 سا 00

1 سا 30

27 سا  سا 00

4 سا 30

6 سا 00

3 سا 00

3 سا 00

3 سا 00

3 سا 00

1 سا 30

1 سا 30

1 سا 30

27 سا  سا 00

54 سا  سا 00

-

1 سا 30

-

1 سا 30

-

1 سا 30

-

-

 4 سا سا 30

1 سا 30

1 سا 30

-

1 سا 30

1 سا 30

1 سا 30

-

-

-

7 سا  سا 30

12 سا  سا 00

1 سا 30

1 سا 30

1 سا 30

-

1 سا 30

-

1 سا 30

1 سا 30

9 سا  سا 00

1 سا 30

1 سا 30

1 سا 30

-

-

-

-

-

-

4 سا  سا 30

13 سا  سا 30

3 سا 00

1 سا 30

3 سا 00

1 سا 30

1 سا 30

1 سا 30

1 سا 30

-

13 سا سا 30

1 سا 30

3 سا 00

1 سا 30

1 سا 30

1 سا 30

1 سا 30

1 سا 30

1 سا 30

1 سا 30

15 سا سا 00

28 سا  سا 30

3

3

3

2

2

2

2

1

18

3

4

2

2

2

2

1

1

1

18

36

72 سا

72 سا

72 سا

48 سا

48 سا

48 سا

48 سا

24 سا

 432

72 سا

96 سا

48 سا

48 سا

48 سا

48 سا

24 سا

24 سا

24 سا

 432 

864 سا سا

عناوين اHقاييسعناوين اHقاييس

رياضيات اHهندس 

دارات كهربائية ومكونات فاعـلة

مــفـاهــيم في االتـصــاالت الـســلـكــيـة
والالسلكية

مدخل إلى الواب 

خوارزمية  وهيكلة البيانات 

لغات وبرمجة

لغات أجنبية 

تواصل كتابي وشفوي

مجموع السداسيمجموع السداسي

وظائف إلكترونية ومنطقية

مـــعــاجلـــة اإلشـــارة وضــغـط اإلشــارة
السمعية 

هندسة  أنظمة اإلعالم اآللي 

أنظمة التشغيل

برمجة ذات مواضيع 

لغة إجنليزية 1

ثقافة اHؤسسات  

تسويق

عروض

مجموع السداسيمجموع السداسي

اجملموع السنوياجملموع السنوي

الثالثة

احلجم الساعياحلجم الساعي
اإلجمالياإلجمالي
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أوأوّل يوليو سنة ل يوليو سنة 2015 م م

اHعاملاHعامل السنةالسنة
اجملموعاجملموع أ تأ ت أ مأ م دروسدروس

احلجم الساعي األسبوعياحلجم الساعي األسبوعي

4 سا 30

3 سا 00

3 سا 00

3 سا 00

3 سا 00

3 سا 00

3 سا 00

1 سا 30

3 سا 00

27 سا  سا 00

4 سا 30

3 سا 00

4 سا 30

4 سا 30

3 سا 00

3 سا 00

1 سا 30

3 سا 00

27 سا  سا 00

54 سا  سا 00

1 سا 30

1 سا 30

-

1 سا 30

1 سا 30

1 سا 30

-

-

-

7 سا  سا 30

1 سا 30

1 سا 30

1 سا 30

1 سا 30

-

-

-

3 سا 00

9 سا  سا 00

16 سا  سا 30

1 سا 30

-

1 سا 30

-

-

-

1 سا 30

1 سا 30

3 سا 00

9  سا سا 00

1 سا 30

-

1 سا 30

1 سا 30

1 سا 30

1 سا 30

-

-

7 سا  سا 30

16 سا  سا 30

1 سا 30

1 سا 30

1 سا 30

1 سا 30

1 سا 30

1 سا 30

1 سا 30

-

-

10  سا سا 30

1 سا 30

1 سا 30

1 سا 30

1 سا 30

1 سا 30

1 سا 30

1 سا 30

-

10 سا سا 30

21 سا  سا 00

3

2

2

2

2

2

2

1

2

18

3

2

3

3

2

2

1

2

18

36

72 سا

48 سا

48 سا

48 سا

48 سا

48 سا

48 سا

24 سا

48 سا

432 سا  سا 00

72 سا

48 سا

72 سا

72 سا

48 سا

48 سا

24 سا

48 سا

432 سا  سا 00

864 سا  سا 00

عناوين اHقاييسعناوين اHقاييس

اتصاالت رقمية

معاجلة الصورة

دعــــــائـم  و شــــــبــــــكــــــات االتــــــصـــــاالت
السلكية والالسلكية

هوائيات وانـتـشار

شــــــــــــــــــــــــبــــــــــــــــــــــــكــــــــــــــــــــــــات اإلعــالم اآللــي
وبروتوكوالت

أنظمة اإلعالم  وقواعد البيانات

لغة إجنليزية 2

إدارة  مالية ومحاسبة

عروض

مجموع السداسيمجموع السداسي

مـــنــــشـــآت االتــــصـــاالت الــــســـلــــكـــيـــة
والالسلكية وتقنيات النفاذ

أجهزة اHيكرو موجات

شبكات TCP/IP وخدمات

تصميم وتطوير الواب

اقــــــــتـــــــصـــــــاد واســـــــتـــــــراتـــــــيـــــــجـــــــيـــــــة
اHؤسسات

إدارة  اHشاريع

لغة إجنليزية 3

مشاريع مصغرة

مجموع السداسيمجموع السداسي

اجملموع السنوياجملموع السنوي

تربص استيعابي في اHؤسسة

الرابعة

احلجم الساعياحلجم الساعي
اإلجمالياإلجمالي

اHلحق (تابع)اHلحق (تابع)



14 رمضان  رمضان عام عام  1436 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 2836
أوأوّل يوليو سنة ل يوليو سنة 2015 م م

اHعاملاHعامل السنةالسنة
اجملموعاجملموع أ تأ ت أ مأ م دروسدروس

احلجم الساعي األسبوعياحلجم الساعي األسبوعي

6 سا 00 3 سا 00 1 سا 30 14 سا 30 96 سا

عناوين اHقاييسعناوين اHقاييس

أمن وإدارة الشبكات

اخلامسة

احلجم الساعياحلجم الساعي
اإلجمالياإلجمالي

3 سا 100 سا 130 سا 30 48 سا

1 سا 30-1 سا 30 24 سا

1 سا 30-1 سا 30 24 سا

4 سا 30 1 سا 30 1 سا 30 13 سا 30 72 سا

2

1

1

1 سا 30-1 سا 30 241 سا

1 سا 30 1 سا 30 - -1 24 سا

1 سا 30-1 سا 30 241 سا

1 سا 30

1 سا 30

1 سا 30

1 سا 30

27 سا  سا 00

1 سا 30

1 سا 30

1 سا 30

1 سا 30

12 سا  سا 00

-

-

-

-

4 سا  سا 30

-

-

1 سا 30

-

10 سا  سا 30

1

1

1

1

18

6

24

24 سا

24 سا

24 سا

24 سا

432 سا  سا 00

432 سا

864 سا  سا 00

هندسة  خدمات  الواب

هندسة البرمجيات

أنظمة موزعة

اتصاالت بالوسائط اHتعددة

شبكات األجيال اجلديدة

خدمات إلكترونية

لغة إجنليزية 4

ملكية فكرية

إنشاء اHؤسسات

قـــــــــانـــــــــون ضـــــــــبط االتـــــــــصـــــــــاالت
واألنترنت

مشروع مصغر

مجموع السداسيمجموع السداسي

مـشــروع نـهـايـة الـدراسـة  و/ أو
تربص �ؤسسة

اجملموع السنوياجملموع السنوي

اHلحق (تابع)اHلحق (تابع)
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أوأوّل يوليو سنة ل يوليو سنة 2015 م م

قـرار وزاري مـشـتـرك مـؤرخ في قـرار وزاري مـشـتـرك مـؤرخ في 30 جـمــادى الـثـانـيـة عـام جـمــادى الـثـانـيـة عـام
1436 اHـوافق  اHـوافق 19 أبـريل سـنة  أبـريل سـنة s2015 يـحـدs يـحـدّد الـبـرنـامجد الـبـرنـامج

s"الـبـيـداغـوجي لـفـرع : "اتـصـاالت سـلـكـيـة والسـلـكـيةs"الـبـيـداغـوجي لـفـرع : "اتـصـاالت سـلـكـيـة والسـلـكـية
تـخـصص "أنظـمـة االتـصاالت الـسـلـكـية والالسـلـكـية"تـخـصص "أنظـمـة االتـصاالت الـسـلـكـية والالسـلـكـية"
لــــنــــيـل شــــهــــادة مــــهــــنــــدس دولــــة بــــاHــــعــــهــــد الــــوطــــنيلــــنــــيـل شــــهــــادة مــــهــــنــــدس دولــــة بــــاHــــعــــهــــد الــــوطــــني

لالتصاالت وتكنولوجيات اإلعالم واالتصال.لالتصاالت وتكنولوجيات اإلعالم واالتصال.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

 sإن وزير التعليم العالي والبحث العلمي

sووزيرة البريد وتكنولوجيات اإلعالم واالتصال

- �قـتضى اHـرسوم رقم 71-219 اHؤرخ في 4 رجب
عـام 1391 اHـوافق 25 غـشت سـنة 1971 واHـتـضـمن تـنـظيم
sتممHعدل و اHا sالدروس للحصول على شهادة مهندس

- و�ــــقـــتــــضـى اHـــرســــوم رقم 83-363 اHــــؤرخ في 15
شـعــبــان عـام 1403 اHــوافق 28 مـايــو ســنـة 1983 واHــتــعـلق
�ـمــارسـة الــوصــايـة الــتــربـويــة عـلـى مـؤســسـات الــتــكـوين

sالعالي

- و�ــــقـــتــــضـى اHـــرســــوم رقم 85-243 اHــــؤرخ في 16
مــــــحـــــــرّم عــــــام 1406 اHـــــــوافق أول أكـــــــتـــــــوبــــــر ســـــــنــــــة 1985
واHــــتـــضـــمـن الـــقـــانـــون األســــاسي الـــنــــمـــوذجي لـــلــــمـــعـــاهـــد

sالوطنية للتكوين العالي

- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسي رقم 14-154 اHـؤرخ
فـي 5 رجـب عــــــــام 1435 اHـــــــــوافق 5 مـــــــــايــــــــــو ســـــــــنـــــــــة 2014

sأعضاء احلكومة Yتضمن تعيHوا

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 08-165 اHؤرخ
في 29 جـــمـــادى األولى عــام 1429 اHــوافق 4 يــونـــيـــو ســـنــة
2008 واHــــتـــضــــمن حتــــويل مــــعـــهــــد اHـــواصـالت الـــســــلـــكــــيـــة

sوالالسلكية إلى معهد وطني للتكوين العالي

- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 12-12 اHـؤرخ
في 15 صــفــر عـام 1433 اHـوافق 9 يــنــايــر ســنـة 2012 الـذي
يــحــدد صالحـــيــات وزيــر الــبــريــد وتــكـــنــولــوجــيــات اإلعالم

sواالتصال

- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 13-77 اHـؤرخ
في 18 ربـيع األول عام 1434 اHـوافق 30 يـنـايـر سـنة 2013
الــذي يــحــدّد صـالحــيــات وزيــر الــتــعــلــيم الــعــالي والــبــحث

sالعلمي

- و�ـقتـضى القرار الـوزاري اHشـترك اHؤرخ في 3
 ذي احلـــجـــة عــام 1429 اHـــوافق أول ديـــســـمـــبـــر ســـنــة 2008
واHـتــضـمن إنـشــاء الـلـجــنـة الـقــطـاعـيــة Hـمـارســة الـوصـايـة
التربوية على مـؤسسات التكوين العالي التابعة لوزارة
الــبـــريــد وتــكــنــولــوجــيــات اإلعـالم واالتــصــالs وتــشــكــيــلــهــا

sوتنظيمها وعملها

- و�ــقـتــضى الـقــرار الـوزاري اHــشـتــرك اHـؤرخ في
27  ربـــيع األول عـــام 1431 اHــــوافق 13 مـــارس ســـنـــة 2010

واHـــتــــضــــمن فــــتح فــــرع "اتــــصـــاالت"s تــــخــــصص "أنــــظــــمـــة
االتـصـاالت" بـاHـعـهـد الـوطـني لالتـصـاالت وتـكـنـولـوجـيـات

sاإلعالم واالتصال لنيل شهادة مهندس دولة

- وبــــنـــــاء عــــلـى تــــقـــــريــــر جلــــنـــــة اخلــــبـــــراء لــــلـــــبــــرامج
sالبيداغوجية

يقرران ما يأتي :يقرران ما يأتي :

اHــــادة األولىاHــــادة األولى : تـــطــــبـــيــــقـــا ألحــــكـــام اHـــادة 3 (الــــفــــقـــرة
األولى) من اHـــرســوم رقم 83-363 اHــؤرخ في 15 شــعــبــان
sــــذكـــور أعـالهHــوافق 28 مــايـــو ســنــة 1983 واHعــام 1403 ا
يــحـدّد الـبـرنــامج الـبـيــداغـوجي لـفــرع : "اتـصـاالت ســلـكـيـة
والســـلـــكــــيـــة"s تـــخـــصص" أنــــظـــمـــة االتـــصـــاالت الــــســـلـــكـــيـــة
والالسـلـكـيـة" لنـيل شـهـادة مـهـنـدس دولة بـاHـعـهـد الـوطني
لـالتـــصــــاالت وتــــكــــنــــولــــوجــــيــــات اإلعالم واالتــــصــــال وفــــقـــا

للملحق اHرفق بهذا القرار.

اHــادة اHــادة 2 : : يـــكــلف اHــديـــر الــعــام لــلـــتــعــلــيـم والــتــكــوين
الـعاليY بوزارة الـتعليم الـعالي والبحث الـعلمي ومدير
تـــثـــمـــY اHـــوارد الـــبـــشـــريـــة والـــتــــكـــوين واHـــهن والـــبـــحث
واإلبــــــداع ونــــــقـل الــــــتــــــكــــــنــــــولــــــوجـــــــيــــــا بــــــوزارة الــــــبــــــريــــــد
sكل فــــيـــمـــا يـــخـــصه sوتـــكـــنـــولـــوجـــيــــات اإلعالم واالتـــصـــال

بتطبيق هذا القرار.

اHـادة اHـادة 3 : : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرســمـيـة
للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.

حـــرر بـــاجلـــزائـــر في 30 جـــمـــادى الـــثـــانـــيـــة عــام 1436
اHوافق 19 أبريل سنة 2015.

وزير التعليم العاليوزير التعليم العالي
والبحث العلميوالبحث العلمي
محمد مباركيمحمد مباركي

وزيرة البريد وتكنولوجياتوزيرة البريد وتكنولوجيات
اإلعالم واالتصالاإلعالم واالتصال
الزهراء دردوريالزهراء دردوري
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اHلحقاHلحق
البرنامج البيداغوجي لنيل شهادة مهندس دولة في االتصاالت السلكيةالبرنامج البيداغوجي لنيل شهادة مهندس دولة في االتصاالت السلكية
والالسلكية باHعهد الوطني لالتصاالت وتكنولوجيات اإلعالم واالتصالوالالسلكية باHعهد الوطني لالتصاالت وتكنولوجيات اإلعالم واالتصال

جذع مشتركجذع مشترك

اHعاملاHعامل السنةالسنة
اجملموعاجملموع أ تأ ت أ مأ م دروسدروس

احلجم الساعي األسبوعياحلجم الساعي األسبوعي

4 سا 30

3 سا 00

3 سا 00

3 سا 45

3 سا 45

3 سا 45

3 سا 45

3 سا 00

1 سا 30

4 سا 30

3 سا 00

4 سا 30

-

-

-

0 سا 45

0 سا 45

0 سا 45

0 سا 45

1 سا 30

-

-

-

1 سا 30

1 سا 30

1 سا 30

1 سا 30

1 سا 30

1 سا 30

1 سا 30

1 سا 30

-

-

1 سا 30

1 سا 30

1 سا 30

3 سا 00

1 سا 30

1 سا 30

1 سا 30

1 سا 30

1 سا 30

1 سا 30

1 سا 30

1 سا 30

3 سا 00

1 سا 30

1 سا 30

1

1

1

1

1

1

1

1

1

3

2

3

1 سا 30

3 سا 00

1 سا 30

1 سا 30

1 سا 30

1 سا 30/
15 يوما

1 سا 30

1 سا 30

1 سا 30

1 سا 30

1 سا 30

-

3 سا 00

4 سا 30

3 سا 00

3 سا 00

1 سا 30

45 د

1 سا 30

2

3

2

2

1

1

1

-

-

-

-

90 سا

135 سا

90 سا

90 سا

45 سا

30 سا

45 سا

احلجم الساعياحلجم الساعي
اإلجمالياإلجمالي

135 سا

90 سا

90 سا

120 سا

120 سا

120 سا

120 سا

90 سا

45 سا

135 سا

90 سا

135 س

فيزياء نووية و ذرية

كيمياء

ميكانيكا عقالنية

مقاومة اHواد 

تكنولوجيا قاعدية

ميادين مرتبطة �هنة اHهندس

لغة إجنليزية

عناوين اHقاييسعناوين اHقاييس

I حتليل

جبر

إحصاء واحتماالت

ميكانيكا 1

كهرباء

ديناميكا حرارية

بنية اHادة

إعالم آلي

رسم تقني

رياضيات وحتاليل 2

حتليل رقمي وإعالم آلي

فيزياء : توترات وأمواج بصرية

األولى

الثانية
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اHلحق (تابع)اHلحق (تابع)

فرع : فرع : اتصاالت سلكية والسلكية

معاملمعامل السنةالسنة

اجملموعاجملموع أ تأ ت أ مأ م دروسدروس

احلجم الساعي األسبوعياحلجم الساعي األسبوعي

4 سا 30

4 سا 30

4 سا 30

3 سا 00

3 سا 00

3 سا 00

3 سا 00

1 سا 30

4 سا 30

6 سا 00

3 سا 00

3 سا 00

3 سا 00

3 سا 00

1 سا 30

1 سا 30

1 سا 30

-

1 سا 30

-

1 سا 30

-

1 سا 30

-

-

1 سا 30

1 سا 30

-

1 سا 30

1 سا 30

1 سا 30

-

-

-

1 سا 30

1 سا 30

1 سا 30

-

1 سا 30

-

1 سا 30

1 سا 30

1 سا 30

1 سا 30

1 سا 30

-

-

-

-

-

-

3 سا 00

1 سا 30

3 سا 00

1 سا 30

1 سا 30

1 سا 30

1 سا 30

-

1 سا 30

3 سا 00

1 سا 30

1 سا 30

1 سا 30

1 سا 30

1 سا 30

1 سا 30

1 سا 30

3

3

3

2

2

2

2

1

3

4

2

2

2

2

1

1

1

72 سا

72 سا

72 سا

48 سا

48 سا

48 سا

48 سا

24 سا

72 سا

96 سا

48 سا

48 سا

48 سا

48 سا

24 سا

24 سا

24 سا

عناوين اHقاييسعناوين اHقاييس

رياضيات اHهندس 

دارات كهربائية ومكونات فاعـلة

مــفـاهــيم في االتـصــاالت الـســلـكــيـة
والالسلكية

مدخل إلى الواب 

خوارزمية وهيكلة البيانات 

لغات وبرمجة

لغات أجنبية 

تواصل كتابي وشفوي

وظائف إلكترونية ومنطقية

مـــعــاجلـــة اإلشـــارة وضــغـط اإلشــارة
السمعية 

هندسة  أنظمة اإلعالم اآللي 

أنظمة التشغيل

برمجة ذات مواضيع 

لغة إجنليزية 1

ثقافة اHؤسسات  

تسويق

عروض

الثالثة

احلجم الساعياحلجم الساعي
اإلجمالياإلجمالي
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اHعاملاHعامل السنةالسنة
اجملموعاجملموع أ تأ ت أ مأ م دروسدروس

احلجم الساعي األسبوعياحلجم الساعي األسبوعي
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3 سا 00

3 سا 00

3 سا 00
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-
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-

-
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1 سا 30

-

-

-

3 سا 00

1 سا 30

-

1 سا 30

-

-

-

1 سا 30

1 سا 30

3 سا 00

1 سا 30

-

1 سا 30

1 سا 30

1 سا 30

1 سا 30

-

-

1 سا 30

1 سا 30

1 سا 30

1 سا 30

1 سا 30

1 سا 30

1 سا 30

-

-

1 سا 30

1 سا 30

1 سا 30

1 سا 30

1 سا 30

1 سا 30

1 سا 30

-

3

2

2

2

2

2

2

1

2

3

2

3

3

2

2

1

2

72 سا

48 سا

48 سا

48 سا

48 سا

48 سا

48 سا

24 سا

48 سا

72 سا

48 سا

72 سا

72 سا

48 سا

48 سا

24 سا

48 سا

عناوين اHقاييسعناوين اHقاييس

اتصاالت رقمية

معاجلة الصورة

دعــــــــائـم اإلعالم اآللـي وشــــــــبــــــــكـــــــات
االتصاالت السلكية والالسلكية

هوائيات وانـتـشار

شبكات اHعلومات وبروتـوكوالت

أنـــــظــــــمـــــة اHـــــعــــــلـــــومــــــات وقـــــواعـــــد
البيانات

لغة إجنليزية 2

إدارة مالية ومحاسبة

عروض

مـــنــــشـــآت االتــــصـــاالت الــــســـلــــكـــيـــة
والالسلكية وتقنيات النفاذ

أجهزة اHيكرو موجات

شبكات TCP/IP وخدمات

تصميم وتطوير الواب

اقــــــــتـــــــصـــــــاد واســـــــتـــــــراتـــــــيـــــــجـــــــيـــــــة
اHؤسسات

إدارة  اHشاريع

لغة إجنليزية 3

مشاريع مصغرة

تربص استيعابي في مؤسسة

الرابعة

احلجم الساعياحلجم الساعي
اإلجمالياإلجمالي

اHلحق (تابع)اHلحق (تابع)
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1 سا 30

1 سا 30

1 سا 30

1 سا 30

اHعاملاHعامل السنةالسنة
اجملموعاجملموع أ تأ ت أ مأ م دروسدروس

احلجم الساعي األسبوعياحلجم الساعي األسبوعي

1 سا 30

1 سا 30

1 سا 30

1 سا 30

1 سا 30

3 سا

3 سا

1 سا 30

1 سا 30

1 سا 30

3 سا

1 سا 30

1 سا 30

1 سا 30

1 سا 30

1 سا 30

1 سا 30

1 سا 30

1 سا 30

1

1

1

1

1

2

2

1

1

1

2

1

1

1

1

6

24 سا

24 سا

24 سا

24 سا

24 سا

48 سا

48 سا

24 سا

24 سا

24 سا

48 سا

24 سا

24 سا

24 سا

24 سا

432 سا

عناوين اHقاييسعناوين اHقاييس

شبكات الراديو اخللوية

تقنيات  أنظمة  احلزم الهرتزية
الرقمية

أنظمة االتصال عبر الساتل

أنـــظــمـــة  هــوائـــيــة ذات الـــســرعــة
اHرتفعة

أعـــمـــال تـــطــبـــيـــقـــيــة فـي تــرددات
الراديو

أنــظــمـة  الــتــراسل عـبــر األلــيـاف
البصرية

أنظمة الربط

إدارة الشبكات

حركة وهندسة الشبكات

لغة إجنليزية 4

اتصاالت بالوسائط اHتعددة

ملكية فكرية

إنشاء مؤسسات

قــــــــــانــــــــــون ضــــــــــبـط االتــــــــــصــــــــــاالت
واألنترنت

مشروع مصغر

مــشــروع نــهــايــة الــدراسـة  و/ أو
تربص في مؤسسة 

اخلامسة

احلجم الساعياحلجم الساعي
اإلجمالياإلجمالي

اHلحق (تابع)اHلحق (تابع)

تخصص : تخصص : أنظمة االتصاالت السلكية والالسلكية

1 سا 30--

1 سا 30

1 سا 30

1 سا 30

-

-

-

1 سا 30

-

1 سا 30

-

-1 سا 30

1 سا 30

-

-

-

-

1 سا 30
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اHــوافق 28 مــايـــو ســنــة 1983 واHـــذكــور أعالهs يــهــدف هــذا
الــقــرار إلى حتــديــد شــروط االلــتــحــاق ونــظــام الــدراسـات
لـنــيل شـهــادة مـهــنـدس دولــة بـاHـعــهـد الــوطـني لـالتـصـاالت

وتكنولوجيات اإلعالم واالتصال.

اHـادة اHـادة 2 : : حتـدد مــدة الـدراســة لـنــيل شـهــادة مـهــنـدس
دولـة اHـقدمـة باHـعـهد الـوطنـي لالتصـاالت وتكـنـولوجـيات
اإلعالم واالتصال اHـذكورة في اHادة األولى أعالهs بخمس

(5) سنوات أو عشرة (10) سداسيات.

اHــــادة اHــــادة 3 : : يـــــســـــمح الـــــتــــســـــجــــيـل في الـــــســــنـــــة األولى
مهندس دولة للـمترشحY احلائزين شهادة البكالوريا أو

شهادة أجنبية معادلة لها في الشعب اآلتية : 
sرياضيات -

s" شعبة هندسة كهربائية " sتقني رياضي -
- علوم جتريبية.

Yويـــــخـــــضـع إلـى تـــرتــــيـب يـــســــتــــنــــد إلى الــــشــــرطـــ
: Yاآلتي

- نـــــتــــائج الـــــبــــكــــالـــــوريــــا : تــــقـــــديــــر ومــــعـــــدل نــــقــــاط
sالرياضيات والفيزياء و الكيمياء ومعدل البكالوريا

- قدرات استيعاب اHؤسسة.

اHـادة اHـادة 4 : : تــنــظم مـســابــقــة االلـتــحــاق بـالــســنـة األولى
بـــاHـــعـــهـــد الــــوطـــني لالتـــصـــاالت وتــــكـــنـــولـــوجـــيـــات اإلعالم
واالتصال من قـبل جلنـة تكـلف �سـابقـة االلتـحاق وتدعى

في صلب النص "جلنة ".

اHادة اHادة 5 : : تتشكل اللجنة من :
sرئيسا sؤسسة أو �ثلهHمدير ا -

sدير الفرعي للشؤون البيداغوجية للمؤسسةHا -
- أستاذ عن كل تخـصصs يعينه مـدير اHؤسسة من

 sذوي الرتب العالية Yاألساتذة الدائم Yب

- �ثل عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

اHـادة اHـادة 6 : : عـلى أســاس مـحـضـر جلــنـة اHـداوالتs تـقـوم
اللجنة بضـبط قائمة اHترشحـY الناجحsY حسب درجة
االسـتـحـقـاقs وقـائـمـة اإلضـافـيـY تـبـعـا لـلـنـقـاط اHـتـحـصل

عليها طبقا ألحكام اHادة 3 أعاله.

ويـوقـع هـذه الـقـائـمـة جـمـيع أعـضـاء الـلـجـنـة وتـنـشـر
.YترشحHإلعالم ا

7 : : الــــــدروس اHــــــكــــــونــــــة Hــــــســــــار الــــــدراســـــات اHـــــادة اHـــــادة 
إجبارية.

قـرار وزاري مـشـتـرك مـؤرخ في قـرار وزاري مـشـتـرك مـؤرخ في 30 جـمــادى الـثـانـيـة عـام جـمــادى الـثـانـيـة عـام
1436 اHــوافق  اHــوافق 19 أبـــريل ســـنـــة  أبـــريل ســـنـــة s2015 يـــحـــدد شـــروطs يـــحـــدد شـــروط

االلـتــحـاق ونــظـام الـدراســات لـنــيل شــهـادة مــهـنـدسااللـتــحـاق ونــظـام الـدراســات لـنــيل شــهـادة مــهـنـدس
دولـة بــاHـعــهــد الـوطــني لالتــصـاالت وتــكـنــولـوجــيـاتدولـة بــاHـعــهــد الـوطــني لالتــصـاالت وتــكـنــولـوجــيـات

اإلعالم واالتصال.اإلعالم واالتصال.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

sإن وزير التعليم العالي والبحث العلمي
sووزيرة البريد وتكنولوجيات اإلعالم واالتصال

- �قـتضى اHـرسوم رقم 71-219 اHؤرخ في 4 رجب
عـام 1391 اHـوافق 25 غـشت سـنة 1971 واHـتـضـمن تـنـظيم
sتممHعدل و اHا sالدروس للحصول على شهادة مهندس

- و�ــــقـــتــــضـى اHـــرســــوم رقم 83-363 اHــــؤرخ في 15
شـعــبــان عـام 1403 اHــوافق 28 مـايــو ســنـة 1983 واHــتــعـلق
�ـمــارسـة الــوصــايـة الــتــربـويــة عـلـى مـؤســسـات الــتــكـوين

sالعالي
- و�ــــقـــتــــضـى اHـــرســــوم رقم 85-243 اHــــؤرخ في 16
مــــــحـــــــرّم عــــــام 1406 اHـــــــوافق أول أكـــــــتـــــــوبــــــر ســـــــنــــــة 1985
واHــــتـــضـــمـن الـــقـــانـــون األســــاسي الـــنــــمـــوذجي لـــلــــمـــعـــاهـــد

sالوطنية للتكوين العالي
- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسي رقم 14-154 اHـؤرخ
فـي 5 رجـب عــــــــام 1435 اHـــــــــوافق 5 مـــــــــايــــــــــو ســـــــــنـــــــــة 2014

sأعضاء احلكومة Yتضمن تعيHوا
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 08-165 اHؤرخ
في 29 جـــمـــادى األولى عــام 1429 اHــوافق 4 يــونـــيـــو ســـنــة
2008 واHــــتـــضــــمن حتــــويل مــــعـــهــــد اHـــواصـالت الـــســــلـــكــــيـــة

sوالالسلكية إلى معهد وطني للتكوين العالي
- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 12-12 اHـؤرخ
في 15 صــفــر عـام 1433 اHـوافق 9 يــنــايــر ســنـة 2012 الـذي
يــحــدد صالحـــيــات وزيــر الــبــريــد وتــكـــنــولــوجــيــات اإلعالم

sواالتصال
- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 13-77 اHـؤرخ
في 18 ربـيع األول عام 1434 اHـوافق 30 يـنـايـر سـنة 2013
الــذي يــحــدّد صـالحــيــات وزيــر الــتــعــلــيم الــعــالي والــبــحث

sالعلمي
- و�ـقتـضى القرار الـوزاري اHشـترك اHؤرخ في 3
ذي احلـــجـــة عـــام 1429 اHـــوافق أول ديــــســـمـــبــــر ســـنـــة 2008
واHـتــضـمن إنـشــاء الـلـجــنـة الـقــطـاعـيــة Hـمـارســة الـوصـايـة
التربوية على مـؤسسات التكوين العالي التابعة لوزارة
الــبـــريــد وتـــكــنــولـــوجــيــات اإلعـالم واالتــصــال وتـــشــكــيـــلــهــا

sوتنظيمها وعملها

يقرران ما يأتي :يقرران ما يأتي :

اHادة األولى :اHادة األولى : تطبـيقا ألحكام اHادة 3 (الفقرة األولى)
من اHـرسوم رقم 83-363 اHـؤرخ في 15 شعـبـان عام 1403
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- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 12-12 اHـؤرخ
في 15 صــفــر عـام 1433 اHـوافق 9 يــنــايــر ســنـة 2012 الـذي
يــحــدد صالحـــيــات وزيــر الــبــريــد وتــكـــنــولــوجــيــات اإلعالم

sواالتصال
- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 13-77 اHـؤرخ
في 18 ربـيع األول عام 1434 اHـوافق 30 يـنـايـر سـنة 2013
الــذي يــحــدّد صـالحــيــات وزيــر الــتــعــلــيم الــعــالي والــبــحث

sالعلمي
- و�ـقتـضى القرار الـوزاري اHشـترك اHؤرخ في 3
ذي احلـــجـــة عـــام 1429 اHـــوافق أول ديــــســـمـــبــــر ســـنـــة 2008
واHـتــضـمن إنـشــاء الـلـجــنـة الـقــطـاعـيــة Hـمـارســة الـوصـايـة
التربوية على مـؤسسات التكوين العالي التابعة لوزارة
الــبـــريــد وتـــكــنــولـــوجــيــات اإلعـالم واالتــصــال وتـــشــكــيـــلــهــا

sوتنظيمها وعملها

يقرران ما يأتي :يقرران ما يأتي :

اHـادة األولى : اHـادة األولى : تطبيقا ألحكام اHادة 8 (الفقرة 2) من
اHــــــرســــــوم رقم 85-243 اHــــــؤرخ في 16 مــــــحــــــرم عــــــام1406
اHــوافق أول أكــتــوبــر ســنــة 1985 واHــذكــور أعالهs  يــهــدف
هــذا الـقــرار إلى حتــديـد الــتــنـظــيم الــبـيــداغـوجـي لـلــمـعــهـد

الوطني لالتصاالت وتكنولوجيات اإلعالم واالتصال .

اHــادة اHــادة 2 :  : يــتـضـمن الــتـنــظـيم الـبــيـداغــوجي لـلـمــعـهـد
sالــوطــني لالتــصــاالت وتــكــنــولــوجــيـات اإلعـالم واالتــصـال
حتت سلطة اHديرs مـديرية فرعية للـشؤون البيداغوجية
تتولى مـهمة ضـمان الدعم واHـتابـعة والتـنسيق ومـراقبة

التعليم.

اHــــــادة اHــــــادة 3 :  : تــــــضم اHـــــديـــــريـــــة الــــــفـــــرعـــــيـــــة لـــــلـــــشـــــؤون
البيداغوجية أربعة (4) أقسام :    

أ. قسم الدراسات و اHصالح اHشتركةsأ. قسم الدراسات و اHصالح اHشتركةs ويضم :  

1 - مصلحة الدراساتs - مصلحة الدراساتs وتكلف �ا يأتي : 
- تـــســـيــــيـــر مـــلـــفـــات الـــطـــلــــبـــة : تـــســـجـــيالت وإعـــادة
التـسجيالت والتـحويالت وتسـليم الوثـائق البيـداغوجية
(شــهـادات مــدرسـيــة وكـشــوف الـنــقـاط وشــهـادات الــنـجـاح

s(ؤقتة والشهادات النهائيةHا
sلف االسمي للطلبـةHا Yضمان وضبـط وحتي -

sداوالتHضمان التوثيق واحلفظ اجليد حملاضر ا -
- ضـــــــمـــــــان تـــــــنــــــســـــــيـق اســـــــتـــــــعــــــمـــــــال الـــــــفـــــــضــــــاءات

البيداغوجية.

2 - مــصــلـحـــة الــتـوثــيق والــوســائـل الــبــيـداغــوجــيــة - مــصــلـحـــة الــتـوثــيق والــوســائـل الــبــيـداغــوجــيــة
والتعليميةs والتعليميةs وتكلف �ا يأتي :

sؤسسةHتنظيـم وتسييـر مكتبــة ا -

اHادة اHادة 8 : : كـيفـيات الـتقـييم واالنـتقـال هي الكـيفـيات
اHــعــمــول بـــهــا في اHــؤســســـات الــتــابــعــة لـــوزارة الــتــعــلــيم
الـعـالي والـبـحث الـعـلـميs ويـنص عـلـيـهـا الـنـظام الـداخـلي

للمؤسسة.
اHـادة اHـادة 9 : : حتـدد بـيـانـات ومـواصـفـات شـهـادة مـهـنـدس
دولـة بـقرار مـشـترك بـY وزيـر الـتعـلـيم العـالي والـبحث
العلمي ووزيرة البريد وتكنولوجيات اإلعالم واالتصال.
10 : : يــكــلف اHــديــر الـعــام لــلــتــعــلــيم والــتـكــوين اHـادة اHـادة 
العاليY بوزارة التعليم العالي والبحث العلميs ومدير
تـــثـــمـــY اHـــوارد الـــبـــشـــريـــة والـــتــــكـــوين واHـــهن والـــبـــحث
واإلبــــــداع ونــــــقـل الــــــتــــــكــــــنــــــولــــــوجـــــــيــــــا بــــــوزارة الــــــبــــــريــــــد
sكل فــــيـــمـــا يـــخـــصه sوتـــكـــنـــولـــوجـــيــــات اإلعالم واالتـــصـــال

بتطبيق هذا القرار.
اHـادة اHـادة 11 : : يـنـشـر هـذا الـقـرار في اجلـريـدة الـرسـمـية

للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.
حـــرر بـــاجلـــزائـــر في 30 جـــمـــادى الـــثـــانـــيـــة عــام 1436

اHوافق 19 أبريل سنة 2015.

وزير التعليم العاليوزير التعليم العالي
والبحث العلميوالبحث العلمي
محمد مباركيمحمد مباركي

وزيرة البريد وتكنولوجياتوزيرة البريد وتكنولوجيات
اإلعالم واالتصالاإلعالم واالتصال
الزهراء دردوريالزهراء دردوري

ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ
قـرار وزاري مـشـتـرك مـؤرخ في قـرار وزاري مـشـتـرك مـؤرخ في 30 جـمــادى الـثـانـيـة عـام جـمــادى الـثـانـيـة عـام
1436 اHـوافق  اHـوافق 19 أبــريل سـنـة  أبــريل سـنـة s2015 يــحـدد الـتــنـظـيمs يــحـدد الـتــنـظـيم

الـــــبـــــيـــــداغـــــوجي لـــــلـــــمـــــعـــــهـــــد الـــــوطـــــني لـالتـــــصــــاالتالـــــبـــــيـــــداغـــــوجي لـــــلـــــمـــــعـــــهـــــد الـــــوطـــــني لـالتـــــصــــاالت
وتكنولوجيات اإلعالم و االتصال.وتكنولوجيات اإلعالم و االتصال.

ــــــــــــــــــــــــــــــ
 sإن وزير التعليم العالي والبحث العلمي

sووزيرة البريد وتكنولوجيات اإلعالم واالتصال
- و�ــــقـــتــــضـى اHـــرســــوم رقم 83-363 اHــــؤرخ في 15
شـعــبــان عـام 1403 اHــوافق 28 مـايــو ســنـة 1983 واHــتــعـلق
�ـمــارسـة الــوصــايـة الــتــربـويــة عـلـى مـؤســسـات الــتــكـوين

sالعالي
- و�ــــقـــتــــضـى اHـــرســــوم رقم 85-243 اHــــؤرخ في 16
مــــــحـــــــرّم عــــــام 1406 اHـــــــوافق أول أكـــــــتـــــــوبــــــر ســـــــنــــــة 1985
واHــــتـــضـــمـن الـــقـــانـــون األســــاسي الـــنــــمـــوذجي لـــلــــمـــعـــاهـــد

sالوطنية للتكوين العالي
- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسي رقم 14-154 اHـؤرخ
فـي 5 رجـب عــــــــام 1435 اHـــــــــوافق 5 مـــــــــايــــــــــو ســـــــــنـــــــــة 2014

sأعضاء احلكومة Yتضمن تعيHوا
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 08-165 اHؤرخ
في 29 جـــمـــادى األولى عــام 1429 اHــوافق 4 يــونـــيـــو ســـنــة
2008 واHــــتـــضــــمن حتــــويل مــــعـــهــــد اHـــواصـالت الـــســــلـــكــــيـــة

sوالالسلكية إلى معهد وطني للتكوين العالي
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sتنظيم تنسيـق الدروس -
- الــســـهـــر عــلـى تــوزيـع احلـــجم الـــســـاعي األســـبــوعي
sعمول بهHطبقا للتنظيم ا YؤقتHوا Yلألساتذة الدائم

- الـــســـهـــر عـــلى تـــطـــبـــيق الـــبـــرامج الـــبـــيـــداغـــوجـــيــة
الـرسمـيـة للـتـكوين واحـتـرام التـنظـيم في مـجـال مراقـبة

sعارف والتدرج  وإعادة السنة في الدراسةHا
- جــمع وتــوزيـع اHــعــلـــومــة الــبــيـــداغــوجــيـــة  لــفــائــدة
 sالطلبة قصد السماح لهم باختيار أفضل عند توجيههم

 sداوالت وتنظيم مداوالتهاHجلـان ا Yتعي -
- الـــســــهـــر عـــلـى حتـــيـــY اHــــلف اإلحــــصـــائي لــــتـــعـــداد
sالطلبة واألساتذة" وإعداد احلصيلة السنوية للدروس"

- ضــــبط مــــخــــطط اHــــوارد الــــبــــشــــريــــة والــــتــــعــــبــــيــــر
خصوصا عن االحتياجات في التأطير الدائم واHؤقت.

2. مـصــلــحــــة مــا بــعــــد الــتــدرج والـبــحثs. مـصــلــحــــة مــا بــعــــد الــتــدرج والـبــحثs وتـــكـــلـف
بـما يأتي :

sتنظيم مسابقة الدخول إلى ما بعد التدرج -
sا بعد التدرجH تنظيـم التعليم -

- اHـــشــاركـــة في إعــــداد مــحـــاور ومــواضـــيع الـــبــحث
Yوضــمــان مــتــابــعــة عــمــلــيــات الــبــحث في اخملــابــر وتــثــمــ

نتائجها.

sــــســـتـــوىHا Yـــتــــواصل وحتــــســـHد. قــــسم الــــتـــكــــوين اsــــســـتـــوىHا Yـــتــــواصل وحتــــســـHد. قــــسم الــــتـــكــــوين ا
ويــكــلف بـــتــرقــيــة عـالقــات اHــعــهـــد بــاحملــيط االجـــتــمــاعي -
االقـتصـادي �ا يسـمح بتـطويـر ومعـرفة أفـضل بالـتكوين
Yعـهد وكذا كل عمل تـكوين وحتسHـقدم على مسـتوى  اHا
اHـستـوى واخلـبـرة وتـقد¡ خـدمـات و ذلك عن طـريق عـقود

أو اتفاقيات.

اHـــــادة اHـــــادة 4 : : يــــكــــلف كل مـن اHــــديــــر الــــعــــام لــــلــــتــــعــــلــــيم
والــتــكــويـن الـعــالــيــY بــوزارة الــتــعــلــيم الــعــالي والــبــحث
العـلمي ومدير اHـعهد الـوطني لالتصـاالت وتكنـولوجيات
اإلعالم واالتصالs كل فيما يخصهs بتطبيق هذا القرار.

اHــادة اHــادة 5 : : يـنــشـر هـذا الــقـرار في اجلـريـدة الــرسـمـيـة
للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.

حـــرر بـــاجلـــزائـــر في 30 جـــمـــادى الـــثـــانـــيـــة عــام 1436
اHوافق 19 أبريل سنة 2015.

- جـــمع وحتـــلــــيل  الـــوثـــائق اHــــكـــتـــوبـــة والـــســـمـــعـــيـــة
الــــــبـــــصـــــريـــــة واإللــــــكـــــتـــــرونــــــيـــــة ذات الـــــطــــــابع الـــــعــــــلـــــمـي
والـبيداغوجي وتـرتيبهـا ووضعها حتت  تـصرف األساتذة

sوالطلبة والباحثيــن
- تـوثـيق مـذكـرات نـهـايـة الـدراسـة واHـذكـرات الـتي
يناقـشها الـطلبةs وكـذا  تقاريـر تربصـاتهم لغـرض تكوين

sبنك معلومات
- ضــــــمـــــــان صــــــيــــــانــــــة الـــــــوســــــائل والـــــــتــــــجــــــهــــــيــــــزات

البيداغوجية.
3 - مـــصــلــحــة الــوســائط اHـــتــعــددة و تــكــنــولــوجــيــات - مـــصــلــحــة الــوســائط اHـــتــعــددة و تــكــنــولــوجــيــات

اإلعالم واالتصالsاإلعالم واالتصالs وتكلف �ا يأتي : 
- تـــســــيــــيــــر مـــركـــــز احلــــســــابـــات وقــــاعــــة أو قــــاعـــات

sاألنترنــيت ومخابـر اللغــات
- تـطــويـر وضـمـان اســتـعـمــال تـكـنـولــوجـيـات اإلعالم

واالتصال في التعليم.  
4 - مــصــلــحــة الــتــربــصــات والــنــشــاطــات الــثــقــافــيــة - مــصــلــحــة الــتــربــصــات والــنــشــاطــات الــثــقــافــيــة
والـــريــــاضـــيـــةsوالـــريــــاضـــيـــةs وتـــكــــلف : بـــتــــنـــظــــيم تـــربــــصـــات الـــطــــلـــبـــة
واHــلــتــقــيــات وجــمــيـع الــتــظــاهــرات ذات الــطــابع الــعــلــمي

والرياضي والثقافــي.    

ب. قــسـم الـــتــعــلـــيـم في اجلـذع اHــشـتـركsب. قــسـم الـــتــعــلـــيـم في اجلـذع اHــشـتـركs ويـكــلـف
�ا يأتي :

- تـنـظـيم مـسابـقـات الـدخول لـلـسـنــة األولـى وإعداد
  sجداول االمتحانات

sتنظيم تنسيـق الدروس -
- الــســـهـــر عــلـى تــوزيـع احلـــجم الـــســـاعي األســـبــوعي
sعمول بهHطبقا للتنظيم ا YؤقتHوا Yلألساتذة الدائم

- الـــســـهـــر عـــلى تـــطـــبـــيق الـــبـــرامج الـــبـــيـــداغـــوجـــيــة
الـرسمـيـة للـتـكوين واحـتـرام التـنظـيم في مـجـال مراقـبة

sعارف والتدرج وإعادة السنة في الدراسةHا
- جــمع وتــوزيـع اHــعــلـــومــة الــبــيـــداغــوجــيـــة  لــفــائــدة
 sالطلبة قصد السماح لهم باختيار أفضل عند توجيههم

 sداوالت وتنظيم مداوالتهاHجلـان ا Yتعي -
- الـــســــهـــر عـــلـى حتـــيـــY اHــــلف اإلحــــصـــائي لــــتـــعـــداد
sالطلبة واألساتذة" وإعداد احلصيلة السنوية للدروس"

- ضــــبط مــــخــــطط اHــــوارد الــــبــــشــــريــــة والــــتــــعــــبــــيــــر
خصوصا عن االحتياجات في التأطير الدائم واHؤقت.

ج. قـــسـم تـــعـــلـــيم الـــتـــخـــصـــصـــات ومـــا بـــعـــد الـــتـــدرجج. قـــسـم تـــعـــلـــيم الـــتـــخـــصـــصـــات ومـــا بـــعـــد الـــتـــدرج
والبحثsوالبحثs ويضم ما يأتي :

1 - مــصـلــحــة الـتــعـلـيـم في الـتـخــصـصـاتs - مــصـلــحــة الـتــعـلـيـم في الـتـخــصـصـاتs وتــكــلـف
بـما يأتي :

- تـنــظـيم مــسـابــقـات الــدخــول (أو حتـديــد مـقــايـيـس
sالدخـول) إلى التخصص

وزير التعليم العاليوزير التعليم العالي
والبحث العلميوالبحث العلمي
محمد مباركيمحمد مباركي

وزيرة البريد وتكنولوجياتوزيرة البريد وتكنولوجيات
اإلعالم واالتصالاإلعالم واالتصال
الزهراء دردوريالزهراء دردوري
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"اتـــصـــاالت وشــــبـــكــــات اإلعالم اآللي" وحتــــديـــد بـــرنــــامـــجه
الــبـيــداغـوجي بــاHـعــهـد الـوطــني لـلــبـريـــد وتـكــنـولــوجـيـات

 sاإلعالم واالتصال لنيل شهادة ليسانس مهنية
- و�ــقـتــضى الـقــرار الـوزاري اHــشـتــرك اHـؤرخ في
27 ربــــيـع األول عـــام 1431 اHــــوافق 13 مــــارس ســــنـــة 2010

الـذي يتضمن فتـح فرع " الهندسـة الكهربـائية"s تخصص
"خـــــدمــــات وشـــــبــــكـــــات االتــــصـــــاالت" وحتــــديـــــد بــــرنـــــامــــجه
الــبـيــداغـوجي بــاHـعــهـد الـوطــني لـلــبـريـــد وتـكــنـولــوجـيـات

 sاإلعالم و االتصال لنيل شهادة ليسانس مهنية
- و�ــقـــتـــضى الـــقـــرار اHــؤرخ في 3 نـــوفــمـــبــر ســـنــة
2011 الذي يـحـدّد القـواعـد اHشـتـركة لـلـتـنظـيم والـتسـيـير

الــبـــيـــداغــوجـــيـــY لــلـــدراســـات اجلــامـــعـــيــة لـــنـــيل شـــهــادتي
sاسترHالليسانس وا

- و�ــقـــتـــضى الـــقـــرار اHــؤرخ في 3 نـــوفــمـــبــر ســـنــة
2011 واHتضمن كيـفيات التقيـيم والتدرج والتوجيه في

sاسترHطوري الدراسات لنيل شهادتي الليسانس وا
- وبــنــاء عــلى رأي الــلــجــنــة الــوطــنــيـة لــلــتــأهــيل في

s2008 نعقدة في 11 يونيو سنةHدورتها ا
يقرران ما يأتي :يقرران ما يأتي :

اHــــادة األولى :اHــــادة األولى : تـــطــــبـــيــــقـــا ألحــــكـــام اHـــادة 3 (الـــفـــقـــرة
األولى) من اHـــرســوم رقم 83-363 اHــؤرخ في 15 شــعــبــان
عام 1403 اHوافق 28 مايـو سنة 1983 واHذكـور أعالهs يهدف
هـذا القـرار إلى حتـديد شـروط االلـتحـاق ونـظام الـدراسات
بـاHعـهد الوطـني للـبريـد وتكـنولـوجيـات اإلعالم واالتصال

لنيل شهادة ليسانس مهنية في التخصصات اآلتية :
sاتصاالت وشبكات اإلعالم اآللي -

- خدمات وشبكات االتصاالت.
اHـادة اHـادة 2 : : حتـدد مـدة الـدراسـة لـنـيل شـهـادة لـيـسـانس
مـهـنــيـة بـاHـعـهـد الـوطـني لـلــبـريـد و تـكـنـولـوجـيـات اإلعالم
واالتــــصــــال اHـــــذكــــورة في اHـــــادة األولى أعـالهs بــــثالث (3)

سنوات أو ستة (6) سداسيات.
اHــــادة اHــــادة 3 : : يـــــســـــمح الـــــتــــســـــجــــيـل في الـــــســــنـــــة األولى
لــــيــــســــانس مــــهـــنــــيــــةs لــــلـــمــــتــــرشـــحــــY احلــــائــــزين شــــهـــادة
الــبــكــالـوريــا أو شــهــادة أجــنــبـيــة مــعــادلــة لــهـا فـي الـشــعب

اآلتية : 
sرياضيات -

sتقنيات رياضية -
- علوم جتريبية.

: Yاآلتي Yويخضع لترتيب يستند إلى الشرط
- نـــــتــــائج الـــــبــــكــــالـــــوريــــا : تــــقـــــديــــر ومــــعـــــدل نــــقــــاط

sالرياضيات والفيزياء والكيمياء ومعدل البكالوريا
-  قدرات استيعاب اHؤسسة.

قـرار وزاري مـشـتـرك مـؤرخ في قـرار وزاري مـشـتـرك مـؤرخ في 30 جـمــادى الـثـانـيـة عـام جـمــادى الـثـانـيـة عـام
1436 اHــوافق  اHــوافق 19 أبـــريل ســـنـــة  أبـــريل ســـنـــة s2015 يـــحـــدد شـــروطs يـــحـــدد شـــروط

االلـتـحـاق ونـظــام الـدراسـات لـنـيل شـهـادة لـيـسـانسااللـتـحـاق ونـظــام الـدراسـات لـنـيل شـهـادة لـيـسـانس
مــهــنــيـة بــاHــعــهــد الـوطــني لــلــبــريــد وتـكــنــولــوجــيـاتمــهــنــيـة بــاHــعــهــد الـوطــني لــلــبــريــد وتـكــنــولــوجــيـات

اإلعالم واالتصال.اإلعالم واالتصال.
ـــــــــــــــــــــــــــ

 sإن وزير التعليم العالي والبحث العلمي
sووزيرة البريد وتكنولوجيات اإلعالم واالتصال

- �ـــــقـــــتـــــضى اHـــــرســـــوم رقم 83-363 اHـــــؤرخ في 15
شـعــبــان عـام 1403 اHــوافق 28 مـايــو ســنـة 1983 واHــتــعـلق
�ـمــارسـة الــوصــايـة الــتــربـويــة عـلـى مـؤســسـات الــتــكـوين

sالعالي
- و�ــــقـــتــــضـى اHـــرســــوم رقم 85-243 اHــــؤرخ في 16
مــــــحـــــــرّم عــــــام 1406 اHـــــــوافق أول أكـــــــتـــــــوبــــــر ســـــــنــــــة 1985
واHــــتـــضـــمـن الـــقـــانـــون األســــاسي الـــنــــمـــوذجي لـــلــــمـــعـــاهـــد

sالوطنية للتكوين العالي
- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسي رقم 14-154 اHـؤرخ
فـي 5 رجـب عــــــــام 1435 اHـــــــــوافق 5 مـــــــــايــــــــــو ســـــــــنـــــــــة 2014

sأعضاء احلكومة Yتضمن تعيHوا
- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 07-07 اHـؤرخ
في 19 ذي احلـــجـــة عــام 1427 اHــوافق 8 يــنـــايــر ســـنــة 2007
واHـتـضـمن حتويل اHـدرسـة الـوطنـيـة لـلبـريـد واHواصالت

sإلى معهد وطني للتكوين العالي
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 08-265 اHؤرخ
 في 17 شــعــبــان  عــام 1429 اHــوافق 19 غــشت  ســنــة 2008
واHـــتـــضـــمـن نـــظـــام الـــدراســــات  لـــلـــحـــصـــول عــــلى شـــهـــادة

sاستر وشهادة الدكتوراهHالليسانس وشهادة ا
- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 12-12 اHـؤرخ
في 15 صــفــر عـام 1433 اHـوافق 9 يــنــايــر ســنـة 2012 الـذي
يــحــدّد صالحـــيــات وزيــر الــبــريــد وتــكـــنــولــوجــيــات اإلعالم

sواالتصال
- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 13-77 اHـؤرخ
في 18 ربـيع األول عام 1434 اHـوافق 30 يـنـايـر سـنة 2013
الــذي يــحــدّد صـالحــيــات وزيــر الــتــعــلــيم الــعــالي والــبــحث

sالعلمي
-  و�ـقــتـضى الـقـرار الـوزاري اHـشـتـرك اHـؤرخ في
3 ذي احلــجــة عــام 1429 اHــوافق أول ديـــســمــبـــر ســنــة 2008
واHـتــضـمن إنـشــاء الـلـجــنـة الـقــطـاعـيــة Hـمـارســة الـوصـايـة
التربوية على مـؤسسات التكوين العالي التابعة لوزارة
الــبـــريــد وتـــكــنــولـــوجــيــات اإلعـالم واالتــصــال وتـــشــكــيـــلــهــا

sوتنظيمها وعملها
- و�ــقـتــضى الـقــرار الـوزاري اHــشـتــرك اHـؤرخ في
27 ربــــيـع األول عـــام 1431 اHــــوافق 13 مــــارس ســــنـــة 2010

الـذي يـضمن فـتح فـرع " الهـنـدسة الـكـهربـائـية"s تـخصص
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اHـادة اHـادة 4 : : تــنــظم مـســابــقــة االلـتــحــاق بـالــســنـة األولى
بـاHعـهد الوطـني للـبريـد وتكـنولـوجيـات اإلعالم واالتصال

من قبل جلنة تدعى "اللجنة ".
اHادة اHادة 5 : : تتشكل اللجنة من :

sرئيسا sؤسسة أو �ثلهHمدير ا  -
sدير الفرعي للشؤون البيداغوجية للمؤسسةHا  -
- أســتـــاذ عن كل تـــخـــصص يـــتم تــعـــيـــيــنـه من طــرف
مـديــر اHــؤسـســة من بــY األســاتـذة الــدائــمــY ذوي الـرتب

sالعالية
- �ثل عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
6 : : تــقـوم الــلــجــنــةs عـلـى أسـاس مــحــضــر جلــنـة اHـادة اHـادة 
اHــداوالتs بــضـبـط قـائــمـة اHــتــرشـحــY الــنـاجــحــY حـسب
درجــة االســتـــحــقــاقs وقـــائــمــة اإلضـــافــيــY تـــبــعــا لـــلــنــقــاط
اHـــتـــحـــصل عـــلـــيـــهـــاs طـــبـــقـــا لــلـــشـــروط احملـــددة فـي اHــادة 3

واHذكورة أعاله.
ويـوقـع هـذه الـقـائـمـة جـمـيع أعـضـاء الـلـجـنـة وتـنـشـر

.YترشحHإلعالم ا
7 : : الــــــدروس اHــــــكــــــونــــــة Hــــــســــــار الــــــدراســـــات اHـــــادة اHـــــادة 

إجبارية.
اHادة اHادة 8 : : كـيفـيات الـتقـييم واالنـتقـال هي الكـيفـيات
اHــعــمــول بـــهــا في اHــؤســســـات الــتــابــعــة لـــوزارة الــتــعــلــيم
الـعـالي والـبـحث الـعـلـميs ويـنص عـلـيـهـا الـنـظام الـداخـلي

للمؤسسة.
9 : : حتــــــدد مــــــواصــــــفـــــــات وبــــــيــــــانــــــات شــــــهــــــادة اHـــــادة اHـــــادة 
الــلـيــسـانس اHــهــنـيــة بـقــرار مـشــتـرك بــY وزيـر الــتـعــلـيم
الـعالي والـبـحث الـعلـمي ووزيـرة الـبريـد وتـكـنولـوجـيات

اإلعالم واالتصال.
اHــــادة اHــــادة 10 : : يـــكــــلف كـل من اHــــديـــر الــــعــــام لـــلــــتــــعـــلــــيم
والــتــكــويـن الـعــالــيــY بــوزارة الــتــعــلــيم الــعــالي والــبــحث
الـعلميs ومديـر تثمY اHـوارد البشرية والـتكوين واHهن
والـبــحث واإلبــداع ونــقل الــتــكــنــولــوجـيــا بــوزارة الــبــريـد
sكل فــــيـــمـــا يـــخـــصه sوتـــكـــنـــولـــوجـــيــــات اإلعالم واالتـــصـــال

بتطبيق هذا القرار.
اHـادة اHـادة 11 : : يـنـشـر هـذا الـقـرار في اجلـريـدة الـرسـمـية

للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.
حـــرر بـــاجلـــزائـــر في 30 جـــمـــادى الـــثـــانـــيـــة عــام 1436

اHوافق 19 أبريل سنة 2015.

وزير التعليم العاليوزير التعليم العالي
والبحث العلميوالبحث العلمي
محمد مباركيمحمد مباركي

وزيرة البريد وتكنولوجياتوزيرة البريد وتكنولوجيات
اإلعالم واالتصالاإلعالم واالتصال
الزهراء دردوريالزهراء دردوري

قـرار وزاري  مـشـتـرك مؤرخ في قـرار وزاري  مـشـتـرك مؤرخ في 30 جـمـادى الثـانـيـة عام جـمـادى الثـانـيـة عام
1436 اHــــــــوافق  اHــــــــوافق 19 أبـــــــريـل ســـــــنـــــــة  أبـــــــريـل ســـــــنـــــــة s2015 يـــــــتــــــــضـــــــمنيـــــــتــــــــضـــــــمن

الـتــنــظــيم الــبــيـداغــوجي لــلــمــعــهـد الــوطــني لــلــبــريـدالـتــنــظــيم الــبــيـداغــوجي لــلــمــعــهـد الــوطــني لــلــبــريـد
وتكنولوجيات اإلعالم واالتصال.وتكنولوجيات اإلعالم واالتصال.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

 sإن وزير التعليم العالي والبحث العلمي
sووزيرة البريد وتكنولوجيات اإلعالم واالتصال

- �ـــــقـــــتـــــضى اHـــــرســـــوم رقم 83-363 اHـــــؤرخ في 15
شـعــبــان عـام 1403 اHــوافق 28 مـايــو ســنـة 1983 واHــتــعـلق
�ـمــارسـة الــوصــايـة الــتــربـويــة عـلـى مـؤســسـات الــتــكـوين

sالعالي
- و�ــــقـــتــــضـى اHـــرســــوم رقم 85-243 اHــــؤرخ في 16
مــــــحـــــــرّم عــــــام 1406 اHـــــــوافق أول أكـــــــتـــــــوبــــــر ســـــــنــــــة 1985
واHــــتـــضـــمـن الـــقـــانـــون األســــاسي الـــنــــمـــوذجي لـــلــــمـــعـــاهـــد

sالوطنية للتكوين العالي
- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسي رقم 14-154 اHـؤرخ
فـي 5 رجـب عــــــــام 1435 اHـــــــــوافق 5 مـــــــــايــــــــــو ســـــــــنـــــــــة 2014

sأعضاء احلكومة Yتضمن تعيHوا
- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 07-07 اHـؤرخ
في 19 ذي احلـــجـــة عــام 1427 اHــوافق 8 يــنـــايــر ســـنــة 2007
الـذي يــحـول اHـدرســة الـوطــنـيــة لـلــبـريــد واHـواصالت إلى

sمعهد وطني للتكوين العالي
- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 12-12 اHـؤرخ
في 15 صــفــر عـام 1433 اHـوافق 9 يــنــايــر ســنـة 2012 الـذي
يــحــدّد صالحـــيــات وزيــر الــبــريــد وتــكـــنــولــوجــيــات اإلعالم

sواالتصال
- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 13-77 اHـؤرخ
في 18 ربـيع األول عام 1434 اHـوافق 30 يـنـايـر سـنة 2013
الــذي يــحــدّد صـالحــيــات وزيــر الــتــعــلــيم الــعــالي والــبــحث

sالعلمي
-  و�ـقــتـضى الـقـرار الـوزاري اHـشـتـرك اHـؤرخ في
3 ذي احلــجــة عــام 1429 اHــوافق أول ديـــســمــبـــر ســنــة 2008
واHـتــضـمن إنـشــاء الـلـجــنـة الـقــطـاعـيــة Hـمـارســة الـوصـايـة
التربوية على مـؤسسات التكوين العالي التابعة لوزارة
الــبـــريــد وتـــكــنــولـــوجــيــات اإلعـالم واالتــصــال وتـــشــكــيـــلــهــا

sوتنظيمها وعملها

يقرران ما يأتي :يقرران ما يأتي :

اHادة األولى :اHادة األولى : تطبـيقا ألحـكام اHادة 8 (الـفقرة 2) من
اHــــــرســـــوم رقم 85-243 اHـــــؤرخ في 16 مـــــحـــــرّم عـــــام 1406
اHوافق أول أكـتوبر سنة 1985 واHذكور أعالهs يهدف هذا
الـقرار إلى حتديد التـنظيم البـيداغوجي للمـعهد الوطني

للبريد وتكنولوجيات اإلعالم  واالتصال.
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اHـادة اHـادة 2 : : يــتـضــمن الــتـنــظـيم الــبــيـداغــوجي لـلــمـعــهـد
الـوطـني لـلــبـريـد وتـكـنـولـوجـيـات اإلعالم واالتـصـالs حتت
ســلـطــة اHــديـرs مــديــريـة فــرعــيـة لــلــشـؤون الــبــيـداغــوجــيـة
تــكــلف بـــضــمــان الــدعم واHـــتــابــعــة والــتــنـــســيق ومــراقــبــة

التعليم على مستوى األقسام. 

اHـــــادةاHـــــادة 3 : : تـــــضـم اHـــــديـــــريــــــة الـــــفــــــرعـــــيـــــة لــــــلـــــشـــــؤون
البيداغوجية أربعة (4) أقسام :    

أ. قسم الدراسات والوسائل البيداغوجيةsأ. قسم الدراسات والوسائل البيداغوجيةs ويضم :
1 - مصلحة الدراساتs - مصلحة الدراساتs وتكلف �ا يأتي :

- تـــســـيــــيـــر مـــلـــفـــات الـــطـــلــــبـــة : تـــســـجـــيالت وإعـــادة
التـسجيالت والتـحويالت وتسـليم الوثـائق البيـداغوجية
(الشـهـادات اHدرسـية وكـشـوف النـقاط وشـهـادات النـجاح

s(.....عادالت إلخHؤقتة والشهادات النهائية واHا
- الـسهـر على احـترام الـقـانون في مـجال الـتسـجيل
وإعــــادة الــــتـــــســــجــــيـل ومــــراقــــبـــــة اHــــعــــارف والـــــتــــدرج في

sالدراسات وتسليم الشهادات
sالقوائم االسمية للطلبة Yضمان مسك وحتي -

- إعـــداد كل دراســـة اســـتـــشـــرافـــيـــة حـــول تـــقـــديـــرات
sتـقــيـيـم تعداد الـطلبـة واقتراح كل الـوسائل للـتكفل بهم
ال ســـيــمـــا فــيـــمــا يـــخص  تـــطـــور الــتـــأطــيـــر الــبـــيـــداغــوجي

واإلداري.
sمــصــلــحــة الــتــوثــيق والــوســائل الــبــيــداغــوجــيــة - s2 - مــصــلــحــة الــتــوثــيق والــوســائل الــبــيــداغــوجــيــة

وتكلف �ا يأتي :
Yــشــتــركــة بـHتــســيــيـر الــقــاعــات الــبــيــداغـوجــيــة ا -
األقــسـام و إعــداد اخملـطــطـات اHــتـعــلـقــة بـاسـتــغاللــهـا (إعـداد

s(جداول التوقيت
- ضـــمـــان دعم األقـــســـام فــيـــمـــا يـــخص الـــتــجـــهـــيــزات
والـوسائل الـبـيـداغـوجيـة والـتـعـليـمـيـة (مـكتـبـات وقـاعات

s(... األنترنيت وأفالم بيداغوجية إلخ
sاديHمساعدة اجمللس البيداغوجي في اجملال ا  -

sعهدHشاركة في إعداد ميزانية اHا  -
-  تـنــظـيم و تــسـيــيــر اHـكــتـبــة اHـركــزيـة و مــكـتــبـات

sاألقسام
- جــمع وحتــلــيل كل الــوثــائق اHــكــتــوبــة والــســمــعــيـة
الــــــبـــــصــــــريـــــة واإللــــــكـــــتــــــرونـــــيــــــة ذات الـــــطــــــابع الــــــعـــــلــــــمي
والبـيداغوجي مع تـرتيبهـا ووضعهـا حتت تصرف الـطلبة

sYواألساتذة والباحث
- تـــوثـــيق مــذكـــرات نـــهــايـــة الـــدراســة واألطـــروحــات
الـــتي © مـــنــاقـــشـــتـــهــا مـن طــرف الـــطـــلـــبــةs وكـــذا تـــقـــاريــر

تربصاتهمs لغرض تكوين بنك معلومات.

3 - مـــصــلــحـــة الــوســـائط اHــتـــعــددة وتـــكــنــولـــوجــيــات - مـــصــلــحـــة الــوســـائط اHــتـــعــددة وتـــكــنــولـــوجــيــات
اإلعالم واالتصالاإلعالم واالتصالs وتكلف �ا يأتي :

- اHبادرة وتشجيع وترقية استعمال تكنولوجيات
sال سيما التعليم عن بعد sاإلعالم واالتصال في التعليم

- ضـمــان عالقـات ذات طـابـع بـيـداغـوجـي وعـلـمي مع
sكل هيئات قطاع تكنولوجيات اإلعالم واالتصال

- وضعs حتت تصرف الطـلبةs كل معلـومة تساعدهم
sفي اختيار توجيههم

- ترقية نشاطات إعالم الطلبة.
4 - مــصــلــحــة الــتــربــصــات والــنــشــاطــات الــثــقــافــيــة - مــصــلــحــة الــتــربــصــات والــنــشــاطــات الــثــقــافــيــة

والرياضيةsوالرياضيةs وتكلف �ا يأتي :
- تـــنــــظــــيم مــــلــــتـــقــــيــــات ونــــدوات وطـــنــــيــــة ودولــــيـــة
ومـتـابـعـتـهـا بـالـتـنـسـيق مع اHـصـالح اHـعـنـيـةs وكـذا تـبـادل

sوالطلبة Yاألساتذة والباحث
- تـنظيم تربصـات الطلبـة واHلتقـيات وكل تظاهرة

sذات طابع علمي ورياضي وثقافي
- تنظيم نشاطات ترفيهية و إعالمية.

ب. قسم التعليمsب. قسم التعليمs ويضم :
1 - مــصـــلــحــة الــتــعـــلــيم في الــطــور األولs - مــصـــلــحــة الــتــعـــلــيم في الــطــور األولs وتـــكـــلـف

بــمــا يأتي :
- تـــــنـــــظـــــيم مـــــســـــابـــــقـــــات الـــــدخـــــول وإعـــــداد جـــــداول

sاالمتحانات بالتنسيق مع األقسام
- تـــــعــــيـــــY جلـــــان اHــــداوالت وتـــــنــــظـــــيـم  مــــداوالتـــــهــــا

sبالتنسيق مع األقسام
- الـسـهـر عـلى تـوزيع رزنــامـة الـتـوقـيت األسـبـوعي
عـــلى األســــاتـــذة الــدائـــمـــY واHـــؤقــتـــY طـــبــقـــا لـــلــتـــنـــظــيم

sعمول بهHا
- حتـــيــــY الـــقــــوائم اإلحـــصــــائـــيــــة لـــتــــعـــداد الــــطـــلــــبـــة
واألساتذة وإعداد احلصيـلة البيداغوجية لعملية التكوين

sوالبحث
- الـتـعـبــيـر  عن االحـتـيـاجـات فـيــمـا يـخص الـتـأطـيـر

 sؤقتHالدائم وا
- إعـداد احلــصـيــلـة الـبــيـداغــوجـيـة لــعـمـلــيـة الــتـكـوين

والبحث.  
2 - مـصــلـحـة الـتــعـلـيم في الــطـور الـثـانيs - مـصــلـحـة الـتــعـلـيم في الــطـور الـثـانيs وتــكــلـف

�ا يأتي :
- تـــــنـــــظـــــيم مـــــســـــابـــــقـــــات الـــــدخـــــول وإعـــــداد جـــــداول

sاالمتحانات بالتنسيق مع األقسام
- تـــــعــــيـــــY جلـــــان اHــــداوالت وتـــــنــــظـــــيـم  مــــداوالتـــــهــــا

sبالتنسيق مع األقسام
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- حتـــيــــY الـــقــــوائم اإلحـــصــــائـــيــــة لـــتــــعـــداد الــــطـــلــــبـــة
واألساتذة وإعداد احلصيـلة البيداغوجية لعملية التكوين

sوالبحث
- الـسـهـر عـلى تـوزيع رزنــامـة الـتـوقـيت األسـبـوعي
عـــلـى األســـاتــذة الـــدائــمـــY واHــؤقــتـــY طــبـــقــا  لـــلــتــنـــظــيم

sعمول بهHا
- الـتـعـبــيـر  عن االحـتـيـاجـات فـيــمـا يـخص الـتـأطـيـر

sؤقتHالدائم وا
- إعـداد احلــصـيــلـة الـبــيـداغــوجـيـة لــعـمـلــيـة الــتـكـوين

sوالبحث
- اHـــشـــاركــــة في إعـــداد مــــواضـــيع و أشــــغـــال اجملـــلس

البيداغوجي.
ج. قسم تكنولوجيات اإلعالم واالتصالsج. قسم تكنولوجيات اإلعالم واالتصالs ويضم :

1 - مــــصـــــلــــحــــة تـــــســــيـــــيــــر الـــــتــــكــــويـن في اHـــــاســــتــــر - مــــصـــــلــــحــــة تـــــســــيـــــيــــر الـــــتــــكــــويـن في اHـــــاســــتــــر
والدكتوراهsوالدكتوراهs وتكلف �ا يأتي :

- تـــــنـــــظـــــيم مـــــســـــابـــــقـــــات الـــــدخـــــول وإعـــــداد جـــــداول
      sاالمتحانات بالتنسيق مع األقسام

- حتـــيــــY الـــقــــوائم اإلحـــصــــائـــيــــة لـــتــــعـــداد الــــطـــلــــبـــة
واألساتذة وإعداد احلصيـلة البيداغوجية لعملية التكوين

sوالبحث
- اHـــشــــاركــــة في إعــــداد مــــواضــــيع وأشــــغـــال اجملــــلس

sالبيداغوجي
- إعـداد احلــصـيــلـة الـبــيـداغــوجـيـة لــعـمـلــيـة الــتـكـوين

والبحث.
2 - مــصــلــحـــة تــســـيـــيــر مــخــابــر الــبــحثs - مــصــلــحـــة تــســـيـــيــر مــخــابــر الــبــحثs وتـــكـــلـف

بـمــا يأتي :
- اHـــشـــاركـــة في إعـــداد مـــحـــاور ومــواضـــيـع الــبـــحث
Yوضـــمـــان مـــتـــابـــعـــة أعـــمـــال الـــبـــحث في اخملـــابـــر وتـــثـــمـــ

sنتائجها
- إعـداد احلــصـيــلـة الـبــيـداغــوجـيـة لــعـمـلــيـة الــتـكـوين

   sوالبحث
- اHـــشــــاركــــة في إعــــداد مــــواضــــيع وأشــــغـــال اجملــــلس

البيداغوجي.
sـــســـتـــوىHا Yـــتـــواصل وحتــــســـHد. قــــسـم الـــتـــكـــويـن اsـــســـتـــوىHا Yـــتـــواصل وحتــــســـHد. قــــسـم الـــتـــكـــويـن ا

ويـضـم :
sـستوىHا Yـتواصل وحتـسHمصـلحة الـتكـوين ا - sـستوىHا Yـتواصل وحتـسH1 - مصـلحة الـتكـوين ا 

وتكلف �ا يأتي :
Yالــســهـــر عــلى تـــطــبــيق بـــرامج الــتــكـــوين وحتــســ -

sتواصلHستوى والتكوين اHا
- حتـــيــــY الـــقــــوائم اإلحـــصــــائـــيــــة لـــتــــعـــداد الــــطـــلــــبـــة
واألساتذة وإعداد احلصيـلة البيداغوجية لعملية التكوين

sوالبحث

sستوىHا Yتعزيز كل عمليات التكوين وحتس -
- ضـمــان مـتــابـعـة بــرامج حتــسـY اHــسـتــوى وجتـديـد

sمعلومات األساتذة والسهر على انسجامها
- اHـــشــــاركــــة في إعــــداد مــــواضــــيع وأشــــغـــال اجملــــلس

البيداغوجي.
2 - مـــصـــلــحـــة الــعـالقــات مع اHـــؤســســاتs - مـــصـــلــحـــة الــعـالقــات مع اHـــؤســســاتs وتــــكـــلـف

بـمـا يأتي :
- تــرقــيـة عالقــات اHــعـهــد مع مــحــيـطه االجــتــمـاعي �
االقـتـصـادي �ــوجب اتـفـاقـيـات تـسـمـح بـتـحـسـY ومـعـرفـة

sعهدHضمون على مستوى اHأفضل للتكوين ا
- ترقية وتنظـيم ومتابعة تفتح اHعهد على الصعيد

الدولي.
اHـادة اHـادة 4 : : يعـتـبـر الـقـسم هـيـئـة تـعـلـيم وبـحث و�ـكنه

أن يضم ميدانا أو فرعا أو تخصصا في الفرع.
يسير القسم من قبل رئيس القسم.

اHــــادة اHــــادة 5 : : يــــكــــلـف كل مـن اHــــديــــر الــــعـــــام لــــلــــتـــــعــــلــــيم
والــتــكــويـن الـعــالــيــY بــوزارة الــتــعــلــيم الــعــالي والــبــحث
الـعـلــمي ومـديــر اHـعـهــد الـوطــني لـلـبــريـد وتــكـنـولــوجـيـات
اإلعالم واالتصالs كل فيما يخصهs بتطبيق هذا القرار.
اHـادة اHـادة 6 : : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرســمـيـة

للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.

حـــرر بـــاجلـــزائـــر في 30 جـــمـــادى الـــثـــانـــيـــة عــام 1436
اHوافق 19 أبريل سنة 2015.

وزير التعليم العاليوزير التعليم العالي
والبحث العلميوالبحث العلمي
محمد مباركيمحمد مباركي

وزيرة البريد وتكنولوجياتوزيرة البريد وتكنولوجيات
اإلعالم واالتصالاإلعالم واالتصال
الزهراء دردوريالزهراء دردوري

ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

قـرار وزاري مـشـتـرك مـؤرخ في قـرار وزاري مـشـتـرك مـؤرخ في 30 جـمــادى الـثـانـيـة عـام جـمــادى الـثـانـيـة عـام
1436 اHــوافق  اHــوافق 19 أبـــريل ســـنــة  أبـــريل ســـنــة s2015 يـــتـــضـــمن فـــتحيـــتـــضـــمن فـــتح

شــعـبــة : "تــكــنــولـوجــيــا"s تــخــصص: "تــكـنــولــوجــيـاتشــعـبــة : "تــكــنــولـوجــيــا"s تــخــصص: "تــكـنــولــوجــيـات
اإلعالم واالتـــصــال وإدارة األعــمـــال"s مــيـــدان :"عــلــوماإلعالم واالتـــصــال وإدارة األعــمـــال"s مــيـــدان :"عــلــوم
وتـكنـولوجـيا" وحتـديد برنـامجـه البيـداغوجي لـنيلوتـكنـولوجـيا" وحتـديد برنـامجـه البيـداغوجي لـنيل
شـــهــادة مـــاســتـــر مــهـــني بـــاHـــعــهـــد الــوطـــني لـــلــبـــريــدشـــهــادة مـــاســتـــر مــهـــني بـــاHـــعــهـــد الــوطـــني لـــلــبـــريــد

وتكنولوجيات اإلعالم واالتصال.وتكنولوجيات اإلعالم واالتصال.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

 sإن وزير التعليم العالي والبحث العلمي
sووزيرة البريد وتكنولوجيات اإلعالم واالتصال
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- �ـــــقـــــتـــــضى اHـــــرســـــوم رقم 83-363 اHـــــؤرخ في 15
شـعــبــان عـام 1403 اHــوافق 28 مـايــو ســنـة 1983 واHــتــعـلق
�ـمــارسـة الــوصــايـة الــتــربـويــة عـلـى مـؤســسـات الــتــكـوين

sالعالي
- و�ــــقـــتــــضـى اHـــرســــوم رقم 85-243 اHــــؤرخ في 16
مــــــحـــــــرّم عــــــام 1406 اHـــــــوافق أول أكـــــــتـــــــوبــــــر ســـــــنــــــة 1985
واHــــتـــضـــمـن الـــقـــانـــون األســــاسي الـــنــــمـــوذجي لـــلــــمـــعـــاهـــد

sالوطنية للتكوين العالي

- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسي رقم 14-154 اHـؤرخ
فـي 5 رجـب عــــــــام 1435 اHـــــــــوافق 5 مـــــــــايــــــــــو ســـــــــنـــــــــة 2014

sأعضاء احلكومة Yتضمن تعيHوا

- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 07-07 اHـؤرخ
في 19 ذي احلـــجـــة عــام 1427 اHــوافق 8 يــنـــايــر ســـنــة 2007
الـذي يــحـول اHـدرســة الـوطــنـيــة لـلــبـريــد واHـواصالت إلى

sمعهد وطني للتكوين العالي

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 08-265 اHؤرخ
 في 17 شــعــبــان  عــام 1429 اHــوافق 19 غــشت  ســنــة 2008
واHـــتـــضـــمـن نـــظـــام الـــدراســــات  لـــلـــحـــصـــول عــــلى شـــهـــادة

sاستر وشهادة الدكتوراهHالليسانس وشهادة ا

- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 12-12 اHـؤرخ
في 15 صــفــر عـام 1433 اHـوافق 9 يــنــايــر ســنـة 2012 الـذي
يــحــدّد صالحـــيــات وزيــر الــبــريــد وتــكـــنــولــوجــيــات اإلعالم

sواالتصال

- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 13-77 اHـؤرخ
في 18 ربـيع األول عام 1434 اHـوافق 30 يـنـايـر سـنة 2013
الــذي يــحــدّد صـالحــيــات وزيــر الــتــعــلــيم الــعــالي والــبــحث

sالعلمي

-  و�ـقــتـضى الـقـرار الـوزاري اHـشـتـرك اHـؤرخ في
3 ذي احلــجــة عــام 1429 اHــوافق أول ديـــســمــبـــر ســنــة 2008
واHـتــضـمن إنـشــاء الـلـجــنـة الـقــطـاعـيــة Hـمـارســة الـوصـايـة
التربوية على مـؤسسات التكوين العالي التابعة لوزارة
الــبـــريــد وتـــكــنــولـــوجــيــات اإلعـالم واالتــصــال وتـــشــكــيـــلــهــا

sوتنظيمها وعملها

- و�ــقـــتـــضى الـــقـــرار اHــؤرخ في 3 نـــوفــمـــبــر ســـنــة
2011 الذي يـحـدّد القـواعـد اHشـتـركة لـلـتـنظـيم والـتسـيـير

الــبـــيـــداغــوجـــيـــY لــلـــدراســـات اجلــامـــعـــيــة لـــنـــيل شـــهــادتي
sاسترHالليسانس وا

- و�ــقـــتـــضى الـــقـــرار اHــؤرخ في 3 نـــوفــمـــبــر ســـنــة
2011 واHتضمن كيـفيات التقيـيم والتدرج والتوجيه في

sاسترHطوري الدراسات لنيل شهادتي الليسانس وا

- وبــنــاء عــلى رأي الــلــجــنــة الــوطــنــيـة لــلــتــأهــيل في
s2010 نعقدة في 4 مارس سنةHدورتها ا

يقرران ما يأتي :يقرران ما يأتي :

اHــــادة األولى :اHــــادة األولى : تـــطــــبـــيــــقـــا ألحــــكـــام اHـــادة 3 (الـــفـــقـــرة
األولى) من اHـــرســوم رقم 83-363 اHــؤرخ في 15 شــعــبــان
sـــذكـــور أعالهHــــوافق 28 مـــايــــو ســـنـــة 1983 واHعــــام 1403 ا
s"يــــهـــدف هــــذا الـــقــــرار إلى فــــتح شــــعـــبــــة :"تــــكـــنــــولـــوجــــيـــا
تـــــخــــصـص: "تـــــكــــنـــــولــــوجـــــيـــــات اإلعالم واالتـــــصــــال وإدارة
األعمال"s مـيدان : "عـلوم وتكـنولـوجيا" وحتـديد بـرنامجه
الـبـيداغـوجي لنـيل شهـادة مـاستـر مهـني بـاHعـهد الـوطني

للبريد وتكنولوجيات اإلعالم واالتصال.

اHــادة اHــادة 2 : : يـــحـــدد الـــبــرنـــامج الـــبـــيـــداغــوجـي لــشـــعـــبــة
"تكنـولوجـيا"s تـخصص :"تكـنولـوجيـات اإلعالم واالتصال
وإدارة األعــمــال"s مــيـــدان : "عــلــوم وتــكــنــولـــوجــيــا " لــنــيل
شــــهـــــادة مــــاســـــتــــر مـــــهــــنـي بــــاHــــعـــــهــــد الـــــوطــــنـي لــــلـــــبــــريــــد
وتـكــنـولــوجــيـات اإلعالم واالتــصـال وفــقـا لــلــمـلــحق اHـرفق

بهذا القرار.

اHــــادة اHــــادة 3 : يــــكــــلف كـل من  اHــــديــــر الــــعــــام لـــلــــتــــعــــلــــيم
والــتــكــويـن الـعــالــيــY بــوزارة الــتــعــلــيم الــعــالي والــبــحث
الـعلميs ومديـر تثمY اHـوارد البشرية والـتكوين واHهن
والـبــحث واإلبــداع ونــقل الــتــكــنــولــوجـيــا بــوزارة الــبــريـد
sكل فــــيـــمـــا يـــخـــصه sوتـــكـــنـــولـــوجـــيــــات اإلعالم واالتـــصـــال

بتطبيق هذا القرار.

اHـادة اHـادة 4 : : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرســمـيـة
للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.

حـــرر بـــاجلـــزائـــر في 30 جـــمـــادى الـــثـــانـــيـــة عــام 1436
اHوافق 19 أبريل سنة 2015.

وزير التعليم العاليوزير التعليم العالي
والبحث العلميوالبحث العلمي
محمد مباركيمحمد مباركي

وزيرة البريد وتكنولوجياتوزيرة البريد وتكنولوجيات
اإلعالم واالتصالاإلعالم واالتصال
الزهراء دردوريالزهراء دردوري
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سميّة للجمهوري
اجلريدة الرّسمي
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ضان 
14 رم

ل يوليو سنة 2015 م م
أوأوّل يوليو سنة 

اDلحقاDلحق
 البرنامج البيداغوجي لنيل شهادة ماستر مهني باDعهد الوطني للبريد وتكنولوجيات اإلعالم واالتصال باجلزائر البرنامج البيداغوجي لنيل شهادة ماستر مهني باDعهد الوطني للبريد وتكنولوجيات اإلعالم واالتصال باجلزائر

ميدان : علوم وتكنولوجياميدان : علوم وتكنولوجيا
شعبة : تكنولوجياشعبة : تكنولوجيا

تخصص : تكنولوجيات اإلعالم واالتصال و إدارة األعمال تخصص : تكنولوجيات اإلعالم واالتصال و إدارة األعمال 
السداسي األول (السداسي األول (1)

اDواد اDكونة للوحدات التعليميةاDواد اDكونة للوحدات التعليميةوحدات التعليموحدات التعليم

مجموعمجموع أعمالأعمال
أخرىأخرى

أعمالأعمال
تطبيقيةتطبيقية

أعمالأعمال
موجهةموجهة

دروسدروس

احلجم الساعي األسبوعياحلجم الساعي األسبوعي احلجماحلجم
الساعيالساعي
السداسيالسداسي

عناوينعناوين
اDواداDواد أرصدةأرصدةرموزرموز معامالتمعامالت

و.ت.أ 1.1

و.ت.أ 1.2

و.ت.أ 1.3

10

5

3

8

4

3

وحدة تعليموحدة تعليم
أساسية أساسية 1

(تكنولوجيات
الشبكات 1)

وحدة تعليموحدة تعليم
أساسية أساسية 2

(أنظمة اDعلومات)

وحدة تعليموحدة تعليم
أساسية أساسية 3

(االستخدام اإلداري
لتكنولوجيات

اإلعالم واالتصال 1)

مــــــــفـــــــــاهــــــــيـم أســـــــــاســــــــيــــــــة
لـــشـــبــــكـــات االتـــصـــاالت

السلكية والالسلكية

 مــــــــدخـل إلـى شــــــــبــــــــكـــــــات
احملمول 

شـــــــبـــــــكــــــــات الـــــــنـــــــقل ذات
التدفق العالي

شــــــبـــــــكــــــات الــــــبــــــيــــــانــــــات
الالسلكية

أنظمة اإلعالم اDتقدمة

قواعد البيانات اDتقدمة

أنترانت في اDؤسسة

أرصدةأرصدة معامالتمعامالت

21

21

24

24

24

24

21

1 سا 30

1 سا 30

1 سا 00

1 سا 00

1 سا 00

1 سا 00

1 سا 00

1 س 30

1 سا 30

1 سا 30

1 سا 30

1 سا 30

1 سا 30

3 سا 00

3 سا 00

2 سا 30

2 سا 30

2 سا 30

2 سا 30

1 سا 00

2

2

3

3

2

3

3

2

2

2

2

2

2

3 مشروع
مصغر

الطبيعةالطبيعة
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ة / العدد 36

ة اجلزائريّة / العدد 
ة للجمهوريّة اجلزائري

سميّة للجمهوري
اجلريدة الرّسمي

اجلريدة الر
عام  1436 هـ هـ

ضان عام 
 رم

ضان 
14 رم

ل يوليو سنة 2015 م م
أوأوّل يوليو سنة 

اDلحق (تابع)اDلحق (تابع)

اDواد اDكونة للوحدات التعليميةاDواد اDكونة للوحدات التعليميةوحدات التعليموحدات التعليم

مجموعمجموع أعمالأعمال
أخرىأخرى

أعمالأعمال
تطبيقيةتطبيقية

أعمالأعمال
موجهةموجهة

دروسدروس

احلجم الساعي األسبوعياحلجم الساعي األسبوعي
احلجماحلجم
الساعيالساعي
السداسيالسداسي

عناوينعناوين
اDواداDواد

أرصدةأرصدةرموزرموز معامالتمعامالت

و.ت.م 1.1

و.ت.م 1.2

و.ت.إ 1.1

و.ت.أ 1.1

4

4

2

2

30

3

2

1

1

22

وحدة تعليموحدة تعليم
منهجية منهجية 1

(الفروع الكبرى
إلدارة األعمال 1)

وحدة تعليموحدة تعليم
منهجية منهجية 2

(إدارة االبتكار 1)

وحدة تعليموحدة تعليم
استكشافيةاستكشافية

(محيط االتصاالت
السلكية

والالسلكية 1)

وحدة تعليم أفقية :وحدة تعليم أفقية :
( لغات 1)

اجملموعاجملموع

اسـتراتـيجـيـة اDؤسـسات

تسويق اخلدمات

إدارة اDــــــشــــــروع 1 (إدارة
األشخاص)

إدارة النوعية

اقــــــــتـــــــصـــــــاد االتـــــــصـــــــاالت
الــسـلــكــيــة والالســلــكــيـة

واألنترنت

لغة إجنليزية 1

أرصدةأرصدة معامالتمعامالت

24

30

24

24

24

30

315 سا سا

1 سا 00

1 سا 00

1 سا 00

1 سا 00

1 سا 00

1 سا 30

1 سا  سا 1430 سا  سا 30

1 سا 00

8 سا سا 30

1 سا 00

1 سا 00

1 سا 00

1 سا 00

1 سا 00

2 سا 30

24 سا  سا 30

2

2

2

2

2

2

30

1

2

1

1

1

1

22

لعب
األدوار

لعب
األدوار

الطبيعةالطبيعة
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ة / العدد 36

ة اجلزائريّة / العدد 
ة للجمهوريّة اجلزائري

سميّة للجمهوري
اجلريدة الرّسمي

اجلريدة الر
عام  1436 هـ هـ

ضان عام 
 رم

ضان 
14 رم

ل يوليو سنة 2015 م م
أوأوّل يوليو سنة 

اDلحق (تابع)اDلحق (تابع)
السداسي الثاني (السداسي الثاني (2)

و.ت.أ 1.2

و.ت.أ 2.2

و.ت.م 2.1

و.ت.م 2.2

و.ت.إ 2.1

9

9

4

4

2

9

6

2

2

2

وحدة تعليموحدة تعليم
أساسيية أساسيية 1

(تكنولوجيات
الشبكات 2)

وحدة تعليموحدة تعليم
أساسية أساسية 2

(االستخدام اإلداري
لتكنولوجيات

اإلعالم واالتصال 2)

وحدة تعليموحدة تعليم
منهجية منهجية 1

(الفروع الكبرى
إلدارة األعمال 2)

وحدة تعليموحدة تعليم
منهجية  منهجية  2

(إدارة االبتكار 2)

وحدة تعليموحدة تعليم
استكشافيةاستكشافية

(محيط االتصاالت
السلكية

والالسلكية 2)

تطبيقات األنترنت

هندسة الـشبكات النقالة

أساسيات أمن الشبكات

إستراتيجية رقمية

أعــــــمـــــــال إلــــــكــــــتـــــــرونــــــيــــــة
وتسويق على اخلط

مالية ومحاسبة

إدارة اDــــشـــــاريع 2 (إدارة
اDنظمات)

إدارة التغيير

قـــانــــون تـــكــــنـــولــــوجـــيـــات
اإلعــالم واالتـــــــــــــــــصـــــــــــــــــال

وإدارة أعمال

مـــــــــحــــــــــيـط اقـــــــــتــــــــــصـــــــــادي
واسـتـراتـيـجي وفـاعلي

برتوكول األنترنت 

24

27

27

21

42

48

24

24

24

24

1 سا 30

1 سا 30

1 سا 30

1 سا 30

1 سا 30

1 سا 30

1 سا 30

1 سا 30

1 سا 30

1 سا 30

1 سا 30

1 سا 30

1 سا 30

1 سا 30

3 سا 00

3 سا 00

3 سا 00

1 سا 30

1 سا 30

3 سا 00

1 سا 30

1 سا 30

1 سا 30

1 سا 30

3

3

3

3

6

4

2

2

1

1

2

3

4

2

4

2

1

1

1

1

مشروع
مصغر

لعب
األدوار
لعب
األدوار

اDواد اDكونة للوحدات التعليميةاDواد اDكونة للوحدات التعليميةوحدات التعليموحدات التعليم

مجموعمجموع أعمالأعمال
أخرىأخرى

أعمالأعمال
تطبيقيةتطبيقية

أعمالأعمال
موجهةموجهة

دروسدروس

احلجم الساعي األسبوعياحلجم الساعي األسبوعي
احلجماحلجم
الساعيالساعي
السداسيالسداسي

عناوينعناوين
اDواداDواد

أرصدةأرصدةرموزرموز أرصدةأرصدةمعامالتمعامالت معامالتمعامالت الطبيعةالطبيعة
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ة / العدد 36

ة اجلزائريّة / العدد 
ة للجمهوريّة اجلزائري

سميّة للجمهوري
اجلريدة الرّسمي

اجلريدة الر
عام  1436 هـ هـ

ضان عام 
 رم

ضان 
14 رم

ل يوليو سنة 2015 م م
أوأوّل يوليو سنة 

30

315 سا سا

اDلحق (تابع)اDلحق (تابع)
السداسي الثاني (السداسي الثاني (2) (تابع)) (تابع)

اDواد اDكونة للوحدات التعليميةاDواد اDكونة للوحدات التعليميةوحدات التعليموحدات التعليم

مجموعمجموع أعمالأعمال
أخرىأخرى

أعمالأعمال
تطبيقيةتطبيقية

أعمالأعمال
موجهةموجهة

دروسدروس

احلجم الساعي األسبوعياحلجم الساعي األسبوعي
احلجماحلجم
الساعيالساعي
السداسيالسداسي

عناوينعناوين
اDواداDواد

أرصدةأرصدةرموزرموز معامالتمعامالت

2و.ت.إ 2.1

30

1

22

وحدة تعليم أفقية :وحدة تعليم أفقية :
(لغات  2)

اجملموعاجملموع

لغة إجنليزية 2

أرصدةأرصدة معامالتمعامالت

1 سا 30

1 سا  سا 1630 سا  سا 30

1 سا 30

6 سا  سا 00

3 سا 00

24  سا  سا

2

30

1

22

السداسي الثالث (السداسي الثالث (3)

21

24

24

24

اDواد اDكونة للوحدات التعليميةاDواد اDكونة للوحدات التعليميةوحدات التعليموحدات التعليم

مجموعمجموع أعمالأعمال
أخرىأخرى

أعمالأعمال
تطبيقيةتطبيقية

أعمالأعمال
موجهةموجهة

دروسدروس

احلجم الساعي األسبوعياحلجم الساعي األسبوعي
احلجماحلجم
الساعيالساعي
السداسيالسداسي

عناوينعناوين
اDواداDواد

أرصدةأرصدةرموزرموز معامالتمعامالت

UEF1.310 6 وحدةوحدة تعليم تعليم
أساسية أساسية 1

(تكنولوجيات
الشبكات 3)

شبكات األجيال اجلديدة

اجلـــــــــــــــــــــــيـــل اجلـــــــــــــــــــــــديــــــــــــــــــــــد
أنــــــتـــــــرنـت/اتـــــــصــــــاالت

سلكية والسلكية

وســــــائط مــــــتــــــعـــــددة عــــــلى
برتوكول األنترنت

توافق األنظمة

أرصدةأرصدة معامالتمعامالت

1 سا 30

1 سا 30

1 سا 30

1 سا 30

1 سا 30

1 سا 30

1 سا 30

3 سا 00

3 سا 00

1 سا 30

2

2

3

3

1

1

2

2

الطبيعةالطبيعة

الطبيعةالطبيعة
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ة / العدد 36

ة اجلزائريّة / العدد 
ة للجمهوريّة اجلزائري

سميّة للجمهوري
اجلريدة الرّسمي

اجلريدة الر
عام  1436 هـ هـ

ضان عام 
 رم

ضان 
14 رم

ل يوليو سنة 2015 م م
أوأوّل يوليو سنة 

اDلحق (تابع)اDلحق (تابع)
السداسي الثالث (السداسي الثالث (3)

و.ت.إ 3.2

و.ت.إ 3.3

و.ت.م 3.1

و.ت.م 3.2

و.ت.إ 3.1

6

7

1

2

2

6

6

1

1

1

وحدة تعليموحدة تعليم
أساسية أساسية 2

(االستخدام اإلداري
لتكنولوجيات

اإلعالم واالتصال3)

وحدة تعليموحدة تعليم
أساسية أساسية 3

(التحكم في أنظمة
اDعلومات 3)

وحدة تعليموحدة تعليم
منهجية منهجية 1

(الفروع الكبرى
إلدارة األعمال  3)

وحدة تعليموحدة تعليم
منهجية منهجية  2

( إدارة االبتكار 3)

وحدة تعليموحدة تعليم
استكشافيةاستكشافية

(محيط االتصاالت
السلكية

والالسلكية 3)

 مـــــــــــؤســـــــــــســـــــــــات مــــــــــوارد
بـــــــــــرتـــــــــــوكــــــــــول و إدارة

عالقة الزبون

خدمات الواب

حكامة أنظمة اDعلومات

أمن أنظمة اإلعالم

مــــوارد بــــشـــريــــة: ســــيـــاق
الــــــتـــــــكــــــنــــــولـــــــوجــــــيــــــات

العالية

إدارة االبـــــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــــكــــــــــــــــــــار
والتكنولوجيات

حــقــوق اDــلــكــيــة الــفــكــريـة
والصناعية

27

21

75

24

30

24

24

1 سا 30

1 سا 30

1 سا 30

1 سا 30

1 سا 30

1 سا 30

1 سا 30

1 سا 30

1 سا 30

1 سا 30

1 سا 30

3 سا 00

3 سا 00

1 سا 30

1 سا 00

1 سا 00

3

3

4

3

1

2

2

3

3

4

2

1

1

1

مشروع
مصغر

مشروع
مصغر

اDواد اDكونة للوحدات التعليميةاDواد اDكونة للوحدات التعليميةوحدات التعليموحدات التعليم

مجموعمجموع أعمالأعمال
أخرىأخرى

أعمالأعمال
تطبيقيةتطبيقية

أعمالأعمال
موجهةموجهة

دروسدروس

احلجم الساعي األسبوعياحلجم الساعي األسبوعي
احلجماحلجم
الساعيالساعي
السداسيالسداسي

عناوينعناوين
اDواداDواد

أرصدةأرصدةرموزرموز أرصدةأرصدةمعامالتمعامالت معامالتمعامالت الطبيعةالطبيعة
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ة / العدد 36

ة اجلزائريّة / العدد 
ة للجمهوريّة اجلزائري

سميّة للجمهوري
اجلريدة الرّسمي

اجلريدة الر
عام  1436 هـ هـ

ضان عام 
 رم

ضان 
14 رم

ل يوليو سنة 2015 م م
أوأوّل يوليو سنة 

30

348 سا سا

اDلحق (تابع)اDلحق (تابع)
السداسي الثالث (السداسي الثالث (3) (تابع)) (تابع)

اDواد اDكونة للوحدات التعليميةاDواد اDكونة للوحدات التعليميةوحدات التعليموحدات التعليم

مجموعمجموع أعمالأعمال
أخرىأخرى

أعمالأعمال
تطبيقيةتطبيقية

أعمالأعمال
موجهةموجهة

دروسدروس

احلجم الساعي األسبوعياحلجم الساعي األسبوعي
احلجماحلجم
الساعيالساعي
السداسيالسداسي

عناوينعناوين
اDواداDواد

أرصدةأرصدةرموزرموز معامالتمعامالت

2و.ت.إ 3.1

30

1

22

وحدة تعليم أفقية :وحدة تعليم أفقية :
(لغات 3)

اجملموعاجملموع

لغة إجنليزية 3

أرصدةأرصدة معامالتمعامالت

1 سا 30

1 سا  سا 1730 سا  سا 00

1 سا 30

6 سا  سا 00

3 سا 00

24 سا  سا 30

2

30

1

22

السداسي الرابع (السداسي الرابع (4)

15 سا

660 سا

اDواد اDكونة للوحدات التعليميةاDواد اDكونة للوحدات التعليميةوحدات التعليموحدات التعليم

مجموعمجموع أعمالأعمال
أخرىأخرى

أعمالأعمال
تطبيقيةتطبيقية

أعمالأعمال
موجهةموجهة

دروسدروس

احلجم الساعي األسبوعياحلجم الساعي األسبوعي
احلجماحلجم
الساعيالساعي
السداسيالسداسي

عناوينعناوين
اDواداDواد

أرصدةأرصدةرموزرموز معامالتمعامالت

30و.ت.إ 1.4 5 وحدةوحدة تعليم تعليم
أساسية أساسية 4

(مشروع نهاية
الدراسة)

- مــــــــــحــــــــــاضــــــــــرات حـــــــــول
التطور التقني

- تـــــربص فـي مـــــؤســـــســــة
وحتـــــــضــــــيـــــــر مــــــشــــــروع

نهاية الدراسة

أرصدةأرصدة معامالتمعامالت

5

25

1

4

الطبيعةالطبيعة

الطبيعةالطبيعة



قـرار وزاري مـشـتـرك مـؤرخ في قـرار وزاري مـشـتـرك مـؤرخ في 30 جـمــادى الـثـانـيـة عـام جـمــادى الـثـانـيـة عـام
1436 اHوافق  اHوافق 19 أبـريل سنة  أبـريل سنة s2015 يـتـضمن تـعـييـنs يـتـضمن تـعـييـن

رئـيس اجمللس البيـداغوجي للمـعهد الوطـني للبريدرئـيس اجمللس البيـداغوجي للمـعهد الوطـني للبريد
وتكنولوجيات اإلعالم واالتصال.وتكنولوجيات اإلعالم واالتصال.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب قـرار وزاري مـشـتـرك مؤرخ في 30 جـمادى
Yيـعـ s2015 ــوافق 19 أبـــريل ســـنـــةHالـــثـــانـــيـــة عـــام 1436 ا
الــسـيــد حــمـودي حــسـsY رئــيــسـا لــلــمـجــلس الــبـيــداغـوجي
للمـعهد الـوطني للـبريـد وتكنـولوجيـات اإلعالم واالتصال
تـطبـيـقا ألحـكـام اHادة 20 من اHـرسوم رقم 85-243 اHـؤرخ
في 16 مــحــرّم عــام 1406 اHــوافق أول أكــتــوبــر ســنــة 1985
واHــــتـــضـــمـن الـــقـــانـــون األســــاسي الـــنــــمـــوذجي لـــلــــمـــعـــاهـــد

الوطنية للتكوين العاليH sدة ثالث (3) سنوات.
ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

قرار مؤرقرار مؤرّخ في خ في 7 شعـبان عام  شعـبان عام 1436 اHوافق  اHوافق 26 مايـو مايـو سنة سنة
s2015 يـحدs يـحدّد الـقـائمـة االسـميـة ألعـضاء مـجلس إدارةد الـقـائمـة االسـميـة ألعـضاء مـجلس إدارة

الوكالة الوطنية للذبذبات.الوكالة الوطنية للذبذبات.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب قـرار مؤرّخ في 7 شعـبـان عام 1436 اHـوافق
26 مـــايـــو ســـنـــة s2015 حتـــدّد الـــقـــائـــمـــة االســـمـــيـــة ألعـــضــاء

مجـلس إدارة الوكـالة الـوطنـية لـلذبـذبات تـطبـيقـا ألحكام
اHـادة 10 من اHـرســوم الـتّـنــفـيـذيّ رقم 02 - 97 اHـؤرّخ في
18 ذي احلــــــجّــــــة عــــــام 1422 اHــــــوافق 2 مــــــارس ســــــنــــــة 2002

واHتضمّن إنشاء الوكالة الوطنية للذبذباتs كما يأتي :

- الـسـيـد عبـد احلق بن كـريـدs �ـثل الـوزيرة اHـكـلـفة
sرئيسا sبالبريد وتكنولوجيات اإلعالم واالتصال

- الــســيــد ســيـد أحــمــد مــصـبــاحs �ــثل وزيــر الــدفـاع
sالوطني

- الـــســـيــدة راضـــيـــة حـــدومs �ـــثـــلـــة الـــوزيــر اHـــكـــلف
sبالداخلية واجلماعات احمللية

- السيد نـور الدين بلبركـانيs �ثل وزير الشؤون
sاخلارجية

sاليةHثل وزير ا� sالسيد عمر بن برتاوي -
sثل وزير النقل� sالسيد يوسف عزي -

sثل وزير الصناعة� sالسيد مصطفى حمودي -
- الـسـيـد مـحـمـد الـعـيـد قـادريs �ـثل وزيـر الـتـعـلـيم

sالعالي والبحث العلمي
sثل وزير االتصال� sالك حويوHالسيد عبد ا -

- السـيـد صـالح مـحـقـونs �ـثل سـلـطـة ضـبط الـبـريد
sواصالت السلكية والالسلكيةHوا

- الـسيد فتـحي بن حمودةs مـدير دراسات بـالوكالة
sالفضائية اجلزائرية

- الــســيــدة زهــيــة بــراهــيــميs مــديــرة عــامــة بــوزارة
sالبريد وتكنولوجيات اإلعالم واالتصال

- السيد محـمد شمانيs نائب مـدير بوزارة البريد
sوتكنولوجيات اإلعالم واالتصال

- السيد جمال زرورs �ثل عمال الوكالة.
تــلـغى أحـكــام الـقــرار اHـؤرخ في أول ذي الـقــعـدة عـام
1430 اHـوافق 20 أكـتـوبــر سـنـة 2009 الـذي يــحـدد الـقــائـمـة

االســــمــــيــــة ألعـــــضــــاء مــــجــــلس إدارة الـــــوكــــالــــة الــــوطــــنــــيــــة
للذبذبات.

14 رمضان  رمضان عام عام  1436 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 4836
أوأوّل يوليو سنة ل يوليو سنة 2015 م م
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