
العدد العدد 37
السالسّنة الواحدة واخلمسوننة الواحدة واخلمسون

االشتراكاالشتراك
سنويسنويّ

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

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

اجلزائر
تونس
اIغرب
ليبيا

موريطانيا

بلدان خارج دول
اIغرب العربي

سنـةسنـة

1070,00 د.ج د.ج

2140,00 د.ج د.ج

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

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

اIطلوب 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

اخلميس اخلميس 21 شعبان عام  شعبان عام 1435 هـهـ
اIوافق اIوافق 19 يونيو سنة  يونيو سنة 2014 م

اإلدارة والتّحرير
األمانة العاماألمانة العامّة للحكومةة للحكومة

WWW.JORADP.DZ

الطّبع واالشتراك
اIطبعة الراIطبعة الرّسميسمّية

حي البساتqX 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 للمشتركX خارج الوطن
بنك الفالحة والتّنمية الرّيفيّة 060.320.0600.12
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فهرسفهرس

اتاتّفاقيفاقيّات واتات واتّفاقات دوليفاقات دوليّة
Xيتـضمّن الـتصـديق على االتـفاق ب q2014 وافق 2 يـونـيو سـنةIمرسـوم رئاسيّ رقم 14-174 مؤرّخ في 4 شعـبان عام 1435 ا
حـكــومـة اجلــمـهــوريـة اجلـزائــريـة الــد|ـقــراطـيــة الـشــعـبــيـة وحـكــومـة اجلــمـهــوريـة الــفـرنــسـيــة حـول اإلعــفـاء اIـتــبـادل من
تـأشيرات اإلقـامة الـقصيـرة األجل حلامـلي جوازات الـسفـر الدبلـوماسـية أو للـخدمـةq اIوقع بـاجلزائر في 16 ديسـمبر
سنة 2013.................................................................................................................................................

مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة
مـرسوم تـنـفـيذي رقــم 14-180 مـؤرخ في 7 شـعـبـان عام 1435 اIـوافـق 5 يـونـيـو سـنة q2014 يـعـدل ويـتـمم اIرسـوم الـتـنـفـيذي
رقـم 97-406 اIــــؤرخ فــي 2 رجـــب عــــام 1418 اIــــوافق 3 نــوفـــمــبــر ســـنــة 1997 واIـــتــضــمن إحــداث صـــنــدوق الــضــمــان
والكفالة اIتبادلة في الترقية العقارية...........................................................................................................
مــرســوم تــنــفــيــذي رقــم 14-181 مـؤرخ في 7 شــعــبــان عـام 1435 اIـوافق 5 يــونــيــو ســنـة q2014 يــحــدد شــروط حــلــول صــنـدوق
الضـمان والكفـالة اIتبادلـة في الترقيـة العقارية مـحل مقتـني األمـالك الـعـقارية اIــغطاة بضـمـان الترقيــة العقاريـة
وكيفيات ذلك..............................................................................................................................................
مـرسـوم تــنـفـيـذي رقم 14-182 مـؤرخ في 7 شـعـبـان عـام 1435 اIـوافـق 5 يــونـيـو سـنـة q2014 يـحــدد شـروط وكـيـفــيـات تـسـديـد
االشــتـراكــات والــدفـعــات اإلجـــبـاريـــة األخـرى من طـرف اIــرقـX الـعـقــاريــX اIـنـــصـوص عــلـيــهـا فــي الـنـظـام الـداخـلي
لصندوق الضمان والكفالة اIتبادلة في الترقية العقارية.................................................................................

مراسيم فرديمراسيم فرديّة
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5  شعبان عام 1435 اIوافق 3  يونيو سنة q2014 يتضمّن إنهـاء مهام رئيس دائرة احملمدية بوالية
معسكر.....................................................................................................................................................
مــرســـوم رئــاسيّ مــؤرّخ في 5  شـــعــبــان عــام 1435 اIـــوافق 3  يــونــيــو ســنــة q2014 يــتــضــمّـن إنــهــاء مـــهــام مــكــلّـف بــالــدّراســات
والتلخيص بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي........................................................................................
مرسـومـان رئاسـيّان مـؤرّخان في 5  شعـبان عام 1435 اIوافق 3  يـونـيو سـنة q2014 يـتضـمّنـان  إنهاء مـهام مـفتـشX بوزارة
التعلـيم العالي والبحث العلمي...................................................................................................................
مرسـوم رئاسيّ مؤرّخ في 5  شعـبان عام 1435 اIوافق 3  يونـيو سنة q2014 يـتضـمّن إنهـاء مهام نـائب مديـر بوزارة الـصّيد
البحري واIوارد الصّيدية...........................................................................................................................
مـرسـوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 5  شـعـبـان عـام 1435 اIـوافق 3  يــونـيـو سـنـة q2014 يـتـضـمّـن تـعـيـX وال مـنـتـدب لـدى والي واليـة
اجلزائر ببراقي.........................................................................................................................................
مــرســـوم رئــاسيّ مــؤرّخ في 5  شــعــبــان عـام 1435 اIـوافق 3  يــونــيــو ســنــة q2014 يــتـضــمّـن تـعــيــX مــديــر الــتــكـويـن والـبــحث
واإلرشاد بوزارة الصّيد البحري واIوارد الصّيدية.........................................................................................

قرارات; مقرقرارات; مقرّرات; آراءرات; آراء

وزارة الداخلية واجلماعات احملليةوزارة الداخلية واجلماعات احمللية

قـرار وزاري مـشتـرك مؤرخ في 13 محـرم عام 1435 اIوافق 17 نـوفمـبـر سـنة q2013 يـعـدل ويتـمم القـرار الـوزاري اIشـترك
اIؤرخ في 12 جـمادى الـثانـية عام 1431 اIوافق 26 مايـو سنة 2010 الـذي يحدد تـعداد مـناصب الشـغل وتصـنيفـها ومدة
العقـد اخلاص باألعوان العـاملX في نـشاطات احلفظ أو الـصيانة أو اخلـدمات بعنـوان اإلدارة اIركزية لـوزارة الداخلية
واجلماعات احمللية........................................................................................................................................

قرار مؤرّخ في 21  محرّم عام 1435 اIوافق 25 نوفمبر سنة q2013 يتضمّن تشكيلة مجلس إدارة اIدرسة الوطنية لإلدارة..........
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فهرس (تابع)فهرس (تابع)

وزارة اGاليوزارة اGاليّة

قـــرار وزاري مـشتـرك مؤرخ في 12  ذي الـقـعـدة عام 1434 اIـوافق 18  سـبتـمـبر سـنة q2013 يـحـدّد كيـفـيـات تـنظـيم الـتـكوين
اIتخـصص لاللتـحاق ببـعض الرتب اIنـتمـية لألسالك اخلاصـة باإلدارة اIكـلّفة بـأمالك الدولـة واحلفظ العـقاري ومسح
األراضي ومحتوى برامجه..........................................................................................................................

قـرار وزاري مـشـترك مـؤرخ في 17 ذي الـقـعـدة عـام 1434 اIـوافق 23 سـبـتـمـبـر سـنـة q2013 يـعـدل  الـقـرار الـوزاري اIـشـترك
اIـؤرخ في 18 صفـر عام 1433 اIـوافق 12 يـنـاير سـنة 2012 الذي يـحـدّد كيـفـيـات تنـظـيم الـتكـوين اIـتخـصص لاللـتـحاق
ببعض الرتب اIنتمية لألسالك اخلاصة بإدارة اجلمارك ومحتوى برامجه............................................................

قـرار مؤرخ في 7  جمـادى األولى عـام 1434 اIوافق 20 مارس سـنة q2013 يـتضـمن تعـيX أعـضاء مـجلس إدارة وكـالة اإلعالم
اآللي للمالية العمومية................................................................................................................................

وزارة الثقافةوزارة الثقافة

قــرار وزاري مــشــتــرك مــؤرخ في 17 رجـب عــام 1433 اIـــوافق 7 يــونــيــو ســنــة q2012 يــحــدد تــصــنـــيف دور الــثــقــافــة وشــروط
االلتحاق باIناصب العليا التابعة لها..............................................................................................................

قـــرار وزاري مـشتـــرك مؤرّخ في 30 ربــيع الـثــاني عام 1435 اIوافق 2  مارس سـنة q2014 يتـضمّن إنـشـاء ملـحقـة بخـنشـلة
للمدرسة اجلهوية للفنون اجلميلـة لباتنـة......................................................................................................

قــرار مــؤرخ في 19  شــوّال عــام 1434 اIـــوافق 26 غــشـت ســنـة q2013 يــتــضــمّـن تــعــيــX أعــضــاء مــجــلس إدارة اIــســرح اجلــهــوي
�عسكر....................................................................................................................................................

قــرار مـؤرّخ في 28  مـحــرّم عـام 1435 اIـوافق 2  ديـســمــبــر ســنـة q2013 يــتـضــمّن اســتــخالف عـضــوين فـي اجملـلس الــتــوجــيـهي
للمكتبة الرئيسية للمطالعة العمومية لواليـة تيبـازة....................................................................................

قـــرار مــؤرّخ فـي 28  مــحــرّم عـام 1435 اIـوافق 2  ديـــســمـــبــر ســـنــة q2013 يـــتــضــمـّـن اســتـــخـالف أعــضـــاء فـي الــمـــجـلــس
الـتـوجـيـهـي لـلـمـكـتـبـة الـرئــيـسية للمطالعة العمومية لواليـة مستغـا�........................................................

قرار مؤرّخ في 28  محـرّم عام 1435 اIوافق 2  ديسمـبر سنة q2013 يـتضمّن اسـتخالف عضـو في اجمللس التـوجيهي لـلمكـتبة
الرئيسية للمطالعة العمومية لواليـة سعيدة.................................................................................................

وزارة البريد وتكنولوجيات وزارة البريد وتكنولوجيات اإلعالم واالتصالاإلعالم واالتصال

قـــرار وزاري مــشــتـــرك مــؤرّخ في 12 صــفــر عــام 1434 اIـــوافق 26  ديــســمـــبــر ســنــة q2012 يــحــدّد كــيـــفــيــات تـــنــظــيم الـــتــكــوين
اIتخصص لاللتحاق برتبة مفتش رئيسي للبريد ومحتوى برنامجه...............................................................
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اتاتّفاقيفاقيّات واتات واتّفاقات دوليفاقات دوليّة
مـــرســـوم رئـــاسيمـــرســـوم رئـــاسيّ رقم  رقم 14-174 مــؤر مــؤرّخ في خ في 4 شـــعـــبـــان عـــام شـــعـــبـــان عـــام
1435 اIـــــوافق  اIـــــوافق 2 يـــــونــــــيـــــو ســـــنـــــة  يـــــونــــــيـــــو ســـــنـــــة q2014 يـــــتــــــضـــــمq يـــــتــــــضـــــمّن

الــتــصــديق عــلى االتــفــاق بــX حــكــومــة اجلــمــهــوريـةالــتــصــديق عــلى االتــفــاق بــX حــكــومــة اجلــمــهــوريـة
اجلـــزائـــريــــة الـــد|ـــقـــراطــــيـــة الـــشـــعـــبــــيـــة وحـــكـــومـــةاجلـــزائـــريــــة الـــد|ـــقـــراطــــيـــة الـــشـــعـــبــــيـــة وحـــكـــومـــة
اجلــمـهــوريـة الــفـرنــسـيـة حــول اإلعـفــاء اIـتــبـادل مناجلــمـهــوريـة الــفـرنــسـيـة حــول اإلعـفــاء اIـتــبـادل من
تأشيرات اإلقـامة القصـيرة األجل حلاملي جوازاتتأشيرات اإلقـامة القصـيرة األجل حلاملي جوازات
السـفـر الـدبـلومـاسـيـة أو لـلـخدمـةq اIـوقع بـاجلـزائرالسـفـر الـدبـلومـاسـيـة أو لـلـخدمـةq اIـوقع بـاجلـزائر

في في 16 ديسمبر سنة ديسمبر سنة 2013.
ـــــــــــــــــــــــــ

qإنّ رئيس اجلمهوريّة
qبناء على تقرير وزير الشؤون اخلارجيّة -

qادّة 77-11 منهIال سيّما ا qوبناء على الدّستور -
- وبعـد االطّالع على االتـفاق بـX حكومـة اجلمـهورية
اجلـزائــريـة الـد|ــقـراطـيــة الـشـعــبـيـة وحــكـومـة اجلــمـهـوريـة
الـفــرنـســيـة حــول اإلعـفــاء اIـتــبـادل من تــأشـيــرات اإلقـامـة
الـــــــقــــــــصــــــــيــــــــرة األجـــل لــــــــحــــــــامـــــــلـي جــــــــوازات الـــــــســــــــفــــــــر
الـــدبــــلــــومـــاســـيـــة أو لـــلـــخـــدمـــةq اIــوقـع بـــاجلــزائـــر في 16 

q2013 ديسمبر سنة
يـرسم مـا يأتي :يـرسم مـا يأتي :

اIــــادة األولى : اIــــادة األولى : يـــصــــدق عـــلى االتــــفـــاق بـــX حــــكـــومـــة
اجلـمــهـوريـة اجلــزائـريـة الــد|ـقـراطــيـة الـشــعـبـيــة وحـكـومـة
اجلـــمـــــهـــــوريــــة الـــفــــرنــــســـيــــة حــــول اإلعـــفــــاء اIــــتـــبــــادل من
تــــأشـــــيـــــرات اإلقـــــامـــــة الــــقـــــصـــــيـــــرة األجــل لـــــحـــــامـــــلـي
جــوازات الــســفــــر الـدبــلـومـاســـيــة أو لـلـخـدمـةq الــمــوقع
بـــالــــجــــزائـــر في 16  ديـــســــمـــبــــر ســـنـــة 2013 ويــــنــــشـــر في
اجلـريـدة الـرّسـمـيّـة لـلـجـمـهـوريّـة اجلـزائـريّـة الـدّ|ـقـراطـيّـة

الشّعبيّـة.
اIـادة اIـادة 2 : : يـنشـر هـذا اIـرسـوم في اجلريـدة الـرّسـمـيّة

للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ|قراطيّة الشّعبيّة.
حـــرّر بـــاجلـــزائـــر في 4 شـــعـــبـــان عــام 1435 اIــوافق 2

يونيو سنة 2014.
عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة

ـــــــــــــــــــــــــ
اتفاق بX حكومة اجلمهورياتفاق بX حكومة اجلمهوريّـة اجلـزائريـة اجلـزائريّـةـة

الدالدّ|قراطي|قراطيّـة الشـة الشّعبيعبيّـة وحكومة اجلمهورية الفرنسيةـة وحكومة اجلمهورية الفرنسية
حول اإلعفاء اIتبادل من تأشيرات اإلقامة القصيرةحول اإلعفاء اIتبادل من تأشيرات اإلقامة القصيرة

 األجل حلاملي جوازات السفر الدبلوماسية أو للخدمة األجل حلاملي جوازات السفر الدبلوماسية أو للخدمة

إن حـــكـــومــة اجلـــمــهـــوريّـــة اجلــزائـــريّــة الـــدّ|ـــقــراطـــيّــة
qالشّعبيّـة

qوحكومـة اجلمهورية الفرنسية

q"Xشـار إليهما فيما يأتي بـ "الطرفIا

إذ حتـذوهمـا الـرغـبـة في تشـجـيع تـطـوير عالقـاتـهـما
qورغبة منهما في تسهيل تنقل رعاياهما qالثنائية

اتفقتـا على مـا يأتي :اتفقتـا على مـا يأتي :

اIادة األولىاIادة األولى

يـسـمح لــرعـايـا اجلـمـهـوريـة اجلــزائـريـة الـد|ـقـراطـيـة
الــشـعــبـيــة (الـذيـن يـتــنـقــلـون في مــهـمــة أو بـصــفـة خــاصـة)
احلاملX جلواز سفر دبلوماسي أو للخدمة ساري اIفعول
دخـول جـمـيـع تـراب اجلـمــهـوريـة الـفــرنـسـيــة دون تـأشـيـرة
إلقـامـة مــتـواصـلـة أو مــتـعـددة ال تـتــعـدى مـدتـهــا اإلجـمـالـيـة
تـســعـX (90) يــومـا خـالل فـــتـــرة مــدتــهـا مــائــة وثـمــانـون
q(180) يـومـا في أراضي الـدول األعـضـاء في فـضـاء شـنغن
أو في أي جـــزء من تــراب اجلـــمـــهــوريـــة الـــفــرنـــســـيــة غـــيــر

التابع لهذا الفضاء.

اIادة اIادة 2

يـــســــمح لـــرعــــايـــا اجلــــمـــهــــوريـــة الــــفـــرنــــســـيــــة (الـــذين
يتـنقلون في مـهمة أو بـصفة خاصـة) احلاملـX جلواز سفر
دبـلوماسي أو للـخدمة سـاري اIفعولq الـدخول إلى جميع
تـراب اجلـمهـورية اجلـزائـرية الـد|ـقراطـية الـشـعبـيةq دون
تــأشــيــرة دخــول إلقـــامــة مــتــواصــلــة أو مـــتــعــددة ال تــتــعــدى
مدتها اإلجمالية تسعX (90) يوما خالل فترة مدتها مائة
وثــمــانـون (180) يــومــا في تــراب اجلــمــهــوريــة اجلــزائــريــة

الد|قراطية الشعبية.

اIادة اIادة 3

qXالـــــطــــرفــــ Xيــــجب عـــــلى رعـــــايــــا كـل من الــــدولـــــتــــ
احلـاملX جواز سـفر دبلومـاسي أو للخدمـةq احلصول على
تـــأشــــيـــرة من أجـل إقـــامـــة أو عــــدة إقـــامـــات تــــتـــعـــدى اIـــدة

اIذكورة في اIادّتX 1 و2 من هذا االتفاق.

اIادة اIادة 4

يـلـتـزم رعـايــا كل من الـدولـتـX الـطـرفـqX احلـامـلـون
جواز سـفـر دبلـومـاسي أو للـخـدمة واIـشار إلـيـهم في هذا
االتـــفـــاقq بــــاحـــتــــرام الـــتــــشـــريـع اIـــعـــمــــول به خـالل فـــتـــرة
إقــامــتــهم فـي تـراب الــطــرف اآلخــر وبــاحــتــرام اIــعــاهـدات

الدولية التي هما طرف فيها.



5 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 37 21 شعبان عام  شعبان عام 1435 هـ هـ
19 يونيو سنة  يونيو سنة 2014 م م

اIادة اIادة 5
يتبــادل الطرفــان عبـر القنـــاة الدبـلوماسـيةq �اذج
عن جـــوازات ســــفـــرهـم الـــدبــــلـــومــــاســـيــــة ولـــلــــخـــدمــــة قـــيـــد
التـداولq ويحـيطـان بـعضـهمـا علـما بـشروط مـنح وتداول
هـــــذه اجلــــــوازات. يــــبــــلـــغ كــل مــن الــــطــــــرفــــX الــــطــــــرف
اآلخــــــر بـــــأي تـــــعـــــديل يـــــطـــــرأ عــــلـى شـــــكل هـــــذه اجلــــوازات
وشــروط مـنـحــهـاq أو تـداولــهـا قــبل سـتـX (60) يــومـا عـلى
األقل من بدء الـعمل بـهاq ويـقدم له الـنمـاذج اجلديـدة لهذه
اجلــوازات. يــبــلغ الــطـــرف اآلخــر عن جــمــيع حــاالت ضــيــاع
جواز السفر الدبلوماسي أو للخدمة أو سرقته أو إلغائه

في أجـل مدته ستون (60) يوما.
اIادة اIادة 6

تـتم تـسـوية الـصـعـوبـات اIـتـعـلـقـة بـتـفـسـيـر وتـنـفـيذ
هذا االتفاق عبر القناة الدبلوماسية.

اIادة اIادة 7
يدخل هذا االتفـاق حيّز التّنـفيذ في اليوم األول من
الـشـهــر الـثـانيq الـذي يــلي تـاريخ آخـر إشــعـار أرسل عـبـر
الـقـنـاة الـدبــلـومـاسـيــة بـخـصـوص اسـتــكـمـال كل طـرف من
الــطـــرفـــX اإلجـــراءات الـــداخــلـــيـــة اIـــطـــلــوبـــة لـــدخـــول هــذا

االتفاق حيّز التّنفيذq ويبرم Iدة غير محددة.
يــــجـــوز لــــلـــطــــرفـــX إدخــــال تـــعــــديالت ومالحـق لـــهـــذا
qاالتــفــاق والــتي تــشــكـل جــزءا ال يــتــجــزأ من هــذا االتــفـاق
وتـــدخل حـــيّـــز الــتّـــنـــفــيـــذ وفـــقــا لـــنـــفس الـــشــروط اIـــقــررة

بدخول حيّز التّنفيذ على شكل بروتوكوالت منفصلة.

qيـلـغي هذا االتـفـاق عـند تـاريخ دخـوله حيّـز الـتّنـفـيذ
Xيوم عشرة يوليو سنة ألف Xالـطرف Xوقع بIاالتفاق ا
وسبعة اخلاص باإلعـفاء اIتبادل لتأشـيرة اإلقامة قصيرة

اIدى حلاملي جوازات سفر دبلوماسية.

اIادة اIادة 8

يــجــوز لـــكل من الـــطــرفــX إنـــهــاء هــذا االتـــفــاق عــبــر
Xإشعار خـطي. يصـبح هذا اإلنـهاء نافـذا بعـد مضي تـسع
(90) يوما على تاريخ اإلشعار اخلطي اIسبق اIرسل عبر

القناة الدبلوماسية.

كـــمـــا |ـــكن كـل من الـــطـــرفـــX تـــعـــلـــيـق الـــعـــمل بـــهـــذا
االتـفــاق كـلـيــا أو جـزئـيــاq عـلى أن يـتم اإلخــطـار بـالــتـعـلـيق

ورفع هذا اإلجراء عبر القناة الدبلوماسية.

وإثـباتا Iا تـقدمq قام اIـوقعان أدناهq اخملـوالن قانونا
لهذا الغرضq بالتوقيع على هذا االتفاق.

حــرّر بـاجلـزائــر بـتـاريخ 16 ديــسـمـبــر سـنـة 2013 من
qالــعــربــيــة والــفــرنــســيـة Xبــالــلــغــتـ qXأصــلــيــتــ Xنــســخـتــ

وللنصX ذات احلجية القانونية.

عن حكومة اجلمهورية اجلزائريةعن حكومة اجلمهورية اجلزائرية
الد|قراطية الشعبيةالد|قراطية الشعبية

وزير الشؤون اخلارجيةوزير الشؤون اخلارجية
السيد رمطان لعمامرةالسيد رمطان لعمامرة

عن حكومةعن حكومة
اجلمهورية الفرنسيةاجلمهورية الفرنسية

وزير الداخليةوزير الداخلية
السيد مانويل فالسالسيد مانويل فالس

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 11-04 اIــــؤرخ في 14
ربـيع األول عام 1432 اIـوافق 17 فـبـرايـر سـنة 2011 الـذي

 qيحدد القواعد التي تنظم نشاط الترقية العقارية

- و�قـتـضى اIـرسـوم الـرئـاسي رقم 14-145 اIـؤرخ
في 28 جـمــادى الـثـانــيـة عـام 1435 اIـوافق 28 أبــريل سـنـة

qالوزير األول Xتضمن تعيI2014 وا

- و�قـتـضى اIـرسـوم الـرئـاسي رقم 14-154 اIـؤرخ
فـي 5 رجـب عــــــــام 1435 اIـــــــــوافق 5 مـــــــــايــــــــــو ســـــــــنـــــــــة 2014

qأعضاء احلكومة Xتضمن تعيIوا

- و�ـقتـضى اIرسوم الـتنـفيذي رقم 97-406 اIؤرّخ
في 2 رجب عـــــام 1418 اIـــــوافق 3 نـــــوفـــــمـــــبـــــر ســـــنــــة 1997
واIــتـضـمن إحــداث صـنـدوق الـضــمـان والـكــفـالـة اIــتـبـادلـة

qفي الترقية العقارية

مـرســوم تــنـفــيـذي رقــممـرســوم تــنـفــيـذي رقــم 14-180 مـؤرخ في  مـؤرخ في 7 شـعــبــان عـام شـعــبــان عـام
1435 اIــوافـق  اIــوافـق 5 يــونـــيـــو ســـنــة  يــونـــيـــو ســـنــة q2014 يـــعـــدل ويـــتــممq يـــعـــدل ويـــتــمم

اIــــرســـوم الــــتــــنــــفــــيــــذي رقـم اIــــرســـوم الــــتــــنــــفــــيــــذي رقـم 97-406 اIـــــؤرخ فــي  اIـــــؤرخ فــي 2
رجــب عــــام رجــب عــــام 1418 اIـــوافق  اIـــوافق 3 نـــوفـــمـــبــر ســــنــة  نـــوفـــمـــبــر ســــنــة 1997
واIـــتـــضـــمـن إحـــداث صـــنـــدوق الـــضــــمـــان والـــكـــفـــالـــةواIـــتـــضـــمـن إحـــداث صـــنـــدوق الـــضــــمـــان والـــكـــفـــالـــة

اIتبادلة في الترقية العقارية.اIتبادلة في الترقية العقارية.
ـــــــــــــــــــــــــ

qإنّ الوزير األول
qدينةIبناء على تقرير وزير السكن والعمران وا  -
- وبـناء على الـدستـورq ال سيمـا اIادتان 85-3 و125

q( الفقرة 2) منه
- و�ـقتـضى اIرسـوم التـشريعي رقم 93-01 اIؤرّخ
في 26 رجب عـــــام 1413 اIـــــوافق 19 يـــــنــــــايـــــر ســـــنـــــة 1993
واIـتـضمن قـانـون اIـالـيـة لـسـنة q1993 ال سـيـمـا اIـادة 131

qمنه

مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة
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- و�ـقتـضى اIرسوم الـتنـفيذي رقم 13-386 اIؤرّخ
في 15 مــحــرّم عــام 1435 اIــوافق 19 نــوفــمـــبــر ســنــة 2013
الذي يـحـدد تـشـكيـلـة اجملـلس األعـلى Iـهنـة اIـرقي الـعـقاري

qوتنظيمه وسيره
 qوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي : 
اIــادة األولى :اIــادة األولى :  يــعــدل ويــتــمـم  هــذا اIــرســوم  أحــكـام
اIــرسـوم الــتــنــفــيـذي رقم 97-406 اIـؤرّخ في 2 رجب عـام
1418 اIـوافق 3 نـوفـمبـر سـنة 1997 واIـذكـور أعالهq طـبـقا

ألحــكـام اIـواد 54 و55 و56 من الــقـانـون رقم 11-04 اIـؤرّخ
في 14 ربـــيع األول عـــام 1432 اIــــوافق 17 فــــبــــرايـــر ســــنـــة

2011 واIذكور أعاله.

اIـادة اIـادة 2 :  :  تــعـدّل وتــتــمم أحــكــام اIـادة 3 مـن اIــرسـوم
الــــتـــــنـــــفــــيـــــذي رقم 97-406 اIـــــؤرّخ في 2 رجب عـــــام 1418
اIوافق 3 نوفمبر سنة 1997  واIذكور أعالهq كما يأتي :

"  اIادة 3 : يهدف الصندوق إلى :
- اسـتـــحـداث الـضــمـانــاتq عــنــد االكــتــتــابq الــتي
يــلــتـزم بــهــا اIــرقـون الــعــقــاريـون وتــســيــيـرهــاq وال ســيــمـا

منها تلك اIتعلقة بـما يأتي :
* تعـويض الـتـسـديـدات  الـتي يـدفـعـهـا اIـقـتنـون في
شـكل تــســبـيــقـات عــلى الــطـلب بــعــنـوان عــقـود الــبــيع عـلى

qالتصاميم
qإتمام األشغال *

qـهنـية والـتقـنيةIالتـغطـية الـواسعة اللـتزامـاتهم ا *
Xحـــسب الـــكــــيـــفـــيـــات احملـــددة �ـــوجـب قـــرار مـــشـــتـــرك بـــ

الوزيرين اIكلفX بالسكن واIالية.
- احلـلــول مـحل اIــقــتـنــX في حـالــة ســحب االعـتــمـاد
من اIـــرقي الــعــقـــاري واســتــئــنــاف أشـــغــال إتــمــام اإلجنــاز
بــــالــــتــــزام مــــرق عـــقــــاري آخــــر عــــلى حــــســــاب اIــــرقي اخملل
qدفوعةIبالتزاماته وبدال عنه وذلك في حدود  األموال ا

- تــسـيــيـر انــتـســاب اIـرقــX الـعــقـاريـX اIــعـتــمـدين
qXالعقاري Xفي اجلدول الوطني للمرق XسجلIا

- ضــمـان مـتـابـعـة وتـسـيـيــر احلـسـابـات الـتي تـسـجل
qدفوعة من أصحاب حفظ احلقIالتسبيقات ا

- الــــقـــيــــام بــــكل الــــعـــمــــلـــيــــات الــــتـــجــــاريــــة واIـــالــــيـــة
qوالعقارية ذات الصلة �شروعه

- اســـتــــحـــداث كل فــــرع وأخـــذ كل اIــــســـاهـــمـــات ذات
qالصلة �جال نشاطه

- إجنـــــــــاز كـل دراســـــــــة ونــــــــشـــــــــر كـل اIـــــــــعــــــــلـــــــــومــــــــات
واIــــنـــشــــورات اIـــتــــخــــصـــصــــة الـــتي تــــهــــدف إلى تـــطــــويـــر

الترقية العقارية.

|ـــــكن أن يـــــكــــلـف الــــصـــــنـــــدوقq عــــلـى أســــاس دفـــــتــــر
Xـــوجـب قـــرار مـــشـــتـــرك بـــ� qـــصـــادق عـــلــــيهIالــــشـــروط ا
qـــالـــيــةIــــكــلـف بــاIـــكـــلف بـــالــســــكن والــــوزيـــر اIالــوزيـــر ا
بـأنشـطـة إضافـيـةq طبـقـا ألحكـام اIادة 56 من الـقانون رقم
11-04 اIـــــؤرخ في 14 ربــــــيع األول عـــــام 1432 اIـــــوافق 17

فبراير سنة 2011 واIذكور أعاله.

وزيـــادة عــلى الــتــعـــويــضــات اIــالـــيــة الــتي تـــمــنــحــهــا
الــــدولـــة بـــعـــنـــوان تـــبــــعـــات اخلـــدمـــة الـــعـــمــــومـــيـــة اIـــوكـــلـــة
لـــلــــصـــنــــدوق وكـــذا الــــنـــشـــاطــــات والـــواجــــبـــات اإلضــــافـــيـــة
اIـــنـــصــوص عـــلـــيـــهـــا في الـــفـــقـــرة الـــســابـــقـــةq يـــحـــدد دفـــتــر
الــشـروط هـذاq كـيــفـيـات مــتـابـعـة احلــسـابـات الــتي تـسـجل
تــســبــيــقــات أصـــحــاب حــفظ احلق الــذيـن وقــعــوا عــلى عــقــد
حــفظ احلق وفـق أحــكــام اIــادة 27 من الــقــانــون رقم 04-11
اIـؤرخ في 14 ربــيـع األول عـام 1432 اIـوافق 17 فـــبـــرايـر

سنة 2011 واIذكور أعاله ".

اIـادة اIـادة 3 :  :  تــعـدّل وتــتــمّم أحــكــام اIـادة 4 مـن اIــرسـوم
الــــتـــــنـــــفــــيـــــذي رقم 97-406 اIـــــؤرّخ في 2 رجب عـــــام 1418

اIوافق 3 نوفمبر سنة 1997 واIذكور أعالهq كما يأتي :

"    اIــــادة 4 : يـــجـب عــــلى كل مــــرق عــــقــــاري مـــعــــتــــمـــد
ومـــســجـل في اجلــدول الـــوطــني لـــلــمــرقـــX الــعـــقــاريــX أن

ينتسب إلى الصندوق.

ويــخـــول االنــتــســاب إلـى الــصــنــدوق لــلـــمــرقي صــفــة
اIتعاون.

ويـؤدي عــدم الـتـوقــيع عـلى الــنـظـام الــداخـلي أو عـدم
دفع االشـــــتـــــراكــــات والـــــتـــــســــديـــــدات اإلجـــــبــــاريـــــة األخــــرى
اIـــــســــتـــــحــــقـــــة  إلى وقـف انــــتــــــســـــاب اIـــــرقي وطـــــرده من
اجلــمــعـــيــة الــعـــامــة لـــلــصــنـــدوق ومن هــيـــئــاتـه الــقــانـــونــيــة

األساسية".

اIادة اIادة 4 :  : تعـدّل أحكام اIادة 6 من اIرسـوم التنفيذي
رقـم 97-406 اIـــــــــــؤرّخ فـي 2 رجـب عـــــــــــام 1418 اIـــــــــــوافـق 3

نوفمبر سنة 1997 واIذكور أعالهq كما يأتي :
"  اIــــــــادة 6 : حتـــــــــدد شـــــــــروط االنـــــــــتـــــــــســـــــــاب ومــــــــــنح
الـضمـانات اIـسـتحـقة من اIـرقX ومـبالـغهـا وكذا تـسيـير
احلــســابــات الـتـي تـســجل تــســبــيــقــات أصـحــاب حــفظ احلق
وكـــيـــفـــيـــات ذلـكq �ـــوجب الـــنـــظـــام الــــداخـــلي لـــلـــصـــنـــدوق
اIـــــوافـق عـــــلـــــيـه بــــــمــــــوجــب قـــــرار مـن الـــــوزيـــــر اIــــــكـــــلف

بالسكن".

اIـــــادة اIـــــادة 5 :   :  تـــــعــــــدّل وتـــــتـــــمـم أحـــــكـــــام الــــــمـــــادة 21 من
الـــمـرسـوم الــتــنــفــيـذي رقـم 97-406 اIــؤرّخ فـي 2 رجـب
qــذكــور أعالهIـوافق 3 نــوفــمــبــر ســنـة 1997 واIعـام 1418 ا

كما يأتي :
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" اIـادة 21 : ال يــجـوز أن يــجـتــمع في جلـنــة الـضــمـان
قصد دراسة طلب الضمان :

- أولـيــاء وأقـارب اIـرقــX الـعـقـاريــX حـتى الـدرجـة
الــرابــعــة دون اســتــثــنــاءq بـالــنــســــبــة لــلــعــمــلــيـات الــتي ¥

qإدراجــها في جدول األعمال
- األشــخــاص أو أزواج األشـخــاص الــذين يـتــقــاضـون
من اIرقX العقـاريX أجرا أو راتبا مقابل أدائهم نشاطا

qمعينا
- اIــــرقــــون الــــعــــقــــاريــــون وأعــــضــــاء مــــجــــلس اإلدارة
وأعـضــاء هـيــئـة الــتـســيـيـر ومــجـلـس اIـراقـبــة أو أزواجـهم
وأصـــول وفــروع وأعـــضـــاء مـــجــلـس اإلدارة أعــضـــاء هـــيـــئــة
الــــتـــســــيـــيــــر ومــــجـــلس اIــــراقــــبـــة الــــذين يــــشـــتــــغــــلـــون في

مؤسسات الترقية العقارية".

اIــــــادةاIــــــادة  6 : :  تـــــــعــــــدّل أحـــــــكــــــام اIــــــادة 22 من اIـــــــرســــــوم
الــــتـــــنـــــفــــيـــــذي رقم 97-406 اIـــــؤرّخ في 2 رجب عـــــام 1418
اIوافق 3 نوفمبر سنة 1997 واIذكور أعالهq  كما يأتي :
" اIـادة 22 : |ـكن كل مـرق عـقـاري غـيـر راض بـقـرار
جلــنـــة الــضـــمــان أن يـــودع من جــديـــد طــلـــبه لـــدى  الــلـــجــنــة
نـفــسـهـاq وإرفــاقه بـكل اIــعـلـومــات أو الـعــنـاصـر اإلضــافـيـة
الــتي من شـــأنــهــا تــغــيـــيــر الــقــرار الــذي اتــخـــذته الــلــجــنــة

اIذكورة.
qوفي حــالـة مـا إذا أبــقت الـلــجـنـة عــلى قـرارهـا األول
فـإنه |كن اIـرقي الـعقـاري إيداع طـعن لـدى جلنـة الطـعون

اIذكورة في اIادة 22 مكرر أدناه".

اIادةاIادة  7 : :  تـدرج في اIرسـوم التـنفـيذي رقم 406-97
اIــــؤرّخ في 2 رجـب عـــام 1418 اIــــوافق 3 نـــوفـــمــــبـــر ســـنـــة

1997 واIذكور أعالهq مادة 22 مكررq حترر كما يأتي :

" اIــادة 22 مــكــرر : تــنـــشــأ جلــنـــة طــعــون تـــتــكــون من
اخلمسة أعضاء  (5) اآلتي ذكرهم :

qكلف بالسكنIثل الوزير ا¦ -
qرئيس مكتب اجلمعية العامة للصندوق أو ¦ثله -

qرئيس مجلس إدارة الصندوق أو ¦ثله -
qرئيس مجلس أخالقيات الصندوق أو ¦ثله -

- اIدير العام للصندوق أو ¦ثله.
يرأس جلنة الطعون ¦ثل الوزير اIكلف بالسكن.

تتـخـذ قـرارات جلنـة  الـطعـون بـاألغـلبـيـة الـبسـيـطة.
وفـي حـالــة تـســاوي عــدد األصـواتq يــكـون صــوت الــرئـيس

مرجحا".

8 : :  تـعدّل وتـتـمم  أحكـام اIادة 23 من اIـرسوم اIادةاIادة  
الــــتـــــنـــــفــــيـــــذي رقم 97-406 اIـــــؤرّخ في 2 رجب عـــــام 1418
اIوافق 3 نوفمبر سنة 1997 واIذكور أعالهq  كما يأتي :

"  اIــادة 23 : تـــتــكـــون اجلــمـــعــيـــة الــعـــامــة اIـــنــصــوص
Xالــــعــــقــــاريـــ XــــرقـــIـــــادة 8 أعاله مـن كل اIعـــــلــــــيـــــهـــــا فـي ا
Xـادة 4 أعاله. وتـنـتـخب مـن بIوفـق مـفـهـوم ا XــنـتـسـبـIا

أعضائها :
qمكتب اجلمعية العامة -

qمجلس األخالقيات -
qمجلس التأديب -

- اIمثلX في اجمللس األعلى Iهنة اIرقي العقاري.
وتــعـد نـظــامـهـا الــداخـلي الــذي يـجب أن يــتـطـابق مع
qــادة 6  أعالهIــذكــور في اIالــنـــظــام الــداخــلي لــلــصــنــدوق ا

وتصادق عليه.
جتـتـمع اجلـمـعـيـة الـعـامـة مرة واحـدةq عـلى األقلq في
الــســنــة في دورة عــاديــة و|ــكن أن جتــتــمع في دورة غــيــر
عـاديةq بنـاء على اقتـراح من رئيس اIكـتب أوثلثي (3/2)

أعضائها على األقل.
حتــدد الــقــواعــد الــتي حتــكم الــعـالقــات بــX اجلــمــعــيـة
العامة وأجهزة التسيير واإلدارة �وجب النظام الداخلي

للصندوق اIذكور في اIادة 6 أعاله".

اIادةاIادة  9 : :  تـدرج في اIرسـوم التـنفـيذي رقم 406-97
اIــــؤرّخ في 2 رجـب عـــام 1418 اIــــوافق 3 نـــوفـــمــــبـــر ســـنـــة

1997 واIذكور أعالهq مادة 24 مكررq حترر كما يأتي :

"  اIادة 24 مكرر : يتكون مـكتب اجلمعية العامة من
خمسة (5) أعضاء :
qالرئيس -

qثالثة (3) نواب للرئيس -
- مقرر.

ينتخب أعضـاء مكتب اجلمعية العامة Iدة ثالث (3)
سنوات قابلة لـلتجديد مرة واحدة. وال |كن أن ينتخبوا

 من جديد إال بعد مرور مدة تساوي عهدة انتخابية.
يـشــارك اIـديـر الــعـام لــلـصـنــدوق في أشـغــال مـكـتب

اجلمعية العامة بصوت استشاري.
تـتــخـذ قــرارات مـكــتب اجلــمـعــيـة الــعـامــة بـاألغــلـبــيـة
الـبسـيـطة. وفي حـالة تـسـاوي عدد األصـواتq يكـون صوت

الرئيس مرجحا.
qيـجـتمع مـكـتب اجلمـعـية الـعـامة في مـقـر الصـندوق
بـــنــــاء عــــلى اســــتـــدعــــاء من رئــــيــــسه أربع (4) مـــرات عـــلى
األكثـر في السـنةq قصـد دراسة مـا يأتيq قـبل عرضه على

اجلمعية العامة :
qالتقرير السنوي للصندوق -
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qالترشيحات حملافظ احلسابات -
- نـــتـــائـج أعـــمـــال مـــخـــتـــلف األجـــهـــزة اIـــنـــبـــثـــقـــة عن
اجلــمـعــيــة الـعــامـةq ال ســيــمـا مــجــلس األخالقـيــات ومــجـلس

qاالنضباط
- الترشحات لتجديد مجلس اإلدارة.

تــتـولى  مـديــريـة الــصـنـدوق أمــانـة مـكــتب اجلـمــعـيـة
العامة".

اIــادةاIــادة  10 : :  تـــدرج فــي الـــمــــرســوم الـــتـــنــفـــيــذي رقم
97-406 اIــورّخ في 2 رجب عــام 1418 اIــوافق 3 نــوفــمــبــر

ســنـة 1997 والـمــذكـور أعـالهq مـادة 24 مــكـرر q2 تــحـرر
كما يأتي :

"    اIادة 24 مـكرر 2 :  مـجـلس األخالقيـات جـهاز دائم
في اجلمعية العامة.

يـتــكــون مـجــلس األخالقــيــاتq اIــوضـوع حتت ســلــطـة
مـكتب اجلـمـعيـة الـعامـةq من ثـمانـية (8) أعـضاء تـنـتخـبهم

اجلمعية العامة.
يفـصل مـجلس األخالقـيـات في اخلالفـات والنـزاعات

: Xاحملتملة التي تقع ب
- مديـرية الصـندوق واIـنتـسبـX والذين لـهم عالقة
بــاIـــهــنــةq بــاســـتــثــنــاء اجلــوانـب اIــالــيــةq الــتـي لــيــست من

qاختصاصه
XــــرقـــIوزبــــائـــنــــهـم وكــــذا ا Xالــــعــــقــــاريــــ XــــرقــــIا -

العقاريX فيما بينهم.
يــبــدي مــجــلس األخالقــيــات رأيــا  في الــتــرشــيــحـات
جملـلس اإلدارة ومـجلـس االنضـبـاط وكذا كـل التـدابـير ذات
الــــطـــابع االنـــضــــبـــاطيq فــــيـــمـــا يـــخـص اIـــنـــتـــســــبـــqX قـــبل

دراستها من مكتب اجلمعية العامة.
qبـكل الوسائل القـانونية qيـسهر مجـلس األخالقيات
عـلى ضـمـان الـسـمـعـة احلـسـنـة لـلـمـهـنـة وازدهـارهـا. وبـهـذه
الصـفـة يقـدم  كل اآلراء واالقـتراحـات والـتدابـيـر الرامـية
إلى احلفـاظ عـلى نزاهـة اIهـنـة وصورتـها وتـشـجيع تـطور
الـتــرقــيـة الــعــقـاريــة وحتـســX قــواعـد تــسـيــيــر الـصــنـدوق

وسيره.
تــدوم عــهـــدة أعــضــاء مـــجــلس األخالقـــيــات خــمس (5)
سنـوات متتـاليةq وال |ـكن أن ينتـخبوا من جـديد إال بعد

مرور مدة تساوي عهدة انتخابية".  

11 : :  تلـغى أحكـام اIواد 5 و7 و28 و29 و30 من اIادة اIادة 
اIــرسـوم الــتــنــفــيـذي رقم 97-406 اIـؤرّخ في 2 رجب عـام

1418 اIوافق 3 نوفمبر سنة 1997 واIذكور أعاله.

12 : :  يـــــــنــــــشــــــر هــــــذا اIــــــرســــــوم فـي اجلــــــريــــــدة اIـــــادة اIـــــادة 
الرّسميّة للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ|قراطيّة الشّعبيّة.

حـــرّر بـــاجلـــزائـــر في 7 شـــعـــبـــان عــام 1435 اIــوافق 5
يونيو سنة 2014.

عبد اIالك ساللعبد اIالك سالل
ــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــ

مـرســوم تــنـفــيـذي رقــم مـرســوم تــنـفــيـذي رقــم 14-181 مـؤرخ في  مـؤرخ في 7 شـعــبــان عـام شـعــبــان عـام
1435 اIــوافق  اIــوافق 5 يـــونـــيـــو ســـنـــة  يـــونـــيـــو ســـنـــة q2014 يـــحـــدد شـــروطq يـــحـــدد شـــروط

حــلـــول صــنـــدوق الــضـــمــان والـــكــفـــالــة اIـــتــبـــادلــة فيحــلـــول صــنـــدوق الــضـــمــان والـــكــفـــالــة اIـــتــبـــادلــة في
الـتـرقيـة الـعقـاريـة مـحل مقـتــني األمـالك العــقـاريةالـتـرقيـة الـعقـاريـة مـحل مقـتــني األمـالك العــقـارية
اIـغطاة بضـمان الترقيـة العقاريـة وكيفيات ذلك.اIـغطاة بضـمان الترقيـة العقاريـة وكيفيات ذلك.

ــــــــــــــــــــــــــ 

qإنّ الوزير األول
qدينةIبناء على تقرير وزير السكن والعمران وا  -
- وبـناء على الـدستـورq ال سيمـا اIادتان 85-3 و125

q( الفقرة 2) منه
- و�ـــــــــقـــــــــتـــــــــضـى األمـــــــــر رقم 75-58 اIـــــــــؤرّخ في 20
رمــــضــــان عــــام 1395 اIــــوافق 26 ســــبـــــتــــمــــبـــــر ســــنــــة 1975

qتمّمIعدّل واIا qدنيIتضمن القانون اIوا
- و�ـقتـضى اIرسـوم التـشريعي رقم 93-01 اIؤرّخ
في 26 رجب عـــــام 1413 اIـــــوافق 19 يـــــنــــــايـــــر ســـــنـــــة 1993
واIـتـضمن قـانـون اIـالـيـة لـسـنة q1993 ال سـيـمـا اIـادة 131

qمنه
- و�قـتضى األمر رقم 95-07 اIؤرّخ في 23 شـعبان
عـــــام 1415 اIــــــوافق 25 يــــــنــــــايــــــر ســــــنــــــة 1995 واIــــــتـــــــعــــــلق

qتمّمIعدّل واIا qبالتأمينات
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 11-04 اIــــؤرخ في 14
ربـيع األول عام 1432 اIـوافق 17 فـبـرايـر سـنة 2011 الـذي

 qيحدد القواعد التي تنظم نشاط الترقية العقارية
- و�قـتـضى اIـرسـوم الـرئـاسي رقم 14-145 اIـؤرخ
في 28 جـمــادى الـثـانــيـة عـام 1435 اIـوافق 28 أبــريل سـنـة

qالوزير األول Xتضمن تعيI2014 وا

- و�قـتـضى اIـرسـوم الـرئـاسي رقم 14-154 اIـؤرخ
فـي 5 رجـب عــــــــام 1435 اIـــــــــوافق 5 مـــــــــايــــــــــو ســـــــــنـــــــــة 2014

qأعضاء احلكومة Xتضمن تعيIوا
- و�ــــقــــتــــضى اIـــــرســــوم الــــتــــنــــفــــيــــذي رقم 97 -406
اIــــؤرّخ في 2 رجـب عـــام 1418 اIــــوافق 3 نـــوفـــمــــبـــر ســـنـــة
1997 واIـــتـــضـــمـن إحـــداث صـــنـــدوق الـــضــــمـــان والـــكـــفـــالـــة

اIتبادلة في الترقية العقاريةq اIعدل واIتمم.
- و�ـقـتـضى اIـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 12-84 اIـؤرّخ
في 27 ربـــيع األول عـــام 1433 اIــــوافق 20 فــــبــــرايـــر ســــنـــة



9 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 37 21 شعبان عام  شعبان عام 1435 هـ هـ
19 يونيو سنة  يونيو سنة 2014 م م

2012 الــذي يـحـدد كـيــفـيـات مــنح االعـتـمــاد Iـمـارســة مـهـنـة

اIــرقي الـــعــقــاري وكـــذا كــيــفـــيــات مــسك اجلـــدول الــوطــني
qعدّلIا qXالعقاري Xللمرق

- و�ـقـتـضى اIـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 12-85 اIـؤرّخ
في 27 ربـــيع األول عـــام 1433 اIــــوافق 20 فــــبــــرايـــر ســــنـــة
2012 واIـتــضـمـن دفـتــر الـشــروط الـنــمــوذجي الـذي يــحـدد

 qهنية للمرقي العقاريIسؤوليات اIااللتزامات وا
- و�ـقتـضى اIرسوم الـتنـفيذي رقم 13-431 اIؤرّخ
في 15 صـــفـــر عــام 1435 اIــوافق 18 ديـــســمـــبـــر ســـنــة 2013
الـــذي يــحـــدد �ـــوذجي عـــقــد حـــفظ احلـق وعــقـــد الـــبــيـع عــلى
الــتــصــامــيم لألمالك الــعــقــاريــة وكــذا حــدود تــســديــد ســعـر
اIـلك مـوضـوع عـقــد الـبـيع عـلـى الـتـصـامـيم ومــبـلغ عـقـوبـة

qالتأخير وآجالها وكيفيات دفعها
 qوبعد موافقة رئيس اجلمهورية - 

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي : 

اIـادةاIـادة األولى : األولى :   تـطـبـيـقـا ألحـكـام اIـادتـX 57 و 58 من
الــقــانـون رقم 11-04 اIـؤرخ في 14 ربــيـع األول عـام 1432
اIـوافق 17 فـبـرايـر سـنة 2011 واIـذكـور أعالهq يـهـدف هذا
اIـــرســـوم إلى حتــــديـــد شـــروط حـــلـــول صـــنـــدوق الـــضـــمـــان
والـكفـالة اIتـبادلـة في التـرقيـة العـقاريةq الـذي يدعى في
صــلب الــنـص "الـصــنــدوق"q مــحل اIــقــتــنــX الــذين وقــعـوا

عقد البيع على التصاميم وكيفيات ذلك.

اIــادة اIــادة 2 :  :  يــقـــصــد بـــحــلــول الـــصــنــدوقq �ـــوجب هــذا
اIرسومq نيابته :

- قـــانـــونـــاq عن اIـــرقي الـــعـــقـــاري اخملل بـــالـــتـــزامـــاته
قــصــد مــتــابــعــة إتـــمــام إجنــاز الــبــنــايــات وفــقــا لــلــشــــروط

qواد أدناهIاحملـــددة في ا

- عن اIـقـتـنــqX فـيـمـا يـخص االســتـفـادة من امـتـيـاز
الـــــصف األولq فـــي حـــــالـــــة إفالس أو تـــــصـــــفـــــيـــــة اIـــــــرقي

qXقتنIفي حدود ديون هؤالء ا qالعقـــاري

- فيمـا يتعلـق بحقوق اIـقتنX ومـتابعتـهم للمرقي
اخملل بالتزاماته قضائياq بحسب اIبالغ اIدفوعة.

اIادة اIادة 3 :  :  يتم حـلول الـصنـدوق بالـتزامن مع تـنفـيذ
ضمان الترقية العقاريةq اIمنوح في حالة :

qرقي العقاري أو تصفيته قضائياIإفالس ا -

- و/أو سحب االعتماد من اIرقي العقاري.

qـرقي الـعـقـاري مـخال بـالـتزامـاتهIـادة 4 :  : يـعـتـبـر اIـادة اIا
فـي حـــالــــة ســـحب االعــــتـــمــــاد مـــنـه وبـــعــــد نـــفــــاد كل طـــــرق

الطــعن احملـددة في التشريع والتنظيم اIعمول بهما.

اIـادة اIـادة 5 :  : يـبـلغ قـرار سـحب االعـتـمـاد إلى الـصـندوق
من طــــرف الـــســــلـــطـــة اخملــــتـــصـــةq بــــعـــد نـــفــــاد طـــرق وآجـــال
الـطـعـونq خالل الـثـمـاني واألربـعـX (48) سـاعـة الـتي تـلي

القرار.
ويتعX عـلـى الصندوق إعالم جميع مقتني األمالك

العقارية اIعنيqX خالل الثالثX (30) يوما اIوالية.
اIــــادة اIــــادة 6 :  : يـــــتـــــرتب عـــــلى حـــــلــــول الـــــصـــــنــــدوق مـــــحل
اIـــقـــتـــنـــqX إلــــزامه بـــإتـــمـــام إجنـــاز الــــبـــنـــايـــة أو جـــزء من
الـبـنايـة الـتي كانت مـوضـوع عقـود البـيع عـلى الـتصـاميم
والــتي ¥ تـوقـيـعـهــا من طـرف اIـقـتـنــX واIـرقي الـعـقـاري

اخملل بالتزاماته.
وال تـخص هـذه االلـتـزامـيـة إال الـبـنـايـات الـتي تـمت
تـــــغــــطــــيـــــتــــهــــا بـــــضــــمــــان إتـــــمــــام اإلجنــــاز والـــــتي ¥ إجنــــاز

أساساتهاq على األقل.
qXـــقــــتـــنـــIوتـــقــــتـــصــــر إلـــزامــــيـــة الـــصــــنـــدوق جتــــاه ا
بـالـنــسـبـة لــلـبـنـايــات الـتي لم يــتم إجنـاز أسـاســاتـهـاq عـلى

ضمان التعويض.
اIادة اIادة 7 : :  يقـصد بـضمان الـتعـويضq الـتزام الـصندوق
بــتــعــويض اIــقــتــنــX عـن الــتـســديــدات الــتـي قــامــوا بــدفــعــهـا
لـلـمـرقي اخملـل بـالـتـزامـاتهq والـتي تـكــتـسي طـابع تـسـبـيـقـات

على الطلبq بعنوان عقد بيع على التصاميم.
اIــــــادة اIــــــادة 8 : :  يــــــتـــــــرتـب عـــــــلى تـــــــعـــــــويض الـــــــصـــــــنــــــدوق
لــلـــتــســديـــدات الــتي دفـــعــهــا اIـــقــتــنـيq تــخــلي هـــذا األخــيــر
qـلك الــعـقـاريIـتــعـلــقـة بــاIلـفــائـدة الــصـنــدوق عن حـقــوقه ا

موضوع عقد البيع على التصاميم.
اIــادة اIــادة 9 : :  يـــقـــصـــد بـــضـــمـــان إتـــمـــام اإلجنـــازq الـــتــزام
الــصـــنــدوق بــاإلتــمــام اجلـــيــد ألشــغــال إجنـــاز الــبــنــايــات أو
أجـزاء من الـبـنـايـات الـتي كـانت مـوضـوع عـقـود بـيع عـلى
الــتــصــامــيمq عــلى حــســاب اIــرقي اخملل بــالــتــزامـاتـه وبـدال

عنهq في حدود التسديدات التي دفعها اIقتنون.
اIــــادة اIــــادة 10 : : |ــــكـن الــــصـــــنـــــدوق قــــصـــــد إتــــمـــــام إجنــــاز
األشــغــال أن يــبــاشــر بــاسـم اIــقــتــنــX وعــلى حــســابــهمq كل
األعـــمــال اإلداريـــة والــتـــقــنـــيــة واIــالـــيــة والـــقــضـــائــيــة وأن
يسخر كل الوسائل الضروريةq على اخلصوص من أجل :
- إعـــــداد الــــتـــــقـــــيــــيـم الــــتـــــقـــــني لألشـــــغـــــال اIــــنـــــجــــزة
والـبيـانـات احلسـابـية الـعـامـة وحصـائل الـتسـديـدات التي
دفعها اIقتـنون الذين ال يزالون ملتزمX جتاه الصندوق
و/أو اIـرقـي الـعـقـاري الــذي يـسـتـأنف األشــغـال قـصـد دفع

qتبقيةIالتسديدات ا
qتكليف مرقي عقاري آخر �واصلة األشغال -

- الـــعــمل عـــلى اســـتـــبــدال اIـــرقي اخملـل بــالـــتـــزامــاته
بــاIــرقي اIــلــتــزم بــدفع الــتــســديــدات اIــتــبــقــيـة فـي عــقـود

qXقتنIالبيع على التصاميم اخلاصة با
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- اIـبــادرة بـكـل عـمل قــصـد اســتـرجـاع اIــبـلـغ الـزائـد
qعند االقـتضاء qرقي اخملل بالـتزامـاتهIالذي تـسبب فـيه ا
وكـذا عـقـوبـات التـأخـيـر الـتي حـصلـهـا اIـرقي والـتـكـاليف

الزائدة الناجمة عن استئناف اIشروع.
حتـدد أحــكــام هــذه اIــادةq عــنــد احلــاجــةq �ـوجـب قـرار

الوزير اIكلف بالسكن.

اIــادةاIــادة  11 : :  |ـــكن الــتــعــديالت الـــتي ¥ إدراجــهــا عــلى
عقود الـبيـع على الـتصامـيم األوليـة والتي ¥ إعـدادها في
qزيادة على تغيير آجال التسليم qأن تخص qشكل رسمي
مــراجـعــة سـعــر الـبــيع األوليq فـي حـدود أعــلى نـســبـة كــمـا
هي مــــحــــددة في اIــادة 38 (الــفــقــرة 3) من الـــقـــانــون  رقم
11-04 اIـــــؤرخ في 14 ربــــــيع األول عـــــام 1432 اIـــــوافق 17

فبراير سنة 2011 واIذكور أعاله.

12 : :  يـــــــنــــــشــــــر هــــــذا اIــــــرســــــوم فـي اجلــــــريــــــدة اIـــــادةاIـــــادة  
الرّسميّة للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ|قراطيّة الشّعبيّة.

حـــرّر بـــاجلـــزائـــر في 7 شـــعـــبـــان عــام 1435 اIــوافق 5
يونيو سنة 2014.

عبد اIالك ساللعبد اIالك سالل
ــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــ

مــرســوم تــنــفــيــذي رقم مــرســوم تــنــفــيــذي رقم 14-182 مــؤرخ في  مــؤرخ في 7 شــعــبــان عــام شــعــبــان عــام
1435 اIــوافـق  اIــوافـق 5 يــونـــيـــو ســـنــة  يــونـــيـــو ســـنــة q2014 يـــحـــدد شــروطq يـــحـــدد شــروط

وكــــيـــــفــــيـــــات تــــســـــديــــد االشـــــتــــراكــــــات والـــــدفـــــعـــــاتوكــــيـــــفــــيـــــات تــــســـــديــــد االشـــــتــــراكــــــات والـــــدفـــــعـــــات
Xالــعـقـــاريــ XــرقـIاإلجــبــاريـــة األخــرى من طـرف اXالــعـقـــاريــ XــرقـIاإلجــبــاريـــة األخــرى من طـرف ا
اIـنـــصـوص عــلـيـــهـا فـي الـنــظـام الـداخــلي لـصـنـدوقاIـنـــصـوص عــلـيـــهـا فـي الـنــظـام الـداخــلي لـصـنـدوق
الضمان والكفالة اIتبادلة في الترقية العقارية.  الضمان والكفالة اIتبادلة في الترقية العقارية.  

ــــــــــــــــــــــــــ 
qإنّ الوزير األول

-  بــــنــــاء عـــــلى تــــقـــــريــــر وزيــــر الــــســــكـن والــــعــــمــــران
qدينةIوا

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

- و�ـقتـضى اIرسـوم التـشريعي رقم 93-01 اIؤرّخ
في 26 رجب عـــــام 1413 اIـــــوافق 19 يـــــنــــــايـــــر ســـــنـــــة 1993
واIـتـضمن قـانـون اIـالـيـة لـسـنة q1993 ال سـيـمـا اIـادة 131

qمنه

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 11-04 اIــــؤرخ في 14
ربـيع األول عام 1432 اIـوافق 17 فـبـرايـر سـنة 2011 الـذي

 qيحدد القواعد التي تنظم نشاط الترقية العقارية

- و�قـتـضى اIـرسـوم الـرئـاسي رقم 14-145 اIـؤرخ
في 28 جـمــادى الـثـانــيـة عـام 1435 اIـوافق 28 أبــريل سـنـة

qالوزير األول Xتضمن تعيI2014 وا

- و�قـتـضى اIـرسـوم الـرئـاسي رقم 14-154 اIـؤرخ
فـي 5 رجـب عــــــــام 1435 اIـــــــــوافق 5 مـــــــــايــــــــــو ســـــــــنـــــــــة 2014

qأعضاء احلكومة Xتضمن تعيIوا
- و�ـقتـضى اIرسوم الـتنـفيذي رقم 97-406 اIؤرّخ
في 2 رجب عـــــام 1418 اIـــــوافق 3 نـــــوفـــــمـــــبـــــر ســـــنــــة 1997
واIــتـضـمن إحــداث صـنـدوق الـضــمـان والـكــفـالـة اIــتـبـادلـة

qتممIعدل واIاqفي الترقية العقارية
- و�ـقـتـضى اIـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 12-84 اIـؤرّخ
في 27 ربـــيع األول عـــام 1433 اIــــوافق 20 فــــبــــرايـــر ســــنـــة
2012 الــذي يـحـدد كـيــفـيـات مــنح االعـتـمــاد Iـمـارســة مـهـنـة

اIــرقي الـــعــقــاري وكـــذا كــيــفـــيــات مــسك اجلـــدول الــوطــني
qعدّلIا qXالعقاري Xللمرق

- و�ـقـتـضى اIـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 12-85 اIـؤرّخ
في 27 ربـــيع األول عـــام 1433 اIــــوافق 20 فــــبــــرايـــر ســــنـــة
2012 واIـتــضـمـن دفـتــر الـشــروط الـنــمــوذجي الـذي يــحـدد

 qهنية للمرقي العقاريIسؤوليات اIااللتزامات وا
- و�ـقتـضى اIرسوم الـتنـفيذي رقم 13-431 اIؤرّخ
في 15 صـــفـــر عــام 1435 اIــوافق 18 ديـــســمـــبـــر ســـنــة 2013
الـــذي يــحـــدد �ـــوذجي عـــقــد حـــفظ احلـق وعــقـــد الـــبــيـع عــلى
الــتــصــامــيم لألمالك الــعــقــاريــة وكــذا حــدود تــســديــد ســعـر
اIـلك مـوضـوع عـقــد الـبـيع عـلـى الـتـصـامـيم ومــبـلغ عـقـوبـة

qالتأخير وآجالها وكيفيات دفعها
 qوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي : 

اIادةاIادة األولى : األولى :  تـطبـيقـا ألحكـام اIادة 59 من الـقانون
رقم 11-04 اIــــؤرخ في 14 ربـــيع األول عـــام 1432 اIــــوافق
17 فبـراير سنة 2011 واIذكور أعـالهq يهدف هـذا اIرسوم

إلى حتــــديــــد شــــروط وكــــيــــفــــيــــات تــــســــديــــد االشــــتــــراكـــات
Xالعقاري XـرقIوالدفعات اإلجـبارية األخرى من طرف ا
اIـنصـوص عـليـهـا في الـنظـام الـداخلي لـصـندوق الـضـمان
والـكفـالة اIتـبادلـة في التـرقيـة العـقاريةq الـذي يدعى في

صلب النص "الصندوق".

اIادة اIادة 2 :  :  يخـضع انتـساب اIـرقي العـقاريq اIـعتـمد
Xالـعقاري Xسـجل مسبـقا في اجلدول الـوطني للـمرقIوا
إلى الــصـنــدوقq إلـى  إيـداع مــلف االنــتــســاب الــذي يــحـدد
محـتـواه النـظـام الـداخلي اIـنـصوص عـلـيه في اIادة 6 من
اIـرسوم الـتـنـفـيـذي رقم 97 - 406 اIـؤرّخ في 2 رجب عـام

1418 اIوافق 3 نوفمبر سنة 1997 واIذكور أعاله.

اIــادة اIــادة 3 :  :  يـــتــرتب عـــلى انـــتــســـاب اIـــرقي الــعـــقــاري
تسليم شـهادة االنتساب من طرف الـصندوقq التي حتمل
وجـوبا رقم  اعـتـمـاده ورقم تـسجـيـله في اجلـدول الـوطني

.Xالعقاري Xللمرق
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اIادة اIادة 4 :  : يـؤدي عدم انـتـساب اIـرقي في أجل أقـصاه
ســتــة (6) أشـهــرq بــعــد تــاريخ حــصــوله عــلى اعــتـمــادهq إلى
الـــوقف اIـــؤقت العـــتـــمــاده وذلـك �ــوجب أحـــكـــام اIــادة 64
مـن الـــقــــانـــون رقم 11-04 اIــــؤرخ في 14 ربـــيع األول عـــام

1432 اIوافق 17 فبراير سنة 2011 واIذكور أعاله.

ويـتـحـول هـذا الـوقف اIـؤقت إلى الـسـحب الـنـهـائي
في حـــالــة عــدم تـــســويــة اIـــرقي لــوضـــعــيــته لـــدى صــنــدوق

الضمان في أجل إضافي مدته ثالثة (3) أشهر.

5 :   :  يـــتـــعـــX عـــلى اIــــرقي الـــعـــقـــاري بـــعـــنـــوان اIــادة اIــادة 
انــتـســابه لــلـصــنـدوقq وزيــادة عــلى تـوقــيــعه عـلـى الـنــظـام

الداخليq  تسديد االشتراكات اآلتية :

qحق االنضمام ويدفع مرة واحدة عند االنتساب -

- اشتراكات سنوية.

اIـــــــــادة اIـــــــــادة 6 :  : حتــــــــــدد جــــــــــداول حـــــــــقــــــــــوق االنــــــــــضــــــــــمـــــــــام
واالشـتــراكـات الـسـنــويـة �ـوجب الــنـظـام الــداخـلي وتـأخـذ
بـــعــــX االعـــتـــبــــارq عـــلـى اخلـــصـــوص حــــجم األعـــمــــال وعـــنـــد
االقـــتــضــاءq رأســمــال اIــرقي الــعـــقــاري. وتــتم مــراجــعــتــهــا

حسب األشكال نفسها.

اIــادة اIــادة 7 : :  يــجـب أن تــســـدد االشـــتـــراكــات الـــســـنـــويــة
خالل الفصل  األول من السنة اIالية اIعنية.

اIـــــادة اIـــــادة 8 : :  يــــــؤدي عــــــدم دفع اIــــــرقـي لالشــــــتــــــراكـــــات
السـنـوية اIـستـحـقة لـلصـنـدوق بعـد إعذارين (2) يرسالن
qإلــيه كـل خـمــســة عــشـر (15) يــومـا ولـم يـتـم الـرد عــلــيــهــمـا
�ــوجب أحـــكــام اIــادة 64 من الـــقـــانــون رقم 11-04 اIــؤرخ
في 14 ربـــيع األول عـــام 1432 اIــــوافق 17 فــــبــــرايـــر ســــنـــة

2011 واIذكور أعالهq إلى :

qؤقت العتمادهIالوقف ا -
- حتويل الوقف اIـؤقت العتمـاده إلى سحب نهائي
في حـــالــة عـــدم تـــســويـــة وضـــعــيـــته في أجـل إضــافـي مــدته

ثالثة (3) أشهر.

اIــادةاIــادة  9 : :  طــبــقـــا ألحــكــام اIــادة 54 من الــقــانــون رقم
11-04 اIـــــؤرخ في 14 ربــــــيع األول عـــــام 1432 اIـــــوافق 17

فـــــــبــــــرايـــــــر ســــــنــــــة 2011  واIــــــذكـــــــور أعالهq وزيـــــــادة عــــــلى
qـسـتحـقـة بـعنـوان انـتسـابه إلى الـصـندوقIاالشـتراكـات ا
يتـعـX على اIـرقي العقــــاري تسديـد الدفعـات اإلجبارية
األخـرى بـعنـوان اكـتـتـاب ضـمـان الـترقـيـة الـعـقـاريـة قـصد

ضمان :
- تسـديـد الدفـعـات التي قـام بـها اIـقتـنـون في شكل

qتسبيقات
 qإتمام إجناز األشغال -

- التغطية األوسع لاللتزامات اIهنية والتقنية.

اIادة اIادة 10 : :  حتدد جـداول مبـالغ الضـمانـات اIمـنوحة
فـي الـنــظـام الــداخـلي لــلـصــنـدوق وتــتم مــراجـعــتـهــا حـسب

األشكال نفسها.

اIــادة اIــادة 11 : :  يـــجب أن  يـــدفع اIـــرقي الـــعـــقـــاري  عـــقــد
الــضـمــان عـلـى األكـثــرq في الـيــوم الــذي يـبــدأ فـيه ســريـان

هذا العقد.

12 : :  يـــــــنــــــشــــــر هــــــذا اIــــــرســــــوم فـي اجلــــــريــــــدة اIـــــادة اIـــــادة 
الرّسميّة للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ|قراطيّة الشّعبيّة.

حـــرّر بـــاجلـــزائـــر في 7 شـــعـــبـــان عــام 1435 اIــوافق 5
يونيو سنة 2014.

عبد اIالك ساللعبد اIالك سالل

مراسيممراسيم فردي فرديّة
مرسـوم رئـاسيمرسـوم رئـاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 5  شعـبـان عام   شعـبـان عام 1435 اIـوافق  اIـوافق 3
يــونـــيــو ســـنــة يــونـــيــو ســـنــة q2014 يــتـــضــمq يــتـــضــمّن إنـــهــاء مـــهــام رئــيسن إنـــهــاء مـــهــام رئــيس

دائرة احملمدية بوالية معسكر.دائرة احملمدية بوالية معسكر.
ــــــــــــــــــــــــــ

�ـــوجب مــــرســــــوم رئــــاسـيّ مـــؤرّخ في 5 شـــعـــبــان
عـام 1435 اIوافق 3 يونـيو سنــة 2014 تنهـى مهام السّيد
مـحـمـد دحـمـانيq بــصـفـته رئـيـسـا لـدائـرة احملـمـديـة بـواليـة

معسكرq لتكليفه بوظيفة أخـرى.

مرسوم رئاسيمرسوم رئاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 5  شعبان عام   شعبان عام 1435 اIوافق  اIوافق 3
يــونـــيــو ســـنــة يــونـــيــو ســـنــة q2014 يـــتــضــمq يـــتــضــمّـن إنــهـــاء مــهــام ـن إنــهـــاء مــهــام مـــكــلمـــكــلّف
بـالــدبـالــدّراسـات والـتــلـخــيص بـوزارة الـتــعـلـيـم الـعـاليراسـات والـتــلـخــيص بـوزارة الـتــعـلـيـم الـعـالي

والبحث العلمي.والبحث العلمي.
ــــــــــــــــــــــــــ

�ـــوجب مــــرســــــوم رئــــاسـيّ مـــؤرّخ في 5 شـــعـــبــان
عـام 1435 اIوافق 3 يونـيو سنــة 2014 تنهـى مهام السّيد
جـمـال بن حمـودةq بصـفـته مكـلّـفا بـالدّراسـات والـتلـخيص

بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
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مــــرسرســــــومومــــان رئان رئــــــاساســــــيّــــان مان مــــــؤرؤرّخــــان في ان في 5  ش  شــــــعــــــبــــــان عان عــــام ام 1435
اIوافق اIوافق 3  يون  يونـيو سنة يو سنة q2014 يتضq يتضـمّنان  إننان  إنـهاء مهامهاء مهام

مفتشX بوزارة التعلـيم العالي والبحث العلمي.مفتشX بوزارة التعلـيم العالي والبحث العلمي.
ــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مــرســـــوم رئـــاسيّ مــؤرّخ في 5 شـعـبـان عــام
1435 اIــوافق 3 يـــونـــيـــو ســـنـــــة 2014 تـــنــهـى مـــهـــام الـــسّـــيــدة

والـــسّـــادة اآلتـــيــــة أســـمـــاؤهم بــــصـــفـــتـــهم مــــفـــتـــشـــX بــــوزارة
التعلــيم العــالي والبحث العلميq إلحـالتهم على التّقـاعـد :

qقمرة دومنجي -
qمختار حفاية -
qبوعالم عدور -

qعبد احلق امحمد عطار -
qعبد احلميد هناد -

- مراد مشتي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـــوجب مــــرســــــوم رئــــاسـيّ مـــؤرّخ في 5 شـــعـــبــان
عـــام 1435 اIــوافق 3 يــــونــيـــو ســنــة 2014 تــنــهىq ابــتــــداء
qمـهـام الـسّـيـد حـسـان عـيـداوي q2013 مـن 12 أكـتـوبـر سـنـة
qبصفـته مفتـشا بوزارة الـتعلـيم العـالي والبحث الـعلمي

بسبب الـوفـاة.
ــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــ

مرسـوم رئـاسيمرسـوم رئـاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 5  شعـبـان عام   شعـبـان عام 1435 اIـوافق  اIـوافق 3
يـــونــــيــو ســـنــة يـــونــــيــو ســـنــة q2014 يــتـــضــمq يــتـــضــمّـن إنــهـــاء مــهـــام نــائبـن إنــهـــاء مــهـــام نــائب

مدير بوزارة الصمدير بوزارة الصّيد البحري واIوارد الصيد البحري واIوارد الصّيديةيدية.
ــــــــــــــــــــــــــ

بـــــــمــــــــوجـب مــــــــرســــــــــوم رئـــــــــاسـيّ مــــــــؤرّخ فـي 5
شـــعـــبـــان عـــــام 1435 الـــمـــوافـق 3 يـــونـــيـــو ســـنـــة 2014

تـــنــهى مــهــام الــسـّــيـد جـمـال راجيq بـصــفـته نـائب مـديـر
لـلمشاريع االسـتثماريـة بوزارة الصّيـد البحري واIوارد

الصّيدية.
ــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــ

مرسـوم رئـاسيمرسـوم رئـاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 5  شعـبـان عام   شعـبـان عام 1435 اIـوافق  اIـوافق 3
يــونــيــو ســنـة يــونــيــو ســنـة q2014 يــتــضـمq يــتــضـمّن ن تــعــيـX وال مــنــتـدبتــعــيـX وال مــنــتـدب

لدى والي والية اجلزائر ببراقي.لدى والي والية اجلزائر ببراقي.
ــــــــــــــــــــــــــ

�ـــوجب مــــرســــــوم رئــــاسـيّ مـــؤرّخ في 5 شـــعـــبــان
عـــام 1435 اIــوافق 3 يــونـــيـــو ســـنــــة 2014 يـــعـــيّن الـــسّـــيـــد
مــــحــــمــــد دحــــمــــانـيq والـــــيـــا مــــنــــتـــــدبـــــا لــــدى والـي واليــــة

اجلــزائـر ببـراقي.
ــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــ

مرسـوم رئـاسيمرسـوم رئـاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 5  شعـبـان عام   شعـبـان عام 1435 اIـوافق  اIـوافق 3
يـونـيـو سـنة يـونـيـو سـنة q2014 يتـضمq يتـضمّن ن تـعـيX مـديـر التـكوينتـعـيX مـديـر التـكوين
والــــبـــــحث واإلرشـــــاد بــــوزارة الـــــصوالــــبـــــحث واإلرشـــــاد بــــوزارة الـــــصّــــيـــــد الــــبـــــحــــريــــيـــــد الــــبـــــحــــري

واIوارد الصواIوارد الصّيدية.يدية.
ــــــــــــــــــــــــــ

�ـــوجب مــــرســــــوم رئــــاسـيّ مـــؤرّخ في 5 شـــعـــبــان
عـام 1435 اIوافق 3 يونـيو سـنــة 2014 يعيّـن السّيـد عمر
بـــلـــعـــسـلq مـــديــرا لـــلـــتـــكـــوين والـــبـــحـث واإلرشـــاد بــوزارة

الصّيد البحري واIوارد الصّيدية.

قرارات; مقرقرارات; مقرّرات; آراءرات; آراء
وزارة الداخلية واجلماعات احملليةوزارة الداخلية واجلماعات احمللية

قــــرار وزاري مـــشــــتــــرك مـــؤرخ في قــــرار وزاري مـــشــــتــــرك مـــؤرخ في 13  مــــحــــرم عـــام   مــــحــــرم عـــام 1435
اIــــوافق اIــــوافق 17   نـــوفــــمـــبــــر ســـنـــة  نـــوفــــمـــبــــر ســـنـــة q q2013 يـــعـــدل ويــــتـــمميـــعـــدل ويــــتـــمم
جـــمــادى الـــقــرار الـــوزاري اIـــشـــتـــرك اIـــؤرخ في الـــقــرار الـــوزاري اIـــشـــتـــرك اIـــؤرخ في 12 جـــمــادى 
الذي  qالذي q2010 ـوافق 26 مايـو سـنة  مايـو سـنةIـوافق  اIالثـانيـة عام الثـانيـة عام 1431 ا
يحدد تـعداد منـاصب الشـغل وتصنـيفـها ومدة الـعقديحدد تـعداد منـاصب الشـغل وتصنـيفـها ومدة الـعقد
اخلــاص بــاألعــوان الــعــامــلــX في نــشــاطــات احلــفظ أواخلــاص بــاألعــوان الــعــامــلــX في نــشــاطــات احلــفظ أو
الـــصـــيـــانـــة أو اخلـــدمـــات بـــعـــنـــوان اإلدارة اIـــركـــزيـــةالـــصـــيـــانـــة أو اخلـــدمـــات بـــعـــنـــوان اإلدارة اIـــركـــزيـــة

لوزارة الداخلية واجلماعات احمللية.لوزارة الداخلية واجلماعات احمللية.
ــــــــــــــــــــــــــ

qالعام للحكومة Xاألم qإن الوزير
qوزير الداخلية و اجلماعات احمللية qووزير الدولة

qاليةIووزير ا

- �ـقــتــضى اIــرســوم الــرئــاسي رقم 07-308 اIـؤرخ
في 17 رمـضـان عام 1428 اIـوافق 29 سـبـتمـبـر سـنة 2007
الــــذي يــــحــــدد كـــيــــفــــيــــات تــــوظــــيف األعــــوان اIــــتـــعــــاقــــدين
وحــقـــوقــهم وواجـــبــاتــهـم و الــعـــنــاصــر اIـــشــكـــلــة لــرواتـــبــهم
والــقــواعـد اIــتـعــلــقـة بــتـســيـيــرهم وكــذا الـنــظــام الـتــأديـبي

qادة 8 منهIال سيما ا qطبق عليهمIا

- و�قـتـضى اIـرسـوم الـرئـاسي رقم 13-312 اIـؤرخ
في 5  ذي الــقـــعــدة عــام 1434 اIــوافق 11 ســـبـــتــمـــبــر ســـنــة

qأعضاء احلكومة Xتضمن تعيI2013 وا

- و�قـتـضى اIـرسـوم الـرئـاسي رقم 13-313 اIـؤرخ
في 5 ذي القـعدة عام 1434 اIوافق 11 سبـتمبر سنة 2013

qالعام للحكومة Xاألم qالوزير Xتضمن تعيIوا
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(الباقي بدون تغيير)................................. ".
اIادة اIادة 2 :  ينشر هذا القرار في اجلريدة الرسمية للجمهورية اجلزائرية الد|قراطية الشعبية.

حرر باجلزائر في 13 محرم عام 1435 اIوافق 17 نوفمبر سنة 2013.

التصنيفالتصنيف

" 1- األعوان اIتعاقدون بعنوان اإلدارة اIركزية- األعوان اIتعاقدون بعنوان اإلدارة اIركزية

التعداد حسب طبيعة عقد العملالتعداد حسب طبيعة عقد العمل
عقد محددعقد محدد
اIـدة اIـدة (2)

عقد غير محددعقد غير محدد
اIـدة اIـدة (1) مناصب الشغلمناصب الشغل

التوقيتالتوقيت
الكـامــلالكـامــل

التوقيتالتوقيت
اجلـزئـياجلـزئـي

التوقيتالتوقيت
الكـامــلالكـامــل

التوقيتالتوقيت
اجلـزئـياجلـزئـي

الصنــفالصنــف
التعدادالتعداد

(2+1)
الرقمالرقم

االستداللياالستداللي

عون وقاية من اIستوى الثاني
عون وقاية من اIستوى األول

عون خدمة من اIستوى الثالث
عامل مهني من اIستوى الرابع
عامل مهني من اIستوى الثالث
عامل مهني من اIستوى الثاني
سائق سيارة من اIستوى األول

سائق سيارة من اIستوى الثاني
عامل مهني من اIستوى األول

حارس
الـمـجـمـوعالـمـجـمـوع
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3
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1

1
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2

2

9
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4

4

47

23

117

348

288

288

315

288

240

219

240
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- وبــــمـــقــــتــــضى اIـــرســوم الـــتــنـــفـــيــذي رقم 247-94
الــمــؤرخ فـي 2 ربــيـع األول عــام 1415 اIـوافق 10 غـشت
ســـــنــــة 1994 الـــــذي يـــــحــــدد صـالحــــيـــــات وزيـــــر الــــداخـــــلـــــيــــة
واجلــمـــاعــات احملـــلـــيــة والـــبــيـــئــة واإلصالح اإلداريq اIـــعــدل

qتممIوا

- و�ـقـتـضى اIـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 95-54 اIـؤرخ
في 15 رمــضــان عـام 1415 اIـوافق 15 فــبـرايــر ســنـة 1995

qاليةIالذي يحدد صالحيات وزير ا

- و�ـقتـضى اIرسوم الـتنـفيذي رقم 03-190 اIؤرخ
في 26 صـفر عام 1424 اIوافق 28 فبـراير سنة 2003 الذي

qدير العام للوظيفة العموميةIيحدد صالحيات ا

- و�ــقـتــضى الـقــرار الـوزاري اIــشـتــرك اIـؤرخ في
12 جـمــادى الـثـانـيـة عـام 1431 اIـوافق 26 مـايـو سـنـة 2010

الذي يحـدد تعداد مـناصب الشـغل وتصـنيفـها ومدة الـعقد
اخلاص باألعوان العاملX في نشاطات احلفظ أو الصيانة
أو اخلــدمــات بـعــنــوان اإلدارة اIـركــزيــة لــوزارة الـداخــلــيـة

qواجلماعات احمللية

يقررون ما يأتي :يقررون ما يأتي :

اIــادة األولى : اIــادة األولى : يــعــدّل ويــتــمـم جــدول تــعــداد مــنــاصب
الــشــغل اIــنــصــوص عــلــيه فـي الــقــرار الــوزاري اIــشــتـرك
اIؤرخ في 12 جمـادى الثـانية 1431 اIوافق 26 مايـو سنة

2010 واIذكور أعالهq كما يأتي :

عن وزيـر الدولةq وزير الداخليةعن وزيـر الدولةq وزير الداخلية
واجلماعات احملليةواجلماعات احمللية

األمX العاماألمX العام
عبد القادر واليعبد القادر والي

عن وزيـر اIـاليةعن وزيـر اIـالية
األمX العاماألمX العام
ميلود بوطبةميلود بوطبة

عن الوزيرq األمX العام للحكومةعن الوزيرq األمX العام للحكومة
وبتفويض منهوبتفويض منه

اIدير العام للوظيفة العموميةاIدير العام للوظيفة العمومية
بلقاسم بوشمالبلقاسم بوشمال
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قـرار مؤرقـرار مؤرّخ في خ في 21  مـحـر  مـحـرّم عام م عام 1435 اIـوافق  اIـوافق 25 نـوفـمـبـر نـوفـمـبـر
سنة سنة q2013 يتضمq يتضمّن تـشكيلة مجلس إدارة اIدرسةن تـشكيلة مجلس إدارة اIدرسة

الوطنية لإلدارة.الوطنية لإلدارة.
ــــــــــــــــــــــــــ

�ـــــــوجـب قــــــــرار مــــــــؤرّخ في 21 مــــــــحـــــــرّم عـــــــام 1435
اIــوافــق 25 نــوفــمـــبــر ســنــة q2013 يـــتــكــون مــجــلس إدارة
اIـدرسـة الـوطـنــيــة لإلدارةq تـطبــيـقــا ألحـكــام الــمـــادّة 7
من اIــرســوم الـتّــنـــفـــيــذيّ رقـم 06-419 الـــمــؤرّخ في أول
ذي الــــقــــعــــدة عـــام 1427 اIــــوافق 22 نــــوفــــمـــبــــر ســــنـــة 2006
واIتضمّن تنـظيم اIدرسة الوطـنية لإلدارة وسيرهاq من

األعضاء اآلتية أسماؤهم :

qـــثــل وزيــــر الـــدولـــة¦ qالـــســـيـــد طـــاهــــر مـــلـــــيـــزي -
qرئيسا qوزيـر الداخلية واجلماعات احمللية

- الــــــســــــيــــــد يــــــــــوسف مــــــذكـــــــــــورq ¦ــــــثـــل وزيــــــــر
qالدفـــاع الـوطني

- الــــــســـــيــــــد الـــــعــــــــــربـي لـــــطـــــــــرشq ¦ـــــثــل وزيـــــــــر
qالشـؤون اخلـارجية

qاليةIثلة وزير ا¦ qالسيدة آسيا بلقصة -

- الــــســـــيــــد أحــــمــــــــد بـن ســــــــالمq ¦ــــثـــل الــــــوزيـــــــر
qكـلّف باالتصـالIا

- الــــســــيــــد إدريس بــــوكــــراq ¦ــــثـل الــــوزيــــر اIــــكــــلّف
qبالتعلــيم العالي

- الــســيــد مـــحــمــد شــرنــونq ¦ـــثل الــســلـــطــة اIــكــلّــفــة
qبالوظيفـة العمومـية

qديةIوالي والية ا qالسيد ابراهيم مراد -

- الـــســـيـــد عـــبـــد احلـــمـــيـــد مـــروانيq ¦ـــثل عـن هـــيـــئــة
qالتـدريس الدائمـة

- الـــســــيــــدة ســـمــــيــــــرة حــــســـنـيq ¦ـــثــــلــــة عن هــــيــــئـــة
qالتدريس الدائمة

- الــــســــيــــد أحـــمــــــد دخــــيــــنــــيــــســـــةq ¦ــــثل عـن هــــيــــئـــة
qناوبـةIالتدريس ا

- الـــــســـــيــــــد عــــــلي رمـــــيــــــتــــــــةq ¦ـــــثــل عـــن هــــــيـــــئــــــة
qناوبـةIالتـدريس ا

XسـتخـدمIـثلـة عن ا¦ qالـسيـدة وسيـلة شـرشالي -
qXوالتقني Xاإلداري

- اآلنسة سعـاد عاللq ¦ثلة عن التالميذ.

وزارة اGاليوزارة اGاليّة
قــرار وزاري مشترك مؤرخ في قــرار وزاري مشترك مؤرخ في 12  ذي القعدة عام  ذي القعدة عام 1434
اIـوافق اIـوافق 18  ســبــتـمــبـر ســنـة   ســبــتـمــبـر ســنـة q2013 يـحــدq يـحــدّد كــيـفــيـاتد كــيـفــيـات
تــنـــظــيم الـــتــكــويـن اIــتـــخــصص االلـــتــحــاق بـــبــعضتــنـــظــيم الـــتــكــويـن اIــتـــخــصص االلـــتــحــاق بـــبــعض
الـرتب اIـنـتـمـيـة لألسالك اخلـاصـة بـاإلدارة اIـكـلالـرتب اIـنـتـمـيـة لألسالك اخلـاصـة بـاإلدارة اIـكـلّـفـةـفـة
بــأمالك الــدولــة واحلــفظ الــعــقــاري ومــسح األراضيبــأمالك الــدولــة واحلــفظ الــعــقــاري ومــسح األراضي

ومحتوى برامجه.ومحتوى برامجه.
ــــــــــــــــــــــــــ

qالعام للحكومة Xاألم qإن الوزير

qاليّةIووزير ا

- �ـــــقـــــتـــــضى اIـــــرســـــوم رقم 66-145 اIـــــؤرّخ في 12
صـــفـــر عــام 1386 اIــوافق 2 يــونـــيـــو ســـنــة 1966 واIـــتـــعــلّق
بــــتـــــحــــــريـــــر ونــــــشـــــر بـــــعــض الـــــقـــــرارات ذات الـــــطـــــابع
التنـظيـمي أو الفردي الـتي تهمّ وضـعية اIـوظفـqX اIعدّل

qتمّمIوا

- و�ــقـتــضى اIــرســوم الـرّئــاسيّ رقم 02-48 اIـؤرّخ
في 2 ذي الــقــعــدة عــام 1422 اIــوافق 16 يــنــايــر ســنـة 2002
واIــــتـــضـــمّـن إنـــشــــاء الــــوكـــالـــــة الـــفـــضــــائـــيـــة اجلـــــزائـــريــــة

qوتنظيمهـا وعملهـا

- و�قـتـضى اIـرسـوم الـرّئـاسيّ رقم 13-312 اIـؤرّخ
في 5 ذي القعدة عام 1434 اIوافق 11 سبتمبر سنـة 2013

qأعضـاء احلكـومـة Xتضمّن تعيIوا

- و�قـتـضى اIـرسـوم الـرّئـاسيّ رقم 13-313 اIـؤرّخ
في 5 ذي القـعدة عام 1434 اIوافق 11 سبـتمبر سنة 2013

qالعام للحكومة Xاألم qالوزير Xتضمّن تعيIوا

- و�ـقتـضى اIرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 90-236 اIؤرّخ
في 6 مـــحـــرّم عــــام 1411 اIــوافـق 28 يـــولـــيـــو ســـنـــــة 1990
واIتضمّن حتويل مـؤسسات التكوين إلى مـعاهد وطنـية

qهنيIمتخصصة في التكوين ا

- و�ـقتـضى اIرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 94-339 اIؤرّخ
في 20 جــــمـــــادى األولى عـــــام 1415 اIــــوافـق 25 أكــــتــــوبــــــر
qـتضـمّن إنـشاء مـدرسـة وطنـيـة للـضرائبIسـنــة 1994 وا

qتمّمIعدّل واIا

- و�ـقـتـضى اIـرسـوم الـتّـنفـيـذيّ رقم 96-92 اIـؤرّخ
في 14 شــــوّال عـــــام 1416 اIـــــوافـق 3 مــــارس ســـــنــــــة 1996
واIـتــعـلّق بـتـكـوين اIـوظـفــX وحتـسـX مـسـتـواهم وجتـديـد

qتمّمIعدّل واIا qمعلوماتهم
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- و�ـقتـضى اIرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 10-300 اIؤرّخ
في 23 ذي احلـجّة عام 1431 اIوافق 29 نوفـمبـر سنة 2010
XـنتـمIا XـوظفـIتـضـمّن القـانون األسـاسي اخلـاص باIوا
لألسالك اخلــاصـة بـاإلدارة اIــكـلّــفـة بــأمالك الـدولــة واحلـفظ

qالعقاري ومسح األراضي
- و�ـقتـضى اIرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 12-194 اIؤرّخ
في 3 جــــمــــادى الـــثــــانـــيــــة عــــام 1433 اIــــوافـــق 25 أبــــريـــل
ســـنـــة 2012 الــــذي يـــحـــدّد كـــيــفـــيـــات تـــنـــظـــيم اIـــســـابـــقــات
واالمــــتــــحــــانـــــات والــــفــــحــــوص اIــــهــــنــــيـــــة في اIــــؤســــســــات

qواإلدارات العمومية وإجرائها
- و�ــــقــــتــــضى اIـــــرســــوم الــــتّــــنــــفــــيــــذيّ  رقم 305-12
اIـــــؤرّخ في 19 رمـــــضــــــــان عـــــــام 1433 اIـــــوافــق 7 غـــــشت
سـنـة 2012 واIتـضـمّن إنشـاء اIدرسـة الـوطنـية لـلـخزيـنة

qوتنظيمها وسيرهـا
يقـريقـرّران مـا يأتي :ران مـا يأتي :

اIـادة األولى  اIـادة األولى  : تـطـبـيـقـا ألحـكـام  اIـرسـوم الـتّـنـفـيذيّ
رقم 96-92 اIـؤرّخ في 14 شـوّال عام 1416 اIـوافق 3 مـارس
سـنـة 1996 وأحــكــام اIـواد 30 و41  و76 (الــفـقــرة األولى) من
اIــرسـوم الــتّــنــفــيــذيّ رقم 10-300 اIــؤرّخ في 23 ذي احلــجّــة
qـذكورين أعالهIوافق 29 نوفـمبـر سنة 2010 واIعام 1431 ا
يـهـدف هـذا الـقـرار إلى حتـديـد كـيـفـيــات تنـظـــيـم التـكــويـن
اIـــتــخــصص لاللـــتــحــاق بــبــعـض الــرتب اIــنــتـــمــيــة لألسالك
اخلــاصــة بــاإلدارة اIـكــلــفــة بــأمالك الــدولــة واحلــفظ الــعــقـاري

ومسح األراضي ومحتوى برامجهq حسب مـا يأتي :
1 - شعبة أمالك الدولة واحلفظ العقاري : - شعبة أمالك الدولة واحلفظ العقاري :

: XفتشIسلك ا *: XفتشIسلك ا *
qرتبة مفتش مركزي -

: XراقبIسلك ا *: XراقبIسلك ا *
- رتبة مراقب.

2 - شعبة مسح األراضي : - شعبة مسح األراضي :
* سلك مراقبي مسح األراضي :* سلك مراقبي مسح األراضي :
- رتبة مراقب مسح األراضي.

اIـادة اIـادة 2 :  : يــتــم االلــتـحـــــاق بــالــتـكـــــوين اIــتــخـصص
في الــــرتـب اIــــذكــــورة فـي اIــــادّة األولى أعـالهq عن طــــريق
qعـــلى أســـــاس الـــشــهـــــادات أو االخـــتـــبــــارات qـــســـابــقـــــةIا

وفقـا للتنظـيم اIعمول به.

اIــادة اIــادة 3 :  : يـــتــم فـــتـــح دورة الـــتــكــــــوين اIـــتـــخــصص
فـي الـرتب اIـذكورة في اIـادة األولى أعالهq �ـوجب قرار
qالذي يـحـدّد فـيه Xمن الـسلـطـة الـتي لهـا صالحـيـة التـعـيـ

ال سيّما :
qعنيةIالرتبة أو الرتب ا -

- عـــدد اIـــنـــاصب اIـــفـــتــوحـــة لـــلـــتـــكــويـن اIـــتــخـــصص
احملـددة في اخملطط القـطاعي السنـوي أو اIتعـدّد السنوات
qــقــصـودةIبــعــنــوان الــســنـــة ا qــصـــادق عــلــيـهIا qلــلــتــكــوين

qعمول بهاIطبقـا لإلجراءات ا
qتخصصIمدة التكوين ا -

qتخصصIتاريخ بداية التكوين ا -
qعنــيةIؤسّسـة العمومـية للتكــوين اIا -

- قائمة اIترشحX اIعنيX بالتكـوين اIتخصص.

4 : : يــجب تــبــلــيغ نــســخــة مـن الــقــرار اIــذكــور اIـادة اIـادة 
أعاله إلى مـصــالح الوظـيفــة الـعمـومــية في أجــل عـشــرة

(10) أيامq ابتداء من تاريخ توقيعه.

5 :  : يــجب عــلى مــصــالـح الــوظــيــفــة الــعــمــومــيـة اIـادة اIـادة 
إبــداء رأي بـاIـطــابـقـــة في أجــل عـشــرة (10) أيـــامq ابـتـداء

من تاريخ استالم القرار.

اIـادة اIـادة 6 :  : يـلــــزم اIـتــرشـحـون الـنـاجــحــــون نـهــائــيــا
فـي اIـــســــابـــقــــة عـــلـى أســـاس الــــشـــهــــادات أو االخـــتــــبـــارات
qـــــادة األولـى أعالهIـــــذكـــــورة في اIلـاللـــــتـــــحـــــاق بـــــالـــــرتـب ا

�تابعة دورة تكوين متخصص.

وتـعـلـمـهم مـؤســسـة الـتـكـوين اIـعــنـيـة بـتـاريخ بـدايـة
الــتــكـــوينq �ــوجـب اســتــدعـــاء فــردي وبــأي وســـيــلــة أخــرى

مالئمةq عند االقتضاء.

7 :  : يــضــمن الــتــكــوين اIــتــخــصـص اIــؤسّــسـات اIـادة اIـادة 
العمومية للتّكوينq اآلتـية :

- اIــــدرســـــــة الـــــوطــــنــــــيـــــة لــــلــــضــــــرائب واIــــدرســـــة
الــوطــنـــيــة لــلــخــزيـــنــة بــالــنـــســبــة لــشــعـــبــة أمالك الــدولــــة

qواحلفظ العقـاري
- مـــركــز الــتـــقــنــيــات الـــفــضــائـــيــة واIــعــهـــد الــوطــني
اIـتخـصص في الـتـكـوين اIهـني بـالـقـبة بـالـنـسـبة لـشـعـبة

مسح األراضي.

اIادة اIادة 8 :  : ينظم التـكوين اIتخصص بشكـل متواصل
ويـشـمل دروسا نـظريـة ومحـاضـرات منـهجـيـة وملـتقـيات

وأعماال موجهة وتربصات تطبيقية.

اIـادة اIـادة 9 :  : حتـدّد مـدة الـتـكـوين اIـتـخـصص في الـرتب
اIــذكــــورة أعالهq طــبــقــــا ألحــكــــــام اIــرســـــوم الـتّــنــفــيـذيّ
رقم 10-300 اIؤرّخ في 23 ذي احلجّة عام 1431 اIوافق 29

نوفمبر سنة 2010 واIذكور أعالهq حسب ما يأتي :
- ســنـة واحـدة (1) بـالــنـسـبــة لـرتـبــة مـفــتش مـركـزي

qألمالك الدولـة واحلفظ العقـاري
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- سـنتان (2) بـالنسـبة لـرتـبة مـراقب أمالك الدولة
واحلفظ العقاري ورتبة مراقب مسح األراضي.

يـــخــضع اIـــتـــربــصـــون أثـــنــاء الـــتــكـــوين اIـــتـــخــصص
للنظام الداخلي Iؤسسة التكوين اIعنية.

اIــــادة اIــــادة 10 :  : يــــلــــحق بــــهــــذا الــــقــــرار بـــرامـج الــــتـــكــــوين
اIتـخـصص ويتم تـفـصيل مـحـتواهـا من طـرف اIؤسـسات

العمومية للتكوين اIذكورة في اIادّة  7 أعاله.

XـــتــربـــصــIــادة 11 :  : يـــتــولّى تـــأطـــيــر ومـــتــابـــعــــة اIــادة اIا
أثــنــاء الــتـكـوين اIــتـخـصـصq سـلك الـتــعـلــيم لـلـمــؤسـسـات
الـــعــــمـــومـــيــــة لـــلـــتــــكـــوين اIــــذكـــورة أعاله و/ أو اإلطـــارات

اIؤهلـة للمؤسّسات واإلدارات العمومية.

qـتــربـصــون خالل دورة الـتــكـوينIـادة 12 :  : يـتــابع اIـادة اIا
تـربصـا تـطبـيـقيـا لـدى اIصـالح الـتابـعة لـلـمديـريـة العـامة
ألمالك الــدولــة واحلـفـظ الـعــقــاري واIـديــريــة الـعــامــة Iـسح

األراضي (حسب الشعبة) حتدّد مدّته كما يأتي :
- ثـــمـــانـــيــة (8) أســـابــيـع بـــالــنـــســـبـــة لـــرتـــبـــة مــفـــتش

qمركزي ألمالك الدولة واحلفظ العقاري
- اثـــنـــا عـــشــــر (12) أســـبــــوعــــا بـــالـــنـــســـبــــة لـــرتـــبـــــة
مـــراقـب أمالك الــدولــة واحلــفظ الـــعــقــاري ورتــبــة مــراقب

مسح األراضي.
ويعدون على إثرهq تقرير نهاية التربص. 

اIـادة اIـادة 13 :  : يـتم تـقـيـيم اIـعـارف حـسب مـبـدأ اIـراقـبة
البيـداغوجيـة اIستمـرة ويشمل امـتحانات دوريـة تتعلق

�حتوى برامج التكوين.

اIادة اIادة 14 :  : يتم التقيـيم السنوي للتكوين اIتخصص
على النحـو اآلتي :

q8 : عاملIا qدرسةIواد اIمعدل ا -
q2 : عاملIا qعالمة تقرير التربص التطبيقي -

- عالمة اIواظبةq اIعامل : 1.

اIــادة اIــادة 15 :  : يــشــتــرطq لالنـــتــقــال من ســنــة إلى أخــرى
لـلتكـوين في رتبة مـراقب أمالك الدولة واحلـفظ العقاري
ورتـــبـــة مـــراقـب مـــسح األراضيq حــــصـــول اIـــتـــربص عـــلى
مـــــعــــــدل عـــــام ســـــنــــــوي يـــــفــــــوق أو يـــــســـــاوي 10 من20  دون

احلصول على عالمة إقصائية.

تعتبر عالمة إقصائية كل عالمة أقل من 20/6.

اIـادة اIـادة 16 :  : تــنـظم اIـؤســسـة اIـعـنــيـة بـالـتــكـوينq قـبل
اإلعـالن عــلـى الــنـــتــائج الـــنــهـــائـــيــة من طـــرف جلــنـــة نــهـــايــة

التكوينq دورة استدراكية :
- لـلـمـتـربــصـX الـذين حتـصـلــوا عـلى مـعـدل عـام أقل

من 20/10 ويفوق أو يساوي 20/7.

تـــخـص الـــدورة االســـتـــدراكـــيـــة كـل اIـــواد الـــتي تـــقل
عالماتها على 20/10.

qالذين حتـصلوا عـلى عالمة إقصـائية Xللـمتربـص -
ومعدل عام يفوق أو يساوي 20/10.

اIـادة اIـادة 17 :  : كـل مـتـربص حتـصـل عـلى مـعـدل عـام يـقـل
عــــلى 20/10 أو احــــتـــفظ بـــعـالمـــة إقـــصـــائــــيـــة. بـــعـــد الـــدورة

االستدراكيةq يعتبر غير ناجح في التكوين.

اIــادة اIــادة 18 : : يــتــــم اإلعالن عـــن الــنــجـــــاح الـــنــهــــــائي
فـي الــتـــكـــويـن الـــمــــتـــخــصـصq لـــلــمـــتــربــصـــX احلــائــزين
مـــعــــدال عــــامـــا يـــســـاوي أو يـــفــوق 10 من 20 في الـــتـــقـــيـــيم
اIـذكـور في اIادّة 14 أعاله من طـرف جلـنـة التـكـوين الـتي

تتكون من :

- الــســلــطــة الــتي لــهــا صالحــيــة الــتــعــيــX أو ¦ــثــلــهـا
qرئيسا qؤهـل قانوناIا

qكلفة بالوظيفة العموميةIثل السلطة ا¦ -

- مـديـــر اIـؤسـســة الـعـمـومـــيـة للـتـكـــوين اIـعـنـــية
qأو ¦ثلـه

- ¦ـثـلـX اثـنX (2) عن سـلك الــتـعـيــلم لـلـمــؤسـسـات
العمومية للتكوين اIعنية.

qــتــخــصصIــادة 19 :  : عـــنــد نــهــايـــة دورة الــتــكــويـن اIــادة اIا
يـسلم مـدير اIـؤسسـة العـمومـية لـلتـكوين اIـعنـيةq شـهادة
لـلـمتـربـصـX النـاجـحX نـهـائـيا عـلى أسـاس مـحضـر جلـنة

نهاية التكوين.

اIــادة اIــادة 20 :  : يــعـــيّن اIـــتـــــربـــصـــــون الــــذيــن تـــابـــعــــوا
Xبـصـفــــة مـتـربـصــ qـتـخـصص بـنـجـــاحIدورة الـتـكـوين ا

في الرتب اIقصـودة.

اIـادة اIـادة 21 :  : يـنـشـر هـذا الـقـرار في اجلـريـدة الـرّسـمـيّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ|قراطيّة الشّعبيّة.

حــــــرّر بـــــاجلـــــــزائــــــر في 12 ذي الــــــقــــــعـــــــدة عـــــــام 1434
اIوافـق 18 سبتمبر سنة 2013.

عن وزير اIاليةعن وزير اIالية
األمX العاماألمX العام

ميلود بوطبةميلود بوطبة

عن الوزيرq األمX العام للحكومةعن الوزيرq األمX العام للحكومة
وبتفويض منهوبتفويض منه

اIدير العام للوظيفة العموميةاIدير العام للوظيفة العمومية

بلقاسم بوشمالبلقاسم بوشمال
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الرقمالرقم

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

اIلحق اIلحق 1

برنامج التكوين اIتخصص لاللتحاق برتبة مفتش مركزيبرنامج التكوين اIتخصص لاللتحاق برتبة مفتش مركزي
ألمالك الدولة واحلفظ العقاريألمالك الدولة واحلفظ العقاري

مدة التكوين : سنة مدة التكوين : سنة واحدة.واحدة.

1 - التكوين النظري : عشرة  - التكوين النظري : عشرة (10) أشهر. أشهر.

الوحدةالوحدة

القانون العقاري

قانون أمالك الدولة

اخلبرة

اإلشهار العقاري

مسح األراضي

القانون اIدني/ اإلجراءات اIدنية

القانون اإلداري / اIنازعات اإلدارية

احملاسبة العامة

اIالية العامة

احملاسبة العمومية

تقنيات حفظ مسح األراضي

اجلدول العام (جرد اIنقوالت)

التحصيل

الرقابة وتقنية اIراقبة

التحرير اإلداري

اIصطلحات

أخالقيات اIهنة/ تشريع العمل

إعالم آلي

مجموع احلجم الساعي األسبوعيمجموع احلجم الساعي األسبوعي

احلجم الساعي األسبوعياحلجم الساعي األسبوعي
السداسي األولالسداسي األول

1 سا 30

3 سا 00

1 سا 30

1 سا 30

1 سا 30

1 سا 30

1 سا 30

3 سا 00

1 سا 30

-

-

3 سا 00

1 سا 30

1 سا 30

1 سا 30

1 سا 30

1 سا 30

1 سا 30

28 سا  سا 30

اIعاملاIعامل

4

4

4

3

3

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

1

1

2

احلجم الساعي األسبوعياحلجم الساعي األسبوعي
السداسي الثانيالسداسي الثاني

3 سا 00

1 سا 30

1 سا 30

1 سا 30

1 سا 30

1 سا 30

1 سا 30

-

1 سا 30

3 سا 00

3 سا 00

-

1 سا 30

1 سا 30

1 سا 30

-

1 سا 30

1 سا 30

27 سا  سا 00

2 - التربص التطبيقي : - التربص التطبيقي :
اIدة : ثمانية اIدة : ثمانية (8) أسابيع أسابيع

يـتـابع اIتـربـصـونq خالل دورة الـتكـوين اIـتـخـصصq تـربصـا تـطـبيـقـيـا لـدى اIصـالح الـتـابـعة لإلدارة اIـكـلـفـة بأمالك
الدولة واحلفظ العقاري.
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الرقمالرقم

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

اIلحق اIلحق 2

برنامج التكوين اIتخصص لاللتحاقبرنامج التكوين اIتخصص لاللتحاق
برتبة مراقب أمالك الدولة واحلفظ العقاريبرتبة مراقب أمالك الدولة واحلفظ العقاري

مدة التكوين : سنتان مدة التكوين : سنتان (2).

السنـة األولى :السنـة األولى :

1 - التكوين النظري : أحد عشر  - التكوين النظري : أحد عشر (11) شهرا. شهرا.

الوحدةالوحدة

القانون العقاري

التحرير اإلداري

مدخل لدراسة القانون/ القانون اIدني

القانون الدستوري/ القانون اإلداري

مدخل إلى قانون أمالك الدولة

اIالـية الـعـامة/ الـتنـظيم اIـتـعلق بـاحملاسـبة
العمومية

احملاسبة العامة/ احملاسبة العمومية

إعالم آلي

تشريع العمل/ أخالقيات اIهنة

اIصطلحات

مجموع احلجم الساعي األسبوعيمجموع احلجم الساعي األسبوعي

3 سا 00

1 سا 30

3 سا 00

3 سا 00

3 سا 00

3 سا 00

3 سا 00

1 سا 30

1 سا 30

1 سا 30

24 سا  سا 00

4

3

2

2

2

2

2

2

1

1

3 سا 00

1 سا 30

3 سا 00

3 سا 00

3 سا 00

3 سا 00

1 سا 30

1 سا 30

1 سا 30

-

21 سا  سا 00

2 - التربص التطبيقي : - التربص التطبيقي :

اIدة : أربعة اIدة : أربعة (4) أسابيع أسابيع

يـتـابع اIتـربـصـونq خالل دورة الـتكـوين اIـتـخـصصq تـربصـا تـطـبيـقـيـا لـدى اIصـالح الـتـابـعة لإلدارة اIـكـلـفـة بأمالك
الدولة واحلفظ العقاري.

احلجم الساعي األسبوعياحلجم الساعي األسبوعي
اIعاملاIعاملالسداسي الثانيالسداسي الثاني احلجم الساعي األسبوعياحلجم الساعي األسبوعي

السداسي األولالسداسي األول
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الرقمالرقم

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

السنـة الثانية :السنـة الثانية :

1 - التكوين النظري : عشرة  - التكوين النظري : عشرة (10) أشهر . أشهر .

الوحدةالوحدة

قــــــانــــــون أمالك الــــــدولــــــةq تــــــقــــــنــــــيـــــات
عمليات أمالك الدولة

اخلبرة وتقنيات التقييمات

اإلشهار العقاري

اIنازعات اإلدارية

اإلجراءات اIدنية واإلدارية

تقنيات التحقيق العقاري

حتصيل منتوجات أمالك الدولة

اجلدول العام

تسيير احملافظة العقارية

تقنيات حفظ مسح األراضي

مجموع احلجم الساعي األسبوعيمجموع احلجم الساعي األسبوعي

احلجم الساعي األسبوعياحلجم الساعي األسبوعي
السداسي األولالسداسي األول

3 سا 00

1 سا 30

3 سا 00

3 سا 00

3 سا 00

3 سا 00

3 سا 00

1 سا 30

1 سا 30

1 سا 30

24 سا  سا 00

اIعاملاIعامل

4

4

4

3

3

3

3

3

2

2

احلجم الساعي األسبوعياحلجم الساعي األسبوعي
السداسي الثانيالسداسي الثاني

3 سا 00

3 سا 00

3 سا 00

3 سا 00

3 سا 00

3 سا 00

1 سا 30

1 سا 30

1 سا 30

1 سا 30

24 سا  سا 00

2 - التربص التطبيقي : - التربص التطبيقي :

اIدة : ثمانية اIدة : ثمانية (8) أسابيع أسابيع

يـتـابع اIتـربـصـونq خالل دورة الـتكـوين اIـتـخـصصq تـربصـا تـطـبيـقـيـا لـدى اIصـالح الـتـابـعة لإلدارة اIـكـلـفـة بأمالك
الدولة واحلفظ العقاري.
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الرقمالرقم

1

2

3

4

5

6

7

اIلحق اIلحق 3
برنامج التكوين اIتخصص برنامج التكوين اIتخصص لاللتحاق برتبة مراقب Iسح األراضيلاللتحاق برتبة مراقب Iسح األراضي

مدة التكوين : سنتانمدة التكوين : سنتان(2).
السنة األولى :السنة األولى :

1 - التكوين النظري : أحد عشر  - التكوين النظري : أحد عشر (11) شهرا. شهرا.

الوحدةالوحدة

الطبوغرافيا
الرياضيات

تضليع
التسوية

مسح باللويحة
علم القياس بالتكيومتر

التحقيق والتحديد
مجموع احلجم الساعي مجموع احلجم الساعي األسبوعياألسبوعي

احلجم الساعي األسبوعياحلجم الساعي األسبوعي

4 سا 15
2 سا 00
4 سا 15
2 سا 00
2 سا 00
4 سا 15
4 سا 00

22 سا  سا 45

اIعاملاIعامل

3

2

4

2

2

4

3

2 - التربص التطبيقي : - التربص التطبيقي :
اIدة : : أربعة اIدة : : أربعة (4) أسابيع أسابيع

يـتـابع اIـتـربـصـونq خالل دورة الـتـكـوين اIـتـخـصصq تــربـصـا تـطـبـيـقـيـا لـدى اIـصـالح الـتـابـعـة لإلدارة اIـكـلـفـة �ـسح
األراضي.

الرقمالرقم

1

2

3

4

5

6

السنة الثانية :السنة الثانية :
1 - التكوين النظري : عشرة  - التكوين النظري : عشرة (10) أشهر. أشهر.

الوحدةالوحدة

تثليث مسح األراضي
القانون اIدني (اIلكية)

إعداد مسح األراضي العام
محافظة مسح األراضي

رسم اخملططات والرسم بواسطة اإلعالم اآللي
التصوير القياسي - فتوغرامتري
مجموع احلجم الساعي األسبوعيمجموع احلجم الساعي األسبوعي

احلجم الساعي األسبوعياحلجم الساعي األسبوعي

7 سا 30
1 سا 15
7 سا 30
2 سا 00
2 سا 00
1 سا 30

21 سا  سا 45

اIعاملاIعامل

5

1

3

3

2

3

2 - التربص التطبيقي : - التربص التطبيقي :
اIدة : ثمانية اIدة : ثمانية (8) أسابيع أسابيع

يتابع اIتربصونq خالل دورة التكوين اIتخصصq تربصا تطبيقيا لدى اIصالح التابعة لإلدارة اIكلفة �سح األراضي.
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قـــرار وزاري مــشـــتـــرك مــؤرخ فـي قـــرار وزاري مــشـــتـــرك مــؤرخ فـي 17 ذي الـقـــعـــدة عــام ذي الـقـــعـــدة عــام
يــعــدل  qيــعــدل q2013 1434  الــمــوافـق الــمــوافـق 23 ســبـــتـمـــبـر ســـنــة  ســبـــتـمـــبـر ســـنــة

الــــقـــــرار الـــوزاري الــــمـــــشـــــتــــرك الــــمــــؤرخ في الــــقـــــرار الـــوزاري الــــمـــــشـــــتــــرك الــــمــــؤرخ في 18
q2012 صــفــر عـام صــفــر عـام 1433  الــمـوافـق الــمـوافـق 12 يــنــايــر ســنــة  يــنــايــر ســنــة
الــــذي يـــــحــــدالــــذي يـــــحــــدّد كــــيـــــفــــيـــــات تــــنـــــظـــــيـم الــــتـــــكــــويـند كــــيـــــفــــيـــــات تــــنـــــظـــــيـم الــــتـــــكــــويـن
اIـــتـــخــصـص لاللـــتـــحـــاق بـــبـــعض الـــرتب اIـــنـــتـــمـــيــةاIـــتـــخــصـص لاللـــتـــحـــاق بـــبـــعض الـــرتب اIـــنـــتـــمـــيــة
لألسـالك الـــــخـــــاصـــــة بـــــإدارة اجلـــمــــارك ومــــحــــتـــوىلألسـالك الـــــخـــــاصـــــة بـــــإدارة اجلـــمــــارك ومــــحــــتـــوى

برامجه.برامجه.
ـــــــــــــــــــــــــ

qالعام للحكومة Xاألم qإن الوزير

qاليةIووزير ا

- و�قـتـضى اIـرسـوم الـرئـاسي رقم 13-312 اIـؤرّخ
في 5 ذي الـــقـــعـــدة عــام 1434 اIــوافق 11 ســـبـــتـــمـــبـــر ســـنــة

qأعضاء احلكومة Xتضمّن تعيI2013 وا

- و�قـتـضى اIـرسـوم الـرئـاسي رقم 13-313 اIـؤرّخ
في 5 ذي الـــقـــعـــدة عــام 1434 اIــوافق 11 ســـبـــتـــمـــبـــر ســـنــة
2013 واIـــــتـــــــضــــــمـّن تـــــــعــــــيــــــX الـــــوزيــــــرq األمـــــX الـــــعـــــام

qللحكومة

- و�ـقتـضى اIرسوم الـتنـفيذي رقم 12-202 اIؤرخ
في 14 جـــمـــادى الــثـــانــيـــة عــام 1433 اIــوافق 6 مــايـــو ســنــة
2012 واIـــتـــضــمن إنـــشـــاء اIــدرســـة الــوطـــنـــيــة لـــلــجـــمــارك

 qوتنظيمها و سيرها

- و�ــقـتــضي الـقــرار الـوزاري اIــشـتــرك اIـؤرّخ في
18 صـــفـــر عـــام 1433 اIــــوافق 12 يـــنـــايــــر ســـنـــة 2012 الــذي

يــحــدد كــيـفــيــات تــنـظــيم الــتــكــوين اIـتــخــصص لاللــتــحـاق
ببـعض الرتب اIـنتـميـة لألسالك اخلاصـة بإدارة اجلـمارك

qومحتوى برامجه

يقريقرّران ما يأتي :ران ما يأتي :

اIـادة األولى : اIـادة األولى : يــعــدل هــذا الــقــرار أحــكــام اIـادة 8 من
الـقـرار الــوزاري اIـشــتـرك اIـؤرخ في 18 صــفـر عـام 1433

اIوافق 12 يناير سنة 2012 واIذكور أعاله.

اIــــــادة اIــــــادة 2 : : تـــــــعـــــــدل اIــــــادة 8  مـن الـــــــقـــــــرار الـــــــوزاري
اIشـتـرك اIؤرخ في 18 صـفـر عام 1433 اIـوافق 12 يـنـاير

سنة 2012  و اIذكور أعالهq كما يأتي :

"  اIادة 8 : تضمن التكوين اIتخصصq مؤسسات
التكوين العمومية اآلتية :

q(بدون تغيير) -

- اIــدرسـة الــوطــنـيــة لــلـجــمــارك و مـعــهــد االقـتــصـاد
اجلمركي و اجلبائي بالنسبة لرتبة مفتش رئيسي ".

اIـادة اIـادة 3 :  : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرســمـيـة
للجمهورية اجلزائرية الد|قراطية الشعبية.

حـرّر بــاجلــزائـر في 17 ذي الـقــعـدة عـام 1434 اIـوافق
23 سبتمبر سنة 2013.

 عن الوزيرq األمX العام عن الوزيرq األمX العام
للحكومةللحكومة

وبتفويض منهوبتفويض منه
اIدير العام للوظيفة العموميةاIدير العام للوظيفة العمومية

بلقاسم بوشمالبلقاسم بوشمال

عن وزير اIاليةعن وزير اIالية
وبتفويض منه وبتفويض منه 
اIدير العاماIدير العام
للجماركللجمارك

محمد عبدو بودربالةمحمد عبدو بودربالة

ــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــ

قــرار مـؤرخ في قــرار مـؤرخ في 7  جــمـادى األولـى عــام   جــمـادى األولـى عــام 1434 الــمـوافـق الــمـوافـق
20  مـارس سـنـة مـارس سـنـة q2013 يـتــضـمـن تـعـيـيـن أعـضـاءq يـتــضـمـن تـعـيـيـن أعـضـاء

مــــجــــلــس إدارة وكــــالــــة اإلعــالم اآللـي لــــلـــــمــــالــــيــــةمــــجــــلــس إدارة وكــــالــــة اإلعــالم اآللـي لــــلـــــمــــالــــيــــة
العمومية.العمومية.

ـــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب قــرار مـؤرخ في 7 جــمــادى األولى عـام 1434
اIــــوافـق 20 مــــارس ســــنــــة q2013 يـــعــــX األعـــضــــاء اآلتـــيـــة
أسـمــاؤهمq تـطــــبــيـــقـا ألحـــكــام الـــمـادة 8 مـن الـــمــرســوم
الـتـنـفـيـذي رقم 08-94 اIـؤرخ في 2 ربـيع األول عـام 1429
اIــوافـق 10 مــارس ســنـة 2008 و اIــتـضــمـن إنــشــاء وكــالـة
اإلعالم اآللي لــلــمـالــيــة الـعــمــومـيــة و تــنـظــيــمـهــا ومــهـامــهـا
وسـيــرهـاq  في مـجـلـس إدارة وكـالـة اإلعالم اآللي لــلـمـالـيـة

العمومية :

- راويــــة عــــبــــد الــــرحــــمــــانq ¦ــــثـل الــــوزيــــر اIــــكــــلف
qرئيسا qاليةIبا

qثل وزير الدفاع الوطني¦ qميمون محمد إقبال -

- حـــــــديــــــوش رمــــــضـــــــانq ¦ــــــثـل وزيــــــر الــــــداخـــــــلــــــيــــــة
qواجلماعات احمللية

qكلف بالنقلIثل الوزير ا¦ qصاحلي سالم -

- شــبــاب مـــيــلــودq ¦ـــثل الــوزيـــر اIــكــلـف بــاألشــغــال
qالعمومية

- كــســيس حــمـــيــدq ¦ــثل الــوزيــر اIـــكــلف بــالــصــحــة
qستشفياتIوإصالح ا

- بـــطـــاز مــحـــمــدq ¦ـــثل الـــوزيــر اIـــكــلف بـــالـــتــعـــلــيم
qالعالي و البحث العلمي
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- بـــســـام مـــحـــمــــدq ¦ـــثل الـــوزيـــر اIـــكـــلف بـــالـــبـــريـــد
qوتكنولوجيات اإلعالم و االتصال

- بـراهـيــتي كـلـثـومq ¦ـثــلـة الـوزيـر اIـكــلف بـالـسـكن
qوالعمران

- بـراح مـنـيـر خـالـدq اIــديـر الـعـام لـلـديـوان الـوطـني
qلإلحصاء

- فـــرحـــان ســيـــدي مـــحـــمــدq اIـــديـــر الــعـــام لـــلــتـــقـــديــر
qوالسياسات

 qدير العام للميزانيةIا qباقة فريد -

- غا� محمد العربيq اIدير العام للمحاسبة.

وزارة الثقافةوزارة الثقافة

قــــــرار وزاري مــــــشـــــتــــــرك مــــــؤرخ في قــــــرار وزاري مــــــشـــــتــــــرك مــــــؤرخ في 17 رجب عــــــام  رجب عــــــام 1433
اIــوافق اIــوافق 7 يـــونــيـــو ســـنـــة  يـــونــيـــو ســـنـــة q2012 يـــحــــدد تـــصــــنـــيفq يـــحــــدد تـــصــــنـــيف
دور الـــثـــقـــــافــة وشــروط االلـــتــــحـــاق بـــالــــمــنــاصبدور الـــثـــقـــــافــة وشــروط االلـــتــــحـــاق بـــالــــمــنــاصب

العليا التابعة لها.العليا التابعة لها.
ــــــــــــــــــــــــــ

qالعام للحكومة Xإن األم

qاليةIووزير ا

qووزيرة الثقافة

- �ـقــتــضى اIــرســوم الــرئــاسي رقم 07-307 اIـؤرخ
في 17 رمـضـان عام 1428 اIـوافق 29 سـبـتمـبـر سـنة 2007
الـــذي يــــحـــدد كــــيـــفــــيـــــات مــــنــح الـــــزيــــادة االســــتـــــداللـــيـــة
لــــشـــاغــــلي اIــــنـــاصـب الـــعــــلــــيـــا فـي اIـــؤســــســـات واإلدارات

qالعمومية

- و�قـتــضى اIرسوم الرئاسي رقم 12-326 اIؤرخ
في 17 شـــوال عــام 1433 اIــوافق 4 ســـبـــتــمـــبــر ســـنــة 2012

qأعضاء احلكومة Xتضمن تعيIوا

- و�ـقـتـضى اIـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 95-54 اIـؤرخ
في 15 رمــضــان عـام 1415 اIـوافق 15 فــبـرايــر ســنـة 1995

qاليةIالذي يحدد صالحيات وزير ا

- و�ـقتـضى اIرسوم الـتنـفيذي رقم 98-236 اIؤرخ
في 4 ربيع الـثاني عام 1419 اIوافق 28 يولـيو سنة 1998
واIـــتـــضـــمـن الـــقـــانـــون األســـاسي لـــدور الـــثـــقـــافـــةq اIـــعـــدل

qتممIوا

- و�ـقـتـضى اIـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 05-79 اIـؤرخ
في 17 مـــحـــرم عــام 1426 اIــوافق 26 فـــبـــرايـــر ســـنـــة 2005

qالذي يحدد صالحيات وزير الثقافة

- و�ـقـتـضى اIـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 08-04 اIـؤرخ
في 11 مــــحــــرم عـــام 1429 اIــــوافق 19 يــــنــــايــــر ســــنـــة 2008
XــــوظــــفــــIــــتـــــضــــمن الــــقـــــانـــــون األســــــاسـي اخلــــاص بــــاIوا
اIــنــتــمــX لألسـالك اIــشــتــركــة في اIــؤســســات واإلدارات

qالعمومية

- و�ـقتـضى اIرسوم الـتنـفيذي رقم 08-383 اIؤرخ
في 28 ذي القعدة عام 1429 اIوافق 26 نوفمبر سنة 2008
XـنتـمIا XـوظفـIتـضـمن القـانون األسـاسي اخلـاص باIوا

qلألسالك اخلاصة بالثقافة

- و�ــقـتـضـى اIـرسـوم الــرئـاسي اIـؤرخ في 7 ربـيع
الـثاني عام 1423 اIوافق 18 يونـيو سـنة 2002 واIـتضمن

qالعام للحكومة Xاألم Xتعي

- و�ــقـتــضى الـقــرار الـوزاري اIــشـتــرك اIـؤرخ في
29 ذي الـــقـــعـــدة عـــام 1407 اIــــوافق 25 يـــولـــيــــو ســـنـــة 1987

واIـــتـــضــمن تـــصــنـــيف اIـــنــاصـب الــعـــلــيـــا في اIــؤســـســات
qالـعــمـومـيــة الـتـابــعـة لـوصــايـة وزارة الـثــقـافـة والــسـيـاحـة

qتممIعدل واIا

- و�ـــــقـــــتـــــضــى الــــقــــــرار الــــــوزاري الـــــمــــــشــــــتـــــرك
الـــمــؤرخ في 23  شــوال عــام 1422 اIــوافق 7 يــنــايــر ســنـة

qتضمن التنظيم الداخلي لدور الثقافةI2002 وا

يقررون ما يأتي :يقررون ما يأتي :

اIـــــادة األولىاIـــــادة األولى : تـــــطـــــبـــــيــــــقـــــا ألحـــــكـــــــام اIـــــــادة 13 من
اIـــرســـوم الـــرئـــاسي رقم 07-307 اIــؤرخ في 17 رمـــضــان
عــام 1428 اIــوافق 29 ســـبــــتــــمــــبــــر ســـنـــة 2007 واIـــذكــور
أعـالهq يـــــهــــدف هــــذا الـــــقــــرار إلى حتـــــديــــد تــــصـــــنــــيف دور
الـثــقـــافــة وشــروط االلـتـحــاق بـاIـنـاصـب الـعـلـيــا الـتـابـعـة

لها.

اIـادةاIـادة 2 : : تــصــنف دور الــثــقــافــة في الــصـــنف " ب "
القسم " 2 ".

اIادةاIادة 3 : : حتـدد الزيادة االستـداللية لـلمناصب الـعليا
الــتــابــعــة لــدور الــثــقــافــة وكــذا شــروط االلــتــحــــاق بــهـــــذه

اIناصـــب العلياq طبقـــا للجــدول اآلتي :
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Xطريقة التعيXطريقة التعي
التصنيفالتصنيف

الزيادةالزيادةاIناصب العليااIناصب العليا
االستدالليةاالستداللية

شروط االلتحاقشروط االلتحاق
باIناصبباIناصب اIستوىاIستوى

السلالسلّميمي القسمالقسم الصنفالصنف

قرار من
الوزير اIكلف

بالثقافة

مقرر من
مدير دار
الثقافة

مقرر من
مدير دار
الثقافة

مقرر من
مدير دار
الثقافة

مقرر من
مدير دار
الثقافة

مدير

رئيس مصلحة
اإلدارة واIالية

رئيس مصلحة
التنشيط
الثقافي

رئيس فرع
إداري

رئيس فرع
تقني

502

181

181

108

108

qعــلى األقل qمــســتــشــار ثـــقــافي رئــيـــسي -
مـرسمq أو رتبـة معـادلةq يـثبت ثالث (3)
ســــنــــوات من اخلــــدمــــة الــــفــــعــــلــــيــــة بــــهــــذه

الصفة.

- مسـتشـار ثقافـي أو رتبة مـعادلـةq يثبت
ثـمـاني (8) ســنـوات من اخلـدمـة الــفـعـلـيـة

بهذه الصفة.

qمــرسم qعــلـى األقل qمـــتــصـــرف رئــيـــسي -
يــثـــبت ثالث (3) ســنـــوات من األقـــدمـــيــة

بصفة موظف.

- مــتـــصــرفq يــثــبت أربع (4) ســنــوات من
اخلدمة الفعلية بهذه الصفة.

- مـستـشار ثـقافـي رئيـسيq على األقلq أو
رتــبـــة مــعـــادلــةq مـــرسمq يــثـــبت ثالث (3)

سنوات من األقدمية بصفة موظف.

- مسـتشـار ثقافـي أو رتبة مـعادلـةq يثبت
أربع (4) ســـنــوات من اخلـــدمــة الـــفــعـــلــيــة

بهذه الصفة.

- متصرف رئيسيq على األقلq مرسم.

- مــتـصــرفq يــثــبت ثالث (3) ســنــوات من
اخلدمة الفعلية بهذه الصفة.

qعــلى األقل qمــســتــشــار ثـــقــافي رئــيـــسي -
مرسمq أو رتبة معادلة.

- مسـتشـار ثقافـي أو رتبة مـعادلـةq يثبت
ثالث (3) ســنــوات من اخلـــدمــة الــفـــعــلــيــة

بهذه الصفة.
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اIــادة اIــادة 4 :  يــســـتـــفـــيـــد اIــوظـــفـــون اIـــعـــيــنـــون بـــصـــفــة
قـانـونــيـة في اIـنـصب الـعـالـي لـرئـيس فـرعq اIـصـنف في
إطــــار أحـــكـــام الـــقـــرار الـــوزاري اIــــشـــتـــرك اIـــؤرخ في 25
يوليو سنة 1987 واIتضمن تـصنيف اIناصب العليا في
اIـؤســسـات الــعـمـومــيـة الــتـابــعـة لــوصـايــة وزارة الـثــقـافـة
والـــســـيـــاحــةq اIـــعـــدل واIـــتـــممq من الـــزيـــادة االســـتـــداللـــيــة
اIــوافـقــة لـلــمـســتـوى q4 الــرقم االســتـداللي q55 ابـتـداء من
أول يناير سنة 2008 إلى غاية تاريخ إمضاء هذا القرار.

اIــادة اIــادة 5 :  يــســـتـــفـــيـــد اIــوظـــفـــون اIـــعـــيــنـــون بـــصـــفــة
qـادة 3 أعالهIـذكـورة في اIـنـاصب الـعــلـيـا اIقـانـونــيـة في ا
الـذين ال يـسـتـوفون شـروط الـتـعـيـX اجلـديـدة من الـزيادة
االســتــداللـيــة احملــددة �ـوجـب هـذا الــقــرار إلى غـايــة إنــهـاء

مهامهم في اIنصب العالي اIشغول.
اIادة اIادة 6 :  يـجب أن ينتـمي اIوظفـون الذين يعـينون
فـي اIــنـــاصب الـــعــلـــيــا إلى رتـب تــكـــون مــهـــامــهـــا مــوافـــقــة

لصالحيات الهياكل اIعنية. 
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- و�ـقتـضى اIرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 98-243 اIؤرّخ
في 8 ربـــيع الــــثـــاني عـــام 1419 اIـــوافق أوّل غــــشت ســـنـــة
qتضمّن إنشاء مدارس جهوية للفنون اجلميلةI1998 وا

- و�ـقتـضى اIرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 98-244 اIؤرّخ
في 8 ربـــيع الــــثـــاني عـــام 1419 اIـــوافق أوّل غــــشت ســـنـــة
1998 الذي يحدث الشهادات ويحدّد كيفيات تسليمها في

qدارس اجلهوية للفنون اجلميلةIا

- و�ـقـتـضى اIـرسـوم الـتّـنفـيـذيّ رقم 05-79 اIـؤرّخ
في 17 مـــحـــرّم عــام 1426 اIــوافق 26 فـــبـــرايـــر ســـنـــة 2005

qالذي يحدّد صالحيات وزير الثقافة

يقـريقـرّران مــا يأتي :ران مــا يأتي :

اIـاداIـادّة األولى : ة األولى : تــطـبــيـقـا ألحــكـام اIـادّة 3 من اIـرسـوم
الـــتّـــنــــفـــيـــذيّ رقـم 98-242  اIــــؤرّخ في 8 ربـــــيع الـــثـــــاني
qـذكـور أعالهIـوافق أوّل غـشـت سـنة 1998 واIعــــام 1419 ا
تــنــشــأ بــخــنــشـلـــة مــلــحــقـــة لــلــمــدرســـة اجلــهــويـــة لــلــفــنـون

اجلميلـة لباتنـة.

اIـاداIـادّة ة 2 : : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســمـيّـة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ|قراطيّة الشّعبيّة.

حــــــرّر بـــــاجلــــــزائـــــر في 30 ربــــــيع الـــــثــــــاني عـــــام 1435
اIوافق 2 مارس سنة 2014.

ــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــ

قــــرار وزاري مـــشـــتــــرك مـــؤرقــــرار وزاري مـــشـــتــــرك مـــؤرّخ في خ في 30  ربـــــيع الـــثــــاني  ربـــــيع الـــثــــاني
يــتــضـمّن  qيــتــضـم q2014 ــوافق 2  مــارس ســنـة   مــارس ســنـةIــوافق  اI1435 ا عــام عــام 
إنـشاء مـلحـقة بـخـنشـلة لـلمـدرسـة اجلهـوية لـلفـنونإنـشاء مـلحـقة بـخـنشـلة لـلمـدرسـة اجلهـوية لـلفـنون

اجلميلـة لباتنـة.اجلميلـة لباتنـة.
ــــــــــــــــــــــــــ

qاليةIإن وزير ا

qووزيرة الثقافة

- �ـقــتـضى الــقـانـون رقم 84-05 اIـؤرّخ في 4 ربـيع
الــثـاني عـام 1404 اIـوافق 7 يـنـايــر سـنـة 1984 واIــتـضـمّن

qنظومة التربويةIفي ا Xتخطيط مجموعة الدارس

- و�قـتـضى اIـرسـوم الـرّئـاسيّ رقم 13-312 اIـؤرّخ
في 5 ذي القـعدة عام 1434 اIوافق 11 سبـتمبر سنة 2013

qأعضاء احلكومة Xتضمّن تعيIوا

- و�ـقـتـضى اIـرسـوم الـتّـنفـيـذيّ رقم 95-54 اIـؤرّخ
في 15 رمــضــان عـام 1415 اIـوافق 15 فــبـرايــر ســنـة 1995

qاليّةIالذي يحدّد صالحيات وزير ا

- و�ـقتـضى اIرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 98-242 اIؤرّخ
في 8 ربـــيع الــــثـــاني عـــام 1419 اIـــوافق أوّل غــــشت ســـنـــة
1998 واIــتــضــمّن الــقــانــون األســاسي لــلــمــدارس اجلــهــويــة

qادّة 3 منـهIال سيما ا qللفنون اجلميلة

اIــادة اIــادة 7 :  تــلـــغى أحـــكـــام الـــقــرارالـــوزاري اIـــشـــتــرك
اIؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1407 اIوافق 25 يوليو سنة
q1987 اIـعدل واIـتمم واIـذكور أعـاله واIتـعلـقة بـتصـنيف

دور الثقافة.
اIـادة اIـادة 8 :  يـنــشـر هـذا الــقـرار في اجلـريـدة الــرسـمـيـة

للجمهورية اجلزائرية الد|قراطية الشعبية.
حـــــرر بـــــاجلــــزائـــــر في 17 رجب عـــــام 1433 اIـــــوافق 7

يونيو سنة 2012.

وزيـرة الثقافةوزيـرة الثقافة
خليدة توميخليدة تومي

عن وزيـر اIـاليــةعن وزيـر اIـاليــة
األمX العاماألمX العام
ميلود بوطبةميلود بوطبة

عن األمX العام للحكومة عن األمX العام للحكومة 
وبتفويض منهوبتفويض منه

اIدير العام للوظيفة العموميةاIدير العام للوظيفة العمومية
بلقاسم بوشمالبلقاسم بوشمال

ــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــ

قــــرار مــــؤرخ في قــــرار مــــؤرخ في 19  شـــو شـــوّال عـــام ال عـــام 1434 اIــــوافق  اIــــوافق 26 غــــشت غــــشت
q2013 يــتـضــمq يــتـضــمّن تـعــيـX أعــضـاء مــجـلس إدارةن تـعــيـX أعــضـاء مــجـلس إدارة سـنـة سـنـة 

اIسرح اجلهوي �عسكر.اIسرح اجلهوي �عسكر.
ــــــــــــــــــــــــــ

�ـــــــــوجـب قــــــــــرار مـــــــــؤرّخ في 19 شـــــــــوّال عـــــــــام 1434
اIــــوافـق 26 غــــشت ســــنــــة q2013 يـــــعــــيّن األعــــضــــاء اآلتــــيــــة
أسماؤهمq تـطبيقا ألحكام اIادّة 10 من اIرسـوم التّنفيذيّ
رقم 07-18 اIـؤرّخ في 27 ذي احلــجّـة عـام 1427 اIـوافق 16
يـــنـــايــــر ســـنـــة 2007 واIـــتـــضــــمّن الـــقـــانــــون األســـاسيq في

مجلس إدارة اIسرح اجلهوي �عسكر :

- الــســـيــد مــحـــمــد ســـحــنـــونq ¦ــثل الـــوزيــر اIـــكــلّف
qرئيسا qبالثقافة

وزيـرة الثقافةوزيـرة الثقافة
خليدة توميخليدة تومي

عن وزيـر اIـاليــةعن وزيـر اIـاليــة
األمX العاماألمX العام
ميلود بوطبةميلود بوطبة
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- الـــســــيـــد احلـــدري بن خــــدةq ¦ـــثل الـــوزيــــر اIـــكـــلّف
qاليّةIبا

- الـــســيــد أحـــمــد حـــاج قــدورq ¦ــثـل الــوزيــر اIـــكــلّف
qبالداخلية واجلماعات احمللية

- الــــســـيــــد مـــرزاق احلــــدادq ¦ــــثل اIـــســــرح الــــوطـــني
qاجلزائري

- الــــســـيـــد مـــحـــمـــد بــــوعالمq ¦ـــثل اجملـــلـس الـــشـــعـــبي
qعسكرI البلدي

- الــســـيــد ســمـــيــر مـــفــتــاحq ¦ـــثل الــديـــوان الــوطــني
qللثقافة واإلعالم

- الـــــــــســــــــيـــــــــد قــــــــادة شـالبـيq ¦ــــــــثـل مــــــــنــــــــتـــــــــخـب عن
qللمسرح اجلهوي �عسكر Xالفني XستخدمIا

- الـــــســـــيـــــد أحـــــمـــــد بـــــومـــــديـنq ¦ـــــثل مـــــنـــــتـــــخـب عن
اIستخدمX الفنيX للمسرح اجلهوي �عسكر.

يــــلــــغــى الــــقـــرار اIــــؤرّخ في 26 جــــمــــادى األولى عـــام
1431 الــــمــــوافـق 11 مــــايــــو ســــنــــة 2010 والــــمــــتــــضــــمـّن

تعيX أعضاء مجلس إدارة اIسرح اجلهوي �عسكر.
ــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــ

قـرار مـؤرقـرار مـؤرّخ في خ في 28  مـحـر  مـحـرّم عام م عام 1435 اIـوافق  اIـوافق 2  ديـسـمـبـر  ديـسـمـبـر
سنة سنة q2013 يتضـمq يتضـمّن استخالف عضوين في اجمللسن استخالف عضوين في اجمللس
التوجيهي للمكتبة الرئيسية للمطالعة العموميةالتوجيهي للمكتبة الرئيسية للمطالعة العمومية

لواليـة تيبـازة.لواليـة تيبـازة.
ــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجـب قـــــــــرار مــــــؤرّخ فـي 28 مــــــحــــــرم عــــــام 1435
اIــوافق 2 ديـــســـمـــبـــر ســـنـــة q2013 يـــعــيّـن الـــسّـــيــد عـــيـــسى
qمــمـــثـال لــرئـــيـس الــمــجــلـس الـشــعـبي الـوالئي qجنــاري
عـــضــــواq خــــلــــفــــــا لـــلــــسّـــيـــــد نـــور الــــدين البــــريq وتــــعــــيـّن
الــــــــــسّــــــــيـــــــــدة لـــــــــيـــــــــلـى مـــــــــالــــــــكـيq مــــــــــديـــــــــرة الــــــــــبـــــــــريـــــــــد
وتـــكــنـــولـــوجـــيـــات اإلعـالم واالتـــصــالq عـــضـــوةq خـــلـــفــا
لــــــلـــــسّــــــيــــــد حــــــســـــيــن بـن الــــــعــــــمـــــريq فــي الــــــمــــجــــــلـس
الـــتـــوجــــيـــهي لــــلــــمـــكـــــتــــبــــة الـــرئــــــيـــســـــيــــة لـــلـــمــــطـــالــــعــــة
الــعـمـومــيـة لــواليـة تـيــبـازة لــلـفــتـرة الـمــتـبــقـيـة من
الــــعــــــضـــــويــــــةq تــــــطـــــبــــــيـــــقـــــــا ألحــــــكــــــام الــــــمـــــادّة 11 مـن
الــمـرســوم الـتـّـنــفــيـذيّ رقـم 12-234 اIـؤرّخ في 3 رجب
عـــــام 1433 اIـــــوافـق 24 مــــــايـــــو ســـــنـــــة 2012 الـــــذي يــــــحـــــدّد
الــقـــانــون األســاسي لـــلــمــكــتـــبــات الــرئــيـــســيــة لــلـــمــطــالــعــة

العمومية.

قــــــــــرار مــــــــــؤرقــــــــــرار مــــــــــؤرّخ فـي خ فـي 28  مــــــــــحـــــــــر  مــــــــــحـــــــــرّم عــــــــام م عــــــــام 1435 اIـــــــــوافق  اIـــــــــوافق 2
ديـــســـمــــبـــر ســـنـــة ديـــســـمــــبـــر ســـنـــة q2013 يـــتــــضـــمـq يـــتــــضـــمـّن اســــتـــخـالفن اســــتـــخـالف
أعــضـاء فـي الــمـجـلــس الــتـوجــيـهـي لــلـمــكـتــبـةأعــضـاء فـي الــمـجـلــس الــتـوجــيـهـي لــلـمــكـتــبـة
الــــرئـــــيـــــســـيـــة لــــلـــمـــطــــالـــعـــة الــــعـــمـــومــــيـــة لـــواليــــةالــــرئـــــيـــــســـيـــة لــــلـــمـــطــــالـــعـــة الــــعـــمـــومــــيـــة لـــواليــــة

مستغـا�.مستغـا�.
ــــــــــــــــــــــــــ

�ـــــــوجـب قـــــــرار مــــــــؤرّخ فـي 28 مــــــــحـــــــرّم عـــــــام 1435
اIـوافـــق 2 ديــســمــبـــــر ســنـــة q2013 يــســتــخــلف أعــضــــاء
فـي الــــمــــجــــلــس الــــتــــوجــــيـــهـي لـــلـــمـــكـــتـــبـــة الـــرئـــيـــســـيــة
للمطالعة العـمومية لـواليــة مستغـــا� للفتــرة اIتبقــية
لــــلـــعــــضــــويـــةq تــــطــــبـــيــــقـــــا ألحـــكـــــام اIـــادّة 11 مـن اIــــرســـوم
التّـنفيـذيّ رقـم 12-234 الـمـؤرّخ فـي 3 رجـب عـــام 1433
الـــــمــــوافق 24 مــــايــــو ســــنــــة 2012 الـــــذي يــــحــــدّد الــــقــــانــــون
qاألســاسـي لـلــمـكـتـبـات الـرئـيـسـيـة لـلـمـطـالـعـة الـعـمـومـيـة

كما يأتي :
- الــــســــيــــد بن لـــــــزري حــــبــــيب بـــــوشـــــامـــــةq ¦ــــثــل
رئيس اجملـلس الـشـعـبي الـوالئيq خلـفـا لـلـسيـد سـيـد أحـمد

qبن عبد اللّه
- السـيـد علـي بن طوبـالq مـدير الـشـباب والـريـاضة

qخلفا للسيد عمر مسعودي qبالوالية
- الــــــســـــيــــــد عــــــبـــــد الــــــلّه شــــــهــــــيـــــدq مــــــديــــــر الـــــبــــــريـــــد
وتـكـنـولـوجـيـات اإلعـالم واالتـصـال بـالـواليـةq خـلـفـا لـلـسـيـد

عبد الكر® خضراوي.
ــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــ

قـرار مـؤرقـرار مـؤرّخ في خ في 28  مـحـر  مـحـرّم عام م عام 1435 اIـوافق  اIـوافق 2  ديـسـمـبـر  ديـسـمـبـر
ســنــة ســنــة q2013 يــتــضــمq يــتــضــمّن اســتـخـالف عـضــو في اجملــلسن اســتـخـالف عـضــو في اجملــلس
التوجيهي للمكتبة الرئيسية للمطالعة العموميةالتوجيهي للمكتبة الرئيسية للمطالعة العمومية

لواليـة سعيدة.لواليـة سعيدة.
ــــــــــــــــــــــــــ

�ـــــــــوجـب قـــــــــــــرار مــــــــــؤرّخ فـي 28 رجـب عــــــــــام 1435
اIــوافـــق 2 ديـــســـمــــبـــــر ســـنــــة q2013 تــــعـــيـّن الــســـيـــدة
عـــــائــــــشـــــة نــــــجـــــــاديq عـــــضـــــوة فـي اجملـــــلس الـــــتـــــوجــــيـــــهي
لــلـمـــكـــتـــبـة الــرئــيـســـيـــة لـلــمــطـالــعــة الـعــمــومـيــة لـــواليـــة
سـعـيـدةq مــمـــثــلـة لـرئـيـس اجملـلس الـشـعـبـي الـوالئي خـلـفـا
لـــلــــســــيـــــد مـــصـــطــــفى بـــومـــديـنq لـــلـــفــــتـــرة اIـــتـــبــــقـــيـــة من
الــــعــــضــــويــــةq تــــطــــبــــيــــقـــــا ألحــــكـــــام اIـــادّة 11 مـن اIــــرســـوم
الـــتّــــنــــــفــــيــــذيّ رقـم 12-234 الــــمــــؤرّخ فـي 3 رجــب عــــام
1433 الـــــمــــــوافـق 24 مــــــايـــــو ســــــنـــــة 2012 الـــــذي يــــــحـــــدّد

الــقـــانــون األســاسي لـــلــمــكــتـــبــات الــرئــيـــســيــة لــلـــمــطــالــعــة
العمومية.
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وزارة البريد وتكنولوجياتوزارة البريد وتكنولوجيات
اإلعالم واالتصالاإلعالم واالتصال

قـــــرار وزاري مـــــشـــــتـــــرك مـــــؤرقـــــرار وزاري مـــــشـــــتـــــرك مـــــؤرّخ في خ في 12 صــــفـــــر عــــام  صــــفـــــر عــــام 1434
26  ديــســمــبــر ســنـة   ديــســمــبــر ســنـة q2012 يــحــدq يــحــدّد كــيــفــيـاتد كــيــفــيـات اIـوافق اIـوافق 
تـــنــظــيـم الــتــكـــوين اIــتـــخــصص لاللـــتــحــاق بـــرتــبــةتـــنــظــيـم الــتــكـــوين اIــتـــخــصص لاللـــتــحــاق بـــرتــبــة

مفتش رئيسي للبريد ومحتوى برنامحه.مفتش رئيسي للبريد ومحتوى برنامحه.
ــــــــــــــــــــــــــ

qالعامّ للحكومة Xإن األم
qووزير البريد وتكنولوجيات اإلعالم واالتصال

- �ـــــقـــــتـــــضى اIـــــرســـــوم رقم 66-145 اIـــــؤرّخ في 12
صـــفـــر عــام 1386 اIــوافق 2 يــونـــيـــو ســـنــة 1966 واIـــتـــعــلّق
بـــــتــــــحــــــريـــــر ونــــــشـــــر بــــــعــض الـــــقـــــــرارات ذات الــــــطـــــــابـع
التنـظيـمي أو الفردي الـتي تهم وضـعية اIـوظفـqX اIعدّل

qتمّمIوا
- و�قـتـضى اIـرسـوم الـرّئـاسيّ رقم 12-326 اIـؤرّخ
في 17 شـــوّال عــام 1433 اIــوافق 4 ســـبـــتــمـــبــر ســـنــة 2012

qأعضاء احلكومة Xتضمّن تعيIوا
- و�ـقـتـضى اIـرسـوم الـتّـنفـيـذيّ رقم 96-92 اIـؤرّخ
في 14 شــــــوّال عــــــام 1416 اIــــــوافق 3 مــــــارس ســـــــنــــــة 1996
واIـتــعـلّق بـتـكـوين اIـوظـفــX وحتـسـX مـسـتـواهم وجتـديـد

qتمّمIعدّل واIا qمعلوماتهم
- و�ـقـتـضى اIـرسـوم الـتّـنفـيـذيّ رقم 07-07 اIـؤرّخ
في 19 ذي احلـــجّـــة عــام 1427 اIــوافق 8 يــنـــايــر ســـنــة 2007
الـذي يــحـوّل اIـدرســة الـوطــنـيــة لـلــبـريــد واIـواصالت إلى

qمعهد وطني للتكوين العالي
- و�ـقتـضى اIرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 10-200 اIؤرّخ
في 20 رمـــضـــان عـــام 1431 اIــــوافق 30 غــــشت ســــنـــة 2010
XـنتـمIا XـوظفـIتـضـمّن القـانون األسـاسي اخلـاص باIوا
لألسالك اخلاصـة بـاإلدارة اIكـلّفـة بالـبـريد وتـكنـولوجـيات

qاإلعالم واالتصال
- و�ــقـتـضـى اIـرسـوم الــرّئـاسيّ اIـؤرّخ في 7 ربـيع
الـثاني عام 1423 اIوافق 18 يونـيو سـنة 2002 واIـتضمّن

qالعامّ للحكومة Xاألم Xتعي
- و�ــقــتــضى الــقــــرار الــــوزاري اIــشــتــــرك اIـؤرّخ
في 25 ربــيـع األوّل عـام 1425 اIـوافق 15 مـايــو ســنـة 2004
الـذي يــحـدّد إطـار تـنـظـيم الـتـكــوين اIـتـخـصص لاللـتـحـاق
بـــــاألسـالك اخلــــــاصّــــــــة بـــــعـــــمــــــــال الـــــبـــــــريــــــد واIــــــواصالت

qالسّلكــية والالّسلكـية

- و�ــقــتــضى الــقــــرار الــــوزاري اIــشــتــــرك اIـؤرّخ
في 25 ربــيـع األوّل عـام 1425 اIـوافق 15 مـايــو ســنـة 2004
الــــذي يــــحـــدّد بــــرامـج الــــتـــكــــويـن اIـــتــــخــــصـص لاللــــتــــحـــاق
بـــــاألسـالك اخلــــــاصّــــــــة بـــــعـــــمــــــــال الـــــبـــــــريــــــد واIــــــواصالت

qالسّلكــية والالّسلكـية

يقـريقـرّران مـا يأتي :ران مـا يأتي :

اIــادة األولى : اIــادة األولى : تـــطـــبـــيـــقـــا ألحـــكـــام اIــادّة 50 (الـــفـــقــرة
األولى) من اIـرســوم الـتّـنــفـيـذيّ  رقـم 10-200 اIـؤرّخ في
20 رمــــــضــــــان عـــــــام 1431 اIــــــوافق 30 غــــــشـت ســــــنــــــة 2010

واIـذكــور أعالهq يــهـدف هــذا الـقــرار إلى  حتــديـد كــيـفــيـات
تــنــظــيم الــتــكــوين اIــتـخــصص لـاللـتــحـــاق بــرتــبــة مـفــتش

رئيسي للبريد ومحتوى برنامجه.

اIـادة اIـادة 2 :  : يــتـم االلــتـحــاق بــالـتــكــوين اIــتـخــصص عن
طريق اIسابقةq طبقا للتنظيم اIعمول به.

اIــــادة اIــــادة 3  :   : يـــــتـم فــــتـح دورة الــــتـــــكـــــوين اIـــــتــــخـــــصص
�ـوجب قرار من الـوزير اIـكلّف بـالبـريد وتـكنـولوجـيات

اإلعالم واالتصال والذي يحدّد فيهq ال سيّما :
qعنيةIالرتبة ا -

- عــــــدد اIــــنــــــاصب اIــــالــــيــــة اIـــفــــتــــوحــــة لــــلـــتــــكــــوين
اIتـخـصص احملـددّةq في اخملطط الـسـنوي  لـتـسيـيـر اIوارد
الـبشرية واخملـطط القطاعي الـسنوي أو اIتـعدّد السنوات
للتـكوين اIصادق عـليهمـا بعنوان الـسنة اIقـصودةq طبقا

qعمول بهاIلإلجراءات ا
qتخصصIمدة دورة التكوين ا -

qتخصصIتاريخ بداية التكوين ا -
qعنيةIمؤسسة التكوين ا -

- قائمة اIترشحX اIعنيX بالتكوين اIتخصص.

اIـادة اIـادة 4 :  : يــجب أن تـبــلغ نـســخـة مـن الـقــرار اIـذكـور
أعـالهq إلى مــــصـــــالح الــــوظـــيــــفــــــة الــــعـــمــــومــــــيــــة في أجــل

عشــرة (10) أيام ابتداء من تاريخ توقيعه.

اIـادة اIـادة 5 :  : يـنــبـغي عـلى مــصـالح الـوظــيـفـة الـعــمـومـيـة
إبــداء رأي بــاIــطــابــقـة خـالل أجل عــشـرة (10) أيـــام ابــتـداء

من تاريخ استالم القـرار.

XــــتـــرشــــحـــIـــســــتـــخــــدمـــة اIــــادة 6 :  : تــــعــــلم اإلدارة اIــــادة اIا
الـــنــاجـــحــX نــهـــائــيـــا في مـــســابـــقــة االلــتـــحــاق بـــالــتـــكــوين
اIـــتــخــصصq بـــتــاريخ بــدايــة الـــتــكــوين �ـــوجب اســتــدعــاء

فردي وبأية وسيلة أخرى مالئمةq عند االقتضاء.
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اIادة اIادة 7 :  : يضمن التـكوين اIتخصص اIـعهد الوطني
للبريد وتكنولوجيات اإلعالم واالتصال (اجلزائر).

اIادة اIادة 8 :  : يـنظم التـكوين اIتـخصص بشـكل متواصل
ويشمـل دروسا نظريـة وتربصـا تطبيقيا.

اIـادة اIـادة 9 :  : حتـدد مــدة الـتــكـوين اIــتـخــصص بــسـنـة (1)
واحـــدةq طــبـــقــا ألحـــكــام اIـــرســوم الـــتّـــنــفـــيــذيّ رقم 200-10
اIـؤرّخ في 20 رمــضــان عـام 1431 اIـوافق 30 غــشت ســنـة

2010 واIذكور أعاله.

اIــــادة اIــــادة 10 :  : يــــخـــضـع اIـــتــــربـــصــــون أثــــنـــاء الــــتــــكـــوين
للنظام الداخلي للمؤسسة العمومية للتكوين.

اIـادة اIـادة 11 :  : يـلـحق بـرنـامج الـتـكـوين اIـتـخـصص بـهـذا
الــــقــــرار ويــــتم تــــفــــصـــيـل مـــحــــتــــواه من طــــرف اIــــؤســــســـة

العمومية للتكوين اIعنية.

XـــتــربـــصــIــادة 12 :  : يـــتــولى تـــأطــــيــر ومـــتــابـــعـــة اIــادة اIا
أثـــنــــاء الـــتـــكـــوين اIـــتـــخـــصصq ســـلك الـــتـــعـــلـــيم Iـــؤســـســة
الـــــــتــــــكــــــويـن اIــــــذكــــــورة أعـاله و/ أو اإلطــــــارات اIــــــؤهــــــلــــــة

للمؤسسات واإلدارات العمومية.

اIــــادة اIــــادة 13 :  : يــــتـــابـع اIـــتــــربــــصـــون قــــبل نــــهــــايـــة دورة
qتــربـصــا تــطـبــيـقــيـا لـه عالقـة �ــيــدان نـشــاطـهم qالــتـكــوين
مـدته ثالثـة أشـهر ونـصف لـدى مـخـتلـف اIصـالح الـتـابـعة
لإلدارة اIكـلّفة بـالبريـد وتكنـولوجيـات اإلعالم واالتصال.

ويعدون على إثره تقرير نهاية التربص.

اIادة اIادة 14 :  : يلزم اIتـربصون في التـكوين اIتخصص
بــإعـــداد مــذكـــرة نــهـــايــة الـــتــكـــوين حــول مـــوضــوع لـه صــلــة

بالوحدات اIدرسة واIقررة في برنامج التكوين.

اIادة اIادة 15 :  : يتم اختـيار موضوع اIذكرة حتت إشراف
مــؤطــر من بــX سـلك الــتــعـلــيم لــلـمــعــهـد الــوطــني لــلـبــريـد
وتــكــنــولـــوجــيــات اإلعالم واالتــصــال والـــذي يــضــمن كــذلك

متابعـة إعدادهـا.

اIادة اIادة 16 :  : يتــم تـقيـيم اIعـارف حـسب مبـدأ اIراقـبة
البيداغوجية اIستمرة وتشمل امتحانات دورية.

اIـادة اIـادة 17 :  : تـتم كـيـفـيات تـقـيـيم الـتـكـوين اIـتـخصص
كمـا يأتي :

qـــســـتـــمــــرةIـــراقـــبـــــة الـــبــيـــداغـــوجـــــيـــة اIمـــعــــدل ا -
q1 : عـامـلIا

q1 : عاملIا qعالمة التربص التطبيقي -

q2 : عاملIا qعالمة االمتحان النهائي -

q2 : عاملIا qذكرةIعالمة مناقشة ا -

يشمل االمتحان النهائي كل الوحدات اIدرسة.

18 :  : يـــــــتــم إعـالن الـــــــنـــــــجــــــاح الــــــنـــــهــــــائـي في اIـــــادة اIـــــادة 
الـتكـوين اIتخـصص للـمتـربصــX احلـائــزين معـدال عـامـا
يـــســـــاوي أو يــــفــوق 10 من 20 فـي الـــتــقـــيـــيم اIـــذكـــور في
اIــادّة 17 أعـالهq من طـــرف جلــــنـــة نــــهـــايــــة الـــتــــكـــويـن الـــتي

تتكون من :

- السلطة اخملولة صالحية التّعيX أو ¦ثلها اIؤهّـل
qرئيسا qقانونا

qكلّفة بالوظيفة العموميةIثل السلطة ا¦ -

qعنية أو ¦ثلهIمدير مؤسسة التكوين ا -

- ¦ـــثــلــX اثــنــX (2) عـن ســـلك الــــتــــعـــلــــيم لـــلــــمـــعــــهـــد
الوطني للبريد وتكنولوجيات اإلعالم واالتصال.

qــتــخــصصIــادة 19 :  : عـــنــد نــهــايـــة دورة الــتــكــويـن اIــادة اIا
يسـلّم مدير اIعـهد الوطـني للبريـد وتكنـولوجيات اإلعالم
واالتــصــال شــهــادة لــلــمــتــربــصــX الــنــاجــحــX عــلـى أسـاس

محضر جلنة نهاية التكوين.

اIــادة اIــادة 20 :  : يـــعــيّـن اIــتـــربــصــون الـــذين تـــابــعــوا دورة
الـتكـوين اIـتخـصص بـنـجاحq بـصـفة مـتـربصـX في رتـبة

مفتش رئيسي للبريد.

X21 :  : تــــــلـــــغى أحــــــكـــــام الـــــقـــــراريـن الـــــوزاريـــــ اIـــــادة اIـــــادة 
اIشتركX اIؤرخX في  25 ربيع األوّل عام 1425 اIوافق

15 مايو سنة 2004 واIذكورين أعاله.

اIـادة اIـادة 22 :  : يـنـشـر هـذا الـقـرار في اجلـريـدة الـرّسـمـية
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ|قراطيّة الشّعبيّة.

حــــرّر بــــاجلـــزائــــر في 12 صــــفــــرعـــام 1434 اIــــوافق 26
ديسمبر سنة 2012.

وزير البريدوزير البريد
وتكنولوجيات اإلعالموتكنولوجيات اإلعالم

واالتصالواالتصال

موسى بن حماديموسى بن حمادي

عن األمX العام للحكومةعن األمX العام للحكومة
وبتفويض منهوبتفويض منه

اIدير العام للوظيفةاIدير العام للوظيفة
العموميةالعمومية

بلقاسم بوشمالبلقاسم بوشمال



اIلحقاIلحق

برنامج التكوين اIتخصص لاللتحاق برتبة مفتش رئيسي للبريدبرنامج التكوين اIتخصص لاللتحاق برتبة مفتش رئيسي للبريد

1 - برنامج التكوين النظري- برنامج التكوين النظري

اIدة :اIدة : ثمانية أشهر ونصف.

الوحداتالوحدات

إعالم آلي

لغة إجنليزية

لغة فرنسية

قانون تكنولوجيات اإلعالم واالتصال

خدمات إلكترونية

مالية عامة

إدارة اIوارد البشرية

االتصـال

العالقات اإلنسانية

خدمات بريدية

خدمات مالية

شرطة البريد

تنظيم قطاع البريد وتكنولوجيات اإلعالم واالتصال

الضبط في قطاع البريد وتكنولوجيات اإلعالم واالتصال

احلجم الساعي اإلجمالياحلجم الساعي اإلجمالي

اIعاملاIعامل

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

الرقمالرقم

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

 احلجم الساعياحلجم الساعي

150 سا

120 سا

90 سا

60 سا

60 سا

60 سا

60 سا

45 سا

45 سا

120 سا

90 سا

60 سا

30 سا

30 سا

1020 سا سا

2 - التربص التطبيقي : - التربص التطبيقي :

 اIدة : اIدة : ثالثة أشهر ونصف

يـتـابـع اIـتـربـصـون قــبل نـهـايـة دورة الـتـكـوينq تـربـصــا تـطـبـيـقـيـا له عالقـة �ـيـدان نــشـاطـهمq لـدى مـخـتـلف اIـصـالح
التابعة لإلدارة اIكلّفة بالبريد وتكنولوجيات اإلعالم واالتصال.

28
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21 شعبان عام  شعبان عام 1435 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 37
19 يونيو سنة  يونيو سنة 2014 م م


