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- لم تــسـجل ضــده ســوابق خالل الـثالث (3) سـنـوات
األخيرة اHنقـضية  وال ضد �ثليـه القانونيW أو إطاراته
اHــســيـــرة أو شــركــائه الــرئــيـــســيــqW مع إدارات اجلــمــارك
والــضـــرائب والـــتــجـــارة والـــعــمـل والــضـــمــان االجـــتـــمــاعي

    qعنية بتأطير التجارة اخلارجيةHوباقي الهيئات ا

- ال يــــــكـــــون فـي حـــــالــــــة اإلفالس أو الــــــتـــــصــــــفـــــيـــــة أو
qالتوقف عن النشاط أو التسوية القضائية أو الصلح

- ال يـكـون مـحل إجـراء عـمـليـة اإلفالس أو الـتـصـفـية
qأو التوقف عن النشاط أو التسوية القضائية أو الصلح

- مـتــمــتع بـاHـالءة اHـالــيــة خالل الـثالث (3) سـنـوات
األخيرة.

غــيـر أنه �ــكن مـسـتــوردي الـبــضـائع اHـوجــهـة إلعـادة
بــيــعــهـا عــلى حــالــتــهـا طــلب االســتــفـادة مـن صـفــة اHــتــعـامل
االقـتـصـادي اHـعـتـمـد عــلى أسـاس اHـعـايـيـر احملـددة في هـذا
اHـرسـوم وحـسب الـشروط والـكـيـفـيـات الـتي حتـدد بـقرار
مـشــتــرك بــW الـوزيــر اHــكـلـف بـاHــالــيـة والــوزيــر اHــكـلف

بالتجارة.

اHــــاداHــــادّة ة 3 :  : يــــســــتـــفــــيـــد اHــــتـــعــــامــــلـــون االقــــتـــصــــاديـــون
اHعتمدون من تسهيالت في إطار اجلمركة وال سيما :

- الـتــسـهـيل فــيـمـا يـخص  االســتـفـادة من اإلجـراءات
qبسطةHاجلمركية ا

- الـــتــــقـــلـــيـل  من  عـــدد عــــمـــلـــيــــات اHـــراقـــبــــة اHـــاديـــة
qوالوثائقية

qراقبةHاألولوية في معاجلة البضائع عند  ا -

- تــــوجـــــيه الــــبـــــضــــائعq حـــــسب احلـــــالــــةq نــــحــــو رواق
اجلــمــركــة دون اHــراقـبــة الــفــوريــة أو نــحــو رواق مــراقــبـة
الوثـائق اHنـصوص عـليـهمـا في اHادة 92 من الـقانون رقم
79- 07 اHؤرخ في 26 شعـبان عام 1399 اHوافق 21 يـوليو

q تممHعدل واHا qتضمن قانون اجلماركHسنة 1979 وا

- اجلمركة عن بعد والفحص لدى اHتعامل.

إجراءات احلصول على االعتمادإجراءات احلصول على االعتماد
وعملية التدقيق للمؤسسةوعملية التدقيق للمؤسسة

اHــــاداHــــادّة ة 4 :  : يــــجب عــــلـى طــــالب االســــتـــــفــــادة من صــــفــــة
اHتعامل االقتصادي اHعتمد أن :

مـرسـوم تـنـفيـذي رقــم مـرسـوم تـنـفيـذي رقــم 12 - - 93 مـؤرخ في  مـؤرخ في 8 ربـيع الـثاني ربـيع الـثاني
عــــام عــــام 1433 اHـــــوافق أو اHـــــوافق أوّل مـــــارس ســــنــــة ل مـــــارس ســــنــــة q q2012 يـــــحــــدديـــــحــــدد
شـــروط وكـــيـــفــيـــات االســـتــفـــادة مـن صــفـــة اHـــتــعـــاملشـــروط وكـــيـــفــيـــات االســـتــفـــادة مـن صــفـــة اHـــتــعـــامل

االقتصادي اHعتمد لدى اجلمارك.االقتصادي اHعتمد لدى اجلمارك.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

qإنّ الوزير األول
qاليةHبناء على تقرير وزير ا -

- وبـناء على الـدستـورq ال سيمـا اHادتان 85-3 و125
q( الفقرة 2) منه

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 79-07 اHــــؤرخ في 26
شعـبان عام 1399 اHوافق 21 يولـيو سنة 1979 واHـتضمن
قـانون اجلمـاركq اHعدل واHـتممq ال سيـما اHادة 89 مكرر1

qمنه
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 09-09 اHــــؤرخ في 13
مــــــحــــــرم عــــــام 1431 اHــــــوافق 30 ديــــــســــــمــــــبــــــر ســــــنــــــة 2009
واHــتـضـمن قــانـون اHــالـيـة لــسـنـة q2010 ال سـيــمـا اHـادة 38

qمنه
-  و�قتـضى اHرسـوم الرئاسي رقم 10-149 اHؤرخ
في 10 جـمــادى الـثـانــيـة عـام 1431 اHـوافق 28 مــايــو سـنــة

qأعـضـاء احلـكـومة Wـتـضـمن تعيـH2010 وا

qوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي : 

اHـاداHـادّة األولى :  األولى : تــطـبــيـقــا ألحـكــام اHـادة 89 مـكـرر1 من
الــــقــــانـــون رقم 79- 07 اHــــؤرخ في 26 شــــعــــبــــان عـــام 1399
اHــوافق 21 يــولــيــو ســنـة q1979 اHــعــدل واHــتــمم واHــذكــور
أعـالهq يـهــدف هـذا اHـرســوم إلى حتــديـد شــروط وكـيــفـيـات
االســـتــفـــادة مـن صـــفــة اHـــتـــعــامل االقـــتـــصــادي اHـــعـــتــمـد
وكــــذا الـــتـــدابـــيـــر الـــتـــســـهـــيـــلـــيـــة اHــــمـــنـــوحـــة له في إطـــار

اجلمركة.

شروط منح االعتماد والتسهيالت اHمنوحةشروط منح االعتماد والتسهيالت اHمنوحة

اHـاداHـادّة ة 2 :  : تـمــنح صـفــة اHـتـعــامل االقـتــصـادي اHـعــتـمـد
لكل متعامل اقتصادي :

qشـخــصـا طــبـيــعـيــا أم مـعــنـويـا qمـقــيم في اجلـزائــر -
�ــارس نـــشـــاطــات االســـتـــيــراد والـــتــصـــديـــر ويــتـــدخل في

qميادين إنتاج السلع واخلدمات

مراسيم تنظيميةمراسيم تنظيمية
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يـخـضع جتـديـد االعتـمـاد بـنفس اHـدة بـنـاء عـلى طلب
اHـــتــعــامـل اHــعــتـــمــدq إلى احـــتــرام شــروط صـــفــة اHـــتــعــامل
االقـتصادي اHعـتمد اHنـصوص عليـها في اHادتW 2 و4 من

هذا اHرسوم.
يـتـم إيــداع الـطــلـب قـبـل ســتـة (6) أشــهــر من انــتــهـاء

مدة صالحية االعتماد.
qصالح اخملـتصة لـلجمارك خالل هـذه الفترةHتـقوم ا 
بــالـتــحــقق من مــدى احــتــرام  شـروط احلــصــول عــلى صــفـة
اHـتـعـامل االقـتـصـادي اHـعـتـمـد بـواسـطـة عـمـلـيـة  الـتـدقـيق

للمتابعة.

اHـاداHـادّة ة 9 :  : يـتم تـعــلـيق االعـتــمـاد Hـدة ال تـتــجـاوز سـتـة
(6) أشـهـر �ـقـرر من اHـديـر العـام لـلـجـمـاركq  في احلاالت

اآلتية :

- عدم احترام اHـتعامل خالل مدة االعتـماد للشروط
اHنصوص عليها في الفقرات 2 و4 و5 من اHادة 2 من هذا

qرسومHا

- إخالل اHـتعـامل بـااللتـزامات اHـنـصوص عـليـها في
اHــــــواد 3 و5 و6 و7 و8 و9 (الــــــــفـــــــقـــــــرة 2) و11 و12 و13 مـن

 qرسومHلحق بهذا اHا qدفتر الشروط

- اHـتـابــعـات الـقـضـائــيـة لـلـمــتـعـامل الرتـكــابه جـنـحـا
qهنيHتتعلق  بنشاطه ا

- بناء على طلب صريح من اHتعامل.

غير أنه �كن أن �ـدد التعليق بـنفس اHدة في حالة
اHتابعة القضائية اHستمرة.

اHــاداHــادّة ة 10 :  :  �ــكن أن �س الــتــعـــلــيق كال أو جــزءا من
الــتـــســهــيالت اHــمـــنــوحــة لــلــمـــتــعــامل كــمـــا �ــكن أن يــكــون

مصحوبا بطلب اتخاذ إجراءات مناسبة.
ال يــنـــجم عن تــعـــلــيق االعـــتــمــاد أثـــر عــلى اإلجــراءات
اجلمركية الـتي شرع فيها قبل تاريـخ  التعليقq وال ينتج
آثــارا تــلــقــائــيــة عـــلى الــتــراخــيص اHــمــنــوحــة خــارج إطــار

االعتماد.

اHاداHادّة 11 :  : يعاد االعتماد للمستفيد: 

qإذا £ رفع أسباب التعليق -

- بنـاء عـلى طـلب اHتـعـاملq إذا كان تـعـليق االعـتـماد
قد £ تبعا  لطلبه.

اHــاداHــادّة ة 12 :  : يـــتم ســـحب االعـــتـــمـــاد �ـــقـــرر مـن اHـــديــر
العام للجماركq إذا كان اHتعامل االقتصادي اHعتمد:

أ- يقدم طلبـا لدى مكتب اجلمـارك التابع له نشاطه
qالرئيسي

ب - يكـتـتب ويـسـتـوفي الـشـروط اHـنـصـوص عـلـيـها
في دفـتر الـشـروط ويـجـيب بـدقـة عـلى اسـتـمـارة األسـئـلة
اHــرفـق ¤ــوذج مــنــهــمـــا عــلى الــتــوالـي في اHــلــحــقــW األول

qرسومHوالثاني  بهذا ا

qج - يــقـــدم الــوثـــائق اآلتي ذكـــرهــا أو نـــســخـــة مــنـــهــا
حسب احلالة :

qWعنويHالعقد التأسيسي بالنسبة لألشخاص ا -

qمستخرج من السجل التجاري -

qبطاقة التعريف اجلبائي -

qدفتر الشروط واستمارة األسئلة -

- كل وثـيـقـة ضـروريـة لـعـمـلـيـة الـتـدقيـق الـتي يـقوم
بها أعوان اجلمارك.

يــســلم مــكــتـب اجلــمــارك اHــذكــور أعالهq طــالب صــفــة
اHـــتــعــامل االقـــتــصــادي وصال بــاالســـتالم مــوقــعـــا يــتــضــمن

رقما تسلسليا وتاريخ اإليداع.

اHـاداHـادّة ة 5 :  : عـنـد قــبـول اHـلف اHـتــعـلق بـطــلب االعـتـمـاد
من حيث الـشكلq تـقوم مصـالح اجلمـارك اخملتصـة بفحص
في إطـــار عـــمــلـــيـــة الـــتـــدقــيـق خالل أجل أقـــصـــاه ســـتــة (6)

أشهر.

وفـي حـــالـــة رفض الـــطـــلب مـن حـــيث الـــشـــكلq يـــبـــلغ
قـرار الـرفض لـلمـعـني مـعـلال في أجل شـهر (1) من تـاريخ
إيـــداع اHــلـفq وفــي غــيـــاب ذلك يــعـــتــبـــر الــطـــلب مـــقــبــوال

شكال. 

اHـاداHـادّة ة 6 :  : يـتـعـلق الــتـدقـيق أسـاسـا بـفـحص الـعـنـاصـر
اآلتية :

qقدمةHعلومات والوثائق اHصحة  ا -

- الــســوابـق اHــنــصـــوص عــلــيـــهــا في اHــادة 2 من هــذا
اHرسوم.

qادّة ة 7 :   :  إذا كانت نـتائج عـملـية الـتدقـيق إيجـابيةHاداHا
�نح الطالب صفـة اHتعامل االقتصادي اHعتمد �قرر من
اHـــديــر الـــعــام لــلـــجــمـــاركq  يــرفق ¤ـــوذج مــنه في اHـــلــحق

الثالث بهذا اHرسوم.

صالحية االعتماد و تعليقه وسحبهصالحية االعتماد و تعليقه وسحبه

اHاداHادّة ة 8 :  : مدة صالحية االعتماد ثالث (3) سنوات.
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اHــاداHــادّة ة 5 :  : يـــجب أن يـــتم مـــسـك مــحـــاســـبـــة اHـــتــعـــامل
االقـــتـــصـــادي وفـــقـــا لـــلـــنـــظــــام احلـــقـــيـــقي طـــبـــقـــا لـــلـــمـــبـــاد¦

اHنـصوص عليها في التشريع اHطبّق في هذا اجملال.
وإذا لم يــــتم مــــســـكــــهــــا من طــــرف مــــصــــلـــحــــة خــــاصـــة
بـاHــؤسـســةq فــإنـهــا يــجب أن تـســنــد إلى مـكــتب مــحـاســبـة

معتمد.

اHـاداHـادّة ة 6 :  : يـجب أن تـتوفـر لـدى اHـتـعـامل االقـتـصادي
الشروط الالزمة حلفظ الوثائق وحماية اHعلومات.

اHـاداHـادّة ة 7 :  : يــجب وضع وثــائق احملـاســبــة وكل الــوثـائق
التـجـارية اHـهـنيـة حتت تـصرف أعـوان اجلـمارك قـصد أي

مراقبة عند أول طلب.

اHـاداHـادّة ة 8 :  : يـجب عــلى اHــتـعـامـل االقـتــصـادي عــنـد عـدم
تصريـحه بالـبضـائع لدى اجلـمارك حلـسابه اخلـاصq إسناد
هــــذه اHــــهــــمــــة إلى وكــــيل أو عـــــدة وكالء مــــعــــتــــمــــدين لــــدى
اجلـمـاركq يـحــوزون خــبـرة ال تقل عـن خمس (5) سـنوات

من اHمارسة.

اHاداHادّة ة 9 :  : يلـتزم اHتـعامل االقـتصادي بـعدم استـعمال
الـتـســهـيالت اHـتـحــصل عـلـيـهــا قـصـد تـصــديـر أو اسـتـيـراد

بضائع �نوعة أو بضائع مقلدة.
يجب على اHتعـامل االقتصاديq عند قيامه بجمركة
بـضــائـعـهq الـسـهــر عـلـى احـتـرام األحــكـام اHــطـبــقـة بــعـنـوان
الـتـنــظـيـمـات اخلـاصـة  وعـلى تـقـد¨ الـوثـائق اHـطـلـوبـة في

هذا اجملال.

10 :  : يـــــتـــــعـــــهـــــد اHــــتـــــعـــــامـل االقــــتـــــصـــــادي عـــــلى اHــــاداHــــادّة ة 
مــســؤولـيــتهq بــاســتــعــمــال الــتـســهــيالت اHــتــحــصل عــلــيــهـا
حــصـريــا لـفــائـدة عــمـلــيــات اسـتــيـراد أو تــصـديــر بـضــائـعه
وبـعـدم اسـتعـمـالـها لـعـمـليـات الـتـجارة اخلـارجـيـة اHتـعـلـقة

بالغير.
اHــاداHــادّة ة 11 :  : يــتــعــهــد اHــتــعــامـل االقــتــصــــادي بــتــقــديــم
اHــســاعــــدة الـالزمــــة Hــصــالح اجلــمــارك اHــكــلــفــة بــالــقــيـــام
بــــاHــــراقـــبـــــــة في مــــكــــاتـــبـه ومـــحـالتهq من خـالل وضع  كل
الـوثـائق اHطـلـوبةq وعـنـد االقتـضـاءq عيـنات مـن البـضائع
اHطلوبة عندما �كن تقد¨ هذه البضائع حتت تصرفهم.
ويـجب أن تـلـبى كـل الـطـلـبـات الـصـادرة عن مـصـالح
اجلـمـارك الـتي �ــكن أن تـتـعـلق �ـعـلـومـات إضـافـيـة أو أي

وثيقة أخرىq دون أجل.

اHـاداHـادّة ة 12 :  : يـجب عـلى اHـتـعـامل االقـتـصـادي في إطار
�ـارسـة نـشـاطهq  أن يـحـوز  مـعـدات الـتخـزيـن والتـوزيع
اHالئـــــمــــة واHــــهــــيــــأة حـــــسب طــــبــــيـــــعــــة وحــــجم وضــــرورات
الــتــخـزين وحــمــايـة الــبــضــائعq مـحـل نـشــاطــاتهq بـطــريــقـة

تسهل مراقبتها من طرف مصالح اجلمارك.

- لم يـحترم خالل مـدة االعتمـاد الشروط اHـنصوص
qرسومHادة 2 من هذا اH1 و3 من ا Wعليها في الفقرت

- لم يـحــتــرم الــتـزامــاته الــنــاجـمــة عن اHــادتـW 4 و9
(الفـقرة األولى) واHادة 10 من دفتر الـشروط اHلـحق بهذا

qرسومHا
- لم يــــقـم خالل فـــــتــــرة تــــعــــلـــــيق االعــــتـــــمــــاد  بــــإزالــــة
األســبــاب الــتي أدت إلى الــنــطق بـه أو  قــام  فـقـط بــإزالـة

  qجزء منها
- كــان مــوضــوع إدانــة قــضــائــيــة حــازت قــوة الــشيء

qهنيHقضي فيه بسبب جنح تتعلق بنشاطه اHا
- قدم طلبا بالسحب.

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

حرّر بـاجلـزائر في 8 ربيع الـثـاني عام 1433 اHوافق
أوّل مارس سنة 2012.

أحمد أويحيىأحمد أويحيى
ــــــــــــــــــــــــــــــ
اHلحق األولاHلحق األول

دفتر الشـروط النموذجيدفتر الشـروط النموذجي
 للمتعامليـن االقتصاديW اHعتمديـن للمتعامليـن االقتصاديW اHعتمديـن

(اHــــرســــوم الـــــتــــنــــفــــيــــذي رقم 12- 93 اHــــؤرخ في 8 ربــــيع
الــــثــــاني عــــام 1433 اHــــوافق أوّل مــــارس ســــنــــة 2012
الــذي يــحـدد شــروط وكــيـفــيــات االســتـفــادة من صــفـة

اHتعامل االقتصادي اHعتمد)

اHـاداHـادّة األولى : األولى : يهـدف دفـتـر الشـروط هـذا إلى حتـديد
االلــــتـــزامــــات والـــواجــــبــــات الـــتـي يـــجـب أن يـــتــــقــــيـــد بــــهـــا
اHــتـعــامــلـون االقــتـصــاديــونq  لالسـتــفــادة من الـتــســهـيالت

جلمركة بضائعهم.

اHــاداHــادّة ة 2 :  : يـــتـــعـــهـــد اHـــتـــعـــامـل االقـــتـــصـــادي بـــاحـــتــرام
الـــواجـــبـــات وااللـــتـــزامـــات اHـــنـــصــوص عـــلـــيـــهـــا فـي دفـــتــر

الشروط هذا.

Wـــتــعــامـل االقــتـــصــادي تـــعــيــHــادّة ة 3 :  : يــجب عـــلى اHــاداHا
�ـثل مـفـوض قـانـونــا �ـتـابـعـة صـفـة اHــتـعـامل االقـتـصـادي

اHعتمد.

اHاداHادّة ة 4 :  : يـتعـهـد اHتـعامل االقـتـصادي بـصدق وصـحة
qـصـالح اجلـماركH ـقـدمـةHـعـلـومـات والـوثـائق اHوشـرعـيـة ا
عـــنـــد طـــلب االســــتـــفـــادة من صــــفـــة اHـــتـــعــــامل االقـــتـــصـــادي

اHعتمد.
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13- طـرق الــدفع اHــسـتــعـمــلـة لــتـســويـة الـواردات أو

�.����.��.����.��.������������������الصادرات

 ����������������������W14- بنوك التوط

15- هل لـلمؤسسـة مصلـحة خاصة �ـسك احملاسبة ?

���������������������� أذكر نظام مسك احملاسبة

qــكـتـب مـاH ــؤســسـة مــحــاســبــتــهــاH16 - إذا أســنــدت ا

يـــجـب ذكـــر مـــكـــتـب احملـــاسب اHــــعـــتـــمـــد وعــــنـــوانه وأرقـــام
الــــــــهــــــــاتـف والــــــــفــــــــاكـس وكــــــــذا عــــــــدد ســــــــنــــــــوات خـــــــــبــــــــرته
�����������������������������������������

17- رقم أعــمــال كـل ســنــة من �ــارســة الــنــشــاط في

����.��.����������������السنوات الثالث األخيرة

18- عــدد الـــتـــصـــريـــحــات اHـــفـــصـــلــة اHـــكـــتـــتــبـــة خالل

الـــــثـالث الــــــســـــنــــــوات األخـــــيــــــرة مـن �ـــــارســــــة الـــــنــــــشـــــاط
�����������������������������������������

19- هل تقوم اHؤسسـة باجلمركة �صاحلها اخلاصة?

��������������.���.����.��.����.��.����.���

20 -  إذا جلــــأت اHــــؤســــســــة إلـى وكــــيل أو عــــدة وكالء

لــدى اجلـــمــاركq يــجب ذكـــر أســمــائــهم أو عـــنــوان الــشــركــة
.����.��.����والــــعـــنــــاوين وأرقــــام الـــهــــاتف والــــفـــاكس
���.��.����.��.����.��.����..��.����.��.����.��

21 - هل كانت اHـؤسـسـة محل نـزاع مـعـاين من قبل

اجلـمــارك? إذا كـــان الـــرد بـاإليـجـابq يـجب ذكـر رقم هـذه
اHلفات واHصلـحة التي قامت �عاينتها واألفعال اHعاقب
������ ����������������������������عـــــلـــــيـــــهــــا.

����������������������������������������

22 - هل كانت اHـؤسـسـة محل نـزاع مـعـاين من قبل

مــصــالح الــضــرائب أو وزارة الــتـجــارة أو بــنك اجلــزائـر?
إذا كــان الـــرد بــاإليـــجـــابq يــجب ذكـــر أرقــام هـــذه اHــلـــفــات
واHـــصــــالح الـــتـي قـــامت �ــــعـــايـــنــــتـــهــــا واألفـــعـــال اHــــعـــاقب

 ����� ��.��.����.��.����.��.����.��.����عليها

Wالـقانـونـي WـمثـلـH23 - اسم ولـقب و إمضـاء أحـد ا

����.� �.����لــــــــلـــــــطـــــــالـب مـع وضع خــــــــتم  اHــــــــؤســـــــســـــــة
��������������������������������������.��.

 .��.����.��.����.��.����24 -  تاريخ  التوقيع

اHــــاداHــــادّة ة 13 :  : يــــجب أن يــــعـــلـم اHـــتــــعـــامـل االقـــتــــصـــــادي
اHـعتـمـد فــوراq  مـصـالح اجلمـــارك اHـكلـفـة �تـابعـــة مـلفه
بـكل تـغيـيـر في وضعـية لـها تـأثـير عـلى الشّـروط التي £ّ

�وجبها حصوله على االعتماد.

حرّر بـ...........................في .....................

بيان :  " قر¦ وصودق عليه "

ختم وتوقيع اHمثل القانوني للطالب 
ــــــــــــــــــــــــــــــ

اHلحق الثاني اHلحق الثاني 
استمارة األسئلةاستمارة األسئلة

(اHــــرســــوم الـــــتــــنــــفــــيــــذي رقم 12- 93 اHــــؤرّخ في 8 ربــــيع
الــــثــــاني عــــام 1433 اHــــوافق أوّل مــــارس ســــنــــة 2012
الــذي يــحـدد شــروط وكــيـفــيــات االســتـفــادة من صــفـة

اHتعامل االقتصادي اHعتمد)

�����������������1- االسم أو عنوان الشركة 

..�������������������2- عنوان مقر الشركة 

..�����������3- تاريخ ومكان تأسيس اHؤسسة

4 - رقم وتـاريخ مـســتـخـرج الـسـجـل الـتـجـاري وكـذا
 ���.��.��.....��.��.������...���الفرع الذي أصدره 

�������5- عنوان مـكان أو أماكن الـنشاط األخرى

.����.��.����.��.����.��.�������������������

6- رقم الـــتــعـــريف اجلــبـــائي ومــفــتـــشــيـــة الــضــرائب

������.��.����.��.������������������اخملتصة

�����7- مــــــــكــــــــاتب اجلــــــــمــــــــركــــــــة اHــــــــســـــــتــــــــعــــــــمــــــــلـــــــة

����.��.����.��.���������������������������

 ���������������8- بلد االستيراد أو التصدير

9 - اسم ولـــقب ورقم الــهـــاتف والــفــاكـس والــعــنــوان
اإللــكـتــروني لـلـمــمـثل الــقـانـوني اHــعـW كــمـراسل Hـتــابـعـة
����������������������الـــــــــصــــــــفـــــــــة مـع اجلــــــــمــــــــارك
.�����.��.����.��.����.��.����.��.�����������

���������������������10 - قطاعات النشاط

�������������11- األنظمة اجلمركية اHستعملة

�����.�������12- السلع اHستوردة أو اHصدرة

�.��.����.��.����.��.�������������������
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مــرسـوم تـنــفـيـذي رقم مــرسـوم تـنــفـيـذي رقم 12 -  - 94 مـؤرخ في  مـؤرخ في 8 ربــيع الـثـاني ربــيع الـثـاني
عــــام عــــام 1433 اHــــوافق أو اHــــوافق أوّل مــــارس ســــنــــة ل مــــارس ســــنــــة q2012   يــــحــــدديــــحــــدد
شـروط وكيـفيـات إعداد اخملـطـط التـوجيـهـي لتـهيـئةشـروط وكيـفيـات إعداد اخملـطـط التـوجيـهـي لتـهيـئة

فضـاء اHدينـة الكبيـرة واHوافقـة عليـه.فضـاء اHدينـة الكبيـرة واHوافقـة عليـه.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

    qإنّ الوزير األول

- بــنـــاء عــلى تـــقــريـــر  وزيــر الـــتــهــيـــئــة الـــعــمـــرانــيــة
qوالبيئة

- وبـناء على الـدّستـورq ال سيّمـا اHادّتان 85-3 و125
q( الفقرة 2) منه

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 01-20 اHــــؤرخ في 27
رمـــــضـــــان عـــــام 1422 اHـــــوافق 12 ديـــــســـــمـــــبـــــر ســـــنــــة 2001

qستدامةHتعلق بتهيئة اإلقليم وتنميته اHوا

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 06-06 اHــــؤرخ في 21
مـحرم عام 1427 اHوافق 20 فبـراير سنة 2006 واHـتضمن

qالقانون التوجيهي للمدينة

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 10-02 اHــــؤرخ في 16
رجب عـام 1431 اHـوافق 29  يـونـيـو سـنة 2010 واHـتـضمن

qصادقة على اخملطط الوطني لتهيئة اإلقليمHا

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 11-10 اHــــؤرخ في 20
رجب عــام 1432 اHــوافق 22 يــونــيــو ســنـة 2011  واHــتــعـلق

qبالبلدية

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 12-07 اHــــؤرخ في28 
ربــــيـع األول عــــام 1433 اHـــــوافق 21 فـــــبــــرايـــــر ســـــنــــة 2012

qتعلق بالواليةHوا

- و�ــــقــــتــــضـى اHــــرســــــوم الــــرئــــــاسي رقم 10 - 149
اHــــــؤرخ في 14  جـــمــــادى الـــثـــانـــيـــة عــــام 1431 اHــــوافق 28
مـــــــايــــــو ســــــــنــــــة 2010 واHـــــتــــــضـــــــمـن تـــــعــــــيـــــW أعــــــضــــــاء

 qاحلـكـومــة

qوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم  ما يأتي :يرسم  ما يأتي :

اHـاداHـادّة ة األولى :األولى : تـطبـيـقا ألحـكـام اHادة 52 من الـقانون
رقم 01-20 اHــؤرخ في 27 رمـــضـــان عـــام 1422 اHــوافق 12
ديـسـمـبـر سـنـة 2001 واHـذكـور أعـالهq يـهـدف هـذا اHـرسـوم
إلى حتــديــد شــروط وكــيــفــيــات إعــداد اخملــطط الــتــوجــيــهي

لتهيئة اHدينة الكبيرة واHوافقة عليه.

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

وزارة اHاليةوزارة اHالية
اHديرية العامة للجماركاHديرية العامة للجمارك

مــــقــــررمــــقــــرر
منح صفة اHتعامل االقتصادي اHعتمد لدى اجلماركمنح صفة اHتعامل االقتصادي اHعتمد لدى اجلمارك

qدير العام للجماركHإن ا
- �قـتضى القانون رقم 79-07 اHؤرخ في 26 شـعبان
عـام 1399 اHـوافق 21 يــولـيــو ســنـة 1979 واHــتـضــمن قــانـون

qادة 89 مكرر 1 منهHال سيما ا qتممHعدل واHا qاجلمارك
- و�ــــقـــــتـــــضى اHـــــرســـــوم الـــــرئـــــاسي رقم 447-2000
اHؤرخ في 27 رمضان عام 1421 اHوافق 23 ديسمبر سنة
 2000 واHــتــضــمن الــتــصــديقq بــتــحــفظq عــلـى بــروتــوكـول
تـعــديل االتــفـاقــيــة الـدولــيـة لــتـبــســيط وتـنــســيق األنـظــمـة
اجلمـركية (كـيوتو 18 مايـو سنة 1973) احملررة بـبروكسل

q1999  يوم 26 يونيو سنة
- و�قـتـضى اHرسـوم التـنفـيذي رقم 12- 93 اHؤرخ
في 8 ربـــيع الـــثـــانـي عــام 1433 اHـــوافق أوّل مـــارس ســـنـــة
2012 الـذي يــحـدد شـروط وكـيـفـيــات االسـتـفـادة مـن صــفـة

qـتـعامل االقـتـصادي الـمعتمد لدى اجلماركHا
- وبـــــــــــنـــــــــــاء عـــــــــــلـى الــــــــــطـــــــــــلـب اHـــــــــــقـــــــــــدم مـن طــــــــــرف
مؤسسة..................................................................
- وبعد اكتتاب الطالب لدفتــر الشروط اHنصوص
عـلـيه فــي اHـرسـوم الـتـنـفـيــــذي رقم 12- 93 اHـؤرخ في 8
ربـــيع الـــثـــانـي عــام 1433 اHـــوافق أوّل مـــارس ســـنـــة 2012
الــــذي يـــحــــدد شــــروط وكـــيــــفـــيــــات االســــتـــفــــادة مـن صـــــفـــة

qـتـعامل االقـتـصادي الـمعتمد لدى اجلماركHا
يــقــرر ما يأتي :يــقــرر ما يأتي :

اHـاداHـادّة ة األولى :األولى : تـسـتفـيـد اHـؤسسـة اHـذكـورة أدناه من
صفة اHتعامل االقتصادي اHعتمد:
- " االسم أو عنوان الشركة"

- "عنوان مقر الشركة"
- " رقم وتاريخ  مستخرج السجل التجاري "

- " رقم التعريف اجلبائي ".

qكل فيمـا يخـصها qادّة ة 2 :  : تكـلف مصـالح اجلمـاركHاداHا
بتـطبيـق التسـهيالت اجلـمركـية اHـرتبطـة بصـفة اHـتعامل

االقتصادي اHعتمد.

اHـاداHـادّة ة 3 :  : يـنــشـر هــذا اHــقـرر في الــنــشـرة الــرسـمــيـة
للجمارك اجلزائرية.

اHديـر العـام للجمـاركاHديـر العـام للجمـارك
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qثل عن وزير الداخلية واجلماعات احمللية� -
qاليةHثل عن وزير ا� -

qناجمHكلف بالطاقة واHثل عن الوزير ا� -
qائيةHوارد اHكلف باHثل عن الوزير ا� -

qكلف بالنقلHثل عن الوزير ا� -
- �ـــثل عـن الــوزيـــر اHـــكــلـف بــالـــفالحـــة والـــتــنـــمـــيــة

qالريفية
qكلف بالغاباتHثل عن الوزير ا� -

qكلف باألشغال العموميةHثل عن الوزير ا� -
qكلف بالسكن والعمرانHثل عن الوزير ا� -

qكلف بالثقافةHثل عن الوزير ا� -
qكلف بالصناعةHثل عن الوزير ا� -

qكلف بالصيد البحريHثل عن الوزير ا� -
qكلف بالسياحةHثل عن الوزير ا� -
qإقليميا أو �ثليهم WعنيHالوالة ا -

WـــعـــنـــيـــHرؤســـاء اجملـــالـس الـــشـــعـــبـــيـــة الـــوالئـــيـــة ا -
qإقليميا أو �ثليهم

WـــعـــنـــيـــHرؤســـاء اجملـــالـس الـــشـــعـــبـــيـــة الــــبـــلـــديـــة ا -
qإقليميا أو �ثليهم

qإقليميا WعنيHا WنتخبHا -
- رؤسـاء كل من الـغـرفـة الـتــجـاريـة وغـرفـة الـفالحـة

qعنيةHللواليات ا
qعنيةHهنية للواليات اHنظمات اHرؤساء ا -
- رؤساء اجلمعيات احمللية للواليات اHعنية.

6 :  : تــشـــمل عــمــلــيــة إعــداد اخملــطط الــتــوجــيــهي اHــاداHــادّة ة 
qـدينـة الـكبـيـرة إعداد خـمـسة (5) تـقاريرHلـتهـيـئة فـضـاء ا

وهي :
- ضــبط حــدود فـضــاء اHــديــنـة الــكــبـيــرة ويــحـرر في

q(1) التقرير رقم واحد
- إعـــــــــداد الــــــــتـــــــــشــــــــخـــــــــيــــــــصـــــــــات واإلشــــــــكـــــــــالــــــــيــــــــات

q(2) Wوالسيناريوهات وحترر في التقرير رقم اثن
- اســتــخـالص بــرامج الــتــدخـل وحتــرر في الــتــقــريــر

q(3) رقم ثالثة
- حتـــديــــد أدوات الـــتـــنــــفـــيـــذ واHــــتـــابـــعــــة وحتـــرر في

q(4) التقرير رقم أربعة
- حتريـر الـتقـريـر اHلـخص في الـتقـريـر رقم خمـسة

.(5)
اHـاداHـادّة ة 7 :  : ترسل التقـارير اHنصوص عليها في اHادة
6 أعاله إلى كل الــوزراء وكــذا إلـى كل مــؤســســة أو هــيــئـة
مــعــنــيــة. كــمــا تــرسل إلى الــوالة اHــعــنــيــW لــعــرضــهــا عــلى

اجملالس الشعبية البلدية اخملتصة إلبداء الرأي فيها.

الفصل األولالفصل األول
أحكام عامةأحكام عامة

اHـاداHـادّة ة 2 :  : طبــقا ألحــكـام اHـادة 7 مـن الــقـانـون رقـم
01-20 اHــــــــؤرخ في 27 رمـــــــــضــــــــان عــــــــام 1422 اHــــــــوافق 12

ديـــســــمـــبــــر ســـنـــة 2001 واHــــذكـــور أعـالهq يـــعــــتـــبــــر اخملـــطط
الـتـوجيـهي لـتـهـيـئة فـضـاء اHـديـنة الـكـبـيـرة أداة للـتـنـمـية

اHستدامة لفضاءات اHدن الكبرى.

اHـــــاداHـــــادّة  3 :  : زيــــادة عــــلى اHـــــهــــام اHــــوكــــلــــة إلـى اخملــــطط
الـتـوجـيـهي لـتـهـيـئـة فـضـاء اHـديـنـة الـكـبـيـرة طـبـقـا ألحـكام
اHـادة 52 من الــقــانـون رقم 01-20 اHـؤرخ في 27 رمــضــان
qـذكور أعالهHـوافق 12 ديـسـمـبـر سـنة 2001 واHعـام 1422 ا
يـهـدف اخملطط الـتـوجـيهي لـتـهـيئـة فـضاء اHـديـنـة الكـبـيرة

أيضا إلى ما يأتي :
- تـوقع تــهـيـئـة فــضـاء اHـديــنـة الـكــبـيـرة وتـخــطـيـطه
وتـنـظــيـمه حــسب مـعــايـيـر الــد�ـومـة والــتـنــمـيـة اجلــهـويـة

qوالعمرانية  واحلركيات االجتماعية واالقتصادية
Wتــــأســـيس رابـط فـــضــــائي وزمـــنـي وبـــرمــــجي بـــ -
تـوجـيـهات تـهـيـئة اإلقـلـيم الـتي تـضـمنـهـا اخملـطط الـوطني
لتـهيئة اإلقلـيم ومخطط تهيئـة فضاء البرمجـة اإلقليمية
على اHستوى األعلـى وتلك اHتعلقة بأدوات التعمير التي
تــضـمــنـتــهـا اخملــطـطــات الـتــوجـيــهـيــة لـلــتـهــيـئــة والـتــعـمــيـر

qستوى األدنىHومخططات شغل األراضي على ا
- حتــديـــد األعــمــال اHــهــيــكــلــة الــتـي بــإمــكــانــهــا تــقــد¨
صــورة إيــجــابــيــة عـن إقــلــيم فــضــاء اHــديـــنــة الــكــبــيــرة من

qالناحية االقتصادية واالجتماعية والبيئية
- حتـــديـــد مــوقـع الــبـــرامج االســـتــثـــمــاريـــة عـــلى هــذه
األسس في اHـناطق التي يـكون لها أقصى تـأثير إيجابي

�كن.
الفصل الثانيالفصل الثاني

إعداد اخملطط التوجيهي لتهيئة فضاءإعداد اخملطط التوجيهي لتهيئة فضاء
 اHدينة الكبيرة واHوافقة عليه اHدينة الكبيرة واHوافقة عليه

اHــــــاداHــــــادّة ة 4 :  : تـــــنـــــشـــــأ جلـــــنـــــة دراســـــة مـــــشـــــروع اخملـــــطط
الـتـوجـيـهي لــتـهـيـئـة فـضـاء اHـديــنـة الـكـبـيـرة لـدى الـوزيـر
اHكلف بالتهـيئة العمرانيــة لـدراسة اخملطــط التوجيهـي
لــتـــهـــيـــئــــة فـــضـــاء اHـــديـــنــــة الـــكـــبــيـــرة احملــــدد فـي اخملـــطط
الــــوطـــــني لــــتـــــهــــيـــــئــــة اإلقـــــلــــيم وتـــــدعى فـي صــــلـب الــــنص

"اللجنة".

اHــاداHــادّة ة 5 :  : يـرأس الــلـجـنـة الــوزيـر اHـكــلف بـالـتــهـيـئـة
العمرانية أو �ثلهq وتتكون من :

qثل عن وزير الدفاع الوطني� -
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- و�ـقــتـضـى الـقــانـون رقم 99-05 اHـؤرخ في 18 ذي
احلــجــة عـام 1419 اHـوافق 4 أبــريل ســنـة 1999 واHــتــضـمن

qتممHعدّل واHا qالقانون التوجيهي للتعليم العالي
- و�ــــقــــتــــضـى اHــــرســــــوم الــــرئــــــاسي رقم 10 - 149
اHــــــؤرخ في 14  جـــمــــادى الـــثـــانـــيـــة عــــام 1431 اHــــوافق 28

 qأعضاء احلكومـة Wتضمن تعيHمايو سنة 2010 وا
- و�ــــقــــتــــضى اHـــــرســــوم الــــتــــنــــفــــيــــذي رقم 11- 398
اHــؤرخ في 28 ذي احلـــجـــة عــام 1432 اHــوافق 24 نـــوفـــمـــبــر
سنة 2011 الذي يـحدد مهـام الوكالـة اHوضوعـاتية لـلبحث

qوتنظيمها وسيرها
qوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم  ما يأتي :يرسم  ما يأتي :

اHـــــاداHـــــادّة األولى : األولى :  يـــــهــــدف هـــــذا اHـــــرســـــوم إلـى إنـــــشــــاء
الوكالة اHوضوعاتية للبحث في البيوتكنولوجية وعلوم

الزراعة والتغذيةq وتدعى في صلب النص "الوكالة".

اHاداHادّة  2 :  :  تخـضع الوكـالة ألحكـام اHرسـوم التنـفيذي
رقم 11- 398 اHــؤرخ في 28 ذي احلـــجـــة عــام 1432 اHــوافق
24 نـــوفــــمـــبــــر ســـنـــة 2011 واHــــذكـــور أعـالهq وألحـــكــــام هـــذا

اHرسوم.

اHاداHادّة ة 3 : : يحدد مقر الوكالة بقسنطينة.
و�ـكن نـقـله إلى أي مـكـان آخـر من الـتـراب الوطـني
�ــرســـوم يـــتـــخــذ بـــنـــاء عـــلى تـــقــريـــر من الـــوزيـــر اHــكـــلف

بالبحث العلمي.

اHــــاداHــــادّة ة 4 :   :  فــي إطـــــار اHــــهـــــام احملـــــــددة فـي اHـــــادة 4
مـن اHـرسـوم التـنفـيــذي رقــم 11- 398 اHـؤرخ في 28 ذي
احلــجــة عــام   1432 اHــــوافــق 24  نـــوفــمــــبــر ســــــنـــة 2011
واHـــــــذكــــــور أعـــــالهq تــــكــــــلــف الــــــوكــــالـــــــة بــــتـــــنــــســـــــيــق
ومــتــابــعــة نــــشــــاطـــات الــبـــحـث فـي الــبــيــوتــكــنــولــوجــيـة

وعلوم الزراعة والتغذية.

اHــاداHــادّة  5 : : زيـــادة عـــلى األعـــضـــاء احملـــددين فـي اHــادة 8
من اHـــرســـوم الــتـــنـــفـــيــذي رقم 11- 398 اHــؤرخ في 28 ذي
احلـجـة عام 1432 اHـوافق 24 نـوفـمـبـر سـنة 2011 واHـذكور

أعالهq يتكون مجلس توجيه الوكالة من :
qكلف بالفالحةHثل الوزير ا� -
qكلف بالصحةHثل الوزير ا� -

qوارد الصيديةHكلف بالصيد واHثل الوزير ا� -
qكلف بالصناعةHثل الوزير ا� -
qكلف بالبيئةHثل الوزير ا� -

- �ثل الوزير اHكلف باالستشراف واإلحصائيات.

تـرسل مـداوالت اجملـالـس الـشـعـبـيـة الــوالئـيـة مـرفـقـة
بـرأي اHـصـالح التـقـنيـة الـوالئـية وتـقـريـر الواليq إلى كل
من وزيـر الـداخــلـيــة واجلـمـاعــات احملـلـيــة والـوزيــر اHـكـلف

بالتهيئة العمرانية ووزير السكن والعمران.

اHــاداHــادّة ة 8 :  : يـكـون مـشروع اخملـطط الـتـوجـيهـي لتـهـيـئة
فضاء اHدينة الـكبيرة مرفقا بآراء الـلجنــة ومالحظاتــها
واقــــتــــــراحـــــاتــــهــــا أو مـــــعــــارضـــــاتــــهــــا أو خـالل اHــــشــــاورات
اHـنصـوص عليـها في أحـكام اHادة 7 أعالهq مـوضوع دراسة
جـديـدة من الــلـجــنـة الـتي تــصـادق عـلـى اHـشـروع الــنـهـائي
لــلـمــخـطط الــتـوجــيـهي لــتـهــيـئــة فـضـاء اHـــديـنـــة الـكــبــيـرة

وذلك بعـد إجراء التعديالت اHطلوبة.

اHـــــاداHـــــادّة ة 9 :  : حتــــدد الــــواليــــات اHــــعــــنــــيــــة بــــكل مــــخــــطط
توجـيهي لـتهـيئـة فضـاء اHديـنة الـكبـيرةq �وجـب مرسوم
تــنـفــيـذي بـنــاء عـلى تــقـريـر مــشـتـرك بــW الـوزيــر اHـكـلف
بـالـداخلـيـة واجلـماعـات احملـليـة والـوزيـر اHكـلف بـالـتهـيـئة

العمرانية.

اHــاداHــادّة  10 :  : يــوافق عــلى مـشــروع اخملــطط الـتــوجــيـهي
لـتـهـيـئـة فـضاء اHـديـنـة الـكـبـيرة �ـوجب مـرسـوم تـنـفـيذي
بـنـاء عـلى اقـتـراح الـوزيـر اHـكـلف بـالـداخـلـيـة واجلـمـاعات

احمللية والوزير اHكلف بالتهيئة العمرانية.

اHــــــاداHــــــادّة ة 11 :  :  يــــــنــــــشــــــر هــــــذا اHـــــرســــــوم فـي اجلــــــريـــــدة
الرّسـميّة للجمـهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بـاجلـزائر في 8 ربيع الـثـاني عام 1433 اHوافق

أوّل مارس سنة 2012.
أحمد أويحيىأحمد أويحيى

ـــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــ

مــرسـوم تـنــفـيـذي رقـم مــرسـوم تـنــفـيـذي رقـم 12- - 95 مـؤرخ في  مـؤرخ في 8 ربــيع الـثـاني ربــيع الـثـاني
عـام عـام 1433 اHـوافق أو اHـوافق أوّل مــارس ســنـة ل مــارس ســنـة q q2012 يــتــضـمـنيــتــضـمـن
إنـــــشـــــاء الــــــوكــــــالـــــة اHـــــوضـــــوعــــاتـــــيـــــة لــــلـــــبـــــحث فيإنـــــشـــــاء الــــــوكــــــالـــــة اHـــــوضـــــوعــــاتـــــيـــــة لــــلـــــبـــــحث في

البيوتكنولوجية وعلوم الزراعة والتغذية.البيوتكنولوجية وعلوم الزراعة والتغذية.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

qإن ّ الوزير األول
-  بـناء عـلى تقـرير  وزيـر الـتعـليم الـعالي والـبحث

qالعلمي
- وبـناء على الـدستـورq السيمـا اHادتان 85-3  و125

q(الفقرة 2) منه
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 98-11 اHــــؤرخ في 29
ربـــــيع الـــــثــــانـي عــــام 1419 اHـــــوافق 22 غــــشـت ســــنــــة 1998
واHتـضمن القـانون التـوجيهي والـبرنامج اخلـماسي حول
q2002-1998 الــبــحث الــعـــلــمي والــتــطــويـــر الــتــكــنــولــوجي

qتممHعدّل واHا



11 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 14 14 ربيع الثاني عام  ربيع الثاني عام 1433 هـ هـ
7 مارس سنة مارس سنة 2012 م م

2 : :  تخـضع الـوكـالة ألحـكـام اHرسـوم الـتنـفـيذي اHاداHادّة ة 
رقم 11- 398 اHؤرخ في 28 ذي احلـجة عام 1432 اHوافق 24

نوفمبر سنة 2011 واHذكور أعالهq وألحكام هذا اHرسوم.

اHاداHادّة ة 3 : : يحدد مقر الوكالة بالبليدة.
و�ـكن نـقـله إلى أي مـكـان آخـر من الـتـراب الوطـني
�ــرســـوم يـــتـــخــذ بـــنـــاء عـــلى تـــقــريـــر من الـــوزيـــر اHــكـــلف

بالبحث العلمي.

اHـــــاداHـــــادّة ة 4 :  : في إطــــــار اHـــــهـــــام احملــــــددة في اHـــــادة 4 من
اHـرسوم الـتـنفـيذي رقم 11- 398 اHؤرخ في 28 ذي احلـجة
عــام 1432 اHــوافق 24  نـــوفــمـــبـــر ســـنــة 2011  واHـــــذكــــور
أعـــالهq تـكــــلـف الـوكــالـــة بــتـنــســــيق ومـتــابـعــة نـشــاطـات

البحث في العلوم االجتماعية واإلنسانية.

اHــاداHــادّة ة 5 : : زيـــادة عـــلى األعـــضـــاء احملـــددين فـي اHــادة 8
من اHـــرســـوم الــتـــنـــفـــيــذي رقم 11- 398 اHــؤرخ في 28 ذي
احلـجـة عام 1432 اHـوافق 24 نـوفـمـبـر سـنة 2011 واHـذكور

أعالهq يتكون مجلس توجيه الوكالة من :
qكلف بالتربية الوطنيةHثل الوزير ا� -

qWهنيHكلف بالتكوين والتعليم اHثل الوزير ا� -
qكلف بالثقافةHثل الوزير ا� -

qكلف بالتشغيلHثل الوزير ا� -
qكلف بالتضامن الوطنيHثل الوزير ا� -

- �ثل الوزير اHكلف باالستشراف واإلحصائيات.

اHاداHادّة ة 6 :  :  ينشر هـذا اHرسوم في اجلريـدة الرّسـميّة
للجمـهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حرّر بـاجلـزائر في 8 ربيع الـثـاني عام 1433 اHوافق
أوّل مارس سنة 2012.

أحمد أويحيىأحمد أويحيى
ـــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــ

مــرسـوم تـنــفـيـذي رقـم مــرسـوم تـنــفـيـذي رقـم 12- - 97 مـؤرخ في  مـؤرخ في 8 ربــيع الـثـاني ربــيع الـثـاني
1433 اHــوافق أو اHــوافق أوّل مــارس ســنــة ل مــارس ســنــة q q2012 يــتــضــمنيــتــضــمن عـام عـام 
إنـــشــاء الـــوكـــالــة اHـــوضـــوعــاتـــيـــة لــلـــبـــحث في عـــلــومإنـــشــاء الـــوكـــالــة اHـــوضـــوعــاتـــيـــة لــلـــبـــحث في عـــلــوم

الطبيعة واحلياة.الطبيعة واحلياة.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

qإن ّ الوزير األول
-  بـناء عـلى تقـرير  وزيـر الـتعـليم الـعالي والـبحث

qالعلمي
- وبـناء على الـدستـورq السيمـا اHادتان 85-3  و125

q(الفقرة 2) منه

اHاداHادّة ة 6 :  :  ينـشر هـذا اHرسـوم في اجلريـدة الرّسـميّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حرّر بـاجلـزائر في 8 ربيع الـثـاني عام 1433 اHوافق
أوّل مارس سنة 2012.

أحمد أويحيىأحمد أويحيى
ـــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــ

مــرسـوم تـنــفـيـذي رقـم مــرسـوم تـنــفـيـذي رقـم 12- - 96 مـؤرخ في  مـؤرخ في 8 ربــيع الـثـاني ربــيع الـثـاني
1433 اHــوافق أو اHــوافق أوّل مــارس ســنــة ل مــارس ســنــة q q2012 يــتــضــمنيــتــضــمن عـام عـام 
إنـشـاء الـوكـالةإنـشـاء الـوكـالة اHـوضـوعـاتـيــة لـلبـحــث فـي الـعـلــوماHـوضـوعـاتـيــة لـلبـحــث فـي الـعـلــوم

االجتماعـيـة واإلنسانيـة.االجتماعـيـة واإلنسانيـة.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

qإن ّ الوزير األول

-  بـناء عـلى تقـرير  وزيـر الـتعـليم الـعالي والـبحث
qالعلمي

- وبـناء على الـدستـورq السيمـا اHادتان 85-3  و125
q(الفقرة 2) منه

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 98-11 اHــــؤرخ في 29
ربـــــيع الـــــثــــانـي عــــام 1419 اHـــــوافق 22 غــــشـت ســــنــــة 1998
واHتـضمن القـانون التـوجيهي والـبرنامج اخلـماسي حول
q2002-1998 الــبــحث الــعـــلــمي والــتــطــويـــر الــتــكــنــولــوجي

qتممHعدّل واHا

- و�ـقــتـضـى الـقــانـون رقم 99-05 اHـؤرخ في 18 ذي
احلــجــة عـام 1419 اHـوافق 4 أبــريل ســنـة 1999 واHــتــضـمن

qتممHعدّل واHا qالقانون التوجيهي للتعليم العالي

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

 qأعضاء احلكومـة Wتضمن تعيHمايو سنة 2010 وا

- و�ــــقــــتــــضى اHـــــرســــوم الــــتــــنــــفــــيــــذي رقم 11- 398
اHــؤرخ في 28 ذي احلــجــة عــام 1432 اHــوافق 24  نــوفــمــبــر
سنة 2011 الذي يـحدد مهـام الوكالـة اHوضوعـاتية لـلبحث

qوتنظيمها وسيرها

qوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم يرسم  ما يأتي : ما يأتي :

اHـــــاداHـــــادّة ة األولى :األولى :  يـــــهــــدف هـــــذا اHـــــرســـــوم إلـى إنـــــشــــاء
الــوكــالـة اHــوضــوعـاتــيــة لـلــبــحث في الــعـلــوم االجــتـمــاعــيـة

واإلنسانيةq وتدعى في صلب النص "الوكالة".
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qكلف بالفالحةHثل الوزير ا� -
qوارد الصيديةHكلف بالصيد واHثل الوزير ا� -

- �ثل الوزير اHكلف باالستشراف واإلحصائيات.

اHاداHادّة ة 6 :  :  ينشر هـذا اHرسوم في اجلريـدة الرّسمـيّة
للجمـهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حرّر بـاجلـزائر في 8 ربيع الـثـاني عام 1433 اHوافق
أوّل مارس سنة 2012.

أحمد أويحيىأحمد أويحيى
ـــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــ

مــرسـوم تـنــفـيـذي رقـم مــرسـوم تـنــفـيـذي رقـم 12- - 98 مـؤرخ في  مـؤرخ في 8 ربــيع الـثـاني ربــيع الـثـاني
1433 اHــوافق أو اHــوافق أوّل مــارس ســنــة ل مــارس ســنــة q q2012 يــتــضــمنيــتــضــمن عـام عـام 

إنشاء اHركز التقني إنشاء اHركز التقني للصناعات الغذائية.للصناعات الغذائية.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

qإنّ الوزير األول
- بــنــاء عــلـى تــقــريــر وزيــر الــصـــنــاعــة واHــؤســســات

qتوسطة وترقية االستثمارHالصغيرة وا
- وبـنـاء على الـدسـتـورq السيّـمـا اHـادتان 85-3 و125

q(الفقرة 2) منه
- و�ـــــــــقـــــــــتـــــــــضـى األمـــــــــر رقم 75-59 اHـــــــــؤرخ في 20
رمــــضــــان عــــام 1395 اHــــوافق 26 ســــبــــتــــمــــبــــر  ســــنـــة 1975

qتمّمHعدّل واHا qتضمن  القانون التجاريHوا
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 88-01 اHــــؤرخ في 22
جـــمـــادى األولى عـــام 1408 اHــوافق 12 يـــنـــايـــر  ســـنـــة 1988
واHــتـضـمن الــقـانـون الـتـوجــيـهي لـلــمـؤسـسـات الــعـمـومـيـة

qاالقتصادية
- و�ــقــتــضى األمــر رقم 95-20 اHــؤرخ في 19 صــفــر
عام 1416 اHوافق 17 يولـيو  سنة 1995  واHتـعلق  �جلس

qتمّمHعدّل واHا qاحملاسبة
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 01-18 اHــــؤرخ في 27
رمــــضـــــان عــــام 1422 اHـــــوافق 12 ديــــســـــمـــــبــــر  ســـــنــــة 2001
واHـــتــضـــمن  الـــقــانـــون الــتـــوجــيـــهي لــتـــرقــيـــة اHــؤســـســات

qتوسطةHالصغيرة وا
- و�ـقــتـضـى الـقــانـون رقم 07-11 اHـؤرخ في 15 ذي
الـــــقـــــعـــــدة عـــــام 1428 اHـــــوافق 25 نـــــوفـــــمـــــبـــــر  ســـــنـــــة 2007

qاليHتضمن النظام احملاسبي اHوا
- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسي رقم 99-240 اHـؤرخ
في 17 رجب عـــام 1420 اHــوافــق 27 أكــتـــوبــر ســـنـــة 1999
واHــتـعــلق بــالـتــعــيـW فـي الـوظــائف اHــدنـيــة والــعـســكــريـة

qللدولة

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 98-11 اHــــؤرخ في 29
ربـــــيع الـــــثــــانـي عــــام 1419 اHـــــوافق 22 غــــشـت ســــنــــة 1998
واHتـضمن القـانون التـوجيهي والـبرنامج اخلـماسي حول
q2002-1998 الــبــحث الــعـــلــمي والــتــطــويـــر الــتــكــنــولــوجي

qتممHعدّل واHا
- و�ـقــتـضـى الـقــانـون رقم 99-05 اHـؤرخ في 18 ذي
احلــجــة عـام 1419 اHـوافق 4 أبــريل ســنـة 1999 واHــتــضـمن

qتممHعدّل واHا qالقانون التوجيهي للتعليم العالي
- و�ــــقــــتــــضـى اHــــرســــــوم الــــرئــــــاسي رقم 10 - 149
اHــــــؤرخ في 14  جـــمــــادى الـــثـــانـــيـــة عــــام 1431 اHــــوافق 28
 qأعـضاء احلكومـة Wـتـضـمن تعـيHمــايو سنــة 2010 وا

- و�ــــقــــتــــضى اHـــــرســــوم الــــتــــنــــفــــيــــذي رقم 11- 398
اHــؤرخ في 28 ذي احلـــجـــة عــام 1432 اHــوافق 24 نـــوفـــمـــبــر
سنة 2011 الذي يـحدد مهـام الوكالـة اHوضوعـاتية لـلبحث

qوتنظيمها وسيرها
qوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم  ما يأتي :يرسم  ما يأتي :

اHـــــاداHـــــادّة ة األولى :األولى :  يـــــهــــدف هـــــذا اHـــــرســـــوم إلـى إنـــــشــــاء
qوضوعـاتية لـلبحث في عـلوم الطـبيعـة واحلياةHالوكالـة ا

وتدعى في صلب النص "الوكالة".

اHاداHادّة ة 2 :  :  تخـضع الوكـالة ألحكـام اHرسـوم التنـفيذي
رقم 11- 398 اHــؤرخ في 28 ذي احلـــجـــة عــام 1432 اHــوافق
24 نـــوفــــمـــبــــر ســـنـــة 2011 واHــــذكـــور أعـالهq وألحـــكــــام هـــذا

اHرسوم.

اHاداHادّة ة 3 : : يحدد مقر الوكالة ببجاية.
و�ـكن نـقـله إلى أي مـكـان آخـر من الـتـراب الوطـني
�ــرســـوم يـــتـــخــذ بـــنـــاء عـــلى تـــقــريـــر من الـــوزيـــر اHــكـــلف

بالبحث العلمي.

اHـــــاداHـــــادّة ة 4 :  : في إطــــــار اHـــــهـــــام احملــــــددة في اHـــــادة 4 من
اHـرسوم الـتـنفـيذي رقم 11- 398 اHؤرخ في 28 ذي احلـجة
qـذكور أعالهHـوافق 24  نـوفـمبـر سـنة 2011 واHعـام 1432 ا
تـكـلف الـوكـالـة بــتـنـسـيق ومـتـابـعــة نـشـاطـات الـبـحث في

علوم الطبيعة واحلياة.

اHــاداHــادّة ة 5 : : زيـــادة عـــلى األعـــضـــاء احملـــددين فـي اHــادة 8
من اHـــرســـوم الــتـــنـــفـــيــذي رقم 11- 398 اHــؤرخ في 28 ذي
احلـجـة عام 1432 اHـوافق 24 نـوفـمـبـر سـنة 2011 واHـذكور

أعالهq يتكون مجلس توجيه الوكالة من :
qكلف بالبيئةHثل الوزير ا� -
qكلف بالصحةHثل الوزير ا� -
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- يــــســــاعـــــد اHــــؤســــســـــات لــــتــــحــــديـث طــــرق اإلنــــتــــاج
qوللتطور التكنولوجي

- يــتـولى نــشـاطـات الــتـشـخــيص والـتــصـمـيم ووضع
qؤسساتHنظم تسيير اجلودة في ا

- يـسـاعــد ويـرافق اHـؤسـســات في تـسـيــيـر مـشـاريع
qاألداء Wالتنمية واالبتكار وحتس

qنشآت النموذجيةHيطور النماذج وا -
- يــقــوم بــإعـداد بــرامج الــتــكــوين اHــتـخــصــصــة �ـهن

الفرع وتنشيطها.

4 : : يــــــؤهل اHــــــركــــــز فـي إطــــــار مـــــهــــــامـه ووفق اHـــــاداHـــــادّة  
الشروط اHنصوص عليها في هذا اHرسوم Hا يأتي :

- إبــــرام كـل صـــــفــــقـــــة أو اتـــــفـــــاق وكل اتـــــفـــــاقــــيـــــة مع
qماثلةHالهيئات الوطنية واألجنبية ا

qشاركة في أسهم مؤسسات أخرىHا -
- الـقــيــام بـكـل عــمــلــيــة مـالـــيــة وجتـاريــة وصــنـاعــيـة
مـنــقــولـة أو عــقــاريـة ذات صــلــة �ـجــال نــشـاطـه والـتي من

qشأنها تشجـيع تطـوره
- تـنـظـيم اHـلتـقـيـات والـتـظـاهـرات اHـرتـبـطـة �ـجال
qسواء في اجلزائر أو في اخلارج qشـاركة فيهـاHنشاطه وا

qعمول بهHطبقا للتنظيم ا
- اHشاركة في شبـكات تبادل اHعلومات والتجارب
مع الـهـيئـات واخملـابـر ومراكـز الـبـحـوث وخدمـات تـطـوير

اHؤسسات.

اHــاداHــادّة  5 : : يـــســتــفــيــد اHــركــز مـن إعــانــة مــالــيــة طــبــقــا
لــدفــتـر شــروط تــبــعــات اخلــدمــة الــعــمــومــيــة اHــلـحـق بــهـذا

اHرسوم.

الفصلالفصل الثاني الثاني
التنظيم والسيرالتنظيم والسير

اHـاداHـادّة  6 : : يـديـر اHـركــز مـجـلس إدارة ويـســيـره مـديـر
عام.

القسمالقسم األول األول
مجلس اإلدارةمجلس اإلدارة

اHاداHادّة 7 : : يتشكل مجلس إدارة اHركز من : 
qرئيسا qكلف بالصناعةHثل عن الوزير ا� -

qاليةHكلف باHثل عن الوزير ا� -
qكلف بالفالحةHثل عن الوزير ا� -

- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسي رقم 10-149 اHـؤرخ
في 14 جـمــادى الـثـانــيـة عـام 1431 اHـوافق 28 مــايــو ســنـة

qأعـضـاء احلكومة W2010 والــمـتضـمن تعــي

- و�ـقتـضى اHرسـوم الـتنـفـيذي رقم 11-16 اHؤرخ
في 20 صـفر عام 1432 اHوافق 25 ينـاير  سـنـة 2011 الذي
يــحـدد صالحـيـات وزيـر الـصـنــاعـة واHـؤسـسـات الـصـغـيـرة

qتوسطة وترقية االستثمارHوا

- و�ـقتـضى اHرسـوم الـتنـفـيذي رقم 11-32 اHؤرخ
في 22 صـــفـــر عـــام 1432 اHــوافــق 27 يـــنـــايـــر  ســـنــــة 2011

qمحافظي  احلسابات Wتعلق بتعيHوا

qوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم  ما يأتي :يرسم  ما يأتي :

الفصل األولالفصل األول
التسمية - اHقر - اHهامالتسمية - اHقر - اHهام

اHــاداHــادّة ة األولى :األولى : يـــنـــشـــأ مـــركـــز تـــقـــنـي حتت تـــســـمـــيـــة
"اHـركــز الـتـقـني لـلـصـنـاعــات الـغـذائـيـة" ويـدعى في صـلب

النص "اHركز".
اHــــركــــز مـــــؤســــســــة عــــمـــــومــــيــــة ذات طــــابـع صــــنــــاعي
وجتـاريq يـتمـتع بـالشـخـصيـة اHـعنـوية واالسـتـقالل اHالي
وتــســـري عــلــيه الـــقــواعــد اإلداريـــة في عالقــاتـه مع الــدولــة

ويعد تاجرا في عالقاته مع الغير.

اHـاداHـادّة ة 2 : : يـوضع اHـركـز حتت وصـايـة الـوزيـر اHـكلف
بـالـصـنـاعـة. ويـحـدد مـقـره �ـدينـة بـومـرداسq و�ـكن نـقـله
حـــسب األشـــكـــال نــفـــســهـــا إلى أي مـــكــان آخـــر من الـــتــراب

الوطني. 

اHـاداHـادّة ة   3 : :  تـتـمـثل مـهـام اHـركـز في تـوفـيـر اخلـدمـات
الـتـقـنـيـة لـفـائـدة اHؤسـسـات الـعـامـلـة في فـرع الـصـنـاعات
الـغــذائــيـة واHـســاهــمـة في حتـسـW مـسـتـواهـا الـتـنـافـسي
وال سـيــمـا بــدعم ســيـاســات الـتــأهـيـل واالبـتــكـار والــبــحث

والتـنمية التـي تبادر بها السلطات العمومية.

وبهذه الصفةq يؤدي اHركز اHهام اآلتية :

- يـــــــقــــــــوم بـــــــإجنـــــــاز الـــــــدراســــــــات واالســـــــتـــــــشـــــــارات
qأدائها Wللمؤسسات لتحس

- يـطـور عرض خـدمـات اخملابـر. وال سـيمـا في مـجال
التحاليل والتـجارب وذلك لتلبية احـتياجات النشاطات
الـصـنـاعـيـة لـلـفـرع واHـؤسـسـات اHـكـلـفـة �ـراقـبـة اHـطـابـقـة

qتعلقة بالفرعHالتقنية للمنتجات ا
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11 : : حتـــــــــرر مـــــــــداوالت مـــــــــجـــــــــلـس اإلدارة في اHــــــــاداHــــــــادّة  
محاضر وتدون في سجل خاص مرقم ومؤشر عليه.

يـــوقـع أعـــضـــاء مـــجـــلـس اإلدارة مـــحـــاضـــر اHـــداوالت.
وتـعــرض اHـداوالت اHــتـعــلـقــة بـاHــطـات 2 و9 و12 اHـذكـورة
فـي اHـــادة 12 أدنــــاه عـــــلى الــــوزيــــر اHـــــكــــلف بـــــالــــصــــنــــاعــــة
لـلمصـادقة علـيها في أجل ثـمانية (8) أيام وتـصـبح نافـذة

بعـد خـمسـة عشـر (15) يـوما من تبليغها.

اHاداHادّة 12 : : يتداول مجلس اإلدارة في :

qصادقة عليهHإعداد النظام الداخلي وا -

qيزانيةHمشروع ا -

qركزHمخططات وبرامج نشاطات ا -

qحصيلة النشاطات السنوية -

qقبول الهبات والوصايا وتخصيصها -

- االتفاقية اجلماعية.

qمستواهم Wوحتس WستخدمHمخطط تكوين ا -

qاقتراحات تعديل تسعيرات اخلدمات -

- البرامج السنـوية واHتعددة السـنوات لالستثمار
qنشآتHوجتديد التجهيزات وا

qشاركة في أسهم الشركاتHا -

- الــشـــروط الــعــامــة إلبـــرام الــصــفــقـــات واالتــفــاقــات
qواالتفاقيات

- مــشــاريـع بــنــاء واقــتــنـــاء الــعــقــارات واحلــصــول أو
الـتـنـازل عن عقـد إيـجـار �ـتلـكـات عـقـارية عـنـدمـا يـساوي

qأجل العقد ثالث  (3) سنوات أو يفوقها

- كل قـــرار يـــتــعـــلق بـــالـــتــوجـــهـــات االســتـــراتـــيــجـــيــة
والتكنولوجية واالقتصادية واHالية للمركز.

القسم الثانيالقسم الثاني
اHدير العاماHدير العام

13 : : يـــعــــW اHـــــديـــر الــــعـــام طـــبـــقـــا لـــلـــتـــنـــظـــيم اHــاداHــادّة  
اHعمول به.

اHــاداHــادّة  14 : : يــنـــفـــذ اHــديـــر الـــعــام تـــوجـــيــهـــات مـــجــلس
اإلدارة وقراراتهq ويتـولّى تسـييـر اHركز طـبقـا للـتشريع

والتنظيم اHعمول بهما.
وبهذه الصفـة :

qسطرة للمركزHيسهر على حتقيق األهداف ا -

- �ــــثل عـن الــــوزيــــر اHــــكـــــلف بــــالــــتـــــعــــلــــيـم الــــعــــالي
qوالبحث العلمي

- �ــثـل عن الــوزيـــر اHـــكــلف بـــالـــتــكـــوين والـــتــعـــلــيم
qWهنيHا

qكلف بالتجارةHثل عن الوزير ا� -
- �ــــثل عن الــــوزيــــر اHــــكــــلـف بــــالــــصــــيــــد الــــبــــحـــري

qوارد الصيديةHوا
qعهد اجلزائري للتقييسHثل عن ا� -

- �ثل عن اجلامعةq تعينه السلطة الوصيّة.
�ـــكن مـــجـــلس اإلدارة أن يـــســتـــعـــW بـــأي شــخص ذي

كفاءة بإمكانه مساعدته في أشغاله.
�ـــــكـن مـــــجــــــلس اإلدارة وبــــــصـــــفـــــة اســــــتـــــشـــــاريـــــة أن

يستدعي �ثلW عن اجلمعيات اHهنية للفرع.
يـــشـــارك اHــــديـــر الــــعـــام في أشــــغـــال مــــجـــلس اإلدارة

بصوت استشاري ويتولّى األمانة.

اHـاداHـادّة  8 :  :  يـعW أعـضـاء مـجـلس اإلدارة Hـدة ثالث (3)
ســنــوات قــابـلــة لــلــتــجــديــد مــرة واحــدةq �ــوجب قــرار من
الــــوزيــــر اHـــكــــلـف بــــالــــصـــنــــاعــــةq بــــنــــاء عــــلى اقــــتــــراح من

السلطات التي يتبعونها.
وفـي حـــالــــة انـــقــــطـــاع عــــضـــويــــة أحــــد األعـــضــــاءq يـــتم

استخالفه حسب األشكال نفسها.

اHــاداHــادّة  9 :  :  يــجـــتـــمع مـــجـــلس اإلدارة فـي دورة عـــاديــة
مـرتW(2)  عــلى األقل في الــسـنـة بــنـاء عــلى اسـتــدعـاء من
رئـــيــــسه. و�ــــكــــنه االجــــتــــمـــاع فـي دورة غــــيـــر عــــاديــــة إمّـــا
�ـبادرة مـن رئـيسه وإمّا بطلب من ثلثي (3/2) أعضائه.

ال تـصح مــداوالت مـجــلس اإلدارة إال بـحــضـور ثــلـثي
(3/2) أعــضـائه عــلى األقل. وإذا لم يــكـتــمل الـنــصـاب يــعـقـد

اجـتــمــاع آخـر فـي أجل ثـمــانــيـة (8) أيــامq وتـصـح مـداوالته
حينئذ مهما يكن عدد األعضاء احلاضرين.

تــتــخــذ الـقـــرارات بـاألغــلـبــيـة الــبـسـيــطـة وفـي حـالـة
تــــــــســـــــاوي عـــــــدد األصـــــــوات يــــــــكـــــــون صـــــــوت الــــــــرئــــــيـس

مـرجـحـا.

اHــــاداHــــادّة  10 : : يــــقــــوم الــــرئــــيـس بــــإعــــداد جــــدول أعــــمــــال
االجـتـمـاعـات بـنـاء عـلى اقـتـراح من اHـديـر الـعـام لـلـمـركز.
وتــرسـل االسـتــدعـــاءات مـرفـقـة بـجـدول األعـمـال في أجل
ال يـقل عـن خـمــسـة عــشـر (15) يـومــا من تــاريخ االجـتــمـاع.
و�كن تقـليص هـذا األجل بالنـسبـة للدورات غـير الـعادية

على أن ال يقل عن ثمانية (8) أيام. 
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qالهبات والوصايا -
- القــروض.

 - في باب النفقات : - في باب النفقات :

qنفقات التسيير -

qنفقات االستثمار والتجهيز -

- كل الـنفـقـات األخــرى الضـروريـة لتـحـقـيق أهداف
اHركز.

اHــــــاداHــــــادّة  19 : : يــــــنـــــــشــــــر هـــــــذا اHــــــرســـــــوم في اجلـــــــريــــــدة
الـرّسمـيّة للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حرّر بـاجلـزائر في 8 ربيع الـثـاني عام 1433 اHوافق
أوّل مارس سنة 2012.

أحمد أويحيىأحمد أويحيى
ــــــــــــــــــــــــــــــ

اHلحـقاHلحـق
دفتــر شــروط تبعات اخلدمة العموميةدفتــر شــروط تبعات اخلدمة العمومية

اHـاداHـادّة األولى :ة األولى : يهـدف دفـتـر الشـروط هـذا إلى حتـديد
تبعـات اخلدمة العـموميـةq التي يتكـفل بها اHركـز التقني
لـــلـــصـــنـــاعـــات الـــغـــذائـــيـــةq والـــذي يـــدعى في صـــلب الـــنص

"اHركز".

2 : : تــتــشــكل تــبـعــات اخلــدمــة الـعــمــومــيــة الـتي اHـاداHـادّة  
يــتـكــفل بــهـا اHــركـز من مــجـمــوعــة اHـهــام اخملـولــة له حـسب
نـــشـــاط الـــدولــــة في مـــجـــال تــــطـــويـــر قـــطــــاع الـــصـــنـــاعـــات

الغذائية والتي تخص اجملاالت اآلتـية :

- جــمـع كل اHــعــطــيــات واHــعــلــومــات الــتــكــنــولــوجــيـة
واالقـتـصـاديـة والـتـجـاريـة والـتـنـظـيـمـيـة اHـتـعـلـقـة بـالـفرع

qونشرها

- اHـرافـقة واHـسـاعـدة لتـرقـية االبـتـكار ضـمن الـفرع
qوتطويره

- إجنــــــــاز الــــــــدراســــــــات االســــــــتـــــــكــــــــشــــــــافــــــــيــــــــة حـــــــول
qالتكنولوجيات البارزة

- األعمال التي تربط اHؤسسات في شبكات تسمح
qلها �مارسة نشاطها في تالحم

- إعـداد دليل اHمـارسات اجليدة لـلنظـافة وكذا دليل
اHــمــارســات اجلــيــدة لــلــصـنــاعــة والــعــمـل من أجــل تــعـمــيم

qتطبيقهما ضمن الفرع

- �ـارس السـلـطـة السـلـميـة عـلى جـميـع مسـتـخدمي
qركزHا

- يـعـW ويـنـهي اHـهـام في إطـار االتـفـاقـيـة اجلـمـاعـيـة
qوالهيكل التنظيمي

qيلتزم بالنفقات -
- يـــبـــرم كل الـــصـــفــقـــات واالتـــفـــاقــيـــات واالتـــفـــاقــات

qويحصل على القروض
- �ــثل اHــركــز في جــمــيع نــشــاطــات احلــيــاة اHــدنــيـة

qوأمام القضاء
- �ـكـنـه تـفـويض مـسـؤولي اHــركـز بـعض الـسـلـطـات

qالضرورية لتسييره
- يسهر على احترام التنظيم الداخلي.

كما يقوم بإعداد :
- مـــــشــــــاريـع مـــــخــــــطـــــطــــــات وبــــــرامج الــــــنـــــشــــــاطـــــات

qواالستثمار
- مـــــشـــــاريـع اHـــــيـــــزانــــــيـــــة وحـــــســـــابــــــات االســـــتـــــغالل

qالتقديرية
qحصائل النشاطات وحسابات النتائج -

qمشروع االتفاقية اجلماعية -
- مشاريع الهيكل التنظيمي والنظام الداخلي.

qعـــنــد احلــاجــة qWــركــز أن يـــســتــعــHــادّة ة 15 : : �ـــكن اHــاداHا
بخبراء Hساعدته في نشاطاته ذات الطابع التقني.

الفصل الثالثالفصل الثالث
أحكام ماليةأحكام مالية

اHـاداHـادّة ة 16 : : يــسـتـفــيـد اHـركـــز من اعـتــمـاد مــالي أولي
يـــحـــدد مــبــلــغـه بــقــــرار مـــشــتــــرك بــW الــوزيــــر اHــكـــلف

بالصناعـة ووزيـر اHالـية.

اHــاداHــادّة ة 17 : : تــمـــسك مــحـــاســبــة اHـــركــز حــسـب الــشــكل
التجاري طبقا للتشريع والتنظيم اHعمول بهما.

qــركــز مــحــافظ احلــســابــاتHيــصــدّق عــلى حــســابـــات ا
يعيّن طبقا للتنظيم اHعمول به.

اHاداHادّة ة 18 : : يشتمل احلساب اHالي للمركز على :
 - في باب اإليرادات : - في باب اإليرادات :
qاخملصصات األولية -

qقدمةHناجت اخلدمات ا -
- اإلعانات التي تخصـصها الدولة لتغطية النفقات
الــنــاجـمــة عن تـبــعـات اخلــدمــة الـعــمـومــيـة أو كل اإلعــانـات

qنصوص عليها في التنظيمHاألخرى ا
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مــرسـوم تـنــفـيـذي رقممــرسـوم تـنــفـيـذي رقم  12- - 99 مـؤرخ في  مـؤرخ في 8 ربــيع الـثـاني ربــيع الـثـاني
عـام عـام 1433 اHـوافق أو اHـوافق أوّل مــارس ســنـة ل مــارس ســنـة q2012 يــتــضـمـن يــتــضـمـن
تـوزيـــع االعـتـــمـــادات اخملــصــصــة  لـوزيـــر الـتــربـيـةتـوزيـــع االعـتـــمـــادات اخملــصــصــة  لـوزيـــر الـتــربـيـة
الوطنية من مـيزانـية الـتسـيـيــر �ـوجــب قانــونالوطنية من مـيزانـية الـتسـيـيــر �ـوجــب قانــون

اHالـيــة التكميلي لسـنـة اHالـيــة التكميلي لسـنـة 2012.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

qإنّ الوزير األول
qاليةHبناء على تقرير  وزير ا  -

- وبــنـــاء عــلى الـــدســتـــورq ال ســيّـــمــا اHـــادّتــان 85 - 3
qو125 ( الفقرة 2) منه

- و�ـــــقـــــتــــضـى الـــــقــــانـــــون رقم 84 -17 اHـــــؤرخ في 8
شــوّال عــام 1404 اHــوافق 7  يـــولــيــو ســنــة 1984 واHــتــعــلق

q تمّمHعدّل واHا qاليةHا Wبقوان
- و�ـقـتضى الـقـانون رقم 11-16 اHـؤرخ في 3 صـفر
عــام 1433 اHــــوافق 28 ديـــســـمــــبـــر ســـنـــة 2011 واHـــتـــضـــمن

q2012 الية لسنةHقانون ا
- و�ــقــتــضى األمــر رقم 12-03 اHــؤرخ في 20 ربــيع
األول عـام 1433 اHـوافق 13 فـبـرايـر سـنة 2012 واHـتـضمن

q2012 الية التكميلي لسنةHقانون ا
qوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم  ما يأتي :يرسم  ما يأتي : 

اHـــاداHـــادّة األولى :ة األولى :  تـــوزع االعــتــمـــادات اHــقــدر مــبـــلــغــهــا
بــســـبـــعـــمــــائـــة وثـــمــــانــــيـــة وســــبــــعـــيــن مـــلـــيــــارا وثالثــة
وتـــســـعـــW مــلـــيـــونـــا وخـــمــســـمـــائـــة وثـــمــانـــيـــة آالف ديـــنــار
(778.093.508.000 دج) واخملــــــصـــــصــــــة لــــــوزيـــــر الــــــتـــــربــــــيـــــة
الـوطـنـيـة من مـيـزانـيـة الـتـسـيـيـر �ـوجب قـانـون اHـالـيـــة
الـــتـــكــمـــيـــلي لـــســـنــة q2012 طــبـــقـــا لـــلــجـــدول اHـــلـــحق بـــهــذا

اHرسوم.

اHــــاداHــــادّة ة 2 : : يـــكــــلـف وزيـــر اHــــالــــيــــة ووزيـــر الــــتــــربــــيـــة
الوطـنـيـةq كلّ فيـمـا يـخـصّهq بتـنــفـيذ هــذا اHـرســوم الـذي
يـنــشــر في اجلـريـدة الــرّســمـيّـــة لـلـجــمـهـوريّـــة اجلـزائـريّــة

الدّ�قراطيّـة الشّعبيّـة .

حرّر بـاجلـزائر في 8 ربيع الـثـاني عام 1433 اHوافق
أوّل مارس سنة 2012.

أحمد أويحيىأحمد أويحيى

- نــشــر اخلــطــوات الــرامــيـــة لــضــمــان اجلــودة وتــتــبع
qمنتجات الفرع وتنفيذها

- إعــداد الــدراســات الــقــطـــاعــيــة أو الــدراســات الــتي
qتمس جانبا خاصا من الفرع ذات الفائدة العامة

- دراســـة ومـــرافـــقــة وضــع وســـائل ضـــبط وتـــنـــظــــيم
اHهـنـةq ال سيـمـا في مـجاالت الـتـقـييس والـلـوائح الـتقـنـية

qبالتعـاون مع الهيئات األخرى

- أعــمـال الـدعم الــتـقـني لــلـهـيــئـات اHـكــلـفـة بـتــطـبـيق
إجـراءات الـضـبط واHـراقـبـة اHـرتـبـطـة بـاإلنـتـاج وتـسـويق

qتعلقة بالفرعHنتجات واخلدمات اHا

- اHـسـاعـدة الـتـقنـيـة لـتـنفـيـذ الـسـيـاسات الـعـمـومـية
الــرامـيــة لــدعم نـشــاطــات الـفــرع ال سـيــمــا تـنــفــيـذ بــرنـامج

qتأهيل مؤسسات الفرع

- األعمال اHـتعلـقة بـتحسـW طرق وتـقنيـات اإلنتاج
اHـســتـعــمـلــة في فـرع الــصـنــاعـات الــغـذائــيـة والـتـــي تـعـود
بـالـفـائـــدة في مـجـاالت الـتـنـافـسـيـة واحلـفـاظ عـلى الـبـيـئـة
واالقتـصاد في اسـتعـمال اHـوارد النـادرة وحتسـW ظروف

qالعمـل

- األعمـال الرامـية لـترقـية الـتنـميـة اHسـتدامـة على
qمستوى الفرع

qضمان اليقظة اإلعالمية والتكنولوجية -

- حتـــديـــد احـــتــيـــاجـــات الــفـــرع فـي مــجـــال الـــتــحـــويل
qوالتحكم في التكنولوجيا والتنمية والبحث التطبيقي

- إعـداد دراسـات تـستـهـدف الـفـرع أو شعـبه من أجل
تــطـــويـــر قــطـــاعــات جـــديـــدة لإلنـــتــاج واHـــســاعـــدة في وضع

qبرامج استثمارية أو دخول أسواق جديدة

- الـــعــمل من أجـل الــتــقــارب بــW مـــؤســســات الــفــرع
qوأوساط البحث اجلامعية

- تـــــنـــــظــــــيم أيـــــام دراســـــيـــــة لـــــلـــــتـــــحـــــســـــيـس واإلعالم
والــتــكــويـن حــول الــتــطــورات الــتــقــنـــيــة والــتــكــنــولــوجــيــة
اHـتعـلقـة بـالفـرع وكـذا حول اHـواصفـات والـلوائح الـتـقنـية

الوطنية والعاHية اخلاصة بالفرع.

اHاداHادّة ة 3 : :  تـكون األعمال الـتي يتم تسـجيلهـا بعنوان
تــبــعــات اخلــدمـة الــعــمــومـيــة اHــكــلف بــهـا اHــركــزq مــوضـوع
اتـــفــــاقــــيـــة ســــنـــــويـــة يـــــصــــادق عــــلــــيــــهـــا الـــــوزيــــر اHـــكــــلف

بالصناعة.
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232.800.000

340.842.000

25.370.000

599.012.000

283.000

283.000

4.556.000

120.000

143.413.000

11.470.000

159.559.000

23.000.000

3.800.000

8.500.000

23.300.000

380.000

4.000.000

6.500.000

300.000

200.000

69.980.000

01 - 31

02 - 31

03 - 31

01 - 32

01 - 33

02 - 33

03 - 33

04 - 33

01 - 34

02 - 34

03 - 34

04 - 34

05 - 34

42 - 34

90 - 34

92 - 34

97 - 34

الفرع األولالفرع األول
فرع وحيدفرع وحيد

الفرع اجلزئي األولالفرع اجلزئي األول
اHصالح اHركزيةاHصالح اHركزية
العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اHصالحوسائل اHصالح
القسم األولالقسم األول

اHوظفون - مرتبات العملاHوظفون - مرتبات العمل
اإلدارة اHركزية - الراتب الرئيسي للنشاط.................................
اإلدارة اHركزية - التعويضات واHنح اخملتلفة...............................
اإلدارة اHركزية - اHسـتخدمون اHتـعاقدونq الرواتبq منح ذات طابع

عائلي واشتراكات الضمان االجتماعي....................................
مجموع القسم األول

القسم الثانيالقسم الثاني
اHوظفون - اHعاشات واHنحاHوظفون - اHعاشات واHنح

اإلدارة اHركزية - ريوع حوادث العمل..........................................
مجموع القسم الثاني

القسم الثالثالقسم الثالث
اHوظفون - التكاليف االجتماعيةاHوظفون - التكاليف االجتماعية

اإلدارة اHركزية - اHنح العائلية...................................................

اإلدارة اHركزية - اHنح االختيارية...............................................
اإلدارة اHركزية - الضمان االجتماعي..........................................
اإلدارة اHركزية - اHساهمة في اخلدمات االجتماعية.......................

مجموع القسم الثالث
القسم الرابعالقسم الرابع

األدوات وتسيير اHصالحاألدوات وتسيير اHصالح
اإلدارة اHركزية - تسديد النفقات................................................
اإلدارة اHركزية - األدوات واألثاث...............................................
اإلدارة اHركزية - اللوازم...........................................................
اإلدارة اHركزية - التكاليف اHلحقة.............................................
اإلدارة اHركزية - األلبسة...........................................................
اإلدارة اHركزية - اHوظفون اHتعاونون - تسديد النفقات...............
اإلدارة اHركزية - حظيرة السيارات............................................
اإلدارة اHركزية - اإليجار...........................................................
اإلدارة اHركزيـة - النفقـات القضائـية - نفقـات اخلبرة - التـعويضات
اHترتبة على الدولة...............................................................
مجموع القسم الرابع

االعتمادات اخملصصة ( دج )االعتمادات اخملصصة ( دج )العناويـــــنالعناويـــــنرقم األبوابرقم األبواب

اجلدول اHلحقاجلدول اHلحق
االعتماداتاالعتمادات اخملصصة لوزير التربية الوطنية لسنة  اخملصصة لوزير التربية الوطنية لسنة 2012
من ميزانية التسيير واHوزعة بالترتيب في كل بابمن ميزانية التسيير واHوزعة بالترتيب في كل باب
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7.720.000

7.720.000

542.000.000

17.813.000.000

9.809.000.000

725.823.000

131.174.000

145.363.000

87.625.000

108.442.000

35.930.000

94.413.000

1.640.963.000

126.397.000

15.536.000

19.407.000

301.206.000

31.596.279.000

8.000.000

3.000.000

6.000.000

80.000.000

2.000.000.000

2.097.000.000

34.529.833.000

196.310.000

3.000.000

199.310.000

01 - 35

01 - 36

21 - 36

31 - 36

35 - 36

39 - 36

43 - 36

45 - 36

49 - 36

51 - 36

53 - 36

58 - 36

59 - 36

60 - 36

61 - 36

62 - 36

01 - 37

03 - 37

05 - 37

08 - 37

09 - 37

11 - 42

51 - 42

القسم اخلامسالقسم اخلامس
أشغال الصيانةأشغال الصيانة

اإلدارة اHركزية - صيانة اHباني .................................................
مجموع القسم اخلامس

القسم السادسالقسم السادس
إعانات التسييرإعانات التسيير

إعانة للمدرسة الدولية اجلزائرية بفرنسا....................................
إعانات Hؤسسات التعليم األساسي..............................................
إعانات Hؤسسات التعليم الثانوي والتقني...................................
إعانات Hعاهد تكوين معلمي اHدرسة األساسية وحتسW مستواهم ..
Wإعــانــة  لـــلــمــعـــهــد الـــوطــني لـــتــكــويـن مــســتـــخــدمي الـــتــربــيـــة وحتــســ
مستواهم.............................................................................
إعـانــات Hــؤســســات الـتــعــلــيم األســاسي لــلــطــورين األول والــثـاني ذات
األقسام الداخلية....................................................................
إعانة للمعهد الوطني للبحث في التربية.....................................
إعانة للديوان الوطني حملو األمية وتعليم الكبار............................
إعانة للديوان الوطني للتعليم والتكوين عن بعد...........................
إعانة Hركز التموين وصيانة التجهيزات والوسائل التعليمـــية......
إعانة للديوان الوطني لالمتحانات واHسابقات.............................
إعانة للمركز الوطني للوثائق البيداغوجية..................................
إعانة للمرصد الوطني للتربية والتكوين.....................................
إعانة للمركز الوطني البيداغوجي  واللغوي لتعليم تمازيغت.........
إعــانــة لـلــمـركــز الــوطـنـي إلدمـاج االبــتـكــارات الــبـيــداغــوجـيــة وتــنـمــيـة
تكنولوجيات اإلعالم واالتصال في التربية................................

مجموع القسم السادس
القسم السابع القسم السابع 
النفقات اخملتلفةالنفقات اخملتلفة

اإلدارة اHركزية - اHؤتمرات واHلتقيات.......................................

اإلدارة اHركزية - الدراسات.......................................................
إعانة للمجلس الوطني للتربية والتكوين....................................
نفقات متعلقة �تابعة وتقييم إصالح اHنظومة التربوية................
مـخـصـصــات لـدعم اHـكـتـبـات اHــدرسـيـة بـالـكـتب لـتــرقـيـة اHـطـالـعـة في
الوسط اHدرسي....................................................................
مجموع  القسم السابع
مجموع العنوان الثالث

العنوان الرابعالعنوان الرابع
التدخالت العموميةالتدخالت العمومية

القسم الثانيالقسم الثاني
النشاط الدوليالنشاط الدولي

النشاط التربوي االستثنائي......................................................
نفقات تسيير اللجنة الوطنية لليونيسكو...................................
مجموع القسم الثاني

اجلدول اHلحق ( تابع )اجلدول اHلحق ( تابع )

االعتمادات اخملصصة ( دج )االعتمادات اخملصصة ( دج )العناويـــــنالعناويـــــنرقم األبوابرقم األبواب
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7 مارس سنة مارس سنة 2012 م م

699.000.000

275.000.000

10.000.000

14.216.000.000

446.000.000

2.000.000.000

432.000.000

152.000.000

66.000.000

10.000.000

18.306.000.000

9.000.000.000

6.500.000.000

15.500.000.000

265.000.000

265.000.000

34.270.310.000

68.800.143.000

5.810.208.000

7.435.363.000

516.000.000

13.761.571.000

01 - 43

02 - 43

41 - 43

42 - 43

43 - 43

49 - 43

60 - 43

61 - 43

62 - 43

63 - 43

02 - 46

03 - 46

21 - 47

11 - 31

12 - 31

13 - 31

القسم الثالثالقسم الثالث
النشاط التربوي والثقافيالنشاط التربوي والثقافي

منح لتالميذ مؤسسات التعليم األساسي والثانوي........................
اإلدارة اHـــركــزيــة - نــفــقــات الــتــكــويـن قــصــيــر اHــدى في اجلــزائــر وفي
اخلارجq وحتسW اHستوى Hستخدمي التربية الوطنية ..............
تشجيع اخلدمات التكميلية اHدرسية...........................................
اHطاعم اHدرسية.......................................................................
النشاط التربوي لفائدة اHهاجرين...............................................
تشجيع الدولة لالستراتيجية الوطنية حملو األمية.........................
تشجيع التكوين أثناء اخلدمة وعن بعد Hعلمي التعليم االبتدائي......
تــشــجــيع الــنــشــاط الــثــقـــــافـي والــريــــاضي في مــؤســســات الــتــعــلـــــيم
األساسي..............................................................................
تـشجـيع النـشـاط الثـقافي والـرياضي في مـؤسسـات التـعلـيم الثـانوي
والتقني...............................................................................
نفقات تسيير اللجنة الوطنية للمناهج........................................

مجموع القسم الثالث

القسم السادسالقسم السادس
النشاط االجتماعي - اHساعدة والتضامنالنشاط االجتماعي - اHساعدة والتضامن

منحة مدرسية خاصة لفائدة التالميذ اHعوزين.............................
مساهمة الدولة في مجانية الكتاب اHدرسي لفائدة التالميذ اHعوزين

مجموع القسم السادس

القسم السابعالقسم السابع
النشاط االجتماعي - الوقايةالنشاط االجتماعي - الوقاية

الصحة اHدرسية.......................................................................
مجموع  القسم السابع
مجموع  العنوان الرابع
مجموع الفرع اجلزئي األول

الفرع اجلزئي الثانيالفرع اجلزئي الثاني
اHصالح الالمركزية التابعة للدولةاHصالح الالمركزية التابعة للدولة

العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اHصالحوسائل اHصالح
القسم األولالقسم األول

اHوظفون - مرتبات العملاHوظفون - مرتبات العمل
اHصالح الالمركزية التابعة للدولة - الراتب الرئيسي للنشاط........
اHصالح الالمركزية التابعة للدولة  - التعويضات واHنح اخملتلفة ....
qــتــعــاقـدونHــســتـخــدمــون اHــصــالح الـالمـركــزيــة الــتــابــعـة لــلــدولــة - اHا
الرواتبq منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان االجتماعي...

مجموع القسم األول

اجلدول اHلحق ( تابع )اجلدول اHلحق ( تابع )

االعتمادات اخملصصة ( دج )االعتمادات اخملصصة ( دج )العناويـــــنالعناويـــــنرقم األبوابرقم األبواب
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4.444.000

682.760.000

687.204.000

203.731.000

3.311.390.000

286.631.000

3.801.752.000

224.000.000

70.000.000

122.000.000

139.000.000

3.300.000

21.000.000

2.458.000

2.500.000

584.258.000

61.740.000

61.740.000

18.896.525.000

18.896.525.000

11 - 32

12 - 32

11 - 33

13 - 33

14 - 33

11 - 34

12 - 34

13 - 34

14 - 34

15 - 34

91 - 34

93 - 34

98 - 34

11 - 35

القسم الثانيالقسم الثاني
اHوظفون - اHعاشات واHنحاHوظفون - اHعاشات واHنح

اHصالح الالمركزية التابعة للدولة - ريوع حوادث العمل................
اHـــصـــالح الالمـــركـــزيــة الـــتـــابـــعــة لـــلـــدولـــة - مــعـــاش اخلـــدمـــة واألضــرار
اجلسدية...............................................................................
مجموع القسم الثاني

القسم الثالثالقسم الثالث
اHوظفون - التكاليف االجتماعيةاHوظفون - التكاليف االجتماعية

اHصالح الالمركزية التابعة للدولة - اHنح  العائلية.......................

اHصالح الالمركزية التابعة للدولة - الضمان االجتماعي................
اHــــصـــالح الالمـــركـــزيــــة الـــتـــابـــعـــة لـــلـــدولـــة - اHــــســـاهـــمـــة في اخلـــدمـــات
االجتماعية...........................................................................
مجموع القسم الثالث

القسم الرابعالقسم الرابع
األدوات  وتسيير اHصالحاألدوات  وتسيير اHصالح

اHصالح الالمركزية التابعة للدولة -  تسديد النفقات.....................
اHصالح الالمركزية التابعة للدولة - األدوات واألثاث.....................
اHصالح الالمركزية التابعة للدولة - اللوازم.................................
اHصالح الالمركزية التابعة للدولة - التكاليف اHلحقة...................
اHصالح الالمركزية التابعة للدولة - األلبسة.................................
اHصالح الالمركزية التابعة للدولة - حظيرة السيارات..................
اHصالح الالمركزية التابعة للدولة - اإليجار.................................
اHـصـالح الالمـركـزيـة الـتـابـعـة لـلـدولـة - الـنـفـقـات الـقـضـائـيـة - نـفـقات
اخلبرة - التعويضات اHترتبة على الدولة.................................

مجموع القسم الرابع 

القسم اخلامسالقسم اخلامس
أشغال الصيانةأشغال الصيانة

اHصالح الالمركزية التابعة للدولة - صيانة اHباني........................
مجموع القسم اخلامس
مجموع  العنوان الثالث
مجموع  الفرع اجلزئي الثاني

اجلدول اHلحق ( تابع )اجلدول اHلحق ( تابع )

االعتمادات اخملصصة ( دج )االعتمادات اخملصصة ( دج )العناويـــــنالعناويـــــنرقم األبوابرقم األبواب



21 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 14 14 ربيع الثاني عام  ربيع الثاني عام 1433 هـ هـ
7 مارس سنة مارس سنة 2012 م م

154.690.827.000

236.989.550.000

10.000.000.000

47.531.466.000

83.258.581.000

6.000.000.000

538.470.424.000

6.466.000.000

98.100.226.000

10.028.352.000

1.632.000.000

32.735.340.000

2.964.498.000

151.926.416.000

690.396.840.000

690.396.840.000

778.093.508.000

778.093.508.000

21 - 31

22 - 31

23 - 31

31 - 31

32 - 31

33 - 31

21 - 33

23 - 33

24 - 33

31 - 33

33 - 33

34 - 33

الفرع اجلزئي الثالثالفرع اجلزئي الثالث
مؤسسات التعليم األساسي والثانوي والتقنيمؤسسات التعليم األساسي والثانوي والتقني

العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اHصالحوسائل اHصالح
القسم األولالقسم األول

اHوظفون - مرتبات العملاHوظفون - مرتبات العمل
اHـصالح الالمـركـزية الـتابـعـة للـدولة - مـؤسـسات الـتـعلـيم األساسي -
الراتب الرئيسي للنشاط......................................................

اHـصالح الالمـركـزية الـتابـعـة للـدولة - مـؤسـسات الـتـعلـيم األساسي -
التعويضات واHنح اخملتلفة......................................................
اHـصالح الالمـركـزية الـتابـعـة للـدولة - مـؤسـسات الـتـعلـيم األساسي -
اHــــســــتـــخــــدمــــون اHــــتــــعـــاقــــدونq الــــرواتبq مــــنح ذات طــــابـع عـــائــــلي
واشتراكات الضمان االجتماعي..............................................
اHــصـالح الالمـركــزيـة الـتــابـعـة لــلـدولـة - مــؤسـسـات الـتــعـلـيـم الـثـانـوي
والتقني -  الراتب الرئيسي للنشاط......................................
اHــصـالح الالمـركــزيـة الـتــابـعـة لــلـدولـة - مــؤسـسـات الـتــعـلـيـم الـثـانـوي
والتقني -  التعويضات واHنح اخملتلفة.....................................
اHــصـالح الالمـركــزيـة الـتــابـعـة لــلـدولـة - مــؤسـسـات الـتــعـلـيـم الـثـانـوي
والـتــقــني - اHــســتــخـدمــون اHــتــعــاقــدونq الـرواتـبq مـنـح ذات طـابع
عائلي واشتراكات الضمان االجتماعي......................................

مجموع القسم األول

القسم الثالثالقسم الثالث
اHوظفون - التكاليف االجتماعيةاHوظفون - التكاليف االجتماعية

اHـصالح الالمـركـزية الـتابـعـة للـدولة - مـؤسـسات الـتـعلـيم األساسي -
اHنح العائلية........................................................................
اHـصالح الالمـركـزية الـتابـعـة للـدولة - مـؤسـسات الـتـعلـيم األساسي -
الضمان االجتماعي...............................................................

اHـصالح الالمـركـزية الـتابـعـة للـدولة - مـؤسـسات الـتـعلـيم األساسي -
اHساهمة في اخلدمات االجتماعية............................................
اHــصـالح الالمـركــزيـة الـتــابـعـة لــلـدولـة - مــؤسـسـات الـتــعـلـيـم الـثـانـوي
والتقني - اHنح العائلية.........................................................
اHــصـالح الالمـركــزيـة الـتــابـعـة لــلـدولـة - مــؤسـسـات الـتــعـلـيـم الـثـانـوي
والتقني - الضمان االجتماعي................................................
اHــصـالح الالمـركــزيـة الـتــابـعـة لــلـدولـة - مــؤسـسـات الـتــعـلـيـم الـثـانـوي
والتقني - اHساهمة في اخلدمات االجتماعية.............................

مجموع  القسم الثالث
مجموع  العنوان الثالث
مجموع الفرع اجلزئي الثالث
مجموع الفرع األول

مجموع االعتمادات اخملصصة لوزير التربية الوطنية..................مجموع االعتمادات اخملصصة لوزير التربية الوطنية..................

اجلدول اHلحق ( تابع )اجلدول اHلحق ( تابع )

االعتمادات اخملصصة ( دج )االعتمادات اخملصصة ( دج )العناويـــــنالعناويـــــنرقم األبوابرقم األبواب



14 ربيع الثاني عام  ربيع الثاني عام 1433 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 2214
7 مارس سنة  مارس سنة 2012 م م

مــــــــــرسرســــــــــوموم ت تــــــــــنــــــــفــــــــــيــــــــــذي ذي رقم رقم 12 -  - 100  م مــــــــــؤرؤرّخ في خ في 8 رب ربــــــــــيعيع
q2012 ــــــوافق أووافق أوّل مل مــــــارس سارس ســــــنــــة ةHا Hالالــــــثــــــاني عاني عــــام ام 1433 ا
يــــــــتــــــضــــــمن تمن تــــــــوزيع االعوزيع االعــــــتــــــمــــــــادات اخملادات اخملــــــصــــــصــــــة لة لــــــوزيوزيــــــر
الالــــــــعــــــمل والمل والــــــــتــــــــشــــــغــــــــيل واليل والــــــــضــــــمــــــــان االجان االجــــــــتــــــمــــــــاعي مـناعي مـن
مـمـــــيــيـــزانزانــــيــــة الة الـتــــســــيـيــــر �ـر �ــوجــوجـــب قـب قــانـانـــــون الـون الـــــمـالـالـــــيـة

التكميلي لسنة التكميلي لسنة 2012.
ــــــــــــــــــ

qإنّ الوزير األول
qاليةHبناء على تقرير وزير ا -

- وبـناء على الـدستـورq ال سيمـا اHادتان 85-3 و125
q(الفقرة 2 ) منه

- و�قتضى القانون رقم 84-17 اHؤرخ في 8 شوال
Wـتـعـلق بـقـوانـHـوافق 7 يـولـيــو سـنـة 1984 واHعـام 1404 ا

qتممHعدل واHا qاليةHا
- و�ــــقـــــتــــضى الــــقــــانــــون رقم 11 - 16 اHــــؤرّخ في 3
صـفر عام 1433 اHوافق 28 ديسـمبـر سنة 2011 واHـتضمّن

q2012 اليّة لسنةHقانون ا
- و�قـتـضى األمر رقم 12 - 03 اHـؤرّخ في 20 ربـيع
األول عـام 1433 اHـوافق 13 فـبـرايـر سـنة 2012 واHـتـضمن

قانون اHالية التكميلي لسنة 2012.
qوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

اجلدول اHلحقاجلدول اHلحق
االعتماداتاالعتمادات اخملصصة لوزير العمل والتشغيل والضمان االجتماعي لسنة  اخملصصة لوزير العمل والتشغيل والضمان االجتماعي لسنة 2012

من ميزانية التسيير واHوزعة بالترتيب في كل بابمن ميزانية التسيير واHوزعة بالترتيب في كل باب

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اHـادة  األولى :  اHـادة  األولى :  تــوزع االعـتـمـــادات اHـقــدر مـبــلــغـهـا
Wوخــمــســ Wمــلــيــارا ومــائـــتــ Wوتــســعــة وأربــعـــ Wــائــتـــ�
مـــــلــــيـــــونــــا وســـــبـــــعــــمـــــائـــــة وأربــــعـــــة وثالثـــــW ألف ديـــــنــــار
(249.250.734.000 دج) واخملـــــــــصــــــــصـــــــــة لـــــــــوزيــــــــر الـــــــــعـــــــــمل
والـتـشـغيل والـضـمـان االجـتمـاعي من مـيـزانـيـة التـسـيـير
�ـــوجب قــانـــون اHـــالــيـــة الـــتــكـــمـــيــلـي لــســـنــة q2012 طـــبـــقــا

للجدول اHلحق بهذا اHرسوم.

اHــــادة  اHــــادة  2 :  : يــــكـــــلف وزيــــــر اHــــالـــــيـــــة ووزيـــــر الـــــعــــمل
qكـل فــيــمـــا يــخــصــه qوالـــتــشــغـــيل والــضـــمــان االجــتـــمــاعي
بــــتـــنــــفــــيـــــذ هـــــــذا اHـــرســـــوم الـــذي يــــنـــــشــــر في اجلــــريـــدة
الـــرّســـمــــيّـــة  لـــلـــجــــمـــهـــوريّــــة اجلــــزائــــريّـــة الــــدّ�ــــقـــراطـــيّـــة

الشّعبيّة.

حـــــــرّر بـــــاجلـــــــزائـــــر في 8 ربــــــيع الـــــثــــــاني عـــــام 1433
اHوافق أوّل مارس سنة 2012.

أحمد أويحيىأحمد أويحيى

العناويـــــنالعناويـــــنرقم األبوابرقم األبواب

01 - 31

02 - 31

03 - 31

الفرع األولالفرع األول
اإلدارة اHركزيةاإلدارة اHركزية

الفرع اجلزئي األولالفرع اجلزئي األول
اHصالح اHركزيةاHصالح اHركزية
العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اHصالحوسائل اHصالح
القسم األولالقسم األول

اHوظفون - مرتبات العملاHوظفون - مرتبات العمل
اإلدارة اHركزية - الراتب الرئيسي للنشاط.............................
اإلدارة اHركزية - التعويضات واHنح اخملتلفة...........................
اإلدارة اHـركـزيـة - اHـســتـخـدمـون اHـتــعـاقـدونq الـرواتبq مـنح ذات
طابع عائلي واشتراكات الضمان االجتماعي.........................
مجموع القسم األول

132.840.000

105.200.000

28.000.000

266.040.000

االعتمادات اخملصصة ( دج )االعتمادات اخملصصة ( دج )
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300.000

882.000

1.182.000

3.032.000

100.000

59.510.000

4.900.000

67.542.000

27.000.000

1.410.000

6.014.000

63.423.000

290.000

1.887.000

1.900.000

10.000

101.934.000

9.700.000

9.700.000

01 - 32

02 - 32

01 - 33

02 - 33

03 - 33

04 - 33

01 - 34

02 - 34

03 - 34

04 - 34

05 - 34

90 - 34

92 - 34

97 - 34

01 - 35

القسم الثانيالقسم الثاني
اHوظفون - اHعاشات واHنحاHوظفون - اHعاشات واHنح

اإلدارة اHركزية - ريوع حوادث العمل..........................................
اإلدارة اHركزية - معاش اخلدمة واألضرار اجلسدية........................
مجموع القسم الثاني

القسم الثالثالقسم الثالث
اHوظفون - التكاليف االجتماعيةاHوظفون - التكاليف االجتماعية

اإلدارة اHركزية - اHنح العائلية...................................................

اإلدارة اHركزية - اHنح االختيارية...............................................
اإلدارة اHركزية - الضمان االجتماعي..........................................
اإلدارة اHركزية - اHساهمة في اخلدمات االجتماعية.......................

مجموع القسم الثالث

القسم الرابعالقسم الرابع
األدوات وتسيير اHصالحاألدوات وتسيير اHصالح

اإلدارة اHركزية - تسديد النفقات................................................
اإلدارة اHركزية -  األدوات واألثاث..............................................
اإلدارة اHركزية - اللوازم...........................................................
اإلدارة اHركزية - التكاليف اHلحقة.............................................
اإلدارة اHركزية - األلبسة ..........................................................
اإلدارة اHركزية - حظيرة السيارات............................................
اإلدارة اHركزية - اإليجار...........................................................
اإلدارة اHركزية -  النفقـات القضائية - نفقات اخلبرة - التعويضات
اHترتبة على الدولة...............................................................
مجموع القسم الرابع

القسم اخلامسالقسم اخلامس
أشغال الصيانةأشغال الصيانة

اإلدارة اHركزية - صيانة اHباني..................................................
مجموع القسم اخلامس

اجلدول اHلحق ( تابع )اجلدول اHلحق ( تابع )

االعتمادات اخملصصة ( دج )االعتمادات اخملصصة ( دج )العناويـــــنالعناويـــــنرقم األبوابرقم األبواب
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20.852.000

1.000.000

15.000.000

36.852.000

483.250.000

10.000.000

10.000.000

3.250.000.000

130.635.791.000

133.885.791.000

35.640.000

32.850.000.000

4.500.000.000

1.570.000.000

104.000.000

2.330.000.000

63.150.000.000

104.539.640.000

238.435.431.000

238.918.681.000

01 - 37

05 - 37

10 - 37

31 - 43

01 - 44

09 - 44

03 - 46

08 - 46

12 - 46

13 - 46

14 - 46

15 - 46

16 - 46

القسم السابعالقسم السابع
النفقات اخملتلفةالنفقات اخملتلفة

اإلدارة اHركزية - اHؤتمرات واHلتقيات.......................................

اإلدارة اHركزية - نفقات الوثائق التقنية ونفقات الطبع................

اإلدارة اHركزية - إجناز حتقيقات................................................
مجموع  القسم السابع
مجموع العنوان الثالث

العنوان الرابعالعنوان الرابع
التدخالت العموميةالتدخالت العمومية

القسم الثالثالقسم الثالث
النشاط التربوي والثقافيالنشاط التربوي والثقافي

اإلدارة اHركزية - اHنح  - تعويضات التدريب - نفقات التكوين .....
مجموع القسم الثالث

القسم الرابعالقسم الرابع
النشاط االقتصادي - التشجيعات والتدخالتالنشاط االقتصادي - التشجيعات والتدخالت

اإلدارة اHركزية - مساهمة للوكالة الوطنية للتشغيل.....................
جهاز اHساعدة على اإلدماج اHهني................................................
مجموع القسم الرابع

القسم السادسالقسم السادس
النشاط االجتماعي - اHساعدة والتضامنالنشاط االجتماعي - اHساعدة والتضامن

اإلدارة اHركزية - تشجيع اجلمعيات ذات الطابع النقابي................
التكميلي التفاضلي لفائدة اHعاشات الصغيرة..............................
اإلدارة اHـركـزيــة - عالوة تـكـمـيـلـيـة شـهــريـة لـفـائـدة أصـحـاب مـعـاشـات
التقاعد وأصحاب معاشات العجز............................................
اإلدارة اHـــركــزيـــة - عالوة تـــكــمـــيـــلــيـــة شــهـــريـــة لــفـــائــدة أصـــحـــاب مــنح
التقاعد................................................................................
اإلدارة اHركزية - التعويض التكميلي للمنح والريوع....................
اإلدارة اHـركزية -  زيـادة استثنـائية بـنسبة 5% على اHـعاشات ومنح
التقاعد من نظام األجراء وغير األجراء.....................................
اإلدارة اHـركـزيـة -  إعـادة تـثـمـW اسـتـثـنــائي Hـعـاشـات ومـنح الـتـقـاعـد
لنظام األجراء وغير األجراء....................................................
مجموع القسم السادس
مجموع  العنوان الرابع
مجموع  الفرع اجلزئي األول

اجلدول اHلحق ( تابع )اجلدول اHلحق ( تابع )

االعتمادات اخملصصة ( دج )االعتمادات اخملصصة ( دج )العناويـــــنالعناويـــــنرقم األبوابرقم األبواب
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392.873.000

376.000.000

72.000.000

840.873.000

300.000

300.000

18.806.000

192.220.000

12.741.000

223.767.000

14.520.000

6.000.000

9.180.000

16.157.000

665.000

3.360.000

1.600.000

112.000

51.594.000

21 - 31

22 - 31

23 - 31

22 - 32

21 - 33

23 - 33

24 - 33

21 - 34

22 - 34

23 - 34

24 - 34

25 - 34

91 - 34

94 - 34

99 - 34

الفرع اجلزئي الثانيالفرع اجلزئي الثاني
اHصالح الالمركزية للتشغيلاHصالح الالمركزية للتشغيل

العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اHصالحوسائل اHصالح
القسم األولالقسم األول

اHوظفون - مرتبات العملاHوظفون - مرتبات العمل
اHصالح الالمركزية للتشغيل - الراتب الرئيسي للنشاط...............
اHصالح الالمركزية للتشغيل - التعويضات واHنح اخملتلفة..............
qالرواتب qـتـعاقـدونHـسـتخـدمون اHـصالح الالمـركـزية لـلتـشـغيل - اHا
منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان االجتماعي.................

مجموع القسم األول

القسم الثانيالقسم الثاني
اHوظفون - اHعاشات واHنحاHوظفون - اHعاشات واHنح

اHصالح الالمركزية للتشغيل - معــاش اخلدمة واألضرار اجلسدية ...
مجموع القسم الثاني

القسم الثالثالقسم الثالث
اHوظفون - التكاليف االجتماعيةاHوظفون - التكاليف االجتماعية

اHصالح الالمركزية للتشغيل - اHنح العائلية................................

اHصالح الالمركزية للتشغيل - الضمان االجتماعي........................
اHـــــصـــــالـح الـالمـــــركـــــزيــــــة لـــــلـــــتــــــشـــــغـــــيـل - اHـــــســــــاهـــــمـــــة فـي اخلـــــدمـــــات
االجتماعية...........................................................................
مجموع القسم الثالث

القسم الرابعالقسم الرابع
األدوات وتسيير اHصالحاألدوات وتسيير اHصالح

اHصالح الالمركزية للتشغيل - تسديد النفقات.............................
اHصالح الالمركزية للتشغيل - األدوات واألثاث.............................
اHصالح الالمركزية للتشغيل - اللوازم........................................
اHصالح الالمركزية للتشغيل - التكاليف اHلحقة...........................
اHصالح الالمركزية للتشغيل - األلبسة........................................
اHصالح الالمركزية للتشغيل - حظيرة السيارات..........................
اHصالح الالمركزية للتشغيل - اإليجار........................................
اHصالح الالمركزية للـتشغيل - النفقات القضائية - نفقات اخلبرة -
التعويضات اHترتبة على الدولة..............................................

مجموع القسم الرابع  

اجلدول اHلحق ( تابع )اجلدول اHلحق ( تابع )

االعتمادات اخملصصة ( دج )االعتمادات اخملصصة ( دج )العناويـــــنالعناويـــــنرقم األبوابرقم األبواب
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7.938.000

7.938.000

7.595.675.000

7.595.675.000

8.720.147.000

8.720.147.000

247.638.828.000

36.723.000

26.751.000

1.634.000

65.108.000

942.000

942.000

21 - 35

22 - 37

21 - 31

22 - 31

23 - 31

22 - 32

القسم اخلامسالقسم اخلامس
أشغال الصيانةأشغال الصيانة

اHصالح الالمركزية للتشغيل - صيانة اHباني...............................
مجموع القسم اخلامس 

القسم السابعالقسم السابع
النفقات اخملتلفةالنفقات اخملتلفة

اHصالح الالمركزية للتشغيل - حصة اشتراك اHستخدم في الضمان
االجتماعي اHرتبطة بجهاز اHساعدة على اإلدماج اHهني..............
مجموع القسم السابع
مجموع  العنوان الثالث
مجموع  الفرع اجلزئي الثاني
مجموع  الفرع األول

الفرع الثانيالفرع الثاني
اHفتشية العامة للعملاHفتشية العامة للعمل
الفرع اجلزئي األولالفرع اجلزئي األول
اHصالح اHركزيةاHصالح اHركزية
العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اHصالحوسائل اHصالح
القسم األولالقسم األول

اHوظفون - مرتبات العملاHوظفون - مرتبات العمل
اإلدارة اHــركـــزيــة لــلـــمــفــتـــشــيــة الـــعــامــة لـــلــعــمـل  - الــراتب الـــرئــيــسي
للنشاط................................................................................
اإلدارة اHــركـزيــة لــلــمــفــتــشــيــة الـعــامــة لــلــعــمل - الــتــعــويــضـات واHــنح
اخملتلفة.................................................................................
qـتعاقدونHسـتخدمون اHركزية لـلمفتـشية الـعامة للـعمل - اHاإلدارة ا
الـــــــرواتـبq مـــــــنح ذات طـــــــابـع عـــــــائـــــــلـي واشـــــــتـــــــراكـــــــات الـــــــضـــــــمــــــان
االجتماعي............................................................................

مجموع القسم األول

القسم الثانيالقسم الثاني
اHوظفون - اHعاشات واHنحاHوظفون - اHعاشات واHنح

اإلدارة اHـركـزية لـلـمـفتـشـية الـعـامـة للـعـمل - مـعاش اخلـدمـة واألضرار
اجلسدية...............................................................................
مجموع القسم الثاني

اجلدول اHلحق ( تابع )اجلدول اHلحق ( تابع )

االعتمادات اخملصصة ( دج )االعتمادات اخملصصة ( دج )العناويـــــنالعناويـــــنرقم األبوابرقم األبواب
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765.000

80.000

15.868.000

721.000

17.434.000

2.652.000

416.000

1.500.000

800.000

50.000

700.000

20.000

6.138.000

201.000

201.000

1.500.000

1.500.000

91.323.000

21 - 33

22 - 33

23 - 33

24 - 33

21 - 34

22 - 34

23 - 34

24 - 34

25 - 34

91 - 34

98 - 34

21 - 35

21 - 37

القسم الثالثالقسم الثالث
اHوظفون - التكاليف االجتماعيةاHوظفون - التكاليف االجتماعية

اإلدارة اHـــــــركـــــــزيـــــــة لـــــــلــــــــمـــــــفـــــــتـــــــشـــــــيــــــــة الـــــــعـــــــامـــــــة لـــــــلــــــــعـــــــمـل - اHـــــــنح
العائلية...............................................................................
اإلدارة اHـــــــركـــــــزيـــــــة لـــــــلــــــــمـــــــفـــــــتـــــــشـــــــيــــــــة الـــــــعـــــــامـــــــة لـــــــلــــــــعـــــــمـل - اHـــــــنح
االختيارية...........................................................................
اإلدارة اHركزية للمفتشية العامة للعمل - الضمان االجتماعي ........
اإلدارة اHــركـزيـة لـلـمـفـتـشــيـة الـعـامـة لـلـعـمـل - اHـسـاهـمـة في اخلـدمـات
االجتماعية...........................................................................
مجموع القسم الثالث

القسم الرابعالقسم الرابع
األدوات وتسيير اHصالحاألدوات وتسيير اHصالح

اإلدارة اHــــــركـــــزيــــــة لــــــلــــــمــــــفــــــتــــــشــــــيــــــة الــــــعــــــامـــــة لــــــلــــــعــــــمـل - تــــــســــــديـــــد
النفقات...............................................................................
اإلدارة اHركزية للمفتشية العامة للعمل - األدوات واألثاث .............
اإلدارة اHركزية للمفتشية العامة للعمل - اللوازم ........................
اإلدارة اHركزية للمفتشية العامة للعمل - التكاليف اHلحقة ...........
اإلدارة اHركزية للمفتشية العامة للعمل - األلبسة.........................
اإلدارة اHركزية للمفتشية العامة للعمل - حظيرة السيارات ..........
اإلدارة اHـركــزيـة لـلــمـفـتــشـيـة الــعـامـة لــلـعـمـل - الـنـفــقـات الـقــضـائـيـة -
نفقات اخلبرة - التعويضات اHترتبة على الدولة ......................

مجموع القسم الرابع 

القسم اخلامسالقسم اخلامس
أشغال الصيانةأشغال الصيانة

اإلدارة اHركزية للمفتشية العامة للعمل - صيانة اHباني................
مجموع القسم اخلامس  

القسم السابعالقسم السابع
النفقات اخملتلفةالنفقات اخملتلفة

اإلدارة اHركزية للمفتشية العامة للعمل - اHؤتمرات واHلتقيات .....
مجموع القسم السابع
مجموع  العنوان الثالث

اجلدول اHلحق ( تابع )اجلدول اHلحق ( تابع )

االعتمادات اخملصصة ( دج )االعتمادات اخملصصة ( دج )العناويـــــنالعناويـــــنرقم األبوابرقم األبواب
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10.000.000

10.000.000

10.000.000

101.323.000

579.063.000

382.891.000

203.626.000

1.165.580.000

103.000

1.900.000

2.003.000

33 - 43

11 - 31

12 - 31

13 - 31

11 - 32

12 - 32

العنوان الرابعالعنوان الرابع
التدخالت العموميةالتدخالت العمومية

القسم الثالثالقسم الثالث
النشاط التربوي والثقافيالنشاط التربوي والثقافي

اإلدارة اHــركــزيـــة لــلــمـــفــتــشــيـــة الــعــامـــة لــلــعـــمل - اHــنح - تـــعــويــضــات
التدريب - نفقات التكوين.....................................................
مجموع  القسم الثالث
مجموع  العنوان الرابع
مجموع الفرع اجلزئي األول

الفرع اجلزئي الثانيالفرع اجلزئي الثاني
اHصالح الالمركزية التابعة للدولةاHصالح الالمركزية التابعة للدولة

العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اHصالحوسائل اHصالح
القسم األولالقسم األول

اHوظفون - مرتبات العملاHوظفون - مرتبات العمل
اHـصــالح الالمــركــزيـة الــتـابــعــة لـلــمـفــتــشـيــة الــعـامــة لـلــعــمل  - الـراتب
الرئيسي للنشاط..................................................................
اHصـالح الالمركـزية الـتابـعة لـلمـفتشـية الـعامـة للـعمل - الـتعـويضات
واHنح اخملتلفة.......................................................................
اHصالح الـالمركزيـة التابـعة للـمفتـشيـة العامـة للعـمل - اHستـخدمون
اHـتعـاقدونq الـرواتبq منـح ذات طابع عـائلي واشـتراكـات الضـمان
االجتماعي............................................................................

مجموع القسم األول
القسم الثانيالقسم الثاني

اHوظفون - اHعاشات واHنحاHوظفون - اHعاشات واHنح
اHصالح الالمركزية التـابعة للمفتشيـة العامة للعمل  - ريوع حوادث
العمل .................................................................................
اHصالح الالمركزية التابـعة للمفتشية العامة للعمل  - معاش اخلدمة
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يرسم  ما يأتي :يرسم  ما يأتي :

اHـاداHـادّة ة  األولى : األولى : تطبـيقا ألحـكام اHادة 31 من الـقانون
رقم 11-11 اHــــؤرخ في 16 شـــعــــبـــان عـــام 1432 اHــــوافق 18
يــولـيــو ســنـة 2011 واHــتــضـمن قــانــون اHــالـيــة الــتـكــمــيـلي
لــــســـــــنــــة q2011 يـــــهــــــدف هــــــذا اHــــــرســــــوم إلـى تــــــحــــــديـــــد
كــيــفـيـات تـسـيــيـر حــســاب القــرض رقـم 612-304 الـــذي
عـنــوانه "قــروض لـلــمـوظــفـW القــتــنـاء أو بــنـاء أو تــوسـيع

سكن".

2 :   :  يـــتم فـــتـح حـــســـاب الـــقـــرض رقم 304-612 اHـــاداHـــادّة ة 
في كتابـات احملاسب الـرئيـسيq احملاسب اHـكلف بـتسـيير

هذا احلساب.

يــكـون وزيــر اHــالـيــة هـو اآلمــر بـالــصــرف الـرئــيـسي
لهذا احلساب.

اHـاداHـادّة 3 :  : يقيد في هذا احلساب :

في باب اإليرادات :في باب اإليرادات :

- اسـترداد القروض اHـمنوحة لـلموظفـW القتناء أو
بناء أو توسيع سكن.

في باب النفقات :في باب النفقات :

- الـقـروض اHمـنـوحـة للـمـوظفـW القـتنـاء أو بـناء أو
توسيع سكن.

اHـــاداHـــادّة ة   4 :   :  تـــمــــنح هـــذه الـــقـــروض وتـــســـتـــرد طـــبـــقـــا
ألحـــكـــام اHـــرســوم الـــتـــنـــفــيـــذي رقم 10-166 اHــؤرخ في 17
رجب عــام 1431 اHــوافق 30 يــونـــيــو ســـنــة 2010 واHــذكــور

أعاله.

اHــــــاداHــــــادّة ة   5 : :   يـــــنــــــشـــــر هــــــذا اHــــــرســــــوم في اجلـــــريـــــدة
الـــرّســــمــــيّـــة  لـــلـــجـــــمـــهـــوريّـــة اجلـــــزائـــريّـــة الـــدّ�ــــقـــراطـــيّـــة

الشّعبيّة.

حرّر بـاجلـزائر في 8 ربيع الـثـاني عام 1433 اHوافق
أوّل مارس سنة 2012.

أحمد أويحيىأحمد أويحيى

مـرسـوم تنـفـيذي رقم مـرسـوم تنـفـيذي رقم 12 -  - 101 مـؤرخ في  مـؤرخ في 8 ربـيع الـثاني ربـيع الـثاني
1433 اHـــــوافق أو اHـــــوافق أوّل مـــــارس ســـــنــــة ل مـــــارس ســـــنــــة q q2012 يـــــحــــدديـــــحــــدد عــــام عــــام 
كــيـــفــيــات تـــســيــيــــر حــســـابكــيـــفــيــات تـــســيــيــــر حــســـاب الـــقـــرض رقـم الـــقـــرض رقـم 304-612
الــذي عـنـوانه "قــروض للـمـوظـفـW القـتــنــاء أو بـناءالــذي عـنـوانه "قــروض للـمـوظـفـW القـتــنــاء أو بـناء

أو توسيع سكن"أو توسيع سكن":
ــــــــــــــــــــــــــــــــ

    qإنّ الوزير األول

qاليةHبناء على تقرير وزير ا -

- وبـــنـــاء عــلى الـــدّســــتــورq ال ســـيـّـــمــا اHــــادّتــان 3-85
qو125 ( الفقرة 2) منه

- و�قـتضى القانون رقم 84-17 اHؤرخ في 8 شوال
Wـتـعـلق بـقـوانـHـوافق 7 يـولـيــو سـنـة 1984 واHعـام 1404 ا

qتممHعدل واHا qاليةHا

- و�ــــقـــــتــــضـى الــــقـــــانــــون رقم 90-21 اHــــؤرخ في 24
مــحــرم عــام 1411 اHــوافق 15 غــشت ســنــة 1990 واHــتــعــلق

qتممHعدل واHا qباحملاسبة العمومية

- و�ــقــتـــضى األمــر رقم 95-20 اHــؤرخ في 19 صــفــر
عـام 1416 اHـوافق 17 يـولـيــو سـنـة 1995 واHـتـعــلق �ـجـلس

qتممHعدل واHا qاحملاسبة

- و�ــقــتــضى الــقــانـون رقم 07-12 اHـؤرخ في 21 ذي
احلـجة عام 1428 اHوافق 30 ديسـمبـرسنة 2007 واHـتضمن

qادة 77 منهHال سيما ا q2008 الية لسنةHقانون ا

- و�ــــــقـــــتـــــضى الــــــقـــــانـــــون رقم 11-11 اHـــــؤرخ في 16
شـعـبـان عـام 1432 اHـوافق 18 يـولـيـو سـنـة 2011 واHـتـضمن
qادة 31 منهHال سيما ا q2011 الية التكميلي لسنةHقانون ا

- و�ــــقــــتــــضـى اHــــرســــــوم الــــرئـــــــاسي رقم 10 - 149
اHــــــؤرخ في 14  جـــمــــادى الـــثـــانــــيـــة عــــام 1431 اHــــوافق 28
مـــــــــايــــــو ســـــــنـــــة 2010 واHــــــتــــــضــــــمـن تـــــعــــــيـــــW أعـــــــضـــــاء

 qاحلـكــومـة

- و�ـقــتـضى اHـرسـوم الـتـنـفـيـذي رقم 95-54 اHـؤرخ
في 15 رمــضــان عـام 1415 اHــوافق 15 فــبــرايــر ســنـة 1995

qاليةHالذي يحدد صالحيات وزير ا

- و�قـتـضى اHرسـوم التـنفـيذي رقم 10-166 اHؤرخ
في 17 رجب عـام 1431 اHـوافق 30 يـونـيـو سـنة 2010 الـذي
يحـدد كـيفـيـات وشـروط منح الـقـروض من طرف اخلـزيـنة
لــــلــــمــــوظــــفـــــW مـن أجــل اقـــتــــــنــــاء أو بــــنــــاء أو تـــــوســــيع

qالسكن

qوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -
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مــــرســــوم رئــــاسي مــــؤرخ في مــــرســــوم رئــــاسي مــــؤرخ في 4 ربــــيع الــــثــــانـي عـــام  ربــــيع الــــثــــانـي عـــام 1433
اHـوافق اHـوافق 26 فـبـرايـر سـنة  فـبـرايـر سـنة q2012 يـتضـمـن إنـهـاء مـهامq يـتضـمـن إنـهـاء مـهام

�صالح الوزير األول.�صالح الوزير األول.

ــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـرســوم رئــاسي مـؤرخ في 4 ربــيع الــثـاني
عــــام 1433 اHــــوافق 26 فــــبــــرايـــر ســــنـــة 2012 تــــنــــهى مــــهـــام
السـيدين اآلتي اسمـاهمـا �صالح الـوزير األولq لتـكليف

كل منهما بوظيفة أخرى :

qبصفته مديرا q¨رؤوف مر -

- مخلوف إغسانq بصفته رئيس دراسات.

ــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــــرســــوم رئــــاسي مــــؤرخ في مــــرســــوم رئــــاسي مــــؤرخ في 4 ربــــيع الــــثــــانـي عـــام  ربــــيع الــــثــــانـي عـــام 1433
اHـوافق اHـوافق 26 فـبـرايـر سـنة  فـبـرايـر سـنة q2012 يـتضـمـن إنـهـاء مـهامq يـتضـمـن إنـهـاء مـهام

رئيس دائرة عW الدفلى.رئيس دائرة عW الدفلى.

ــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـرســوم رئــاسي مـؤرخ في 4 ربــيع الــثـاني
عام 1433 اHوافق 26 فبراير سنة 2012 تنهى مهام السيد
عمر قيطونq بـصفته رئيسا لـدائرة عW الدفلىq إلحالته

على التقاعد.

ــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــــــرســــــوم رئــــــاسـي مــــــؤرخ في مــــــرســــــوم رئــــــاسـي مــــــؤرخ في 14 ربــــــيـع األول عـــــام  ربــــــيـع األول عـــــام 1433
اHـوافق اHـوافق 7 فـبـرايــر سـنـة  فـبـرايــر سـنـة q2012 يـتـضــمن إنـهــاء مـهـامq يـتـضــمن إنـهــاء مـهـام
مــكـلمــكـلّف بــالـدراسـات والــتـلـخــيص بـوزارة الــتـضـامنف بــالـدراسـات والــتـلـخــيص بـوزارة الــتـضـامن

الوطني واألسرة.الوطني واألسرة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجـب مــرســوم رئـــاسي مــؤرخ في 14 ربــيع األول
عام 1433 اHوافق 7 فبـراير سـنة 2012 تـنهـى مهـام السـيد
كـــمــال قــمـــارq بــصـــفــته مـــكــلــفـــا بــالــدراســـات والــتـــلــخــيص
بــــوزارة الــــتـــــضـــــامـن الـــــوطـــــني واألســـــرةq لـــــتــــكــــلــــيـــــفه

بـوظـيفة أخرى.

مــــرســــوم رئــــاسي مــــؤرخ في مــــرســــوم رئــــاسي مــــؤرخ في 5 ربــــيع الــــثــــانـي عـــام  ربــــيع الــــثــــانـي عـــام 1433
اHـوافق اHـوافق 27 فـبـرايـر سـنة  فـبـرايـر سـنة q2012 يـتضـمـن إنـهـاء مـهامq يـتضـمـن إنـهـاء مـهام

بعض أعضاء اجمللس األعلى للقضاء.بعض أعضاء اجمللس األعلى للقضاء.
ــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـرســوم رئــاسي مـؤرخ في 5 ربــيع الــثـاني
عــــام 1433 اHــــوافق 27 فــــبــــرايـــر ســــنـــة 2012 تــــنــــهى مــــهـــام
الــســيـــدات اآلتــيــة أســمــاؤهـن بــصــفــتــهـن أعــضــاء بــاجملــلس

األعلى للقضاء :

qزوجة مراح qفتيحة حاج صالح -

qزوجة حللو qغنيمة خيار -

- ماية فاضلq زوجة سهلي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــــرســــوم رئــــاسي مــــؤرخ في مــــرســــوم رئــــاسي مــــؤرخ في 4 ربــــيع الــــثــــانـي عـــام  ربــــيع الــــثــــانـي عـــام 1433
اHــــوافق اHــــوافق 26 فــــبـــرايـــر ســـنــة  فــــبـــرايـــر ســـنــة q2012 يــتـــضــمـن إنــهــاءq يــتـــضــمـن إنــهــاء
مـــهــام مــــكـــلمـــهــام مــــكـــلّـف بــالـــدراســـات والــتـــلـــخــيـص بــرئـــاســةـف بــالـــدراســـات والــتـــلـــخــيـص بــرئـــاســة

اجلمهورية.اجلمهورية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـرســوم رئــاسي مـؤرخ في 4 ربــيع الــثـاني
عام 1433 اHوافق 26 فبراير سنة 2012 تنهى مهام السيد
محـمد بن ددوشq بـصـفته مـكلـفا بـالـدراسات والـتلـخيص

برئاسة اجلمهوريةq إلحالته على التقاعد.
ــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــــرســــوم رئــــاسي مــــؤرخ في مــــرســــوم رئــــاسي مــــؤرخ في 4 ربــــيع الــــثــــانـي عـــام  ربــــيع الــــثــــانـي عـــام 1433
اHـوافق اHـوافق 26 فـبـرايـر سـنة  فـبـرايـر سـنة q2012 يـتضـمـن إنـهـاء مـهامq يـتضـمـن إنـهـاء مـهام

�صالح رئيس احلكومة - سابقا.�صالح رئيس احلكومة - سابقا.
ــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـرســوم رئــاسي مـؤرخ في 4 ربــيع الــثـاني
عــــــام 1433 اHـــــوافـق 26 فـــــبـــــرايـــــر ســـــنــــة 2012 تـــــنـــــهـى
مــــــهـــــام الــــســـيـــــديــن اآلتـــي اســـــمــــــاهـــــمـــــا بـــــمـــــصـــــالـح
رئــيـس احلـكـومـة - سـابـقــاq لـتـكـلـيف كل مـنـهـمـا بـوظـيـفة

أخرى :

qبصفته مدير دراسات qعبد الكر¨ ياحي -

- عبد احلميد يوسفq بصفته رئيس دراسات.
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qمديرا qعبد احلميد يوسف -
- مخـلـوف إغـسـانq نـائب مـديـر للـشـؤون الـقـانـونـية

والوثائق واألرشيف.
ــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــــرســــوم رئــــاسي مــــؤرخ في مــــرســــوم رئــــاسي مــــؤرخ في 4 ربــــيع الــــثــــانـي عـــام  ربــــيع الــــثــــانـي عـــام 1433
Wيـــتــضـــمن تـــعـــيــ qWيـــتــضـــمن تـــعـــيــ q2012 ــــوافق 26 فـــبـــرايــــر ســـنـــة  فـــبـــرايــــر ســـنـــةHــــوافق اHا
مــكـــلمــكـــلّف بــالــدراســات والــتــلــخــيص بــوزارة الــشــؤونف بــالــدراســات والــتــلــخــيص بــوزارة الــشــؤون

اخلارجية.اخلارجية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـرســوم رئــاسي مـؤرخ في 4 ربــيع الــثـاني
عام 1433 اHوافق 26 فبـراير سـنة 2012 يعـW السـيد علي
بن زرقةq مكلفـا بالدراسات والتلخيص بوزارة الشؤون

اخلارجية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــــــرســــــوم رئــــــاسـي مــــــؤرخ في مــــــرســــــوم رئــــــاسـي مــــــؤرخ في 14 ربــــــيـع األول عـــــام  ربــــــيـع األول عـــــام 1433
Wاألم Wيتضـمن تعي qWاألم Wيتضـمن تعي q2012 وافق 7 فبـراير سنة  فبـراير سنةHوافق اHا

العام لوزارة الشباب والرياضة.العام لوزارة الشباب والرياضة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجـب مــرســوم رئـــاسي مــؤرخ في 14 ربــيع األول
عــام 1433 اHــــوافق 7 فــــبــرايــر ســـنــة 2012 يــعــW الــســـيـد
كـــــــمـــــــال قــــــمـــــــارq أمـــــــيــــــنــــــا عـــــامـــــــا لــــــوزارة الــــــشــــــبـــــاب

والـرياضــة.

مـــــرســــوم رئــــاسـي مــــؤرخ في مـــــرســــوم رئــــاسـي مــــؤرخ في 5 ربـــــيع الــــثـــــاني عــــام  ربـــــيع الــــثـــــاني عــــام 1433
اHوافق اHوافق 27 فبـراير سنة  فبـراير سنة q2012 يتضـمن تعيW بعضq يتضـمن تعيW بعض

أعضاء اجمللس األعلى للقضاء.أعضاء اجمللس األعلى للقضاء.
ــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مــرسـوم رئــاسي مــؤرخ في 5 ربــيع الــثـاني
عـام 1433 اHـوافق 27 فــبـرايــر ســنـة 2012 تـعـW الــسـيـدات

اآلتية اسماؤهن أعضاء باجمللس األعلى للقضاء :
qزوجة توافق qمليكة العمري -

qوردية نصرون -
- فرحة زراويq زوجة صالح.

ــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـــــرســــوم رئــــاسـي مــــؤرخ في مـــــرســــوم رئــــاسـي مــــؤرخ في 4 ربـــــيع الــــثـــــاني عــــام  ربـــــيع الــــثـــــاني عــــام 1433
Wيــتـضــمـن الــتــعــيـ qWيــتـضــمـن الــتــعــيـ q2012 ــوافق 26 فـــبــرايــر ســنــة  فـــبــرايــر ســنــةHــوافق اHا

�صالح الوزير األول.�صالح الوزير األول.
ــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مــرسـوم رئــاسي مــؤرخ في 4 ربــيع الــثـاني
عــام 1433 اHــــوافق 26 فـــبـــرايــــر ســـنـــة 2012 يــعـــW الــســادة

اآلتية أسماؤهم �صالح الوزير األول :
qمكلفا �همة qعبد الكر¨ ياحي -

qمدير دراسات q¨رؤوف مر -

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 09-362 اHؤرّخ
في 23 ذي الـــقــــعـــدة عــام 1430 اHــوافق 11 نـــوفــمـــبــر ســـنــة
2009 الــــذي يــــحـــدّد كـــيـــفـــيـــات تــــنـــظـــيم الـــشــــبـــكـــة احملـــلـــيـــة

لـلمراقـبة الصـحيـة للحـيوانات الـبريـة وسيرهـا ويضبط
qمهامها

يقريقرّر مـا يأتي :ر مـا يأتي :

اHـاداHـادّة  األولى :ة  األولى : يـنـشـأ لـدى اHديـريـة الـعـامـة لـلـغـابات
Wجــهـــاز وطــنـي يــســـمى "الـــشـــبــكـــة الـــوطــنـــيـــة لــلـــمالحـــظــ
اHـــتــــخــــصـــصــــW في الــــطــــيـــور" ويــــدعى فـي صـــلـب الـــنص
"الــــشــــبــــكــــة" طــــبــــقــــا ألحــــكــــام اHــــادّتـــW 2 و3 مـن اHــــرســـوم
الــتّـنــفــيـذيّ رقم 90-12 اHـؤرّخ في 4 جــمــادى الـثــانـيــة عـام
1410 اHـــوافــق أوّل يــنـــايــــر ســـنــــة q1990 اHــعـــدّل واHــتــمّم

واHذكـور أعاله.

اHاداHادّة ة 2 :  : تتولى الشبكة مهام اHساهمة في :

وزارة الفالحـةوزارة الفالحـة
والتنمية الريفيةوالتنمية الريفية

قـــرار مـؤرقـــرار مـؤرّخ في خ في 2 رمـضـان عــام  رمـضـان عــام 1432 اHـوافــق  اHـوافــق 2  غـشت  غـشت
q2011 يـــــتــــضـــــمq يـــــتــــضـــــمّن إنـــــشــــاء شـــــبــــكـــــة وطــــنـــــيــــةن إنـــــشــــاء شـــــبــــكـــــة وطــــنـــــيــــة ســــنــــة ســــنــــة 

للمالحظW اHتخصصW في الطيور.للمالحظW اHتخصصW في الطيور.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

qإنّ وزير الفالحة والتنمية الريفية

- �ـقــتــضى اHــرســوم الــرّئــاسيّ رقم 10-149 اHـؤرّخ
في 14 جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1431 اHــوافق 28 مــايــو ســنــة

qأعضاء احلكومة Wتضمّن تعيH2010 وا

- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتّـنفـيـذيّ رقم 90-12 اHـؤرّخ
في 4 جـــمــــادى الـــثـــانـــيـــة عـــام 1410 اHـــوافــق أوّل يـــنـــايـــــر
سـنــة 1990 الـذي يـحـدّد صالحــيـات وزيـر الـفالحـةq اHـعدّل

qادّتان 2 و3 منـهHال سيّما ا qتمّمHوا

قرارات7 مقرقرارات7 مقرّرات7 آراءرات7 آراء
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وزارة العالقات مع البرFانوزارة العالقات مع البرFان
قــرار مــؤرقــرار مــؤرّخ في خ في 11 رمــضــان عــام  رمــضــان عــام 1432 اHــوافق  اHــوافق 11 غــشت غــشت
ســـنـــة ســـنـــة q 2011 يــتـــضــم q يــتـــضــمّــن جتـــديــــد تــشـــكـــيـــلـــة جلـــنـــةــن جتـــديــــد تــشـــكـــيـــلـــة جلـــنـــة
الـطـعـن اخملـتـصـة بـأسالك مـوظـفي وزارة الـعالقـاتالـطـعـن اخملـتـصـة بـأسالك مـوظـفي وزارة الـعالقـات

مـع البـرHان.مـع البـرHان.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجـب قــــــرار مـــــــؤرّخ في 11 رمــــــضـــــــان عــــــام 1432
اHـوافق 11 غـشت سـنة q2011 جتـدد تــشـكـيـلـة جلـنـة الـطـعن
qـانHاخملــتــصـة بــأسالك مـوظــفي وزارة الــعالقــات مع الـبــر

وفقا للجدول اآلتي :

qإحصاء أنواع الطيور وتطورها -
- تــــعــــيـــــW الــــعــــوامـل الــــتي �ـــــكن أن تــــلـــــحق ضــــررا

qباألنواع ومواقعها
qوضع مخططات عمل لكل نوع -

- التعميم والتكوين والتربية البيئية.

اHـاداHـادّة ة 3 :  : تـنــشط الـشـبــكـــة عـلـى اHـسـتــــوى الــوطـني
في مـــخـــتــلـف األنــظـــمـــة الـــبــيـــئـــيـــة الــغـــابـــيـــة والــســـهـــبـــيــة

والبحرية واجلبلية واHناطق الرطبة وتشارك :
- على الـصـعيـد الوطـنيq وبـالتـنسـيق مع الـشبـكات
الـــوطــــنـــــيــــة األخـــــرى ذات الـــعالقـــــة �ــــهـــامـــهـــاq ال ســـيّـــمـــا
qالشـبـكـــة احمللـيـة للـمـراقبـة الـصـحيـة لـلحـيـوانات الـبـرية
في الـــتــبـــلــيغ عـن كل نــقـص يالحظ عــلـى األنــــواع الـــبــريــة
وكـــل عـــــــامــل مـن شــــــــأنـه أن يــــــلــــــحـق ضــــــررا بـــــــهــــــا وكــــــذا

�واقعها.
- عـلى الـصـعـيـد الـدوليq وبـالـتـنـسـيق مـع الـشـبـكات
الــدولــيـة ذات الــعالقــــة �ــهـامــهــاq في تــــبــادل اHـعــلـــومــات
حـــول الــتـــهـــديــدات الـــتي تـــتـــعــرض لـــهـــا األنــواع اHـــهـــاجــرة
وتــــــنــــــــقـالت مــــــجــــــــمـــــــوعــــــات الـــــــطـــــــيـــــــور فـي اHـــــــنــــــطـــــــقــــــة

البيوجغرافية.

اHـــــاداHـــــادّة ة 4 :  : تــــــتـــــكــــــــون الـــــشــــــبـــــكــــــــة من �ــــــثـــــلي إدارة
الـغــابــات وكذا من هـيـئـات من القـانـون الـعامّ أو الـقـانون
WـهـنـيHاخلـــاصّ ومن مالحظـي الطـيـور ســواء كانـوا من ا

أو من الهـواة.

اHــــاداHــــادّة  5 :  : يــــتــــولى اHــــنــــسق الــــوطــــنـي الـــذي يــــعــــيّــــنه
الوزير اHكلّف بالغاباتq أمانة الشبكة.

6 :  : يـــتـم الـــتـــكـــفـــل بـــاHـــصـــــاريـف اHـــرتـــبـــطـــــة اHــاداHــادّة  
بسـير الشبكـة من :

qكلّفة بالغاباتHميزانية تسيير اإلدارة ا -
- الهبات والوصايا.

اHــاداHــادّة  7 :  : يـــحـــدّد الـــنـــظـــام الـــداخـــلـي كـــيـــفـــيـــات ســـيــر
الشبكة.

8 :  : يـــــــنـــــــشـــــــر هـــــــذا الــــــقـــــــرار فــي اجلـــــــريـــــــدة اHـــــاداHـــــادّة ة 
الــــرّســــمـــيّـــة لـــلـــجـــــمــــهـــوريـّـــة اجلــــزائـــريّــــة الـــدّ�ـــقـــراطـــيّـــة

الشّعبيّة.
حـــرّر بـــاجلـــزائــر في 2 رمـــضـــان عــام 1432 اHــوافق 2

غشت سنة 2011.

رشيد بن عيسىرشيد بن عيسى

�ثلو اHستخدم�Wثلو اHستخدم�Wثلو اإلدارة�ثلو اإلدارة

- سمير حلول
- أحمد مزهود
- علي قطاي

- سهام مقطيف
- الباهي بن عميروش

- وسيلة بلحنش

IهنيFوزارة التكوين والتعليم اIهنيFوزارة التكوين والتعليم ا
قـرار وزاري مرار وزاري مـشـتـرك مؤرخ في رك مؤرخ في 21 ج جـمـادى الثادى الثـانيانيـة عامة عام
1432 اH اHــــــــوافق وافق 24 م مــــــــايايــــــــو سو ســــــــنــــــة ة q2011 يــــحــــدد تــــعـــدادq يــــحــــدد تــــعـــداد

مــنــاصب الـــشــغل وتـــصــنــيــفـــهــا ومــدة الـــعــقــد اخلــاصمــنــاصب الـــشــغل وتـــصــنــيــفـــهــا ومــدة الـــعــقــد اخلــاص
باألعـوان الـعامـلـW في نـشاطـات احلـفظ أو الصـيـانةباألعـوان الـعامـلـW في نـشاطـات احلـفظ أو الصـيـانة
أو اخلـــدمـــات بـــعـــنــــوان اHـــعـــهـــد الـــوطـــنـي لـــلـــتـــكـــوينأو اخلـــدمـــات بـــعـــنــــوان اHـــعـــهـــد الـــوطـــنـي لـــلـــتـــكـــوين

.WهنيHوالتعليم ا.WهنيHوالتعليم ا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

qالعام للحكومة Wإن األم

qاليةHووزير ا

qWهنيHووزير التكوين والتعليم ا

- �قتـضى اHرسـوم  الرئاسي رقم 07 - 308 اHؤرخ
في 17 رمـضـان عام 1428 اHـوافق 29 سـبـتمـبـر سـنة 2007
الــــذي يــــحــــدد كـــيــــفــــيــــات تــــوظــــيف األعــــوان اHــــتـــعــــاقــــدين
وحــقـــوقــهـم وواجــبـــاتـــهم والـــعــنـــاصـــر اHــشـــكـــلــة لـــرواتـــبــهم
والــقــواعـد اHــتـعــلــقـة بــتـســيـيــرهم وكــذا الـنــظــام الـتــأديـبي

qادة 8 منهHال سيما ا qطبق عليهمHا

- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 10 - 149
اHـــــؤرّخ في 14 جــــمـــــادى الـــثــــانــــيـــة عـــام 1431 اHــــوافق 28
مـــــــايـــــو ســــــنـــــــة 2010  واHـــــــتــــضـــــمـّن تـــــعـــــيـــــW أعــــــضـــــاء

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

qالعام للحكومة Wاألم Wتعي

يقريقرّرون ما يأتي :رون ما يأتي :

اHـاداHـادّة األولى :ة األولى : تـطـبـيـقـا ألحـكـام اHـادة 8  من اHـرسـوم
الـرئـاسي رقم 07 - 308 اHـؤرخ في 17 رمــضـان عـام 1428
اHوافق 29 سبتمبر سنة 2007 واHذكور أعالهq يهدف هذا
الــــقـــرار إلـى حتـــديــــد تـــعــــداد مـــنــــاصب الــــشـــغل اHــــطـــابــــقـــة
لـنشاطات احلفظ أوالـصيانة أو اخلـدمات وتصنـيفها وكذا
مـدة الـعقـد اخلـاص باألعـوان الـعامـلـW لدى اHـعهـد الـوطني

للتكوين والتعليم اHهنيqW طبقا للجدول اآلتي :

- و�ــــقـــــتــــضى اHـــــرســـــوم الــــتـــــنــــفـــــيــــذي رقم 95 - 54
اHـؤرخ في 15 رمـضـان عام 1415 اHـوافق 15 فـبـرايـر سـنة

qاليةH1995  الذي يحدد صالحيات وزير ا

- و�ــــقـــــتــــضى اHـــــرســـــوم الــــتـــــنــــفـــــيــــذي رقم 03 - 87
اHـؤرخ في 30 ذي احلــجّـة عـام 1423 اHـوافق 3 مــارس سـنـة
2003 الـــذي يــحـــدد صالحــيـــات وزيــر الـــتــكـــوين والـــتــعـــلــيم

qWهنيHا

- و�ــــقــــتــــضى اHــــرســــوم الــــتــــنـــفــــيــــذي رقم 09 - 316
اHــؤرخ في 17 شـــوال عــام 1430 اHــوافق 6 أكـــتـــوبـــر ســـنـــة
2009 الـــذي يــحـــدد الــقـــانـــون األســاسـي لــلـــمـــعــهـــد الـــوطــني

qWهنيHللتكوين والتعليم ا

التصنيفالتصنيف

التعدادالتعداد
( 2+1 )

الرقمالرقم
االستداللياالستداللي

مناصب الشغلمناصب الشغل

1

5

1

1

22

8

38

288

288

240

219

200

200

5

5

3

2

1

1

الصنفالصنف

التعداد حسب طبيعة عقد العملالتعداد حسب طبيعة عقد العمل

التوقيتالتوقيت
اجلزئياجلزئي

التوقيتالتوقيت
الكاملالكامل

التوقيتالتوقيت
اجلزئياجلزئي

التوقيتالتوقيت
الكاملالكامل

عقد محدد اHدةعقد محدد اHدة
(2)

عقد غير محدد اHدةعقد غير محدد اHدة
(1)

-

-

-

-

5

-

5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

11

-

11

1

5

1

1

6

8

22

عون وقاية من اHستوى األول

عامل مهني من اHستوى الثالث

سائق سيارة من اHستوى الثاني

سائق سيارة من اHستوى األول

عامل مهني من اHستوى األول

حارس

اجملموع العاماجملموع العام

اHاداHادّة ة 2 :  ينشر هذا القرار في اجلريدة الرّسميّة للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.
حرّر باجلزائر في 21 جمادى الثانية عام 1432 اHوافق 24 مايو سنة 2011.

عن األمW العام للحكومةعن األمW العام للحكومة
وبتفويض منهوبتفويض منه

اHدير العام للوظيفة العموميةاHدير العام للوظيفة العمومية
بلقاسم بوشمالبلقاسم بوشمال

عن وزير اHاليةعن وزير اHالية
األمW العاماألمW العام
ميلود بوطبةميلود بوطبة

وزير وزير التكوين والتعليمالتكوين والتعليم
WهنيHاWهنيHا

الهادي خالديالهادي خالدي
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- و�ــقـتـضـى اHـرسـوم الــرّئـاسيّ اHـؤرّخ في 7 ربـيع
الـثاني عام 1423 اHوافق 18 يونـيو سـنة 2002 واHـتضمّن

qالعامّ للحكومة Wاألم Wتعي

- و�ـقتـضى القرار الـوزاري اHشـترك اHؤرّخ في 3
شوّال عام 1417 اHوافق 10 فبـراير سنة 1997 الـذي يحدّد
كـيـفـيـات تـنــظـيم اHـسـابـقـات واالمــتـحـانـات واالخـتـبـارات
اHهـنـيـة لاللـتحـاق بـسـلك أسـاتذة الـتـعـلـيم اHـهني وأسالك
األســاتـذة اHــتــخــصّـصــW في الــتــعـلــيم اHــهــني من الــدرجـة

qتمّمHا qاألولى والدرجة الثانية

- و�ــقـتــضى الـقــرار الـوزاري اHــشـتــرك اHـؤرّخ في
14 جــمـــادى الــثــانـــيــة عــام 1418 اHــوافق 16 أكــتـــوبــر ســـنــة

1997 واHـتـضـمّن كـيـفـيـات تـنـظـيم اHـسـابـقـات علـى أساس

االخــتــبـــارات واإلمــتــحــانــات اHـــهــنــيــة لاللـــتــحــاق بــأسالك
Wومساعدي التكـوين واألعوان التقني Wالعامـ WراقبHا

qهنيHفي التكوين ا Wالتطبيقي

- و�ــقـتــضى الـقــرار الـوزاري اHــشـتــرك اHـؤرّخ في
14 جــمـــادى الــثــانـــيــة عــام 1418 اHــوافق 16 أكــتـــوبــر ســـنــة

1997 واHـتضمّن كيفـيات تنظـيم اHسابقـات واالمتحانات

اHـهنـية لاللـتحـاق بأسالك اHـقتـصدين ونـوّاب اHقتـصدين
qصالح االقتصاديةHومساعدي ا

يقـريقـرّران مــا يأتي :ران مــا يأتي :

اHـاداHـادّة ة  األولى :  األولى : تـطـبـيـقـا ألحـكـام اHـادّة 2 من اHـرسـوم
الـتّـنـفـيـذيّ رقم 95 - 293 اHـؤرّخ في 5 جـمـادى األولى عام
1416 اHــوافق 30 ســبـــتــمــبـــر ســنـــة q1995 اHــعـــدّل واHــتــمّم

واHذكـور أعالهq يـحدّد هـذا الـقرار إطـارتـنظـيم اHـسابـقات
عــــلى أســــاس االخـــتــــبــــــارات واالمـــتــــحـــــانــــــات اHــــهـــنــــيـــــة
لاللــتــحــــاق �ــخــتــلف الــــرتـب الــتــابــعــة لألسالك اخلــاصّــة

.WهنيHكلّفة بالتكوين والتعليم اHباإلدارة ا

2 :  : يـــــــتـم فـــــــتح اHــــــــســـــــابـــــــقـــــــات عــــــــلى أســـــــاس اHــــــاداHــــــادّة ة 
االخــتــبـارات واالمــتــحــانـات اHــهــنــيـة بــقــرار أو مــقـرر من

.Wالسلطة التي لها صالحية التعي

يجـب أن ينـشـر قرار أو مـقـرر فـتح اHسـابـقـات على
أســاس االخــتــبـــارات واالمــتــحــانــات اHــهــنــيــة اHــذكــور في
الــــفـــــقــــرة أعالهq فـي شــــكــل إعـالن عن طــــريـق الــــصــــحــــافــــة
اHـــكــــتـــوبــــة وفي مـــوقـع األنـــتــــرنـــات لـــلــــمـــديــــريـــة الــــعـــامّـــة
qلــلــوظــيـفـــة الــعــمــومـيــة أو في شــكــل مــلــصـقـــات داخــلــيــة

حسب احلـالـة.

قــــــرار وزاري مــــــشــــــتــــــرك مــــــؤرقــــــرار وزاري مــــــشــــــتــــــرك مــــــؤرّخ في خ في 27 رجب عــــــام  رجب عــــــام 1432
اHـوافق اHـوافق 29  يونـيو سـنة   يونـيو سـنة q2011  يـحـد يـحـدّد إطار تـنـظيمد إطار تـنـظيم
اHـسـابـقـات عـلى أسـاس االخـتـبـارات واالمـتـحـاناتاHـسـابـقـات عـلى أسـاس االخـتـبـارات واالمـتـحـانات
اHهنية لاللـتحاق �ختـلف الرتب التابعة لألسالكاHهنية لاللـتحاق �ختـلف الرتب التابعة لألسالك

.WهنيHاخلاصة بالتكوين والتعليم ا.WهنيHاخلاصة بالتكوين والتعليم ا
ــــــــــــــــــــــــــــــ

qالعامّ للحكومة Wإنّ األم

qWهنيHووزير التكوين والتعليم ا

- �ــــقـــتــــضـى اHـــرســــوم رقم 66 - 145 اHــــؤرّخ في 12
صـــفـــرعـــام 1386 اHــــوافق 2 يـــونـــيــــو ســـنـــة 1966 واHـــتـــعـــلّق
بتـحـريـر ونـشـر بـعض القـرارات ذات الـطـابع الـتـنـظـيمي
أو الــــفــــــردي الــــتـي تــــهــم وضـــــعـــــيــــة اHـــــوظـــــفـــــqW اHــــعــــدّل

qتمّمHوا

- و�ــقـــتــضى اHـــرســوم رقم 66 - 146 اHــؤرّخ في 12
صـــفـــر عــام 1386 اHــوافق 2 يــونـــيـــو ســـنــة 1966 واHـــتـــعــلّق
بـالـتـعـيـW في الـوظـائف الـعـمـومـيـة وإعـادة تـرتيـب أفراد
جـــيش الـــتـــحـــريــر الـــوطـــني ومـــنـــظــمـــة جـــبـــهــة الـــتـــحـــريــر

qتمّمHعدّل واHا qالوطني

- و�قتضى اHرسوم الرّئاسيّ رقم 10 - 149 اHؤرّخ
في 14 جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1431 اHــوافق 28 مــايــو ســنــة

qأعضاء احلكومة Wتضمّن تعيH2010 وا

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 90 - 99 اHؤرّخ
في أوّل رمــضــان عــام 1410 اHــوافق 27 مــارس ســنـة 1990
واHـتـعـلّق بـسـلـطـة الـتـعـيـW والـتـسـيـيـر اإلداريq بـالـنـسـبة
لـــــلـــــــمــــــوظـــــفــــــW وأعــــــوان اإلدارة اHــــــركـــــزيــــــة والـــــواليـــــات
والـــبــــــلـــديـــــات واHـــؤســــســــات الـــعـــــمــــومــــيـــة ذات الــــطـــابع

qاإلداري

- و�ــــقــــتــــضى اHــــرســــوم الــــتّــــنـــفــــيــــذيّ رقم 95 - 293
اHؤرّخ في 5 جـمادى األولى عام 1416 اHوافق 30 سبـتمبر
ســـنـــة 1995 واHـــتــــعـــلّق بــــكـــيــــفـــيــــات تـــنــــظـــيـم اHـــســــابـــقـــات
واالمـــتـــحـــانــــات واالخـــتـــبـــارات اHــــهـــنـــيـــة فـي اHـــؤســـســـات

qتمّـمHعدّل واHا qواإلدارات العمومية

- و�ــــقـــــتـــــضى اHــــرســــوم الــــتّــــنــــفــــيــــذيّ رقم 09 - 93
اHــؤرّخ في 26 صــفــر عــام 1430 اHــوافق 22 فــبـــرايــر ســـنــة
WــوظـــفــHـــتـــضــمـن الــقـــانــون األســـاسي اخلـــاص بـــاH2009 وا

اHــــنــــتـــــمــــW لـألسـالك اخلـــــاصــــة بـــالــــتـــــكــــوين والــــتـــــعـــلــــيم
qWهنيHا



14 ربيع الثاني عام  ربيع الثاني عام 1433 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 3614
7 مارس سنة  مارس سنة 2012 م م

- رتــــبـــة أســــتـــاذ الــــتــــكـــويـن اHـــهــــني ورتــــبـــة أســــتـــاذ- رتــــبـــة أســــتـــاذ الــــتــــكـــويـن اHـــهــــني ورتــــبـــة أســــتـــاذ
التكوين اHهني إلعادالتكوين اHهني إلعادة التكييف :ة التكييف :

أ - أ - االختباراتاالختبارات الكتابية : الكتابية :
1 - اخـــتــبـــار في الـــثـــقــافـــة الــعـــامـــةq اHــدة : ثالث (3)

q2 عاملHا qساعات
2 - اخــتـــبــار نــظــري فـي الــتـــخـصـص أو مـجــمــوعـة
مـن الــتـخـــصـــصــات لــشــــعـــبــة مــهــنــيــةq اHـــدة : ســـاعـــتـان

q2 عاملHا
3 - اخــتـبــار تـقــني في الـتــخـصـص أو مـجـمــوعـة من
qـدة : ثالث (3) سـاعـاتHا qالـتــخــصــصـات لــشــعـبــة مــهـنــيــة

اHعامل 2.
ب - ب - االختباراالختبار الشفوي للقبول : الشفوي للقبول :

يـتــمــثل االخــتـبــار الــشـفــوي في مــحـادثــة مع أعــضـاء
qـدة : عشرون (20) دقـيقةHا qـشكـلة لـهذا الـغرضHاللجـنة ا

اHعامل 1.
- رتــبــة أسـتــاذ مــتــخــصص فـي الــتـكــويـن والــتـعــلــيم- رتــبــة أسـتــاذ مــتــخــصص فـي الــتـكــويـن والــتـعــلــيم
اHـهـنيـW مـن الـرتبـة األولـى ورتـبة أسـتـاذ مـتـخـصص فياHـهـنيـW مـن الـرتبـة األولـى ورتـبة أسـتـاذ مـتـخـصص في
الـــتــكــوين والــتــعــلــيم اHـــهــنــيــW من الــرتــبــة األولى إلعــادةالـــتــكــوين والــتــعــلــيم اHـــهــنــيــW من الــرتــبــة األولى إلعــادة

التكييف :التكييف :
أ - أ - االختباراتاالختبارات الكتابية : الكتابية :

1 - اخـــتــبـــار في الـــثـــقــافـــة الــعـــامـــةq اHــدة : ثالث (3)
q2 عاملHا qساعات

2 - اخـتـبـار نـظـري في الـتــخـصص أو مـجـمـوعـة من
الــتــخــصــصــات لـشــعــبــة مــهــنــيــةq اHــدة : ثالث (3) ســاعــات

q3 عاملHا
3 - اخــتـبــار تـقــني في الـتــخـصـص أو مـجـمــوعـة من
qـدة : ثالث (3) سـاعـاتHا qالـتــخــصــصـات لــشــعـبــة مــهـنــيــة

اHعامل 2.
ب - ب - االختباراالختبار الشفوي للقبول : الشفوي للقبول :

يـتــمــثل االخــتـبــار الــشـفــوي في مــحـادثــة مع أعــضـاء
qـدة : عشرون (20) دقـيقةHا qـشكـلة لـهذا الـغرضHاللجـنة ا

اHعامل 1. 

- رتــبــة أسـتــاذ مــتــخــصص فـي الــتـكــويـن والــتـعــلــيم- رتــبــة أسـتــاذ مــتــخــصص فـي الــتـكــويـن والــتـعــلــيم
اHـهنـيW من الرتـبة الـثانـية ورتـبة أسـتاذ متـخصص فياHـهنـيW من الرتـبة الـثانـية ورتـبة أسـتاذ متـخصص في
الـتــكـوين والــتـعـلــيم اHـهــنـيـW مـن الـرتـبــة الـثـانــيـة إلعـادةالـتــكـوين والــتـعـلــيم اHـهــنـيـW مـن الـرتـبــة الـثـانــيـة إلعـادة

التكييف :التكييف :
أ - أ - االختباراتاالختبارات الكتابية : الكتابية :

1 - اخـــتــبـــار في الـــثـــقــافـــة الــعـــامـــةq اHــدة : ثالث (3)
q2 عاملHا qساعات

2 - اختـبار نــظري فـي الـتـخـصص أو مجـموعة من
الـتـخــصــصات لـشـــعــبـة مــهـنـيـةq اHدة : ثالث (3) سـاعات

q3 عاملHا

اHـاداHـادّة  ة  3 :  : تـمنح زيـادات لـلـمـترشـحـW أعـضـاء جيش
الــتــحــريــر الــوطــني واHــنــظــمــة اHــدنــيــة جلــبــهــة الــتــحــريـر
الــــوطـــــني وأبـــــنــــاء وأرامـل الــــشـــــهــــداء وفـــــقــــا لـــــلــــتـــــشــــريع

والتنظيم اHعمـول بهمـا.

اHــاداHــادّة  ة  4 :  : يـــجب أن حتـــتـــوي مـــلـــفـــات الـــتـــرشح عـــلى
الـوثـائق اآلتيـة :

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

qصورتان (2) شمسيتان -
- نـــســـخــة طـــبق األصـل مــصـــادق عـــلـــيــهـــا من بـــطـــاقــة

qفعولHالتعريف الوطنية سارية ا
- نــســخـة طــبق األصل مــصـادق عــلـيــهــا من اHـؤهل أو

qستوى الدراسيHطلوبة أو اHالشهادة ا
- نـــســـخـــة طـــبق األصـل مـــصـــادق عــلـــيـــهـــا مـن شـــهــادة

qترشح اجتاه اخلدمة الوطنيةHإثبات وضعية ا
- مـســتـخـرج من صـحــيـفـة الــسـوابق الـقــضـائـيـة رقم

(3) سارية اHفعـول.

بــعــد الــقــبـــول الــنــهــائي في اHـــســابــقــات عــلى أســاس
االخـتــبــــاراتq يــجب عــلى اHــتــــرشــحـW إتــمــام مــلــفـــاتــهم

بالــوثـائق اآلتيـة :
qشهادة اجلنسية اجلزائريّة -

qعند االقتضاء qدنيةHشهادة عائلية للحالة ا -
- شــهــادتــان طــبــيــتــان (الــطب الــعــامّ وطـب األمـراض
الـصـدريـة مـســلـمـتـان من طــرف طـبـيب مـخــتص) تـثـبـتـان

qطلوبHنصب اHترشح لشغـل اHأهلية ا
- أربع (4) صور شمسية.

: WوظفHا Wب) بالنسبة للمترشح: WوظفHا Wب) بالنسبة للمترشح
تــقـوم اإلدارةq في الــوقت اHــنـاسبq بــتـعــلــيق قـائــمـة
اHـــوظــفـــW الــذين تـــتــوفـــــر فــيـــهم الـــشــــروط الـــقــانـــونــيـــة
األساسية  للـمشاركـــة فـي االمتحانات اHهنية في أماكن

العمل وكذا تبليغ اHعنيW فرديا.
يــتــعــيّن عــلى اHــوظــفــW اHــعــنــيــW الــقـيــام خـالل مـدة
عـــشــرة (10) أيـــام الـــتـي تـــلي عـــمـــلـــيـــة الــــتـــبـــلـــيغ بـــتـــأكـــيـــد

مشاركتهم في االمتحانات اHهنية كتابيا.

اHــــــاداHــــــادّة ة 5 :  : تـــــــتــــــضـــــــمّـن اHـــــــســـــــابــــــقـــــــات عـــــــلـى أســــــاس
االختباراتq االختبارات اآلتيـة :
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- رتبة مقتصـد مسير Hؤسسات الـتكوين والتعليم- رتبة مقتصـد مسير Hؤسسات الـتكوين والتعليم
: WهنيHا: WهنيHا

1 - اخـــتــبـــار في الـــثـــقــافـــة الــعـــامـــةq اHــدة : ثالث (3)
q2 عاملHا qساعات

2 - اختـبار في الـقانـون اإلداري أو احملـاسبـة العـامة
q3 عاملHا qدة : أربع (4) ساعاتHا qالية العامةHأو ا

3 - اخـــتــبــار فـي الــلـــغــة األجــنـــبــيـــة ( الــفــرنـــســيــة أو
q1 عاملHا q (2) دة : ساعتانHا q( االجنليزية

اHاداHادّة ة 6 :  : تـتضـمّن االمـتحـانات اHـهـنيـةq االختـبارات
اآلتيـة :

- رتـبــة أســتـاذ مــتــخـصص فـي  الـتــكــوين والـتــعــلـيم- رتـبــة أســتـاذ مــتــخـصص فـي  الـتــكــوين والـتــعــلـيم
اHـهـنيـW مـن الـرتبـة األولـى ورتـبة أسـتـاذ مـتـخـصص فياHـهـنيـW مـن الـرتبـة األولـى ورتـبة أسـتـاذ مـتـخـصص في
الـــتــكــوين والــتــعــلــيم اHـــهــنــيــW من الــرتــبــة األولى إلعــادةالـــتــكــوين والــتــعــلــيم اHـــهــنــيــW من الــرتــبــة األولى إلعــادة

التكييف :التكييف :
أ - أ - االختباراتاالختبارات الكتابية : الكتابية :

1 - اخـــتــبـــار في الـــثـــقــافـــة الــعـــامـــةq اHــدة : ثالث (3)
q2 عاملHا qساعات

2 - اختـبار في التـكنـولوجيـا القاعـديةq اHدة : ثالث
q3 عاملHا q(3) ساعات

3 - اخـــتـــبـــار حـــول اHـــعــارف الـــتـــقـــنـــيـــة الـــعـــامـــة في
qالـتخـصص أو مـجمـوعة من الـتخـصـصات لـشعـبة مـهنـية

اHدة : ثالث (3) ساعاتq اHعامل 3.
- رتـبــة أســتـاذ مــتــخـصص فـي  الـتــكــوين والـتــعــلـيم- رتـبــة أســتـاذ مــتــخـصص فـي  الـتــكــوين والـتــعــلـيم
اHـهنـيW من الرتـبة الـثانـية ورتـبة أسـتاذ متـخصص فياHـهنـيW من الرتـبة الـثانـية ورتـبة أسـتاذ متـخصص في
الـتــكـوين والــتـعـلــيم اHـهــنـيـW مـن الـرتـبــة الـثـانــيـة إلعـادةالـتــكـوين والــتـعـلــيم اHـهــنـيـW مـن الـرتـبــة الـثـانــيـة إلعـادة

التكييف :التكييف :
أ - أ - االختباراتاالختبارات الكتابية : الكتابية :

1 - اخـــتــبـــار في الـــثـــقــافـــة الــعـــامـــةq اHــدة : ثالث (3)
q2 عاملHا qساعات

2 - اختـبار في التـكنـولوجيـا القاعـديةq اHدة : ثالث
q3 عاملHا q(3) ساعات

3 - اخـــتـــبـــار حـــول اHـــعــارف الـــتـــقـــنـــيـــة الـــعـــامـــة في
qالـتخـصص أو مـجمـوعة من الـتخـصـصات لـشعـبة مـهنـية

اHدة : ثالث (3) ساعاتq اHعامل 3.
- رتـبــة أســتـاذ مــتــخـصص فـي  الـتــكــوين والـتــعــلـيم- رتـبــة أســتـاذ مــتــخـصص فـي  الـتــكــوين والـتــعــلـيم

اHهنيW مكلف بالهندسة البيداغوجية :اHهنيW مكلف بالهندسة البيداغوجية :
1 - اخـــتــبـــار في الـــثـــقــافـــة الــعـــامـــةq اHــدة : ثالث (3)

q2 : عاملHا qساعات
2 - اخــتـبـار حــول الـتــقـنـيــات الـبــيـداغـوجــيـةq اHـدة :

q 2 : عاملHا qثالث (3) ساعات
3 - اختبارفي  دراسـة مشروع بحث حـول الهندسة

 q 3 : عاملHا qدة : ثالث (3) ساعاتHا qالبيداغوجية

3 - اخــتـبــار تـقــني في الــتـخــصص أو مــجـمــوعـة من
qـدة : ثالث (3) ســاعــاتHا qالــتــخــصــصـات لــشــعــبـة مــهــنــيــة

اHعامل 2.
ب - ب - االختباراالختبار الشفوي للقبول : الشفوي للقبول :

يــتــمــثل االخــتـبــار الــشــفـوي فـي مـحــادثــة مع أعــضـاء
qدة : عـشرون (20) دقـيقةHا qـشكـلـة لهـذا الغـرضHالـلجـنة ا

اHعامل 1. 
- رتبة مساعد التكوين :- رتبة مساعد التكوين :

1 - اخــــــتــــــبــــــار في دراســــــة الــــــنـصq اHــــــدة : ثالث (3)
q2 عاملHا qساعات

2 - اخــتــبــار في تــاريـخ وجــغــرافــيــة اجلــزائــرq اHـدة :
q2 عاملHا q(2) ساعتان

3 - اخـتــبــار في الــتــحــريــر اإلداريq اHــدة : ســاعــتـان
q (2) اHعامل 2.

- رتـــبـــة مـــســتـــشـــار الـــتــوجـــيه والـــتـــقـــيــيـم واإلدمــاج- رتـــبـــة مـــســتـــشـــار الـــتــوجـــيه والـــتـــقـــيــيـم واإلدمــاج
اHهني :اHهني :

1 - اخـــتــبـــار في الـــثـــقـــافــة الـــعـــامــةq اHـــدة : ثالث (3)
q2 عاملHا qساعات

2 - اخـتبـار في الـتـخـصصq اHدة : ثالث (3) سـاعات
q3 عاملHا

3 - اخــتـــبــار فـي الــلـــغــة األجـــنــبـــيــة ( الـــفــرنـــســيــة أو
اإلجنليزية )q اHدة : ساعتان q (2) اHعامل 1.

- رتــبـة مــسـتـشــار رئـيــسي في الــتـوجـيـه والـتـقــيـيم- رتــبـة مــسـتـشــار رئـيــسي في الــتـوجـيـه والـتـقــيـيم
واإلدماج اHهني :واإلدماج اHهني :

1 - اخـــتــبـــار في الـــثـــقـــافــة الـــعـــامــةq اHـــدة : ثالث (3)
q2 عاملHا qساعات

q دة : أربع (4) ساعاتHا q2 - اختبار في التخصص
q4 عاملHا

3 - اخــتـــبــار فـي الــلـــغــة األجـــنــبـــيــة ( الـــفــرنـــســيــة أو
اإلجنليزية )q اHدة : ساعتان q (2) اHعامل 1.

- رتـبــة نـائب مــقـتــصـد مــسـيــر Hـؤســسـات الـتــكـوين- رتـبــة نـائب مــقـتــصـد مــسـيــر Hـؤســسـات الـتــكـوين
: WهنيHوالتعليم ا: WهنيHوالتعليم ا

1 - اخـــتــبـــار في الـــثـــقـــافــة الـــعـــامــةq اHـــدة : ثالث (3)
q2 عاملHا qساعات

2 - اخـتــبـار في الـتــسـيـيــر اHـالي واحملــاسـبيq اHـدة :
q3 عاملHا q ثالث (3) ساعات

3 - اخــتـــبــار فـي الــلـــغــة األجـــنــبـــيــة ( الـــفــرنـــســيــة أو
q1 عاملHا q(2) دة : ساعتانHا q( اإلجنليزية
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3 - اخــتــبــار في الــتــحــريـر اإلداريq اHــدة : ثالث (3)
ساعاتq اHعـامـل 3.

- رتــبـــة مــفــتش إداري ومــالـي لــلــتــكــويـن والــتــعــلــيم- رتــبـــة مــفــتش إداري ومــالـي لــلــتــكــويـن والــتــعــلــيم
: WهنيHا: WهنيHا

1 - اخـــتــبـــار في الـــثـــقــافـــة الــعـــامـــةq اHــدة : ثالث (3)
q2 عـامـلHا qساعات

2 - اخـــتـــبــار تـــقــنـي (الــقـــانـــون اإلداري أو احملــاســـبــة
qــدة : أربع (4) ســاعــاتHا q(ــالــيـة الــعــامــةHالــعــمــومــيــة أو ا

q4 : عاملHا
3 - اخــتــبــار في الــتــحــريـر اإلداريq اHــدة : ثالث (3)

ساعاتq اHعـامـل 3.
رتبة مستشار التوجيه والتقييم واإلدماج اHهني :رتبة مستشار التوجيه والتقييم واإلدماج اHهني :
1 - اخـــتــبـــار في الـــثـــقــافـــة الــعـــامـــةq اHــدة : ثالث (3)

q2 عـامـلHا qساعات
qدة : ثالث (3) ساعاتHا q2 - اختبـار في التخصص

q3 عـامـلHا
3 - اخــتـبـار فـي الـتـحــريـر اإلداريq  اHـدة : ثالث (3)

ساعاتq اHعـامـل 2.
رتـــبــة مــســتــشــار رئــيــسي فـي الــتــوجــيه والــتــقــيــيمرتـــبــة مــســتــشــار رئــيــسي فـي الــتــوجــيه والــتــقــيــيم

واإلدماج اHهني :واإلدماج اHهني :
1 - اخـــتــبـــار في الـــثـــقــافـــة الــعـــامـــةq اHــدة : ثالث (3)

q2 عـامـلHا qساعات
qدة : أربع (4) سـاعاتHا q2 - اختبـار في التـخصص

q4 عـامـلHا
3 - اخـــتــــبـــار في مـــوضـــوع إداري أو فـي الـــتـــحـــريـــر

اإلداري q اHدة : ثالث (3) ساعاتq اHعـامـل 3.
رتـبـة نـائب مــقـتـصـد Hـؤسـسـات الــتـكـوين والـتـعـلـيمرتـبـة نـائب مــقـتـصـد Hـؤسـسـات الــتـكـوين والـتـعـلـيم

: WهنيHا: WهنيHا
1 - اخـــتــبـــار في الـــثـــقــافـــة الــعـــامـــةq اHــدة : ثالث (3)

q2 عـامـلHا qساعات
2 - اختـبار في الـتسـييـر اHالي أو احملـاسبيq اHدة :

q3 عـامـلHا qثالث (3) ساعات
3 - اخــتــبـار في الــتــحــريـر اإلداريq اHــدة : ســاعــتـان

q(2) اHعـامـل 2.

رتــبــة نــائب مــقـــتــصــد مــســيرتــبــة نــائب مــقـــتــصــد مــســيّــر Hـــؤســســات الــتــكــوينــر Hـــؤســســات الــتــكــوين
: WهنيHوالتعليم ا: WهنيHوالتعليم ا

1 - اخـــتــبـــار في الـــثـــقــافـــة الــعـــامـــةq اHــدة : ثالث (3)
q2 عـامـلHا qساعات

2 - اختـبار في الـتسـييـر اHالي أو احملـاسبيq اHدة :
q3 عـامـلHا qثالث (3) ساعات

- رتبة مساعد تقني وبيداغوجي :- رتبة مساعد تقني وبيداغوجي :
1 - اخـــتــبـــار في الـــثـــقـــافــة الـــعـــامــةq اHـــدة : ثالث (3)

q2 : عاملHا qساعات
2 - اختبار تـقني وبيداغـوجي في التخصصq اHدة:

q3 : عاملHا qثالث (3) ساعات
3 - اخـتــبــار في الــتــحــريــر اإلداريq اHــدة : ســاعــتـان

q (2) اHعامل : 2.

- رتبة مساعد التكوين :- رتبة مساعد التكوين :
1 - اخــــــتــــــبــــــار في دراســــــة الــــــنـصq اHــــــدة : ثالث (3)

q2 : عاملHا qساعات
2 - اخــتــبــار في تــاريـخ وجــغــرافــيــة اجلــزائــرq اHـدة :

q2 : عاملHا q(2) ساعتان
3 - اخـتــبــار في الــتــحــريــر اإلداريq اHــدة : ســاعــتـان

q(2) اHعامل : 2.

- رتبة مساعد تكوين رئيسي :- رتبة مساعد تكوين رئيسي :
1 - اخـــتــبـــار في الـــثـــقـــافــة الـــعـــامــةq اHـــدة : ثالث (3)

q2 : عاملHا qساعات
2 - اخـتــبــار في الــتــحــريــر اإلداريq اHــدة : ســاعــتـان

q(2) اHعامل : 2.

3 - اخــتـــبــار فـي الــلـــغــة األجـــنــبـــيــة ( الـــفــرنـــســيــة أو
اإلجنليزية )q اHدة : ساعتان q(2) اHعامل 1.

- رتبة مراقب عام :- رتبة مراقب عام :
1 - اخـــتــبـــار في الـــثـــقـــافــة الـــعـــامــةq اHـــدة : ثالث (3)

q2 : عاملHا qساعات
2 - اخــــتــــبــــار في عــــلــــوم الــــتــــربــــيــــةq اHــــدة : ثالث(3)

q2 : عاملHا qساعات
q3 - اخــــتـــبــــار في مــــوضـــوع إداري أو حتــــريـــر إداري

اHدة : ساعتان q(2) اHعامل 2.
- رتبة مفتش تقني وبيداغوجي للتكوين والتعليم- رتبة مفتش تقني وبيداغوجي للتكوين والتعليم

: WهنيHا: WهنيHا
1 - اخـــتــبـــار في الـــثـــقـــافــة الـــعـــامــةq اHـــدة : ثالث (3)

q2 عـامـلHا qساعات
2 - اخـتـبـار في الـهـنـدسـة الـبيـداغـوجـيـةq اHـدة ثالث

q3 عـامـلHا q(3) ساعات
3 - اخــتــبــار في الــتــحــريــر اإلداريq اHــدة : ثالث (3)

ساعاتq اHعـامـل 2.
: WهنيHرتبة مفتش التكوين والتعليم ا -: WهنيHرتبة مفتش التكوين والتعليم ا -

1 - اخــــتـــبــــار في الــــثـــقــــافـــة الــــعـــامــــةq اHـــدة ثالث (3)
q2 عـامـلHا qساعات

2 - اختـبار في الـهنـدسة الـبيداغـوجيـةq اHدة : أربع
q4 عـامـلHا q(4 ) ساعات



39 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 14 14 ربيع الثاني عام  ربيع الثاني عام 1433 هـ هـ
7 مارس سنة مارس سنة 2012 م م

وزير التكوين والتعليموزير التكوين والتعليم
 WهنيHا WهنيHا

الهادي خالديالهادي خالدي

عن األمW العام للحكومةعن األمW العام للحكومة
وبتفويض منهوبتفويض منه

اHدير العام للوظيفة العموميةاHدير العام للوظيفة العمومية
بلقاسم بوشمالبلقاسم بوشمال

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

qؤهّـل قـانونـاHا
- �ثل السلطة اHكلّفة بالوظيفة العموميّة.

11 :  : يــتـــعــيّن عــلى مــســؤول اHــؤســســة اHــؤهــلــة اHـاداHـادّة ة 
qكمـركز امتحـان أن يسلم ألعـضــاء جلنــة القبـول النهائي

ال سيّما الوثائق اآلتية :
qنسخة من مواضيع االختبارات -

qواضيعHنسخة من محضر فتح أظرفة ا -
qنسخة من محضر سير االختبارات -
- نسخة من كشف نقاط االختبارات.

اHــــاداHــــادّة ة 12 :  : كل مــــتـــرشـح نـــاجـح نـــهــــائـــيــــا لم يــــلــــتـــحق
�ــنــصب تــعــيـيــنه أو �ــؤســســة الــتـكــوين فـي أجل أقــصـاه
خــــمــــســـة عــــشـــر (15) يــــومـــاq ابــــتـــداء مـن تـــاريـخ تـــبــــلــــيـــغه
بــــالــــنــــجــــاح في اHــــســــابـــقــــة عــــلى أســــاس االخــــتــــبـــارات أو
االمـــتــحــان اHــهـــنيq يــفــقــد حـــقه في الــنـــجــاح ويــعــوّض من
طـرف اHتـرشح الذي يـليه في الـقائـمة االحـتيـاطيـة حسب

درجة الترتيب.

اHــاداHــادّة ة 13 :  : يــجب عـــلـى اHــتــــرشــحــــW لــلــمــشــاركـــــة
فــي اHـسـابــقـات عـلـى أسـاس االخـتــبـارات أو االمـتــحـانـات
اHــهـــنــيــة احملـــددة في هــذا الــقـــــرار أن يــســتـــوفــوا مــســـبــقــا
جـــمـــــيـع الـــشـــــروط الـــقــــانـــــونـــيــــة اHـــطـــلـــوبــــة لاللـــتـــحـــاق
�ـخــتــلف األسالك والــرتب اخلـاصــة بــالـتــكــوين والـتــعــلـيم
اHـهـنــيـW الـتـي حــددتــهـا أحــكـام اHـرسـوم الـتّـنـفـيذيّ رقم
09 - 93 اHـؤرّخ في 26 صـفـر عام 1430 اHـوافق 22 فـبـراير

سنة 2009 واHذكور أعاله.

14 :  : تـــــــلــــــغى أحـــــــكــــــام الــــــقــــــرارات الــــــوزاريــــــة اHـــــاداHـــــادّة ة 
اHـــــشــــتــــركــــة اHــــؤرّخــــة في 3 شــــوّال عــــام 1417 اHــــوافق 10
فـبـرايـر سـنة q1997 اHـتمّم و14 جـمـادى الـثـانـيـة عام 1418

اHوافق 16 أكتوبر سنة 1997 واHذكورة أعاله.

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

حـــرّر بـــاجلــــزائـــر في 27 رجـب عـــام 1432 اHــــوافق 29
يونيو سنة 2011.

3 - اخـــتــــبـــار في مــــوضـــوع إداري أو في الــــتـــحـــريـــر
اإلداري q اHدة : ساعتان q(2) اHعامل 2.

رتــبـة نــائب مــقــتــصـد رئــيــسي Hــؤسـســات الــتــكـوينرتــبـة نــائب مــقــتــصـد رئــيــسي Hــؤسـســات الــتــكـوين
: WهنيHوالتعليم ا: WهنيHوالتعليم ا

1 - اخـــتــبـــار في الـــثـــقـــافــة الـــعـــامــةq اHـــدة : ثالث (3)
q2 عـامـلHا qساعات

2 - اخــتـبــار تــقـني (احملــاســبـة الــعــمـومــيــة أو اHـالــيـة
q3 عـامـلHا qدة : ثالث (3) ساعاتHا q(العامة

3 - اخـــتــــبـــار في مــــوضـــوع إداري أو في الــــتـــحـــريـــر
اإلداريq اHدة : ثالث (3) ساعاتq اHعـامـل 2.

رتـبـة مـقتـصـد مـسـير Hـؤسـسـات الـتكـوين والـتـعـليمرتـبـة مـقتـصـد مـسـير Hـؤسـسـات الـتكـوين والـتـعـليم
: WهنيHا: WهنيHا

1 - اخـــتــبـــار في الـــثـــقـــافــة الـــعـــامــةq اHـــدة : ثالث (3)
q2 عـامـلHا qساعات

2 - اخـتبـار تـقـني (في الـقـانـون اإلداري أو احملـاسـبة
qــــدة : أربع (4) ســــاعــــاتHا q(ــــالــــيــــة الــــعــــامــــةHالــــعــــامــــة أو ا

q3 عـامـلHا
3 - اخــتــبــار في الــتــحــريــر اإلداريq اHــدة : ثالث (3)

ساعاتq اHعـامـل 2.
رتــــبــــة مــــســــاعــــد اHـــصــــا لـح االقــــتــــصــــاديــــة اHــــســــيـــرةرتــــبــــة مــــســــاعــــد اHـــصــــا لـح االقــــتــــصــــاديــــة اHــــســــيـــرة

: WهنيHؤسسات التكوين والتعليم اH: WهنيHؤسسات التكوين والتعليم اH
q(2) ـــدة : ســـاعـــتـــانHا q1 - اخـــتـــبــــار في دراســـة نـص

q2 عـامـلHا
2 - اخــتــبــار تــقــني (في احملــاســبــة و اHــالــيــة)q اHـدة :

q3 عـامـلHا qثالث (3) ساعات
3 - اخـتــبـار في الــتـحــريـر اإلداري q اHــدة : سـاعــتـان

q(2) اHعـامـل 2.

اHـــــاداHـــــادّة ة 7 :  : تــــــعــــــد كل عـالمــــــة تـــــقـل عن 5 /20 في أحــــــد
االختبارات الكتابية اHذكورة أعاله إقصائية.

اHاداHادّة ة 8 :  : يعتبـر ناجحW نهائيا في اHسـابقـات على
أسـاس االخـتــبـارات أو االمـتـحــانـات اHـهـنـيــة اHـتـرشـحـون
الـذين حتــصــلــوا عـلـى مـعــدّل عــامّ يـســــاوي أو يــفـوق 20/10
ويـرتــبـون حـسب درجــة االسـتـحــقـاق وفي حــدود اHـنـاصب

اHاليّة اHراد شغلها.

WـــقـــبـــولــHا WـــتـــرشـــحــH9 :  : تـــضـــبط قــــائـــمـــة ا اHــاداHــادّة ة 
نــــهــــائـــــيــــا في اHــــســــابــــقـــــات عــــلى أســــاس االخــــتــــبــــارات أو
االمــتــحــانـــات اHــهــنــيــة مـن طــرف جلــنــة الــقـــبــول الــنــهــائي

اHذكورة في اHادّة 10 أدنــاه.
تـــكــون الــقــائــمــة مــحل إلـــصــاق عــلى مــســتــوى مــركــز

االمتحان واإلدارة اHستخدمة.
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وزارة السكن والعمرانوزارة السكن والعمران
قـرار مـؤرقـرار مـؤرّخ  في خ  في 28 رجب  عـام  رجب  عـام 1432 اHـوافق  اHـوافق 30 يـونـيـو سـنـة  يـونـيـو سـنـة q2011 يـتـضـمن جتـديـد تـشـكـيــلـة الـلـجـان اHـتـسـاويـة األعـضـاءq يـتـضـمن جتـديـد تـشـكـيــلـة الـلـجـان اHـتـسـاويـة األعـضـاء

لوزارة السكن والعمران.لوزارة السكن والعمران.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب قرار مؤرّخ  في 28 رجب  عـام 1432 اHـوافق 30 يونـيو سـنة 2011 جتدد تـشـكيـلـة اللـجـان اHتـسـاوية األعـضاء
اخملتصة باألسالك اHشتركة واألسالك التقنية لدى اإلدارة اHركزية لوزارة السكن والعمرانq حسب اجلدول اآلتي :

 األعضاء األعضاء
الدالدّائمون ائمون 

األســـالك والرتباألســـالك والرتب
�ث�ثّلو اإلدارةلو اإلدارة�ث�ثّلو العماللو العمال

ليلى بوخنوفة 

عقيلة كربوش 
عــــــــــــــبــــــــــــــد الـــــــــــــرزاق

لعزيزي 

جمال رحيم 
ليلى رحموني 
خدوجة العاقل 

أحمد بلعباس 
بوبكر برانن 

سهام موسى 

عبد الرزاق أحمد
 شاوش

يوسفي لعموري
محمد موفق

Wمحمد األم
   رحموني
محمد حداد
وهيبة بتة

علي كشرود
عامر حرزالوي

 األعضاء األعضاء
اإلضافيون اإلضافيون 

 األعضاء األعضاء
الدالدّائمونائمون

 األعضاء األعضاء
اإلضافيون اإلضافيون 

اللجاناللجان

اللجنةللجنة
1

اللجنةاللجنة
2

اللجنةاللجنة
3

اللجنةاللجنة
4

اللجنةاللجنة
5

اللجنةاللجنة
6

- اHــــــــتـــــــصــــــــرفـــــــون اHــــــــســـــــتــــــــشـــــــارون
واHــــــتــــــصــــــرفـــــــون الــــــرئــــــيــــــســــــيــــــون
WــتــرجــمــHرئــيس ا qــتــصــرفــونHوا
qـتـرجـمون الـتـراجـمةHالـتـراجـمة وا
احمللـلـون الرئـيسـيـون والوثـائقـيون
أمــــنـــاء احملــــفـــوظـــات الــــرئـــيــــســـيـــون

والوثائقيون أمناء احملفوظات.
qـــلـــحــــقـــون الــــرئـــيـــســــيـــون لإلدارةHا -
ومــــــلــــــحــــــقــــــو اإلدارة واحملــــــاســــــبـــــون
اإلداريــــون الـــرئــــيــــســـيــــون وكــــتـــاب

اHديرية الرئيسيون.
- أعـوان اإلدارة الـرئــيـسـيــون وكـتـاب
qـــديـــريـــة واحملـــاســـبـــون اإلداريـــونHا
qـسـاعـدون احملـاسـبـون اإلداريـونHوا
وأعـــوان اإلدارة والــكـــتــابq وأعــوان

حفظ البيانات.
- أعــوان اHــكــتـب والــعــمــال اHــهــنــيـون

وسائقو السيارات واحلجاب.

qـعماريون الرئيسيونHهندسون اHا -
و اHـــــــهـــــــنــــــــدســـــــون اHـــــــعــــــــمـــــــاريـــــــون
واHهندسون الرئيسيون في السكن
والــعــمــرانq ومــهــنــدســو الـدولــة في
الــــســـــكن والــــعــــمــــران ( �ـــــا في ذلك
اإلعـالم اآللـي واإلحـــــــــصـــــــــائـــــــــيــــــــات )
ومــهـــنــدســو الـــتــطـــبــيق في الـــســكن

والعمران ومفتشو التعمير.
- الــتـقــنــيـون الــســامـون ( �ــا في ذلك
اإلعالم اآللي)q والـتـقــنـيـون (�ـا في
ذلــك اإلعـــالم اآللـــي واخملـــــــــــــــــــــــــــبــــــــــــــــــــــــــر
والــصــيــانــة)q واألعـــوان الــتــقــنــيــون

(في اإلعالم اآللي).

منور جمعى

كر�ة بلقاسم
عثمان إيدير

عبد الرحمان فالق
محمد درمان

عـــــــبـــــــد الـــــــرحـــــــمــــــان
سعداوي

أرزقي فليح
منصور حسيان

مليكة دحموش

عيسى حيباش

وهاب معاش
عبد احلميد تابعي

يزيد حميمي

كر�ة خلفوني
موسى سعيد

حليم بوعلي
رشيدة بوطالب

عطاء الله زيان

عبد احلفيظ حمزة
توفيق سعيدي

عطاء الله زيان
عبد احلفيظ حمزة

عبد الرحمان عزوز

عطاء الله زيان
عبد احلفيظ حمزة

خالد يسعد

عطاء الله زيان

عبد احلفيظ حمزة
خليفة لوماني

يزيد حاج لعزيب

عبد احلفيظ حمزة
مالك شرارد

كمال ناصري
عبد احلفيظ حمزة

عـــــــبـــــــد الـــــــرحـــــــمــــــان
عزوز

خالد يسعد
خليفة لوماني

توفيق سعيدي
خالد يسعد

نبيلة بوكفوس

توفيق سعيدي
عـــــــبـــــــد الـــــــرحـــــــمــــــان

عزوز
خليفة لوماني

عـــــــبـــــــد الـــــــرحـــــــمــــــان
عزوز

توفيق سعيدي
خالد يسعد

محمد ريال

علي مسلم
فروجة بوبكر

فضيلة بوعرفة
مالك شرارد
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- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 91 - 420
اHـؤرّخ في 25 ربـيع الــثـاني عـام 1412 اHـوافق 2 نـوفــمـبـر
ســنــة 1991 واHــتــضـمن إحــداث أقــسـام "ريــاضــة و دراسـة"

 qادة 5 منهHالسيــما ا qوتنظيمها و عملها
- و�ــقـتــضى الـقــرار الـوزاري اHــشـتــرك اHـؤرّخ في
11 شــــعــــبــــان عــــام  1413 اHــــوافـق 3 فـــــبــــرايـــــر ســــنــــة 1993

واHــــتـــضــــمن شــــروط إحــــداث أقـــســــام "ريـــاضــــة و دراســـة"
qوعملها التربوي

- و�ــقـتــضى الـقــرار الـوزاري اHــشـتــرك اHـؤرّخ في
11 شـعــبــان عـام 1413 اHـوافق 3 فــبــرايــر ســنـة 1993 الـذي

يـحدد شـروط التـكفل بـاHواهب الـرياضـية الـشابـة ألقسام
q"رياضة و دراسة"

- و�قتـضى القرار الوزاري اHـشترك اHؤرّخ في 18
رجب عـام 1429 اHـوافق 21  يــولـيــو ســنـة 2008 واHــتــضـمن

qتمّمHعدّل واHا q"إحداث أقسام  "رياضة و دراسة
يقريقرّران ران ما يأتي :ما يأتي :

اHــــادة اHــــادة األولى : األولى : يــــتـــمّـم هـــذا الــــقــــرار اجلــــدول اHـــلــــحق
بـالقـرار الوزاري اHـشتـرك اHؤرّخ في 18 رجب عام 1429
اHـوافق 21  يــولـيــو ســنـة 2008 واHـتــضــمن إحـداث أقــسـام

"رياضة و دراسة"q كما يأتي :

وزارة الشباب والرياضةوزارة الشباب والرياضة
قــرار وزاري مـشــتــرك مـؤرخ في قــرار وزاري مـشــتــرك مـؤرخ في 3 ربـيع األول عـام  ربـيع األول عـام 1432
اHوافق اHوافق 6 فبـراير سـنة  فبـراير سـنة q2011 يتـمم القـرار الوزاريq يتـمم القـرار الوزاري
اHــشـــتــرك اHــؤرخ فياHــشـــتــرك اHــؤرخ في 18رجب عــامرجب عــام 1429 اHـــوافق  اHـــوافق 21
يولـيو سنة يولـيو سنة 2008 واHتضـمن إحداث أقسـام " رياضة واHتضـمن إحداث أقسـام " رياضة

و دراسة ".و دراسة ".
ــــــــــــــــــــــــــــــ

qإن وزير التربية الوطنية
qو وزير الشباب والرياضة

- �ـــــقـــــتـــــضى الـــــقـــــانـــــون رقم 04 - 10 اHـــــؤرّخ في27
جـــمـــادى الــثـــانــيـــة عــام 1425 اHــوافق 14 غـــشت ســـنــة 2004

qتعلق بالتربية البدنية والرياضةHوا
- و�ــــقـــتــــضـى الـــقــــانــــون رقم 08 - 04 اHــــؤرّخ في15
مـحـرم عام 1429 اHـوافـق 23 يـنـايـر سـنـة 2008 واHـتـضمن

qالقانون التوجيهي للتربية الوطنية
- و�قتضى اHرسوم الرئاسي رقم 10 - 149 اHؤرّخ
في 14 جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1431 اHــوافق 28 مــايــو ســنــة

qأعضاء احلكومة Wتضمّن تعيH2010 وا

....... ( بدون تغيير ) ....... أدرار
متوسطة الشهيد محمد نواري

اجلــدول اHلحـقاجلــدول اHلحـق

التسميةالتسميةالبلدياتالبلدياتالوالياتالواليات

تميمون

متوسطة الشيخ محمد عزوزاألغواط
متوسطة طريق األغواط

األغواط
آفلو

....... ( بدون تغيير ) ....... 

متوسطة بوزوران اجلديدةباتنة
متوسطة عبد احلميد ابن باديس

متوسطة اHنطقة احلضرية
متوسطة الشهيد بلدية عمار

متوسطة الشيخ البشير اإلبراهيمي
متوسطة البنات

متوسطة عبد العالي بن بعطوش

....... ( بدون تغيير ) ....... 

....... ( بدون تغيير ) ....... 

باتنة
باتنة

عW التوتة
ثنية العابد

أريس
مروانة
بريكة
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اجلــدول اHلحـق (تابع)اجلــدول اHلحـق (تابع)

التسميةالتسميةالبلدياتالبلدياتالوالياتالواليات

متوسطة ابن خلدونبشار
متوسطة حفصي سليمان

متوسطة عبد اHالك بن زهر
متوسطة مبارك اHيلي بشار اجلديدة

....... ( بدون تغيير ) ....... 

متوسطة عمروش مولود
متوسطة األمجد بن عبد اHالك

متوسطة العقيد سي أمحمد بوقرة
متوسطة قرومي محمد

متوسطة الشهيد لريك خلضر

مشد الله
سور الغزالن

القاديرية
األخضرية
بئر غبالو

....... ( بدون تغيير ) ....... 

تلمسان

متوسطة ديب محمد
متوسطة الشهيد سيفي محمد

سبدو
أوالد ميمون

....... ( بدون تغيير) ....... 

....... ( بدون تغيير ) .......  البويرة

....... ( بدون تغيير ) ....... 

بشار
بشار
بشار
بشار

اجلزائر

متوسطة شرشالي بوعالم الشراقة

....... ( بدون تغيير) ....... 

....... ( بدون تغيير) ....... 

سطيف

متوسطة قاوة
متوسطة عبد الله غنية

....... ( بدون تغيير) ....... 

سطيف
بوقاعة

....... ( بدون تغيير) ....... 

متوسطة مالك حدادسيدي بلعباس
متوسطة لعربي قويدر

سيدي بلعباس
تغليمت

عنابة

متوسطة خليج اHرجان

....... ( بدون تغيير) ....... 

....... ( بدون تغيير) ....... 

عنابة
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....... ( بدون تغيير) ....... 

اجلــدول اHلحـق (تابع)اجلــدول اHلحـق (تابع)

التسميةالتسميةالبلدياتالبلدياتالوالياتالواليات

متوسطة خالد بن الوليدقسنطينة

متوسطة قربوعة عبد احلميد

متوسطة مولود معمري

متوسطة بوخش عمار

....... ( بدون تغيير) ....... 

قسنطينة

اخلروب

اخلروب

حامة بوزيان

متوسطة 5 جويلية 1962مستغا±
متوسطة قلوعة الشارف
متوسطة كتروسي محمد

متوسطة 8 ماي 1945
متوسطة جبلي محمد
متوسطة أحمد قاضي

متوسطة األخضر عبادلية

مستغا±
حاسي معمش

ماسرة
بوقيراط

سيدي علي
سيدي خلضر
عW نويسي

....... ( بدون تغيير) ....... 

متوسطة حي األمير عبد القادرمعسكر
متوسطة سيدي عقبة

متوسطة جلول بغدادي
متوسطة حمزي محمد

متوسطة عبد القادر مشرفي
متوسطة محمد بن قادة ميلود

متوسطة ميسوم بن عابد

معسكر
تيغنيف
احملمدية

وادي تاغية
غريس
سيق
سيق

متوسطة بوعافية رابحالبيض البيض

....... ( بدون تغيير) ....... 

متوسطة مفدي زكريا
متوسطة محمد العيد آل خليفة

إيليزي
جانت

إيليزي

برج بوعريريج

متوسطة عبد القادر مخلوفي تيكستير

....... ( بدون تغيير) ....... 

....... ( بدون تغيير) ....... 
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اجلــدول اHلحـق (تابع)اجلــدول اHلحـق (تابع)

التسميةالتسميةالبلدياتالبلدياتالوالياتالواليات

تندوف

متوسطة قدوم عثمان تندوف

....... ( بدون تغيير) ....... 

متوسطة العقيد سي أمحمد بوقرة

متوسطة غرسي سعيد

متوسطة عبد احلميد بن باديس

متوسطة رزوق أحمد

تيسمسيلت

األزهرية

األرجم

ثنية األحد

تيسمسيلت

....... ( بدون تغيير) ....... 

خنشلة

متوسطة بن عمران أحمد قايس

....... ( بدون تغيير) ....... 

....... ( بدون تغيير) ....... 

وزير التربية الوطنيةوزير التربية الوطنية
أبوبكر بن بوزيدأبوبكر بن بوزيد

وزير الشباب والرياضةوزير الشباب والرياضة
الهاشمي جيارالهاشمي جيار

اHادة اHادة 2 : : ينشر هذا القرار في اجلريدة الرسمية للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.
حرر باجلزائر في 3 ربيع األول عام 1432 اHوافق 6 فبراير سنة 2011.

تيبازة

متوسطة فكايري جلول
متوسطة عزيبي عبد القادر
متوسطة نور الدين بوقرة

....... ( بدون تغيير) ....... 

حجوط
مسلمون
القليعة

ميلة

متوسطة بوالطبخ أحمد
متوسطة علي زغدود

وادي العثمانية
وادي النجاء

....... ( بدون تغيير) ....... 

....... ( بدون تغيير) ....... 
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