
العدد العدد 40
السالسّنة التاسعة واألربعوننة التاسعة واألربعون

االشتراكاالشتراك
سنويسنويّ

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

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

اجلزائر
تونس
اHغرب
ليبيا

موريطانيا

بلدان خارج دول
اHغرب العربي

سنـةسنـة

1070,00 د.ج د.ج

2140,00 د.ج د.ج

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

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

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

سنـةسنـة

2675,00 د.ج د.ج

5350,00 د.ج د.ج

تزاد عليها
نفقات اإلرسال

األربعاء األربعاء 14  شعبان عام  شعبان عام 1433 هـهـ
اHوافق اHوافق 4  يوليو سنة   يوليو سنة 2012 م

اإلدارة والتّحرير
األمانة العاماألمانة العامّة للحكومةة للحكومة

WWW.JORADP.DZ

الطّبع واالشتراك
اHطبعة الراHطبعة الرّسميسمّية

حي البساتpW بئر مراد رايسp ص.ب 376 - اجلزائر - محطة
الهاتف : 021.54.35.06  إلى 09 

021.65.64.63

الفاكس 021.54.35.12 
ح.ج.ب  50-3200  اجلزائر

Télex : 65 180 IMPOF DZ
060.300.0007 68 KG بنك الفالحة والتّنمية الرّيفيّة
حساب العملة األجنبيّة للمشتركW خارج الوطن
بنك الفالحة والتّنمية الرّيفيّة 060.320.0600.12



14 شعبان عام  شعبان عام 1433 هـهـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 240
4 يوليو  سنة  يوليو  سنة 2012 م م

فهرسفهرس

مراسيم تنظيميةمراسيم تنظيمية
مـرسـوم رئـاسي رقم 12 - 277 مـؤرّخ في 12 شـعـبـان عام 1433 اHـوافق 2 يـولـيـو سـنة p2012 يـتـضـمن إجـراءات عـفـو wـنـاسـبة
الذكرى اخلمسW لعيد االستقالل والشباب......................................................................................................

مرسـوم رئاسي رقم 12 - 278 مؤرّخ في 12 شـعـبـان عام 1433 اHوافق 2 يـولـيو سـنة p2012 يـتـضمن إجـراءات عفـو wـنـاسـبـة
الــذكــرى  اخلــمــسW (50) لـعـيــد االسـتــقالل والـشـبـاب لــفـائـدة احملـبـوسـW الــذين حتـصـلـوا عـلى شــهـادات في الـتـعـلـيم أو
التكوين.....................................................................................................................................................

مـرسـوم تـنـفـيــذي رقم 12 - 271 مــؤرّخ في 8 شـعــبــان عــام 1433 اHــوافـق 28 يـونـيــو سـنـة p2012 يــعـدّل ويـتـمـّم الـــمـرســـوم
رقم 84 - 211 اHؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1404 اHوافق 18 غشت سنة 1984 واHتعلق بتنظيم جامعة وهران وسيرها.

مــرســوم تــنـــفــيــذي رقـم 12 -  272 مـــؤرّخ في 8 شـــعــبــان عــام  1433 اHـــوافق 28 يـــونــيـــو ســنــة p2012 يــعـــدل ويــتـــمـم اHــرســـوم
الـتـنفـيـذي رقــم 89-141 اHــؤرخ في 29 ذي احلجــة عام 1409 اHـوافــق أول غــشـت  سـنة 1989 واHـتـضـمن إنشـاء جـامـعة
سيدي بلعباس............................................................................................................................................

مـــرســوم تـــنــفـــيــذي رقـم 12 - 273 مـــؤرّخ في 8 شــعـــبـــان عــام  1433 اHـــوافق 28 يـــونــيـــو ســنــة p2012 يـــعـــدل ويـــتــمـم اHـــرســـوم
الــتـنـفـيــذي رقــم 01-273 اHــؤرخ في 30 جـمـادى الـثـانـيـة عـام  1422 اHـوافق 18 سـبـتـمـبـر سـنـة 2001 واHــتـضـمن إنـشـاء
جامعة قاHة.................................................................................................................................................

مرسوم تنفيذي رقم 12 - 274 مؤرخ في 8 شعبان عام 1433 اHوافق 28 يونيو سنة p2012 يحـدد قائمـة اHناصــب العلـيـا في
اHصالح اخلارجيـة لـوزارة التجارة وشروط االلتحاق بها والزيادة االستداللية اHتعلقة بها....................................

مـرسوم تـنـفـيذي رقم 12 - 275 مـؤرخ في 8 شـعـبـان عام 1433 اHـوافق 28 يـونـيو سـنة p2012 يـحــدد قـائـمـة اHـنـاصــب الـعـلــيـا
للمصالـح اخلـارجيـة لـوزارة البريــد وتكنولوجيـات اإلعـالم واالتـصــال وشروط االلتحاق بـهذه اHناصب وكذا الزيادة
االستداللية اHرتبطة بها...............................................................................................................................

مـرسوم تـنـفـيذي رقم 12 - 276 مـؤرخ في 12 شـعـبـان عام 1433 اHـوافق 2 يـولـيـو سـنة p2012 يـحــدد قـائـمـة اHـنـاصــب الـعـلــيـا
ذات الطابع الهيكلي إلدارة السجون ومهامها وشروط التعيW فيها وكذا الزيادات االستداللية اHرتبطة بها............

مراسيم فرديمراسيم فرديّة
مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 6 شعبان عام 1433 اHوافق 26 يونيو سنة p2012 يتضمنان التجنس باجلنسية اجلزائرية..

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

......Wيتضمّن إنهاء مهام مديرين للنّقل في واليت p2012 وافق 31 مايو سنةHمرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 10 رجب عام 1433 ا

مــرسـوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 10 رجب عـام 1433 اHـوافق 31 مــايـو ســنـة p2012 يــتــضـمّن  إنــهــاء مـهــام مــفـتش بــوزارة الــتـربــيـة
الوطنية...................................................................................................................................................

مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 10 رجب عـام 1433 اHـوافق 31 مـايـو سـنة p2012 يتـضـمّن إنـهاء مـهـام مديـر ديـوان حـظيـرة األهـقار
الوطنية...................................................................................................................................................

مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 10 رجب عام 1433 اHوافق 31 مـايـو سـنة p2012 يتـضـمّن إنهـاء مـهام اHـدير الـعـامّ لديـوان الـترقـية
والتسيير العقاري بالوادي.........................................................................................................................

مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 10 رجب عـام 1433 اHـوافق 31 مـايـو سـنة p2012 يتـضـمّن   إنهـاء مـهام مـديـر اHؤسـسـات الصـغـيرة
واHتوسطة والصّناعة التقليدية في والية اجلزائر..........................................................................................
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فهرسفهرس (تابع)(تابع)
مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 10 رجب عام 1433 اHوافق 31 مـايـو سـنة p2012 يـتـضمّن   إنـهـاء مهـام نـائب مديـر بـوزارة البـريد
وتكنولوجيات اإلعالم واالتصال...................................................................................................................

مرسـوم رئاسيّ مؤرّخ في 10 رجب عام 1433 اHوافق 31 مايـو سنة p2012 يتـضـمّن إنهـاء مهـام مديـر الـبريـد واHواصالت في
والية إيليـزي............................................................................................................................................

مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 10 رجب عام 1433 اHوافق 31 مايو سنة p2012 يتضمّن إنهاء مهـام مديــر الغـرفة الوالئية للصّيد
البحري وتربية اHائيات في والية بجاية......................................................................................................

مـرسـوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 10 رجب عـام 1433 اHـوافق 31 مـايـو سـنـة p2012 يـتـضـمّن تـعـيـW نـوّاب مـديـرين بـوزارة الـشـؤون
اخلارجيّة..................................................................................................................................................

مــرسـوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 10 رجب عـام 1433 اHـوافق 31 مــايـو ســنـة p2012 يـتــضـمّن تــعـيــW مـديـر اHــوارد اHـائــيـة في واليـة
باتنة.......................................................................................................................................................

مرسـوم رئاسيّ مؤرّخ في 10 رجب عام 1433 اHوافق 31 مـايــو سنـة p2012 يتضـمّــن تعيـW مكـلّـف بـالدّراسات والـتلخيص
بوزارة االستشراف واإلحصائيات...............................................................................................................

...........Wمديرين للنّقـل في واليت Wيتضمّن تعي p2012 وافق 31 مايو سنةHمرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 10 رجب عام 1433 ا

مــرســـوم رئــاسيّ مــؤرّخ في 10 رجـب عــام 1433 اHـــوافق 31 مـــايــو ســنــة p2012 يــتــضـــمّن تــعــيـــW مــفــتش بـــاHــفــتــشـــيــة الــعــامّــة
للبيداغوجيا بوزارة التربية الوطنية..........................................................................................................

مــرسـوم رئــاسيّ مــؤرّخ في 10 رجب عـام 1433 اHـوافق 31 مــايــو ســنـة p2012 يـتــضــمّن تــعــيـW نــائــبــة مـديــر بــوزارة الــفالحـة
والتنمية الريفية......................................................................................................................................

مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 10 رجب عام 1433 اHوافق 31 مايو سنة p2012 يتضمّن تعيW محافظ الغابات في والية غرداية..

مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 10 رجب عام 1433 اHوافق 31 مـايـو سـنة p2012 يـتضـمّن تـعيـW مديـر اHـركز الـوطـني للـبحث في
علم اآلثار..................................................................................................................................................

مـرسـومــان رئـاسـيّــان مـؤرّخـان في 10 رجب عـام 1433 اHـوافق 31 مـايـو سـنـة p2012 يـتـضــمّـنـان تـعـيــW مـديـرين لـلــثـقـافـة في
الواليات...................................................................................................................................................

مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 10 رجب عام 1433 اHوافق 31 مايو سنة p2012 يتضمّن تعيـW نائب مدير بوزارة التعليم العالي
والبحث العلمي........................................................................................................................................

مـرسـوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 10 رجب عـام 1433 اHـوافق 31 مـايـو سـنـة p2012 يـتــضـمّن تـعـيـW مـديـر اHـدرســة الـوطـنـيـة الـعـلـيـا
للطب البيطري.........................................................................................................................................

مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 10 رجب عام 1433 اHوافق 31 مايو سنة p2012 يتضمّن تعيW مديرة اHركز اجلـامعي بتيبازة.....

مـرسـوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 10 رجب عـام 1433 اHـوافق 31 مـايـو سـنـة p2012 يـتـضـمّن تـعـيـW عـمـيـد كـلــيـة الـعـلـوم االقـتـصـادية
والتجارية وعلوم التسيير بجامعـة بومرداس...............................................................................................

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

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

مــرســـوم رئــاسيّ مــؤرّخ في 10 رجـب عــام 1433 اHـــوافق 31 مـــايــو ســنــة p2012 يــتــضــمّن تــعــيــW نــائـب مــديــر بــوزارة الــبــريـد
وتكنولوجيات اإلعالم واالتصال...................................................................................................................
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فهرسفهرس (تابع)(تابع)
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 10 رجب عام 1433 اHوافق 31 مايو سنة p2012 يتضمّن تعيW مدير البريد وتكنولوجيات اإلعالم
واالتصال في والية مستغـا�.......................................................................................................................

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

مرسـوم رئاسيّ مؤرّخ في 10 رجب عام 1433 اHوافق 31 مايـو سنة p2012 يتضـمّن تعيـW مدير لـلدّراسات والـبحث باجمللس
الدستوري................................................................................................................................................

قرارات8 مقرقرارات8 مقرّرات8 آراءرات8 آراء

وزارة الدفاع الوطنيوزارة الدفاع الوطني

قـرارات وزاريـة مـشتـركـة مـؤرّخة في 5 شـعـبـان عام 1433 اHـوافق 25 يـونـيـو سـنة p2012 تـتضـمن جتـديـد انتـداب قـضـاة لدى
وزارة الدفاع الوطني بصفتهم رؤساء محاكم عسكرية دائمة.............................................................................

وزارة الدوزارة الدّاخلية واجلماعات احمللاخلية واجلماعات احمللّيّة

قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 2  محرّم عام 1433 اHوافق 27  نوفمبر سنة p2011 يحدّد إطار تنظيم اHسابقات على أساس
االخـتـبـارات واالمــتـحـانـات اHــهـنـيـة لاللــتـحـاق wـخــتـلف الـرتب الـتــابـعـة لألسالك اخلــاصـة بـاإلدارة اHـكـلّــفـة بـاHـواصالت
السلكية والالسلكية الوطنـية........................................................................................................................
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- ســتـــة عــشــر ( 16 ) شــهـــرا إذا كــان بـــاقي الــعـــقــوبــة
أكـثــر من عـشـر(10 ) سـنـوات ويــسـاوي خــمس عـشـرة (15)

pسنة أو يقل عنها
- ســـبــعــة عــشــر (17) شـــهــرا إذا كــان بــاقـي الــعــقــوبــة
أكــثـر مـن خــمس عــشـرة (15) ســنــة ويــســاوي عـشــرين(20)

سنة أو يقل عنها.

اHاداHادّة ة 4 :  : تطبق إجراءات الـعفو اHنصوص عليها في
هــــذا اHـــــرســــوم  عـــــلى الـــــعــــقــــوبـــــة األشــــد فـي حــــالـــــة تــــعــــدد

العقوبات.

اHــاداHــادّة ة 5 :  : يــســـتـــثــنـى من االســـتــفـــادة من أحـــكـــام هــذا
اHرسوم :

- األشخاص احملبـوسون اHعنيون بأحكام األمر  رقم
06 - 01 اHـــــــــؤرخ في 28 مـــــــــحـــــــــرم عــــــــام 1427 اHـــــــــوافق 27

فــبـــرايــر ســـنــة 2006 واHـــتـــضــمـن تــنـــفــيـــذ مـــيــثـــاق الـــســلم
pصاحلة الوطنيةHوا

- األشـــخـــاص احملـــكــوم عـــلـيــهــم بـســـبـب ارتـكــابـهـم
اجلــرائـم اHنـصوص واHـعاقب عليـها باHرسـوم التشريعي
رقم 92 - 03 اHـؤرخ في 30 سـبـتمـبـر سـنة 1992 واHـتـعلق
wـــكـــافـــحـــة الـــتـــخـــريب واإلرهـــابp اHـــعـــدل واHـــتـــمـمp وكــذا
األشـــخــــاص احملــــكـــوم عــــلــــيـــهـم بـــســــبب ارتــــكـــابــــهم اجلــــرائم
اHـنـصـوص واHــعـاقب عـلـيــهـا بـاHـواد 87 و87 مـكـرر إلى 87
مـكـرر10 و181 من قــانـون الــعــقـوبــات واHــتـعــلــقـة بــأعــمـال

pاإلرهاب والتخريب
- األشــخـــاص الــذيـن ســبق احلـــكم عــلـــيــهـم بــعـــقــوبــات
سالبة للحرية بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم جنح
وجـــنـــايــــات الـــســـرقـــات والـــســـرقـــات اHـــوصـــوفـــة وتـــكـــوين
جمعية أشرار p األفـعال اHنصوص واHعاقب عليها باHواد
30 و176 و177 و350 و350 مـــــــــكـــــــــرر و350 مـــــــــكـــــــــرر1 و350

مــــــــكــــــــرر2 و351 و351 مــــــــكــــــــرر و352 و353 و354 و361 مـن
 pقانون العقوبات

- األشـــخــاص احملـــكـــوم عـــلـــيــهـم بـــســبـب ارتـــكــابـــهم أو
مـحـاولـة ارتـكــابـهم جـرائم اخلـيـانـة والــتـجـسس والـتـقـتـيل
وجرائم الـقتل الـعمدي والـقتل الـعمـدي مع سبق اإلصرار
والــتـــرصــد وقــتل األصــول والــتــســمـــيم والــضــرب واجلــرح
العـمـدي على األصـولp األفعـال اHـنصـوص واHعـاقب عـليـها
بــــــــــــــــاHــــــــــــــــواد 30 و63 و64 و84 و254 و255 و256 و257 و258

pو260 و261 و262 و263 و267  من قانون العقوبات

مــرسـوم رئـاسي رقم مــرسـوم رئـاسي رقم 12 -  - 277 مـؤر مـؤرّخ في خ في 12 شـعــبـان عـام شـعــبـان عـام
1433 اHوافق  اHوافق 2 يولـيو سنة  يولـيو سنة p2012 يتـضمن إجراءاتp يتـضمن إجراءات

عفو wنـاسبة الذكرى اخلمسW (عفو wنـاسبة الذكرى اخلمسW (50) لعيد االستقالل) لعيد االستقالل
والشباب.والشباب.

ــــــــــــــــــــــــ

pإنّ رئيس اجلمهورية

- بــنــاء عـلى الــدســتــورp ال سـيــمــا اHــادتـان 77 (8 و9)
pو156 منه

- وwقـتضى األمر رقم 66 - 156 اHؤرخ في18 صفر
عـام 1386 اHـوافق 8 يـونـيــو سـنـة 1966 واHـتـضــمن قـانـون

pتممHعدل واHا pالعقوبات
- و بـنـاء عـلى الـرأي االستـشـاري الـذي أبـداه اجمللس

pادة 156 من الدستـورHاألعلى للقضاء طبقا ألحكام ا

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي : 

اHاداHادّة األولى :ة األولى : يسـتفـيد األشـخـاص احملبـوسون وغـير
احملـبـوسـW احملـكـوم عـلـيـهم نـهـائـيـا عـنـد تـاريـخ إمـضـاء هذا
Wــنــاســبــة الـذكــرى اخلــمــسـw ــرســوم من إجــراءات عــفـوHا
(50) لـــعــــيـــد االســــتـــقالل  والــــشـــبــــابp طـــبــــقـــا ألحــــكـــام هـــذا

اHرسوم.

اHـاداHـادّة ة 2 :  : يـســتــفـيــد عـفــوا كــلـيــا لــلـعــقــوبـة األشــخـاص
احملـبوسـون وغـير احملـبـوسW احملـكـوم عـليـهم نـهائـيـا الذين
يــســاوي بـــاقي عــقـــوبــتــهم اثـــني عــشــر (12) شــهــرا أو يــقل

عنهاp دون مراعاة أحكام اHادتW 6 و7 أدنـاه.

اHــاداHــادّة ة 3 :  : يــســتـــفــيــد األشــخــاص احملـــبــوســون احملــكــوم
عـلـيـهم نـهـائـيـا تـخـفـيـضـا جـزئـيـا من الـعـقـوبـة عـلى الـنـحـو

اآلتــي :

- ثالثـــة عـــشـــر (13) شـــهـــرا إذا كــان بـــاقي الـــعـــقـــوبــة
 p يساوي ثالث (3) سنوات أو يقل عنها

- أربــعـــة عــشــر (14) شــهـــرا إذا كــان بـــاقي الــعـــقــوبــة
أكـثـر من ثالث (3) سـنــوات ويــسـاوي خـمس (5) سـنـوات

 pأو يقل عنها
- خــمــســة عــشـر (15) شــهــرا إذا كــان بــاقي الــعــقــوبــة
أكــثـر من خـمس (5) ســنـوات ويـســاوي عـشـر(10) سـنـوات

pأو يقل عنها

مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّـةـة
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- األشـخـاص اHــحــكوم عـلـيـهم بـسبــب ارتـكــابهم أو
مـــحـــاولـــة ارتــــكــــابـــهم جــــنح وجـــنـــايـــات اخــتـالس األمــوال
العموميـة أو اخلاصة والرشوة واستـغالل النفوذ والفرار
وتـزوير الـنقـود  والتـهـريبp األفعـال اHنـصوص واHـعاقب
علـيها باHواد 30 و119 و119 مكرر و126 و126 مكرر و127
و128 و128 مــــــكـــــرر و128 مــــــكـــــرر1 و129 و188 و197 و198
و200 و202 و203 من قــانــون الــعـقـوبـــات وبـاHــواد 25 و26
و27 و28 و29 و30 و32 من الـــقـــانــــون رقم 06 - 01 اHــؤرخ
في 20 فـبـرايـر سـنة 2006 واHـتـعـلق بـالـوقـايـة من الـفـساد
ومــــــكــــــافــــــحــــــتـه وبــــــاHـــــواد 324 و325  و326 و327 و328 من
قـــانـــون اجلـــمـــارك وبـــاHـــواد 10و 11 و12 و13 و14 و15 و17
و18 من األمــــــر رقم 05 - 06 اHـــــؤرخ في 23 غـــــشـت ســـــنـــــة

pكافحة التهريبw تعلقH2005 وا

- األشــخـــاص الــذيـن ســبق احلـــكم عــلـــيــهـم بــعـــقــوبــات
ســــالـــبــــة لـــلــــحــــريـــة بــــســـبـب ارتـــكــــابـــهـم جـــرائـم اHـــتــــاجـــرة
WـادتـHـعــاقب عـلـيـهـا بـاHـنـصـوص واHاألفـعـال ا pبــاخملـدرات
243 و244 مـن  الــــــــــقــــــــــانــــــــــون رقـم 85 - 05 اHــــــــــؤرخ فـي 16

pتعلـق بحـمايـة  الصحة وترقيتهاHفبرايـر سنة 1985 وا
 اHــعــدل واHــتـــمم وبــاHــواد 13 و14 و15 و16  و17  و18 و19
و20 و21 و22 و23  و27 من الـــقـــانــون رقم 04 - 18 اHــؤرخ
فـي 25 ديـــســــمـــبــــر ســـنـــة 2004 واHـــتـــعــــلق بـــالــــوقــــايـــة من
اخملدرات واHـؤثـرات الـعقـلـيــة وقـمع االسـتعـمـال واالجتار

غير اHشروعW بها.

6 :  : ال �ـكن أن يتـجــاوز مجـمـوع التـخـفيـضات اHاداHادّة ة 
اجلــزئــيــة اHـــتــتــالــيـــة ثــلـث (3/1) الــعـــقــوبــة الــصــادرة ضــد
احملــكــوم عـــلــيــهم نـــهــائــيـــا في مــادة اجلــنـــايــاتp بــاســـتــثــنــاء
احملبوسW الذين يتجاوز سنهم خمسا وستW (65) سنة.

7 :  : ال �ـكن أن يتـجــاوز مجـمـوع التـخـفيـضات اHاداHادّة ة 
اجلـزئــيـة اHــتـتــالـيـــة نـصف (2/1) الــعــقـوبــة الـصــادرة ضـد
احملــــكــــوم عـــلــــيــــهم نــــهــــائــــيـــا فـي مــــادة اجلـــنـحp بـــاســــتــــثــــنـــاء
احملبوسW الذين يتجاوز سنهم خمسا وستW (65) سنة.

اHاداHادّة ة 8 :  :  تطـبق أحـكام هـذا اHرسـوم على األشـخاص
اHـــســـتــفـــيـــدين مـن نــظـــام اإلفـــراج اHـــشـــروط والـــتــوقـــيف

اHؤقت لتطبيق العقوبة.

اHــــــاداHــــــادّة ة 9 :  : ال تــــــطـــــــبق أحــــــكـــــــام هــــــذا اHــــــرســـــــوم عــــــلى
األشخاص الذين حكمت عليهم احملاكم العسكرية.

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

حــرّر بــاجلــزائــر في 12 شــعــبــان عــام 1433 اHــوافق 2
يوليو سنة 2012.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة

مــرسـوم رئـاسي رقم مــرسـوم رئـاسي رقم 12 -  - 278 مـؤر مـؤرّخ في خ في 12 شـعــبـان عـام شـعــبـان عـام
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عــفـــو wــنــــاســبــــة  الـــذكــــرى  اخلـــمــــســW (عــفـــو wــنــــاســبــــة  الـــذكــــرى  اخلـــمــــســW (50) لـــعـــيــد) لـــعـــيــد
االســــتــــقالل والـــشــــبـــاب لـــفـــائـــدة احملــــبـــوســـW الـــذيناالســــتــــقالل والـــشــــبـــاب لـــفـــائـــدة احملــــبـــوســـW الـــذين

حتصلوا على شهادات في التعليم أو التكوين.حتصلوا على شهادات في التعليم أو التكوين.
ــــــــــــــــــــــــ

pإنّ رئيس اجلمهورية
- بــنــاء عـلى الــدســتــورp ال سـيــمــا اHــادتـان 77 (8 و9)

pو156 منه
- وwقـتـضى األمر رقم 66 - 156 اHؤرخ في18 صـفر
عـام 1386 اHـوافق 8 يـونـيــو سـنـة 1966 واHـتـضــمن قـانـون

pتممHعدل واHا pالعقوبات
- وبـنـاء عــلى الـرأي االسـتـشــاري الـذي أبـداه اجملـلس

pادة 156 من الدستورHطبقا ألحكام ا pاألعلى للقضاء

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي : 

اHــــاداHــــادّة األولى :ة األولى : يــــســــتــــفــــيــــد األشــــخــــاص احملــــبــــوســـون
احملـكوم عـليـهم نهـائيـا عنـد تاريخ إمـضاء هذا اHـرسوم من
إجــراءات عـــفـــو wــنـــاســبـــة الــذكـــرى اخلــمـــســW (50) لـــعـــيــد

االستقالل والشبابp طبقا ألحكام هذا اHرسوم.

اHــاداHــادّة ة 2 :  : يــســتــفــيــد مـن إجــراءات الــعــفــو األشــخــاص
احملــبــوســون احملـكــوم عــلــيــهم نــهــائـيــا الــذين تــابــعــواp بــهـذه
الـصـفــةp تـعـلـيـمـا وجنـحـوا في امـتــحـانـات شـهـادة الـتـعـلـيم
اHـــتــــوسط أو الـــبــــكـــالــــوريـــا أو الـــتــــخـــرج من اجلــــامـــعـــة أو
حتــصـلـوا عـلـى شـهـادات الـنــجـاح في أحـد أ¡ــاط  الـتـكـوين
p 2012 - 2011 ـهـني اخملـتـلـفـة بـعـنـوان الـسـنـة الـدراسـيـةHا

على النحو اآلتي :

-  عفوا كليا للعقوبة لفائدة :
* األشــخاص احملـبوسـW اHـحــكوم عـليــهم نهـائيا إذا
كــــان  بــــاقي عـــقـــوبـــتـــهـم يــســـاوي أربــعــــة وعـــشـــرين (24)

pادة 7 أدناهHدون مراعاة أحكام ا pشهرا أو يقل عنها
* األشــخــاص احملــبــوسـW احملــكــوم عــلـيــهم نــهــائــيـا إذا
كـان باقي عـقـوبـتـهم أكثـر من أربـعـة وعـشرين (24) شـهرا
ويـساوي ثالث (3) سـنـواتp أو يـقل عـنـهـاp وقـضـوا نصف

مدة عقوبتهم.
-  تــخـــفــيــضــا جـــزئــيــا لــلـــعــقــوبــة لـــفــائــدة األشــخــاص

احملبوسW احملكوم عليهم نهائياp مدته :
*  خـــــمــــســـــة وعـــــشــــرون (25) شـــــهـــــراp إذا كــــان بـــــاقي
عـقـوبــتـهم أكـثـر مـن أربـعـة وعـشـرين (24) شـهـرا ويـسـاوي
ثالث (3) سـنـوات أو يـقل عـنـها ولـم يسـتـفـيـدوا من أحـكام

pأعاله Wاحلالت
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* ستـة وعـشرون (26) شـهرا إذا كـان باقي عـقوبـتهم
أكثر من ثالث (3) سنوات ويساوي خمس (5) سنوات أو

 pيقل عنها

*  ســـــبــــعــــة وعــــشـــــرون (27) شــــهـــــرا إذا كــــان بــــاقي
عقـوبـتهم أكثر من خمس (5) سنـوات ويساوي عشر (10)

pسنوات أو يقل عنها

*  ثـــــمــــانــــيــــة وعــــشــــرون (28) شـــــهــــرا إذا كـــــان بــــاقي
عــقــوبــتــهم أكــثــر من عــشــر (10) ســنــوات ويـســاوي خــمس

  pعشرة (15) سنة أو يقل عنها

* تـــــســـــــعـــــة وعــــــشـــــرون (29) شــــــهـــــرا إذا كــــــان بــــــاقي
عـــقـــوبـــتـــهم أكـــثـــر من خـــمـس عـــشــرة (15) ســـنـــة ويـــســاوي

عشرين(20) سنة أو يقل عنها. 

اHـاداHـادّة ة 3 :  : ال يـسـتـفـيـد من إجـراءات الـعـفـو اHـنـصوص
عليها في هذا اHرسوم:

*  األشـــــــخــــــاص احملــــــــبــــــوســـــــون الــــــذيـن ســــــبـق وأن
اســتــفـــادوا من إجـراءات الــعـفـو wــنـاسـبــة حـصـولــهم عـلى

pشهادات في التعليم أو التكوين

*  األشــــــخـــــاص احملــــــبـــــوســــــون اHـــــتــــــحـــــصــــــلـــــون عــــــلى
البكالوريا أو شهادة جامعية قبل تاريخ إيداعهم احلبس.

اHـاداHـادّة ة 4 :  : ال �كـن اجلـمع بـW االسـتفـادة مـن إجراءات
الـعفو اHنـصوص عليـها في هذا اHرسـوم وإجراءات العفو
الــــصـــادرة بــــنـــفـس اHـــنــــاســــبـــة لــــفــــائـــدة فــــئــــات أخـــرى من

.Wاحملبوس

اHاداHادّة ة 5 :  : تطبق إجراءات الـعفو اHنصوص عليها في
هـــــذا اHــــرســـــوم عـــــلى الـــــعـــــقـــــوبــــة األشـــــد فـي حــــالـــــة تـــــعــــدد

العقوبات.

اHــاداHــادّة ة 6 :  : يــســـتـــثــنـى من االســـتــفـــادة من أحـــكـــام هــذا
اHرسوم :

- األشخـاص احملبـوسون اHعـنيـون بأحـكام األمر رقم
06-01 اHـؤرخ في 28 مـحـرم عام 1427 اHـوافق 27 فـبـراير

ســنــة 2006 واHــتــضـمن تــنــفــيـذ مــيــثــاق الـســلم واHــصــاحلـة
pالوطنية

- األشــخـاص اHـحـــكوم عــلـيــهـم بــسبـب ارتـكـابهم
اجلـــــرائـم اHـــــنـــــصـــــوص واHـــــعـــــاقب عـــــلــــيـــــهــــا بــــاHــــرســـوم
الــتــشـــريــعي رقم 92 - 03 اHــؤرخ في 30 ســبـــتــمــبــر ســنــة
1992 و اHــتــعـــلق wــكـــافــحــة الـــتــخــريـب واإلرهــابp اHــعــدل

واHتـممp وكـذا األشـخـاص احملـكـوم عـلـيـهم بـسـبب ارتـكـابهم

اجلـرائم اHـنـصـوص واHـعـاقب عـلـيـهـا بـاHـواد 87 و87 مـكرر
إلى 87 مــكــرر10 و181 من قــانــون الــعـــقــوبــات واHــتــعــلــقــة

pبأعمال اإلرهاب والتخريب

- األشـــخــاص احملـــكـــوم عـــلـــيــهـم بـــســبـب ارتـــكــابـــهم أو
مـــحـــاولـــة ارتـــكـــابـــهـم جـــرائم اخلـــيـــانـــة والـــتـــجـــسس وقـــتل
األصــول والــضـــرب واجلــرح الــعـــمــدي عــلـى األصــول وجــنح
وجنايات اخـتالس األموال العمومية أو اخلاصة والرشوة
واستغالل النفـوذ والتهريبp األفعال اHنصوص واHعاقب
عــــلــــيـــهــــا بــــاHـــواد 30 و63 و64 و258 و261 و267 و119 و119
مـــكـــرر و126 و126 مـــكـــرر و127 و128 و128 مـــكـــــرر و128
مـــكــــرر1 و129 من قـــانــون الــعـــقــوبـــــات وبــاHــــواد 25 و26
و27 و28 و29 و30 و32 من الــقــانــون رقــم 06 - 01 اHــؤرخ
في 20 فـبـرايـر سـنة 2006 واHـتـعـلق بـالـوقـايـة من الـفـساد
ومــــــكــــــافــــــحــــــتـه وبــــــاHـــــواد 324 و325  و326 و327 و328 من
قـانــون اجلــمـارك وبــاHـواد 10 و 11 و12 و13 و 14 و15 و17
و18 من األمــــــر رقم 05 - 06 اHـــــؤرخ في 23 غـــــشـت ســـــنـــــة

pكافحة التهريبw تعلقH2005 وا

- األشـخـاص احملـكـوم عـليـهم بـسـبب ارتـكـابـهم جرائم
اHـتـاجــرة بـاخملـدراتp األفـعـال اHــنـصـوص واHـعــاقب عـلـيـهـا
بــاHـادتـW 243 و244 من الــقــانـون رقم 85 - 05 اHــؤرخ في
16 فــــبــــرايــــر ســــنـــة 1985 واHــــتــــعــــلق بــــحــــمــــايــــة الــــصــــحــــة

وتـرقـيـتـهـاp اHـعـدل واHـتـممp وبـاHـواد 13 و14 و15 و16 و17
و18 و19  و20  و21 و22 و23 و 27 مـن الـــقــــانـــون رقم 04 -
18 اHـؤرخ في 25 ديـسـمـبـر سـنة 2004 واHـتعـلـق بـالـوقـاية

من اخملـــدرات واHــــؤثـــرات الــــعـــقــــلـــيــــة وقـــمـع االســـتــــعـــمـــال
واالجتار غير اHشروعW بها.

اHاداHادّة ة 7 :  :  ال �كن أن يـتجـاوز مجـموع الـتخـفيـضات
اجلــزئــيــة اHـــتــتــالــيــة نــصف (2/1)  الــعــقــوبــة احملــكــوم بــهــا

نهائيا.    

اHـاداHـادّة ة 8 :  : تـطـبق أحـكـام هـذا اHـرسـوم علـى األشـخاص
اHـــســـتــفـــيـــدين مـن نــظـــام اإلفـــراج اHـــشـــروط والـــتــوقـــيف

اHؤقت لتطبيق العقوبة. 

9 :  :  ال تــــــطــــــبق أحــــــكــــــام هــــــذا اHــــــرســــــوم عــــــلى اHـــــاداHـــــادّة ة 
األشخاص الذين حكمت عليهم احملاكم العسكرية. 

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

حــرّر بــاجلــزائــر في 12 شــعــبــان عــام 1433 اHــوافق 2
يوليو سنة 2012.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة
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مــرسـوم تـنــفـيـذي رقم مــرسـوم تـنــفـيـذي رقم 12 -  - 271 مـؤر مـؤرّخ في خ في 8 شـعــبـان عـام شـعــبـان عـام
1433 اHــوافق  اHــوافق 28 يــونـــيــو ســـنــة  يــونـــيــو ســـنــة p p2012 يــعـــديــعـــدّل ويــتــمل ويــتــمّم

اHـرسوم رقم اHـرسوم رقم 84 -  - 211 اHؤر اHؤرّخ في خ في 21 ذي القـعدة عام ذي القـعدة عام
1404 اHوافق  اHوافق 18 غـشت سنة  غـشت سنة 1984 واHتعـلق بتـنظيم واHتعـلق بتـنظيم

جامعة وهران وسيرها.جامعة وهران وسيرها.
ــــــــــــــــــــــــ

pإنّ الوزير األول

-  بـنـاء على تـقـريـر وزيـر الـتعـلـيم الـعـالي والـبحث
pالعلمي

- وبــــنـــاء عـــلى الــــدّســـتـــورp ال ســـيّــــمـــا اHـــادّتـــان 3-85
pو125 (الفقرة 2) منه

- وwــقـــتــضى اHـــرســوم رقم 84 - 211 اHــؤرخ في 21
ذي القعدة عام 1404 اHوافق 18 غشت سنة 1984 واHتعلق

pتممHعدل واHا pبتنظيم جامعة وهران وسيرها
- وwــــقــــتــــضـى اHــــرســــــوم الــــرئــــــاسي رقم 10 - 149
اHــؤرخ في 14 جمـادى الثانية عـام 1431 اHوافق 28 مايو

 pأعضاء احلكومـة Wتضمن تعيHسنة 2010 وا
- وwــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 03 - 279
اHــــؤرخ في 24  جـــمــــادى الـــثـــانــــيـــة  عـــام 1424 اHــــوافق 23 
غــشت ســنــة 2003 الــذي  يــحــدد مــهـــام اجلــامــعــة والــقــواعــد
اخلـاصــة بـتـنــظـيــمـهــا وسـيــرهـا p اHــعـدل واHــتـممp ال ســيـمـا

pادتان 3 و25 منهHا
pوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اHــاداHــادّة األولى :ة األولى :  تـــعـــدّل وتـــتـــمّم اHـــادة 2 من اHـــرســـوم
رقم 84 - 211 اHـؤرخ في 21 ذي الـقــعـدة عـام 1404 اHـوافق
18 غــــشـت ســــنــــة p1984 اHــــعـــــدل واHــــتــــمـم واHــــذكــــور أعاله

وحترر كما يأتي :

"اHـــــادّة 2 : طــــــبــــــقــــــا ألحــــــكــــــام اHــــــادة 3 مـن اHــــــرســـــوم
الـــتــنــفــيــذي رقم 03-279 اHــؤرخ في 24  جــمــادى الــثــانــيــة
عــام 1424 اHــوافق 23  غــشت ســنــة p2003 اHــعـــدل واHــتــمم
واHذكور أعالهp يـحدد عـدد الكـليات واHـعاهـد التي تـتكون

منها جامعة وهران واختصاصها كما يأتي :
pكلية العلوم الدقيقة والتطبيقية -

pكلية علوم الطبيعة واحلياة -
pكلية احلقوق -
pكلية الطب -

- كليـة العلـوم االقتصاديـة وعلوم الـتسييـر والعلوم
pالتجارية

pكلية اآلداب واللغات والفنون -
pكلية العلوم االجتماعية -

pكلية العلوم اإلنسانية واحلضارة اإلسالمية -
- كـــــلــــيــــة عـــــلــــوم األرض واجلــــغـــــرافــــيـــــا والــــتــــهـــــيــــئــــة

pالعمرانية
- معهد الصيانة واألمن الصناعي".

اHــاداHــادّة ة 2 : :  تــعــدّل اHــادة 4 من اHـــرســوم رقم 84 - 211
اHؤرخ في 21 ذي القـعدة عام 1404 اHوافق 18 غـشت سنة

p1984 اHعدل واHتمم واHذكور أعاله وحترر كما يأتي :

"اHـــــادّة 4 : طــــــبـــــقـــــا ألحــــــكـــــام اHـــــادة 25 مـن اHـــــرســـــوم
الـتـنــفـيـذي رقم 03 - 279 اHـؤرخ في 24  جــمـادى الـثــانـيـة
عــام 1424 اHــوافق 23  غــشت ســنــة p2003 اHــعـــدل واHــتــمم
واHذكـور أعالهp تضم مـديريـة اجلامعـةp زيادة عـلى األمانة
العامة واHكتبة اHركزيةp أربع (4) نيابات مديرية تكلف

على التواليp باHيادين اآلتية :
- الــتــكــوين الــعــالـي في الــطــوريــن األول والــثــانــي
والـــتــــكـــويــن اHــــتـــواصـل والـــشــــهــــــادات وكـــذا الــــتـــكـــويــن

pالعالــي في التدرج
- الـــتــكــوين الـــعــالي فـي الــطــور الـــثــالث والـــتــأهــيل
اجلامعي والبحث العـلمي وكذا التكوين الـعالي فيما بعد

pالتدرج
- الــــعالقـــــات اخلــــارجــــيـــــة والــــتــــعـــــاون والــــتــــنـــــشــــيط

pواالتصال والتظاهرات العلمية
- التنمية واالستشراف والتوجيه".

اHاداHادّة ة 3  :    :  ينشر هـذا اHرسوم في اجلريـدة الرسميّة
 للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حــرّر بــاجلــزائــر في 8 شــعــبــان عــام 1433 اHــوافق 28
يونيو سنة 2012.

أحمد أويحيىأحمد أويحيى
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرسـوم تنـفـيذي رقـم مـرسـوم تنـفـيذي رقـم 12 -   -  272 مـؤر مـؤرّخ في خ في 8 شعـبـان عام شعـبـان عام
1433 اHـوافق  اHـوافق 28 يــونــيــو ســنـة  يــونــيــو ســنـة p2012 يـعـــدل ويــتـمـمp يـعـــدل ويــتـمـم

اHــرســوم الــتــنـفــيــذي رقــم اHــرســوم الــتــنـفــيــذي رقــم 89 - - 141 اHــؤرخ في  اHــؤرخ في 29
ذي احلــــجـــــة عــــام ذي احلــــجـــــة عــــام 1409 اHـــــوافــق أول غـــــشــت  ســــنــــة اHـــــوافــق أول غـــــشــت  ســــنــــة

1989 واHتضمن إنشاء جامعة سيدي بلعباس. واHتضمن إنشاء جامعة سيدي بلعباس.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
pإنّ الوزير األول

-  بـنـاء على تـقـريـر وزيـر الـتعـلـيم الـعـالي والـبحث
pالعلمي



9 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 40 14 شعبان عام  شعبان عام 1433 هـ هـ
4 يوليو  سنة  يوليو  سنة 2012 م م

- وبــنـــاء عــلى الـــدّســتـــورp ال ســيّـــمــا اHـــادّتــان 85 - 3
pو125 (الفقرة 2) منه

- وwــــقــــتــــضـى اHــــرســــــوم الــــرئــــــاسي رقم 10 - 149
اHــؤرخ في 14 جمـادى الثانية عـام 1431 اHوافق 28 مايو

 pأعضاء احلكومـة Wتضمن تعيHسنة 2010 وا
- وwــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 89 - 141
اHـــــؤرخ في 29 ذي احلــــجـــــة عــــام 1409 اHــــوافـق أول غــــشت
pــتــضــمـن إنــشــاء جــامــعــة ســـيــدي بــلــعــبــاسHســنــة 1989 وا

pتممHعدل واHا
- وwــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 03 - 279
اHــــؤرخ في 24  جـــمــــادى الـــثـــانــــيـــة  عـــام 1424 اHــــوافق 23 
غــشت ســنــة 2003 الــذي  يــحــدد مــهـــام اجلــامــعــة والــقــواعــد
اخلـاصــة بـتـنــظـيــمـهــا وسـيــرهـا p اHــعـدل واHــتـممp ال ســيـمـا

pادتان 3 و25 منهHا
pوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

 يرسم ما يأتي : يرسم ما يأتي :

اHــاداHــادّة األولى :ة األولى :  تـــعـــدّل وتـــتـــمّم اHـــادة 2 من اHـــرســـوم
الـــتـــنــــفـــيـــذي رقم 89 - 141 اHــؤرخ في 29 ذي احلـــجـــة عـــام
1409 اHـــــوافق أول غـــــشـت ســـــنــــة p1989 اHـــــعـــــدل واHـــــتـــــمم

واHذكور أعالهp وحترر كما يأتي :

"اHـــــادّة 2 : طــــــبــــــقــــــا ألحــــــكــــــام اHــــــادة 3 مـن اHــــــرســـــوم
الـتـنــفـيـذي رقم 03 - 279 اHـؤرخ في 24  جــمـادى الـثــانـيـة
عــام 1424 اHــوافق 23  غــشت ســنــة p2003 اHــعـــدل واHــتــمم
واHــذكـور أعالهp يــحــدد عـدد الــكــلـيــات الــتي تـتــكــون مـنــهـا

جامعة سيدي بلعباس واختصاصها كما يأتي :
pكلية العلوم الدقيقة -
pكلية التكنولوجيا -

pكلية الطب -
pكلية احلقوق والعلوم السياسية -

- كـــلـــيــة الـــعـــلـــوم االقــتـــصـــاديــة والـــتـــجــاريـــة وعـــلــوم
pالتسيير

pكلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية -

pكلية اآلداب واللغات والفنون -

- كلية علوم الطبيعة واحلياة".

اHـاداHـادّة ة 2 : :  تـعـدّل اHادة 4 من اHـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم
89 - 141 اHــؤرخ في 29 ذي احلــجــة عــام 1409 اHــوافق أول

غـشت سـنة p1989 اHـعـدل واHــتـمم واHـذكـور أعالهp وحتـرر
كما يأتي :

"اHـــــادّة 4 : طــــــبـــــقـــــا ألحــــــكـــــام اHـــــادة 25 مـن اHـــــرســـــوم
الـتـنــفـيـذي رقم 03 - 279 اHـؤرخ في 24  جــمـادى الـثــانـيـة
عــام 1424 اHــوافق 23  غــشت ســنــة p2003 اHــعـــدل واHــتــمم
واHذكـور أعالهp تضم مـديريـة اجلامعـةp زيادة عـلى األمانة
العامة واHكتبة اHركزيةp أربع (4) نيابات مديرية تكلف

على التواليp باHيادين اآلتية :
- الــتــكــوين الــعــالـي في الــطــوريــن األول والــثــانــي
والـــتـــكـــويــن اHـــتـــواصـــل والـــشـــهـــــادات وكـــذا الـــتـــكــــويــن

pالعالـي في التدرج
- الـــتــكــوين الـــعــالي فـي الــطــور الـــثــالث والـــتــأهــيل
اجلامعي والبحث العـلمي وكذا التكوين الـعالي فيما بعد

pالتدرج
- الــــعالقـــــات اخلــــارجــــيـــــة والــــتــــعـــــاون والــــتــــنـــــشــــيط

pواالتصال والتظاهرات العلمية
- التنمية واالستشراف والتوجيه".

اHاداHادّة ة 3  :    :  ينشر هـذا اHرسوم في اجلريـدة الرسميّة
 للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حــرّر بــاجلــزائــر في 8 شــعــبــان عــام 1433 اHــوافق 28
يونيو سنة 2012.

أحمد أويحيىأحمد أويحيى
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرسـوم تـنـفـيـذي رقـم مـرسـوم تـنـفـيـذي رقـم 12 -  - 273 مـؤر مـؤرّخ في خ في 8 شـعـبـان عـام شـعـبـان عـام
1433 اHـوافق  اHـوافق 28 يــونــيــو ســنـة  يــونــيــو ســنـة p2012 يـعـــدل ويــتـمـمp يـعـــدل ويــتـمـم

اHــرســوم الــتــنـفــيــذي رقــم اHــرســوم الــتــنـفــيــذي رقــم 01 - - 273 اHــؤرخ في  اHــؤرخ في 30
جمـادى الثانـية عام جمـادى الثانـية عام  1422 اHوافق اHوافق 18 سبـتمبـر سنة سبـتمبـر سنة

2001 واHتضمن إنشاء جامعة قاHة. واHتضمن إنشاء جامعة قاHة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

pإنّ الوزير األول
-  بـنـاء على تـقـريـر وزيـر الـتعـلـيم الـعـالي والـبحث

pالعلمي
- وبــنـــاء عــلى الـــدّســتـــورp ال ســيّـــمــا اHـــادّتــان 85 - 3

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

 pأعضاء احلكومـة Wتضمن تعيHسنة 2010 وا
- وwــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 01 - 273
اHـــــؤرخ في 30 جـــــمـــــادى الــــثـــــانــــيـــــة عــــام 1422 اHـــــوافق 18
سبـتمبر سنة 2001 واHتضمن إنـشاء جامعـة قاHةp اHعدل

pتممHوا
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- وwــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 03 - 279
اHــــؤرخ في 24  جـــمــــادى الـــثـــانــــيـــة  عـــام 1424 اHــــوافق 23 
غــشت ســنــة 2003 الــذي  يــحــدد مــهـــام اجلــامــعــة والــقــواعــد
اخلـاصــة بـتـنــظـيــمـهــا وسـيــرهـا p اHــعـدل واHــتـممp ال ســيـمـا

pادة 25 منهHا
pوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

 يرسم ما يأتي : يرسم ما يأتي :

اHــاداHــادّة األولى :ة األولى :  تـــعـــدّل وتـــتـــمّم اHـــادة 3 من اHـــرســـوم
التـنفـيذي رقم 01-273 اHؤرخ في 30 جمـادى الثانـية عام
1422 اHــوافق 18 ســـبـــتــمـــبــر ســـنــة p2001 اHـــعـــدل واHـــتــمم

واHذكور أعالهp وحترر كما يأتي :

"اHـــــادّة 3 : طــــــبـــــقـــــا ألحــــــكـــــام اHـــــادة 25 مـن اHـــــرســـــوم
الـتـنــفـيـذي رقم 03 - 279 اHـؤرخ في 24  جــمـادى الـثــانـيـة
عــام 1424 اHــوافق 23  غــشت ســنــة p2003 اHــعـــدل واHــتــمم
واHذكـور أعالهp تضم مـديريـة اجلامعـةp زيادة عـلى األمانة
العامـة واHكتبـة اHركزية أربع (4) نيابـات مديريـة تكلف

على التواليp باHيادين اآلتية :
- الــتــكــوين الــعــالـي في الــطــوريــن األول والــثــانــي
والـــتــــكـــويــن اHــــتـــواصــل والـــشــــهـــــادات وكـــذا الــــتـــكـــويــن

pالعالــي في التدرج
- الـــتــكــوين الـــعــالي فـي الــطــور الـــثــالث والـــتــأهــيل
اجلامعي والبحث العـلمي وكذا التكوين الـعالي فيما بعد

pالتدرج
- الــــعالقـــــات اخلــــارجــــيـــــة والــــتــــعـــــاون والــــتــــنـــــشــــيط

pواالتصال والتظاهرات العلمية
- التنمية واالستشراف والتوجيه".

اHاداHادّة ة 2  :   : ينـشر هـذا اHرسـوم في اجلريـدة الرسـميّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حــرّر بــاجلــزائــر في 8 شــعــبــان عــام 1433 اHــوافق 28
يونيو سنة 2012.

أحمد أويحيىأحمد أويحيى

ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ
مــرسـوم تـنــفـيـذي رقم مــرسـوم تـنــفـيـذي رقم 12 - - 274 مـؤرخ في  مـؤرخ في 8 شـعــبـان عـام شـعــبـان عـام
1433 اHــوافق  اHــوافق 28 يــونــيــو ســنـة  يــونــيــو ســنـة p2012 يــحـــدد قــائــمــةp يــحـــدد قــائــمــة

اHـنــاصــب الــعــلــيـــا في اHــصــالح اخلـارجــيـــة لــوزارةاHـنــاصــب الــعــلــيـــا في اHــصــالح اخلـارجــيـــة لــوزارة
الــــــتــــــجــــــارة وشــــــروط االلــــــتــــــحــــــاق بــــــهــــــا والــــــزيــــــادةالــــــتــــــجــــــارة وشــــــروط االلــــــتــــــحــــــاق بــــــهــــــا والــــــزيــــــادة

االستداللية اHتعلقة بها.االستداللية اHتعلقة بها.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

pإنّ الوزير األول

pبناء على تقرير وزير التجارة -
-  وبـــنــاء عــلى الـــدســتــورp ال ســيّـــمــا اHــادتــان 85 - 3

pو125 ( الفقرة 2)  منه
- وwـــــقــــتــــضـى األمــــر رقم  06 - 03  اHــــؤرخ  في  19
جــمــادى الـثــانــيــة عـام 1427 اHـوافق 15 يــولـيــو ســنـة 2006

pتضمن القانون األساسي العام للوظيفة العموميةHوا
- وwـــــقـــــتـــــضـى اHـــــرســـــوم الـــــرئـــــاسي رقم  07 - 304
اHــؤرخ في 17 رمـــضـــان عــام 1428 اHــوافق 29 ســبـــتـــمـــبــر
ســنــة 2007 الــذي يـــحــدد الـــشــبــكـــة االســتـــداللــيــة Hـــرتــبــات

pونظام دفع رواتبهم WوظفHا
- وwــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 07 - 307
اHــؤرخ في 17 رمـــضـــان عــام 1428 اHــوافق 29 ســبـــتـــمـــبــر
سـنة 2007 الذي يـحدد كـيفيـات منـح  الزيـادة االستـداللية
لــــشـــاغــــلي اHــــنـــاصـب الـــعــــلــــيـــا فـي اHـــؤســــســـات واإلدارات

 pالعمومية
- وwـــــقـــــتـــــضـى اHـــــرســـــوم الـــــرئـــــاسي رقم  10 - 149
اHــؤرخ في  14  جــمــادى  الــثــانــيــة  عـام  1431  اHــوافق 28

pأعضاء احلكومة Wتضمن  تعيHمايو  سنة 2010 وا
 - وwـــقــــتـــضى اHــــرســـوم الـــتـــنــــفـــيـــذي رقم 02 - 453
اHـؤرخ في 17 شـوال عام 1423  اHـوافق 21 ديـسـمـبـر سـنة

p2002 الذي يحدد صالحيات وزير التجارة

- وwــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 06 - 342
اHؤرخ في 4 رمـضان عام 1427 اHوافق 27 سبـتمبـر سنة
2006 الـــذي يــحـــدد قــائـــمــة اHـــنـــاصب الــعـــلــيـــا في اHـــصــالح

اخلـــارجــــيـــة لــــوزارة الـــتـــجــــارة وشـــروط االلــــتـــحـــــاق بــــهـــا
pوتصنيفها

- وwـقـتـضى اHـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 08-04 اHـؤرخ
في 11  مــحـرم  عـام  1429  اHـوافق  19 يـنـايـر  سـنـة 2008
WــــوظــــفــــHــــتـــــضــــمن  الــــقــــانــــون  األســـــاسي  اخلــــاص بــــاHوا
اHـنـتمـW  لألسالك  اHـشـتركـة   في اHـؤسـسات واإلدارات

pالعمومية
- وwــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 09 - 415
اHــؤرخ في 29 ذي احلــجــة عــام 1430 اHــوافق 16 ديــســـمــبــر
سـنـة  2009 واHـتـضــمن الـقـانـون األســاسي اخلـاص اHـطـبق
عـلى اHـوظـفW اHـنـتـمـW لألسالك اخلـاصة بـاإلدارة اHـكـلـفة

pبالتجارة
- وwقتـضى اHرسوم التـنفيذي رقم 11 - 09 اHؤرخ
في 15  صـــفـــر عــام  1432 اHــوافق 20  يــنـــايـــر  ســـنــة 2011
واHــــتــــضــــمن  تــــنــــظــــيم اHــــصــــالح  اخلــــارجــــيــــة  في  وزارة

pالتجارة وصالحياتها وعملها

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

اHــــــاداHــــــادّة األولى :ة األولى :  يــــــحــــــدد  هــــــذا  اHــــــرســــــوم  قــــــائــــــمــــــة
اHــــنــــاصـب الــــعــــلـــــيــــا  في  اHـــــصــــالح  اخلـــــارجــــيــــة  لــــوزارة
الـتــجــارة وشــروط االلــتــحــاق بـهــا والــزيــادة االســتــداللــيـة

اHتعلقة بها.

الباب األولالباب األول
قائمة  اHناصب  العلياقائمة  اHناصب  العليا

اHـاداHـادّة ة 2 :  : زيــادة  عـلى  اHـنــاصب  الـعــلـيـا  اHــنـصـوص
عـلـيـهـا في اHـادة 76 من اHـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 09 - 415
اHــــــؤرخ  فـي 29  ذي  احلـــــــجـــــــة  عـــــــام  1430  اHــــــوافـق  16
ديـســمــبــر  ســنـــة  2009  واHــذكــــور  أعـالهp حتــدد  قــائــمـة
اHــــنــــاصـب الــــعــــلـــــيــــا  في  اHـــــصــــالح  اخلـــــارجــــيــــة  لــــوزارة

التجارة  كما  يأتي :

-  على  مستوى  اHديرية  اجلهوية  للتجارة :-  على  مستوى  اHديرية  اجلهوية  للتجارة :
pرئيس  مصلحة -

- رئيس  مكتب.

- على  مستوى  اHديرية  الوالئية  للتجارة :- على  مستوى  اHديرية  الوالئية  للتجارة :

أ - على مستوى اHديرية (اHقر) :أ - على مستوى اHديرية (اHقر) :

pرئيس مصلحة -

pرئيس مكتب -

- رئيس  فرقة  التفتيش.

ب - على مستوى اHفتشية اإلقليمية للتجارة :ب - على مستوى اHفتشية اإلقليمية للتجارة :

pرئيس  مفتشية  إقليمية  للتجارة -

- رئيس فرقة التفتيش.

ج - عـلى مـسـتــوى  مـفـتـشـيـة  مــراقـبـة اجلـودة وقـمعج - عـلى مـسـتــوى  مـفـتـشـيـة  مــراقـبـة اجلـودة وقـمع
الغش  على مستوى احلدود:الغش  على مستوى احلدود:

pرئيس مفتشية احلدود البرية -

pرئيس مفتشية احلدود البحرية -

pرئيس مفتشية احلدود اجلوية -

pناطق واخملازن حتت اجلمركةHرئيس مفتشية ا -

- رؤساء فرق التفتيش.

الباب الثانيالباب الثاني
شروط االلتحاقشروط االلتحاق

الفرع  األولالفرع  األول
 على  مستوى  اHديرية  اجلهوية للتجارة على  مستوى  اHديرية  اجلهوية للتجارة

3 : :  أ -  أ - يـــعـــW رؤســاء اHـــصـــالـح اخملـــتـــصـــة من اHــاداHــادّة ة 
: Wب

1 -  مفـتشي األقـسام لقـمع الغش ومـفتـشي األقسام
pللمنافسة والتحقيقات االقتصادية

2 - رؤســـاء  اHــفـــتــشـــW الــرئـــيــســـيــW لـــقــمـع  الــغش
ورؤسـاء  اHفـتشـW الرئـيسـيW لـلمـنافـسة  والـتحـقيـقات
االقتـصاديـةp اHرسـمـpW الذين يـثبـتون ثالث (3) سـنوات

pمن األقدمية بصفة موظف

WــفـتـشـHلــقـمع الـغش وا Wالـرئـيــسـيـ WـفـتـشــH3 - ا
الـرئـيسـيـW للـمـنافـسـة والتـحـقـيقـات االقـتصـاديـةp الذين
يـــثــبــتــون خــمس (5) ســنــوات من اخلــدمـــة الــفــعــلــيــة بــهــذه

 pالصفة

4 - رؤســــاء احملــــقــــقــــW الــــرئـــيــــســــيــــW لــــقــــمع الــــغش
ورؤسـاء احملــقـقـW الـرئــيـسـيـW لــلـمـنـافــسـة والـتـحــقـيـقـات
االقـتصـاديةp الذين يـثبـتون خمس(5) سنـوات من اخلدمة

الفعلية بهذه الصفة.

ب  -  ب  -  يـعــW  رؤســاء مــصــالح اإلدارة والــوســائل من
: Wب

pستشارينHا WتصرفH1- ا

2- اHـتـصـرفW الـرئـيـسـيـW  الــذين يـثـبـتــون ثـالث

p(3 ) سنوات من األقدمية بصفة موظف

3 - اHـتـصــرفـW الـذيـن يـثـبــتـون خـمس (5) سـنـوات
من اخلدمة الفعلية بهذه الصفة. 

4 :  : أ -أ - يــــعـــيّـن  رؤســـاء  اHــــكـــاتـب  الـــتــــابـــعـــون اHــاداHــادّة ة 
: Wللمصالح اخملتصة  من  ب

1-  مـفتـشي األقـسام لـقـمع الغش ومـفـتشي األقـسام

pللمنافسة والتحقيقات االقتصادية

2 - رؤســـاء اHـــفـــتـــشــــW الـــرئـــيـــســـيـــW لــــقـــمع الـــغش
ورؤسـاء اHـفـتـشW الـرئـيـسـيـW لـلـمـنافـسـة والـتـحـقـيـقات

pWرسمHا pاالقتصادية
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WــفـتـشـHلــقـمع الـغش وا Wالـرئـيــسـيـ WـفـتـشــH3 - ا
الـرئـيسـيـW للـمـنافـسـة والتـحـقـيقـات االقـتصـاديـةp الذين
يـــثـــبـــتــون ثالث (3) ســـنـــوات من اخلــدمـــة الـــفــعـــلـــيــة بـــهــذه

pالصفة
4 - رؤســــاء احملــــقــــقــــW الــــرئـــيــــســــيــــW لــــقــــمع الــــغش
ورؤسـاء احملــقـقـW الـرئــيـسـيـW لــلـمـنـافــسـة والـتـحــقـيـقـات
االقـتصـاديةp الـذين يثـبتون ثالث (3) سنـوات من اخلدمة

الفعلية بهذه الصفة.
ب   -  ب   -  يـعــW  رؤسـاء  اHــكــاتب  الـتــابــعـون Hــصـلــحـة

: Wاإلدارة  والوسائل من  ب
1 - اHتصرفـW اHستشارين ورؤساء اHهندسW في

pأمناء احملفوظات Wاإلعالم اآللي ورؤساء الوثائقي
Wالرئيسي WهنـدسHوا Wالرئـيسي WتصرفH2 - ا
فـي اإلعالم اآللـي والــــــوثــــــائــــــقــــــيــــــW أمــــــنــــــاء احملــــــفــــــوظـــــات

pWرسمHا pWالرئيسي
3 - اHـتـصـرفـW ومـهـنـدسي الـدولـة في اإلعالم اآللي
والوثـائـقـيـW أمـنـاء احملـفـوظـاتp الـذين يـثـبتـون ثالث (3)

سنوات من اخلدمة الفعلية بهذه الصفة.

الفرع  الثاني الفرع  الثاني 
على  مستوى اHديريات  الوالئية للتجارة على  مستوى اHديريات  الوالئية للتجارة 

: Wصالح اخملتصة من بHادّة ة 5 :  : أ - أ - يعيّن رؤساء اHاداHا
 1- مـفتـشي األقـسام لـقـمع الغش ومـفـتشي األقـسام

pللمنافسة والتحقيقات االقتصادية
2 - رؤســـاء  اHــفـــتــشـــW الــرئـــيــســـيــW لـــقــمـع  الــغش
ورؤسـاء  اHفـتشـW الرئـيسـيW لـلمـنافـسة  والـتحـقيـقات
االقتـصاديـةp اHرسـمـpW الذين يـثبـتون ثالث (3) سـنوات

pمن األقدمية بصفة موظف
WــفـتـشـHلــقـمع  الـغش وا Wالـرئـيــسـيـ WـفـتـشــH3- ا

الرئيسـيW للـمنافـسة  والتـحقيـقات  االقتـصاديةp الذين
يـــثــبــتــون خــمس (5) ســنــوات من اخلــدمـــة الــفــعــلــيــة بــهــذه

 pالصفة
4 - رؤســــاء احملــــقــــقــــW الــــرئـــيــــســــيــــW لــــقــــمع الــــغش
ورؤسـاء احملــقـقـW الـرئــيـسـيـW لــلـمـنـافــسـة والـتـحــقـيـقـات
االقـتصـاديةp الذين يـثبـتون خمس(5) سنـوات من اخلدمة

الفعلية بهذه الصفة.
ب  -  ب  -  يـعـW  رؤســاء مـصـالـح اإلدارة والـوسـائل  من

: Wب
pستشارينHا WتصرفH1- ا

2- اHتـصرفW الـرئيـسيW الـذين يثـبتون ثالث (3)

pسنوات من األقدمية بصفة موظف

3- اHــتــصــرفـW الــذين يــثــبــتــون خـمس (5) ســنــوات

من اخلدمة الفعلية بهذه الصفة. 

6 : :  أ -  أ - يـــعـــيّن  رؤســـاء  اHـــكـــاتب  الـــتـــابـــعـــون اHــاداHــادّة ة 
: Wللمصالح اخملتصة  من  ب

1 -  مفـتشي األقـسام لقـمع الغش ومـفتـشي األقسام
pللمنافسة والتحقيقات االقتصادية

2 - رؤســـاء اHـــفـــتـــشــــW الـــرئـــيـــســـيـــW لــــقـــمع الـــغش
ورؤسـاء اHـفـتـشW الـرئـيـسـيـW لـلـمـنافـسـة والـتـحـقـيـقات

pWرسمHا pاالقتصادية

WــفـتـشـHلــقـمع الـغش وا Wالـرئـيــسـيـ WـفـتـشــH3 - ا
الـرئـيسـيـW للـمـنافـسـة والتـحـقـيقـات االقـتصـاديـةp الذين
يـــثـــبـــتــون ثالث (3) ســـنـــوات من اخلــدمـــة الـــفــعـــلـــيــة بـــهــذه

pالصفة

4 - رؤســــاء احملــــقــــقــــW الــــرئـــيــــســــيــــW لــــقــــمع الــــغش
ورؤسـاء احملــقـقـW الـرئــيـسـيـW لــلـمـنـافــسـة والـتـحــقـيـقـات
االقـتصـاديةp الـذين يثـبتون ثالث (3) سنـوات من اخلدمة

الفعلية بهذه الصفة.

ب  -  ب  -  يــعــW  رؤســاء  اHــكــاتب  الــتــابــعــون Hــصــلــحـة
: Wاإلدارة والوسائل من  ب

1- اHتـصرفـW اHستـشارين ورؤسـاء اHهـندسW في

pأمناء احملفوظات Wاإلعالم اآللي ورؤساء الوثائقي

WــــــهـــــنـــــدســـــHوا  Wالـــــرئــــــيـــــســـــيـــــ WـــــتــــــصـــــرفـــــH2 - ا
الــــرئـــــيــــســـــيــــW فـي اإلعالم اآللـي والــــوثـــــائــــقـــــيــــW أمـــــنــــاء

pWرسمHا pWاحملفوظات الرئيسي

3 - اHـتـصـرفـW ومـهـنـدسي الـدولـة في اإلعالم اآللي
والوثـائـقـيـW أمـنـاء احملـفـوظـاتp الـذين يـثـبتـون ثالث (3)

سنوات من اخلدمة الفعلية بهذه الصفة.

اHـــــاداHـــــادّة ة 7 :  : يــــعـــــW  رؤســــاء  فـــــرق  الــــتـــــفـــــتــــيـش عــــلى
مــسـتــوى مـقــر اHـديــريـة واHــفـتــشـيــة اإلقـلــيـمــيـة لــلـتــجـارة
ومــفـــتــشـــيــة مـــراقــبـــة اجلــودة وقــمـع الــغش عـــلى مـــســتــوى
احلدود البرية والبحرية واجلوية واHناطق واخملازن حتت

: Wاجلمركة  من  ب

WــفـتــشـHلــقـمـع الـغش وا Wالـرئــيـســيـ WــفــتـشــH1- ا

pلـــلــمـــنــافـــســة والـــتــحـــقــيـــقــات االقـــتــصـــاديــة Wالــرئـــيــســـيــ
pWرسمHا

2 - رؤســــاء احملــــقــــقــــW الــــرئـــيــــســــيــــW لــــقــــمع الــــغش
ورؤسـاء احملــقـقـW الـرئــيـسـيـW لــلـمـنـافــسـة والـتـحــقـيـقـات

pWرسمHا pاالقتصادية
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Wلـــقــمع الـــغش واحملـــقــقــ Wالــرئـــيــســـيــ W3 - احملــقـــقــ
الـرئـيسـيـW للـمـنافـسـة والتـحـقـيقـات االقـتصـاديـةp الذين
يــثـــبــتـــون ســبع (7) ســنـــوات من اخلــدمـــة الــفـــعــلـــيــة بـــهــذه

pالصفة
4 - مـــــحــــقـــــقـي قــــمـع الـــــغش ومـــــحــــقـــــقـي اHــــنـــــافـــــســــة
والــتــحــقــيــقــات االقــتــصــاديــةp الــذين يــثــبــتــون عــشــر (10)

سنوات من اخلدمة الفعلية بهذه الصفة.

اHــاداHــادّة ة 8 :  : يـــعــيّن  رؤســـاء  اHـــفــتـــشــيـــات  اإلقــلـــيــمـــيــة
: Wللتّجارة  من  ب

1 -  مفـتشي األقـسام لقـمع الغش ومـفتـشي األقسام
pللمنافسة والتحقيقات االقتصادية

2 - رؤســـاء  اHــفـــتــشـــW الــرئـــيــســـيــW لـــقــمـع  الــغش
ورؤسـاء  اHفـتشـW الرئـيسـيW لـلمـنافـسة  والـتحـقيـقات
االقتـصاديـةp اHرسـمـpW الذين يـثبـتون ثالث (3) سـنوات

pمن األقدمية بصفة موظف
WـفـتـشـHلـقـمع  الـغش وا Wالـرئـيـسـيـ WـفـتـشـH3 - ا
الرئيسـيW للـمنافـسة  والتـحقيـقات  االقتـصاديةp الذين
يـــثــبــتــون خــمس (5) ســنــوات من اخلــدمـــة الــفــعــلــيــة بــهــذه

 pالصفة
4 - رؤســــاء احملــــقــــقــــW الــــرئـــيــــســــيــــW لــــقــــمع الــــغش
ورؤسـاء احملــقـقـW الـرئــيـسـيـW لــلـمـنـافــسـة والـتـحــقـيـقـات
االقتصاديةp الذين يثبتون خمس (5) سنوات من اخلدمة

الفعلية بهذه الصفة.

اHـاداHـادّة ة 9 :  : يــعـW  رؤســاء مـفــتــشـيــات مــراقـبــة اجلـودة
وقـــمع الـــغش عـــلى مـــســـتـــوى احلــدود الـــبـــريـــة والــبـــحـــريــة

: Wناطق واخملازن حتت اجلمركة من  بHواجلوية وا
1 -  مفـتشي األقـسام لقـمع الغش ومـفتـشي األقسام

pللمنافسة والتحقيقات االقتصادية
2 - رؤســـاء  اHــفـــتــشـــW الــرئـــيــســـيــW لـــقــمـع  الــغش
ورؤسـاء  اHفـتشـW الرئـيسـيW لـلمـنافـسة  والـتحـقيـقات
االقتـصاديـةp اHرسـمـpW الذين يـثبـتون ثالث (3) سـنوات

pمن األقدمية بصفة موظف
WـفـتـشـHلـقـمع  الـغش وا Wالـرئـيـسـيـ WـفـتـشـH3 - ا
الرئيسـيW للـمنافـسة  والتـحقيـقات  االقتـصاديةp الذين
يـــثــبــتــون خــمس (5) ســنــوات من اخلــدمـــة الــفــعــلــيــة بــهــذه

 pالصفة
4 - رؤســــاء احملــــقــــقــــW الــــرئـــيــــســــيــــW لــــقــــمع الــــغش
ورؤسـاء احملــقـقـW الـرئــيـسـيـW لــلـمـنـافــسـة والـتـحــقـيـقـات
االقتصاديةp الذين يثبتون خمس (5) سنوات من اخلدمة

الفعلية بهذه الصفة.

الباب الثالثالباب الثالث
الزيادة االستدالليةالزيادة االستداللية

اHــاداHــادّة ة 10 :  : حتـــدد الـــزيـــادة االســـتـــداللـــيـــة لـــلــمـــنـــاصب
الــعـلــيــا  اHــذكــورة  في اHــواد  من  3  إلى  9  أعالهp طــبــقـا

للجدول أدناه : 
1 - على مستوى اHديريات اجلهوية للتجارة : - على مستوى اHديريات اجلهوية للتجارة :

اHناصب العليااHناصب العليا
الزيادة االستدالليةالزيادة االستداللية

الرقمالرقماHستوىاHستوى
االستداللياالستداللي

رئيس مصلحة
رئيس مكتب

8

7

195

145

2 - على مستوى اHديريات الوالئية للتجارة :- على مستوى اHديريات الوالئية للتجارة :

اHناصب العليااHناصب العليا
الزيادة االستدالليةالزيادة االستداللية

الرقمالرقماHستوىاHستوى
االستداللياالستداللي

رئيس مصلحة
رئيس مكتب

رئيس فرقة التفتيش
رئـيس اHـفـتــشـيـة اإلقـلـيـمـيـة

للتجارة
رئـــيس مـــفـــتـــشـــيـــة مـــراقـــبـــة
اجلــــودة وقـــمـع الـــغـش عـــلى
مـــســــتـــوى احلـــدود الــــبـــريـــة
والــــــــبــــــــحــــــــريــــــــة واجلــــــــويـــــــة
واHــــــنــــــاطـق واخملــــــازن حتت

اجلمركة

8

7

6

8

8

195

145

105

195

195

الباب الرابعالباب الرابع
Wإجراءات التعيWإجراءات التعي

اHــــاداHــــادّة ة 11 :   :  يـــعـــW  فـي  اHـــنـــاصـب الـــعـــلــــيـــاp  رئـــيس
مـصـلـحـة و رئـيس مـكتـب علـى مسـتـوى اHـديـريـة اجلـهـوية
للـتجارةp ورئـيس مصلـحة ورئـيس مكتب ورئـيس فرقة
تـفــتـيش ورئـيس اHـفـتــشـيـة اإلقـلـيـمـيــة لـلـتـجـارة ورئـيس
مـفتشيـة مراقبة اجلـودة وقمع الغش على مـستوى احلدود
الـــبــــريـــة والـــبــــحـــريــــة واجلـــويــــة واHـــنـــاطـق واخملـــازن حتت
اجلـمـركـة عـلى مـســتـوى اHـديـريـة الـوالئـيــة لـلـتـجـارةp عـلى
الــتـوالـي بـنــاء عــلى اقــتـراح مـن اHـديــر اجلــهــوي لـلــتــجـارة
واHــديــر الـوالئي لــلــتـجــارةp بــقــرار مــن  الـوزيــر  اHــكـلّف

بالتّجارة .



14 شعبان عام  شعبان عام 1433 هـهـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 1440
4 يوليو  سنة  يوليو  سنة 2012 م م

الباب اخلامسالباب اخلامس
أحكام انتقالية وختاميةأحكام انتقالية وختامية

12 :  : دون اإلخـالل بــــالـــــســـــلــــطـــــة الـــــتــــقـــــديـــــريــــة اHــــاداHــــادّة ة 
للـمؤسـسـة أو اإلدارة التي لـها صالحـية الـتـعيـpW يحـتفظ
اHوظفـون اHعـينـون في أحد اHنـاصب العـليـا اHذكورة في
اHــادة 2 أعالهw pــنــاصـــبــهم في حــالـــة تــرقــيــتـــهم إلى رتــبــة

أعلى.

اHــــاداHــــادّة ة 13 :  : يــــســــتــــفــــيــــــد من الــــزيـــادة االســــتــــداللــــيـــة
اHـــوظــفـــون اHــعــيــنـــون بــصــفـــة قــانــونــيــة طــبــقــــا ألحــكــام
اHـــــــرســـــوم الــــــتــــــنــــــفــــــيــــــذي رقم 06 - 342 اHــــــــؤرخ فـي 27
سـبـتمـبـر سـنة 2006  واHـذكور أعـالهp الذين ال يـسـتـوفون
شروط الـتعـيW اجلـديـدة احملددة wـوجب هذا اHـرسوم إلى
غـايــة إنـهـاء مـهـامـهم في اHـنــصب الـعـالي اHـشـغـول وتـعـدل
قــرارات تــعــيــيــنــهم فـي اHــنــاصب الــعــلــيــا الــســابــقــة وفــقــا

ألحكام القوانW السارية اHفعول.

اHــــاداHــــادّة ة 14 :  : تـــــلــــغـى جــــمـــــيع األحـــــكــــام اخملـــــالــــفـــــة لــــهــــذا
اHرسومp ال سيـما أحكام اHرسوم الـتنفيذي رقم 06 - 342
اHؤرخ في 4 رمـضان عام 1427 اHوافق 27 سبـتمبـر سنة

2006 واHذكور أعاله. 

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

حــرّر بــاجلــزائــر في 8 شــعــبــان عــام 1433 اHــوافق 28
يونيو سنة 2012.

أحمد أويحيىأحمد أويحيى
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــرسـوم تـنــفـيـذي رقم مــرسـوم تـنــفـيـذي رقم 12 - - 275 مـؤرخ في  مـؤرخ في 8 شـعــبـان عـام شـعــبـان عـام
1433 اHــوافق  اHــوافق 28 يــونــيــو ســنـة  يــونــيــو ســنـة p2012 يــحـــدد قــائــمــةp يــحـــدد قــائــمــة

اHـــنــاصــب الــعـــلـــيـــا لــلـــمــصــالـح اخلـــارجــيـــة لـــوزارةاHـــنــاصــب الــعـــلـــيـــا لــلـــمــصــالـح اخلـــارجــيـــة لـــوزارة
البريـد وتـكنولوجـيـات اإلعـالم واالتصــال وشروطالبريـد وتـكنولوجـيـات اإلعـالم واالتصــال وشروط
االلـتـحـاق بــهـذه اHـنـاصب وكـذا الـزيـادة االسـتـداللـيـةااللـتـحـاق بــهـذه اHـنـاصب وكـذا الـزيـادة االسـتـداللـيـة

اHرتبطة بها.اHرتبطة بها.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

pإنّ الوزير األول

- بــنـاء عــلى تــقـريــر وزيــر الـبــريــد وتـكــنــولـوجــيـات
pاإلعالم واالتصال

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

- وwــــــقـــــــتـــــــضى األمـــــــر رقم  06 - 03 اHــــــؤرخ في 19
جــمــادى الـثــانــيــة عـام 1427 اHـوافق 15 يــولـيــو ســنـة 2006

pتضمن القانون األساسي العام للوظيفة العموميةHوا

- وwـــــقـــــتـــــضـى اHـــــرســـــوم الـــــرئـــــاسي رقم 07  - 307
اHــؤرخ في 17 رمـــضـــان عــام 1428 اHــوافق 29 ســبـــتـــمـــبــر
سـنة 2007 الذي يـحـدد كـيفـيـات منح الـزيـادة االستـداللـية
لــــشـــاغــــلي اHــــنـــاصـب الـــعــــلــــيـــا فـي اإلدارات واHـــؤســــســـات

pالعمومية
- وwــــقــــتــــضـى اHــــرســــــوم الــــرئــــــاسي رقم 10 - 149
اHــــــؤرخ في 14  جـــمــــادى الـــثـــانـــيـــة عــــام 1431 اHــــوافق 28

 pأعضاء احلكومـة Wتضمن تعيHمايو سنة 2010 وا
- وwــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 94 - 454
اHـؤرخ في 15 رجب عـام 1415 اHـوافق 19 ديـســمــبـر ســنـة
1994 الـــذي يــحـــدد قــائـــمــة اHـــنـــاصب الــعـــلــيـــا في اHـــصــالح

الالمـركـزيـة الـتـابــعـة إلدارة الـبـريـد واHـواصالت وشـروط
pااللتحاق بها وتصنيفها

- وwـــقــــتـــضى اHــــرســـوم الـــتـــنــــفـــيـــذي رقم 03  - 233
اHـؤرخ في 23 ربـيع الــثــاني عـام 1424 اHـوافق 24 يــونـيـو
سـنـة 2003 واHـتــضــمن إنـشــاء اHـديــريــة الـوالئــيـة لــلـبــريـد

pوتكنولوجيات اإلعالم واالتصال وحتديد تنظيمها
- وwقتـضى اHرسوم التـنفيذي رقم 08 - 04 اHؤرخ
في 11 مــــحــــرم عـــام 1429 اHــــوافق 19 يــــنــــايــــر ســــنـــة 2008
WـنتـمHا WـوظفـHتـضـمن القـانون األسـاسي اخلـاص باHوا
pؤسسات واإلدارات العموميةHشتركة في اHلألسالك ا

- وwــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 10 - 200
اHـؤرخ في 20 رمــضــان عـام 1431 اHـوافق 30 غــشت ســنـة
WــوظـــفــHــتـــضــمـن الــقـــانــون األســـاسي اخلــاص بـــاH2010 وا

اHـــنـــتـــمـــW لألسالك اخلـــاصـــة بـــاإلدارة اHـــكـــلـــفـــة بـــالـــبـــريـــد
pوتكنولوجيات اإلعالم واالتصال

pوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اHــــادة األولى : اHــــادة األولى :  يــــهـــدف هـــــذا اHــــرســــــوم إلى حتــــديـــد
قـائمة اHناصب الـعليا للـمصالح اخلارجيـة لوزارة البريد
وتـكـنـولـوجـيات اإلعـالم واالتـصـال وشـروط االلـتـحـاق بـها

وكذا الزيادة االستداللية اHرتبطة بها.

الفصل األولالفصل األول
قائمة اHناصب العلياقائمة اHناصب العليا

اHــادة اHــادة 2 :  : حتـــدد قــائــمــة اHـــنــاصب الــعـــلــيــا لـــلــمــصــالح
اخلــــارجـــــيــــة لـــــوزارة الــــبـــــريــــد وتـــــكــــنـــــولــــوجـــــيــــات اإلعالم

واالتصال كما يأتي :

pرئيس مصلحة -
- رئيس مكتب.
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الفصل الثانيالفصل الثاني
Wشروط التعيWشروط التعي

اHادة اHادة 3  :  : يعW رؤساء اHصالح :

أ /  بعنوان مـصالح تكنولـوجيات اإلعالم واالتصالأ /  بعنوان مـصالح تكنولـوجيات اإلعالم واالتصال
: Wمن ب pعلوماتHومجتمع ا: Wمن ب pعلوماتHومجتمع ا

- رؤســــاء اHــــفــــتــــشــــW الــــرئـــيــــســــيــــW لــــلــــمــــواصالت
pالسلكية والالسلكية

- رؤســــاء اHـــــهـــــنــــدســـــW لــــتـــــكـــــنــــولـــــوجــــيـــــات اإلعالم
pفي اإلعالم اآللي WهندسHواالتصال ورؤساء ا

pواصالت السلكية والالسلكيةHمفتشي قسم ا -
- اHــهــنــدســW الـرئــيــســيــW لـتــكــنــولــوجــيـات اإلعالم
واالتـــصــــال واHـــهـــنــــدســـW الـــرئــــيـــســـيــــW في اإلعالم اآللي
pلـلمواصالت السـلكية والالسـلكية Wالرئـيسي WفتـشHوا
اHـرسمـW الـذين يثـبـتون ثالث (3) سنـوات خـدمـة فـعـلـية

pبصفة موظف
- مهـندسي الـدولة لتـكنولـوجيـات اإلعالم واالتصال
ومهندسي الـدولة في اإلعالم اآلليp الذين يـثبتون خمس

p(5) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة
- اHــهـنــدسـW الـتــطـبــيـقـيــW لـتـكــنـولــوجـيـات اإلعالم
pفي اإلعالم اآللي Wالــتــطــبـــيــقــيــ WــهــنــدســHواالتــصــال وا
الــذين يــثــبــتـون ثــمــاني (8) ســنــوات خــدمــة فـعــلــيــة بــهـذه

الصفة.

ب /  بـــعــنـــوان مــصـــالح الــبـــريــد واخلـــدمــات اHـــالــيــةب /  بـــعــنـــوان مــصـــالح الــبـــريــد واخلـــدمــات اHـــالــيــة
: Wمن ب pالبريدية: Wمن ب pالبريدية

WتصرفHللبريـد وا Wالـرئيسيـ WفتشHرؤسـاء ا -
pستشارينHا

Wالــرئـيــسـيـ WــتـصــرفـHمــفـتــشي قـسـم لـلـبــريـد وا -
اHـرسمـW الـذين يثـبـتون ثالث (3) سنـوات خـدمـة فـعـلـية

pبصفة موظف
- اHــفـــتــشــW الــرئــيــســيــW لــلـــبــريــد واHــفــتــشــW من
اHــسـتــوى الــثـاني لــلــبـريــد واHـتــصــرفـpW الــذين يــثـبــتـون

pخمس (5) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة
- اHـــفــــتـــشـــW مـن اHـــســــتـــوى األول لـــلــــبـــريــــدp الـــذين

يثبتون ثماني (8) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة.

اHادة اHادة 4  :  : يعW رؤساء اHكاتب :

أ /  بعـنوان مـكاتب تـكنولـوجيـات اإلعالم واالتصالأ /  بعـنوان مـكاتب تـكنولـوجيـات اإلعالم واالتصال
: Wمن ب pعلوماتHومجتمع ا: Wمن ب pعلوماتHومجتمع ا

- رؤســــاء اHــــفــــتــــشــــW الــــرئـــيــــســــيــــW لــــلــــمــــواصالت
الـسلـكيـة والالسـلكـية ورؤسـاء اHـهنـدسW لـتـكنـولوجـيات

pفي اإلعالم اآللي WهندسHاإلعالم واالتصال ورؤساء ا

pواصالت السلكية والالسلكيةHمفتشي قسم ا -

- اHــهــنــدســW الـرئــيــســيــW لـتــكــنــولــوجــيـات اإلعالم
واالتـــصــــال واHـــهـــنــــدســـW الـــرئــــيـــســـيــــW في اإلعالم اآللي
pلـلمواصالت السـلكية والالسـلكية Wالرئـيسي WفتـشHوا

pWرسمHا

- مهـندسي الـدولة لتـكنولـوجيـات اإلعالم واالتصال
ومـهــنــدسـي الـدولـــة فـي اإلعـالم اآللـيp الــذيـن يــثـبـــتــون

pثالث (3) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة

- اHــهـنــدسـW الـتــطـبــيـقـيــW لـتـكــنـولــوجـيـات اإلعالم
pفي اإلعالم اآللي Wالــتــطــبـــيــقــيــ WــهــنــدســHواالتــصــال وا
الــذين يــثـــبــتــون خــمس (5) ســنــوات خــدمــة فــعــلــيــة بــهــذه

الصفة.

ب /  بــعـنـوان اHــكـاتب الـبــريـديـة واخلـدمــات اHـالـيـةب /  بــعـنـوان اHــكـاتب الـبــريـديـة واخلـدمــات اHـالـيـة
: Wمن ب pالبريدية: Wمن ب pالبريدية

WتصرفHللبريـد وا Wالـرئيسيـ WفتشHرؤسـاء ا -
pستشارينHا

Wالــرئـيــسـيـ WــتـصــرفـHمــفـتــشي قـسـم لـلـبــريـد وا -
 pWرسمHا

- اHــفـــتــشــW الــرئــيــســيــW لــلـــبــريــد واHــفــتــشــW من
اHــسـتــوى الـثـاني  لــلـبــريـد واHـتــصـرفـpW الــذين يـثــبـتـون

pثالث (3) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة

- اHـــفــــتـــشـــW مـن اHـــســــتـــوى األول لـــلــــبـــريــــدp الـــذين
يثبتون خمس (5) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة.

الفصل الثالثالفصل الثالث
الزيادة االستدالليةالزيادة االستداللية

اHــــادة اHــــادة 5  :  : حتــــدد الــــزيـــادة االســــتـــداللــــيـــة اHــــرتـــبــــطـــة
بـاHـنـاصب الـعـلـيـا اHـذكـورة فـي اHـادتW 3 و 4 أعالهp وفـقـا

للجدول اآلتي :

اHناصب العليااHناصب العليا
الزيادة االستدالليةالزيادة االستداللية

الرقمالرقماHستوىاHستوى
االستداللياالستداللي

رئيس مصلحة
رئيس مكتب

8

7

195

145
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الفصل الرابعالفصل الرابع
Wإجراءات التعيWإجراءات التعي

Wالـــعـــالـــيــ WـــنــصـــبـــHفـي ا Wــــادة 6 :  : يـــتم الـــتـــعـــيــHــــادة اHا
لـرئـيس مـصــلـحـة ورئـيس مـكـتب اHــنـصـوص عـلـيـهـمـا في
هــــذا اHـــــرســــوم بـــــقــــرار مـن الــــوزيـــــر اHــــكـــــلف بـــــالــــبـــــريــــد
وتـكـنــولـوجـيـات اإلعالم واالتــصـالp بـنـاء عــلى اقـتـراح من

اHدير الوالئي للبريد وتكنولوجيات اإلعالم واالتصال.

اHادة اHادة 7 : : يجب أن يـنتـمي اHوظـفون الـذين يشـغلون
مناصب عـليـا إلى رتب تكون مـهامـها موافـقة لـصالحيات

الهياكل اHعنية.
الفصل اخلامسالفصل اخلامس

أحكام انتقالية وختاميةأحكام انتقالية وختامية

8 :  : يــســتــفــيــد اHــوظـــفـــون اHــعــيــنــــون بــصــــفـة اHـادة اHـادة 
قـانونـيــة في اHـنصـبـــW العـاليـW اHذكـوريــن في اHــادة
2 أعـاله والذيـن ال يستوفون شروط التعيW اجلديدة من
الـزيادة االسـتـداللـيـة احملــددة wـوجــب هــذا اHـرســومp إلى

غايـة إنهــاء مهامهـم في اHنصب العالي اHشغول.

اHـادة اHـادة 9 : : دون اإلخالل بـالـسـلطـة الـتـقديـريـة لـلسـلـطة
الـتي لـها صـالحيـة الـتـعـيـpW يـحتـفظ اHـوظـفـون اHـعـيـنون
بصفة قانونـية في أحد اHنصبW العاليW اHذكورين في
اHــادة 2 أعاله wـــنــاصــبـــهم في حـــالــة تـــرقــيـــتــهم إلـى رتــبــة

أعلى.

اHــــادة اHــــادة 10 : : تـــــلــــغـى جــــمـــــيع األحـــــكــــام اخملـــــالــــفـــــة لــــهــــذا
اHرسـومp ال سـيـما أحـكـام اHرسـوم الـتنـفـيذي رقم 454-94
اHـؤرخ في 15 رجب عـام 1415 اHـوافق 19 ديـســمــبـر ســنـة

1994 واHذكور أعاله.

اHـــــادة اHـــــادة 11 : :   يـــــنــــــشــــــر هـــــذا اHــــــرســــــوم في اجلــــــريـــــدة
الرّسميّة للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حــرّر بــاجلــزائــر في 8 شــعــبــان عــام 1433 اHــوافق 28
يونيو سنة 2012.

أحمد أويحيىأحمد أويحيى
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرسـوم تـنـفيـذي رقم مـرسـوم تـنـفيـذي رقم 12 - - 276 مـؤرخ في  مـؤرخ في 12 شعـبـان عام شعـبـان عام
1433 اHــوافق  اHــوافق 2 يــولـــيــو ســـنــة  يــولـــيــو ســـنــة p2012 يــحــــدد قــائـــمـــةp يــحــــدد قــائـــمـــة

اHــــنـــاصــب الـــعـــلـــــيــــا ذات الـــطـــابع الــــهـــيـــكـــلي إلدارةاHــــنـــاصــب الـــعـــلـــــيــــا ذات الـــطـــابع الــــهـــيـــكـــلي إلدارة
الــســجــون ومــهـــامــهــا وشــروط الــتــعــيــW فــيــهــا وكــذاالــســجــون ومــهـــامــهــا وشــروط الــتــعــيــW فــيــهــا وكــذا

الزيادات االستداللية اHرتبطة بها.الزيادات االستداللية اHرتبطة بها.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

pإنّ الوزير األول

pحافظ األختام pبناء على تقرير وزير العدل -

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

- وwقتضى القانون رقم  05 - 04 اHؤرخ في 27 ذي
احلـجة عام 1425 اHـوافق 6  فبـراير سـنة 2005 واHـتـضمن
قـــانــــون تـــنـــظــــيم الــــســـجـــون وإعــــادة اإلدمـــاج االجـــتــــمـــاعي

pWللمحبوس

- وwـــــــقـــــــتــــــــضى األمــــــــر رقم 06 - 03 اHــــــــؤرخ في 19
جــمــادى الـثــانــيــة عـام 1427 اHـوافق 15 يــولـيــو ســنـة 2006

pتضمن القانون األساسي العام للوظيفة العموميةHوا

- وwـــــقـــــتـــــضـى اHـــــرســـــوم الـــــرئـــــاسي رقم 07  - 307
اHــؤرخ في 17 رمـــضـــان عــام 1428 اHــوافق 29 ســبـــتـــمـــبــر
سـنة 2007 الذي يـحـدد كـيفـيـات منح الـزيـادة االستـداللـية
لــــشـــاغــــلي اHــــنـــاصـب الـــعــــلــــيـــا فـي اHـــؤســــســـات واإلدارات

pالعمومية

- وwــــقــــتــــضـى اHــــرســــــوم الــــرئــــــاسي رقم 10 - 149
اHــــــؤرخ في 14  جـــمــــادى الـــثـــانـــيـــة عــــام 1431 اHــــوافق 28

 pأعضاء احلكومـة Wتضمن تعيHمايو سنة 2010 وا

- وwـــــقــــتـــــضى اHــــرســـــــوم الــــرئــــــاسي رقم 12 - 156
اHـؤرخ في 6  جـمادى األولى عام 1433 اHوافق 29  مارس
ســنــة  2012 واHــتــضــمن تــكــلــيف األمــW الــعــام لــلــحــكــومـة

pحافظ األختام  بالنيابة pهام وزير العدلw

- وwــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 04 - 332
اHـؤرخ في 10 رمـضان عام 1425 اHـوافق 24 أكتـوبر سـنة
pحافظ األختام p2004 الذي يحدد صالحيات وزير العدل

- وwــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 06 - 109
اHـؤرخ في 8 صــفـر عـام 1427 اHـوافق 8 مــارس سـنـة 2006
pؤسسة العقابية وسيرهاHالذي يحدد كيفيات تنظيم ا

- وwقتـضى اHرسوم التـنفيذي رقم 07 - 67 اHؤرخ
في أول صـــفـــر عــام 1428 اHــوافق 19 فــبـــرايـــر ســـنــة 2007
الــذي يــحــدد كــيــفــيـات تــنــظــيم وســيــر اHــصــالح اخلــارجــيـة
إلدارة الـــســــجــــون اHــــكـــلــــفــــة بــــإعـــادة اإلدمــــاج االجــــتـــمــــاعي

pWللمحبوس

- وwقتـضى اHرسوم التـنفيذي رقم 08 - 04 اHؤرخ
في 11 مـــحـــرم  عـــام 1429 اHــــوافق 19 يـــنـــايــــر ســـنـــة 2008
WـنتـمHا WـوظفـHتـضـمن القـانون األسـاسي اخلـاص باHوا
pؤسسات واإلدارات العموميةHشتركة في اHلألسالك ا
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- وwــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 08 - 167
اHـؤرخ في 3 جـمــادى الـثـانــيـة عـام 1429 اHـوافق 7 يــونـيـو
WوظفHتضمن القانون األساسي اخلاص باHسنة 2008 وا

pلألسالك اخلاصة بإدارة السجون WنتمHا

 - وwـــقــــتـــضى اHــــرســـوم الـــتـــنــــفـــيـــذي رقم 09 - 240
اHــــؤرخ في 29 رجـب عـــام 1430 اHــــوافق 22 يـــولـــيــــو ســـنـــة
WــوظـــفــHــتـــضــمـن الــقـــانــون األســـاسي اخلــاص بـــاH2009 وا

pللصحة العمومية Wألسالك النفساني WنتمHا

 - وwـــقــــتـــضى اHــــرســـوم الـــتـــنــــفـــيـــذي رقم 09 - 393
اHــؤرخ في 7 ذي احلـــجـــة عــام 1430 اHــوافق 24  نـــوفـــمـــبــر
WوظفHتضمن القانون األساسي اخلاص باHسنة 2009 وا
اHـــنـــتـــمـــW ألسالك اHـــمـــارســW الـــطـــبـــيـــW الـــعـــامــلـــW في

pالصحة العمومية

pوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اHــــادة األولى : اHــــادة األولى :  يــــهـــدف هـــــذا اHــــرســــــوم إلى حتــــديـــد
قـــائـــمـــة اHـــنـــاصب الـــعـــلـــيـــا ذات الـــطـــابع الـــهـــيـــكـــلي إلدارة
الـسـجـون ومـهـامـهــا وشـروط الـتـعـيـW فـيـهـا وكـذا الـزيـادة

االستداللية اHرتبطة بها.

الفصل األولالفصل األول
قائمة اHناصب العلياقائمة اHناصب العليا

اHـادة اHـادة 2 :  : حتـدد قــائـمـة اHــنـاصب الــعـلـيــا ذات الـطـابع
الهيكلي اخلاصة بإدارة السجون كما يأتي :

pمدير مؤسسة إعادة التأهيل -
pمدير مؤسسة إعادة التربية -

pمدير مؤسسة وقاية -
pمدير مركز متخصص -

pفتوحةHمدير مؤسسة البيئة ا -
pنائب مدير مؤسسة عقابية -

- رئــيس مـصـلـحــة خـارجـيـة إلدارة الـســجـون مـكـلـفـة
pWبإعادة اإلدماج االجتماعي للمحبوس
pؤسسة عقابيةw رئيس مصلحة -

pؤسسة عقابيةw رئيس قسم -
- رئـيس مـكـتب wـصـلـحـة خـارجـيـة إلدارة الـسـجـون

.Wمكلفة بإعادة اإلدماج االجتماعي للمحبوس

الفصل الثانيالفصل الثاني
حتديد اHهامحتديد اHهام

اHادة اHادة 3  :  : تطبـيقا ألحكام اHادة 26  من  القانون رقم
 05 - 04 اHـــــؤرخ في 27 ذي احلـــــجــــــة عـــــام 1425 اHـــــوافق 6

فبـراير سنة 2005  واHذكور أعالهp يـكلف مديـر اHؤسسة
الـعــقــابــيــة بــإدارة اHـؤســســة الــعــقــابـيــة وتــطــبــيق األحــكـام
والـقرارات واألوامـر القـضائـية وكـذا السـهر عـلى تطـبيق
.Wسيـاسة إعادة التـربية واإلدمـاج االجتمـاعي للمـحبوس

ويتولى بهذه الصفة على اخلصوص ما يأتي :

- السـهرعـلى حفظ األمـن والنظـام واالنضـباط داخل
اHــؤسـسـة الـعــقـابـيـة وتــسـيـيـر عــمـلـيـات الــتـدخل في حـالـة
وقـوع حــوادث تـمـس بـأمن اHــؤسـســة الـعـقــابـيــةp في إطـار

pعمول بهHالتنظيم ا

- اقـــــتـــــراح األهــــــداف والـــــبــــــرامج الـــــســــــنـــــويـــــة و/أو
اHـــتــعــددة الـــســنــوات في مـــجــال إعــادة تــربـــيــة األشــخــاص

pوإدماجهم االجتماعي Wاحملبوس
- متابعة أنـشطة مختلف مـصالح اHؤسسة وضمان
تــنـســيــقـهــا ومـراقــبــة ظـروف احلــيــاة في الـوسط الــعــقـابي
وظـــروف عـــمل مــســـتـــخـــدمي الـــســجـــون وكـــذا اقـــتــراح كل

pالتدابير الكفيلة بضمان حتسينها
- - صرف مـيـزانـية اHـؤسـسـة وفقـا لـلـتـنظـيم اHـعـمول
بـه بــصــفــته آمــرا ثــانــويــا بــالــصــرف  وتـســيــيــر الــوســائل

pادية والسهر على حسن استعمالهاHا
- تـسـيــيـر و§ـارســة الـسـلــطـة الـسـلّــمـيـة عــلى جـمـيع

pؤسسةHمستخدمي ا
- تـرقية التـعاون مع مخـتلف الهيـئات ذات العالقة
Wبـــالـــتـــكــــفل  بـــإعـــادة اإلدمــــاج االجـــتـــمــــاعي لـــلـــمــــحـــبـــوســـ
واالتصال مع الهيئـات والهياكل اHعنية بتنظيم مختلف
األنـشـطـة اHـوجـهـة لألشـخـاص احملـبـوسـpW وال سـيـمـا مـنـها
تـلك اHـتـعـلـقـة بالـصـحـة والـتـكـوين والتـعـلـيم والـنـشـاطات

pالثقافية والتربوية والرياضية واالجتماعية
- السـهـر عـلى حسـن تنـفـيـذ القـوانـW والـتنـظـيـمات
الساريـة اHفعـول والتعـليـمات والتـوجيهـات الصادرة عن

pاإلدارة الوصية
- تــــمـــثـــيـل اHـــؤســـســــة الـــعـــقــــابـــيـــة لــــدى اHـــؤســـســـات
والــهـــيـــئـــات الــتـي تـــعــالـج اHــســـائل الـــتي تـــدخل فـي إطــار

صالحياته.
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اHـادة اHـادة 4  :  : يـســاعــد نــائب مـديــر اHـــؤسـســة الــعـقــابــيـة
اHـدير في §ـارسة الـصالحـيات واالخـتصـاصات اHـرتبـطة

بإدارة وتسيير مصالح اHـؤسسة العقابية.

و�كن أن يكـلفp زيادة على ذلكp  باسـتخالف مدير
اHـؤسسة العقابيةp إذا اقتضى األمر ذلك.

اHـادة اHـادة 5  :  : يــكــلف اHـوظــفــون اHـعــيـنــون في اHــنـاصب
الــعـلــيـا األخــرى اHـذكــورة في اHـادة 2 أعاله بـاHــهــام احملـددة

في النصوص التنظيمية ذات الصلة.

الفصل الثالثالفصل الثالث
Wشروط التعيWشروط التعي

اHـادة اHـادة 6  :  :  يـعــW مـديــر مـؤســسـة إعــادة الـتــأهـيل من
بW اHـوظـفـW اHـنـتـمـW عـلى األقل لـرتـبـة ضـابط رئـيسي
إلعـــادة الـــتـــربـــيـــةp الــذيـن ســبـق لـــهم أن مـــارســوا وظـــائف
مـديــر إحـدى اHــؤسـســات الـعــقـابــيــة اHـنــصـوص عــلـيــهـا في

اHادة 2 أعاله.

7  :  :  يـــعـــW مـــديـــر مــــؤســـســـة إعـــادة الـــتـــربـــيـــة اHــادة اHــادة 
ومـدير اHركز اHـتخصص من بW اHـوظفW اHنـتمW على
األقل لــرتـبــة ضـابـط  إعـادة الــتـربــيـةp الــذين ســبق لـهم أن
مـــارســــوا وظـــائـف مـــديـــر إحــــدى اHـــؤســـســــات الـــعـــقــــابـــيـــة

اHنصوص عليها في اHادة 2 أعاله.

اHــادة اHــادة 8  :  :  يـــعـــW مــديـــر مـــؤســســـة الـــوقــايـــة ومـــديــر
مـؤســسـة الـبــيـئــة اHـفــتـوحــة ورئـيس اHــصـلــحـة اخلــارجـيـة
إلدارة الـــســــجــــون اHــــكـــلــــفــــة بــــإعـــادة اإلدمــــاج االجــــتـــمــــاعي
للمحبوسـW من  بW اHوظفW اHنتمW على األقل لرتبة
ضــــابط  إعــــادة الـــتــــربـــيــــةp الـــذيـن ســـبـق لـــهم أن مــــارســـوا

وظائف  نائب مدير مؤسسة عقابية .

اHادة اHادة 9  :  :  يعـW نائب مـدير مـؤسسـة إعادة الـتأهيل
من بW اHـوظفـW اHنتـمW عـلى األقل لـرتبة ضـابط إعادة
الــتــربـــيــةp الـــذين ســبـق لــهم أن مـــارســوا وظـــائف رئــيس

مصلحة wؤسسة عقابية .

اHـــــادة اHـــــادة 10  :  :  يـــــعـــــW نـــــائب مـــــديـــــر مــــؤســـــســـــة إعــــادة
WوظفHا Wتخصص من بHركز اHالتربية ونـائب مدير ا
اHــنـتـمـW عـلى األقـل لـرتـبـة ضـابط إعــادة الـتـربـيـةp الـذين

يثبتون أقدمية ست (6) سنوات  بهذه الصفة.

11  :  :  يـــعـــW نـــائب مـــديـــر مـــؤســـســـة الـــوقـــايــة اHــادة اHــادة 
WـوظفHا Wفـتوحـة من بHونـائب مديـر مؤسسـة البـيئـة ا
اHــنـتـمـW عـلى األقـل لـرتـبـة ضـابط إعــادة الـتـربـيـةp الـذين

يثبتون أقدمية خمس (5) سنوات بهذه الصفة.

اHــادة اHــادة 12 : :  يــعـــW رئــيس مـــصــلـــحــة wــؤســـســة إعــادة
الــتــأهــيل من بــW اHــوظــفــW اHــنــتــمــW عـلـى األقل لــرتــبـة

ضـابط إعــادة الـتــربـيــةp الـذين يــثـبــتـون أقـدمــيـة ثالث (3)
سنوات بهذه الصفة.

اHــادة اHــادة 13 : : يـــعــW رئـــيس مـــصـــلـــحــة wـــؤســـســـة إعــادة
Wـــركــز مـــتــخـــصص من بــw الــتـــربــيـــة ورئــيس مـــصــلـــحــة
اHـوظـفــW اHـنـتــمـW عــلى األقل لـرتــبـة مـســاعـد أول إلعـادة
التـربيـةp الذين يـثـبتـون أقدمـية ثالث (3) سنـوات  بـهذه

الصفة.

اHـادة اHـادة 14 : : يــعـW رئــيس مـصـلــحـة wــؤسـسـة الــوقـايـة
WـوظـفـHا Wـؤسـسـة إعـادة الـتــأهـيل من بـw ورئـيس قــسم
اHنـتـمـW عـلى األقل لـرتبـة مـسـاعـد إعادة الـتـربـيـةp الذين

يثبتون أقدمية ثالث (3) سنوات  بهذه الصفة.

اHادة اHادة 15 : : يعW رئيس قـسم wؤسسة إعـادة التربية
ورئـيس قـسم wـركـز متـخـصص ورئـيس مـكـتب wـصـلـحة
خـــــارجـــــيـــــة إلدارة الـــــســـــجـــــون اHـــــكـــــلـــــفـــــة بـــــإعـــــادة اإلدمــــاج
االجتـماعي لـلمـحـبوسـW من بW اHـوظفـW اHنـتمـW على
األقل لرتبة رقيب إعـادة التربيةp الذين يـثبتون أقدمية

سنتW (2)  بهذه الصفة.

اHـادة اHـادة 16 : : يــعـW رئــيس قـسم wــؤسـســة الـوقــايـة من
بــW اHــوظــفــW اHــنـــتــمــW عــلى األقل لــرتــبــة رقــيب إعــادة
الـتــربـيــةp الـذين يــثـبــتـون أقــدمـيــة سـنـة (1) واحــدة بـهـذه

الصفة.

اHــــادة اHــــادة 17 : : زيـــادة عــــلى شـــروط الـــتــــعـــيـــW اHـــذكـــورة
أعالهp �كن أن يـتم التـعيـW في اHنـاصب العـليـا اHذكورة

أدناه كما يأتي:

- رئــــــيـس مـــــــصــــــلـــــــحـــــــــة الــــــصـــــــحـــــــــة واHــــــســـــــاعــــــــدة
االجــتـمــاعـيــــةp  من  بــW اHـوظــفــW اHــنــتـمــW عـلى األقــل
لرتبـة طبيب عـام في الصحـة العـموميـةp  الذين يثـبتون

pأقدمية ثالث(3) سنوات بهذه الصفة

WوظفـHا Wمن  ب pرئيس مصلحــة إعادة اإلدماج -
اHـــنــتــمـــW عــلى األقــل لــرتـــبــة نــفــســـاني عــيــادي لـــلــصــحــة
الــعــمــومـيــةp الــذين يــثــبـتــون أقــدمــيــة خـمس (5) ســنــوات

pبهذه الصفة

WــوظـفــHا Wمن  بـ  pــقـتــصـدةHرئــيس مـصــلـحـــة ا -
اHــنــتــمـW عــلى األقـــل لـرتــبــة مــتــصـرفp الــذين يــثــبــتـون

pأقدمية  خمس (5) سنوات بهذه الصفة

- رئيس اHصلحــة اخلارجية إلدارة السجون اHكلفة
Wمن  بـــ  pWبــــإعـــادة اإلدمــــاج االجـــتــــمــــاعي لــــلـــمــــحـــبــــوســــ
اHـوظــفـــW اHـنــتــمــW عـلى األقـــل لـرتــبــة نـفــســاني عــيـادي
لـلـصــحـة الـعــمـومـيــةp أو من بـW اHـوظــفـW اHـنـتــمـW عـلى
األقل لرتبـة متـصرف p الـذين يثـبتـون أقدمـية خمس (5)

سنوات بهذه الصفة.
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الفصل الرابعالفصل الرابع
الزيادة االستدالليةالزيادة االستداللية

اHادة اHادة 18 : : حتدد الزيادة االستداللية للمناصب العليا اHذكورة في اHادة 2 أعاله وفقا للجدول اآلتي :

اHناصب العليااHناصب العليا
الزيادة االستدالليةالزيادة االستداللية

الرقم االستدالليالرقم االستداللياHستوىاHستوى

مدير مؤسسة إعادة التأهيل
مدير مؤسسة إعادة التربية

مدير مركز متخصص
مدير مؤسسة وقاية

مدير مؤسسة البيئة اHفتوحة
رئـــيس مـــصـــلـــحـــة خـــارجـــيـــة إلدارة الـــســـجـــون مـــكـــلـــفــة بـــإعـــادة اإلدمـــاج االجـــتـــمـــاعي

Wللمحبوس
نائب مدير مؤسسة إعادة التأهيل
نائب مدير مؤسسة إعادة التربية

نائب مدير مركز متخصص
نائب مدير مؤسسة وقاية

نائب مدير مؤسسة البيئة اHفتوحة
رئيس مصلحة wؤسسة إعادة التأهيل
رئيس مصلحة wؤسسة إعادة التربية

رئيس مصلحة wركز متخصص
رئيس مصلحة wؤسسة وقاية

رئيس قسم wؤسسة إعادة التأهيل
رئيس قسم wؤسسة إعادة التربية

رئيس قسم باHركز اHتخصص
رئيـس مكتب باHصلـحة اخلارجية إلدارة السـجون اHكلفة بـإعادة اإلدماج االجتماعي

Wللمحبوس
رئيس قسم wؤسسة الوقاية
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45

الفصل اخلامسالفصل اخلامس
Wإجراءات التعيWإجراءات التعي

اHادة اHادة 19 : : يتم التعـيW في اHناصب العـليا اHذكورة
في اHـادة 2 أعالهp بـقـرار من وزيــر الـعـدلp حـافظ االخـتـام
بنـاء على اقـتراح من اHـدير العـام إلدارة السـجون وإعادة

اإلدماج.

الفصل السادسالفصل السادس
أحكام انتقالية وختاميةأحكام انتقالية وختامية

اHــــادة اHــــادة 20 :  :  يــــســــتـــفــــــيـــــد اHــــوظـــــفــــــون اHــــعـــيــــنـــــون
بـصـــفـــة قـانـونـيـــة فــي اHـناصـب العـلـيـــا اHـذكــورة فــي

Wــــادة 2 أعــــاله الــذيــن ال يـــســتـــوفـــون شـــروط الـــتـــعـــيــHا
اجلـديـدةp من الـزيــادة االسـتـداللـيـة احملــــددة wـوجــب هـــذا
اHـرســـومp إلى غـايــة إنـهـــاء مـهـامـهـم في اHـنـصب الـعـالي

اHشغول.
اHـادة اHـادة 21 : :  يــسـري مــفـعــول هـذا اHــرسـوم ابــتـداء من

أول يناير سنة 2008.
22 : :  يـــــــنــــــشــــــر هــــــذا اHــــــرســــــوم فـي اجلــــــريــــــدة اHـــــادة اHـــــادة 

الرّسميّة للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.
حــرّر بــاجلــزائــر في 12 شــعــبــان عــام 1433 اHــوافق 2

يوليو سنة 2012.
أحمد أويحيىأحمد أويحيى
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- الـــــلـــــعـــــبي مـــــاريـــــةp اHـــــولـــــودة ســـــنــــة 1940 بـــــفــــاس
(اHغرب) .

- حــســاني شـــريــفـــــةp اHــولـــودة ســنــة 1946 بــوجــــدة
(اHغرب).

- مـيـمــوني خـيــرةp  اHـولـودة في 16 سـبــتـمـبــر سـنـة
1953 بسفيزف (والية سيدي بلعباس).

- بـــورجـــا فـــاضـــمـــةp اHـــولـــودة ســـنــة 1940 بـــتـــزنـــيت
(اHغرب).

- الـيـوبي فـاطـمـة p اHـولـودة  سـنة 1943 بـدوار بني
فراسنp تازة (اHغرب).

- مـــزيــان فـــاطـــمـــــةp اHـــولــودة  في 20 يــولـــيــو ســـنــة
1947 ببوسماعيل ( والية تيبازة).

- تـيـسـيـــــر فـاطـمـةp  اHـولـودة في 8 سـبـتـمـبـر سـنة
1950 بأغادير ( اHغرب).

- يـــحــيــــــاوي نــــــورالـــديــنp اHـــولــود في 26 مــا رس
سنة 1963 بسيدي علي بوسيدي (والية سيدي بلعباس).
- شـمـيـــت ألـكــسـنـــــدراp اHـولـودة في 18 سـبـتــمـبـر

سنة 1952 برودنيك (كزخستان).  
- دافــــتـــيــــان مــــريـــنــــة إدواردوفـــنــــاp اHــــولـــودة في 11

ديسمبر سنة 1960 بباكو (أذرابيجان). 
- قـيــورقــيــفـا بــتــروفـا نــاديــةp اHــولـودة في 26 مـايـو

سنة 1954 بليفسكي  (بلغاريا).
- جـــــــوديـــــــنــــــــوفــــــــــة لـــــــودمـــــــيـــالp اHـــــــولـــــــــــودة في 21

سبتمبـــــــر سنـــة 1948 بأورال (روسيا).

- كـليبـيكوفـا فلـنتيـــــنا إغنـاتيـيفـــنـا p اHولودة في
19 ينـاير سنة w 1956وسـكو (روسيا) وتــدعى مــــن اآلن

فصاعدا: لزرق لندة.

- كويـودا  لـيـديا نـيـكـواليفـنـاp اHـولودة في 17 غـشت
سنة 1958 ببوريسوفp منسك (روسيا البيضاء).

- كــوريـانــكـو إيــلـيــنـاp اHــولـودة في 13 مــارس سـنـــة
1963 بيالطا (روسيا).

- بـاك سـفــيـــتــــالنـاp اHـولـودة قي 17 نـوفـمـبـر سـنـة
1950 بـيـبــلـوتـشـنـوي (روسـيــا) وتـدعى من اآلن فـصـاعـدا :

باك سلطانة.

مـــرســومــان رئــاســـيــان مــؤرمـــرســومــان رئــاســـيــان مــؤرّخــان في خــان في 6 شــعــبــان عــام  شــعــبــان عــام 1433
اHـوافق اHـوافق 26 يـونـيـو سـنـة  يـونـيـو سـنـة p2012 يـتـضـمـنـان الـتـجـنسp يـتـضـمـنـان الـتـجـنس

باجلنسية اجلزائرية.باجلنسية اجلزائرية.
ــــــــــــــــــــــــ

wــوجـب مــرســوم رئـــاسي مــورّخ في 6 شــعـــبــان عــام
1433 اHـوافق 26 يـونـيــو سـنـة p2012 يــتـجـنـس بـاجلـنــسـيـة

اجلــزائـريــة ضــمن شـروط اHــادتـW 9 مــكــرر و10 من األمـر
رقم 70-86 اHــــــؤرخ في 17 شــــــوال عــــــام 1390 اHــــــوافق 15
ديـــــســــمــــبــــر ســــنــــة 1970 واHــــتــــضــــمـن قــــانــــون اجلــــنــــســــيــــة

اجلزائريةp اHعدل واHتممp األشخاص اآلتية أسماؤهم :
- بـيكـــوت لـيلـــيـان مادلـW تـيـــرازp  اHـولودة في 4

يوليو سنة 1944 بدامبالن (فرنسا).
- ضــرفـــيــــن فـــاطــنــــــةp اHـــولــودة ســـنــة 1946 بــدوار

العرارشةp اجلديدة (اHغرب).
- جــيــرار مـــونــيك مــاريp اHــولــودة في 29 نــوفــمــبــر

سنة w 1936بريزو (فرنسا).
- الورغي الـتليليp اHولود في 23 مارس سنة 1942

بهنشير بورباحp غار الدماء (تونــــس).
- فــــاطــــمــــتــــو بــــنت مــــحــــمــــــدp اHــــولــــودة ســــنــــة 1970
بـــنـــواقـــشـط (مـــوريـــطـــانـــيـــا) وتــــدعى مـن اآلن فـــصـــاعــدا :

ميموني فاطمتو. 
- جـيــــرار مــــاري جــــانp اHولـودة في 13 سـبـتـمـبر

سنة 1933 بأور الشمال (فرنسا).
- قــضــــــقــاضـي ربــحp اHـــولــودة في 26 يــنـــايــر ســـنــة

1936 بأوالد مفدةp فرنانةp جندوبة (تونس).

- جـلــطي حـوريــــةp اHـولــودة سـنــــة 1949 بـسـيـــدي
يحـــــيp وجــــدة  (اHغرب).

- مــنـــصـــوري فـــاطــمــةp اHـــولــودة في 12 مــايـــو ســنــة
1958 بسيق (والية معسكر).

- مــــــامـــــــــة بــــــنــــت مـــــــخــــــــتــــــارp اHـــــــولـــــــــــودة في 11
ديــســمــبـــــر ســنــة 1944 بــســـيــدي بــلــعـــبــاس (واليــة ســيــدي

بلعباس) وتدعى من اآلن فصاعدا: بلمكـي مامـــة.
- صــحـــراوي عـبـــد احلـمــيــــدp اHـولـود في 3 فــبـرايـر

سنة 1966 ببــنـي صاف (واليـة عW تموشنت).
- فــرشـافـلت مـادلــW تـيـرازp اHـولـودة في 19 يــولـيـو
ســنــة 1941 بــبـــوســعــادة (واليــة اHــســـيــلــة) وتــدعى من اآلن

فصاعدا: فيرشافلت مادالن سامية.

مراسيم فرديمراسيم فرديّة
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- سوركوفايــا تـاتيانا نيكيتشــــناp اHولودة في 18
يوليو سنة 1952 بتوابسي (روسيا).

- سبـيــــفـاكـوفا إيكاتيريــــناp اHولودة في 7 غشت
سنة 1968 بكيرغيزستان (كيرغيـزستان).

-  تريـشنكوفـا سفيـتالنا أناتـوليفـناp اHولودة في 5
يوليو سنة 1963 بتروبشفاسك  بريانسك (روسـيا).     

- فــــــارنــيـــكــــــوفــا إريـــــنــاp  اHـــولــــودة في 22 مـــايــو
سنـة w 1957وسكــو (روسيا).

- فـــــلــــيــــتــــــشـــك كــــوزمــــانــــوفـــــــــاp اHــــولـــــــودة في 18
أبريــل سنة w 1957الوراد (بلغاريا).

- شـبـيـلي فـؤادp اHـولـود في 12 ديـسـمـبـر سـنـة 1956
بعدن ( اليمن).

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
wــوجـب مــرســوم رئـــاسي مــورّخ في 6 شــعـــبــان عــام
1433 اHـوافق 26 يـونـيــو سـنـة p2012 يــتـجـنـس بـاجلـنــسـيـة

اجلــزائـريــة ضــمن شـروط اHــادتـW 9 مــكــرر و10 من األمـر
رقم 70 - 86 اHـــــؤرخ في 17 شـــــوال عــــام 1390 اHـــــوافق 15
ديـــــســــمــــبــــر ســــنــــة 1970 واHــــتــــضــــمـن قــــانــــون اجلــــنــــســــيــــة

اجلزائريةp اHعدل واHتممp األشخاص اآلتية أسماؤهم :
- أكـيـشـيـــــنـا الريـــسـا إيـريـكـوفـــــنـاp اHـولـودة في 8
يونـيو سـنة 1944 بـستـافروبـول(روسيـا) وتدعى من اآلن

فصاعدا : أكيشينا فطيمة.
- أبــورجـيــلــة عــمــرp اHــولـود في 12 ســبــتـمــبـر ســنـة

.(Wفلسط) 1983 بخان يونس

- أبت كـلـوديــا مـاريــاp اHـولـــودة في 13 ديسـمـبــــر
سنـة 1957 ببيــــروت (لبـــنان).

- أبـــومـــغــيـــصـــب رانــيــــــةp اHــولــودة في 7 أكــتــوبــر
سنة 1976 بدرعا (سوريا).

- أبومغـيصـــب فاديــــةp اHولودة في 19 غـشت سنة
1980 ببودواو (والية بومرداس).

- أبــومـــغــيـــصــب نـــاديـــــةp اHـــولــودة في 21 أكــتــوبــر
سنة 1974 بتيميمون (والية أدرار).

- بــشــــيــر فـــــدوىp اHـولــودة في 15 ســبــتـمــبــر ســنـة
1976 ببني صاف (والية عW تموشنت).

- بــامــعــمـــــر فــتــيــحـــــةp اHــولــودة في 4  مــايــو ســنــة
1958 ببشار (والية بشار).

- د�ـــة جنــمــــةp اHــولــودة في 18 فـــبــرايــر ســنــة 1975
بالدمام (اHملكة العربية السعودية).

- دولــيــنغ تـــــريــزة آنp اHــولــودة في 7 يـــنــايــر ســنــة
1932 بفنكوفار (كندا).

- التـسوفـا ماريا ايـفانـوفنـاp اHولودة في 18 مارس
ســنــة 1961 بــفـيــلــيــكــايـا دوبــرافــا مــقـلــنــســكي  بــريــانـســك

(روسيا) وتدعى من اآلن فصاعدا : التسوفا مر©.
- قوبـوشكـيـنة قـليـناp اHـولـودة في أول يونـيو سـنة

1951 بكالينينغراد (روسيا).

- هجـــــاس مــارطـــا روزاp اHولــــودة في 16 مايــو
ســـــنــــة 1958 بـــــأورو شـــــهـــــازة (اجملـــــر) وتــــــــدعـى مــــن اآلن

فصاعدا: هجاس صورية.
- إفـر�ـوفــــا أولـــغاp اHـولــــــودة في 31 أكـتوبـــــــر

سنة 1955 بكيميروفو (روسيا).
- كهو كـارن تريـزp اHولودة في 31 ينـاير سنة 1959

بسوتامª (بريطانيا).
- كـوستـيكوفــا اريـــنـاp اHولودة في 12 يونـيو سـنة

1951 بروسيا (روسيا).

- مــغـــربي نــوالp اHــولــودة في 18 أبــريل ســنــة 1980
بسيدي بلعباس (والية سيدي بلعباس).

- مـيـكـلـــوش زدنـكــةp اHـولـودة في 3 سـبــتـمـبـر سـنـة
1944 بككوفسي (كرواتيا).

- مــــاتـــيـــاشـــتــــــك  أوالجـــيـــســـتـــيــــنـــاp اHـــولـــودة في 9
أكتوبر سنـــة 1959 برادليـــن (بولونيا).

- بـشــــكـور فـشـنــيــــة أنــــاp اHـولـودة في 12 فـبـراير
سنة 1945 بزغرب (كرواتيا).

- بــلـيــتـنــيـفــا أولـغــا لــيـوونــيـدوفــنـاp اHــولـودة في 29
أكتوبر سنــــة 1950 بألـــطاي (روسيا).

- سـمــايالجـيـك نـودزمــيـتــا جلـيــلــجـاp اHــولـودة في 11
نوفمبر سنة 1941 بساراييفو (البوسنة).

- سـتامـبيـــن اجلـيبـيــــتـا كريـستـيـــناp اHـولودة في
14 غشت سنة 1958 بأرنيتا (بولونيا).

- صــافــوي مــاري فــرانسp اHــولـودة  في 18 أكــتــوبـر
سـنـة 1948 بــكــمـبــاراي الـشــمــال(فـرنــســا) وتـدعى من اآلن

فصاعدا: بوزليفة  مر©.
- فـاسـيلــيــفـا إلـيــنـا p اHولـودة في أول يـونيـو سـنة

1963 بباكو (أذرابيجان).

- فـــــرزبــيــــــكـا إيـــــــفــاp اHــولــــودة في 19 مـــــارس
ســـنــــــة 1965 بـــزورومــW (بـــولـــونـــيــا) وتـــدعى مـــــن اآلن

فصــــاعدا: فرزبيـــكا أمينـــة.
- فـانــدال كـاتــرين زويp اHــولـودة في 23 ديـســمـبــــر

سنـــة 1959 بتورهـــوت (بلجيكا).
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- روديـنكــو فـيــراp اHـولودة في 8 مـارس سـنة 1954
بدونيتسك (أوكرانيا).

- روســــــــاك مــــاريــــا ألــــكــــســــنـــــدراp اHــــولــــودة في 13
أبريل سنة 1958 بشوكـــز (بولونــيا).

- ديـــروزي مــاري مـــادلـــpW اHــولـــودة في 19 يـــونـــيـــو
سنة 1928 بباريس ( فرنسا).

- عالوي انـفانـتي شـريفـةp اHـولودة في 14 سبـتمـبر
.(Wالفليب) سنة 1951 بجولو سولو

- سـيـفـوك لـريـسـةp  اHـولـودة في 19 سـبـتـمـبـر سـنة
1959 برستوف (روسيا).

- توزانــي عـبد الهـاديp اHولود في 13 فبـراير سنة
1969 بوهران ( والية وهران).

- مداني مـامةp اHولـودة سنة 1946 بالـعنـصر (والية
وهران).

- العـمـراني مـحـمـدp اHـولود في 6 أبـريل سـنة 1950
بحاسي بونيف (والية وهران).

- بـسـرور سلـمىp اHـولودة في 21 يـولـيـو سـنة 1975
بتونس (تونس).

ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرسـوم رئـاسيمـرسـوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 10 رجب عـام  رجب عـام 1433 اHـوافق  اHـوافق 31
مــــايــــو ســــنـــة مــــايــــو ســــنـــة p2012 يـــتــــضــــمp يـــتــــضــــمّن إنــــهــــاء مــــهــــام مـــكــــلن إنــــهــــاء مــــهــــام مـــكــــلّف

بالدبالدّراسات والتلخيص بوزارة العدل.راسات والتلخيص بوزارة العدل.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

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

سـمـير بـورحـيلp بـصـفـته مـكـلّفـا بـالـدّراسـات والـتـلـخيص
بوزارة العدلp لتكليفه بوظيفة أخـرى.
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرسـوم رئـاسيمـرسـوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 10 رجب عـام  رجب عـام 1433 اHـوافق  اHـوافق 31
مايـو سنة مايـو سنة p2012 يتضمp يتضمّن إنـهاء مهام مـديرين للنن إنـهاء مهام مـديرين للنّقلقل

.Wفي واليت.Wفي واليت
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

wــــوجب مــــرســــوم رئــــاسيّ مــــؤرّخ في 10 رجـب عـــام
1433 اHـوافق 31 مـايــو ســنـة 2012 تــنـهـى مـهــام الــسّــيـدين

Wاآلتي اسـمـاهـمـا بصـفـتـهـمـا مديـرين لـلـنّـقـل في الـواليـت
اآلتيتpW لتكليف كل منهما بوظيفة أخـرى :

pفي والية أم البواقي pزينو سدراتي -

- فوزي شاكرp في والية الطارف.

مـرسـوم رئـاسيمـرسـوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 10 رجب عـام  رجب عـام 1433 اHـوافق  اHـوافق 31
مـــايــــو ســـنـــة مـــايــــو ســـنـــة p2012 يـــتــــضـــمp يـــتــــضـــمّن  إنــــهـــاء مـــهــــام مـــفـــتشن  إنــــهـــاء مـــهــــام مـــفـــتش

بوزارة التربية الوطنية.بوزارة التربية الوطنية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

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

عـــيـــسـى طـــشـــوعـــةp بـــصــــفـــته مـــفـــتــــشـــا بـــوزارة الـــتـــربـــيـــة
الوطنيةp إلحالته على التّقاعد.

ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ
مـرسـوم رئـاسيمـرسـوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 10 رجب عـام  رجب عـام 1433 اHـوافق  اHـوافق 31
مـايـو سـنـة مـايـو سـنـة p2012 يـتـضــمp يـتـضــمّن إنـهـاء مــهـام مـديـر ديـوانن إنـهـاء مــهـام مـديـر ديـوان

حظيرة األهقار الوطنية.حظيرة األهقار الوطنية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

wــــوجب مــــرســــوم رئــــاسيّ مــــؤرّخ في 10 رجـب عـــام
1433 اHوافق 31 مايو سنة 2012 تنهى مـهـام السّيد فريد

إغــيل احــريـــزp بــصــفـــته مــديــرا لـــديــوان حــظـــيــرة األهــقــار
الوطنيةp لتكليفه بوظيفة أخـرى.

ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرسـوم رئـاسيمـرسـوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 10 رجب عـام  رجب عـام 1433 اHـوافق  اHـوافق 31
مـايــو سـنـة مـايــو سـنـة p2012 يــتـضـمp يــتـضـمّن إنــهـاء مــهـام اHـديــر الـعـامن إنــهـاء مــهـام اHـديــر الـعـامّ

لديوان الترقية والتسيير العقاري بالوادي.لديوان الترقية والتسيير العقاري بالوادي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

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

عــــبــــــد احلــــكـــيـم خالفp بـــصــــفـــتــه مـــديــــــرا عـــامــــا لـــديـــوان
الـــتــرقـــيـــة والــتـــســـيـــيــر الـــعـــقـــاري بـــالـــــواديp لــتـــكـــلـــيــفــه

بوظيفــة أخــرى.
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

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

التقليدية في والية اجلزائر.التقليدية في والية اجلزائر.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

wــــوجب مــــرســــوم رئــــاسيّ مــــؤرّخ في 10 رجـب عـــام
1433 اHــوافق 31 مــايـــو ســنــة 2012 تـــنـــهىp ابـــتــداء من 25

pمـــهـــــام الـــسّــــيـــد الـــطـــاهـــــر ســـــيـــلم p2011 يـــنـــايـــــر ســـنــــة
بــصـــفــتــه مـــديــرا لـــلـــمــؤســـســات الـــصــغـــيــرة واHـــتــوســـطــة
والــصّـــنــاعـــــة الــتـــقــلـــيــديـــــة في واليــــة اجلـــــزائــرp بـــســبب

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

بوزارة البريد وتكنولوجيات اإلعالم واالتصال.بوزارة البريد وتكنولوجيات اإلعالم واالتصال.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

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

مـرزاق الـعـيـشـاويp بـصـفــته نـائب مـديـر لـلـخـدمـة الـعـامـة
فـي مـــديــريـــة تـــطـــويــر تـــكـــنــولـــوجـــيـــات اإلعالم واالتـــصــال
بوزارة البريد وتـكنولوجيات اإلعالم واالتصالp لتكليفه

بوظيفـة أخـرى.
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرسـوم رئـاسيمـرسـوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 10 رجب عـام  رجب عـام 1433 اHـوافق  اHـوافق 31
مايـو سـنة مايـو سـنة p2012 يـتضـمp يـتضـمّن إنـهـاء مـهام مـديـر الـبـريدن إنـهـاء مـهام مـديـر الـبـريد

واHواصالت في والية إيليـزي.واHواصالت في والية إيليـزي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

wــــوجب مــــرســــوم رئــــاسيّ مــــؤرّخ في 10 رجـب عـــام
1433 اHــوافق 31 مــايــــو ســنـــة 2012 تــنــهـى مــهـــام الـــسّــيــد

عـبـد الـكر© حـدراويp بصـفته مـديرا لـلبـريد واHواصالت
في والية إيليـزيp لتكليفه بوظيفة أخـرى.

ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرسـوم رئـاسيمـرسـوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 10 رجب عـام  رجب عـام 1433 اHـوافق  اHـوافق 31
مايـو سنة مايـو سنة p2012 يتضمp يتضمّن إنـهاء مهام مـديــر الغـرفةن إنـهاء مهام مـديــر الغـرفة
الـوالئية للـصالـوالئية للـصّيد البـحري وتربية اHـائيات يد البـحري وتربية اHـائيات في واليةفي والية

بجاية.بجاية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

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

عــبـــــد احلـفــيظ بــلـعــيـدp بــصـفــته مـديــرا لـلــغـرفــة الـوالئــيـة
pــائـــيــات في واليـــة بــجـــايــةHلـــلــصّـــيــد الـــبــحـــري وتـــربــيـــة ا

لتكليفه بوظيفة أخـرى.
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرسـوم رئـاسيمـرسـوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 10 رجب عـام  رجب عـام 1433 اHـوافق  اHـوافق 31
مــايـــو ســنــة مــايـــو ســنــة p2012 يــتــضــمp يــتــضــمّن تــعــيــW نــون تــعــيــW نــوّاب مــديــريناب مــديــرين

بوزارة الشؤون اخلارجيبوزارة الشؤون اخلارجيّة.ة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

wــــوجب مــــرســــوم رئــــاسيّ مــــؤرّخ في 10 رجـب عـــام
1433 اHــوافق 31 مـــايـــو ســـنــة 2012 يـــعــيّـن الــسّـــادة اآلتـــيــة

أسماؤهم نوّاب مديرين بوزارة الشؤون اخلارجيّة :
- جـــــمـــــال بـــــوطـــــيـــــابp نـــــائب مـــــديـــــر لـالمـــــتـــــيــــازات
pديرية العامّة للتشريفاتHالدّبلوماسية والقنصلية با

- امـحمـد عزيريp نـائب مديـر للـميـزانيـة باHـديرية
pالعامّة للموارد

- تــوفــيق أخــداشp نــائب مــديــر لــلــعــمــلــيــات اHــالــيّـة
باHديرية العامّة للموارد.

ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ
مـرسـوم رئـاسيمـرسـوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 10 رجب عـام  رجب عـام 1433 اHـوافق  اHـوافق 31
مـــايـــو ســـنـــة مـــايـــو ســـنـــة p2012 يـــتـــضـــمp يـــتـــضـــمّن تـــعــيـــW مـــديـــر اHــواردن تـــعــيـــW مـــديـــر اHــوارد

اHائية في والية باتنة.اHائية في والية باتنة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

wــــوجب مــــرســــوم رئــــاسيّ مــــؤرّخ في 10 رجـب عـــام
1433 اHوافق 31 مايـو سنة 2012 يعيّن الـسّيد عـبد الكر©

شبريp مديرا للموارد اHائية في والية باتنة.
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرسـوم رئـاسيمـرسـوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 10 رجب عـام  رجب عـام 1433 اHـوافق  اHـوافق 31
مــــــايــــــو ســـــنـــــة مــــــايــــــو ســـــنـــــة p2012 يــــتــــضــــمp يــــتــــضــــمّـــن تــــعــــيـــــW مــــكـــــلـــن تــــعــــيـــــW مــــكـــــلّـفـف
بـــالــــدبـــالــــدّراســــات والــــتــــلـــخــــيص بــــوزارة االســــتــــشـــرافراســــات والــــتــــلـــخــــيص بــــوزارة االســــتــــشـــراف

واإلحصائيات.واإلحصائيات.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

wــــوجب مــــرســــوم رئــــاسيّ مــــؤرّخ في 10 رجـب عـــام
1433 اHـوافق 31 مـايــو ســنـة 2012 يـعــيّن الــسّــيـد الــطــاهـر

حــدواسp مـــكــلّــفـــا بــالـــدّراســات والـــتــلـــخــيص مـــســؤوال عن
اHـــكـــتب الـــوزاري لألمن الـــداخـــلي في اHـــؤســـســـة بــوزارة

االستشراف واإلحصائيات.
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرسـوم رئـاسيمـرسـوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 10 رجب عـام  رجب عـام 1433 اHـوافق  اHـوافق 31
مايو سنة مايو سنة p2012 يتضمp يتضمّن تـعيW مديرين للنن تـعيW مديرين للنّقـل فيقـل في

.Wواليت.Wواليت
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

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

: Wاآلتيت Wاسماهما مديرين للنّقـل في الواليت
pفي والية أم البواقي pفوزي شاكر -
- زينو سدراتيp في والية الطارف.

ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرسـوم رئـاسيمـرسـوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 10 رجب عـام  رجب عـام 1433 اHـوافق  اHـوافق 31
مايـو سـنة مايـو سـنة p2012 يـتضـمp يـتضـمّن تـعيـW مفـتش بـاHفـتشـيةن تـعيـW مفـتش بـاHفـتشـية

العامالعامّة للبيداغوجيا بوزارة التربية الوطنية.ة للبيداغوجيا بوزارة التربية الوطنية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

wــــوجب مــــرســــوم رئــــاسيّ مــــؤرّخ في 10 رجـب عـــام
1433 اHـوافق 31 مـايــو ســنـة 2012 يــعـيّـن الـسّــيـد رمــضـان

بـوذيبـةp مـفتـشـا باHـفـتشـية الـعـامّة لـلـبيـداغـوجيـا بوزارة
التربية الوطنية.
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مـرسـوم رئـاسيمـرسـوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 10 رجب عـام  رجب عـام 1433 اHـوافق  اHـوافق 31
مـــايـــو ســـنـــة مـــايـــو ســـنـــة p2012 يـــتـــضـــمp يـــتـــضـــمّن تـــعـــيـــW نـــائـــبـــة مـــديــرن تـــعـــيـــW نـــائـــبـــة مـــديــر

بوزارة الفالحة والتنمية الريفية.بوزارة الفالحة والتنمية الريفية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

wــــوجب مــــرســــوم رئــــاسيّ مــــؤرّخ في 10 رجـب عـــام
1433 اHــوافق 31 مــايــو ســنــة 2012 تــعــيّـن اآلنــســة فــاطــمــة

مــخــتـــاريp نــائــبـــة مــديــر تـــنــمــيـــة الــزراعــة الـــصــحــراويــة
بوزارة الفالحة والتنمية الريفية.

ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرسـوم رئـاسيمـرسـوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 10 رجب عـام  رجب عـام 1433 اHـوافق  اHـوافق 31
مـايــو سـنـة مـايــو سـنـة p2012 يـتـضـمp يـتـضـمّن تــعـيـW مـحـافظ الـغـابـاتن تــعـيـW مـحـافظ الـغـابـات

في والية غرداية.في والية غرداية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

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

عباسp محافظا للغابات في والية غرداية.
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرسـوم رئـاسيمـرسـوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 10 رجب عـام  رجب عـام 1433 اHـوافق  اHـوافق 31
مـــايـــو ســـنـــة مـــايـــو ســـنـــة p2012 يــتـــضـــمp يــتـــضـــمّن تـــعـــيــW مـــديـــر اHـــركــزن تـــعـــيــW مـــديـــر اHـــركــز

الوطني للبحث في علم اآلثار.الوطني للبحث في علم اآلثار.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

wــــوجب مــــرســــوم رئــــاسيّ مــــؤرّخ في 10 رجـب عـــام
1433 اHوافق 31 مايـو سنة 2012 يعيّن الـسّيد فـريد إغيل

احريزp مديرا للمركز الوطني للبحث في علم اآلثـار.
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـــرســــومـــان رئـــاســـيمـــرســــومـــان رئـــاســـيّــــان مـــؤرــــان مـــؤرّخـــان في خـــان في 10 رجـب عـــام  رجـب عـــام 1433
Wــنـــان تـــعـــيــWيـــتـــضـــمّــنـــان تـــعـــيــ pيـــتـــضـــم p2012 ــــوافق 31 مـــايـــو ســـنـــة  مـــايـــو ســـنـــةHــــوافق اHا

مديرين للثقافة في الواليات.مديرين للثقافة في الواليات.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

wــــوجب مــــرســــوم رئــــاسيّ مــــؤرّخ في 10 رجـب عـــام
1433 اHوافق 31 مايـو سنة 2012 يعيّن الـسّيد عـبد القادر

جنايحيp مديرا للثقافة في والية بشار.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

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

: Wاآلتيت Wاسماهما مديرين للثقافة في الواليت

pفي والية إيليزي pمختار قرميدة -

- عبد اجلبار باحلسنp في والية النعامة.

مـرسـوم رئـاسيمـرسـوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 10 رجب عـام  رجب عـام 1433 اHـوافق  اHـوافق 31
مــــايــــو ســــنـــة مــــايــــو ســــنـــة p2012 يـــتــــضـــمp يـــتــــضـــمّن تــــعـــيـــW نــــائب مـــديـــرن تــــعـــيـــW نــــائب مـــديـــر

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

wــــوجب مــــرســــوم رئــــاسيّ مــــؤرّخ في 10 رجـب عـــام
1433 اHوافق 31 مايـو سنة 2012 يعيّن الـسّيد عـبد الكر©

واعمـرp نائب مـدير لألرشـيف والوثـائق بوزارة الـتعـليم
العالي والبحث العلمي.

ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ
مـرسـوم رئـاسيمـرسـوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 10 رجب عـام  رجب عـام 1433 اHـوافق  اHـوافق 31
مــايـــو ســنــة مــايـــو ســنــة p2012 يــتــضــمp يــتــضــمّن تــعــيــW مــديــر اHــدرســةن تــعــيــW مــديــر اHــدرســة

الوطنية العليا للطب البيطري.الوطنية العليا للطب البيطري.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

wــــوجب مــــرســــوم رئــــاسيّ مــــؤرّخ في 10 رجـب عـــام
1433 اHــوافق 31 مــايــو ســنــة 2012 يــعــيّن الــسّــيــد يــوسف

حــمـدي بــاشــاp مـديــرا لــلـمــدرســة الـوطــنــيـة الــعــلـيــا لــلـطب
البيطـري.

ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ
مـرسـوم رئـاسيمـرسـوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 10 رجب عـام  رجب عـام 1433 اHـوافق  اHـوافق 31
مـــايـــو ســـنــة مـــايـــو ســـنــة p2012 يــتـــضــمp يــتـــضــمّن تــعـــيــW مــديـــرة اHــركــزن تــعـــيــW مــديـــرة اHــركــز

اجلـامعي بتيبازة.اجلـامعي بتيبازة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

wــــوجب مــــرســــوم رئــــاسيّ مــــؤرّخ في 10 رجـب عـــام
1433 اHـوافق 31 مـايــو سـنـة 2012 تـعــيّن الـسّــيـدة فـضــيـلـة

جنوحاتp مديرة للمركز اجلامعي بتيبازة.
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرسـوم رئـاسيمـرسـوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 10 رجب عـام  رجب عـام 1433 اHـوافق  اHـوافق 31
مايـو سنة مايـو سنة p2012 يـتضمp يـتضمّن تعـيW عمـيد كلـيـة العلومن تعـيW عمـيد كلـيـة العلوم
االقـتـصـاديـة والـتـجـاريـة وعـلـوم الـتـسـيـيـر بـجـامـعــةاالقـتـصـاديـة والـتـجـاريـة وعـلـوم الـتـسـيـيـر بـجـامـعــة

بومرداس.بومرداس.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

wــــوجب مــــرســــوم رئــــاسيّ مــــؤرّخ في 10 رجـب عـــام
1433 اHــوافــــق 31 مــــايــــــو ســنــــة 2012 يــعـــــيّن الـــسّــــيــد

عـبـد الــوهـاب بـوفـجيp عـمـيـدا لـكــلـيـة الـعـلـوم االقـتـصـاديـة
والتجارية وعلوم التسيير بجامعة بومرداس.

ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ
مـرسـوم رئـاسيمـرسـوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 10 رجب عـام  رجب عـام 1433 اHـوافق  اHـوافق 31
مـــايــــو ســـنـــة مـــايــــو ســـنـــة p2012 يـــتـــضـــمp يـــتـــضـــمّن تـــعـــيـــW اHـــديـــر الـــعـــامن تـــعـــيـــW اHـــديـــر الـــعـــامّ

لديوان الترقية و التسيير العقاري بخنشلة.لديوان الترقية و التسيير العقاري بخنشلة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

wــــوجب مــــرســــوم رئــــاسيّ مــــؤرّخ في 10 رجـب عـــام
1433 اHوافق 31 مايـو سنة 2012 يعيّن الـسّيد عبد احلكيم

خـالفp مـــديـــرا عــــامـــا لـــديــــــوان الـــتـــرقــــــيـــة والـــتــــســـيــــيـــر
العقـاري بخنشلـة.
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مـرسـوم رئـاسيمـرسـوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 10 رجب عـام  رجب عـام 1433 اHـوافق  اHـوافق 31
مـايــو ســنـة مـايــو ســنـة p2012 يــتـضــمp يــتـضــمّن تـعــيـW رؤســاء دراسـاتن تـعــيـW رؤســاء دراسـات
بوزارة الصبوزارة الصّناعـة واHؤسسات الصناعـة واHؤسسات الصّغـيرة واHتوسطةغـيرة واHتوسطة

وترقية االستثمار.وترقية االستثمار.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

wــــوجب مــــرســــوم رئــــاسيّ مــــؤرّخ في 10 رجـب عـــام
1433 اHوافق 31 مايـو سنة 2012 تعيّن اآلنـستان والـسّيد

اآلتـــيــــة أســــمــــاؤهم رؤســــاء دراســــات بـــوزارة الــــصّــــنــــاعـــة
واHؤسسات الصّغيرة واHتوسطة وترقية االستثمار :

pاخلبرات والتسيير Wبقسم تثم pكر�ة نفتي -

pبقسم الصناعات اخلفيفة pصباح برقيقة -

- محمد قبايليp بقسم الصناعات اخلفيفة.
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرسـوم رئـاسيمـرسـوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 10 رجب عـام  رجب عـام 1433 اHـوافق  اHـوافق 31
مــــايــــو ســــنـــة مــــايــــو ســــنـــة p2012 يـــتــــضـــمp يـــتــــضـــمّن تــــعـــيـــW نــــائب مـــديـــرن تــــعـــيـــW نــــائب مـــديـــر
بـــــــوزارة الـــــــبــــــريـــــــد وتـــــــكـــــــنـــــــولـــــــوجــــــــيــــــات اإلعـالمبـــــــوزارة الـــــــبــــــريـــــــد وتـــــــكـــــــنـــــــولـــــــوجــــــــيــــــات اإلعـالم

واالتـصال.واالتـصال.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

wــــوجب مــــرســــوم رئــــاسيّ مــــؤرّخ في 10 رجـب عـــام
1433 اHــوافق 31 مــايــو ســنــة 2012 يــعــيّن الـــسّــيــد مــرزاق

الـعـيـشـاويp نـائب مـديـر لـتـسـيـيـر آثـار الـكـوارث بـوزارة
البريد وتكنولوجيات اإلعالم واالتصال.

مـرسـوم رئـاسيمـرسـوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 10 رجب عـام  رجب عـام 1433 اHـوافق  اHـوافق 31
مـــايـــو ســـنــة مـــايـــو ســـنــة p2012 يــتـــضــمp يــتـــضــمّن تـــعــيـــW مــديــر الـــبــريــدن تـــعــيـــW مــديــر الـــبــريــد
وتــــــكــــــنــــــولــــــوجــــــيــــــات اإلعـالم واالتــــــصــــــال في واليــــــةوتــــــكــــــنــــــولــــــوجــــــيــــــات اإلعـالم واالتــــــصــــــال في واليــــــة

مستغـا�.مستغـا�.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

wــــوجب مــــرســــوم رئــــاسيّ مــــؤرّخ في 10 رجـب عـــام
1433 اHوافق 31 مايـو سنة 2012 يعيّن الـسّيد عـبد الكر©

حدراويp مديـرا للـبريـد وتكـنولـوجيـات اإلعالم واالتصال
في واليـة مستغـا�.

ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ
مـرسـوم رئـاسيمـرسـوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 10 رجب عـام  رجب عـام 1433 اHـوافق  اHـوافق 31
مـــايـــو ســـنــة مـــايـــو ســـنــة p2012 يــتـــضــمp يــتـــضــمّن تـــعــيـــW مــديــر الـــصن تـــعــيـــW مــديــر الـــصّــيــدــيــد

البحري واHوارد الصالبحري واHوارد الصّيدية في والية تيزي وزو.يدية في والية تيزي وزو.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

wــــوجب مــــرســــوم رئــــاسيّ مــــؤرّخ في 10 رجـب عـــام
1433 اHــــوافــق 31 مـــــايــــــو ســــنــــة 2012 يــــعــــــيّن الــــسّــــــيـــد

عــبـــــد احلــفـيظ بـلــعـيـدp مــديـرا لـلــصّـيـد الــبـحـري واHـوارد
الصّيدية في والية تيزي وزو.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مـرسـوم رئـاسيمـرسـوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 10 رجب عـام  رجب عـام 1433 اHـوافق  اHـوافق 31
مـايـو سـنـة مـايـو سـنـة p2012 يـتـضـمp يـتـضـمّن تــعـيـW مـديـر لـلـدن تــعـيـW مـديـر لـلـدّراسـاتراسـات

والبحث باجمللس الدستوري.والبحث باجمللس الدستوري.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

wــــوجب مــــرســــوم رئــــاسيّ مــــؤرّخ في 10 رجـب عـــام
1433 اHــوافق 31 مــايــو ســنــة 2012 يـــعــيّن الــسّـــيــد ســمــيــر

بورحيلp مديرا للدّراسات والبحث باجمللس الدستوري.

قرارات8 مقرقرارات8 مقرّرات8 آراءرات8 آراء
وزارة الدفاع الوطنيوزارة الدفاع الوطني

قرارات وزارية مـشتركـة مؤرقرارات وزارية مـشتركـة مؤرّخة في خة في 5 شعـبان عام  شعـبان عام 1433
اHــــوافق اHــــوافق 25 يــــونــــيـــو ســــنـــة  يــــونــــيـــو ســــنـــة p2012 تــــتــــضـــمـن جتــــديـــدp تــــتــــضـــمـن جتــــديـــد
انـتداب قـضـاة لدى وزارة الـدفـاع الوطـني بـصفـتهمانـتداب قـضـاة لدى وزارة الـدفـاع الوطـني بـصفـتهم

رؤساء محاكم عسكرية دائمة.رؤساء محاكم عسكرية دائمة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

wـوجـب قـرار وزاري مـشــتـرك مـؤرخ في 5 شــعـبـان
عــام 1433 اHــوافق 25 يـــونــيــو ســنــة p2012 يــجـــدد انــتــداب
pلــــدى وزارة الـــدفـــاع الــــوطـــني pالـــســــيـــد كــــمـــال مـــصــــبـــاح
بـصفـته رئـيسـا لـلمـحكـمـة العـسكـريـة الدائـمة بـالـبلـيدة /
الـنــاحـيـة الـعـسـكــريـة األولىH pـدة سـنـة واحـدة p(1) ابـتـداء

من أول يوليو سنة 2012.

wـوجـب قـرار وزاري مـشــتـرك مـؤرخ في 5 شــعـبـان
عــام 1433 اHــوافق 25 يـــونــيــو ســنــة p2012 يــجـــدد انــتــداب
pلــدى وزارة الــدفــاع الــوطــني pالــســيــد اجلــياللي بــوخــاري
بـصـفـته رئـيـسـا لـلـمـحـكـمـة الـعـسـكـريـة الـدائـمـة بـوهـران/
الـنـاحيـة الـعسـكـرية الـثـانيـةH pـدة سنـة واحدة p(1) ابـتداء

من أول سبتمبر سنة 2012.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

wـوجـب قـرار وزاري مـشــتـرك مـؤرخ في 5 شــعـبـان
عــام 1433 اHــوافق 25 يـــونــيــو ســنــة p2012 يــجـــدد انــتــداب
السيد مبـروك مقدمp لدى وزارة الدفاع الوطنيp بصفته
رئـيــســا لــلــمــحــكــمــة الــعــســكـريــة الــدائــمــة بــقــســنــطــيــنـة /
الناحـية الـعسـكرية اخلـامسـةH pدة سـنة واحدة p(1) ابـتداء

من أول يوليو سنة 2012.
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وزارة الدوزارة الدّاخلية واجلماعات احمللاخلية واجلماعات احمللّيّة
قـــــرار وزاري مــــشــــتـــــرك مــــؤرقـــــرار وزاري مــــشــــتـــــرك مــــؤرّخ في خ في 2  مــــحــــر  مــــحــــرّم عــــام م عــــام 1433
اHـوافق اHـوافق 27  نـوفـمبـر سـنة   نـوفـمبـر سـنة p2011 يـحـدp يـحـدّد إطار تـنـظيمد إطار تـنـظيم
اHـســابـقــات عـلـى أسـاس االخــتـبــارات واالمـتــحـانـاتاHـســابـقــات عـلـى أسـاس االخــتـبــارات واالمـتــحـانـات
اHـهنـية لاللـتحـاق wـختـلف الرتب الـتابـعة لألسالكاHـهنـية لاللـتحـاق wـختـلف الرتب الـتابـعة لألسالك
اخلـــاصـــة بـــاإلدارة اHــــكـــلاخلـــاصـــة بـــاإلدارة اHــــكـــلّـــفـــة بــــاHـــواصالت الـــســــلـــكـــيـــةـــفـــة بــــاHـــواصالت الـــســــلـــكـــيـــة

والالسلكية الوطنـية.والالسلكية الوطنـية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

pالعامّ للحكومة Wإن األم
pووزير الداخلية واجلماعات احمللية

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

pتمّمHعدّل واHا pWوظفHأو الفردي التي تهم وضعية ا
- وwــقـــتــضى اHـــرســوم رقم 66 - 146 اHــؤرّخ في 12
صـــفـــر عــام 1386 اHــوافق 2 يــونـــيـــو ســـنــة 1966 واHـــتـــعــلق
بـالــتـعــيــW في الـوظــائف الــعـومــيـة وإعــادة تـرتــيب أفـراد
جــيـش الــتـــحـــريــر الـــوطـــني ومـــنــظـــمـــة جــبـــهـــة الــتـــحـــريــر

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

pأعضاء احلكومة Wتضمّن تعيHسنة 2010 وا
- وwقتـضى اHرسوم التّـنفيذيّ رقم 90 - 99 اHؤرّخ
في أوّل رمــضــان عـام 1410 اHـوافق 27 مــارس ســنـة 1990
واHـتـعـلق بـســلـطـة الـتـعـيـW والـتــسـيـيـر اإلداري بـالـنـسـبـة
للموظفـW وأعوان اإلدارة اHركزية والـواليات والبلديات

pؤسسات العمومية ذات الطابع اإلداريHوا
- وwــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتّــــنــــفـــيــــذيّ رقم 95 - 293
اHؤرّخ في 5 جمادى األولى عام 1416 اHوافق 30 سبتمبر
ســـنـــة 1995 واHـــتــــعـــلق بــــكـــيــــفـــيـــات تــــنـــظــــيم اHـــســــابـــقـــات
واالمـــتـــحـــانــــات واالخـــتـــبـــارات اHـــهـــنــــيـــة في اHـــؤســـســـات

pتمّمHعدّل واHا pواإلدارات العمومية
- وwــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتّــــنــــفـــيــــذيّ رقم 11 - 256
اHـؤرّخ في 28 شـعــبــان عـام 1432 اHـوافق 30 يــولـيــو ســنـة
WــوظـــفــHــتـــضــمّـن الــقـــانــون األســـاسي اخلــاص بـــاH2011 وا

اHــنــتــمــW لألسالك اخلــاصــة بــاإلدارة اHــكــلــفــة بـاHــواصالت
pالسلكية والالسلكية الوطنـية

- وwــقـتـضـى اHـرسـوم الــرّئـاسيّ اHـؤرّخ في 7 ربـيع
الـثاني عام 1423 اHوافق 18 يونـيو سـنة 2002 واHـتضمّن

pالعامّ للحكومة Wاألم Wتعي

- وwــقــتــضى الــقــــرار الــــوزاري اHــشــتــــرك اHـؤرّخ
في 28 رجـب عـــام 1418 اHــــوافق 29 نـــوفـــمــــبـــر ســـنـــة 1997
الـذي يحدد إطـار تنـظيم اHـسابـقات واالمتـحانـات اHهـنية
لاللـتــحـاق بـاألسالك اخلـاصـة بـاإلدارة اHــكـلـفـة بـاHـواصالت

pالسلكية والالسلكية الوطنـية

يقـريقـرّران مـا يأتي :ران مـا يأتي :

اHـاداHـادّة األولى : ة األولى : تــطـبــيـقـا ألحــكـام اHـادّة 2 من اHـرسـوم
الـتـنـفـيذي رقـم 95 - 293 اHـؤرّخ في 5 جـمـادى األولى عام
pـــذكــور أعالهHــوافق 30 ســـبـــتــمـــبــر ســـنــة 1995  واH1416 ا

يـحــدد هــذا الــقــرار إطــار تـنــظــيم اHــســابــقــات عـلـى أسـاس
االخــتــبـارات واالمــتــحـانــات اHــهــنـيــة لاللــتــحـاق wــخــتـلف
الــــرتـب الــــتـــــابــــعـــــة  لألسـالك اخلــــاصـــــة بــــاإلدارة اHـــــكــــلـــــفــــة

باHواصالت السلكية والالسلكية الوطنـية.

اHاداHادّة ة 2 :  : يتم فـتح اHـسابـقة عـلى أسـاس االختـبارات
واالمــتــحــانـات اHــهــنــيــة  بــقـــرار أو مــقــــرر من الــســلــطـــة

.Wالتي لها صالحية التعي
يــجـب أن يــنــشــر قــــرار أو مــقــــرر فــتح اHــســابــقــات
على أساس االختبـارات واالمتحانات اHـهنية اHذكور في
الــــــفـــــقـــــرة أعـاله في شـــــكـل إعالن عـن طـــــريـق الـــــصـــــحـــــافـــــة
اHــــكـــتـــوبـــــة وفي مــــوقــع األنـــتـــرنـت اخلـــــاص بـــاHـــديــــريـــة
الــعـــامــة لـــلــوظـــيــفــــة الــعــمـــومــيـــة أو في شــكـــل مــلـــصــقــات

داخلـيةp حسب احلالـة.

اHـاداHـادّة ة 3 :  : تـمـنح زيـادات لـلـمـتـرشـحـW أعـضـاء جـيش
الــتــحـريــر الــوطــني واHــنــظــمــة اHــدنــيـة جلــبــهــة الــتــحــريـر
الــــوطـــــني وأبـــــنــــاء وأرامل الـــــشــــهـــــداء وفــــقــــا لـــــلــــتـــــشــــريع

والتنظيم اHعمول بهما.

اHــــاداHــــادّة ة 4 :  : يــــجب أن حتــــتــــــوي مــــلـــفـــــــات الــــتــــــرشـح
عــلى الـوثـائـق اآلتـية :

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

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

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

pستوى الدراسيHالشهادة أو ا
- نـــســخـــة طـــبق األصـل مــصـــادق عـــلـــيـــهـــا من شـــهــادة

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

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

بالوثائق اآلتية :
pشهادة اجلنسية اجلزائرية -

pعند االقتضاء pدنيةHشهادة عائلية للحالة ا -
- شــــهـــــادتــــان طـــــبــــيــــتـــــان (طب عـــــام وطب األمــــراض
الصـدريـة مسـلـمـتان من طـبـيب مـختص)p تـثـبـتان أهـلـية

pطلوبHنصب اHترشح لشغل اHا
- أربع (4) صور شمسية.

: WوظفHا Wب) بالنسبة للمترشح: WوظفHا Wب) بالنسبة للمترشح

تــقــوم اإلدارة فـي الــوقت اHــنــاسب بــتـــعــلــيق قــائــمــة
اHــــوظـــفـــW الــــذين تـــتــــوفـــر فـــيــــهم الـــشــــروط الـــقـــانــــونـــيـــة
لـلمشاركـة في االمتحانـات اHهنية في أمـاكن العمل وكذا

تبليغ اHعنيW فرديا.

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

مشاركتهم في االمتحان اHهني كتابيا.

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

رتبـة عون عمـل :رتبـة عون عمـل :
p(2) ـــــدة ســــــاعـــــتـــــانHاخـــــتــــــبـــــار فـي دراســـــة نـص (ا -

p(2 عـامـلHا
p(2) ــــدة ســــاعــــتـــانHاخــــتــــبــــار في الــــريــــاضــــيــــات (ا -

p(4 عـامـلHا
- اخــــتـــبــــار في تــــاريخ وجــــغـــرافــــيـــة اجلــــزائـــر (اHـــدة

ساعتان p(2) اHعـامـل 2).

رتبة عون االستغالل :رتبة عون االستغالل :
p(2) ـــــدة ســــــاعـــــتـــــانHاخـــــتــــــبـــــار فـي دراســـــة نـص (ا -

p(2 عـامـلHا
p(2) ــــدة ســــاعــــتـــانHاخــــتــــبــــار في الــــريــــاضــــيــــات (ا -

p(4 عـامـلHا
- اخــــتـــبــــار في تــــاريخ وجــــغـــرافــــيـــة اجلــــزائـــر (اHـــدة

ساعتان p(2) اHعـامـل 2).

رتبة مساعد تقني متخصص :رتبة مساعد تقني متخصص :
p(2) ــدة ســاعــتـانHاخــتــبــار في الــثــقـافــة الــعــامــة (ا -

p(2 عـامـلHا
p(2) ــــدة ســــاعــــتـــانHاخــــتــــبــــار في الــــريــــاضــــيــــات (ا -

p(3 عـامـلHا

- أســــئــــلـــــة مــــتــــعــــددة اخلــــيــــارات (QCM) أو أســــئــــلــــة
تـــتــطــلب أجـــوبــة قــصــيــرة (QRC) في مــواضـــيع ذات صــلــة
pدة ثالث (3) سـاعاتHـواصالت السـلكـية والالسـلكـية (اHبا

اHعامل 3).

رتبة مساعد تقني متخصص رئيسي :رتبة مساعد تقني متخصص رئيسي :
p(2) ــدة ســاعــتـانHاخــتــبــار في الــثــقـافــة الــعــامــة (ا -

p(2 عـامـلHا
p(2) ــــدة ســــاعــــتـــانHاخــــتــــبــــار في الــــريــــاضــــيــــات (ا -

p(3 عـامـلHا
- أســــئــــلـــــة مــــتــــعــــددة اخلــــيــــارات (QCM) أو أســــئــــلــــة
تـــتــطــلب أجـــوبــة قــصــيــرة (QRC) في مــواضـــيع ذات صــلــة
pدة ثالث (3) سـاعاتHـواصالت السـلكـية والالسـلكـية (اHبا

اHعامل 3).

رتبة مفتش تقني متخصص :رتبة مفتش تقني متخصص :
p(2) ــدة ســاعــتـانHاخــتــبــار في الــثــقـافــة الــعــامــة (ا -

p(2 عـامـلHا
p(2) ــــدة ســــاعــــتـــانHاخــــتــــبــــار في الــــريــــاضــــيــــات (ا -

p(3 عـامـلHا
- اخــــتــــبــــار تــــقــــني في الــــتــــخــــصص (اHــــدة ثالث (3)

ساعاتp اHعـامـل 3).

pــــــهــــــنــــــــيـــــةHـــــادّة ة 6 :  : تــــــتــــــضــــــمن االمــــــتــــــحــــــانـــــــات اHـــــاداHا
االختبـارات اآلتـية :

رتبة عون االستغالل :رتبة عون االستغالل :
- اخــتــبــار في اHــصـطــلــحــات الــتـقــنــيــة لــلــمـواصالت

p(2 عاملHا p(2) دة ساعتانHا) السلكية و الالسلكية
- اخـتبار تقـني في اHواصالت السـلكية والالسـلكية

(اHدة ثالث (3) ساعاتp اHعـامـل 3).
- اخــتــبـار تــطـبــيــقي في الـتــخــصص (اHـدة ثالث (3)

ساعاتp اHعـامـل 3).

رتبة مساعد تقني متخصص :رتبة مساعد تقني متخصص :
- اخــــتـــــبــــار في الــــثـــــقــــافــــة الــــعـــــامــــة (اHــــدة ثالث (3)

p(2 عـامـلHا pساعات
- اخـتبار تقـني في اHواصالت السـلكية والالسـلكية

(اHدة ثالث (3) ساعاتp اHعـامـل 3).
- اخــتــبـار تــطـبــيــقي في الـتــخــصص (اHـدة ثالث (3)

ساعاتp اHعـامـل 3).

رتبة مساعد تقني متخصص رئيسي :رتبة مساعد تقني متخصص رئيسي :
p(3) ــــدة ثالثHاخــــتــــبــــار في الــــثــــقــــافــــة الــــعـــامــــة (ا -

p(2 عـامـلHا pساعات



- اخـتبار تقـني في اHواصالت السـلكية والالسـلكية
(اHدة ثالث (3) ساعاتp اHعـامـل 3).

- اخــتــبـار تــطـبــيــقي في الـتــخــصص (اHـدة ثالث (3)
ساعاتp اHعـامـل 3).

رتبة مفتش تقني متخصص :رتبة مفتش تقني متخصص :
- اخـتبار تقـني في اHواصالت السـلكية والالسـلكية

(اHدة ثالث (3) ساعاتp اHعـامـل 3).
- اخــتــبـار تــطـبــيــقي في الـتــخــصص (اHـدة ثالث (3)

p(3 عـامـلHا pساعات
- اخــتــبــار في الــتــحــريــر اإلداري أو حتــريــر وثــيــقـة

تقنية (اHدة ثالث (3) ساعاتp اHعـامـل 3).
رتبة مفتش تقني متخصص رئيسي :رتبة مفتش تقني متخصص رئيسي :

- اخـــتــبـــار في  حتـــلــيـل ومــتـــابــعـــة مـــشــروع يـــتـــعــلق
pدة ثالث (3) سـاعاتHـواصالت السـلكـية والالسـلكـية (اHبا

اHعـامـل 3).
- اخــتــبـار تــطـبــيــقي في الـتــخــصص (اHـدة ثالث (3)

p(3 عـامـلHا pساعات
- اخــتــبــار في الــتــحــريــر اإلداري أو حتــريــر وثــيــقـة

تقنية (اHدة ثالث (3) ساعاتp اHعـامـل 3).
رتبة رئيس مفتش تقني متخصص :رتبة رئيس مفتش تقني متخصص :

- اخــــتـــــبــــار في الــــثـــــقــــافــــة الــــعـــــامــــة (اHــــدة ثالث (3)
p(2 عـامـلHا pساعات

- اخـــتــــبـــار في  حتــــلـــيل وتــــقـــيـــيـم مـــشـــروع يــــتـــعـــلق
pدة أربع (4) سـاعاتHـواصالت السـلكـية والالسـلكـية (اHبا

p(4 عـامـلHا
- اخــتــبــار في الــتــحــريــر اإلداري أو حتــريــر وثــيــقـة

تقنية (اHدة ثالث (3) ساعاتp اHعـامـل 3).

اHــــــاداHــــــادّة ة 7 :  : تـــــــعـــــــد كل عـالمـــــــة تــــــقـل عن 20/5 في أحــــــد
االختبارات الكتابية اHذكورة أعاله إقصائية.

اHاداHادّة ة 8 :  : يعتـبر نـاجحـW نهائـيا في اHـسابـقات على
أســاس االخـتـبـارات أو االمـتـحـانـات اHــهـنـيـة اHـتـرشـحـون
p20/10 الـذين حتــصــلــوا عـلـى مـعــدل عــام يـســاوي أو يــفـوق
ويـرتــبـون حـسب درجــة االسـتـحـقــاق وفي حـدود اHـنـاصب

اHالية اHراد شغلها.

اHـاداHـادّة ة 9 :  : تــضـبط جلــنـــة الـقــبــول الــنــهـائي اHــذكــورة
WـــقـــبــــولــHا WـــتـــرشـــحـــــHقـــائـــمـــــة ا pـــادّة 10 أدنـــــاهHفـي ا
نــــهــــائــــيــــا في اHــــســــابــــقــــات عــــلى أســــاس االخــــتــــبــــارات أو

االمتحانات اHهنـية.

تـكـون القـائـمـة موضـوع إلـصـاق عـلى مسـتـوى مـركز
االمتحان واإلدارة اHستخدمة.

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

pؤهـل قـانـونـاHا
- §ثل السلطة اHكلفة بالوظـيفة العمومية.

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

النهائيp ال سيّما الوثائق اآلتـية :
pنسخة من مواضيع االختبارات -

pواضيعHنسخة من محضر فتح أظرفة ا -
pنسخة من محضر سير االختبارات -
- نسخة من كشف نقاط االختبارات. 

اHــــاداHــــادّة ة 12 :  : كل مــــتـــرشـح نـــاجـح نـــهــــائـــيــــا لم يــــلــــتـــحق
wــنــصب تــعــيـيــنه أو wــؤســســة الــتـكــوين فـي أجل أقــصـاه
خمـسة عشر (15) يوما ابتـداء من تاريخ تبليـغه بالنجاح
في اHـســابــقـات عــلى أسـاس االخــتــبـارات أو االمــتـحــانـات
اHــهـنـــيــةp يـفــقـد حــقــه في الــنـجــــاح ويـعــــوض بـاHــتـــرشح

الذي يليه في القائمة االحتياطية حسب الترتيب.

13 : : يـــجب عـــلى اHـــتـــرشــحـــW اHـــشـــاركــW في اHــاداHــادّة ة 
اHــــســـابـــقـــات عــــلى أســـاس االخــــتـــبـــارات أو االمــــتـــحـــانـــات
اHهـنية احملددة في هـذا القرار أن يـستوفـوا مسبـقا جميع
الشروط الـقانـونية اHـطلـوبة لاللتـحاق wـختلف األسالك
والــرتب اخلــاصــة بــاإلدارة اHــكــلّــفــة بــاHــواصالت الــســلــكــيـة
والالســـلـــكـــيـــة الـــوطـــنـــيـــة الـــتي حـــددتـــهـــا أحـــكـــام اHـــرســوم
التّـنفـيذيّ رقم 11 - 256 اHـؤرّخ في  28 شعـبـان عام 1432

اHوافق 30 يوليو سنة 2011 واHذكور أعاله.

14 :  : تــلــغى أحــكــام الــقــرار الــوزاري اHــشــتــرك اHـاداHـادّة ة 
اHـؤرّخ في 28 رجب عـام 1418 اHـوافق 29 نــوفــمــبــر ســنـة

1997 واHذكور أعاله.

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

حـرّر بــاجلــزائـر في 2 مــحــرّم عـــام 1433 اHـوافــق 27
نوفمبر سنة 2011.
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