
العدد العدد 37
السالسّنة اخلمسوننة اخلمسون

االشتراكاالشتراك
سنويسنويّ

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

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

اجلزائر
تونس
اGغرب
ليبيا

موريطانيا

بلدان خارج دول
اGغرب العربي

سنـةسنـة

1070,00 د.ج د.ج

2140,00 د.ج د.ج

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

ثمن العدد الصّادر في السّنX السّابقة : حسب التّسعيرة.
.Xوتسلّم الفهارس مجّانا للمشترك

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

سنـةسنـة

2675,00 د.ج د.ج

5350,00 د.ج د.ج

تزاد عليها
نفقات اإلرسال

األحد األحد 12 رمضان  رمضان عام عام 1434 هـهـ
اGوافق اGوافق 21  يوليو سنة  يوليو سنة 2013 م

اإلدارة والتّحرير
األمانة العاماألمانة العامّة للحكومةة للحكومة

WWW.JORADP.DZ

الطّبع واالشتراك
اGطبعة الراGطبعة الرّسميسمّية

حي البساتrX بئر مراد رايسr ص.ب 376 - اجلزائر - محطة
الهاتف : 021.54.35.06  إلى 09 

021.65.64.63

الفاكس 021.54.35.12 
ح.ج.ب  50-3200  اجلزائر

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

مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة
مــرسـوم تــنـفــيـذي رقم 13 - 265  مـؤرخ في 6 رمـضــان عـام 1434 اGـوافق 15 يـولــيـو ســنـة r2013 يـتــضـمن إنــشـاء مــتـوســطـات
وإلغاء أخرى...............................................................................................................................................
مـرسوم تـنفـيذي رقم 13 - 266 مؤرخ في 6 رمضـان عام 1434 اGوافق 15 يـولـيو سـنة r2013 يـتـضمن إنـشاء ثـانـويات وإلـغاء
أخـرى.........................................................................................................................................................

قرارات3 مقرقرارات3 مقرّرات3 آراءرات3 آراء

وزارة العدلوزارة العدل
قــــرار وزاري مــشــتـــرك مــؤرّخ في 19 جــمــادى الــثــانــيــة عــام 1434 اGـوافق 30 أبــريـل ســنـة r2013 يــحــدّد تــخــصــصــات شــهـادة
اللـيـسانس وشـهادة اGـاجسـتيـر في الـتعـليم الـعالي لـلـتوظـيف في بعض الـرتب اخلاصـة �ـستـخدمي  أمـانات الـضبط
للجهات القضـائـية....................................................................................................................................
قـرارمؤرخ في 10 ربـيع األول عام 1434 اGـوافق 22 يـنـايـر سـنة r2013 يـتـضـمن تـعـيـX أعـضـاء مـجـلس إدارة اGـدرسـة الـعـلـيا
للقضاء.......................................................................................................................................................

وزارة الطاقة وا@ناجموزارة الطاقة وا@ناجم

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1434 اGوافق 18 فبراير سنة r2013 يحدد عدد اGنـاصب العليا الوظيفية
لألسالك اخلاصة باإلدارة اGكلفة بالطاقة واGناجم..............................................................................................
قــرار مــؤرّخ في 14 شـــعــبــان عــــام 1433 اGـــوافــق 4 يــولــيــو ســنــة r2012 يــتــضـــمّن تــعــيــX أعــضـــاء الــلّــجــنــة الــتـــقــنــيــة لــلــمــواد
واGنتوجات الكيميائية اخلطرة....................................................................................................................

وزارة النقل  وزارة النقل  

قــرارمــؤرخ في8  ربــيع الــثـانـي عـام 1434 اGـوافق 18 فــبــرايــر ســنـة r2013 يــحــدد كــيــفـيــات إعــداد الــتــكــوين اخلــاص لــسـائــقي
السيارات من أجل استرجاع عدد النقاط الضائعة من الرخصة بالنقاط..............................................................

وزارة التجارةوزارة التجارة
قــرار وزاري مـشـتـرك مـؤرّخ في 27 ربـيع الـثـاني عـام 1433 اGـوافق 20  مـارس سـنـة r2012 يـحـدّد كـيـفـيـات تــنـظـيم الـتـكـوين
التـكميـلي قبل الـترقيـة لاللتحـاق ببعض الـرتب التـابعة لألسالك اخلـاصة باإلدارة اGـكلفـة بالتـجارة ومدته ومـحتوى
برامجه....................................................................................................................................................

وزارة السياحة وزارة السياحة والصناعة التقليديةوالصناعة التقليدية
قـرار وزاري مــشـتــرك مـؤرّخ في 9  ربــيع الـثــاني عـام 1434 اGـوافق 19  فــبـرايـر سـنـة r2013 يـحـدّد شــروط وكـيـفــيـات إجـراء
االمتحان التأهيلي للحصول على رتبة احلرفي..............................................................................................

وزارة البريد وتكنولوجيات وزارة البريد وتكنولوجيات اإلعالم واالتصالاإلعالم واالتصال
قــرار مـؤرّخ في 2  جــمــادى األولـى عـام 1433 اGـوافـق 25 مـارس ســنـة r2012 يــتــضــمّن إنــشــاء الـلــجــنــة الـقــطــاعــيــة لـلــصــفــقـات
العمومية لوزارة البريد وتكنولوجيات اإلعالم واالتصال وتعيX أعضائها........................................................

قـرار مؤرخ في 4 جـمـادى األولـى عام 1433 اGـوافق 27 مـارس سـنـة r2012 يـتـضـمن تـعـيـX أعـضـاء اجملـلس الـتـوجـيـهي لـلـمـعـهد
الوطني للبريد و تكنولوجيات اإلعالم و االتصال.............................................................................................
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مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة
- و�ــــقــــتــــضـى اGــــرســــــوم الــــرئــــــاسي رقم 12 - 325
اGــؤرخ في 16 شـوال عـام 1433 اGوافق 3  سبـتمبـر سنة

rالوزير األول Xتضمن تعيG2012 وا

- و�ــــقــــتــــضـى اGــــرســــــوم الــــرئــــــاسي رقم 12 - 326
اGــؤرخ في 17 شـوال عـام 1433 اGوافق 4  سبـتمبـر سنة

rأعضاء احلكومة Xتضمن تعيG2012 وا

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

اGــاداGــادّة األولى :ة األولى :  تـــنــــشـــأr ابـــتـــداء من مـــوسم الـــدخـــول
اGـدرسي r2013 - 2012 اGــتـوسـطــات اGـذكــورة في اGـلـحق

األول بهذا اGرسوم.
اGاداGادّة ة 2 : :  تـلغىr ابـتـداء من موسم الـدخـول اGدرسي
r2013 - 2012 اGــتــوســـطــات اGــذكـــورة في اGــلــحـق الــثــاني

بهذا اGرسوم.
اGـاداGـادّة ة 3 : : يـنشـر هـذا اGـرسـوم في اجلريـدة الـرّسـمـيّة

للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.
حـرّر بــاجلــزائـر في 6 رمــضــان عـام 1434 اGـوافق 15

يوليو سنة 2013.
عبد اGالك ساللعبد اGالك سالل

مـــرســـوم تــــنـــفـــيـــذي رقم مـــرســـوم تــــنـــفـــيـــذي رقم 13 -  - 265  مــــؤرخ في  مــــؤرخ في 6 رمـــضـــان رمـــضـــان
عــام عــام 1434 اGــوافق  اGــوافق 15 يــولـــيــو ســـنــة  يــولـــيــو ســـنــة r2013 يـــتـــضــمنr يـــتـــضــمن

إنشاء متوسطات وإلغاء أخرى.إنشاء متوسطات وإلغاء أخرى.
ــــــــــــــــــــــ

rإنّ الوزير األول
rبناء على تقرير وزير التربية الوطنية -

-  وبـــنــاء عــلى الـــدّســتــورr ال ســيّـــمــا اGــادّتــان 85 - 3
rو125 (الفقرة 2) منه

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 08-04 اGــــؤرخ في 15
مـحـرم عام 1429 اGـوافق 23 يـنـايـر سـنـة 2008 واGـتـضمن
القـانـون التـوجـيهي لـلـتـربيـة الـوطنـيـةr ال سيـمـا اGادة 82

rمنه
- و�قـتـضى اGـرسـوم الـرئـاسي رقم 97-104 اGـؤرخ
في 28 ذي الــقــعــدة عــام 1417 اGــوافق 5 أبــريل ســنــة 1997
واGـتــعـلـق بـتــسـمــيــة األمـاكن واGــبــاني الـعــمــومـيــة وإعـادة

rتسميتها

اGلحق األولاGلحق األول
قائمة اGتوسطات اGنشأة للسنة الدراسية قائمة اGتوسطات اGنشأة للسنة الدراسية 2012 /  / 2013

تنركوك

الظهرة
بني بوعطب

الشطية

جتنة
البريرة

األغواط
سيدي بوزيد

أم البواقي
عX فكرون

رمزرمز
الواليةالوالية

رمزرمزالواليةالوالية
البلديةالبلدية

رقم التعريفرقم التعريفالبلديةالبلدية
الوطنيالوطني

العنوانالعنوانتسمية اGؤسسةتسمية اGؤسسة

01

02

03

04

أدرار

الشلف

األغواط

أم البواقي

01.16

02.12

02.17

02.20

02.29

02.32

03.01

03.15

04.01

04.23

تنركوك

الظهرة
بني بوعطب

الشطية

جتنة
البريرة

األغواط
سيدي بوزيد

أم البواقي
عX فكرون

7730

7731

7732

7733

7734

7735

7736

7737

7738

7739

متوسطة عX حمو

متوسطة برج البعل
متوسطة بني بوعطب مركز

مـتوسـطـة الـشـيخ الـعـربي الـتـبسي
اجلديدة

متوسطة سيدي زيان
متوسطة القصور

متوسطة حي احملافير
متوسطة عX سخونة

متوسطة قرية سيدي ارغيس
متوسطة مسري السبتي
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عX يقوت
وادي اGاء
وادي شعبة

بريكة

فرعون

اللواطة
اللواطة
كرزاز

البليدة
الصومعة
بوفاريك
األربعاء
األربعاء

البويرة
تاغزوت
الدشمية

عX تالوت
الرمشي

إبن سكران
ندرومة

تيارت

فريحة

الرويبة

بوزريعة
بابا حسن

عX البنيان

اجللفة
مجبرة

حاسي بحبح
عX اإلبل

رمزرمز
الواليةالوالية

رمزرمزالواليةالوالية
البلديةالبلدية

رقم التعريفرقم التعريفالبلديةالبلدية
الوطنيالوطني

العنوانالعنوانتسمية اGؤسسةتسمية اGؤسسة

باتنة

بجاية

بشار

البليدة

البويرة

تلمسان

تيارت

تيزي وزو

اجلزائر شرق

اجلزائر وسط

اجلزائر غرب

اجللفة

05.22

05.33

05.37

05.42

06.03

08.14

08.14

08.18

09.01

09.11

09.16

09.17

09.17

10.01

10.09

10.31

13.03

13.04

13.24

13.40

14.01

15.04

16.38

16.11

16.47

16.57

17.01

17.02

17.04

17.30

عX يقوت
وادي اGاء
وادي شعبة

بريكة

فرعون

اللواطة
اللواطة
كرزاز

البليدة
الصومعة
بوفاريك
األربعاء
األربعاء

البويرة
تاغزوت
الدشمية

عX تالوت
الرمشي

إبن سكران
ندرومة

تيارت

فريحة

الرويبة

بوزريعة
بابا حسن

عX البنيان

اجللفة
مجبرة

حاسي بحبح

عX اإلبل

7740

7741

7742

7743

7744

7745

7746

7747

7748

7749

7750

7751

7752

7753

7754

7755

7756

7757

7758

7759

7760

7761

7762

7763

7764

7765

7766

7767

7768

7769

متوسطة عX يقوت اجلديدة
متوسطة حي بن علي
متوسطة وادي شعبة

مــتـــوســطـــة حي الــنـــصــر - طــريق
اجلزار

متوسطة آيت أونير

متوسطة شكيمي مبروك
متوسطة اقدال اجلديدة

متوسطة الزاوية

متوسطة حي بن بوالعيد
متوسطة حي عدل

متوسطة مفدي زكريا اجلديدة
متوسطة حي 2956 مسكن (1)
متوسطة حي 2956 مسكن (2)

متوسطة سعيد اعبيد
متوسطة مركالة

متوسطة بن سحابة

متوسطة عX تالوت
متوسطة سيدي احمد
متوسطة إبن سكران

متوسطة اخلريبة

متوسطة حي التفاح

متوسطة فريحة اجلديدة

متـوسطـة عبـد الكـبير بـن الربيع
اجلديدة

متوسطة بوحمام
متوسطة حي عدل - بابا حسن

متوسطة حي 1600 مسكن

متوسطة حاشي معمر 2
متوسطة اGعلبة

متوسطة حي السكنات االجتماعية
متوسطة عامرة اجلديدة

05

06

08

09

10

13

14

15

16

17

اGلحق األول (تابع)اGلحق األول (تابع)
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جيجل

سطيف
عX احلجر
العلمة

عX شرشار
أم الطوب

سيدي بلعباس

إبن باديس
(الهرية)

ديدوش مراد
اخلروب

اخلروب

اGدية
بني سليمان

بوغزول

أوالد مع الله

خبانة
سيدي هجرس

Xحس
اGنور
عوف

احملمديّة
احملمديّة
بوهني

ورقلة

رمزرمز
الواليةالوالية

رمزرمزالواليةالوالية
البلديةالبلدية

رقم التعريفرقم التعريفالبلديةالبلدية
الوطنيالوطني

العنوانالعنوانتسمية اGؤسسةتسمية اGؤسسة

18.01

19.01

19.18

19.20

21.06

21.28

22.01

25.03

25.05

25.06

25.06

26.01

26.46

26.51

27.26

28.07

28.18

29.04

29.21

29.23

29.31

29.31

29.37

30.01

جيجل

سطيف
عX احلجر
العلمة

عX شرشار
أم الطوب

سيدي بلعباس

إبن باديس
(الهرية)

ديدوش مراد
اخلروب

اخلروب

اGدية
بني سليمان

بوغزول

أوالد مع الله

خبانة
سيدي هجرس

Xحس
اGنور
عوف

احملمديّة
احملمديّة
بوهني

ورقلة

7770

7771

7772

7773

7774

7775

7776

7777

7778

7779

7780

7781

7782

7783

7784

7785

7786

7787

7788

7789

7790

7791

7792

7793

متوسطة مزغيطان

متوسطة الهضاب
متوسطة الهدادرة

متوسطة العلمة مركز

متوسطة عX شرشار
متوسطة أم الطوب

مــــتــــوســــطــــة غـــــربي عــــبــــد الــــقــــادر
اجلديدة

متوسطة إبن باديس (الهرية)

متوسطة ديدوش مراد
مــتـوســطـة الــوحـدة اجلــواريـة 17 -

اGدينة اجلديدة علي منجلي
مــتـوســطـة الــوحـدة اجلــواريـة 13 -

اGدينة اجلديدة علي منجلي

متوسطة حي طيطن
مــــتـــوســــطــــة الـــعــــقــــيـــد عــــمــــيـــروش

اجلديدة
 متوسطة بوغزول مركز

 متوسطة أوالد مع الله

 متوسطة اGدخل الشرقي
 متوسطة سيدي هجرس مركز

متوسطة حسX اجلديدة
متوسطة أوالد بوستة

متوسطة زيان اGهدي اجلديدة
متوسطة احملمديّة مركز
متوسطة الصحاورية

متوسطة بوهني

متوسطة حي غربوز اجلديدة

جيجل

سطيف

سكيكدة

سيدي
بلعباس

قسنطينة

اGدية

مستغا�

اGسيلة

معسكر

ورقلة

18

19

21

22

25

26

27

28

29

30

اGلحق األول (تابع)اGلحق األول (تابع)
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وهران 

قديل
قديل

بئر اجلير

بئر اجلير
بوتليليس

كراكدة

برج عمر إدريس
إن أميناس 
إن أميناس 

بودواو 
أوالد موسى

تورقة
عمال

الطارف

احلمراية
حاسي خليفة

متوسة
ششار
تامزة

انسيغة 
احململ
مصارة

ترقالت 

القليعة

سيدي مروان
ترعي باينان 

رمزرمز
الواليةالوالية

رمزرمزالواليةالوالية
البلديةالبلدية

رقم التعريفرقم التعريفالبلديةالبلدية
الوطنيالوطني

العنوانالعنوانتسمية اGؤسسةتسمية اGؤسسة

31.01

31.02

31.02

31.03

31.03

31.24

32.15

33.04

33.06

33.06

35.02

35.17

35.20

35.24

36.01

39.09

39.13

40.02

40.11

40.14

40.15

40.17

40.18

41.25

42.24

43.18

43.23

7794

7795

7796

7797

7798

7799

7800

7801

7802

7803

7804

7805

7806

7807

7808

7809

7810

7811

7812

7813

7814

7815

7816

7817

7818

7819

7820

مـــــــتـــــــوســــــــطـــــــة حـي الـــــــروشي -
بوعمامة

متوسطة كريشتل 
متوسطة قديل اجلديدة

متـوسـطة حي سـيدي الـبشـير-
بن داود 

متوسطة حي اGستقبل
متوسطة بوتليليس

متوسطة كراكدة

متوسطة زاوية سيدي موسى 
متوسطة أوهانت

متوسطة بركات العرافي

متوسطة احلال�ية
متوسطة أوالد موسى

متوسطة تورقة
متوسطة بوعيدل

متوسطة سيدي بلقاسم 

متوسطة احلمراية
متوسطة اGرزاقة

متوسطة متوسة اجلديدة
متوسطة الزاوية 
متوسطة تامزة

متوسطة انسيغة اجلديدة
متوسطة احململ اجلديدة

متوسطة مصارة اجلديدة

مـــــــتـــــــوســــــــطـــــــة بــــــــوروبي عــــــــلي
اجلديدة

متوسطة حي عدل

متوسطة فرضوة
متوسطة سماش 

31

32

33

35

36

39

40

41

42

43

وهران

البيض

إيليزي

بومرداس

الطارف

الوادي

خنشلة

سوق
أهراس

تيبازة

ميلة

اGلحق األول (تابع)اGلحق األول (تابع)

وهران 

قديل
قديل

بئر اجلير

بئر اجلير
بوتليليس

كراكدة

برج عمر إدريس
إن أميناس 
إن أميناس 

بودواو 
أوالد موسى

تورقة
عمال

الطارف

احلمراية
حاسي خليفة

متوسة
ششار
تامزة

انسيغة 
احململ
مصارة

ترقالت 

القليعة

سيدي مروان
ترعي باينان 
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عX الدفلى 
حمام ريغة

عسلة

قصدير

عX تموشنت
حمام بوحجار
حمام بوحجار
بني صاف

العطف
زلفانة 
بونورة

غليزان
سيدي  لزرق

رمزرمز
الواليةالوالية

رمزرمزالواليةالوالية
البلديةالبلدية

رقم التعريفرقم التعريفالبلديةالبلدية
الوطنيالوطني

العنوانالعنوانتسمية اGؤسسةتسمية اGؤسسة

44.01

44.05

45.07

45.11

46.01

46.04

46.04

46.23

47.07

47.08

47.10

48.01

48.06

عX الدفلى 
حمام ريغة

عسلة

قصدير

عX تموشنت
حمام بوحجار
حمام بوحجار
بني صاف

العطف
زلفانة 
بونورة

غليزان
سيدي  لزرق

7821

7822

7823

7824

7825

7826

7827

7828

7829

7830

7831

7832

7833

متوسطة عX الدفلى مركز
متوسطة اجلبابرة

مـتـوسـطة صـالح الديـن األيوبي
اجلديدة

 متوسطة عبد اGولى 

متوسطة ابخيت احلاج 
متوسطة عX البيضاء
متوسطة حمام بوحجار
متوسطة اإلمام الغزالي

متوسطة حي الشرفة اجلديدة
متوسطة حي اجملاهدين 

متوسطة بني يزقن اجلديدة

متوسطة حجوط بوخا�
متوسطة  بلمنور عواد 

عX الدفلى

النعامة

Xع
تموشنت

غرداية

غليزان

44

45

46

47

48

اGلحق األول (تابع)اGلحق األول (تابع)

اGلحق الثانياGلحق الثاني
قائمة اGتوسطات قائمة اGتوسطات اGلغاة للسنة الدراسية اGلغاة للسنة الدراسية 2012 /  / 2013

الشطية

أم البواقي 

عX فكرون

باتنة

بريكة

فرعون

اللواطة

اللواطة

رمزرمز
الواليةالوالية

رمزرمزالواليةالوالية
البلديةالبلدية

رقم التعريفرقم التعريفالبلديةالبلدية
الوطنيالوطني

العنوانالعنوانتسمية اGؤسسةتسمية اGؤسسة

02.20

04.01

04.23

05.01

05.42

06.03

08.14

08.14

الشطية

أم البواقي 

عX فكرون

باتنة

بريكة

فرعون

اللواطة

اللواطة

00091

7738

7739

00211

7741

7744

03595

03130

مـتوسـطـة الـشـيخ الـعـربي الـتـبسي
الـــــــقــــــد�ـــــــة (تـــــــهـــــــدم)(تــــــنـــــــقـل إلى
مــــــتــــــوســــــطــــــة الـــــشــــــيـخ الــــــعــــــربي

التبسي اجلديدة)
مـــتـــوســـطـــة قـــريـــة ســـيـــدي ارغـــيس

اجلديدة (حتول إلى ثانوية)
مـتـوسطـة مـسـري السـبـتي اجلـديدة

(حتول إلى ثانوية) 
متوسطـة اإلخوة العمـراني القد�ة

(حتول إلى ثانوية)
متوسطة حي النصر طريق اجلزار

اجلديدة (حتول إلى ثانوية)
مــتـوســطــة آيت أونـيــر  (حتـول إلى

ثانوية)
مـتـوسـطة أقـدال الـقـد�ـة (تـعاد إلى
الــتـــعــلــيـم االبــتــدائي) (تـــنــقل إلى

متوسطة أقدال اجلديدة) 
متـوسطـة شكـيـمي مبـروك القـد�ة
(تـــــهــــدم)(تـــــنــــقل إلـى مــــتـــــوســــطــــة

شكيمي مبروك اجلديدة)

02

04

05

06

08

الشلف

أم البواقي

باتنة

بجاية

بشار
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- و�ــــقــــتــــضـى اGــــرســــــوم الــــرئــــــاسي رقم 12 - 326
اGــؤرخ في 17 شـوال عـام 1433 اGوافق 4  سبـتمبـر سنة

rأعضاء احلكومة Xتضمن تعيG2012 وا

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

اGــاداGــادّة األولى :ة األولى :  تـــنــــشـــأr ابـــتـــداء من مـــوسم الـــدخـــول
اGــدرسي r2013 - 2012 الــثــانــويــات اGــذكــورة في اGــلــحق

األول بهذا اGرسوم.
اGاداGادّة ة 2 : :  تـلغىr ابـتـداء من موسم الـدخـول اGدرسي
r2013 - 2012 الثانويـات اGذكورة في اGلحق الثاني بهذا

اGرسوم.
اGـاداGـادّة ة 3 : : يـنشـر هـذا اGـرسـوم في اجلريـدة الـرّسـمـيّة

للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.
حـرّر بــاجلــزائـر في 6 رمــضــان عـام 1434 اGـوافق 15

يوليو سنة 2013.
عبد اGالك ساللعبد اGالك سالل

رمـــضـــان مــــرســــوم تـــنــــفـــيــــذي رقم مــــرســــوم تـــنــــفـــيــــذي رقم 13 -  - 266 مــــؤرخ في  مــــؤرخ في 6 رمـــضـــان 
عــام عــام 1434 اGــوافق  اGــوافق 15 يــولـــيــو  يــولـــيــو ســـنــة ســـنــة r2013 يـــتـــضــمنr يـــتـــضــمن

إنشاء ثانويات وإلغاء أخرى.إنشاء ثانويات وإلغاء أخرى.
ــــــــــــــــــــــ

rإنّ الوزير األول
rبناء على تقرير وزير التربية الوطنية -

-  وبـــنــاء عــلى الـــدّســتــورr ال ســيّـــمــا اGــادّتــان 85 - 3
rو125 (الفقرة 2) منه

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 08-04 اGــــؤرخ في 15
مـحـرم عام 1429 اGـوافق 23 يـنـايـر سـنـة 2008 واGـتـضمن
rادة 82 منهGال سيما ا rالقانون التوجيهي للتربية الوطنية
- و�قـتـضى اGـرسـوم الـرئـاسي رقم 97-104 اGـؤرخ
في 28 ذي الــقــعــدة عــام 1417 اGــوافق 5 أبــريل ســنــة 1997
واGـتــعـلـق بـتــسـمــيــة األمـاكن واGــبــاني الـعــمــومـيــة وإعـادة

rتسميتها
- و�ــــقــــتــــضـى اGــــرســــــوم الــــرئــــــاسي رقم 12 - 325
اGــؤرخ في 16 شـوال عـام 1433 اGوافق 3  سبـتمبـر سنة

rالوزير األول Xتضمن تعيG2012 وا

تلمسان

تيارت

سوقر

الرويبة

سيدي بلعباس

بني سليمان

بوڤزول

عوف

ترقالت

عسلة

رمزرمز
الواليةالوالية

رمزرمزالواليةالوالية
البلديةالبلدية

رقم التعريفرقم التعريفالبلديةالبلدية
الوطنيالوطني

العنوانالعنوانتسمية اGؤسسةتسمية اGؤسسة

13.01

14.01

14.16

16.38

22.01

26.46

26.51

29.23

41.25

45.07

00726

07584

05167

02431

05190

03782

07783

02160

03815

02955

مـتــوســطــة ســجــلــمــاسي  بــلـقــاسم -
أبوتاشفX(2) حتول إلى ثانوية)
مــتـوســطـة حـي شـعــيب  (حتـول إلى

ثانوية)
مـــــتـــــوســـــطـــــة  طـــــريـق عـــــX الـــــذهب

(حتول إلى ثانوية)
مـتــوسـطـة عـبــد الـكـبـيــر بن الـربـيع
الـــــــقــــــد�ـــــــة (تـــــــهـــــــدم)(تــــــنـــــــقـل إلى
متوسطـة عبد الكـبير بن الربيع

اجلديدة)
مـتـوسطـة غـربي عبـدالـقادرالـقـد�ة
(تـــعـــاد إلى الـــتـــعــلـــيـم االبــتـــدائي)
(تـــــنـــــقـل إلى مـــــتـــــوســـــطـــــة غـــــربي

عبدالقادر اجلديدة)   
متوسطـة العقيد عـميروش القد�ة

(حتول إلى ثانوية)
مــتــوســـطــة بــوڤـــزول مــركــز (حتــول

إلى ثانوية)
مـــتـــوســـطـــة زيـــان اGـــهـــدي الـــقـــد�ـــة
(تــــهــــدم) (تــــنــــقل إلـى مــــتــــوســــطـــة

زيان اGهدي اجلديدة)    
مــتـــوســـطــة بـــوروبي عـــلي الــقـــد�ــة
(تــــهــــدم) (تــــنــــقل إلـى مــــتــــوســــطـــة

بوروبي علي اجلديدة)    
مــــتــــوســـــطــــة صالح الــــديـن األيــــوبي
الـــــقـــــد�ــــــة(تـــــعـــــاد إلى الــــــتـــــعـــــلـــــيم
االبـتـدائي) (تـنــقل إلى مـتـوسـطـة
صالح الدين األيوبي اجلديدة)   

تلمسان

تيارت

اجلزائر شرق

سيدي بلعباس

اGدية

معسكر

سوق أهراس

النعامة

13

14

16

22

26

29

41

45

اGلحق الثاني (تابع)اGلحق الثاني (تابع)

تلمسان

تيارت

سوقر

الرويبة

سيدي بلعباس

بني سليمان

بوڤزول

عوف

ترقالت

عسلة
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اGلحق األولاGلحق األول
قائمة الثانويات اGنشأة للسنة الدراسية قائمة الثانويات اGنشأة للسنة الدراسية 2012 /  / 2013

أوالد السعيد
زاوية كنتة
فنوغيل
دلدول
اGطارفة
XمGتا

أوالد عيسى

الشلف

الشلف
وادي سلي 
أوالد عباس
الكر�ية
الشطية
البريرة

قصر احليران
البيضة

أم البواقي
احلرملية

عX فكرون

باتنة
باتنة
باتنـة
باتنـة
غسيرة

عX يقوت
فسديس

قصر بلزمة
سقانة
تكسلنت
بومقار
بريكة

زانات البيضاء

رمزرمز
الواليةالوالية

رمزرمزالواليةالوالية
البلديةالبلدية

رقم التعريفرقم التعريفالبلديةالبلدية
الوطنيالوطني

العنوانالعنوانتسمية اGؤسسةتسمية اGؤسسة

أدرار

الشلف

األغواط

أم البواقي

باتــــــنة

01 10

01 11

01 15

01 17

 01 20

01 24

01 27

02 01

02 01

02 05

02 15

02 16

02 20

02 32

03 02

03 20

04 01

04 22

04 23

05 01

05 01

05 01

05 01

05 02

05 22

05 23

05 28

05 29

05 38

05 41

05 42

05 54

أوالد السعيد
زاوية كنتة
فنوغيل
دلدول
اGطارفة
XمGتا

أوالد عيسى

الشلف

الشلف
وادي سلي 
أوالد عباس
الكر�ية
الشطية
البريرة

قصر احليران
البيضة

أم البواقي
احلرملية

عX فكرون

باتنة
باتنة
باتنـة
باتنـة
غسيرة

عX يقوت
فسديس

قصر بلزمة
سقانة
تكسلنت
بومقار
بريكة

زانات البيضاء

ثانوية أوالد السعيد
ثانوية زاوية كنتة

ثانوية فنوغيل
ثانوية دلدول

ثانوية أوالد محمود
XمGثانوية تا

ثانوية أوالد عيسى

ثـــانـــويــــة اGـــديــــنـــة اجلـــديــــدة حي بن
سونة

ثانوية اGدينة اجلديدة الشرفة
ثانوية  وادي سلي اجلديدة

ثانوية اإلخوة بلغالي 
ثانوية الكر�ية اجلهة اجلنوبية
ثانوية السالم (اGدينة اجلديدة)

ثانوية البريرة مركز

ثانوية قصر احليران
ثانوية البيضة

ثانوية قرية سيدي ارغيس
ثانوية احلرملية مركز

ثانوية حي الفتح

ثانوية وادي الشعبة (حملة 3)
ثانوية اإلخوة العمراني اجلديدة

ثانوية العربي التبسي 1
ثانوية العربي التبسي  2

ثانوية غسيرة
ثانوية هواري بومدين
ثانوية فسديس اجلديدة

ثانوية قصر بلزمة اجلديدة
ثانوية سقانة اجلديدة

ثانوية تكسلنت اجلديدة 
ثانوية بومقار اجلديدة

ثانوية حي النصر - طريق اجلزار
ثانوية زانات البيضاء اجلديدة

01

02

03

04

05

7834

7835

7836

7837

7838

7839

7840

7841

7842

7843

7844

7845

7846

7847

7848

7849

7850

7851

7852

7853

7854

7855

7856

7857

7858

7859

7860

7861

7862

7863

7864

7865
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اGلحق األول (تابع)اGلحق األول (تابع)

فرعون

عرق فراج
تاغيت

أوالد سالمة

البويرة
أحنيف

سور الغزالن

تلمســان
عX تالوت
إبن سكران
منصورة

تيارت
سوقــر

تخــمارت

الكليتوس
الرويبـة

القبـــــة

تسالة اGرجة
الدرارية 

عX بنيان

دويس
مسعد 
القطارة

حد الصحاري

الشقفة

سطيـف
معاوية

عX احلجر
أوالد عدوان

رمزرمز
الواليةالوالية

رمزرمزالواليةالوالية
البلديةالبلدية

رقم التعريفرقم التعريفالبلديةالبلدية
الوطنيالوطني

العنوانالعنوانتسمية اGؤسسةتسمية اGؤسسة

06 03

08 02

08 13

09 15

10 01

10 06

10 38

13 01

13 03

13 24

13 51

14 01

14 16

14 37

16 33

16 38

16 18

16 34

16 49

16 57

17 15

17 17

17 18

17 20

18 07

19 01

19 12

19 18

19 24

فرعون

عرق فراج
تاغيت

أوالد سالمة

البويرة
أحنيف

سور الغزالن

تلمســان
عX تالوت
إبن سكران
منصورة

تيارت
سوقــر

تخــمارت

الكليتوس
الرويبـة

القبـــــة

تسالة اGرجة
الدرارية 

عX بنيان

دويس
مسعد 
القطارة

حد الصحاري

الشقفة

سطيـف
معاوية

عX احلجر
أوالد عدوان

7866

7867

7868

7869

7870

7871

7872

7873

7874

7875

7876

7877

7878

7879

7880

7881

7882

7883

7884

7885

7886

7887

7888

7889

7890

7891

7892

7893

7894

ثانوية آيت أونير اجلديدة

ثانوية عرق فراج
ثانوية تاغيت 

ثانوية أوالد سالمة

ثانوية طريق حيزر
ثانوية أحنيف

ثانوية سور الغزالن

2 Xثانوية أبو تشف
ثانوية عX تالوت 
ثانوية بن سكران 

ثانوية بوهناق 

ثانوية حي شعيب محمد
ثانوية طريق عX الذهب 

ثانوية تخــمارت مركز

ثانوية الرماضنية اجلديدة
ثانوية اGدخل الغربي الرويبة

ثانوية حي قاريدي

ثانوية تسالة اGرجة
ثــانــويــة مــنــطــقــة اإلســكــان اجلــديــدة

السبالة
ثانوية حي  1600مسكن تساهمي

ثانوية دويس
ثانوية دمــــــد 
ثانوية القطارة

ثانوية حد الصحاري

ثانوية  بوهرين الشريف

ثانوية قاوة اجلديدة
ثانوية معاوية

ثانوية عX احلجر
ثانوية أوالد عدوان اجلديدة

06

08

09

10

13

14

16

17

18

19

بجاية

بشار

البليدة

البويرة

تلمسان

تيارت

اجلزائر
شرق

اجلزائر
وسط

اجلزائر
غرب

اجللفة

جيجل

سطيف
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اGلحق األول (تابع)اGلحق األول (تابع)

بني ولبان
عX قشرة

سيدي بلعباس
رأس اGاء

البونـــــي

بن جـــــراح
بوحشانـــة

بوجريو مسعود

اGديـــة 
عX بوسيف
بني سليمان

ميهـوب
بوغزول
تابـــالط

عX احلجل
عX فارس

معسكر
فروحة
عــوف
سيــــق
احملمدية
بوهني
اGأمونية

الرويسات

رمزرمز
الواليةالوالية

رمزرمزالواليةالوالية
البلديةالبلدية

رقم التعريفرقم التعريفالبلديةالبلدية
الوطنيالوطني

العنوانالعنوانتسمية اGؤسسةتسمية اGؤسسة

بني ولبان
عX قشرة

سيدي بلعباس
رأس اGاء

البونـــــي

بن جـــــراح
بوحشانـــة

بوجريو مسعود

اGديـــة 
عX بوسيف
بني سليمان

ميهـوب
بوغزول
تابـــالط

عX احلجل
عX فارس

معسكر
فروحة
عــوف
سيــــق
احملمدية
بوهني
اGأمونية

الرويسات

7895

7896

7897

7898

7899

7900

7901

7902

7903

7904

7905

7906

7907

7908

7909

7910

7911

7912

7913

7914

7915

7916

7917

7918

ثانوية بني ولبان
ثانوية عX قشرة مركـــز

ثانوية أحمد بن بلــة
ثانوية حي رأس اGاء اجلديدة 

ثانوية حي القطب اجلامعـــي

ثانوية بن جــــــراح اجلديدة
ثانوية بوحشانـــة اجلديدة

ثانوية بوجريو مسعود 

ثانوية القطب احلضري
ثانوية عX بوسيف 

ثانوية العقيد عميروش 
ثانوية ميهـوب

ثانوية القطب احلضري
ثانوية اGنطقة احلضرية تابالط

ثانوية عمر اخملتار اجلديدة
ثانوية عX فارس مركز

ثانوية خصيبية
ثانوية فروحة اجلديدة
ثانوية عوف اجلديدة
ثانوية سيق اجلديدة

ثانوية احملمدية
ثانوية بوهني اجلديدة

ثانوية اGأمونية اجلديدة

ثانوية سكـرة

21

22

23

24

25

26

28

29

30

سكيكدة

سيدي
بلعباس

عنابة

قاGة

قسنطينة

اGديــــة

اGسيلـة

معسكر

ورقلة

21 21

21 27

22 01

22 23

23 05

24 11

24 17

25 11

26 01

26 04

26 46

26 50

26 51

26 52

28 17

28 37

29 01

29 13

29 23

29 26

29 31

29 37

29 39

30 05
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اGلحق األول (تابع)اGلحق األول (تابع)

السانية
أرزيو

مرسى احلجاج
وادي تليالت

سيدي الشحمي
بوفتيس
بوتليليس

شعبة العامر
بني عمران

تيسمسيلت
برج بونعامة

وادي العلندة
احلمراية

سيدي خليل
العقلة

أوالد رشاش

خلضارة

وادي العثمانية
الرواشد

تسالة اGطاعي

العامرة

تامزورة

القرارة
العطف

رمزرمز
الواليةالوالية

رمزرمزالواليةالوالية
البلديةالبلدية

رقم التعريفرقم التعريفالبلديةالبلدية
الوطنيالوطني

العنوانالعنوانتسمية اGؤسسةتسمية اGؤسسة

7919

7920

7921

7922

7923

7924

7925

7926

7927

7928

7929

7930

7931

7932

7933

7934

7935

7936

7937

7938

7939

7940

7941

7942

ثانوية عX البيضاء
ثانوية الهضاب

ثانوية مرسى احلجاج
ثانوية وادي تليالت اجلديدة

ثانوية النجمة اجلديدة
ثانوية بوفتيس اجلديدة

ثانوية بوتليليس اجلديدة

ثانوية شعبة العامر
ثانوية بني عمران اجلديدة

ثانوية طريق عX البرج
ثانوية برج بونعامة  مركز

ثانوية وادي العلندة
ثانوية احلمراية

ثانوية سيدي خليل
ثانوية العقلة

ثانوية أوالد رشاش

ثانوية خلضارة مركز

ثانوية جبل عقاب
ثانوية الرواشد اجلديدة

ثانوية تسالة اGطاعي مركـــز

ثانوية العامرة مركز

ثانوية تامزورة

ثانوية السحن
ثـــــــــــانـــــــــــويـــــــــــة أبـي عـــــــــــبـــــــــــد الـــــــــــلـه

الفرسطائي

31

35

38

39

40

41

43

44

46

47

وهران

بومرداس

تيسمسيلت

الوادي

خنشلة

سوق
أهراس

ميلــة

عX الدفلى

 Xع
تموشنت

غرداية

31 05

31 06

31 08

31 11

31 13

31 14

31  24

35 13

35 25

38 01

38 02

39 03

39 09

39 23

39 25

40 16

41 11

43 04

43 15

43 16

44 08

46 10

47 06

47 07

السانية
أرزيو

مرسى احلجاج
وادي تليالت

سيدي الشحمي
بوفتيس
بوتليليس

شعبة العامر
بني عمران

تيسمسيلت
برج بونعامة

وادي العلندة
احلمراية

سيدي خليل
العقلة

أوالد رشاش

خلضارة

وادي العثمانية
الرواشد

تسالة اGطاعي

العامرة

تامزورة

القرارة
العطف
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عX يقوت

بوفاريك

عX تالوت

إبن سكران

الشقفـة

عX احلجـل

عــــــوف

احلمرايـة

العطــــف

رمزرمز
الواليةالوالية

رمزرمزالواليةالوالية
البلديةالبلدية

رقم التعريفرقم التعريفالبلديةالبلدية
الوطنيالوطني

العنوانالعنوانتسمية اGؤسسةتسمية اGؤسسة

05 22

09 16

13 03

13 24

18 07

28 17

29 23

39 09

47 07

عX يقوت

بوفاريك

عX تالوت

إبن سكران

الشقفـة

عX احلجـل

عــــــوف

احلمرايـة

العطــــف

04372

00566

05600

00778

01349

02081

05614

05774

03156

ثــانـــويـــة هــواري بـــومــديـن الــقـــد�ــة
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عن األمX العام للحكومةعن األمX العام للحكومة
وبتفويض منهوبتفويض منه

اGدير العام للوظيفة العموميةاGدير العام للوظيفة العمومية
بلقاسم بوشمالبلقاسم بوشمال

وزارة العدلوزارة العدل
قــــرار وزاري مـــشــتـــــرك مــؤرقــــرار وزاري مـــشــتـــــرك مــؤرّخ في خ في 19 جــمــادى الـــثــانــيــة جــمــادى الـــثــانــيــة
يــــحــــدّد  rيــــحــــد r2013 ــــوافق 30 أبــــريـل ســــنــــة  أبــــريـل ســــنــــةGــــوافق  اGعـــــام عـــــام 1434 ا
تـخـصصـات شـهادة الـلـيسـانس وشـهادة اGـاجـستـيرتـخـصصـات شـهادة الـلـيسـانس وشـهادة اGـاجـستـير
في الـتــعــلـيـم الـعــالي لــلـتــوظــيف في بــعض الـرتبفي الـتــعــلـيـم الـعــالي لــلـتــوظــيف في بــعض الـرتب
اخلــاصـــة �ــســتـــخــدمي  أمـــانــات الــضـــبط لــلـــجــهــاتاخلــاصـــة �ــســتـــخــدمي  أمـــانــات الــضـــبط لــلـــجــهــات

القضـائـية.القضـائـية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

rالعام للحكومة Xإن األم
rحافظ األختام rووزير العدل

- �ـقــتــضى اGــرســوم الــرّئــاسيّ رقم 12-326 اGـؤرّخ
في 17 شـــوّال عــام 1433 اGــوافق 4 ســـبـــتــمـــبــر ســـنــة 2012

rأعضـاء احلكومة Xتضمّن تعيGوا

- و�ـقتـضى اGرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 03-190 اGؤرّخ
في 26 صــــفـــــر عـــــام 1424 اGــــوافق 28 أبــــريـل ســــنـــــة 2003

rدير العامّ للوظيفة العموميةGالذي يحدّد صالحيات ا

- و�ـقتـضى اGرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 04-332 اGؤرّخ
في 10 رمــضـان عــام 1425 اGـوافق 24 أكـتـوبــر سـنـة 2004

rحافظ األختام rالذي يحدّد صالحيات وزير العدل

- و�قتضى اGرسوم التّنفيذيّ رقم 08- 409 اGؤرّخ
في 26 ذي احلجّة عام 1429 اGوافق 24 ديسـمبر سنة 2008
واGــتـضـمّن الــقـانـون األسـاسـي اخلـاص �ـسـتــخـدمي أمـانـة
rادّتان 41 و43 منهGال سيّما ا rالضبط للجهات القضائية

- و�ـقـتـضى اGـرسـوم الـرّئـاسيّ  اGـؤرّخ في 7 ربـيع
الـثاني عام 1423 اGوافق 18 يونـيو سـنة 2002 واGـتضمّن

rالعامّ للحكومة Xاألم Xتعي

يقريقرّران مـا يأتي :ران مـا يأتي :

اGــاداGــادّة األولى : ة األولى : تــطـبــيــقــا ألحــكــام اGــادّتـX 41 و43 من
اGـرسوم الـتّـنـفـيذيّ رقم 08- 409 اGـؤرّخ في 26 ذي احلـجّة
rـذكور أعالهGـوافق 24 ديـسـمـبـر سـنة 2008 واGعـام 1429 ا
يــــهـــــدف هــــذا الـــــقــــرار إلـى حتــــديـــــد تــــخـــــصــــصـــــات شــــهــــادة
الـــلـــيــســـانس وشـــهـــادة اGــاجـــســـتـــيــر فـي الــتـــعـــلـــيم الـــعــالي
لــلــتــــوظــيف فـي رتــبـــتي أمـــX قـــسـم ضــبط وأمـــX قــسـم

ضبط رئيسي.

قرارات3 مقرقرارات3 مقرّرات3 آراءرات3 آراء
اGــــاداGــــادّة ة 2 :  : حتــــدّد تــــخــــصــــصــــات شــــهــــادة الـــلــــيــــســــانس
وشـهـادة اGـاجــسـتـيــر اGـنـصــوص عـلـيـهــمـا في اGـادّة األولى

أعالهr كما يأتي :
- العلوم القانونية واإلدارية.

اGـاداGـادّة ة 3 :  : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســمـيّـة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــرّر بـــاجلـــزائـــر في 19 جـــمـــادى الـــثـــانـــيـــة عــام 1434
اGوافق 30 أبريل سنة 2013.

rوزير العدلrوزير العدل
حافظ األختامحافظ األختام
محمد شرفيمحمد شرفي

ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

قــــــرار مـــــــؤرخ في قــــــرار مـــــــؤرخ في 10 ربــــــيـع األول عــــــام  ربــــــيـع األول عــــــام 1434 اGــــــوافق  اGــــــوافق 22
يــنـايــر ســنـة يــنـايــر ســنـة r2013 يــتـضــمن تـعــيـX أعــضـاء مــجـلس يــتـضــمن تـعــيـX أعــضـاء مــجـلس

إدارة اGدرسة العليا للقضاء.إدارة اGدرسة العليا للقضاء.

ــــــــــــــــــــ

�ــــوجب قــــرار مــــؤرخ في 10 ربــــبـع األول عـــام 1434
اGــوافق 22 يــنـــايــر ســـنــة 2013 تــعـــX الــســيــدات والــســادة
اآلتــيــة أســـمــاؤهمr تــطــبـــيــقــا ألحــكــام اGــادة 7 مـن اGــرسـوم
الـــــتــــنــــفـــــيــــذي رقم 05-303 اGــــؤرخ في15 رجـب عـــام 1426
اGـوافق 20 غــشت سـنـة 2005 واGــتـضـمـن تـنـظــيم اGـدرسـة
العليا للقضاء وحتديد كيفيات سيرها وشروط االلتحاق
بـــهـــا ونـــظــام الـــدراســـة فـــيـــهـــا وحـــقــوق الـــطـــلـــبـــة الـــقـــضــاة
وواجــبـــاتـــهمr أعــضـــاء في مـــجـــلس إدارة اGــدرســـة الـــعــلـــيــا

للقضاءG rدة ثالث (3) سنوات:

rالــرئــيس األول لــلــمـحــكــمــة الــعــلــيـا rقــدور بــراجع -
rعضوا

rعضوا rرئيسة مجلس الدولة rفلة هني -

rالنـائب العـام لـدى احملكـمة الـعلـيا rمحـمد قـطـوش -
rعضوا

- مـــحــــمـــد بـــنــــاصـــرr مــــحـــافظ الــــدولـــة لـــدى مــــجـــلس
rعضوا rالدولة
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-  ســــلــــيــــمــــان بــــراهــــيــــمـيr رئــــيس مــــجـــــلس قــــضــــاء
rعضوا rاجلزائر

rرئــيس مــحــكـمــة ســيـدي امــحــمـد rمــحــمـد جــيــمـان -
rعضوا

- رشيد عالنr عميد قضـاة التحقيق �حكمة سيدي
rعضوا rامحمد

- بــــوجــــمــــعــــة آيت أوديـــــةr اGــــديــــر الــــعــــام لــــلــــمــــوارد
rعضوا rالبشرية بوزارة العدل

- عــــمــــر بــــوراوي  وطــــاهــــر حـــجـــارr £ــــثـــلـــX (2) عن
rعضوين rاجمللس األعلى للقضاء

rــثال عن وزيــر الــدفــاع الــوطـني£ rلــطــفي خــلـيــفي -
rعضوا

- حـــســــيـــبـــة بـن صـــفــــةr £ـــثــــلـــة عن الــــوزيـــر اGــــكـــلف
rعضوا rاليةGبا

- إدريس بوكـراr £ثال عن الـوزير اGـكـلف بالـتعـليم
rعضوا rالعالي والبحث العلمي

- الـطـاهر قـلـيلr £ــثال لـلـغـرفـة اجلـزائـريـة لـلـتـجـارة
rعضوا rوالصناعة

(2) Xثـل£ rالـياقوت أكرون وعـبـد الرحـمن ملـزي -
rعضوين rXدرسGعن سلك ا Xمنتخب

- ســيـــد أحــمـــد بـــلــهـــاديr £ــثـال مــنـــتــخـــبـــا عن طــلـــبــة
rعضوا rدرسةGا

وزارة الطاقة وا@ناجموزارة الطاقة وا@ناجم
قرار وزاري مـشترك مؤرخ في قرار وزاري مـشترك مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام  ربيع الثاني عام 1434
اGـوافق اGـوافق 18 فـبـرايـر سـنـة  فـبـرايـر سـنـة r2013 يـحـدد عـدد اGـنـاصبr يـحـدد عـدد اGـنـاصب
الــعـلـيـا الـوظـيـفـيـة لـألسالك اخلـاصـة بـاإلدارة اGـكـلـفـةالــعـلـيـا الـوظـيـفـيـة لـألسالك اخلـاصـة بـاإلدارة اGـكـلـفـة

بالطاقة واGناجم.بالطاقة واGناجم.

ــــــــــــــــــــ

rالعام للحكومة Xإن األم

rاليةGووزير ا

rناجمGووزير الطاقة وا

- �ـقــتــضى اGــرســوم الــرئــاسي رقم 07-307 اGـؤرخ
في 17 رمـضـان عام 1428 اGـوافق 29 سـبـتمـبـر سـنة 2007
الـذي يــحـدد كـيــفـيـات مــنح الـزيــادة االسـتـداللــيـة لــشـاغـلي

rؤسسات واإلدارات العموميةGناصب العليا في اGا

العددالعدد اGناصب العليااGناصب العليا

خبير في الطاقة واGناجم
مدقق في الطاقة واGناجم
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- و�قتـضى اGرسـوم الرئاسي رقم 12- 326 اGؤرخ
في 17 شـــوال عــام 1433 اGــوافق 4 ســـبـــتــمـــبــر ســـنــة 2012

rأعضاء احلكومة Xتضمن تعيGوا
- و�قـتـضى اGرسـوم التـنفـيذي رقم 95- 54 اGؤرخ
في 15 رمــضــان عـام 1415 اGـوافق 15 فــبـرايــر ســنـة 1995

rاليةGالذي يحدد صالحيات وزير ا
- و�ــــقــــتــــضى اGـــــرســــوم الــــتــــنــــفــــيــــذي رقم 03- 190
اGـــــؤرخ في 26 صــــفـــــر عـــــام 1424 اGـــــوافـــــق 28 أبـــــريـــــل
سـنـة 2003 الـذي يــحـدد صالحــيـات اGـديــر الـعــام لـلـوظــيـفـة

rالعمومية
- و�ــــقـــتــــضى اGــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 07- 266 
اGــــؤرخ في 27 شـــعــــبـــان عـــام 1428 اGــــوافق 9 ســــبــــتـــمــــبـــر
ســـــنــــــــة 2007 الـــــذي يـــــحـــــدد صالحـــــيـــــات وزيـــــر الـــــطـــــاقــــة

rناجمGوا
- و�ــــقــــتــــضى اGـــــرســــوم الــــتــــنــــفــــيــــذي رقم 09- 239
اGـــــؤرخ في 29 رجب عــــــــام 1430 اGـــــوافـــــق 22 يـــــولــــــيـــــو
ســــــنـــــــة 2009 واGـــــتــــــضـــــمـن الـــــقــــــانـــــون األســــــاسي اخلـــــاص
بــاGــوظـــفــX اGــنــتــمـــX لألسالك اخلــاصـــة بــاإلدارة اGــكــلــفــة

rناجمGبالطاقة وا
- و�ــــقــــتــــضى اGـــــرســــوم الــــتــــنــــفــــيــــذي رقم 09- 304
اGــؤرخ في 20 رمـــضـــان عــام 1430 اGــوافق 10 ســبـــتـــمـــبــر
ســنــة 2009 واGــتــضــمن إنــشـاء مــديــريــات والئــيـة لــلــطــاقـة

rناجم وتنظيمها وسيرهاGوا
- و�ــقـتـضـى اGـرسـوم الــرئـاسي اGـؤرخ في 7 ربـيع
الـثاني عام 1423 اGوافق 18 يونـيو سـنة 2002 واGـتضمن

rالعام للحكومة Xاألم Xتعي
يقررون ما يأتي:يقررون ما يأتي:

اGـادة األولى:اGـادة األولى: تـطـبـيــقـا ألحـكـام اGـادة 37 من اGـرسـوم
الــــتــــنـــفــــيــــذي رقم 09-239 اGــــؤرخ في 29 رجـب عـــام 1430
اGـوافق 22 يـولـيــو سـنـة 2009 واGـذكـور أعالهr يــهـدف هـذا
الـــقـــرار إلـى حتـــديـــد عـــدد اGـــنــــاصب الـــعـــلـــيــــا الـــوظـــيـــفـــيـــة
rـــنـــاجمGـــكـــلـــفــــة بـــالـــطـــاقــــة واGلـألسالك اخلـــاصـــة بــــاإلدارة ا

كاآلتي:

2: : يــوزع اGــنــصب الــعــالي خــبــيــر فـي الــطــاقـة اGـادة اGـادة 
واGناجم كاآلتي:

rللمديرية العامة للمناجم Xعالي Xمنصب -
rللمديرية العامة للمحروقات Xعالي Xمنصب -

rللمديرية العامة للطاقة Xعالي Xمنصب -
- منصبX عـاليG Xديرية حماية األمالك الطاقوية

rنجميةGوا
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عن األمX العام للحكومةعن األمX العام للحكومة
وبتفويض منهوبتفويض منه

اGدير العام للوظيفة العموميةاGدير العام للوظيفة العمومية
بلقاسم بوشمالبلقاسم بوشمال

 وزير الطاقة وزير الطاقة
واGناجمواGناجم

يوسف يوسفييوسف يوسفي

- علي عـمراويr £ـثل عن الوزيـر اGكلّف بـالداخـلية
rمستخلفا r(دنيةGديرية العامّة للحماية اGا)

- تــــوفــــيق عــــبــــد الــــقــــادر مــــاحيr £ــــثل عـن الــــوزيـــر
rعضوا rكلّف بالشؤون اخلارجيةGا

- فـؤاد فرحـاتr £ـثل عن الـوزيـر اGـكـلّف بـالـشؤون
rمستخلفا rاخلارجية

- بــــــــوعالم أزراراقr £ــــــــثل عـن الــــــــوزيـــــــر اGـــــــكــــــــلّف
rعضوا rبالصناعـة

- يـــــاســــــX نــــــهــــــيـــــتـيr £ــــــثل عـن الــــــوزيـــــر اGــــــكــــــلّف
rمستخلفا rبالصناعة

- نـصـر الـدين بــوكـشـورةr £ـثل عن الــوزيـر اGـكـلّف
rعضوا rبالنّقـل

rـكــلّف بـالــنّـقـلGــثل عن الــوزيـر ا£ rسـمــيـر كـبــيـر -
rمستخلفا

- فـــتــــيـــحـــة بن الــــدينr £ـــثــــلـــة عن الـــوزيــــر اGـــكـــلّف
rعضوا rبالفالحـة

rـكــلّف بـالـفالحـةGـثـل عن الـوزيـر ا£ rعـلـي بـوديـفـة -
rمستخلفا

- حـــــوريـــــــة غـــــريـبr £ـــــثـــــلـــــة عـن الـــــوزيـــــر اGــــــكـــــلّف
rعضوا rبالصّحـة

- عـــبـــد الــرحـــمــان فـــجـــرr £ــثـل عن الــوزيـــر اGـــكــلّف
rمستخلفا rبالصّحة

- كـــــمــــــال ســــــعــــــيــــــديr £ـــــثــل عـن الـــــوزيــــــر اGــــــكــــــلّف
rعضوا rبالتّجـارة

- نـــصـــيــــرة بـــوفــــاســـةr £ــــثـــلــــة عن الــــوزيـــر اGــــكـــلّف
rمستخلفا rبالتّجارة

- نـــــاديــــــة غــــــولـــــةr £ـــــثـــــلــــة عـن اGـــــعــــهـــــد اجلــــــزائــــري
rعضوا rللتقييس

- نـــزيـــهـــة بـــوغــريـــرةr £ـــثـــلـــة عن اGـــعـــهـــد اجلـــزائــري
rمستخلفا rللتقييس

- زهــــيــــر إحــــدانr £ــــثل عـن اGــــدرســــة الــــعــــســــكــــريـــة
rعضوا rتعددة التقنياتGا

- عــــبــــد الــــرحــــمــــان مـــــــزروةr £ـــــثـل عــن اGــــدرســـــة
rمستخلفا rتعـددة التقنيــاتGالعسكريــة ا

- عـبــد اجملـيـد مـزيــغـاشr £ـثل عن الــديـوان الـوطـني
rعضوا rللمتفجرات

- مـــــحـــــمــــد أومـــــدورr £ـــــثل عـن الـــــديــــوان الـــــوطـــــني
للمتفجراتr مستخلفا.

يـعـيّن أعـضـاء الـلّـجـنـة الـتقـنـيـة لـلـمـواد واGـنـتـوجات
الـكــيــمـيــائــيـــة اخلـطـــرة واGــذكـورون أعــالهG rـدة ثـالث (3)

سنـوات قابلة للتجديد.

ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

قـرار مـؤرقـرار مـؤرّخ في خ في 14 شـعــبـان عـــام  شـعــبـان عـــام 1433 اGـوافــق  اGـوافــق 4 يــولـيـو يــولـيـو
سنة سنة r2012 يتضمr يتضمّن تعـيX أعضاء اللن تعـيX أعضاء اللّجـنة التقنيةجـنة التقنية

للمواد واGنتوجات الكيميائية اخلطرة.للمواد واGنتوجات الكيميائية اخلطرة.
ــــــــــــــــــــ

�ــــــوجـب قــــــرار مــــــؤرّخ في 14 شـــــــعــــــبــــــان عــــــام 1433
اGوافق 4 يولـيو سنة 2012 يـعيّن أعضـاء اللّجـنة التـقنية
للـمواد واGـنـتوجـات الكـيـميـائيـة اخلـطرةr تـطبـيـقا ألحـكام
اGــــادّة 4 مـن الــــقـــــرار الــــوزاري اGـــــشــــتـــــرك اGــــؤرّخ في 10
أبــريل سـنـة 2004 الــذي يـحـدّد تـشــكـيـلــة الـلّـجــنـة الـتــقـنـيـة
لــلــمـــوارد واGــنــتــوجـــات الــكــيــمــيـــائــيــة اخلــطـــرة ومــهــامــهــا

وسيرهاr كما يأتي :
- سفيان فرنـانيr £ثل عن الوزير اGـكلّف بالطاقة

rرئيسا rنـاجمGوا
- مــحـمــد مــطالوي وحــمــود زيـانr £ــثــلــX عن وزيـر

rعضوين rالدفاع الوطني
rــثل عن وزيــر الـدفــاع الــوطـني£ rمـحــمــد عـدالوي -

rمستخلفا
- محـمد زكريr £ـثل عن الـوزير اGـكلّف بـالداخـلية

rعضوا r(ديرية العامّة لألمن الوطنيGا)
- نـــــذيـــــر بــــــلـــــعـــــكـــــرومr £ـــــثـل عن الـــــوزيــــــر اGـــــكـــــلّف

rعضوا r(دنيةGديرية العامّة للحماية اGا) بالداخلية
- عــــبــــد الــــنــــور حــــديــــدr £ــــثل عـن الــــوزيــــر اGــــكــــلّف

rمستخلفا r(ديرية العامّة لألمن الوطنيGا) بالداخلية

 وزير اGالية وزير اGالية
كر¥ جوديكر¥ جودي

- مـــــــنـــــــصب عـــــــال واحـــــــد لـــــــلـــــــمـــــــديـــــــريـــــــة الـــــــعـــــــامـــــــة
لالستراتيجية واالقتصاد والتنظيم.

اGــادة اGــادة 3: : يـــوزع اGــنــصـب الــعــالـي مــدقق في الـــطــاقــة
واGـــنـــاجمr �ـــعـــدل مـــنـــصــبـــX عـــالـــيـــX عــلـى مـــســتـــوى كل

rناجمGمديرية والئية للطاقة وا
اGـادة اGـادة 4 :: يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرســمـيـة

للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.
حرر بـاجلـزائر في 8 ربيع الـثـاني عام 1434 اGوافق

18 فبراير سنة 2013.
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وزارة النقل  وزارة النقل  
قــــرارمــــؤرخ في قــــرارمــــؤرخ في 8  ربـــــيع الــــثـــــاني عــــام  ربـــــيع الــــثـــــاني عــــام 1434 اGــــوافق  اGــــوافق 18
فـبـرايـر سـنـة فـبـرايـر سـنـة r2013 يـحـدد كــيـفـيـات إعــداد الـتـكـوينr يـحـدد كــيـفـيـات إعــداد الـتـكـوين
اخلـاص لـسـائـقـي الـسـيـارات من أجـل اسـتـرجـاع عـدداخلـاص لـسـائـقـي الـسـيـارات من أجـل اسـتـرجـاع عـدد

النقاط الضائعة من الرخصة بالنقاط.النقاط الضائعة من الرخصة بالنقاط.

ــــــــــــــــــــ

 rإن وزيـر النقـل

- �ـقـتــضى اGـرســوم الـرئـاسي رقم 12- 326 اGـؤرخ
في 17 شـوال عام  1433 اGـوافـق  4 سـبـتـمـبـر سـنــة 2012

rأعضاء احلكومة Xتضمن تعيGوا

- و �ــــقــــتــــضى اGــــرســــوم الــــتــــنــــفــــيــــذي رقم 381-04
اGـؤرخ في 15 شـوال عام  1425 اGـوافق  28 نـوفـمبـر سـنة
 2004 الذي يحدد قـواعد حركة اGرور عـبر الطرقr اGعدل

و اGتمم.

يقــرر ما يـأتي :يقــرر ما يـأتي :

اGادة األولى : اGادة األولى : تطبـيقا ألحكام اGادة  191 مكرر 4 من
اGرسوم الـتنفيذي رقم 04-381 اGؤرخ في  15 شوال عام
rـــذكــور أعالهGــوافق 28 نـــوفــمـــبـــر ســـنــة 2004 و اG1425 ا 

يــهــدف هــذا الــقــرار إلى حتــديــد كــيــفــيــات إعــداد الـتــكــوين
اخلـــاص لــــســــائـــقـي الــــســـيــــارات من أجـل  اســـتــــرجــــاع عـــدد

النقاط الضائعة من الرخصة بالنقاط.

اGـادة اGـادة 2 : : تــقـوم جلـان تــعـلـيق رخـص الـسـيــاقـة بـإعالم
سـائــقي الـسـيـارات الــذين كـانـوا مــوضـوع سـحب لــلـنـقـاط
rــرور عــبــر الــطـرقGعــلى إثــر مــخــالــفـات لــقــواعــد حــركـة ا

بعدد النقاط التي سحبت منهم.

اGــادة اGــادة 3 : : �ـــكن ســـائـــقي الـــســيـــارات اGـــذكـــورين في
اGـادة 2 أعالهr اسـتــرجـاع نـصـف رصـيـدهم من الــنـقـاط إذا

تابعوا تكوينا خاصا على نفقتهم.

4 :: يـــــتـــــمـــــثل الـــــتـــــكــــويـن اخلـــــاص  في تـــــربص اGــــادة اGــــادة 
يـتـضـمن وجــوبـا بـرنـامـجــا حتـسـيـســيـا في أسـبـاب و قـوع

حوادث اGرور في الطرق و العواقب الناجمة عنها.

يـجـري الـتكـوين عـلى مـدى خـمـسة (5) أيـام مـتتـالـية
�عدل ساعي قدره ثالثون (30) ساعة.

يرفق بـرنامج هـذا التـكوين في اGـلحق الـثاني بـهذا
القرار.

اGـــــادة اGـــــادة 5 :: ال �ــــــكن أن تــــــقـــــدم الــــــتـــــكــــــوين اخلـــــاص إال
مـؤسـسات الـتكـوين اGعـتـمدة و مـراكــز الـتـكويـن اGـهنـية
واGـؤســسـات الــعـمــومـيــة لـلـنــقل اGـعــتـمــدة من أجل تـعــلـيم
سياقة السيارات اGؤهلة قانونا من طرف وزارة النقل.

حتدد شروط التأهيل في اGلحق األول بهذا القرار.

حتدد االتـفاقيات الـسنويـة كيفيـات تنظـيم التكوين
و إدارته و تنشيطه و تتويجه.

يتم إعالن قـائمـة هيئـات التكـوين اGؤهـلة من طرف
وزارة الــنـقل عـن طـريق الــلـصق عــلى مـســتـوى مــديـريـات

النقل في الوالية  و اGصالح الوالئية.

اGادة اGادة 6 : : يرسل حـائزو الـرخصـة بالنـقاط الـراغبون
في مـتـابـعـة الـتـكـوين اخلـاص إلى هـيـئـة الـتـكـوين اGـؤهـلة
مـن وزارة الــــنــــقـل كــــمـــــا هــــو مــــحـــــدد في اGــــادة 5 مـن هـــذا
الــقـرار طــلب تـســجـيل مــرفـقـا �ــلف يـتــكـون من الــوثـائق

اآلتية :

 rيالدGمستخرج من شهادة ا -

rثالث (3) صور شمسية للهوية -

نسـخة مـصادق عـليـها مـطابـقة لـرخصـة السـياقة -
rقيد الصالحية

rنسخة من الرخصة بالنقاط -

rنسخة من قرار سحب النقاط -

حوالة تثبت تسديد مصاريف التكوين. -

�كن الـسائـقـX إجراء الـتـكوين اخلـاص في أي والية
يــخــتــارونــهــا عــلى أن تــكــون هــيــئــة الــتــكــوين مــؤهــلــة من

وزارة النقل كما هو مبX في اGادة 5 أعاله.  

اGادة اGادة 7 : : يتلقى اGتربـصون تلقائيـا أثناء التسجيل
اسـتـدعـاء يذكـر فـيه تـاريخ التـربص السـتـرجـاع الـنـقـــاط

ومواقيته و مكانه.

اGــادة اGــادة 8 :: يـــجب أن يـــجـــمع الـــتـــربص الـــتـــحـــســيـــسي
فـوجــا من عــشـرين (20) شــخـصــا عــلى األكــثــر. و يـجب أن
يـــنــشّــطه وجـــوبــا مــكــونــان (2) في الــسالمـــة عــبــر الــطــرق
يـكــون أحـدهــمـا طــبـيــبـا نــفــسـانــيـا و اآلخــر صـاحب شــهـادة

األهلية اGهنية في تعليم سياقة السيارات.

ال يتضمن التكوين امتحانا أو اختبارا تطبيقيا.
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9: : يـــتـــعــX عـــلى اGـــتـــربــصـــX وجـــوبــا احـــتــرام اGــادة اGــادة 
Xيـحق للـمنـشط rاألوقات. و في حالـة الغـياب أو الـتأخر
rمـنـعـهم من الـدخـول في الـتـربص. و فـــي هــــــذه احلـالـــة
ال يـتـسـلم الـسـائق شهــــادة الـتـربص. و ال يـتم الـتـصديـــق
عـــــلى اســــتـــــرجــــاع الــــنـــــقــــاطr و يــــكـــــــون مـــــبــــلغ الـــــتــــربص

مستحقا.

اGــــادة اGــــادة 10: : يــــقــــوم £ــــثــــلــــو اGــــركــــز الــــوطــــني لــــرخص
الــســيــاقـــة الــذين لــهـم صــفــة £ــتـــحن أو مــكــون فـي تــعــلــيم
ســيــاقـــة الــســيــارات �ـــراقــبــة انـــتــظــام الــتـــربص و حــسن

سيره.

اGادة اGادة 11: : عند نهـاية التكوين و مع مـراعاة انضباط
اGتربصr تسلم له شهادة تكوين من مركز التربص.

يحدد ªوذج شهـادة التكوين في اGلحق الثالث بهذا
القرار.

اGـادة اGـادة 12: : يــرسل مـركـز الــتـكـويـن نـسـخــة من شـهـادة
الــتـكــوين إلى الــبـطــاقـيــة الــوطـنــيـة لــلـمــخــالـفــات لـقــواعـد
حركة اGرور عبـر الطرق في أجل ال تتجاوز مدته خمسة
عـــشــر (15) يــــومـــا ابـــتـــداء من نـــهـــايـــة الـــتـــكــــوينr من أجل

احتساب رصيد نقاط السائقX اجلديد.

�كن الـسائقـX الذين حتـصلوا عـلى شهادة الـتكوين
االطالع على رصـيدهم من الـنقـاط لدى مـديريـة النقل في

الوالية اخملتصة إقليميا.

اGـادة اGـادة 13: : يـنــشـر هـذا الــقـرار في اجلـريـدة الــرسـمـيـة
للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.

حرر بـاجلـزائر في 8 ربيع الـثـاني عام 1434 اGوافق
18 فبراير سنة 2013.

عمار توعمار تو
ــــــــــــــــــــ

اGلحق األول اGلحق األول 

شروط تأهيل مؤسسات التكوين شروط تأهيل مؤسسات التكوين 

اGــــادة األولى :اGــــادة األولى : تــــســــلـم وزارة الــــنــــقل الــــتـــــأهــــيل إلى
مــؤســســات الــتـــكــوين اGــهــني و مـــؤســســات الــنــقل إلعــداد
الــتـكــوين اخلــاص لــلــسـائــقــrX و�ــنح في إطــار اتـفــاقــيـات

سنوية. و يكون قابال للتجديد.

اGادة اGادة 2 : : �كن أن �نح التأهيل Gا يأتي :

Xـهـني الـتي تـقـوم مـنـذ سـنـتـGمـراكـز الـتـكـوين ا ( I
(2) على األقل عند تاريخ أول طلب تأهيل �ا يأتي:

1- تــكـوين مـهــني يـتـــوج بـشـهـــــادات أو تـأهـيـــــالت

Gا يأتي :

أ) شـهـادة األهـلـيـة اGـهـنـيـة Gـمـرني مـدارس الـسـيـاقة
r"و "د" و "هـ r"بالنسبة لألصناف "ب" و "ج

ب) الـــســـائـــقـــون احملـــتـــرفـــون لـــنــقـل األشـــخــاص و/أو
البضائع اخملتلفة و اخلطيرة.

2- تـكـوين طـويل اGـدى لـسـائق نـقل اGـسافـرين و/أو
الـبـضـائع أو Gــدة تـفـوق أو تـســاوي ثالثـمـائـة (300) سـاعـة
بعد احلـصول عـلى رخصة الـسيـاقة على الـتوالي لـلصنف

"ب" و "ج" و "د" و "هـ".

 II) اGــــؤســــســــات الــــعـــمــــومــــيــــة لــــنـــقـل الــــبـــضــــائع أو
األشخاص اGعتمدة لتعليم سياقة اGركبات لألصناف "ج"

و "د" و "هـ".

 III) مــؤســـســات الــتـــكــوين (اGــعـــاهــد و/أو اGــدارس)
الــتي تــضــمـن تــكــويــنــا يــتــوج بـــشــهــادات أو تــأهــيالت في

ميدان النقل عبر الطرق.

r3 : : يــســـلم الــتــأهــيل أو يــجــدد عــنــد االقــتــضــاء اGـادة اGـادة 
ألصــــحـــاب الــــطــــلب اGــــذكـــوريـن في اGـــادة  2 أعـالهr الـــذين

تتوفر فيهم اGعايير اآلتية:

نـوعــيــة الـتــكــوين اGـهــني لــسـائـق نـقل الــبــضـائع -
و/أو اGسافـرين اGقدم منـذ سنتX (2) أوr إذا تـعلق األمر
بـطلب جتـديد الـتأهـيلr اGقـدم منـذ احلصول عـلى التـأهيل

rالسابق

فعـالـيـة هذا الـتـكـوين اGقـدرة من حـيث تـوظيف -
rو رضاء مستخدمهم عند انتهاء تكوينهم XتربصGا

الـتنـظيم اGـناسـب للـمسـؤوليـات داخل اGؤسـسة -
rسخرةGو مالءمة الوسائل ا

مالءمة تكاليف التكوين مع اخلدمة اGقدمة. -

4 : : تــرسل طــلــبــات الــتــأهــيل بــرســالــة مــوصى اGـادة اGـادة 
عـــلـــيـــهــا إلـى وزارة الـــنــقـل و تــتـــضـــمن الـــتـــزام اGـــؤســـســة

بالقيام �ا  يأتي:
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r1- احترام برامج و كيفيات تطبيق التكوين

2- وضع تــنـــظــيم مــادي و بـــيــداغــوجي يـــتــمــاشى مع

rقدمGالتكوين ا

3- عــرض حــصــيــلــة ســنــويــة لــلــتــكــوين اGــنــجــز عــلى

مديري النقل في الـوالية اخملتصX إقـليميا وتوضع حتت
تـصـرفهم الـعنـاصر الـضـرورية الـتي تمـكـنهم من اGـتابـعة
اGـنـتـظـمـة حلـسن سـيـر الـتـكـوين في ظل احـتـرام الـبـرامج

rلحق الثاني بهذا القرارGاحملددة في ا

4- إبالغ وزارة الــــنــــقـل بــــالــــعــــقــــود أو االتــــفــــاقــــيــــات

اجلـديـدة اGـبـرمـة الـتي عـمـدت �ـوجـبـهـا عـلى إسـنـاد إجناز
جـزء من التكوين (الـتربصات الـتطبيـقية) اإلجباري إلى
هـيئـات التـكوين اGـعتـمدة األخـرى و كذا الـتعـديالت التي

أدخلت على العقود السابقة خالل هذه الفترة نفسها.

5- الـقـيـام بـنـفـسـهــاr في جـمـيع احلـاالتr �ـا في ذلك

عـنـدما يـتم إسـنـاد جـزء من الـتكـوين اإلجـبـاري إلى هـيـئة
تكوين معتمدة أخرىr باستقبال اGتربصX في التكوين

و التحقق من الوثائق اGقدمة.

اGـادة اGـادة 5: : �ـكن مــؤسـسـة الـتـكـويـن اGـؤهـلـة أن تـتـوفـر
عـلى مـؤســسـات ثـانـويــة تـعـمل حتـت مـسـؤولـيــة اGـؤسـسـة
الرئيـسيـة. ويجب أن يـبرز مـلف طلب الـتأهـيل عدد هذه
اGؤسـسـات الثـانويـة ومـكــــان وجـودهـــــا و خـصـائصـهــــا

والوسائل اخلاصة بها.

اGــادة اGــادة 6: : يـــجب أن يـــكـــون كل فـــتح Gـــؤســســـة تـــكــوين
ثــانــويـة مــوضــوع طـلب مــســبق يــرسـله مــســؤول مـؤســسـة
التـكوين اGـعتمـدة إلى  وزارة النـقل ويجب أن يـبX هذا
األخيـر مكــــــان وجـــــــود اGؤسـســـة الـثانويــــة اجلديـــدة
وخصائـصها و الـوسائل اخملصـصة لـها. كمـا يجب التـبليغ

بغلق مؤسسة ثانوية.

اGادة اGادة 7: : يجب على كل مؤسـسة مستفيدة من تأهيل
قـيـد الصالحـيـة تسـنـد �وجب عـقـد أو اتفـاقـية إجنـاز جزء
من الـتـكـوين إلى هـيئـة تـكـوين مـعتـمـدة أخـرىr أن ترسل
إلى وزارة الـنـقل نـسـخة من هـذا الـعـقـد أو االتفـاقـيـة قبل

وضعه حيز التنفيذ.

اGــادة اGــادة 8 : : تــودع مـــؤســســات الــتــكـــوين أو مــؤســســات
النقل اGعـتمدة التي تـرغب في إعداد أول طلب تأهيل أو

جتديده طلبها مصحوبا �لف يتضمن ما يأتي:

1- اGـعــلـومــات الـعــامـة اGــتـعــلـقــة �ـؤســسـة الـتــكـوين- اGـعــلـومــات الـعــامـة اGــتـعــلـقــة �ـؤســسـة الـتــكـوين

و/أو مؤسسة النقل اGعتمدة :و/أو مؤسسة النقل اGعتمدة :

اسـم وصـــــفــــــة اGـــــؤســــــســـــة (الــــــقـــــانــــــون األســـــاسي -
لــلــمــؤســسـةr الــعــنــوان الـبــريــدي و اإللــكــتـروني والــهــاتف
وجــهــاز الــتــصــويــر الــبــرقي واGــســؤول الــواجب االتــصــال

r(به

rنسخة من التصريح بالنشاط -

الـنـظـام الداخـلي Gـؤسـسـة الـتـكـوين اGـطبـق على -
rXتربصGا

اجلــدول الــتــقــديـري إليــرادات اGــؤســســة صــاحــبـة -
rالطلب و نفقاتها

نــســخــة من الــعـقــود أو االتــفــاقـيــات الــتي تــســنـد -
�ـوجــبـهـا اGــؤسـسـة صــاحـبــة الـطـلب إلـى مـؤسـســة تـكـوين
معـتمـدة أخرىr إجنـاز جزء من الـتكـوين. ويجب أن يـذكر
في هــذه الــوثــائق بــوضــوح جــزء من الــتــكــوين اGــنــجـز أو
الـــواجب إجنــازه من طـــرف اGــؤســســة صــاحـــبــة الــطــلب أو
اجلــزء اGـــســنــد إلـى اGــؤســـســة اGـــتــعــاقـــدة و كــذا الـــوســائل
البـشرية و اGاديـة التي تتـوفر علـيها هـذه األخيرة إلجناز

التكوين اGقرر.

بـالـنـســبـة لـلــمـؤسـســات اGـذكـورة في الــنـقـطـة  I من
اGادة 2 من هذا اGلحق :

احلــصــيــلـة (احلــصــائل) الــبــيــداغــوجــيــة لــلــتـكــوين -
اGـهـني اGـتوج بـشـهـادة أو تـأهيـل أو الطـويل اGـدى اGـنـجز

منذ سنتX (2) و احلصيلة (احلصائل) اGالية.

نـسخـة من قرار االعـتمـاد بالـنسـبة لـلمـؤسسات -
rهنية للسائق عبر الطرقGالتي حتضّر للشهادة ا

كل اتفاقـية أو وثـيقـــــة تسـمـــح بتـقديـر خبـــرة -
ومـــهـــارة اGـــؤســـســـة فـي مـــجـــال الـــتـــكـــوين الـــطـــويل اGـــدى

r((140) ساعة Xيفوق أو يساوي مائة و أربع)

بـالـنــسـبــة لـلـمــؤسـسـات اGــذكـورة في الــفـقـرة  II من
اGادة 2 من هذا اGلحق:
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Xالـتـابـع (XـكونـGا) Xالـقـائـمة االسـمـيـة لـلمـمـرنـ -
للـمؤسـسات يـذكر فـيهــــا تخـصصـهـــم (التـكويـــن الـعـــام
والـتـقـنـي واخلـبـرة اGـهــنـيـة لـلـســائق)r و كـيـفـيــات تـدخـلـهم
بـصـفـة مـكـوّن و/أو بـصـفـة مـقـيّمr وحـصـة من وقت عـمـلـهم
اGـكـرس لـلـتـكويـنr عـلى أن يـرفق وجـوبا بـاGـلف نـسخ من
االتـفاقـيات اGبـرمة بـX مؤسـسة الـتكـوين و مسـتخدم أو

.XمرنGمرن أو اGمستخدمي ا

- الـعـتـاد الـبـيـداغـوجي: مـراجع الـتـكويـنr و الدعـائم
الــبـــيــداغــوجـــيــة اGــســـتــعــمـــلــةr و مــنـــاهج تــعـــلــيم و تـــقــيــيم

 rXتربصGا

rاديةGالوسائل ا -

- اGـركبــــــة (اGـركبــــــات) اGسـتـعمـلــــــــة: الـعــــــدد
واخلــصـائصr يــجب أن تـرفـق نـســخـة من شــهـادة الـتــرقـيم
التي تـبX تاريخ اGراقـبة التقـنية األخـيرة بالنـسبة لكل

rمركبة

- وصف احملالت بـالـنـسـبــــة لألجــــزاء الـتـطـبـيـقـيـــة
والـنـظريـــــة لـلتـكـوين اGتـوقــــع (األبـعـــــادr الـتـهيـئـــات)
rـناوراتGـنـشآت اخملـصـصـة لهـذا الـتكـوين (مـساحـات اGوا
األرصفة...) و عـند االقـتضـاءr محـاكي السـياقـة أو أرضية

خاصة تسمح بتنفيذ مناورات السياقة.

rــعـتــمـدةGـادة 9: : يــجب عـلى مــؤســسـات الــتـكــوين اGـادة اGا
بـغـرض تقـدير فـعـاليـة تكـوين الـسائـقـX وحسن سـيره أن

تقدم إلى وزارة النقل العناصر اآلتية:

كل ثالثـة (3) أشـهـرr قـائـمـة الـتـربـصـات اGـنـجزة -
خالل الـثالثي الـسـابق و كـذا قائـمـة الـتـربـصـات اGـتـوقـعة
Xقـبل مــــع الـقائـمـــة االسـميــــة للـمكـونGخالل الـثالثي ا

واGقيّمX اGدعوين للتدخل في هذه التربصات.

اGـادة اGـادة 10: : �ـكن سـحب الـتــأهـيل أو تـعـلـيـقه في حـالـة
مــا إذا لم تــصــبح الــشــروط مـســتــوفــاة. وتـتم دعــوة هــيــئـة
التكوين مسبقا لتقد¥ مالحظاتها بشأن اإلجراء اGتوقع.

اGــادة اGــادة 11: : يــضـــمن اGـــمـــثــلـــون اGـــؤهــلـــون الـــتــابـــعــون
لــلــمـركــز الــوطـنـي لـرخص الــســيــاقـة مــراقــبـة اGــؤســسـات
اGؤهـلةr السـيمــــا فيـمــــا يـتعـلق باحـتـــرام االتـفاقـيــــات
ود�ـــومــة الــوســـائل الــتي � ذكـــرهــا عــقـب طــلب الـــتــأهــيل

وحسن سير التكوين.

احلـصـائل الـبـيداغـوجـيـة لـلـتـكويـن اGهـني األولي -
و/أو اGـتـواصل و الـتـكـوين اGـتـوج بـشـهـادات أو تـأهـيالت
الذي ينـجز خالل السـنوات الثالث (3) األخـيرة من طرف

rؤسسة أو منذ تاريخ االعتماد األخيرGهذه ا

احلـــصــيـــلــة الـــبــيـــداغـــوجــيـــة و اGــالـــيــة لـــلــتـــكــوين -
اإلجـبـاري اGـنـجـز سـنة  ن-1  يـذكـر فـيـهـا بـاخلـصـوص عدد
الــدورات اGــنــظــمــة وتــمــويــلــهــا و عــدد اGــتــربــصــX و عــدد
اGقـبـولX و الـنتـائج احملـصل علـيـها من حـيث الـعمل خالل
ثالثـة (3) أشـهــر و ســتـة (6) أشــهــر والــتــوزيع حــسب نـوع

عقد العمل اGبرم.

2- وسائل اGؤسسة :- وسائل اGؤسسة :

يـجب أن تـتـوفر اGـؤسـسـة عـلى مـستـخـدمـX و عـتاد
كـاف يـتمـاشى مع طـبيـعـة و محـتـوى التـربـصـات اGـقررة
ومع عـدد اGـتـربـصX فـي كل تـربص. ويـتم حتـديد وسـائل

اGؤسسة من خالل اGعلومات اآلتية:

rتوقعة و عددهاGطبيعة التربصات ا -

rتوقع في كل تربصGا XتربصGعدد ا -

rتوقعGمخطط التمويل التقديري للتكوين ا -

- مــــكـــان الــــتــــربـــصــــات و رزنــــامـــتــــهـــا الــــتــــقـــديــــريـــة
rالسنوية

rتشكيلة الفريق البيداغوجي -

- عـــــدد اGــــكـــــونـــــX الــــذيـن � تــــوظـــــيــــفـــــهم مـن طــــرف
اGؤسسة عند تاريخ طلب التأهيل و عدد £رني اGؤسسة
الـــذين يـــضـــمـــنـــون الـــتــكـــوين حتـت مـــســؤولـــيـــة مـــؤســـســة

rالتكوين

- الـقائمـة االسمـية للـمكـونX يذكـر فيـها نوع الـعقد
(عــقـد Gـدة غـيـر مــحـدودة وعـقـد Gـدة مــحـدودة وعـقـد بـوقت
جـــزئي) الــذي يــربــطــهم �ــؤســســـة الــتــكــوين وتــخــصــصــهم
(تكـوين عام و تقنـي واخلبرة اGهـنية لـلسائق)r و كـيفيات
تـدخــلـهـم بـصــفـة مــكـوّن و/أو بــصـفــة مـقــيّمr عــلى أن تـرفق
(XكـونGا) ـلف الـسيــــــرة الذاتـيــــة للـمكــــــونGوجوبـا با
ونـــــســـــخــــة مـن الـــــشــــهـــــادات أو شـــــهـــــادات الـــــكــــفـــــاءة الـــــتي
rهنيةGيحوزونها وشهادات العمل التي تثبت خبرتهم ا
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- عـــــرض اGــــــعـــــطـــــيــــــات اخلـــــاصـــــة
بسالمة الطرق

-  تقييم اGعارف

- علم حوادث اGرور

- مـــــعـــــطــــيـــــات ســـــيـــــكــــولـــــوجـــــيــــة
وفــيـــزيـــولــوجـــيــة فـي وضــعـــيــات

القيادة

- حتليل قدراتنا الشخصية

- حتــــلـــيـل حـــاالت وقــــوع حـــوادث
rحقيقية في إطار جماعي

- مناقشة عوامل وقوع احلادث

Xاقـــــتـــــراح حـــــلــــــول لـــــتـــــحـــــســـــ -
اإلجراءات في إطار جماعي

- دراسة حلول حقيقية مقدمة

- اخملــالـــفــات اGـــتــعـــلــقـــة بــقـــانــون
اGرور

- حق مـــشــــتـــرك في اســــتـــعـــمـــال
الطريق والتصرفات اGسؤولة
- قيادة مركبات الوزن الثقيل

- الــتــحــســـيس والــتـــوعــيــة حــول
السرعة

- اســــتـــمــــارة الــــتــــقـــيــــيم الــــذاتي
للمعارف

اليوم األول

اليوم الثاني

اليوم الثالث

اليوم الرابع

اليوم
اخلامس

-  سياسة السالمة عبر الطرق

- أسـبـاب وقوع حـوادث اGـرور عـبر الـطـرق و الـعواقب
الناجمة عنها

- اإلدراك: الكشفr والتعريف والتأويل
- توقع األوضاع و تفسيرهاr العادات
- الرؤيةr حدة النظرr اجملال البصري

- قرار وفقا لإلدراك احلسي

- تـمـارين في اجملـال الـبـصـريr مع أخـذ مـؤشـراتr زمن
rالكمون

rسافات األمنيةGا -
- السائقون الشباب ومخاطر الطريق

- القوانX الفيزيائية وتأثيرها على القيادة
- قواعد السرعة

- الكحول واخملدرات واألدوية والقيادة
- الــتـــعب والــنـــعــاسr احلـــجم الــســـاعي الــواجـب قــضــاؤه

خلف مقود القيادة
- مــخــتـلـف الـوضــعــيـات الــتي يــتــعـرض لــهــا الـســائــقـون

أثناء وقوع احلادث

- تبيان العالقة بX اخملالفة ومسبباتها
- أخذ بعX االعتبار سلبيات اخملالفة

- رفع التحسيس والتوعية بإمكانه أن يفعل األحسن
- مواصفات السائق اGنتبه

- شرح خصوصيات قيادة مركبات الوزن الثقيل
- التنظيم االجتماعي وخصوصية اGستعملX اآلخرين

- الصدمة  وتبدد الطاقة والسرعة وانعدام األمن
rاخــتـيـار الـسـرعـة مـن قـبل الـسـائق ومــيـول لـلـسـرعـة  -

واخلبرة في السرعة
-  التعـبيـر عن دواعي استـعمـال السـرعــةr والـتجـــاوز

واخملاطر
- التفكير بشأن اخملاطر وحدودها

 اGلحق الثاني اGلحق الثاني

اGدةاGدةاليوماليومالبرنامجالبرنامج

صباحا
 3 ساعات

بعد الظهر
 3 ساعات

صباحا
 3 ساعات

بعد الظهر
 3 ساعات

صباحا
 3 ساعات

بعد الظهر
 3 ساعات

صباحا
 3 ساعات

بعد الظهر
 3 ساعات

صباحا
 3 ساعات

بعد الظهر
 3 ساعات

احملتوىاحملتوى

 برنامج التكوين برنامج التكوين



12 رمضان عام  رمضان عام 1434 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 2237

21 يوليو سنة  يوليو سنة 2013 م

 اGلحق الثالث اGلحق الثالث

اسم اGؤسسة:.................................................................................................................................................

العنوان:.........................................................................................................................................................

تاريخ ورقم االعتماد:.......................................................................................................................................

تاريخ ورقم ترخيص وزارة النقل :....................................................................................................................

رقم الهاتف :..................................................... رقم الفاكس:...........................................................................

شهادة التكوينشهادة التكوين

أنا اGمضي أسفله : .........................................................................................................................................

اGسؤول عن التكوين اخلاصr اGتحصل على االعتماد اGشار إليه أعالهr أشهد أن : 

اللقب : .............................................................االسم :...................................................................................

تاريخ اGيالد : .....................................................مكان اGيالد : .........................................................................

اGقيم في:.......................................................................................................................................................

صاحب رخصة السياقة رقم : ............................................................................................................................

الصادرة بتاريخ...........................................................عن دائرة.......................................................................

الذي ارتكب مخالفة لقانون اGرور يوم...............................................................................................................

ساعة ومكان اخملالفة.........................................................................................................................................

قـد تابع تـكـوينـا في التـحسـيس والـتوعـية ألسـبـاب ونتـائج حوادث اGـرور اGـنصـوص علـيه في اGادة 191 مـكرر2 من

اGـرسـوم الــتـنـفـيـذي رقم 04-381 اGـؤرخ في 15 شـوال عـام 1425 اGـوافق 28 نـوفـمـبـر سـنـة 2004 الـذي يــحـدد قـواعـد حـركـة

اGرور عبر الطرقr اGعدل و اGتممr الذي أجري من.................................................. إلى ......................................

حرر بـ......................... في .....................................

ختم وتوقيع اGسؤول عن التكوين اخلاصختم وتوقيع اGسؤول عن التكوين اخلاص

XكونGاسم وتوقيع كال اXكونGاسم وتوقيع كال ا
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وزارة التجارةوزارة التجارة
قــرار وزاري مـــشـــتــرك مـــؤرقــرار وزاري مـــشـــتــرك مـــؤرّخ في خ في 27 ربـــيع الـــثـــانـي عــام ربـــيع الـــثـــانـي عــام
1433 اGوافق  اGوافق 20  مارس سنة   مارس سنة r2012 يحـدr يحـدّد كيفياتد كيفيات

تـنظيم التكـوين التكمـيلي قبل الترقـية لاللتحاقتـنظيم التكـوين التكمـيلي قبل الترقـية لاللتحاق
بــبــعض الــرتب الــتـابــعــة لألسالك اخلــاصــة بـاإلدارةبــبــعض الــرتب الــتـابــعــة لألسالك اخلــاصــة بـاإلدارة

اGكلفة بالتجارة ومدته ومحتوى برامجه.اGكلفة بالتجارة ومدته ومحتوى برامجه.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

rالعام للحكومة Xإن األم
rووزير التجارة

- �ـــــقـــــتـــــضى اGـــــرســـــوم رقم 66-145 اGـــــؤرّخ في 12
صـــفـــر عــام 1386 اGــوافق 2 يــونـــيـــو ســـنــة 1966 واGـــتـــعــلّق
بـتحـريـر ونـشـر بعض الـقـرارات ذات الـطابـع التـنـظـيمي

rتمّمGعدّل واGا rXوظفGأو الفردي التي تهم وضعية ا

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

rأعضاء احلكومة Xتضمّن تعيG2010 وا

- و�ـقتـضى اGرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 90-149 اGؤرّخ
في 2 ذي الـــقـــعـــدة عــام 1410 اGــوافق 26 مـــايـــو ســـنــة 1990
واGــــتـــــضــــمّـن إنــــشــــــاء جـــــامــــعـــــــة الــــتــــكـــــــوين اGـــــتـــــواصـل

rوتنظيمها وعملها

- و�ـقتـضى اGرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 09-415 اGؤرّخ
في 29 ذي احلجّة عام 1430 اGوافق 16 ديسـمبر سنة 2009
واGـــتـــضـــمّـــن الـــقـــــانـــــــون األســــــاسي اخلــــــاص اGـــطـــبــق
عـــــلى اGــــوظـــفـــــX اGـــنــــتـــمــــX لـألسالك اخلــــاصـــــة بـــاإلدارة

rكلّفـة بالتجـارةGا

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

rالعامّ للحكومة Xاألم Xتعي

- و�ــقــتــضى الــقــــرار الــــوزاري اGــشــتــــرك اGـؤرّخ
في 24 جـــمـــادى األولى عــام 1432 اGــوافق 28 أبـــريل ســـنــة
2011 الــذي يــحـــدّد إطــار تــنـــظــيم اGـــســابــقـــات عــلى أســاس

االخــتــبــارات واالمــتــحــانـــات اGــهــنــيــة لاللــتــحــاق بــالــرتب
rكلّفة بالتجارةGالتابعة لألسالك اخلاصة باإلدارة ا

يقـريقـرّران مـا يأتي :ران مـا يأتي :

اGاداGادّة األولى : ة األولى : تطبـيقا ألحـكام اGوادّ 32 و35 و58 و61
(احلــالــتــX 2 و3) مـن اGـــرســـوم الـــتّـــنـــفـــيـــذيّ  رقـم 415-09
اGــؤرّخ في 29 ذي احلــجّــة عــام 1430 اGــوافق 16 ديــســمــبــر
سـنة 2009 واGذكـور أعالهr يـهـدف هذا الـقـرار إلى  حتـديد

كــيـــفـــيــات تـــنــظـــيم الــتـــكــويـن الــتـــكــمـــيــلـي قــبل الـــتــرقـــيــة
لـاللـــتــــحــــاق بـــبــــعض الــــرتب الــــتـــابـــعـــــة لألسـالك اخلـــاصـــة
بــاإلدارة اGــكــلّــفـــة بــالــتــجــارة ومــدتـه ومــحــتــوى بــرامــجـه

حسب مـا يأتي :
شعبة قمع الغش :شعبة قمع الغش :

سلك محققي قمع الغش :سلك محققي قمع الغش :
rرتبة محقق قمع الغش -

- رتبة رئيس محقق رئيسي لقمع الغش.
شعبة اGنافسة والتحقيقات االقتصادية :شعبة اGنافسة والتحقيقات االقتصادية :

سلك محققي اGنافسة والتحقيقات االقتصادية :سلك محققي اGنافسة والتحقيقات االقتصادية :
rنافسة والتحقيقات االقتصاديةGرتبة محقق ا -

- رتـــــبـــــة رئـــــيس مـــــحـــــقـق رئـــــيــــسـي لـــــلـــــمـــــنـــــافـــــســــة
والتحقيقات االقتصادية.

اGـاداGـادّة ة 2 :  : يــتـم االلــتـحــــاق بــالـتــكـــــوين  الــتـكــمــــيـلي
فـي الـــرتب اGـــذكــورة أعـاله بــعـــد الـــنــجـــاح في االمـــتـــحــان
اGـــهـــنـي أو الـــقـــبــــول عـــلى ســــبـــيل االخــــتـــيـــار وعـن طـــريق
الـــتــســـجــــيـل في قـــائــمـــــة الــتـــأهــــيـلr طــبـــقــــا لـــلـــتــنـــظـــيم

السـاري اGفعـول.
اGــاداGــادّة ة 3  :   : يـــتم فــتـح دورة الــتــكـــوين الــتـــكــمـــيــلي في
الــــــرتـب اGـــــذكــــــورة أعـالهr بـــــقــــــرار مـن الــــــوزيـــــر اGــــــكــــــلّف

بالتجارةr الذي يحدّد فيهr ال سيّما :
rعنيةGالرتبة أو الرتب ا -

- عــــــدد اGــــنــــــاصب اGــــالــــيــــة اGـــفــــتــــوحــــة لــــلـــتــــكــــوين
الـتــكـمــيـلي احملــددّة في اخملـطط الــسـنــوي لـتــسـيــيـر اGـوارد
الـــبـــشـــريــة وفـي اخملـــطط الـــقــطـــاعـي الــســـنـــوي أو اGـــتـــعــدد
الـسنـوات للتـكوين وحتـسX اGـستـوى وجتديـد اGعـلومات
للمـوظفX واألعـوان اGتعاقـدينr اGصادق عـليهمـا بعنوان

rعمول بهاGطبقا لإلجراءات ا rعنيةGالسنة ا
rمدة التكوين التكميلي -

rتاريخ بداية التكوين التكميلي -
rؤسسة التي تضمن التكوين التكميليGا -

rبــالـتـكـوين الـتـكـمـيـلي XـعـنـيــGا XـوظـفـGقـائـمـة ا -
حسب ªط الترقية.

اGـاداGـادّة ة 4 :  : يــجب أن تـبــلغ نـســخـة مـن الـقــرار اGـذكـور
أعـالهr إلى مــــصـــــالح الــــوظـــيــــفــــــة الــــعـــمــــومــــــيــــة في أجــل

عشــرة (10) أيام ابتداء من تاريخ توقيعه.
اGـاداGـادّة ة 5 :  : يـنــبـغي عـلى مــصـالح الـوظــيـفـة الـعــمـومـيـة
إبـــداء رأي اGـــطـــابـــقــة خـالل أجل أقـــصـــاه عـــشــرة (10) أيــام

ابتداء من تاريخ استالم القرار.
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اGـاداGـادّة ة 6 :  : يــلــــزم اGــوظــفــــون الــنــاجـحــــون نــهـــائـــيـــا
فـي االمـــتــحــان اGـــهــني أو الـــذين � قـــبــولــهـم عــلى ســـبــيل
االخـــتــيــــار في إحــــدى الــــرتب اGـــذكـــورة أعـاله �ــتـــابـــعــــة

دورة التكوين التكميلي.

تعـلم اإلدارة اGـستـخدمـة اGـوظفـX اGعـنـيX بـتاريخ
بــدايــة الـــتــكــوين �ــوجـب اســتــدعــاء فـــردي وبــأيــة وســيــلــة

مالئمة أخرىr عند االقتضاء.

اGـاداGـادّة ة 7 :  : كل مـوظـف مـقـبول Gـتـابـعـة دورة الـتـكـوين
الـتـكمـيـلي ولم يـلتـحق �ـؤسسـة الـتكـوين في أجل أقـصاه
خمـسة عـشر (15) يومـاr ابتـداء من تبـلـيغه بـتاريخ بـداية
الـتـكــوينr يـفـقــد حـقـه في الـنـجــاح في االمـتـحــان اGـهـني

أو القبول على سبيل االختيار.

اGـاداGـادّة ة 8 :  : تـضـمن جـامـعـة الـتـكـوين اGـتـواصل تـنـظـيم
التكوين التكميلي.

اGـاداGـادّة ة 9 :  : يـنـظم الـتــكـوين الـتـكـمـيــلي بـشـكل تـنـاوبي
ويــــشــــمـل دروســــا نــــظــــريـــــة ومــــحـــاضـــــرات ومــــلــــتــــقــــيـــات

وتربصـا تطبيقيا.

اGـاداGـادّة ة 10 :  : حتـدد مـدة التـكـوين الـتكـمـيـلي في الرتب
اGذكورة أعالهr كما يأتي :

- ســتــة (6) أشــهـــر بــالــنــســبـــة لــرتــبــتي مـــحــقق قــمع
rنافسة والتحقيقات االقتصاديةGالغش ومحقق ا

- تـسعة  (9) أشـهر بـالـنسـبـة لرتـبتي رئـيس مـحقق
رئـيـسي لـقـمع الـغش ورئـيس مـحـقق رئـيـسي لـلـمـنـافـسـة

والتحقيقات االقتصادية.

اGــــاداGــــادّة ة 11 :  : تــــلــــحق بــــهــــذا الــــقــــرار بـــرامـج الــــتـــكــــوين
التكميلي في الرتب اGذكورة أعاله. يتم تفصيل محتوى

البرامج من طرف مؤسسة التكوين اGعنية.

اGاداGادّة ة 12 :  : يتـولى تأطـير ومـتابـعة اGـوظفـX أساتذة
اGـــؤســـســـة الـــتـــكـــويـــنـــيـــة اGـــذكـــورة أعـاله و/ أو اإلطــارات
اGــؤهــلــة لــلــمــؤســســات واإلدارات الــعــمــومــيــة خالل فــتــرة

التكوين النظري والتطبيقي.

اGاداGادّة ة 13 :  : يتابع اGوظفون قبل نهاية دورة التكوين
تــربــصــا تــطــبــيـقــيــا لــدى الــهــيــئــات اGـســتــخــدمــة الــتــابــعـة
لـوزارة التجـارةr له عالقة �يـدان نشاطـهمr مدته شهران

(2) ويعدون على إثره تقرير نهاية تربص تطبيقي.

اGـاداGـادّة ة 14 :  : يـتم تـقـيـيم اGـعـارف حـسب مـبـدأ اGـراقـبة
الـبـيـداغــوجـــيـة اGـسـتـمــرّة ويــشـمــل امـتـحــانــات دوريـــة

في اجلانب النظري والتطبيقي.

اGــاداGــادّة ة 15 :  : يـــلـــزم اGــوظـــفـــون اGـــعـــنـــيـــون بـــالــتـــكـــوين
الــتــكــمـيــلي بــإعـــداد تــقـــريـــر أو مـذكــــرة نــهــايــة الــتـكــوين
حــول مــوضـــوع لـه صــلـــة بــالــوحــدات اGـدرســـة واGــقــررة

في البـرنـامج.

اGاداGادّة ة 16 :  : يتم اختـيار موضوع اGذكرة حتت إشراف
مـــؤطــــر الـــذي يـــخــــتـــار مـن بـــX ســـلـك أســـاتـــذة اGــــؤســـســـة

التكوينية والذي يضمن كذلك متابعة إعدادها.

اGـاداGـادّة ة 17 :  : تـتـم كـيـفـيـات تـقـيـيم الــتـكـوين الـتـكـمـيـلي
كمـا يأتي :

بـــالـــنـــســـبـــة لــــرتـــبـــتي مـــحــــقق قـــمع الــــغش ومـــحـــقق
اGنافسة والتحقيقات االقتصادية.

- مــعـدل اGــراقـبــة الـبــيـداغــوجـيــة اGـســتـمــرة جملـمـوع
r1 عاملGدرسة : اGالوحدات ا

r1 عاملGعالمة التربص التطبيقي : ا -
- عالمة تقرير نهاية التكوين : اGعامل 2.

بـــالــنــســـبــة لــرتـــبــتي رئـــيس مــحــقـق رئــيــسـي لــقــمع
الـغش ورئـيس مـحـقـق رئـيـسي لـلـمـنـافـسـة والـتـحـقـيـقـات

االقتصادية.
- مــعـدل اGــراقـبــة الـبــيـداغــوجـيــة اGـســتـمــرة جملـمـوع

r1 عاملGدرسة : اGالوحدات ا
r1 عاملGعالمة التربص التطبيقي : ا -

- عالمة مناقشة اGذكرة : اGعامل 2.

اGــاداGــادّة ة 18 :  : يــتـــم اإلعالن عــن الـــنـــجــــــاح الـــنــهـــــــائي
فـي الـتكـوين لـلـمـوظـفــX احلائــزين مـعـدال عــامّـا يـســاوي
عـــــلـى األقـــل 10 عــــــلى r20 مـــن طــــــــرف جلــــــنــــــــة نــــــهــــــايـــــــة

التكـوين.

اGــاداGــادّة ة 19 :  : تــضــبـط قــائــمــة اGــوظــفـــX الــذين تــابــعــوا
بـــنــجــــاح دورة الــتـــكــــوين الـــتــكـــمــيـــلي مـن طـــــرف جلـــنــــة

نهايــة التكـوين.

اGاداGادّة ة 20 :  : تتكون جلنة نهاية التكوين من :
- اGـدير اGـكـلّف باGـوارد البـشـرية بـوزارة التـجارة

rرئيسا rؤهل قانوناGأو £ثله ا
rعنية أو £ثلهGمدير مؤسسة التكوين ا -
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2 - التربص التطبيقي : - التربص التطبيقي :

 اGدة شهران (2)

يـتـابع اGـوظفـون قـبل نـهـاية دورة الـتـكـوين الـتـكمـيـلي تـربـصـا تطـبـيـقـيا لـدى الـهـيـئات اGـسـتـخـدمة الـتـابـعـة لوزارة
التجارة له عالقة �يدان نشاطهم مدته شهران (2) ويعدون على إثره تقرير نهاية التربص التطبيقي.

اGلحق األولاGلحق األول
برنامج التكوين التكميلي قبل الترقية إلى رتبة محقق قمع الغش.

1 - برنامج التكوين النظري. - برنامج التكوين النظري.
اGدة أربعة (4) أشهر :

الوحداتالوحدات

XـــنـــتـــمــGا XـــوظــفـــGـــطــبـق عــلـى اGالـــقـــانـــون األســـاسي اخلـــاص ا
لألسالك اخلاصة باإلدارة اGكلفة بالتجارة

اإلطار التشريعي والتنظيمي حلماية اGستهلك
وقمع الغش

التقنيات اإلجرائية للرقابة وحماية اGستهلك

دور ومهمة اخملبر في حماية اGستهلك

تقنيات االتصال

التحرير اإلداري

اإلعالم اآللي

اجملموعاجملموع

اGعاملاGعامل

1

2

2

2

1

1

1

10

الرقمالرقم

1

2

3

4

5

6

7

 احلجم الساعي احلجم الساعي 

16

48

48

48

16

16

16

208

- £ــثــلــX اثــنـX (2) عن ســـلـك الـــتـــعــــلــــيم Gــــؤســـســـة
التكوين اGعنـية.

تـبــلــغ نــســخــــة مـن مــحــضــــر الــنــجــــاح الــنــهــــائي
إلى مـصالح الـوظيـفـة العـمومـية في أجل ثـمانـية (8) أيام

ابتداء من تاريخ التوقيع عليه.

rــادّة ة 21 :  : عــنــد نـــهــايــة دورة الـــتــكــويـن الــتــكـــمــيــليGــاداGا
Xــؤســســـة الــتــكـــويــنــيــة شـــهــادة لــلـــمــوظــفــGيــســلم مـــديــر ا
الـــنـــاجـــحـــX نـــهـــائـــيـــا عـــلى أســـاس مـــحـــضـــر جلـــنـــة نـــهـــايـــة

التكوين.

اGاداGادّة ة 22 :  : يرقى اGوظفـون اGعلن عن جناحـهم نهائيا
في دورة التكوين التكميلي في الرتب اGعنية.

اGـاداGـادّة ة 23 :  : يـنـشـر هـذا الـقـرار في اجلـريـدة الـرّسـمـية
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حــــــرّر بـــــاجلــــــزائـــــر في 27 ربــــــيع الـــــثــــــاني عـــــام 1433
اGوافق 20 مارس سنة 2012.

عن األمX العام للحكومةعن األمX العام للحكومة
وبتفويض منهوبتفويض منه

اGدير العام للوظيفة العموميةاGدير العام للوظيفة العمومية
بلقاسم بوشمالبلقاسم بوشمال

وزير التجارةوزير التجارة
مصطفى بن بادةمصطفى بن بادة
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اGلحق الثانياGلحق الثاني

برنامج التكوين التكميلي قبل الترقية إلى رتبة رئيس محقق رئيسي لقمع الغش.

1 - برنامج التكوين النظري. - برنامج التكوين النظري.

اGدة سبعة (7) أشهر :

الوحداتالوحدات

اإلطار التشريعي والتنظيمي حلماية اGستهلك
وقمع الغش

قانون اGنافسة وقانون اGمارسات التجارية

التقنيات اإلجرائية للرقابة وحماية اGستهلك

الرقابة التحليلية :

- اقتطاع العينات والتنسيق مع اخملابر

- تقنيات التحاليل اخملبرية

تقنيات التحقيقات في مجال حماية اGستهلك

تقنيات االتصال

التحرير اإلداري

اإلعالم اآللي

اجملموع

اGعاملاGعامل

2

1

2

2

2

1

1

1

12

الرقمالرقم

1

2

3

4

5

6

7

8

 احلجم الساعي احلجم الساعي 

48

48

48

36

36

16

16

16

264

2 - التربص التطبيقي : - التربص التطبيقي :

اGدة شهران (2)

يـتـابــع اGـوظـفــون قـبـل نـهـايــة دورة الـتـكــوين الــتـكـمـيـلي تـربـصــا تـطـبـيـقـيــا لـــدى الـهـيـئـات اGـسـتـخـدمـــة الـتـابـعـــة
لوزارة التجارة له عالقة �يدان نشاطهم مدته شهران (2) ويعدون على إثره تقرير نهاية التربص التطبيقي.
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اGلحق الثالثاGلحق الثالث

برنامج التكوين التكميلي قبل الترقية إلى رتبة محقق اGنافسة والتحقيقات االقتصادية.

1 - برنامج التكوين النظري. - برنامج التكوين النظري.

اGدة أربعة (4) أشهر :

الوحداتالوحدات

XـــنـــتـــمــGا XـــوظــفـــGـــطــبـق عــلـى اGالـــقـــانـــون األســـاسي اخلـــاص ا
لإلدارة اGكلفة بالتجارة

القانون التجاري

القواعد اGطبقة على اGمارسات التجارية

تنظيم األنشطة التجارية

تقنيات االتصال

التحرير اإلداري

اإلعالم اآللي

اجملموعاجملموع

اGعاملاGعامل

1

2

2

2

1

1

1

10

الرقمالرقم

1

2

3

4

5

6

7

 احلجم الساعي احلجم الساعي 

16

48

48

48

16

16

16

208

2 - التربص التطبيقي : - التربص التطبيقي :

اGدة شهران (2)

يـتـابــع اGـوظـفــون قـبـل نـهـايــة دورة الـتـكــوين الــتـكـمـيـلي تـربـصــا تـطـبـيـقـيــا لـــدى الـهـيـئـات اGـسـتـخـدمـــة الـتـابـعـــة
لوزارة التجارة له عالقة �يدان نشاطهم مدته شهران (2) ويعدون على إثره تقرير نهاية التربص التطبيقي.
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اGلحق الرابعاGلحق الرابع
برنامج التكوين التكميلي قبل الترقية إلى رتبة رئيس محقق رئيسي للمنافسة والتحقيقات االقتصادية.

1 - برنامج التكوين النظري. - برنامج التكوين النظري.
اGدة سبعة (7) أشهر :

الوحداتالوحدات

القانون التجاري
الـــقــــانــــون اGـــتـــعـــلـق بــــالـــقـــواعــــد اGـــطـــبـــقـــــة عـــلى اGـــمــــارســــات

التجـاريـة
القانون اGتضمن تنظيم األنشطة التجارية

قانون اGنافسة
النظام احملاسبي واGالي اجلديد

تقنيات االتصال
التحرير اإلداري

اإلعالم اآللي
اجملموعاجملموع

الرقمالرقم

1

2

3

4

5

6

7

8

 احلجم الساعي احلجم الساعي 

36

48

48

48

36

16

16

16
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2 - التربص التطبيقي : - التربص التطبيقي :
اGدة شهران (2)

يـتـابــع اGـوظـفــون قـبـل نـهـايــة دورة الـتـكــوين الــتـكـمـيـلي تـربـصــا تـطـبـيـقـيــا لـــدى الـهـيـئـات اGـسـتـخـدمـــة الـتـابـعـــة
لوزارة التجارة له عالقة �يدان نشاطهم مدته شهران (2) ويعدون على إثره تقرير نهاية التربص التطبيقي.

اGعاملاGعامل

2

2

2

2

1

1

1

1

12

وزارة السياحةوزارة السياحة
والصناعة التقليديةوالصناعة التقليدية

قـــرار وزاري مـــشـــتـــرك مـــؤرقـــرار وزاري مـــشـــتـــرك مـــؤرّخ في خ في 9  ربـــيع الـــثـــانـي عــام  ربـــيع الـــثـــانـي عــام
1434 اGوافق  اGوافق 19  فبـراير سنة   فبـراير سنة r2013 يـحدr يـحدّد شروطد شروط

وكيفيات إجراء االمتحان التأهيلي للحصول علىوكيفيات إجراء االمتحان التأهيلي للحصول على
رتبة احلرفي.رتبة احلرفي.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

rإن وزير السياحة والصناعة التقليدية
rXهنيGووزير التكوين والتعليم ا

- �ـقــتــضى اGــرســوم الــرّئــاسيّ رقم 12-326 اGـؤرّخ
في 17 شـــوّال عــام 1433 اGــوافق 4 ســـبـــتــمـــبــر ســـنــة 2012

rأعضاء احلكومة Xتضمّن تعيGوا

- و�ـقتـضى اGرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 97-145 اGؤرّخ
في 23 ذي احلــجّــة عـام 1417 اGــوافق 30 أبــريل ســنــة 1997
الـــذي يـــحـــدّد الـــتـــأهـــيالت اGـــهـــنـــيّـــة في قـــطـــاع الـــصّـــنـــاعـــة

rادّة 3 منهGال سيّما ا rعدّلGا rالتّقليدية واحلرف

- و�ــقـــتـــضى الـــقـــــرار اGــؤرّخ في 3 ذي احلـــجّـــة عــام
1421 اGــــوافق 26 فــــبــــرايــــر ســــنـــة 2001 الــــذي يــــحــــدّد عـــدد

الــلــجــان الــتــقــنـيــة لــغــرف الــصّــنــاعـة الــتــقــلــيــديــة واحلـرف
وتـكـويـنــهـا ومـجـال اخـتـصــاصـهـــــــــا وقـواعـد تــنـظـيـمـهـــــا

rوعملها

يقـريقـرّران مـا يأتي :ران مـا يأتي :

اGـاداGـادّة األولى : ة األولى : تــطـبــيـقـا ألحــكـام اGـادّة 3 من اGـرسـوم
الـــتّـــنــــفـــيـــذيّ رقـم 97-145 اGــــؤرّخ في 23 ذي احلـــجّـــة عــــام
1417 اGـوافق 30 أبـريل سـنة 1997 واGـذكـور أعالهr يـهـدف

هذا الـقرار إلى حتـديد شروط وكـيفـيات إجراء االمـتحان
التأهيلي للحصول على رتبة احلرفي.

اGـاداGـادّة ة 2 :  : ال �ــكن فــتح االمـتــحـــان الــتـأهــيــلي اGــنـظم
من طــرف غــرف الــصّــنــاعـة الــتــقــلــيـديــة واحلــرف اخملــتــصـة
إقــلـيــمــيـاr إالّ لألشــخــاص الـذين يــثــبـتــون £ــارسـة نــشـاط
حــــــرفـي بــــــصـــــــفـــــــة حــــــــرفـي عـــــــامـــل خـالل مــــــــدة ثالث (3)

سنــوات عـلى األقــل.
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اGـاداGـادّة ة 3 :  : يـجـرى االمــتـحـان الـتــأهـيـلي عــلى مـسـتـوى
مــؤسـســة الــتــكــوين اGــهــني الــتي يــعــيّــنــهــا اGــديــر اGـكــلّف
بـالتكـوين اGهني بـالوالية مـقر غـرفة الصّـناعة الـتقلـيدية

واحلرف أو بأي مكان آخر تراه هذه اGؤسسة مناسبا.

اGـــــاداGـــــادّة ة 4 :  : يـــــحــــــدّد عـــــدد الـــــدورات ورزنــــــامـــــة إجـــــراء
االخــتــبـــارات وطــرق تــنـــظــيــمــهـــا بــالــتـــنــســيـق بــX غــرفــة
الصّـناعـة الـتقـلـيديـة واحلـرف اخملتـصة إقـلـيمـيـا ومؤسـسة

التكوين اGهني اGشار إليها في اGادّة 3 أعاله.

اGاداGادّة ة 5 :  : تودع طـلبـات التـرشح لالمتـحان الـتأهـيلي
مــرفـــقــة بـــاGــلـف اإلداري عــلى مـــســتـــوى غــرفـــة الــصّـــنــاعــة
الـتقليـدية واحلرف �كـان إقامة اGترشـح أو مكان £ارسة

نشاطهr عند االقتضاء.

يتضمّن ملف الترشح الوثائق اآلتية :
rترشحGطلب خطي للمشاركة موقّع من طرف ا -

- نـــســـخــــــة مــــصــــــادق عـــلـــيــــهـــــا لــــوثـــيـــقـــــــة تـــثـــبت
rتـرشحGهــويـــة ا

- نــســخــة مــصــادق عــلى مــطــابــقــتـهــا لـألصل لــشــهـادة
الــتــمــهــX أو شـــهــادة تــثــبت الـــكــفــاءة اGــهــنــيـــة لــلــمــتــرشح

rعنيGبصفته حرفيا عامال في النشاط احلرفي ا
- شــهـادة عـمـل تـثـبت £ــارسـة نــشـاط حـرفي بــصـفـة

rحرفي عامل خالل مدة ثالث (3) سنوات على األقـل
rصورتان  (2) شمسيتان للمترشح -

- شـــــهـــــادة االنـــــخـــــراط فـي الـــــضـــــمـــــان االجـــــتـــــمـــــاعي
للمترشحr مسلمة من قبل اGصالح اخملتصة.

XـــقـــبـــولـــGا XـــتـــرشـــحـــGــــادّة ة 6 :  : تـــضـــبـط قـــائـــمـــة اGــــاداGا
لـلمـشاركـة في االمتـحان الـتأهـيلي من طـرف مديـر غرفة
الـصّـناعـة الـتقـلـيديـة واحلرف وتـنـشر عن طـريق اإللـصاق

وبكل وسائل اإلعالم واالتصال.

7 :  : يـــــــتــــــضــــــمّــن االمــــــتــــــحـــــــــان الــــــتــــــأهـــــــــيــــــلي اGـــــاداGـــــادّة ة 
االختبـارات اآلتـية :

أ) اختبـار تطـبيقي :أ) اختبـار تطـبيقي : يتمـثــل في إجنــاز أو تـصليح
أو تـــــــرمــــــيـم مــــــنـــــتـــج أو تـــــقــــــــد¥ خـــــدمــــــــة في احلـــــــرفـــــــة

مـوضــوع االختـبار.
اGدة : حسب طبيعة موضوع االختبار.

اGعـامـل : 3.

ب) اخـتـبــــار نـظــــري (اخـتـبــــار شـفـــوي) :ب) اخـتـبــــار نـظــــري (اخـتـبــــار شـفـــوي) : يــتـمـثــل
في مقـابلـة أمام جلـنة مـشكـلة لـهذا الـغرضr حـول النـشاط

احلرفي موضوع االختبار.

اGدة : 30 دقيقة.

اGعـامـل : 1.

8 :  : يعـتـبر نـاجـحـا في االمتـحـان التـأهـيلي كـل اGاداGادّة ة 
مترشح حتصل على معدل يساوي أو يفوق 20/10.

اGـاداGـادّة ة 9 :  : حتدد قـائـمـة اGـتـرشـحـX اGقـبـولـX نـهـائـيا
من طرف اللجنة اGتكونة من :

- مـديـر غرفـة الـصـناعـة الـتقـلـيديـة واحلـرف اخملتص
rرئيسا rإقليميا أو £ثله

- اGـــديــــر اGــكـــلّف بـــالـــتـــكـــوين اGـــهـــني بـــالـــواليـــة أو
rعضـوا rثلـه£

- مــدرس عن مـــؤســســة الـــتــكــوين اGـــهــني لـــلــنــشــاط
rعضوا rعنيGاحلرفي ا

- رئيس جلـنـة التـأهيل والـتـكوين والـتـمهـX لغـرفة
الــصـــنــاعـــة الــتــقـــلــيــديـــة واحلــرف مـــكــان إجــراء االمـــتــحــان

التأهيليr عضوا.

10 :  : تـــــتـــــوّج الـــــقـــــرارات اGـــــتــــخـــــذة مـن طــــرف اGــــاداGــــادّة ة 
الــلـــجـــنـــة �ـــحــاضـــر تـــمـــضى من طـــرف جـــمـــيع أعـــضـــائـــهــا

احلاضرين.

11 :  : تسـلم غـرفة الـصـناعـة الـتقـلـيديـة واحلرف اGاداGادّة ة 
اخملـتـصـة إقـلـيـمـيـا لـلـمـتـرشـحـX اGـقـبـولـX نـهـائـيـا شـهادة

النجاح في االمتحان التأهيلي.

تمضى شهادة الـنجاح اGشار إلـيها في الفقرة أعاله
واGــرفق ªــوذجــهــا بــهــذا الــقــــرارr بــاالشــتــراك بــX مــديـر
غــــرفـــــــة الـــصــــنـــاعــــــة الــــتـــقـــلــــــيـــديـــــة واحلـــــــرف اخملـــتص
إقـلــيـمـــيـا ومـديـــــر مـؤسـســــة الـتــكـــوين اGـهــني اGـعــنـــيـة
عـلى أسـاس مــحـضـر اGــداوالت الـنـهـائـــيـة لـلــجــنـة احملــددة

في اGادة 10 أعاله.

اGـاداGـادّة ة 12 :  : يــتـحـصل اGـتــرشـحـون اGـقـبــولـون نـهـائـيـا
في االمتحان التأهيلي على رتبة احلرفي.

اGـاداGـادّة ة 13 :  : يـنـشـر هـذا الـقـرار في اجلـريـدة الـرّسـمـيّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حــــــرّر بـــــاجلــــــزائـــــر في 9 ربــــــيـع الـــــثـــــــاني عـــــام 1434
اGوافـق 19 فبراير سنة 2013.

وزير التكوينوزير التكوين
XهنيGوالتعليم اXهنيGوالتعليم ا
محمد مباركيمحمد مباركي

وزير السياحةوزير السياحة
والصناعة التقليديةوالصناعة التقليدية
محمد بن مراديمحمد بن مرادي
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21 يوليو سنة 
اجلمهورية اجلزائرية الدCقراطية الشعبيةاجلمهورية اجلزائرية الدCقراطية الشعبية

DهنيEوزارة السياحة والصناعة التقليدية                                                                  وزارة التكوين والتعليم اDهنيEوزارة السياحة والصناعة التقليدية                                                                  وزارة التكوين والتعليم ا

والية :والية :

غرفة الصناعة التقليدية واحلرف :

مؤسسة التكوين اEهني :

الـرقم :

شهادة النجــاحشهادة النجــاح
Wإن وزير السياحة والصناعة التقليدية

WDهنيEووزير التكوين والتعليم ا

jقـتـضى اEرسـوم الـتّنـفـيذيّ رقم 97-145 اEـؤرّخ في 23 ذي احلـجّة عام 1417 اEـوافق  30 أبـريل سـنة 1997 الـذي يـحدّد الـتـأهيـالت اEهـنـية في قـطـاع الصـنـاعة
WعدّلEا Wالتقليدية واحلرف

وjـقتـضى الـقـرار الوزاري اEـشـترك اEـؤرّخ في                     اEـوافق                    الـذي يـحدّد شـروط وكـيفـيـات إجـراء االمتـحـان الـتأهـيـلي لـلحـصـول على
Wرتبة احلرفي

وبناء على محضر جلنة اEداوالت رقم :           اEؤرّخ في :          

تمنح للسّيد (ة)W اآلنسة :                     اEولود (ة) في :                     

شهادة جناح في االمتحان التأهيلي في نشاط :                     تاريخ إجراء االمتحان :                    

حرّر بـ :                     في :                     

مدير غرفة الصناعة التقليدية  واحلرف                                                                مدير مؤسسة التكوين اEهني

ال تسلم إال نسخة أصلية واحدة من هذه الشهادة



rالـــسّــــيــــدان أحـــمــــد بن خــــوخــــة ونـــســــيم مــــنــــقالتي -
r(ــديــريــة الـعــامــة لــلـمــيــزانــيـةGا) ــالــيـةGعن زيــر ا Xــثــلـ£

rعلى التوالي rعضوا دائما وعضوا مستخلفا

rالسـيدة فـضـيلـة حجـوج والسـيـد مابـليـا خرادوش -
r(ـديـريــة الـعـامــة لـلـمــحـاسـبـةGا) ـالـيــةGعن وزيــر ا Xــثـلـ£

rعلى التوالي rعضوا دائما وعضوا مستخلفا

Xـثـلـت£ rالسـيـدتـان غـنـيـة وشعـيت وسـهـام بـوتي -
rعـضـــوا دائـمــا وعـضــوا مـســتـخــلـفــا rعن وزيــر الــتـجــــارة

على التوالي.

اGـاداGـادّة ة 3 :  : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســمـيّـة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــــــرّر بــــــاجلــــــزائــــــر في 2 جــــــمـــــــادى األولى عــــــام 1433
اGوافق 25 مارس سنة 2012.

موسى بن حماديموسى بن حمادي

ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

قــــرار مــــؤرخ في قــــرار مــــؤرخ في 4 جــــمــــادى األولى عــــام جــــمــــادى األولى عــــام 1433 اGــــوافق  اGــــوافق 27
مــارس ســنـة مــارس ســنـة r2012 يــتــضـمن تــعــيـX أعــضــاء اجملـلسr يــتــضـمن تــعــيـX أعــضــاء اجملـلس
الـتوجيـهي للـمعهـد الوطـني للبـريد و تـكنولـوجياتالـتوجيـهي للـمعهـد الوطـني للبـريد و تـكنولـوجيات

اإلعالم و االتصال.اإلعالم و االتصال.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب قــرار مـؤرخ في 4 جــمــادى األولى عـام 1433
اGـوافق 27 مــارس ســنـة r2012 تــعــX الـســيـدات و الــسـادة
اآلتيـة أسماؤهمr تطبـيقا ألحـكام اGادة 9 من اGـرسوم رقم
85-243 اGــــــــؤرخ في 16 مــــــــحـــــــرم عـــــــام 1406 اGــــــــوافق أول

أكـــــتــــوبـــــر ســــنــــة 1985 و اGـــــتــــضـــــمن الـــــقــــانـــــون األســــاسي
الـنـمـوذجي للـمـعـاهـد الوطـنـيـة لـلتـكـوين الـعـاليr واGادة 2
مـن اGــــرســــوم الــــتــــنــــفــــيــــذي رقم 07-07 اGــــؤرخ في 19 ذي
احلــجـة عـام 1427 اGـوافق 8 يـنـايـر سـنـة 2007 الــذي يـحـوّل
اGدرسـة الـوطـنـيـة لـلـبـريـد و اGـواصالت إلى مـعـهد وطـني
لـلـتـكـوين الـعـالـيr أعـضـاء في اجملـلس الـتـوجــيـهي لـلـمـعـهـد

الوطني للبريد و تكنولوجيات اإلعالم واالتصال:

- حـا� حسـينيr £ـثل وزيـر البـريد وتـكنـولوجـيات
rرئيسا rاإلعالم واالتصال

- مــــحـــــمــــد الــــعــــيــــد قــــادريr £ــــثـل الــــوزيــــر اGــــكــــلف
rبالتعليم العالي و البحث العلمي

وزارة البريد وتكنولوجياتوزارة البريد وتكنولوجيات
اإلعالم واالتصالاإلعالم واالتصال

قـــرار مــؤرقـــرار مــؤرّخ في خ في 2  جـــمـــادى األولى عــام   جـــمـــادى األولى عــام 1433 اGــوافـق  اGــوافـق 25
مــــارس ســـــنــــة مــــارس ســـــنــــة r2012 يـــــتــــضــــمr يـــــتــــضــــمّـن إنــــشـــــاء الــــلـــــجــــنــــةـن إنــــشـــــاء الــــلـــــجــــنــــة
الـقــطـاعــيـة لـلــصـفــقـات الــعـمــومـيــة لـوزارة الــبـريـدالـقــطـاعــيـة لـلــصـفــقـات الــعـمــومـيــة لـوزارة الــبـريـد
وتكنولوجيات اإلعالم واالتصال وتعيX أعضائها.وتكنولوجيات اإلعالم واالتصال وتعيX أعضائها.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

rإنّ وزير البريد وتكنولوجيات اإلعالم واالتصال

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

rأعضاء احلكومة Xتضمّن تعيG2010 وا

- و�قـتـضى اGـرسـوم الـرّئـاسيّ رقم 10-236 اGـؤرّخ
في 28 شــــوّال عــــام 1431 اGــــوافق 7 أكــــتــــوبــــر ســــنــــة 2010

rتمّمGعدّل واGا rتضمّن تنظيم الصفقات العموميةGوا

يقـريقـرّر مـا يأتي :ر مـا يأتي :

اGــاداGــادّة األولى :ة األولى : تــطــبــيــقــــا ألحــكــــام اGـادّة 142 مــكــــرّر
من اGــرســوم الــرّئــاسيّ رقم 10-236 اGــؤرّخ في 28 شـوّال
rـــذكــور أعالهGــوافق 7 أكــتـــوبــر ســـنــة 2010 واGعــام 1431 ا
تنـشأ جلـنـة قطـاعيـة لـلصـفقـات الـعمـوميـة لـوزارة البـريد

وتكنولوجيات اإلعالم واالتصال.

اGــــاداGــــادّة ة 2 :  : يــــعـــيّـــن اGـــوظــــفـــــون اآلتــــــيـــة أســــمــــــاؤهم
طـبــقــــا ألحـكـــام اGـادّة 152 مـكــرّر من اGــرســـوم الـــرّئـاسيّ
رقم 10-236  اGـــــؤرّخ في 28 شــــــوّال عـــــام 1431 اGـــــوافق 7
أكــتــوبــر ســنـة 2010 واGــذكــور أعالهr أعــضــاء في الــلــجــنــة
الـــقــــطـــاعــــيـــة لــــلـــصــــفـــقــــات الـــعــــمـــومــــيـــة لــــوزارة الـــبــــريـــد

وتكنولوجيات اإلعالم واالتصال :

- الــــســـــيــــد طــــيب قـــــبــــالr £ــــثل عـن وزيــــر الــــبــــريــــد
rرئيسا rوتكنولوجيات اإلعالم واالتصال

- اآلنـــســـة زهـــيـــة زكـــريr £ـــثـــلـــة عـن وزيـــر الـــبـــريــد
rنائب رئيس rوتكنولوجيات اإلعالم واالتصال

- الـــســـيـــدة عـــائـــشــة بـــوزيـــدي  والـــســـيـــد ســـيـــد عـــلي
زريفr £ـثـلـX عن وزيـر الـبـريـد وتـكـنـولـوجـيـات اإلعالم
rعلى التوالي rعضوا دائما وعضوا مستخلفا rواالتصال

rالسيد  زوبيـر خليفي واآلنسة  فـاطمة ولد أحمد -
£ـــــثــــلـــــX عـن وزيــــر الـــــبـــــريــــد وتـــــكــــنـــــولـــــوجــــيـــــات اإلعالم
rعلى التوالي rعضوا دائما وعضوا مستخلفا rواالتصال
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- مــــصــــطــــفى مــــوجــــاجr £ــــثل وزيــــر الــــعــــدلr حــــافظ
rاألختام

- جنــــيــــة ثــــمــــودr £ـــثــــلــــة اGــــديــــر الــــعـــام لــــلــــوظــــيــــفـــة
rالعمومية

- فاطمة الـزهراء عالمr رئيسة اجملـلس البيداغوجي
rللمعهد

- عـمار بـوكـرارةr £ـثل مـنـتـخب عن سـلك األسـاتذة
rللمعهد Xالدائم

XـــوظـــفـــGـــثـل مـــنـــتـــخب عن ا£ rمـــحـــرز بن حـــالـــة -
rللمعهد Xو التقني Xاإلداري

- لــيــنـدة أولــبــصــيـرr £ــثــلــة مـنــتــخــبـة عن الــطــلــبـة.

rثل وزير الدفاع الوطني£ rمحمد عبد احلق -
- نـاصر الـدين ريـحـانيr £ـثـــل وزيـــــر الـداخـلـيـــة

rواجلماعات احمللية
rثلة وزير التربية الوطنية£ rأوديع حسني -

rاليةGثل وزير ا£ rعبد العزيز الوالية -
- خـــديـــجـــة مـــبـــاركr £ـــثـــلـــة وزيـــر تـــهـــيـــئـــة اإلقـــلـــيم

rوالبيئة
rثلة وزير الشؤون اخلارجية£ rليندة كحلوش -

rثل وزير النقل£ rشوقي مصباح -

rكلف باالتصالGثل الوزير ا£ rسعيد مشوك -
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