
العدد العدد 39
السالسّنة الثامنة واألربعوننة الثامنة واألربعون

االشتراكاالشتراك
سنويسنويّ

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

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

اجلزائر
تونس
اJغرب
ليبيا

موريطانيا

بلدان خارج دول
اJغرب 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

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

سنـةسنـة

2675,00 د.ج د.ج

5350,00 د.ج د.ج

تزاد عليها
نفقات اإلرسال

األربعاء األربعاء 11  شعبان عام شعبان عام 1432 هـ هـ
اJوافق اJوافق 13 يوليو سنة يوليو سنة 2011 م

اإلدارة والتّحرير
األمانة العاماألمانة العامّة للحكومةة للحكومة

WWW.JORADP.DZ

الطّبع واالشتراك
اJطبعة الراJطبعة 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
مراسيم تنظيميّة

مـرسـوم تـنـفـيـذي رقم 11 -  237  مـؤرّخ في 7  شـعـبـان عام 1432 اJـوافـق  9 يـولـيـو سـنة q2011 يـتـضـمن إلـغـاء تـصـنـيف قـطع
أراض فـالحيــة وتخصيصها إلجنــاز سكنات ومرافق عمومية في بعض الواليات.................................................
مـرسوم تـنـفـيذي رقم 11 -  238  مؤرّخ في 7  شـعـبـان عام 1432 اJوافـق  9 يـولـيو سـنة q2011 يـتـضمن  إلـغـاء تصـنـيف قطـع
أراض تابعة لغابات األمـالك الوطنيـة فـي واليات بجايـة واجلزائر وجيجـل  من النظام الغابي الوطني.................

مـرسـوم تـنـفـيـذي رقم 11 -  239  مـؤرّخ في 7  شـعـبـان عـام 1432 اJـوافـق  9 يـولـيـو سـنة q2011 يـتـضـمـن الـتـصـريح بـاJـنـفـعــة
العمومية للعملية اJتعلقـــة بإجنـــاز سكنـــات ومرافــق عموميـة  في بعض الواليات...........................................
مـرسـوم تـنـفـيـذي رقـم 11 - 240 مـؤرّخ في 8 شـعـبـان عام 1432 اJـوافق 10 يـولـيـو سـنة q2011 يـتضـمن إعـادة تـنـظـيم اJـدرسة
الوطنية لكتابة الضبط وتسييرها................................................................................................................
مرسوم تـنفيذي رقم 11 -  241  مؤرّخ في  8 شعـبان عام 1432 اJوافـق 10 يولـيو سنة q2011 يحـــدد تنـظيم مجلس اJنافسة
وسيره.......................................................................................................................................................
مــرســوم تــنــفــيــذي رقم 11 -  242  مـؤرّخ في  8 شــعــبــان عـام 1432 اJـوافـق 10 يــولــيــو ســنــة q2011 يـــتــضــمن إنــشــاء الــنــشــرة
الرسمية للمنافسة ويحدد مضمونها وكذا كيفيات إعدادها...............................................................................

مراسيم فرديّة
مــرسـوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 18  رجب عـام 1432 اJـوافق 20 يـونــيـو ســنــة q2011 يــتـضــمّـن إنــهــاء مــهــام مــحـافظ دولــة مـســاعـد
�حكمة التنازع..........................................................................................................................................
مــرسـوم رئــاسيّ مــؤرّخ في 18  رجب عـام 1432 اJـوافق 20 يــونــيــو ســنـة q2011 يــتــضـمّـــن إنـهــــاء مــهــــام عــمــيــد كــلــيـة اآلداب
والعلوم اإلنسانية بجامعة بجاية...................................................................................................................
مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 18  رجب عام 1432 اJوافق 20 يـونـيو سـنة q2011 يتـضـمّــن إنهـــاء مـهــام مـدير الـتـعمـيـر والبـناء
في والية البليدة.........................................................................................................................................
مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 18  رجب عام 1432 اJوافق 20 يـونـيو سـنة q2011 يـتضـمّــن إنـهــاء مـهـــام مديـر الصّـحـة والسّـكان
في والية البيض.........................................................................................................................................
مرسـوم رئاسيّ مؤرّخ في 18  رجب عام 1432 اJوافق 20 يونـيو سنة q2011 يتضـمّــن إنهــاء مـهــام مديـر الشبـاب والرياضة
والترفيه في والية اجلزائر...........................................................................................................................
مـرسومـان رئاسيّـان مؤرّخان في 18  رجب عام 1432 اJوافق 20 يونـيو سنة q2011 يـتضـمّــنان إنـهاء مـهام مديـرين للـشباب
..................................................................................................................................Xوالرياضة في واليت
مــرسـوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 18  رجب عـام 1432 اJـوافق 20 يـونــيـو ســنـة q2011 يــتـضــمّــن إنـهــــاء مـهـــام رئــيـســة ديـوان وزيـر
الصّناعة وترقية االستثمارات - سـابقــا........................................................................................................
مــرسـوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 18  رجب عـام 1432 اJـوافق 20 يـونــيـو ســنـة q2011 يـتــضــمّن إنـهــاء مــهـام مــديــر الـصّــيــد الـبــحـري
واJوارد الصّيدية في والية الشلف................................................................................................................
مرسـوم رئاسيّ مؤرّخ في 18  رجب عام 1432 اJوافق 20 يـونـيو سـنة q2011 يتـضمّن تـعيـX مديـر اJدرسـة التـحضيـرية في
العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير بوهران......................................................................................
مرسـوم رئاسيّ مؤرّخ في 18  رجب عام 1432 اJوافق 20 يـونـيو سـنة q2011 يتـضمّن تـعيـX مديـر اJدرسـة التـحضيـرية في
العلوم والتقنيات بوهران............................................................................................................................
مــرسـوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 18  رجب عـام 1432 اJـوافق 20 يــونـيـو سـنـة q2011 يــتـضـمّن تـعــيـX مـديـر الــتـعـمـيــر والـبـنــاء في
واليـة البليدة..............................................................................................................................................
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18  رجب عام 1432 اJوافق 20 يونيو سنة q2011 يتضمّن تعيـX مدير الصّحة والسّكان في والية
عX تموشنت.............................................................................................................................................

قرارات5 مقرقرارات5 مقرّرات5 آراءرات5 آراء
وزارة ا;وارد ا;ائيةوزارة ا;وارد ا;ائية

قرار وزاري مـشترك مؤرخ في 27 صفر عام 1432 اJوافق أول فبـراير سنة q2011 يـحدد كيفيات تـنظيم التكـوين التكميلي
قبل الترقية لبعض الرتب اJنتمية لألسالك اخلاصة باإلدارة اJكلفة بـاJوارد اJائية و مدته ومحتوى برامجه..........



3 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 39 11 شعبان عام   شعبان عام  1432 هـ هـ
13 يوليو  سنة   يوليو  سنة  2011 م م

مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة
مـرسرسـوم تنوم تنـفـيذي رقم يذي رقم 11 -   -  237  م  مـؤرؤرّخ في خ في 7  شع شعـبـان عامان عام
1432  اJاJـوافـق  وافـق  9 ي يــــولولــــيــــو سو ســــنـة ة q q2011 يــــتــــضـمـن إلن إلــــغـاءاء

تـتـــــــصـصـــــــــنــــــــيف قيف قــــــــطع أراض فـطع أراض فــالحالحــــــيــيــــــــــة وتة وتــــــــخــــــــصــــــيــــــــصــــــــهــــــا
إلجنــإلجنــــــــــــاز ساز ســــــــــكــــــــــنــــــــــات ومات ومــــــــــرافق عرافق عــــــــــمــــــــــومومــــــــــيــــــــــة فة فـي بي بــــــــــعضعض

الواليات.الواليات.
ــــــــــــــــــــــــــ

qإنّ الوزير األول
- بـناء علـى التـقـرير اJـشـترك بـX  وزيـر الداخـلـية

qواجلماعات احمللية ووزير الفالحة والتنمية الريفية
- وبـــنـــاء عـــلى الـــدســـتـــورq ال ســـيـــمـــا اJـــادتــان 85 -3

qو125 (الفقرة 2) منه
- و�ــــقـــــتــــضى الــــقــــانــــون رقم 84 - 09 اJــــؤرّخ في 2
جـــمـــادى األولى عـــام 1404 اJــــوافق 4 فـــبـــرايـــر ســـنـــة 1984

qتعلق بالتنظيم اإلقليمي للبالدJوا
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 90 - 08 اJــؤرّخ في 12
رمــضــان عـام 1410 اJـوافق 7 أبــريل ســنـة 1990 واJــتــعـلق

   qتمّمJا qبالبلدية
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 90 - 09 اJــؤرّخ في 12
رمــضــان عـام 1410 اJـوافق 7 أبــريل ســنـة 1990 واJــتــعـلق

qتمّمJا qبالوالية
- و�ــقــتــضى الــقــانــون رقم 90 - 25 اJــؤرّخ في أول
جــمــادى األولى عـام 1411 اJـوافق 18 نــوفــمــبــر ســنـة 1990
واJــتـضــمن الــتـوجــيه الـعــقــاريq اJـعــدّل واJـتــمّمq ال سـيــمـا

qادة 36 منهJا
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 90 - 29 اJــؤرّخ في 14
جـمـادى األولى عام 1411 اJـوافق أول ديـسمـبـر سـنة 1990

qتمّمJعدّل واJا qتعلق بالتهيئة والتعميرJوا

- و�ــقــتــضى الــقــانــون رقم 08 - 16 اJــؤرّخ في أول
شـعــبـان عـام 1429 اJـوافق 3 غــشت سـنـة 2008 واJــتـضـمن

qادة 15 منهJال سيما ا qالتوجيه الفالحي

- و�ــــــقـــــتــــــضى اJــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 10 - 149
اJـؤرّخ في 14 جـمـادى الـثـانـيـة عام 1431 اJـوافق 28 مـايو

qأعضاء احلكومة Xتضمن تعيJسنة 2010 وا

qوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اJـــــاداJـــــادّة األولى :  ة األولى :  يــــــهـــــدف هــــــذا اJـــــرســــــوم إلـى إلـــــغـــــاء
تصـنيف قـطع أراض فالحيـة تقع بأقـاليم بـعض الواليات

وتخصص إلجناز سكنات ومرافق عمومية .

حتدد قائمة الواليـات اJعنية بعمـلية إلغاء تصنيف
qذكورة في الفقرة األولى أعالهJقطع األراضي الفالحـية ا

طبقا للملحق اJرفق بهذا اJرسوم.

اJاداJادّة ة 2 : :  حتدد قطـع األراضي الفالحية اJذكورة في
اJـادة األولى أعالهq طـبقـا لـلـمخـطـطـات اJـلحـقـة بـأصل هذا

اJرسوم.

اJاداJادّة ة 3 :  :  ينشر  هـذا اJرسوم في اجلريـدة الرّسميّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـرّر بــاجلـزائـر في  7  شـعــبـان عـام 1432 اJـوافـق  9
يوليو سنة 2011.

أحمد أويحيىأحمد أويحيى

اJلحقاJلحق

اJساحةاJساحةالبلديةالبلديةالواليةالوالية

126 هكتاراأم البواقيأم البواقي
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اJلحق (تابع)اJلحق (تابع)

اJساحةاJساحةالبلديةالبلديةالواليةالوالية

البليدة

تبسة

تيارت

تيزي وزو

اجلزائر

بوقرة 
مفتاح 
األربعاء

احلمامات 
بوحلاف الدير

تبسة
تيارت

قرطوفة
الدهموني
بوشقيف
شحيمة
Xالسبع
احلمادية
سوقر

مدروسة
مالكو

سيدي بختي
وقنون

ذراع اJيزان
ذراع بن خدة

عزازقة
براقي

الكاليتوس
احلراش

جسر قسنطينة
خرايسية 
بابا حسن
أوالد فايت

الدويرة
السويدانية 

9 هكتارات  و20 آرا
5 هكتارات
7 هكتارات
347 هكتارا

384 هكتارا

25 هكتارا

20 هكتارا

هكتاران (2)
4 هكتارات

هكتاران (2)
0,55 هكتارا

0,90 هكتارا

3 هكتارات
3 هكتارات

هكتاران (2) و40 آرا
هكتار واحد (1) و60 آرا

0,70 هكتارا

16 هكتارا  و41 آرا  و25 سنتيارا

13 هكتارا  و86 آرا  و88 سنتيارا

14 هكتارا و59 آرا  و42 سنتيارا

60 هكتارا

50 هكتارا

44 هكتارا

20 هكتارا

58 هكتارا

30 هكتارا

50 هكتارا

250 هكتارا

70 هكتارا

40 هكتارا
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اJلحق (تابع)اJلحق (تابع)

اJساحةاJساحةالبلديةالبلديةالواليةالوالية

جيجل

سطيف

سكيكدة

قسنطينة

اJدية

مستغا�

جيجل
الطاهير
الشقفة

القنار نوشفي
العنصر
تاكسانة
قاوس

السطارة
زيامة منصورية

سطيف
العلمة

أوالد صابر
أوريسيا

عزابة
صالح بوالشعور
مجاز الدشيش
حامة بوزيان
ديدوش مراد

اخلروب
عX سمارة

ابن زياد
مسعود بوجريو

عX عبيد
ابن باديس

جواب 
عX نويسي

فرناقة
مزغران

حاسي معمش
ستيدية

عX تادلس

32 هكتارا و46 آرا

27 هكتارا و55 آرا

4 هكتارات
هكتاران (2) و50 آرا

هكتاران (2)
4 هكتارات

13 هكتارا و75 آرا

10 هكتارات

6 هكتارات و50 آرا
529 هكتارا

193 هكتارا

100 هكتارا

120 هكتارا

268 هكتار ا و59 آرا و36 سنتيارا

89 هكتارا

25 هكتارا

92 هكتارا

397 هكتارا

590 هكتارا

597 هكتارا

57 هكتار

73 هكتارا و50 آرا

227 هكتارا و50 آرا

66 هكتارا

هكتار واحد (1)
6 هكتارات و40 آرا
3 هكتارات و20 آرا

13 هكتارا

21 هكتارا و32 آرا

9 هكتارات و25 آرا
0,50 هكتارا
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اJلحق (تابع)اJلحق (تابع)

اJساحةاJساحةالبلديةالبلديةالواليةالوالية

مستغا� (تابع)

اJسيلة

معسكر

خنشلة

صور

خير الدين

عX بودينار

بوقيراط

سيرات

صفصاف

السوافلية

ماسرة

منصورة

عX سيدي الشريف

الطواهرية

سيدي علي

سيدي األخضر

بن عبد اJالك رمضان

حجاج

أوالد بوغالم

خضراء

أوالد ماضي

خبانة

مسيف

عX فارس

خنشلة

أنسيغة

احململ

قايس

توزيانة 

4 هكتارات و50 آرا

8 هكتارات و63 آرا

4 هكتارات

5 هكتارات

5 هكتارات

0,25 هكتارا

هكتار واحد (1) و40 آرا

3 هكتارات و20 آرا

3 هكتارات و80 آرا

3 هكتارات و35 آرا

هكتار واحد (1) و80 آرا

8 هكتارات

9 هكتارات

5 هكتارات و80 آرا

6 هكتارات و50 آرا

4 هكتارات

5 هكتارات و80 آرا

 3 هكتارات

5 هكتارات

8 هكتارات

0,90 هكتارا

16 هكتارا و78 آرا و51 سنتيارا

5 هكتارات

5 هكتارات و97 آرا و75 سنتيارا

17 هكتارات و30 آرا و25 سنتيارا

17 هكتارا  وآر واحد (1) و26 سنتيارا
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- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 90-30 اJــــؤرخ في 14
جـمـادى األولى عام 1411 اJـوافق أول ديـسمـبـر سـنة 1990

qتممJعدل واJا qتضمن قانون األمالك الوطنيةJوا
- و�ــــقــــتــــضـى اJــــرســــــوم الــــرئــــــاسي رقم 10 - 149
اJــؤرخ في 14 جمـادى الثانية عـام 1431 اJوافق 28 مايو

 qأعضاء احلكومـة Xتضمن تعيJسنة 2010 وا
 qوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يـرسـم  ما يـأتي :يـرسـم  ما يـأتي :

اJـــــادة األولى :اJـــــادة األولى :  يــــــهـــــدف هــــــذا اJـــــرســــــوم إلـى إلـــــغـــــاء
تــصــنــيـف قــطع أراض تــابــعــة لــغــابــات األمالك الــوطــنــيــة
الـواقـعـة في أقـالـيم واليـات بـجـايـة واجلـزائـر وجـيـجل من
الـنــظــام الـغــابي الــوطـنـي كـمــا هي مــحـددة فـي اخملـطــطـات

اJلحقة بأصل هذا اJرسوم.

اJـادة اJـادة 2 : :   تـدمج قـطـع األراضي الـغـابــيـة اJـعــيـنـة في
اJــادة األولى أعالهq الـــتي حتــدد مــســـاحــاتــهــا ومـــكــانــهــا في
اJـلــحق اJـرفق بـهـذا اJـرسـومq في اJــلـكـيـة اخلـاصـة لـلـدولـة
وتـــكــــون مـــوضـــوع تــــخـــصــــيص إلجنـــاز ســــكـــنــــات ومـــرافق

عمومية.

اJـادة اJـادة 3 : : يـنشـر هـذا اJـرسـوم في اجلريـدة الـرّسـمـيّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـرّر بــاجلـزائـر في  7  شـعــبـان عـام 1432 اJـوافـق  9
يوليو سنة 2011.

أحمد أويحيىأحمد أويحيى

مرسـوم تنـفيمرسـوم تنـفيذي ذي رقم رقم 11 -   -  238  مؤر  مؤرّخ في خ في 7  شعـبان عام شعـبان عام
1432 اJـوافـق  اJـوافـق  9 يـولـيـو سـنـة  يـولـيـو سـنـة q q2011 يـتـضــمن  إلـغـاءيـتـضــمن  إلـغـاء

تــــصـــــنــــيف قـــــطـع أراض تــــابـــــعــــة لــــغـــــابــــات األمـالكتــــصـــــنــــيف قـــــطـع أراض تــــابـــــعــــة لــــغـــــابــــات األمـالك
الوطنيــة فـي واليات بجايـة واجلزائر وجيجـل  منالوطنيــة فـي واليات بجايـة واجلزائر وجيجـل  من

النظام الغابي الوطني.النظام الغابي الوطني.
ــــــــــــــــــــــــــ

 qإنّ الوزير األول
-  بـنـاء عـلى الـتـقـريـراJـشـتـرك بـX وزيـر الـداخـلـية

qواجلماعات احمللية ووزير الفالحة والتنمية الريفية
- وبـــنـــاء عـــلى الـــدســـتـــورq الســـيـــمـــا اJـــادتــان 85 - 3

 qو125 (الفقرة 2) منه
- و�ــــــقـــــتـــــضى الــــــقـــــانـــــون رقم 84-09 اJـــــؤرخ في 2
جـــمـــادى األولى عـــام 1404 اJــــوافق 4 فـــبـــرايـــر ســـنـــة 1984

qتعلق بالتنظيم اإلقليمي للبالدJوا
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 84-12 اJــــؤرخ في 23
رمـــــــضـــــــان عــــــام 1404 اJــــــوافق 23 يـــــــونــــــيـــــــو ســـــــنــــــة 1984

qتممJعدل واJا qتضمن النظام العام للغاباتJوا
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 90-08 اJــــؤرخ في 12
رمــضــان عـام 1410 اJـوافق 7 أبــريل ســنـة 1990 واJــتــعـلق

qتممJا qبالبلدية
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 90-09 اJــــؤرخ في 12
رمــضــان عـام 1410 اJـوافق 7 أبــريل ســنـة 1990 واJــتــعـلق

qتممJا qبالوالية

اJلحقاJلحق

اJساحةاJساحةالبلديةالبلديةالواليةالوالية

بجاية
اجلزائر

جيجل

بجاية
جسر قسنطينة

جيجل
بوسيف أوالد عسكر

اJيلية
سيدي عبد العزيز

القنار نوشفي
برج الطهر

تاكسانة
جيملة

200 هكتار

هكتاران (2)
36 هكتارا و 24 آرا

3 هكتارات
37 هكتارا

5 هكتارات
8 هكتارات

هكتار واحد (1)
8 هكتارات
4 هكتارات
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يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اJـاداJـادّة األولى :  ة األولى :  تـطــبــيــقـا ألحــكــام اJـادة 12 مــكــرر من
الـــــقــــــانـــــون رقم 91 - 11 اJـــــؤرّخ في 12 شــــــوال عـــــام 1411
اJـوافق 27 أبـريل سـنة q1991 وطـبـقـا ألحـكـام اJـادة 10 من
اJـرسوم الـتـنـفـيـذي رقم 93 - 186 اJـؤرّخ في 7 صـفـر عام
qــذكـــورين أعالهJوا q1993 ــوافق  27 يــولـــيــو ســـنــةJ1414 ا

يـهــدف هـذا اJــرسـوم إلى الــتـصــريح بـاJــنـفــعـة الــعـمــومـيـة
لـلـعـمـلـيــة اJـتـعـلـقـة بـإجنـاز سـكــنـات ومـرافق عـمـومـيـة في
بعض الواليـاتq حتدد قائـمتهـا طبـقا للـملحق اJـرفق بهذا

اJرسوم.

2 : :  يــخص طــابـع اJــنـفــعــة الــعــمــومــيــة األمالك اJـاداJـادّة ة 
الـعقـاريـة و/أو احلقـوق العـينـية الـعـقاريـة التي تـستـخدم
كرحـاب إلجناز العـمليـة اJنصـوص عليـها في اJادة األولى
أعاله. حتــدد مــســاحـــة وحــدود قــطع األراضي الــواقــعــة  في
أقـاليم الواليـات اJعنـية طـبقا لـلمخـططـات اJلحـقة بأصل

هذا اJرسوم. 

اJــاداJــادّة ة 3 :  :  يــخــصص قـــوام األشــغــال الــواجـب الــقــيــام
qــادة األولى أعالهJــذكــورة في اJبــعــنــوان الــعــمــلــيــة ا qبــهــا
إلجنـاز سكنات عمـوميةq وعنـد االقتضاءq اJـرافق التابعة

لها.

4 :  :  يـــتـــولى والة الــــواليـــات اJـــعـــنـــيـــة تـــنـــفـــيـــذ اJــاداJــادّة ة 
إجـــراءات  نـــزع اJـــلـــكــيـــةq مـــوضـــوع هـــذا اJــرســـومq طـــبـــقــا

للتشريع والتنظيم اJعمول بهما.

وتــلـحق االعــتـمــادات اJـالــيــة اخلـاصــة بـهــذه الـعــمـلــيـة
بعنوان والي الوالية اJعنية. 

اJـاداJـادّة ة 5 :  :  يــجب أن تـتــوفـر االعــتـمــادات الـضــروريـة
لـــلــتــعــويـــضــات اJــمــنـــوحــة لــفـــائــدة اJــعــنـــيــX وتــودع لــدى
اخلــزيـنــة الـعــمـومــيـة  فــيـمــا يـخـص عـمــلـيــات نـزع األمالك
الـعــقـاريـة واحلـقــوق الـعـيـنــيـة الـضـروريــة إلجنـاز سـكـنـات

ومرافق عمومية.

اJاداJادّة ة 6 :  :  ينشر  هـذا اJرسوم في اجلريـدة الرّسميّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـرّر بــاجلـزائـر في  7  شـعــبـان عـام 1432 اJـوافـق  9
يوليو سنة 2011.

أحمد أويحيىأحمد أويحيى

مرسـوم تنـفيذي رقم مرسـوم تنـفيذي رقم 11 -   -  239  مؤر  مؤرّخ في خ في 7  شعـبان عام شعـبان عام
1432 اJـــــوافـق  اJـــــوافـق  9 يـــــولــــــيـــــو ســـــنـــــة  يـــــولــــــيـــــو ســـــنـــــة q2011 يـــــتــــــضـــــمنq يـــــتــــــضـــــمن

الـتــصـريح بـاJـنـفـعــة الـعـمـومـيـة لـلـعـمـلـيـة اJـتـعـلـقــــةالـتــصـريح بـاJـنـفـعــة الـعـمـومـيـة لـلـعـمـلـيـة اJـتـعـلـقــــة
بــإجنـــــاز ســكــنـــــات ومــرافــق عــمــومــيـــة  في بــعضبــإجنـــــاز ســكــنـــــات ومــرافــق عــمــومــيـــة  في بــعض

الواليات.الواليات.
ــــــــــــــــــــــــــ

qإنّ الوزير األول

- بـــنــاء عـــلى تــقـــريــر  وزيـــر الــداخــلـــيــة واجلـــمــاعــات
qاحمللية

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

- و�ــــقـــــتــــضى الــــقــــانــــون رقم 84 - 09 اJــــؤرّخ في 2
جـــمـــادى األولى عـــام 1404 اJــــوافق 4 فـــبـــرايـــر ســـنـــة 1984

qتعلق بالتنظيم اإلقليمي للبالدJوا

- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 90 - 08 اJــؤرّخ في 12
رمــضــان عـام 1410 اJـوافق 7 أبــريل ســنـة 1990 واJــتــعـلق

   qتمّمJا qبالبلدية

- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 90 - 09 اJــؤرّخ في 12
رمــضــان عـام 1410 اJـوافق 7 أبــريل ســنـة 1990 واJــتــعـلق

qتمّمJا qبالوالية

- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 91 - 11 اJــؤرّخ في 12
شـوال عـام 1411 اJـوافق 27 أبـريل سـنة 1991 الـذي يـحدد
qنفعـة العموميةJلكـية من أجل اJتعلـقة بنزع اJالـقواعد ا

qتممJا

- و�ــــــقـــــتــــــضى اJــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 10 - 149
اJـؤرّخ في 14 جـمـادى الـثـانـيـة عام 1431 اJـوافق 28 مـايو

qأعضاء احلكومة Xتضمن تعيJسنة 2010 وا

- و�ــــقـــتــــضى اJــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 93 - 186
اJؤرّخ في 7 صـفر عام 1414 اJوافق 27 يولـيو سـنة 1993
الذي يـحدد كـيفيـات تطـبيق الـقانون رقم 91 - 11 اJؤرّخ
في 27 أبــريل ســنــة 1991 الــذي يــحــدد الــقـــواعــد اJــتــعــلــقــة

qتممJا qنفعة العموميةJلكية من أجل اJبنزع ا

qوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -
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اJلحقاJلحق

اJساحةاJساحةالبلديةالبلديةالواليةالوالية

الشلف
أم البواقي

باتنة

البليدة

تبسة

تيارت

تيزي وزو

الشلف
أم البواقي

باتنة
تكوت

غاسيرة
حيدوسة

كيمل
بوقرة

مفتاح 
األربعاء
بوعرفة

احلمامات
بواحلاف الدير

تبسة
تيارت

قرطوفة
الدهموني
بوشقيف
شحيمة
Xالسبع
احلمادية
سوقر

مدروسة
مالكو

سيدي بختي
جياللي بن عمار

مغيلة
السبت

سيدي علي مالل
تيدة

ذراع اJيزان
ذراع بن خدة

عزازقة
وقنون

تيزي وزو

15 هكتارا

210 هكتارات

17 هكتارا و46 آرا و12 سنتيارا

هكتار واحد (1) و17 آرا و24 سنتيارا
24 آرا و55 سنتيارا

7 آرات و50 سنتيارا
29 آرا و77 سنتيارا

9 هكتارات  و20 آر ا
5 هكتارات
7 هكتارات

377 هكتارا  و73 آرا و78 سنتيارا

347 هكتارا

384 هكتارا

605 هكتارا و72 آرا

20 هكتارا

هكتاران (2)
4 هكتارات

هكتاران (2)
0,55 هكتارا

0,90 هكتارا

3 هكتارات
3 هكتارات

هكتاران (2)  و40 آرا
هكتار واحد (1) و60 آرا

0,70 هكتارا

هكتاران (2)
هكتار واحد (1)
هكتار واحد (1)
هكتار واحد (1)
هكتار واحد (1)

13 هكتارا  و86 آرا و88 سنتيارا

14 هكتارا و59 آرا و42 سنتيارا

60 هكتارا

59 هكتارا  و42 آرا و25 سنتيارا

65 هكتارا
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اJلحق (تابع)اJلحق (تابع)

اJساحةاJساحةالبلديةالبلديةالواليةالوالية

اجلزائر

جيجل

براقي

الكاليتوس

احلراش

جسر قسنطينة

خرايسية 

بابا حسن

أوالد فايت

الدويرة

السويدانية 

جيجل

سيدي عبد العزيز

القنار نوشفي

تاكسانة

الطاهير

الشقفة

العنصر

قاوس

السطارة

زيامة منصورية

أوالد يحيى خدروش

سيدي معروف

بوراوي بلهادف

غبالة

أوالد رابح

50 هكتارا

44 هكتارا

20 هكتارا

58 هكتارا

30 هكتارا

50 هكتارا

250 هكتارا

70 هكتارا

40 هكتارا

32 هكتارا و46 آرا

5 هكتارات

هكتاران (2) و50 آرا

4 هكتارات

27 هكتارا  و55 آرا

4 هكتارات

8 هكتارات

13 هكتارا و75 آرا

10 هكتارات

6 هكتارات و50 آرا

3 هكتارات

10 هكتارات

4 هكتارات

3 هكتارات

3 هكتارات
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اJلحق (تابع)اJلحق (تابع)

اJساحةاJساحةالبلديةالبلديةالواليةالوالية

سطيف

سكيكدة

عنابة

قسنطينة

معاوية
ذراع قبيلة

دهامشة
Xبني أوس

أوالد سي أحمد
جميلة

حمام قرقور
سطيف
العلمة

أوالد صابر
أوريسيا

عزابة
صالح بوالشعور
مجاز الدشيش

فلفلة
البوني

سيدي عمار
قسنطينة

حامة بوزيان
ديدوش مراد

اخلروب
عX سمارة

أوالد رحمون
ابن زياد

زيغود يوسف
بني حميدان

عX عبيد
ابن باديس

مسعود بوجريو

هكتاران (2) و25 آرا
0,75 هكتارا

0,75 هكتارا

هكتار واحد (1)
هكتاران (2) و25 آرا
6 هكتارات و25 آرا

هكتار واحد (1)
529 هكتارا

193 هكتارا

100 هكتار

120 هكتارا

268 هكتارا و 59 آرا و36 سنتيارا

89 هكتارا

25 هكتارا

204 هكتارات

81 هكتارا  و3 آرات  و10 سنتيارات

108 هكتارات و99 آرا  و38 سنتيارا

450 هكتارا

115 هكتارا

397 هكتارا

915 هكتارا

781 هكتارا

80 هكتارا

115 هكتارا

101 هكتارا

17 هكتارا

512 هكتارا و50 آرا

166 هكتارا

73 هكتارا و50 آرا
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اJلحق (تابع)اJلحق (تابع)

اJساحةاJساحةالبلديةالبلديةالواليةالوالية

اJدية

مستغا�

جواب
القلب الكبير
أوالد معارف

شنيقل
خمس جوامع

شاللة العذاورة
عX نويسي

فرناقة
مزغران

حاسي معمش
ستيدية

عX تادلس
صور

خير الدين
عX بودينار

بوقيراط
سيرات
صفصاف

السوافلية
ماسرة

منصورة
عX سيدي الشريف

الطواهرية
سيدي علي

سيدي األخضر
بن عبد اJالك رمضان

حجاج
أوالد بوغالم

خضراء
عشعاشة
مستغا�
صيادة

هكتار واحد (1)
هكتار واحد (1) و20 آرا

هكتار واحد (1)
0,40 هكتارا

0,60 هكتارا

5 هكتارات و63 آرا
6 هكتارات و40 آرا
3 هكتارات و20 آرا

13 هكتارا

21 هكتارا و32 آرا

9 هكتارات و25 آرا
0,50 هكتارا

4 هكتارات و50 آرا
8 هكتارات و63 آرا

4 هكتارات
5 هكتارات
5 هكتارات
0,25 هكتارا

هكتار واحد (1) و40 آرا
3 هكتارات و20 آرا
3 هكتارات و80 آرا
3 هكتارات و35 آرا

هكتار واحد (1) و80 آرا
8 هكتارات
9 هكتارات

5 هكتارات و80 آرا
6 هكتارات و50 آرا

4 هكتارات
5 هكتارات و80 آرا

15 هكتارا

4 هكتارات
22 هكتارا
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اJلحق (تابع)اJلحق (تابع)

اJساحةاJساحةالبلديةالبلديةالواليةالوالية

اJسيلة

معسكر

وهران

خنشلة

غليزان

أوالد ماضي
خبانة

مسيف
ونوغة

حمام الضلعة
بني يلمان
عX فارس

بطيوة
قديل

بن فريحة
العنصر
Xمسرغ

بوتليليس
طفراوي
الكرمة

وادي تليالت
مرسى احلجاج

سيدي الشحمي
بوسفر
خنشلة
أنسيغة
احململ
قايس

توزيانت
أمصارة

بغاي
يابوس
احلامة
غليزان

3 هكتارات
5 هكتارات
8 هكتارات
7 هكتارات
12 هكتارا

5 هكتارات
0,90 هكتارا

13 هكتارا

15 هكتارا و90 آرا

6 هكتارات و20 آرا
8 هكتارات
15 هكتارا

7 هكتارات
هكتار واحد (1) و50 آرا

هكتاران (2)
هكتار واحد (1)

5 هكتارات
هكتاران (2)
3 هكتارات

367 هكتارا  و78 آرا  و51 سنتيارا

14 هكتارا

5 هكتارات  و97 آرا  و75 سنتيارا
36 هكتارا و30 آرا  و25 سنتيارا

17 هكتارا وآر واحد (1) و26 سنتيارا

83 آرا و60 سنتيارا

8 هكتارات
هكتاران (2)
11 هكتارا

457 هكتارا و76 آرا
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qـدرســة في مـديـنـة اجلـــزائـرJـادّة ة 2 : : يـحـدد مقــر اJـاداJا
و�ــكن نــقــلـه إلى أي مــكــــان آخـــر من الــتــــراب الـــوطــني

�وجب مـرسـوم تنفـيذي.

Xـكن إحداث ملحـقات للمـدرسة بقرار مـشترك ب�
وزيــر الـــعــدلq حــافـظ األخــتــام والـــوزيــر اJــكـــلف بــاJـــالــيــة

والسلطة اJكلفة بالوظيفة العمومية.

اJـاداJـادّة ة 3 :  : تـتــولى اJـدرسـة مــهـام تـكـوين مــسـتـخـدمي
أمانات الضبط للجهات القضائية.

وتكلف في هذا اإلطارq على اخلصوصq �ا يأتي :
XــتـربــصـJـتــخــصص لــفـائــدة اJضــمــان الـتــكــوين ا -

qلألسالك اخلاصة ألمانات الضبط XنتمJا
- ضــــمــــان الــــتــــكـــويـن الــــذي يــــســــبق شــــغل اJــــنــــصب

qتخصصJوالتكوين الذي يسبق الترقية والتكوين ا
- تـــنــــظــــيم نــــشــــاطـــات حتــــســــX اJــــســـتــــوى وجتــــديـــد

qعارفJا
qسابقاتJتنظيم االمتحانات وا -

- تـنـظـيم احملـاضـرات واJـلـتـقـيـات واأليـام الـدراسـية
qذات الصلة �هامها

- إعــداد الـبــحـوث والـدراســات ذات الـصــلـة �ـهــامـهـا
qوضمان نشرها

- إقـامــة عالقـات الـتــعـاون والــتـبـادل مع اJــؤسـسـات
اJماثلة الوطنية واألجنبية.

و�ـكـن اJـدرسـةq زيـادة عن ذلكq تـنـظـيم مـحـاضـرات
ولــــقــــاءات وأيــــام دراســــيــــة ودورات تــــكــــويــــنــــيــــة لــــفــــائـــدة
قطاعات أخرى وفقا للكيفيات احملددة �وجب اتفاقيات.

الفصل الثانيالفصل الثاني
التنظيم والتسييرالتنظيم والتسيير

اJــاداJــادّة ة 4 : : يــســـيـــر اJـــدرســة مـــجـــلس إدارة ويـــديـــرهــا
مديرq وتزود �جلس بيداغوجي وعلمي.

القسم األولالقسم األول
مجلس اإلدارةمجلس اإلدارة

اJـاداJـادّة ة 5 :  : يــتـكـون مــجـلس اإلدارة الــذي يـرأسه وزيـر
العدلq حافظ األختام أو ¤ثلهq من : :

- اJــديــر الــعــام اJــكــلـف بــاJــوارد الــبــشــريــة بــوزارة
qالعدل

qاليةJكلف باJثل الوزير ا¤ -

مـرسـوم تـنـفـيـذي رقـم مـرسـوم تـنـفـيـذي رقـم 11 -  - 240 مـؤر مـؤرّخ خ في في 8 شـعـبـان عـام شـعـبـان عـام
1432 اJـوافق  اJـوافق 10 يــولـيــو ســنـة  يــولـيــو ســنـة q q2011 يـتــضــمن إعـادةيـتــضــمن إعـادة

تـــــنــــظــــيمتـــــنــــظــــيم اJـــــدرســــة  الــــوطــــنـــــيــــة لــــكــــتــــابـــــة الــــضــــبط اJـــــدرســــة  الــــوطــــنـــــيــــة لــــكــــتــــابـــــة الــــضــــبط
وتسييرها.وتسييرها.

ــــــــــــــــــــــــــ

qإنّ الوزير األول

qحافظ األختام qبناء على تقرير وزير العدل -

- وبـناء على الـدستـورq ال سيّمـا اJادتان 85-3 و125
q(الفقرة 2) منه

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 90-21 اJــــؤرخ في 24
مــحــرم عـام 1411 اJـوافق 15 غــشت  ســنـة 1990 واJــتــعـلق

qتممJعدل واJا qباحملاسبة العمومية

- و�قـتـضى اJـرسـوم الـرئـاسي رقم 10-149 اJـؤرخ
في 14 جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1431 اJــوافق 28 مــايــو ســنــة

qأعضاء احلكومة Xتضمن تعيJ2010 وا

- و�ــــقـــتــــضى اJــــرســــوم الــــتـــنــــفـــــيـــذي رقم 91 -184
اJـؤرخ في 18 ذي الـقــعـدة عــام 1411 اJـوافــق أول يــونـيـو
سـنــة 1991 واJـتـضـمـن إحـداث اJـدرسـة الـوطـنـيـة لـكـتـابـة

qالضبط وتنظيمها وتسييرها

- و�قتـضى اJرسـوم التنفـيذي رقم 96 -92 اJؤرخ
في 14 شــــوال عـــــام 1416 اJـــــوافــق 3 مــــارس ســـــنـــــة 1996
واJـتــعـلق بـتـكـوين اJـوظـفــX وحتـسـX مـسـتـواهم وجتـديـد

qتممJعدل واJا qمعلوماتهم

- و�ــــقـــتــــضى اJــــرســــوم الــــتـــنــــفـــــيـــذي رقم 08 -409
اJـؤرخ في 26 ذي احلــجـة عــام 1429 اJـوافــق 24 ديـســمـبـر
ســــــنــــــة 2008  واJــــــتـــــضـــــمـن الـــــقـــــانـــــون األســــــاسي اخلـــــاص

qستخدمي أمانات الضبط للجهات القضائية�

qوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم  ما يأتي :يرسم  ما يأتي :

الفصل األولالفصل األول
أحكام عامةأحكام عامة

اJـاداJـادّة األولى :ة األولى : يـهدف هـذا اJرسـوم إلى إعـادة تنـظيم
اJـدرســة الــوطـنــيـة لــكــتـابــة الــضـبط وتــسـيــيــرهـاq احملــدثـة
�ــوجب اJــرســوم الــتــنــفــيــذي رقم 91 -184 اJــؤرخ في 18
ذي الـــقـــعـــدة عــــام 1411 اJـــوافـــق أول يـــونـــيـــو ســـنـــة 1991
واJـذكور أعالهq وتغييـر تسميـتها إلى "اJدرسـة الوطنية
Jسـتخـدمي أمانـات الضبـط" التي تدعى فـي صلب النص

"اJدرسة".
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qXهنيJثل وزير التكوين والتعليم ا¤ -

qرئيس مجلس قضـاء اجلزائر -

qالنائب العام لدى مجلس قضاء اجلزائر -

qمستشار من احملكمة العليا -

qمستشار من مجلس الدولة -

qدرسة ينتخبهما نظراؤهماJ(2) من ا Xمدرس -

- مـــوظـف من أمـــانـــة الـــضـــبـط له رتـــبـــة أمـــX قـــسم
qضبط على األقل

- ¤ثل عن متربصي اJدرسةq ينتخبه زمالؤه.

�ــكـن مــجـلس اإلدارة أن يــســتـشـــيــر أي شـخص مـن
شــأنه أن يــفـــيــدهq بـحــكم كــفـــاءاتـهq في اJــســـائـل اJــدرجـة

فـي جـدول األعمـال.

يــحـضــر مــديــر اJــدرسـة اجــتــمــاعــات مــجـلس اإلدارة
بصوت استشاري ويتولى أمانته.

اJــــاداJــــادّة ة 6 : : يـــعــــX أعـــضـــاء مـــجـــلس اإلدارة بـــقـــرار من
وزيـر العـدلq حـافظ األخـتـامJ qدة ثالث (3) سـنـوات قـابـلة
لـلـتـجـديـدq بـنـاء عـلى اقـتــراح من الـسـلـطـة الـتي يـنـتـمـون

إليها.

وفي حــــالـــة انـــقــــطـــاع عـــضــــويـــة أحـــد األعــــضــــاءq يـــتم
XعJاستخالفـه حسب األشكــال نفسها ويخلفـه العضـو ا

اجلـديـد حتى انتهاء مدة العضوية.

7 :  : يـــــــدرس مـــــــجـــــــلـس اإلدارة ويـــــــقــــــــتـــــــرح كل اJــــــاداJــــــادّة ة 
الـتـدابــيـر الـتي من شـأنــهـا حتـسـX سـيــر اJـدرسـة وتـأديـة

مهامها.

وبهذه الصفةq يتداول على اخلصوصq فيما يأتي :

qيزانية واحلساب اإلداريJمشروع ا -

qالنظام الداخلي والتنظيم الداخلي للمدرسة -

qالعقود واالتفاقيات واالتفاقات والصفقات -

qدرسة وتهيئتهاJمشاريع توسيع ا -

qقبول الهبات والوصايا -

- الــتــقــريــر الـســنــوي عن نــشــاط اJـدرســة وســيــرهـا
qاليJاإلداري وا

- مـشـاريع بـرامج الـتـعـاون واJـبـادالت الـوطـنـيـة و/
أو الدولية.

8 : : يــــجـــتــــمع مــــجـــلس اإلدارة فـي دورة عـــاديـــة اJــاداJــادّة ة 
مـرتX (2) في الـسـنــة عـلى األقلq بـنـاء عــلى اسـتـدعـاء من
رئـيــسه. و�ـكــنه أن يــجـتـمـع في دورة غـيــر عـاديـة بــطـلب
مـن رئــــيـــــسـه أو من مـــــديـــــر اJــــدرســـــة أو مـن ثــــلـــــثي (3/2)

أعضائه.

يــحــدد رئــيس مــجــلس اإلدارة جــدول األعــمــالq بــنــاء
على اقتراح مدير اJدرسة.

تـرسل االستدعـاءات مرفـقة بجـدول األعمال إلى كل
عــضـو قــبل خـمــسـة عــشـر (15) يـومــا عـلى األقـل من تـاريخ
االجـتمـاعq و�كـن أن يقـلص هذا األجل بـالـنسـبة لـلدورات

غيرالعادية دون أن يقل عن ثمانية (8) أيـام.

9 : : ال تـــــــــصـح مـــــــــداوالت مـــــــــجـــــــــلس اإلدارة إال اJــــــــاداJــــــــادّة ة 
بحضور ثلثي (3/2) أعضائه على األقـل.

وإذا لم يـكــتـمـل الـنــصـابq يــعـقــد اجــتـمــاع آخـر خالل
الـــثـــمـــانـــيـــة (8) أيـــام اJــــوالـــيـــةq وتـــصح مـــداوالت مـــجـــلس
اإلدارة في هذه احلالة مهما يكن عدد األعضاء احلاضرين.

تـتـخـذ قـرارات مـجـلس اإلدارة بـاألغـلـبـيـة الـبـسـيـطة
لـألعــضـــاء احلـــاضـــرينq وفي حـــالـــة تـــســـاوي عـــدد األصــوات

يكون صوت الـرئيس مـرجحـا.

10 : : تـــــــــدون مـــــــــداوالت مـــــــــجـــــــــلـس اإلدارة في اJــــــــاداJــــــــادّة ة 
مـــحــاضـــر وتـــســـجل في ســـجـل خــاص ويـــوقـــعـــهـــا الــرئـــيس

ومدير اJدرسة.

ترسل محاضـر االجتماعـات إلى وزير العدلq حافظ
األخــتــام وإلى كـل عــضــو في مــجــلس اإلدارة خالل الــشــهــر

اJوالي لتـاريخ االجتماع .

اJـاداJـادّة ة 11 : : تـكـون مــداوالت مـجـلس اإلدارة نـافـذة في
أجل أقـصاه ثالثون (30) يوما مـن تاريخ إرســال مـحاضر
االجــــتـــمــــاعـــات إلـى وزيـــر الــــعـــدلq حـــافـظ األخـــتــــامq مـــا لم
تـــعـــتـــرض عـــلـــيـــهـــا الـــســـلـــطـــة الـــوصـــيـــة صـــراحـــة. غـــيـــر أن
اJـداوالت اJـتـعـلـقـة بـاJـيـزانـيـة وقـبـول الـهـبـات والـوصـايـا
وكذا االتـفـاقـات اJـبـرمـة مع اJـؤسـسـات األجـنـبـية ال �ـكن

تنفيذها إال بعد اJوافقة الصـريحـة للسلطـة الـوصـية.

القسم الثانيالقسم الثاني
مديــر اJدرسـةمديــر اJدرسـة

اJاداJادّة ة 12 : : يعX مديـر اJدرسة �وجب مرسومq بناء
على اقتراح من وزير العدلq حافظ األختام.

وتنهى مهامه حسب األشكال نفسها.
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اJــــاداJــــادّة ة 13 : : اJـــديــــر مــــســــؤول عن الــــتــــســـيــــيــــر الــــعـــام
للمدرسةq ويكلف بهذه الصفةq على اخلصوصq �ا يأتي :
- تـمـثــيل اJـدرسـة أمـام الــقـضـاء وفي جــمـيع أعـمـال

qدنيةJاحلياة ا
- إعـــداد مــشـــروع مـــيــزانـــيـــة اJــدرســـة وعــرضـه عــلى

qمجلس اإلدارة
- إبــرام جـــمــيع الـــصــفـــقــات واالتـــفــاقـــيــات والـــعــقــود

qعمول بهJواالتفاقات في إطار التنظيم ا
- ¤ـارسة الـسلطـة السـلمـية عـلى جمـيع مسـتخدمي

qدرسةJا
- تعـيـX اJسـتـخدمـX الـذين لم تقـرر طـريقـة أخرى

qعمول بهJوفقا للتنظيم ا qلتعيينهم
- اقــتــراح مــشــاريع بــرامج الــتــكــويـن بــعــد أخـذ رأي

qاجمللس البيداغوجي والعلمي
- اقـــتـــراح الـــتـــنـــظـــيم الـــداخـــلـي والــنـــظـــام الـــداخـــلي

qللمدرسة
- حتضـير اجتـماعـات مجلس اإلدارة وضـمان تنـفيذ

qقراراته
qاقتراح مشاريع التعـاون والتبادل -

qإعداد التقـريـر السنوي عن النشاط -
- اتخـاذ جميع الـتدابير الضرورية التي من شأنها

qدرسةJسير التدريس والتكوين في ا Xحتس
- السهر على تنفيذ النظـام الداخلي للمدرسة.

اJديـر هو اآلمـر بصرف ميزانية اJدرسة.

اJاداJادّة ة 14 : : يساعـد اJدير في مهـامه أمX عام ونواب
اJدير.

القسم الثالثالقسم الثالث
اجمللس البيداغوجي والعلمياجمللس البيداغوجي والعلمي

اJـاداJـادّة ة 15 : : يـضم اجملـلس الـبـيداغـوجي والـعـلـمي الذي
يرأسه مدير اJدرسة :

qدرسةJنواب مدير ا -
- خـمـسة (5) أسـاتـذة يـنـتخـبـهم نـظـراؤهم Jـدة ثالث

(3) سنوات قابلة للتجديد.

�ـكن اجملـلـس الـبـيـداغـوجي والـعـلـمـي أن يـسـتـشـيـــر
أي شخص من شـأنه إفـادتهq بـحكم كـفـاءاتـهq فــي اJـسائل

اJدرجة في جدول األعمال.

اJاداJادّة ة 16 : : يبـدي اجملـلس البـيداغـوجي والعـلمي رأيه
ويــقـدم اقــتـراحــات وتــوصـيــات فـيــمـا يــخص اJــسـائل ذات
الـــطـــابـع الــبـــيــداغـــوجـي والــعــلــمي لــلــمـدرســةq ال ســيــمـا

فيما يأتي :
- بـــرامـج ومـــنــــاهـج الـــتــــكــــوين وحتــــســـX اJــــســــتـــوى

qيدانيةJعارف  وبرامج التربصات اJوجتديد ا
- التـقييم الـبيداغـوجي Jستـخدمي أمانـات الضبط

qXتربصJا
- نــشــاطـات الــتــكـوين فـي اJـدرســة وتــنـظــيم أعــمـال

qالبحث
qدرسةJمنشورات ا -

- تــنــظــيـم الــتــظــاهــرات الـــعــلــمــيــة الـــتي تــبــادر بــهــا
qدرسة أو تدعمهاJا

qتوظيف األسـاتذة -
- تشكيل جلان حتكيم اJسابقات واالمتحانات.

اJــاداJــادّة ة 17 : : يــجــتــمع اجملــلـس الــبــيــداغــوجي والــعــلــمي
مرتX (2) في الـسنة فـي دورة عاديةq بـناء على اسـتدعاء
qمـن رئـــيــسـه. و�ــكـــنه أن يـــجـــتـــمع في دورة غـــيـــر عـــاديــة

بطلب من رئيسه أو من ثلثي (3/2) أعضائه.

اJـاداJـادّة ة 18 : : يـعــد اجملـلس الـبــيـداغـوجـي والـعـلــمـي عـنـد
نـهايـة كل دورةq مـحـضــرا تدون فـيه آراؤه حـول مـخـتلف

اJسائل اJدرجة في جدول األعمال.

ويــعــدqّ زيــادة عـــلى ذلكq تــقــريـــرا تــقــيــيــمـــيــا عــلــمــيــا
مـــرفـــقــــا بـــتـــوصــــيـــاته ومـالحـــظـــاته ويــــرســـله إلـى مـــجـــلس

اإلدارة.

القسم الرابعالقسم الرابع
التنظيم اإلداري للمدرسةالتنظيم اإلداري للمدرسة

qـــــديــــرJحتـت ســــلـــــطــــة ا qـــــدرســــةJــــادّة ة 19 :  :  تــــضـم اJــــاداJا
الهياكل اآلتـية :

qأمانـة عامـة -
qتخصصJمديرية فرعية للتكوين ا -

- مـــديــــريـــة فـــرعـــيـــة لـــلـــتـــكـــويـن اJـــســـتـــمـــر وجتـــديـــد
qعارفJا

- مديرية فرعية للتربصات.

اJـاداJـادّة ة 20 : : تــكـلـف األمـانــة الــعــامـة بــتــنــشــيط هــيـاكل
اJـدرســة وتــنــســيــقـهــاq وتــتــولىq عــلى اخلــصــوصq مـســائل
اإلدارة الـــعـــامـــة واJـــوارد الـــبـــشـــريـــة واJـــالـــيـــة وتـــســـيـــيـــر

الوسائل اJادية واJكتبة واألرشيف.
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اJــــاداJــــادّة ة 21 : : تــــكـــلـف اJـــديــــريـــة الــــفــــرعـــيــــة لـــلــــتــــكـــوين
اJتخصص �ا يأتي :

qسابقات واالمتحاناتJتنظيم ا -
- تـــأطـــيــر الـــتـــكـــوين اJـــتـــخـــصص والـــتـــكـــويـن الــذي
يـــســبق شــغــل اJــنــصب والــتــــكــوين الــذي يــســـبق تــرقـــيــة

qمستخدمي أمانات الضبط
- متابعة التكوين وتقييمه.

اJاداJادّة ة 22 : : تكلف اJديرية الفرعية للتكوين اJستمر
وجتــديـد اJـعـارف بــتـحـســX اJـدارك الـعــلـمـيــة والـكـفـاءات

اJهنية Jستخدمي أمانات الضبط.

اJــاداJــادّة ة 23 : : تــكـــلف اJــديـــريــة الـــفــرعــيـــة لــلــتـــربــصــات
بــتـنـظــيم الـتــربـصـات اJــيـدانـيــة وتـنـشــيـطـهــا ومـتـابــعـتـهـا

وتقييمها.

24 : : يـعــX األمــX الـعــام ونــواب اJـديــر بــقـرار اJـاداJـادّة ة 
من وزير العدلq حافظ األختام.

وتنهى مهامهم حسب األشـكال نفسها.

25 : : يـحدد الـتنـظـيم الداخـلي لـلمـدرسة بـقرار اJاداJادّة ة 
مشترك بX وزيـر العدلq حافظ األختـام والوزير اJكلف

باJالية والسلطة اJكلفة بالوظيفة العمومية.

الفصل الثالثالفصل الثالث
االلتحاق باJدرسة ونظام الدراسةااللتحاق باJدرسة ونظام الدراسة

القسم األولالقسم األول
االلتحاق باJدرسةااللتحاق باJدرسة

اJـاداJـادّة ة 26 : : يــتم االلــتـحــاق بـاJــدرسـة وفــقـا لــلــتـنــظـيم
اJعمول به.

اJــاداJــادّة ة 27 : : �ـــكن أن يـــقـــبل بـــاJـــدرســـة اJـــتـــرشـــحــون
األجـانب الـذين يـسـتـوفون الـشـروط اJـطـلـوبـةq بـقرار من
وزير الـعدلq حـافظ األختـامq بعد أخـذ رأي الوزيـر اJكلف

بالشؤون اخلارجية.

القسم الثانيالقسم الثاني
تنظيم التكوينتنظيم التكوين

28 : : يـــشــــمل الـــتــــكـــوين دروســــا ومـــحـــاضـــرات اJــاداJــادّة ة 
وأعــمـاال مـوجــهـة و/ أو تــربـصـات مــيـدانـيــة عـلى مــسـتـوى

اجلهات القضائيةq وفقا للتنظيم اJعمول به .

29 : :  يـــتـــوج الـــتـــكـــويـن بـــشـــهـــادة جنـــاح يـــحـــدد اJــاداJــادّة ة 
©وذجها بقرارمن وزير العدلq حافظ األختام.

اJـاداJـادّة ة 30 : :  يــتـولـى تـأطــيـر اJــتـربــصـX ومــتــابـعــتـهم
أثنـاء الـتـكويـن أساتـذة اJـدرسة واإلطـارات اJـؤهـلون من

اJؤسسات واإلدارات العمومية.

يــشـمـل سـلـك أسـاتــذة اJــدرســة قـضــاة ومــســتــخـدمي
أمانة الـضبط واJكـلفX بتـأطير اJـتربصX عـلى مستوى

اجلهات القضائية.

و�ـكن اJـدرســة أن تـسـتـعـX بـخـبـراء ومـسـتـشـارين
ومستخدمX مؤهلX في مجال اختصاصها.

القسم  الثالثالقسم  الثالث
حقوق اJتربصX وواجباتهمحقوق اJتربصX وواجباتهم

اJاداJادّة ة 31 : : زيادة على احلـقوق والواجبـات اJنصوص
عــلــيـهــا في الــتــشـريع والــتــنــظـيـم اJـعــمــول بـهــمــاq يــخـضع
اJـــتـــربــــصـــون ألحـــكـــام هـــذا اJـــرســـوم والـــنـــظــــام الـــداخـــلي

للمدرسة.

اJـاداJـادّة ة 32 : : يـتــقـاضى اJـتــربص مـنـحــة يـحـدد مـبــلـغـهـا
بــثـمـانــX في اJـائـة (80 %) مـن األجـر الــقـاعــدي لـلــمـوظف

اJتربص اJقابل للرتبة اJرشح لاللتحاق بها.

اJـاداJـادّة ة 33 : : �ــكنq بـعـد أخـذ رأي اجملـلـس الـبـيـداغـوجي
والعلميq إعادة التكوين مرة واحدة.

اJاداJادّة ة 34 : : يتـعX عـلى مسـتـخدمي أمـانة الـضبط أن
يـــخــــدمـــوا اإلدارة الـــقــــضـــائـــيــــة مـــدة ال تـــقـل عن خـــمس (5)

سنواتq حتت طائلة رد مصاريف التكوين.

الفصل الرابعالفصل الرابع
أحكام ماليةأحكام مالية

اJــاداJــادّة ة 35 : : يــعــد اJـــديــر مــشـــروع مــيــزانـــيــة اJــدرســة
ويعرضه على مداولة مجلس اإلدارة.

كـــمـــا يـــعــرضـه عـــلى اJـــوافــقـــة اJـــشـــتــركـــة بـــX وزيــر
العدلq حافظ األختام والوزير اJكلف باJالية.

36 : : تـــشـــتـــمل مـــيــــزانـــيـــة اJـــدرســـة عـــلى بـــاب اJــاداJــادّة ة 
لإليرادات وباب للنفقات :

- في باب اإليرادات :- في باب اإليرادات :

qاإلعانات التي تمنحها الدولة -

qالهبات والوصايا -

- اإليرادات اJرتبطة بنشاط اJدرسة.
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- في باب النفقات :- في باب النفقات :
qنفقات التسيير -
- نفقات التجهيز.

اJـاداJـادّة ة 37 : : تــمــسك مـحــاســبـة اJــدرسـة حــسب قــواعـد
احملاسبة العمومية.

اJـاداJـادّة ة 38 : : يـتـولى الـرقـابـة اJـاليـة لـلـمـدرسـة مراقب
يعX وفقا للتنظيم اJعمول به.

39 : : يــــــرسـل احلــــــســــــاب اإلداري والــــــتــــــقــــــريــــــر اJـــــاداJـــــادّة ة 
السنوي عن النشاط إلى وزير العدلq حافظ األختام.

الفصل اخلامسالفصل اخلامس
أحكام ختاميةأحكام ختامية

اJاداJادّة ة 40 : :  تـلغى اJــواد من 2  إلـى 37 مـن اJـرسـوم
الـتـنــفــيــذي رقــم 91 -184 اJـؤرخ فـي 18 ذي الـقــعـدة عـام

1411 اJوافق أوّل يونيو سنـة 1991 واJذكور أعاله.

41 :   :  يـــــــنــــــشــــــر هــــــذا اJــــــرســــــوم فـي اجلــــــريــــــدة اJـــــاداJـــــادّة ة 
الرّسميّة للجمهوريّّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حــرّر بــاجلــزائــر في 8 شــعــبــان عــام 1432 اJــوافق 10
يوليو سنة 2011.

أحمد أويحيىأحمد أويحيى
ــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــ

مرسـوم تنفيذي رقم مرسـوم تنفيذي رقم 11 -   -  241   مؤر مؤرّخ في  خ في  8 شعـبان عام شعـبان عام
1432 اJـوافـق  اJـوافـق 10 يـولـيـو سـنـة  يـولـيـو سـنـة q2011 يـحــــدد تـنـظـيمq يـحــــدد تـنـظـيم

مجلس اJنافسة وسيره.مجلس اJنافسة وسيره.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

qإنّ الوزير األول
qبناء على تقرير وزير التجارة -

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

- و�ـــــــقـــــــتــــــــضى األمــــــــر رقم 03 - 03 اJــــــــؤرّخ في 19
جـــمـــادى األولى عـــام 1424 اJــوافق 19 يـــولـــيـــو ســـنـــة 2003
واJــتــعــلق بــاJـنــافــســةq اJــعـدّل واJــتــمّمq ال ســيــمــا اJـادة 31

qمنه
- و�ـــــــقـــــــتــــــــضى األمــــــــر رقم 06 - 03 اJــــــــؤرّخ في 19
جــــمـــــادى الــــثــــانــــيــــة عــــام 1427 اJــــوافق 15 يــــولــــيــــو ســــنــــة
2006واJــــتـــضــــمن الــــقـــانــــون األســــاسي الــــعـــام لــــلــــوظـــيــــفـــة

qالعمومية
- و�ـقتـضى اJـرسـوم الـرئاسي رقم 96 - 44 اJـؤرّخ
في 26 شـــعـــبـــان عـــام 1416 اJــوافق 17 يـــنـــايـــر ســـنـــة 1996

qنافسةJالذي يحدد النظام الداخلي في مجلس ا

- و�قـتـضى اJـرسـوم الـرئـاسي رقم 10-149 اJـؤرخ
في 14 جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1431 اJــوافق 28 مــايــو ســنــة

qأعضاء احلكومة Xتضمن تعيJ2010 وا

- و�ــــقـــتــــضى اJــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 90 - 226
اJــؤرّخ في 3 مـــحـــرّم عـــام 1411 اJــوافق 25 يـــولـــيـــو ســـنـــة
1990 الـذي يحـدد حـقـوق الـعمـال الـذين �ـارسـون وظائف

qعليا في الدولة وواجباتهم
- و�ــــقـــتــــضى اJــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 90 - 227
اJــؤرّخ في 3 مـــحـــرّم عـــام 1411 اJــوافق 25 يـــولـــيـــو ســـنـــة
1990 الـــذي يــحـــدد قــائـــمـــة الــوظـــائف الـــعـــلــيـــا في الـــدولــة

qؤسسات والهيئات العموميةJبعنوان اإلدارة وا
- و�قتـضى اJرسوم التـنفيذي رقم 08 - 04 اJؤرّخ
في 11 مــــحــــرّم عـــام 1429 اJــــوافق 19 يــــنــــايــــر ســــنـــة 2008
XـنتـمJا XـوظفـJتـضـمن القـانون األسـاسي اخلـاص باJوا
qؤسسات واإلدارات العموميةJشتركة في اJلألسالك ا

- و�قتـضى اJرسوم التـنفيذي رقم 08 - 05 اJؤرّخ
في 11 مــــحــــرّم عـــام 1429 اJــــوافق 19 يــــنــــايــــر ســــنـــة 2008
XـهــنـيـJــتـضـمن الــقـانــون األسـاسي اخلـاص بــالـعــمـال اJوا

qوسائقي السيارات واحلجاب
- و�قتـضى اJرسوم التـنفيذي رقم 08 - 08 اJؤرّخ
في 19 مـحرّم عام 1429 اJوافق 27 ينـاير سـنة 2008 الذي
يـحدد شروط التـعيX في اJـنصب العالي لـرئيس مكتب

qرتبطة بهJركزية والزيادة االستداللية اJفي اإلدارة ا
qوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم  ما يأتي :يرسم  ما يأتي :

اJــاداJــادّة األولى : ة األولى : تــطـــبــيـــقـــا ألحــكـــام اJــادة 31 من األمــر
رقـم 03 - 03 اJـــــــــؤرّخ في 19 جـــــــــمــــــــادى األولـى عــــــــام 1424
اJـوافق 19 يـولـيــو سـنـة 2003 واJـذكـور أعالهq يــهـدف هـذا
qــنــافــســة وســيــرهJــرســوم إلى حتــديــد تــنــظــيم مــجــلس اJا

ويدعى في صلب النص "اجمللس".

الفصل األولالفصل األول
تنظيم اجمللستنظيم اجمللس

اJـاداJـادّة ة 2 : : مـجــلس اJــنـافــسـة ســلــطـة إداريــة مـســتـقــلـة
يـتمـتع بالشـخصـية الـقانـونيـة واالستقـالل اJالي ويوضع

لدى الوزير اJكلف بالتجارة.
اJـاداJـادّة ة 3 :  :  تـضم  إدارة اجملــلسq حتت سـلـطـة الـرئـيس
qـــقــررونJـــقــرر الـــعــام واJالــعـــام وا Xالـــذي يــســـاعــده األمـــ

الهياكل اآلتية :
1 - مــديـريـة اإلجــراءات ومـتــابـعـة اJــلـفـات - مــديـريـة اإلجــراءات ومـتــابـعـة اJــلـفـات q وتـكـلف

على اخلصوص �ا يأتي :

qاستالم اإلخطارات وتسجيلها -
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qمعاجلة البريد -

- إعـــداد اJــــلـــفـــات ومــــتـــابـــعــــتـــهـــا فـي جـــمـــيـع مـــراحل
اإلجـــراءات عـــلـى مـــســـتـــوى اجملـــلس واجلـــهـــات الـــقـــضـــائـــيــة

qاخملتصة

- حتضير جلسات اجمللس.
2 - مــديــريــة الــدراســات والـوثــائـق وأنـظــمــة اإلعالم - مــديــريــة الــدراســات والـوثــائـق وأنـظــمــة اإلعالم

والتعاونqوالتعاونq وتكلف على اخلصوص �ا يأتي :
- إجنــاز الـــدراســات واألبــحـــاث ذات الــصــلـــة �ــجــال

qاختصاص اجمللس
- جــمع الــوثـائـق واJـعــلــومــات واJـعــطــيــات اJـتــصــلـة

qبنشاط اجمللس وتوزيعها
qوضع نظام لإلعالم واالتصال -

qتسيير برامج التعاون الوطنية والدولية -
- ترتيب األرشيف وحفظه .

3 - مـــــديــــــريـــــة اإلدارة والـــــوســــــائل - مـــــديــــــريـــــة اإلدارة والـــــوســــــائل q وتــــــكــــــلف عــــــلى
اخلصوص �ا يأتي :

- تــــســـيــــيــــر اJـــوارد الــــبـــشــــريــــة والـــوســــائل اJــــاديـــة
qللمجلس

qحتضير ميزانية اجمللس وتنفيذها -
- تسيير وسائل اإلعالم اآللي للمجلس.

4 - مـــــديـــــريـــــة حتــــــلـــــيل األســـــواق والــــــتـــــحـــــقـــــيـــــقـــــات - مـــــديـــــريـــــة حتــــــلـــــيل األســـــواق والــــــتـــــحـــــقـــــيـــــقـــــات
واJنازعاتواJنازعات q وتكلف  على اخلصوص �ا يأتي :

qنافسةJالقيام بتحليل األسواق في مجال ا -
- إجناز ومـتـابعـة التـحـقيـقات حـول شـروط تطـبيق
الـــنـــصـــوص الـــتـــشــــريـــعـــيـــة والـــتـــنـــظــــيـــمـــيـــة ذات الـــصـــلـــة

qنافسةJبا
- تـســيـيـر ومـتــابـعـة اJـنــازعـات اJـتـعــلـقـة بـالــقـضـايـا

التي يعاجلها اجمللس.

اJــــاداJــــادّة ة 4 : : يــــحــــدد تــــنــــظــــيم اJــــديــــريــــات في مــــصــــالح
�ـــوجب قـــرار مــــشـــتـــرك بـــX الــــوزيـــر اJـــكـــلـف بـــاJـــالـــيـــة
والـسـلـطـة اJـكــلـفـة بـالـوظـيـفـة الـعــمـومـيـة ورئـيس مـجـلس

اJنافسة. 

اJــاداJــادّة ة 5 : :  يــصـــنـف مــديـــرو اجملـــلس وتـــدفع أجـــورهم
اسـتـنـادا إلى الــوظـيـفـة الـعــلـيـا لـلــدولـة كـمـديـر في اإلدارة

اJركزية بالوزارة.

يــــصــــنف رؤســــاء مــــصــــالـح اجملـــلـس وتــــدفع أجــــورهم
اسـتــنـادا إلى اJــنـصب الـعــالي لـرئـيـس مـكـتب في اإلدارة

اJركزية بالوزارة.

اJــــاداJــــادّة ة 6 : : يـــــخــــضـع مــــســـــتـــــخــــدمـــــو اجملــــلـس لألحـــــكــــام
التشريعية والتنظيمية اJعمول بها.

اJـاداJـادّة ة 7 : : تـسـجل مـيـزانيـة اجملـلس بـعـنـوان مـيـزانـية
وزارة الــــتــــجــــارة وذلـك طــــبــــقــــا لـألحــــكــــام الــــتــــشــــريــــعــــيــــة

والتنظيمية اJعمول بها.

الرئيس هو اآلمر بصرف ميزانية اجمللس.

تـخـضع مـيـزانـيـة اجملـلس لـلـقـواعـد الـعـامـة لـلـتـسـيـير
واJراقبة اJطبقة على ميزانية الدولة.

الفصل الثانيالفصل الثاني
سير اجمللسسير اجمللس

اJاداJادّة ة 8 :  : يخطر اجملـلس بعريضة مـكتوبة ترسل إلى
رئيس اجمللس.

حتـــــدد كــــيـــــفــــيـــــات إخــــطــــار اجملـــــلس �ـــــوجب نـــــظــــامه
الداخلي.

اJاداJادّة ة 9 : : تعقد جلـسات اجمللس وتتخـذ قراراته طبقا
ألحـكام اJواد 28 إلى 30 من األمـر رقم 03 - 03 اJـؤرّخ في

19 يوليو سنة 2003 واJذكور أعاله.

اJاداJادّة ة 10 : :  �كن أن يدرس اجملـلس اJلفـات اJعروضة
عــلــيه فـي إطــار جلــان مــصــغــرة قــبـل دراســتــهــا في جــلــســة

علنية.

يـــرأس الــــلــــجــــنـــة اJــــصــــغــــرة رئـــيـس اجملـــلـس أو أحـــد
نـــائـــبـــيه وتـــضم عـــلـى األقــل عـــضـــوا واحـــدا من الـــفـــئـــــات
اJــــنـــصــــوص عــــلـــيــــهــــا في اJـــادة 24 مـن األمـــر رقم 03 - 03

اJؤرّخ في 19 يوليو سنة 2003 واJذكور أعاله.

يـحــدد الـرئـيسq عــنـد احلـاجـةq عــدد الـلـجــان اJـصـغـرة
ويعX أعضاء اجمللس غير الدائمX في كل جلنة.

11 : : �ــكن اجملــلس أن يــنــشئq عــنــد احلــاجـةq أي اJـاداJـادّة ة 
فـوج عمل وأي جلنـة تقـنية لـلتـفكـير والدراسـة والتـحليل
وحتـدد تـشــكـيـلــتـهـا وطــبـيـعــة ومـدة أشـغــالـهـاq بــعـد مـداولـة
اجملـــلـس �ـــوجب مـــقـــــرر صـــــادر من الـــرئـــيس يـــرسل إلى
الــــوزيــــــر اJــــكـــلـف بــــالــــتـــجــــــارة ويـــــنــــشــــر فـي الــــنــــشـــرة

الرسمية للمنافسة.

12 :  :  يحـدد تـوزيع األعمـال واJهـام بX أعـضاء اJاداJادّة ة 
اجملـلس في نـظـامـه الـداخـلي اJـنـصـوص عـلـيه في اJـادة 15

من هذا اJرسوم.

13 :  :  يـــــــرسل اجملــــــلـس إلـى الــــــوزيــــــر اJــــــكــــــلف اJـــــاداJـــــادّة ة 
بـــالــتـــجــارةq الـــقــرارات الـــتي يـــتــخـــذهــا وال ســـيــمـــا مــنـــهــا

األنظمة والتعليمات واJنشورات.



11 شعبان عام   شعبان عام  1432 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 2039
13 يوليو  سنة   يوليو  سنة  2011 م م

اJــاداJــادّة ة 14 :  :  طـــبـــقـــا ألحـــكـــام اJــادة 27 من األمــر رقم
qـذكـور أعالهJـؤرّخ في 19 يـولـيــو سـنـة 2003 واJ03 - 03 ا

يـــرفع اجملـــلس تـــقـــريــرا ســـنـــويـــا عن نـــشــاطه إلـى الــهـــيـــئــة
التشريعية والوزير األول والوزير اJكلف بالتجارة.

ويــــنـــشــــر هــــذا الـــتــــقـــريــــر في الــــنــــشـــرة الــــرســـمــــيـــة
للمنافسة.

اJــاداJــادّة ة 15 :  :  يــعـــد اجملــلـس نــظـــامه الـــداخــلي ويـــصــادق
عليه ويرسله إلى الوزير اJكلف بالتجارة.

يـــنـــشـــر الـــنـــظــام الـــداخـــلي فـي الــنـــشـــرة الـــرســـمـــيــة
للمنافسة.

اJــاداJــادّة ة 16 :  :  تــلـــغى كـل األحــكـــام اخملـــالـــفــة ألحـــكـــام هــذا
اJرسوم.

اJـــــاداJـــــادّة ة 17 :  :  يـــــنــــــشــــــر  هـــــذا اJــــــرســــــوم في اجلــــــريـــــدة
الرّسميّة للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حــرّر بــاجلــزائــر في 8 شــعــبــان عــام 1432 اJــوافق 10
يوليو سنة 2011.

أحمد أويحيىأحمد أويحيى
ــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــ

مرسـوم تنفيذي رقم مرسـوم تنفيذي رقم 11 -   -  242   مؤر مؤرّخ في  خ في  8 شعـبان عام شعـبان عام
1432 اJـوافـق  اJـوافـق 10 يـولـيـو سـنة  يـولـيـو سـنة q q2011 يـتـضـمن إنـشاءيـتـضـمن إنـشاء

النشرة الرسمـية للمنافسة ويـحدد مضمونها وكذاالنشرة الرسمـية للمنافسة ويـحدد مضمونها وكذا
كيفيات إعدادها.كيفيات إعدادها.

ــــــــــــــــــــــــــــــ
qإنّ الوزير األول

qبناء على تقرير وزير التجارة  -
- وبـناء على الـدستـورq ال سيّمـا اJادتان 85-3 و125

q( الفقرة 2)  منه
- و�قـتـضى األمر رقم 03-03 اJؤرخ في 19 جـمادى
األولى عـام 1424 اJـوافق 19 يــولــيــو ســنـة 2003 واJــتــعـلق
بــاJـنــافـسـةq اJــعـدل واJـتــممq السـيــمـا اJـادة 49 (الــفـقـرة 3)

 qمنه
- و�ــــقــــتــــضـى اJــــرســــــوم الــــرئــــــاسي رقم 10 - 149
اJــــــؤرخ في 14  جـــمــــادى الـــثـــانـــيـــة عــــام 1431 اJــــوافق 28

 qأعضاء احلكومـة Xتضمن تعيJمايو سنة 2010 وا
- و�ـــقـــتـــضى اJـــرســـــوم الـــتـــنـــفــــيـــذي رقــم 453-02
اJـؤرخ في 17 شـوال عـام 1423 اJـوافق 21 ديـسـمـبـر سـنـة

q2002 الذي يحدد صالحيات وزير التجارة

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

اJـادة األولى : اJـادة األولى :  تـطـبـيــقـا ألحـكـام اJـادة 49 (الــفـقـرة 3)
مـن األمـــر رقم 03-03 اJــــؤرخ في 19 جــــمــــادى األولى عــــام

1424 اJـــــوافق 19 يـــــولــــيـــــو ســـــنــــة q2003 اJـــــعـــــدل واJــــتـــــمم

واJــذكـور أعالهq يــهــدف هـذا اJــرسـوم إلـى إنـشــاء الـنــشـرة
الــرســـمــيـــة لــلـــمــنـــافــســة وحتـــديــد مـــضــمـــونــهـــا وكــيـــفــيــات

إعدادها.

اJـادة اJـادة 2 :   :  تـنـشـأ نــشـرة رسـمـيـة لــلـمـنـافــسـةq  يـعـدهـا
ويطبعها وينشرها مجلس اJنافسة.

اJـادة اJـادة 3  :  :  يـعـدّ مـجـلس اJـنـافـسـة الـنـشـرة الـرسـمـيـة
لــلــمــنــافــســة ويـطــبــعــهــا ويــنــشـرهــا إمــا بــواســطــة وسـائــله

اخلاصة أو باللجوء إلى خدمات هيئة أخرى.

qـادة 4 :  : تـنـشـر فـي الـنـشــرة الـرسـمـيــة لـلـمــنـافـسـةJـادة اJا
على اخلصوص :

qنافسةJقرارات وآراء مجلس ا -
- الـــــتـــــعـــــلـــــيــــــمـــــات واألنـــــظـــــمـــــة واJـــــنـــــشـــــورات وكل

qنافسةJاإلجراءات األخرى الصادرة عن مجلس ا
- القـرارات أو مـستـخرج الـقـراراتq الـصــادرة عن
مـــجـــلــس قــضـــــاء اجلـــزائـــر واحملـــكــمــــة الــعـــلـــيــــا ومـــجــلـس

qنافسةJالدولـة في مجال ا
qقرارات وآراء سلطات الضبط القطاعية -

- الـتـحـلـيالت والـدراسـات واخلـبـرات والـتـحـقـيـقات
qنافسةJنجزة في ميدان اJوالتعليقات ا

- اJـــداخالت والـــعـــروض اJـــقـــدمـــة خـالل اJـــلـــتـــقـــيــات
واأليــام الــدراســيــة والــورشــات اJـــنــظــمــة حــول اJــواضــيع

qنافسةJتعلقة بالضبط واJا
-  الـنـصـوص الـتـشـريعـيـة والـتـنـظـيمـيـة الـرئـيـسـية

qنافسةJذات الصلة بالضبط وا
- كل اJعلومات واJعطيات األخرى اJفيدة.

اJـادة اJـادة 5 :  : تــنـشــر الــنـشــرة الــرسـمــيـة لــلــمـنــافــسـة كل
شهرين (2).

غيـر أنهq  وعنـد الضـرورةq �كن نـشرهـا خالل فترة
هذين الشهرين.

اJــــادة اJــــادة 6 : :  تــــقـــيّــــد االعــــتــــمـــادات الــــضــــروريــــة إلعـــداد
الــنـــشــرة الـــرســمــيـــة لــلــمـــنــافــســـة وطــبــعـــهــا ونـــشــرهــا في

ميزانية مجلس اJنافسة.

اJادة اJادة 7 : :  ينـشر هـذا اJرسـوم في اجلـريدة الـرّسمـيّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حــرّر بــاجلــزائــر في 8 شــعــبــان عــام 1432 اJــوافق 10
يوليو سنة 2011.

أحمد أويحيىأحمد أويحيى
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مراسيم فرديمراسيم فرديّة
مرسـوم رئاسيمرسـوم رئاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 18  رجب عام   رجب عام 1432 اJوافق  اJوافق 20
يــونـيــو ســنــة يــونـيــو ســنــة q2011 يــتــضـمq يــتــضـمّـن إنــهـــاء مـهـــام مــحـافظـن إنــهـــاء مـهـــام مــحـافظ

دولة مساعد �حكمة التنازع.دولة مساعد �حكمة التنازع.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســــوم رئــــاسيّ مــــؤرّخ في 18 رجـب عـــام
1432 اJــوافق 20 يـــونــيــو ســنــة 2011 تــنــهـىq ابــتــداء من 9

qمــهـام الــسّــيــد عــبــد الــقــادر صــحـراوي q2011 مــارس ســنـة
بصفته محافظا للدولة مساعدا �حكمة التنازع.

ــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــ

مرسوم رئاسيمرسوم رئاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 18  رجب عام   رجب عام 1432 اJوافق  اJوافق 20
يــونــيــو ســنـة يــونــيــو ســنـة q2011 يــتــضــمq يــتــضــمّــن إنــهــــاء مــهــــام عــمــيـدــن إنــهــــاء مــهــــام عــمــيـد

كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بجامعة بجاية.كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بجامعة بجاية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســــوم رئــــاسيّ مــــؤرّخ في 18 رجـب عـــام
1432 اJـوافق 20 يــونـيــو ســنــة 2011 تــنـهـى مـهـــام الــسّــيـد

عـبـد الـنور أرزقيq بـصفـته عمـيدا لـكلـية اآلداب والـعلوم
اإلنسانية بجامعة بجاية.

ــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــ

مرسوم رئاسيمرسوم رئاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 18  رجب عام   رجب عام 1432 اJوافق  اJوافق 20
يــونــيــو ســنـة يــونــيــو ســنـة q2011 يــتــضــمq يــتــضــمّـــن إنــهــــاء مــهــــام مــديــرـــن إنــهــــاء مــهــــام مــديــر

التعمير والبناء في والية البليدة.التعمير والبناء في والية البليدة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســــوم رئــــاسيّ مــــؤرّخ في 18 رجـب عـــام
1432 اJــوافق 20 يـــونــيــو ســنــة 2011 تــنــهـى مــهــام الــسّــيــد

فـريد بوعبشـةq بصفته مديـرا للتعميـر والبناء في والية
البليدةq لتكليفه بوظيفة أخـرى.

ــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــ

مرسوم رئاسيمرسوم رئاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 18  رجب عام   رجب عام 1432 اJوافق  اJوافق 20
يــونــيــو ســنـة يــونــيــو ســنـة q2011 يــتــضــمq يــتــضــمّـــن إنــهــــاء مــهــــام مــديــرـــن إنــهــــاء مــهــــام مــديــر

الصالصّحة والسحة والسّكان في والية البيض.كان في والية البيض.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســــوم رئــــاسيّ مــــؤرّخ في 18 رجـب عـــام
1432 اJــوافق 20 يـــونــيــو ســنــة 2011 تــنــهـى مــهــام الــسّــيــد

مختار حراشq بـصفته مديرا للـصّحة والسّكان في والية
البيضq لتكليفه بوظيفة أخـرى.

مرسـوم رئاسيمرسـوم رئاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 18  رجب عام   رجب عام 1432 اJوافق  اJوافق 20
يــونــيــو ســنـة يــونــيــو ســنـة q2011 يــتــضــمq يــتــضــمّـــن إنــهــــاء مــهــــام مــديــرـــن إنــهــــاء مــهــــام مــديــر

الشباب والرياضة والترفيه في والية اجلزائر.الشباب والرياضة والترفيه في والية اجلزائر.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســــوم رئــــاسيّ مــــؤرّخ في 18 رجـب عـــام
1432 اJــوافق 20 يـــونــيــو ســنــة 2011 تــنــهـى مــهــام الــسّــيــد

مـــــحـــــمــــــــد قـــــــوقــــــــةq بـــــصـــــفـــــتـــه مــــــديــــــرا لـــــلـــــشـــــبــــــــاب
والــريــاضـــــة والــتــرفــــيه في واليــــة اجلــــزائــــرq إلحــالــتــه

عـلى التّـقـــاعــد.
ــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــ

مـــرســـومــان رئـــاســـيمـــرســـومــان رئـــاســـيّـــان مــؤرـــان مــؤرّخـــان في خـــان في 18  رجب عــام   رجب عــام 1432
اJــوافق اJــوافق 20 يـــونــيــو ســنــة  يـــونــيــو ســنــة q2011 يــتـــضــمq يــتـــضــمّــــنـــان إنــهــاءــــنـــان إنــهــاء

.Xمهام مديرين للشباب والرياضة في واليت.Xمهام مديرين للشباب والرياضة في واليت
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســــوم رئــــاسيّ مــــؤرّخ في 18 رجـب عـــام
1432 اJــوافق 20 يــونــيــو ســنـة 2011 تــنـهـى مــهـــام الــسّــيـد

عـبــد الـكـر¬ حـبـةq بـصـفـتــه مـديـــرا لـلـشـبـاب والـريـاضــة
في والية الواديq بنـاء على طلبه.

ــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســــوم رئــــاسيّ مــــؤرّخ في 18 رجـب عـــام
1432 اJــوافق 20 يـــونــيــو ســنــة 2011 تــنــهـى مــهــام الــسّــيــد

مـعـمــر بن نـافـلـــةq بـصـفـتـه مـديـــرا لـلـشـبــاب والـريـاضـــة
في والية غليزانq إلحالته على التّقاعد.

ــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــ

مرسوم رئاسيمرسوم رئاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 18  رجب عام   رجب عام 1432 اJوافق  اJوافق 20
يـونـيــو سـنـة يـونـيــو سـنـة q2011 يـتـضــمq يـتـضــمّــن إنـهـــاء مــهـــام رئـيـسـةــن إنـهـــاء مــهـــام رئـيـسـة
ديــوان وزيـــر الــصديــوان وزيـــر الــصّــنـــاعــة وتــرقـــيــة االســتـــثــمــارات -ــنـــاعــة وتــرقـــيــة االســتـــثــمــارات -

سـابقــا.سـابقــا.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســــوم رئــــاسيّ مــــؤرّخ في 18 رجـب عـــام
1432 اJـوافق 20 يـونـيــو سـنـة 2011 تـنــهىq ابــتـداء من 25

qمـــهـــــام الـــسّـــيــدة هـــجـــــيـــرة دراجي q2011 يـــنـــايـــــر ســـنــــة
زوجــــــة تــــواهـــــميq بــــصــــفــــتـــــهــــا رئــــيــــســــــة ديــــوان وزيــــــر
الــصّـــنــاعــــة وتـــرقـــيــة االســـتــثــمـــارات - ســابــقـــــاq بــســبب

إلغــاء الهيكـــل.
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مرسـوم رئاسيمرسـوم رئاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 18  رجب عام   رجب عام 1432 اJوافق  اJوافق 20
يونـيو سنة يونـيو سنة q2011 يتضمq يتضمّن إنـهاء مهام مـدير الصن إنـهاء مهام مـدير الصّيديد

البحري واJوارد الصالبحري واJوارد الصّيدية في والية الشلف.يدية في والية الشلف.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســــوم رئــــاسيّ مــــؤرّخ في 18 رجـب عـــام
1432 اJـوافق 20 يـونـيــو سـنـة 2011 تـنــهىq ابــتـداء من 14

فبـراير سنة q2011 مهام السّيـد أمحمد سلـطانيq بصفته
مـــديـــرا لــلـــصّــيـــد الـــبــحـــري واJــوارد الـــصّــيـــديـــة في واليــة

الشلفq بسبب الـوفــاة.
ــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــ

مرسوم رئاسيمرسوم رئاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 18  رجب عام   رجب عام 1432 اJوافق  اJوافق 20
يــونـيــو ســنـة يــونـيــو ســنـة q2011 يـتـضــمq يـتـضــمّن تـعــيـX مـديــر اJـدرسـةن تـعــيـX مـديــر اJـدرسـة
الـتــحــضـيــريـة فـي الـعــلـوم االقــتــصـاديــة والــتـجــاريـةالـتــحــضـيــريـة فـي الـعــلـوم االقــتــصـاديــة والــتـجــاريـة

وعلوم التسيير بوهران.وعلوم التسيير بوهران.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بــــــمـــــــوجــب مــــــــرســـــــوم رئــــــــاســيّ مـــــــــؤرّخ في 18
رجـــب عـــام 1432 اJــــوافق 20 يــــونــــيــــو ســــنـــة 2011 يــــعــــيّن
الـسّـيـد بن عـبـو سـنـوسيq مـديـرا لـلـمـدرسـة الـتـحـضـيـرية
فـي الــعــلــوم االقــتــصـــاديــة والــتــجــاريــة وعـــلــوم الــتــســيــيــر

بوهران.

مرسوم رئاسيمرسوم رئاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 18  رجب عام   رجب عام 1432 اJوافق  اJوافق 20
يــونـيــو ســنـة يــونـيــو ســنـة q2011 يـتـضــمq يـتـضــمّن تـعــيـX مـديــر اJـدرسـةن تـعــيـX مـديــر اJـدرسـة

التحضيرية في العلوم والتقنيات بوهران.التحضيرية في العلوم والتقنيات بوهران.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســــوم رئــــاسيّ مــــؤرّخ في 18 رجـب عـــام
1432 اJـوافق 20 يــونــيــو ســنـة 2011 يــعـيّـن الــسّــيــد جــمـال

الـديـن سـيبq مـديــرا لـلـمـدرســة الـتـحــضـيـريــة في الـعـلـوم
والتقنيات بوهران.

ــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــ

مرسوم رئاسيمرسوم رئاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 18  رجب عام   رجب عام 1432 اJوافق  اJوافق 20
يـونـيـو سـنـة يـونـيـو سـنـة q2011 يـتـضـمq يـتـضـمّن تـعـيـX مـديـر الـتـعـمـيـرن تـعـيـX مـديـر الـتـعـمـيـر

والبنـاء في واليـة البليدة.والبنـاء في واليـة البليدة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســــوم رئــــاسيّ مــــؤرّخ في 18 رجـب عـــام
1432 اJــوافق 20 يــونــيــو ســنـة 2011 يــعـيّـن الــسّــيــد أحــمـد

رقادq مديرا للتعمير والبناء في والية البليدة.
ــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــ

مرسوم رئاسيمرسوم رئاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 18  رجب عام   رجب عام 1432 اJوافق  اJوافق 20
يــونـيــو ســنـة يــونـيــو ســنـة q2011 يـتــضـمq يـتــضـمّن تــعـيــX مـديــر الـصن تــعـيــX مـديــر الـصّــحـةــحـة

والسوالسّكان في والية عX تموشنت.كان في والية عX تموشنت.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســــوم رئــــاسيّ مــــؤرّخ في 18 رجـب عـــام
1432 اJـوافق 20 يـونـيـو سـنـة 2011 يـعـيّن الـسّــيـد مـخـتـار

حراشq مديرا للصّحة والسّكان في والية عX تموشنت.

قرارات5 مقرقرارات5 مقرّرات5 آراءرات5 آراء
وزارة ا;وارد ا;ائيةوزارة ا;وارد ا;ائية

قـــــرار وزاري مـــــشـــــتـــــرك مـــــؤرخ في قـــــرار وزاري مـــــشـــــتـــــرك مـــــؤرخ في 27 صــــفـــــر عــــام  صــــفـــــر عــــام 1432
اJـــوافق أول فـــبــرايـــر ســـنــة اJـــوافق أول فـــبــرايـــر ســـنــة q2011 يـــحــدد كـــيـــفـــيــاتq يـــحــدد كـــيـــفـــيــات
تـنــظـيم الــتـكــوين الـتــكـمــيــلي قـبل الــتـرقــيـة لــبـعضتـنــظـيم الــتـكــوين الـتــكـمــيــلي قـبل الــتـرقــيـة لــبـعض
الــرتب اJــنـتــمــيـة لـألسالك اخلـاصــة بــاإلدارة اJـكــلــفـةالــرتب اJــنـتــمــيـة لـألسالك اخلـاصــة بــاإلدارة اJـكــلــفـة

بـاJوارد اJائية و مدته ومحتوى برامجه.بـاJوارد اJائية و مدته ومحتوى برامجه.
ــــــــــــــــــــــــــــ

إن األمX العام للحكومة
qائيةJوارد اJو وزير ا

- �ـقـتـضى   اJـرسـوم رقم  66 - 145  اJـؤرخ في 12
صــفــر عــام  1386 اJــوافق 2 يــونـــيــو ســـنــة 1966 واJـــتـــعــلق
بـتحـرير و نـشر بـعض القـرارات ذات الطـابع التـنظـيمي

qتمّمJعدّل واJا qXوظفJأو الفردي التي تهم وضعية ا

- وبـــــمــــقــــتــــضـى اJــــرســــوم الــــرئــــاسي رقم 10 - 149
اJـؤرّخ في 14 جـمـادى الـثـانـيـة عام 1431 اJـوافق 28 مـايو

qأعضاء احلكومة Xتضمّن تعيJسنة 2010 وا

- و�ـقـتـضى اJـرســـــوم الـتـنـفـيـــذي رقــم 94 - 280
اJـــؤرخ  فــي  11 ربـيـــع  الـثـانـي عــام  1415 اJـوافـق  17
سـبــتـمـبـر سـنـة  1994 واJــتـضـمـن حتـويل اJـركــز الـوطـني
Xـسـتـوى في الــري إلى مـعـهـد وطــني لـتـحـسـJا Xلـتـحــسـ

qتممJعدل واJا qستوى في التجهيزJا

- و�ـــقـــتــــضى اJــــرســـوم الـــتــــنـــفــــيـــذي رقم 08 - 361
اJــؤرخ في 10 ذي الــعـــقــدة عــام  1429 اJــوافق 8 نــوفـــمــبــر
ســــنــــة 2008 واJـــــتــــضـــــمن   الــــقـــــانـــــــون األســـــاسي اخلــــاص
بـــاJـــوظـــفـــيـــن اJـــنـــتـــمـــيــن إلى األسالك اخلـــاصـــة بـــاإلدارة

qائيةJوارد اJكلفة باJا
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- و�قتـضى اJرسوم  الرئاسي اJؤرخ  في  7 ربيع
 الــــــثـــــــاني عــــــام 1423 اJــــــوافـق  18 يــــــونــــــيــــــو ســــــنــــــة 2002

qالعام للحكومة Xاألم Xتضمن تعيJوا

- و�قـتـضى القــرار الــوزاري اJشـتــرك اJؤرخ في
15 ربــيع الــثــانـي عـام 1432 اJـوافق 20 مــارس ســنـة 2011

الـــــذي يــــحـــــدد إطـــــار تـــــنــــظـــــيـم اJــــســـــابـــــقـــــات عــــلـى أســــاس
االخــتــبــارات واالمــتــحــانـــات اJــهــنــيــة لاللــتــحــاق بــالــرتب
الــــتـــابـــعــــة لـألسـالك اخلـــاصـــــة بـــاإلدارة اJـــكـــلــــفـــة بـــاJـــوارد

qائيةJا

يقرران ما يأتي :يقرران ما يأتي :

اJادة األولى :اJادة األولى : تـطبـيقـا ألحكـام اJادتX 38 (الفـقرتان
 2 و 3 ) و 44 مـن اJـــــرســــــوم الـــــتــــــنـــــفــــــيـــــذي رقم 08 - 361

اJــؤرخ في 10 ذي الــعـــقــدة عــام  1429 اJــوافق 8 نــوفـــمــبــر
سـنـة 2008 واJــذكـور أعالهq يـهـدف هــذا الـقـرار إلى حتـديـد
كـيفـيات تـنظـيم التـكوين الـتكـميـلي قبل الـترقـية لـبعض
الرتب اJـنتمـية لألسالك اخلـاصة باإلدارة اJـكلفـة باJوارد

اJائية و مدته و محتوى برامجهq اآلتية :

* سلك التقنيX في اJوارد اJائية : سلك التقنيX في اJوارد اJائية :
qرتبة تقني ســـام -

* سلك اJساعدين التقنيX في اJوارد اJائية : سلك اJساعدين التقنيX في اJوارد اJائية :
-  رتبة مساعد تقني.

اJـادة اJـادة 2 : : يــتم االلـتــحــاق بـالــتـكــوين الـتــكــمـيــلي قـبل
qــــادة األولى أعالهJــــذكــــورة فـي اJالــــتــــرقــــيــــة في الـــــرتب ا

حسب احلالةq كما يأتي :
- بعـد النـجاح في االمـتحـان اJهـني حسب الـشروط
و الــكــيــفــيــات احملــددة �ــوجب الــقــرار الــوزاري اJــشــتــرك
اJـؤرخ في 13 شـعــبــان عـام 1431 اJـوافق 25 يــولـيــو ســنـة

qذكور أعالهJ2010 وا

- أو الـــــقــــبـــــول عــــلـى ســــبـــــيل االخـــــتــــيـــــار عن طـــــريق
التسجيل في قائمة التأهيلq طبقا للتنظيم اJعمول به.

اJادة اJادة 3 :  : يـتم فتح الـتكـوين الـتكـميـلي قبل الـترقـية
في الـرتب اJـذكـورة في اJـادة األولى أعالهq �ـوجب قـرار
أو مـقـرر من الــسـلـطـة اخملــول لـهـا صالحــيـة الـتــعـيـX الـذي

يحدد فيه السيما :

qعنيةJالرتبة أو الرتب ا -
- عــــدد اJـــنــــاصب اJــــفـــتــــوحـــة لــــلـــتــــكـــويـن احملـــددة في
اخملـــطط الــســنــوي لــتــســيـــيــر اJــوارد الــبــشــريــة  و اخملــطط
الـــقــطـــاعي الـــســـنــــوي أو اJــتـــعــــدد الـــســنـــوات لـــلـــتــكـــويــن

وحتـسX اJستــوى وجتديد مـعلومــات اJـوظفX واألعوان
اJتعـاقدينq اJصـادق عليه بـعنوان الـسنة اJـعتبـرةq طبقا

qعمول بهاJلإلجراءات ا
qمدة التكوين التكميلي قبل الترقية -

qتاريخ بداية التكوين التكميلي قبل الترقية -
q مكان إجراء التكوين التكميلي قبل الترقية -

- قـائــمـة اJـوظــفـX اJــعـنــيـX بــالـتــكـوين الــتـكـمــيـلي
قبل الترقيةq حسب ©ط الترقية.

اJـــادة اJـــادة 4 : : تـبلغ نسـخة من الـقرار أو اJقـرر اJذكور
في اJـــــادة 3 أعـالهq إلى اJــــــصـــــالح اJـــــركــــــزيـــــة أو احملـــــلـــــيـــــة
لـلـوظــيـفـة الــعـمــومـيـةq حــسب احلـالـةq فـي أجل عـشـرة (10)

أيام ابتداء من تاريخ توقيعه.

اJـــــادة اJـــــادة 5 :  : يــجب عـــلى اJــصـــالح اJــعــنـــيــة لــلـــوظــيــفــة
الـعــمــومـيــة إبــداء رأي اJـطــابــقـة خـالل أجل أقـصــاه عــشـرة

(10) أيام ابتداء من تاريخ استـــالم الوثيقة.

اJـــادة اJـــادة 6 :  : يلـزم اJوظـفون النـاجحون نـهائـياq حسب
©ط الـتـرقـيـة في إحـدى الـرتب اJـذكـورة في اJـادة األولى

أعالهq �تابعة دورة تكوين تكميلي قبل الترقية.

وتقـوم اإلدارة اJـسـتـخدمـة بـتـبـليـغـهم بـتـاريخ بـداية
الــتــكـويـن �ـوجب اســتــدعـاء فــردي وبــأيـة وســيـلــة مالئــمـة

عند االقتضاء.

اJـــادة اJـــادة 7 :  : كل موظف مقـبول Jتابعـة دورة التكوين
qالـتـكـميـلي قـبل الـتـرقيـة و لم يـلـتـحق �ؤسـسـة الـتـكوين
في أجل أقصـاه خمسـة عشر (15) يومـاq ابتـداء من تاريخ
بداية الـتكوين مـثلما هـو مبX في تبـليغ التكـوينq يفقد
احلق في االســتـفـادة مـن الـنـجــاح في االمــتـحـان اJــهـني أو
الـقــبـول عــلى ســبـيل االخــتــيـارq ويــعـوّض بــاJـتــرشح الـذي

يليه في قائمة االحتياط حسب درجة االستحقاق.

اJـــادة اJـــادة 8 :  : يـضمن الـتكـوين الـتكـميـلي قبل الـترقـية
اJعهد الوطني لتحسX اJستوى في التجهيز.

اJــــادة اJــــادة 9 :  : يـنـظم الـتـكـوين الـتـكـمـيـلي قـبـل الـتـرقـية
بـــشــكـل تــنــاوبـي و يــشــمـل دروســا نــظـــريــة و مـــحــاضــرات

منهجية و ملتقيات وتربصا تطبيقيا.

10 :  : حتـــدد مـــدة الـــتـــكـــوين الـــتــــكـــمـــيـــلي قـــبل اJـــــادة اJـــــادة 
qـــادة األولى أعالهJــذكـــورة في اJالــــتـــرقــــيــــة في الـــرتب ا

كما يأتي :
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- ســتــة (6) أشــهـر بــالــنــســبـة لــرتــبــة تــقـنـي سـام في
qائيةJوارد اJا

- سـتة (6) أشهـر بـالنـسـبة لـرتـبة مـساعـد تـقني في
اJوارد اJائية.

11 :  : تـــلـــحق بـــهـــذا الـــقـــرار بـــرامج الـــتـــكـــوين اJـــــادة اJـــــادة 
الــتـكــمـيــلي قــبل الـتــرقـيــة إلى الــرتب اJـذكــورة في اJـادة

األولى أعاله.

�ــكن أن يـكــون مـحــتــوى الـبــرامج مــحل إثـراءq عــنـد
االقتضاءq حسب األشكال واإلجراءات نفسها.

اJــــادة اJــــادة 12 :  : يتـولى تـأطـير ومـتـابعـة اJـوظفـX أثـناء
التكوين سلك التعـليم للمعهد الوطـني لتحسX اJستوى
في التـجهيز و/أو اإلطـارات اJؤهلـة التابـعة للـمؤسسات
واإلدارات الــــعـــمـــومـــيــــة خالل فـــتــــرة الـــتـــكـــويـن الـــنـــظـــري

والتطبيقي.

اJـــادة اJـــادة 13 :  : يتـابع اJوظـفون في الـتكوين الـتكـميلي
قـبل الـتـرقيـة إلى رتـبتـي تقـني سـام و مسـاعـد تـقني في
اJــــوارد اJـــائــــيـــةq قــــبل نــــهـــايــــة دورة الـــتــــكــــوينq تـــربــــصـــا
تــــطــــبــــيـــقــــيــــا لـه عالقـــة �ـــيـــدان نــشـــاطـــهـمq تــكـــون مـــدته
شهرين q(2) لدى اJـصالح التـقنيـة التابـعة لإلدارة اJكـلفة

باJوارد اJائيةq و يقدمون تقرير تربص عند نهايته.

14 :  : يـــــتم تـــــقـــــيـــــيم  اJـــــعـــــارف حــــسـب مـــــبــــدإ اJـــــــادة اJـــــــادة 
اJــراقــبـة الــبــيــداغـوجــيــة اJـســتــمـرةq ويــشــمل امـتــحــانـات

دورية في اجلانب النظري والتطبيقي.
تـتـمـثل اJـراقـبـة الـبـيـداغـوجـيـة اJـسـتـمـرة فـي نـظام
تـقـيـيم و مـتـابـعـة درجة اسـتـيـعـاب مـحـتـوى الـدروس على

أساس امتحانات كتابية أو شفوية.

اJـــادة اJـــادة 15 :  : عند نهايـة دورة التكوين التكميلي قبل
الـترقـيـةq ولكل الـرتب اJـعنـيـةq تتـوج الـدورة التـكـوينـية
بتـقـييـم نهـائي عـلى أسـاس اJعـدل الـعام لـلـقـبول الـنـهائي

الذي يجب أن يكون يساوي أو يفوق 20/10.

اJــــادة اJــــادة 16 :  : يـجب عـلى اJـوظـفـX اJـؤهـلـX لـلـتـرقـيـة
إلى الـرتـب اJـذكـورة أعالهq إعـداد تـقـريــر نـهـايـة الـتـكـوين
حـــول مــوضــوع له صـــلــة بــالــوحـــدات اJــدرّســة واحملــددة في

البرنامج.

اJـــادة اJـــادة 17 :  : تتم كـيفيـات تقيـيم  التكـوين التكـميلي
qادة األولى أعالهJذكـورة في اJقـبل التـرقيـة إلى الرتب ا

كاآلتي :

- مــعـدل اJــراقـبــة الـبــيـداغــوجـيــة اJـســتـمــرة جملـمـوع
q1 عاملJا q20 يحسب من 0 إلى qدرسةJالوحدات ا

q20 حتـسب من 0 إلى qنـقـطـة الـتـربص الـتـطـبـيـقي -
q1 عاملJا

q20 حتسب من 0 إلى qنقطة تقرير نهاية التكوين -
اJعامل 2.

اJــــادة اJــــادة 18 :  : تــضـبـط قـائـمــة اJـوظــفـX الــذين تــابـعـوا
بنـجاح دورة الـتـكوين الـتكـميـلي قـبل التـرقيـة من طرف
الــسـلـطـة الــتي لـهـا صـالحـيـة الـتــعـيـqX إثــر مـداوالت جلـنـة

نهاية التكوين اJذكورة في اJادة 19 أدناه. 

اJـــادة اJـــادة 19 :  : تتكون جلنة نهاية التكوين من :

- الــســلــطــة الــتي لــهــا صالحــيــة الــتــعــيــX أو ¤ــثــلــهـا
qؤهل قانوناJا

- مــديـــر اJــؤســـســة الـــعــمـــومــيـــة لــلــتـــكــويـن اJــعـــنــيــة
qأو¤ثله

- ¤ثلX (2) عن سـلك التعلـيم للمـؤسسة العـمومية
للتكوين اJعنية.

اJـــــــادة اJـــــــادة 20 :  : تــــبــــلغ نــــســــخــــة مـن مــــحــــضــــر الــــنــــجـــاح
الــنـهـائي الــذي تـعـده الـلــجـنـة اJـذكــورة أعالهq إلى مـصـالح
الوظيـفة الـعمـومية اخملـتصـة في أجل ثمـانية (8) أيام من

تاريخ التوقيع عليه.

21 :  : تـــــســــلـم عـــــنــــد نـــــهـــــايـــــة دورة الــــتـــــكـــــوين اJـــــــادة اJـــــــادة 
Xالـنــاجـحـ Xشــهـادة لـلــمـوظــفـ qالــتـكـمــيـلي قــبل الـتــرقـيـة
نـهـائـيـا عـلى أسـاس مـحـضـر إعـالن الـنـتـائج لـلـجـنـة نـهـايـة

التكوين. 

اJــــادة اJــــادة 22 :  : يـرقـى اJـوظـفـون اJــعـلن جنـاحـهـم نـهـائـيـا
فـي دورة الـتــكــوين الــتـكــمــيــلي قـبـل الـتــرقــيـة فـي الـرتب

اJعنية.

اJـــادة اJـــادة 23 :  : ينشر هـذا القرار في اجلريـدة الرسمية
للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.

حــرر بـــاجلــزائــر في 27 صــفــر عــام 1432 اJــوافق أول
فبراير سنة 2011.

األمX العام للحكومةاألمX العام للحكومة
أحمد نويأحمد نوي

وزير اJوارد اJائيةوزير اJوارد اJائية
عبد اJالك ساللعبد اJالك سالل
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اJلحــق األولاJلحــق األول
برنامج التكوين التكميلي قبل الترقية إلى رتبةبرنامج التكوين التكميلي قبل الترقية إلى رتبة

تقني سام في اJوارد اJائيةتقني سام في اJوارد اJائية
1 / برنامج التكوين النظري مدته أربعة ( / برنامج التكوين النظري مدته أربعة (4) أشهر:) أشهر:

اJعاملاJعاملالـــــوحداتالـــــوحداتالرقمالرقم احلجم الساعي احلجم الساعي األسبوعياألسبوعي

1

2

3

4

5

الــــــــــري

إدارة األعمال العملية

تقنيات االتصال

التحرير اإلداري و اJنهجية

اإلعالم اآللي

اجملموع العاماجملموع العام

3

2

2

1

1

8

4

4

4

4

 24 ساسا

2 / برنامج التربص التطبيقي مدته شهران (  / برنامج التربص التطبيقي مدته شهران ( 2 ) : ) :

يـــجـــري الـــتـــقــنـــيـــون الـــســـامـــون في اJـــوارد اJـــائـــيــة
تــــربـــصــــا تـــطـــبــيـــقـــيــا لـه عالقـــة �ــيـــدان نـــشـــاطــهـمq مــدته
شــهــران (2) قــبل نــهــايــة الــدورةq لـــدى اJــصــالح الــتــقــنــيــة
الـتــابــعـة لإلدارة اJــكــلـفــة بـاJــوارد اJــائـيــةq  ويــعـدون عــنـد

نهايته تقرير تربص.
الوحــدة الوحــدة 1 : الـــــــــري : : الـــــــــري :
qالري احلضري -

qقراءة اخملططات -
qمراقبة الدراسات -

- مراقبة ومتابعة ورشات الري.
- تقنيات اخملبر و التحليل

الوحــدة الوحــدة 2 : إدارة األعمال العملية : : إدارة األعمال العملية :
qاتخاذ القـــرار -

qالتفويـــض -
qالتشـــــاور -

- تسوية النزاعـــات.
 الوحــدة الوحــدة 3 : تقنيات االتصال : : تقنيات االتصال :

qالتحكم في تقنيات االتصال -
qاالتصــال و التنظيم -

qتقنيات التفاوض -
- تقنيات االجتماع والتقييم.

الوحــدة الوحــدة 4 : التحرير اإلداري و اJنهجية : : التحرير اإلداري و اJنهجية :
qتقنيات التحرير و أدوات التعبير الكتابي -

qمباد® و قواعد التحرير اإلداري -
- حتـريـر احملاضـرq الـتقـاريـر و عرض حـالq مـذكرات

qراسالت اإلداريةJو مختلف ا
qسائلJكيفيات صياغة و تقد¬ ا -

qمنهجية البحث و التلخيص -
qحتضير ملف إداري -

- دراسة نص حول إجراءات التسيير.
الوحدة الوحدة 5 : اإلعالم اآللي : : اإلعالم اآللي :

qعموميات حول استخدام اإلعالم اآللي -
qاستعمال منتوج معاجلة النص -

qاستعمال منتوج اجلداول -
q(ساليد) وجبةJاستعمال الصور ا -

- ¤ارسـة االنترنـيت (استـعمال بـسيط و استـعمال
q(محركات البحث

- العناصر القاعدية لبرنامج االتصال.



اJلحــق اJلحــق 2
برنامج التكوين التكميلي قبل الترقية إلى رتبةبرنامج التكوين التكميلي قبل الترقية إلى رتبة

مساعد تقني في اJوارد اJائيةمساعد تقني في اJوارد اJائية
1 / برنامج التكوين النظري مدته أربعة ( / برنامج التكوين النظري مدته أربعة (4) أشهر:) أشهر:

اJعاملاJعاملالـــــوحداتالـــــوحداتالرقمالرقم احلجم الساعي احلجم الساعي األسبوعياألسبوعي

1

2

3

4

5

الــــــــــري

إدارة األعمال العملية

تقنيات االتصال

التحرير اإلداري و اJنهجية

اإلعالم اآللي

اجملموع العاماجملموع العام

3

2

2

1

1

8

4

4

4

4

 24 ساسا

2 / برنامج التربص التطبيقي مدته شهران (  / برنامج التربص التطبيقي مدته شهران ( 2 ) : ) :
يـــجــري اJــســـاعــدون الــتــقـــنــيــون في اJـــوارد اJــائــيــة
تــــربـــصــــا تـــطـــبــيـــقـــيــا لـه عالقـــة �ــيـــدان نـــشـــاطــهـمq مــدته
شــهــران (2) قـــبل نـــهــايــة الـــدورة لــدى اJـــصــالح الـــتــقـــنــيــة
الـتــابــعـة لإلدارة اJــكــلـفــة بـاJــوارد اJــائـيــةq  ويــعـدون عــنـد

نهايته تقرير تربص.
الوحــدة الوحــدة 1 : الـــــــــري : : الـــــــــري :
qالري احلضري -

qقراءة اخملططات -
qمتابعة الورشات -

- تقنيات اخملبر و التحليل.
الوحــدة الوحــدة 2 : إدارة األعمال العملية : : إدارة األعمال العملية :

qالتشـــــاور -
- تسوية النزاعـــات.

الوحــدة الوحــدة 3 : تقنيات االتصال : : تقنيات االتصال :

qالتحكم في تقنيات االتصال -

- االتصــال و التنظيم.

 الوحــدة الوحــدة 4 : التحرير اإلداري و اJنهجية : : التحرير اإلداري و اJنهجية :

qمباد® و قواعد التحرير اإلداري -

qراسالت اإلداريةJحترير مختلف ا -

- تقد¬ ملف إداري.

الوحدة الوحدة 5 : اإلعالم اآللي : : اإلعالم اآللي :

qعموميات حول استخدام اإلعالم اآللي -

qاستعمال منتوج معاجلة النص -

- استعمال منتوج اجلداول.
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