
العدد العدد 26
السالسّنة التاسعة واألربعوننة التاسعة واألربعون

االشتراكاالشتراك
سنويسنويّ

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

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

اجلزائر
تونس
اHغرب
ليبيا

موريطانيا

بلدان خارج دول
اHغرب العربي

سنـةسنـة

1070,00 د.ج د.ج

2140,00 د.ج د.ج

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

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

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

سنـةسنـة

2675,00 د.ج د.ج

5350,00 د.ج د.ج

تزاد عليها
نفقات اإلرسال

اخلميس اخلميس 11  جمادى الثانية عام  جمادى الثانية عام 1433 هـ هـ
اHوافق اHوافق 3 مايو سنة مايو سنة 2012 م

اإلدارة والتّحرير
األمانة العاماألمانة العامّة للحكومةة للحكومة

WWW.JORADP.DZ

الطّبع واالشتراك
اHطبعة الراHطبعة الرّسميسمّية

حي البساتsW بئر مراد رايسs ص.ب 376 - اجلزائر - محطة
الهاتف :.021.54.35.06. إلى 09 

021.65.64.63

الفاكس.021.54.35.12.
ح.ج.ب .50-3200  اجلزائر

Télex.:.65.180.IMPOF.DZ
060.300.0007.68.KG بنك الفالحة والتّنمية الرّيفيّة
حساب العملة األجنبيّة للمشتركW خارج الوطن
بنك الفالحة والتّنمية الرّيفيّة 060.320.0600.12
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فهرسفهرس
نــظــمنــظــم

اجمللس الدستوري

النــظــام احملـدد لــقـواعـد عــمــل الـمـجــلس الــدسـتــوري ..........................................................................................

مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة
مـرسـوم تــنـفـيـذي رقم 12- 194 مـؤرخ في 3 جــمـادى الـثــانـيـة عـام 1433 اHـوافق 25 أبـريـل سـنـة s2012 يـحــدد كـيــفـيـات تــنـظـيم
اHسـابقات واالمتحـانـات والفحـوص اHهنيـة في اHؤسـسات واإلدارات العموميـة وإجـرائـهـا ................................
مرسوم تنفيذي رقم 12- 195 مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1433 اHوافق 25 أبريل سنة s2012 يحدد قائمة اHناصب العليا
لــلـمـصــالح اخلـارجـيـــة لــوزارة األشـغـــال الـعـمــومـيــة وشـــروط االلـتـحـــاق بـهــذه اHــنـاصــب  وكـــذا الـزيــادة االســتـداللـيــة
اHرتبطـة بهـا .............................................................................................................................................
مـرسـوم تــنـفـيـذي رقم 12- 196 مـؤرخ في 3 جـمـادى الـثـانـيـة عـام 1433 اHـوافق 25 أبـريـل سـنة s2012 يـتـضـمن إنـشـاء مـتـحف
عمومي وطني للفن والتاريخ Hدينة تلمسان ..................................................................................................
مـرسـوم تـنـفـيـذي رقم 12- 197 مـؤرخ في 3 جـمـادى الـثـانـيـة عام 1433 اHـوافق 25 أبـريـل سـنة s2012  يـتـضـمن إنـشـاء مـتـحف
عمومي وطني لآلثار اإلسالمية Hدينة تلمسان ................................................................................................

مراسيم فرديمراسيم فرديّة
مـرسـوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 16  جـمـادى األولـى عام 1433 اHـوافق 8 أبـريـل سـنة s2012 يـتـضـمّن إنـهـاء مـهـام مـفـتش بـاHـفـتـشـيـة
العامة لوالية اجلزائر .................................................................................................................................
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16  جمادى األولى عام 1433 اHـوافـق 8 أبـريل سـنة s2012 يتـضـمّن إنـهاء مهام مكلّف بالدّراسات
والتلخيص بوزارة اHاليّة ..........................................................................................................................
مرسـوم رئاسيّ مؤرّخ في 16  جمادى األولى عام 1433 اHوافق 8 أبريل سنة s2012 يـتضمّن إنهـاء مهام مكلّف بـالتفتيش في
اHفتشية العامة للمصالح اجلبائية بوزارة اHاليّة ..........................................................................................
مـرســومــان رئـاســيّــان مــؤرّخـان في 16  جـمــادى األولى عـام 1433 اHـوافق 8 أبـريـل سـنـة s2012 يــتــضــمّـنــان إنــهـاء مــهــام نـوّاب
مديرين بوزارة الشؤون الدينية واألوقــاف .................................................................................................
مــرسـوم رئــاسيّ مــؤرّخ في 16  جــمــادى األولـى عـام 1433 اHـوافق 8 أبــريـل ســنـة s2012 يــتــضــمّن إنــهــاء مــهــام مــديــر الــشـؤون
الدينية في والية البليدة ...........................................................................................................................
مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 16  جـمـادى األولـى عام 1433 اHـوافق 8 أبـريـل سـنة s2012 يـتضـمّن إنـهـاء مـهـام مـكـلّف بـالـدّراسات
والتلخيص بوزارة األشغال العمومـية .........................................................................................................
مــرسـوم رئــاسيّ مــؤرّخ في 16  جـمــادى األولى عـام 1433 اHـوافق 8 أبـريـل سـنـة s2012 يـتــضــمّن إنــهــاء مـهــام مــديــر الـتــعــمــيـر
والبناء في والية تبسة ..............................................................................................................................
مرسـوم رئاسيّ مؤرّخ في 16  جمـادى األولى عام 1433 اHوافق 8 أبريـل سنة s2012 يـتضـمّن إنهـاء مهـام نائـبي مديـر بوزارة
االتصـال ..................................................................................................................................................
مــرسـوم رئــاسيّ مــؤرّخ في 16  جــمــادى األولـى عـام 1433 اHـوافق 8 أبــريـل ســنـة s2012 يــتــضـمّـن تـعــيــW نـائب مــديــر بـوزارة
الداخلية واجلماعات احمللية .........................................................................................................................

مــرسـوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 16  جـمــادى األولى عـام 1433 اHـوافق 8 أبـريـل سـنـة s2012 يـتــضـمّن تـعــيـW الـكــاتب الـعـامّ لــبـلـديـة
غليزان ....................................................................................................................................................
مـراســيم رئـاســيّـة مــؤرّخـة في 16  جـمــادى األولى عـام 1433 اHـوافق 8 أبـريـل سـنـة s2012 تـتــضـمّن الـتّـعــيـW بـوزارة الـشـؤون
اخلارجيّة .................................................................................................................................................
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فهرس (تابع)فهرس (تابع)
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16  جمادى األولى عام 1433 اHوافق 8 أبريل سنة s2012 يتضمّن تعيW نائب مدير بوزارة اHاليّة ..
مـرسـوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 16  جـمـادى األولـى عام 1433 اHـوافق 8 أبـريـل سـنة s2012 يـتـضـمّـن تـعـيـW مـكـلّف بــالـتـفـتـيش في
اHفتشية العامّة للجمارك ..........................................................................................................................
مــرسـوم رئــاسيّ مــؤرّخ في 16  جــمــادى األولـى عـام 1433 اHـوافق 8 أبــريـل ســنـة s2012 يــتــضـمّـن تـعــيــW نـائب مــديــر بـوزارة
اHوارد اHائية ..........................................................................................................................................
مـراســيم رئـاســيّـة مــؤرّخـة في 16  جـمــادى األولى عـام 1433 اHـوافق 8 أبـريـل سـنـة s2012 تـتــضـمّن الـتّـعــيـW بـوزارة الـشـؤون
الدينية واألوقاف ......................................................................................................................................
مـرسـوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 16  جـمـادى األولـى عام 1433 اHـوافق 8 أبـريـل سـنة s2012 يـتـضـمّن تعـيـW اHـديـر الـعامّ لـلـمـؤسـسة
الوطنية للمالحة اجلوية .............................................................................................................................
مــرسـوم رئــاسيّ مــؤرّخ في 16  جــمــادى األولـى عـام 1433 اHـوافق 8 أبــريـل ســنـة s2012 يــتـضــمّن تــعــيـW رئــيس ديــوان وزيـر
األشغال العمومية .....................................................................................................................................
مــرسـوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 16  جـمــادى األولى عـام 1433 اHـوافق 8 أبـريـل سـنـة s2012 يــتـضــمّن تــعـيــW نـائب مــديـر بــجـامــعـة
األمير عبد القادر للعلوم اإلسالمية بقسنطينـة .............................................................................................
Wعميـدي كلـيت Wيـتضـمّنان تـعيـ s2012 وافق 8 أبريـل سنةHمـرسومـان رئاسيّـان مؤرّخان في 16  جمـادى األولى عام 1433 ا
............................................................................................................................................... Wبجامعت
مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 16  جـمـادى األولـى عام 1433 اHـوافق 8 أبـريـل سـنة s2012 يـتـضمّـن تعـيـW مـدير الـتـعـميـر والـبـناء
في والية تبسة .........................................................................................................................................
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16  جمادى األولى عام 1433 اHوافق 8 أبريل سنة s2012 يـتضمّن تعيـW مدير السيـاحة والصناعة
التقليدية في والية تندوف .........................................................................................................................
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16  جمادى األولى عام 1433 اHوافق 8 أبريل سنة s2012 يتضمّن التّعيW بوزارة االتصـال .........

قراراتB مقرقراراتB مقرّراتB آراءراتB آراء
وزارة الدفاع الوطنيوزارة الدفاع الوطني

قــرار وزاري مـــشـــتــرك مـــؤرخ في 24  صــفـــر عــام 1433 اHـــوافق 18  يــنـــايـــر ســـنــة s2012 يـــتـــضــمـن فــتـح شــعـب وفــروع  في
اHـاجـسـتـيـر بـاHدرسـة الـعـسـكـريـة اHتـعـددة الـتـقـنـيات بـالـنـاحـيـة الـعسـكـريـة األولى ويـحـدّد عـدد اHـقاعـد الـبـيـداغـوجـية
اHفتوحة للسنة اجلامعية 2011 - 2012 ...........................................................................................................
قرار وزاري مـشترك مؤرخ في 24  صفـر عام 1433 اHوافق 18  ينـاير سنة s2012 يتـضمن فتح شـعبة في الـتكوين مـا بعد
الــتــدرج اHــتــخــصص بــاHـدرســة الــعــســكــريـة اHــتــعــددة الــتــقـنــيــات بــالــنــاحـيــة الــعــســكــريـة األولـى ويـحــدّد عــدد اHــقــاعـد
البيداغوجية اHفتوحة للسنة اجلامعية 2011 - 2012 .......................................................................................

وزارة الشؤون اخلارجية وزارة الشؤون اخلارجية 
قرار وزاري مـشترك مؤرّخ في 2 جـمادى الـثانـية عام 1433 اHوافق 24 أبريـل سنة s2012 يـتضمن تـعيW عضـوين مساعدين
ضمن اللجنة االنتخابية للمقيمW في اخلارج النتخاب أعضاء اجمللس الشعبي الــوطني ليوم 10 مايو سنة 2012 .....
قرار وزاري مـشترك مؤرّخ في 11  جـمادى الـثانـية عام 1433 اHوافق 3 مايـو سنة s2012 يرخص لـرؤساء اHـراكز  القـنصـلية
التـابـعW لـلمـنـطقـتW اجلـغـرافيـتW األولى والـثـانيـةs بتـأخـير سـاعة اخـتـتام االقـتراع اHـتـعلق بـانتـخـاب أعضـاء اجمللس
الشعبي الــوطني ليوم 10 مايو سنة 2012 .....................................................................................................

وزارة السياحة والصناعة التقليديةوزارة السياحة والصناعة التقليدية
قرار وزاري مـشترك مؤرخ في 27 ذي القـعدة عام 1432 اHوافق 25 أكتـوبر سنة s2011 يحدّد تنـظيم اإلدارة اHركزية لوزارة
السياحة والصناعة التقليدية في مكاتب .......................................................................................................
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 ذي احلجة عام 1432 اHوافق 16 نوفمبر سنة s2011 يتضمن إحداث نشرة رسمية لوزارة
السياحة والصناعة التقليدية .......................................................................................................................
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نــظــمنــظــممراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة
اجمللس الدستوري

النــظـام احملـدد لـقـواعـد عــمــل الـمـجــلس الــدسـتــوري.النــظـام احملـدد لـقـواعـد عــمــل الـمـجــلس الــدسـتــوري.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

sإن اجمللس الدستوري
- بــــنـــــــاء عـــــلـى الــــدســـــتـــــورs الســـــيـّـــــمـــــا اHــــــادة 167

s (الفقرة الثانية) منه
- وبـناء عـلى الـنظـام اHؤرخ في  25 ربـيع األول عام
 1421 اHـوافق  28 يــونـيــو ســنـة  2000 احملــدد لـقــواعــد عـمل

sتممHعدل واHا sاجمللس الدستوري
- و�ـقــتـضى الــقـانـون الــعـضـوي رقم 12- 01 اHـؤرخ
في  18 صــــفــــر عـــام  1433 اHــــوافق  12 يــــنــــايـــر ســــنـــة 2012

sتعلق بنظام االنتخاباتHوا
- و�ـقــتـضى الــقـانـون الــعـضـوي رقم 12- 03 اHـؤرخ
في  18 صــــفــــر عـــام  1433 اHــــوافق  12 يــــنــــايـــر ســــنـــة 2012
الــذي يــحــدد كــيــفــيــات تــوسـيـع حــظـوظ تــمــثــيل اHــرأة في

sنتخبةHاجملالس ا
- و�قتـضى اHرسـوم الرئاسي رقم 89- 143 اHؤرخ
في  5 مـــــحـــــرم عـــــام  1410 اHـــــوافق  7 غـــــشــت ســـــنــــة 1989
واHـتــعـلق بـالــقـواعــد اخلـاصـة بــتـنـظــيم اجملـلس الــدسـتـوري

sتممHعدل واHا sوالقانون األساسي لبعض موظفيه
- و بعـد اHداولـةs يصادق عـلى الـنظـام احملدد لـقواعد

عمله اآلتي :
الباب األولالباب األول

قواعد عمل اجمللس الدستوريقواعد عمل اجمللس الدستوري
في مجال رقابة اHطابقة والرفي مجال رقابة اHطابقة والرّقابة الدقابة الدّستوريةستورية

الفصل األولالفصل األول
رقابة مطابقة  القوانW العضويةرقابة مطابقة  القوانW العضوية

والنظامW الداخليW لغرفتي البرHان للدوالنظامW الداخليW لغرفتي البرHان للدّستورستور

اHاداHادّة األولى : ة األولى : يفصل اجملـلس الدستوري في مطابقة
القـوانW الـعضـوية للـدستـور قبل صـدورها طـبقـا للـفقرة
األخــيــرة من اHـادة  123 من الــدســتـور بــرأي وجــوبي بــعـد
أن يـخـطـره رئـيس اجلـمـهـوريـة طـبـقـا لـلـفـقـرة الـثـانيـة من
اHــادة  165 مـن الـــدّســــتـــور خالل األجـل احملـــدد في الــــفـــقـــرة

األولى من اHادة  167 من الدستور.

اHــاداHــادّة ة 2 :  : إذا صـــرّح اجملــلس الــدســـتــوري أن الــقــانــون
sــعـروض عــلـيه يـتــضــمـن حـكمـا غـيـر مـطـابـق لـلـدّسـتورHا
وال �ـــكن فــــصـــله عـن بـــاقي أحــــكـــام هـــذا الـــقــــانـــونs ال يـــتمّ

إصدار هذا القانون.
غــيـــر أنه إذا صــرّح اجملــلس الـــدســتــوري أن الــقــانــون
اHعروض عليه يتـضمن حكما غيـر مطابق للدّستورs دون
أن يالحظ في ذات الـوقتs أن احلـكم اHعـني ال �كن فـصله
عن باقي أحـكام هـذا القـانونs �ـكن رئيس اجلـمهـورية أن
sبـاسـتـثـناء احلـكم اخملـالف لـلـدّسـتور sيصـدر هـذا الـقـانون
أو أن يـطلـب من البـرHـان قـراءة جـديـدة لـلنـص. وفي هذه
احلـــالــــةs يُـــعـــرض احلــــكم اHـــعـــدّل عــــلى اجملـــلـس الـــدســـتـــوري

Hراقبة مطابقته للدّستور.

اHــاداHــادّة ة 3 :  : يـــفـــصل اجملـــلس الـــدســـتـــوري في مـــطـــابـــقــة
الـنّـظام الـدّاخـلي لكـل من غرفـتي الـبرHـان لـلدسـتـور قبل
الـشروع في تطـبيـقهs برأي وجـوبي طبـقا للـفقـرة الثـالثة
من اHـادة  165 من الدّسـتـورs خالل األجل اHـنـصـوص عـليه

في الفقرة األولى من اHادة 167  من الدّستور.

اHــاداHــادّة ة 4 :  : إذا صـــرّح اجملـــلس الـــدســتـــوري أن الـــنّـــظــام
الـدّاخـلي إلحـدى غرفـتي الـبـرHان اHـعـروض علـيه يـتـضمن
حكـمًا مـخـالفًـا للـدستـورs فإن هـذا احلـكم ال �كن الـعمل به
من طــرف الـغــرفــة اHـعــنـيــة إال بـعــد عـرضـه من جـديــد عـلى

اجمللس الدستوري والتصريح �طابقته للدستور.
يُـعــرض كل تــعـديل لــلـنـظــام الـداخــلي إلحـدى غــرفـتي
الـــبـــرHـــان عــــلى اجملـــلس الـــدســـتــــوري Hـــراقـــبـــة مـــطـــابـــقـــته

للدستور.
الفصل الثانيالفصل الثاني

رقابةرقابة د ستورية اHعاهدات والقوانW والتنظيماتد ستورية اHعاهدات والقوانW والتنظيمات

5 :  : يــفــصل اجملــلـس الــدســتـوري فـي دســتــوريـة اHـاداHـادّة ة 
اHـعـاهــداتs والـقــوانـsW والـتــنـظـيــمـات إمــا بـرأي قـبل أن
sفي احلـالـة الــعـكـسـيـة sأو بــقـرار sتـصــبح واجـبـة الـتــنـفـيـذ

طبقا للفقرة األولى من اHادة  165 من الدستور.

اHــــــاداHــــــادّة ة 6 :  : إذا صـــــــرّح اجملــــــلـس الـــــــدّســـــــتـــــــوري بـــــــعــــــدم
دســتــوريـة حــكـم أُخـطــر بــشــأنه وكــان هــذا احلــكم في نــفس
الـوقتs غـيـر قـابل لـلـفـصل عن بـاقي أحـكـام الـنّص اخملـطـر
بشأنهs فإن النص الذي ورد ضمنه احلكم اHعني يُعاد إلى

اجلهة اخملطِرة.
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7 :  : إذا اقـــتـــضـى الـــفـــصـل في دســـتــــوريـــة حـــكم اHــاداHــادّة ة 
الـــتّـــصـــدي ألحـــكـــام أخـــرى لـم يُــخـــطَـــر اجملـــلـس الـــدّســـتــوري
بـــشـــأنـــهـــا ولـــهــا عـالقـــة بــاألحـــكـــام مـــوضـــوع اإلخـــطـــارs فــإن
الــتــصــريح بــعــدم دســتــوريــة األحــكــام الــتي أخــطــر بــهــا أو
تــصـدى لــهـا وتـرتـب عن فـصــلـهــا عن بـقــيـة الـنـص اHـسـاس
ببـنيـته كاملـةs يؤدي في هـذه احلالـة إلى إعادة النص إلى

اجلهة اHُخطرة.

الفصـل الثالـثالفصـل الثالـث
اإلجراءاتاإلجراءات

اHـاداHـادّة ة 8 :  : يُـخــطَـر اجملــلس الـدســتـوري بــرسـالــة تـوجه
إلـى رئـــيــــسهs وذلك فـي إطـــار أحـــكــــام اHـــادتـــW  165 و166

من الدستور.
تــرفـق رســالــة اإلخـــطــار بــالـــنص الــذي يـــعــرض عــلى
اجمللس الدستوري إلبداء رأيه فيه أو اتخاذ قرار بشأنه.

اHاداHادّة ة 9 :  : تسـجل رسالـة اإلخطـار لدى األمـانة الـعامة
لــلـمـجـلـس الـدسـتـوري في ســجل اإلخـطـارs ويــسـلم إشـعـار

باستالمها.

يشـكّل التـاريخ اHبـيّن في اإلشعـار باالسـتالمs بداية
سريان األجل احملدد في اHادة  167 من الدّستور.

sجـرّد إخطاره� sادّة ة 10 : : يـشرع اجملـلس الدستـوريHاداHا
فـي مـراقــبـة مــطـابــقـة الــنص اHــعـروض عــلـيه لــلـدســتـور أو

مراقبة دستوريتهs ويتابع ذلك حتى النهاية.

اHـاداHـادّة ة 11 :  : يـعــيّن رئـيس اجملــلس الـدسـتــوريs �ـجـرد
تـسـجـيل رسـالة اإلخـطـارs مـقررا أو أكـثـر من بـW أعـضاء
اجملــلس يـتــكـفل بــالـتــحـقـيـق في اHـلفs وحتــضـيــر مـشـروع

الرأي أو القرار.

اHــاداHــادّة ة 12 :  : يـــخــوّل اHـــقــرر أن يـــجــمع كـل اHــعـــلــومــات
والــــوثــــائق اHــــتــــعـــلــــقــــة بــــاHــــلف اHــــوكل إلــــيهs و�ــــكــــنه أن

يستشير أي خبير يختاره.

اHاداHادّة ة 13 :  :   يسلّم اHقـررs بعد االنتـهاء من عملهs إلى
رئــــيـس اجملـــلـس الـــدســــتــــوري وإلى كـل عـــضــــو في اجملــــلس
نـســخــة من اHــلفs مــوضـوع اإلخــطــارs مـرفــقــة بــالـتــقــريـر

ومشروع الرأي أو القرار.

اHــاداHــادّة ة 14 :  : يـــجـــتـــمع اجملـــلس الـــدســـتـــوري بـــنـــاء عـــلى
استدعاء من رئيسه.

       �ـــكن رئــــيس اجملـــلـس الـــدســـتــــوري أن يـــخـــتـــار
عضوا يخلفه في حالة حصول مانع له.

اHـاداHـادّة ة 15 :  : ال يصـحّ أن يـفصـل اجمللـس الـدستـوري في
أيّ قضيّة إال بحضور سبعة ( 7) من أعضائه على األقل.

اHــاداHــادّة ة 16 :  : يـــتـــداول اجملـــلس الـــدســـتـــوري في جـــلـــســة
مغلقة.

يـبدي آراءه ويـتـخذ قـراراته بـأغلـبـية أعـضائهs دون
اHساس بأحكام اHادة  88 من الدستور.

وفي حـــالــة تــســـاوي األصــواتs يُــرجّـح صــوت رئــيس
اجمللس الدستوري أو رئيس اجللسة.

اHـاداHـادّة ة 17 :  : يــتـولى األمــW الـعــام قـلم جــلـســات اجملـلس
الدستوري.

sادّة ة 18 :  : يـوقع األعضـاء احلاضـرون وكاتب اجلـلسةHاداHا
محاضر جلسات اجمللس الدستوري.

ال يـــــجــــــوز أن يــــــطّـــــلـع عـــــلــــــيــــــهـــــا إال أعــــــضـــــاء اجملــــــلس
الدستوري.

اHاداHادّة ة 19 :  :  يوقّّع الـرئيس واألعضـاء احلاضرون آراء
اجمللس الدستوري و قراراته.

يـــــســـــجـل األمـــــW الـــــعــــــام آراء اجملـــــلـس الـــــدســـــتـــــوري
وقــــراراتهs ويــــتـــولى إدراجــــهـــا فـي األرشـــيف واحملــــافـــظـــة

عليها طبقا للتشريع اHعمول به.

sـادّة ة 20 :  : تـعـلّـل آراء اجملـلس الـدســتـوري وقـراراتهHـاداHا
وتـصــدر بـالـلّـغــة الـعـربـيــة خالل األجل احملـدد في اHـادة 167

من الدستور. 

اHــــــاداHــــــادّة ة 21 :   :  يـــــــبــــــلّغ الـــــــرأي أو الــــــقــــــرار إلـى رئــــــيس
اجلــــمــــهـــوريــــة. كــــمــــا يـــبــــلّغ إلـى رئــــيس اجملــــلس الــــشـــعــــبي
الوطني أو رئيس مجـلس األمة إذا كان اإلخـطار قد صدر

من أحدهما.

اHـاداHـادّة ة 22 :  : تـرسل آراء اجملـلس الـدسـتـوري وقـراراته
إلى األمـW العام للحـكومة لنـشرها في اجلريـدة الرسمية

للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.
الباب الثانيالباب الثاني

رقابة صحرقابة صحّة االنتخابات ة االنتخابات 
واالستفتاء  وإعالن النتائجواالستفتاء  وإعالن النتائج

الفصل األولالفصل األول
انتخاب رئيس اجلمهوريةانتخاب رئيس اجلمهورية

23 :  :  تـــودع تـــصـــريـــحـــات الـــتّـــرشح النـــتـــخـــاب اHــاداHــادّة ة 
رئـــيس اجلـــمــهـــوريــة من قـــبل اHـــتــرشـحs حــسب الـــشــروط
واألشكـال واآلجال اHنـصوص علـيها في الـقانون الـعضوي
اHتـعلق بـنظـام االنتـخابـاتs لدى األمـانة الـعامـة للمـجلس

الدستوري التي تُثبت تسلّمها إياها بوصلٍ.
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اHــاداHــادّة ة 24 :  : في حــالـــة وفــاة اHــتــرشـح أو حــدوث مــانع
قانونـي لهs تطبّق أحكام اHادة  141 من القـانون العضوي

اHتعلق بنظام االنتخابات.

Wـادّة ة 25 :  : يعـيّـن رئـيس اجملـلس الـدسـتـوري من بHـاداHا
أعــضــاء اجملــلس مــقــررا أو أكـــثــر لــلــتــكــفل بــالــتــحــقــيق في
مـلـفات الـتـرشح طـبـقا لألحـكـام الـدستـوريـة والـتشـريـعـية

ذات الصلة.

اHـاداHـادّة ة 26 :  :  يـدرس اجملــلس الــدســتـوريs في اجــتــمـاع
مغلقs التقارير ويفصل في صحّـة الترشيحات.

اHــاداHــادّة ة 27 :  : يــتّــــخــذ اجملــلس الــدســـتــوري قــرارا يــحــدّد
�ـوجبـه ترتـيب اHـتـرشحـW النـتـخـاب رئيس اجلـمـهـورية
حــسـب احلــروف الـــهــجــائـــيــة أللـــقــابـــهم وذلك ضـــمن اآلجــال
sتـعلق بـنظـام االنتـخاباتHاحملـددة في القـانون الـعضـوي ا

و يعلـن عنه رسمـيا.

يبـلّغ هـذا القـرار إلى السـلـطات اHـعنـيـة وينـشر في
اجلـريـدة الــرّسـمـيـة لـلـجـمـهـوريــة اجلـزائـريـة الـد�ـقـراطـيـة

الشعبية.

تـبـلّغ قـرارات قـبـول أو رفض الـترشـيـحـات إلى كل
مـــتــرشحs وتـــنــشــر في اجلـــريــدة الــرســمـــيــة لــلــجـــمــهــوريــة

اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.

اHــــاداHــــادّة ة 28 :  :  يــــدرس اجملــــلـس الــــدســــتـــــوري الــــطّــــعــــون
اHــتـعـــلـقــة بـعــمـلــيـات االنــتـخــابـات طــبـقــا ألحـكــام الـقــانـون

العضوي اHتعلق بنظام االنتخابات.

اHــــاداHــــادّة ة 29 :  :  يــــجب أن حتــــتـــوي االحــــتــــجــــاجـــات الــــتي
sوالعـنوان sواالسم sيوقّــعهـا أصـحابـها قـانونـا عـلى اللـقب
والــصــفــــةs وعـــلى عــرض الــوقــائع والــوســائل الــتي تــبــرّر

االحتجاج.

ويـــســــجّل كـل احـــتــــجــــاج لـــدى كــــتــــابـــة ضــــبط اجملــــلس
الدستوري.

Wمن ب sادّة ة 30 :  :  يعـيّن رئيس اجمللس الدستوريHاداHا
أعــــضـــاء اجملـــلسs مــــقـــررا أو أكـــثـــر لـــدراســــة كل احـــتـــجـــاج
وتــــــقـــــــد¬ تــــــقــــــريـــــــر ومــــــشـــــــروع قــــــرار عــــــنـهs إلـى اجملــــــلس
الـــدســـتـــوري خالل األجـل الــذي حـــدّده الـــقـــانـــون الـــعـــضــوي

اHتعلق بنظام االنتخاباتs للفصل في التنازع.

sــقـرر أن يــسـتــمع إلى أيّ شـخصHـادّة ة 31 :  : �ـــكن اHـاداHا
وأن يــــطـــلـب إحـــضــــار أيّ وثـــيــــقــــة مـــرتــــبـــطــــة بـــعــــمـــلــــيـــات

االنتخاباتs إلى اجمللس الدستوري.

يــســتـــدعـي رئــيس اجملــلس الـــدســتــوريs إثــر انــتــهــاء
الـتــحــقـيـق في الـطّـــعــونs اجملـلس الــدســتـوري لــلــفـصل في
sأثنـاء جلسة مغلـقة sمدى قبول هذه الطـّـعون وتأسيسـها
خالل األجل الـذي حـدّده الـقـانـون الـعـضـوي اHـتـعلـق بـنـظام

االنتخابات.

32 :  : يُـــبــلّغ قـــرار اجملــلس الــدســتــوري اHــتـعــلق اHـاداHـادّة ة 
.WعنيـHإلى ا sبالطعن في عمليات التصويت

اHــــاداHــــادّة ة 33 :  :  يـــــعــــلـن الــــمــــجـــلـس الـــدســــتـــوري نــــتـــائج
االقـــتـــراع طــــبـــقـــا لـــلــــقـــانـــون الــــعـــضـــوي اHــــتـــعـــلـق بـــنـــظـــام

االنتخابات.

sعــــــنـــــد االقــــــتــــــضـــــاء sيــــــعــــــيّـن اجملــــــلـس الـــــدســــــتــــــوري
اHتـرشحW االثـنW الـفائـزين في الـدور األول ويدعـوهما

إلى اHشاركة في الدور الثاني من االقتراع.

في حـالـة وفـاة أو انــســحـاب أو حـدوث مـانع ألي من
اHــتـــرشــــحــW االثــنــW فـي الــدور الــثــانيs تـــطــبـّق أحــكــام
الـفــقـرتـW الــثـالـثــة والـرابــعـة من اHـادة  143 من الــقـانـون

العضوي اHتعلق بنظام االنتخابات.

يُــــعــــلــن اجملــــلس الــــدســــتــــوري الــــنـــتــــائـج الـــنــــهــــائــــيـــة
لالقتراع.

يُـرسـَل إعالن اجملـلس الــدسـتـوري اHـتـضـمّن الـنـتـائج
الـنّــهـائـيــة لالقـتــراع إلى األمــW الـعـــام لـلــحـكـومــة بـغـرض
نـــشــره في اجلـــريــدة الــرّســمـــيــة لــلـــجــمــهــوريـــة اجلــزائــريــة

الد�قراطية الشعبية.

اHاداHادّة ة 34 :  :  يـنبـغي على كل متـرشح النتـخاب رئيس
اجلـــمــهـــوريــة أن يــــقــدم حـــســاب حـــمــلـــته االنــتـــخــابـــيــة إلى
اجملـــلس الــدســـتــوري في أجل أقـــصــاه ثالثـــة أشــهــر (3) من
تـــاريخ نــشــر الـــنــتــائج الــنـــهــائــيــةs وذلـك حــسب الــشــروط
والـكـيــفـيــات احملـددة في اHـادة 209  من الــقـانـون الــعـضـوي

اHتعلق بنظام االنتخابات.

يجب أن يتضمن حساب احلملةs على اخلصوص :

sطبيعة ومصدر اإليرادات مبررة قانونا -

- النفقات مدعّمة بوثائق ثبوتية.

يــقــدّم احملــاسب اخلــبـيــر أواحملـاسـب اHـعــتـمــد تـقــريـرا
عـن احلـــــســـــابs مــــــخـــــتــــــومـــــا ومـــــوقّــــــعـــــا مــــــنهs إلـى اجملـــــلس
الــــدســــتــــوريs و�ــــكـن إيــــداع هــــذا احلــــســــاب من طــــرف أي
شـخص يــحـمل تــفـويـضــا قـانـونــيـا من احلــزب أو اHـتـرشح

اHعني. 
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يــــــبتّ اجملــــــلـس الـــــدســــــتـــــوري فـي حـــــســــــاب احلـــــمــــــلـــــة
االنـــتــــخـــابـــيــــة ويـــبـــلّـغ قـــراره إلى اHــــتـــرشح والــــسّـــلـــطـــات

اHعنيـّـة.

يُــرسَل الـقرار اHـتـضـمن حـساب احلـمـلـة االنتـخـابـية
اخلـاص بـرئــيس اجلـمــهـوريـةs إلـى األمـW الـعــام لـلـحــكـومـة
لــنــشــره في اجلــريـدة الــرســمــيــة لــلــجـمــهــوريــة اجلــزائــريـة
الـد�قراطية الشـعبية طبـقا للفقـرة الثانية من اHادة 209

من القانون العضوي اHتعلق بنظام االنتخابات.

الفصل الثانيالفصل الثاني

انتخاب أعضاء البرHانانتخاب أعضاء البرHان

اHاداHادّة ة 35 :  : يتـلـقى اجملـلس الدسـتوري مـحاضـر نتائج
انــتــخــابــات أعــضــاء اجملــلـس الــشــعــبي الــوطــني اHــعــدّة من
طــــرف الــــلــــجــــان االنـــتــــخــــابــــيـــة الــــوالئــــيــــة وتــــلك اخلــــاصـــة
بــاHــواطـنــW اHــقـيــمــW في اخلــارج. كـمــا يــتــلـقـى مــحــاضـر

نتائج انتخابات أعضاء مجلس األمة.

sيـــدرس اجملــلس الــدســـتــوري مــحــتـــوى هــذه احملــاضــر
ويــضـبــط الــنــتـائـج الــنـهــائــيــةs تــطــبــيــقــا ألحــكــام اHـواد 98
و166  و 125 و 126 من الـقـانـون الـعـضــوي اHـتـعـلق بـنـظـام

االنتخابات.

اHـاداHـادّة ة 36 :  : يـتـم تـوزيـع اHــقـاعــدs بـالــنـســبـة النــتـخـاب
أعـضـاء اجملــلس الـشــعـبي الـوطــنيs عـلى الــقـوائم في إطـار
أحكام اHواد من 84  إلى  88 من القانـون العضوي اHتعلق
بـــنــظـــام االنـــتـــخــابـــاتs مع مـــراعـــاة اHـــادتــW (2) (الـــفـــقـــرة
الـثـانـيـة) و 3  من الـقـانـون الـعـضـوي الذي يـحـدد كـيـفـيات

توسيع حظوظ تمثيل اHرأة في اجملالس اHنتخبة.

يـتم تـوزيـع اHـقـاعـدs فـيـمـا يـتـعـلّق بـانـتـخـاب أعـضاء
مـجـلس األمـةs عـلى اHـتــرشـحـW احلـاصـلـW عـلى أكـبـر عـدد
من األصـوات وفـقـا لـعـدد اHـقـاعـد اHـطـلـوب شـغـلـهـاs وطـبـقـا
ألحــكــام اHـادة  126من الـقــانــون الــعـضــوي اHــتـعــلق بــنــظـام

االنتخابات.

37 :  :  يــــحـقّ لــــكل مـــتــــرشح أو حـــزب ســــيـــاسي اHــاداHــادّة ة 
مـــشــــارك في االنــــتــــخـــابــــات اخلــــاصـــة بــــاجملــــلس الــــشـــعــــبي
sولـــكـلّ مـــتــرشح لـــلـــعــضـــويــة فـي مــجـــلس األمــة sالــوطـــني
االعتراض عـلى صحّة عـملـيات التـصويت بـتقد¬ عـريضة
طــعـن لــدى كــتــابــة ضـــبط اجملــلس الــدســـتــوري خالل اHــهــلــة
احملــددة بــاHــادة 166  أو اHــادة  127 من الــقــانـــون الــعــضــوي

اHتعلق بنظام االنتخاباتs حسب احلالة.

38 :  : يـــــجب أن تـــــتـــــضـــــمن عـــــريـــــضــــة الـــــطـــــعن اHــــاداHــــادّة ة 
البيانات اآلتية :

1 - - االسمs الــلـقبs اHـهـنــةs الـعـنـوانs الــتـوقـيعs وكـذا
اجملــلـس الــشــعــبي الـــبــلــدي أو الــوالئي الــذي يـــنــتــمي إلــيه

sالطاعن بالنسبة النتخابات مجلس األمة
sتـسمية احلزب s2 - - إذا تعلّـق األمر بـحزب سياسي
عـنـوان مــقـرهs وصـفـة مــودع الـطـعن الـذي يــجب أن يـثـبت

التفويض اHمنوح إياه.
3 -  - عــــرض اHـــوضـــوع والـــوســـائـل اHـــدعّــــمـــة لــــلـــطـــعن

والوثائق اHؤيدة له.
ويـجب تـقـد¬ عـريـضـة الـطـعن بـحـسب عـدد األطراف

اHطعون ضدّهم.

اHاداHادّة ة 39 :  : يــوزّع رئيس اجملـلس الدسـتوري الـطّعون
على األعضاء اHعيــّنW كمقررين.

ويــبــلّــغ الــطـــعن بــجـــمــيع الـــوســائل الـــقــانــونـــيــة إلى
الــنــائب الــذي اعـــتــرض عــلى انــتــخــابه لــتــقــد¬ مالحــظــاته
الكـتابيـة وفقا ألحـكام (الفـقرة الثانـية) من اHادة  166 من

القانون العضوي اHتعلق بنظام االنتخابات.

اHـاداHـادّة ة 40 :  :  يــبتّ اجملـلس الــدسـتـوري في مــدى قـبـول
الـــطـــعــون خـالل جــلـــســـة مــغـــلـــقـــة طـــبـــقــا لـــلـــشــروط واألجل
احملــدديـن في اHــادة  166 من الـــقــانـــون الــعـــضـــوي اHــتـــعــلق
بــنــظــام االنــتـخــابــات بــالـنــســبــة النـتــخــاب أعــضــاء اجملـلس
الــــشـــعــــبي الــــوطــــني وطــــبـــقــــا لـــنـص اHـــادة  128 مـن نـــفس

القانون بالنسبة ألعضاء مجلس األمة.
وإذا اعـــتـــبــــر أن الـــطـــعن مــــؤسسs �ـــكـــنـه أن يُـــعــــلن
sـتـنــازع فـيهHإمـا إلــغـاء االنــتـخــاب ا sـوجب قــرار مـعــلّـل�
وإمـا إعــادة صــيــاغـة مــحــضـر الــنــتــائج اHـعــدsّ ويــعــلـن فـوز
اHترشح اHـنتخب قانـونا نهـائياs طـبقا لـلقانـون العضوي

اHتعلق بنظام االنتخابات.
يـــبــلّغ قــرار اجملـــلس الــدســـتــوري إلى رئـــيس اجملــلس
sحـسب احلـالـة sالـشـعـبي الـوطـني أو رئـيـس مـجـلس األمـة

وإلى وزير الداخلية واألطراف اHعنية.
يـنشـر القـرار اHـتضـمن إلغـاء االنـتخـاب وكذا إعالن
اجملــلس الـدســتـوري فــوز اHـتــرشح اHـنــتـخبs فـي اجلـريـدة
الـــرســـمـــــيـــة لـــلـــجــــمــــهـــوريـــة اجلـــــزائـــريـــة الـــد�ــــقــــراطـــيـــة

الشعبيـة.

41 :   :  يـــــضــــــبط اجملـــــلـس الــــدســـــتـــــوري نــــتــــــائج اHــــاداHــــادّة ة 
الـعمـلـيــات االنـتــخـابـيـة لالنـتـخـابـات الـتـشـريـعـيـة ويعـلن
عـــنــهـــاs ويــبتّ فـي الــطــعـــون اHــتـــعــلــقـــة بــهــا وفـق األشــكــال
واآلجــال احملـــددة في الــقـــانــون الـــعــضـــوي اHــتــعـــلق بـــنــظــام

االنتخابات واألحكام اHذكورة أعاله.
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اHاداHادّة ة 42 :  : في حالة حصـول شغور مقـعد نائبs يبلّغ
اجمللس الـدستـوري برسـالة تـوجه إلى رئيـسهs من رئيس
اجملـلس الــشــعـبي الــوطــني مـرفــقــة بـالــتـصــريح بــالـشــغـور

الصادر عن مكتب هذا األخير.
يــعــيّـن رئــيس اجملــلس الــدســتــوريs من بــW أعــضــاء
اجمللسs مقررا يتولى التحقيـق في موضوع االستخالف.

اHـاداHـادّة ة 43 :  :  يفـصل اجملـلس الـدسـتـوري في اسـتخالف
النـائب الذي شـغر مقـعدهs طـبقا لـلمادة  102 من الـقانـون
الـعـضوي اHـتـعـلق بنـظـام االنـتـخابـاتs مع مـراعـاة اHادة 6
من القانون العـضوي الذي يحدد كيـفيات توسيع حظوظ

تمثيل اHرأة في اجملالس اHنتخبة.
ويـصدر بـهـذا الـشـأن قـرارا يـبلـغ إلى رئيـس اجمللس
الـــشـــعـــبـي الــوطـــنـي وإلى وزيـــر الـــداخـــلـــيــةs ويـــنـــشـــر في
اجلريـدة الـرسمـيــة للـجـمـهوريــة اجلـزائريـة الـد�قـراطـيـة

الشعبيـة. 

اHـــــاداHـــــادّة ة 44 :  :  يـــــنـــــبــــــغـي أن يـــــقــــــدّم حــــــســـــاب احلـــــمـــــلـــــة
االنــتــخــابــيـــة خالل الــشــهـــرين الــتــالــيــW لــنــشــر الــنــتــائج

النهائية النتخـاب اجمللس الشعبي الوطني.
يجــب أن يتـضـمن حـسـاب احلـمـلـة االنـتـخـابـيةs عـلى

اخلصوص :
sطبيعة ومصدر اإليرادات مبررة قانونا -

- النفقات مدعمة بوثائق ثبوتية.
يــقـدّم احملـاسـب اخلــبـيـر أو احملـاسـب اHـعـتـمــد تـقـريـرا
عـن احلـــــســـــابs مــــــخـــــتــــــومـــــا ومـــــوقّــــــعـــــا مــــــنهs إلـى اجملـــــلس
الــــدســــتــــوريs و�ــــكـن إيــــداع هــــذا احلــــســــاب من طــــرف أي
شـخص يـحــمل تــفـويـضـا قـانـونــيـا من احلـزب أو اHـتـرشح

اHعنـي.
يــــــبـتّ اجملـــــلـس الـــــدســـــتــــــوري في حـــــســــــاب احلـــــمـــــلـــــة
االنــتــخـابــيــة لــلـمــتــرشـحــW النــتــخـابــات اجملــلس الــشــعـبي
الوطني حسب الـشروط والكيـفيات احملددة في اHادة 209

من القانون العضوي اHتعلق بنظام االنتخابات.     
ترسـل حسابات احلمـلة للمترشـحW اHنتخبـW في

اجمللس الشعبي الوطنيs إلى مكتب هذا اجمللس. 

الفصل الثالثالفصل الثالث
رقابة صحرقابة صحّـة عمليات االستفتاءـة عمليات االستفتاء

45 :  : يــــســـهـــر اجملـــلس الـــدســــتـــوري عـــلى صـــحّـــة اHــاداHــادّة ة 
عـمـلـيـات االسـتـفــتـاءs ويـدرس االحـتـجـاجـات طـبـقـا ألحـكـام

القانون العضوي اHتعلق بنظام االنتخابات.

اHــــاداHــــادّة ة 46 :  : يــــجب أن حتـــــتـــوي االحــــتــــجــــاجـــات الــــتي
sوالـــعـــنـــوان sواالسـم sيـــوقّــــعــــهـــا أصــــحـــابـــهــــا عـــلى الــــلــــقب
والــصــفــةs وعـــلى عــرض الــوقـــائع والــوســائـل الــتي تــبـــرّر

االحتجاج.

ويـســجل كل احـتــجـاج في األمــانـة الــعـامــة لـلـمــجـلس
الدستوري.

اHــــاداHــــادّة ة 47 :  :  �ــــجـــرد اســــتالم احملــــاضــــر وفق األشــــكـــال
واآلجـــال اHـــنـــصــوص عـــلـــيـــهــا فـي اHــادة  148 من الـــقـــانــون
الـــعــضـــوي اHــتــعـــلق بـــنــظـــام االنــتـــخــابـــاتs يــعـــيّـن رئــيس

اجمللس الدستوري مقررا أو أكثر.

48 :  :  يـــفــــصـل اجملـــلس الــــدســـتـــوري فـي صـــحّـــة اHــاداHــادّة ة 
عـمـلــيـات الـتـصـويت واHـنـازعـات اHـرتـبـطـة بـهـا في حـدود
اآلجـــال اHــــنـــصـــوص عــــلـــيـــهــــا في اHـــادة  148 مـن الـــقــــانـــون

العضوي اHتعلـق بنظام االنتخابات.

اHاداHادّة ة 49 :  :  يعلـن اجمللس الـدستوري رسمـيا النتائج
الـنـهــائـيـة لالســتـفـتــاء ضـمن اآلجـال اHــنـصـوص عـلــيـهـا في
اHــــادة  148 مـن الـــــقــــانـــــون الـــــعــــضـــــوي اHـــــتــــعـــــلق بـــــنـــــظــــام

االنتخابات.

الفصل الرابـعالفصل الرابـع
أحكام مشتركـةأحكام مشتركـة

اHــــاداHــــادّة ة 50 :  : �ــــكن اجملــــلـس الــــدســــتــــوري االســــتــــعــــانــــة
بــــقــــضــــاة أو خـــبــــراء خـالل مـــراقــــبــــته لــــصــــحـــة عــــمــــلــــيـــات
االســتــفــتــاء وانـتــخــاب رئــيس اجلــمــهـوريــة واالنــتــخــابـات

التشريعية.

اHــاداHــادّة ة 51 :  : �ــكـن اجملـــلس الـــدســتـــوري أن يـــطـــلب من
اجلـهـات اخملـتــصّـة مـوافـاتـه �ـلـفـات اHــتـرشـحـW الـفـائـزين
بــاالنــتـخــابــات بــغــرض الــتــأكــد من اســتــيــفــائــهــا الــشـروط

القانونية واتخاذ قرار بشأنها.

اHــاداHــادّة ة 52 :  :  لـــلـــمـــجـــلس الـــدســـتـــوري أن يـــطــلـب عـــنــد
احلـــــاجــــةs مـــــحــــاضـــر نــــتــــائج االســــتــــفــــتـــاء واالنــــتــــخــــابـــات
الـرئاسـيـة والتـشريـعيـة عنـد إيـداعهـا باجملـلس الدسـتوري
مــــرفـــقــــة بـــجــــمـــيع الـــوثــــائـق الـــتي لـــهـــا عـالقـــة بـــعـــمـــلـــيـــة

االقتراع. 

اHـاداHـادّة ة 53 :  :  �ــكن اجملـلس الـدسـتــوري إصـدار بـيـانـات
ذات صلة �مارسة صالحياته.
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الباب الثالثلباب الثالث
حجيحجيّـة آراء و قرارات اجمللس الدستوريـة آراء و قرارات اجمللس الدستوري

اHاداHادّة ة 54 :  : آراء وقـرارات اجمللس الـدستـوري نـهائـية
ومــلـزمة للكـــافة. 

الباب الرابعالباب الرابع
استشارة اجمللس الدستوري في احلاالت اخلاصةاستشارة اجمللس الدستوري في احلاالت اخلاصة

اHاداHادّة ة 55 :  : يجتمع اجملـلس الدستوري بـقــوة القانون
في احلـــــــاالت اHـــــــنـــــــصـــــــوص عـــــــلـــــــيـــــــهـــــــا فـي اHــــــادة   88 من
الــدســـتـــورs و �ــكــنـهs في هــذا اإلطــارs أن يــقــوم بــجــمــيـع
الــتــحـــقــيـــقـــات ويـــســتــمـع إلى أي شــخـص مــؤهل وإلى أي

سلطة معنية.

اHـاداHـادّة ة 56 :  : عــنــدمـا يــسـتــشــار اجملـلس الــدســتـوري في
إطــار اHــادة  90 من الــدســـتــورs يــفــصـل في اHــوضــوع دون

تعطيل.

اHـاداHـادّة ة 57 :  : عــنــدمـا يــسـتــشــار اجملـلس الــدســتـوري في
إطـــار أحـــكــــام اHـــادتـــW 93 و 97 مـن الــــدســــتــــورs يــــجــــتــــمع

ويبدي رأيه فورا.

اHـاداHـادّة ة 58 :  : عــنــدمـا يــسـتــشــار اجملـلس الــدســتـوري في
إطــار أحـــكــام اHــادة 102  من الـــدســتــورs يـــجــتـــمع و يــبــدي

رأيه فورا.
الباب اخلامسالباب اخلامس

القواعد اHتعلقة بأعضاء اجمللس الدستوريالقواعد اHتعلقة بأعضاء اجمللس الدستوري

اHـاداHـادّة ة 59 :  : يــجب عـلى أعــضـاء اجملـلس الــدسـتـوري أن
يـتـقــيّــدوا بـإلــزامـيــة الـتـحــفظs وأن ال يـتــخـذوا أي مـوقف

علنـيّ في اHسائل اHتعلقة �داوالت اجمللس الدستوري.

sعـلـى أعـضــاء اجملـلـس الـدســتـوري Wـادّة ة 60 :  :  يـتــعــHـاداHا
فـور انــتـخـابــهم أو تـعــيـيـنــهمs  قـطع أي صــلـة مع أي حـزب
ســيــاسـي طــيــلــة عــهــدتــهمs طــبــقــا لــلــمــادة 10  من الــقــانــون

العضوي اHتعلق باألحزاب السياسية.

61 :  :   �ـــــكن رئـــــيـس اجملــــلـس الـــــدســـــتــــوري أن اHــــاداHــــادّة ة 
يــرخّـص ألحــد أعــضــاء اجملـلـس الـدســتــوري بــاHــشــاركـة في
األنــشــطــة الــعـلــمــيــة والـفــكــريــةs إذا كـانـت لـهــذه اHــشــاركـة
عـالقـــــة �ـــــهــــــام اجملـــــلس وال يــــــكـــــون لـــــهـــــا أي تـــــأثــــــيـــــر عـــــلى

استقالليته ونزاهته.
يــقـدم الــعـضــو اHـعــني عــرضـا عن مــشــاركـته في أوّل

اجتماع يعقده اجمللس الدستوري. 

اHــــاداHــــادّة ة 62 :  :  يــــعــــقــــد اجملــــلس الــــدســــتــــوري اجــــتــــمــــاعــــا
بـحــضـور كل أعـضــائه حـيــنـمـا تــصـبح الــشـروط اHـطــلـوبـة
Hمارسة مهمـة أحد أعضائه غير مـتوفرةs أو عندما يخـلّ

بواجباتـه إخالال خطيرا.

sـداولةHإثـر ا sـادّة ة   63 :  :  يفـصل اجملـلس الـدستـوريHـاداHا
باالجماعs في قضيـة العضو اHعني دون حضوره.

وإذا ســـــجـل عـــــلـــــيه إخـالل خـــــطـــــيـــــرs يـــــطـــــلب اجملـــــلس
الدستوري منه تقـد¬ استـقالتهs ويشعر الـسّلطة اHعنيّة

بذلك قصد استخـالفه تطبيقـا ألحكام اHادة  64 أدناه.

اHـــــاداHـــــادّة ة 64 :  : يـــــتـــــرتـب عــــلـى وفـــــاة عـــــضـــــو في اجملـــــلس
الدسـتوريs أو اسـتقـالتـه أو حـصول مـانع دائم لهs إجراء
اHـجـلس الدستـوري مداولة تُـبلّغ نسـخة منـها إلى رئيس
اجلــمـهــوريـةs وحــسب احلـالــةs إلى رئـيس اجملــلس الـشــعـبي
الــــوطـــنيs أو رئــــيس مــــجــــلس األمــــةs أو رئـــيـس احملـــكــــمـــة

العلياs أو رئيس مجلس الدولة.
الباب السادسالباب السادس

نشاطات اجمللس الدستوري والعالقات اخلارجيةنشاطات اجمللس الدستوري والعالقات اخلارجية
اHــــــاداHــــــادّة  ة  65 :  : �ــــــكن اجملـــــــلس الـــــــدســــــتـــــــوري الـــــــســــــعي
لـالنــضـمــام إلى عــضــويــة الــهــيــئـات واHــنــظــمــات الــدولــيـة
واإلقــلـيــمــيـة طـــاHـا أن نــشـاطــهـا ال يـــتـنــافى وعــمل اجملـلس

الدستوريs وال تؤثر على استقالليته وحياده. 
اHاداHادّة  ة  66 :  :  للـمـجلس الـدستـوري أن ينـظّم ندوات أو
ملتقيات أو أي نشاط علمي أو فكري آخر له صلة �هامه.
اHــاداHــادّة  ة  67 :  :   تـــلـــغـى  أحـــكــــام الـــنـــظــــام اHـــؤرّخ في 25
ربـيع األول عـام 1421 اHـوافق 28 يـونـيـو سـنـة 2000 احملـدد

sتمّمHعدّل واHا sلقواعد عمل اجمللس الدستوري
اHـــــاداHـــــادّة  ة  68 :  :   يـــــنـــــشــــــر هـــــذا الــــــنـــــظـــــام فـي اجلـــــريـــــدة

الرسمية للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.
حـــــرر بـــــاجلــــزائـــــر في  24 جــــمـــــادى األولى عــــام 1433

اHوافق  16 أبريل سنة 2012. 
 رئيس اجمللس الدستوريرئيس اجمللس الدستوري

 الطـيب بلعيـز الطـيب بلعيـز

 sأعضاء اجمللس الدستوري sأعضاء اجمللس الدستوري
sحنيفة بن شعبان
sعبد اجلليل بلعلى

 sداود Wحس
sمحمد عبو

sمحمد ضيف
sفوزية بن قلـة

الهاشمي عدالة.
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مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّةمراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة
مـــــرســـــوم تـــــنــــفـــــيـــــذي رقم مـــــرســـــوم تـــــنــــفـــــيـــــذي رقم 12- - 194 مـــــؤرخ في  مـــــؤرخ في 3 جـــــمــــادى جـــــمــــادى
s2012 ــــوافق 25 أبــــريل ســــنـــة  أبــــريل ســــنـــةHــــوافق  اHالـــثـــانــــيـــة عـــام الـــثـــانــــيـــة عـــام 1433 ا
يـحـدد كـيـفــيـات تـنـظــيم  اHـســابـقــات واالمـتـحــانــاتيـحـدد كـيـفــيـات تـنـظــيم  اHـســابـقــات واالمـتـحــانــات
والــــفـــحـــــوص اHــــهــــنـــيـــــة في اHــــؤســـــســـات واإلداراتوالــــفـــحـــــوص اHــــهــــنـــيـــــة في اHــــؤســـــســـات واإلدارات

العموميـة وإجـرائـهـا.العموميـة وإجـرائـهـا.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

sإن الوزير األول

- بنـاء على الـدسـتورs ال سـيـما اHـادتان 85-3  و125
s(الفقرة 2) منه

- و �ــــقـــــتــــضـى الــــقـــــانــــون رقم 91-05 اHــــؤرخ في 30
جــمـــادى الــثــانـــيــة عــام 1411 اHــوافق 16 يــنـــايــر ســـنــة 1991
sتممHعدل واHا sتضمن تعميم استعمال اللغة العربيةHوا

- و�قـتـضى األمر رقم 06-03 اHؤرخ في 19 جـمادى
الثـانية عام 1427 اHوافق 15 يولـيو سنة 2006 واHـتضمن
الــقـانــون األسـاسـي الـعــام لـلــوظـيــفـة الــعـمــومـيــةs ال سـيــمـا

sادة 82 منهHا

- و�ــــقـــتــــضـى اHـــرســــوم رقم 66-145 اHــــؤرخ في 12
صـــفـــر عــام 1386 اHــوافق 2 يــونـــيـــو ســـنــة 1966 واHـــتـــعــلق
بـتحـريـر ونـشـر بعض الـقـرارات ذات الـطابـع التـنـظـيمي

sتممHعدل واHا sWوظفHأو الفردي التي تهم وضعية ا

- و�ـــقـــتـــضى اHـــرســـوم رقم 71-43 اHــؤرخ في  أول
ذي احلجة  عام 1360 اHوافق 28 يناير سنة 1971 واHتعلق

sفي الوظائف العمومية Wبتأخير حدود السن للتعي

- و�ــــقـــتــــضـى اHـــرســــوم رقم 72-199 اHــــؤرخ في 27
شعـبان عام 1392 اHوافق 5 أكتـوبر سـنة 1972 واHـتضمن
مـنـح مـيــزات خــاصــة Hــوظــفي الــدولــة واجلـمــاعــات احملــلــيـة
واHـؤسسات والـهيـئات العـمومـية الـقائمـW بأعـمالهم في

sتممHعدل واHا sواليتي الساورة والواحات

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

sأعضاء احلكومة Wتضمن تعيH2010 وا

- و�قـتـضى اHرسـوم التـنفـيذي رقم 90- 99 اHؤرخ
في أول رمــضــان عـام 1410 اHـوافق 27 مــارس ســنـة 1990
واHـتـعـلق بـســلـطـة الـتـعـيـW والـتــسـيـيـر اإلداري بـالـنـسـبـة
للموظفـW وأعوان اإلدارة اHركزية والـواليات والبلديات

sؤسسات العمومية ذات الطابع اإلداريHوا

- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 95-28 اHـؤرخ
في 10 شـــعـــبـــان عـــام 1415 اHــوافق 12 يـــنـــايـــر ســـنـــة 1995
Wمـنـوحـة لـلمـسـتـخـدمHالـذي يـحـدد االمتـيـازات اخلـاصـة ا
اHؤهلW والتابعW للدولة واجلماعات احمللية واHؤسسات
والهيئات العـمومية العاملW بواليات أدرار وتامنغست

sو تندوف و إيليزي
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 95-293 اHؤرخ
في 5 جــمـادى األولى عـام 1416 اHـوافق 30 سـبــتـمـبـر سـنـة
1995 واHـتعلق بـكيـفيـات تنـظيم اHسـابقـات واالمتـحانات

واالخــــــتــــــبــــــارات اHـــــــهــــــنــــــيــــــة فـي اHــــــؤســــــســــــات واإلدارات
sتممHعدل واHا sالعمومية

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 95-300 اHؤرخ
في 9 جـــمـــادى األولى عـــام 1416 اHــوافق 4 أكـــتـــوبـــر ســـنـــة
WؤهـلHا WـوظفـH1995 الـذي يحـدد االمتـيازات اخلـاصـة با

الـــتــــابــــعــــW لـــلــــدولــــة واجلــــمـــاعــــات احملــــلــــيـــة واHــــؤســــســـات
والـهـيـئات الـعـمـومـية الـعـامـلـW بواليـات بـشـار و الـبيض
وورقـلـة و غردايـة و الـنـعـامـة و األغـواط  والـوادي وبعض

 sالبلديات التابعة لواليتي اجللفة وبسكرة
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 95-330 اHؤرخ
في أول جــمـــادى الــثــانـــيــة عــام 1416  اHــوافق 25 أكــتــوبــر
ســنــة 1995 الـذي يــحــدد االمــتــيــازات اخلــاصــة الـتـي تـمــنح
لـــلـــمـــســــتـــخـــدمـــW اHــــؤهـــلـــW فـي الـــدولـــة والـــعــــامـــلـــW في
مــؤســـســـات مـــصــنـــفـــة تـــقع في بـــعض الـــبـــلــديـــاتs اHـــعــدل

sتممHوا
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 08-126 اHؤرخ
في 13 ربـــيع الــــثـــاني عـــام 1429 اHــــوافق 19 أبـــريل ســـنـــة
sـــهــنيHـــســاعـــدة عـــلى اإلدمـــاج اHـــتـــعــلـق بــجـــهـــاز اH2008 وا

sتممHعدل واHا
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 08-127 اHؤرخ
في 24 ربـــيع الــــثـــاني عـــام 1429 اHــــوافق 30 أبـــريل ســـنـــة
2008 واHـتعلق بجـهاز اإلدماج االجتـماعي للشـباب حاملي

sالشهادات
sوبعد موافقة رئيس اجلمهورية  -

 يرســم ما يأتــي : يرســم ما يأتــي :

اHــادة األولى : اHــادة األولى : تــطـــبــيـــقـــا ألحــكـــام اHــادة 82 من األمــر
رقم 06-03 اHـــــؤرخ في 19 جـــــمـــــادى الـــــثـــــانـــــيـــــة عــــام 1427
اHـوافق 15 يـولـيــو سـنـة 2006 واHـذكـور أعالهs يــهـدف هـذا
اHــــرســـوم إلى حتــــديـــد كـــيـــفــــيــــات تـــنــــظـــيــم اHــــســـابـــقـــــات
والفـحــوص اHـهنـيــة وإجـرائهــا في اHؤسـسات واإلدارات

العمومية.
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ويــــــحــــــددs زيــــــادة عــــــلـى ذلـكs كــــــيــــــفــــــيــــــات تــــــنــــــظــــــيم
االمتحانات اHهنية وإجرائها.

الفصل األولالفصل األول
أحكام عامةأحكام عامة

اHـادةاHـادة  2 : : يــجب أن تـنـدرج اHــسـابــقـات واالمـتــحـانـات
sادة األولى أعالهHنصـوص عليها في اHهـنية اHوالفحوص ا

في إطار مخطط خماسي لتسيير اHوارد البشرية.
اHــادة اHــادة 3 : : زيــادة عـــلى أـــاط الــتـــوظـــيف اHــنـــصــوص
عــلـيـهـا فـي الـقـوانـW األســاسـيـة اخلـاصــة اHـتـخـذة تــطـبـيـقـا
لألمــر رقم 06 - 03 اHــؤرخ في  19 جـــمـــادى الــثـــانـــيـــة عــام
1427 اHـوافق 15 يـولـيــو سـنـة 2006 واHــذكـور أعالهs �ـكن

أن يــتم الــتــوظـيـف في الــوظـائـف الـعــمــومــيـةs عـن طـريق
اHسابقة على أساس الشهادات.

غــــــيــــــر أنهs عــــــنـــــدمــــــا تــــــشـــــغّـل اHـــــؤســــــســـــة أو اإلدارة
sــفــعـولHطــبــقــا لـلــتــنــظـيـم الـســاري ا sــعــنــيـةHالــعــمــومــيـة ا
أعـوانــا مـتــعـاقــدين أو أعـوانــا �ـارســون في إطــار جـهـازي
اHــــســـاعــــدة عـــلـى اإلدمـــاج اHــــهـــني أو اإلدمــــاج االجـــتــــمـــاعي
لــــلــــشــــبــــاب حـــامــــلي الــــشــــهــــاداتs اHــــســـتــــوفــــW الــــشـــروط
الــقـانــونـيــة األسـاســيـة اHـطــلـوبــةs فـإن الــتـوظــيف يـتم عن

طريق اHسابقة على أساس الشهادات.
اHــــادة اHــــادة 4 :  :  بــــغض الــــنـــظــــر عن األحــــكـــام الــــقـــانــــونـــيـــة
األســاسـيــة وأحـكـام هــذا اHـرسـومs �ــكن الـلــجـوء في حـدود
اHـــنــــاصب اHـــالـــيــــة الـــشـــاغـــرة إلـى الـــتـــوظـــيـف عن طـــريق
االنتداب Hستخدمي اHؤسسات العمومية االقتصادية أو
اHــؤســســات الــعــمــومــيــة الــذين يــثــبــتــون كــفــاءات تــقــنــيـة
مـؤكـدة ويسـتـوفـون اHؤهالت اHـطـلـوبـة لاللتـحـاق بـإحـدى
الــرتـب اHـنــتــمــيــة إلى الــفــوج"أ" اHــذكــور فـي اHـادة 8 من
األمـر رقم 06-03 اHـؤرخ في 19 جـمــادى الـثـانـيـة عـام1427

اHوافق 15 يوليو سنة 2006 واHذكور أعاله.

اHادة اHادة 5 :  : �كن اHـؤسسـة أو اإلدارة العـمومـية �ـجرد
تـبـلـيـغـهــا مـدونـة مـيـزانـيـة الـسـنـة اHـعـنـيـةs الـشـروع حتت
سلـطـة الـوزيـر اHـعـنيs في فـتح اHـسابـقـات واالمـتـحـانات

والفحوص اHهنية.
وفي هذا اإلطـارs و بـغض الـنظـر عن الـنـسب احملددة
في الـقــوانـW األسـاسـيـة اخلـاصــةs تـتـولى بـنــفـسـهـا تـوزيع
اHـناصب اHـاليـة اخملصـصة عـلى مخـتلف أـاط التـوظيف
والــتـــرقــيــة الـــقــانــونـــيــة األســاســـيــةs حــسب احـــتــيــاجـــاتــهــا
وخـــصـــوصــيـــاتـــهـــاs وتــعـــلم الـــســـلـــطـــة اHــكـــلـــفـــة بــالـــوظـــيـــفــة

العمومية بذلك.
يـــتـم اإلبـــقــــاء عــــلى اHــــنـــاصـب اHـــالــــيــــة اHـــذكــــورة في
الــفــقـرة 2 أعالهs مــدة اثــنـي عــشـر(12) شــهــرا بــعــد انــتــهـاء

السنة اHالية اHعنية.

sـسـابـقات ذات الـبـعـد الـوطنيHـادة 6 : : بـاسـتـثـناء اHـادةاHا
جتري اHـسابقات والـفحوص اHـهنيـة على مسـتوى الوالية

حيث يوجد منصب العمل اHراد شغله.
وفـي حــالـــة وجـــود مـــنــصـب الـــعــمـل اHــراد شـــغـــله في
Wتمـنح األولويـة في التـوظيف لـلمـترشـح sبلـدية بـعيـدة

اHقيمW في هذه البلدية.

اHـادة اHـادة 7 :  : تــقـدر شــروط اHـشــاركـة في اHــسـابــقـات أو
االمتحانات أو الفحوص اHهنية :

- في مـــــجـــــال حـــــدود الـــــسـنs عـــــنـــــد تـــــاريخ انـــــتـــــهـــــاء
الـتــسـجـيالت في اHــسـابـقـاتs بـاســتـثـنـاء األحــكـام اخملـالـفـة

sاألساسية اخلاصة Wنصوص عليها في بعض القوانHا
- في مــجــال  األقـدمــيــة اHــهــنـيــةs عــنــد تــاريخ إجـراء

اختبارات القبول.

 الفصل الثاني الفصل الثاني
إطار تنظيم اHسابقات واالمتحانات والفحوص اHهنيةإطار تنظيم اHسابقات واالمتحانات والفحوص اHهنية

اHــــــادة اHــــــادة 8 :  : يـــــــحــــــــدد إطـــــــار تـــــــنـــــــظـــــــيم اHـــــــســـــــابـــــــقـــــــات
واالمتحانات والفحوص اHهنية بقرار من :

- الـسـلـطـة اHـكــلـفـة بـالـوظـيـفـة الــعـمـومـيـة لاللـتـحـاق
sؤسسات واإلدارات العموميةHشتركة في اHباألسالك ا

- الــــوزيــــر اHـــــعــــنـي لاللـــــتــــحـــــاق بــــاألسـالك اخلــــاصــــة
التـابعـة لـقطـاعهs بـعد أخـذ الـرأي اHطـابق للـسـلطـة اHـكلـفة

بالوظيفة العمومية.

sــادة 8 أعالهHـــذكـــور في اHــادة 9 : : يــوضـح الــقـــرار اHــادة اHا
على اخلصوص ما يأتي :

أ)  بـالـنـســبـة لـلــمـسـابــقـات عـلى أســاس االخـتـبـاراتأ)  بـالـنـســبـة لـلــمـسـابــقـات عـلى أســاس االخـتـبـارات
واالمتحانات والفحوص اHهنية :واالمتحانات والفحوص اHهنية :

- األسالك أو الـرتب التي �ـكــن االلتـحــاق بــها عن
طريــق اHسـابقات على أسـاس االختبارات واالمتحانات

sهنيةHوالفحوص ا

sعدد االخـتـبـارات وطـبيـعـتـهـا ومـدتهـا ومـعـامالتـها -
وعند االقتضاءs النقاط اإلقصائية في اختبارات القبول

sوالنجاح النهائي

- بــــرامج اHــــســـابــــقــــات واالمـــتــــحـــانــــات والـــفــــحـــوص
اHهنية.

ب)  بالنسبة للمسابقات على أساس الشهادات :ب)  بالنسبة للمسابقات على أساس الشهادات :
- األسالك أو الـــرتب الــتي �ـــكن االلــتــحـــاق بــهــا عن

sسابقة على أساس الشهاداتHطريق ا



11 جمادي الثانية عام   جمادي الثانية عام  1433 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 1226
3  مايو سنة  مايو سنة  2012 م م

- مـعايـير االنتـقاء لـلمـسابـقة عـلى أساس الـشهادات
احملــددة أدنــاهs وكـــذا الــتــنـــقــيط اخملـــصص لــكل واحـــد مــنــهــا

حسب األولوية اآلتية :
* مالءمــة مــؤهالت تــكــويـن اHـتــرشـح مع مــتــطــلــبـات

sسابقةHفي ا WطلوبHالسلك أو الرتبة ا
* تــــكـــوين مــــســــتـــوى أعــــلى مـن اHـــؤهـل أو الـــشــــهـــادة

sسابقةHللمشاركة في ا WطلوبHا
 sعند االقتضاء sنجزةHاألعمال والدراسات ا *

* اخلــبــرة اHـهــنــيــة اHــكــتــســبــة من قــبل اHــتــرشح في
التـخصص s مـهمـا كـان قطـاع النـشاط أو طـبيـعة اHـنصب

sشغولHا
sتاريخ احلصول على الشهادة *

* نتـائج اHـقـابلـة مع جلـنـة االنـتقـاء اHـنـصوص عـلـيـها
في اHادة 18 أدناه.

sزيـــــادة عـــــلى ذلك sـــــذكـــــور أعالهHويــــوضـح الـــــقــــرار ا
تــكـوين مــلف الـتـرشـح و كـذا االمـتــيـازات  وتـأخــيـر حـدود
WــتــرشــحـHالــسـن الــتي �ــكن أن يــســتــفــيــد مــنــهــا بـعـض ا

طبقا للتشريع والتنظيم اHعمول بهما.

الفصل الثالثالفصل الثالث
فتح اHسابقات واالمتحانات و الفحوص اHهنيةفتح اHسابقات واالمتحانات و الفحوص اHهنية

اHــــادة اHــــادة 10 : : يــــتم فــــتـح اHــــســــابــــقــــات و االمــــتــــحــــانـــات
والــفــحــوص اHــهـــنــيــةs حــسب احلــالــةs بــقــرار أو مــقــرر من

السلطة التي لها صالحية التعيW أو السلطة الوصية.
ويــوضح الــقــرار أو اHــقــرر اHـــنــصــوص عــلــيــهــمــا في

الفقرة أعالهs على اخلصوصs ما يأتي :
- الــــســـلك أو األسـالك و الـــرتب الــــتي ¯ من أجــــلـــهـــا

sهنيةHسابقات أو االمتحانات أو الفحوص اHفتح ا
- ط الـتـوظـيف أو الـتـرقـيـة (مـسـابـقـة علـى أساس

s(الشهادات أو االختبارات أو امتحان أو فحص مهني
- عدد اHناصب اHـالية اHفتوحـة واخملصصة لكل ط

sتوظيف أو ترقية
- الــشــروط الـــقــانــونــيـــة األســاســيــة لــلـــمــشــاركــة في

sهنيةHسابقات و االمتحانات والفحوص اHا
sعدد االخـتـبـارات وطـبيـعـتـهـا ومـدتهـا ومـعـامالتـها -
وعند االقتضاءs النقاط اإلقصائية في اختبارات القبول
والـــــنــــجــــاح الــــنـــــهــــائـي في اHــــســـــابــــقــــات و االمـــــتــــحــــانــــات

s هنيةHوالفحوص ا
 sتاريخ فتح التسجيالت وانتهائها -

- تــشـكـيــلـة جلـنــة االنـتــقـاء في اHـســابـقــة عـلى أسـاس
sادة 18 أدناهHالشهادات كما هو منصوص عليها في ا

- تـــشـــكـيـــلـة جلـــنـة الــقـبـــول و/أو الــنـجــاح الـنــهـائي
كما هي محددة في اHواد 24 و 26  و27 أدناه. 

اHادة اHادة 11 : :  يجب تـبلـيغ نـسخـة من الـقرار أو اHـقرر
اHــذكــورين في اHــادة 10 أعالهs إلى اHـــصــالح اHـــركــزيــة أو
sـكـلــفـة بـالــوظـيـفــة الـعـمــومـيـةHاحملـلـيــة الـتـابــعـة لـلــسـلـطــة ا
حسب احلالةs في أجل أقصاه خمسة (5) أيام عملs ابتداء

من تاريخ توقيعهما.
ويـــجب عـــلى اHـــصـــالح الـــتــابـــعـــة لـــلـــســـلــطـــة اHـــكـــلـــفــة
بالـوظـيفـة الـعمـومـية أن تـبـدي رأيـها في مـطـابقـة الـقرار
أو اHـقـرر اHـنـصـوص عـلـيـهـمـا في الـفـقـرة أعالهs لـلـتـنـظـيم
اHـعـمـول بهs فـي أجل أقـصـاه سـبـعـة (7) أيـام عـملs ابـتـداء
من تاريخ استالمهما. وبانقضاء هذا األجلs يعتبر الرأي

اHطابق مكتسبا.
اHادة اHادة 12 : : يـتم إشهـار اHـسابـقات والـفـحوص اHـهنـية
لـلـتـوظــيف في مـخـتـلـف أسالك ورتب اHـوظـفـW في أجل
أقـصـاه ســبـعـة ( 7) أيـام عـمـلs ابـتـداء من تــاريخ احلـصـول

على رأي اHطابقة اHنصوص عليه في اHادة 11 أعاله :
- عـلى مـوقع اإلنـتـرنـت لـلـسـلـطـة اHـكــلـفـة بـالـوظـيـفـة

 sالعمومية
- وعـن طـــريق اإلعالن فـي الـــصـــحـــافـــة اHـــكـــتـــوبـــة أو

اHلصقات أو بكل وسيلة أخرى مالئمة.
وفـــيـــمـــا يـــخص االمـــتـــحـــانــات والـــفـــحـــوص اHـــهـــنـــيــة
اخملصصة لتـرقية اHوظفsW فإنـه يجري إلصاق واسع لها

في أماكن العمل.
يـــجب أن يـــتـــضـــمـن إعالن الـــصـــحـــافـــة اHـــكـــتـــوبـــة أو
اإللـصـــاق اHذكـــور فــي الـفـقــرة األولى أعـالهs اHعـلـومات

الـواردة في اHادة 10 أعالهs ويبW ما يأتي :
sتكوين ملف الترشح -

- مـكــان إيـداع مـلــفـات الــتـرشح وعـنــوانه وكـيــفـيـات
sذلك

- مـكـان إجـراء اHـسابـقـات واالمـتـحـانـات والـفـحوص
sعند االقتضاء sهنيةHا

- مــــعــــايــــيــــر االنــــتــــقــــاء في اHــــســــابــــقــــة عــــلى أســــاس
sادة 9 أعالهHالشهادات احملددة في ا

- طـرق الطـعن الـذي يـقـوم به اHـتـرشـحون الـذين لم
يــتم قــبـــولــهم لــلــمـــشــاركــة في اHــســابـــقــات واالمــتــحــانــات

والفحوص اHهنية.

اHــــادة اHــــادة 13 : يــــتم إيــــداع أو إرســـال مــــلـــفــــات الــــتـــرشح
لــلــمـســابـقــات والـفــحـوص اHــهـنــيــةs ابـتــداء من تـاريخ أول

إعالن في الصحافة اHكتوبة أو إلصاق اإلعالن.
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حتدد مـدة التـسجـيالت بخـمسـة عشر (15) يـوم عمل
على األقل و ثالثW (30) يوم عمـل على األكثـرs ابتداء من

تاريخ أول إعالن في الصحافة اHكتوبة أو اإللصاق.

14 : : يــــــجـب أن تــــــســــــجـل مــــــلــــــفــــــات الــــــتــــــرشح اHـــــادة اHـــــادة 
للـمـسابـقـات والـفحـوص اHـهـنيـة حـسب التـرتـيب الـزمني
الستالمهاs في دفـتر خاص مرقم ومؤشر عليهs يفتح لدى

اHؤسسة أو اإلدارة العمومية اHعنية.

ويتـرتب على إيـداع مـلف التـرشح لـدى اHؤسـسة أو
اإلدارة العمـوميـة اHعـنية تـسلـيم وصل استالم يـحدد على
اخلـصـوصs اسم اHـتـرشـح ولـقـبهs وعـدد الـوثـائق اHـوجـودة

في اHلف وطبيعتها.

WـــــــوظــــــفــــــــHيــــــتـــم تــــــكـــــــويــن مـــــــلـــــــــفـــــــات تــــــرشـــح ا
اHـسـتــوفـــW الـشـــروط القـانـونيــة األساسـيـة للـمشـاركة
في االمــتــحــانــات والــفــحــوص اHــهــنــيــة من طــرف إدارتــهم

اHستخدمة.

WـقــبـولـHا WـتــرشـحــHـادة  15 : : يـتـم إعـداد قــائـمــة اHـادةاHا
وغـيـر اHـقبـولـW لـلـمشـاركـة في اHـسـابقـات واالمـتـحـانات
والـفحـوص اHـهنـيـة من طـرف جلنـة تـرأسهـا الـسلـطـة التي
لــهـا صالحــيــة الـتــعــيـW و تــتـكــون من °ــثـلـي اHـؤســسـة أو
اإلدارة الـعمـوميـة اHـعنـية و°ـثلـW مـنتـخبـW عن الـلجـنة

اإلدارية اHتساوية األعضاء للسلك أو الرتبة اHعنية.

تـــعــــلم اHــــؤســــســـــة أو اإلدارة الـــعــــمــــومــــيـــة اHــــعــــنــــيـــة
اHـــتـــرشــحـــW اHـــذكــوريـن فــي الـــفــقــــرة أعـالهs بـــقـــبـــولــهـم
إلجـــراء اHـسـابـقــــة أو رفض تـرشـيـحـهمs بـواسـطـة رسـالـة
فردية وعن طريق اإللصاق على مستوى هذه اHؤسسة أو
اإلدارة الـعمومـيةs أو بأيـة طريقة مالئـمةs في أجل ال يقل
عـن عــــشـــرة (10) أيـــام عــــمـل قـــبـل الــــتـــاريـخ احملــــدد إلجـــراء

.WهنيHسابقة أو االمتحان أو الفحص اHا

WـــــقـــــبـــــولــــHغـــــيــــر ا WـــــتــــرشـــــحـــــHـــــادة 16 : : �ــــكـن اHـــــادة اHا
لـــلــمـــشــاركـــة في اHــســـابــقـــات واالمــتــحـــانــات  والـــفــحــوص
اHـــهــنـــيــةs تـــقــد¬ طـــعن لـــدى الــســـلــطـــة الــتي لـــهــا صـالحــيــة
الـتــعـيــW الـتـي يـجب عــلـيــهـا الــبت في هــذا الـطــعن والـرد
عــلـى اHــعـنــيــW قــبـل خــمــسـة (5) أيـــام عــمل عـــلى األقل من

.WهنيHسابقة أو االمتحان أو الفحص اHتاريخ إجراء ا

الفصل الرابعالفصل الرابع
إجراء اHسابقات و االمتحانات والفحوص اHهنيةإجراء اHسابقات و االمتحانات والفحوص اHهنية

اHـــــادة اHـــــادة 17 : : جتـــــري اHــــــســــــابــــــقــــــات أواالمــــــتــــــحــــــانـــــات
أوالـــفــحـــوص اHـــهـــنــيـــة في أجـل أقــصـــاه أربـــعــة (4) أشـــهــر
ابـتـداء من تـاريخ احلـصـول عـلى رأي اHـطـابـقـة اHـنـصـوص

عليها في اHادة 11 أعاله. 

و�كن تمديـد هذا األجلs عند االقتضاءs بشهر واحد
(1) �ــقــرر من الـــوزيــر الــوصي عـــلى اHــؤســســة أو اإلدارة

العمومية اHعنية.
وفي حـالة عـدم إجـراء اHـسـابقـات أو االمـتـحـانات أو
الـــفـــحــوص اHـــهـــنــيـــة ألي ســـبب كـــانs في أجل خـــمـــســة (5)
أشـــهـــر هــذاs يـــصـــبح قـــرار أو مـــقـــرر فـــتح اHـــســـابـــقــات أو

االمتحانات أو االختبارات اHهنية باطال.
ويـــــتـم إعالم اHـــــتــــــرشـــــحـــــW لـــــتـــــلك اHـــــســـــابـــــقـــــات أو
االمـــتـــحــانـــات أو الـــفــحـــوص اHـــهــنـــيـــة بـــذلك بــأيّ وســـيـــلــة

مالئمة.

اHـادة اHـادة 18 : : يــســنـد إجــراء اHــقـابــلــة في اHــسـابــقــة عـلى
sأسـاس الشـهادات إلى جلـنة انـتقـاء. وتتـكون هـذه اللـجنة
زيادة على السلطة التي لها صالحية التعيW رئيساs من
عضوين (2)  يـنتميـان إلى رتبة أعـلى من الرتبة اHـعنية

باHسابقة. 

19 :  : يـــســــنـــد إجـــراء اHــــســـابــــقـــات عــــلى أســـاس اHــادة اHــادة 
االخـــتــــبـــارات واالمــــتـــحـــانــــات والـــفــــحـــوص اHــــهـــنــــيـــة إلى
اHـؤسسات العمـومية التي تـضمن تكويـنا في التخصص
من مسـتوى يـعادل عـلى األقل مسـتوى اHـؤهل أو الشـهادة

اHطلوبة لاللتحاق بالرتبة اHراد شغلها. 
 حتدد قـائمـة اHؤسـسات اHـذكورة في الـفقرة األولى

أعالهs بقرار من :
- السلطـة اHكلـفة بالـوظيفـة العمـوميةs فـيما يخص
االلـــتــحـــاق بــاألسالك اHـــشــتـــركــة لـــلــمـــؤســســات واإلدارات
العموميةs بـعد أخذ رأي السلطة الـوصية على اHؤسسات

sعنيةHالعمومية ا
- الـوزيــر اHـعـنيs فــيـمـا يــخص االلـتــحـاق بـاألسالك
اخلـاصـة الـتـابـعـة لـقـطـاعهs بـعـد أخـذ رأي الـسـلـطـة الـوصـية

على اHؤسسات العمومية اHعنية.

اHــادة اHــادة 20  : : يــكـــلف مـــســـؤول اHـــؤســســـة الـــتي تـــكــون
مــركـــز االمــتـــحــانs بـــضــمـــان الــســـيــر احلـــسن الخـــتــبــارات

اHسابقات واالمتحانات والفحوص اHهنية. 
وفي هذا اإلطارs يكلف على اخلصوصs �ا يأتي :

- ضــمــان احــتـرام الــنــظــام الــداخــلي لــلــمــؤســســة من
sهنيةHللمسابقات واالمتحانات والفحوص ا WترشحHا

sعند االقتضاء sإنشاء مراكز امتحان ملحقة -
- ضمان سريـة مواضيع االختـبارات وإغفال أوراق

االمتحان.

كما يكلف  بتعيW أعضاء :
sجلنة اختيار مواضيع االختبارات -
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sجلنة احلراسة على مستوى  قاعات االمتحان -

- جلــــنـــة تــــصــــحـــيح االخــــتــــبـــاراتs مـن بـــW أســــاتـــذة
اHـــؤســـســـة و/أو من بـــW األشـــخـــاص الـــذين لـــهم مـــؤهالت

sذات صلة بطبيعة االختبارات

- جلنة االختبار الشفهيs عند االقتضاء.

sـــعــــنــــيـــةHــــؤســـســــة أو اإلدارة الــــعـــمــــومــــيــــة اHـــكـن ا�
Wـثـل° Wتـعـي sبـالتـشـاور مع مـسؤولي مـراكـز االمـتحـان

بصفة مالحظsW حلضور عملية إجراء االختبارات.

اHــــادة اHــــادة 21 : كـل مـــخــــالـــفــــة لـــلــــنـــظــــام الــــداخـــلي Hــــركـــز
االمتحانs وكل غش أو مـحاولة غش مثبتة قانوناs تؤدي
إلى إقـــصـــاء اHــتـــرشح اHــتـــســـبب في ذلكs دون اســـتــبـــعــاد
sعنـد االقتـضاء sالـعقـوبة الـتـأديبـية الـتي قـد يتـعرض لـهـا

إذا كانت له صفة اHوظف.

اHـادة اHـادة 22 :  : يـؤدي غــيـاب اHــتـرشح عن اHــقـابــلـة أو عن
أحـــــد اخـــتـــبــــارات الــــقـــبــــول أو الـــنـــجــــاح الــــنـــهـــائــي إلى

.WهنيHسابقة أو االمتحان أو الفحص اHإقصائه من ا
الفصل اخلامسالفصل اخلامس
إعالن النتائجإعالن النتائج

اHــادة اHــادة 23 : : يـــعــد اHـــتـــرشــحـــون الـــذين حتــصـــلـــوا عــلى
مــعـــدل عــام يـــســاوي  10 من 20 عـــلـى األقلs دون احلـــصــول
عـــلى نــقـــطــة إقــصـــائــيـــة ال تــقل عن 5 من s20 نــاجــحـW في
اخـتـبـارات الـقـبـول لـلـمـسـابـقـات علـى أسـاس االخـتـبارات

واالمتحانات والفحوص اHهنية.
24 :  : حتـدد قــائــمــة اHـتــرشــحـW الــنــاجــحـW في اHـادةاHـادة  

اختبارات القبول جلنة تتكون من :
sأو °ــثــله sمــركــز االمــتــحــان sــؤســســةHمــســـؤول ا  -

sرئيسا
- °ـــثل الـــســـلـــطـــة الــتـي لــهـــا صـالحــيـــة الـــتـــعـــيــW أو

sعضوا sحسب احلالة sالسلطة الوصية
- مصححW (2) لالختباراتs عضوين.

يــــجـب أن تــــنــــشــــر الـــــقــــائــــمــــة اHــــذكــــورة أعـالهs عــــلى
مسـتوى مركـز االمتحـان و اHؤسسـة أو اإلدارة العمـومية

اHعنيةs عن طريق اإللصاق و بكل طريقة مالئمة.
عــــــنـــــدمــــــا ال تــــــتـــــضــــــمن اHــــــســــــابـــــقــــــات عـــــلـى أســـــاس
االخـتـبارات واالمـتـحانـات والـفحـوص اHـهنـيـة اختـبارات
شفـهيـةs فإن قائـمة اHـترشـحW الـناجحـW نهـائيـا حتددها
اللـجنة اHنـصوص علـيها في الـفقرة أعالهs والـتي يرأسها
°ــثل الــســلــطــة الــتـي لــهــا صالحــيــة الــتــعــيــW أو الــســلــطـة

الوصيةs حسب احلالة.

اHـادة اHـادة 25 : : تـسـتـدعي اHــؤسـسـة أو اإلدارة الـعــمـومـيـة
اHـعـنـيــة اHـتـرشــحـW الـذين يـعــلن جنـاحـهـم في اخـتـبـارات
القـبـولs إلجـراء االختـبـارات الـشفـهـية فـي أجل ال يقل عن
عـشـرة ( 10) أيــام عـمـلs قـبل الــتــاريخ اHــقـرر إلجــراء هـذه

االختبارات.
اHـــــادة اHـــــادة 26 : حتـــــدد قـــــائـــــمـــــة الـــــنـــــجـــــاح الـــــنـــــهـــــائي في
اHــــســــابــــقــــات عــــلى أســــاس االخــــتــــبــــارات واالمــــتــــحــــانـــات
والــفـحـوص اHـهــنـيـةs حــسب درجـة االسـتــحـقـاقs في حـدود
Wاحلاصـل WـترشـحـHا Wمن بـ sفـتـوحةHالـيـة اHـنـاصب اHا
عـــــــلى مـــــــعـــــــدل عـــــــام يـــــــســــــاوي 10 من 20 عـــــــلـى األقلs دون

احلصول على عالمة إقصائيةs جلنة تتكون من : 
- الــسـلــطـة الــتي لـهــا صالحـيــة الـتــعـيــW أو الـســلـطـة

sرئيسا sالوصية أو °ثل إحداهما
sعضوا sمركز االمتحان sؤسسةHمسؤول ا -

- مصححW (2) لالختباراتs عضوين.

Wالـــنــاجــحــ WــتـــرشــحـــHــادة 27 : : حتـــــدد قــائـــمـــة اHــادة اHا
نــهـــائــيـــا فـي اHــســـابــقــات عـــلى أســـاس الــشــهـــاداتs حــسب
sـفـتـوحـةHـالـيـة اHـنـاصب اHفي حـدود ا sدرجــة االسـتـحـقـاق

جلنة تتكون من :
- الــسـلــطـة الــتي لـهــا صالحـيــة الـتــعـيــW أو الـســلـطـة

sرئيسا sالوصية أو °ثل إحداهما
- °ـــثل مـــنــتــخـب عن الــلـــجــنــة اإلداريـــة اHــتـــســاويــة
sعضوا sعنيةHاألعـضاء اخملـتـصة إزاء السـلك أو الـرتبة ا
- عـضو من جلنة االنـتقاء اHـنصوص علـيها في اHادة

18 أعاله.

اHــادة اHــادة 28 : : تــعــدّ جلـــان الــنــجــاح الـــنــهــائـي اHــنــصــوص
عــلــيـهــا فـي اHـواد 24 ( الــفــقـرة 3)  و 26 و 27 أعالهs قــوائم
احـــتــــيـــاطــــيـــة حـــسـب درجـــة االســــتـــحــــقـــاق لـــلــــتـــمــــكـــW من
sعلن تخلفهمHا Wالناجح Wاالستبدال احملتمل لـلمترشح
أو لــشــغل مـنــاصب أصــبــحت شــاغـرة بــصــفـة اســتــثـنــائــيـة
Wأو فـــحـــصـــ Wمـــســـابـــقــــتـــ Wـــمـــتــــدة بــــHخـالل الـــفــــتــــرة ا

.Wمهني
تـنــتـهي صالحـيـة الـقــوائم االحـتـيـاطـيـة تــلـقـائـيـا عـنـد
sـوالـيـةHـهـني لـلـسـنـة اHـسـابـقـة أو الـفـحص اHتـاريـخ فـتح ا
وعـــلى أقـــصى تـــقـــديـــر قـــبل تـــاريخ اخـــتـــتـــام هـــذه الـــســـنــة

اHالية.

Wادة 29 : : تـنشر السـلطة التي لـها صالحية الـتعيHادة اHا
بـــأي وســـيـــلــة مـالئـــمــةs قـــوائم الـــقـــبـــول و قـــوائم الـــنـــجــاح
النهـائي والقوائـم االحتيـاطية اHـنصـوص عليـها في اHواد

24  و 26 و 27 و28  أعاله.
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و تـبلّغ هذه الـقوائم إلى اHصـالح اHركزيـة أو احمللية
الــتـابــعـة لــلـســلـطــة اHـكــلـفــة بـالــوظـيــفـة الــعـمــومـيــةs حـسب
احلــالـةs فـي أجل أقــصـاه ســبــعـة (7) أيـام عــملs ابــتـداء من

تاريخ توقيعها.

اHـادة اHـادة 30 : : يـعـW اHـتـرشحـون الـنـاجـحـون نـهـائـيا في
اHـســابــقــات أواالمـتــحــانـات أو الــفــحــوص اHـهــنــيــةs حـسب
احلـــالــةs إمـــا بــصــفـــة مــتـــربــصـــW وإمــا تـــتم تـــرقــيـــتــهم في

الرتبة األعلى أو يقبلون لاللتحاق بتكوين متخصص.
تـبـلّغ نـســخـة من قـرارات الـتـعــيـW أو الـتـرقـيـة إلى
اHــصــالح اHــركــزيــة أو احملــلــيــة الــتــابــعــة لــلــســلــطــة اHــكــلــفـة
بالوظيفـة العموميةs حسب احلالةs في أجل أقصاه عشرة

(10) أيام عملs ابتداء من تاريخ توقيعها.

31 :  : يـــــــجــب عــــــلى كــل مــــــتـــــــرشح نــــــاجـــح في اHـــــادةاHـــــادة  
مـســابـقـــة أو امـتــحــان أو فـحص مــهـنـيs أن يـكــون حتــت
sـعنيـة و يلـتحقHـؤسسـة أو اإلدارة العـمومـية اHتـصـرف ا
حـسب احلـالـةs �ـنـصب تـعــيـيـنه أو مـؤسـسـة الـتـكـوين في
أجل شـــهـــر واحـــد (1) ابـــتـــداء مـن تـــاريخ تــــبـــلـــيــــغه مـــقـــرر

التعيW أو القبول في التكوين اHعني.
وبانقضـاء هذا األجلs يفقد اHترشح اHعني احلق في
االســــتـــــفــــادة من جنــــاحـه في اHــــســـــابــــقــــة أو االمــــتــــحــــان أو
الــفــحص اHــهــني ويــســتــبـــدل بــاHــتــرشح اHــدرج اســمه في

قائمة االحتياط حسب الترتيب.
ويـتم استبدال اHـترشح النـاجح اHعلن تخـلفه �قرر
من السـلطة التي لـها صالحيـة التعـيW. وتبـلغ نسخة من
هذا اHقرر إلى اHصالح التـابعة للسلطة اHـكلفة بالوظيفة
الـعـمـومـيـةs في أجل أقـصـاه عـشرة (10) أيام عـملs ابـتداء

من تاريخ توقيعه.

الفصل السادسالفصل السادس

الرقابة و تقييم اإلجراءات اHتعلقة بتنظيم اHسابقاتالرقابة و تقييم اإلجراءات اHتعلقة بتنظيم اHسابقات
واالمتحانات والفحوص اHهنية وإجرائهاواالمتحانات والفحوص اHهنية وإجرائها

اHـادة اHـادة 32 : : تــؤهل اHـصـالـح الـتـابــعـة لـلــسـلــطـة اHـكــلـفـة
بـالـوظيـفـة الـعـمـومـيـة إلجـراء أي حتـقـيق من خالل فـحـص
الــــوثــــائق و/أو في عــــW اHــــكــــانs لــــلــــتــــأكــــد من مــــطــــابــــقـــة
اإلجــراءات اHـــتــعـــلــقـــة بــعـــمــلـــيــات الـــتـــوظــيف والـــتــرقـــيــة

للتنظيم اHعمول به.
و �ــكــنــهــا أن تــطــلب لــهــذا الــغــرضs االطالع عــلى أي
قـــرار أو وثــيـــقــة ثــبـــوتــيـــة تــتـــعــلـق بــتــنـــظــيـم اHــســـابــقــات
واالمـــتــحـــانـــات  والــفـــحـــوص اHــهـــنـــيــة وإجـــرائـــهــا و إعالن

نتائجها.

33 : �ــكن أن يــؤدي عــدم احــتــرام اHــؤســسـة أو اHـادة اHـادة 
اإلدارة الـعـمـوميـة اHـعـنـية أو اHـؤسـسـة الـعمـومـيـةs مـركز
االمـتـحــانs إلطـار تـنـظــيم و/أو إجـراءات فـتح اHــسـابـقـات
واالمـــتـــحـــانــــات والـــفـــحـــوص اHــــهـــنـــيـــة وإجــــرائـــهـــا وإعالن
نـــتـــائــــجـــهـــاs إلى إلـــغــــاء هـــذه اHـــســـابـــقــــات واالمـــتـــحـــانـــات

والفحوص اHهنية.

اHـادة اHـادة 34 : يـعـد بـاطال وعـد¬ األثـر كل قـرارتـعـيW أو
ترقيةs إذا تبW ما يأتي :

- عــــــدم وجــــــود مــــــنــــــصب مــــــالـي شــــــاغــــــر مــــــخــــــصص
sللتوظيف أو الترقية

sــعـلـن جنــاحه الــنـهــائيHا sــتــرشحHعــدم اســتــيــفــاء ا -
الـشــروط الـقــانـونــيـة األســاسـيــة اHـطــلـوبــة لـلـتــوظـيـف أو

الترقيـة في الرتبة اHراد شغلها.

اHــــــادة اHــــــادة 35 : : يــــــتــــــعـــــــW عــــــلى اHــــــؤســــــســــــات واإلدارات
العمـوميةs عـند اختتـام كل سنة مـاليةs إعداد حـصيلة عن
عـمـلــيـات الــتـوظـيف والــتـرقــيـة اHـنــجـزة بــعـنـوان الــسـنـة

اHالية اHعنية.
تــــرسل نــــســــخــــة من  هــــذه احلــــصــــيـــلــــة إلـى اHـــصــــالح
اHـركـزيــة أو احملـلـيــة الـتـابـعــة لـلـسـلــطـة اHـكــلـفـة بـالــوظـيـفـة
الــعــمــومـــيــــةs حـــسب احلـــالــةs في أجل ال يـــتــعــدى اخلــامس
sوفي كل األحـوال sــوالـيــةHعـشـر (15) مـارس مـن الـســنـة ا
Wقـــبـل فــتـح أي مـــســابــقـــة أو امـــتــحــان أو فــحـص مــهــنــيــ

بعنوان السنة اHالية اجلديدة. 

الفصل السابعالفصل السابع
أحكام ختاميةأحكام ختامية

اHادة اHادة 36 : : توضح كيفـيات تطبيق هذا اHرسومs عند
احلاجةs بتعليمة من السلطة اHكلفة بالوظيفة العمومية.

sرسومHادة 37 : : تلغى جميع األحكام اخملالفة لهذا اHادة اHا
ال ســيــمــا اHــرســوم الــتــنــفــيــذي رقـم 95-293 اHــؤرخ في 5
جــمـادى األولى عـام 1416 اHـوافق 30 سـبــتـمـبـر سـنـة 1995
واHــتــعــلـق بــكــيــفــيــات تــنــظــيـم اHــســابــقــات واالمــتــحــانــات
واالخــــــتــــــبــــــارات اHـــــــهــــــنــــــيــــــة فـي اHــــــؤســــــســــــات واإلدارات

العمومية.

38 :   يـــــــنــــــشــــــر هــــــذا اHــــــرســــــوم فـي اجلــــــريــــــدة اHـــــادة اHـــــادة 
الـــرّســــمــــيّـــة  لـــلـــجـــــمـــهـــوريّـــة اجلـــــزائـــريّـــة الـــدّ�ــــقـــراطـــيّـــة

الشّعبيّة.

حـــرر بـــاجلـــزائـــر في 3  جـــمــــادى الـــثـــانـــيـــة عـــام 1433
اHوافق 25 أبريل سنة 2012.

أحمد أويحيىأحمد أويحيى



11 جمادي الثانية عام   جمادي الثانية عام  1433 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 1626
3  مايو سنة  مايو سنة  2012 م م

مـــــرســـــوم تـــــنــــفـــــيـــــذي رقم مـــــرســـــوم تـــــنــــفـــــيـــــذي رقم 12- - 195 مـــــؤرخ في  مـــــؤرخ في 3 جـــــمــــادى جـــــمــــادى
s2012 ــــوافق 25 أبــــريل ســــنـــة  أبــــريل ســــنـــةHــــوافق  اHالـــثـــانــــيـــة عـــام الـــثـــانــــيـــة عـــام 1433 ا
يـحـدد قـائــمـة اHـنـاصب الــعـلـيـايـحـدد قـائــمـة اHـنـاصب الــعـلـيـا لـلـمــصـالح اخلــارجـيــةلـلـمــصـالح اخلــارجـيــة
لـــوزارة األشــغـــال الــعــمــومــيـــة وشـــروط االلــتــحــاقلـــوزارة األشــغـــال الــعــمــومــيـــة وشـــروط االلــتــحــاق
بــــهــــــذه اHــــنــــاصـــب  وكـــــذا الـــــزيـــــادة االســــتـــــداللــــيـــــةبــــهــــــذه اHــــنــــاصـــب  وكـــــذا الـــــزيـــــادة االســــتـــــداللــــيـــــة

اHرتبطـة بهـا.اHرتبطـة بهـا.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

sإنّ الوزير األول

sبناء على تقرير وزير األشغال العمومية  -

- وبـناء على الـدستـورs ال سيّمـا اHادتان 85-3 و125
s( الفقرة 2)  منه

- و�قتضى األمر رقم  06-03 اHؤرخ في 19 جمادى
الثـانية عام 1427 اHوافق 15 يولـيو سنة 2006 واHـتضمن

sالقانون األساسي العام للوظيفة العمومية

- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسي رقم 07-307 اHـؤرخ
في 17 رمـضـان عام 1428 اHـوافق 29 سـبـتمـبـر سـنة 2007
الـذي يــحـدد كـيــفـيـات مــنح الـزيــادة االسـتـداللــيـة لــشـاغـلي

sؤسسات واإلدارات العموميةHناصب العليا في اHا

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

 sأعضاء احلكومـة Wتضمن تعيHمايو سنة 2010 وا

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 93-312 اHؤرخ
في 30 جمـادى الثانية عام 1414 اHوافق 14 ديسـمبر سنة
1993 الـذي يـحــدد قـائـمــة اHـنـاصب الــعـلـيــا لـلـمـصــالح غـيـر

اHركـزية التابـعة لوزارة الـتجهيـز وشروط االلتـحاق بها
sوتصنيفها

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 05-436 اHؤرخ
في 8 شوال عام 1426 اHوافق 10 نوفمبر سنة 2005 الذي
يـــحــدد قـــواعــد تــنـــظــيـم مــصـــالح األشــغـــال الــعـــمــومـــيــة في

sالوالية وعملها

- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 08-04 اHـؤرخ
في 11 مــــحــــرم عـــام 1429 اHــــوافق 19 يــــنــــايــــر ســــنـــة 2008
WـنتـمHا WـوظفـHتـضـمن القـانون األسـاسي اخلـاص باHوا
sؤسسات واإلدارات العموميةHشتركة في اHلألسالك ا

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 09-391 اHؤرخ
في 5 ذي احلـجـة عام 1430 اHـوافق 22 نـوفـمـبـر سـنـة 2009
WـنتـمHا WـوظفـHتـضـمن القـانون األسـاسي اخلـاص باHوا

sكلفة باألشغال العموميةHلألسالك اخلاصة باإلدارة ا

sوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اHادة األولى : اHادة األولى :  يهدف هـذا اHرسوم إلى حتديد قائمة
اHــنــاصب الــعــلـــيــا لــلــمــصــالـح اخلــارجــيــة لــوزارة األشــغــال
العـموميـة وشروط االلتـحاق بهـذه اHناصب وكـذا الزيادة

االستداللية اHرتبطة بها.

الفصل الفصل األولاألول
قائمة اHناصب العلياقائمة اHناصب العليا

2 :  :  حتــدد قــائــمـة اHــنــاصـب الــعــلـيــا لــلــمــصــالح اHـادة اHـادة 
اخلارجية لوزارة األشغال العموميةs كما يأتي :

sرئيس مصلحة -
sرئيس مكتب -

sرئيس قسم فرعي -
- رئيس قسم.

الفصل الثانيالفصل الثاني
Wشروط التعيWشروط التعي

اHادةاHادة 3 :  :  يعW رؤساء اHصالح :

: Wمن ب sصالح التقنيةHأ / بعنوان اsصالح التقنيةHأ / بعنوان ا

1)  اHــهـنـدسـW الـرئـيـسـيــW في األشـغـال الـعـمـومـيـة

اHــرسـمــsW عـلـى األقلs أو رتـبــة مـعــادلــةs الـذين يــثـبــتـون
sثالث (3) سنوات أقدمية بصفة موظف

2)  مهندسي الـدولة في األشغال العـمومية أو رتبة
مـعـادلـةs الـذين يـثـبـتـون خـمس (5) سـنـوات خـدمـة فـعـلـيـة

sبهذه الصفة

3)  اHـهنـدسـW التـطـبـيقـيـW في األشغـال الـعمـومـية
أو رتبة معـادلةs الذين يثـبتون ثماني (8) سنـوات خدمة

فعلية بهذه الصفة.

: Wمن ب sصالح اإلداريةHب / بعنوان اsصالح اإلداريةHب / بعنوان ا
sعـلى األقل sWـرسـمــHا Wالـرئــيـسـيــ WــتـصــرفـH1)  ا
sالذين يثبتون ثالث (3) سنوات أقدمية بصفة موظف

2)  اHـتــصــرفـW الــذين يــثـبــتــون خـمس (5) ســنــوات

خدمة فعلية بهذه الصفة.

اHادةاHادة 4 :  :  يعW رؤساء اHكاتب :

: Wمن ب sكاتب التقنيةHأ / بعنوان ا sكاتب التقنيةHأ / بعنوان ا

1)  اHــهـنـدسـW الـرئـيـسـيــW في األشـغـال الـعـمـومـيـة

 sأو رتبة معادلة sعلى األقل sWرسمHا
2)  مهندسي الـدولة في األشغال العـمومية أو رتبة
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مـعــادلــةs الـذين يــثـبــتـون ثالث (3) ســنـوات خــدمـة فــعـلــيـة
sبهذه الصفة

3)  اHـهنـدسـW التـطـبـيقـيـW في األشغـال الـعمـومـية
أو رتـبة معـادلةs الـذين يثبـتون خمس (5) سنـوات خدمة

فعلية بهذه الصفة.

: Wمن ب sكاتب اإلداريةHب / بعنوان اsكاتب اإلداريةHب / بعنوان ا
 sعلى األقل sWرسمHا Wالرئيسي WتصرفH1)  ا

2)  اHـتــصـرفـW اHـرســمـW الـذين يــثـبـتـون ثالث (3)
سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة.

: Wرؤساء األقسام الفرعية من ب Wادة 5 :  :  يعHادة اHا
1)  اHــهـنـدسـW الـرئـيـسـيــW في األشـغـال الـعـمـومـيـة

اHــرسـمــsW عـلـى األقلs أو رتـبــة مـعــادلــةs الـذين يــثـبــتـون
sثالث (3) سنوات أقدمية بصفة موظف

2)  مهندسي الـدولة في األشغال العـمومية أو رتبة
مـعـادلـةs الـذين يـثـبـتـون خـمس (5) سـنـوات خـدمـة فـعـلـيـة

sبهذه الصفة
3)  اHـهنـدسـW التـطـبـيقـيـW في األشغـال الـعمـومـية
أو رتبة معـادلةs الذين يثـبتون ثماني (8) سنـوات خدمة

فعلية بهذه الصفة.

اHادة اHادة 6 :  :  يعW رؤساء األقسام :

: Wمن ب sأ / بعنوان األقسام التقنية sأ / بعنوان األقسام التقنية
sفي األشـــغــال الــعـــمــومــيــة Wالـــســامــ W1)  الــتــقـــنــيــ
الــذين يــثـــبــتــون خــمس (5) ســنــوات خــدمــة فــعــلــيــة بــهــذه

sالصفة
2)  التقنيـW في األشغال العموميةs الذين يثبتون

عشر (10) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة.

: Wمن ب sب / بعنوان األقسام اإلداريةsب / بعنوان األقسام اإلدارية
Wلإلدارة واحملــــاســــبــــ Wالــــرئــــيــــســــيــــ WــــلــــحــــقــــH1)  ا
الــرئــيــســيــW الـــذين يــثــبــتــون خــمس (5) ســنـــوات خــدمــة

sفعلية بهذه الصفة
2)  مــــلــــحــــقـي اإلدارة واحملـــاســــبــــW اإلداريــــW الــــذين

يثبتون عشر (10) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة.

الفصل الثالثالفصل الثالث
الزيادة االستدالليةالزيادة االستداللية

اHــــادة اHــــادة 7 :  :  حتــــدد الـــزيــــادة االســــتـــداللــــيــــة اHـــرتــــبــــطـــة
sواد 3 و 4 و 5 و 6 أعالهHذكـورة فـي اHـنـاصب الـعـلـيـا اHبـا

وفقا للجـدول اآلتي :

الفصل الرابعالفصل الرابع
Wإجراء التعيWإجراء التعي

8  :  :  يـتم التـعـيW في اHـنـاصب العـلـيا لـرئيس اHادةاHادة  
مــصــلـــحــة ورئـــيس مــكـــتب ورئــيـس قــسم فـــرعي ورئــيس
قـــسـم اHـــنـــصــــوص عـــلـــيــــهـــا في هــــذا اHـــرســـومs بــــقـــرار من
الوزير اHكلف بـاألشغال العموميةs بناء على اقتراح من

اHدير الوالئي لألشغال العمومية. 

اHادةاHادة  9 :  :  يجب أن ينتـمي اHوظفون الذين يشغلون
مناصب عـليـا إلى رتب تكون مـهامـها موافـقة لـصالحيات

الهياكل اHعنية.

الفصل اخلامسالفصل اخلامس
أحكام انتقالية وختاميةأحكام انتقالية وختامية

اHـادةاHـادة  10 :  :  يـسـتـفيــــد اHـوظـفــون اHـعـيـنــون بـصـــفة
قـانـونــيـــة فـي اHـنـاصـــب الـعـلـيــا اHـذكـــورة فــي اHــــادة 2
أعـاله والذيـن ال يـستـوفون شـروط الـتعـيW اجلـديدةs من
الــزيـــادة االســتــداللـــيــة احملـــددة �ــوجب هـــذا اHــرســومs إلى

غايــة إنهــاء مهامهــم في اHنصب العالي اHشغول.

اHـادةاHـادة  11 :  :  يـسـتـفيــــد اHـوظـفــون اHـعـيـنــون بـصـــفة
قــــانــــونـــــيــــــة عــــنـــــد تــــاريخ 31 ديــــســـــمــــبـــــر ســــنــــة 2007 في
اHـــنـــصـــبـــW الـــعـــالــــيـــW لـــرئـــيس فـــرع ورئـــيـس قـــسمs من
الـزيـادة االســتـداللـيـة احملــددة �ـوجب هـذا اHــرسـوم ابـتـداء

من أول يناير سنة 2008.

اHــــادةاHــــادة  12 : :  تــــلـــــغى جــــمــــيـع األحــــكــــام اخملـــــالــــفــــة لــــهــــذا
اHرسـومs ال سـيـما أحـكـام اHرسـوم الـتنـفـيذي رقم 312-93
اHـــــؤرخ في 30 جـــــمـــــادى الــــثـــــانــــيـــــة عــــام 1414 اHـــــوافق 14

ديسمبر سنة 1993 واHذكور أعاله.

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

حـــرر بـــاجلـــزائـــر في 3  جـــمــــادى الـــثـــانـــيـــة عـــام 1433
اHوافق 25 أبريل سنة 2012.

أحمد أويحيىأحمد أويحيى

اHناصب العليااHناصب العليا

- رئيس مصلحة
- رئيس مكتب

- رئيس قسم فرعي
- رئيس قسم

الزيادة االستدالليةالزيادة االستداللية
الرقم االستدالليالرقم االستداللياHستوىاHستوى

8

7

8

5

195

145

195

75
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مـــــرســـــوم تـــــنــــفـــــيـــــذي رقم مـــــرســـــوم تـــــنــــفـــــيـــــذي رقم 12- - 196 مـــــؤرخ في  مـــــؤرخ في 3 جـــــمــــادى جـــــمــــادى
s2012 ــــوافق 25 أبــــريل ســــنـــة  أبــــريل ســــنـــةHــــوافق  اHالـــثـــانــــيـــة عـــام الـــثـــانــــيـــة عـــام 1433 ا
يـــتــــضــــمن إنــــشـــاء مــــتـــحـف  عـــمــــومي وطــــني لــــلـــفنيـــتــــضــــمن إنــــشـــاء مــــتـــحـف  عـــمــــومي وطــــني لــــلـــفن

والتاريخ Hدينة تلمسان.والتاريخ Hدينة تلمسان.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

sإنّ الوزير األول

sبناء على تقرير وزيرة الثقافة -
- وبـناء على الـدستـورs ال سيّمـا اHادتان 85-3 و125

s(الفقرة 2) منه
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 98-04 اHــــؤرخ في 20
صــفــر عــام 1419 اHــوافق 15 يـــونــيــو ســنــة 1998 واHــتــعــلق

sبحماية التراث الثقافي
- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسي رقم 10-149 اHـؤرخ
في 14 جــمــادى الـثــانـيــة عـام 1431  اHـوافق 28 مـايــو ســنـة

sأعضاء احلكومة Wتضمن تعيH2010  وا

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 03-311 اHؤرخ
في 17 رجب عــام 1424 اHــوافق 14 ســبـــتــمــبـــر ســنــة 2003
الــذي يـــحـــدد كـــيــفـــيـــات إعــداد اجلـــرد الـــعـــام لــلـــمـــمــتـــلـــكــات

sالثقافية احملمية
- و�ــــقــــتــــضى اHـــــرســــوم الــــتــــنــــفــــيــــذي  رقم 352-11
اHـؤرخ في 7 ذي القـعـدة عام 1432 اHـوافق 5 أكـتـوبـر سـنة
2011 الذي يحدد القانون األساسي النموذجي للمتاحف

sتحفيHومراكز التفسير ذات الطابع ا
sوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

 يرسم  ما يأتي : يرسم  ما يأتي :

اHـاداHـادّة األولى :ة األولى : تــطـبــيـقـا ألحــكـام اHـادة 7 من اHـرسـوم
الـتـنـفـيذي رقم 11-352 اHـؤرخ في 7 ذي القـعـدة عام 1432
اHـــــوافق 5 أكـــــتــــوبـــــر ســــنــــة 2011 الــــذي يـــــحــــدد الـــــقــــانــــون
األسـاسـي الـنــمـوذجي لــلـمــتــاحف ومـراكــز الـتــفـســيـر ذات
الـــطــابع اHــتـــحــفيs يـــنــشــأ مـــتــحف عـــمــومي وطــنـي لــلــفن

والتاريخ Hدينة تلمسان ويحدد مقره بتلمسان.

اHـاداHـادّة ة 2 :  :  يــوضع اHــتــحف الــعـمــومي الــوطــني لــلـفن
والــتـاريـخ Hـديــنــة تــلـمــســان حتت وصــايـة الــوزيــر اHــكـلف

بالثقافة.

اHــاداHــادّة ة 3 :  :  يـــضم اHــتـــحف الــعـــمــومي الـــوطــني لـــلــفن
والــتـاريخ Hــديـنــة تـلــمـسـان مــجـمــوعـات الــفـنــون اجلـمــيـلـة
ومـــجـــمـــوعــات اإلثـــنـــوغـــرافـــيــة ومـــجـــمـــوعـــات الــتـــعـــابـــيــر
الـثـقـافـية الـتـقـلـيـديـة ومـجمـوعـات أثـريـة حلـقب تـاريـخـية

مختلفة.

اHاداHادّة ة 4 : : زيادة علـى األعضاء اHذكورين في اHادة 12
مـن اHـــرســــوم الـــتــــنـــفــــيـــذي  رقم 11-352 اHــــؤرخ في 7 ذي
الـقــعـدة عـام 1432 اHـوافق 5 أكـتـوبــر سـنـة 2011 واHـذكـور

أعالهs يتكون مجلس التوجيه من :

- °ــــثل الـــوزيـــر اHــــكـــلف بــــالـــداخـــلـــيــــة واجلـــمـــاعـــات
sاحمللية

sكلف بالشؤون الدينية واألوقافHثل الوزير ا° -

sكلف باجملاهدينHثل الوزير ا° -

sكلف بالتربية الوطنيةHثل الوزير ا° -

- °ـــثـل الـــوزيـــر اHــــكـــلف بــــالـــســـيــــاحـــة والـــصــــنـــاعـــة
sالتقليدية

- °ثل الوزير اHكلف بالشباب والرياضة.

اHاداHادّة ة 5 :  :  ينشر  هـذا اHرسوم في اجلريـدة الرّسميّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــرر بـــاجلـــزائـــر في 3  جـــمــــادى الـــثـــانـــيـــة عـــام 1433
اHوافق 25 أبريل سنة 2012.

أحمد أويحيىأحمد أويحيى
ـــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــ

مـــــرســـــوم تـــــنــــفـــــيـــــذي رقم مـــــرســـــوم تـــــنــــفـــــيـــــذي رقم 12- - 197 مـــــؤرخ في  مـــــؤرخ في 3 جـــــمــــادى جـــــمــــادى
s2012 ــــوافق 25 أبــــريل ســــنـــة  أبــــريل ســــنـــةHــــوافق  اHالـــثـــانــــيـــة عـــام الـــثـــانــــيـــة عـــام 1433 ا
يـــتــــضـــمن إنـــشــــاء مـــتـــحـف عـــمـــومي وطــــني لـــآلثـــاريـــتــــضـــمن إنـــشــــاء مـــتـــحـف عـــمـــومي وطــــني لـــآلثـــار

اإلسالمية Hدينة تلمسان.اإلسالمية Hدينة تلمسان.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

sإنّ الوزير األول

sبناء على تقرير وزيرة الثقافة -
- وبـناء على الـدستـورs ال سيّمـا اHادتان 85-3 و125

s(الفقرة 2) منه
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 98-04 اHــــؤرخ في 20
صــفــر عــام 1419 اHــوافق 15 يـــونــيــو ســنــة 1998 واHــتــعــلق

sبحماية التراث الثقافي
- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسي رقم 10-149 اHـؤرخ
في 14 جــمــادى الـثــانـيــة عـام 1431  اHـوافق 28 مـايــو ســنـة

sأعضاء احلكومة Wتضمن تعيH2010  وا

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 03-311 اHؤرخ
في 17 رجب عــام 1424 اHــوافق 14 ســبـــتــمــبـــر ســنــة 2003
الــذي يـــحـــدد كـــيــفـــيـــات إعــداد اجلـــرد الـــعـــام لــلـــمـــمــتـــلـــكــات

sالثقافية احملمية



19 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 26 11 جمادى  الثانية عام   جمادى  الثانية عام  1433 هـ هـ
3 مايو سنة  مايو سنة  2012 م م

- و�ــــقــــتــــضى اHـــــرســــوم الــــتــــنــــفــــيــــذي  رقم 352-11
اHـؤرخ في 7 ذي القـعـدة عام 1432 اHـوافق 5 أكـتـوبـر سـنة
2011 الذي يـحدد القـانون األسـاسي النـموذجـي للمـتاحف

sتحفيHومراكز التفسير ذات الطابع ا
sوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

 يرسم  ما يأتي : يرسم  ما يأتي :

اHـاداHـادّة األولى :ة األولى : تــطـبــيـقـا ألحــكـام اHـادة 7 من اHـرسـوم
الـتـنـفـيذي رقم 11-352 اHـؤرخ في 7 ذي القـعـدة عام 1432
اHـــــوافق 5 أكـــــتــــوبـــــر ســــنــــة 2011 الــــذي يـــــحــــدد الـــــقــــانــــون
األسـاسـي الـنــمـوذجي لــلـمــتــاحف ومـراكــز الـتــفـســيـر ذات
الـطــابع اHــتــحــفيs يــنــشـأ مــتــحف عــمــومي وطــني لــآلثـار

اإلسالمية Hدينة تلمسان ويحدد مقره بتلمسان.

اHـاداHـادّة ة 2 :  :  يـوضع اHـتـحف الـعـمـومي الـوطـني لـآلثار
اإلسالمــيـة Hــديـنــة تـلــمـسـان حتـت وصـايــة الـوزيـر اHــكـلف

بالثقافة.

اHـاداHـادّة ة 3 :  :  يــضم اHــتــحف الــعـمــومي الــوطــني لــآلثـار
اإلسالمية Hـدينة تلـمسان مجـموعات أثريـة تعود للـحقبة

اإلسالمية.

اHاداHادّة ة 4 : : زيادة علـى األعضاء اHذكورين في اHادة 12
مـن اHـــرســــوم الـــتــــنـــفــــيـــذي  رقم 11-352 اHــــؤرخ في 7 ذي
الـقــعـدة عـام 1432 اHـوافق 5 أكـتـوبــر سـنـة 2011 واHـذكـور

أعالهs يتكون مجلس التوجيه من :
- °ــــثل الـــوزيـــر اHــــكـــلف بــــالـــداخـــلـــيــــة واجلـــمـــاعـــات

sاحمللية
sكلف بالشؤون الدينية واألوقافHثل الوزير ا° -

sكلف باجملاهدينHثل الوزير ا° -
sكلف بالتربية الوطنيةHثل الوزير ا° -

- °ـــثـل الـــوزيـــر اHــــكـــلف بــــالـــســـيــــاحـــة والـــصــــنـــاعـــة
sالتقليدية

- °ثل الوزير اHكلف بالشباب والرياضة.

اHاداHادّة ة 5 :  :  ينشر  هـذا اHرسوم في اجلريـدة الرّسميّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــرر بـــاجلـــزائـــر في 3  جـــمــــادى الـــثـــانـــيـــة عـــام 1433
اHوافق 25 أبريل سنة 2012.

أحمد أويحيىأحمد أويحيى

مراسيم فرديمراسيم فرديّةمراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة
مــرســوم رئـــاسيمــرســوم رئـــاسيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 16  جــمــادى األولى عــام  جــمــادى األولى عــام 1433
اHـوافق اHـوافق 8 أبــريل ســنـة  أبــريل ســنـة s2012 يــتـضــمs يــتـضــمّن إنــهـاء مــهـامن إنــهـاء مــهـام

مفتش باHفتشية العامة لوالية اجلزائر.مفتش باHفتشية العامة لوالية اجلزائر.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 16 جــــــمـــــادى
األولى عـام 1433 اHـوافق 8 أبــريل سـنـة 2012 تـنــهى مـهـام
الـسّـيـد بـشـيـر فـرقيs بـصـفـته مـفـتـشـا بـاHـفـتـشـيـة الـعـامـة

لوالية اجلزائرs إلحالته على التّقاعد.
ـــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــ

مــرســوم رئـــاسيمــرســوم رئـــاسيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 16  جــمــادى األولى عــام  جــمــادى األولى عــام 1433
8 أبــــريل ســــنـــة  أبــــريل ســــنـــة s2012 يـــتــــضــــمs يـــتــــضــــمّن إنــــهـــاءن إنــــهـــاء اHـــوافـق اHـــوافـق 
مـــهـــام مـــكـــلمـــهـــام مـــكـــلّـف بـــالـــدـف بـــالـــدّراســـات والـــتـــلـــخـــيص بـــوزارةراســـات والـــتـــلـــخـــيص بـــوزارة

اHالياHاليّة.ة.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 16 جــــــمـــــادى
األولى عـام 1433 اHـوافق 8 أبــريل سـنـة 2012 تـنــهى مـهـام
الـــسّــيـــد يــاســW بـن سالمــة بـــصــفـــته مـــكــلّـــفــا بـــالــدّراســات

والتلخيص بوزارة اHاليّةs بناء على طلبه.

مــرســوم رئـــاسيمــرســوم رئـــاسيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 16  جــمــادى األولى عــام  جــمــادى األولى عــام 1433
اHـوافق اHـوافق 8 أبــريل ســنـة  أبــريل ســنـة s2012 يــتـضــمs يــتـضــمّن إنــهـاء مــهـامن إنــهـاء مــهـام
مـكـلمـكـلّف بالـتـفـتـيش في اHـفـتـشـية الـعـامـة لـلـمـصالحف بالـتـفـتـيش في اHـفـتـشـية الـعـامـة لـلـمـصالح

اجلبائية بوزارة اHالياجلبائية بوزارة اHاليّة.ة.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 16 جــــــمـــــادى
األولى عـام 1433 اHـوافق 8 أبــريل سـنـة 2012 تـنــهى مـهـام
الـسّـيـد خلـضـــر شــــرواطيs بــصـفـتــه مـكــلّــفـا بـالـتـفـتــيش
sـالـيّةHـفـتـشـيـة الـعـامـة لـلمـصـالح اجلـبـائـيـة بـوزارة اHفي ا

إلحالته على التّقاعد.
ـــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــ

مرسـومـان رئـاسـيمرسـومـان رئـاسـيّـان مـؤرـان مـؤرّخان في خان في 16  جـمـادى األولى عام جـمـادى األولى عام
1433 اHوافق  اHوافق 8 أبـريل سنة  أبـريل سنة s2012 يتـضمs يتـضمّنـان إنهاءنـان إنهاء

مـــهــام نــومـــهــام نــوّاب مـــديــريـن بــوزارة الــشـــؤون الــديـــنــيــةاب مـــديــريـن بــوزارة الــشـــؤون الــديـــنــيــة
واألوقــاف.واألوقــاف.

ــــــــــــــــــــــــــــــ
�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 16 جــــــمـــــادى
األولى عـام 1433 اHـوافق 8 أبــريل سـنـة 2012 تـنــهى مـهـام
السّـيدين اآلتي اسـمـاهمـا بصـفتـهمـا نائـبي مديـر بوزارة
الـــشـــؤون الـــديــــنــــيـــة واألوقــــافs لـــتــــكـــلــــيف كــل مـــنـــهـــمـــا

بوظيفـة أخــرى :
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- مــحــمــــد نـــاصــــر نـــايـت ســعــــيــديs نــــائب مــديـــــر
sاحلـج والعمـرة

- أحمد سليمانيs نائب مدير الوسائل العامة.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 16 جــــــمـــــادى
األولى عـام 1433 اHـوافق 8 أبــريل سـنـة 2012 تـنــهى مـهـام
الـــسّـــيـــد عـــبـــد الـــوهـــاب بـــرتـــيـــمـــةs بـــصــــفـــته نـــائب مـــديـــر
الســتــثــمــار األمالك الــوقــفــيــة بــوزارة الــشــؤون الــديــنــيــة

واألوقافs لتكليفه بوظيفة أخـرى.
ـــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــ

مــرســوم رئـــاسيمــرســوم رئـــاسيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 16  جــمــادى األولى عــام  جــمــادى األولى عــام 1433
اHـوافق اHـوافق 8 أبــريل ســنـة  أبــريل ســنـة s2012 يــتـضــمs يــتـضــمّن إنــهـاء مــهـامن إنــهـاء مــهـام

مدير الشؤون الدينية في والية البليدة.مدير الشؤون الدينية في والية البليدة.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 16 جــــــمـــــادى
األولى عـام 1433 اHـوافق 8 أبــريل سـنـة 2012 تـنــهى مـهـام
الـسّـيـد عـمـر لـونـيسs بـصــفـتـه مـديــرا لـلـشـؤون الـديـنــيـة

في والية البليدةs لتكليفه بوظيفة أخـرى.
ـــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــ

مــرســوم رئـــاسيمــرســوم رئـــاسيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 16  جــمــادى األولى عــام  جــمــادى األولى عــام 1433
اHـوافق اHـوافق 8 أبــريل ســنـة  أبــريل ســنـة s2012 يــتـضــمs يــتـضــمّن إنــهـاء مــهـامن إنــهـاء مــهـام
مــكـلمــكـلّف بــالــدف بــالــدّراسـات والــتـلــخــيص بـوزارة األشــغـالراسـات والــتـلــخــيص بـوزارة األشــغـال

العمومـية.العمومـية.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 16 جــــــمـــــادى
األولى عـام 1433 اHـوافق 8 أبــريل سـنـة 2012 تـنــهى مـهـام
الـــسّــيــد الـــطــاهـــر الــشــاويs بـــصــفـــته مــكـــلّــفــا بـــالــدّراســات
والـــتــلـــخــيصs مـــكــلّــفـــا بــتـــســيــيـــر اHــكــتـب الــوزاري لألمن
sــــؤســـســــة بـــوزارة األشــــغـــال الــــعـــمــــومـــيـــةHالـــداخـــلـي في ا

لتكليفه بوظيفة أخـرى.
ـــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــ

مــرســوم رئـــاسيمــرســوم رئـــاسيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 16  جــمــادى األولى عــام  جــمــادى األولى عــام 1433
اHـوافق اHـوافق 8 أبــريل ســنـة  أبــريل ســنـة s2012 يــتـضــمs يــتـضــمّن إنــهـاء مــهـامن إنــهـاء مــهـام

مدير التعمير والبناء في والية تبسة.مدير التعمير والبناء في والية تبسة.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 16 جــــــمـــــادى
األولــى عــــام 1433 اHـــــوافق 8 أبـــــريل ســـــنــــة 2012 تــــنــــهى
مـــهـــام الـــسّـــيـــد جـــمـــال الـــدين اHـــكـــرطـــارs بـــصــفـــتـه مـــديــرا
لــلــتــعــمـيــر والــبــنـاء في واليــة تــبــســةs لـتــكــلــيـفه بــوظــيــفـة

أخـرى.

مــرســوم رئـــاسيمــرســوم رئـــاسيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 16  جــمــادى األولى عــام  جــمــادى األولى عــام 1433
اHـوافق اHـوافق 8 أبــريل ســنـة  أبــريل ســنـة s2012 يــتـضــمs يــتـضــمّن إنــهـاء مــهـامن إنــهـاء مــهـام

نائبي مدير بوزارة االتصـال.نائبي مدير بوزارة االتصـال.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 16 جــــــمـــــادى
األولى عـام 1433 اHـوافق 8 أبــريل سـنـة 2012 تـنــهى مـهـام
السّـيدين اآلتي اسـمـاهمـا بصـفتـهمـا نائـبي مديـر بوزارة

االتصـالs لتكليف كل منهما بوظيفة أخـرى :

- عــــبـــد الــــرحــــمـــان شــــاكـــرs نــــائـب مـــديــــر الـــعـالقـــات
sتعددة األطراف والعمل جتاه اخلارجHا

.WستخدمHنائب مدير ا sمحمد عليوة -
ـــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــ

مــرســوم رئـــاسيمــرســوم رئـــاسيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 16  جــمــادى األولى عــام  جــمــادى األولى عــام 1433
اHـوافق اHـوافق 8 أبـريل سـنة  أبـريل سـنة s2012 يـتضـمs يـتضـمّن تـعـيـW نائبن تـعـيـW نائب

مدير بوزارة الداخلية واجلماعات احمللية.مدير بوزارة الداخلية واجلماعات احمللية.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 16 جــــــمـــــادى
األولى عام 1433 اHوافق 8 أبـريل سنة 2012 يعـيّن السّـيد
علي بـوصورةs نـائب مـدير لـلهـياكل األسـاسيـة والتـجهـيز

بوزارة الداخلية واجلماعات احمللية.
ـــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــ

مــرســوم رئـــاسيمــرســوم رئـــاسيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 16  جــمــادى األولى عــام  جــمــادى األولى عــام 1433
Wـن تــــعــــيـــWيــــتــــضـــمّـن تــــعــــيـــ sيــــتــــضـــم s2012 ـــــوافق 8 أبــــريـل ســــنــــة  أبــــريـل ســــنــــةHـــــوافق اHا

الكاتب العامالكاتب العامّ لبلدية غليزان. لبلدية غليزان.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 16 جــــــمـــــادى
األولى عام 1433 اHوافق 8 أبـريل سنة 2012 يعـيّن السّـيد

محمد مهديs كاتبا عاما لبلدية غليزان.
ـــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــ

مراسيـم رئاسيمراسيـم رئاسيّـة مؤرـة مؤرّخة في خة في 16  جـمادى األولى عام  جـمادى األولى عام 1433
WـــعـــيــWتـــتــضـــمّـن الــتـن الــتّـــعـــيــ sتـــتــضـــم s2012 8 أبـــريل ســـنـــة  أبـــريل ســـنـــة اHــوافق اHــوافق 

بوزارة الشؤون اخلارجيبوزارة الشؤون اخلارجيّة.ة.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 16 جــــــمـــــادى
األولى عام 1433 اHوافق 8 أبـريل سنة 2012 يعـيّن السّادة

اآلتية أسماؤهم بوزارة الشؤون اخلارجيّة :

- عـــــبــــد الـــــقـــــادر عــــزيـــــريـــــةs مــــكـــــلّـــــفــــا بـــــالـــــدراســــات
sوالتلخيص
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sمكلّفا بالدراسات والتلخيص sلكحل بن قلعي -
- مـــحــمـــد صـــالح بـــســكـــريs نـــائب مـــديــر لـــلـــشــيـــفــرة

باHديرية العامة للموارد.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 16 جــــــمـــــادى
األولى عام 1433 اHوافق 8 أبـريل سنة 2012 يعـيّن السّـيد
أحـسن بـوخـالـفةs مـكـلّـفـا بـالـدّراسـات والـتـلـخـيص بـديوان
الــوزيـر اHــنــتـدب لــدى وزيـر الــشـؤون اخلــارجــيّـةs اHــكـلّف

بالشؤون اHغاربية واإلفريقية.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 16 جــــــمـــــادى
األولى عام 1433 اHوافق 8 أبـريل سنة 2012 يعـيّن السّـيد
رشيـد بن لوناسs مـكلّفـا بالدّراسـات والتلخـيص بديوان
الــوزيـر اHــنــتـدب لــدى وزيـر الــشـؤون اخلــارجــيّـةs اHــكـلّف

بالشؤون اHغاربية واإلفريقية.
ـــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــ

مــرســوم رئـــاسيمــرســوم رئـــاسيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 16  جــمــادى األولى عــام  جــمــادى األولى عــام 1433
اHـوافق اHـوافق 8 أبـريل سـنة  أبـريل سـنة s2012 يـتضـمs يـتضـمّن تـعـيـW نائبن تـعـيـW نائب

مدير بوزارة اHاليمدير بوزارة اHاليّة.ة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 16 جــــــمـــــادى
األولى عام 1433 اHوافق 8 أبـريل سنة 2012 يعـيّن السّـيد
رابح سـيالمs نائب مديـر للوظائف اHـشتركـة في مديرية

نظام اإلعالم بوزارة اHاليّة.
ـــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــ

مــرســوم رئـــاسيمــرســوم رئـــاسيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 16  جــمــادى األولى عــام  جــمــادى األولى عــام 1433
اHوافق اHوافق 8 أبـريل سنة  أبـريل سنة s2012 يتضـمs يتضـمّن تعيW مكلن تعيW مكلّف

بالتفتيش في اHفتشية العامبالتفتيش في اHفتشية العامّة للجمارك.ة للجمارك.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 16 جــــــمـــــادى
األولى عام 1433 اHوافق 8 أبـريل سنة 2012 يعـيّن السّـيد
نـــور الــدين إصــوالحs مــكــلّــفــا بــالــتــفــتــيش في اHــفــتــشـــيــة

العامّـة للجمارك.
ـــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــ

مــرســوم رئـــاسيمــرســوم رئـــاسيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 16  جــمــادى األولى عــام  جــمــادى األولى عــام 1433
اHـوافق اHـوافق 8 أبـريل سـنة  أبـريل سـنة s2012 يـتضـمs يـتضـمّن تـعـيـW نائبن تـعـيـW نائب

مدير بوزارة اHوارد اHائية.مدير بوزارة اHوارد اHائية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 16 جــــــمـــــادى
األولى عام 1433 اHوافق 8 أبـريل سنة 2012 يعـيّن السّـيد
عـبـد الـعـزيـز آيت مـسـغـاتs نـائب مـديـر لـتـنسـيق وسـائل

اإلجناز بوزارة اHوارد اHائية.

مراسيـم رئاسيمراسيـم رئاسيّـة مؤرـة مؤرّخة في خة في 16  جـمادى األولى عام  جـمادى األولى عام 1433
WـــعـــيــWتـــتــضـــمّـن الــتـن الــتّـــعـــيــ sتـــتــضـــم s2012 8 أبـــريل ســـنـــة  أبـــريل ســـنـــة اHــوافق اHــوافق 

بوزارة الشؤون الدينية واألوقاف.بوزارة الشؤون الدينية واألوقاف.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 16 جــــــمـــــادى
األولى عــــــام 1433 اHــــــوافق 8 أبــــــريـل ســــــنـــــة 2012 يــــــعــــــيّن
الـــسّـــيــــدان اآلتي اســـمـــاهـــمـــا بـــوزارة الـــشـــؤون الـــديـــنـــيـــة

واألوقــاف :
sمفتشا sمحمد ناصر نايت سعيدي -

- أحمد سليمانيs نائب مدير للحج والعمرة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 16 جــــــمـــــادى
األولى عام 1433 اHوافق 8 أبـريل سنة 2012 يعـيّن السّـيد
عـــبــد الـــوهــاب بـــرتــيــمـــةs مــديـــرا لألوقــاف والـــزكــاة واحلج

والعمرة بوزارة الشؤون الدينية واألوقاف.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 16 جــــــمـــــادى
األولى عام 1433 اHوافق 8 أبـريل سنة 2012 يعـيّن السّـيد
عمر لونيسs مفتشا بوزارة الشؤون الدينية واألوقاف.

ـــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــ

مــرســوم رئـــاسيمــرســوم رئـــاسيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 16  جــمــادى األولى عــام  جــمــادى األولى عــام 1433
اHوافق اHوافق 8 أبـريل سنة  أبـريل سنة s2012 يـتضـمs يـتضـمّن تعـيW اHـديرن تعـيW اHـدير

العامالعامّ للمؤسسة الوطنية للمالحة اجلوية. للمؤسسة الوطنية للمالحة اجلوية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 16 جــــــمـــــادى
األولى عام 1433 اHوافق 8 أبـريل سنة 2012 يعـيّن السّـيد
خلـــضــــر داودs مـــديــــــرا عــــامـــــا لـــلــــمـــؤســــســـــة الـــــوطـــنــــــيـــة

للمالحــة اجلـويـة.
ـــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــ

مــرســوم رئـــاسيمــرســوم رئـــاسيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 16  جــمــادى األولى عــام  جــمــادى األولى عــام 1433
اHوافق اHوافق 8 أبريل سنة  أبريل سنة s2012 يتضمs يتضمّن تعيW رئيسن تعيW رئيس

ديوان وزير األشغال العمومية.ديوان وزير األشغال العمومية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 16 جــــــمـــــادى
األولى عام 1433 اHوافق 8 أبـريل سنة 2012 يعـيّن السّـيد
الـــــطـــــاهــــر الـــــشـــــاويs رئــــيـــــســـــا لـــــديــــوان وزيـــــر األشـــــغــــال

العمـومــية.
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مــرســوم رئـــاسيمــرســوم رئـــاسيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 16  جــمــادى األولى عــام  جــمــادى األولى عــام 1433
اHـوافق اHـوافق 8 أبـريل سـنة  أبـريل سـنة s2012 يـتضـمs يـتضـمّن تـعـيـW نائبن تـعـيـW نائب
مدير بجامعـة األمير عبد القـادر للعلوم اإلسالميةمدير بجامعـة األمير عبد القـادر للعلوم اإلسالمية

بقسنطينـة.بقسنطينـة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 16 جــــــمـــــادى
األولى عام 1433 اHوافق 8 أبـريل سنة 2012 يعـيّن السّـيد
محمد بوالروايحs نـائب مدير مكلّفـا بالعالقات اخلارجية
والــــتــــعــــــاون والــــتــــنــــشــــيط واالتــــصــــــال والــــتــــظــــاهــــــرات
الـــعــــلـــمــــــيـــة بــــجـــامــــعـــــة األمـــيــــر عـــبــــد الـــقــــــادر لـــلــــعـــلـــــوم

اإلسالمــية بقسنطينـة.
ـــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــ

مرسـومـان رئـاسـيمرسـومـان رئـاسـيّـان مـؤرـان مـؤرّخان في خان في 16  جـمـادى األولى عام جـمـادى األولى عام
1433 اHــــوافق  اHــــوافق 8 أبــــريل ســــنــــة  أبــــريل ســــنــــة s2012 يــــتــــضــــمs يــــتــــضــــمّــــنــــانــــنــــان

.Wبجامعت Wعميدي كليت Wتعي.Wبجامعت Wعميدي كليت Wتعي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 16 جــــــمـــــادى
األولى عام 1433 اHوافق 8 أبـريل سنة 2012 يعـيّن السّـيد
أحـمـد طـعـيبـةs عـمـيدا لـكـلـيـة العـلـوم االقـتـصاديـة والـعـلوم

التجارية وعلوم التسيير بجامعة اجللفة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 16 جــــــمـــــادى
األولى عام 1433 اHوافق 8 أبـريل سنة 2012 يعـيّن السّـيد
مــحــمـد عــبــاسs عــمــيــدا لــكــلــيــة اآلداب والــلــغــات والــعــلـوم

االجتماعية واإلنسانية بجامعة سعيدة.

مــرســوم رئـــاسيمــرســوم رئـــاسيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 16  جــمــادى األولى عــام  جــمــادى األولى عــام 1433
اHـوافق اHـوافق 8 أبـريل سـنة  أبـريل سـنة s2012 يـتضـمs يـتضـمّن تـعيـW مـديرن تـعيـW مـدير

التعمير والبناء في والية تبسة.التعمير والبناء في والية تبسة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 16 جــــــمـــــادى
األولى عام 1433 اHوافق 8 أبـريل سنة 2012 يعـيّن السّـيد
عـبــد اHـالـك عـراضــةs مــديـرا لــلـتــعــمـيــر والـبــنــاء في واليـة

تبسـة.
ـــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــ

مــرســوم رئـــاسيمــرســوم رئـــاسيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 16  جــمــادى األولى عــام  جــمــادى األولى عــام 1433
اHـوافق اHـوافق 8 أبـريل سـنة  أبـريل سـنة s2012 يـتضـمs يـتضـمّن تـعيـW مـديرن تـعيـW مـدير

السياحة والصناعة التقليدية في والية تندوف.السياحة والصناعة التقليدية في والية تندوف.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 16 جــــــمـــــادى
األولى عام 1433 اHوافق 8 أبـريل سنة 2012 يعـيّن السّـيد
عــــبـــد الـــرحـــمـــان خـــونــــةs مـــديـــرا لـــلـــســـيــــاحـــة والـــصـــنـــاعـــة

التقليدية في والية تندوف.
ـــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــ

مــرســوم رئـــاسيمــرســوم رئـــاسيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 16  جــمــادى األولى عــام  جــمــادى األولى عــام 1433
WـــعـــيــWيـــتــضـــمّـن الــتـن الــتّـــعـــيــ sيـــتــضـــم s2012 8 أبـــريل ســـنـــة  أبـــريل ســـنـــة اHــوافق اHــوافق 

بوزارة االتصـال.بوزارة االتصـال.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 16 جــــــمـــــادى
األولى عام 1433 اHوافق 8 أبـريل سنة 2012 يعـيّن السّادة

اآلتية أسماؤهم بوزارة االتصال :
sمفتشا sمحمد عليوة -

sنائب مدير للتعاون sعبد الرحمان شاكر -
- الــــونــــاس بــــوغــــرارةs نـــائـب مــــديــــر لـــلــــمــــيــــزانــــيـــة

واحملاسبة والصفقات العمومية.

قراراتB مقرقراراتB مقرّراتB آراءراتB آراءمراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة
وزارة الدوزارة الدّفاع الوطنيفاع الوطني

قــــــــرار وزاري مرار وزاري مــــــشــــــــتــــــــرك مرك مــــــؤرخ في ؤرخ في 24  ص  صــــــــفــــــــر عر عــــــام ام 1433
اHاHـوافق وافق 18  ي  يـنـايايـر سر سـنـة ة s2012 يs يـتـضـمن فمن فـتح شتح شـعبعب
وفوفــــــروع  في اHروع  في اHــــــــاجاجــــــســــــتــــــيــــــر بر بــــــاHاHــــــــدرسدرســــــة الة الــــــعــــــســــــكــــــريريــــــة
اHاHــــتـعــــددة الددة الــــتـقــــنــــيـات بات بــــالالـنــــاحاحــــيـة الة الــــعـســــكــــريريـة األولىة األولى
ويحويحـدّد عد عـدد اHقدد اHقـاعاعـد البد البـيـداغداغـوجيوجيـة اHة اHـفتفتـوحوحـة للة للـسـنةنة

اجلامعية اجلامعية 2011 -  - 2012.
ـــــــــــــــــــــــــــ

sإن وزير الدفاع الوطني
sووزير التعليم العالي والبحث العلمي

- �ــــقـــــتــــضى اHـــــرســــوم رقم 83 - 363 اHــــؤرخ في15
شـعــبــان عـام 1403 اHــوافق 28 مـايــو ســنـة 1983 واHــتــعـلق
�ـمــارسـة الــوصــايـة الــتــربـويــة عـلـى مـؤســسـات الــتــكـوين

sالعالي

- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 95 - 197
اHــــــؤرخ في 24 صــــفــــر عـــــام 1416 اHــــــوافـق 22 يــــولــــيـــو
ســـــنــــة 1995 واHـــــتـــــضـــــمـن حتـــــويل اHــــــدرســـــة الـــــوطـــــنـــــيـــــة
لـــلــــمــــهـــنــــدســــW والـــتـــقـــنـــيــــW اجلـــزائـــريـــW إلى مـــدرســـة
عــــســــكــــريــــة مـــتــــعـــــددة الـــتــــقـــنــــيـــات ويـــضـــبـط قـــانـــونـــهـــا

sاألساسي



23 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 26 11 جمادى  الثانية عام   جمادى  الثانية عام  1433 هـ هـ
3 مايو سنة  مايو سنة  2012 م م

- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 05 - 162
اHـؤرخ في 23 ربـيع األول عـام 1426 اHـوافق 2 مـايــو سـنـة
2005 الذي يـحدد مـهام الـوزير اHـنتـدب لدى وزيـر الدفاع

sالوطني وصالحياته
- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 10 - 149
اHـؤرخ في 14 جـمـادى الـثـانـيـة عام 1431 اHـوافق 28 مـايـو

sأعضاء احلكومة Wتضمن تعيHسنة 2010 وا
- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 94 - 260
اHؤرخ في19 ربيع األول عام 1415 اHوافق 27 غـشت سنة
1994 الــــذي يـــــحــــدد صالحــــيــــات وزيــــر الــــتــــعــــلـــــيم الــــعــــالي

sوالبحث العلمي
- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 98 - 254
اHــؤرّخ في 24 ربــيع الـــثــاني عــام 1419 اHــوافق 17 غــشت
سـنـة 1998 واHــتــعـلّق بــالــتـكــوين في الــدكــتـوراه ومــا بــعـد

sتمّمHعدّل واHا sتخصّص والتأهيل اجلامعيHالتدرج ا

يقـرران ما يأتي :يقـرران ما يأتي :
اHادة األولى :اHادة األولى : يهدف هـذا القـرار إلى فتح سبع ( 7 )
شـــعب وعـــشـــرة ( 10 ) فـــروع في اHـــاجـــســـتـــيـــر بـــاHـــدرســـة
العسـكرية اHتـعددة التقـنيات بالـناحية الـعسكرية األولى

للسنة اجلامعية 2011 - 2012.
اHــادة اHــادة 2 : : حتــدّد أســمــاء الـــشــعب والـــفــروع وكــذا عــدد

اHقاعد البيداغوجية اHفتوحة في اHلحق بهذا القرار.
اHـادة اHـادة 3 : : يـنــشـر هـذا الـقـرار فـي اجلريـدة الـرسـمـية

للجمهورية اجلزائرية الد�قراطيـة الشعبية.
حـــرر بـــاجلـــزائــر في 24 صـــفـــر عــام 1433 اHــوافق 18

يناير سنة 2012.
وزير التعليم العاليوزير التعليم العالي
والبحث العلميوالبحث العلمي
رشيد حراوبيةرشيد حراوبية

عن وزير الدفاع الوطنيعن وزير الدفاع الوطني
الوزير اHنتدبالوزير اHنتدب

عبد اHالك قنايزيةعبد اHالك قنايزية

الشعــبالشعــب

1

2

3

4

5

6

7

كيمياء تطبيقية
آلية

أنظمة كهرو تقنية

أنظمة إلكترونية

هندسة األنظمة اHيكانيكية

ديناميكية السوائل والطاقوية
فيزياء طبية

9

9

6

6

6

6

6

6

6

14

اHلحــقاHلحــق

تكنولوجياتكنولوجيا

الفروعالفروع

- إعداد وفيزياء - كيمياء اHواد
- مراقبة وحتكم

- تكييف الطاقة والتشغيل الكهربائي
- أنظمة كهرومغناطيسية

تقنيات متقدمة Hعاجلة اإلشارة
- اتصاالت

- منشآت وإنتاج
- ميكانيكية اHواد

- ديناميكية وهوائية ودفع
- فيزياء األشعة

االختصاصاالختصاص
الرقمالرقم

قــــــــرار وزاري مرار وزاري مــــــشــــــــتــــــــرك مرك مــــــؤرخ في ؤرخ في 24  ص  صــــــــفــــــــر عر عــــــام ام 1433
اHاHـوافق وافق 18  ي  يـنـايايـر سر سـنة نة s2012 يs يـتضتضـمن فمن فـتح شتح شـعـبةبة
في الفي الـتـكـوين موين مـا بعا بعـد الد الـتـدرج اHدرج اHـتختخـصص بصص بـاHاHـدرسةدرسة
الالـعسكعسكـرية اHترية اHتـعددة التعددة التـقنقنـيات باليات بالـناحيناحيـة العسة العسـكريةكرية
األولى وياألولى ويـحـدّد عدد اHد عدد اHـقـاعاعـد البد البـيـداغداغـوجوجـية اHية اHـفـتـوحةوحة

للسنة اجلامعية للسنة اجلامعية 2011 -  - 2012.
ـــــــــــــــــــــــــــ

sإن وزير الدفاع الوطني
sووزير التعليم العالي والبحث العلمي

- �ــــقـــــتــــضى اHـــــرســــوم رقم 83 - 363 اHــــؤرخ في15
شـعــبــان عـام 1403 اHــوافق 28 مـايــو ســنـة 1983 واHــتــعـلق
�ـمــارسـة الــوصــايـة الــتــربـويــة عـلـى مـؤســسـات الــتــكـوين

sالعالي

- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 95 - 197
اHــؤرخ في 24 صـــفـــر عـــام 1416 اHــوافق 22 يـــولـــيـــو ســـنـــة
Wـدرســة الـوطــنـيــة لـلــمـهــنـدسـHـتــضـمن حتــويل اH1995 وا

والــتـقــنــيــW اجلــزائـريــW إلى مــدرســة عــســكـريــة مــتــعـددة
sالتقنيات ويضبط قانونها األساسي

- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 05 - 162
اHـؤرخ في 23 ربـيع األول عـام 1426 اHـوافق 2 مـايــو سـنـة
2005 الذي يـحدد مـهام الـوزير اHـنتـدب لدى وزيـر الدفاع

sالوطني وصالحياته
- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 10 - 149
اHـؤرخ في 14 جـمـادى الـثـانـيـة عام 1431 اHـوافق 28 مـايـو

sأعضاء احلكومة Wتضمن تعيHسنة 2010 وا

عدد  اHقاعدعدد  اHقاعد
 البيداغوجية البيداغوجية



11 جمادي الثانية عام   جمادي الثانية عام  1433 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 2426
3  مايو سنة  مايو سنة  2012 م م

- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 94 - 260
اHـــــؤرخ في 19 ربــــــيع األول عـــــام 1415 اHـــــوافق 27 غـــــشت
سـنـة 1994 الــذي يـحــدد صالحـيــات وزيـر الــتـعــلـيم الــعـالي

sوالبحث العلمي

- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 98 - 254
اHــؤرّخ في 24 ربــيع الـــثــاني عــام 1419 اHــوافق 17 غــشت
سـنـة 1998 واHــتــعـلّق بــالــتـكــوين في الــدكــتـوراه ومــا بــعـد

sتمّمHعدّل واHا sتخصّص والتأهيل اجلامعيHالتدرج ا

يقـرران ما يأتي :يقـرران ما يأتي :

اHادة األولى :اHادة األولى : يـهدف هـذا القـرار إلى فتح شـعبة في
التـكوين مـا بعـد التـدرج اHتـخصص بـاHدرسـة العـسكـرية
اHـتـعــددة الـتـقـنـيــات بـالـنـاحـيــة الـعـسـكـريــة األولى لـلـسـنـة

اجلامعية 2011 - 2012.

وزير التعليم العاليوزير التعليم العالي
والبحث العلميوالبحث العلمي

رشيد حراوبيةرشيد حراوبية

عن وزير الدفاع الوطنيعن وزير الدفاع الوطني
الوزير الوزير اHنتدباHنتدب

عبد عبد اHالك قنايزيةاHالك قنايزية

اHلحــقاHلحــق

اHــــادة اHــــادة 2 : : يــــحـــدّد اسـم الـــشــــعــــبـــة وكــــذا عــــدد اHـــقــــاعـــد
البيداغوجية اHفتوحة في اHلحق بهذا القرار.

3 : : يــــــنــــــــشــــــر هـــــــذا الــــــقـــــــرار فـي اجلـــــــريـــــــدة اHـــــادة اHـــــادة 
الـــرســــمــــيـــة لـــلــــجـــمــــهـــوريـــة اجلــــزائـــريـــة الـــد�ـــقـــراطـــيــــة

الشعبية.

حـــرر بـــاجلـــزائــر في 24 صـــفـــر عــام 1433 اHــوافق 18
يناير سنة 2012.

عدد  اHقاعد البيداغوجيةعدد  اHقاعد البيداغوجيةالشعــبةالشعــبة

24اتصاالت وأمن شبكات اإلعالم اآللي1

تكنولوجياتكنولوجيا التخصصالتخصص
الرقمالرقم

وزارة الشؤون اخلارجية وزارة الشؤون اخلارجية 
قــرار وزاري مــشـتــرك مــؤرقــرار وزاري مــشـتــرك مــؤرّخ في خ في 2 جــمــادى الـثــانــيــة عـام جــمــادى الـثــانــيــة عـام
Wيـتـضـمن تـعـيـ sWيـتـضـمن تـعـيـ s2012 ـوافق 24 أبــريل سـنـة  أبــريل سـنـةHـوافق  اH1433 ا

عـــضـــوين مـــســـاعـــدين ضـــمن الـــلـــجـــنـــة االنـــتـــخـــابـــيـــةعـــضـــوين مـــســـاعـــدين ضـــمن الـــلـــجـــنـــة االنـــتـــخـــابـــيـــة
لـــلـــمـــقـــيـــمـــW فـي اخلــارج النـــتـــخـــاب أعـــضـــاء اجملـــلسلـــلـــمـــقـــيـــمـــW فـي اخلــارج النـــتـــخـــاب أعـــضـــاء اجملـــلس

الشعبي الــوطني ليوم الشعبي الــوطني ليوم 10 مايو سنة  مايو سنة 2012.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

sإن وزير الداخلية واجلماعات احمللية

sووزير الشؤون اخلارجية

- �ـقـتـضى الـقـانــون الـعـضــوي رقم 12 - 01 اHـؤرّخ
في 18 صــــفــــر عـــــام 1433 اHــــوافق 12 يـــــنــــايـــــر ســــنــــة 2012

sادّة 159 منهHال سيّما ا sتعلّق بنظام االنتخاباتHوا

- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرّئـــــاسـيّ رقم 10 - 149
اHــؤرّخ في 14 جــمــــادى الــثــانـــــيــة عــــام 1431 اHــوافــق 28

sأعضاء احلكومة Wتضمّن تعيHمايــو سنة 2010 وا

- و�ـــــقــــــتــــــضى اHــــــرســــــــوم الــــــرّئـــــاسـيّ رقم 12 - 67
اHــــــــــؤرّخ فـي 17 ربـــــــــــــيـع األوّل عــــــــــــام 1433 اHــــــــــوافـــق 10
فـــبـــــرايــــــر ســـنــــة 2012 واHـــتــــضـــمّن اســــتـــدعــــاء الـــهــــيـــئـــة

sاالنتخابية النتخاب أعضاء اجمللس الشعبي الوطني

- و�ــــقــــتــــضى اHــــرســــــوم الــــتــــنـــفــــيــــذي رقم 12 - 28
اHــــــــــــؤرّخ فـي 13 ربـــــــــــــــيـع األوّل عــــــــــــــام 1433 اHــــــــــــوافـــق 6
فـــــبــــــرايـــــــر ســــنـــــة 2012 الــــذي يـــــحــــدد شــــروط تـــــصــــويت
اHــواطـــنــW اجلـــزائــريــW اHـــقــيــمـــW في اخلــارج النـــتــخــاب

sأعضاء اجمللس الشعبي الوطني وكيفيات ذلك
يقـريقـرّران مـا يأتي :ران مـا يأتي :

اHاداHادّة األولى : ة األولى : يـعW بصـفة عـضوين مسـاعدين ضمن
اللجنة االنتـخابية للمقيـمW في اخلارج النتخاب أعضاء
s2012 اجملـــلـس الـــشـــعـــبي الـــــوطـــني لـــيـــوم 10 مـــايـــو ســـنـــة

اHوظفان اآلتي اسماهما :
- بــعـــنـــوان وزارة الــداخـــلـــيــة واجلـــمـــاعــات احملـــلـــيــة :

بوستة بوبكر.
- بــعـــنـــوان وزارة الــشـــــؤون اخلــــارجــيــة : نــعـــمـــون

عبد اجمليد.
اHـاداHـادّة ة  2 : :   يـنشـر هـذا الـقـرار في اجلريـدة الـرّسـمـيّة

للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.
حـــرّر بـــاجلــــزائـــر في 2 جــــمــــادى الـــثــــانـــيــــة عـــام 1433

اHوافق 24 أبريل سنة 2012.
وزير الداخليةوزير الداخلية

واجلماعات احملليةواجلماعات احمللية
دحو ولد قابليةدحو ولد قابلية

وزير الشؤون اخلارجيةوزير الشؤون اخلارجية
مراد مدلسيمراد مدلسي



25 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 26 11 جمادى  الثانية عام   جمادى  الثانية عام  1433 هـ هـ
3 مايو سنة  مايو سنة  2012 م م

قـرار وزاري مـشـتـرك مؤرقـرار وزاري مـشـتـرك مؤرّخ في خ في 11  جـمـادى الثـانـيـة عام  جـمـادى الثـانـيـة عام
1433 اHــوافق  اHــوافق 3 مــايـــو ســنــة  مــايـــو ســنــة s2012 يـــرخص لـــرؤســاءs يـــرخص لـــرؤســاء

Wلــــلـــمــــنــــطـــقــــتـــ Wــــراكـــز  الــــقــــنـــصــــلــــيـــة الــــتــــابـــعــــHاWلــــلـــمــــنــــطـــقــــتـــ Wــــراكـــز  الــــقــــنـــصــــلــــيـــة الــــتــــابـــعــــHا
اجلغرافيتW األولى والثانيةs بتأخير ساعة اختتاماجلغرافيتW األولى والثانيةs بتأخير ساعة اختتام
االقـتـراع اHتـعـلق بـانـتـخاب أعـضـاء اجملـلس الـشـعبياالقـتـراع اHتـعـلق بـانـتـخاب أعـضـاء اجملـلس الـشـعبي

الــوطني ليوم الــوطني ليوم 10 مايو سنة  مايو سنة 2012.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

sإن وزير الداخلية واجلماعات احمللية
sووزير الشؤون اخلارجية

- �ـقـتـضى الـقـانــون الـعـضــوي رقم 12 - 01 اHـؤرّخ
في 18 صــــفــــر عـــــام 1433 اHــــوافق 12 يـــــنــــايـــــر ســــنــــة 2012

sتعلّق بنظام االنتخاباتHوا
- و�قـتـضى األمر رقم 12 - 01 اHـؤرّخ في 20 ربـيع
األوّل عام 1433 اHـوافق 13 فبـراير سـنة 2012 الـذي يحدّد
الـدوائـــر االنـتـخـابـــيـة وعـــدد اHـقــاعــد اHــطـلـــوب شـغـلـهـــا

sانHفي انتخابات البر
- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرّئـــــاسـيّ رقم 10 - 149
اHــؤرّخ في 14 جــمــــادى الــثــانـــــيــة عــــام 1431 اHــوافــق 28

sأعضاء احلكومة Wتضمّن تعيHمايــو سنة 2010 وا
- و�ـــــقــــــتــــــضى اHــــــرســــــــوم الــــــرّئـــــاسـيّ رقم 12 - 67
اHــــــــــؤرّخ فـي 17 ربـــــــــــــيـع األوّل عــــــــــــام 1433 اHــــــــــوافـــق 10
فـــبـــــرايــــــر ســـنــــة 2012 واHـــتــــضـــمّن اســــتـــدعــــاء الـــهــــيـــئـــة

sاالنتخابية النتخاب أعضاء اجمللس الشعبي الوطني
- و�ــــقــــتــــضى اHــــرســــــوم الــــتــــنـــفــــيــــذي رقم 12 - 86
اHــــــؤرّخ في 4 ربـــــــــيـع الـــــــثـــــــانـي عــــــــام 1433 اHــــــوافــق 26
فبـــرايــر سنـة 2012 الـذي يحدد كـيفـيات تطـبيق اHادة 5
مـن األمـــــــر رقم 12 - 01 اHــــــؤرّخ في 20 ربــــــيـع األوّل عــــــام
1433 اHـوافق 13 فـبـرايـر سـنة 2012 الـذي يـحـدّد الـدوائــر

االنـــتـــخـــابـــــيـــة وعـــــدد اHــــقــــاعــــد اHـــطــــلـــــوب شـــغــــلـــهـــــا في
sانHانتخابات البر

- وبــنـاء عــلى طــلب من رؤســاء اHــراكــز الــقـنــصــلــيـة
sاألولى والثانية Wاجلغرافيت Wللمنطقت Wالتابع

يقرران مـا يأتي :يقرران مـا يأتي :
اHـاداHـادّة ة األولى : األولى : يــرخص لــرؤسـاء اHــراكــز الــقـنــصــلــيـة
الــتــابــعــW لــلــمــنــطــقــتــW اجلــغــرافــيــتــW األولى والــثــانــيـة
اHـنــصــوص عـلــيــهـا فـي اHـرســــوم الــتـنــفــيـذي رقم 12 - 86
اHــــــؤرّخ في 4 ربـــــــــيـع الـــــــثـــــــانـي عــــــــام 1433 اHــــــوافــق 26
فــبـــــرايـــــر ســـنـــة 2012 واHـــذكـــور أعالهs بـــتـــأخـــيـــر ســـاعــة

اختتام االقتراع بثالث (3) ساعات على األكثر.
وفـي حــــــالـــــــة ضــــــرورة تـــــــكـــــــيــــــيـف هــــــذا اإلجـــــــراء مع
خصوصيات أماكن وجود مكاتب التصويتs �كن رؤساء
اHـراكـز الـقـنـصـلـيـة اHـعـنـيـsW حـسب احلـالـةs تـأخـيـر سـاعة
اختتام االقتراع إما بساعتW (2) وإما بساعة واحدة (1).

وزارة السياحة والصناعة التقليديةوزارة السياحة والصناعة التقليدية
قـرار وزاري مـشـتـرك مـؤرخ في قـرار وزاري مـشـتـرك مـؤرخ في 27 ذي الـقـعـدة عـام  ذي الـقـعـدة عـام 1432
25 أكتـوبر سـنة  أكتـوبر سـنة s2011 يحـدs يحـدّد تنـظيم اإلدارةد تنـظيم اإلدارة اHوافق اHوافق 
اHركـزية لوزارة السـياحة والـصناعـة التقـليدية فياHركـزية لوزارة السـياحة والـصناعـة التقـليدية في

مكاتب.مكاتب.
ـــــــــــــــــــــــــــ

sالعام للحكومة Wإنّ األم
sاليةHووزير ا

sووزير السياحة والصناعة التقليدية
- �ـقتـضى اHـرسـوم الـرّئاسيّ رقم 10 - 149 اHـؤرّخ
في 14 جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1431 اHــوافق 28 مــايــو ســنــة

sأعضاء احلكومة Wتضمّن تعيH2010 وا

- و�ــــقـــــتــــضى اHـــــرســــوم الـــــتــــنــــفـــــيــــذي رقم 95 - 54
اHـؤرخ في 15 رمـضان عام 1415 اHـوافق 15 فبـراير سـنة

sاليةH1995 الذي يحدد صالحيات وزير ا

- و�ــــقــــتــــضى اHـــــرســــوم الــــتــــنــــفــــيــــذي رقم 03 - 190
اHـؤرخ في 26 صـفـر عام 1424 اHـوافق 28 أبـريل سـنة 2003
sديـر العـام للوظيفة العموميةHالذي يحـدد صـالحـيـات ا

- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 10 - 254
اHــؤرّخ في 12 ذي الـــقـــعـــدة عــام 1431 اHــوافق 20 أكـــتـــوبــر
ســـــنــــة 2010 الـــــذي يـــــحــــدد صـالحــــيـــــات وزيـــــر الــــســـــيـــــاحــــة

sوالصناعة التقليدية
- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتّــــنــــفـــيــــذيّ رقم 10 - 255
اHــؤرّخ في 12 ذي الـــقـــعـــدة عــام 1431 اHــوافق 20 أكـــتـــوبــر
سـنة 2010  واHـتضـمّن تنـظيم اإلدارة اHـركزية في وزارة

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

sالعام للحكومة Wاألم Wتعي
يقريقرّرون ما يأتي :رون ما يأتي :

اHـاداHـادّة األولى : ة األولى : تــطـبــيـقـا ألحــكـام اHـادّة 9 من اHـرسـوم
الــتّـــنــفـــيــذيّ رقم 10 - 255 اHــؤرّخ في 12 ذي الــقـــعــدة عــام
sــــذكــــــور أعالهHــــوافق 20 أكــــتــــوبــــر ســــنـــة 2010 واH1431 ا

اHـــــاداHـــــادّة ة 2 : :   يـــــكـــــلف رؤســـــاء اHـــــراكـــــز الـــــقـــــنـــــصـــــلـــــيـــــة
sكل فـــــيــــمـــــا يــــخـــــصه sـــــادة األولى أعـالهHـــــذكـــــورون في اHا
بـتــنـفــيـذ هــذا الـقــرار الـذي يــنـشــر في اجلـريــدة الـرّســمـيّـة

للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.
حـــرّر بـــاجلـــزائـــر في 11 جـــمـــادى الـــثـــانـــيـــة عــام 1433

اHوافق 3 مايو سنة 2012.
وزير الداخليةوزير الداخلية

واجلماعات احملليةواجلماعات احمللية
دحو ولد قابليةدحو ولد قابلية

وزير الشؤون اخلارجيةوزير الشؤون اخلارجية
مراد مدلسيمراد مدلسي



11 جمادي الثانية عام   جمادي الثانية عام  1433 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 2626
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يــهــدف هـــذا الــقــرار إلى حتــديــد تــنــظــيم اإلدارة اHــركــزيـة
لوزارة السياحة والصناعة التقليدية في مكاتب.

اHاداHادّة ة 2 :  :  تضم اHديرية العامة للسياحة ما يأتي :
sمـــديــــريـــة مـــخــــطط جـــودة الــــســـيـــاحــــة والـــضـــبط - sمـــديــــريـــة مـــخــــطط جـــودة الــــســـيـــاحــــة والـــضـــبط - I

وتنظم على النحو اآلتي :
sــــديـــريــــة الــــفـــرعــــيـــة خملــــطط جــــودة الــــســـيــــاحـــةHــــديـــريــــة الــــفـــرعــــيـــة خملــــطط جــــودة الــــســـيــــاحـــة - اH1 - ا

: (2) Wوتتكون من مكتب
- مــكــتـب تــرقــيــة مــخــطط جــودة الــســيــاحــة وضــمــان

sتعميمه
- مكتب تقييس النشاطات واHهن السياحية.

2 - اHـديــريـة الـفـرعـيـة لــلـضـبط واHـراقـبـة - اHـديــريـة الـفـرعـيـة لــلـضـبط واHـراقـبـةs وتــتـكـون
: (2) Wمن مكتب

sمكتب ضبط النشاطات السياحية -
- مكتب مراقبة اHهن والنشاطات السياحية.

3 - اHديـرية الـفـرعيـة للـترقـيـة السـياحـية - اHديـرية الـفـرعيـة للـترقـيـة السـياحـيةs وتـتكون
: (2) Wمن مكتب

sمكتب دعم عمليات الترقية السياحية -
- مكتب ترقية العمليات اHرتبطة بالشراكة.

II - - مدي مديـرية الرية الـتهيتهيـئة الئة الـسيسيـاحيةاحيةs وتنـظم على الـنحو

اآلتي :
1 - اHـديـرية الـفرعـيـة للـتـهيـئة الـسـياحـية - اHـديـرية الـفرعـيـة للـتـهيـئة الـسـياحـيةs وتـتكون

: (2) Wمن مكتب
sمكتب متابعة دراسات التهيئة السياحية -

- مكتب احملافظة على العقار السياحي وتثمينه.
sـديـريـة الـفـرعـيـة ألقـطـاب االمـتـيـاز الـسـيـاحيHـديـريـة الـفـرعـيـة ألقـطـاب االمـتـيـاز الـسـيـاحي - اH2 - ا

: (2) Wوتتكون من مكتب
sمكتب حتديد أقطاب االمتياز السياحي -

- مكتب التنسيق بW أقطاب االمتياز السياحي.
3 - اHــديـــريــة الـــفـــرعــيـــة لــلـــمـــحــافـــظــة عـــلى مـــنــاطق - اHــديـــريــة الـــفـــرعــيـــة لــلـــمـــحــافـــظــة عـــلى مـــنــاطق

: (2) Wوتتكون من مكتب sواقع السياحيةHواقع السياحيةالتوسع واHالتوسع وا
- مـكـتب مـتـابـعـة اسـتـغالل مـنـاطق الـتـوسع واHـواقع

sالسياحية
- مكتب تثمW مناطق التوسع واHواقع السياحية.
sـــشــاريع الـــســيـــاحــيــةHـــشــاريع الـــســيـــاحــيــة - مـــديــريـــة تــقـــيــيم ودعم اHمـــديــريـــة تــقـــيــيم ودعم ا - III

وتنظم على النحو اآلتي :
sـشـاريع السـيـاحـيةHديـريـة الـفرعـيـة لـتقـيـيم اHـشـاريع السـيـاحـية - اHديـريـة الـفرعـيـة لـتقـيـيم اH1 - ا

: (2) Wوتتكون من مكتب
sمكتب دراسة مشاريع االستثمار السياحي -

- مكتب بطاقية مشاريع االستثمار السياحي.
2 - اHــديــريــة الــفــرعــيــة لــدعم اHــشــاريع الــســيــاحــيــة - اHــديــريــة الــفــرعــيــة لــدعم اHــشــاريع الــســيــاحــيــة

: (2) Wوتتكون من مكتب sومتابعتهاومتابعتها
sمكتب متابعة إجناز مشاريع االستثمار السياحي -

- مكتب التوجيه ودعم االستثمار السياحي.

IV - مـــديـــريـــة احلـــمـــامــات اHـــعـــدنـــيـــة والـــنـــشـــاطــات - مـــديـــريـــة احلـــمـــامــات اHـــعـــدنـــيـــة والـــنـــشـــاطــات

احلمويةاحلمويةs وتنظم على النحو اآلتي :
1 - اHــديـــريــة الـــفــرعــيـــة لــتــثـــمــW اســـتــعــمـــال اHــيــاه - اHــديـــريــة الـــفــرعــيـــة لــتــثـــمــW اســـتــعــمـــال اHــيــاه

: (2) Wوتتكون من مكتب sاحلمويةاحلموية
sوارد احلمويةHا Wمكتب تثم -

- مكتب حماية واستغالل اHياه احلموية.
2 - اHـــديــريـــة الـــفــرعـــيـــة لـــتــأطـــيـــر نــشـــاطـــات ومــهن - اHـــديــريـــة الـــفــرعـــيـــة لـــتــأطـــيـــر نــشـــاطـــات ومــهن

: (2) Wوتتكون من مكتب sعدنيةHعدنيةوحرف احلمامات اHوحرف احلمامات ا
sعدنيةHمكتب تطوير نشاطات احلمامات ا -

- مــــكـــــتب بـــــرامـج تــــطـــــويـــــر الــــتـــــأهــــيـالت في اHـــــهن
واحلرف احلموية.

اHاداHادّة ة 3 :  :  تـضم اHديـرية العـامة لـلصـناعـة التـقلـيدية
ما يأتي :

I - مـديــريـة تــطـويــر الـصــنـاعــة الـتــقـلــيـديـة - مـديــريـة تــطـويــر الـصــنـاعــة الـتــقـلــيـديـةs وتـنـظم
على النحو اآلتي :

1 - اHــديـــريــة الـــفــرعـــيــة لـــدعم نـــشــاطـــات الــصـــنــاعــة - اHــديـــريــة الـــفــرعـــيــة لـــدعم نـــشــاطـــات الــصـــنــاعــة
: (2) Wوتتكون من مكتب sالتقليديةالتقليدية

sمكتب تدابير الدعم والتحفيز االقتصادي -
- مكتب متابعة مؤسسات دعم الصناعة التقليدية.
2 - اHــديـــريـــة الـــفـــرعــيـــة لـــلـــدراســات - اHــديـــريـــة الـــفـــرعــيـــة لـــلـــدراســاتs وتـــتـــكــون من

: (2) Wمكتب
- مـــكـــتـب إعـــداد الـــدراســـات اHـــتـــعـــلـــقـــة بـــنـــشـــاطـــات

sالصناعة التقليدية ومتابعتها
- مــكـــتب مــتـــابــعـــة اإلدمــاج االقــتـــصــادي لــنـــشــاطــات

الصناعة التقليدية.
II - مــديـــريــة تـــنــظـــيم اHـــهن واحلــرف - مــديـــريــة تـــنــظـــيم اHـــهن واحلــرفs وتـــنــظـم عــلى

النحو اآلتي :
Wوتتكـون من مكتب sديرية الـفرعية للتأهيلHديرية الـفرعية للتأهيل - اH1 - ا

: (2)
sWتواصل والتمهHمكتب برامج التكوين ا -

.Wتواصل والتمهHمكتب متابعة التكوين ا -
sـهنHــديـريـة الــفـرعــيـة لـتــأطـيـر الــنـشــاطـات واHـهن - اHــديـريـة الــفـرعــيـة لـتــأطـيـر الــنـشــاطـات واH2 - ا

وتتكون من ثالثة (3) مكاتب :
sمكتب متابعة نشاطات الصناعة التقليدية -

- مــكــتب مــتـــابــعــة نــشــاطــات مـــؤســســات الــصــنــاعــة
sالتقليدية وتقييمها

- مكتب متابعة حركية احلرفيW والنشاطات.
III - مــديــريــة الــصــنــاعــة الــتــقــلــيــديــة - مــديــريــة الــصــنــاعــة الــتــقــلــيــديــةs وتــنــظم عــلى

النحو اآلتي :
sـديريـة الفـرعـية لـترقـيـة الصـناعـة الـتقـليـديةHـديريـة الفـرعـية لـترقـيـة الصـناعـة الـتقـليـدية - اH1 - ا

: (2) Wوتتكون من مكتب
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- مـــكــتـب إعــداد ومـــتـــابــعـــة الـــنــشـــاطـــات الــتـــرقـــويــة
sللصناعة التقليدية

- مـــكـــتب دعم بـــرامج تـــرقـــيــة نـــشـــاطـــات الــصـــنـــاعــة
التقليدية.

Wوتتكـون من مكـتب sـديريـة الفرعـية لـلجودةHـديريـة الفرعـية لـلجودة - اH2 - ا
: (2)

sمكتب احملافظة على تراث الصناعة التقليدية -
- مكتب متابعة عالمات النوعية والدمغ.

اHــــــاداHــــــادّة ة 4 :  :  مــــــديـــــــريــــــة الـــــــدراســــــات والـــــــتــــــخــــــطـــــــيطمــــــديـــــــريــــــة الـــــــدراســــــات والـــــــتــــــخــــــطـــــــيط
واإلحصائياتواإلحصائياتs وتنظم على النحو اآلتي :

sـــديـــريـــة الـــفـــرعــيـــة لـــلـــدراســـات االقـــتـــصـــاديــةHـــديـــريـــة الـــفـــرعــيـــة لـــلـــدراســـات االقـــتـــصـــاديــة - اH1 - ا
: (2) Wوتتكون من مكتب

sمكتب الدراسات ذات الطابع االقتصادي -
- مـكــتب حتـلـيل أثــر مـشـاريع الــسـيـاحـة والــصـنـاعـة

التقليدية.
sـديريـة الـفرعـيـة للـمـعلـومـاتيـة واإلحـصائـياتHـديريـة الـفرعـيـة للـمـعلـومـاتيـة واإلحـصائـيات - اH2 - ا

وتتكون من ثالثة (3) مكاتب :
sعلوماتيةHمكتب ا -

sعطيات اإلحصائيةHمكتب بنك ا -
- مــــــكـــــــتب الـــــــتـــــــحــــــلـــــــيل اإلحـــــــصـــــــائي والـــــــيــــــقـــــــظــــــة

التكنولوجية.
3 - اHـــــديــــــريـــــة الــــــفـــــرعـــــيــــــة لـــــبــــــرامج الــــــتـــــجــــــهـــــيـــــز - اHـــــديــــــريـــــة الــــــفـــــرعـــــيــــــة لـــــبــــــرامج الــــــتـــــجــــــهـــــيـــــز

: (2) Wوتتكون من مكتب sواالستثمارواالستثمار
sمكتب تخطيط برامج التجهيز واالستثمار -

- مـــكـــتب تـــقـــيـــيم بـــرامج الـــتـــجـــهـــيـــز واالســـتـــثـــمــار
ومتابعتها.

اHـــــاداHـــــادّة ة 5 :  :  مـــــديــــريـــــة الـــــتـــــكـــــوين وتـــــثـــــمـــــW اHــــواردمـــــديــــريـــــة الـــــتـــــكـــــوين وتـــــثـــــمـــــW اHــــوارد
البشريةالبشريةs وتنظم على النحو اآلتي :

1 - اHــــديـــــريـــــة الــــفـــــرعـــــيــــة لـــــلــــتـــــكـــــوين واHـــــتــــابـــــعــــة - اHــــديـــــريـــــة الــــفـــــرعـــــيــــة لـــــلــــتـــــكـــــوين واHـــــتــــابـــــعــــة
البيداغوجيةالبيداغوجيةs وتتكون من ثالثة (3) مكاتب :

- مـــكــــتب الــــتــــكــــوين وحتــــســــW اHـــســــتــــوى وجتــــديـــد
sعلوماتHا

- مــكــتب اHــتــابـعــة الــبــيــداغــوجــيــة لــلــبـرامـج واHـواد
sالتعليمية

- مــكـــتب مـــتـــابـــعـــة مـــؤســـســات الـــتـــكـــوين الـــتـــابـــعــة
للقطاع.

sـهـنـيةHـكـتـسـبـات اHـديـريـة الـفـرعـيـة العـتـمـاد اHـهـنـية - اHـكـتـسـبـات اHـديـريـة الـفـرعـيـة العـتـمـاد اH2 - ا
: (2) Wوتتكون من مكتب

- مـــكـــتب الــــتـــكـــوين اHـــتـــواصـل Hـــهـــنـــيي الـــســـيـــاحـــة
sوالصناعة التقليدية

- مكتب متابعة اHكتسبات اHهنية وتقييمها.

اHـاداHـادّة ة 6 :  :  مـديـريـة االتــصـال والـتـعـاونمـديـريـة االتــصـال والـتـعـاونs وتــنـظم عـلى
النحو اآلتي :

1 - اHـــديــــريــــة الــــفــــرعــــيـــة لـالتــــصـــال - اHـــديــــريــــة الــــفــــرعــــيـــة لـالتــــصـــالs وتــــتــــكــــون من
: (2) Wمكتب

sمكتب اإلعالم واالتصال -
- مكتب تثمW النشاطات الترقوية.

Wوتتكـون من مكتب sديرية الـفرعية للتعاونHديرية الـفرعية للتعاون - اH2 - ا
: (2)

sمكتب التعاون الثنائي -
- مكتب التعاون اHتعدد األطراف.

اHـاداHـادّة ة 7 :  :  مــديــريــة الــتـنــظــيم والــشــؤون الـقــانــونــيـةمــديــريــة الــتـنــظــيم والــشــؤون الـقــانــونــيـة
والوثائقوالوثائقs وتنظم على النحو اآلتي :

1 - اHـــديـــريـــة الـــفـــرعــــيـــة لـــلـــتـــنـــظـــيم - اHـــديـــريـــة الـــفـــرعــــيـــة لـــلـــتـــنـــظـــيمs وتـــتـــكـــون من
: (2) Wمكتب

sمكتب الدراسات القانونية -
- مكتب حتليل النصوص القانونية وتنسيقها.

2 - اHــــديـــــريــــة الــــفـــــرعــــيـــــة لــــلــــشـــــؤون الــــقــــانـــــونــــيــــة - اHــــديـــــريــــة الــــفـــــرعــــيـــــة لــــلــــشـــــؤون الــــقــــانـــــونــــيــــة
: (2) Wوتتكون من مكتب sنازعاتHنازعاتواHوا

sمكتب الشؤون القانونية -
- مكتب اHنازعات.

3 - اHـديرية الـفرعـية للـوثائق واألرشيف - اHـديرية الـفرعـية للـوثائق واألرشيفs وتـتكون
: (2) Wمن مكتب

sمكتب الوثائق -
- مكتب األرشيف.

اHاداHادّة ة 8 :  :  مـديريـة اإلدارة العـامة والـوسائلمـديريـة اإلدارة العـامة والـوسائلs وتـنظم
على النحو اآلتي :

1 - اHـديـريـة الــفـرعـيـة لـلـمـسـتـخـدمـW - اHـديـريـة الــفـرعـيـة لـلـمـسـتـخـدمـsW وتــتـكـون من
ثالثة (3) مكاتب :

sمكتب تسيير مستخدمي التأطير -
sWوالتقني Wاإلداري WستخدمHمكتب تسيير ا -
- مـــكـــتب مـــتــابـــعــة تـــســـيــيـــر مـــســتـــخـــدمي اHـــصــالح

اخلارجية واHؤسسات حتت الوصاية.
2 - اHديـريـة الفـرعيـة لـلمـحاسـبـة واHالـية - اHديـريـة الفـرعيـة لـلمـحاسـبـة واHالـيةs وتـتكون

من ثالثة (3) مكاتب :
sيزانيةHمكتب تقديرات ا -

sمكتب احملاسبة -
- مكتب الصفقات العمومية.

3 - اHديـرية الـفرعيـة للـوسائل الـعامة - اHديـرية الـفرعيـة للـوسائل الـعامةs وتـتكون من
ثالثة (3) مكاتب :

sمكتب التموين والتجهيز -
sمكتب الصيانة وحظيرة السيارات -

- مكتب اجلرد وتسيير اHمتلكات.



قـــقـــرار وزاري مرار وزاري مــــــشــــــــتــــــرك مرك مــــــؤرخ في ؤرخ في 20 ذي احل ذي احلــــــجــــــة عة عــــــام ام 1432
اHوافق اHوافق 16 نوف نوفـمبر سنة مبر سنة s2011 يتs يتـضمن إحداث نشرةضمن إحداث نشرة

رسمية لورسمية لوزارة زارة السياحة والصناعة التقليدية.السياحة والصناعة التقليدية.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

 sالعام للحكومة Wإن األم
 sاليةHووزير ا

sووزير السياحة والصناعة التقليدية
-  �قتـضى اHرسـوم الرئاسي رقم 10 - 149 اHؤرخ
في 14 جــمــادى الـثــانـيــة عـام 1431 اHـوافق  28 مـايــو ســنـة

sأعضاء احلكومة Wتضمن تعيH2010 وا 

- و�ــــقـــــتــــضى اHـــــرســــوم الـــــتــــنــــفـــــيــــذي رقم 95 - 54
اHـؤرخ في 15 رمـضان عام 1415 اHـوافق 15 فبـراير سـنة

sاليةH1995 الذي يحدّد صالحيات وزير ا

- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 95 - 132
اHـؤرّخ في 13 ذي احلــجّـة عـام 1415 اHـوافق 13 مـايــو سـنـة
1995 واHـــتــعــلّق بــإحــداث نــشـــرات رســمــيــة لــلــمــؤســســات

sواإلدارات العموميّة
- و�ــــقــــتــــضى اHـــــرســــوم الــــتــــنــــفــــيــــذي رقم 03 - 190
اHؤرخ في 26  صـفر عام 1424 اHوافق 28 أبـريل سنة 2003

sدير العام للوظيفة العموميةHالذي يحدّد صالحيات ا
- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 10 - 254
اHــؤرّخ في 12 ذي الـــقـــعـــدة عــام 1431 اHــوافق 20 أكـــتـــوبــر
ســـــنــــة 2010 الـــــذي يـــــحــــدد صـالحــــيـــــات وزيـــــر الــــســـــيـــــاحــــة

sوالصناعة التقليدية
- و�ـقـتـضي اHـرسـوم الـرئـاسي اHـؤرّخ في  7 ربـيع
الـثاني عام 1423 اHوافق 18 يونـيو سـنة 2002 واHـتضمن

sالعام للحكومة Wاألم Wتعي
يقريقرّرون ما يأتي :رون ما يأتي :

اHـاداHـادّة ة األولى :األولى : تــطـبــيـقـا ألحــكـام اHـادّة 3 من اHـرسـوم
الـــتـــنــــفـــيـــذي رقم 95 - 132 اHــؤرخ في 13 ذي احلـــجّـــة عـــام
1415 اHـوافق 13 مـايــو ســنـة 1995 واHــذكــور أعالهs حتـدث

نشرة رسميّة لوزارة السياحة والصناعة التقليدية.

اHـادة اHـادة 2 : : تـشـتـرك في الـنـشـرة الرّسـمـيّـة اHـنـصوص
عــــلـــــيـــــهـــــا في اHـــــادّة األولـى أعالهs جـــــمـــــيع هـــــيـــــاكل اإلدارة
اHـــركــزيــة وأجـــهــزتـــهــا واHــصـــالح اخلـــارجــيــة واHـــؤســســات
والـهيئات الـعموميـة ذات الطابع اإلداري التـابعة لوزارة

السياحة والصناعة التقليدية.
اHادة اHادة 3 : : طبقا ألحكام اHادة 2 من اHرسوم التنفيذي
رقم 95 - 132 اHــؤرخ في 13 ذي احلــجّــة عـام 1415 اHــوافق
13 مــــايــــو ســــنـــة 1995 واHــــذكـــور أعـالهs يــــجب أن حتــــتـــوي

النشرة الرّسميّةs على اخلصوصs على ما يأتي :
- اHـــــراجـعs وعـــــنـــــد االقـــــتــــــضـــــاءs مـــــحـــــتــــــوى جـــــمـــــيع
الـنـصـوص ذات الطـابع الـتشـريـعي أو الـتنـظـيـمي وكذلك
اHـــنــــاشـــيــــر والـــتــــعـــلــــيـــمــــات اخلـــاصــــة بـــوزارة الــــســـيــــاحـــة

والصناعة التقليدية.
- اHـقـررات الفـردية اHـتعـلـقة بـتسـيـير مـسار احلـياة
اHــهـــنــيــة لـــلــمـــوظــفـــW واألعــوان الـــعــمــومـــيــW فـي الــدولــة
الـتـابعـW إلدارة الـسـيـاحـة والـصـناعـة الـتـقـلـيـديـة وكذلــك
اHقــررات اHتعـلـقة بأصناف اHستـخدمW التي ال يتطلب
نــشــرهــا في اجلــريـدة الــرســمــيــة لـلــجــمــهـوريــة اجلــزائــريـة

الد�قراطية الشعبية.
اHــادة اHــادة 4 : : تـــصـــدر الـــنـــشـــرة الـــرّســـمـــيّــة كـل ســـتــة (6)

أشهر باللغة العربية مع ترجمتها إلى اللغة الفرنسيّة.
اHادة اHادة   5 : : تكـون النـشرة الـرّسمـيّة لـوزارة السـياحة
والــصــنــاعــة الــتــقــلـيــديــة في شــكـل مــصـنـف يــحـدّد حــجــمه
وخصـائصه التقـنية �ـقرّر من وزير السـياحة والـصناعة

التقليدية.
اHــادة اHــادة   6 : : تـــرسـل نـــســـخــــة من الـــنــــشـــرة الـــرّســــمـــيّـــة
وجـوبـا إلى اHـصـالح اHـركـزيـة لـلسـلـطـة اHـكـلـفـة بـالـوظـيـفة

العمومية ومفتشيات الوظيفة العمومية للواليات.
اHــادة اHــادة   7 : : تــقـــتــطع االعــتـــمــادات الــضـــروريــة إلصــدار
sادّة األولى أعالهHنـصوص عـليهـا في اHالنشـرة الرّسـميّـة ا
من ميزانية تسيير وزارة السياحة والصناعة التقليدية.
اHـادة اHـادة 8 : : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرســمـيـة

للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.
حــرر بــاجلــزائــر في 20 ذي احلــجــة عــام 1432 اHــوافق

16 نوفمبر سنة 2011.

وزير وزير السياحة والصناعةالسياحة والصناعة
التقليديةالتقليدية

إسماعيل ميمونإسماعيل ميمون

عن  وزير اHاليةعن  وزير اHالية
األمW العاماألمW العام
ميلود بوطبةميلود بوطبة

عن األمW العام للحكومةعن األمW العام للحكومة
وبتفويض منهوبتفويض منه

اHدير العام للوظيفة العموميةاHدير العام للوظيفة العمومية
بلقاسم بوشمالبلقاسم بوشمال

11 جمادي الثانية عام   جمادي الثانية عام  1433 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 2826
3  مايو  سنة   مايو  سنة  2012 م م

ا`طبعة الرسميا`طبعة الرسميّةB  ةB  حي البسات[B بئر مراد رايسB ص.ب حي البسات[B بئر مراد رايسB ص.ب 376 - اجلزائر - محطة - اجلزائر - محطة

اHـاداHـادّة ة 9 :  :  يـنــشـر هـذا الــقـرار في اجلــريـدة الـرّســمـيّـة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـرّر بــاجلــزائـر في 27 ذي الـقــعــدة عـام 1432 اHـوافق
25 أكتوبر سنة 2011.

وزير وزير السياحة والصناعةالسياحة والصناعة
التقليديةالتقليدية

إسماعيل ميمونإسماعيل ميمون

عن  وزير اHاليةعن  وزير اHالية
األمW العاماألمW العام
ميلود بوطبةميلود بوطبة

عن األمW العام للحكومةعن األمW العام للحكومة
وبتفويض منهوبتفويض منه

اHدير العام للوظيفة العموميةاHدير العام للوظيفة العمومية
بلقاسم بوشمالبلقاسم بوشمال
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