
العدد العدد 43
السالسّنة التاسعة واألربعوننة التاسعة واألربعون

االشتراكاالشتراك
سنويسنويّ

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

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

اجلزائر
تونس
اHغرب
ليبيا

موريطانيا

بلدان خارج دول
اHغرب العربي

سنـةسنـة

1070,00 د.ج د.ج

2140,00 د.ج د.ج

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

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

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

سنـةسنـة

2675,00 د.ج د.ج

5350,00 د.ج د.ج

تزاد عليها
نفقات اإلرسال

األربعاء األربعاء 6  رمضان عام رمضان عام 1433 هـ هـ
اHوافق اHوافق 25 يوليو سنة  يوليو سنة 2012 م

اإلدارة والتّحرير
األمانة العاماألمانة العامّة للحكومةة للحكومة

WWW.JORADP.DZ

الطّبع واالشتراك
اHطبعة الراHطبعة الرّسميسمّية

حي البساتqW بئر مراد رايسq ص.ب 376 - اجلزائر - محطة
الهاتف : 021.54.35.06  إلى 09 

021.65.64.63

الفاكس 021.54.35.12 
ح.ج.ب  50-3200  اجلزائر

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

مــرســوم رئــاسي رقم  12-286 مـؤرّخ في 29 شــعــبــان عـام 1433 اHـوافق 19 يــولــيــو ســنـة q2012 يـتــضــمن حتـــويـل اعــتــمــاد في
ميزانية الدولة...........................................................................................................................................

 مـرسـوم  تـنـفـيـذي رقم 12-288 مـؤرخ في 2 رمـضـان عـام 1433 اHـوافق 21 يـولـيـو سـنة q2012 يـتـضـمن إنـشـاء مـعـهـد الـتـعـلـيم
اHتخصص Hهنة احملاسب و تنظيمه و سيره....................................................................................................

مـرسوم تـنـفـيذي رقم 12-289 مـؤرخ في 2 رمـضـان عـام 1433 اHـوافق 21 يـولـيـو سـنة q2012 يـعـدل ويـتـمم اHرسـوم الـتـنـفـيذي
رقـــم 09-235  اHــــؤرخ فــي 21 رجـب عــــام 1430 اHـــوافــق 14 يــولـــيـــــو ســـنــــة 2009 واHـــتــضـــمـن الـــتــصـــريح بـــاHـــنــفـــعـــة
العموميـة لعملية تمديـد إجنــــاز أول خـط Hتــرو اجلزائـــر مـن ساحـــة األميـــر عبد القــادر نحو ساحة الشهـداء......

مـرسوم تـنـفـيذي رقم 12-290 مـؤرخ في 2 رمـضـان عـام 1433 اHـوافق 21 يـولـيـو سـنة q2012 يـعـدل ويـتـمم اHرسـوم الـتـنـفـيذي
رقم 11-23 اHؤرخ في 21 صفـر عام 1432 اHوافق 26 ينـاير سنـة 2011 الذي يـحدد كـيفيـات تسـييـر حسـاب التـخصيص
اخلـاص رقـم 135-302 الذي عـنوانه "صنـدوق الدعم العمومي لألنديـة احملترفة لكـرة القدم"....................................

قرارات3 مقرقرارات3 مقرّرات3 آراءرات3 آراء
اجمللس الدستورياجمللس الدستوري

قرار رقـم 16 / ق. م د / 12  مؤرخ في 25 شعبان عام 1433 اHوافق 15 يوليو سنة q2012 يتعلـق باستخـالف نائب في اجمللس
الشعبي الوطني..........................................................................................................................................

وزارة الشؤون اخلارجيةوزارة الشؤون اخلارجية
قـرار وزاري مــشـتــرك مـؤرّخ في 28  صـفــر عـام 1433 اHـوافق 22  يـنــايـر ســنـة q2012 يـتــضـمّن وضع بــعض األسالك الــتـقــنـيـة
اخلاصّة باإلدارة اHكلّفة بالسّكن والعمران في حالة القيام باخلدمة لدى وزارة الشؤون اخلارجيّة..............................

وزارة الشؤون الدينية واألوقافوزارة الشؤون الدينية واألوقاف
قــرار وزاري مـشـتـرك مـؤرخ في 17 مـحـرّم عـام 1433 اHـوافق 12 ديـسـمــبـر سـنـة q2011 يـتـضـمّـن وضع بـعض األسالك اخلـاصـة
بالتربية الوطنية في حالة اخلدمة لدى وزارة الشؤون الدينية واألوقاف وبعض اHؤسسات العمومية التابعة لها.....

وزارة الصحة والسكان وإصالح اMستشفياتوزارة الصحة والسكان وإصالح اMستشفيات
قـرار وزاري مــشـتــرك مـؤرخ في 2 جـمــادى الـثــانـيــة عـام 1433 اHـوافق 24 أبـريـل سـنـة q2012 يــحـدد كــيــفـيــات تــنـظــيم وســيـر
اHسابقة للتعيW في اHنصب العالي لرئيس مصلحة استشفائية جامعية............................................................

وزارة البريد وتكنولوجيات اإلعالم واالتصالوزارة البريد وتكنولوجيات اإلعالم واالتصال
قــرار مـؤرخ في 29 شــوال عـام 1432 اHـوافق 27 ســبـتـمــبـر سـنـة q2011 يـتــضـمن إنــشـاء الــلـجـان اHــتـســاويـة األعــضـاء اخملــتـصـة
بأسالك موظفي اإلدارة اHركزية لوزارة البريد وتكنولوجيات اإلعالم واالتصال...................................................

قـرار مؤرّخ في 11 صفـر عام 1433 اHوافق 5 يـنـاير سـنة q2012 يـتضـمن جتـديـد تشـكـيلـة الـلجـان اHـتـساويـة األعـضاء اخملـتـصة
بأسالك موظفي اإلدارة اHركزية لوزارة البريد وتكنولوجيات اإلعالم واالتصال...................................................

إعالنات وبالغاتإعالنات وبالغات
بنك اجلزائربنك اجلزائر

مقرّر رقم 12 - 02  مؤرّخ في 10 رجب عام 1433 اHوافق 31 مايو سنة q2012 يتضمّن اعتماد مؤسسة مالية......................
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اجلدول اHلحقاجلدول اHلحق

مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة
مــرسـوم رئــاسي رقممــرسـوم رئــاسي رقم  12-286 مــؤر مــؤرّخ في خ في 29 شــعــبــان عــام شــعــبــان عــام
1433  اHوافق اHوافق 19 يولـيو سـنة  يولـيو سـنة q2012 يتـضـمن حتـويلq يتـضـمن حتـويل

اعـتماد في ميزانية الدولة.اعـتماد في ميزانية الدولة.
ـــــــــــــــــــــــــــــ

qإنّ رئيس اجلمهوريـة
qاليةHبناء على تقرير  وزير ا  -

-  وبـــنـــاء عـــلى الـــدســـتـــورq ال ســـيّـــمـــا اHـــادّتــان 8-77
qو125 ( الفقرة األولى) منه

- و�ـــــقـــــتــــضـى الـــــقــــانـــــون رقم 84 -17 اHـــــؤرخ في 8
شــوال 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
- و�قـتـضى اHـرســوم الـرئاسـي اHؤرخ في 8 ربـيـع
الــــــثـــــــاني عـــــــام 1433 اHـــــــوافـق أول مــــــارس ســــــنـــــــــة 2012
واHـــتــــضــــمن تــــوزيع االعــــتــــمـــادات اخملــــصــــصــــة Hـــيــــزانــــيـــة
التكاليف اHشـتركة من ميزانية التسيير �وجب قانون

q2012 الية التكميلي لسنةHا

يرسم  ما يأتي : يرسم  ما يأتي : 

اHـــــاداHـــــادّة األولى :ة األولى :  يـــــلــــغـى من مــــيــــزانــــيــــة ســــنــــة 2012
اعـــتـــمـــاد قـــدره أحـــد عـــشـــر مـــلـــيـــارا وخـــمـــســـمـــائـــة وســـتـــة
وعــشـــرون مــلــيـــونــا وثـالثــمـــائــة وســتــــة وثــمـــانــــون ألــف
ديــــــنــــــار (11.526.386.000 دج) مــــــقــــــيــــــــد فـي مـــــيــــــزانــــــيــــــة
التـكـاليف اHـشتــركـة وفي الـبــاب رقم 37-93 "احـتياطي
Wلـلتـكـفل باألثـر الـناجت عن أنـظـمة الـتـعويـضـات والقـوان

األساسية اخلاصة".

اHــاداHــادّة ة 2 : : يـخــصـص Hـيـزانـيــة ســنـة 2012  اعـتــمـاد
قـــــدره أحــد عــشــر مـلــيــارا وخــمــســمـائــة وســتــة وعــشـرون
مــــلـــيــــونـــا وثـالثـــمــــائــــة وســـتـــــة وثــــمـــانــــــون ألــف ديــــنــــار
(11.526.386.000 دج)  يـــقـــــيّــــد فـي مـــيــزانـــيــات تـــســيـــيــر
الـوزارات وفـي األبـواب اHـبـيـنـة في اجلـدول اHـلـحـق بـهذا

اHرسوم.

اHــــــاداHــــــادّة ة 3 : :  يـــــنــــــــشــــــر هــــــذا اHـــــرســــــوم في اجلــــــريـــــدة
الـــرّســـمــــيّــــة لـــلـــجــــمـــهـــوريّــــة اجلــــزائـــريّــــة الـــدّ�ــــقـــراطـــيّــــة

الشّعبيّـة.

حـرّر بــاجلـزائـر في 29 شـعــبـان عـام 1433 اHـوافق 19
يوليو سنة 2012.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة

االعتمادات اخملصصة (دج)االعتمادات اخملصصة (دج)رقم األبوابرقم األبواب العناوينالعناوين

01-36

32.900.000

وزارة الشؤون الدينية واألوقافوزارة الشؤون الدينية واألوقاف
الفرع األولالفرع األول
فرع وحيدفرع وحيد

الفرع اجلزئي األولالفرع اجلزئي األول
اHصالح اHركزيةاHصالح اHركزية
العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اHصالحوسائل اHصالح
القسم السادسالقسم السادس
إعانات التسييرإعانات التسيير

اإلدارة اHــركــزيــة - إعــانــات لـــلــمــعــاهــد الــوطــنــيــة لــلـــتــكــوين اHــتــخــصص
لألسالك اخلاصة بإدارة الشؤون الدينية واألوقـاف........................
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اجلدول اHلحق (تابع)اجلدول اHلحق (تابع)

االعتمادات اخملصصة (دج)االعتمادات اخملصصة (دج)رقم األبوابرقم األبواب العناوينالعناوين

02-36

41-36

02-31

82-31

03-33

03-36

04-36

30-36

33-36

34-36

51-36

6.788.000

13.000.000

52.688.000

52.688.000

52.688.000

52.688.000

52.688.000

49.978.000

450.000

50.428.000

12.634.000

12.634.000

7.511.000

102.242.000

14.540.000

70.637.000

12.244.000

126.504.000

اإلدارة اHـركزيـة - إعانـة للـمـدرسة الـوطنـية لـلتـكـوين وحتسـW مسـتوى
إطارات إدارة الشؤون الدينية واألوقاف.....................................
اإلدارة اHركزية - إعانة للمركز الثقافي اإلسالمي باجلـزائر العاصمة...
مجموع القسم السادس
مجموع العنوان الثالث
مجموع الفرع اجلزئي األول
مجموع الفرع األول
مجموع االعتمادات اخملصصة لوزير الشؤون الدينية واألوقاف.مجموع االعتمادات اخملصصة لوزير الشؤون الدينية واألوقاف...........

ـــــــــــــــــــــــــــــ

وزارة الفالحة والتنمية الريفيةوزارة الفالحة والتنمية الريفية
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 - التعويضات واHنح اخملتلفة...................................

اإلدارة اHركزية - اHوظفون اHتعاونون - التعويضات واHنح اخملتلفة...
مجموع القسم األول

القسم الثالثالقسم الثالث
اHوظفون - التكاليف االجتماعيةاHوظفون - التكاليف االجتماعية

اإلدارة اHركزية - الضمان االجتماعي..............................................
مجموع القسم الثالث

القسم السادسالقسم السادس
إعانات التسييرإعانات التسيير

إعــانـــات حملــمـــيــات الـــصــيـــد - مــراكــز تـــربــيـــة طــيـــور الــصـــيــد واحلـــظــائــر
الوطنية.................................................................................
إعانة للوكالة الوطنية للمحافظة على الطبيعة.................................
إعانة للمعهد الوطني  لإلرشاد الفالحي...........................................
إعانات للمعاهد التقنولوجية اHتوسطة الفالحية..............................
إعانات Hراكز التكوين واإلرشاد الفالحي.........................................
إعانات للمعاهد التقنية لإلنتاج النباتي.........................................



5 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 43 6 رمضان عام  رمضان عام 1433 هـ هـ
25 يوليو سنة  يوليو سنة 2012 م

اجلدول اHلحق (تابع)اجلدول اHلحق (تابع)

االعتمادات اخملصصة (دج)االعتمادات اخملصصة (دج)رقم األبوابرقم األبواب العناوينالعناوين

62-36

71-36

94-36

95-36

97-36

12-31

13-33

02-44

24.987.000

2.900.000

21.525.000

48.936.000

80.024.000

512.050.000

575.112.000

575.112.000

2.490.723.000

2.490.723.000

622.681.000

622.681.000

3.113.404.000

3.113.404.000

3.688.516.000

3.688.516.000

64.870.000

إعانة للمعهد الوطني للطب البيطري .............................................
إعانة للمحافظة السامية لتنمية السهوب ......................................
إعانة حملافظة تنمية الفالحة في اHناطق الصحراوية ........................
إعانة للمركز الوطني Hراقبة البذور والشتائل واHصادقة عليها ........
إعانة للمعهد التقني لتربية احليوانات ..........................................
مجموع القسم السادس
مجموع العنوان الثالث
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 - التعويضات واHنح اخملتلفة ........
مجموع القسم األول

القسم الثالثالقسم الثالث
اHوظفون - التكاليف االجتماعيةاHوظفون - التكاليف االجتماعية

اHصالح الالمركزية التابعة للدولة - الضمان االجتماعي ...................
مجموع القسم الثالث
مجموع العنوان الثالث
مجموع الفرع اجلزئي الثاني
مجموع الفرع األول
مجموع االعتمادات اخملصصة لوزير الفالحة والتنمية الريفيةمجموع االعتمادات اخملصصة لوزير الفالحة والتنمية الريفية...........

ـــــــــــــــــــــــــــــ

وزارة التعليم العالي والبحث العلميوزارة التعليم العالي والبحث العلمي
الفرع األولالفرع األول

اإلدارة اHركزيةاإلدارة اHركزية
الفرع اجلزئي األولالفرع اجلزئي األول
اHصالح اHركزيةاHصالح اHركزية
العنوان الرابعالعنوان الرابع

التدخالت العموميةالتدخالت العمومية
القسم الرابعالقسم الرابع

النشاط االقتصادي - التشجيعات والتدخالتالنشاط االقتصادي - التشجيعات والتدخالت

مركز البحث في االقتصاد التطبيقي من أجل التنمية .....................



6 رمضان عام  رمضان عام 1433 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 643
25 يوليو سنة يوليو سنة 2012 م

اجلدول اHلحق (تابع)اجلدول اHلحق (تابع)

االعتمادات اخملصصة (دج)االعتمادات اخملصصة (دج)رقم األبوابرقم األبواب العناوينالعناوين

03-44

04-44

05-44

06-44

09-44

10-44

12-44

13-44

14-44

02-31

03-33

01-36

02-36

169.873.000

70.030.000

120.502.000

109.474.000

40.835.000

486.844.000

369.603.000

523.879.000

319.304.000

2.275.214.000

2.275.214.000

2.275.214.000

2.275.214.000

2.275.214.000

1.718.000

1.718.000

430.000

430.000

10.238.000

58.732.000

مركز البحث العلمي والتقني حول اHناطق اجلرداء...........................

مركز البحث العلمي والتقني في تطوير اللغة العربية ....................
مــركـــز الــبـــحث الــعـــلــمي والـــتــقـــني في األنــتـــروبــولـــوجــيــا االجـــتــمـــاعــيــة
والثقافية...............................................................................
مركز البحث العلمي والتقني في التحلـيل الفيزيائي والكيميائي ....
مركز البحث في البيوتكنولوجيا .................................................
مركز تنمية التكنولوجيات اHتقدمة ..............................................
مركز البحث في اإلعالم العلمي والتقني ........................................
مركز تطوير الطاقات اHتجددة .....................................................
مركز البحث العلمي والتقني لإلحلام واHراقبة ................................
مجموع القسم الرابع
مجموع العنوان الرابع
مجموع الفرع اجلزئي األول
مجموع الفرع األول
مجموع االعتمادات اخملصصة لوزير التعليم العالي ومجموع االعتمادات اخملصصة لوزير التعليم العالي والبحث العلميالبحث العلمي....

ـــــــــــــــــــــــــــــ

WهنيHوزارة التكوين والتعليم اWهنيHوزارة التكوين والتعليم ا
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 - التعويضات واHنح اخملتلفة ..................................

مجموع القسم األول

القسم الثالثالقسم الثالث
اHوظفون - التكاليف االجتماعيةاHوظفون - التكاليف االجتماعية

اإلدارة اHركزية - الضمان االجتماعي .............................................
مجموع القسم الثالث

القسم السادسالقسم السادس
إعانات التسييرإعانات التسيير

.............................. WهنيHإعانة للمعهد الوطني للتكوين والتعليم ا

........................................ WهنيHعـاهد التكوين والتعليم اH إعانات



7 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 43 6 رمضان عام  رمضان عام 1433 هـ هـ
25 يوليو سنة  يوليو سنة 2012 م

اجلدول اHلحق (تابع)اجلدول اHلحق (تابع)

االعتمادات اخملصصة (دج)االعتمادات اخملصصة (دج)رقم األبوابرقم األبواب العناوينالعناوين

03-36

05-36

06-36

12-31

13-33

22-31

2.685.857.000

626.292.000

751.000

3.381.870.000

3.384.018.000

3.384.018.000

41.813.000

41.813.000

10.453.000

10.453.000

52.266.000

52.266.000

3.436.284.000

3.436.284.000

38.532.000

38.532.000

...........................................Wهني والتمهHراكز التكوين اH إعانات

إعانات للمعاهد الوطنية اHتخصصة في التكوين اHهني....................
إعانة لـلمؤسـســة الــوطنــيـة للتـجهيـزات التقـنــية والـبيداغــوجــية في
........................................................WهنيHالتكوين والتعليم ا
مجموع القسم السادس
مجموع العنوان الثالث
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 - التعويضات واHنح اخملتلفة.........
مجموع القسم األول

القسم الثالثالقسم الثالث
اHوظفون - التكاليف االجتماعيةاHوظفون - التكاليف االجتماعية

اHصالح الالمركزية التابعة للدولة - الضمان االجتماعي....................
مجموع القسم الثالث
مجموع العنوان الثالث
مجموع الفرع اجلزئي الثاني
مجموع الفرع األول
..........WهنيHمجموع االعتمادات اخملصصة لوزير التكوين والتعليم اWهنيHمجموع االعتمادات اخملصصة لوزير التكوين والتعليم ا

ـــــــــــــــــــــــــــــ

وزارة العمل والتشغيل والضمان االجتماعيوزارة العمل والتشغيل والضمان االجتماعي
الفرع األولالفرع األول

اإلدارة اHركزيةاإلدارة اHركزية
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 - التعويضات واHنح اخملتلفة ................
مجموع القسم األول



6 رمضان عام  رمضان عام 1433 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 843
25 يوليو سنة يوليو سنة 2012 م

اجلدول اHلحق (تابع)اجلدول اHلحق (تابع)

االعتمادات اخملصصة (دج)االعتمادات اخملصصة (دج)رقم األبوابرقم األبواب العناوينالعناوين

23-33

02-31

03-33

01-36

02-36

07-36

21-36

41-36

9.633.000

9.633.000

48.165.000

48.165.000

48.165.000

48.165.000

42.061.000

42.061.000

10.516.000

10.516.000

34.527.000

22.407.000

3.265.000

94.701.000

63.314.000

218.214.000

270.791.000

270.791.000

القسم الثالثالقسم الثالث
اHوظفون - التكاليف االجتماعيةاHوظفون - التكاليف االجتماعية

اHصالح الالمركزية للتشغيل - الضمان االجتماعي...........................
مجموع القسم الثالث
مجموع العنوان الثالث
مجموع الفرع اجلزئي الثاني
مجموع الفرع األول
مــجـــمــوع االعــتــمــادات اخملــصــصـــة لــوزيــر الــعــمل والــتـــشــغــيل والــضــمــانمــجـــمــوع االعــتــمــادات اخملــصــصـــة لــوزيــر الــعــمل والــتـــشــغــيل والــضــمــان
االجتماعياالجتماعي...........................................................................

ـــــــــــــــــــــــــــــ
وزارة الشباب والرياضةوزارة الشباب والرياضة

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 - التعويضات واHنح اخملتلفة ..................................
مجموع القسم األول

القسم الثالثالقسم الثالث
اHوظفون - التكاليف االجتماعيةاHوظفون - التكاليف االجتماعية

اإلدارة اHركزية - الضمان االجتماعي .............................................
مجموع القسم الثالث

القسم السادسالقسم السادس
إعانات التسييرإعانات التسيير

إعانات للمعاهد الوطنية للتكوين العالي للرياضة والشبيبة..............
إعانة للثانوية الرياضية الوطنية بدرارية......................................
إعانة للمدرسة العليا لعلوم الرياضة وتكنولوجياتها.........................
إعانات لدواوين مؤسسات الشباب للوالية......................................
إعانات لدواوين اHركبات اHتعددة الرياضات في الواليات.................
مجموع القسم السادس
مجموع العنوان الثالث
مجموع الفرع اجلزئي األول



9 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 43 6 رمضان عام  رمضان عام 1433 هـ هـ
25 يوليو سنة  يوليو سنة 2012 م

اجلدول اHلحق (تابع)اجلدول اHلحق (تابع)

االعتمادات اخملصصة (دج)االعتمادات اخملصصة (دج)رقم األبوابرقم األبواب العناوينالعناوين

12-31

13-33

1.403.782.000

1.403.782.000

350.946.000

350.946.000

1.754.728.000

1.754.728.000

2.025.519.000

2.025.519.000

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 - التعويضات واHنح اخملتلفة.........
مجموع القسم األول

القسم الثالثالقسم الثالث
اHوظفون - التكاليف االجتماعيةاHوظفون - التكاليف االجتماعية

اHصالح الالمركزية التابعة للدولة - الضمان االجتماعي....................
مجموع القسم الثالث
مجموع العنوان الثالث
مجموع الفرع اجلزئي الثاني
مجموع الفرع األول
مجموع االعتمادات اخملصصة لوزير الشباب والرياضةمجموع االعتمادات اخملصصة لوزير الشباب والرياضة......................

 مـرسـوم  تـنـفـيـذي رقم  مـرسـوم  تـنـفـيـذي رقم 12-288 مـؤرخ في  مـؤرخ في 2 رمـضـان عام رمـضـان عام
1433 اHـوافق  اHـوافق 21 يـولـيـو سـنـة  يـولـيـو سـنـة q2012 يـتـضـمن إنـشـاءq يـتـضـمن إنـشـاء

مـعـهد الـتعـلـيم اHتـخصـص Hهـنة احملـاسب و تـنظـيمهمـعـهد الـتعـلـيم اHتـخصـص Hهـنة احملـاسب و تـنظـيمه
و سيره.و سيره.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

qإن الوزير األول

qاليةHبناء  على تقرير وزير ا -

- وبـــنـــاء  عـــلى الـــدســـتـــورq ال ســـيـــمـــا اHـــادتــان 3-85
qو125 (الفقرة 2) منه

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

qتممHعدل و اHا qتضمن القانون التجاريHوا

- و�قتضى القانون رقم 84-17 اHؤرخ في 8 شوال
Wتـعلق بـقوانHـوافق 7  يولـيو سـنة 1984 و اHعام 1404 ا

qتممHعدل واHا qاليةHا

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 88-01 اHــــؤرخ في 22
جــــمــــادى األولى عـــام 1408 اHــــوافق 12 يـــنـــايــــر ســـنـــة 1988
واHــتـضـمن الــقـانـون الـتـوجــيـهي لـلــمـؤسـسـات الــعـمـومـيـة

qتممHعدل و اHا qاالقتصادية
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 90-11 اHــــؤرخ في 26
رمـضـان عام 1410 اHـوافق 21 أبـريل سـنة 1990 واHـتـعلق

qتممHعدل واHا qبعالقات العمل
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 90-21 اHــــؤرخ في 24
مــحــرم عــام 1411 اHــوافق 15 غــشت ســنــة 1990 واHــتــعــلق

qتممHعدل و اHا qباحملاسبة العمومية
- و�ـقــتـضـى الـقــانـون رقم 07-11 اHـؤرخ في 15 ذي
الـــــقـــــعـــــدة عــــام 1428 اHـــــوافق 25  نــــوفـــــمـــــبــــر  ســـــنــــة 2007

qعدلHا qاليHتضمن النظام احملاسبي اHوا
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 10-01 اHــــؤرخ في 16
رجب عــام 1431 اHــوافق 29 يــونــيــو  ســنـة 2010 واHــتــعـلق
�ـــهن اخلـــبــيـــر احملــاسـب و مــحـــافظ احلـــســابـــات و احملــاسب

       qعتمدHا
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- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسي رقم 10-149 اHـؤرخ
في 14 جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1431 اHــوافق 28 مــايــو ســنــة

qأعضاء احلكومة Wتضمن تعيH2010 وا

- و�قتـضى اHرسـوم الرئاسي رقم 10- 236 اHؤرخ
في 28 شـــوال عـــام 1431 اHــــوافق  7 أكــــتــــوبــــر ســــنـــة 2010
qتممHعدل و اHا qتضمن تنظيم الصفقات العموميةHوا

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 90-227 اHؤرخ
في 3 مـحـرم عام 1411 اHـوافق 25 يـولـيـو سـنة 1990 الـذي
يـحـدد قائـمـة الـوظائف الـعـلـيـا في الدولـة بـعـنوان اإلدارة

qؤسسات و الهيئات العموميةHوا
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 92-414 اHؤرخ
في 19 جـمادى األولى عام 1413 اHوافق  14 نـوفـمبـر سـنة
 1992 واHـتـعـلق بـالـرقـابـة الـسـابـقـة لـلـنـفـقـات الـتي يـلـتزم

qتممHعدل و اHا qبها
-  و�قـتـضى اHرسـوم التـنفـيذي رقم 95-54 اHؤرخ
في 15 رمــضــان عـام 1415 اHـوافق 15 فــبـرايــر ســنـة 1995

qاليةHالذي يحدد صالحيات وزير ا
- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 11-24 اHـؤرخ
في 22 صـفـر عام 1432 اHـوافق 27  يـنـايـر سـنة 2011 الـذي
يــحــدد تــشـكــيــلــة اجملــلس الــوطـني لــلــمــحــاسـبــة وتــنــظــيـمه

qوقواعد سيره
- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 11-32 اHـؤرخ
في 22 صــــفــــر عــــام 1432 اHــــوافق 27  يــــنــــايــــر ســــنــــة 2011

qمحافظي احلسابات Wتعلق بتعيHوا
- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 11-72 اHـؤرخ
في 13 ربـــيع األول عـــام 1432 اHــــوافق 16 فــــبــــرايـــر ســــنـــة
2011 الــذي يــحـــدد الــشــهـــادات اجلــامــعـــيــة الــتي تـــمــنح حق

اHشاركـة في مسابـقة االلتحـاق �عهـد التعلـيم اHتخصص
qهنة احملاسبةH

qوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم مايأتي :يرسم مايأتي :

الفصل األولالفصل األول
أحكام عامةأحكام عامة

التسمية - اHوضوع - اHهامالتسمية - اHوضوع - اHهام

اHادة األولى : اHادة األولى : يـنشـأ معـهد لـلتـعليـم اHتـخصص Hـهنة
احملاسبq و يدعى  في  صلب النص "اHعهد".

اHـــعـــهـــد مـــؤســــســـة  عـــمـــومـــيـــة  ذات  طــــابع صـــنـــاعي
وجتاري . 

اHــادة اHــادة 2 : : يـــتـــمـــتع اHـــعـــهـــد بـــالـــشـــخـــصـــيـــة اHـــعـــنـــويــة
واالستقالل اHالي.

ويــــخــــضع  لــــلــــقــــواعــــد اHــــطــــبـــــقــــة  عــــلى  اإلدارة  في
عالقـاته  مع  الـدولة  و  لـلـقواعـد  الـتجـاريـة  في  عالقاته

مع الغير.

اHـادة اHـادة 3 : يـوضـع اHـعـهـد حتت وصـايـة الـوزيـر اHـكـلف
باHالية.

اHادة اHادة 4 : : يحدد مقر اHعهد �دينة اجلزائر.

و�ـكن نـقـله إلى أي مـكـان آخـر من الـتـراب الوطـني
�وجب مرسوم تنـفيذي بناء على اقـتراح الوزير اHكلف

باHالية.

اHـادة اHـادة 5 : : يكـلف اHـعـهد بـضـمان الـتـكوين اHـتـخصص
قصد احلصول على شهادة خبير محاسب وشهادة محافظ

احلسابات. 

ويتولى على اخلصوص ما يأتي :

- تنـفـيذ بـرامج الـتكـوين اHـتخـصص قـصد احلـصول
q على شهادة اخلبير احملاسب وشهادة  محافظ احلسابات

qهنيي احملاسبةH وجهHتواصل اHضمان التكوين ا -

- اHـسـاهـمة فـي تطـويـر الـبـحث في مـجـال احملـاسـبة
qالية والتدقيق واإلعالم اآللي للتسييرHواجلباية وا

qإجناز دراسات ومنشورات تتعلق �هامه -

- اHـشاركة في تـعمـيم التـقنـيات العـصريـة لهـندسة
qاليةHالتكوين في احملاسبة و التدقيق و ا

- إقــــامــــة عالقــــات تــــبــــادل و تـــــعــــاون مع الــــهــــيــــئــــات
الــــوطــــنــــيـــة أو الــــدولــــيــــة الـــتـي تـــنــــشـط في نــــفس مــــجـــال

النشاط.

و�ـكنه أيضـاq ضمـان دورات تكوين مـتواصل تدخل
في إطـــار مــــهـــامـه لـــفـــائــــدة اHـــســــتـــخــــدمـــW الـــقــــادمـــW من
قطاعات إدارية أو هيئات عمومية أو خاصة وذلك حسب

الكيفيات احملددة ضمن اتفاقيات.

الفصل الثانيالفصل الثاني

التنظيم والسيرالتنظيم والسير

اHـادة اHـادة 6 : : يـديـر اHـعـهـد مـجـلس إدارة و يـسـيـره مـديـر
عام و يزود �جلس علمي و بيداغوجي.
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القسم األولالقسم األول
مجلس اإلدارةمجلس اإلدارة

اHــــادة اHــــادة 7 :  : يـــــرأس مــــجـــــلس اإلدارة الـــــوزيــــر اHـــــكــــلف
باHالية أو £ثله و يتكون من :

qكلف بالتعليم العاليHثل (1) عن الوزير ا£ -
qكلف باإلحصاءHثل (1) عن الوزير ا£ -

qثل (1) عن اجمللس الوطني للمحاسبة£ -
qاليةHؤسسات اHثل (1) عن جمعية البنوك و ا£ -
- £ـــــثل (1) عن الـــــغــــــرفـــــة اجلـــــزائـــــريــــــة لـــــلـــــتـــــجـــــارة

qوالصناعة
qWصف الوطني للخبراء احملاسبHثل (1) عن ا£ -
- £ــــــثل (1)  عـن الــــــغــــــرفـــــــة الــــــوطــــــنــــــيــــــة حملـــــــافــــــظي

qاحلسابات
- £ــــثل (1) عـن االحتـــاد الـــوطـــني لـــلـــتـــأمـــW و إعـــادة

qWالتأم
qعهدHثل (1) منتخب عن سلك أساتذة ا£ -

- £ثل (1) منتخب عن طلبة اHعهد.

يـــجب أن يــكـــون Hــمــثـــلي الــقـــطــاعـــات اإلداريــةq عــلى
األقلq رتبة نائب مدير باإلدارة اHركزية ويتم اختيارهم

بناء على كفاءاتهم في اجملال احملاسبي و اHالي.  

يـشـارك اHديـر الـعام لـلـمعـهد فـي اجتـماعـات مـجلس
اإلدارة بصوت استشاري.

�ــكـن مــجـــلس اإلدارة أن يــســـتــعـــW بــأي شـــخص من
شأنه أن يساعـده بحكم مؤهالتهq في اHـسائل اHدرجة في

جدول أعماله.
يتولى اHدير العام للمعهد أمانة مجلس اإلدارة.

اHـادة اHـادة 8 : : يــعـW أعـضــاء مـجــلس اإلدارة �ـوجب قـرار
من الــوزيـر اHـكـلف بــاHـالـيـة Hـدة ثالث (3) سـنـوات قـابـلـة
لـلـتـجـديـدq بـنـاء عـلى اقـتــراح من الـسـلـطـة الـتي يـنـتـمـون

إليها.
وفي حـالـة انـقــطـاع عـهـدة أحـد األعــضـاءq يـعـW عـضـو

جديد الستخالفه حسب األشكال نفسها.
ويــخــلــفه الــعــضــو اجلــديــد اHــعــW إلى غــايــة انــقــضــاء

العهدة.

q ـسائلHادة  9 :  : يــتــداول مـجــلس اإلدارة في كل اHادة  اHا
ال سيما فيما يأتي :

- تــنـــظــيم اHــعـــهــد وســيـــره وكــذا الــســـيــاســة الـــعــامــة
qWللمستخدم

- األشــغــال اHــنـــجــزة من قـــبل اHــعــهـــد فــيــمــا يـــتــعــلق
qتخصصHبالتكوين ا

- بـــرنـــامج الــــتـــكـــوين اHـــتـــخـــصص و كـــذا كـــيـــفـــيـــات
تـــنــظــيم االمـــتــحــانــات و كـــيــفــيــات  االنـــتــقــال لــلـــمــســتــوى

qاألعلى
- مــــشـــاريع بـــرنـــامـج الـــتـــكـــوين اHـــتــــواصل Hـــهـــنـــيي
احملاسـبـة  والـقـطاعـات اإلداريـة أو الـهـيـئات الـعـمـومـية أو
اخلــــــــاصـــــــة األخـــــــرىq بــــــــعـــــــد أخــــــــذ رأي اجملـــــــلـس الـــــــعـــــــلــــــــمي

qوالبيداغوجي
- مـشــاريع بــرامج الـتــعـاون والــتــبـادل الــوطـنــيـة أو

qالدولية
- مشـروع اHـيزانـيـة  التـقـديـرية لـلـمعـهـد واحلصـيـلة

qاليةHا
q مشروع النظام الداخلي للمعهد -
qعهدHمشاريع توسيع أو تهيئة ا -

qقبول الهبات والوصايا  وتخصيصها -
- تــقــريــر الــتــســيــيــر الــســنــوي لــلـمــعــهــد وحــســابــاته

qاالجتماعية
- التـقريـر السـنوي لـلتـقيـيم العـلمي والـبيـداغوجي

qالذي يرسله للمجلس الوطني للمحاسبة
- اقــــتــــنــــاء كل احلــــقــــوق واألمـالك اHــــنــــقــــولــــة وغــــيـــر

qالية الضرورية لنشاطهHنقولة واHا
-  إبـرام جــمــيع الــصـفــقــات أواالتــفـاقــيــات اHــتـعــلــقـة
�ـوضــوعه مع الـهـيــئـات الـوطـنـيــة والـدولـيـة بــعـد مـوافـقـة

qالسلطات اخملتصة
- بـرامج صــيـانــة اHـبــاني و اHـنــشـآت والــتـجــهـيـزات

qعهدHومعدات ا
- مبـلغ اخلـدمات اHـتعـلـقة بـالتـكـوين اHتـواصل الذي
WــســتــخــدمـHــعــهــد لــفــائــدة مــهــنــيي احملــاســبــة واHيــقــدمه ا
القادمW من القطاعات اإلدارية أو الهيئات العمومية أو

اخلاصة.
�ــكن مــجــلس اإلدارة أن يــتــخـذ كـل اإلجـراءات الــتي
تــهــدف إلى حتـــســW ســيـــر اHــعــهــد و تـــســاعــد عــلـى حتــقــيق

أهدافه.
يـتم تنظيم اHعـهد وتنفيـذ اHيزانية �ـوافقة الوزير

اHكلف باHالية.
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اHــادة اHــادة 10 :  : يـــجــتـــمع مـــجــلس اإلدارة فـي دورة عــاديــة
مرتW (2) في الـسنـة  على األقلq  بنـاء على اسـتدعاء من

رئيسه.
و�ــكـنه أن يــجـتــمع في دورة غــيـر عــاديــة بـنــاء عـلى
اسـتدعاء من رئيـسه أو بطلب من اHديـر العام للـمعهد أو

بطلب من ثلثي (3/2) أعضائه.
يـــحــدد رئـــيس مـــجــلس اإلدارة جـــدول األعــمـــال بــنــاء
على اقتراح من اHدير العام للمعهد.                             
تــرسل االســتــدعــاءات مــرفــقــة بــجــدول األعــمــالq عن
طـــريق رســـالــة مـــوصى عــلـــيــهـــا مع وصل بـــاالســتـالمq قــبل

خمسة عشر (15) يوما على األقل  من تاريخ االجتماع.
و�ـكن تــقـلــيص هـذا األجل بــالـنـســبـة لـلــدورات غـيـر

العادية على أن ال يقل عن ثمانية (8) أيام.

اHــــــــادة اHــــــــادة 11 : : ال تــــــــصـح مـــــــداوالت مــــــــجــــــــلس اإلدارة إال
بحضور ثلثي ( 3/2) أعضائه على األقل.

و إذا لم يـكــتـمل الــنـصـابq يــعـقــد اجـتـمــاع جـديـد في
أجـل الــثــمــانــيــة (8) أيـــام اHــوالــيــة وفي هـــذه احلــالــة تــصح
مــــــداوالت مـــــجــــــلـس اإلدارة مــــــهـــــمــــــا يــــــكن عــــــدد األعــــــضـــــاء

احلاضرين.

تـتـخـذ قـرارات مـجـلس اإلدارة بـاألغـلـبـيـة الـبـسـيـطة
qوفي حــالــة تــســاوي عــدد األصــوات  qلألعــضــاء احلــاضــرين

يكون صوت الرئيس مرجحا.

اHادة اHادة 12 : تدون مداوالت مـجلس اإلدارة في محضر
و تـــســـجل فـي دفـــتـــر لـــلـــمـــداوالت يـــرقـــمـه ويـــؤشـــر عـــلـــيه

ويوقعه رئيس اجمللس و اHدير العام للمعهد.

يـبـلّغ رئيس  مـجـلس اإلدارة مـحضـر االجـتـماع  إلى
الوزير اHكلف  باHالية في أجل  ثمانية (8)  أيام.

تـصــبـح اHــداوالت نـافــــذة بـعــــد خـمــســة عـشـــر (15)
يـــومـــا مـن تـــاريـخ إرســــال احملـــضـــر  إلـى الـــوزيـــر اHــــكـــلف

باHاليـةq  إال في حالة  الرفض.

القسم الثانيالقسم الثاني
اHدير العاماHدير العام

اHادة اHادة 13 : : يعـW اHدير الـعام للـمعهـد حسب التـنظيم
اHعمول به.

وتنهى مهامه حسب األشكال نفسها.

qــديــــر الــــعــام عــلى اخلــصـوصHـادة 14 :  : يـــكـــلـف اHـادة اHا
�ا يأتي :

qحتضير أشغال اجتماعات مجلس اإلدارة -
- تــــنـــفــــيـــذ قــــرارات مـــجــــلس اإلدارة والــــســـهــــر عـــلى

 qوكلة للمعهدHحتقيق األهداف ا
- إعـداد مـشـروع الـنـظـام الـداخـلي لـلـمـعـهـد وتـنـفـيذه

qبعد موافقة مجلس اإلدارة عليه
- اقتـراح أعـمال تـنـفيـذ برامـج التـكويـن اHتـخصص

 qتواصلHومشاريع التكوين ا
- اقــتــراح  مــشــاريع الــتــعــاون واHــبــادالت اHــتــعــلــقـة

 qعايير الدولية للمحاسبة و التدقيقHبا
- اتـــــخـــــاذ كـل الــــتـــــدابـــــيـــــر الـــــضـــــروريـــــة لــــتـــــنـــــظـــــيم
االمـــتــحـــانــات و مـــســابـــقــات االلـــتــحـــاق بــاHـــعــهـــد  و حــسن

qسيرها
- إعـــداد مــشـــروع اHــيـــزانـــيــة الـــتـــقــديـــريــة لـــلـــمــعـــهــد

qوعرضها على مجلس اإلدارة
qالية للمعهدHإعداد احلسابات ا -

qإعداد التقرير السنوي عن النشاطات -
WستخدمHارسة السلطـة السلّمية على جميع ا£ -
و إجــراء تــعــيــW اHــســتــخــدمــW الــذين لـم تــتــقــرر طــريــقـة

qعمول بهHأخرى لتعيينهم طبقا للتنظيم ا
- توظيف اHستـخدمW الدائمـW واHؤقتW و إنهاء

qعمول بهHمهامهم طبقا للتنظيم ا
- إبــرام جـــمــيع الـــصــفـــقــات واالتـــفــاقـــيــات والـــعــقــود

qعمول بهHواالتفاقات في إطار التنظيم ا
Wاتــخـــاذ جـــمـــيع الـــتـــدابــيـــر الـــضـــروريــة لـــتـــحـــســ -

qعهدHقرر في اHالتعليم والتكوين ا
- الـــتـــدخل بـــاسـم اHـــعــهـــد فـي جـــمـــيع أعـــمـــال احلـــيــاة

q دنية و تمثيله أمام القضاءHا
- االلـــــتــــزام بـــــنـــــفــــقـــــات و إيــــرادات اHـــــعــــهـــــد واألمــــر

بصرفها و تنفيذها.

اHدير العام هو اآلمر بصرف ميزانية اHعهد.

القسم الثالثالقسم الثالث
اجمللس العلمي والبيداغوجياجمللس العلمي والبيداغوجي

15 : : يـنــتــخب اجملــلس الــعــلــمي والــبــيـداغــوجي اHـادة اHـادة 
رئيساq من بW أعضائه ويتكون من :

qتخصصHكلف بالتكوين اHدير اHا -
qتواصلHكلف بالتكوين اHدير اHا -
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- ثالثــة (3) أســـاتــذة دائــمـــW من اHــعـــهــد يـــنــتــخـــبــهم
qنظراؤهم

qينتخبه نظراؤه qأستاذ qخبير محاسب -
qينتخبه نظراؤه  qأستاذ qمحافظ حسابات -

  qأستاذ (1) مساعد ينتخبه نظراؤه -
qWصف الوطني للخبراء احملاسبHثل (1) عن ا£ -
qثل (1) عن الغرفة الوطنية حملافظي احلسابات£ -

- £ثل (1) عن اجمللس الوطني للمحاسبة.

حتـدد قـائـمة  أعـضـاء اجملـلس الـعلـمي و الـبـيـداغوجي
لـلـمـعـهـد بـقـرار من الـوزيـر اHـكـلف بـاHـالـيـة Hـدة ثالث (3)

سنوات قابلة للتجديد. 

�كن اجمللس العـلمي والبيداغوجي أن يستعـW بأي
شـــــخـــص من شــــــأنه أن يـــــســـــــاعـــــده فـي أشـــــغـــــالـه بـــــحـــــكم

مؤهالته في اHسائل اHدرجة في جدول األعمال.

q16 : : يـــقـــيـم اجملـــلس الــــعـــلـــمي والــــبـــيـــداغـــوجي اHــادة اHــادة 
ويدلي بـرأيه ويقـدم اقتراحـات وتوصـيات بشـأن اHسائل
اHــتـعـلـقــة بـالـســيـر الـبــيـداغـوجي والــعـلـمي لــلـمـعــهـد وعـلى

اخلصوص :
- إعـــداد اجملـــلس الــــبـــيـــداغـــوجي والـــعـــلـــمي لـــلـــنـــظـــام

qصادقة عليهHالداخلي عند انعقاد اجتماعه األول وا
- أعـمـال تـنـفـيـذ بـرنــامج الـتـكـوين اHـتـخـصص وكـذا
كــيــفــيــات تــنــظــيم االمــتــحــانــات وكــيــفــيــات االنــتــقــال إلى

qستوى األعلىHا
qتواصلHمشاريع برامج التكوين ا -

qالتقييم البيداغوجي للطلبة -
- نشاطات التـكوين باHعهد وتـنظيم أشغال البحث

qفي مجال احملاسبة
- مـنـشـورات اHـعـهـد وتـنـظـيم الـتـظـاهـرات الـعـلـمـيـة

qعهدHدعمة من  اHنظمة أو اHا
qتوظيف األساتذة -

- اتـــفــــاقــــيــــات الـــتــــعــــاون والــــتـــبــــادل مع الــــهــــيــــئـــات
qالوطنية أو الدولية

- تــعــيــW جلــان االمـتــحــان الــنـهــائيq قــصــد احلــصـول
qعلى شهادة خبير محاسب أو شهادة محافظ احلسابات

- كل اHـــســــائل األخـــرى ذات الــــطـــابع الـــبــــيـــداغـــوجي
qتعلقة �هامهHوالعلمي والبحث ا

- إعــداد الـــتــقـــريــر الـــســنـــوي عن الــتـــقــيـــيم الــعـــلــمي
والبيداغوجي.

اHــادة اHــادة 17 : : يــجــتــمع اجملــلـس الــعــلــمي والــبــيــداغــوجي
مرة واحدة كل أربعة (4) أشهر في دورة عادية.

كــمــا �ــكــنه أن يــجــتــمع فـي دورة غــيــر عــاديــة  بــنـاء
على استدعاء من رئيسه أومن  ثلثي (3/2) أعضائه.

اHــــادة اHــــادة 18 : :  يــــعــــد اجملــــلس الــــعــــلــــمي والــــبــــيـــداغــــوجي
ويعرض على مجلس اإلدارة :

- مـحضرا  يـدون فيه اآلراء بشـأن مختـلف اHسائل
qدرجة في جدول األعمال عند نهاية كل دورةHا

- تقريرا سنـويا عن التقييم الـعلمي والبيداغوجي
مرفقا بالتوصيات و اHالحظات.

الفصل الثالثالفصل الثالث
االلتحاق باHعهد و تنظيم التكوينااللتحاق باHعهد و تنظيم التكوين

القسم األولالقسم األول
االلتحاق باHعهدااللتحاق باHعهد

19 :  : يتـم االلتـحـاق باHـعـهدq طـبـقا ألحـكـام اHادة اHادة اHادة 
8 من الــقــانــون رقم 10-01 اHــؤرخ في 16 رجب عــام 1431
اHـوافق  29  يـونـيـو سـنـة 2010 واHـذكـور أعالهq لـلـحـصول
عـلى شـهـادة اخلــبـيـر احملـاسب و شـهـادة مـحـافظ احلـسـابـات
Wعـن طـــريق مـــســـابــــقـــة عـــلى أســـــاس االخــــتـــبـــــار من بـــــ
اHتـرشحـــW احلاصـلـــW على الـشهـادات اHنـصوص عـليـهـا
فــي أحـكام اHـرســوم الـتنـفيذي رقم  11-72 اHؤرخ في 13
ربــــيـع األول عـــام 1432 اHــــوافق  16 فــــبــــرايــــر ســــنــــة 2011

واHذكور أعاله. 

20 : تـــتـــضــــمن مـــســـابـــقـــة االلـــتـــحـــاق بـــاHـــعـــهـــد اHــادة اHــادة 
اخـتـبـارات كـتــابـيـة لـلـقـبـول واخـتـبـارات شـفـويـة لـلـقـبـول

النهائي.
يــحــدد عــدد االخــتــبــارات و طــبــيــعــتــهــا و مــعــامـالتــهـا
وبـرنــامــجـهــا و كـذا تــشــكـيل جلــنــة االخـتــبــارات  والـقــبـول
الــنــهـــائي بــقــرار مــشــتــرك بــW الـــوزيــر اHــكــلف بــاHــالــيــة

والوزير اHكلف بالتعليم العالي.

القسم الثانيالقسم الثاني
تنظيم التكوينتنظيم التكوين

اHادة اHادة 21 :  : حتدد كـيفـيات سـيـر التـكوين وكـذا برامج
الــتـكـوين اHــتـخــصص قـصـد احلــصـول عــلى شـهـادة اخلــبـيـر
Wاحملـاسب وشـهــادة مـحـافظ احلـسـابـات بـقـرار مـشـتـرك بـ
الوزير اHكلف باHالية  والوزير اHكلف بالتعليم العالي.
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اHـــــادة اHـــــادة 22 :  : تــــــخـــــضـع مــــــشــــــاريع بــــــرامـج الـــــتــــــكــــــوين
اHتواصل اHوجهة Hـهنيي احملاسبة q التي يـنجزها سنويا
اجملــلـس الـــعــلـــمي والـــبـــيـــداغـــوجيq واHـــقــررة مـن  مــجـــلس

اإلدارة Hوافقة اجمللس الوطني للمحاسبة.

اHــــادة اHــــادة 23 :  : يــــتـــابـع الـــطــــلـــبــــة دورة تــــكـــويــــنــــيـــة أولى
مــتــخـصــصــة Hـدة ســنــتـW (2)  تــتــوج بــشــهــادة الــدراسـات
الـعـلــيـا لـلـمـحـاسـبـة والـتـدقـيـق  بـعـد احلـصـول عـلى مـجـمل

اHواد اHطلوبة.

اHـادة اHـادة 24 :  : �ـكن الطـلـبـة احلـائزيـن الشـهـادة اHـذكورة
في اHادة أعالهq االختيـار بW شهادة محافظ احلسابات أو

شهادة اخلبير احملاسب.

اHادة اHادة 25 :  : يلزم الطلـبة الذين اختاروا مهنة محافظ
احلـسـابات �ـتابـعـة تربص مـهـني نظـامي يخـضـعونq عـند
إتــمــامهq لالمــتـحــان الــنـهــائي قــصـد احلــصـول عــلى شــهـادة

محافظ احلسابات.

26 : : يــــتـــابع الـــطــــلـــبـــة الـــذيـن اخـــتـــاروا مـــهـــنـــة اHــادة اHــادة 
اخلـــبـــيـــر احملـــاسب دورة تـــكـــويـــنـــيــة ثـــانـــيـــة من الـــتـــكـــوين
اHتـخصص Hـدة سنة (1) تتوج عـقب احلصول عـلى مجمل
اHــواد اHــطــلــوبـة بــشــهــادة الــدراسـات الــعــلــيــا لـلــمــحــاســبـة

اHعمقة واHالية.

اHـادة اHـادة 27 : : يلـزم الـطـلبـة احلـائـزون الشـهـادة اHـذكورة
qـتابـعة تربص مـهني نـظامي يخـضعون� qادة أعالهHفي ا
عــنـــد إتــمـــامهq لالمـــتــحــان الـــنــهـــائي قــصـــد احلــصـــول عــلى

شهادة اخلبير احملاسب. 

اHادة اHادة 28 :  : يتضمن االمـتحان النهائي للحصول على
شـهـادة مـحـافظ احلـسـابـات واالمتـحـان الـنـهـائي لـلـحـصول
على شهادة اخلبير احملاسب q اختبارات كتابية وشفوية.

حتــــدد كـــيــــفــــيـــات اخــــتـــبــــارات االمـــتــــحـــان الــــنــــهـــائي
الـكتـابـيـة والـشفـويـة ومـدتهـا ومـعـامالتـهـا بقـرار مـشـترك
بــW الـوزيــر اHـكـلف بــاHـالــيـة والـوزيــر اHـكـلـف بـالـتــعـلـيم

العالي.

اHـادة اHـادة 29 :  : تـمـنح شـهـادات اخلـبـير احملـاسـب ومحـافظ
احلـســابـات من الــوزيـر اHــكــلف بـاHــالـيــة لـلــطـلــبـة اخلــبـراء

احملاسبW والطلبة محافظي احلساباتq الذين : 
- حتـصلـوا على شهـادة الدراسـات العـليـا للـمحـاسبة
و الــتـدقــيق بـالــنــسـبــة حملـافــظي احلـســابـات مــضـافــا إلـيــهـا
شــهـادة الــدراسـات الــعــلـيــا لـلــمــحـاســبـة اHــعــمـقــة و اHـالــيـة

qWبالنسبة للخبراء احملاسب
- أكــمــلــوا الـــتــربص الـــتــطــبــيـــقي الــنــظـــامي اHــتــوج

 qبشهادة نهاية التربص

- جنـحـوا في االمتـحـان الـنهـائي لـلـخـبرة احملـاسـبـية
و/ أو مــحـــافــظــــة احلـسـابــات و حتـصـلــوا عـلى مــعـدل عـام

 20/10  على أن ال تقل أي من النقطتW عن 20/8.

اHــــــادة اHــــــادة 30 : : تـــــــتــــــوج دورات الـــــــتــــــكـــــــويـن اHــــــتـــــــواصل
باخـتـبارات تـقـييـمـية تـتـعلـق �وضـوع الـتكـوين و تـسمح

باحلصول على شهادة �نحها اHعهد  في حالة النجاح. 

الفصل الرابعالفصل الرابع
أحكام ماليةأحكام مالية

اHــادة اHــادة 31 : :  تـــفــتـــتح  الـــســنـــة   اHــالـــيــة  واحملـــاســبـــيــة
لــلـمــعـهــد في  أول يـنــايـر وتــقـفل في 31  ديـســمــبـر من كل
ســنــة. تــمــسك احملـــاســبــة حــسب الــشــكل الــتــجــاريq طــبــقــا

للتشريع والتنظيم اHعمول بهما.

اHادةاHادة 32 : : يستفـيد اHعهد من  تـخصيص أولي يحدد
مبلغه  بقرار من الوزير اHكلف باHالية.

اHــادة اHــادة 33 : : تـــتــكـــون أمـــوال اHـــعــهـــد من  ذمـــة  مـــالـــيــة
خاصة زيادة على التخصيص األولي من  الدولة. 

اHــادة اHــادة 34 :  : يــعــW الــوزيـــر اHــكــلـف بــاHــالــيـــة مــحــافظ
Wـــعـــهـــد مـن بــHـــكـــلف �ـــراقـــبـــة حـــســـابــات اHاحلـــســـابـــات ا
اHـــهـــنـــيــــW اHـــعـــتـــمـــديـن واHـــســـجـــلـــW فـي جـــدول الـــغـــرفـــة

الوطنية حملافظي احلساباتq طبقا للتنظيم اHعمول به.

اHــادة اHــادة 35 : : يـــرسل اHــديـــر الـــعــام لـــلــمـــعــهـــد الــكـــشــوف
اHــالـيــة و قـرارات تــخـصــيص الـنــتــائج و تـقــريـر تــسـيــيـر
النشـاطq مرفـقW بتـقريـر محافظ احلـسابـات إلى الوزير

اHكلف باHالية.

اHادة اHادة 36 : : تشتمل ميزانية اHعهد على ما يأتي :

 1 - في باب اإليرادات : - في باب اإليرادات :

qالتخصيص األولي -

qعهدHرتبطة بتسيير اHإيرادات االستغالل ا  -

- مسـاهـمـات الدولـة لـتـغطـيـة األعـبـاء اHتـرتـبـة على
  qتبعات اخلدمة العمومية

qالهبات و الوصايا -

qاالقتراضات البنكية -

qعهدHعائدات توظيف ا -

- كل اإليرادات األخرى اHتعلقة بنشاطه.
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2 - في باب النفقات : - في باب النفقات :
qنفقات التسيير -
qنفقات التجهيز -

- كل النفقات األخرى اHتعلقة بنشاطه.

الفصل اخلامسالفصل اخلامس
أحكام ختاميةأحكام ختامية

اHـادة اHـادة 37 :  : حتــدد أعـبــاء و تـبـعــات اخلـدمــة الـعـمــومـيـة
اHـسـنـدة لـلـمـعـهـد وكـذا احلـقـوق واالخـتـصـاصـات اHـرتـبـطـة

بها في دفتر  الشروط العامة اHلحق بهذا اHرسوم.   

38 : :   يـــــــنــــــشــــــر هــــــذا اHــــــرســــــوم فـي اجلــــــريــــــدة اHـــــادة اHـــــادة 
الرّسميّة  للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـرر بــاجلــزائـر في 2 رمــضــان عـام 1433 اHـوافق 21
يوليو سنة 2012.

أحمد أويحيىأحمد أويحيى
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اHـلـحـقاHـلـحـق
دفترالشروط العامة الذي يحدد أعباء  وتبعات اخلدمةدفترالشروط العامة الذي يحدد أعباء  وتبعات اخلدمة

العمومية Hعهد التعليم العمومية Hعهد التعليم اHتخصص Hهنة احملاسباHتخصص Hهنة احملاسب

اHادة  األولى :اHادة  األولى : يهدف دفتر  الشروط  هذا إلى :
-  حتــــديــــد  الــــشــــروط الـــــتــــنــــظــــيــــمــــيــــة  لـــــلــــتــــكــــوين
اHـتــخـصص لــفـائــدة الـطـلــبـة اخلــبـراء احملــاسـبــW والـطــلـبـة

qمحافظي احلسابات
- حتــــديــــد  حـــقــــوق وواجـــبــــات  اHـــعــــهـــد إزاء الــــدولـــة

بصفته مؤسسة مكلفة �همة اخلدمة العمومية.

اHــــادة اHــــادة 2 :  :  يــــحـــدد اHــــعــــهـــد أهــــداف نــــشـــاطـه من خالل
مـخـطط متـوسط اHـدى يـتم إعـداده تـمـاشيـا مع تـوجـيـهات

وتعليمات اجمللس الوطني للمحاسبة.

اHادة اHادة 3 : : يضع اHـعهـد تعـريفة  تـهدف عـلى اخلصوص
إلى ما يأتي :  

- ضـمــان الـتــكـويـن اHـتــخـصص قــصــد احلـصــول عـلى
q شهادة اخلبير احملاسب وشهادة  محافظ احلسابات

- ضـمـــان اHسـاهـمـة في نشـــر الـتقـنـيــات احلـديـثــة
والــهــنــدســــة اHــتــعــلــــقــة بـــالــتــكــويــن في مــجــال احملــاســبــة

qاليةHوالتدقيق وا
 q ضمان توازن استغالله -

-  الـسـمـاح بــإجنـاز  دراسـات مـتـخـصـصـة بـنـاء عـلى
qعنيةHطلب من السلطات ا

- السماح بتـثمW نتائج البحث  في مجال معايير
qالتدقيق واحملاسبة

-  الـسمـاح  بإنـشاء بـنك  معـطيـات خاص بـاحملاسـبة
 qالية وتسييره وحتيينهHوا

- الــســمــاح بـــإثــراء الــوثــائـق  الــعــلــمــيـــة  والــتــقــنــيــة
qاليةHاخلاصة باحملاسبة والتدقيق وا

- الــســـمــاح بـــالــقـــيــام بــالـــبــحـث الــتــطـــبــيـــقي في كل
qاليةHتعلقة باحملاسبة والتدقيق واHالتخصصات ا

-  الــسـمــاح بـتــنـظــيم واحــتـضــان تـظــاهـرات عــلـمــيـة
وتقنية في مجال احملاسبة والتدقيق واHالية.

اHـادة اHـادة 4 : : يـسـاهـم اHـعـهـد في تـطــويـر مـجـال احملـاسـبـة
والـــــتـــــدقـــــيق واHـــــالــــيـــــة مـن خالل وضـع مــــخـــــطـط تــــكـــــوين

مناسب. 

ويـضــمنq لـهــذا الـغــرضq دورات تـكــوين وتــربـصـات
تطبيقيـة وندوات لفائدة طلبة الـتكوين اHتخصص قصد
احلــصــول عــلى شــهــادة اخلــبـــيــر احملــاسب وشــهــادة مــحــافظ

احلسابات.

اHــادة اHــادة 5 : :  يــضـــمن اHــعـــهــدq لــفـــائــدة طــلـــبــة الـــتــكــوين
اHــتــخـصـص اHــذكــور أعالهq في إطــار نــشــاطــاته اHــتــعــلــقـة
بـالتـكويـنq خدمـات اإلطعـام واإليواء والـنـقل التي تـسجل

مصاريفها ضمن أعباء و تبعات اخلدمة العمومية.

اHـــــادة اHـــــادة 6 : يــــــتــــــخــــــذ اHــــــعـــــهــــــد الــــــتــــــدابـــــيــــــر الـالزمـــــــة
لـالســـــــتـــــــجـــــــابـــــــــة فـي أحـــــــســن الـــــــظـــــــــروف اHـــــــمـــــــكـــــــــنــــــــة
الحـــتـــيــــاجـــــات ومـــتـــطـــلـــبـــــات الـــزبــائـن ( فــيـــمـــا يـــتــعـــلق
بـــــالـــــتـــــربــــصـــــات واHـــــؤتـــــمــــرات والـــــنـــــدوات والـــــورشــــات

واHلتقيات العلمية).

7 : : تـــرتـــكـــز مــــســـاهـــمـــات  الـــدولــــة  اHـــتـــعـــلـــقـــة اHــادة اHــادة 
بتـنفيـذ تبـعات اخلـدمة العـمومـية لـعمل اHعـهد  وتـطويره

على اHبادª اآلتية :
- التأسيس  التدريـجي Hنظومة  تكوينية مناسبة
وذات مــــســــتــــوى  عــــال في مــــجــــال احملــــاســــبـــة والــــتــــدقــــيق

qاليةHوا
- تــوفــيــر وثــائق  عــلــمــيــة  وتـقــنــيــة  تــتــعــلق �ــجـال

احملاسبة والتدقيق واHالية.

اHادة اHادة 8 : : تكون تخصـيصات الدولة موضوع حصيلة
اسـتـعـمـالq يــجب أن تـرسل  إلى الـوزيـر اHــكـلف بـاHـالـيـة

عند نهاية كل سنة مالية.

اHادة اHادة 9 : : تـدفع اHسـاهمات اخملـصصـة من الدولة  في
إطار دفتـر الشروط الـعامـة هذا للـمعـهد طبـقا لإلجراءات

احملددة في التشريع  والتنظيم  اHعمول بهما.
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مــرســوم تــنــفـيــمــرســوم تــنــفـيــذي رقم ذي رقم 12-289 مـؤرخ في  مـؤرخ في 2 رمــضــان عـام رمــضــان عـام
1433 اHــوافق  اHــوافق 21 يــولـــيــو ســـنــة  يــولـــيــو ســـنــة q q2012 يــعـــدل ويــتــمميــعـــدل ويــتــمم

اHــرسـوم الــتــنــفــيـذي رقـــم اHــرسـوم الــتــنــفــيـذي رقـــم 09-235  اHــؤرخ فــي   اHــؤرخ فــي 21
رجب عــــام رجب عــــام 1430 اHــوافــق  اHــوافــق 14 يـــولـــيـــــو ســـنـــــة  يـــولـــيـــــو ســـنـــــة 2009
واHـتضـمـن الـتـصـريح باHـنـفـعــة العـمـومـيــة لعـمـلـيةواHـتضـمـن الـتـصـريح باHـنـفـعــة العـمـومـيــة لعـمـلـية
تـــــمــــديــــــد إجنــــــــاز أول خـط Hـــــتــــــرو اجلـــــزائـــــــر مـنتـــــمــــديــــــد إجنــــــــاز أول خـط Hـــــتــــــرو اجلـــــزائـــــــر مـن

ساحـــة األميـــر عبد القــادر نحو ساحة الشهـداء.ساحـــة األميـــر عبد القــادر نحو ساحة الشهـداء.
ـــــــــــــــــــــــــــــ

 qإنّ الوزير األول

qبناء على تقرير وزير النقل  -

- وبـــنـــاء عـــلى الـــدســـتـــورq الســـيـــمـــا اHـــادتــان 85 - 3
 qو125 (الفقرة 2) منه

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 90-30 اHــــؤرخ في 14
جـمـادى األولى عام 1411 اHـوافق أول ديـسمـبـر سـنة 1990

qتممHعدل واHا qتضمن قانون األمالك الوطنيةHوا

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 91-11 اHــــؤرخ في 12
شـوال عـام 1411 اHـوافق 27 أبـريل سـنة 1991 الـذي يـحدد
qنفعـة العموميةHلكـية من أجل اHتعلـقة بنزع اHالـقواعد ا

qتممHا

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 01-13 اHــــؤرخ في 17
جـــــمــــــادى األولى عـــــام 1422 اHـــــوافق 7 غـــــشـت ســـــنـــــة 2001
qتممHعدل واHا qتضمن توجيه النقل البري وتنظيمهHوا

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 01-14 اHــــؤرخ في 29
جــــمــــادى األولى عــــام 1422 اHــــوافق 19 غــــشت ســــنــــة 2001
واHــتـعــلق بـتــنـظــيم حـركــة اHـرور عــبـر الــطـرق وسالمــتـهـا

qتممHعدل واHا qوأمنها

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

 qأعضاء احلكومـة Wتضمن تعيHسنة 2010 وا

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 93-186 اHؤرخ
qتممHا q1993 وافق 27 يوليو سنةHفي 7 صفر عام 1414 ا
الـذي يـحـدد كـيـفـيـات تـطـبـيق الـقـانـون رقم 91-11 اHـؤرخ
في 12 شـوال عام 1411 اHوافق 27 أبـريل سنة 1991 الذي
يـحــدد الــقــواعـد اHــتــعـلــقــة بــنـزع اHــلــكــيـة من أجـل اHـنــفــعـة

qتممHا qالعمومية

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 06-423 اHؤرخ
في أول ذي الــقـــعــدة عــام 1427 اHــوافق 22 نــوفــمـــبــر ســنــة
2006 واHــتـضـمن الـتـصــريح بـاHـنـفـعــة الـعـمـومـيــة لـعـمـلـيـة

qترو اجلزائرH تمديد إجناز أول خط

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 09-235 اHؤرخ
في 21 رجب عـــــام 1430 اHـــــوافق 14 يـــــولـــــيـــــو ســـــنـــــة 2009
واHـتـضـمن التـصـريح بـاHـنفـعـة الـعمـومـيـة لعـمـلـية تـمـديد
إنـــجـــاز أول خــط Hــــتــــرو اجلــــزائــــر مــن ســاحــة األمــيــر

qعبد القادر نحو ساحة الشهداء
 qوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يـرسـم  ما يـأتي :يـرسـم  ما يـأتي :

اHــــادة األولى :اHــــادة األولى :  تــــعــــدل وتـــــتــــمم أحــــكــــام اHــــادة 3  من
اHـرسوم الـتـنـفـيـذي رقم 09-235 اHـؤرخ في 21 رجب عـام
1430 اHــــــوافق 14 يـــــــولــــــيـــــــو ســـــــنــــــــة 2009 واHــــــتـــــــضـــــــــمن

الـتصـريــح باHـنفـعـــة العـمومـيــة لـعـملـيــة تـمديـــد إجنـاز
أول خط Hتـرو اجلزائـر من ساحة األمـير عـبد القـادر نحو

ساحة الشهداءq كما يأتي :  

"اHـادة 3 :  تـقــع األراضــي الـتي تــسـتـخـــدم كـرحـاب
إلجنــاز الـــتـــمـــديــد اHـــبـــW أعالهq والـــتي تـــبـــلغ مـــســاحـــتـــهــا
(58) Wاإلجـــمــــالـــيـــة تـــســـعــــة (9) آرات وثـــمـــانــيـــة وخـــمـــســ
ســنــتــيــارا وواحــدا وثالثــW (31) ديــســـيــمـــتــرا مــربـــعــا في
تــــراب واليـــــة اجلـــــزائــــر بـــــبــــلـــــديـــــات  اجلــــزائـــــر الــــوســـــطى

والقصبة و باب الوادي.

............. (الباقي بدون تغيير)............".

اHادة اHادة 2 : :   ينـشر هـذا اHرسـوم في اجلريـدة الرّسـميّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـرر بــاجلــزائـر في 2 رمــضــان عـام 1433 اHـوافق 21
يوليو سنة 2012.

أحمد أويحيىأحمد أويحيى
ـــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــ

مــرســوم تــنــفـيــذي رقم مــرســوم تــنــفـيــذي رقم 12-290 مـؤرخ في  مـؤرخ في 2 رمــضــان عـام رمــضــان عـام
1433 اHــوافق  اHــوافق 21 يــولـــيــو ســـنــة  يــولـــيــو ســـنــة q2012 يــعـــدل ويــتــممq يــعـــدل ويــتــمم

اHـرسـوم الــتـنـفـيـذي رقم اHـرسـوم الــتـنـفـيـذي رقم 11-23 اHـؤرخ في  اHـؤرخ في 21 صـفـر صـفـر
عـام عـام 1432 اHـوافق  اHـوافق 26 يـنـايــر سـنــة  يـنـايــر سـنــة 2011 الــذي يـحـدد الــذي يـحـدد
كـيــفـيـات تـســيـيـر حــسـاب الـتـخــصـيص اخلــاص رقـمكـيــفـيـات تـســيـيـر حــسـاب الـتـخــصـيص اخلــاص رقـم
135-302 الــذي عـــنــوانه "صــنـــدوق الــدعم الــعــمــومي الــذي عـــنــوانه "صــنـــدوق الــدعم الــعــمــومي

لألنديـة احملترفة لكـرة القدم".لألنديـة احملترفة لكـرة القدم".
ـــــــــــــــــــــــــــــ

    qإنّ الوزير األول
- بــنــاء عـلـى الـتــقــريـر اHــشــتـرك بــW  وزيــر اHـالــيـة

qووزير الشباب والرياضة
- وبـناء على الـدّستـورq ال سيّمـا اHادّتان 85-3 و125

q( الفقرة 2) منه
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- و�قتضى القانون رقم 84-17 اHؤرخ في 8 شوال
Wـتـعـلق بـقـوانـHـوافق 7 يـولـيــو سـنـة 1984 واHعـام 1404 ا

qتممHعدل واHا qاليةHا
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 04-10 اHــــؤرخ في 27
جــمـــادى الــثــانـــيــة عــام 1425 اHــوافق 14 غــشت ســنــة 2004

qتعلق بالتربية البدنية والرياضةHوا
- و�ـــــــــقـــــــــتـــــــــضـى األمـــــــــر رقم 10-01 اHـــــــــؤرخ في 16
رمـضان عام 1431 اHوافق 26 غـشت سنة 2010 واHـتضمن
قــانـون اHــالـيـة الــتـكـمــيـلي لــسـنـة q2010 ال سـيــمـا اHـادة 68

qمنه
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 11-11 اHــــؤرخ في 16
شعـبان عام 1432 اHوافق 18 يولـيو سنة 2011 واHـتضمن
قــانـون اHــالـيـة الــتـكـمــيـلي لــسـنـة q2011 ال سـيــمـا اHـادة 47

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

 qأعضاء احلكومـة Wتضمن تعيHمايو سنة 2010 وا
- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 11-23 اHـؤرخ
في 21 صـفـر عام 1432 اHـوافق 26  يـنـايـر سـنة 2011 الـذي
يــحـدد كـيـفــيـات تـســيـيـر حـســاب الـتـخــصـيص اخلـاص رقم
135-302 الـذي عنـوانه "صـنـدوق الـدعم الـعـمـومي لألنـدية

q"احملترفة لكرة القدم
qوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم  ما يأتي :يرسم  ما يأتي :

اHــــــاداHــــــادّة األولى :ة األولى : تـــــعــــدل وتـــــتـــــمم أحـــــكـــــام اHــــادة 3 من
اHــرسـوم الــتــنــفــيـذي رقم 11-23 اHـؤرخ في 21 صــفــر عـام
1432 اHـوافق 26  يـنـايــر سـنـة 2011 الـذي يــحـدد كـيــفـيـات

تــسـيــيــر حــسـاب الــتــخــصـيـص اخلـاص رقم 135-302 الـذي
عـنـوانه "صنـدوق الـدعم الـعـمـومي لألنـدية احملـتـرفـة لـكرة

القدم"q وحترر كما يأتي :

"اHـادّة 3 : يقيد في هذا احلساب :

في باب اإليرادات :في باب اإليرادات :
qمخصصات من ميزانية الدولة -

- 1 % من مـــــداخـــــيـل اHالعـب اخملـــــصـــــصـــــة Hـــــقـــــابالت
qالفريق الوطني واألندية احملترفة لكرة القدم

- 2 % من مــــداخــــيل تــــغـــطــــيـــة الــــتـــرويـج والـــرعــــايـــة
لالحتـــاديــــة اجلـــزائــــريـــة لــــكـــرة الــــقـــدم والـــفــــريق الــــوطـــني

qواألندية احملترفة لكرة القدم
- الهبات والوصايا.

في باب النفقات :في باب النفقات :

مع مـراعـاة أحكـام اHـادتW 52 و 53 من الـقـانون رقم
84-17 اHــــؤرخ في 8 شــــوال عــــام 1404 اHــــوافق 7 يــــولــــيــــو

سـنة 1984 واHتـعـلق بـقوانـW اHـاليـةq اHـعدل واHـتـممq يتم
تمـويل الـدعم الـعـمـومي لألنـديـة احملـتـرفـة لـكـرة الـقدم عن

طريق تغطية النفقات اHتصلة �ا يأتي :

qدراسات إجناز مراكز التدريب -

qتمويل 80 % من تكلفة إجناز مراكز التدريب -

qاقتناء احلافالت -

- الــتــكــفل بـ 50 % من مــصــاريف تـــنــقل الــفــرق عن
طــريق الـــطــائــرة في داخـل الــوطن �ــنـــاســبــة اHـــنــافــســات

qالرياضية

- الــــتــــكــــفل بـ 50 % مـن مــــصــــاريف تــــنــــقـل األنــــديـــة
احملــتــرفــة بـالــنــســبــة لـلــمــبــاريــات الــتي جتــري في اخلـارج

qنافسات التأهيلية اإلفريقية أو العربيةHبعنوان ا

- الـتكفل الـتام �صـاريف إيواء الالعبـW من فئات
qنافسات احملليةHالشباب �ناسبة تنقلهم في مجال ا

- دفع مـرتـب مـدرب يـوضـع حتت تـصــرف كل فـريق
qمن فئات الشباب من األندية احملترفة

- تـمـويل الـرأسـمال اHـتـداول لـلـنـادي احملـتـرف لـكرة
الــقـــدم في حــدود مــبــلغ 25 مــلــيــون ديــنــار ســنــويــا بــصــفــة
استثـنائية وHدة أربع (4) سنوات ابـتداء من تاريخ نشر
الــــقـــــانــــون رقم 11-11 اHــــؤرخ في 16 شــــعــــبــــان عــــام 1432
اHـوافق 18 يـولـيـو سـنة 2011  واHذكـور أعاله في اجلـريدة
الــرســمـيــةq عـلـى أن تـخــصص مــنه نـســبـة 50 % لــلـتــأطــيـر
والـتــكـويـن وإنـشــاء مـدارس ومــراكـز الــتــكـوين واإلشــهـار
وحتــســـW اHــعــارف الـــعــلـــمــيـــة لــلـــمــشــرفـــW عــلـى الــنــوادي

الرياضية.

حتــدد قـائــمــة اإليــرادات والــنـفــقــات اHــقــيــدة في هـذا
احلـــســاب بــقــرار مـــشــتــرك بــW الـــوزيــر اHــكــلـف بــاHــالــيــة

والوزير اHكلف بالشباب والرياضة".

اHـاداHـادّة ة 2 :  :  ينشر هـذا اHرسوم في اجلريـدة الرّسميّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـرر بــاجلــزائـر في 2 رمــضــان عـام 1433 اHـوافق 21
يوليو سنة 2012.

أحمد أويحيىأحمد أويحيى
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اجمللس الدستورياجمللس الدستوري

قــــرار رقـم قــــرار رقـم 16 / ق. م د /  ق. م د / 12  مــــؤرخ في   مــــؤرخ في 25 شــــعــــبــــان عـــام شــــعــــبــــان عـــام
1433 اHــــــوافق  اHــــــوافق 15 يــــــولــــــيــــــو ســــــنــــــة  يــــــولــــــيــــــو ســــــنــــــة q2012 يــــــتـــــــعــــــلـقq يــــــتـــــــعــــــلـق

باستخـالف نائب في اجمللس الشعبي الوطني.باستخـالف نائب في اجمللس الشعبي الوطني.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

qإن اجمللس الدستوري

- بــــنـــاء عـــلى الـــدســــتـــورq ال ســـيـــمـــا اHـــواد 105 و112
qو163 ( الفقرة 2 ) منه

- و�ـقتضى  القـانون العضوي رقم 12 - 01  اHؤرخ
في 18 صــــفــــر عــــام 1433 اHــــوافـق 12 يـــــنــــايـــــر ســــنــــة 2012
واHـــتــعــلّـق بــنــظــام االنـــتــخــابــاتq ال ســـيــمــا اHــواد 88 و102

qو103 منه

- و�ـقتضى  القـانون العضوي رقم 12 - 03  اHؤرخ
في 18 صـفـر عام 1433 اHـوافـق 12 يـنـايـر سـنة 2012 الـذي
يـحـدد كيـفـيـات تـوسيـع حظـوظ تـمـثـيل اHـرأة في اجملالس

qادة 6 منهHال سيما ا qنتخبةHا

- و�ــقــتـــضى الــنــظــام اHــؤرّخ في 24 جــمــادى األولى
عام 1433 اHوافق 16 أبـريل سنة 2012 احملدد لـقواعـد عمل

qادتان 42 و43 منهHال سيما ا qاجمللس الدستوري

- وبـــمــــقـــتــــــضى  إعـــالن الــــــمــجـــلس الـــدســتــوري
رقم 01 / إ. م د/12 اHــــؤرخ في 24 جـــمــــادى الـــثـــانـــيـــة عـــام
1433 اHــــوافق 15 مــــايــــو ســــنـــة 2012  واHــــتـــضــــمـن نـــتــــائج

qانتخاب أعضاء اجمللس الشعبي الوطني

- وبــعــد االطالع عــلى قــرار اجملــلس الــدســتــوري رقم
12/ق.م د/12 اHــــــؤرّخ في 3 رجب عــــــام  1433 اHــــــوافق 24

مايـو سنة 2012 واHتـعلق بـاالعتـراض على صحـة عمـليات
الـــتـــصـــويت في االنـــتـــخـــابـــات الــتـــشـــريـــعـــيـــة الــتـي جــرت
qبتاريخ 10 مايو سنة 2012 بالدائرة االنتخابية للجلفة

- وبـــنـــاء عـــلى الـــتــصــريح بــشـغـور مـقــعـد الـنـائب
بن ساعد إلـهام اHنـتخبـة في قائمـة حزب جبـهة التـحرير
qبــســبب وفـاتــهـا qالــوطـنـي  بـالــدائـرة االنــتــخـابــيـة اجلــلــفـة
اHـرسل من قـبل رئيـس اجمللس الـشـعـبي الـوطـني بـتاريخ
9 يــــــــــولـــــــــيــــــــــو ســـــــــنـــــــــة q2012 حتـت رقم أخ/ أر/10 / 2012
واHسجل باألمانة العامة للمجلس الدسـتوري بتاريخ 10

q70 حتت رقم q2012 يوليو سنة

- وبــــنــــاء عــــلى قــــوائم اHــــتــــرشــــحــــW لـالنــــتــــخــــابـــات
الـتـشريـعـيـة اHعـدة من طـرف وزارة الداخـلـية واجلـمـاعات
احمللـية عن كل دائـرة انتخـابيـةq اHرسلـة بتاريخ 26 أبريل
ســــنــــة q2012  حتـت رقم 3083 /12 واHــــســـــجــــلــــة بـــــاألمــــانــــة
العامة لـلمجلس الـدسـتوري بتاريخ 26 أبـريل سنة 2012

q39 حتت رقم

qقررHوبعد االستماع إلى العضو اqقررHوبعد االستماع إلى العضو ا

qداولةHوبعد اqداولةHوبعد ا

- اعـــــتـــــبــــــارا أنه �ـــــقــــــتـــــضـى أحـــــكـــــام اHـــــادة 102 من
الــقــانــون الــعـضــوي رقم 12 - 01 اHـؤرخ في 18 صــفــر عـام
1433 اHــــوافق 12 يــــنــــايــــر ســــنـــة 2012 واHــــتــــعـــلـق بــــنــــظـــام

االنتخـاباتq يسـتخلف الـنائب بـعد شغـور مقعـده بسبب
الـوفــاةq بـاHـتـرشح اHــرتب مـبـاشــرة بـعـد اHــتـرشح األخـيـر
اHــنــتــخـب في الــقــائـــمــة االنــتــخـــابــيــة الـــذي يــعــوضه خالل

qتبقيةHالفترة النيابية ا

- واعـتبـارا أنه �قـتضى أحـكام اHادة 6 من الـقانون
الــــعـــــضــــوي رقم 12 - 03  اHــــؤرخ في 18 صــــفــــر عــــام 1433
اHوافـق 12 ينـاير سـنة 2012 الـذي يحـدد كيـفيـات توسيع
حـظــوظ تـمــثـيل اHــرأة في اجملـالس اHــنـتــخـبــةq يـسـتــخـلف
اHــــتـــرشـح أو اHـــنـــتــــخب �ـــتــــرشح أو مـــنــــتـــخب مـن نـــفس
اجلنس في جميع حـاالت االستخالف اHنصـوص عليها في

qتعلق بنظام االنتخاباتHالقانون العضوي ا

- واعــــتــــبــــارا أنـه بــــعــــد االطالع عــــلـى إعالن اجملــــلــس
الــدستوري وعلى قائـمة مترشحي حزب جـبهة التحرير
qــذكـورين أعالهHا qالــوطـني بــالـدائــرة االنـتــخـابـيــة اجلـلــفـة
تـبــW أن اHـتـرشـحــة اHـؤهـلـة الســتـخالف الـنــائب اHـتـوفى

qهي عبد الالوي بركاهم

يقريقرّر ما يأتي ر ما يأتي :

qـادة األولى : تـســتــخـلف الــنـــائب بن ســاعـد إلــهـامHـادة األولى اHا
بعد شغور مقـعدها بسبب الوفاةq باHترشحة عبد الالوي

بركاهم.

اHــــادة اHــــادة 2 :  :  يـــبــــلّـغ هـــذا الــــقــــرار إلى رئـــــيـس اجملــــلـس
الـــشـــعــبــي الــوطـــنــي وإلى وزيـــر الـــداخــلـــيـــة واجلـــمـــاعــات

احمللية.

قرارات3 مقرقرارات3 مقرّرات3 آراءرات3 آراء
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اHـادة اHـادة 3 :  : يـنــشـر هـذا الــقـرار في اجلــريـدة الــرسـمـيـة
للجمهورية اجلــزائريـة الد�قراطية الشعبية.

بهذا تداول اجملـلــس الدسـتوري في جلسته اHنعقدة
بـــتــاريخ 25 شـــعـــبـــان عـــام 1433 اHــوافق 15 يـــولـــيـــو ســـنـــة

.2012

رئيس اجمللس الدستوريرئيس اجمللس الدستوري
الطيب بلعيزالطيب بلعيز

أعضاء اجمللس الدستوري :
qحنيفة بن شعبان -
qعبد اجلليل بلعلى -
qبدر الدين سالم -

qداود Wحس -
qمحمد عبو -

qفوزية بن قلة -
- الهاشمي عدالة.

وزارة الشؤون اخلارجيةوزارة الشؤون اخلارجية
قـــــرار وزاري مــــشــــتـــــرك مــــؤرقـــــرار وزاري مــــشــــتـــــرك مــــؤرّخ في خ في 28  صــــفــــر عــــام   صــــفــــر عــــام 1433
اHـوافق اHـوافق 22  يـنـايـر سـنـة   يـنـايـر سـنـة q2012 يـتــضـمq يـتــضـمّن وضع بـعضن وضع بـعض
األسالك الـتـقــنـيــة اخلـاصاألسالك الـتـقــنـيــة اخلـاصّـة بــاإلدارة اHـكـلـة بــاإلدارة اHـكـلّــفـة بــالـســفـة بــالـسّـكنـكن
والـــعـــمــران فـي حــالـــة الـــقـــيــام بـــاخلـــدمـــة لــدى وزارةوالـــعـــمــران فـي حــالـــة الـــقـــيــام بـــاخلـــدمـــة لــدى وزارة

الشؤون اخلارجيالشؤون اخلارجيّة.ة.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

qالعامّ للحكومة Wإنّ األم
qووزير الشؤون اخلارجية
qووزير السكن والعمران

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

qأعضاء احلكومة Wتضمّن تعيH2010 وا

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 09-241 اHؤرّخ
في 29 رجب عـــــام 1430 اHـــــوافق 22 يـــــولـــــيـــــو ســـــنـــــة 2009
WــــوظــــفـــHــــتــــضــــمّن الــــقـــــانـــــون األســــــاسي اخلـــــاص بــــاHوا
اHــنـــتـــمـــW لألسالك الـــتـــقـــنـــيـــة اخلــاصـــة بـــاإلدارة اHـــكـــلّـــفــة

qبالسّكن والعمران
- و�ــقـتـضـى اHـرسـوم الــرّئـاسيّ اHـؤرّخ في 7 ربـيع
الـثاني عام 1423 اHوافق 18 يونـيو سـنة 2002 واHـتضمّن

qالعام للحكومة Wاألم Wتعي
- و�ـقتـضى القرار الـوزاري اHشـترك اHؤرّخ في 8
شـوّال عـام 1419 اHـوافق 25 يـنـايــر سـنـة 1999 واHــتـضـمّن
وضع بـــعض اHــســتـــخــدمــW الـــذين يــنــتـــمــون إلى األسالك
والرتب الـتـقنـية اخلـاصـة بوزارة الـسّكن فـي حالـة القـيام

qباخلدمة لدى وزارة الشؤون اخلارجيّة

يقـريقـرّرون مــا يأتي :رون مــا يأتي :

اHـاداHـادّة األولى :ة األولى : تطـبـيـقـا ألحـكـام اHادّة 2 من اHـرســوم
الــــتّــــنـــفــــيــــذيّ رقم 09-241 اHــــؤرّخ في 29 رجـب عـــام 1430
اHــوافق 22 يــــولــيـــو ســنــة 2009 واHــذكــــور أعالهq يــوضــع
فـي حـالـة الـقــيـام بـاخلــدمـة لـدى وزارة الـشــؤون اخلـارجـيّـة
qـــنــــصـــوص عـــلـــيه في هـــذا الـــقـــرارHوفي حـــدود الـــتـــعـــداد ا

: Wاآلتي Wوظفون الذين ينتمون ألحد السلكHا

التعدادالتعدادالسلكالسلك

- مهندسو السكن والعمران.
- اHهندسون اHعماريون.

1

5

Wـهـنـي لـلـمـوظـفـHـسـار اHـادّة ة 2 : : تــضـمن تـسـيـيــر اHـاداHا
اHـــنـــتـــمـــW لـــلـــســـلـــكـــW اHـــذكـــوريـن في اHـــادّة األولى أعاله
مصالح وزارة الشؤون اخلـارجيّة طبقا لألحكام األساسية
احملــددة �ــوجـب اHـرســـوم الــتّــنــفــيــذيّ رقم 09-241 اHـؤرّخ
في 29 رجـب عـــام 1430 اHــــوافق 22 يـــــولــــيـــــو ســــنــــة 2009

واHذكــور أعاله.
3 : : يـستـفـيد اHـوظـفون اHـوضـوعــون في حـالـة اHاداHادّة ة 
اخلـــدمــــة مـن حـق الـــتـــرقـــــيـــة طـــبـــقــــا ألحـــكـــــام اHـــرســــــوم
الــــتّـــنــــفــــيـــذيّ رقـم 09-241 اHــــؤرّخ في 29 رجـب عـــام 1430

اHوافق 22 يـوليـو سنة 2009 واHذكــور أعاله.
اHــــاداHــــادّة ة 4 : : تــــكــــــون الــــرتـــــبـــــة اHـــــشــــغــــــولــــة مـن طــــرف
اHـــوظف الــــذي اســتــفــــاد مــن الــتــرقــــيـــة مــحــل حتــويــل

إلى الرتـبة اجلـديـدة.

اHــاداHــادّة ة 5 : : تـــلــغـى أحــكـــام الــقـــرار الـــوزاري اHــشـــتــرك
اHؤرّخ في 8 شوّال عام 1419 اHوافق 25 ينـاير سنة 1999

واHذكور أعاله.

اHـاداHـادّة ة 6 : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســمـيّـة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبية.

حـــرّر بـــاجلـــزائـــر في 28 صـــفـــر عـــام 1433 اHــوافق 22
يناير سنة 2012.

عن وزير الشؤون اخلارجيةعن وزير الشؤون اخلارجية
األمW العاماألمW العام
بوجمعة دHيبوجمعة دHي

عن وزير السكن والعمرانن وزير السكن والعمران
األمW العاماألمW العام

علي بولعراسعلي بولعراس

عن األمW العام للحكومةعن األمW العام للحكومة
وبتفويض منهوبتفويض منه

اHدير العام للوظيفة العموميةاHدير العام للوظيفة العمومية
بلقاسم بوشمالبلقاسم بوشمال
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وزارة الشؤون الدينية واألوقافوزارة الشؤون الدينية واألوقاف
قــــرار وزاري مــــشــــتــــرك مــــؤرخ في قــــرار وزاري مــــشــــتــــرك مــــؤرخ في 17 مــــحــــر مــــحــــرّم عــــام م عــــام 1433
اHوافق اHوافق 12 ديسـمبر سنة  ديسـمبر سنة q2011 يتضمq يتضمّن وضع بعضن وضع بعض
األسالك اخلاصة بالتـربية الوطنـية في حالة اخلدمةاألسالك اخلاصة بالتـربية الوطنـية في حالة اخلدمة
لـــدى وزارة لـــدى وزارة الــــشــــؤون الــــديــــنــــيـــة واألوقــــاف وبــــعضالــــشــــؤون الــــديــــنــــيـــة واألوقــــاف وبــــعض

اHؤسسات العمومية التابعة لهااHؤسسات العمومية التابعة لها.
ــــــــــــــــــــــــــــ

qالعام للحكومة Wإن األم
qووزير الشؤون الدينية واألوقاف

qووزير التربية الوطنية
- �ـقتـضى اHـرسـوم الـرئاسي رقم 10 - 149 اHـؤرّخ
في 14 جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1431 اHــوافق 28 مــايــو ســنــة

qأعضاء احلكومة Wتضمّن تعيH2010 وا

- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 08 - 315
اHــؤرّخ في 11 شــوال عــام 1429 اHــوافق 11 أكــتــوبــر ســنـة
WــوظـــفــHــتـــضــمـن الــقـــانــون األســـاسي اخلــاص بـــاH2008 وا

qلألسالك اخلاصة بالتربية الوطنية WنتمHا
- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسي  اHـؤرخ في 7 ربـيع
الثاني عام 1423 اHوافق 18 يونـيو سنة 2002  واHتضمن

qالعام للحكومة Wاألم Wتعي
- و�ــقـتــضى الـقــرار الـوزاري اHــشـتــرك اHـؤرّخ في
29 رجـب عــــــــام 1412 اHـــــــــوافق 3 فــــــــبــــــــرايـــــــــر ســــــــنــــــــة 1992

واHتـضـمن وضع بـعض األسالك الـنوعـيـة الـتابـعـة لوزارة
الــتـربــيـة في حــالـة اخلــدمـة لــدى وزارة الـشــؤون الـديــنـيـة

qعاهد اإلسالمية للتكوين التابعة لهاHوا

يقريقرّرون ما يأتي :رون ما يأتي :

اHـادة األولى : اHـادة األولى : تــطـبــيـقـا ألحــكـام اHـادة 3 من اHـرسـوم
الــتـنــفــيـذي رقم 08 - 315  اHـؤرّخ في 11 شـوال عـام 1429
اHـوافق 11 أكـتـوبـر سـنـة 2008 واHــذكـور أعالهq يـوضع في
حـــالـــة اخلـــدمـــة لـــدى وزارة الـــشـــؤون الـــديـــنـــيـــة واألوقـــاف
وبــعض اHــؤســســـات الــعــمــومــيــة الــتــابــعــة لــهــا وفي حــدود
الـــتـــعـــداد اHـــنــــصـــوص عـــلـــيه في هـــذا الـــقـــرارq اHـــوظـــفـــون

اHنتمون ألحد األسالك اآلتية :

التعدادالتعداد السلكالسلك

أساتذة اHدرسة االبتدائية
أساتذة التعليم األساسي
أساتذة التعليم الثانوي

اHقتصدون
نواب اHقتصدين

1

6

122

3

3

اHـاداHـادّة ة 2 :  : تـتـولى وزارة الـشـؤون الـديـنـيـة واألوقـاف
واHـؤسسات الـعمومـية الـتابعـة لها تـسيـير اHسـار اHهني
لــلـمــوظـفــW اHـنــتـمــW لألسالك اHـذكــورة في اHـادّة األولى
أعالهq طـبـقـا لألحكـام الـقـانـونـية األسـاسـيـة احملـدّدة �وجب
اHــرسـوم الــتــنــفــيــذي رقم 08 - 315  اHــؤرّخ في 11 شـوال

عام 1429 اHوافق 11 أكتوبر سنة 2008 واHذكور أعاله.

اHـاداHـادّة ة 3 :  : يـسـتــفـيـد اHـوظــفـون اHـوضــوعـون في حـالـة
اخلـدمـة من حق التـرقـية طـبقـا ألحـكام اHـرسوم الـتـنفـيذي
رقم 08 - 315  اHــؤرّخ في 11 شــوال عــام 1429 اHــوافق 11

أكتوبر سنة 2008 واHذكور أعاله.

اHـاداHـادّة ة 4 :  : تـكون الـرتـبـة اHـشـغـولـة من طـرف اHوظف
الــــذي اســـتـــفـــاد مـن الـــتـــرقـــيـــة مــــحل حتـــويـل إلى الـــرتـــبـــة

اجلديدة.

اHــاداHــادّة ة 5 :  : تـــلــغـى أحــكـــام الــقـــرار الـــوزاري اHــشـــتــرك
اHــــؤرّخ في 29 رجـب عـــام 1412 اHــــوافق 3 فـــبـــرايــــر ســـنـــة

1992واHذكور أعاله.

اHـاداHـادّة ة 6 :  : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســمـيّـة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حــرّر بـــاجلــزائــر في 17 مــحــرّم عــام 1433 اHــوافق 12
ديسمبر سنة 2011.

وزير التربيةوزير التربية
الوطنيةالوطنية

أبوبكر بن بوزيدأبوبكر بن بوزيد

وزير الشؤون الدينيةوزير الشؤون الدينية
واألوقافواألوقاف

بوعبد الله غالم اللهبوعبد الله غالم الله

عن األمW العام للحكومةعن األمW العام للحكومة
وبتفويض منهوبتفويض منه

اHدير العام للوظيفة العموميةاHدير العام للوظيفة العمومية
بلقاسم بوشمالبلقاسم بوشمال

وزارة الصحة والسكانوزارة الصحة والسكان
وإصالح اMستشفياتوإصالح اMستشفيات

قــرار وزاري مــشـتــرك مــؤرخ في قــرار وزاري مــشـتــرك مــؤرخ في 2 جــمــادى الـثــانــيــة عـام جــمــادى الـثــانــيــة عـام
1433  اHـوافق اHـوافق 24 أبــريل ســنـة  أبــريل ســنـة q2012 يـحــدد كــيـفــيـات يـحــدد كــيـفــيـات

تـنظيم وسير اHـسابقة لـلتعيـW في اHنصب العاليتـنظيم وسير اHـسابقة لـلتعيـW في اHنصب العالي
لرئيس مصلحة استشفائية جامعية.لرئيس مصلحة استشفائية جامعية.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
qستشفياتHإن وزير الصحة والسكان وإصالح ا

qووزير التعليم العالي والبحث العلمي
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- �ـقتـضى اHـرسـوم الـرئاسي رقم 10 - 149 اHـؤرّخ
في 14 جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1431 اHــوافق 28 مــايــو ســنــة

qأعضاء احلكومة Wتضمّن تعيH2010 وا

 - و�ـــقــــتـــضى اHــــرســـوم الـــتـــنــــفـــيـــذي رقم 08 - 129
اHؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 اHوافق 3 مايو سنة
2008 و اHـــتـــضـــمن الـــقــــانـــون األســـاسي اخلـــاص بـــاألســـتـــاذ

الـــبــــاحـث االســـــتـــــشــــفـــائـي اجلـــامــــعـيq الســـيــــمــــا اHـــادة 68 
q(الفقرة 2) منه

- و�ــقـتــضى الـقــرار الـوزاري اHــشـتــرك اHـؤرخ في
 16مــــحــــرم عــــام 1433 اHــــوافق 11 ديـــــســــمــــبــــر ســــنــــة 2011

واHــتــضـــمن حتــديـــد اHــصـــلــحــة االســـتــشـــفــائــيـــة اجلــامـــعــيــة
qوالوحدة االستشفائية اجلامعية

- و�ــقـتــضى الـقــرار الـوزاري اHــشـتــرك اHـؤرخ في
16 مـحرم عام  1433 اHوافق 11 ديسـمبـر سنة  2011 الذي

يـحـدد كـيـفيـات الـتـعيـW بـالـنـيابـة بـصـفـة رئيس مـصـلـحة
qاستشفائية جامعية

يقرران ما يأتي :يقرران ما يأتي :

اHاداHادّة األولى : ة األولى : تطـبـيقـا ألحكـام الفـقرة 2 من اHادة 68
من اHرسـوم التنـفيذي رقم 08 - 129 اHؤرخ في 27 ربيع
الـــثـــاني عــام 1429 اHــوافق 3 مــايـــو ســنــة  2008 واHـــذكــور
أعـالهq يــهـــدف هــذا الـــقــرار إلى حتـــديـــد كــيـــفــيـــات تــنـــظــيم
وسـيـر اHسـابقـة عـلى أساس الـشـهادات واألعـمال الـعـلمـية
والــبــيــداغــوجــيــة لــلــتــعــيــW في اHــنــصب الــعــالي لــرئــيس

مصلحة استشفائية جامعية.

اHــــاداHــــادّة ة 2 :  : يــــخـــضع الــــتــــعـــيــــW في اHــــنــــصب الــــعـــالي
لرئيس مصلحة اسـتشفائية جامعيـة للقبول في مسابقة
وطــــنــــيــــة عــــلى أســــاس الـــشــــهــــادات واألعــــمــــال الـــعــــلــــمــــيـــة

والبيداغوجية تفتح لفائدة : 

qWاجلامعي Wاألساتذة االستشفائي  -

qWاجلـامــعـيـ Wاألسـاتــذة احملـاضــرين االسـتــشـفــائـيــ -
الـــقــــسم (أ) الـــذيـن يـــثـــبـــتــــون ســـنـــتـــW (2) مـن اHـــمــــارســـة

الفعلية بهذه الصفة.

اHاداHادّة ة 3 :  : تـفتح اHسـابقة الـوطنيـة اHذكورة في اHادة
األولى أعالهq �ـوجب قــرار مـشـتــرك بـW الـوزيــر اHـكـلف

بالتعليم العالي والوزير اHكلف بالصحة.

يحدد القرار ما يأتي :

- عــــدد اHــــنــــاصـب اHــــعــــروضـــــة لــــلــــمــــســــابـــــقــــة حــــسب
qاالختصاص والهيكل االستشفائي اجلامعي

- تشكيلة ملفات الترشيحات ومكان إيداعها.

- تواريخ افتتاح واختتام التسجيالت.

- شروط وطرق الطعن احملـتملة للمترشحW الذين
لم يتم قبولهم للمشاركة في اHسابقة.

اHادة اHادة 4 : : تتضمن اHسابقة :

qWترشحHتقييم شهادات ا -

- تــــقــــيــــيـم األعــــمــــال الــــعــــلــــمــــيــــة و الــــبــــيــــداغــــوجــــيـــة
.Wللمترشح

اHـادة اHـادة 5 : : تـرفـق �ـلــحق هـذا الــقـرار شــبـكـة الــتـقــيـيم
اHذكور في اHادة 4 أعاله.

اHـادة اHـادة 6 :  : تــتـكــون جلــان الــتــقـيــيم حــسب مــجــمــوعـات
qWاجلــامـعــيـ Wالـتــخــصـصــات من األســاتـذة االســتـشــفــائـيــ

رؤساء اHصالح يتم اختيارهم عن طريق  القرعة.

qWتـرشحHادة 7 :  : تـضم جلان التـقييم حـسب عدد اHادة اHا
ثالثة (3) أو خمسة (5) أو سبعة (7) أعضاء.

حتـدد الــقــائــمـة االســمــيـة ألعــضــاء الـلــجــان من طـرف
الــــوزيـــر اHــــكـــلـف بـــالــــتـــعــــلـــيـم الـــعــــالي والــــوزيـــر اHــــكـــلف

بالصحة.

 اHــادة  اHــادة 8 :  : تـــقـــوم الـــلـــجـــانq بـــعـــد تـــقـــيـــيـم الـــشـــهــادات
WتـرشـحHبتـرتـيب ا qواألعمـال الـعلـمـية و الـبـيداغـوجـيـة

حسب درجة االستحقاق.

اHـادة اHـادة 9 :  : تــكـلـف جلـنـة وزاريــة مـشــتـركــة مـكــونـة من
£ـثلـW لـلوزيـر اHكـلف بـالتـعـليم الـعـالي والوزيـر اHـكلف
بــالـــصـــحــة بـــتـــحــديـــد تـــعــيـــW اHـــتــرشـــحـــqW حـــسب درجــة
االســتـحـقـاقq في مـنــاصب رؤسـاء اHـصـالح االســتـشـفـائـيـة

اجلامعية اHعروضة للمسابقة.

10 : : يــتم اإلعالن عن نــتــائج اHــســابــقــة �ــوجب اHـادة اHـادة 
قــرار مـــشــتـــرك بـــW الــوزيـــر اHــكـــلف بـــالــتـــعــلـــيم الـــعــالي

والوزير اHكلف بالصحة.

اHـادة اHـادة 11 :  : يـنـشـر هـذا الـقـرار في اجلـريـدة الـرسـمـية
للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.

حـــرّر بـــاجلــــزائـــر في 2 جــــمــــادى الـــثــــانـــيــــة عـــام 1433
اHوافق 24 أبريل سنة 2012.

وزير التعليم العاليوزير التعليم العالي
والبحث العلميوالبحث العلمي
رشيد حراوبيةرشيد حراوبية

وزير الصحة والسكانوزير الصحة والسكان
وإصالح اHستشفياتوإصالح اHستشفيات
جمال ولد عباسجمال ولد عباس
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اHلحقاHلحق
شبكة تقييم اHترشحW للتعيW في اHنصب العالي لرئيس مصلحة استشفائية جامعيةشبكة تقييم اHترشحW للتعيW في اHنصب العالي لرئيس مصلحة استشفائية جامعية

أ) الشهاداتأ) الشهادات

15 نقطة

10 نقاط

نقطتان (2) لكل سنة في
حدود 3 سنوات

نقطة (1) لكل سنة في حدود
 3 سنوات

أربع (4) نقاط لكل سنة في
حدود  3 سنوات

ثالث (3) نقاط لكل سنة في
حدود 3 سنوات

نقطتان (2) لكل سنة في
حدود 3 سنوات

نقطتان (2)

نقطتان (2)

نقطة (1)

1/2 نقطة

أ ) أستاذ استشفائي جامعي

ب ) أستاذ محاضر استشفائي جامعيq القسم "أ"

1 ) األقدمية في الرتبة ) األقدمية في الرتبة

أ ) أستاذ استشفائي جامعي

ب ) أستاذ محاضر استشفائي جامعيq القسم "أ"

2) اHمارسة الفعلية بصفة رئيس مصلحة أو رئيس وحدة) اHمارسة الفعلية بصفة رئيس مصلحة أو رئيس وحدة

أ) رئيس مصلحة مرسم

ب) رئيس مصلحة بالنيابة 

ج) رئيس وحدة 

3) اHهام البيداغوجية) اHهام البيداغوجية

رئيس اجمللس الطبي أو اللجنة الطبية Hؤسسة استشفائية عمومية

رئيس اجمللس العلمي لكلية الطب 

رئــيس الــلــجــنــة الــبــيــداغـــوجــيــة ( الــلــجــنــة الــبــيــداغــوجــيــة اجلــهــويــة لــلــتــخــصصq الــلــجــنــة
الـبـيـداغـوجـيـة الـوطنـيـة لـلـتـخـصصq الـلـجـنـة الـبـيـداغـوجـيـة الـوطـنـيـة لـلـتدرج) ورئـيس

اجمللس العلمي للقسم.

عضو اجمللس العلمي واللجنة البيداغوجيةq مسؤولية جامعية أو صحية أخرى.
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اHلحق (تابع)اHلحق (تابع)

ب) األعمال العلمية و البيداغوجيةب) األعمال العلمية و البيداغوجية

10 نقاط

10 نقاط

0,5 نقطة (x ن مع العلم أن

"ن" ال تتعدى 10)

3 نقاط x عدد
1/2 نقطة x عدد

1/4 نقطة x عدد

1. النشاطات البيداغوجية. النشاطات البيداغوجية

يتـعلق األمـر بالـنشاطـات البـيداغـوجية لـلتـدرج وبعـد التدرج والـتكـوين الطـبي اHتواصل
واإلنـتــاج الـبــيـداغــوجي الـذي يــصـادق عـلــيه رئــيس اHـصــلـحـة * والـلـجــنـة الــبـيـداغــوجـيـة

اجلهوية للتخصص والقسم.
* يـعـرض اHـتـرشـحــون رؤسـاء اHـصـالح بـالـنـيــابـة نـشـاطـاتـهم لـلـتــصـديق من طـرف الـلـجـنـة

البيداغوجية اجلهوية للتخصص والقسم.

أ. التعليم

التدرج

بعد التدرج

تكوين طبي متواصل

يتعW على اللجنة األخذ بعW االعتبار بالنسبة للتعليم :
- مواظبة اHترشح الذي تقيّمه اللجنة البيداغوجية اجلهوية للتخصص.

- احلجم الساعي.
- عدد الدروس اHقدمة و احملتوى اHتنوع.

qWقيمHوا Wوالداخلي Wقدم للطلبة اخلارجيHالتعليم ا -
- التصنيف :

قبل العيادي : األشغال اHوجهة واحملاضرات. 
خارجي : السلوك الواجب اتخاذهq محاضرات وأشغال موجهة.

اHقيم : السلوك الواجب اتخاذهq محاضرات وأشغال موجهة.

ب) اإلنتاج البيداغوجي

- مؤلفات منشورة : مؤلف أو مؤلف مشارك.
- مـطـبوعـات : تـصـادق  علـيـهـا اللـجـان الـبيـداغـوجـيةq اHـوزعـة عـلى طلـبـة الـتدرج ومـا بـعد

qالتدرج
- مــجـســمــات ودعـائم بــيـداغــوجـيــةq إنــتـاج ســمـعي بــصــري و تـصــويـري : (قــرص مـضــغـوط
أشـرطـة كــاسـيتq أشـرطـة مــصـورة لـعـمـلـيــات جـراحـيـة أو تـربــيـة صـحـيـة تــصـادق عـلـيـهـا

اHؤسسات البيداغوجية).
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اHلحق (تابع)اHلحق (تابع)

ب) األعمال العلمية و البيداغوجية (تابع)ب) األعمال العلمية و البيداغوجية (تابع)

9 نقاط

6 نقاط (التأطير األول :
نقطة q (1) التأطير الثاني :

نقطتان q(2) التأطير
الثالث : ثالث (3) نقاط)

5 نقاط

3 نقاط

نقطة x (1) ن (في حدود
ثالث (3)  نقاط)

10 نقاط

5 نقاط
5 نقاط

نقطة (1) لكل برنامج في
حدود ثالث نقاط

2. نشاطات البحث. نشاطات البحث

مدير مخبر للبحث

تأطير ألطروحة  شهادة الدراسات في العلوم الطبية

رئيس مشروع أو رئيس فريق

عضو في فريق البحث

خبرة في مشروع بحث ومشروع أطروحة ومعاون علمي في األطروحة

3. نشاطات الصحة. نشاطات الصحة

qـشـاركـة في الـطـاقمHا qـنـاوبـاتHا qالـتــشـخـيص qـرضىHنـشـاط الـعالج والـكـشف (زيـارة ا -
q(الكشف

qنشاطات العالجات اخلاصة -
qالنشاطات اليومية للعالج في جناح االستعجاالت -

- عضـو في اللجنة الطـبية الوطنية أو اHـشاركة في برنامج الصحـة أو اجتماع استشارة
حتت رعايـة الوصاية أو جمعيـة علمية (مرفقـا بتقرير نشاط مـفصل يعده اHعني باألمر

ويصادق عليه رئيس اHصلحة * ومدير اHؤسسة).

* يــعـرض اHــتــرشــحــون رؤســاء اHــصــالـح تـقـريـرهم للـتـصـديق من طـرف اجملـلس الـطبي
أو اجمللس العلمي ومدير اHؤسسة.

4. النشاطات العلمية. النشاطات العلمية

أ) منشورات في مجلة متخصصة :
- نقطتان (2) للمنشورة الوطنية. 

- ثالث (3) نقاط  للمنشورة الدولية اHفهرسة.

ب) اتصال شفوي أو بدعامة :
- مكان تقد¬ العمل :

           ملصقة                      اتصال شفوي
* محلي : ........................  1/4 نقطة ................ 1/2 نقطة.
* وطني : ........................  1/2 نقطة ................ نقطة (1).

* دولي : ........................... نقطة (1) .............. نقطة ونصف (1,5) .
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اHلحق (تابع)اHلحق (تابع)

ب) األعمال العلمية و البيداغوجية (تابع)ب) األعمال العلمية و البيداغوجية (تابع)

نقطة (1)

نقطة (1)
نقطة (1)

نقطتان (2)

نقطتان (2)
نقطتان (2)
نقطة (1)

1/2 نقطة 

- نوع االتصال :
                 ملصقة                           اتصال شفوي

* عمل أصلي : ........................ نقطة (1) ...................... نقطة ونصف (1,5).
* آخر : .................................  1/2 نقطة ..................... نقطة (1).

يجب على اHترشح تقد¬ برنامج وشهادة االتصال وملخص عنه أو نص العرض.
- اHؤلف : العالمة الكاملة. 

- اHؤلف اHشارك (الثانوي) : نصف العالمة الكاملة.
- آخر : ربع العالمة الكاملة.

ج) اHؤهالت والزياداتج) اHؤهالت والزيادات

أ - األول في الــدفــعـة فـي مـســابــقـة األســتــاذ احملــاضـر االســتــشـفــائي اجلــامــعيq الــقـسم "أ" أو
األستاذ االستشفائي اجلامعي.

qتكوين بيداغوجي qتقنية جديدة qب - تكوين مؤهل
qجلمعية علمية (...مؤتمرات علمية qمجلة) ج - عضو في جلنة القراءة

د - اHـشاركـة في الـتـكـفل بـاHـرضى أو في الـتـكـوين في مـنـاطق الـهـضـاب الـعـلـيـا أو جـنوب
qالبالد

qهـ - إطار على مستوى الوصاية
qعميد qو- مدير مستشفى

qمدير النشاطات الطبية وشبه الطبية qرئيس القسم qي - نائب العميد
ك- رئيس قسم مساعدq مدير النشاطات الطبية أو مدير النشاطات شبه الطبية.

مالحظات :مالحظات :
- يتعW على اHترشح إيداع األعمال اHنجزة منذ تعيينه برتبة أستاذ مساعد.

- يعرض اHلف في نسخة واحدة على جلنة اHسابقات للتقدير.
- يتم الفصل بW اHترشحW اHتساويW في النقاط حسب الطريقة اآلتية :

qنتمي ألعلى رتبةHتكون األولوية للمترشح ا *
qتكون األولوية لألقدم في الرتبة qلنفس الشهادة WترشحHفي حالة حيازة ا *

* في حالة حيازة نـفس الشهادة والـتساوي في األقدميـةq تكون األولويـة للمترشح األحـسن ترتيبـا في مسابقة
األستاذ االستشفائي اجلامعي أو األستاذ احملاضر االستشفائي اجلامعيq القسم "أ".
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وزارة البريد وتكنولوجياتوزارة البريد وتكنولوجيات
اإلعالم واالتصالاإلعالم واالتصال

قـرار مـؤرخ في قـرار مـؤرخ في 29 شـوال عـام  شـوال عـام 1432 اHـوافق  اHـوافق 27 سـبـتـمـبـر سـبـتـمـبـر
q2011 يـــتـــضـــمـن إنـــشـــاء الـــلـــجـــان اHـــتـــســـاويـــةq يـــتـــضـــمـن إنـــشـــاء الـــلـــجـــان اHـــتـــســـاويـــة ســـنــة ســـنــة 
األعـضـاء اخملـتـصـة بـأسالك مـوظـفـي اإلدارة اHـركـزيةاألعـضـاء اخملـتـصـة بـأسالك مـوظـفـي اإلدارة اHـركـزية

لوزارة البريد وتكنولوجيات اإلعالم واالتصال.لوزارة البريد وتكنولوجيات اإلعالم واالتصال.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

qإن وزير البريد وتكنولوجيات اإلعالم واالتصال

- �قـتـضى األمر رقم 06 - 03 اHؤرخ في 19 جـمادى
الثانية عام 1427 اHوافق 15 يوليو سنة 2006  واHتضمن

qالقانون األساسي العام للوظيفة العمومية

- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســـوم رقم 84 - 10 اHــــؤرخ في 11
ربيع الـثـاني عام 1404 اHوافق 14 ينـاير سـنة 1984 الذي
يـحـدد اخـتــصـاص الـلـجـان اHـتــسـاويـة األعـضـاء وتــشـكـيـلـهـا

qوتنظيمها وعملها

- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســـوم رقم 84 - 11 اHــــؤرخ في 11
ربيع الـثـاني عام 1404 اHوافق 14 ينـاير سـنة 1984 الذي
يــحـدد كــيـفـيــات تـعـيــW £ـثــلـW عن اHـوظــفـW في الــلـجـان

qتساوية األعضاءHا

- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 10 - 149
اHـؤرّخ في 14 جـمـادى الـثـانـيـة عام 1431 اHـوافق 28 مـايو

qأعضاء احلكومة Wتضمّن تعيHسنة 2010  وا

- و�ــــقـــــتــــضى اHـــــرســــوم الـــــتــــنــــفـــــيــــذي رقم 03 - 57
اHـؤرّخ في 4 ذي احلــجـة عـام 1423 اHـوافق 5 فـبـرايـر سـنـة
2003 الـذي يحـدد صالحيـات وزيـر البـريد وتـكنـولوجـيات

qاإلعالم واالتصال

- و�ــــقـــــتــــضى اHـــــرســــوم الـــــتــــنــــفـــــيــــذي رقم 03 - 58
اHـؤرّخ في 4 ذي احلــجـة عـام 1423 اHـوافق 5 فـبـرايـر سـنـة
2003 واHـــــتــــضــــمن تـــــنــــظــــيم اإلدارة اHـــــركــــزيــــة في وزارة

qالبريد وتكنولوجيات اإلعالم واالتصال

- و�ــــقـــــتــــضى اHـــــرســــوم الـــــتــــنــــفـــــيــــذي رقم 08 - 04
اHــؤرّخ في 11 مـــحـــرّم عــام 1429 اHــوافق 19 يــنـــايــر ســـنــة
WــوظـــفــHــتـــضــمـن الــقـــانــون األســـاسي اخلــاص بـــاH2008 وا

اHــنــتــمــW لألسـالك اHــشــتــركــة في اHــؤســســات واإلدارات
qالعمومية

- و�ــــقـــــتــــضى اHـــــرســــوم الـــــتــــنــــفـــــيــــذي رقم 08 - 05
اHــؤرّخ في 11 مـــحـــرّم عــام 1429 اHــوافق 19 يــنـــايــر ســـنــة
2008 واHـــتــــضـــمن الــــقـــانــــون األســـاسي اخلــــاص بـــالــــعـــمـــال

qوسائقي السيارات واحلجاب WهنيHا

- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 10 - 200
اHـؤرّخ في 20 رمــضــان عـام 1431 اHـوافق 30 غــشت ســنـة
WــوظـــفــHــتـــضــمّـن الــقـــانــون األســـاسي اخلــاص بـــاH2010 وا

اHـــنـــتـــمـــW لألسالك اخلـــاصـــة بـــاإلدارة اHـــكـــلـــفـــة بـــالـــبـــريـــد
qوتكنولوجيات اإلعالم واالتصال

- و�ـــقـــتـــضى الـــقـــرار اHـــؤرّخ في 7 رجب عــام 1404
اHـوافق 9 أبــريل سـنـة 1984 الــذي يـحـدد عــدد األعـضـاء في

qتساوية األعضاءHاللجان ا

- و�ــقــتــضى الــقــرار اHــؤرّخ في 23 ذي الــقــعــدة عــام
1425 اHوافق 4 يناير سنة 2005 واHتضمّن إنشاء اللجان

اHـــتـــســـاويـــة األعـــضـــاء اخملـــتـــصـــة بـــأسالك مـــوظـــفي اإلدارة
اHـــــركــــزيـــــة لـــــوزارة الـــــبـــــريــــد وتـــــكـــــنـــــولــــوجـــــيـــــات اإلعالم

qواالتصال

يقريقرّر ما يأتي :ر ما يأتي :

اHـاداHـادّة األولى :ة األولى : يـهـدف هـذا القـرار إلى إنـشـاء الـلـجان
اHـــتـــســـاويـــة األعـــضـــاء اخملـــتـــصـــة بـــأسالك مـــوظـــفي اإلدارة
اHـــــركــــزيـــــة لـــــوزارة الـــــبـــــريــــد وتـــــكـــــنـــــولــــوجـــــيـــــات اإلعالم

واالتصال.

اHـادة اHـادة 2 : : تـنـشأ الـلـجـان اHـتـساويـة األعـضـاء اخملـتـصة
بـــــأسـالك مـــــوظــــــفي اإلدارة اHــــــركـــــزيـــــة لــــــوزارة الـــــبـــــريـــــد

وتكنولوجيات اإلعالم واالتصال وفقا للجدول اآلتي :
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األســـالك والرتباألســـالك والرتب
£ث£ثّلو اHستخدمWلو اHستخدمW£ث£ثّلو اإلدارةلو اإلدارة

- اHتصرفون اHستشارون
- اHتصرفون الرئيسيون

WهندسHرؤساء ا -
Wالرئيسي WفتشHرؤساء ا -

- اHهندسون الرئيسيون
- مفتشو األقسام للبريد

- مهندسو الدولة (كل الفروع)
- اHهندسون اHعماريون

- اHـفــتــشــون الـرئــيــسـيــون لــلــمـواصالت
السلكية والالسلكية

- اHفتشون الرئيسيون للبريد
- مهندسو التطبيق

- اHتصرفون
- رؤساء اHترجمW - التراجمة

- اHترجمون - التراجمة الرئيسيون
- اHترجمون - التراجمة

- الوثائقيون أمناء احملفوظات
- اHفتشون من اHستوى 1
- اHفتشون من اHستوى 2

- اHفتشون للبريد
- التقنيون السامون (كل الفروع)

- التقنيون (كل الفروع)
- اHلحقون الرئيسيون لإلدارة

- ملحقو اإلدارة
- كتاب مديرية رئيسيون

- احملاسبون اإلداريون الرئيسيون
- احملاسبون اإلداريون

- أعوان اإلدارة الرئيسيون
- الـعـامـلـون الرئـيـسـيـون اHـتـخـصـصون

للبريد
- العاملون الرئيسيون للبريد

- كتاب مديرية

اللجاناللجان

رقم 1

رقم 2

4

4

4

4

4

4

4

4

األعضاءاألعضاء
الدالدّائمون ائمون 

األعضاءاألعضاء
اإلضافيون اإلضافيون 

األعضاءاألعضاء
الدالدّائمون ائمون 

األعضاءاألعضاء
اإلضافيون اإلضافيون 
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األعضاءاألعضاء
الدالدّائمون ائمون 

األســـالك والرتباألســـالك والرتب
£ث£ثّلو اHستخدمWلو اHستخدمW£ث£ثّلو اإلدارةلو اإلدارة

- أعوان اإلدارة

- األعوان التقنيون (كل الفروع)

- الكتاب

- أعوان حفظ البيانات

Wاإلداري Wمساعدو احملاسب -

- العاملون اHتخصصون للبريد

- األعوان التقنيون اHتخصصون

- العمال اHهنيون خارج الصنف

- العمال اHهنيون من الصنف األول

- العاملون للبريد

- رؤساء اHأمورين

- اHأمورون اHتخصصون

- اHأمورون

- سائقو السيارات من الصنف األول

- العمال اHهنيون من الصنف الثاني

- سائقو السيارات من الصنف الثاني

- احلجاب الرئيسيون

- أعوان اHكتب

- أعوان الـتنـظـيف والتـنـفيض واHـيادة

الرئيسيون 

- أعوان الـتنـظـيف والتـنـفيض واHـيادة

- العمال اHهنيون من الصنف الثالث

- احلجاب

األعضاءاألعضاء
اإلضافيون اإلضافيون 

األعضاءاألعضاء
الدالدّائمون ائمون 

األعضاءاألعضاء
اإلضافيون اإلضافيون 

اللجاناللجان

4444رقم 3

اHــاداHــادّة ة 3 :   :  تلغى أحكام القرار اHؤرّخ في 4 يناير سنة 2005 واHذكور أعاله.

اHــاداHــادّة ة 4 :  : ينشر هذا القرار في اجلريدة الرسمية للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.

حرّر باجلزائر في 29  شوال عام 1432 اHوافق 27 سبتمبر سنة 2011.
موسى بن حماديموسى بن حمادي
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قرار مؤرقرار مؤرّخ في خ في 11 صفر عام  صفر عام 1433 اHوافق  اHوافق 5 يناير سنة  يناير سنة q2012 يتضمن جتديد تشـكيلة اللجان اHتـساوية األعضاء اخملتصةq يتضمن جتديد تشـكيلة اللجان اHتـساوية األعضاء اخملتصة
بأسالك موظفي اإلدارة اHركزية لوزارة البريد وتكنولوجيات اإلعالم واالتصال.بأسالك موظفي اإلدارة اHركزية لوزارة البريد وتكنولوجيات اإلعالم واالتصال.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بـــمــــوجــــب قـــــرار مـــــؤرّخ فـــي 11 صـــــفــــر عـــــام 1433 اHـــــوافـــق 5 يــــنـــــايــــر ســـــنــــة q2012 جتـــــدّد تـــشــــكـــيــــلـــة
qـركـزيـة لوزارة الـبـريـد وتكـنـولوجـيـات اإلعالم واالتـصالHـتـسـاوية األعـضـاء اخملـتصـة بـأسالك مـوظفي اإلدارة اHالـــلـجان ا

وفقا للجدول اآلتي :

األعضاءاألعضاء
الدالدّائمون ائمون 

األســـالك والرتباألســـالك والرتب
£ث£ثّلو اHستخدمWلو اHستخدمW£ث£ثّلو اإلدارةلو اإلدارة

- اHتصرفون اHستشارون

- اHتصرفون الرئيسيون

- رؤساء اHهندسW (كل الفروع)

- رؤساء اHفتشW الرئيسيW للبريد

Wالــــــرئـــــيــــــســـــيـــــ WـــــفـــــتــــــشـــــHرؤســــــاء ا -

للمواصالت السلكية والالسلكية

- اHهندسون الرئيسيون (كل الفروع)

- مفتشو األقسام للبريد

- مفـتشـو األقسام لـلمـواصالت الـسلـكية

والالسلكية

- مهندسو الدولة (كل الفروع)

- اHهندسون اHعماريون

- اHـفــتــشــون الـرئــيــسـيــون لــلــمـواصالت

السلكية والالسلكية

- اHفتشون الرئيسيون للبريد

- مهندسو التطبيق (كل الفروع)

- اHتصرفون

- اHترجمون - التراجمة

- الوثائقيون أمناء احملفوظات

- اHفتشون من اHستوى 1

- اHفتشون من اHستوى 2

األعضاءاألعضاء
اإلضافيون اإلضافيون 

األعضاءاألعضاء
الدالدّائمون ائمون 

األعضاءاألعضاء
اإلضافيون اإلضافيون 

اللجاناللجان

رقم 1

حا حسيني

عبد الرحمان

بوصبع

عائشة بوزيدي

فريدة

بن بيحي

Wزوجة ش

باية العاج

عبد القادر

بن نعوم

حكيم إشيرة

أحمد بن

�ينة

زهية بورعدة

زوجة عالوات

نورة بلقاسم

زوجة يحياوي

نسيمة تيغات

زوجة مفتاح

فاطمة

الزهراء

مشتي

رشيد سويسي

حكيمة

آيت أحمد علي

محمد مسلوب

سامية

بوجلطي
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األعضاءاألعضاء
الدالدّائمون ائمون 

األســـالك والرتباألســـالك والرتب
£ث£ثّلو اHستخدمWلو اHستخدمW£ث£ثّلو اإلدارةلو اإلدارة

- مفتشو البريد
- التقنيون السامون (كل الفروع)

- التقنيون (كل الفروع)
- اHلحقون الرئيسيون لإلدارة

- ملحقو اإلدارة
- مساعدو الوثائقيW أمناء احملفوظات

- كتاب مديرية رئيسيون
- احملاسبون اإلداريون الرئيسيون

- احملاسبون اإلداريون
- أعوان اإلدارة الرئيسيون

- الـعـامـلــون الـرئـيـسـيــون اHـتـخـصـصـون
للبريد

- العاملون الرئيسيون للبريد
- كتاب مديرية

- األعوان التقنيون (كل الفروع)
- أعوان اإلدارة

- الكتاب
- أعوان حفظ البيانات

Wاإلداري Wمساعدو احملاسب -
- العاملون اHتخصصون للبريد

- األعــــوان الــــتـــقــــنـــيــــون اHـــتــــخـــصــــصـــون
لتكنولوجيات اإلعالم واالتصال

- العمال اHهنيون خارج الصنف
- العمال اHهنيون من الصنف األول

- عاملو البريد
- رؤساء اHأمورين

- اHأمورون
- سائقو السيارات من الصنف األول

- اHأمورون اHتخصصون
- العمال اHهنيون من الصنف الثاني

- سائقو السيارات من الصنف الثاني
- احلجاب الرئيسيون

- أعوان اHكتب
- أعـوان الـتـنـظـيف والـتـنـفـيـض واHـيادة

الرئيسيون 
- أعـوان الـتـنـظـيف والـتـنـفـيـض واHـيادة
- العمال اHهنيون من الصنف الثالث

- احلجاب

األعضاءاألعضاء
اإلضافيون اإلضافيون 

األعضاءاألعضاء
الدالدّائمون ائمون 

األعضاءاألعضاء
اإلضافيون اإلضافيون 

اللجاناللجان

رقم 2

رقم 3

لويزة
زهواني

كمال حمادي

عبد العزيز
لوسيف

خالد تادونت

عبد الناصر
سايح

زهية زكري

حكيم إشيرة

حسW حلوان

زهية
براهيمي

جمال عبد
الناصر بلعابد

العيفة زيوان

إسحاق غني

فتيحة
بن بيحي
زوجة عفان

عائشة
بوزيدي

يوسف
حيدرة

باية العاج

مليكة بن
تورة

عبد اللطيف
مرسلي

زهير بن
حبيلس

كر�ة
بلخيري

عبد الرزاق
بنومشيارة

عبد احلميد
لعماري

كر¬ بوعافية

عبد القادر
فرحاوي

صالح معيزة

جازية بن
عيسى زوجة

قباض

مليكة بن
شنتور زوجة

عامر

سامية بورزاق

مليك رابية

طاهر مسعود

عبد احلفيظ
عسلي

مروان بوعون



بنك اجلزائربنك اجلزائر
مــــــــــــــــــــقــــــــــــــــــــرّر رقم ر رقم 12 -  - 02  م  مــــــــــــــــــــؤرؤرّخ فخ فـي ي 10 رج رجـب عب عــــــــــــــــــــام ام 1433
اHاHــــــــوافق وافق 31 م مــــــــايايــــــــو سو ســــــــنــــــة ة q2012 يq يــــــــتــــــــضــــــمّـن اعن اعــــــتــــــــمــــــاداد

مؤسسة مالية.مؤسسة مالية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

qإنّ محافظ بنك اجلزائر
- �قـتضى األمر رقم 96 - 09 اHؤرخ في 19 شعبان
عام 1416 اHوافق 10 ينـاير سنة 1996 واHتعـلق باالعتماد

qاإليجاري
- و�ـــــــقـــــــتــــــــضى األمــــــــر رقم 03 - 11 اHــــــــؤرّخ في 27
جــمـــادى الــثــانـــيــة عــام 1424 اHــوافق 26 غــشت ســنــة 2003
واHـتعـلّــق بالـنقـد والقـرضq اHعـدّل واHتـمّمq السيّـما اHواد
58 و62 و66  إلــــى 75 و80 إلــــى 83 و87  إلــــى 96 و99 و100

qو103 و104 و114 و141 منه
- و�ـقتـضى اHـرسوم الـرّئـاسيّ اHؤرّخ في 10 ربـيع
األوّل عــام 1422 اHــوافق 2 يـــونــيــو ســنــة 2001 واHــتــضــمّن

qمحافظ ونواب محافظ بنك اجلزائر Wتعي
- وبــــنـــــاء عــــلى اHـــــقــــرر رقم 11 - 01  اHــــؤرّخ في 19
مـــايـــو ســـنــة 2011  واHـــتـــضـــمـّن الــتـــرخــــيـص بـــتـــأســيس
اHــؤسـســة اHـالــيـة "إيــجـار لـيــزيـنـغ اجلـزائــر - شـركـة ذات

q"أسهم
- وبـــنــــاء عـــلى طـــلـب االعـــتـــــمـــاد اHــــقـــدّم بـــتـــاريخ 26
مـــارس ســــنـــة 2012 من قـــبل اHـــؤســـســـة اHـــالـــيـــة "إيـــجـــار

q"ليزينغ اجلزائر - شركة ذات أسهم

يقريقرّر ما يأتي :ر ما يأتي :

اHــاداHــادّة األولى :ة األولى : تــطـبــيــقــا ألحــكــام اHــادتـW 71 و92 من
األمــــر رقم 03 - 11 اHــــؤرّخ في 27 جـــمــــادى الـــثـــانــــيـــة عـــام
1424 اHـــوافــق 26 غــــشت ســــنـة 2003 واHــتـعــلـق بــالــنــقـد

والـقــرضq اHـعــدّل واHـتــمّمq يـتم اعــتـمــاد اHـؤســسـة اHــالـيـة
"إيـــجـــار لـــيــزيـــنغ اجلـــزائـــر - شـــركــة ذات أســـهم"q بـــصـــفــة

مؤسسة مالية.
يقع مقر اHؤسـسة اHالية "إيجـار ليزينغ اجلزائر -

شركة ذات أسهم"q بـ  01 شارع سدر اHرادية - اجلزائر.

يــخـــصص  لــهــذه اHـــؤســســة اHـــالــيــة رأســـمــال قــدره
ثالثـــة مـاليـــيــــر وخـــمــــســـمــــائـــة مــــلـــيــــون ديـــنــــار جـــزائـــري

(3.500.000.000 دج) .

اHـاداHـادّة ة 2 : : تـوضــع اHــؤسـسـة اHــالـيــة "إيـجـار لــيـزيـنغ
اجلـزائر - شـركة ذات أسهم" حتت إشـراف ومسـؤولية كل

من السّيدين :
qلوكال محمد بصفته رئيس مجلس اإلدارة -

- دودو عمر بصفته اHدير العام.

3 : : تــطــبــيــقــا لــلــمـادة 71 من األمــر رقم 03 -11 اHـاداHـادّة ة 
اHــــؤرّخ في 27 جـــمــــادى الـــثـــانــــيـــة عـــام 1424 اHــــــوافــق 26
غــــشـت ســــنـة 2003 واHـتــعــلـق بــالــنــقــد والــقــرضq اHــعـدّل
واHتمّمq �ـكن اHؤسـسة اHـالية "إيـجار لـيزيـنغ اجلزائر -
شــركـة ذات أســهم" الــقــيــام بــكل الـعــمــلــيــات اHـعــتــرف بــهـا
لـشـركات االعـتمـاد اإليجـاري بـاستـثنـاء عـملـيات الـصرف

والتجارة اخلارجية.

اHاداHادّة ة 4 : : �كـن أن يسحب هذا االعتماد :
- بطلب من اHؤسسة اHـالية أو تلقائيـا طبقا للمادة
95 من األمــر رقم 03 - 11 اHـؤرّخ في 27 جــمــادى الــثــانــيـة

عــــام 1424 اHـــــــوافــق 26 غــــــشـت ســــــنــــة 2003 واHــــتـــــعــــلق
qتمّمHعدّل واHا qبالنقد والقرض

- لألسباب اHـنصوص علـيها في اHادة 114 من األمر
رقم 03 - 11 اHــــؤرّخ في 27 جــــمــــادى الــــثــــانــــيــــة عـــام 1424
اHـــــــوافــق 26 غــــــشـت ســــــنــــة 2003 واHـــــتــــعـــــلـق بــــالـــــنـــــقــــد

والقرضq اHعدّل واHتمّم.

اHـاداHـادّة ة 5 : : يــجـب أن يــبـلغ بــنك اجلــزائــر بـكـل تـغــيــيـر
في أحـد الــعــنـــاصــر أو اHــعـلـومــات اHـكـــونــة Hـــلـف طــلـب

اعـتـمـاد هذه اHؤسسة اHاليّة.

اHاداHادّة ة 6 : :  ينـشر هــذا اHقـرّر في اجلريــدة الرّســمـيّة
للجمهـوريّة اجلـزائريّة الدّ�ـقراطيّة الشّعبيّة.

حـــرّر بـــاجلـــزائـــر في 10 رجب عــام 1433 اHــوافق 31
مايو سنـة 2012.

محممحمّد لكصاسيد لكصاسي
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