
العدد العدد 11
السالسّنة اخلامسة واألربعوننة اخلامسة 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

األحد األحد 24  صفر عام  صفر عام 1429 هـهـ
اJوافـق اJوافـق 2  مارس مارس سنة سنة 2008 م 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
قوانيــنقوانيــن

قـانون رقم 08 - 07  مـؤرّخ في 16 صـفـر عـام 1429 اJـوافق 23  فـبـرايـر سـنة q2008  يـتـضمـن الـقـانـون التـوجـيـهـي للـتـكـوين
......................................................................................................................................XهنيJوالتعليم ا
قـانون رقم 08 - 08  مـؤرّخ في 16 صفـر عام 1429 اJـوافق 23  فـبـراير سـنة q2008 يـتـعلق بـالــمـنازعـات في مـجال الـضـمان
االجتماعي...............................................................................................................................................

أوامــرأوامــر
أمر رقم 08 - 01  مؤرّخ في 21  صفـر عام 1429 اJوافق 28 فـبـراير سـنة q2008 يتـمم األمـر رقم 01 -  04  اJؤرّخ فـــي أول
جـمــادى الــثـــانــيــــة  عـــام 1422 اJـوافق 20 غـشـت سـنـة 2001 واJــتـعــلق بـتــنـظــيم اJــؤسـســات الـعــمـومــيـة االقــتـصــاديـة
وتسييرها وخوصصتها..............................................................................................................................

مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة
مــرســوم تــنــفــيــذيّ رقم 08 - 63  مـؤرّخ في 17  صــفــر عــام 1429 اJـوافق 24  فــبــرايــر ســنــة q2008  يــتــضــمن تــنــظــيم اإلدارة
اJركزية للمديرية العامة للجمارك.............................................................................................................
مرسوم تـنفيذيّ رقم 08 - 64  مؤرّخ في 17  صفـر عام 1429 اJوافق 24  فبـراير سنة q2008  يحـدّد تنظـيم اJفتـشية الـعامة
للجمارك وصالحياتها................................................................................................................................
مـرســوم تــنــفــيـذيّ رقم 08 - 70  مـؤرّخ في 19  صـفــر عـام 1429 اJـوافق 26  فــبــرايــر ســنـة q2008  يـتــضــمن تــأسـيس مــنــحــة
جزافيــة تعويضيــة لفائــدة بعض اJوظفيــن واألعـوان العموميX التابعيـن للمؤسسـات واإلدارات العمـوميـة.....

مراسيم فرديمراسيم فرديّة
مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في25 محـرّم عام 1429 اJوافـق 2  فـبـراير سـنة q2008 يتـضـمّن إنهـاء مـهام مـدير بـالـوكالـة الـوطنـيّة
لتثمX موارد احملروقات..........................................................................................................................
مــرسـوم رئــاسيّ مــؤرّخ في25 مـحــرّم عـام 1429 اJـوافـق 2  فــبــرايــر ســنـة q2008 يــتــضــمّن إنــهــاء مـهــام نــائب مــديــر بـوزارة
اجملاهدين...............................................................................................................................................
مــرسـوم رئــاسيّ مـؤرّخ في25 مـحــرّم عـام 1429 اJـوافـق 2  فـبــرايـر ســنـة q2008 يــتـضــمّن إنـهــاء مـهــام اJـديـر الــعـامّ لــلـديـوان
الوطني للمطبوعات اJدرسية..................................................................................................................
Xيــتـضـمّــنـان إنـهــاء مـهـام مــحـافـظـ q2008 ـوافـق 2  فـبــرايـر ســنـةJمــرسـومــان رئـاســيّـان مــؤرّخـان في25  مـحــرّم عـام 1429 ا
للغابات في الواليات...............................................................................................................................
مرسـوم رئاسيّ مؤرّخ في25 محـرّم عام 1429 اJوافـق 2  فـبـراير سـنة q 2008 يتـضمّن إنـهاء مـهام اJـديرة الـعـامّــة للـمركـز
الوطني Jراقبة البذور والشتـائل وتصديقها..............................................................................................
Xيــتـضــمّن إنــهـاء مــهـام مــديـرين حلــظـيــرتـ  q2008 ـوافـق 2  فـبــرايـر ســنـةJمــرسـوم رئــاسيّ مـؤرّخ في25 مـحــرّم عـام 1429 ا
...............................................................................................................................................Xوطنيت
مــرسـوم رئــاسيّ مــؤرّخ في25 مـحــرّم عـام 1429 اJـوافـق 2  فــبــرايــر ســنـة q 2008 يـتــضــمّن إنــهــاء مـهــام مــكــلّـفــة بــالــدّراسـات
والتّلخيص بوزارة السّكن والعمران.........................................................................................................
مــرسـوم رئــاسيّ مـؤرّخ في25 مـحــرّم عـام 1429 اJـوافـق 2  فـبــرايـر ســنـة q 2008 يــتــضـمّـن إنـهــاء مــهـام رئــيس ديــوان وزيـر
........................................................................................................................XهنيJالتكوين والتعليم ا
مـــرســـوم رئـــاسيّ مـــؤرّخ في25 مــحـــرّم عــام 1429 اJـــوافـق 2  فــبـــرايـــر ســـنــة q  2008 يــتـــضــمّن تـــعــيـــX مــكـــلّف بـــالــدّراســات
والتّلخيص لدى مصالح رئيس احلكـومــة....................................................................................................
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في25  محرّم عام 1429 اJوافـق 2  فبراير سنة q 2008 يتضمّن تعيX مفتشX بالـواليــات............
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فهرس (تابع)فهرس (تابع)
مــرسـوم رئــاسيّ مـؤرّخ في25  مـحــرّم عـام 1429 اJـوافـق 2  فــبـرايـر سـنـة q2008 يـتـضـمّن تـعـيــX أمـنـاء عـامـX لـدى رؤســاء
الدوائر..................................................................................................................................................
مـرسـوم رئــاسيّ مـؤرّخ في25  مـحـرّم عـام 1429 اJـوافـــق 2  فــــبـرايـر سـنـة q2008 يــتـضـمّن تـعــيـــX الـكـاتب الــعـــامّ لـبـلـديـة
تيزي وزو..............................................................................................................................................
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في25  محرّم عام 1429 اJوافـق 2  فبراير سنة q2008 يتضمّن تعيX نائبي مدير بوزارة التّجـارة.
مــرسـوم رئــاسيّ مـؤرّخ في25  مـحــرّم عـام 1429 اJـوافـق 2  فــبـرايـر سـنـة q2008 يـتـضـمّن تـعـيــX مـديـر الـتّـجــارة في واليــة
تبسـة....................................................................................................................................................
مــرسـوم رئــاسيّ مـؤرّخ في25  مـحــرّم عـام 1429 اJـوافـق 2  فــبـرايـر سـنـة q2008 يـتـضـمّن تــعـيـX مـديــر اجملـاهـدين في واليـة
إيليـزي..................................................................................................................................................
مــرسـوم رئــاسيّ مــؤرّخ في25  مـحــرّم عـام 1429 اJـوافـق 2  فــبــرايــر ســنـة q2008 يـتــضــمّن تــعـيــX مـديــر الــبـيــئــة في واليــة
اجللفـة...................................................................................................................................................
مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في25  محـرّم عام 1429 اJوافـق 2  فـبـراير سـنة q2008 يـتضـمّن تعـيX رئـيس ديوان وزيـر التـربية
الوطنية................................................................................................................................................
مــرسـوم رئــاسيّ مـؤرّخ في25  مـحــرّم عـام 1429 اJـوافـق 2  فـبــرايـر ســنـة q2008 يـتــضـمّن تــعـيـX مــديـرين بــوزارة الـفالحـة
والتنمية الريفية....................................................................................................................................
مــرسـوم رئــاسيّ مــؤرّخ في25  مــحــرّم عــام 1429 اJـوافـق 2  فــبــرايــر ســنـة q2008 يـتــضـمّـن تـعــيـX مــحـافــظـX لــلـغــابـات في
الواليات................................................................................................................................................
مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في25  محـرّم عام 1429 اJوافـق 2  فـبـراير سـنة q2008 يـتضـمّن تـعيـX مـدير احلـظيـرة الـوطنـية في
الشريعة (البليدة)...................................................................................................................................
مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في25  مـحـرّم عـام 1429 اJـوافـق 2  فـبـرايـر سـنة q2008 يتـضـمّن تـعـيX مـديـر الـصّحـة والـسّـكان في
والية إيليـزي..........................................................................................................................................
مــرسـوم رئــاسيّ مــؤرّخ في25  مـحــرّم عـام 1429 اJـوافـق 2  فـبــرايـر ســنـة q2008 يــتـضــمّن تــعـيــX مـديــر الـثــقـافــة في واليـة
اJسيلـة..................................................................................................................................................
مرسـوم رئاسيّ مؤرّخ في25  محرّم عام 1429 اJوافـق 2  فبـراير سنة q2008 يتضـمّن تعيX مـدير "اJدرسة الـعليا لـلفنون
اجلميلة أحمد ورابح عسلة".......................................................................................................................
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في25  محرّم عام 1429 اJوافـق 2  فبراير سنة q2008 يتضمّن تعيX رئيس ديوان وزير االتصال...
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في25  محرّم عام 1429 اJوافـق 2  فبراير سنة q2008 يتضمّن تعيX نائبي مدير بوزارة االتصال.
مــرسـوم رئــاسيّ مــؤرّخ في25  مـحــرّم عـام 1429 اJـوافـق 2  فــبــرايــر ســنـة q2008 يــتـضــمّن تــعــيـX رئــيس دراســات بـوزارة
االتصال.................................................................................................................................................
مــرســـوم رئــاسيّ مــؤرّخ في25  مــحــرّم عــام 1429 اJـــوافـق 2  فــبــرايــر ســنــة q2008 يــتــضــمّن تــعــيـــX مــديــر اJــعــهــد الــوطــني
اJتخصّص في التكوين اJهني باحملمدية (اجلــزائـر)......................................................................................
مرسـوم رئاسيّ مؤرّخ في25  محـرّم عام 1429 اJوافـق 2  فبـراير سنة q2008 يتضـمّن تعيـX اJدير الـعامّ للـديوان الوطني
ألعضاء اJعوقX االصطناعية ولواحقهــا.....................................................................................................
مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في25  مـحـرّم عـام 1429 اJـوافـق 2  فـبـرايـر سـنة q2008 يتـضـمّن تـعـيـX نائـب مديـر بـوزارة الـصّـيد
البحري واJوارد الصّيدية........................................................................................................................

قرارات? مقرقرارات? مقرّرات? آراءرات? آراء
وزارة وزارة اCاليةاCالية

قرار مؤرّخ في 30 محرّم عام 1429 اJوافق 7  فبراير سنـة q2008 يتضمّن تفويض اإلمضاء إلى اJدير العام للميزانية.....
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يصدر القانون اآلتي نصه :يصدر القانون اآلتي نصه :
الباب الباب األولاألول
أحكام عامةأحكام عامة

اJادة األولى : اJادة األولى : يهدف هذا القانون إلى حتديد األحكام
األسـاسية اJطبـقة على التكـوين والتعليم اJـهنيX وإطار

تنظيمهما اJؤسساتي.
اJادة اJادة 2 : : يشـمل اJرفق الـعمومي لـلتـكوين والتـعليم

اJهنيqX في مفهوم هذا القانونq ما يأتي :
Xــــهـــنـي األولي �ــــا في ذلـك الـــتــــمــــهـــJالــــتــــكــــوين ا -

qتواصلJوالتكوين ا
- التعليم اJهني.

اJادة اJادة 3 : : يساهم اJرفق الـعمومي للتـكوين والتعليم
اJهنيX بصفـته أحد مكونات اJنظومة الوطنية للتربية

والتكوين فيما يأتي :
- تـنـميـة اJوارد الـبشـريـة بتـكوين يـد عـاملـة مؤهـلة

qفي جميع ميادين النشاط االقتصادي
qهنية للعمالJالترقية االجتماعية وا -

- تلبية حاجيات سوق العمل.
اJــادة اJــادة 4 : : يـــعـــتـــبـــر مـــنح كل مـــواطـن تـــأهـــيال مـــهـــنـــيــا

معترفا به هدفا وطنيا ودائما.
تضـمن الـدولـة تكـافـؤ الفـرص في االلـتحـاق بـاJرفق

.XهنيJالعمومي للتكوين والتعليم ا
يـجب أن توضع إمكـانيات خـاصة لتـكوين األشخاص

اJعوقX والفئات اخلاصة.
5 : : تــضع الــدولــةq في إطــار تــنــفـيــذ الــســيــاسـة اJـادة اJـادة 
الوطنية للتـكوين والتعليم اJهنيqX كل الوسائل وتتخذ
كـل الــتــدابـــيــر من أجل تـــظــافـــر جــهــود اجلـــمــاعــات احملـــلــيــة
واJـؤســسـات الـعــمـومـيــة واخلـاصـة والــتـنـظــيـمـات اJــهـنـيـة
واحلــركـة اجلــمــعــويــة Jــشــاركــتــهم بــصــفــة فــعــالـة فـي اجلــهـد

.XهنيJالوطني لترقية التكوين والتعليم ا
الباب الباب الثانيالثاني

 التكوين اJهني التكوين اJهني
الفصل الفصل األولاألول

التكوين التكوين اJهني األولياJهني األولي
اJادة اJادة 6 : : يقـصد بـالتـكوين اJـهني األوليq في مـفهوم
هـذا القانونq اكتـساب تأهيالت تـطبيقيـة ومعارف خاصة

ضرورية Jمارسة مهنة.

قــــــــــــانانــــــــــــون رقم ون رقم 08 -  - 07  م  مــــــــــــؤرؤرّخ في خ في 16  ص  صــــــــــــفــــــــــــر عر عــــــــــــام ام 1429
اJاJـوافق وافق 23  ف  فـبـرايرايـر سر سـنـة ة q q2008   يـتـضـمن الـقـانـونيـتـضـمن الـقـانـون

.XهنيJالتوجيهي للتكوين والتعليم ا.XهنيJالتوجيهي للتكوين والتعليم ا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

qإنّ رئيس اجلمهوريـة

- بـــنـــاء عـــلى الـــدســــتــــورq الســـيـــمـــا اJـــــواد 53 و119
qو122 - 16 و126 منه

- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 81 - 07 اJــؤرخ في 24
شـعـبـان عـام 1401 اJـوافق 27 يـونـيـو سـنـة 1981 واJـتـعلق

qتممJعدل واJا qXبالتمه

- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 90 - 21 اJــؤرخ في 24
مــحــرم عــام 1411 اJــوافق 15 غــشت ســنــة 1990 واJــتــعــلق

qتممJعدل واJا qباحملاسبة العمومية

- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 90 - 31 اJــؤرخ في 17
جــمــادى األولى عــام 1411 اJــوافق 4 ديــســمـــبــر ســنــة 1990

qتعلق باجلمعياتJوا

- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 91 - 05 اJــؤرخ في 30
جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1411 اJــوافق 16 يــنــايــر ســنـة 1991
واJـــتــضـــمن تــعـــمــيم اســـتــعـــمــال الـــلــغـــة الــعـــربــيـــةq اJــعــدل

qتممJوا

- و�ـقـتـضى األمـر رقم 95 - 20 اJـؤرخ في 19 صـفر
عـام 1416 اJـوافق 17 يـولـيـو سـنـة 1995 واJـتـعـلق �ـجـلس

qاحملاسبة

- و�ـــــــقـــــــتــــــــضى األمــــــــر رقم 96 - 01 اJــــــــؤرخ في 19
شـــعـــبـــان عـــام 1416 اJــوافق 10 يـــنـــايـــر ســـنـــة 1996 الــــذي
يـــحـــدد الـــقـــواعـــــد الـــــتي حتـــــكـم الـــصــــنـــاعـــة الـــتـــقـــلـــيـــديــة

qواحلرف

- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 02 - 09 اJــؤرخ في 25
صــــفــــر عـــام 1423 اJــــوافق 8 مــــايــــو ســــنـــة 2002 واJــــتــــعــــلق

qوترقيتهم XعوقJبحماية األشخاص ا

- و�ــقـــتـــضى الـــقـــانــون رقـم 08 - 04  اJــؤرخ في15
مـحـرم عام 1429 اJـوافق 23  يـنـايـر سـنة 2008 واJـتـضمن

qالقانون التوجيهي للتربية الوطنية

qوبعد رأي مجلس الدولة -

qانJوبعد مصادقة البر -

قوانيـنقوانيـن
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حتـــدد شــروط الــقـــبــول وكــيــفـــيــات الــتــوجـــيه بــقــرار
مــشـــتـرك بــيــن الـوزيــر اJــكــلــف بــالــتــكــويــن والــتــعـلــــيم

اJهنييــن والوزير اJكلف بالتربية الوطنية.

الباب الرابع الباب الرابع 
اإلطار اJؤسساتي والتنظيمي للتكويناإلطار اJؤسساتي والتنظيمي للتكوين

XهنيJوالتعليم ا XهنيJوالتعليم ا 

الفصل الفصل األولاألول
اJؤسساتاJؤسسات

اJــــادة اJــــادة 14 : : يــــشـــمـل اإلطـــار اJــــؤســــســـاتـي لـــلــــتـــكــــوين
والتعليم اJهنيX ما يأتي :

qXهنيJؤسسات العمومية للتكوين والتعليم اJا -
- اJــؤســسـات الــعــمـومــيــة لــدعم نــشـاطــات الــتــكـوين

qXهنيJوالتعليم ا
- كل وسـط  تـــــابـع لــــــلـــــقــــــطـــــاع الــــــعــــــام والـــــذي �ــــــكن

تخصيصه ألداء تكوين مهني.

حتدد الـقوانX األسـاسية لـهذه اJؤسـسات وكيـفيات
إنشائها عن طريق التنظيم.

XـعـنـويJوا Xـادة 15 :  : �ـكن  األشـخـاص الـطـبـيعـيـJـادة اJا
اخلــاضـعــX لــلــقــانـون اخلــاص إنــشــاء مــؤسـســات لــلــتــكـوين

.XهنيJوالتعليم ا
حتدد شروط تطبيق هذه اJادة عن طريق التنظيم.

اJـادة اJـادة 16 : :  يـنــشـأ مـركـز وطــني افـتـراضي لــلـتـكـوين
.XهنيJوالتعليم ا

حتـدد كيـفيـات تـنظـيم هذا اJـركـز وسيـره عن طريق
التنظيم .

الفصل الفصل الثانيالثاني
XهنيJالتكوين والتعليم اXهنيJتنظيم تنظيم التكوين والتعليم ا

اJادة اJادة 17 :  :  يحدد الوزير اJـكلف بالتكـوين والتعليم
اJــهــنــيــX أ�ــاط الــتــكـويـن والــتــعــلـيـم اJــهــنــيـX وتــنــظــيم
الـــتــكـــوين والـــتــعـــلــيم اJـــهــنـــيــX وكـــذا شــروط وكـــيــفـــيــات

.XهنيJالتسجيل في مؤسسات التكوين والتعليم ا
اJادة اJادة 18 : يحـدد الوزير اJـكلـف بالتـكويـن والتعـليم
اJهـنـيـX بـرامج الـتـكـوين اJـهـني األولي وبـرامج الـتـعـليم

اJهني.
اJــــادة اJــــادة 19 : : تــــتـــوج دورات الــــتــــكـــويـن اJـــهــــني األولي
ودورات التعـليم اJـهني بشـهادات �ـنحهـا الوزيـر اJكلف

.XهنيJبالتكوين والتعليم ا
حتـــدد كــيـــفـــيــات إحـــداث هـــذه الــشـــهــادات عـن طــريق

التنظيم.

اJـادة اJـادة 7 :  : يـهــدف الـتـكــوين اJـهـنـي األولي إلى ضـمـان
تأهيل أساسي لكل طالب للتكوين.

الفصل الثانيالفصل الثاني
التكوين اJهني اJتواصلالتكوين اJهني اJتواصل

اJــادة اJــادة 8 : : يــقـــصــد بــالـــتــكــويـن اJــهــني اJـــتــواصلq في
Xمــعــارف الــعــمــال وحتــســ Xحتــيــ qمــفــهــوم هــذا الــقــانــون

مستواهم.

اJادة اJادة 9 : : يهدف التكوين اJهني اJتواصل إلى :
- تـشجـيع اإلدمـاج وإعادة اإلدمـاج واحلـركيـة اJـهنـية

qللعمال
- تـكـييـف قدرات الـعـمـال مع الـتـطورالـتـكـنـولوجي

واJهن.
�ــكن أن �ـنـح هـذا الــتـكــوين في أمــاكن الــعـمل وفي

اJؤسسة.
الباب الثالثالباب الثالث
التعليم اJهنيالتعليم اJهني

اJـادة اJـادة 10 : : يــقـصـد بـالــتـعـلــيم اJـهـنيq في مــفـهـوم هـذا
الـــــقــــانــــونq كـل تــــعــــلـــــيم أكــــاد�ـي وتــــأهـــــيــــليq �ـــــنــــوح من
مـــؤســـســات الـــتــعـــلــيـم اJــهـــني بــعـــد الـــطــور اإلجـــبــاري في

مؤسسات التربية الوطنية.
اJــادة اJــادة 11 :  : يــهـــدف الــتــعــلــيـم اJــهــني إلـى الــتــحــضــيــر

Jمارسة مهنة أو مجموعة من اJهن.
كــــمـــا �ــــكن أن يـــؤهّـل إلى تــــكـــوين ذي طــــابع مــــهـــني

يكون امتدادا للفرع اJتبع.
اJــادة اJــادة 12 : : يــضـم الــتـــعــلـــيم اJـــهــني تـــعـــلــيـــمــا عـــلــمـــيــا
وتــكـنــولــوجـيــا وتــأهـيــلــيـا وفــتــرات لـلــتــكـوين فـي الـوسط

اJهني.
يهـدف التـعـليم الـعلـمي والتـكـنولـوجي إلى اكتـساب
الـثـقـافـة الــعـلـمـيـة والــتـكـنـولـوجــيـة الـتي تـســمح بـتـطـويـر

الكفاءات اJهنية.
يـــهــدف الــتـــعــلــيـم الــتــأهـــيــلي إلـى اكــتــســـاب كــفــاءات

مهنية ضرورية Jمارسة مهنة.
تــرمي دورات الــتــكــوين فـي الـوسـط اJــهـنـي أســاسـا
إلى اكـــتــســاب الــكــفـــاءات الــتي ال �ــكن حتـــصــيــلــهــا إال في

الوسط اJهني.
اJادة اJادة 13 : : يوجه الـتعـليم اJهـني إلى تالميـذ التـعليم
اإلجبـاري اJـقـبـولـX في الـتعـلـيم مـا بـعـد اإلجـبـاري الذين
اخــتـاروا هــذا الـنــمط من الــتـعــلـيـمq وكـذا الــتالمـيــذ الـذين
أعـــيـــد تــوجـــيـــهــهـم انــطـالقــا مـن الــتـــعـــلـــيم الـــثــانـــوي الـــعــام

والتكنولوجي.
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يـضــمن مــرصــد الـتــكــوين والــتـعــلــيم اJــهـنــيــqX عـلى
اخلصوصq اJهام اآلتية :

- تــــأســــيـس نــــظـــــام إعالمـي فــــعــــال حـــــول الــــتـــــكــــوين
والتـعليم اJهـنيX وسـوق العمل عـلى اJستـويX الوطني

qواجلهوي
- اJساهمة كأداة لـسياسة تنميـة التكوين والتعليم
اJــهــنــيـــX لــلــتــزويــد وحتـــديــد االحــتــيــاجـــات في الــتــكــوين

qؤهالتJوا
- تـقـد� وسيـلـة مسـاعـدة في اتخـاذ الـقرار من خالل
الـتـعـريف والـتقـيـيمq وحتـسـX أجـهـزة التـكـوين والـتـعـليم

.XهنيJا
حتـدد كيفيـات تنظـيم هذا اJرصـد وسيره عن طريق

التنظيم.

اJــــادة اJــــادة  26 : : تـــــؤسس خـــــارطـــــة وطــــنـــــيـــــة لـــــلــــتـــــكـــــوين
والــتــعــلــيم اJــهــنــيــqX يـــعــدهــا ويــحــيــنــهــا الــوزيــر اJــكــلف
بــالــتــكـويـن والـتــعــلــيم اJــهـنــيــX بــعـد اســتــشــارة األطـراف
اJـعنـيـة وحسب احلـاجـيـات في اليـد الـعامـلـة اJؤهـلـةq على

اJستويX احمللي والوطني.

اJادة اJادة 27 :  : يحـدد الوزير اJـكلـف بالتـكويـن والتعـليم
اJـهــنـيــX مــدونـات الــشـعب والــفــروع والـتــخـصــصـات في
الــتـــكــويـن والــتــعـــلــيـم اJــهــنـــيــX ومـــدونــات الـــتــجـــهــيــزات
الــتـــقــنـــيــة - الـــبــيـــداغــوجـــيــة وكـــذا مــدونـــات اJــطـــبــوعــات
الـتـقــنـيــة واJـهـنــيـةq بــعـد أخـذ رأي اجلــهـات الــبـيـداغــوجـيـة

والتقنية اJعنية.
الباب اخلامسالباب اخلامس
أحكام خاصة أحكام خاصة 

الفصل الفصل األولاألول
التصديق على التكوين وتأهيل اJكتسبات اJهنيةالتصديق على التكوين وتأهيل اJكتسبات اJهنية

اJادة اJادة  28 :  : �كن الـوزير اJـكلف بـالتكـوين والتـعليم
اJـــهـــنـــيـــX أن يــصـــادق عـــلى بـــرامج الـــتـــكـــوين والـــتـــعــلـــيم
اJـهنيـX اJمـنوحة عـلى مسـتوى اJـؤسسات الـعمـومية أو
اخلـــــاصـــــة غــــــيـــــر احملـــــددة فـي مـــــدونـــــة الـــــشــــــعب والـــــفـــــروع

.XهنيJوتخصصات قطاع التكوين والتعليم ا

اJـــــادة اJـــــادة 29 :  : �ــــــكن كـل شــــــخص مــــــنــــــدمج فـي احلــــــيـــــاة
اJــهــنــيــة أن يـــطــلب تــأهــيـل مــكــتــســبــاته اJـــهــنــيــة من أجل
إعفـائه جـزئيـا أو كلـيـا من شروط االلـتحـاق بـالتـكوين أو

.XهنيJالتعليم ا
حتـــــدد كـــــيـــــفــــيـــــات تـــــطـــــبـــــيق هـــــذه اJـــــادة عن طـــــريق

التنظيم.

اJـادةاJـادة 20 : : يـنـظم الــتـكـوين اJــهـني اJــتـواصل إمـا في
إطـار نــظـام الــتـكــوين والــتـعــلـيم اJــهـنــيـX وإمــا بـواســطـة

برامج خاصة.
يـتـوج حـسب احلـــالـة إمــا بـشـهـــادة �ـنـحـــهـا الـوزيـر
اJـكـلــف بـالـتـكـويـــن والـتـعـلـــيم اJـهـنـيـيــن وإمـا بـشـهـــادة

تكويـن أو شهادة تأهيل.
حتدد شـروط وكيـفيات تـطبـيق أحكـام هذه اJادة عن

طريق التنظيم.
الفصل الفصل الثالثالثالث

التوجيه التوجيه والتقييموالتقييم
اJادةاJادة 21 : : يحـدد الوزير اJـكلـف بالتـكويـن والتعـليم
اJـهـنـيـX شـروط وكـيـفـيـات الـتـوجـيه إلى مـخـتـلف فـروع
XــتـرشـحـJحــسب رغـبـات ا XـهــنـيـJالـتـكــوين والـتـعــلـيم ا

وقدرات استيعاب اJؤسسات اJستقبلة.
اJــادةاJــادة 22 : : تـــخــضـع نــشـــاطـــات الـــتـــكـــوين والـــتـــعــلـــيم
اJـــهــنـــيــX إلى تـــقــيـــيم دوري حــسـب كــيـــفــيـــات ومــعـــايــيــر

.XهنيJكلف بالتكوين والتعليم اJيحددها الوزير ا

الفصل الرابعالفصل الرابع
أجهزة أجهزة التشاور وهياكل وأدوات الدعمالتشاور وهياكل وأدوات الدعم

اJــادة اJــادة 23 :  : يـــنـــشــأ لـــدى الـــوزيـــر اJــكـــلف بـــالـــتــكـــوين
والـــتـــعــلـــيـم اJــهـــنـــيـــX جـــهـــاز يــســـمـى "الــنـــدوة الـــوطـــنـــيــة
لــلــتـــكــوين والــتـــعــلــيم اJـــهــنــيـــX" وأجــهــزة عــلـى اJــســتــوى
اجلــهــوي تــســمى "الــنــدوات اجلــهــويــة لــلــتـكــويـن والــتـعــلــيم

."XهنيJا
تــشـــكل هــذه األجـــهــزة إطــارا لـــلــتــشـــاور والــتـــنــســيق
والـــتــقـــيــيـم حــول نـــشـــاطــات شـــبــكـــة الــتـــكـــوين والــتـــعـــلــيم

.XهنيJا
حتدد تـشكيـلة وصالحـيات هذه األجـهزة وسـيرها عن

طريق التنظيم.

اJــادة اJــادة 24  : : يـــنــشــأ لـــدى الــوزيـــر اJــكــلـف بــالــتـــكــوين
والتعليم اJهـنيX مجلس للشراكـة في التكوين والتعليم

.XهنيJا
XـهنيJيسـاهم مجلس الشـراكة للـتكوين والتـعليم ا
بالتـوصيـات واآلراء في إعداد وضـبط السـياسـة الوطـنية

.XهنيJللتكوين والتعليم ا
حتــــدد صالحـــــيــــات هــــذا اجملـــــلس وتــــشـــــكــــيــــلـــــته وكــــذا

كيفيات تنظيمه وسيره عن طريق التنظيم.
اJــادةاJــادة 25 : : يـــنـــشــأ لـــدى الـــوزيـــر اJــكـــلف بـــالـــتــكـــوين
XــهـنـيـJمـرصـد لــلـتـكــوين والـتـعــلـيم ا XـهـنــيـJوالــتـعـلـيـم ا
يتكفل بالـنشاطات االستشـرافية  في مجال احلاجات في

التأهيل على اJستويX الكمي والنوعي.
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- و�ـقـتـضى األمـر رقم 74 - 15 اJـؤرخ في 6 مـحرم
عام 1494 اJوافق 30 ينـاير سـنة 1974 واJـتعـلق بـإلزامـية
qعلـى السـيارات وبـنظـام الـتعـويض عن األضرار Xالـتأمـ

qتممJعدل واJا
- و�ـــــــقـــــــتــــــــضى األمــــــــر رقم 75 - 58 اJــــــــؤرخ في 20
رمــــضــــان عــــام 1395 اJــــوافق 26 ســــبـــــتــــمــــبـــــر ســــنــــة 1975

qتممJعدل واJا qدنيJتضمن القانون اJوا

- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 83 - 11 اJــــؤرخ في 21
رمـضـان عام 1403 اJـوافق 2  يـولـيـو سـنـة 1983 واJـتـعلق

qتممJعدل واJا qبالتأمينات االجتماعية

- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 83 - 12 اJــــؤرخ في 21
رمـضـان عام 1403 اJـوافق 2  يـولـيـو سـنـة 1983 واJــتـعـلق

qتممJعدل واJا qبالتقاعد

- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 83 - 13 اJــؤرخ في 21
رمــضـان عـام 1403 اJـوافق 2 يـولـيــو سـنـة 1983 واJــتـعـلق

qتممJعدل واJا qهنيةJبحوادث العمل واألمراض ا

- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 83 - 14 اJــؤرخ في 21
رمــضـان عـام 1403 اJـوافق 2 يـولـيــو سـنـة 1983 واJــتـعـلق
qفي مــجـــال الــضـــمــان االجــتـــمــاعي XـــكــلــفـــJبـــالــتـــزامــات ا

qتممJعدل واJا

- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 83 - 15 اJــؤرخ في 21
رمــضـان عـام 1403 اJـوافق 2 يـولـيــو سـنـة 1983 واJــتـعـلق
بـــاJـــنـــازعـــات فـي مـــجـــال الــــضـــمـــان االجـــتـــمــــاعيq اJـــعـــدل

qتممJوا
- و�ــــقــــتــــضى اJــــرســـــوم الــــتــــشــــريــــعي رقم 94 - 09
اJـؤرخ في 15 ذي احلــجـة عـام 1414 اJـوافق 26 مـايــو سـنـة
1994 واJـــتـــضــمـن احلــفـــاظ عــلـى الــشـــغل وحـــمــايـــة األجــراء

qالذين قد يفقدون عملهم بصفة ال إرادية

- و�ــــقــــتــــضى اJــــرســـــوم الــــتــــشــــريــــعي رقم 94 - 10
اJـؤرخ في 15 ذي احلــجـة عـام 1414 اJـوافق 26 مـايــو سـنـة

qسبقJ1994 الذي يحدث التقاعد ا

- و�ــــقــــتــــضى اJــــرســـــوم الــــتــــشــــريــــعي رقم 94 - 11
اJـؤرخ في 15 ذي احلــجـة عـام 1414 اJـوافق 26 مـايــو سـنـة
1994 الـذي يــحــدث الــتـأمــX عن الــبـطــالــة لـفــائــدة األجـراء

الــــذين قــــد يـــفــــقـــدون عــــمـــلــــهم بــــصـــفــــة ال إراديـــة ألســــبـــاب
qتممJعدل واJا qاقتصادية

- و�ــــقــــتــــضى اJــــرســـــوم الــــتــــشــــريــــعي رقم 94 - 12
اJـؤرخ في 15 ذي احلــجـة عـام 1414 اJـوافق 26 مـايــو سـنـة
1994 الــــــذي يــــــحــــــدد نــــــســــــبـــــة االشــــــتــــــراك فـي الــــــضــــــمـــــان

qتممJعدل واJا qاالجتماعي

الفصل الثانيالفصل الثاني
 اJتربصون اJتربصون في التكوين اJهني والتالميذفي التكوين اJهني والتالميذ

في في التعليم اJهنيالتعليم اJهني

اJادةاJادة 30 :  : يـستـفيـد اJـتربـصون في الـتـكوين اJـهني
والــتـالمــيــذ فـي الــتـــعــلــيـم اJــهــنـي وبــشـــروط مــعــيـــنــةq من
مــــســـاعــــدات خـــاصــــة من الــــدولـــة من أجـل تـــغــــطـــيــــة بـــعض

اJصاريف اJرتبطة بتكوينهم.
حتـــــدد كـــــيـــــفــــيـــــات تـــــطـــــبـــــيق هـــــذه اJـــــادة عن طـــــريق

التنظيم.
الباب الباب السادسالسادس

أحكام أحكام انتقالية وختاميةانتقالية وختامية

اJـادة اJـادة 31 : : تـبــقى الــنــصـوص الــتــنــظـيــمــيــة اJـنــظــمـة
للتكوين والتـعليم اJهنيX سارية اJفعول إلى غاية نشر
الــنـــصــوص الـــتــطـــبــيـــقــيــة لـــهــذا الـــقــانـــونq وذلك في أجـل
اليــتــعــدى اثــني عــشـر (12) شــهـرا ابــتــداء من تــاريخ نــشـر

هذا القانون في اجلريدة الرسمية.

اJادةاJادة 32 :  :  ينشر هـذا القانون في اجلريدة الرّسميّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــرّر بـــاجلـــزائـــر في 16 صـــفـــر عـــام 1429 اJــوافق 23
فبراير سنة 2008.

عبد عبد العزيز بوتفليقة العزيز بوتفليقة 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قــــــــــــانانــــــــــــون رقم ون رقم 08 -  - 08  م  مــــــــــــؤرؤرّخ في خ في 16  ص  صــــــــــــفــــــــــــر عر عــــــــــــام ام 1429
اJوافق اJوافق 23  فبراير سنة   فبراير سنة q q2008 يتعلق بالـمنازعاتيتعلق بالـمنازعات

في مجالفي مجال الضمان االجتماعي. الضمان االجتماعي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

qإنّ رئيس اجلمهوريـة

- بنـاء عـلى الدسـتـورq السيّـمـا اJواد 119 و122 - 18
qو126 منه

- و�ــــــقــــــتــــــضـى األمــــــر رقم 66 - 154 اJــــــؤرخ في 18
صــفــر عـام 1386 اJـوافق 8  يــونـيــو ســنـة 1966 واJــتــضـمن

qتممJعدل واJا qدنيةJقانون اإلجراءات ا
- و�ــــــقــــــتــــــضـى األمــــــر رقم 66 - 155 اJــــــؤرخ في 18
صــفــر عـام 1386 اJـوافق 8  يــونـيــو ســنـة 1966 واJــتــضـمن

qتممJعدل واJا qقانون اإلجراءات اجلزائية
- و�ــــــقــــــتــــــضـى األمــــــر رقم 66 - 156 اJــــــؤرخ في 18
صــفـر عـام 1386 اJـوافق 8  يــونـيــو ســنـة 1966 واJــتــضـمن

qتممJعدل واJا qقانون العقوبات
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- أمام اللجنـة الوطنية اJؤهلة للطعن اJسـبقq فـي
حالة االعتراض علـى قـرارات اللجنـة احمللية للطعن.

الفرع الفرع 1
اللجنة احمللية اJؤهلة للطعن اJسبقاللجنة احمللية اJؤهلة للطعن اJسبق

اJادة  اJادة  6 : : تنـشأ ضـمن الوكـاالت الوالئـية أو اجلـهوية
لهـيـئات الـضـمان االجـتمـاعي جلـان مـحلـية مـؤهـلة لـلـطعن

اJسبق تتشكل  من :
qثل عن العمال األجراء� -

qXستخدمJثل عن ا� -
qثل عن هيئة الضمان االجتماعي� -

- طبيب.
يحـدد عـدد أعـضاء هـذه الـلـجـان وتنـظـيـمهـا وسـيـرها

عن طريق التنظيم.

اJادة  اJادة  7 :  : تبت اللجنـة احمللية اJؤهلة للطعن اJسبق
في الطعون التي يرفـعها اJؤمن لهم اجتمـاعيا واJكلفون
ضـد الــقــرارات الــتي تـتــخــذهــا مـصــالح هــيــئـات الــضــمـان

االجتماعي.
تـــبت الـــلــجـــنـــة أيــضـــا في االعـــتــراضـــات اJــتـــعــلــــقــــة
بـــالـــزيـــــادات والــــغـــرامـــات عـــلى الـــتـــأخــــــيـــر عـــنـــدمـــا يـــقل

مبلغهــا عن مليون دينار (1.000.000 دج) .

تـخـفض الزيـادات والـغـرامات عـلى الـتأخـيـر بنـسـبة
50 % مـن مـبــلـغــهــاq بـالــنــظـر إلى مــلف صــاحب الــعـريــضـة

اJبرر.
ال تــفـرض الــزيـادات والــغـرامــات عـلى الــتـأخــيـرq في

حالة القوة القاهرة اJثبتة قانونا من قبل اللجنة.

(30) Xتـلــزم الــلـجــنــة بـاتــخــاذ قــرارهـا في أجـل ثالثـ
يوما ابتداء من تاريخ استالم العريضة.

اJــادة  اJــادة  8 : : تــخــطــر الــلــجـــنــة احملــلــيــة اJــؤهـــلــة لــلــطــعن
اJسـبقq حتت طـائـلـة عـدم القـبـولq بـرسـالة مـوصى عـلـيـها
مع إشعـار باالستالم أو بـعريضـة تودع لدى أمـانة اللـجنة
مقابل تسـليم وصل إيداع في أجل خـمسة عشر (15) يوما

ابتداء من تاريخ استالم  تبليغ القرار اJعترض عليه.
يـــجـب أن يــكـــون الـــطـــعـن مـــكــتـــوبـــا وأن يـــشـــيـــر إلى

أسباب االعتراض على القرار.

اJــادة  اJــادة  9 : : تـــبـــلغ قـــرارات الـــلــجـــنـــة احملـــلــيـــة اJـــؤهـــلــة
لــــلــــطـــعـن اJــــســـبـق بــــرســـالــــة مــــوصى عــــلــــيــــهــــا مع إشــــعـــار
بــاالسـتالمq أو بــواسـطــة عـون مــراقــبـة مــعـتــمـد  لــلـضــمـان
االجـتمـاعيq �حـضـر استالم في أجل عـشرة (10) أيـام من

تاريخ  صدورالقرار.

- و�ـــــــقـــــــتــــــــضى األمــــــــر رقم 95 - 01 اJــــــــؤرخ في 19
شعـبان عام 1415 اJوافق 21  ينـايرسنة 1995 الـذي يحدد

qأساس اشتراكات وأداءات الضمان االجتماعي
- و�ــــقـــــتــــضى الــــقــــانــــون رقم 01 - 21 اJــــؤرخ في 7
شــــــوال عــــــام 1422 اJــــــوافق 22  ديــــــســــــمـــــــبــــــر ســــــنــــــة 2001
واJــتــضـمن قــانــون اJـالــيــة لـســنـة q2002 السـيــمــا اJـادة 40

qمنه
qوبعد رأي مجلس الدولة -
qانJوبعد مصادقة البر -

يصدر القانون اآلتي نصه :يصدر القانون اآلتي نصه :

اJادة األولى :اJادة األولى : يهدف هذا القانون إلى حتديد :
- مـــــنـــــازعــــات الـــــضـــــمــــان االجـــــتـــــمــــاعـيq وإجــــراءات

qتسويتها
- إجراءات الـتحـصيل اجلـبري الشـتراكـات الضـمان

qاالجتماعي وديونه األخرى
.XستخـدِمJالطعون ضد الغير وا -

الباب الباب األولاألول
 منازعات الض منازعات الضّمان االجتماعي وإجراءات تسويتهامان االجتماعي وإجراءات تسويتها

اJــادة  اJــادة  2 :  : تــــشـــمل اJـــنـــازعـــات فـي مـــجـــال الـــضـــمـــان
االجتماعي :

qنازعات العامةJا -
qنازعات الطبيةJا -

- اJنازعات التقنية ذات الطابع الطبي.

الفصل األولالفصل األول
 اJنازعات العامة اJنازعات العامة

اJـــادة اJـــادة 3 : : يـــقــصـــد بـــاJــنــازعـــات الـــعـــامـــة لـــلــضــمـــان
االجـتمـاعي في مفـهوم هذا القانونq اخلالفات التي تنشأ
بــX هــيــئـات الــضــمــان االجـتــمــاعي من جــهــة واJـؤمـن لـهم
اجـتــمـاعــيـا أو اJـكــلـفـX مـن جـهـة أخــرى �ـنـاســبـة تــطـبـيق

تشريع وتنظيم الضمان االجتماعي.
اJادة اJادة 4 : : ترفع اخلالفـات اJتـعلقـة باJـنازعات الـعامة
إجـــبــاريــا أمـــام جلــان الــطـــعن اJــســـبقq قــبـل أي طــعن أمــام

اجلهات القضائية.
القسم األولالقسم األول
الطعن اJسبقالطعن اJسبق

اJادة اJادة  5 :  : يرفع الطعن اJسبق :
- ابــتـــدائــيــا أمــام الــلـــجــنــة احملــلـــيــة اJــؤهــلـــة لــلــطــعن

qسبقJا
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في أجل ثالثX (30) يـوما ابتـداء من تاريخ تـسليم تـبليغ
الـــقـــرار اJـــعـــتـــرض عـــلـــيهq أو في أجـل ســـتــX  (60) يـــومـــا
ابــتـــداء من تــاريخ اســتـالم الــعــريــضــة مـن طــرف الــلــجــنــة
الـوطنية اJـؤهلة للـطعن اJسبق إذا لم يـتلق اJعني أي رد

على عريضته. 

16 : : تــخــتص اجلــهــات الــقــضــائـيــة اإلداريــة في اJـادة اJـادة 
البت في اخلالفـات الـتي تنـشـأ بX اJـؤسـسات واإلدارات
الــعــمـومــيــة بـصــفـتــهــا هـيــئــات مـســتــخـدمــة وبــX هـيــئـات

الضمان االجتماعي.
الفصل الفصل الثانيالثاني

اJنازعات الطبيةاJنازعات الطبية

اJادة اJادة 17 : : يقصد باJـنازعات الطبـية في مفهوم هذا
القانونq اخلالفات اJتعـلقة باحلالة الصحـية للمستفيدين
من الــضــمـان االجــتــمـاعـيq ال سـيــمــا اJـرض والــقــدرة عـلى
الـعـمل واحلـالـة الـصـحـيـة لـلـمـريض والـتـشـخـيص والـعالج

وكذا كل الوصفات الطبية األخرى.

اJــادة اJــادة 18 : : تــســـوى اخلالفـــات اJــتـــعــلـــقــة بـــاJــنـــازعــات
الطبيةq حـسب احلالةq عن طريق إجراء اخلبرة الطبية أو
في إطـار جلـان العـجـز الوالئـيـة اJـؤهلـةq طـبـقا ألحـكـام هذا

القانون.
القسم القسم األولاألول

 اخلبرة الطبية اخلبرة الطبية

19 :  :  تــخــضع اخلالفــات اJــنــصــوص عــلــيـهــا في اJـادة اJـادة 
اJادة 17 أعاله للـخبرة الـطبيـةq باستـثناء تلـك اJنصوص

عليها في اJادة 31 من هذا القانون.

تـــلـــــزم نـــتـــــائج اخلـــبـــرة الــــطـــبـــيـــة األطــــراف بـــصـــفـــة
نهائية.

إال أنـه �ــــكن إخــــطــــار احملـــكــــمــــة اخملــــتــــصـــة فـي اجملـــال
االجــتــمــاعـي إلجــراء خــبــرة قــضـائــيــة فـي حــالــة اســتــحــالـة

إجراء خبرة طبية على اJعني.

اJـادة اJـادة 20 :  : يــجب أن يـقــدم طـلب اخلــبـرة الــطـبــيـة من
قبل اJـؤمن له اجتـماعـيـا في أجل خمـسة عـشر (15) يـوما
ابــتــداء مـن تــاريخ اســتالم  تــبــلــيغ قــرار هــيــئــة الــضــمــان

االجتماعي.
يجب أن يكون طلب اخلـبرة الطبية مكتوبا ومرفقا

بتقرير الطبيب اJعالج.

يــرسل الــطــلب بــواســطــة رســالــة مــوصى عــلــيــهــا مع
إشــعـار بــاالسـتـالمq أو يـودع لــدى مـصــالح هــيـئــة الـضــمـان

االجتماعي مقابل وصل إيداع.

الفرع الفرع 2
 اللجنة الوطنية اJؤهلة للطعن اJسبق اللجنة الوطنية اJؤهلة للطعن اJسبق

اJادة اJادة 10 : : تنشأ ضمـن كل هيئة للـضمان االجتماعي
جلنة وطنية مؤهلة للطعن اJسبق.

حتـدد تـشكـيـلـة هـذه اللـجـنـة وتنـظـيـمهـا وسـيـرها عن
طريق التنظيم.

اJـادة اJـادة 11 :  : تـبـت الـلــجــنــة الــوطــنـيــة اJــؤهــلــة لــلـطــعن
اJسـبق في الطعـون اJرفوعـة ضد قرارات الـلجان احملـلية

اJؤهلة للطعن اJسبق.
تــتـــخــذ الــلــجــنــة قـــرارهــا في أجل ثالثــX (30) يــومــا

ابتداء من تاريخ استالم العريضة.

اJـادة اJـادة 12 :: تـرفـع االعـتــراضــات اJـتــعــلــقـة بــالــزيـادات
والــغــرامــات عــلى الــتــأخــيــر اJـنــصــوص عــلــيــهــا في مــجـال
التزامـات اJكلفـX مباشرة أمـام اللجنـة الوطنيـة اJؤهلة
لــلـــطـــعن اJـــســبـقq الــتي تـــفـــصل فـــيــهـــا بـــصــفـــة ابـــتــدائـــيــة
ونـهـائـيـةq عـنـدمـا يـسـاوي مـبـلـغـهـا أو يـفـوق مـلـيـون ديـنار

(1.000.000 دج).
تــطـبق أحــكـام الـفــقـرتـX 3 و4 من اJـادة 7 أعاله عـلى

االعتراضات اJنصوص عليها في هذه اJادة.

اJـادة اJـادة 13 : : تـخــطـر الـلـجـنـة الـوطـنـيـة اJـؤهـلـة لـلـطـعن
اJسـبقq حتت طـائـلـة عـدم القـبـولq بـرسـالة مـوصى عـلـيـها
مع إشـــعــــار بـــاالســــتالمq أو بــــإيـــداع عـــريــــضـــة لــــدى أمـــانـــة
الـلـجـنـةq مـقـابل تـسـلـيم وصل إيـداع في أجـل خـمـسـة عـشر
(15)  يـومـا ابـتداء مـن تاريخ اسـتالم تـبـلـيغ قرار الـلـجـنة
احملــلـيــة اJـعــتــرض عـلــيهq أو في غــضـون ســتـX (60) يــومــا
ابـتـداء من تـاريخ إخـطــار الـلـجـنـة احملـلـيــة اJـؤهـلـة لـلـطـعن

اJسبق إذا لم يتلق اJعني أي رد على عريضته.

يـــجـب أن يــكـــون الـــطـــعـن مـــكــتـــوبـــا وأن يـــشـــيـــر إلى
أسباب االعتراض على القرار .

اJــــادة اJــــادة 14 :  : تــــبــــلـغ قــــرارات الـــــلــــجــــــنــــة الــــوطــــنــــــيــــة
اJـؤهـلــــة لــلـطـعـــن اJــسـبــق بـرســالـة مـوصــى عــلـيـهـــا مع
إشــعـــار بـــاالســـتالمq أو بـــواســـطــة عـــون مـــراقـــبــة مـــعـــتـــمــد
لـلضمـان االجتمـاعي �حضر  اسـتالم في أجل عشرة (10)

أيام من  تاريخ  صدور قرارها.

القسم الثانيالقسم الثاني
الطعن القضائيالطعن القضائي

اJــادة اJــادة 15 : :  تــكـــون الــقــرارات الــصــادرة عـن الــلــجــنــة
الـوطـنيـة اJـؤهلـة لـلطـعن اJـسبـق قابـلـة للـطـعن فيـهـا أمام
qـدنـيةJاحملـكـمـة اخملـتـصـة طـبـقـا ألحـكـام قـانـون اإلجـراءات ا
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اJادة  اJادة  27 : : تلـتزم هيـئة الضـمان االجتـماعي بتـبليغ
نـتــائج تـقــريـر اخلــبـرة الــطـبـيــة إلى اJـعــني خالل الــعـشـرة

(10) أيام اJوالية الستالمه.

اJــــادة اJــــادة 28 : : يـــــســــقط حـق اJــــؤمن لـه اجــــتــــمـــــاعــــيــــا في
qبـدون مـبرر qاخلـبـرة الـطبـيـة في حـالة رفض االسـتـجـابة

الستدعاءات الطبيب اخلبير.

اJــــادة  اJــــادة  29 : تــــكـــون تــــكــــالـــيـف األتـــعــــاب اJـــســــتـــحــــقـــة
لألطـباء اخلـبـراء اJعـيـنـX إلجراء اخلـبـرة على نـفـقة هـيـئة
الضمان االجتماعيq إال إذا أثبت الطبيب اخلبير وبشكل
واضح أن طــلب اJــؤمن له اجــتـمــاعــيـا غــيــر مـؤسـسq فـفي
هذه احلالـة تكون تـكالـيف األتعاب اJـستـحقة عـلى حساب

هذا األخير.
يــــحـــدد مـــبـــلغ األتــــعـــاب بـــقـــرار من الــــوزيـــر اJـــكـــلف

بالضمان االجتماعي.
القسم القسم الثانيالثاني

 جلنة العجز  الوالئية اJؤهلة جلنة العجز  الوالئية اJؤهلة

اJـادة  اJـادة  30 : تــنــشـأ جلــنــة عـجــز والئــيــة مـؤهــلــةq أغـلب
أعضائها أطباء.

حتـدد تـشكـيـلـة هـذه اللـجـنـة وتنـظـيـمهـا وسـيـرها عن
طريق التنظيم.

اJـادة  اJـادة  31 : تــبت جلـنــة الــعـجــز الـوالئــيــة اJـؤهــلـة في
اخلالفــات الــنـــاجــمــة عن الـــقــرارات الــصــادرة عـن هــيــئــات

الضمان االجتماعي واJتعلقة بـما يأتي :
- حـالـة العـجـز الـدائم q الكـلي أو اجلـزئيq الـناجت عن

qحادث عمل أو مرض مهني يترتب عنه منح ريع
- قـبـول الـعـجـزq وكـذا درجــة ومـراجـعـة حـالـة الـعـجـز

في إطار التأمينات االجتماعية.
تبـت اللـجـنـة في االعـتـراضـات اJـعـروضـة عـلـيهـا في
أجل ســـتــX (60) يـــــومــــــا ابـــــتـــــداء مـن تـــــاريـخ اســـــتـالمـــــهـــــا

للعريضة. 

اJـادة  اJـادة  32 : تـتـخـذ جلــنـة الـعـجـز الـوالئــيـة اJـؤهـلـة كل
الـتـدابــيـرq السـيـمـا تـعـيـX طـبـيب خـبـيـر وفـحص اJـريض
وطـلب فحـوص تـكمـيـلـية و�ـكـنهـا أن تـقوم بـكل حتـرّ تراه

ضروريا.

اJـادة  اJـادة  33 :  : تـخـطـر جلـنة الـعـجـز الوالئـيـة اJـؤهـلة من
قــــبـل اJـــؤمـن له اجــــتـــمــــاعــــيــــا في أجل ثـالثـــX (30) يــــومــــا
ابــتــداء من تــاريخ اســتالم  تــبـلــيغ  قــرار هــيــئـة الــضــمـان

االجتماعي اJعترض عليه.

اJـادة اJـادة 21 : : يـعــX الـطــبـيب اخلـبــيـر بــاتـفـاق مــشـتـرك
qعالج من جهةJؤمن له اجتمـاعيا �ساعدة طبـيبه اJا Xب

وهيئة الضمان االجتماعي من جهة أخرى.
يــخــتـــار الــطــبــيـب اخلــبــيـــر من بــX قــائـــمــة األطــبــاء
اخلبراء اJعدة من قبل الوزارة اJكلفة بالصحة والوزارة
اJــكــلـفــة بــالــضـمــان االجــتــمـاعي بــعــد االســتـشــارة اJــلــزمـة

جمللس أخالقيات الطب.
حتدد شروط وكيفـيات التسجـيل في قائمة األطباء

اخلبراءq وكذا حقوقهم وواجباتهم عن طريق التنظيم.

اJادة  اJادة  22 : : يجب عـلى هـيئـة الضـمـان االجتـماعي أن
تبـاشر إجراءات اخلـبرة الـطبـية في أجـل ثمـانية (8) أيام
ابـــتــداء من تــاريـخ إيــداع الــطــلبq وتـــقــتــرح كــتـــابــيــا عــلى
qــؤمن له اجــتـمــاعــيــا ثالثـة (3) أطــبـاء خــبــراء عـلى األقلJا
مــذكـــورين في الــقـــائــمـــة اJــنـــصــوص عـــلــيــهـــا في اJــادة 21

أعالهq وإال أصبحت ملزمة برأي الطبيب اJعالج.

اJـادة اJـادة  23 : : يــتـعــX عـلـى اJــؤمن له اجـتــمـاعــيـاq حتت
طائلـة سقـوط حقه الوارد  فــي اJادة 21 (الفقــرة األولى)
أعالهq قـــبــــول أو رفـض األطــبـــاء اخلــبـــراء اJـــقــتـــرحــX في

أجــل  ثمانية (8) أيام .
XــعــJــؤمن لـه اجــتــمــاعــيــا بــقــبــول اخلــبــيــر اJيــلــزم ا
تلقائيا من طـرف هيئة الضمان االجتماعي في حالة عدم

الرد.
اJـادة اJـادة   24 : تـعـX هيـئـة الـضمـان االجـتمـاعي تـلقـائـيا
وفوريا الطبيب اخلـبير من قائمة اخلبراء الطبيqX على
أال يـــكــون الـــطــبــيـب اخلــبــيـــر اJــعـــX من بــX الـــذين ســبق
اقــتــراحــهمq إذا لم يــحـصـل اتـفــاق حــول اخــتـيــار الــطــبـيب
اخلــبــيــر وفــقــا لــلــمـادة 21 أعاله في أجل ثـالثX (30) يــومــا

ابتداء من تاريخ إيداع طلب اخلبرة الطبية.

اJادة  اJادة  25 : تـلتـزم هيـئة الـضـمان االجـتمـاعي بتـقد�
ملف إلى الطبيب اخلبيرq يتضمن ما يأتي :

qعالجJرأي الطبيب ا -
qستشارJرأي الطبيب ا -

qسائل موضوع اخلالفJملخص ا -
- مهمة الطبيب اخلبير.

اJــادة اJــادة   26 : يــتــعــX عــلى الـــطــبــيب اخلــبــيــر أن يــودع
تـقـريــره لـدى هـيـئـة الــضـمـان االجـتـمــاعي في أجل خـمـسـة
عــــشــــر (15) يــــومــــا ابــــتــــداء من تــــاريخ اســــتـالمه لــــلــــمــــلف

اJذكور في اJادة 25 أعاله.
ترسل نسخة من التقرير إلى اJؤمن له اجتماعيا.
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يحـدد عـدد أعـضاء هـذه الـلجـنـة وتـنظـيـمـها وسـيـرها
عن طريق التنظيم.

40 : : دون اإلخالل بــاألحــكــام اJــنــصــوص عــلــيــهـا اJـادة اJـادة 
في الــتـشــريع والـتــنــظـيم اJــعــمـول بــهـمــاq تـكــلف الــلـجــنـة
الـتقنـية ذات الـطابع الـطبي بـالبت ابتـدائيـا ونهـائيا في
الــتـجــاوزات الـتي تــرتــبت عـنــهـا نــفـقــات إضـافــيـة لــهـيــئـة

الضمان االجتماعي.

41 : : تــــؤهل الـــلـــجــــنـــة الـــتـــقـــنــــيـــة ذات الـــطـــابع اJــادة اJــادة 
qالــطــبي بـاتــخــاذ كل تــدبـيــر يــسـمـح لـهــا بــإثـبــات الــوقـائع
السـيـمـا تـعيـX خـبـيـر أو عـدة خبـراء والـقـيـام بـكل حتـقيق

تراه ضروريا �ا في ذلك سماع اJمارس اJعني.

اJــادة اJــادة 42 : : تـــخــطـــر الـــلــجـــنــة الـــتــقـــنـــيــة ذات الـــطــابع
الطـبي من طـرف هيـئـة الضـمـان االجتـماعـي خالل السـتة
(6) أشـهر اJواليـة الكتشـاف التجاوزاتq عـلى أال ينقضي
أجل سـنـتX (2) من تـاريخ دفـع مـصــاريف األداءات مـحل

اخلالف.
تـخطر الـلجـنة التـقنـية ذات الـطابع الطـبي بتـقرير
qديـر العام لـهيئـة الضمـان االجتماعيJمفـصل من طرف ا
يبـX فـيه طبـيـعة الـتـجـاوزات ومبـالغ الـنفـقـات اJتـرتـبة

عنهاq مرفقا بالوثائق اJثبتة لذلك.

43 : : تــــبـــلغ قـــرارات الــــلـــجـــنـــة الــــتـــقـــنـــيـــة ذات اJــادة اJــادة 
الـــطــابـع الـــطــبـي إلى هـــيــئـــة الـــضـــمـــان االجــتـــمـــاعي وإلى
الوزيـراJكـلف بالـصحـة وإلى اجمللس الـوطني ألخالقـيـات

الطب.
الباب الباب الثانيالثاني

 إجراءات التحصيل اجلبري إجراءات التحصيل اجلبري

اJـادة اJـادة 44 : : يـقــصـد بــالـتــحـصــيل اجلــبـري الشــتـراكـات
الـضمـان االجتـمـاعيq في مفـهـوم هذا الـقانـونq اإلجراءات
اخلاصة اJـطبـقة من قبل هـيئـات الضمـان االجتـماعي ضد

اJكلفX اJدينqX لتحصيل اJبالغ اJستحقة.

اJـادة اJـادة 45 :  : يـتم حتــصـيل اJــبـالغ اJــسـتــحـقــة لـهــيـئـات
الـضـمـان االجـتـمـاعـــي بـعـنـــوان االشـتـراكـــات األسـاســيـة
والـزيـــادات والـغـرامــات عـلى الــتـأخـيــر واسـتــرداد اJـبـالغ

غير اJستحقة عن طريق اإلجراءات اآلتية :
qالتحصيل عن طريق اجلدول -

qالحقةJا -
- اJـــعــــارضـــة عــــلى احلـــســــابـــات اجلـــاريــــة الـــبــــريـــديـــة

qوالبنكية
- االقتطاع من القروض.

يـتم إخـطـار الــلـجـنـة بـطـلب مـكــتـوب مـرفق بـتـقـريـر
الـطـبيب اJـعـالجq مـوجه برسـالـة موصى عـلـيهـا مع إشـعار
بــاالســتالمq أو بــإيــداعه لــدى أمـــانــة الــلــجــنــة مــقــابل وصل

إيداع.

اJــادة  اJــادة  34 :  : تـــبـــلغ قـــرارات جلــــنـــة الـــعـــجـــز الـــوالئـــيـــة
اJـــؤهـــلـــة في أجل عـــشـــرين (20) يـــومـــا ابـــتـــداء من تـــاريخ
صدور الـقرارq بـرسالـة موصى عـليهـا مع وصل استالم أو
qبــواســـطــة عــون مــراقــبـــة مــعــتــمـــد لــلــضــمـــان االجــتــمــاعي

�حضر  استالم.

35 : : تـــكـــون قـــرارات جلـــنـــة الـــعـــجـــز الـــوالئـــيـــة اJــادة اJــادة 
اJؤهـلة قـابلـة للـطعن أمـام اجلهـات القـضائـية اخملتـصة في
أجل ثالثX (30) يـــومــا ابــتـــداء من تــاريـخ اســتالم تـــبــلــيغ

القرار.
36 :  : تـــتــــحـــمل هــــيـــئــــة الـــضـــمــــان االجـــتــــمـــاعي اJــادة اJــادة 
مــصـاريف تــنـقـل اJـؤمن له اجــتــمـاعــيـا أو ذوي حــقـوقه أو
qخـــارج بـــلـــديـــة اإلقـــامــة qإذا اقـــتـــضى األمـــر ذلك qمـــرافـــقه
اســتــجـابــة الســتــدعــاء الــطــبــيب اخلــبــيــرq أو جلــنــة الــعــجـز

الوالئية اJؤهلة.
حتــدد كـيـفــيـات تــطـبـيق أحــكـام هــذه اJـادة عن طـريق

التنظيم.

37 : : تـكون اJـصاريف اJـتـرتبـة عن اإلجراءات اJادة اJادة 
اJــــنـــــصــــوص عـــــلــــيــــهـــــا في أحـــــكــــام اJــــواد 31  إلى 36 أعاله
واخلـــاصــــة �ـــجـــال الـــعـــجـــزq عــــلى نـــفـــقـــة هــــيـــئـــة الـــضـــمـــان
االجـتـمـاعيq إال إذا أثـبت الـطـبـيب اخلـبـيـر وبـشـكل واضح
أن طـــلب اJـــؤمن له اجـــتــمـــاعـــيــا غـــيــر مـــؤسسq فـــفي هــذه
احلــالــة تــكــون تــكــالــيف األتــعــاب اJــســتــحــقـة عــلـى حــسـاب

اJؤمن له اجتماعيا. 

الفصل الثالثالفصل الثالث
 اJنازعات التقنية ذات الطابع الطبي اJنازعات التقنية ذات الطابع الطبي

اJـادة اJـادة 38 : يـقـصـد بــاJـنـازعـات الـتـقـنـيـة ذات الـطـابع
Xاخلالفات التي تنشأ ب qفي مفهوم هذا القانون qالطبي
هــيـئـات الـضــمـان االجـتــمـاعي ومـقـدمـي الـعالج واخلـدمـات
اJـتـعـلـقـة بـالــنـشـاط اJـهـني لألطــبـاء والـصـيـادلـة وجـراحي
qـتعـلقـة بطـبيعـة العالجJوا Xسـاعدين الـطبـيJاألسنـان وا

واإلقامة في اJستشفى أو في العيادة.

اJـادة اJـادة 39 : تــنـشــأ جلـنــة تــقـنــيـة ذات طــابع طــبي لـدى
الـوزيـر اJكـلف بالـضـمان االجـتـماعيq تـتشـكل بـالتـساوي

من :
q كلفة  بالصحةJللوزارة ا Xأطباء تابع -

q أطباء من هيئة الضمان االجتماعي -
- أطباء من مجلس أخالقيات الطب.
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طـــريــق الـــتــــنـــظـــيم ويـــوقع عـــلـــيـــهـــا مـــديــر وكـــالـــة هـــيـــئــة
الـــــضـــــمـــــان االجــــتـــــمـــــــاعي اJـــــعـــــنـــــيــــة حتـت مـــــســــؤولـــــيـــــته

الشخصية.

اJـادة اJـادة 52 :  : يـؤشـر رئيس احملـكـمـة التـي يوجـد بـدائرة
اخــتــصــاصــهــا مــكــان إقــامــة اJــدينq عـــلى اJالحــقــة في أجل

عشرة (10) أيامq بدون مصاريف وتصبح نافذة.

اJــادة اJــادة 53 : : تـــبـــلغ اJـالحـــقــة لـــلـــمـــديـن بـــواســـطـــة عــون
مراقـبة مـعتـمد لـدى الـضمـان االجتـماعي �ـحضـر استالم

أو بواسطة محضر قضائي.

اJــــادة اJــــادة 54 :  : تــــنـــــفــــذ اJالحـــــقــــة وفــــقــــا ألحـــــكــــام قــــانــــون
اإلجراءات اJدنية في مجال التنفيذ اجلبري.

اJادة اJادة 55 : : تـكون اJالحقة مـعجلـة النفاذ بـغض النظر
عن كل طرق الطعن.

56 : : �ــكن أن تــكــون اJالحــقــة مـحـل طـعـن أمـام اJـادة اJـادة 
(30) Xاجلـهـة الـقضـائـيـة الـتي أشـرت عـلـيهـا في أجـل ثالث

يوما ابتداء من تاريخ استالم التبليغ.

الفصل الفصل الثالثالثالث
  اJعارضة على احلسابات اجلارية البريدية والبنكية  اJعارضة على احلسابات اجلارية البريدية والبنكية

qـادة 57 : : �كـن هيـئـة الـضمـان االجـتمـاعي الـدائـنةJـادة اJا
الــقـــيــام بــاJـــعــارضـــة عــلـى احلــســابـــات اجلــاريـــة الــبـــريــديــة

والبنكية Jدينيهاq في حدود اJبالغ اJستحقة.

اJــادة اJــادة 58 :  : تـــبـــلغ اJـــعــارضـــة لـــلـــبــنـــوك واJـــؤســـســات
اJـالـيــة وبـريـد اجلـزائـر �ـثال  بـاJـركـز الـوطـني لـلـصـكـوك

البريدية برسالة موصى عليها مع وصل استالم.

اJــادة اJــادة 59 : : تــلــتــزم اJـــؤســســات اJـــذكــورة أعاله الــتي
تــــســــلـــمـت اJــــعـــارضــــة بــــحــــفظ اJــــبــــالغ اJــــســــتــــحـــقــــة حتت
مسـؤولـيـتـهـا اJـدنيـة واجلـزائـيـة ابـتـداء من تاريـخ استالم

تبليغ اJعارضة.

اJـادة اJـادة 60 : : يـجب عـلـى هـيئـة الـضـمـان االجـتـمـاعي أن
تــقـــدم الــســنــد الــتــنـــفــيــذي لــلــبــنـــوك واJــؤســســات اJــالــيــة
الســتـيــفــاء اJــبـالـغ مـحل اJــعــارضــة في أجل خــمـســة عــشـر

(15) يوما.
وفي حـالـة عـدم تـوفـر الـسـنـد الـتـنـفـيـذيq يـجب عـلى
هـــيــــئـــة الـــضـــمـــان االجـــتـــمـــاعـي مـــبـــاشـــرة إجـــراء تـــثـــبـــيت
اJـعـارضـة أمـام اجلـهـة الـقـضـائـية اخملـتـصـة في أجـل خـمـسة

عشر (15) يوما ابتداء من تاريخ اJعارضة.

61 : : �ــكـن مــديــر هــيــئــة الــضــمــان االجــتــمــاعي اJـادة اJـادة 
الـدائـنة تـقد� مـعـارضة عـلى األمـوال اJنـقولـة أو الـنقـدية

qعــلى هــيـئـة الــضـمــان االجـتــمـاعي Xـادة 46 : : يـتــعـJـادة اJا
قبل اللـجوء إلى تطبـيق اإلجراءات اJذكورة أعالهq أو أي
دعـوى أخرى أو متـابعةq إعـذار اJدين ودعوته إلى تـسوية

وضعيته في أجل ثالثX (30) يوما. 
qحتت طـــائــلــة الـــبــطالن qيـــجب أن يــتـــضــمـن اإلعــذار

البيانات اآلتية :
qاللقب أو االسم التجاري للمدين -

- اJـبـالغ اJـســتـحـقـة حـسب طـبـيــعـتـهـا وحـسب فـتـرة
qاالستحقاق

- األحـــكــام الـــتــشـــريــعـــيـــة والــتـــنــظـــيــمـــيـــة اJــتـــعــلـــقــة
بـالـتـحـصـيل اجلـبـريq وكـذا الــعـقـوبـات اJـتـرتـبـة عـنـهـا في

حالة عدم الدفع.
يــبــلغ اإلعــذار إمــا بــرسـالــة مــوصى عــلــيــهــا مع وصل
باالستالم وإمـا بواسـطة مـحضـر قضـائي أو عون مـراقبة

معتمد لدى الضمان االجتماعيq �حضر استالم.

الفصل األولالفصل األول
 التحصيل عن طريق اجلدول التحصيل عن طريق اجلدول

اJـادة اJـادة 47 : : يــتم حتــصـيل اJــبــالغ اJــسـتــحــقـة مـن قـبل
مصالح الضرائب �قتضى جدول محدد للدين.

يــــعــــد اجلــــدول مـن قــــبـل مــــصــــالـح هــــيــــئـــــة الــــضــــمــــان
االجتـماعي وفق �ـوذج يحـدد عن طريق الـتنـظيمq ويوقع
عليه مـدير وكالـة هيئـة الضـمان االجتـماعي اJعـنية حتت

مسؤوليته الشخصية.
يـؤشر اجلـدول من طرف الـوالي في أجل ثمـانية (8)

أيام من تاريخ توقيعه ويصبح نافذا.

اJـادة اJـادة 48 : : يــبـلغ اجلــدول اJـؤشـر عــلـيه قــانـونـا طــبـقـا
لألحكام اJنصوص عليها في قانون اإلجراءات اجلبائية.

تنـفـذ مـصـالح الـضـرائبq اخملـتصـة إقـلـيـمـيـاq اجلدول
طبقا لألحكام اJنصوص عليها في حتصيل الضرائب.

اJـادة اJـادة 49 :  : يـكون اجلـدول مـعـجل الـنفـاذ بـغض الـنـظر
عن كل طرق الطعن.

50 : : �ــكن  اجلـــدول أن يــكــون مــحل طــعن أمــام اJـادة اJـادة 
اجلـــهــات الــقــضـــائــيــة اخملــتــصـــة في أجل ثالثــX (30) يـــومــا

ابتداء من تاريخ استالم التبليغ.

الفصل الثانيالفصل الثاني
اJالحقةاJالحقة

اJــادة اJــادة 51 : : تـــعـــد اJالحـــقـــة من طـــرف مـــصـــالح هـــيـــئــة
الــضــمــان االجـتــمــاعي وفـق اسـتــمــارة يــحــدد �ــوذجـهــا عن
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الباب الرابعالباب الرابع
XستخدمJالطعون ضد الغير واXستخدمJالطعون ضد الغير وا

XـستـخـدمJـادة 69 :  : يـقـصـد بالـطـعن ضـد الغـيـر واJـادة اJا
فـي مــــجـــال الــــضــــمــــان االجــــتـــمــــاعـيq اJـــذكــــور فــي اJـــــادة

األولــى أعالهq في مفهوم هذا القانون :
- رجــوع هـــيــئــة الــضـــمــان االجــتــمــاعـي ضــد مــرتــكب
اخلـــــطـــــأ اJــــــتـــــســـــبـب في الــــــضـــــرر الـــــذي حلـق بـــــاJـــــؤمـن له

qقدمةJلتعويض مبلغ األداءات ا qاجتماعيا
- رجــوع اJــؤمـن له اجــتــمـــاعــيــا أو ذوي حـــقــوقه ضــد

مرتكب اخلطأq قصد احلصول على تعويض تكميلي.

qــادة 70 : : يــجب عــلى هـــيــئــة الــضــمــان االجــتــمــاعيJــادة اJا
طــبـــقـــا ألحـــكـــام الـــقـــانــون الـــعــــامq الـــرجـــــوع عـــلى الـــغـــــيــر
اJـــتـــســـــبب بـــخـــطــــئه فـي الـــضـــرر الـــذي حلق بـــاJـــؤمن له
اجـتمـاعـيـاq لـتـعويض اJـبـالغ الـتي دفـعـتـها أو الـتي عـلـيـها

أن تدفعها لهذا األخير.

اJـادة اJـادة 71 :  : �ــكن هــيـئــة الــضــمـان االجــتــمـاعيq طــبــقـا
ألحـــكـــام الــقـــانــون الـــعـــامq الــرجـــوع عــلـى اJــســـتــخـــدم الــذي
تـسبب بخطـئه غير اJعـذور أو العمدي أو خـطأ تابعه في
الـــضـــرر الــذي حلـق بــاJـــؤمن لـه اجــتـــمـــاعــــيـــاq لـــتـــعــويــض
اJــبــالغ الــتــي دفــعــتـهــــا أو الــتي عــلــيــهــا أن تـدفــعــهــا لــهـذا

األخير.

اJـادة اJـادة 72 :  : �كن اJـؤمن له اجـتـماعـيـا أو ذوي حـقوقه
مــطــالـبــة الــغــيـر أو اJــســتــخـدم بــتــعــويـضــات إضــافــيـة في

احلاالت اJذكورة في اJادتX 70 و71 أعاله.
يـتعX على اJـدعي إدخال هيـئة الضمـان االجتماعي

في  اخلصومة.

اJـــــادة اJـــــادة 73 :  : �ــــــكن اJــــــؤمن لـه اجـــــتـــــمــــــاعـــــيـــــــا أو ذوي
حـــــقــــوقـــه فـي احلـــــــاالت اJــــذكـــــورة في اJـــــادتــــيــن 70 و71
أعـالهq الـــتــدخــل في الـــدعـــوى اJــرفـــوعـــة من طـــرف هـــيـــئــة
الضمان االجتمـاعي ضد الغير أو اJستـخدمq طبقا ألحكام

قانون اإلجراءات اJدنية.

اJـادة اJـادة 74 : : في حالـة مـا إذا كـانت مسـؤولـيـة األضرار
الـتي حلــقت بــاJـؤمـن له اجـتــمـاعــيــا مـشــتـركــة بــX الـغــيـر
واJــســتـخــدمq �ــكن هـيــئــة الـضــمــان االجـتــمــاعي أن تـرجع

.Xعلى أحدهما أو كالهما متضامن

75 : فـي حــــــــــالـــــــــة مــــــــا إذا حتـــــــــمـل اJـــــــــؤمـن له اJــــــــادة اJــــــــادة 
اجـتـمـاعيـا اJـسـؤولـية عـلى الـضـرر جـزئيـاq وحتـمل الـغـير
أو اJــــســــتـــخــــدم جــــزءا مــــنــــهــــاq ال �ــــكـن هــــيــــئــــة الــــضــــمـــان
االجــتــمـــاعي الــرجــوع عـــلى هــذين األخـــيــرين إال في حــدود

مسؤوليتهما.

الـتي �ــتـلـكـهـا اJـدين لـلـهـيــئـةq لـدى الـغـيـر احلـائـز لـهـاq من
qــــادة 59 أعالهJــــنــــصـــــوص عــــلــــيــــهـم في اJغـــــيــــر األطــــراف ا
لــــتـــحــــصـــيـل اJـــبــــالغ اJـــســــتـــحــــقـــةq وذلـك طـــبــــقـــا لـألحـــكـــام

اJنصوص عليها في قانون اإلجراءات اJدنية.

الفصل اخلامسالفصل اخلامس
 االقتطاع من القروض االقتطاع من القروض

اJـادة اJـادة 62 :  : يـتــعـX عـلى الـبـنـوك واJــؤسـسـات اJـالـيـة
أن تـشـتــرط عـلى اJـكـلـفـX الـذين يـطـلـبـون قـروضـاq تـقـد�
شـهادة استـيفـاء اشتراكـاتهم مـسلـمة من هيـئات الـضمان

االجتماعي اخملتصة.

qعــنـد االقــتــضـاء qــقـرضــةJـادة  63 : : تــلـزم الــهــيـئــة اJـادة  اJا
بــاقــتـــطــاع اJــبـــالغ اJــســتـــحــقــة ودفـــعــهــا لـــهــيــئـــة الــضــمــان

االجتماعي الدائنة.

اJــــادة اJــــادة 64 : تــــكــــون الــــبــــنــــوك واJــــؤســــســــات اJــــالــــيـــة
62 XـادتـJمـسـؤولـة مـدنـيـا فـي حـالـة عـدم احـتـرام أحـكـام ا

و63 أعاله.
الفصل الفصل السادسالسادس
أحكام مشتركةأحكام مشتركة

اJـادة اJـادة 65 :  : يــتـحــمل اJـديـن اJـصـاريـف الـتي تــنـفــقـهـا
qسـتحـقةJبـالغ اJهـيئـات الـضمـان االجتـماعي لـتحـصـيل ا
فـي جـمـيع اإلجـراءات اJــنـصـوص عــلـيـهـا في هــذا الـقـانـون

في  مجال  التحصيل  اجلبري.

اJـادة اJـادة 66 : : ال تــمـنع إجــراءات الـتــحـصــيل اJـنــصـوص
عـلـيهـا في هذا الـقانـونq هـيئـات الضـمـان االجتـماعي بـعد
اســتــنــفـاذ  طــرق  الــتــحــصــيل  اجلــبــريq الـلــجــوء إلى رفع
الــدعــاوى أمـــام اجلــهــات الــقــضـــائــيــة اخملــتــصـــة والــتــدابــيــر

االحتياطية وطرق التنفيذ الواردة في القانون العام.

الباب الثالثالباب الثالث
 االمتياز  والتأمينات العينية االمتياز  والتأمينات العينية

اJـادة  اJـادة  67 : : يـضــمن دفع اJــبـالغ اJــســتـحــقـة لــهـيــئـات
الــضــمــان االجــتـــمــاعي ابــتــداء من حـــلــول أجل اســتــحــقــاق
qــدينJوذلك بــامــتــيــاز عــلى مــنــقــوالت وعـقــارات ا qالــدين
الـــذي يـــأتي مـــبـــاشـــرة بـــعـــد األجـــور واJـــبـــالغ اJـــســـتـــحـــقــة

للخزينة العمومية.

68 : : يــضــمن دفـع اJـبــالـغ اJـســتــحــقــة لــهــيــئـات اJـادة اJـادة 
qالـــضـــمـــان االجـــتـــمـــاعي بـــواســـطـــة رهن عـــقـــاري قـــانـــوني

مرتب من يوم تسجيله طبقا  للقانون  اJدني.
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اJادة اJادة 82 : : دون اإلخالل باألحكام الـتشريعية اJعمول
(2)  Xيـعـاقب بـاحلـبس من سـتـة (6) أشـهـر إلى سـنـت qبـهـا
وبـغرامـة من خـمسـX ألف ديـنار (50.000  دج)  إلى مـائة
ألف ديـــنــار (100.000 دج)q كل شـــخـص عـــرض خـــدمــات أو
قــــبـــلــــهــــا أو قـــدمــــهــــا بـــغــــرض احلــــصـــول عــــلى أداءات غــــيـــر

مستحقة لفائدته أو لفائدة الغير.

اJــــادة اJــــادة 83 : : دون اإلخـالل بـــــاألحــــكـــــام الـــــتــــشـــــريــــعـــــيــــة
اJــعـــمــول بــهـــاq يــعـــاقب بـــاحلــبس مـن ســتــة (6) أشـــهــر إلى
سـنتX  (2 )  وبغـرامة من ثالثـX ألف دينار(30.000 دج)
إلـى مــــــائــــــة ألـف ديــــــنـــــار (100.000 دج)q كـل شــــــخـص أدلى
بـتـصـريـحـات كـاذبـة قـصـد حـصولـه أو حـصـول الغـيـر عـلى
أداءات أو تـعـويـضــات غـيـر مـسـتـحـقــة من هـيـئـة الـضـمـان

االجتماعي.

اJــــادة اJــــادة 84 : : دون اإلخـالل بـــــاألحــــكـــــام الـــــتــــشـــــريــــعـــــيــــة
اJــعـــمــول بــهـــاq يــعـــاقب بـــاحلــبس مـن ســتــة (6) أشـــهــر إلى
ثــمـانـيــة عـشـر (18) شـهــرا وبـغـرامــة من مـائــة ألف ديـنـار
(100.000دج)  إلــى مــــــــــــــائـــــــــــــــتــــــــــــــX وخــــــــــــــمـــــــــــــــســــــــــــــX ألــف
ديــــــنـــــار(250.000 دج)q كل طـــــبــــــيب أو صـــــيــــــدلي أو جـــــراح
أسـنان أو قـابـلـة وصف عـمـدا احلـالة الـصـحـيـة لـلمـسـتـفـيد

على غير حقيقتها.

اJادة اJادة 85 : : دون اإلخالل باألحكام الـتشريعية اJعمول
(2) Xيـعــاقب بـاحلــبس من سـتـة (6) أشـهـر إلى سـنـتـ qبــهـا
وبغرامة من مائة ألف دينار (100.000 دج)  إلى ثالثمائة
ألف ديـــنــار( 300.000 دج)q كل شـــخص حـــاول الــتـــأثــيــر أو
أثر بأي وسيلـة �كنة على من كان شاهدا في حادث عمل

قصد إخفاء أو تغيير احلقيقة.

اJادة اJادة 86 : زيادة على العـقوبات اJنصوص عليها في
اJــواد 82 و 83 و 85 مـن هـــذا الـــقـــانـــونq يـــلـــزم كل شـــخص
اسـتـفـاد بــصـفـة غــيـر قـانــونـيـة من األداءات اJــمـنـوحـة من
طـرف هـيـئـة الـضـمـان االجـتـمـاعي بـتـعـويض هـذه األخـيرة

اJبالغ التي حتصل عليها.
�ـــكن هـــيــئــات الـــضــمـــان االجــتــمـــاعي تــعـــويض هــذه

اJبالغ بواسطة االقتطاع من األداءات اJستحقة.

الباب السابعالباب السابع
 أحكام انتقالية وختامية أحكام انتقالية وختامية

87 :  : �ـكنq وبـصفـة انـتقـالـية ولـفـترة ثالث (3) اJادة اJادة 
سنـوات ابـتـداء من تاريـخ نشـر هـذا القـانـون في اجلـريدة
الـــرســـمــيـــةq اســـتــفـــادة اJـــديــنـــX حـــســنـي الــنـــيـــةq والــذين
يــعـــانـــون من صـــعـــوبــات مـــالـــيـــة من تـــســـديــد اشـــتـــراكــات

الضمان االجتماعيq بالتقسيط.

اJـادة  اJـادة  76 : : ال تـــكــون الـتســويـة الـــوديـــة الـتي تــتم
بـــX اJــؤمــن له اجـــتــمـــاعـــيــا أو ذوي حــــقــوقـه والـــغــيــر أو
اJــســتـخــــدم في احلــاالت اJــنـــصــوص عــلـيــهــا في اJـواد 72
إلى 75 أعـالهq مـــلـــزمـــة لـــهــــيـــئــة الـــضـــمـــان االجـــتـــمـــاعي إال
عـنــدمـا تــشـارك وتــعـطـي مـوافــقـتــهـا الــصـريــحـة عــلى هـذه

التسوية.

اJــادة اJــادة 77 : : تـــلـــزم شــركـــات الــتـــأمـــX بــاالقـــتـــطــاع من
مــبــلـغ الــتــعــويض الــذي تــمـــنــحه في إطــار حــوادث اJــرور
طـبـقا  لـلـتشـريع  اJـعمـول  بهq  مـبالغ األداءات اJـسـتحـقة
لـلضحية بـصفتها مـؤمن له اجتماعيـا أو ذوي حقوقها من

طرف هيئة الضمان االجتماعي.

حتـــــدد كـــــيـــــفــــيـــــات تـــــطـــــبـــــيق هـــــذه اJـــــادة عن طـــــريق
التنظيم.

الباب الباب اخلامساخلامس
التقادمالتقادم

اJـادة اJـادة 78 : : تـتـقـادم األداءات اJـسـتـحـقـة في مـدة أربع
(4) سنواتq إذا لم يطالب بها.

مع مــراعـاة األحـكـام اJــنـصـوص عـلــيـهـا في اJـادة 316
من القانون اJدنيq تـتقادم اJتأخرات اJسـتحقة Jعاشات
الـتـقاعـد والـعـجـز وريع حـوادث العـمل واألمـراض اJـهـنـية

في مدة خمس (5) سنواتq إذا لم يطالب بها.

اJـــــادة اJـــــادة 79 : : تـــــتـــــقـــــادم الـــــدعـــــوى واJـــــتـــــابـــــعـــــات الـــــتي
تـبـاشـرهـا هـيـئـات الـضـمـان االجـتـمـاعي لـتـحصـيـل اJبـالغ

اJستحقة لها بأربع (4) سنوات.
يسري هذا األجل ابتداء من تاريخ االستحقاق.

غـيــر أن اإلعـذار اJـنــصـوص عــلـيه في اJـادة 46 أعاله
يسقط التقادم ابتداء من تاريخ استالم التبليغ.

اJــادة اJــادة 80 : : ال يــكــون لــلــطـــعــون اJــقــدمــة ضــد قــرارات
هيئات الضمان االجتماعي أثر موقف.

غــيـر أنه ال �ــكن االحــتـجــاج بــعـدم قــبـول االعــتـراض
qإال إذا تـضـمن الـقـرار مـحل الـطـعن صـراحة XـعـنيـJضـد ا

طرق وآجال الطعن.

الباب الباب السادسالسادس
أحكام جزائيةأحكام جزائية

اJـادة اJـادة 81 : : تـتم مـعـايـنـة مـخـالـفـة أحـكـام هـذا الـقـانـون
من قـبل مـفـتشي الـعـمل وأعـوان اJـراقـبة اJـعـتـمـدين لدى
الضـمان االجتـماعيq وكذا كل عـون مؤهل طبـقا للـتشريع

والتنظيم اJعمول بهما.
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qادة 90 : تلغى جمـيع األحكام اخملالفة لهذا القانونJادة اJا
الســيـمـا الــقـانـون رقم 83 - 15 اJـؤرخ في 2  يـولـيــو سـنـة
qـنازعات في مجال الضمان االجتماعيJتعلق باJ1983 وا

اJعدل واJتمم.
اJادة اJادة 91 :   :  ينشر هذا القانون في اجلريدة الرّسميّة

للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.
حـــرّر بـــاجلـــزائـــر في 16 صـــفـــر عـــام 1429 اJــوافق 23

فبراير سنة 2008.
عبد العزيز بوتفليقة عبد العزيز بوتفليقة 

تــــعــــفى االشــــتــــراكـــــات اJــــســــددة في هــــذا اإلطــــار من
الزيادات والغرامات على التأخير.

88 :  : ال�ــكن دراســة أي طــلـب لــتــأجــيل تــســديــد اJـادة اJـادة 
اشــتــراكــات الــضـــمــان االجــتــمــاعي إذا لـم يــتم دفع مــجــمل

االشتراكات اخلاصة بحصة األجير.

اJادة  اJادة  89 : : حتدد كـيفـيات تطـبيـق هذا الـقانـونq عند
احلاجةq عن طريق التنظيم.

أوامـــرأوامـــر
- و�ـــــــقـــــــتــــــــضى األمــــــــر رقم 75 - 58 اJــــــــؤرخ في 20
رمــــضــــان عــــام 1395 اJــــوافق 26 ســــبـــــتــــمــــبـــــر ســــنــــة 1975

qتمّمJعدّل واJا qدنيJتضمن القانون اJوا

- و�ـــــــقـــــــتــــــــضى األمــــــــر رقم 75 - 59 اJــــــــؤرخ في 20
رمــــضــــان عــــام 1395 اJــــوافق 26 ســــبـــــتــــمــــبـــــر ســــنــــة 1975

qتمّمJعدّل واJا qتضمن القانون التجاريJوا

- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 90 - 11 اJــؤرخ في 26
رمـضـان عام  1410 اJـوافق 21 أبـريل سـنة 1990 واJـتـعلق

qتممJعدل واJا qبعالقات العمل

- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 90 - 22 اJــؤرخ في 27
مــحـرم عـام  1411 اJـوافق 18 غــشت ســنـة  1990 واJــتــعـلق

qتمّمJعدّل واJا qبالسجل التجاري

- و�ــــقـــتــــضـى الـــقــــانــــون رقم 90 - 30 اJــــؤرخ في14
جـمـادى األولى عام 1411 اJـوافق أول ديـسمـبـر سـنة 1990
واJــتـضــمن قـانـون األمـالك الـوطـنــيـةq السـيــمـا اJـواد 2 و3

qو4 و12 و18 و107 و108 منه

- و�ــــقــــتــــضى اJــــرســـــوم الــــتــــشــــريــــعي رقم 93 - 10
اJــؤرخ في 2 ذي احلــجــة عــام 1413 اJــوافق 23 مــايــو ســنــة

qنقولةJتعلق ببورصة القيم اJ1993 وا

- و�ــــقــــتــــضى اJــــرســـــوم الــــتــــشــــريــــعي رقم 94 - 08
اJـؤرخ في 15 ذي احلـجـة عام  1414 اJـوافق 26 مـايـو سـنـة

q1994 الية التكميلي لسنةJتضمن قانون اJ1994وا 

- و�ـــــــقـــــــتــــــــضى األمــــــــر رقم 95 - 07 اJــــــــؤرخ في 23
شـعـبـان عـام  1415 اJـوافق 25 يـنـايـر سـنـة 1995 واJـتـعلق

qتمّمJعدّل واJا qبالتأمينات

أمأمـر رقم ر رقم 08 -  - 01  م  مـؤرؤرّخ في خ في 21  ص  صـفـر عام ر عام 1429 اJ اJـوافقوافق
28  ف  فــــــبــــرايرايــــر سر ســــنــــة ة q q2008 يــــتــــمم األمـمم األمـــــر رقم ر رقم 01 -  - 04

اJاJــــــؤرؤرّخ فـــي أول جخ فـــي أول جــــــــمــــــادى الـادى الـــــــــثـثـــــــانـانـــــــــيــيــــــــة  عــة  عــــــــام ام 1422
اJاJــــوافق وافق 20  غ  غــــشت سشت ســــنــــة ة 2001 واJ واJــــــتــــعــــــلق بلق بــــــتــــنــــــظــــيميم
اJاJــــؤسؤســــــســــات الات الــــعــــمــــومومــــيــــة االقة االقــــتــــــصــــادياديــــة وتة وتــــســــيــــيــــرهرهــــا

وخوصصتها.وخوصصتها.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

qإنّ رئيس اجلمهوريـة

- بـــنـــاء عـــلى الـــدســـتـــورq الســـيـــمـــا اJـــواد 8 و17 و18
qو122 و124 منه

- و�قـتضى الـقانون رقم 88 - 18 اJؤرخ في 28 ذي
القعدة عام  1408 اJوافق 12 يوليو سنة  1988 واJتضمن
ªاالنـضـمام إلى االتـفـاقـية  الـتي صـادق عـلـيهـا مـؤتـمر األ
اJـــتـــحــدة فـي نـــيـــويــورك بـــتـــاريخ 10 يــونـــيـــو ســـنــة 1958
واخلــاصـــة بــاعـــتـــمــاد الـــقــرارات الـــتــحـــكـــيــمـــيــة األجـــنــبـــيــة

q وتنفيذها

- و�ـــــــقـــــــتــــــــضى األمــــــــر رقم 95 - 04 اJــــــــؤرخ في 19
شعـبان عام  1415 اJوافق 21 ينـاير سنة 1995 واJـتضمن
اJـــوافـــقـــة عـــلـى اتـــفـــاقـــيـــة تـــســـويـــة اJـــنـــازعـــات اJـــتـــعـــلـــقــة

qالدول ورعايا الدول األخرى Xباالستثمارات ب

- و�ـــــــقـــــــتــــــــضى األمــــــــر رقم 95 - 05 اJــــــــؤرخ في 19
شعـبان عام 1415 اJوافق 21  ينـاير سنة 1995 واJـتضمن
اJـوافقة على االتفـاقية اJتضـمنة إحداث الوكـالة الدولية

qلضمان االستثمارات

- و�قتضى األمر رقم 66 - 156 اJؤرخ في 18 صفر
عـام 1386 اJـوافق 8 يـونـيـو سـنـة  1966 واJـتـضـمن قـانـون

qتمّمJعدّل واJا qالعقوبات
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"اJـادة 7 مـكرر 2 : يـرسل تـقـريـر الرقـابـة والـتـدقيق
إلى صـــاحب الــطـــلب الــذي يـــفــصل في مـــوضــوع تــنـــفــيــذه.
ويجب أن يـعلم بـذلك مجلس  مـساهـمات الدولـةq اJذكور

في اJادة 8 أدناه".

qـفــتـشـيـة الـعـامـة لـلـمـالـيـةJـادة 7 مـكـرر 3 : �ـكن اJا"
حتت  مسؤوليتهاq أن:

- تـشرك في أعمـالها أعوانـا مؤهلـX من اJؤسسات
واإلدارات الـعمومـية بـعد موافـقة الـسلـطة السـلمـية التي

qيتبعونها
- تـــســتـــشـــيـــر أيــضـــا أخـــصــائـــيـــqX أو تــعـــX خـــبــراء

بإمكانهم أن يساعدوها في مهامها.

�ـــكن األشـــخــاص اJـــذكـــورين أعالهq فـي إطــار اJـــهــام
الـتي كلـفتـهم بهـا اJـفتـشيـة العـامـة للـمالـيةq وحتت رقـابة
مــفـــتــشـــيــهـــاq االطالع عــلـى اJــســـتــنـــدات واJــعـــلــومــات ذات

الصلة بها. ويتعX عليهم أيضاq ما يأتي :
 - االمـتـنــاع عن كل تـدخل في الـتـسـيـيـر أو كل عـمل
أو أمـر من شـأنـه أن يـسـبب إخالال بـصالحــيـات اJـسـيـرين

qؤسسةJأو قرارات أجهزة  ا
qهني في كل ظرفJحفظ السر ا -

- الـــقــــيـــام �ـــهــــمـــتــــهم بـــكـل مـــوضــــوعـــيـــةq وتــــأســـيس
معايناتهم على وقائع ثابتة".

"اJـادة 7 مـكرر 4 : يتـعـX عـلى مسـؤولي اJـؤسـسات
الـــعــمــومـــيــة االقـــتــصــاديـــة الــتي جتـــرى بــشـــأنــهــا الـــرقــابــة
qعـنـد أول طـــلب XـفـتـشــJأن يــعـرضـوا عـلـى ا qوالـــتـدقـيق

األموال والقيم والتبريرات الضرورية إلجناز اJهمة".

"اJــــادة 7 مـــكـــرر 5 : ال �ــــكن مــــســـؤولـي اJـــؤســــســـات
العـمومـية االقـتـصاديـة التـهرب من الـواجبـات اJنـصوص
عـــلــيــهــا في اJــادة 7 مــكــرر4 أعالهq بــحـــجــة احــتـــرام الــهــرم
الـسـلـمي أو الـسـر اJـهنـي أو الطـابع الـسـري لـلـمـسـتـندات

اJراد فحصها.
غــيـــر أنه يــجـــوز Jــســؤولـي اJــؤســســـات الــعــمـــومــيــة
االقــتـــصــاديـــة اإلبالغ بـــأي مــعــلـــومــة أو وثـــيــقـــة أو تــعـــلــيق

يرونه مفيدا لتوضيح أي عمل تسيير".

3 : : يـنــشــر  هــذا األمــر في اجلــريــدة الــرّســمــيّـة اJـاداJـادّة ة 
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــرّر بـــاجلـــزائـــر في 21 صـــفـــر عـــام 1429 اJــوافق 28
فبراير سنة 2008.

عبد عبد العزيز بوتفليقة العزيز بوتفليقة 

- و�ــــــقــــــتــــــضـى األمــــــر رقم 01 - 03 اJــــــؤرخ في أول
جــمـــادى الــثــانـــيــة عــام 1422 اJــوافق 20 غــشت ســنــة 2001

qتمّمJعدّل واJا qتعلق بتطوير االستثمارJوا

- و�ــــــقــــــتــــــضـى األمــــــر رقم 01 - 04 اJــــــؤرخ في أول
جــمـــادى الــثــانـــيــة عــام 1422 اJــوافق 20 غــشت ســنــة 2001
واJــتــعــلق بــتــنــظــيم اJــؤســســات الــعــمــومــيــة االقــتــصــاديـة

qوتسييرها وخوصصتها

- و�ـــــــقـــــــتــــــــضى األمــــــــر رقم 03 - 03 اJــــــــؤرخ في 19
جـــمـــادى األولى عـــام 1424 اJــوافق 19 يـــولـــيـــو ســـنـــة 2003

qنافسةJتعلق باJوا

- و�ـــــــقـــــــتــــــــضى األمــــــــر رقم 03 - 11 اJــــــــؤرخ في 27
جــمـــادى الــثــانـــيــة عــام 1424 اJــوافق 26 غــشت ســنــة 2003

qتعلق بالنقد والقرضJوا

- و�قـتضى الـقانون رقم 07 - 11 اJؤرخ في 15 ذي
الــــــقـــــعــــــدة عـــــام 1428 اJـــــوافق 25 نــــــوفـــــمــــــبـــــر ســــــنـــــة 2007

qاليJتضمّن النظام احملاسبي اJوا

qوبعد االستماع إلى مجلس الوزراء -

يصدر يصدر األمر اآلتي نصه :األمر اآلتي نصه :

اJــادة األولى:اJــادة األولى: يــهــــدف هـــذا األمـــر إلى تـــتــمـــيم األمــر
رقم 01 - 04 اJــــؤرخ في أول جـــمـــادى الـــثـــانـــيـــة عـــام 1422
اJوافق 20 غـشت سنة 2001 واJتعـلق بتنظـيم اJؤسسات

العمومية االقتصادية وتسييرها وخوصصتها. 

اJــــادة اJــــادة 2 :  : يــــتـــمـم األمـــر رقم 01 - 04 اJــــؤرخ في أول
q2001 ــوافق 20 غــشت ســنـةJجــمــادى الــثــانــيــة عـام 1422 ا
واJـذكــور أعالهq بــاJـواد 7 مــكـــرر و7 مــكــــرر2 و7 مــكـــرر3

و7 مكرر4 و7 مكررq5 وحترركما يأتي:   

"اJادة 7 مكرر : : بغض النـظر عن األحكـام اJنصوص
عــلــيــهـــا في الــقــانــون الــتــجــاريq �ــكـن اJــفــتــشــيــة الــعــامــة
لــلــمـالــيــة أن تــقـوم بــرقــابــة وتـدقــيق تــســيـيــر اJــؤســسـات
العـمـومـيـة االقتـصـاديـةq بـناء عـلى طـلب من الـسـلـطات أو
األجــهــزة الــتي تــمـثـل الـدولــة اJــســاهـمــةq حــسب الــشـروط

والكيفيات احملددة عن طريق التنظيم.

 غـيـر أن اJـؤسسـات الـعـمـومـيـة االقـتـصـاديـة اJـكـلـفة
�ـشــاريع �ـولـة �ــسـاهــة من اJـيـزانــيـةq تــخـضع لـلــرقـابـة
اخلارجـية من اJـفتشـية الـعامـة للـماليـةq حسب الـكيـفيات
اJـــنـــصـــوص عـــلـــيـــهـــا بـــالـــنـــســـبـــة لـــلـــمـــؤســـســات واإلدارات

العمومية". 
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اJــادة اJــادة 2 : :  تـكــلف اJـديـريــة الـعــامـة لـلــجـمـاركq حتت
سلطة وزير اJاليةq �ا يأتي :

- اJـشــاركــة في دراســة وإعـداد مــشـاريـع اJـعــاهـدات
qواالتفاقات الدولية التي تهم النشاط اجلمركي

- اJـشــــاركـة في اJــبـادرة بــالـنـصـوص الـتـشـريـعـيـة
أو الــتــنــظـــيــمــيــة اJــتــعــلــقــة بـــالــقــانــون اجلــمــركي وبــإدارة

qاجلمارك ووضعها حيز التنفيذ
- اJشـاركة في حمـاية االقـتصاد الـوطني بالـتشاور

qعنيةJمع السلطات ا
- تطبيق األحكام الـقانونية والتنظيمية في مجال
اجلـبـايـة اجلـمـركـيـة وشـبه اجلـبـايـة اJـطـبـقـة عـلـى اJـبادالت

qراقبة اجلمركية للصرف وللمحروقاتJالدولية وا
qضمان احلراسة اجلمركية لإلقليم اجلمركي -

- ضــــمــــان إعــــداد وحتــــلــــيل إحــــصــــائــــيــــات الــــتــــجـــارة
qاخلارجية

اJادة اJادة 3 :  : تـشــتـمل الـمـديريـة الـعامـة للـجمـارك على
ما يأتي :

1 - خمسة ( - خمسة (5) مديري دراساتq) مديري دراساتq يكلفون �ا يأتي :
qاالتصال -

qالتعاون والعالقات الدولية -
qالوقاية واألمن -

qصالح وعصرنتهاJتنظيم ا -
 - اJلفات اخلاصة.

2 - سبعة ( - سبعة (7) رؤساء دراسات.) رؤساء دراسات.
 3 - - اJفتشية العـامةاJفتشية العـامة ويسيرها نص خاص.

 4 - اJـديريات اآلتـــية : - اJـديريات اآلتـــية :

- مـــــديـــــريـــــة الـــــتــــــشـــــريع والـــــتـــــنــــــظـــــيم واJـــــبـــــادالت
qالتجارية

qمديرية اجلباية والتحصيل -
qمديرية األنظمة اجلمركية -
qمديرية الرقابة الالحقة  -

qمديرية االستعالم اجلمركي -
qنازعاتJمديرية ا -

qمديرية العالقات العامة واإلعالم -
qمديرية  اإلدارة العامة -

مــــرسرسـوم توم تـنــــفـيـذيذيّ رقم  رقم 08 -  - 63  م  مـؤرؤرّخ في خ في 17  ص  صــــفـر عر عـامام
1429 اJ اJــــــــوافق وافق 24  ف  فــــــبــــــرايرايــــــــر سر ســــــنــــــة ة q q2008   يــــتــــضـــمنيــــتــــضـــمن

تنظيم اإلدارة اJركزية للمديرية العامة للجمارك.تنظيم اإلدارة اJركزية للمديرية العامة للجمارك.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

qإنّ رئيس احلكومة
qاليةJبناء على تقرير وزير ا -

- وبــنـــاء عــلى الـــدســتـــورq الســيـــمــا اJـــادتــان  85 - 4
qو125 (الفقرة 2) منه

- و�ـــقــتـــضى الــقـــانــون رقم 79 - 07  اJــؤرخ في 26
شــــــعــــــبــــــان عـــــام 1399  اJــــــوافق 21  يــــــولــــــيــــــو ســــــنـــــة 1979

   qتممJعدل واJا qتضمن قانون اجلماركJوا
- و�ــــــقـــــتــــــضى اJــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 07 - 172
اJـؤرخ في  18 جــمـادى األولى عـام 1428 اJـوافق 4 يــونـيـو

qرئيس احلكومة Xتضمن تعيJسنة 2007 وا
- و�ــــــقـــــتــــــضى اJــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 07 - 173
اJـؤرخ في 18 جــمــادى األولى عـام 1428 اJـوافق 4 يــونــيـو

qأعضاء احلكومة Xتضمن تعيJسنة 2007 وا
- و�ــــقـــتــــضى اJــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 90 - 188
اJــؤرخ  في أول ذي احلــجــة عــام 1410 اJــوافق 23  يــونــيــو
سـنة 1990 الـذي يحـدد هـيـاكل اإلدارة اJـركزيـة وأجـهـزتـها

qفي الوزارات
- و�ــــقـــتــــضى اJــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 93 - 329
اJؤرخ  في  13 رجب عام 1414 اJوافق 27  ديسـمبـر سنة
1993 واJتضمن تنـظيم اإلدارة اJركزية للـمديرية العامة

qتممJعدل  واJا qللجمارك
- و�ــــقـــــتــــضى اJـــــرســــوم الـــــتــــنــــفـــــيــــذي رقم 95 - 54
اJؤرخ في 15 رمـضان عام 1415 اJوافق  15 فبـراير سـنة

qاليةJ1995 الذي يحدد صالحيات وزير ا 

- و�ــــقـــتــــضى اJــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 07 - 364
اJــؤرخ في18 ذي الــقــعــدة عــام 1428 اJــوافق  28 نــوفــمــبــر
سـنة 2007 واJـتـضـمن تـنـظـيم اإلدارة اJـركـزية في وزارة

qاليةJا
يــرسم  ما يأتي :يــرسم  ما يأتي :

اJـــــادة اJـــــادة األولى :األولى :  يـــــهــــدف هـــــذا اJـــــرســـــوم إلى حتـــــديــــد
تنظيم اإلدارة اJركزية للمديرية العامة للجمارك.

مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة
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اJـــادة اJـــادة 5 :  :  مـديـريــة اجلــبـايــة والـتــحـــصـيلq مـديـريــة اجلــبـايــة والـتــحـــصـيلq وتـكـلف
�ا يأتي :

- اJـــشــاركــة في إعـــداد الــتــشــريـع والــتــنــظـــيم فــيــمــا
يـــخص الـــتـــعــريـــفـــة اجلـــمـــركـــيـــة والــقـــيـــمـــة لـــدى اجلـــمــارك
واالمــتـــيــازات اجلـــبـــائــيـــة ومــنـــشـــأ الــبـــضــائـع اJــســـتــوردة

qوجهة للتصدير وحتصيل احلقوق والرسومJأوا
- اJـتـابعـة واJـشـاركة في أعـمـال اJنـظـمات الـدولـية
فيمـا يخص التـصنيف الـتعـريفي والقـيمة لـدى اجلمارك

qومنشأ البضائع
- ضـمـان مـتــابـعـة مـلـفـات الــطـعن اJـتـعـلــقـة بـعـنـاصـر
فــرض الــضـريــبــة عــلى الـبــضــاعــة لـدى الــلــجــنـة الــوطــنــيـة

للطعن.
وتشتمل عل  ثالث (3) مديريات  فرعية :

 . . اJ اJـديديـريريـة ة الالــــفـرعرعـيـة لة لـلـتــــعـريريـفـة اجلة اجلـمــــركركـيـة ومة ومـنـشـأ
البضائعqالبضائعq وتكلف �ا يأتي :

- اJـشـاركـة في إعــداد قـواعـد اJـنـشـأ الـتـفـضـيـلي في
qعاهدات التعريفية والتجاريةJإطار ا

- الــــســــهــــر عــــلى وضع حــــيــــز الــــتــــنــــفــــيــــذ الــــقـــرارات
والــتــوصــيــات واJــعــايــيــر الــدولــيــة اJــقــبــولــة من اجلــزائــر

qدونة التعريفيةJتعلقة باJوا
- السهر على تقييس تقنيات التصنيف التعريفي

qدى العامJوضمان نشر التصنيفات ذات ا
- الـــدراســـة واإلجـــابـــة عـــلـى طـــلـــبـــات االســـتـــعالمـــات
اJــــــقـــــدمــــــة مـن اJـــــصــــــالح غــــــيـــــر اJــــــمـــــركــــــزة لـــــلــــــجـــــمـــــارك
أواJــسـتــعـمــلـX فـيــمـا يــخص اJـادة الــتـعــريـفــيـة والــقـواعـد

qتعلقة �نشأ البضائعJا
- ضـمــان مــتـابــعـة مــلــفـات الــطــعن اJـتــعـلــقــة بـالــنـوع
التعريفي و �نشـأ البضائع لدى اللجنـة الوطنية للطعن

qوالسهر على تطبيقها
- الـسهـر على تـطبـيق االمتـيازات اجلـبائـية اJـقررة
بــواســطـة االتــفــاقــات الـتــجــاريــة أو الـتــعــريــفـيــة اJــتــعـددة

qاألطراف أو الثنائية

 . . اJ اJـديديـريريـة ة الفـرعـيـة للـقـيـمة لـدى اجلـماركqالفـرعـيـة للـقـيـمة لـدى اجلـماركq وتـكلف
�ا يأتي :

- تـــوحـــيـــد مــنـــاهـج الــتـــقـــيــيـم لـــدى اجلــمـــارك ونـــشــر
الوثـائق اخلاصـة به واJسـاهمة في حتـسX كـفاءات أعوان

qكلفة بوضعها حيز التنفيذJاجلمارك ا
- إعـداد وحتـيــX قـاعــدة مـعـطــيـات لـقــيم اJـنــتـوجـات
اJـــســـعــــرة في الــــبـــورصــــة أو احملـــددة بــــدعـــائـم مـــعــــلـــومـــات

qمتخصصة مقبولة عموما

qمديرية التكوين -
qاليةJمديرية الوسائل ا -

- مديرية الهياكل القاعدية والتجهيزات .

اJــادةاJــادة 4 : :  مـديـرية الـتـشريع  والـتـنظـيم  واJـبادالت مـديـرية الـتـشريع  والـتـنظـيم  واJـبادالت
التجاريةq التجاريةq وتكلف �ا يأتي :

- اقــتـراح أحـكـام  تـشـريـعـيــة  وتـنـظـيـمـيـة في اجملـال
qاجلمركي

- إعـداد اإلجـراءات اJـتــعـلـقـة بـالــتـقـنـيــات اجلـمـركـيـة
qراقبة اجلمركية للصرفJبادالت التجارية واJوا

qترقية التسهيالت اجلمركية -
- نـــقل أحــــكـــام اJـــعـــاهـــدات الـــدولـــيـــة عـــلى مـــســـتـــوى

التشريع الوطني.
وتشتمل على  ثالث (3) مديريات فرعية :

 . . اJ اJـديديـريريـة الـفة الـفـرعرعـية لية لـلـتـشريع والشريع والـتـنـظيمqظيمq وتـكلف
�ا يأتي :

- الـدراســة واإلعــداد واJـبــادرة �ــشـاريـع الـنــصـوص
التـشريعيـة والتنـظيميـة ذات الطابع اجلـمركي واجلبائي

qوالتجاري
- اJــســـاهــمــة مـع اJــؤســـســات اJـــعــنــيـــة في حتـــضــيــر
مـشاريـع النـصـوص الـتـشريـعـيـة والـتـنظـيـمـيـة في مـجال
مــراقـــبــة اJــبــادالت الـــدولــيــة والــصـــرف وتــعــريف وإعــداد

اإلجراءات اجلمركية اJتعلقة بها.

 . . اJديرية  اJديرية الفرعية للتسهيالتqالفرعية للتسهيالتq وتكلف �ا يأتي :
qدراسة وتطوير إجراءات التسهيالت اجلمركية -

-  إقـــــامــــــة عالقــــــات مـــــهــــــنـــــيــــــة مع مــــــســـــاعـــــدي إدارة
qاجلمارك

- مــتــابــعـة وتــقــيــيم نــشــاط اJــصــالح غــيــر اJــمــركـزة
qXاالقتصادي XتعاملJللجمارك فيما يخص مساعدة ا

- تــــمـــثـــيل إدارة اجلــــمـــارك عـــلى مــــســـتـــوى الـــلـــجـــان
الـــوطـــنـــيــــة لـــلـــتـــســــهـــيالت الـــبــــحـــريـــة واجلـــويــــة والـــســـكك

احلديدية.

 . . اJ اJـديريديريـة ة الفــرعيـة لـلمــعاهـدات الـدولـيةqالفــرعيـة لـلمــعاهـدات الـدولـيةq وتـكلف
�ا يأتي :

qعاهدات واالتفاقات اجلمركية الدوليةJتطبيق ا -
- إقـامـة عالقـات مع الـهـيـئـات الـدولـيـة اJتـدخـلـة في
اJشاكل التقـنية التي تهم إدارة اجلمـاركq خاصة اJنظمة

qية للجماركJالعا
- حتـضـيــر الـتـدابـيـر اJـتـعـلـقــة بـوضع حـيـز الـتـنـفـيـذ
كــيــفــيـــات تــطــبـــيـق اJــعــاهــــدات واالتــفـــاقــــات اجلــمــركــيــة
الدولية وصيـاغة كل إجراء من شأنه حتسـX وضعها حيز

التنفيذ.



19 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 11 24 صفر  عام  صفر  عام  1429 هـ هـ

2 مارس سنة  مارس سنة 2008 م م

qالفرعـية لألنـظمة اجلـمركـية االقتـصاديةqديريـة ة الفرعـية لألنـظمة اجلـمركـية االقتـصاديةJديري اJا .
وتكلف �ا يأتي :

- الــســهــر عـلـى الـتــطــبــيق اJــوحــد من اJــصــالح غــيـر
اJـمـركـزة لـلـجـمـاركq لألحـكــام الـتـشـريـعـيـة والـتـنـظـيـمـيـة

qتعلقة باألنظمة اجلمركية االقتصاديةJواإلجرائية ا
- إعــداد ومـتــابــعـة مــعــايـيــر الــتـســيــيــر فـيــمــا يـخص

qستودعاتJاعتماد ا
- دراســة وتـرقــيـة إجـراءات الــتـسـهــيالت اجلـمــركـيـة
فــيـمــا يــخص األنـظــمــة اجلـمــركـيــة االقــتـصــاديــة وتـشــجـيع

q الصادرات
- مسك بطاقيـة وطنية للمخازن ومساحات اإليداع

qستودعات لدى اجلماركJوانئ اجلافة واJؤقت واJا
- مــتــابــعـة وتــقــيــيم نــشــاط اJــصــالح غــيــر اJــمــركـزة
للجـمارك فيـما يخص مسـاعدة اJتـعامليـن االقـتصادييـن

في إطار األنظمة اجلمركية االقتصادية.

 . . اJديرية  اJديرية الفرعية للمحروقاتqالفرعية للمحروقاتq وتكلف �ا يأتي :
- اJــشـــاركــة فـي إعــداد مـــعــايـــيــر اعـــتــمـــاد وتــســـيــيــر
وسير اJـصانع اخلاضـعة للـرقابـة اجلمركـية واJسـتودعات
اخلـاصة Jنتـوجات احملروقـات اJوجهة لالسـتهالك الداخلي

qأوللتصدير
- تــكــوين وحتــيــX الــبــطـــاقــيــة الــتــقــنــيــة لــلــمــصــانع

qستودعات اخلاصةJاخلاضعة للرقابة اجلمركية وا
- الـسهـر عـلى اJـراقبـة الـدوريـة لعـمـلـيات الـتـموين

qنتوجات البترولية للسفن والطائراتJبا
- حتـليل واسـتغالل اJـعلومـات اJتـعلـقة بـاJنـتوجات

qنجميةJالبترولية وا
- اJشـاركة في إعـداد اإلجراءات اجلـمركـية لـتسـهيل

وتبسيط  صادرات احملروقات ومنتوجاتها اJشتقة.

وتـكــــلــف  qة qـــادةادة  7 : : م مــــديديـريريــــة الة الـرقرقــــابابـة الالحــــة الالحــــــــقـةJــاJا
�ا يأتي :

- الــعـمل عــلى ضــمـان الـرقــابـة الـالحـقـةq عــلى أسـاس
qنـــظــام مــعــلـــومــاتي لــتـــســيــيــر اخملـــاطــر وانــتــقـــاء الــرقــابــة
لـــعـــمـــلـــيـــات جـــمـــركـــة الـــبــــضـــائع اJـــســـتـــوردة أو اJـــوجـــهـــة

qللتصدير
- تــــوجـــيه نـــشـــاط مــــصـــالح اجلـــمـــارك فــــيـــمـــا يـــخص
اJنـاهج العـملـية Jـرتكـبي الغش وتـقنـيات مـكافحـة الغش

qبكل أنواعه
- إشــعــار اJــفــتـشــيــة الــعـامــة لــلــجـمــارك بــالــنــقـائص
اJـهـنيـة واالخـتالالت في اJـصـالح احملـتمـل معـايـنـتـها خالل

التحريات والرقابة الالحقة اJنجزة.

- تـوجـيه نـشـاط مـصـالح اجلـمـارك اJـكـلـفـة بـتـطـبـيق
qالقيمة لدى اجلمارك أو رقابتها الالحقة

- ضــمـان مـتـابـعــة مـلـفـات الـطـعـن اJـتـعـلـقــة بـالـقـيـمـة
لدى اجلمارك  لدى اللجنة الوطنية للطعن.

 . . اJديرية  اJديرية الفرعية للتحصيلqالفرعية للتحصيلq وتكلف �ا يأتي :
- دراســــــة وحتــــــلــــــيـل تــــــطــــــور حتــــــصــــــيالت احلــــــقــــــوق

qوالرسوم من قابضي اجلمارك
Xاقـــتـــراح كل اإلجـــراءات الــتـي من شـــأنــهـــا حتـــســ -
حتــصـــيل احلــقـــوق والــرســوم والـــتي يــقع حتـــصــيــلـــهــا عــلى

qإدارة اجلمارك
- مـســاعــدة وتـوجــيه قــابــضي اجلـمــارك في تــطــبـيق
الــتـشــريع والــتـنــظــيم واإلجـراءات اJــتــعـلــقـة بــالــتـحــصـيل

وإيداع وضمان أو استرداد احلقوق والرسوم.

اJـــادةاJـــادة 6 : مـديـريــة األنــظـمـة اجلـــــمـركـيـةq : مـديـريــة األنــظـمـة اجلـــــمـركـيـةq وتـكــــلـف
�ا يأتي :

- الــســهـــر عــلى الــتــنـــفــيــذ اJــوحــد مـن اJــصــالح غــيــر
اJـمركـزة للـجمـاركq للـنصوص الـتشـريعـية والـتنـظيـمية

qتعلقة باألنظمة اجلمركيةJا
- تـوجــيه نـشـاط اJــصـالح غـيــر اJـمـركـزة لــلـجـمـارك
في تطبيق الـنصوص الـتشريـعية أوالتـنظيـمية اJـنظمة

qناجم واحملروقاتJللنشاطات في ميدان ا
- تــنــشــيط وتــنـســيق وحتــلــيل نــشـاط اJــصــالح غــيـر

qمركزة للجمارك وتقييمهJا
- تــــصـــــمـــــيم  وحتـــــيـــــX اإلجــــراءات اJـــــطـــــبـــــقــــة عـــــلى

اJبادالت الدولية.
وتشتمل على ثالث (3) مديريات فرعية :

 . . اJدي اJديـرية  رية  الـفرعـيـة لإلجراءات اجلـمركـيةqالـفرعـيـة لإلجراءات اجلـمركـيةq وتـكلف
�ا يأتي :

- مــسـاعــدة وتـوجــيه ومـتــابـعــة نـشـاط اJــصـالـح غـيـر
اJــمــركـــزة لــلــجــمــارك في تــطــبــيـق الــتــشــريع والــتــنــظــيم

qواإلجراءات اجلمركية
- إعــداد اإلجــراءات اJــتــعــلــقــة بــاألنــظــمــة اجلــمــركــيــة

qتعلقة بالعرض لالستهالك والتصدير النهائيJا
- وضـع حــــيـــز الــــتــــنــــفــــيــــذq بــــالـــتــــعــــاون مع اإلدارات
والهـيـئات اJـعـنيـةq الـتدابـيـر الضـروريـة لتـرقـية اإلنـتاج
الوطني واإلجراءات اJتعلقة باJراقبة اجلمركية للصرف

qسافرينJراسالت البريدية  ومعاملة اJوا
- مـســاعــدة وتـوجــيه قــابــضي اجلـمــارك في تــطــبـيق

التشريع والتنظيم واإلجراءات اجلمركية.



24 صفر  عام  صفر  عام  1429 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 2011

2 مارس سنة  مارس سنة 2008 م م

اJـــادةاJـــادة 8 :  :  مــديــريــة االســـتــعالم اجلــــمـركيq مــديــريــة االســـتــعالم اجلــــمـركيq وتـكـلف
�ا يأتي :

- الــســهـر عــلى الـبــحث وجــمع واسـتــغالل االســتـعالم
واJـعـلومـة فـيمـا يـخص الغش اجلـمـركي واجلر�ـة اJـنظـمة

qوتبييض األموال
qإعداد قواعد وإجراءات مكافحة الغش -

- إرسـاء اJـسـاعـدة اJــتـبـادلـة والـتـعـاون مع مـخـتـلف
اJـصالح الـوطـنـية أواألجـنـبـية الـتي تـمـارس مهـامـا تمس

qالنشاط اجلمركي بصورة مباشرة أو غير مباشرة
- تـوجـيه اJــصـالح اخلـارجــيـة غـيـر اJــمـركـزة اJــكـلـفـة

qكافحة الغش والتهريب وتبييض األموال والتقليد�
-  ضــمــان  تــنــسـيـق اJـصــالح  غــيــر اJــمــركـزة إلدارة

اجلمارك  اJكلفة باحلراسة في احلدود.
وتشتمل على ثالث (3) مديريات فرعية :

qتبادلةJساعدة اJالفـرعية لالستعالم واqتبادلةJساعدة اJديرية  الفـرعية لالستعالم واJديرية   اJا . . 
وتكلف �ا يأتي :

- الــــقـــيــــام بـــالــــبـــحـث وجـــمـع واســـتــــغالل االســــتـــعالم
واJـــعــــلـــومـــة فــــيـــمــــا يـــخص الــــغش اجلــــمـــركي والــــتـــجـــاري

qعنيةJوإرسالها للهيئات ا
-  تــطــبــيق اتـــفــاقــيــات اJــســاعـــدة اJــتــبــادلــة لــغــرض
البحث وقمع الغش اجلـمركي والتجاري وتقييم نتائجها

qوفعاليتها
- متابـعة وتقـييم نـشاطات جلـان التـنسيق الـوالئية
والـفـرق اخملـتـلـطـة فـيـمـا يـتــعـلق �ـكـافـحـة الـغش اجلـمـركي

واجلبائي والتجاري.

 . . اJدي اJديـريريـة  ة  الـفـرعــــيـة Jـكافـحـة الـتـــقـلـيدqالـفـرعــــيـة Jـكافـحـة الـتـــقـلـيدq وتـكــلف
�ا يأتي :

- اJـــشــاركـــة فـي حــمـــايـــة حـــقــوق اJـــلـــكـــيــة الـــفـــكـــريــة
بـالـتـعـاون مع الـهـيـئـات الـعـمـومـيـة اخملـتـصـة و مـع حـائزي

qلكية الفكريةJحقوق ا
- تــنــســـيق وتــوحـــيــد مــخـــتــلف نــشـــاطــات وتــدخالت
اJـــصــالـح اخلــارجــيـــة غــيـــر اJــمــركـــزة في مــجـــال مــكـــافــحــة

qالتقليد
-  حتـيــX نــظــام تـســيــيـر وحتــلــيل اخملــاطــر �ـعــايــيـر

qتعلقة بالتقليدJالغش ا
qكـافـحة الـتـهـريب واخملدراتJ الفـرعـيـةqكـافـحة الـتـهـريب واخملدراتJ ـديديـريريـة  ة  الفـرعـيـةJا Jا . . 

وتكلف �ا يأتي :
- الــتـعـاون مـع اJـصـالح اخملــتـصــة في إطـار مـكــافـحـة

qالتهريب واالجتار باخملدرات
- مـتـابـعـة الـتـطـور واJـشـاركـة في تـطـويـر الـوسـائل
الـبـشــريـة واJـاديـة والـتــقـنـيـة والــقـاعـديـة واحلــيـوانـيـة من

qأجل  رفع الفعالية في محاربة االجتار باخملدرات

وتشتمل على ثالث (3) مديريات فرعية :

 . . اJ اJـديديـريريـة  ة  الــفـرعـيــة لـتــســـيـيـر اخملـاطـرqالــفـرعـيــة لـتــســـيـيـر اخملـاطـرq وتـكـلـــف
�ا يأتي :

- ضـمـان أو الــقـيـام بـضـمـانq مـن اJـصـالح اخلـارجـيـة
اJـــكــلـــفـــة �ــكـــافـــحــة الـــغشq الـــرقـــابــة الـالحــقـــة لـــعــمـــلـــيــات

qاجلمركة
- ضـمــان حتــسـX تــصـمــيم وتــسـيــيــر نـظــام تــسـيــيـر

qوحتليل اخملاطر
qXمسك بطاقية اخملالف -

- الـسهـر على وضع حـيـز التـنفـيذq من اJـصالح غـير
اJـمــركـزة لـلـجـمـاركq تــدابـيـر احلـظـر أو الـرقــابـة اJـسـبـقـة
لـــــرفـع الـــــبـــــضـــــائـع اخلـــــاضـــــعـــــة إلجـــــراءات إداريـــــة خـــــاصـــــة

qوإجبارية
- الـقـيـام بـالـتـحـقـيــقـات والـتـحـريـات حـول عـمـلـيـات
الغش أوالـقـابلـة لـلغش والـتي لـها طـابع وطنـي أوتكـتسي

qأهمية خاصة
- مراقبة نشاط الوكالء اJعتمدين  لدى اجلمارك.

 . . اJديرية  اJديرية الفرعية للتحقيقاتqالفرعية للتحقيقاتq وتكلف �ا يأتي :
- التـعاون مع اJـصالـح والهـيئـات العـمومـية اJـكلـفة

qببحث وقمع تبييض األموال
- حتـليل مخـتلف تيـارات الغش قصـد إرساء إجراء

qبحث وكشف مخالفات تبييض األموال
- الـــقـــيـــام أو الــــعـــمل عـــلـى الـــقـــيـــام بـــالــــتـــحـــقـــيـــقـــات
اجلمركيـة اJرتبـطة �ظـاهر غير تـلك اJتعـلقة بـالتزييف

qواالجتار باخملدرات
- الـتـكــفل ومـعـاجلـة طــلـبـات االسـتــعالم الـصـادرة من
هـيــئـات أخــرى مـتــخـصــصـة فـي مـجــال مـكــافـحــة تـبــيـيض

qاألموال
- إعـــداد قــواعـــد مــعـــطــيـــات حــول تـــيـــارات تــبـــيــيض
األمـــوال وتــــوجــــيه اJــــصــــالح اخلــــارجـــيــــة غــــيـــر اJــــمــــركـــزة

qللجمارك في هذا اجملال
- إعـــداد مـــلـــفـــات حتـــقــيـــقـــات وإرســـالـــهـــا لـــلــمـــصـــالح

qسيرة للمنازعات اخملتصة إقليمياJا

 . . اJ اJـديديـريريـة  ة  الــفـرعـيـة  Jـتــابــــعـة الـرقـابـةqالــفـرعـيـة  Jـتــابــــعـة الـرقـابـةq وتـكــــلف
�ا يأتي :

- استغالل اJعلـومات اJتحصل علـيها لدى مساعدي
qاجلمارك والغير

- إعــــداد وحتـــــيــــX مـــــعــــطــــيـــــات بــــاإلعـالم اآللي حــــول
qتيارات الغش

- مساعدة وتوجـيه اJصالح اخلارجيـة غير اJمركزة
اJكلفة بالرقابة الالحقة.
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- تـركـيـز ومـراقــبـة إمـكـانــيـة قـبـول وحتـلــيل مـلـفـات
اJـنازعـات موضـوع طلب الـصفـقة الـتي يعـود االختـصاص
فـــيـــهــا لـــلـــمـــديــر الـــعـــام لـــلـــجــمـــارك أوالـــلـــجـــنــة الـــوطـــنـــيــة

qللصفقات
- تـوجيـه قابـضي اجلـمـارك في �ـارسـة صالحـيـاتهم

.Xنازعات بصفتهم متابعJفي مجال حتصيل ديون ا

 . . اJديري اJديريـة ة الفـرعيـة لدراسـة االجتـهاد القـضائي فيالفـرعيـة لدراسـة االجتـهاد القـضائي في
اJادة اجلمركيةqاJادة اجلمركيةq وتكلف �ا يأتي :

- اJـبـادرة واJـشـاركـة في إعـداد كـل دراسـة قـانـونـية
Xتهـم إدارة اجلمـارك فـيـمـا يـخص قـمع اخملـالـفـات لـلـقـوان

qوالتنظيمات التي يوكل تطبيقها إلدارة اجلمارك
- مـــتـــابــعـــة وحتـــلـــيل االجـــتــهـــاد الـــقـــضــائـي في اJــادة
اجلـمـركــيـة واجلـبـائـيـة واإلداريــة الـتي تـهم إدارة اجلـمـارك

وضمان نشرها على مصالح اجلمارك.

qمـــــديــــريـــــة الــــعالقـــــات الــــعـــــامــــة واإلعالم  : qــــادة 10 :  مـــــديــــريـــــة الــــعالقـــــات الــــعـــــامــــة واإلعالمJــــادةاJا
وتكلف �ا يأتي :

- إعـالم مـــســــتـــعــــمـــلـي إدارة اجلـــمــــارك بـــالــــنـــصـــوص
التـشـريـعيـة والـتـنظـيـمـية ذات الـطـابع اجلـمـركي أو التي

qلها عالقة بإدارة اجلمارك
- تــزويـد مـوقع اإلنــتـرنت ونــظـام اJـعــلـومـات إلدارة
اجلـــــمــــارك بـــــكـل اJــــعـــــلـــــومــــات الـــــتـي من شـــــأنـــــهــــا أن تـــــهم

qXستعملJا
- تـصـمـيم وإعــداد  ونـشـر كل وثـيــقـة ذات طـابع عـام

qتخص النشاط اجلمركي
- تـوجـيه ومـسـاعـدة اJـصالـح اخلـارجـيـة فيـمـا يـخص
اســتــقـــبــال مــســتــعــمــلي اJــرفـق الــعــام اجلــمــركي ومــعــاجلــة

شكاويهم.
وتشتمل على ثالث (3) مديريات فرعية :

 . . اJدي اJديـريريـة  ة  الـــفرعـيـة لـلعـــالقات الـعـــامــةqالـــفرعـيـة لـلعـــالقات الـعـــامــةq وتـكلف
�ا يأتي :

-  حتـــديـــد إجــراء ات اســـتـــقـــبـــال اJـــســـتـــعــمـــلـــX  في
qركزية للمديرية العامة للجماركJاإلدارة ا

- إنـــشـــاء وحتـــيـــX مـــلف مـــركـــزي بـــواســـطـــة اإلعالم
qتابعات اخملصصة لهاJاآللي لكل شكاوى اجلمهور وا

- تـــوجـــيـه ومـــتـــابـــعـــة الـــعـالقـــات الـــعـــامـــة  ومـــعـــاجلـــة
شـكـاوى اJسـتعـملـX عـلى مسـتوى اJـصـالح غيـر اJمـركزة

qإلدارة اجلمارك
-  تـــنـــظــيـم زيـــارات عـــمل وتـــفـــتـــيش لـــتـــفـــقـــد حـــالــة

عالقات إدارة اجلمارك مع مستعمليها.

- توجيه وتنـسيق ومراقبة نشاطات فرق اجلمارك
اJـتـخـصـصــة في مـجـال مـكــافـحـة الـتــهـريب واالجتـار غـيـر

qالشرعي باخملدرات
- تـوجـيه وتـعلـيم ومـسـاعـدة اJـصالح اخلـارجـيـة غـير
اJــمــركــزة لــلــجــمــارك اJــكــلــفــة بــحـراســة حــركــة الــبــضــائع
ووســــائـل الــــنــــقل واألشـــــخــــاص عــــلى مـــــســــتــــوى الــــنــــطــــاق

qاجلمركي
- إعــداد قــواعــد مــعــطــيــات حــول تــيــارات الــتــهــريب

اJوسع وتوجيه نشاط مصالح اجلمارك في هذا اجملال.

اJــادةاJــادة 9 : مديرية اJنازعاتq : مديرية اJنازعاتq وتكلف �ا يأتي :
- ضـــمــان تــســيـــيــر قــضــايـــا اJــنــازعــات والـــصــفــقــات
الــتـابــعـة الخـتــصـاص اإلدارة اJــركـزيـة ومــتـابــعـة الـقــضـايـا

qمركزة للجماركJصالح غير اJالتابعة الختصاص ا
qالسهر على تنفيذ قرارات القضاء النهائية -

- اJشاركة في إعداد مشاريع النصوص التطبيقية
واإلجــراءات واJــعــايــيـر فــيــمــا يــخص تــسـيــيــر اJــنــازعـات

اجلمركية والتسوية اخلاصة بالصفقات.
وتشتمل على ثالث (3) مديريات فرعية :

 . . اJدي اJديـرية  رية  الـفرعــيـة لقـــضايا اJـــنازعاتqالـفرعــيـة لقـــضايا اJـــنازعاتq وتـكلف
�ا يأتي :

- تـسـيـيـر اJنـازعـات اجلـمـركـيـة التـابـعـة الخـتـصاص
qركزيةJاإلدارة ا

- إعـداد قـواعد مـعطـيـات للـبـيانـات اJوجـزة لـقضـايا
اJـــنـــازعـــات واســـتـــغاللـــهـــا وإعـالمـــهـــا لـــلـــمـــصـــالح اJـــكـــلـــفـــة

qباالستعالم والتحقيقات
- الــسـهــر عــلى حـسن تــطــبـيـق األحـكــام الـتــشــريـعــيـة
والتـنظـيمـية فـيمـا يخص اJـنازعـات اجلمـركيـة من طرف

qمركزة للجماركJصالح غير اJا
- إعـــداد وحتـــيـــX ونــــشـــر اإلحـــصـــائـــيــــات اJـــتـــعـــلـــقـــة

بقضايا اJنازعات.

 . . اJ اJــــــــديديــــــــريريــــــــة  ة  الالــــــــــفــــــــرعرعــــــــيــــــــة Jة Jــــــــنــــــــازعازعــــــــات الات الــــــــــتــــــــحــــــــصــــــــيليل
والصفقاتqوالصفقاتq وتكلف �ا يأتي :

- السهر عـلى حسن تطبيقq من طـرف اJصالح غير
اJمـركزةq األحـكـام التـشـريعـيـة والتـنظـيـميـة فـيمـا يخص

qمنازعات التحصيل وإجراء الصفقة اجلمركية
- دراسـة طـعون اJـديـنX الـتي تـكون مـوضـوع قرار
قـــضـــائـي لـــلـــتـــحـــصـــيل اجلـــبـــري وإعـالم اJـــصـــالح اJـــكـــلـــفـــة

qبتنفيذها
- الـقـيـام بــنـشـر بـيـانـات األبـحــاث الـعـامـة وبـيـانـات

qوقف األبحاث
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- إعـداد تـنـبـؤات اJـيـزانـيـة اJـتـعـلـقـة بـتـعـداد اإلدارة
qركزية للجمارك ومصاحلها اخلارجيةJا

- إعـداد وثــائق تــســيـيــر اJــسـارات اJــهــنـيــة Jــوظـفي
qاجلمارك والسهر على نظاميتها

- الـسهر على الـتأديب العـام واحترام أحكـام النظام
الداخلي ومـدونة أخالقـيات اJهـنة والـسلوك اJـطبـقة على

qموظفي اجلمارك
- الــســهــر عـلـى عــدم تـمــركــز وثــائق تــســيــيــر اJـوارد
الـبـشـريـة ومـتــابـعـة ومـراقـبـة الـتـسـيـيـر اJـوكل لـلـمـصـالح

q اخلارجية
- تــســـيــيــر ومـــتــابــعـــة تــســيـــيــر اJــنـــازعــات اإلداريــة

أوالقضائية اJرتبطة باJسار اJهني Jوظفي اجلمارك.

qـديديـريريـة   ة   الـفرعـيـة لـتـنـظيـم وتسـيـيـر الـكـفاءاتالـفرعـيـة لـتـنـظيـم وتسـيـيـر الـكـفاءاتJا Jا . . 
وتكلف �ا يأتي: 

- تعريف القواعد واJـعايير اJتعلقة بتنظيم العمل
وتـســيـيــر الـتــعـداد واJــهن اجلــمـركــيـة والــكـفــاءات وتـقــيـيم

qفعاليتها وجناعتها
-  إجنــاز دراســات مــنــاصب الــعــمل إلدارة اجلــمــارك

q والسهر على حتيينها الدوري
- ضمان تسيـير الكفاءات واJهن اجلـمركية والسهر

qعلى تثمينها
- اإلجنــــاز الـــدوري لـــتـــدقــــيـــقـــات اJـــوارد الــــبـــشـــريـــة

qوالتدقيقات االجتماعية
Xاقـــتـــراح كل الــتـــدابـــيـــر الــتـي من شـــأنــهـــا حتـــســ -

ظروف معيشة موظفي اجلمارك وعملهم.

 . . اJديرية   اJديرية  الفرعية للفرقq الفرعية للفرقq وتكلف �ا يأتي :
- جـمع اJـعـلـومـات اJـتـعـلـقـة بـتـمـوقع فـرق اجلـمـارك

qوسيرها ونشاطاتها
- الـسهـر علـى تقـييس وتـوحيـد الـوثائق والـسجالت

qستعملة على مستوى مصالح الفرقJا
- إعداد البرامج السـنوية لرقابـة و تنشيط مصالح

qمركزةJصالح اخلارجية غير اJالفرق بالتشاور مع ا
Xاقـــتـــراح كل الــتـــدابـــيـــر الــتـي من شـــأنــهـــا حتـــســ -

qظروف عمل أعوان الفرق ومعيشتهم
- ضـمــان تـوجـيـه اJـصــالح اخلـارجــيـة غــيـر اJــمـركـزة
qشاكل اخلاصة �ستخدمي الفرقJفيما يخص تسوية ا

- اســـتـــغالل و حتـــلـــيـل تـــقـــاريـــر نـــشـــاطـــات اJـــصـــالح
اخلـــارجــيـــة غـــيـــر اJـــمـــركـــزة فــيـــمـــا يـــخص الـــفـــرق  بـــغـــيــة

qوالفعالية الثابتة في تنفيذ خدمة الفرق Xالتحس

. اJديرية  اJديرية الفرعية لإلعالمqالفرعية لإلعالمq وتكلف �ا يأتي :
-  إعالم اJـسـتـعــمـلـX  بـتــوجـيـهـات اJـديــريـة الـعـامـة

qللجمارك
- الــــتـــحـــيـــX الـــدوري  لــــدعـــائم اإلعـالم  لـــلـــمـــديـــريـــة

qالعامة للجمارك ونظام معلوماتها
- إعــداد ومـتــابـعــة ونـشــر حـصـائـل نـظــام اJـعــلـومـات

ومراقبة تسيير اJؤسسة اجلمركية. 

 . . اJ اJـديديـرية  رية  الـفـرعيـة لـلتـوثـيق واألرشيفqالـفـرعيـة لـلتـوثـيق واألرشيفq وتـكلف
�ا يأتي :   

qتقييس مختلف الوثائق اجلمركية -
- تــوزيع الــتـوثــيق الـتــقـنـي لـلــمـصــلـحــة عـلى جــمـيع
مـــصــالح إدارة اجلـــمــارك وكـــذا مــســـتــعـــمــلـي اJــرفق الـــعــام

qاجلمركي
- إعداد دالئل وكـراريس وكـتب  تـتـعـلق بـاإلجراءات

qاجلمركية
- إعـــداد الــنــشــريـــات الــدوريــة اJــنـــشــورة من طــرف
اJديريـة العامة لـلجمارك بـالتشاور مع الـهياكل التـقنية

qركزية واخلارجيةJا
qتكوين الرصيد الوثائقي اجلمركي -

- تسيير أرشيف اJديرية العامة للجمارك.

اJـادةاJـادة 11 : مديرية اإلدارة العامةq : مديرية اإلدارة العامةq وتكلف �ا يأتي :
- اقـتـراح سـياسـة اJـديـريـة الـعـامـة لـلـجـمـارك فـيـما
يـخص تسـيير اJـوارد البـشريـة بالـتنـسيق مع اJـديريات
األخـرى  ووضـعـهـا حـيــز الـتـنـفـيـذ والـسـهــر عـلى  تـقـيـيـمـهـا

qالدوري
- السـهر على وضع حـيز التنـفيذ األحـكام القـانونية

qطبقة على موظفي إدارة اجلماركJاألساسية ا
- الــســهــر عــلـى عــصــرنــة تــســيــيــر اJــوارد الــبــشــريـة

qبإعداد معايير التسيير وإدخال اإلعالم اآللي
- السهر على تطوير وتثمX اJوارد البشرية.

وتشتمل على ثالث (3) مديريات فرعية :

 . . اJ اJـديرية  ديرية  الفـرعية لتـسيير اJـستخدمqXالفـرعية لتـسيير اJـستخدمqX وتكلف
�ا يأتي :

- وضع حـــــيــــــز الـــــتـــــنـــــفــــــيـــــذ األحـــــكـــــام الــــــقـــــانـــــونـــــيـــــة
والــتـنـظـيــمـيـة اJـنــصـوص عـلـيــهـا في الـقــوانـX األسـاسـيـة
اJطـبقـة على جمـيع أسالك اJوظـفX اJـمارسX في إدارة

qهنيةJسارات اJتعلقة بتسيير اJاجلمارك وا
- إعــداد اخملــطــطــات الـســنــويــة واJــتـعــددة الــســنـوات
لــتـســيــيـر اJــوارد الـبــشــريـةq والــعـمـل عـلى تــصــديـقــهـا من
طرف الـسلطـة اJكـلفة بـالوظـيفة الـعمـومية ووضـعهـا حيز

qالتنفيذ
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- إعـــداد ونــــشـــر اخملــــطـــطــــات الـــســــنـــويــــة واJـــتــــعـــددة
Xــــعــــلـــومــــات وحتــــســـJالـــســــنــــوات لــــلـــتــــكـــــوين وجتـــــديـــد ا

qستوىJا
- نـشـر كل دعـائم الـتـكـوين اJـتـواصل ووضـعـهـا حتت
تصـرف مدارس اجلـمـارك واJصـالح اخلـارجيـة واإلطارات

qدرّسة التي تعبر عن احتياجاتها منهاJا
- مــسك بـــطــاقــيــة مـــعــلــومــاتـــيــة لــلـــمــســتــفـــيــدين من
Xــتـابــعـة لــلــمـوظــفـJـتــواصل ومــنح شـهــادات اJالـتــكـويـن ا
Xـعـلـومـات وحتـسـJالـذين تـابـعـوا بـنـجـاح دورات جتـديـد ا

qستوىJا
- تــــقــــيــــيم نــــتـــائـج نــــشـــاطــــات الــــتــــكـــويـن اJـــتــــواصل

واقتراح كل إجراء من شأنه حتسينها.

اJـــــادة اJـــــادة 13 : مــديــريــة الـوســائــل اJـالــــيـةq : مــديــريــة الـوســائــل اJـالــــيـةq وتـكــــلف
�ا يأتي :

- الــــســـهــــر عـــلـى تـــطــــبــــيق الــــقـــواعــــد الـــتــــشــــريـــعــــيـــة
والتـنظيـمية اJـتعلـقة بتـسييـر الوسائـل اJاليـة اخملصصة

qإلدارة اجلمارك
- اإلعــداد والـســهـر عــلى تـنــفـيــذ اإلجـراءات اJــتـعــلـقـة

بتنفيذ نفقات التسيير والتجهيز إلدارة اجلمارك .

وتشتمل على ثالث (3) مديريات فرعية :

 . . اJديرية  اJديرية الفرعية  للمحاسبةqالفرعية  للمحاسبةq وتكلف �ا يأتي : 
- تـســيـيــر مـيــزانـيــتي الـتــسـيــيـر والــتـجــهـيـز إلدارة

qاجلمارك
- الـشـروع في عـمـلـيـات االلـتـزام والـتـصـفـيـة واإلذن

qديرية العامة للجماركJبدفع نفقات ا
- الـقيام باألمـر بالدفع العتـمادات التسـيير والدفع
اخملـصـصـة لـآلمرين بـالـصـرف الـثـانـويX وضـمـان مـتـابـعة

qفوضةJومراقبة تسيير االعتمادات ا
- إعـداد الوضـعـيـات الـدورية السـتـهالك االعـتـمادات

qسجلة في ميزانيتي التسيير والتجهيزJا
- تـقرير احلـساب اإلداري لآلمـر بالصـرف الرئيسي
والـــــســــــــهــــــر عـــــلـى إعـــــــداد حــــــســــــاب اآلمـــــريـن بـــــالــــــصـــــرف

.Xالثانوي

 . . اJديرية  اJديرية الفرعية للصفقاتqالفرعية للصفقاتq وتكلف �ا يأتي :
- تنفـيذ اإلجراءات التـنظيمـية اJتعـلقة بالـصفقات
الـعــمـومـيــة وتـســيـيـر الــصـفـقــات اJـبــرمـة من طـرف إدارة

qاجلمارك
- تـمــثـيل اJــديـريــة الــعـامــة لـلــجـمــارك لـدى الــلـجــنـة

الوزارية واللجنة الوطنية للصفقات.

- اقـــتــراح كل تـــدابــيـــر الـــتــشـــجــيع ومـــكــافـــأة أعــوان
الـــفـــرق بـــحـــسب مـــردود وفـــعـــالـــيـــة عــمـــلـــهـم فــيـــمـــا يـــخص

مكافحة الغش.

اJــادةاJــادة 12 : مديرية التكوينq: مديرية التكوينq وتكلف �ا يأتي :
-  اقتراح سيـاسة التكوين إلدارة اجلـمارك والسهر
على تـنـفـيذ مـخـططـات الـتـكوين بـالـتـعاون مع اJـديـريات

qاألخرى
- إعــداد اخملــطــطــات الـســنــويــة واJــتـعــددة الــســنـوات

qللتكوين
- إعـــــــــداد وحتـــــــيـــــــيــن بـــــــرامـج الـــــــتــــــكـــــــــويـن األولـي
اJـتـخـصـص ومحـتــواهـا وكـذا وحــدات جتـديـد معـلــومـات
وحتــــســــX مــــســــتـــوى مــــوظــــفـي اجلــــمـــارك بــــالــــتــــعــــاون مع
مــــــدارس اجلـــــمــــــارك واJــــؤســــــســـــات اJــــتــــخـــــصــــصـــــة في

qالتكــوين اجلمــركي وفي البيداغوجية
Xالتـقـييـم السـنـوي لنـاجت الـتكـوين األولي وحتـس -

مستوى موظفي اجلمارك وجتديد معلوماتهم.

: X(2) فرعيت Xوتشتمل على  مديريت

 . . اJ اJـديديـريريـة  ة  الــفـرعـــيـة لــلـتـــكـوين األوليqالــفـرعـــيـة لــلـتـــكـوين األوليq وتـكـلـــف
�ا يأتي :

- الــــــســــــهــــــر عـــــلـى الــــــتــــــكــــــيــــــيف الــــــدائـم لــــــلــــــبــــــرامج
qالبيداغوجية

- اJـــبـــادرة واJـــشـــاركـــة فـي مـــفـــاوضـــات اتـــفـــاقـــيـــات
الــتـعـاون مع الــهـيـئـات الــوطـنـيــة أو األجـنـبـيــة في مـيـدان

qتخصصJالتكوين ا
qنشر كتب التكوين األولي -

- تـعـيـX الـطـاقـة الـكـامـنـة لـلـمـكـونـX اJـنـبـثـقـX من
سـلك اجلـمـارك والـسهـر عـلى احلـفـاظ عـلـيهـا وإبـقـائـهـا على

qستوى النوعي وكذا جتديدهاJا
Xاخلـــارجــيــ XـــدرســJتــعـــريف مــعـــايــيـــر انــتـــقــاء ا -

qحسب احتياجات التكوين األولي
- الــســهــر عـــلى تــنــفــيـــذ بــرامج الــتـــكــوين األولي في
مــدارس اجلــمــارك واJــعــاهــد الــعــلــيــا الــتي تــكــوّن حلــســاب

qإدارة اجلمارك
- تـقـيـيم نـتـائج نـشـاطـات الـتـكـوين األولي واقـتـراح

كل إجراء من شأنه حتسينها.

Xـعـلـومـات وحتـسـJالـفـرعـيـة لـتـجـديـد اXـعـلـومـات وحتـسـJـديديــــريريـة  ة  الـفـرعـيـة لـتـجـديـد اJا Jا . . 
اJستوىqاJستوىq وتكلف �ا يأتي :

- تـعيX وتمـتqX بالـتعاون مع مـجمل هياكل إدارة
qتواصلJاالحتياجات فيما يخص التكوين ا qاجلمارك
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qالـــفـــرعـــــيـــة لـــلــــتــــجـــهــــيـــزات اخلـــاصـــــةqــــــديديــــــريريــــــــة  ة  الـــفـــرعـــــيـــة لـــلــــتــــجـــهــــيـــزات اخلـــاصـــــةJا Jا .
وتكــلــف �ا يأتي :

- تــــركـــيــــز احــــتـــيــــاجــــات اJـــصــــالح اخلــــارجــــيـــة غــــيـــر
qمركزة بالتجهيزات اخلاصةJا

- إعـداد بـرنــامج سـنـوي لــتـزويـد اJـصــالح اخلـارجـيـة
qمركزة بالتجهيزات اخلاصةJغير ا

- ضـــمـــان تـــزويـــد اJــصـــالح بـــالـــتـــجــهـــيـــزات اخلـــاصــة
qركزيةJقتناة من طرف اإلدارة اJا

- الــسـهـر عـلى إحـداث الـتـجـانـس وعـقـلـنـة اسـتـعـمـال
الـــوســائـل اخلــاصــة اخملـــصــصـــة لــلــمـــصــالح اخلـــارجــيـــة غــيــر

اJمركزة إلدارة اجلمارك.

 . . اJدي اJديـرية  رية  الـــفرعـية لـلــوسـائل اJــاديةqالـــفرعـية لـلــوسـائل اJــاديةq وتـــكلـــف
�ا يأتي :

- اJـــشـــاركــة فـي تــقـــيــيـم احــتـــيــاجـــات مـــصــالح إدارة
qستعملةJاجلمارك فيما  يخص الوسائل ا

- تـــســــيــــيــــر الــــوســـائـل الــــضـــروريــــة لــــســــيـــر اإلدارة
qركزيةJا

qعدات والتجهيزاتJصالح باJضمان تزويد ا -

- الــســـهــر عـــلى الــنـــظــافـــة وأمن الـــعــمل فـي مــقــرات
qركزيةJمصالح اإلدارة ا

- مـسك بــطـاقـيـة مـعــلـومـاتـيـة جلــرد الـوسـائل اJـاديـة
اخملصصة خملتلف مصالح إدارة اجلمارك.

اJـــــــادةاJـــــــادة  15 : : يـــــحــــــدد الـــــتـــــنــــــظـــــيـم الـــــداخـــــلـي لإلدارة
اJـركـزيـة لـلـمـديـريـة الـعـامـة لـلـجـمـارك في مـكـاتب بـقـرار
مـشـتــرك بـX الــوزيـر اJـكــلف بـاJــالـيـة والــسـلــطـة اJـكــلـفـة

بالوظيفة العمومية.

اJــادةاJــادة 16 : : تــلــــغى أحـــكــام اJــرســوم الــتــنــفــيــذي رقم
93-329 اJـــــــــــــــؤرخ فـي 13 رجـب عـــــــــــــــام 1414 اJـــــــــــــــوافـق 27

ديسمبر سنة q1993 اJعدل واJتمم واJذكور أعاله.

اJـــــاداJـــــادّة ة 17 : :  يـــــنــــــــشـــــر هــــــذا اJـــــرســــــوم في اجلــــــريـــــدة
الـــرّســـمــــيّــــة لـــلـــجــــمـــهـــوريّــــة اجلــــزائـــريّــــة الـــدّ�ـــــقـــراطـــيّـــة

الـشّعبيّة.

حـــرّر بـــاجلـــزائـــر في 17 صـــفـــر عـــام 1429 اJــوافق 24
فبراير سنة 2008.

عبد عبد العزيز بلخادمالعزيز بلخادم

. اJ اJــــــديديــــــريريــــــة  ة  الالــــــفــــــــرعرعــــــيــــــة Jة Jــــــتــــــــابابــــــعــــــة الة الــــــبــــــــرامج وترامج وتــــــوقعوقع
اJيزانيةqاJيزانيةq وتكلف �ا يأتي :

-  إعــداد تـــوقـــعــات  اJـــيــزانـــيـــة لــلـــمــديـــريـــة الــعـــامــة
qللجمارك ومصاحلها اخلارجية

- الــقــيـــام بــتــقـــيــيم وتــســـجــيل رخص الـــبــرامج لــدى
qاليةJكلفة باJالوزارة ا

- متابعة برامج عمل مديرية الوسائل اJالية.

اJـاJـــــــــــــادةادة  14   : م : مــــــــــــــديديــــــــــــــــريريــــــــــــــة الة الــــــــــــــهــــــــــــــيــــــــــــــاكل الاكل الــــــــــــــقــــــــــــــاعاعــــــــــــــديديــــــــــــــة
والتجهيزاتqوالتجهيزاتq وتكلف �ا يأتي : 

- الــــســـهــــر عـــلـى تـــطــــبــــيق الــــقـــواعــــد الـــتــــشــــريـــعــــيـــة
والـــتـــنـــظـــيـــمـــيـــة اJــتـــعـــلـــقـــة بـــتـــســـيـــيـــر األمالك اJـــنـــقـــولــة

qوالعقارية اخملصصة إلدارة اجلمارك

- الــــقـــــيــــام q بــــالــــتــــعــــاون مـع جــــمــــيـع مــــصــــالح إدارة
اجلــمـــاركq بـــالــدراســـة والــبـــرمـــجــة الـــســنـــويـــة واJــتـــعــددة
الــسـنـوات الحـتــيـاجـاتــهـا فـيــمـا يـخص إجنــاز و/أو اقـتـنـاء
الــــهــــيـــاكـل الــــقــــاعــــديــــة اإلداريــــة والــــســــكــــنــــات اإللــــزامــــيـــة
والـوظيـفيـة والتـجـهيـزات االجتـماعـيـة اJهـنيـة وتزويـدها

qبالتجهيزات ووسائل العمل بكل أنواعها

-  تسـيـيـر بـرامج إجنـاز الـهـياكل الـقـاعـديـة واقـتـناء
qالتجهيزات

- ضـمــان تـزويــد مـصــالح إدارة اجلـمــارك بـالــوسـائل
qادية والتحقق من استخدامها اجليد وصيانتهاJا

- مـــتـــابـــعـــة تـــســـيـــيـــر الـــوســـائـل من طـــرف اJـــصـــالح
اخلارجية غير اJمركزة إلدارة اجلمارك.

وتشتمل على ثالث (3) مديريات فرعية :

 . . اJ اJــــديديــــريريــــة  ة  الــفـرعــيــة لــتـســيــيــر وصـيــانــة الــهــيـاكلالــفـرعــيــة لــتـســيــيــر وصـيــانــة الــهــيـاكل
القاعديةqالقاعديةq وتكلف �ا يأتي :

- اJـــشـــاركــة فـي تــقـــيــيـم احــتـــيــاجـــات مـــصــالح إدارة
qاجلمارك فيما يخص الهياكل القاعدية

- تـــقــــريـــر وتـــصــــمـــيم بـــرنــــامج وطـــنـي لـــبـــنـــاء و/أو
qاقتناء الهياكل القاعدية

qركزيةJتسيير الهياكل القاعدية لإلدارة ا -
- ضــمــان تــســيــيــر األمالك الــعــقــاريـة جملــمـل مـصــالح

qإدارة اجلمارك
- الـــســـهــر عـــلى  صــيـــانـــة الــهـــيــاكل الـــقـــاعــديـــة جملــمل

مصالح إدارة  اجلمارك.
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-  تــســيــيــر االعــتــمــادات الـــتي تــوضع حتت تــصــرف
مصالـح اجلمارك ومطـابقة العـمليـات التي تتم مراقـبتها
لـلــتـقــديــرات والـبــرامج اJــقـررة فــيــمـا يــخص مــيـزانــيـتي

qالتجهيز والتسيير
qالتسيير احملاسبي لقابضي اجلمارك -

- شـــروط تـــســيـــيــر وبـــيع الـــبــضـــائع الــتـي تــمـــلــكـــهــا
qوضوعة في اإليداعJنهائيا اخلزينة العمومية أو ا
q شروط تنظيم مصالح اجلمارك وسيرها -

- نوعية أداء موظـفي اجلمارك للخـدمة وتصرفاتهم
أثناء تأديتهم لوظائفهم.

جتـري اJفـتـشـية الـعـامـة للـجـماركq زيـادة عـلى مـهام
الـرقــابـة والــتــفـتــيش اJــذكـورة أعـالهq حتـقــيـقــات فــجـائــيـة

بناء على تعليمة من اJدير العام للجمارك.

اJـادةاJـادة 3 : : يـديـر اJـفــتـشـيــة الـعـامــة لـلـجـمــارك مـفـتش
.Xعام يساعده خمسة ( 5) مفتش

 يـــــســـــاعــــد كـل واحـــــد من اJـــــفـــــتـــــشــــX مـــــكـــــلـــــفــــان (2)
بالتفتيش.

اJــادةاJــادة  4 :  : يــنــشط اJـــفــتش الـــعــام لــلــجـــمــارك أعــمــال
اJـفـتـشـــX  ويـنـــسـقـها ويـراقـبـــهـاq  ويـكـلف بـهـذه الـصـفة

�ا يأتي :
qهام الرقابةJ إعداد البرنامج السنوي  -

- حتـــــديـــــد األهــــداف الـــــتـي يــــكـــــلف بـــــهـــــا اJــــكـــــلـــــفــــون
qبالتفتيش

- اســتــغـالل تــقــاريـــر اJــهــام واقـــتــراح كل الـــتــدابــيــر
الرامـيـة إلى حتـسـX تـنـظيـم اJصـالح والـهـيـئـات مـوضوع

qدير العام للجماركJعلى ا qالرقابة وتسييرها
-  الـتـقـريـر اJـنــتـظم لـلـمـديـر الــعـام لـلـجـمـارك حـول

مهام الرقابة والتفتيش والتحقيق التي ² القيام بها.

اJـادةاJـادة  5 :  : حتــدث لــدى اJــفــتـشــيــة الــعــامـة لــلــجــمـارك
أربع  (4) مـفتشـيات  جـهويـة للـجمارك يـديرهـا مفـتشون

جهويون.
تــمــارس اJــفــتـــشــيــات اجلــهــويــة لــلــجــمــارك اJــهــام
اJـنصـوص علـيهـا في اJادة 3 أعالهq عـلى مـستـوى اJـصالح

غير اJمركزة إلدارة اجلمارك.
يــحـدد اJـوقع واالخــتـصــاص اإلقـلـيــمي لـلــمـفـتــشـيـات

اجلهوية للجمارك بقرار من الوزير اJكلف باJالية.

اJـادة اJـادة 6 :  : يــوضع اJفـتـشـون اجلـهويـون حتت الـسـلـطة
الــســلــمــيــة لــلــمــفــتش الــعــام لــلــجــمــارك و�ــارســون اJــهـام

اJنصوص عليها في اJادة 4 أعاله. 

مــــرسرسـوم توم تـنــــفـيـذيذيّ رقم  رقم 08 -  - 64  م  مـؤرؤرّخ في خ في 17  ص  صــــفـر عر عـامام
1429 اJوافق  اJوافق 24  فب  فبـراير سراير سـنة نة q q2008   يحـديحـدّد تنـظيمد تنـظيم

اJفتشية العامة للجمارك وصالحياتها.اJفتشية العامة للجمارك وصالحياتها.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

qإنّ رئيس احلكومة

q اليةJبناء على تقرير وزير ا -

- وبــنـــاء عــلى الـــدســتـــور q الســيـــمــا اJـــادتــان 85 - 4
qو125 (الفقرة 2) منه

- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 79 - 07 اJــؤرخ في 26
شــــــعــــــبــــــان عـــــام  1399 اJــــــوافق 21  يــــــولــــــيــــــو ســــــنـــــة 1979

qتممJعدل واJا qتضمن قانون اجلماركJوا

- و�ــــــقـــــتــــــضى اJــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 07 - 172
اJـؤرخ في 18 جــمــادى األولى عـام 1428 اJـوافق 4 يــونــيـو

qرئيس احلكومة Xتضمن تعيJسنة 2007 وا

- و�ــــــقـــــتــــــضى اJــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 07 - 173
اJـؤرخ في 18 جــمــادى األولى عـام 1428 اJـوافق 4 يــونــيـو

qأعضاء احلكومة Xتضمن تعيJسنة 2007 وا

- و�ـــقــــتـــضى اJــــرســـوم الـــتـــنــــفـــيـــذي رقم  90 - 188
اJــؤرخ  في أول ذي احلــجــة عــام 1410 اJــوافق 23  يــونــيــو
سـنة 1990 الذي يـحدد هـياكل اإلدارة اJـركـزية  وأجـهزتـها

qفي الوزارات

- و�ـــقــتـــضى اJـــرســــوم الــتـــــنــفـــيــذي رقم 91 - 195
مـــكـــرر اJـــؤرخ في 18 ذي الـــقـــعـــدة عـــام 1411 اJــــوافق أول
يــونـيــو ســنـة 1991 واJـتــضــمن إحــداث اJـفــتــشــيـة الــعــامـة

qتممJعدل واJا qصالح اجلمارك وتنظيمها وسيرهاJ

- و�قتـضى اJرسوم التـنفيذي رقم 08 - 63 اJؤرّخ
في 17 صــــفــــر عـــام 1429 اJــــوافق 24 فــــبــــرايـــر ســــنـــة 2008
واJــتــضــمن تــنــظــيم اإلدارة اJــركــزيــة لــلــمــديــريــة الــعــامــة

qللجمارك
يرسم ما يأتي : يرسم ما يأتي : 

اJـادة األولى : اJـادة األولى :  يـحدد هـذا اJـرسوم تـنـظيم اJـفـتشـية
العامة للجمارك وصالحياتها.

2 : : تـكـلف اJفـتشـيـة العـامـة للـجمـارك بـالقـيام اJادة اJادة 
دوريا برقابة مصالح اجلمارك وتفتيشها.

تتضمن مهام الرقابة والتفتيشq السيما ما يأتي :
- شـروط تـطـبـيق األحـكـام الـقـانـونـيـة والـتـنـظـيـمـيـة

qوالتي يقع تطبيقها على عاتق إدارة اجلمارك
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اJــادةاJــادة 11 : : كل رفض  لــــطـــلـــبــــات تـــقـــد� الــــوثـــائق أو
تــبـلــيـغــهــا الـتي يــقــدمـهــا اJــكـلــفـون بــالــتـفــتـيـش وفـاحــصـو
الـتـسيـيـرq طـبقـا لـلـمواد 8 و9 و 10 أعالهq يرفـع دون مهـلة

إلى علم السلطة السلمية للعون اJعني.

بـعـد إعـذار دون نــتـيـجــةq يـحـرر اJــكـلف بـالــتـفـتـيش
اJــعـني مــحـضــر تـقـصــيـر  في حـق الـعـون اJــعـني ويــرفـعه

�راسلة إلى السلطة اخملولة سلطة التأديب.

اJـادةاJـادة  12 :  : عـنـدمـا يعـاين مـكـلف بـالـتـفـتـيش نـقائص
أو تـــأخــرات مــعـــتــبــرة في مـــحــاســبـــة  مــصــلــحـــة أو هــيــئــة
مراقبةq �كن له أمـر احملاسبX القيام بأشغال الضبط أو

إعادة الترتيب الفوريX لهذه احملاسبة.
في حـالــة مـا إذا كـانت احملــاسـبـة مــنـعـدمـة أو تــتـمـيـز
بــالـتــأخـر أو عــدم االنـتــظـام  حــيث يـســتـحــيل الـقــيـام  بـأي
فـحص عاديq يحـرر اJكـلف بالـتفـتيش محـضر الـتقـصير
الـذي يـرسـله إلى الـسـلـطـة الـسـلـمـيـة لـلـمـحـاسب ولـلـمـدير

العام للجمارك.
تـلـزم الـسـلـطـة الـسـلـمـيــة بـاتـخـاذ كل الـتـدابـيـر الـتي

تمليها احلالة أو الظروف.

اJــــادةاJــــادة 13 : : فـي حـــالــــة مـــعــــايـــنــــة مـــخــــالــــفـــة ال تــــســـمح
بــــاحلــــفـــــاظ عــــلى احملـــــاسب فـي وظــــيــــفــــتـه أو أحــــد األعــــوان
اJـذكورين في اJادة 9 أعالهq تـتخذ الـسلطـة اخملولة سـلطة
الـــتـــأديب فـــورا اإلجـــراءات الـــتـــحـــفـــظـــيـــة الـــتي تـــمـــلـــيـــهـــا

الظروف. 

Xؤقتـة للمفتشJـعاينات اJادة  14 :  : يجب تبليغ اJادةاJا
واJـــكـــلـــفـــX بـــالـــتـــفـــتـــيش إلـى الـــعـــون اJـــعـــني والـــســـلـــطـــة
السلمية وهذا قبل تدوينها في محاضرهم أو تقاريرهم.

بـــعـــد نــهـــايـــة كل تـــدخلq يـــرسـل تــقـــريـــر الـــرقـــابــة أو
التـحقيـق إلى السلـطة الـسلـميـة للمـصلـحة اJـراقبة وإلى

اJدير العام للجمارك.

اJادة اJادة 15 :  : يتعX عـلى مسؤولي اJصالح أو الهيئات
q (1) ــراقـــبــة أن يــــجــيـــبــوا فـي أجل أقــصـــاه شــهـــر واحــدJا
ابــتـــداء من تــاريـخ تــبـــلــيغ الـــتــقــريـــرq عــلـى كل مــعـــايــنــات
ومالحـظات اJـفـتشـX واJكـلفـX بالـتفـتيش مـبيـنqX عـند
االقــتــضـــاءq إجــراءات الــتـــعــديل أوالـــتــطــهـــيــر أو كل قــرار

متخذ له عالقة مباشرة مع الوقائع  اJالحظة.

اJـادة اJـادة 16 :  : في نــهــايـة اإلجــراء احلــضـوري اJــنــصـوص
عـــلــيـه في اJــادة 15 أعـالهq يــعـــد اJــفـــتش الــعـــام لــلـــجــمــارك
تـــقــريــرا تـــلــخــيـــصــيــا يـــدوّن فــيه خـالصــاته. ويـــشــكل  هــذا
التقرير مع الـوثائق اJنصوص عـليها في اJادتX 14 و15

أعالهq تقريرا نهائيا لعملية الفحص أو التحقيق.

اJادةاJادة 7 : : يساعد كل مـفتش من اJفتـشX اجلهويــيـن
لــلـجــمــــارك ثالثـة ( 3) رؤســاء فـرق الــرقــابـــة ومن ســــتـة

(6) إلــى اثني عشر (12) فاحص تسيير.

اJـادة اJـادة 8 : : يـؤهل مـوظفـو اJـفـتشـيـة الـعـامة لـلـجـمارك
اJذكورون في اJواد 3 و 6  و 7 أعالهJ qا يأتي :

- مـــراقــــبـــة تـــســــيـــيــــر الـــصــــنـــاديق وفــــحص األمـــوال
والـقيم والسنـدات ومختلف اJـواد والبضائع مـهما كانت
طـبــيــعـتــهــا والــتي تـكــون في حــيــازة اJـســيــرين وقــابـضي

qاجلمارك
-  الـــعــــمل عــــلى تــــقـــد� فـي كل وقتq كـل وثـــيــــقـــة أو

qورقة ثبوتية تكون ضرورية لفحوصاتهم
- تــــقــــد� كـل الــــطــــلـــــبــــات اخلــــاصــــة بــــاالســـــتــــعالمــــات

qالشفوية أو الكتابية
- الــــقـــــيــــام بـــــأي بــــحـث في عـــــX اJــــكـــــان وإجــــراء أي
حتـقــيق قـصـد مـراقــبـة األعـمـال  أو عــمـلـيـات الــتـسـيـيـر أو

احملاسبة موضوع حترياتهم.

اJـادةاJـادة 9 : : �ـارس اJـكـلـفـون بـالـتـفـتـيش حق اJـراجـعـة
على مجمل العمليات التي يقوم بها قابضو اجلمارك.

تـطـــبق هــــذه اJـراجـعـــة احملـاســـبـيـةq الســـيـمـا عـلــى
ما يأتي : 

qقابضي اجلمارك ومندوبيهم و مرؤوسيهم  -
-  كل عون مـتعـامل باألموال الـعمـومية الـتي  يعود

qتسييرها إلدارة اجلمارك
-  كل عــــون مـــكـــلف �ــــسك احملـــاســــبـــة فـــيــــمـــا يـــخص

تسيير اخملزونات.

اJـادةاJـادة 10 : : يـوفر مـسـؤولـو اJـصالح اJـراقـبـة Jـوظفي
اJفـتشـية الـعامـة للـجمـارك ظروف الـعمل الالزمـة لتـأدية

مهمتهمq ويتعX عليهم ما يأتي :
- أن يـــقــدمــوا لـــلــمـــفــتــشـــX واJــكـــلــفــX بـــالــتــفـــتــيش
األموال والقيم التي يحوزونها وأن يطلعوهم على جميع

qرتبطة بهاJالدفاتر واألوراق والوثائق أو اإلثباتات ا
- أن يـجيبوا دون تـأخير على طلـبات االستعالمات

اJقدمة واJتعلقة بحاجيات الرقابة أو التحقيق.

ال �ـكن األعـوان مـســؤولي اJـصـالح والـهــيـئـات الـتي
تــراقــبـهــا اJــفــتــشــيــة الــعـامــة لــلــجــمــارك أن يــتــهـربــوا من
الـتـزامـاتـهم اJـنـصـوص عــلـيـهـا في الـفـقـرة األولى من هـذه
اJادةq �ـعـارضتـهم اJـفتـشـX واJكـلـفX بـالتـفـتيـش بحـجّة
احـــتــرام الـــســـلم اإلداري أو الـــســر اJـــهـــني أو كـــذا الـــطــابع
الــسـري لــلــوثــائق اJــطــلـوب االطالع عــلــيــهــا أو الـعــمــلــيـات

اJطلوب مراقبتها. 
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- و�قتضى اJرسوم الرئاسي رقم 07 - 308 اJؤرخ
في 17 رمـضـان عام 1428 اJـوافق 29 سـبـتمـبـر سـنة 2007
الــــذي يــــحــــدد كـــيــــفــــيــــات تــــوظــــيف األعــــوان اJــــتــــعــــاقــــدين
وحـــقـــوقــهـم وواجــبـــاتـــهم والـــعـــنــاصـــر اJـــشـــكــلـــة لـــرواتــبـــهم
والــقـواعــد اJــتـعــلــقـة بــتــسـيــيــرهم وكـذا الــنــظـام الــتــأديـبي

qطبق عليهمJا

يرسم  ما يأتي :يرسم  ما يأتي :

اJــاداJــادّة ة األولى :األولى :  تــؤسس مــنــحــة جــزافــيــة تــعــويــضــيـة
Xواألعـــوان الــعــمـــومــيــ XـــوظــفــJشــهـــريــة لــفـــائــدة بــعض ا
الــتـابــعـX لــلـمــؤسـســات واإلدارات الـعــمـومـيــةq اJـســيـرين
�ـوجب األمـر رقم 06 - 03 اJـؤرخ في 19 جـمـادى الـثـانـيـة

عام 1427 اJوافق 15 يوليو سنة 2006 واJذكور أعاله.

اJــــاداJــــادّة ة 2 : : تـــدفـع اJــــنـــحــــة اجلــــزافـــيــــة الــــتــــعـــويــــضــــيـــة
لـــلـــمـــوظــــفـــX واألعــــوان اJــتـــعـــاقـــديـن اJــصـــنـــفـــX إمـــا في
الــشــبــكــة االســتــداللــيــة اJــنــصــوص عــلــيــهــا فـي اJـادة 2 من
اJــرســوم الــرئــاسي رقم 07 - 304 اJــؤرخ في 17 رمــضــان
عــــام 1428 اJــــوافــق 29 ســــبــــتـــمــــبـــر ســــنـــة 2007 واJـــذكـــور
أعــالهq وإمـا في الشبكـة االستدالليـة اJنصوص عـليها في
اJـــادة 45 من اJرسـوم الـرئاسي رقم 07 - 308 اJـؤرخ في
17 رمـــضـــان عـــام 1428 اJــوافق 29 ســـبـــتــمـــبــر ســـنــة 2007

واJذكور أعاله.

اJـاداJـادّة ة 3 : :  يـحــدد مـبـلـغ اJـنـحــة اJـنـصــوص عـلــيـهـا في
اJادة األولى أعالهq طبقا للجدول اآلتي :

اJــادةاJــادة 17 :  : يــضـــمن اJــكـــلــفــون بـــالــتــفـــتــيش حتـــضــيــر
Xبها وتنسيق عمليات الفحص في ع XكلفـJالتدخالت ا

اJكان  ووضع التقارير.
ولهذا الغرض : 

XـــوظـــفـــJـــارســـون الـــســــلـــطـــة الـــســــلـــمـــيـــة عـــلـى ا� -
qحتت تصرفهم XوضوعJا

- يــبـادرون بـكـل فـحص مـطــابق لألحـكــام الـقـانــونـيـة
qعمول بها التي تدخل في إطار مهمتهمJوالتنظيمية ا

- يعلمون بانـتظام اJفتش العام للجمارك عن سير
أعمالهم في اJيدان.

اJـادة اJـادة 18 :  : تـلــغى أحـــكــام اJـرســــوم الـتــنــفـيـذي رقم
91 - 195 مــــــكــــــرر اJــــــؤرخ في 18 ذي الــــــقــــــعــــــدة عـــــام 1411

اJــوافق أول يـونـيــو سـنـة q1991 اJــعـدل واJـتــمم واJـذكـور
أعالهq باستثناء أحكام اJادة األولى منه.

اJاداJادّة ة 19 : : ينشر هـذا اJرسوم في اجلريـدة الرّسميّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــرّر بـــاجلـــزائـــر في 17 صـــفـــر عـــام 1429 اJــوافق 24
فبراير سنة 2008.

عبد العزيز بلخادمعبد العزيز بلخادم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــــرسرســــوم وم تــــنــــفـيــــذيذيّ رقم  رقم 08 -  - 70  م  مـؤرؤرّخ في خ في 19 ص صــــفــــر عر عـامام
1429 اJ اJــــــــوافق وافق 26  ف  فــــــــبــــــــرايرايــــــر سر ســــــــنــــــة ة q q2008 يــــــــتــــــــضــــــمنمن

تــــأسأسـيس ميس مـنــــحـة جة جـزافزافـيــــة تة تـعـويويــــضـيـة لة لـفــــائـائــدة بدة بـعضعض
اJاJــــــــوظوظــــــــفــــــــيـن واألعـيـن واألعـــــــــوان الوان الــــــــعــــــــمــــــــومومــــــــيــــــX الX الــــــــتــــــــابابــــــــعــــــــيـنيـن

للمؤسسـات واإلدارات العمـوميـة.للمؤسسـات واإلدارات العمـوميـة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

qإنّ رئيس احلكومة

- بـنـاء على الـدسـتـورq السيّـمـا اJـادتان 85 - 4 و125
q(الفقرة 2) منه

- و�ـــــــقـــــــتــــــــضى األمــــــــر رقم 06 - 03 اJــــــــؤرخ في 19
جــمــادى الـثــانــيــة عـام 1427 اJـوافق 15 يــولـيــو ســنـة 2006

qتضمن القانون األساسي العام للوظيفة العموميةJوا

- و�ــــــقـــــتــــــضى اJــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 07 - 172
اJـؤرخ في 18 جــمــادى األولى عـام 1428 اJـوافق 4 يــونــيـو

qرئيس احلكومة Xتضمن تعيJسنة 2007 وا

- و�ــــــقـــــتــــــضى اJــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 07 - 304
اJــؤرخ في 17 رمـــضـــان عــام 1428 اJــوافق 29 ســبـــتـــمـــبــر
ســنــة 2007 الــذي يـــحــدد الـــشــبــكـــة االســتـــداللــيــة Jـــرتــبــات

qونظام دفع رواتبهم XوظفJا

اJبلــغ (دج)اJبلــغ (دج)األصنـافاألصنـاف

1 إلى 6
7 و 8

9  و10
11  إلى 17

3200

2500

2000

1500

اJــاداJــادّة ة 4 : :  تـــوضح كـــيــفـــيـــات تــطـــبــيــق هــذا اJـــرســوم
�ـــوجب تـــعـــلــيـــمـــة وزاريــة مـــشـــتــركـــة بـــX وزيــر اJـــالـــيــة

والسلطة اJكلفـة بالوظيفة العمومية. 

اJاداJادّة ة 5 : :  تـسري أحـكام هـذا اJرسـوم ابتداء من أول
يناير سنة 2008.

اJاداJادّة ة 6 : :  ينـشر هـذا اJرسـوم في اجلريـدة الرّسـميّة
للجمهوريّـة اجلزائريّـة الدّ�قراطيّـة الشّعبيـّة.

حـــرّر بـــاجلـــزائـــر في 19 صـــفـــر عـــام 1429 اJــوافق 26
فبراير سنة 2008.

عبد العزيز بلخادمعبد العزيز بلخادم
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2 مارس سنة  مارس سنة 2008 م م

�ــوجـب مــرســوم رئـــاسيّ مــؤرّخ في 25 مــحــرّم عـــام
1429 اJــوافق 2 فـــبــرايــر ســنــة 2008 تــنــهى مـــهــام الــسّــادة

اآلتية أسماؤهم بصفتهم محافظX للغابات في الواليات
اآلتيةq لتكليفهم بوظائف أخـرى :

qديةJفي والية ا qأحمد قاري -
qفي والية النعامة qعبد الكر� بوزيان -

- أحمد عبد اللهq في والية عX تيموشنت.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مرسمرسـوم وم رئاسيرئاسيّ مؤر مؤرّخ فيخ في25  محرمحرّم عام م عام 1429 اJوافـق  اJوافـق 2
 ف فـبـرايرايـر سر سـنة نة q 2008 يت q يتـضـمّن إنن إنـهاء هاء مـهـام مـهـام اJاJـديرةديرة
الالــــــعـعـــــــــامامّـــــــــة لة لــــــــلــــــمــــــــركـركـــــــــز الز الــــــــوطوطــــــنـي Jي Jــــــراقراقــــــــبــــــــة الة الــــــــبــــــذورذور

والشتـائل وتصديقها.والشتـائل وتصديقها.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجـب مــرســوم رئـــاسيّ مــؤرّخ في 25 مــحــرّم عـــام
1429 اJــوافق 2 فــبـــرايــر ســـنــة 2008 تــنــهى مـــهــام اآلنــســة

نـاديــة حـجـرسq بــصـفــتـهــا مـديــرة عـامّــة لـلــمـركـز الــوطـني
Jــراقـــبـــة الـــبــذور والــشـــتــــائل وتـــصــديــقـــهـــاq لــتـــكــلــيـــفــهـــا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبوظيفـة أخــرى.
مرسمرسـوم وم رئـاسيرئـاسيّ مؤر مؤرّخ فيخ في25  مـحـرمـحـرّم عام م عام 1429 اJـوافـق  اJـوافـق 2
فـبـرايـر سـنة فـبـرايـر سـنة q2008  يـتـضـمq  يـتـضـمّن إنـهـاء ن إنـهـاء مـهـام مـهـام مـديرينمـديرين

.Xوطنيت Xحلظيرت.Xوطنيت Xحلظيرت
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجـب مــرســوم رئـــاسيّ مــؤرّخ في 25 مــحــرّم عـــام
1429 اJـوافق 2 فـبـرايـر سـنـة 2008 تـنـهـى مـهـام الـسّـيـدين

qXوطنـيت Xاآلتي اسمـاهمـا بصـفتـهمـا مديـرين حلظـيرتـ
:Xأخري Xلتكليفهما بوظيفت

- عــــلـي طــــواهـــــريـــــةq مــــديــــر احلـــــظــــيــــرة الــــوطــــنــــيــــة
q(البليدة) بالشريعة

- علي لوكـاسq مديـر احلظيـرة الوطـنية بـثنـية احلد
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ(تيسمسيلت).

مرسمرسـوم وم رئـاسيرئـاسيّ مؤر مؤرّخ فيخ في25  مـحـرمـحـرّم عام م عام 1429 اJـوافـق  اJـوافـق 2
فـبـرايــر سـنـة فـبـرايــر سـنـة q 2008 يــتـضـم q يــتـضـمّن إنــهـاء ن إنــهـاء مــهـام  مــهـام  مـكــلمـكــلّـفـةـفـة
بالدبالدّراسات والتراسات والتّلخيص بوزارة السلخيص بوزارة السّكن والعمران.كن والعمران.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
�ــوجـب مــرســوم رئـــاسيّ مــؤرّخ في 25 مــحــرّم عـــام
1429 اJــوافق 2 فــبـــرايــر ســـنــة 2008 تــنــهى مـــهــام اآلنــســة

فـــــوزيــــــة ســــعــــــديq بـــــصــــفــــتــــهــــا مــــكـــــلّــــفــــــة بــــالــــدّراســـــات
والـتّـلـخيـص بوزارة الـسّــكن والـعـمـرانq إلعـــادة إدمـاجـهـا

في رتبتها األصليـة.

مـرسـوم رئـاسيمـرسـوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ فيخ في25  مـحـرمـحـرّم عام م عام 1429 اJـوافـق  اJـوافـق 2
فــبـــرايــر ســـنــة فــبـــرايــر ســـنــة q q2008 يـــتــضـــميـــتــضـــمّن إنــهـــاء مــهـــام مــديــرن إنــهـــاء مــهـــام مــديــر

بالوكالة الوطنيبالوكالة الوطنيّة لتثمX موارد احملروقات.ة لتثمX موارد احملروقات.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجـب مــرســوم رئـــاسيّ مــؤرّخ في 25 مــحــرّم عـــام
1429 اJــوافق 2 فـــبــرايــر ســنــة 2008 تــنــهـى مــهــام الــسّـــيــد

ســيـد عــلي بــوسـدرةq بــصــفـته مــديــرا بـالــوكـالــة الــوطـنــيّـة
لتثمX موارد احملروقاتq بناء على طلبه.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرسـوم مـرسـوم رئـاسيرئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ فيخ في25  مـحـرمـحـرّم عام م عام 1429 اJـوافـق  اJـوافـق 2
فــبـــرايــر ســـنــة فــبـــرايــر ســـنــة q2008 يــتـــضــمq يــتـــضــمّـن إنــهـــاء ـن إنــهـــاء مــهـــام مــهـــام نــائبنــائب

مدير بوزارة اجملاهدين.مدير بوزارة اجملاهدين.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجـب مــرســوم رئـــاسيّ مــؤرّخ في 25 مــحــرّم عـــام
1429 اJــوافق 2 فـــبــرايــر ســنــة 2008 تــنــهـى مــهــام الـــسّــيــد

الـسـعـدي لــنـوارq بـصــفـته نـائب مــديــر لـدراســـات تـنـظـيم
الــبــطــاقــيــات واحملــفـــوظــات بــوزارة اجملــــاهــدينq إلحــالــتـه

عـلى التّقــاعـد.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرسـوم مـرسـوم رئـاسيرئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ فيخ في25  مـحـرمـحـرّم عام م عام 1429 اJـوافـق  اJـوافـق 2
فـــبــرايــر ســنــة فـــبــرايــر ســنــة q2008 يــتــضــمq يــتــضــمّـن إنــهــاء ـن إنــهــاء مــهــام مــهــام اJــديــراJــديــر

العامالعامّ للديوان الوطني للمطبوعات اJدرسية. للديوان الوطني للمطبوعات اJدرسية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجـب مــرســوم رئـــاسيّ مــؤرّخ في 25 مــحــرّم عـــام
1429 اJــوافق 2 فـــبــرايــر ســنــة 2008 تــنــهـى مــهــام الـــسّــيــد

أحــــسن الغــــاq بـــصــــفـــتـه مـــديــــرا عـــامــــا لـــلــــديـــوان الــــوطـــني
للمطبوعات اJدرسيةq لتكليفه بوظيفة أ خـرى.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مــرســـومــان رئـــاســيمــرســـومــان رئـــاســيّــان مـــؤرــان مـــؤرّخــان فيخــان في25  مــحــرمــحــرّم عــام م عــام 1429
2  فــبـرايــر ســنـة   فــبـرايــر ســنـة q2008 يــتــضـمq يــتــضـمّــنــان إنــهـاءــنــان إنــهـاء اJـوافـق اJـوافـق 

مهام مهام محافظX للغابات في الواليات.محافظX للغابات في الواليات.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجـب مــرســوم رئـــاسيّ مــؤرّخ في 25 مــحــرّم عـــام
1429 اJــوافق 2 فـــبــرايــر ســنــة 2008 تــنــهى مـــهــام الــسّــادة

اآلتـــيـــة أســــمـــاؤهمq بـــصـــفـــتـــهـم مـــحـــافـــظـــX لـــلـــغـــابـــات في
الـواليات اآلتيــة :

qفي والية بجاية qمحمد عرافه -
qفي والية سيدي بلعباس qمحمد معزوز -

qفي والية إيليـزي qقويدر حمدوش -
- محمد خالديq في والية عX الدفلى.

مراسيم فرديمراسيم فرديّةمراسيم فرديمراسيم فرديّة
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مـرسـوم مـرسـوم رئـاسيرئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ فيخ في25  مـحـرمـحـرّم عام م عام 1429 اJـوافـق  اJـوافـق 2
فـبـرايـر سـنـة فـبـرايـر سـنـة q2008 يـتـضـمq يـتـضـمّن تـعـيـX الـكاتـب الـعامن تـعـيـX الـكاتـب الـعامّ

لبلدية تيزي وزو.لبلدية تيزي وزو.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجـب مــرســوم رئـــاسيّ مــؤرّخ في 25 مــحــرّم عـــام
1429 اJــوافق 2 فــبـــرايــر ســـنــة 2008 يـــعــيّن الـــسّــيـــد مــراد

أستواتيq كاتبا عاما لبلدية تيزي وزو.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرسـوم مـرسـوم رئـاسيرئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ فيخ في25  مـحـرمـحـرّم عام م عام 1429 اJـوافـق  اJـوافـق 2
فـبـرايــر سـنـة فـبـرايــر سـنـة q2008 يـتـضــمq يـتـضــمّن تـعـيـX نــائـبي مـديـرن تـعـيـX نــائـبي مـديـر

بوزارة التبوزارة التّجـارة.جـارة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجـب مــرســوم رئـــاسيّ مــؤرّخ في 25 مــحــرّم عـــام
1429 اJـوافق 2 فـبـرايـر سـنـة 2008 يـعـيّن الــسّـيـدان اآلتي

اسماهما نائبي مدير بوزارة التّجــارة :
qنائب مدير للمراقبة احلدودية qنادر بن خالد -

- أحــمـــد رشـــيـــدq نــائـب مــديـــر لإلجـــراءات والـــطــرق
الرّسميّـة للتحـاليل.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مـرسـوم مـرسـوم رئـاسيرئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ فيخ في25  مـحـرمـحـرّم عام م عام 1429 اJـوافـق  اJـوافـق 2
فبـراير سنة فبـراير سنة q2008 يتضمq يتضمّن تـعيX مديـر التن تـعيX مديـر التّجـارةجـارة

في واليـة تبسـة.في واليـة تبسـة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجـب مــرســوم رئـــاسيّ مــؤرّخ في 25 مــحــرّم عـــام
1429 اJــوافــق 2 فــبــــرايــــر ســـنــــة 2008 يــعـــــيّن الـــسّــــيــــد

عبــد اللطيف عيشاويq مديرا للتّجارة في والية تبسة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرسـوم مـرسـوم رئـاسيرئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ فيخ في25  مـحـرمـحـرّم عام م عام 1429 اJـوافـق  اJـوافـق 2
فبراير سنة فبراير سنة q2008 يتضمq يتضمّن تعيX مدير اجملاهدينن تعيX مدير اجملاهدين

في والية إيليـزي.في والية إيليـزي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجـب مــرســوم رئـــاسيّ مــؤرّخ في 25 مــحــرّم عـــام
1429 اJـوافق 2 فـبـرايــر سـنـة 2008 يـعـيّـن الـسّـيــد الـطـيب

بولعوادq مديرا للمجاهدين في والية إيليـزي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرسـوم مـرسـوم رئـاسيرئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ فيخ في25  مـحـرمـحـرّم عام م عام 1429 اJـوافـق  اJـوافـق 2
فـبـرايـر سـنـة فـبـرايـر سـنـة q2008 يـتـضـمq يـتـضـمّن تـعـيـX مـديـر الـبـيـئةن تـعـيـX مـديـر الـبـيـئة

في واليـة اجللفـة.في واليـة اجللفـة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجـب مــرســوم رئـــاسيّ مــؤرّخ في 25 مــحــرّم عـــام
1429 اJـوافق 2 فــبـرايــر ســنـة 2008 يـعــيّن الــسّـيــد بـوعالم

قصريq مديرا للبيئة في والية اجللفـة.

مـرسـوم مـرسـوم رئـاسيرئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ فيخ في25  مـحـرمـحـرّم عام م عام 1429 اJـوافـق  اJـوافـق 2
فــبـرايــر ســنـة فــبـرايــر ســنـة q 2008 يـتــضــم q يـتــضــمّن إنــهـاء مــهــام رئـيسن إنــهـاء مــهــام رئـيس

.XهنيJديوان وزير التكوين والتعليم ا.XهنيJديوان وزير التكوين والتعليم ا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجـب مــرســوم رئـــاسيّ مــؤرّخ في 25 مــحــرّم عـــام
1429 اJــوافق 2 فـــبــرايــر ســنــة 2008 تــنــهـى مــهــام الـــسّــيــد

محـمـود بـومعـزةq بـصـفتـه رئيـسـا لـديوان وزيـر الـتـكوين
والتعليم اJهنيqX إلحالته على التّقـاعد.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مرسمرسـوم وم رئاسيرئاسيّ مؤر مؤرّخ فيخ في25  محرمحرّم عام م عام 1429 اJوافـق  اJوافـق 2
 ف فــــبــــــرايرايــــــر سر ســــــنــــة ة q  2008 ي  q يــــتــــــضــــمّـن تن تــــعــــــيــــX مX مــــــكــــلّف
بــــــالالــــــدّراسراســــــات والات والــــــتّــــــلــــــخــــــيـص لص لــــــدى مدى مــــــصــــــالح رئالح رئــــــيسيس

احلكـومــة.احلكـومــة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجـب مــرســوم رئـــاسيّ مــؤرّخ في 25 مــحــرّم عـــام
1429 اJوافق 2 فبـراير سـنة 2008 يـعيّن الـسّيـد مصـطفى

عـــريشq مـــكــلّـــفـــا بــالـــدّراســات والـــتّـــلــخـــيص لـــدى مـــصــالح
رئيس احلكـومـة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مرسمرسـوم وم رئـاسيرئـاسيّ مؤر مؤرّخ فيخ في25  مـحـرمـحـرّم عام م عام 1429 اJـوافـق  اJـوافـق 2
Xمــفــتــشــ Xن تــعــيـــXمــفــتــشــ Xيــتـــضــمّن تــعــيـــ q يــتـــضــم q 2008 فــبـــرايـــر ســـنــة فــبـــرايـــر ســـنــة

بالـواليــات.بالـواليــات.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجـب مــرســوم رئـــاسيّ مــؤرّخ في 25 مــحــرّم عـــام
1429 اJـوافق 2 فــبــرايــر ســنـة 2008 يــعــيّن الــسّــادة اآلتــيـة

أسماؤهم مفتّشX بالواليات اآلتية :
qبوالية أدرار qعبد الله بوسعيد -
qبوالية البويرة qصغير سعود -

qبوالية تامنغست qشريف دريوش -
- عبد القادر مليانيq بوالية سيدي بلعباس.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مـرسـوم مـرسـوم رئـاسيرئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ فيخ في25  مـحـرمـحـرّم عام م عام 1429 اJـوافـق  اJـوافـق 2
Xأمـنـاء عـامـ Xن تـعـيـXأمـنـاء عـامـ Xيـتــضـمّن تـعـيـ qيـتــضـم q2008 فـبـرايــر سـنـة فـبـرايــر سـنـة

لدى رؤسـاء الدوائر.لدى رؤسـاء الدوائر.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجـب مــرســوم رئـــاسيّ مــؤرّخ في 25 مــحــرّم عـــام
1429 اJـوافق 2 فــبــرايــر ســنـة 2008 يــعــيّن الــسّــادة اآلتــيـة

أسماؤهم أمناء عامX لدى رؤساء الدوائر اآلتية :
qدائرة احليزر في  والية البويرة qرشيد روام -

- مــحـــمــــد بــلـــقـــــــاســـميq دائــــــرة عـــX بــســــــام في
qواليـة البويــرة

qدائرة مغيلة في والية تيارت qمحمد طعام -
- مـــقــــداد بـــــــراهـــيــمـيq دائــــرة بـــني ســـلـــيـــمــان في

qديـةJواليـة ا
- عبد اJالك بختاويq دائرة إيليـزي.
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مـرسـوم مـرسـوم رئـاسيرئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ فيخ في25  مـحـرمـحـرّم عام م عام 1429 اJـوافـق  اJـوافـق 2
فـبـرايـر سـنة فـبـرايـر سـنة q2008 يـتـضمq يـتـضمّن تـعـيـX مديـر الـصن تـعـيـX مديـر الـصّـحةـحة

والسوالسّكان في والية إيليـزي.كان في والية إيليـزي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجـب مــرســوم رئـــاسيّ مــؤرّخ في 25 مــحــرّم عـــام
Xـوافق 2 فــبـرايــر ســنـة 2008 يــعـيّـن الـسّــيـد يــاسـJ1429 ا

ستيتيq مديرا للصّحة والسّكان في والية إيليزي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرسـوم مـرسـوم رئـاسيرئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ فيخ في25  مـحـرمـحـرّم عام م عام 1429 اJـوافـق  اJـوافـق 2
فـبـرايـر سـنة فـبـرايـر سـنة q2008 يـتـضمq يـتـضمّن تـعـيX مـديـر الثـقـافةن تـعـيX مـديـر الثـقـافة

في والية اJسيلـة.في والية اJسيلـة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجـب مــرســوم رئـــاسيّ مــؤرّخ في 25 مــحــرّم عـــام
1429 اJـوافق 2 فــبـرايــر ســنـة 2008 يـعــيّن الــسّــيـد مــحــمـد

حـــــاج مــيـهــــوب ســيـدي مـــــوسىq مــديــــرا لــلـثــقـــافــــــــة
فـي واليـة اJسيلــة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مـرسـوم مـرسـوم رئـاسيرئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ فيخ في25  مـحـرمـحـرّم عام م عام 1429 اJـوافـق  اJـوافـق 2
فبـراير سنة فبـراير سنة q2008 يتضـمq يتضـمّن تعيX مـدير "اJدرسةن تعيX مـدير "اJدرسة

العليا للفنون اجلميلة أحمد ورابح عسلة".العليا للفنون اجلميلة أحمد ورابح عسلة".
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجـب مــرســوم رئـــاسيّ مــؤرّخ في 25 مــحــرّم عـــام
1429 اJــوافق 2 فـــبــرايــر ســنــة 2008 يــعــيّـن الــسّــيــد نــصــر

الـدين قـصـابq مـديـرا "لـلمـدرسـة الـعـلـيـا للـفـنـون اجلـمـيـلة
أحمد ورابح عسلة".

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مـرسـوم مـرسـوم رئـاسيرئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ فيخ في25  مـحـرمـحـرّم عام م عام 1429 اJـوافـق  اJـوافـق 2
فـبـرايـر سـنة فـبـرايـر سـنة q2008 يتـضـمq يتـضـمّن تـعـيـX رئـيس ديوانن تـعـيـX رئـيس ديوان

وزير االتصال.وزير االتصال.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجـب مــرســوم رئـــاسيّ مــؤرّخ في 25 مــحــرّم عـــام
1429 اJـوافق 2 فـبـرايــر سـنـة 2008 يـعـيّـن الـسّـيــد سـعـدان

عياديq رئيسا لديوان وزير االتصال.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرسـوم مـرسـوم رئـاسيرئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ فيخ في25  مـحـرمـحـرّم عام م عام 1429 اJـوافـق  اJـوافـق 2
فـبـرايــر سـنـة فـبـرايــر سـنـة q2008 يـتـضــمq يـتـضــمّن تـعـيـX نــائـبي مـديـرن تـعـيـX نــائـبي مـديـر

بوزارة االتصال.بوزارة االتصال.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـــرسوم رئـــاسيّ مـؤرّخ في 25 مـحرّم عـام
1429 اJوافق 2 فبـراير سـنة 2008 تـعيّن الـسّـيدة والـسّـــيد

اآلتي اســماهما نــائــبي مديـر بوزارة االتصال :
- ويـــــزة ولــــد الــــســـــعــــيـــــدq نــــائــــبـــــة مــــديــــر لـالتــــصــــال

qؤسساتي واالجتماعيJا
- فريد أوشريفq نائب مدير للمبادالت الثنائية.

مـرسـوم مـرسـوم رئـاسيرئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ فيخ في25  مـحـرمـحـرّم عام م عام 1429 اJـوافـق  اJـوافـق 2
فـبـرايـر سـنة فـبـرايـر سـنة q2008 يتـضـمq يتـضـمّن تـعـيـX رئـيس ديوانن تـعـيـX رئـيس ديوان

وزير التربية الوطنية.وزير التربية الوطنية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجـب مــرســوم رئـــاسيّ مــؤرّخ في 25 مــحــرّم عـــام
1429 اJـوافق 2 فــبــرايــر ســنـة 2008 يــعــيّن الــسّــيــد أحـسن

الغاq رئيسا لديوان وزير التربية الوطنية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرسـوم مـرسـوم رئـاسيرئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ فيخ في25  مـحـرمـحـرّم عام م عام 1429 اJـوافـق  اJـوافـق 2
فـــبـــرايــــر ســـنـــة فـــبـــرايــــر ســـنـــة q2008 يـــتــــضـــمq يـــتــــضـــمّن تـــعـــيـــX مـــديـــرينن تـــعـــيـــX مـــديـــرين

بوزارة الفالحة والتنمية الريفية.بوزارة الفالحة والتنمية الريفية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجـب مــرســوم رئـــاسيّ مــؤرّخ في 25 مــحــرّم عـــام
1429 اJـوافق 2 فـبـرايـر سـنة 2008 تـعيّـن اآلنـسـة والـسّـيد

اآلتـي اســــــمـــــــاهـــــــمـــــــــا مـــــــديـــــــــريــن بـــــــــوزارة الــــــفـالحــــــــــة
والتنميـــة الـريفيــة :

- نـــــاديــــــة حـــجـــــرسq مـــديـــــرة حلــــمـــايـــة الــــنـــبـــاتـــات
qوالـرقابة التقنيـة

- نـــور الــديـن رجـــالq مــديـــرا لــلـتــنـمـيــة الـفـالحـيـة
في اJناطق اجلافّـة وشبه اجلافّـة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مـرسـوم مـرسـوم رئـاسيرئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ فيخ في25  مـحـرمـحـرّم عام م عام 1429 اJـوافـق  اJـوافـق 2
Xمــحــافــظـ Xن تــعــيــXمــحــافــظـ Xيــتــضــمّن تــعــيــ qيــتــضــم q2008 فــبـــرايــر ســـنــة فــبـــرايــر ســـنــة

للغابات في الواليات.للغابات في الواليات.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجـب مــرســوم رئـــاسيّ مــؤرّخ في 25 مــحــرّم عـــام
1429 اJـوافق 2 فــبــرايــر ســنـة 2008 يــعــيّن الــسّــادة اآلتــيـة

أسماؤهم محافظX للغابات في الواليات اآلتية :
qفي والية سيدي بلعباس qعبد الكر� بوزيان -

qديةJفي والية ا qعلي طواهرية -
qالدفلى Xفي والية ع qأحمد عبد الله -

- أحمد قاريq في والية عX تيموشنت.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرسـوم مـرسـوم رئـاسيرئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ فيخ في25  مـحـرمـحـرّم عام م عام 1429 اJـوافـق  اJـوافـق 2
فبـراير سنة فبـراير سنة q2008 يـتضمq يـتضمّن تـعيـX مدير احلـظيرةن تـعيـX مدير احلـظيرة

الوطنية في الشريعة (البليدة).الوطنية في الشريعة (البليدة).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجـب مــرســوم رئـــاسيّ مــؤرّخ في 25 مــحــرّم عـــام
1429 اJــوافق 2 فــبـــرايـــر ســـنــة 2008 يـــعـــيّـن الــسّـــيـــد عـــلي

لــــوكـــاسq مـــديــــرا لـــلـــحــــظـــيـــرة الــــوطـــنـــيــــة في الـــشــــريـــعـــة
(البليــدة).



مرسمرسـوم وم رئاسيرئاسيّ مؤر مؤرّخ فيخ في25  محرمحرّم عام م عام 1429 اJوافـق  اJوافـق 2
 ف فـبـرايرايـر سر سـنة نة q2008 يq يـتـضـمّن تن تـعيعيـX اXJ اJـديديـر الر الـعامعامّ
لـلـديديـوان الوان الـوطوطـني ألعني ألعـضـاء اJاء اJـعـوقوقـX االصX االصـطـنـاعاعـيـة

ولواحقهــا.ولواحقهــا.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجـب مــرســوم رئـــاسيّ مــؤرّخ في 25 مــحــرّم عـــام
1429 اJــوافق 2 فــبـــرايـــر ســـنــة 2008 يـــعــيّـن الــسّـــيـــد فــاحت

XــعــوقــJمــديــرا عـــامــا لــلــديــوان الــوطــنـي ألعــضــاء ا qجالل
االصطناعية ولواحقها.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مـرسـوم مـرسـوم رئـاسيرئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ فيخ في25  مـحـرمـحـرّم عام م عام 1429 اJـوافـق  اJـوافـق 2
فــبـرايــر ســنـة فــبـرايــر ســنـة q2008 يـتــضـمq يـتــضـمّن تــعـيــX نـائب مــديـرن تــعـيــX نـائب مــديـر

بوزارة الصبوزارة الصّيد البحري واJوارد الصيد البحري واJوارد الصّيدية.يدية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجـب مــرســوم رئـــاسيّ مــؤرّخ في 25 مــحــرّم عـــام
1429 اJــوافق 2 فــبــرايــر ســنـة 2008 يــعـيّـن الــسّــيــد جــمـال

تــبـرقــوقتq نـائب مــديــر لـتــنـظــيم اJـهــنـة بــوزارة الـصّــيـد
البحري واJوارد الصّيدية.

مرسمرسـوم وم رئاسيرئاسيّ مؤر مؤرّخ فيخ في25  محرمحرّم عام م عام 1429 اJوافـق  اJوافـق 2
 ف فــــــــبــــــــرايرايــــــر سر ســــــــنــــــة ة q2008 يq يــــــتــــــضــــــمّـن تن تــــــعــــــيــــــX رئX رئــــــيسيس

دراسات بوزارة االتصال.دراسات بوزارة االتصال.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�وجب مـــرسوم رئـاسيّ مـــؤرّخ في 25 محرّم عـام
1429 اJـــــــوافق 2 فـــــبـــرايـــر ســـنـــة 2008 يـــعـــــيّـن الـــــسّـــيـــد

بوبكر بومـعــزوزةq رئيــسا للـدّراسات باJكتب الوزاري
لألمـن الداخلي في اJؤســسة بوزارة االتصال.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مرسمرسـوم وم رئاسيرئاسيّ مؤر مؤرّخ فيخ في25  محرمحرّم عام م عام 1429 اJوافـق  اJوافـق 2
 ف فـبـرايرايـر سر سـنة نة q2008 يq يـتـضمضمّن تن تـعـيـX مديX مديـر اJر اJـعـهدهد
الوطني اJتالوطني اJتـخصخصّص في التكوين اJهني باحملمديةص في التكوين اJهني باحملمدية

(اجلــزائـر).(اجلــزائـر).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـــــرســـــوم رئـــاسـيّ مــــؤرّخ في 25 مـــحــــرّم
عــام 1429 اJـوافــق 2 فــبـراير سـنة 2008 يعـــيّن الــسّـيد
المــX دمــبــريq مــديــرا لــلــمــعـهــد الــوطــني اJــتــخــصّص في

التكوين اJهني باحملمدية (اجلزائر).

قرارات? مقرقرارات? مقرّرات? آراءرات? آراء
- وبــعــد االطالع عــلى اJــرســوم الـرّئــاسيّ اJــؤرّخ في
19 شــعـــبــان عــام 1428 اJــوافق أوّل ســبـــتــمــبـــر ســنــة 2007

واJــــتـــضـــمّـن تـــعـــيــــX الـــسّـــيــــد فـــريـــد بــــاقـــةq مـــديــــرا عـــامـــا
qاليةJللميزانية بوزارة ا

يقريقرّر ما يأتي :ر ما يأتي :

اJـاداJـادّة األولى : ة األولى : يـفـوّض إلى السّـيـد فـريـد بـاقـةq اJـدير
الــعــام لـلــمــيــزانــيــةq اإلمــضــاء في حــدود صالحــيــاتهq بــاسم
وزيـر اJالـيّـةq عـلى جـميع الـوثـائق واJـقـرّرات �ا في ذلك

القرارات.

2 : : يـــــــنــــــشــــــــر هــــــــذا الــــــقـــــــرار فـي اجلــــــــريــــــدة اJـــــاداJـــــادّة ة 
الــــرّســـمـــيّـــة لـــلـــجــــمـــــهـــوريّـــة اجلـــــزائـــريّــــة الـــدّ�ــــقـــراطـــيّـــة

الشّعبيّة.

حـــرّر بـــاجلــــزائـــر في 30 مـــحـــرّم عـــام 1429 اJــــوافق 7
فبراير سنة 2008.

كريــم جوديكريــم جودي

وزارة اCاليةوزارة اCالية
قــرار مــؤرقــرار مــؤرّخ في خ في 30  مــحــرمــحــرّم عــام م عــام 1429 اJــوافق  اJــوافق 7    فــبــرايــرفــبــرايــر
سـنــة سـنــة q2008 يـتـضـمq يـتـضـمّن تـفـويض اإلمـضـاء إلى اJـديـرن تـفـويض اإلمـضـاء إلى اJـديـر

العام للميزانيةالعام للميزانية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

qاليّةJإنّ وزير ا
- �قـتـضى اJـرسـوم الـرئـاسيّ رقم 07 - 173 اJـؤرخ
في 18 جـــمـــادى األولى عــام 1428 اJــوافق 4 يــونـــيـــو ســـنــة

qأعضاء احلكومة Xتضمن تعيJ2007 وا 

- و�ــــقـــتــــضى اJــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذيّ رقم 07 - 186
اJـؤرخ في25  جـمـادى األولى عام 1428 اJـوافق 11 يـونـيو
ســــنــــة 2007 الــــذي يـــــرخّص ألعـــــضــــاء احلــــكـــــومــــة تـــــفــــويض

 qإمضائهم
- و�قتـضى اJرسوم التّنفيذيّ رقم 07 - 364 اJؤرّخ
في 18 ذي القـعـدة عام 1428 اJـوافق 28 نـوفـمبـر سـنة 2007

qاليّةJركزية في وزارة اJتضمّن تنظيم اإلدارة اJوا
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