
العدد العدد 06
السالسّنة السادسة واألربعوننة السادسة 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

األحد األحد 28  محرمحرّم عام م عام 1430 هـهـ
اHوافق اHوافق 25  يناير سنة  يناير سنة 2009 م

اإلدارة والتّحرير
األمانة العاماألمانة العامّة للحكومةة للحكومة

WWW.JORADP.DZ

الطّبع واالشتراك
اHطبعة الراHطبعة الرّسميسمّية

حي البساتpW بئر مراد رايسp 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



28 محر محرّم عام م عام 1430 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 206
25 يناير سنة يناير سنة 2009 م م

فهرسفهرس

مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّـةـة
مـرسوم تـنفـيذي رقم  09 - 18  مؤرخ في 23 محـرّم عام 1430 اHوافق 20 يـنـاير سـنة p2009 يحـدد الـتنـظـيم اHتـعـلق wمـارسة
مهنة الوكيـــل العقـــاري..............................................................................................................................
مــرسـوم تــنـفــيـذي رقم  09 - 19  مـؤرخ في 23 مـحــرّم عـام 1430 اHـوافق 20 يـنــايـر ســنـة p2009 يــتـضــمن تــنــظـيم نــشــاط جـمع
النفايات الـخاصة.......................................................................................................................................
مـرسوم تـنفـيذي رقم  09 - 20  مؤرخ في 23 محـرّم عام 1430 اHوافق 20 يـنـاير سـنة p2009 يتـضمن إنـشاء اHدرسـة الوطـنية
العليا للتكنولوجيا......................................................................................................................................
مـــرســوم تـــنــفـــيــذي رقم  09 - 21  مـــؤرخ في 23 مــحـــرّم عــام 1430 اHـــوافق 20 يـــنــايـــر ســنــة p2009 يـــتــضـــمـن إنــشــــاء اHــدرســـة
التحضيريـة في علوم الطبيعـة والـحيـاة........................................................................................................
مـــرســـوم تـــنـــفــيـــذي رقم  09 - 22  مـــؤرخ في 23 مــحـــرّم عــام 1430 اHـــوافق 20 يــنـــايـــر ســـنــة p2009 يـــتـــضـــمن إنـــشـــاء اHـــدرســة
التحضيرية في العلوم والتقنيات.................................................................................................................
مـــرســوم تـــنــفـــيــذي رقم  09 - 23  مـــؤرخ في 23 مــحـــرّم عــام 1430 اHـــوافق 20 يـــنــايـــر ســنــة p2009 يـــتــضـــمـن إنــشــــاء اHــدرســـة
التحضيرية في العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسييـر..........................................................................

مراسيم فرديمراسيم فرديّـةـة
مــرسـوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 6 مـحــرّم عـام 1430 اHـوافـق 3 يــنـايـر سـنـة p2009 يــتــضـمّن إنــهــاء مـهـــام الـكـــاتـب الـعـــامّ لــبــلــديـة
تـيـزي وزو.................................................................................................................................................
مــرسـوم رئــاسيّ مــؤرّخ في 6 مــحــرّم عــام 1430 اHـوافق 3 يــنــايــر ســنـة p2009 يــتــضــمّن إنــهــاء مــهــام مــديــر اHــالــيّــة واHــنــشـآت
والوسائل في اHديرية العامة إلدارة السجون وإعادة اإلدماج بوزارة العدل..........................................................
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 محرّم عام 1430 اHوافق 3 يناير سنة p2009 يتضمّن إنهاء مهام قــاض...................................
مرسـوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 محرّم عام 1430 اHوافق 3 ينـاير سنة p2009 يتضـمّن إنهاء مهـام اHدير العـامّ للمحـاسبة بوزارة
اHاليّـة.......................................................................................................................................................
مــرسـوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 6 مـحــرّم عـام 1430 اHـوافق 3 يـنــايـر ســنـة p2009 يــتـضــمّن إنــهـاء مــهــام رئـيـس اHـفــتـشــيــة الـعــامّــة
للماليّـة بوزارة اHاليّـة.................................................................................................................................
مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 6 محـرّم عام 1430 اHوافق 3 يـنـاير سـنة p2009 يـتـضمّن إنـهـاء مهـام رئـيس قـسم wصـالح اHـندوب
للتخطيط - سابقـا.......................................................................................................................................
مرسـوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 محـرّم عام 1430 اHوافق 3 ينـاير سنة p2009 يـتضـمّن إنهاء مـهام مـدير اHوارد الـبشـرية بوزارة
اHاليّـة.......................................................................................................................................................
مــرسـوم رئــاسيّ مــؤرّخ في 6 مــحــرّم عــام 1430 اHـوافق 3 يــنــايــر ســنـة p2009 يــتــضــمّن إنــهــاء مــهــام مــديــر الــتــحــديث وضــبط
مقاييس احملاسبة في اHديرية العامّة للمحاسبة بوزارة اHاليّـة..........................................................................
مرسـوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 محـرّم عام 1430 اHوافق 3 ينـاير سنة p2009 يتضـمّن إنهاء مـهام األمW العـامّ للمـجلس الـوطني
للمحاسبـة.................................................................................................................................................
مرسومـان رئاسيّان مؤرّخان في 6 محرّم عام 1430 اHوافق 3 يناير سنة p2009 يتضمّنـان إنهاء مهام نوّاب مديرين بوزارة
اHاليّـة.......................................................................................................................................................
مرسـوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 محـرّم عام 1430 اHوافق 3 يـنـاير سـنة p2009 يتـضمّن إنـهـاء مهـام مديـر اHركـز الوطـني لإلشارة
التابع للجمارك..........................................................................................................................................
مــرسـوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 6 مـحــرّم عـام 1430 اHـوافق 3 يـنــايـر ســنـة p2009 يــتـضــمّن إنــهـاء مــهــام مـديــــر دراســــات بــوزارة
العمــل والضمــان االجتمـاعي - سـابقــا.........................................................................................................
مــرسـوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 14 مـحــرّم عـام 1430 اHـوافق 11 يـنــايـر ســنـة p2009 يــتـضــمّن تـعــيـW مـديــر مـدارس أشــبـــال األمـة
بدائرة االستعمال والتحضير ألركان اجليش الوطني الشّعبي...........................................................................
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3 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 06 28 محر محرّم عام م عام 1430 هـ هـ
25 يناير سنة يناير سنة 2009 م م

فهرسفهرس (تابع)(تابع)
مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 6 مـحـرّم عـام 1430 اHـوافق 3 يـنـايـر سـنة p2009 يـتـضمّـن تعـيـW مـدير الـتـعـاون بوزارة الـداخـلـيّـة
واجلماعات احمللّية........................................................................................................................................
مــرسـوم رئــاسيّ مــؤرّخ في 6 مــحــرّم عــام 1430 اHـوافق 3 يــنــايــر ســنـة p2009 يــتـضــمّـن الـتّــعــيــW في اHــديــريــة الــعــامـة إلدارة
السجون وإعادة اإلدماج بوزارة العــــدل.........................................................................................................
مـرسـوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 6 مـحـرّم عـام 1430 اHـوافق 3 يـنـايـر سـنة p2009 يـتـضـمّن تـعـيـW اHديـر الـعـامّ لـلـمـحـاسـبــة بوزارة
اHاليّـة.......................................................................................................................................................
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 محرّم عام 1430 اHوافق 3 يناير سنة p2009 يتضمّن تعيW رئيس اHفتشية العامّـة للماليّـة....
مـرسـوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 6 مـحـرّم عـام 1430 اHـوافق 3 يــنـايـر سـنـة p2009 يــتـضـمّن تـعـيـW مـكـلّـف بـالـدّراسـات والـتّـلـخـيص
بوزارة اHاليّـة............................................................................................................................................
مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 6 مـحـرّم عـام 1430 اHـوافق 3 يـنـايـر سـنة p2009 يتـضـمّن تـعـيـW مديـر عـصـرنـة وتوحـيـد اHـقـاييس
احملاسبية في اHديرية العامّـة للمحاسبة بوزارة اHاليّـة....................................................................................
مـرسـومـان رئـاسـيّان مـؤرّخـان في 6 مـحـرّم عـام 1430 اHـوافق 3 يـنـايـر سـنة p2009 يـتضـمّـنـان تـعـيـW نـوّاب مـديـرين بوزارة
اHاليّـة.......................................................................................................................................................
مــرسـوم رئــاسيّ مــؤرّخ في 6 مــحــرّم عــام 1430 اHـوافق 3 يــنــايــر ســنـة p2009 يـتــضـمّـن تـعــيــW مـفــتـشــW جــهـويــW لـلــمــصـالح
اجلبائية.....................................................................................................................................................
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 محرّم عام 1430 اHوافق 3 يناير سنة p2009 يتضمّن تعيW مديرين للضرائب في الـواليــات...
مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 6 محـرّم عام 1430 اHـوافق 3 يـنـاير سـنة p2009 يـتـضمّن تـعـيW رئـيـسي مـركزين جـهـويW لإلعالم
والوثائق....................................................................................................................................................
مــرسـوم رئــاسيّ مــؤرّخ في 6 مــحــرّم عــام 1430 اHـوافق 3 يــنــايــر ســنـة p2009 يــتــضــمّن الــتّــعـيــW بــوزارة الــعــمل والــتــشـغــيل
والضمان االجتماعي....................................................................................................................................

قرارات9 مقرقرارات9 مقرّرات9 آراءرات9 آراء

وزارة العدلوزارة العدل
قـــرار وزاري مـــشـــتـــرك مـــؤرخ في 2 ذي احلـــجـــة عـــام 1429 اHـــوافق 30  نـــوفـــمـــبـــر ســـنـــة p2008  يـــتـــضـــمن وضـع بـــعض أسالك
اHمارسـW الطبـيW الـعامW في الـصحة الـعمـومية الـتابعـW لوزارة الـصحة والـسكان وإصالح اHـستـشفيـات في حالة
اخلدمة لدى وزارة العدل...............................................................................................................................
قـرار وزاري مــشـتــرك مـؤرخ في 2 ذي احلـجــة عـام 1429 اHـوافق 30  نــوفـمــبـر ســنـة p2008  يـتــضــمن وضع بــعض األسالك من
اHـسـتـخـدمـW شــبه الـطـبـيـW  الـتـابـعـW لــوزارة الـصـحـة والـسـكـان وإصالح اHـسـتــشـفـيـات في حـالـة اخلـدمـة لـدى وزارة
العدل.........................................................................................................................................................
قـرار وزاري مــشـتــرك مـؤرخ في 2 ذي احلـجــة عـام 1429 اHـوافق 30  نــوفـمــبـر ســنـة p2008  يـتــضــمن وضع بــعض األسالك من
االخـتـصـاصيـW في عـلم الـنـفس التـابـعـW لوزارة الـصـحـة والسـكـان وإصالح اHـسـتشـفـيـات في حالـة اخلـدمـة لدى وزارة
العدل.........................................................................................................................................................

وزارة وزارة الثقافةالثقافة

قرار وزاري مـشترك مؤرّخ في 5  رجب عام 1429 اHوافق 8  يولـيو سنة p2008 يـتضـمّن التنـظيم الـداخلي للـمركـز الوطني
للمخطوطات.............................................................................................................................................

اللجنة الوطنية االستشارية اللجنة الوطنية االستشارية لترقية حقوق االنسان وحمايتهالترقية حقوق االنسان وحمايتها

.............. مقـرّر مؤرّخ في 20  رمضان عـام 1429 اHوافق 20 سبتمبر سنة p2008 يتضمّن تفويض اإلمضاء إلى األمW العامّ
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28 محر محرّم عام م عام 1430 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 406
25 يناير سنة يناير سنة 2009 م م

مــرسـوم تـنــفـيـذي رقم مــرسـوم تـنــفـيـذي رقم  09 - - 18   مـؤرخ في  مـؤرخ في 23 مــحـر مــحـرّم عـامم عـام
1430 اHـوافق  اHـوافق 20 يـنـايــر سـنـة  يـنـايــر سـنـة p p2009 يــحـدد الـتــنـظـيميــحـدد الـتــنـظـيم

اHتعلق wمارسة مهنة الوكيـــل العقـــارياHتعلق wمارسة مهنة الوكيـــل العقـــاري.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

pإنّ الوزير األول
pبناء على تقرير وزير السكن والعمران -

- وبناء على الـدستورp السيما اHادتان 85 - 3 و125
p( الفقرة 2) منه

- وwــــــــقــــــــتــــــــضـى األمــــــــر رقم 75 -58 اHــــــــؤرخ في 20
رمــــضــــان عــــام 1395 اHــــوافق 26 ســــبـــــتــــمــــبـــــر ســــنــــة 1975

pتممHعدل واHا pدنيHتضمن القانون اHوا
- وwــــــــقــــــــتــــــــضـى األمــــــــر رقم 75- 59 اHــــــــؤرخ في 20
رمــــضــــان عــــام 1395 اHــــوافق 26 ســــبـــــتــــمــــبـــــر ســــنــــة 1975

pتممHعدل واHا pتضمن القانون التجاريHوا
- وwــــقــــتــــضى اHــــرســـــوم الــــتــــشــــريــــعي رقم 93 - 03
اHـؤرخ في 7 رمــضـان عـام 1413 اHـوافق أوّل مــارس سـنـة

pعدلHا pتعلق بالنشاط العقاريH1993 وا

- وwقـتـضى األمر رقم 03-03 اHؤرخ في 19 جـمادى
األولى عـام 1424 اHـوافق 19 يـولـيــو سـنـة 2003  واHــتـعـلق

pعدلHا pنافسةHبا
- وwــــقـــــتــــضى الــــقــــانــــون رقم 04 - 02 اHــــؤرخ في 5
جـــمـــادى األولى عــام 1425 اHــوافق 23  يــونـــيــو ســـنــة 2004
واHــتـــعــلـق بــالــقـــواعــد الـــعــامـــة اHــطـــبــقــة عـــلى اHـــمــارســات

pالتجارية
- وwـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 04 - 08 اHــؤرخ في 27
جــمـــادى الــثــانـــيــة عــام 1425 اHــوافق 14 غــشت ســنــة 2004
واHــتـعـلق بــشـروط �ـارسـة األنــشـطـة الــتـجـاريــةp السـيـمـا

pادتان 24 و25 منهHا
- وwقـتضى الـقانون رقم 05 - 01 اHؤرخ في 27 ذي
احلــجــة عـام 1425 اHـوافق 6 فــبــرايــر ســنـة 2005 واHــتــعـلق
بـــــالـــــوقــــــايـــــة من تـــــبــــــيـــــيض األمـــــوال وتــــــمـــــويل اإلرهـــــاب

pادة 19 منهHالسيما ا pومكافحتهما
- وwــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 08 - 365
اHــؤرخ في 17 ذي الــقــعــدة عــام 1429 اHــوافق 15 نــوفــمــبــر

pالوزير األول Wتضمن تعيHسنة 2008 وا
- وwــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 08 - 366
اHــؤرخ في 17 ذي الــقــعــدة عــام 1429 اHــوافق 15 نــوفــمــبــر

pأعضاء الـحكومة Wتضمن تعيHسنة 2008 وا

مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّـةـة
- وwقتـضى اHرسوم التـنفيذي رقم 97 - 40 اHؤرخ
في 9 رمــــضــــان عـــام 1417 اHــــوافق 18 يــــنــــايـــر ســــنـــة 1997
واHــتـــعــلق wـــعــايـــيــر حتـــديـــد الــنـــشــاطـــات واHــهن اHـــقــنـــنــة

pتممHا pاخلاضعة للقيد في السجل التجاري وتأطيرها

- وwقتـضى اHرسوم التـنفيذي رقم 97 - 41 اHؤرخ
في 9 رمــــضــــان عـــام 1417 اHــــوافق 18 يــــنــــايـــر ســــنـــة 1997

pعدلHا pتعلق بشروط القيد في السجل التجاريHوا

- وwــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 97 - 154
اHـؤرخ في 3 مـحـرم عام 1418 اHـوافق 10 مايـو سـنة 1997

pتعلق بإدارة األمالك العقاريةHوا

- وwــقــتـــضى اHــرســـوم الــتــنـــفــيــذي رقم 2000 - 318
اHــؤرخ في 18 رجب عــام 1421 اHــوافق 16 أكــتـــوبــر ســـنــة
2000 الذي يـحـدد كـيـفيـات تـبـلـيغ اHـركز الـوطـني لـلـسجل

الـــتــجــاري من اجلــهــات الــقـــضــائــيــة و الــســلــطــات اإلداريــة
اHــعــنـيــة بــجـمــيع الــقـرارات أو اHــعــلـومــات الــتي �ـكن أن
تــنــجــر عــنــهــا تــعــديالت أو يــتــرتب عــلــيــهــا مــنع من صــفــة

pالتاجر
p وبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يــرسم ما يأتي  :     يــرسم ما يأتي  :     

اHادة األولى :اHادة األولى : تطبـيقا ألحـكام اHـادة 28 مـن اHرسوم
الـتـشـريـعي رقــم 93 - 03 اHـؤرخ في 7 رمـضـان عام 1413
اHوافــق أوّل مـارس سنة 1993 واHذكـور أعالهp يحدد هذا
اHـــرســـوم الـــتـــنـــظـــيم اHـــتـــعـــلق wـــمـــارســـة مـــهـــنـــة الـــوكـــيل

العقاري.
الفصـــل األولالفصـــل األول
أحكام عامةأحكام عامة

اHــادةاHــادة 2 :  : يــعـد وكــيال عـقــاريـا كل شــخص طـبــيـعي أو
مـــعــنـــوي يــلـــتــزمw pـــوجب وكــالـــة وwــقـــابل أجـــرp بــالـــقــيــام
بـخدمـات ذات طـابع جتـاري كـوسيط فـي اHيـدان الـعـقاري
أو في مـيــدان اإلدارة والــتـســيـيــر الــعـقــاريـpW حلــسـاب أو

.Wلفائدة مالك
اHــادة 3 : : تــدخل في إطــار مــهــنــة الــوكــيل الــعــقــاري  اHــادة 

جميع النشاطات واخلدمات اآلتية : 
- الــــوســـــاطــــة فـي الــــبـــــحث عـن شــــراء أو إيـــــجــــار أو
مـبادلـة أمالك عقـارية أو مـحالت جتـارية واHـفاوضـة فيـها

pوإبرام عقود بشأنها
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اHـــــادةاHـــــادة 8 : : ال يـــــجـــــوز ألي كـــــان أن يـــــطـــــلب اعـــــتـــــمــــادا
Hـمـارسـة مـهـنـة الوكـيل الـعـقـاري مـا لم يـسـتـوف الـشروط

اآلتية : 
1 - بالنسبة للشخص الطبيعي: - بالنسبة للشخص الطبيعي:

-  أن يـكــون بــالـغــا سن خــمس وعــشـرين (25 ) ســنــة
pعلى األقل

- أن يـــتــمـــتع بـــاألخالق احلـــمـــيـــدة واHــصـــداقـــيــة وأن
اليــكـون حتت طــائـلــة أي شــكل من أشــكـال عــدم األهـلــيـة أو

pهنة إثر إدانةHنع من �ارسة اHا
pأن ال يكون موضوع إجراء تصفية قضائية -

- أن يثـبت ضـمـانـات مـالـيـة كافـيـة نـاجتـة عن كـفـالة
دائـمـة وغـيـر مـنـقــطـعـة تـخـصص لـضــمـان الـتـزامـاته جتـاه

الزبائن.
يحدد مـبلغ الـكفالـة وشكـلها بـاالشتـراك بW وزيري

اHالية والسكن.
- أن يثبـت تأمينـا ضد التبـعات اHالـية للمـسؤولية

pهنيةHدنية اHا
- أن يـثـبت تـأهـيال مـهـنـيـا وخـبـرة مـهـنـيـة ذات صـلـة

بالنشاط.
يــقـصـد في مـفـهــوم هـذا اHـرسـوم بـالــتـأهـيل واخلـبـرة

اHهنيW ما يأتي :
- بالـنسبـة للـوكيل الـعقـاري والقـائم بإدارة األمالك- بالـنسبـة للـوكيل الـعقـاري والقـائم بإدارة األمالك
: حــيــازة شــهـــادة الــتــعــلـــيم الــعـــالي في اHــيــدان الــعــقــاريــة :الــعــقــاريــة 
الـــــقــــانـــــوني أو االقـــــتــــصـــــادي أو الــــتـــــجــــاري أو احملـــــاســــبي
أوالـعقـاري أو التـقنيp تـسـمح له wمـارسة نـشاط الـوكيل
الـعـقــاري بـاإلضـافـة إلى خـبــرة مـهـنـيـة لـثالث (3) سـنـوات
مـــتـــتـــالــيـــة في مـــنـــصــب أو وظـــيـــفــة أو نـــشــــــاط له صـــلــة
مــبـاشـــرة بــاHـيـــدان الـعــقـــاريp بـشــــرط أن ال تـكـون هـذه
األخيرة قـد انقطعت منذ ثالث (3) سنوات على األقل في

تاريخ إيداع الطلب.
-  بـالنسـبة لـلوسيط الـعقاري :-  بـالنسـبة لـلوسيط الـعقاري : حيـازة شهـادة تقني
ســــام في اHــــيــــدان الــــتــــجــــاري أو احملــــاســــبـي أو الــــعــــقـــاري
أوالــتــقـنيp تــســمح له wــمـارســة نــشـاط الــوكـيـل الـعــقـاري
بـاإلضــافـة إلى خـبـرة مـهـنـيـة لـثالث (3) سـنـوات مـتـتـالـية
في مـنصب أو وظيفـة أو نشاط له صـلة مباشـرة باHيدان
الـعــقــاريp بــشـرط أن ال تــكــون هـذه األخــيــرة قـد انــقــطـعت
منذ ثالث (3) سنوات على األقل في تاريخ إيداع الطلب.
 إذا كـان صاحب الطـلب ال يسـتوفي شروط الـتأهيل
اHــنــصـوص عــلــيـهــا أعالهp يــنــبـغي لـه أن يـســتــعـW بــصـــفـة
دائـــمــــــة وفـــعـــلــــيـــة بــــشـــخص طــــبـــيــــعي تـــتــــوفـــر فــــيه هـــذه

الشروط.

pالوساطة العقارية -
.Wاإلدارة والتسيير العقاري -

�ــــكـن أن يــــطــــلـب من الـــــعــــون الـــــعــــقـــــاريp في إطــــار
Wتــقـــد¢ مــســـاعــدته ومـــشــورتـه لــتـــمــكــ pـــارســة مـــهــنــتـه�

زبائنه من مواصلة تنفيذ العقود.

اHـادةاHـادة 4 : : تعد ضمن الوكالء العقاريW اHهن اآلتية :

1 - الوكالة العقارية :  - الوكالة العقارية : وتتكفل باHهام اآلتية : 
- الـقـيـام بـكل اإلجـراءات لـدى الـزبـائن من أجل بـيع

pوكلة إليها أو تأجيرها أومبادلتهاHاألمالك العقارية ا
- تــرقــيــة األمالك الــعــقــاريــة اHــوكــلــة إلــيــهــا حلــسـاب

pالزبائن
- الــقــيــام بــالــعــمــلــيـات اHــســبــقــة الــضــروريــة إلبـرام

العقودp باسم وحلساب الزبائن.

 2 - الـــوســيط الــعــقــاري : - الـــوســيط الــعــقــاري : يـــعــد وســيــطـــا عــقــاريــا كل

شــخص يــلــتــزم بـالــتــقــريب بـW شــخــصــW من أجل إتــمـام
عـــمـــلـــيــــة شـــراء أمالك عــــقـــاريـــة أو بـــيــــعـــهـــا أو تــــأجـــيـــرهـــا

أومبادلتها.

 3 - الــقــائـم بــإدارة األمالك الـــعــقــاريــة : - الــقــائـم بــإدارة األمالك الـــعــقــاريــة : يـــعــد قــائــمــا

بــإدارة األمالك الــعــقـــاريــة كل شــخص يــقـــوم بــالــعــمــلــيــات
اآلتية : 

- إيجـار احملالت ذات االستـعـمال الـسـكني أو اHـهني
pأو التجاري و/أو احلرفي

pتعلقة بهاHحتصيل اإليجارات واألعباء ا -
- صـــــيـــــانــــــة احملالت وأجــــــزائـــــهــــــا اHـــــشـــــتــــــركـــــة وكـــــذا

pملحقاتها
- األمر بالـقيـام بكل أشغـال التـصليح والـصيـانة wا
في ذلك األشــغــال الــضــروريــة لــسالمــة أو صــحــيــة احملالت

اHؤجرة.
اHـــادة اHـــادة  5 :  : يـــشـــكل نـــشــاط الـــوكـــيل الـــعـــقــاري مـــهـــنــة
مـقنـنـة wـفهـوم الـتـشـريع والتـنـظـيم اHـعمـول بـهـمـاp حيث

تقصي �ارستها أي نشاط آخر مدفوع األجر.

 الفصــل الثاني الفصــل الثاني
شروط �ارسة مهنة الوكيـلشروط �ارسة مهنة الوكيـل

العقاري وكيفيات ذلكالعقاري وكيفيات ذلك
اHــادة اHــادة  6 :  :  تـخــضع �ـارسـة مــهـنــة الـوكـيل الــعـقـاري
لـــلــــحـــصـــول اHــــســـبق عــــلى اعـــتــــمـــاد والـــقــــيـــد في الــــســـجل

التجاري.

اHـادةاHـادة 7 : : يسلم الوزير اHـكلف بالسكن اعتماد مهنة
الوكيل العقاريp وفقا للشروط اHذكورة أدناه.
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اHـــادةاHـــادة 13 :  : يـجـب أن يـبـرر الـوزيـر اHـكـلف بـالـسـكن
قرار الـرفض ويبـلغه إلى صـاحب الطـلب برسـالة موصى

عليها مع وصل استالم.

اHـــــادة اHـــــادة 14 :  : �ــــكن صـــاحـب الـــطــــلبp في حــــالـــة رفض
طلب االعـتمادp أن يقـدم طعنـا كتابـيا لدى الـوزير اHكلف
بــالـســكنp مــرفـوقــا wــعـلــومــات أو مـبــررات جــديـدة قــصـد

احلصول على دراسة إضافية.
يـــجب أن يـــصل طـــلب الـــطـــعن إلى الـــوزيـــر اHــكـــلف
بــــالـــســــكن فـي أجل شــــهـــر (1) ابــــتـــداء مـن تـــاريـخ تــــبـــلــــيغ

الرفض.
وفي هذه احلالة يـتعW على الوزير اHـكلف بالسكن
أن يـفــصل في ذلك فـي غـضــون الـشــهـر الــذي يــلي اسـتالم

طلب الطعن.

اHــادة اHــادة 15 : : يـكـون اعـتـماد الـوكـيل الـعـقاري شـخـصـيا
وقابال لإللغاء.

وال �ـكـن الـتــنـازل عــنه وال �ــكن أن يــكـون مــوضـوع
إيجار أيا كان شكله.

اHـادة اHـادة 16 : �ـنـح اعـتـمـاد الــوكـيل الـعـقــاري Hـدة عـشـر
(10) سـنـوات قـابـلــة لـلـتـجـديـدp ويــعـطي احلق في �ـارسـة

اHهنة على كامل التراب الوطني.

17 : : يـقــيــد الــوكــيل الــعــقــاري اHـعــتــمــد طــبــقـا اHـــادة اHـــادة 
ألحكام هذا اHرسومp في سجل الوكالء العقاريW اHفتوح

لدى الوزير اHكلف بالسكن. 

اHـــــــادةاHـــــــادة 18 :  : يـــــــفـــــــضـي الـــــــقـــــــيــــــد فـي ســـــــجـل الـــــــوكالء
الــعــقــاريــW إلى تــســلــيم بــطــاقــة مــهــنــيــة تــسـمـى "بــطــاقـة

الوكيل العقاري".
يـــجب أن حتـــتـــوي هـــذه الــبـــطـــاقـــة عـــلى اHـــعـــلـــومــات

اآلتية : 
pنوع النشاط -

- الــتـــســمــيـــة الــتـــجــاريـــة أو اسم الــوكـــيل الـــعــقــاري
pوعنوانه

- الـــرقم الـــتـــســـلـــســـلي اHـــطـــابق لـــلـــرقم اHـــذكـــور في
السجل اHتعلق به.

اHـــــادةاHـــــادة 19 : : يــــحـــدد االعــــتـــمــــاد الـــنــــمـــوذجـي لـــلــــوكـــيل
الـعقـاري وكذا البـطاقـة اHهـنيـة بقـرار من الوزيـر اHكلف

بالسكن.

pـــكــــلف بـــالـــســـكنHـــادة 20 : : تـــنـــشـــأ لـــدى الـــوزيـــر اHـــادةاHا
وبـرئـاسـة �ـثـلهp جلـنـة اعـتـمـاد الـوكالء الـعـقـاريـpW تـدعى

في صلب النص "اللجنة" وتتكون من : 
pثل وزير الداخلية واجلماعات احمللية� -

pاليةHكلف باHثل الوزير ا� -

 2 - بالنسبة للشخص اHعنوي : - بالنسبة للشخص اHعنوي :

أن ال يــــكـــــون الــــشـــــخص اHــــعـــــنــــوي مـــــوضــــوع إجــــراء
الـتصـفـية الـقـضائـيـة وأن يسـتوفـي الشـروط اHـقررة كـما
يجب أن تـتوفـر في األشخـاص اHقـترحـW إلدارة النـشاط

جميع الشروط احملددة أعاله.

اHـادة اHـادة  9 : : عالوة عـلى الشـروط اHنـصوص عـليـها في
اHادة 8 أعالهp يتعW عـلى الوكيل العقـاري أن يتوفر على
مــــحـالت ذات اســــتــــعــــمــــال جتــــاري تـــــتــــجــــاوب مع اHــــهــــنــــة
وwـســاحـة مـنـاسـبـة تـســمح بـاHـمـارسـة اHـالئـمـة واHـعـقـولـة

للمهنةp ومجهزة بوسائل االتصال.

اHــادةاHــادة 10 : : يجـب علـى صـاحب الـطلـب أن يودع طـلب
اعـتـمــاد الـوكـيل الـعــقـاري لـدى اHـصـالح اخملــتـصـة لـلـوزارة

اHكلفة بالسكن. ويسلم له مقابل ذلك وصل استالم.
يجب أن يرفق الطلب بالوثائق اآلتية : 

أ )  بالنسبة للشخص الطبيعي :أ )  بالنسبة للشخص الطبيعي :
pيالدHمستخرج من شهادة ا -

- مستخرج من صحـيفة السوابق العدلية (البطاقة
pرقم 3) ال يتجاوز تاريخ إصدارها ثالثة (3) أشهر

pWهنيHالوثائق التي تثبت التأهيل واخلبرة ا -
- نسخة من عقد ملكية أو إيجار  احملل.

ب )  بالنسبة للشخص اHعنوي :ب )  بالنسبة للشخص اHعنوي :
pعنويHنسخة من القانون األساسي للشخص ا -

- نـسخة من النـشرة الرسمـية لإلعالنات القـانونية
 pتضمنة تأسيس الشركةHا

pمن خاللهـا الرئيس Wـداولة الـتي عHنـسخة من ا -
وعـنـد االقـتـضاءp اHـديـر الـعـام أو اHسـيـر إال إذا كـان هؤالء

pوجب القانون األساسيw Wمعين
- اإلثـــبــــات أن اHـــديـــر الــــعـــام أواHـــســــيـــر الـــقــــانـــوني

يستوفيان شروط التأهيل احملددة أعاله.
إذا لم يستوف هـؤالء الشروط اHطلوبـةp يتعW على
الشخص اHعنوي تـقد¢ إثبات بأنه يسـتفيد من اHساعدة
الــدائــمــة و الــفــعــلــيــة لــشــخـص طــبــيــعي تــتــوفــر فــيه هــذه

الشروط.

اHــادةاHــادة 11 : : يـتـعW عـلى الـوزير اHـكـلف بالـسـكن الرد
عــلى صــاحب الــطــلب في أجل شــهـر(1)  ابــتـداء مـن تـاريخ

استالم طلب االعتماد.

اHـادةاHـادة 12 : يرفض االعتماد :
- إذا لـم تــــــتــــــوفــــــر في صــــــاحـب الــــــطــــــلـب الــــــشـــــروط

pطلوبةHا
- إذا كــــــان صـــــاحـب الـــــطــــــلـب مـــــحـل ســـــحـب نـــــهــــــائي

لالعتماد.
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اHــــــادة اHــــــادة  26 :  : تــــــكــــــون آراء الــــــلــــــجـــــنــــــة حــــــسـب إحـــــدى
 : Wالصيغت

pوافقةHرأي با -
- رأي بالرفض معلل.

اHـــادةاHـــادة  27 : : تـــدون مــــداوالت الـــلـــجـــنــــة في مـــحـــاضـــر
وتسجل في سجل خاص.

تـــرسل مـــحـــاضــر اHـــداوالتp الـــتي يـــوقـــعـــهـــا أعـــضــاء
اللـجـنـة إلى الـوزيـر اHـكـلف بـالـسـكن في أجل ثـمـانـية (8)

أيام.
اHـــادة اHـــادة 28 :  : يــجب عـــلى الـــوكــيل الـــعــقـــاريp في إطــار

�ارسة مهنتهp القيام wا يأتي : 
- أداء الـــــتـــــزامـــــاته جتــــــاه زبـــــائـــــنه وفــــــقـــــا لألحـــــكـــــام
pهنةHرسوم وحسب أعراف اHنصوص عليها في هذا اHا

pاالتقان في تقد¢ اخلدمات -
-احـــتـــرام الـــقـــوانـــW والـــتـــنـــظــيـــمـــات الـــتـي تـــســـيــر

pالنشاط
- قــيــد جـــمــيع الــعــمــلـــيــات الــتي يــنـــفــذهــا في ســجل
تــرقـمه وتــؤشـر عــلـيـه اHـصــالح اخملـتــصـة لــلـوزارة اHــكـلــفـة

بالسكن.
يــجب االحــتــفــاظ بـهــذا الــسـجـل خالل مــدة خـمس (5)
سنـواتp عـلى األقلp وتـقـد�ه مع الـوثائـق األخرى إلى كل

عون دولة مؤهل للقيام wراقبة هذه السجالت.
- إلصـاق جدول األتعـاب والتعـريفات بـصفة مـرئية

وواضحة للزبائن.
 اHـــــادة  اHـــــادة 29 : : يــــجـب عـــــلى كل وكـــــيـل عــــقـــــاريp أثـــــنــــاء
pذكورة أعالهHهنية اHأن يحمل البطاقة ا pارسة مهنـته�
بـصـفة دائـمـةp وأن يـفـتح دفـتر احـتـجـاجـاتp ويـضعه حتت
تــــصــــرف الـــــزبــــائنp مـــــرقم ومــــؤشـــــر من طــــرف اHـــــصــــالح

اخملتصة للوزارة اHكلفة بالسكن.
اHـــادة اHـــادة 30 : : يــتـــعــW عــلى الـــوكــيل الــعــقـــاري اHــعــتــمــد
قـانوناp أن يقـدم لوزارة السكن والـعمران تقـريرا سنويا

مدعما باألرقام حول نشاطات مؤسسته.
اHـــادة اHـــادة 31 : : يــلـــزم الـــوكـــيل الـــعــقـــاري بـــاخلــضـــوع إلى
رقـــابــــات األعـــوان اHــــؤهـــلـــW الــــتـــابـــعــــW لإلدارة اHـــكــــلـــفـــة
بـــالــســكن وكـل عــون آخــر مـــؤهل قــانـــونــاp وتــقـــد¢ لــهم كل

وثيقة لها صلة wوضوع نشاطه.
اHـــــادة اHـــــادة 32 :  : يـــــلـــــزم احلــــاصـل عــــلـى اعــــتـــــمـــــاد الــــوكـــــيل
الـعـقـاري مـزاولــة نـشـاطه في أجـل أقـصـاه سـتـة (6) أشـهـر

ابتداء من تاريخ استالمه االعتماد.
فــي حـــــالـــــة عـــــدم اســـــتـــــغـالل االعـــــتـــــمـــــــاد في اآلجـــــال
اHذكـورة أعالهp �كــن الـوزيـر اHـكـلـف بالـسكـن أن يـقـوم
بـتعليـقــه أو إلغائهp إال إذا قام احلـاصل عليه بإثـبات حالة

القوة القاهرة.

pكلف بالتجارةHثل الوزير ا� -
- �ـثـلW (2) لـلــوزيـر اHــكـلف بــالـســكن واHــديـريـات

 pكلفة بالتسيير والترقية العقاريةHا
pثل الغرفة اجلزائرية للتجارة والصناعة� -

- �ــثــلـW (2)  لـــلـــفـــيـــدرالـــيـــة الـــوطـــنـــيـــة لـــلـــوكـــاالت
العقارية.

تــتـــولى مــصـــالح الــوزارة اHـــكــلـــفــة بـــالــســكـنp أمــانــة
اللجنة التقنية.

�ــكن الـلــجـنــة االسـتـعــانـة بــأي شـخص �ــكـنهp بــحـكم
كفاءتهp أن يفيدها في أشغالها.

اHـــادة اHـــادة 21 : : يــعـــW الــوزيــر اHـــكــلف بـــالــســـكن أعــضــاء
الـــلـــجـــنـــة اHـــذكــــورة أعاله بـــقـــرار بـــنـــاء عــــلى اقـــتـــراح من

السلطات التي يتبعونها Hدة ثالث (3) سنوات.
pعن مـهامه WـعـيـنـHفي حـالـة تـوقف أحـد األعـضـاء ا 

يستخلف بنفس األشكال.

اHـادة اHـادة 22 : : تتولى اللجنة اHهام اآلتية : 
- دراســة طـلــبــات اعــتــمـاد الــوكــيل الــعــقــاري وإبـداء

pالرأي فيها
pدراسة كل مـلف لسـحب اعـتمـاد الوكـيل العـقاري -
الـذي يعرضه علـيها الوزيـر اHكلف بالـسكنp وإبداء رأيها

pفيه
- الـنــظـر فـي كل مـســألـة مــرتــبـطــة بـنــشـاط الــوكـيل

العقاريp التي يعرضها عليها الوزير اHكلف بالسكن.

اHــادةاHــادة 23 : : جتـتـمع الـلــجـنـة في دورة عـاديـة أربع (4)
مــــرات في الـــســــنــــة عـــلى األقـل بـــنــــاء عـــلـى اســـتــــدعـــاء من

رئيسها.
وجتتـمعp في دورة غـير عاديـةp كلـما دعـت الضرورة

إلى ذلكp بطلب من رئيسها.

اHـادة اHـادة 24 : : يحدد الرئيس جدول أعمال االجتماعات.
تــرسل االسـتـدعــاءاتp مـرفــقـة بـجــدول األعـمـالp إلى
أعـضاء اللـجنة قـبل خمسـة عشر (15) يـوما على األقل من
تـــاريخ االجـــتــمـــاع. و�ــكن تـــقــلـــيص هـــذا األجل بــالـــنــســـبــة

للدورات غير العادية دون أن يقل عن ثمانية (8) أيام.

اHـــادة اHـــادة  25 :  : ال تــصح مــداوالت الـــلــجــنـــة إال بــحــضــور
ثلثي ( 3/2) أعضائها على األقل.

وإذا لم يـكـتــمل الـنـصــابp جتـتـمع الـلــجـنـة في األيـام
الثمانية ( 8) اHواليةp وتصح مـداوالتها حينئذ مهما يكن

عدد األعضاء احلاضرين.
تـــتــخـــذ الــقـــرارات بــاألغـــلــبـــيــة الـــبــســـيــطـــة ألصــوات
األعـضــاء احلـاضــرين. وفي حــالـة تــسـاوي األصــواتp يـكـون

صوت الرئيس مرجحا.
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اHـــــادةاHـــــادة 38 : : يــــســــحـب االعـــتــــمــــاد رســــمــــيــــا مـن طـــرف
الوزير اHكلف بالسكن : 

- فـي حــــالـــــة صــــدور حـــــكم قـــــضــــائـي بــــســـــبب الـــــغش
pبادالتHالضريبي أو مخالفة التنظيم اخلاص با

- إذا كان صاحب االعتماد محل تصفية قضائية.

اHـــادةاHـــادة 39 : : يـــعـــاقـب عـــلى كـل تـــصـــريح كــــاذب طـــبـــقـــا
ألحكام قانون العقوبات.

الفصل الرابعالفصل الرابع
أحكام انتقالية وختـاميـةأحكام انتقالية وختـاميـة

اHــادة اHــادة 40 : :  تـلـــغـى أحـكـــام اHـرســـوم الـتــنـفــيـذي رقم
97 - 154 اHـؤرخ في 3 مــحــرم عـام 1418 اHـوافق 10 مــايــو

سنة 1997 واHتعلق بإدارة األمالك العقارية.
�ــكن الـوكـالء الـعــقـاريـW الــذين �ــارسـون نـشــاطـهم
فـي تــاريخ إصـــدار هـــذا اHــرســـوم في اجلـــريــدة الـــرســمـــيــة
مـزاولـة نـشــاطـهم شــريـطـة االمـتــثـال ألحـكــام هـذا اHـرسـوم

في أجل ستة (6) أشهر.

اHــادةاHــادة 41 : : تــسـتــثـنى مـن مـجــال تـطـبــيق أحــكـام هـذا
pـرسـوم الـوكـالـة الـوطـنـيـة لـلـوسـاطـة والـضـبط الـعـقـاريHا

.Wالعمومي Wواألعوان العقاري WتعاملHوكذا كل ا

اHـادةاHـادة 42 :  : ينشر هـذا اHرسوم في اجلريدة الرّسميّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حــرر بـــاجلــزائــر في 23 مــحــرّم عــام 1430 اHــوافق 20
يناير سنة 2009.

أحمد أويحيىأحمد أويحيى
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــرسـوم تـنــفـيـذي رقم مــرسـوم تـنــفـيـذي رقم  09 - - 19   مـؤرخ في  مـؤرخ في 23 مــحـر مــحـرّم عـامم عـام
1430 اHـوافق  اHـوافق 20 يـنـايـر سـنة  يـنـايـر سـنة p2009 يـتـضـمن تـنـظيمp يـتـضـمن تـنـظيم

نشاط جمع النفايات الـخاصةنشاط جمع النفايات الـخاصة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

pإن الوزير األول
-  بـــنــاء عــلـى تــقــريــر  وزيـــر الــتــهـــيــئــة الــعـــمــرانــيــة

pوالبيئة والسياحة
- وبــنـــاء عــلى الـــدســتـــورp ال ســيـــمــا اHـــادتــان 85 - 3

pو125 ( الفقرة 2)  منه
- وwـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 90 - 22 اHــؤرخ في 27
مــحــرم عــام 1411 اHــوافق 18 غــشت ســنــة 1990 واHــتــعــلق

pتممHعدل واHا pبالسجل التجاري

اHـــــادةاHـــــادة 33 : : يــــلــــزم الــــوكــــيل الــــعــــقــــاري حتـت طــــائــــلـــة
الــعــقــوبــات اHــنــصــوص عــلـيــهــا فـي الـتــشــريـع اHـعــمــول به

بالسر اHهني.

اHـــــادة اHـــــادة  34 : : فـي إطــــار �ـــــارســـــة مـــــهـــــامهp لـــــلـــــوكـــــيل
الـــعـــقـــاري احلق في تـــقـــاضي أجـــر. وبـــالـــنـــســـبـــة لـــلـــوكـــالـــة
والــوســـيط الــعـــقــاريp إذا كــانـت قــيــمـــة الــعــقـــار اHــعــروض

للبيع :
p% 3  :                    تســـاوي 1.000.000 دج  -
p% 2  :             أقل أو تساوي 5.000.000 دج -
- تفوق أو تساوي  5.000.000 دج     : 1 %.

pــلــكــيــة مــعــروضــة لــلــتــأجــيـرw إذا كــان األمــر يــتــعــلق
فيـعـادل األجر الـذي يـتلـقـاه ما قـيمـته شـهر (1) إيـجار عن

كل سنة تأجير.
- بـالـنـسـبـة لـلـقــائم عـلى إدارة األمالك : يـحـدد أجـره
wـــوجب اتـــفـــاقـــيـــة تـــوضح فـــيــهـــا اخلـــدمـــات اHـــوافـــقــة لـــكل
العمليات التي يتم القيام بها في إطار �ارسة نشاطه.

Wــادة 35 :  : يــجب أن تـكـون الـوكـالــة الـتي تـربط بـHــادةاHا
الوكـيل الـعقـاري وزبائـنه مـكتـوبة وحتـدد بـوضوح حـقوق

.Wوواجبات الطرف

اHـادةاHـادة 36 :  : في حـالة وفـاة صاحب االعـتمـاد أو تخـليه
عـن �ــارســـة نـــشــاطـهp يــصـــرح الـــوزيــر اHـــكـــلف بـــالـــســكن

بإلغاء االعتماد في أجل ال يتعدى شهرا (1).
يـــجب أن تــــقـــيـــد عــــبـــارة اإللـــغــــاء في ســـجـل الـــوكالء

العقاريW كما هو منصوص عليه أعاله.
الفصــل الثالثالفصــل الثالث

العقوبــات  اإلدارية العقوبــات  اإلدارية 

اHـــادة اHـــادة 37 :  : �ــكـن الــوزيــر اHـــكــلف بـــالــســكنp الـــقــيــام
بسحب االعتماد بصفة مؤقتة أو نهائيةp حسب احلالة.

يــصــدر الــســـحب اHــؤقت لـالعــتــمــاد Hـــدة ال تــتــجــاوز
ستة (6) أشهر في حالة :

- عـدم الــتــنـفــيــذ اجلـزئـي وغـيــر اHــبـرر لاللــتــزامـات
pتفق عليها مع الزبائنHا

- عدم احترام قواعد وأعراف اHهنة.
يصدر السحب النهائي في حالة : 

- الــتــنــكــر اHــتــعــمــد وبــصــفــة مــتــكــررة لاللــتــزامــات
pسندة إليهHا

- إذا أصـــبــــحت الـــشــــروط اخلـــاصـــة بـــاحلــــصـــول عـــلى
pاالعتماد غير متوفرة

- إذا كـان تـعـلـيق أو تـوقيـف النـشـاط غـيـر مـبررين
ولم يعلن عنهما في أجل اثني عشر (12) شهرا. 
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الفصل الثانيالفصل الثاني
أحكام تتعلق باالعتمادأحكام تتعلق باالعتماد

اHـادة اHـادة 2 :  : يـجب عــلى كل شـخـص طـبـيــعي أو مــعـنـوي
يـــرغب في �ـــارســـة نـــشــاط جـــمـع الــنـــفـــايـــات اخلـــاصــة أن
يـلــتـزم بــاألحـكــام احملـددة في هــذا اHـرســوم واحلـصــول عـلى

اعتماد يسلم wقرر من الوزير اHكلف بالبيئة.

اHادة اHادة 3 :  : يرسل طلب اعتـماد �ارسة جمع النفايات
اخلــــاصـــة بــــرســـالــــة مـــوصـى عـــلــــيـــهــــا إلى الــــوزيـــر اHــــكـــلف

بالبيئة.

اHـادة اHـادة 4 : : يــتـشــكل مـلف طــلب االعـتــمـاد من الــوثـائق
اآلتية :

أ)  إذا تـعــلق األمـر بـشـخـص طـبـيـعيp هــويـة الـطـالب
وعنوانه وإذا كان شخـصا معنويا تسميته واسم الشركة
والـصــفــة الـقــانـونــيــة وعـنــوان اHــقـر االجــتـمــاعي لــلـشــركـة
والـقـائـمـة االسـمـيـة ألعـضـاء هـيـئـات الـتـسـيـيـر وكـذا صـفـة

pموقع الطلب
ب )  وصف طبيعـة وتسمية ورمز الـنفايات اHزمع

pجمعها
ج) الوصف اخلاص بـكل صنف من النفـايات اخلاصة
اHـــزمع جـــمــعــهـــا وخــصــائـص الــوســـائل الــتـــقــنــيـــة واHــاديــة

pستعملةHا
د)  قــائـــمــة الـــعــمــال اHـــكــلــفـــW بــعــمـــلــيـــة اجلــمع وكــذا

pشهادات التأهيل
هـ)  مـــخــطط جـــمع الـــنــفـــايــات اخلـــاصــة الـــذي يــظـــهــر

اHعلومات اآلتية :
pالوالية أو الواليات التي ستشملها عملية اجلمع -

pكيفيات إجراء عملية اجلمع -
- الـتــدابــيــر اHــتــخــذة لـتــفــادي أو مــواجــهــة أي خــطـر

يهدد صحة اإلنسان و / أو البيئة.

اHـادة اHـادة 5 :  : يـســلم مــقـرر االعــتـمــاد لـفــئـة أو عــدة فـئـات
مـن الــنــفــايــات اخلــاصـــة حــيث يــحــدد الــتــدابـــيــر الــتــقــنــيــة

اHتعلقة بعملية جمع هذه النفايات.
تـرسل نــسـخـة من مــقـرر االعــتـمـاد لــلـوالي أو الـوالة

اخملتصW إقليميا.
يــــجـب أن يـــــبـــــرر رفض الـــــطـــــلب ويـــــبـــــلغ لـــــصـــــاحب

الطلب.

اHـادةاHـادة 6 :  :  يـكـون اعـتـمـاد اجلمـع صـاحلا Hـدة خـمس (5)
سنوات. و�كن جتديده حـسب الكيفيات اHنصوص عليها

فـي هـذا اHرسوم.

- وwـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 01 - 19 اHــؤرخ في 27
رمـــــضـــــان عـــــام 1422 اHـــــوافق 12 ديـــــســـــمـــــبـــــر ســـــنــــة 2001

pتعلق بتسيير النفايات ومراقبتها وإزالتهاHوا
- وwـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 03 - 10 اHــؤرخ في 19
جـــمـــادى األولى عـــام 1424 اHــوافق 19 يـــولـــيـــو ســـنـــة 2003

pستدامةHتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية اHوا
- وwــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 08 - 365
اHــؤرخ في 17 ذي الــقــعــدة عــام 1429 اHــوافق 15 نــوفــمــبــر

 pالوزير األول Wتضمن تعيHسنة 2008 وا
- وwــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 08 - 366
اHــؤرخ في 17 ذي الــقــعــدة عــام 1429 اHــوافق 15 نــوفــمــبــر

 pأعضاء احلكومـة Wتضمن تعيHسنة 2008 وا
- وwقتـضى اHرسوم التـنفيذي رقم 97 - 39 اHؤرخ
في 9 رمــــضــــان عـــام 1417 اHــــوافق 18 يــــنــــايـــر ســــنـــة 1997
واHـتعـلق wـدونـة الـنـشـاطات االقـتـصـاديـة اخلـاضعـة لـلـقـيد

pتممHعدل واHا pفي السجل التجاري
- وwقتـضى اHرسوم التـنفيذي رقم 97 - 40 اHؤرخ
في 9 رمــــضــــان عـــام 1417 اHــــوافق 18 يــــنــــايـــر ســــنـــة 1997
واHــتـــعــلق wـــعــايـــيــر حتـــديـــد الــنـــشــاطـــات واHــهن اHـــقــنـــنــة
pـتممHا pاخلاضـعة لـلقـيد فـي السـجل التـجاري وتـأطيـرهــا

 pادتان 4 و 7 منهHالسيما ا
- وwــقــتـــضى اHــرســـوم الــتــنـــفــيــذي رقم 2000 - 318
اHــؤرخ في 18 رجب عــام 1421 اHــوافق 16 أكــتـــوبــر ســـنــة
2000 الذي يـحـدد كـيـفيـات تـبـلـيغ اHـركز الـوطـني لـلـسجل

الـــتــجــاري مـن اجلــهـــات الــقــضـــائــيـــة والــســلـــطــات اإلداريــة
اHــعــنـيــة بــجـمــيع الــقـرارات أو اHــعــلـومــات الــتي �ـكن أن
تــنــجــر عــنــهــا تــعــديالت أو يــتــرتب عــلــيــهــا مــنع من صــفــة

pالتاجر
- وwــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 06 - 104
اHـؤرخ في 29 مــحــرم عـام 1427 اHـوافق 28 فــبـرايــر ســنـة
2006 الــذي يـحـدد قـائـمــة الـنـفـايـات wـا فـي ذلك الـنـفـايـات

pاخلاصة اخلطرة
pوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

الفصل األولالفصل األول
أحكام عامةأحكام عامة

اHــــــادة األولى : اHــــــادة األولى :  طـــــبــــــقـــــا ألحـــــكـــــام اHـــــادتـــــW 4 و7 من
اHرسوم التنفيذي رقم 97 - 40 اHؤرخ في 9 رمضان عام
1417 اHـــــوافق 18 يـــــنـــــايـــــر ســـــنـــــة p1997 اHـــــعـــــدل واHــــتـــــمم

واHــذكــور أعالهp يــهــدف هــذا اHــرسـوم إلـى تــنــظـيـم نــشـاط
جمع النفايات اخلاصة.



28 محر محرّم عام م عام 1430 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 1006
25 يناير سنة يناير سنة 2009 م م

الفصل اخلامسالفصل اخلامس
أحكام نهائيةأحكام نهائية

14 : :   يكـون اجلـامع مـسؤوال عـلى نـشـاطه ضمن اHادة اHادة 
الـشــروط احملـددة فــي الـقــوانـــW والـتـنــظـيـمـــات اHـعـمـول

بهاp السيمـا في مجال حماية البيئة.

Wـادة 15 : :   تـمـنح مـهلـة سـنـة لألشخـاص الـطـبيـعـيHـادة اHا
أو اHـــعــنـــويــW الـــذين �ـــارســـون نــشـــاط جـــمع الـــنــفـــايــات
اخلــــاصــــة عــــنــــد تــــاريخ نــــشــــر هــــذا اHــــرســــوم فـي اجلــــريـــدة

الرسمية وذلك قصد مطابقتهم ألحكام هذا اHرسوم.

اHادة اHادة 16 : :   حتدد كـيفـيات تطـبيق هـذا اHرسـومp عند
احلاجةp بقرار من الوزير اHكلف بالبيئة.

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

حــرر بـــاجلــزائــر في 23 مــحــرّم عــام 1430 اHــوافق 20
يناير سنة 2009.

أحمد أويحيىأحمد أويحيى
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــرسـوم تـنــفـيـذي رقم مــرسـوم تـنــفـيـذي رقم  09 - - 20   مـؤرخ في  مـؤرخ في 23 مــحـر مــحـرّم عـامم عـام
1430 اHـوافق  اHـوافق 20 يـنـايــر سـنـة  يـنـايــر سـنـة p2009 يـتـضــمن إنـشـاءp يـتـضــمن إنـشـاء

اHدرسة الوطنية العليا للتكنولوجيااHدرسة الوطنية العليا للتكنولوجيا.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

pإنّ الوزير األول

- بـنـاء عـلى تـقـريـر وزيـر الــتـعـلـيم الـعـالي والـبـحث
pالعلمي

- وبــنـــاء عــلى الـــدّســتـــورp ال ســيّـــمــا اHـــادّتــان 85 - 3
pو125 (الفقرة 2) منه

- وwـــقــتـــضى الــقـــانــون  رقم 99 - 05 اHــؤرخ في 18
ذي احلـــــــــجـــــــــة عــــــــام 1419 اHـــــــــوافق 4 أبـــــــــريل ســـــــــنــــــــة 1999
واHــتـضـمن الــقـانـون الــتـوجـيـهـي لـلـتـعــلـيم الـعــاليp اHـعـدل

pتممHوا

- وwــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 08 - 365
اHــؤرخ في 17 ذي الــقــعــدة عــام 1429 اHــوافق 15 نــوفــمــبــر

 pالوزير األول Wتضمن تعيHسنة 2008 وا

- وwــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 08 - 366
اHــؤرخ في 17 ذي الــقــعــدة عــام 1429 اHــوافق 15 نــوفــمــبــر

 pأعضاء احلكومـة Wتضمن تعيHسنة 2008 وا

الفصل الثالثالفصل الثالث
حقوق والتزامات اجلامعحقوق والتزامات اجلامع

اHــــادة اHــــادة 7 : :  يــــتــــعــــW عــــلى اجلــــامع Hــــمــــارســــة نـــشــــاطه
اكتتاب تأمـW يغطي مسؤوليـته عن كل النتائج التي قد

تلحق ضررا بالغير وتكون ناجتة عن نشاطه.

8 : :   يــتــعــW عـلى كـل جـامـع مـسـك سـجـل اجلـمع اHـادة اHـادة 
مـرقـمـا ومـوقـعــا عـلـيه. ويـوضع هـذا الـسـجل حتت تـصـرف
اHصالح اHكلفة بالبيئة اخملتصة إقليميا عند كل مراقبة.

اHــــادة اHــــادة 9 : :   يــــتــــضــــمن ســــجل اجلــــمـع عـــلـى اخلــــصـــوص
البيانات اآلتية :

pأ )  عناصر حتديد هوية احلائزين
pب)  طبيعة ورمز النفايات اخلاصة اجملمعة

pج )  كمية النفايات اخلاصة اجملمعة
pد )  تاريخ إجراء كل رفع

pرسل إليهمHهـ )  عناصر حتديد هوية ا
و )  ذكــــر كل حــــادث وقع أثــــنـــاء اجلــــمع والــــتـــدابــــيـــر

اHتخذة لتدارك ذلك.

اHـادة اHـادة 10 : :   يـتـعــW عـلى اجلـامع أن يــقـدم سـنـويـا إلى
اHصالح اHكلفة بـالبيئة اخملتصة إقلـيميا تصريحا يصف

فيه نشاطه اHتعلق باجلمع.

الفصل الرابعالفصل الرابع
أحكام تتعلق باHراقبةأحكام تتعلق باHراقبة

اHادة اHادة 11 : : يخضع نـشاط اجلمع إلى مراقـبة اHصالح
اHكلفة بالبيئة اخملتصة إقليميا.

اHـادة اHـادة 12 : :   عــنــد إثـبــات حــالـة عــدم اHــطــابـقــة ألحــكـام
pـعـمــول بـهـاHأو الــتـنـظــيـمــات ا Wــرسـوم أو الـقــوانـHهـذا ا
تخـطر اHـصالح اHكـلفة بـالبيـئة اخملتـصة إقلـيميـاp الوزير
اHــكــلف بــالــبــيــئــة من أجل وقـف أو سـحـب االعــتــمــاد بــعـد

إعذار اجلامع.

اHــادة اHــادة 13 : :   في حـــالــة ســحب االعــتــمـــادp يــتــعــW عــلى
اجلـامع اتـخـاذ جـمـيع االجـراءات الضـروريـة لـلـحـرص على
عدم تـسبب الـنفايـات اخلاصـة التي بـحوزته في أي ضرر
وأن يـقوم فورا بتـسليم النـفايات اخلاصـة اجملمعة إما إلى
احلــائـــزين األوائـل وإمــا إلـى جــامـــعـــW آخـــرين وذلك حتت

مراقبة اHصالح اHكلفة بالبيئة اخملتصة إقليميا.
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pكلف بالنقلHثل الوزير ا� -
pكلف باألشغال العموميةHثل الوزير ا� -

- �ـــثل الـــوزيــــر اHـــكـــلف بـــاHــــؤســـســـات الـــصـــغـــيـــرة
pتوسطةHوا

- �ـــثـل الـــوزيـــر اHــــكـــلف بـــتــــكـــنـــولــــوجـــيـــات اإلعالم
pواالتصال

- �ثل الوزير اHكلف بالسكن.

اHاداHادّة ة 5 :   :  ينـشر هـذا اHرسـوم في اجلريـدة الرسـميّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حــرر بـــاجلــزائــر في 23 مــحــرّم عــام 1430 اHــوافق 20
يناير سنة 2009.

أحمد أويحيىأحمد أويحيى
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــرسـوم تـنــفـيـذي رقم مــرسـوم تـنــفـيـذي رقم  09 - - 21   مـؤرخ في  مـؤرخ في 23 مــحـر مــحـرّم عـامم عـام
1430 اHـوافق  اHـوافق 20 يـنـايـر سـنة  يـنـايـر سـنة p p2009 يـتـضـمـن إنـشـاءيـتـضـمـن إنـشـاء

اHــــدرســـــة الــــتــــحــــضـــــيــــريـــــة في عــــلــــوم الــــطــــبــــيــــعـــــةاHــــدرســـــة الــــتــــحــــضـــــيــــريـــــة في عــــلــــوم الــــطــــبــــيــــعـــــة
والـحيـاةوالـحيـاة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
pإنّ الوزير األول

- بـنـاء عـلى تـقـريـر وزيـر الــتـعـلـيم الـعـالي والـبـحث
pالعلمي

- وبــنـــاء عــلى الـــدّســتـــورp ال ســيّـــمــا اHـــادّتــان 85 - 3
pو125 (الفقرة 2) منه

- وwقـتضى الـقانون رقم 99 - 05 اHؤرخ في 18 ذي
احلــجــة عـام 1419 اHـوافق 4 أبــريل ســنـة 1999 واHــتــضـمن
pــتــممHــعــدل واHا pالــقــانــون الــتــوجــيــهي لــلــتـــعــلــيم الــعــالي

pادة 14 منهHالسيما ا
- وwــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 08 - 365
اHــؤرخ في 17 ذي الــقــعــدة عــام 1429 اHــوافق 15 نــوفــمــبــر

 pالوزير األول Wتضمن تعيHسنة 2008 وا
- وwــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 08 - 366
اHــؤرخ في 17 ذي الــقــعــدة عــام 1429 اHــوافق 15 نــوفــمــبــر

 pأعضاء احلكومـة Wتضمن تعيHسنة 2008 وا
- وwــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 05 - 500
اHـؤرخ في 27  ذي الـقــعـدة عـام 1426 اHـوافق 29 ديـســمـبـر
ســـنـــة 2005 الـــذي يـــحـــدد مـــهــــام اHـــدرســـة خـــارج اجلـــامـــعـــة
والــقـواعـد اخلــاصـة بـتــنـظـيــمـهـا وســيـرهـاp الســيـمـا اHـادة 3

pمنه
pوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

- وwــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 05 - 500
اHـؤرخ في 27  ذي الـقــعـدة عـام 1426 اHـوافق 29 ديـســمـبـر
ســـنـــة 2005 الـــذي يـــحـــدد مـــهــــام اHـــدرســـة خـــارج اجلـــامـــعـــة
والـقــواعـد اخلـاصـة بـتـنــظـيـمـهـا وسـيــرهـاp ال سـيـمـا اHـادة 3

pمنه
pوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اHـاداHـادّة األولى :ة األولى : تــطـبــيـقـا ألحــكـام اHـادة 3 من اHـرسـوم
الـــتــنــفــيــذي رقم 05 - 500 اHــؤرخ في 27  ذي الــقــعــدة عــام
pـــذكـــور أعالهHــــوافق 29 ديـــســــمـــبــــر ســـنـــة 2005 واH1426 ا

تنـشأ مـدرسة وطنـية عـليـا للـتكـنولـوجيا تـدعى في صلب
النص "اHدرسة ".

اHاداHادّة ة 2 : : يحدد مقر اHدرسة wدينة اجلزائر.
و�ـكن نـقـله إلى أي مـكـان آخـر من الـتـراب الوطـني
wـرسوم يـتـخذ بـناء عـلى تقـرير الـوزيـر اHكـلف بالـتعـليم

العالي.

اHــاداHــادّة ة 3 :  : زيــادة عــلـى اHـــهــام الــعــامـــة احملــددة wــوجب
اHــواد 5 و 6 و 7 من اHـرســـوم الـتـنفـيـــذي رقــم 05 - 500
اHـؤرخ فــي 27  ذي القـعـدة عام 1426 اHـوافق 29 ديسـمـبر
ســــــنــــــة 2005 واHـــــــذكــــــور أعـالهp تــــــتـــــــولى اHـــــــدرســــــة عـــــــلى

اخلصوصp ما يأتي :
- مـهام التكـوين العالي والبـحث العلمي والـتطوير

pالتكنولوجي في ميدان التكنولوجيا
-  تكـوين كفـاءات ذات مسـتوى عـال متـخصـصة في

pالتكنولوجيا
- مـرافقـة عمـلـية إنـشاء اHـؤسـسات من خالل نـشاط

حاضن Hؤسسات جديدة.

اHاداHادّة ة 4 :  : زيادة علـى األعضاء اHذكورين في اHادة 10
من اHــرســوم الـتــنــفــيـذي رقم 05 - 500 اHـؤرخ في 27  ذي
القـعدة عام 1426 اHوافق 29 ديسـمبر سنة 2005 واHذكور
أعـالهp يــــتـــــكــــون مــــجـــــلس اإلدارةp بـــــعــــنـــــوان الــــقـــــطــــاعــــات

اHستعملةp �ا يأتي :
pثل وزير الدفاع الوطني� -

pكلف بالطاقةHثل الوزير ا� -
pائيةHوارد اHكلف باHثل الوزير ا� -

pكلف بالصناعةHثل الوزير ا� -
pكلف بالتجارةHثل الوزير ا� -

- �ثل الوزير اHكلف بـالتهيئة العمرانية والبيئة
pوالسياحة
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مــرسـوم تـنــفـيـذي رقم مــرسـوم تـنــفـيـذي رقم  09 - - 22   مـؤرخ في  مـؤرخ في 23 مــحـر مــحـرّم عـامم عـام
1430 اHـوافق  اHـوافق 20 يـنـايــر سـنـة  يـنـايــر سـنـة p p2009 يـتـضــمن إنـشـاءيـتـضــمن إنـشـاء

اHدرسة التحضيرية في العلوم والتقنياتاHدرسة التحضيرية في العلوم والتقنيات.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

pإنّ الوزير األول
- بـنـاء عـلى تـقـريـر وزيـر الــتـعـلـيم الـعـالي والـبـحث

pالعلمي
- وبــنـــاء عــلى الـــدّســتـــورp ال ســيّـــمــا اHـــادّتــان 85 - 3

pو125 (الفقرة 2) منه
- وwقـتضى الـقانون رقم 99 - 05 اHؤرخ في 18 ذي
احلــجــة عـام 1419 اHـوافق 4 أبــريل ســنـة 1999 واHــتــضـمن
pــتــممHــعــدل واHا pالــقــانــون الــتــوجــيــهي لــلــتـــعــلــيم الــعــالي

pادة 14 منهHالسيما ا
- وwــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 08 - 365
اHــؤرخ في 17 ذي الــقــعــدة عــام 1429 اHــوافق 15 نــوفــمــبــر

 pالوزير األول Wتضمن تعيHسنة 2008 وا
- وwــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 08 - 366
اHــؤرخ في 17 ذي الــقــعــدة عــام 1429 اHــوافق 15 نــوفــمــبــر

 pأعضاء احلكومـة Wتضمن تعيHسنة 2008 وا
- وwــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 05 - 500
اHـؤرخ في 27  ذي الـقــعـدة عـام 1426 اHـوافق 29 ديـســمـبـر
ســـنـــة 2005 الـــذي يـــحـــدد مـــهــــام اHـــدرســـة خـــارج اجلـــامـــعـــة
والــقـواعـد اخلــاصـة بـتــنـظـيــمـهـا وســيـرهـاp الســيـمـا اHـادة 3

pمنه
pوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اHــاداHــادّة األولى :ة األولى : طــبــقـــا ألحــكــام اHــادة 14 من الــقــانــون
رقم 99 - 05 اHـؤرخ في 18 ذي احلــجـة عـام 1419 اHـوافق 4
أبريل سنة 1999 واHتضمـن القـانون التوجيهـي للتعليـم
الـــعــاليp اHـــعــدل واHـــتــمم وأحـــكـــام اHــــادة 3 مـن اHـــرســـوم
الــتـــنــفـــيــــذي رقــم 05 - 500 اHـــؤرخ فـي 27  ذي الــقــعـدة
عام 1426 اHوافق 29 ديسـمبر سنة 2005 الذي يـحدد مهام
اHــدرســة خــارج اجلــامــعــة والـــقــواعــد اخلــاصــة بــتــنــظــيــمــهــا
pتنشأ مدرسة حتضيرية في العلوم والتقنيات pوسيرها

تدعى في صلب النص "اHدرسة".
تــخـضع اHــدرسـة ألحـكــام  اHـرســوم الـتــنـــفــيـذي رقم
05 - 500 اHـؤرخ في 27  ذي الـقــعــدة عـام 1426 اHـوافق 29

ديسمبر سنة 2005 واHذكور أعاله.

اHاداHادّة ة 2 : : يحدد مقر اHدرسة wدينة اجلزائر.
و�ـكن نـقـله إلى أي مـكـان آخـر من الـتـراب الوطـني
wـرسوم يـتـخذ بـناء عـلى تقـرير الـوزيـر اHكـلف بالـتعـليم

العالي.

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اHــاداHــادّة األولى :ة األولى : طــبــقـــا ألحــكــام اHــادة 14 من الــقــانــون
رقم 99 - 05 اHـؤرخ في 18 ذي احلــجـة عـام 1419 اHـوافق 4
أبـريل سنة 1999 واHـتضـمن القـانون الـتـوجيـهي للـتعـليم
الـــعــــالي p اHـــعــــدل واHـــتـــمـم وأحـــكـــام اHـــادة 3 من اHـــرســـوم
الـــتــنــفــيــذي رقم 05 - 500 اHــؤرخ في 27  ذي الــقــعــدة عــام
pـــذكـــور أعالهHــــوافق 29 ديـــســــمـــبــــر ســـنـــة 2005 واH1426 ا

pتــنــشـأ مــدرســة حتــضــيــريــة في عــلــوم الــطــبــيــعــة واحلــيـاة
تدعى في صلب النص "اHدرسة".

تــخـضع اHــدرسـة ألحـكــام  اHـرســوم الـتــنـــفــيـذي رقم
05 - 500 اHـؤرخ في 27  ذي الـقــعــدة عـام 1426 اHـوافق 29

ديسمبر سنة 2005 واHذكور أعاله.

اHاداHادّة ة 2 : : يحدد مقر اHدرسة wدينة اجلزائر.
و�كـن نقـله  إلى أي مكـان آخر من الـتراب الـوطني
wـرسوم يـتـخذ بـناء عـلى تقـرير الـوزيـر اHكـلف بالـتعـليم

العالي.

Wـدرســة لـلــمـتــرشـحـHـادّة ة 3 :  : يـســمح االلـتــحـاق بــاHـاداHا
احلائزين على شهـادة بكالوريا التعـليم الثانوي أو شهادة
أجــنــبـــيــة مــعـــتــرف wــعــادلـــتــهــا حـــسب شــروط وكـــيــفــيــات

يحددها سنويا الوزير اHكلف بالتعليم العالي.

اHـاداHـادّة ة 4 :  : تــضــمن اHـدرســة مــهـام الــتـكــوين في عــلـوم
الـطـبـيـعـة واحلـيـاةp لـتـحــضـيـر الـطـلـبـة لاللـتـحـاق بـالـطـور
الثـاني الذي تـضمنه اHـدارس خارج اجلـامعةp السـيما في

ميدان تخصصها.

5 :   :  حتــدد الــبــرامج الــبــيــداغــوجــيــة لــلــمــدرسـة اHـاداHـادّة ة 
بقرار من الوزير اHكلف بالتعليم العالي.

اHـاداHـادّة ة 6 :   :  يـعـاد تــوجـيه الـطــالب الـذي لم يــتـمـكن من
مـــتــابـــعـــة الــتـــكــويـن الــتـــحـــضــيـــري أو الــذي لـم يــنـــجح في
مـــســـابـــقـــات االلـــتـــحـــاق بـــالـــطـــور الـــثـــاني الـــذي تـــضـــمـــنه
اHـدارس خـارج اجلــامـعـةp نـحـو مــؤسـسـات أخـرى لــلـتـعـلـيم
العالي طـبقـا للتـنظـيم اHعمـول بهp وتعـد األرصدة احملصل

عليها مكتسبة وقابلة للتحويل.

اHاداHادّة ة 7 :   :  ينـشر هـذا اHرسـوم في اجلريـدة الرسـميّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حــرر بـــاجلــزائــر في 23 مــحــرّم عــام 1430 اHــوافق 20
يناير سنة 2009.

أحمد أويحيىأحمد أويحيى



13 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 06 28 محر محرّم عام م عام 1430 هـ هـ
25 يناير سنة يناير سنة 2009 م م

- وwقتـضى اHرسوم التنفيذي رقم 05 - 500 اHؤرخ
في 27  ذي القعدة عام 1426 اHوافق 29 ديسمبر سنة 2005
الذي يـحـدد مهـام اHدرسـة خـارج اجلامـعة والـقـواعد اخلـاصة

pادة 3 منهHالسيما ا pبتنظيمها وسيرها
pوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :
اHــاداHــادّة األولى :ة األولى : طــبــقـــا ألحــكــام اHــادة 14 من الــقــانــون
رقم 99 - 05 اHـؤرخ في 18 ذي احلــجـة عـام 1419 اHـوافق 4
أبـريل سنة 1999 واHـتضـمن القـانون الـتـوجيـهي للـتعـليم
الـــعــــالي p اHـــعــــدل واHـــتـــمـم وأحـــكـــام اHـــادة 3 من اHـــرســـوم
الـــتــنــفــيــذي رقم 05 - 500 اHــؤرخ في 27  ذي الــقــعــدة عــام
pـــذكـــور أعالهHــــوافق 29 ديـــســــمـــبــــر ســـنـــة 2005 واH1426 ا

تــــنـــشــــأ مــــدرســـة حتــــضـــيــــريــــة في الــــعـــلــــوم االقــــتـــصــــاديـــة
والـــتــجـــاريــة وعـــلــوم الـــتــســـيــيـــرp تــدعـى في صــلـب الــنص

"اHدرسة".
تــخـضع اHــدرسـة ألحـكــام  اHـرســوم الـتــنـــفــيـذي رقم
05 - 500 اHـؤرخ في 27  ذي الـقــعــدة عـام 1426 اHـوافق 29

ديسمبر سنة 2005 واHذكور أعاله.

اHاداHادّة ة 2 : : يحدد مقر اHدرسة wدينة اجلزائر.
و�ـكن نـقـله إلى أي مـكـان آخـر من الـتـراب الوطـني
wـرسوم يـتـخذ بـناء عـلى تقـرير الـوزيـر اHكـلف بالـتعـليم

العالي.
Wـدرســة لـلــمـتــرشـحـHـادّة ة 3 :  : يـســمح االلـتــحـاق بــاHـاداHا
احلائزين على شهـادة بكالوريا التعـليم الثانوي أو شهادة
أجــنــبـــيــة مــعـــتــرف wــعــادلـــتــهــا حـــسب شــروط وكـــيــفــيــات

يحددها سنويا الوزير اHكلف بالتعليم العالي.
اHـاداHـادّة ة 4 :  : تـضمن اHـدرسـة مـهـام التـكـوين في الـعـلوم
االقتصادية والتجـارية وعلوم التسيير لـتحضير الطلبة
لـاللـتـحـاق بــالـطـور الـثــاني الـذي تـضــمـنه اHـدارس خـارج

اجلامعةp السيما في ميدان تخصصها.
5 :   :  حتــدد الــبــرامج الــبــيــداغــوجــيــة لــلــمــدرسـة اHـاداHـادّة ة 

بقرار من الوزير اHكلف بالتعليم العالي.
اHـاداHـادّة ة 6 :   :  يـعـاد تــوجـيه الـطــالب الـذي لم يــتـمـكن من
مـــتــابـــعـــة الــتـــكــويـن الــتـــحـــضــيـــري أو الــذي لـم يــنـــجح في
مـــســـابـــقـــات االلـــتـــحـــاق بـــالـــطـــور الـــثـــاني الـــذي تـــضـــمـــنه
اHـدارس خـارج اجلــامـعـةp نـحـو مــؤسـسـات أخـرى لــلـتـعـلـيم
العالي طـبقـا للتـنظـيم اHعمـول بهp وتعـد األرصدة احملصل

عليها مكتسبة وقابلة للتحويل.
اHاداHادّة ة 7 :   :  ينـشر هـذا اHرسـوم في اجلريـدة الرسـميّة

للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.
حــرر بـــاجلــزائــر في 23 مــحــرّم عــام 1430 اHــوافق 20

يناير سنة 2009.
أحمد أويحيىأحمد أويحيى

Wـدرســة لـلــمـتــرشـحـHـادّة ة 3 :  : يـســمح االلـتــحـاق بــاHـاداHا
احلائزين على شهـادة بكالوريا التعـليم الثانوي أو شهادة
أجــنــبـــيــة مــعـــتــرف wــعــادلـــتــهــا حـــسب شــروط وكـــيــفــيــات

يحددها سنويا الوزير اHكلف بالتعليم العالي.

اHـاداHـادّة ة 4 :  : تـضمن اHـدرسـة مـهـام التـكـوين في الـعـلوم
والـتقـنـيـات لتـحـضـير الـطـلـبة لاللـتـحـاق بالـطـور الـثاني
الـذي تضـمنـه اHدارس خـارج اجلامـعةp السـيـما في مـيدان

تخصصها.

5 :   :  حتــدد الــبــرامج الــبــيــداغــوجــيــة لــلــمــدرسـة اHـاداHـادّة ة 
بقرار من الوزير اHكلف بالتعليم العالي.

اHـاداHـادّة ة 6 :   :  يـعـاد تــوجـيه الـطــالب الـذي لم يــتـمـكن من
مـــتــابـــعـــة الــتـــكــويـن الــتـــحـــضــيـــري أو الــذي لـم يــنـــجح في
مـــســـابـــقـــات االلـــتـــحـــاق بـــالـــطـــور الـــثـــاني الـــذي تـــضـــمـــنه
اHـدارس خـارج اجلــامـعـةp نـحـو مــؤسـسـات أخـرى لــلـتـعـلـيم
العالي طـبقـا للتـنظـيم اHعمـول بهp وتعـد األرصدة احملصل

عليها قابلة لالكتساب والتحويل.

اHاداHادّة ة 7 :   :  ينـشر هـذا اHرسـوم في اجلريـدة الرسـميّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حــرر بـــاجلــزائــر في 23 مــحــرّم عــام 1430 اHــوافق 20
يناير سنة 2009.

أحمد أويحيىأحمد أويحيى
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــرسـوم تـنــفـيـذي رقم مــرسـوم تـنــفـيـذي رقم  09 - - 23   مـؤرخ في  مـؤرخ في 23 مــحـر مــحـرّم عـامم عـام
1430 اHـوافق  اHـوافق 20 يـنـايـر سـنة  يـنـايـر سـنة p p2009 يـتـضـمـن إنـشـاءيـتـضـمـن إنـشـاء

اHــدرســــة الـــتـــحـــضــيـــريـــة في الـــعـــلــوم االقـــتـــصـــاديــةاHــدرســــة الـــتـــحـــضــيـــريـــة في الـــعـــلــوم االقـــتـــصـــاديــة
والتجارية وعلوم التسييـروالتجارية وعلوم التسييـر.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

pإنّ الوزير األول
- بـنـاء عـلى تـقـريـر وزيـر الــتـعـلـيم الـعـالي والـبـحث

pالعلمي
- وبــنـــاء عــلى الـــدّســتـــورp ال ســيّـــمــا اHـــادّتــان 85 - 3

pو125 (الفقرة 2) منه
- وwقـتضى الـقانون رقم 99 - 05 اHؤرخ في 18 ذي
احلــجــة عـام 1419 اHـوافق 4 أبــريل ســنـة 1999 واHــتــضـمن
pــتــممHــعــدل واHا pالــقــانــون الــتــوجــيــهي لــلــتـــعــلــيم الــعــالي

pادة 14 منهHالسيما ا
- وwــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 08 - 365
اHــؤرخ في 17 ذي الــقــعــدة عــام 1429 اHــوافق 15 نــوفــمــبــر

 pالوزير األول Wتضمن تعيHسنة 2008 وا
- وwــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 08 - 366
اHــؤرخ في 17 ذي الــقــعــدة عــام 1429 اHــوافق 15 نــوفــمــبــر

 pأعضاء احلكومـة Wتضمن تعيHسنة 2008 وا



28 محر محرّم عام م عام 1430 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 1406
25 يناير سنة يناير سنة 2009 م م

مــرســوم رئــاسيمــرســوم رئــاسيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 6 مــحــر مــحــرّم عـام م عـام 1430 اHــوافق  اHــوافق 3
يــنــايــر ســنـة يــنــايــر ســنـة p2009 يــتـضــمp يــتـضــمّن إنــهــاء مــهــام الــكـــاتبن إنــهــاء مــهــام الــكـــاتب

العـامالعـامّ لبلدية تيـزي وزو. لبلدية تيـزي وزو.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

wــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 6 مـــحـــرّم عـــام
1430 اHــــوافق 3 يـــنـــايـــر ســـنـــة 2009 تـــنـــهـىp ابـــتـــداء من 7

يـونـيـو سـنـة p2008 مـهـام الـسّـيــد مـراد أسـتـواتيp بـصـفـته
كاتبا عاما لبلدية تيزي وزوp بسبب الوفاة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــرســوم رئــاسيمــرســوم رئــاسيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 6 مــحــر مــحــرّم عـام م عـام 1430 اHــوافق  اHــوافق 3
ينـاير سنة ينـاير سنة p2009 يتضمp يتضمّن إنـهاء مهام مـدير اHالين إنـهاء مهام مـدير اHاليّة
واHـنــشــآت والــوســائل في اHــديــريــة الــعــامـة إلدارةواHـنــشــآت والــوســائل في اHــديــريــة الــعــامـة إلدارة

السجون وإعادة اإلدماج بوزارة العدل.السجون وإعادة اإلدماج بوزارة العدل.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

wــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 6 مـــحـــرّم عـــام
1430 اHوافق 3 ينـاير سنة 2009 تـنهى مـهام الـسّيـد أحمد

بـلـحيp بـصــفـتــه مـديـــرا لـلـمـالــيّـــة واHـنـشـآت والــوسـائل
في اHــــديــــريـــة الــــعــــامـــة إلدارة الــــســــجـــون وإعــــادة اإلدمـــاج

بوزارة العدلp لتكليفه بوظيفة أخـرى.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــرســوم رئــاسيمــرســوم رئــاسيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 6 مــحــر مــحــرّم عـام م عـام 1430 اHــوافق  اHــوافق 3
يناير سنة يناير سنة p2009 يتضمp يتضمّن إنهاء مهام قــاض.ن إنهاء مهام قــاض.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
wــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 6 مـــحـــرّم عـــام
1430 اHــوافق 3 يــنـــايــر ســـنــة 2009 تـــنـــهىp ابـــتــداء من 21

أبـــريل ســـنــة p2008 مــهـــام الــسّـــيـــد أحــمـــد ســبـــاغp بــصـــفــته
قاضيا wحكمة وادي رهيوp بسبب الوفـاة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــرســوم رئــاسيمــرســوم رئــاسيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 6 مــحــر مــحــرّم عـام م عـام 1430 اHــوافق  اHــوافق 3
ينـاير سـنة ينـاير سـنة p2009 يـتضمp يـتضمّن إنـهاء مـهام اHديـر العامن إنـهاء مـهام اHديـر العامّ

للمحاسبة بوزارة اHاليللمحاسبة بوزارة اHاليّـة.ـة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

wــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 6 مـــحـــرّم عـــام
1430 اHوافق 3 يناير سنة 2009 تنهى مهام السّيد محمد

pـالـيّــةHبـصفـته مـديـرا عـاما لـلـمـحـاسبـة بـوزارة ا pجـحـدو
لتكليفـه بوظيفـة أخـرى.

مراسيم فرديمراسيم فرديّـةـة
مــرســوم رئــاسيمــرســوم رئــاسيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 6 مــحــر مــحــرّم عـام م عـام 1430 اHــوافق  اHــوافق 3
يــنـــايــر ســـنــة يــنـــايــر ســـنــة p2009 يـــتـــضــمp يـــتـــضــمّـن إنــهـــاء مـــهـــام رئــيسـن إنــهـــاء مـــهـــام رئــيس

اHفتشية العاماHفتشية العامّـة للماليـة للماليّـة بوزارة اHاليـة بوزارة اHاليّـة.ـة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

wــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 6 مـــحـــرّم عـــام
1430 اHــوافق 3 يـــنـــايـــر ســـنـــة 2009 تـــنــهـى مـــهـــام الـــسّـــيــد

بـلـقـاسم آيت سـعـديp بـصـفـته رئـيـسـا لـلـمـفـتـشـيـة الـعـامّـة
للماليّـة بوزارة اHاليّـةp لتكليفه بوظيفة أخـرى.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــرســوم رئــاسيمــرســوم رئــاسيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 6 مــحــر مــحــرّم عـام م عـام 1430 اHــوافق  اHــوافق 3
ينـاير سنة ينـاير سنة p2009 يـتضـمp يـتضـمّن إنهـاء مهـام رئيس قسمن إنهـاء مهـام رئيس قسم

wصالح اHندوب للتخطيط - سابقـا.wصالح اHندوب للتخطيط - سابقـا.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

wــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 6 مـــحـــرّم عـــام
1430 اHوافق 3 يناير سنة 2009 تنهى مهام السّيد محمد

الـعــربي غـاpª بــصـفــته رئـيــسـا لــقــسم تـنــظـيم الــتـخــطـيط
pـــنـــــدوب لـــلــــتـــخــــطـــيط - ســـــابـــقــــاHـــصـــــالح اw والـــبــــرامج

لتكليفــه بوظيفـة أخـرى.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــرســوم رئــاسيمــرســوم رئــاسيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 6 مــحــر مــحــرّم عـام م عـام 1430 اHــوافق  اHــوافق 3
يناير سنة يناير سنة p2009 يتضمp يتضمّن إنهاء مهام مدير اHواردن إنهاء مهام مدير اHوارد

البشرية بوزارة اHاليالبشرية بوزارة اHاليّـة.ـة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

wــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 6 مـــحـــرّم عـــام
1430 اHــوافق 3 يـــنـــايـــر ســـنـــة 2009 تـــنــهـى مـــهـــام الـــسّـــيــد

بـــلـــقـــاسـم مـــزاريp بـــصـــفــتـه مــديـــرا لـــلــمـــوارد الـــبــشـــريـــة
بـوزارة اHاليّـة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــرســوم رئــاسيمــرســوم رئــاسيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 6 مــحــر مــحــرّم عـام م عـام 1430 اHــوافق  اHــوافق 3
يـــنـــايـــر ســـنـــة يـــنـــايـــر ســـنـــة p2009 يـــتـــضـــمp يـــتـــضـــمّن إنـــهـــاء مـــهـــام مـــديـــرن إنـــهـــاء مـــهـــام مـــديـــر
الـتـحــديث وضـبط مـقـايـيـس احملـاسـبـة في اHـديـريـةالـتـحــديث وضـبط مـقـايـيـس احملـاسـبـة في اHـديـريـة

العامالعامّة للمحاسبة بوزارة اHالية للمحاسبة بوزارة اHاليّـة.ـة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

wــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 6 مـــحـــرّم عـــام
1430 اHوافق 3 يناير سنة 2009 تنهى مـهام السّيد رشيد

مــوســاويp بــصـــفــته مــديـــرا لــلــتـــحــديث وضــبط مـــقــايــيس
pالـيّـةHـديريـة العـامّـة للـمحـاسـبة بـوزارة اHاحملـاسـبة في ا

لتكليفه بوظيفـة أخـرى.



15 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 06 28 محر محرّم عام م عام 1430 هـ هـ
25 يناير سنة يناير سنة 2009 م م

مرسـوم رئاسيمرسـوم رئاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 14 مـحر مـحرّم عام م عام 1430 اHوافق  اHوافق 11
يـنـايــر سـنـة يـنـايــر سـنـة p2009 يــتـضـمp يــتـضـمّن تـعــيـW مـديـر مـدارسن تـعــيـW مـديـر مـدارس
أشـــبــــال األمـــة بـــدائــرة االســـتــعـــمـــال والــتـــحــضـــيــرأشـــبــــال األمـــة بـــدائــرة االســـتــعـــمـــال والــتـــحــضـــيــر

ألركان اجليش الوطني الشألركان اجليش الوطني الشّعبي.عبي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

wــوجب مـــرســـوم رئــاسـيّ مــؤرّخ في 14 مـــحـــرّم عــام
1430 اHـوافق 11 يـنـايـر سـنة 2009 يـعيّن الـعـميـد بـومدين

مـعـزوزp مـديـرا Hدارس أشـبـــال األمـة بـدائرة االسـتـعـمال
والتـحـضـيـر ألركـــان اجلـيش الــوطـنـيي الـشّـعـبيp ابـتـداء

من 29 نوفمبر سنة 2008.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــرســوم رئــاسيمــرســوم رئــاسيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 6 مــحــر مــحــرّم عـام م عـام 1430 اHــوافق  اHــوافق 3
يـنـايـر سـنـة يـنـايـر سـنـة p2009 يـتـضـمp يـتـضـمّن تـعـيـW مـديـر الـتـعـاونن تـعـيـW مـديـر الـتـعـاون

بوزارة الداخليبوزارة الداخليّـة واجلماعات احمللـة واجلماعات احمللّية.ية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

wــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 6 مـــحـــرّم عـــام
1430 اHــوافق 3 يــنــايــر ســنـة 2009 يــعـيّـن الــسّــيــد عــمـــــار

بـــن حــــمــــلـــــــةp مــــديـــــرا لـــــلــــتــــعـــــــاون بــــوزارة الــــداخـــــلــــيّـــــة
واجلماعات احمللّية.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــرســوم رئــاسيمــرســوم رئــاسيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 6 مــحــر مــحــرّم عـام م عـام 1430 اHــوافق  اHــوافق 3
يـنـايــر سـنـة يـنـايــر سـنـة p2009 يـتــضـمp يـتــضـمّن الـتن الـتّـعـيـW في اHـديـريـةـعـيـW في اHـديـريـة
الـــعـــامـــة إلدارة الـــســـجـــون وإعـــادة اإلدمـــاج بــوزارةالـــعـــامـــة إلدارة الـــســـجـــون وإعـــادة اإلدمـــاج بــوزارة

العــــدل.العــــدل.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

wــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 6 مـــحـــرّم عـــام
1430 اHــوافق 3 يــنــايــر ســنـة 2009 يــعـــيّن الــسّــيــدان اآلتي

اســمــاهــمـــا في اHــديــريــة الــعـــامــة إلدارة الــســجــون وإعــادة
اإلدماج بوزارة العدل :

pمديـر دراسات pأحمد بلحي -
- مـــــحـــــمــــد مـــــانيp مـــــديــــرا لـــــلــــمـــــالــــيّــــــة واHــــنـــــشــــآت

والوسائل.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــرســوم رئــاسيمــرســوم رئــاسيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 6 مــحــر مــحــرّم عـام م عـام 1430 اHــوافق  اHــوافق 3
يـــنــايــر ســنــة يـــنــايــر ســنــة p2009 يــتــضــمp يــتــضــمّن تــعــيــW اHــديــر الــعـامن تــعــيــW اHــديــر الــعـامّ

للمحاسبـة بوزارة اHاليللمحاسبـة بوزارة اHاليّـة.ـة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

wــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 6 مـــحـــرّم عـــام
1430 اHــوافق 3 يـــنــايــر ســنــة 2009 يـــعــيّن الــسّـــيــد مــحــمــد

العربي غاpª مديرا عاما للمحاسبة بوزارة اHاليّـة.

مــرســوم رئــاسيمــرســوم رئــاسيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 6 مــحــر مــحــرّم عـام م عـام 1430 اHــوافق  اHــوافق 3
ينـاير سنة ينـاير سنة p2009 يتضـمp يتضـمّن إنهاء مهـام األمW العامن إنهاء مهـام األمW العامّ

للمجلس الـوطني للمحاسبـة.للمجلس الـوطني للمحاسبـة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

wــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 6 مـــحـــرّم عـــام
1430 اHــوافق 3 يـــنـــايـــر ســـنـــة 2009 تـــنــهـى مـــهـــام الـــسّـــيــد

بـوسـعـد بـلـحـسنp بـصـفـته أمـيـنـا عـامـا لـلـمـجـلس الـوطـني
للمحاسبةp إلحالته على التّقـاعد.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مـــرســـومـــان رئـــاســيمـــرســـومـــان رئـــاســيّـــان مـــؤرـــان مـــؤرّخـــان في خـــان في 6 مـــحـــر مـــحـــرّم عــام م عــام 1430
3 ينـاير سـنة  ينـاير سـنة p2009 يـتضـمp يـتضـمّنـان إنـهاء مـهامنـان إنـهاء مـهام اHوافق اHوافق 

نونوّاب مديرين بوزارة اHالياب مديرين بوزارة اHاليّـة.ـة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

wــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 6 مـــحـــرّم عـــام
1430 اHوافق 3 يناير سنة 2009 تنهى مهام السّيد محمد

مــانيp بـصـفـتـه نــائب مــديـــر لـضـبط مـقـايـيس احملـاسـبــة
pـــالـــيّـــةHـــديــــريــــة الـــعـــامّـــــة لـــلـــمـــحـــاســـبــــة بـــوزارة اHفي ا

لتكليفـه بوظيفـة أخـرى.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

wــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 6 مـــحـــرّم عـــام
1430 اHـوافق 3 يــنـايــر ســنـة 2009 تــنـهـى مـهــام الــسّــيـدين

pـالـيّـةHاآلتي اسـمـاهـمـا بـصـفـتـهـمـا نـائـبـي مـديـر بـوزارة ا
: Wأخري Wلتكليفهما بوظيفت

pنائب مدير للمساهمات pعبد الرحمن بوراس -
- لونـاس فرعونp نـائب مديـر للتـقنW في اHـديرية

العـامّــة للخـزينــة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــرســوم رئــاسيمــرســوم رئــاسيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 6 مــحــر مــحــرّم عـام م عـام 1430 اHــوافق  اHــوافق 3
ينـاير سنة ينـاير سنة p2009 يتضمp يتضمّن إنـهاء مهام مـدير اHركزن إنـهاء مهام مـدير اHركز

الوطني لإلشارة التابع للجمارك.الوطني لإلشارة التابع للجمارك.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

wــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 6 مـــحـــرّم عـــام
1430 اHوافق 3 ينـاير سنة 2009 تنهى مـهام السّيد حمزة

بن جـاب الــلهp بـصــفـته مــديـرا لــلـمـركــز الـوطــني لإلشـارة
التابع للجماركp إلعادة إدماجه في رتبته األصلية.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مــرســوم رئــاسيمــرســوم رئــاسيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 6 مــحــر مــحــرّم عـام م عـام 1430 اHــوافق  اHــوافق 3
يــنـــايــر ســـنــة يــنـــايــر ســـنــة p2009 يــتـــضـــمp يــتـــضـــمّن إنــهـــاء مـــهــام مـــديــــرن إنــهـــاء مـــهــام مـــديــــر
دراســـات بــوزارة الـعمـــل والضـمـــان االجـتـمـاعيدراســـات بــوزارة الـعمـــل والضـمـــان االجـتـمـاعي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ- سـابقــا.- سـابقــا.
wــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 6 مـــحـــرّم عـــام
1430 اHوافق 3 يناير سنة 2009 تنهى مهام السّيد محمد

قـــــدوحp بـــــصــــفـــــتـه مــــديـــــرا لـــــلــــدّراســـــات بـــــوزارة الــــعـــــمـل
والضمان االجتماعي - سابقاp لتكليفه بوظيفة أخـرى.
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- عــــــــبـــــــــد الـــــــــرحـــــــــمــن بــــــــــوراسp نـــــــــــائـب مــــــــديــــــــــر
pللمسـاهمـات اخلـارجيّـة

- لوناس فرعونp نائب مدير للتنظيم.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــرســوم رئــاسيمــرســوم رئــاسيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 6 مــحــر مــحــرّم عـام م عـام 1430 اHــوافق  اHــوافق 3
Wمـــفـــتـــشـــ Wن تـــعـــيـــWمـــفـــتـــشـــ Wيـــتـــضـــمّن تـــعـــيـــ pيـــتـــضـــم p2009 يــــنــــايـــر ســــنـــة يــــنــــايـــر ســــنـــة

جهويW للمصالح اجلبائية.جهويW للمصالح اجلبائية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

wــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 6 مـــحـــرّم عـــام
1430 اHــوافق 3 يــنــايــر ســنـة 2009 يــعـــيّن الــسّــيــدان اآلتي

اسماهما مفتشW جهويW للمصالح اجلبائية :
pبقسنطينـة pحسان حدري -

- شريف نحنوحp ببشـار.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــرســوم رئــاسيمــرســوم رئــاسيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 6 مــحــر مــحــرّم عـام م عـام 1430 اHــوافق  اHــوافق 3
يــــنــــايــــر ســــنــــة يــــنــــايــــر ســــنــــة p2009 يــــتـــضــــمp يــــتـــضــــمّن تــــعـــيــــW مــــديـــرينن تــــعـــيــــW مــــديـــرين

للضرائب في الـواليــات.للضرائب في الـواليــات.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

wــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 6 مـــحـــرّم عـــام
1430 اHــوافق 3 يــنـــايــر ســـنــة 2009 يـــعــيّن الـــسّــادة اآلتـــيــة

أسماؤهم مديرين للضرائب في الواليات اآلتيـة :
pديةHبا pيلوديHأمحمد ا -

pبالبيض pمصطفى بلحاج -
pبالوادي pنصر الدين خنفري -
- عبد الغاني بوبكرp بتيبازة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــرســوم رئــاسيمــرســوم رئــاسيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 6 مــحــر مــحــرّم عـام م عـام 1430 اHــوافق  اHــوافق 3
يناير سنة يناير سنة p2009 يتضمp يتضمّن تعيW رئيسي مركزينن تعيW رئيسي مركزين

جهويW لإلعالم والوثائق.جهويW لإلعالم والوثائق.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

wــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 6 مـــحـــرّم عـــام
1430 اHـوافق 3 يـنـايـر سـنـة 2009 تـعـيّن الـسّــيـدة والـسّـيـد

اآلتي اســمـــاهــمــا رئــيــســW لــلــمــركــزين اجلــهــويــW لإلعالم
: Wوالوثائق اآلتي

pباجلزائر pزوجة دراسني pمنيرة قارة حسان -
- خليل توفيق زرهونيp بوهران.

مــرســوم رئــاسيمــرســوم رئــاسيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 6 مــحــر مــحــرّم عـام م عـام 1430 اHــوافق  اHــوافق 3
ينـاير سنة ينـاير سنة p2009 يتضمp يتضمّن تـعيW رئيس اHـفتشيةن تـعيW رئيس اHـفتشية

العامالعامّـة للماليـة للماليّـة.ـة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

wــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 6 مـــحـــرّم عـــام
1430 اHــوافق 3 يـــنــايــر ســنــة 2009 يـــعــيّن الــسّـــيــد مــحــمــد

جحدوp رئيسا للمفتشية العامّـة للماليّـة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــرســوم رئــاسيمــرســوم رئــاسيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 6 مــحــر مــحــرّم عـام م عـام 1430 اHــوافق  اHــوافق 3
يـــــنـــــايـــــر ســـــنـــــة يـــــنـــــايـــــر ســـــنـــــة p2009 يـــــتــــضـــــمp يـــــتــــضـــــمّن تــــعـــــيــــW مـــــكــــلن تــــعـــــيــــW مـــــكــــلّف

بالدبالدّراسات والتراسات والتّلخيص بوزارة اHاليلخيص بوزارة اHاليّـة.ـة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

wــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 6 مـــحـــرّم عـــام
1430 اHـوافق 3 يـنـايــر سـنـة 2009 يـعــيّن الــسّـيــد بـلــقـــاسم

آيـت ســــعــــــــديp مــــكـــــلّــــفــــــا بـــالــــدّراســــــات والــــتّــــلـــخــــــيص
بــوزارة اHاليـّـة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــرســوم رئــاسيمــرســوم رئــاسيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 6 مــحــر مــحــرّم عـام م عـام 1430 اHــوافق  اHــوافق 3
يـنـايــر سـنـة يـنـايــر سـنـة p2009 يـتـضـمp يـتـضـمّن تــعـيـW مـديـر عـصـرنـةن تــعـيـW مـديـر عـصـرنـة
وتـوحـيد اHـقـايـيس احملاسـبـيـة في اHـديريـة الـعـاموتـوحـيد اHـقـايـيس احملاسـبـيـة في اHـديريـة الـعـامّـةـة

للمحاسبة بوزارة اHاليللمحاسبة بوزارة اHاليّـة.ـة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

wــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 6 مـــحـــرّم عـــام
1430 اHــوافق 3 يــنـــايــر ســـنــة 2009 يـــعــيّـن الــسّـــيــد رشـــيــد

مـوسـاويp مـديــرا لعـصـرنـة وتوحـيـد اHقـايـيس احملاسـبـية
في اHديرية العامّـة للمحاسبة بوزارة اHاليّـة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـــرســـومـــان رئـــاســيمـــرســـومـــان رئـــاســيّـــان مـــؤرـــان مـــؤرّخـــان في خـــان في 6 مـــحـــر مـــحـــرّم عــام م عــام 1430
Wــنـــان تــعــيــWيـــتــضــمّــنـــان تــعــيــ pيـــتــضــم p2009 ــوافق 3 يــنـــايــر ســـنــة  يــنـــايــر ســـنــةHــوافق اHا

نونوّاب مديرين بوزارة اHالياب مديرين بوزارة اHاليّـة.ـة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

wــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 6 مـــحـــرّم عـــام
1430 اHــوافق 3 يــنـــايــر ســـنــة 2009 يـــعــيّـن الــسّـــيــد خلـــضــر

مـعـمـــريp نـــائب مـديـــر لـصـيـانــة الـتـجـهـيـزات الـتـقـنـيـة
في مديرية الصيانة والوسائل بوزارة اHاليّـة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

wــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 6 مـــحـــرّم عـــام
1430 اHــوافق 3 يــنــايــر ســنـة 2009 يــعـــيّن الــسّــيــدان اآلتي

اســمــاهـمــا نــائــبي مـديــر في اHــديــريــة الـعــامّـــة لــلـخــزيــنـة
بـوزارة اHاليّـة :
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pمكلّفا بالدّراسات والتّلخيص pعبد اإلله علبان -
- ســــــعــــــيــــــد مـــــــــزنـــــــــرp مـــــــكــــــلّــــــفــــــــا بــــــالــــــدّراســـــــــات
والــــتّــــلــــخــــــيصp مــــســــؤوال عن اHــــكــــتـب الــــوزاري لألمــــن

pؤسسـةHالداخـلي في ا
- مـــحــــمـــد بــــلـــخــــيـــريp مــــديـــرا لــــهـــيــــئـــات الــــضـــمـــان

pديرية العامّة للضمان االجتماعيHاالجتماعي با
- عــــــبـــــــد الــــــكــــــــــر¢ لــــــعـــــــجـــــــــانيp نــــــــــائب مـــــــديـــــــــر
لــــلـــــدّراســــــات الـــــقــــانـــــونــــيـــــــة واHــــنـــــازعـــــــات wـــــديــــريــــــة

الدّراســات القانونيـة والتعــاون.

مــرســوم رئــاسيمــرســوم رئــاسيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 6 مــحــر مــحــرّم عـام م عـام 1430 اHــوافق  اHــوافق 3
ينـاير سنة ينـاير سنة p2009 يتضـمp يتضـمّن التن التّعيـW بوزارة العملعيـW بوزارة العمل

والتشغيل والضمان االجتماعي.والتشغيل والضمان االجتماعي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

wــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 6 مـــحـــرّم عـــام
1430 اHــوافق 3 يـــنــايــر ســنــة 2009 يــعــيّن الـــسّــادة اآلتــيـــة

أســــــمـــــاؤهم بــــــوزارة الـــــعـــــمـل و الـــــتـــــشـــــغـــــيـل والـــــضـــــمـــــان
االجتمـــاعي :

pمكلّفا بالدّراسات والتّلخيص pمحمد قدوح -

وزارة العدلوزارة العدل
قــرار وزاري مـــشـــتــرك مـــؤرخ في قــرار وزاري مـــشـــتــرك مـــؤرخ في 2 ذي احلـــجـــة عــام  ذي احلـــجـــة عــام 1429
اHــوافقاHــوافق 30  نـــوفـــمــــبـــر ســـنـــة   نـــوفـــمــــبـــر ســـنـــة p2008  يـــتـــضـــمن وضعp  يـــتـــضـــمن وضع
بــــعض أسـالك اHـــمــــارســـW الـــطــــبـــيــــW الـــعــــامـــW فيبــــعض أسـالك اHـــمــــارســـW الـــطــــبـــيــــW الـــعــــامـــW في
الـــصـــحــــة الـــعـــمـــومــــيـــة الـــتـــابـــعــــW لـــوزارة الـــصـــحـــةالـــصـــحــــة الـــعـــمـــومــــيـــة الـــتـــابـــعــــW لـــوزارة الـــصـــحـــة
والسكان وإصالح اHـستشفيات في حالة اخلدمة لدىوالسكان وإصالح اHـستشفيات في حالة اخلدمة لدى

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوزارة العدل.وزارة العدل.
pالعام للحكومة Wإن األم

 pحافظ األختام pووزير العدل
pستشفياتHووزير الصحة والسكان وإصالح ا

- wـقتـضى اHـرسوم الـرئاسي رقم 08 -  366 اHؤرّخ
في 17 ذي القـعدة عام 1429 اHوافق 15 نوفـمبر سنة 2008

pأعضاء احلكومة Wتضمن تعيHوا
- و wـــقـــتــــضى اHــــرســـوم الـــتّــــنـــفــــيـــذي رقم 91 - 106
اHؤرّخ في12 شوال عام 1411 اHوافق 27 أبريل سنة 1991
Wالطبي WمارسHتضمن القـانون األساسي اخلاص باHوا

pتمّمHعدّل واHا pفي الصحة العمومية WتخصصHوا

قرارات9 مقرقرارات9 مقرّرات9 آراءرات9 آراء
- وwــقـتـضـى اHـرسـوم الــرئـاسي اHـؤرخ في 7 ربـيع
الـثاني عام 1423 اHوافق 18 يونـيو سنة 2002 واHـتضمن

pالعام للحكومة Wاألم Wتعي

- وwقتـضى القرار الوزاري اHـشترك اHؤرخ في 3
جـمـادى الثـانيـة عام 1412 اHـوافق 10 ديـسـمبـر سـنة 1991
واHـتضـمن وضع بـعض األسالك الـنوعـية الـتـابعـة لوزارة
الـــصــحــة والـــشــؤون االجـــتــمــاعـــيــة فـي حــالــة اخلـــدمــة لــدى

pوزارة العدل

يقريقرّرون ما يأتي :رون ما يأتي :

اHـــــاداHـــــادّة األولى :ة األولى :  تـــــطـــــبـــــيـــــقـــــا ألحـــــكـــــام اHـــــادة 2 من
اHـــــرســــوم الـــــتّـــــنــــفـــــيــــذي رقم 91 - 106 اHــــؤرّخ في12
شــــــــوال عـــــــام 1411 اHــــــــوافق 27 أبـــــــريـل ســــــــنـــــــة 1991
واHــذكــور أعالهp يــهــدف هـذا الــقــرار إلى وضع بــعض
أسالك اHــــمـــارســــW الــــطــــبـــيــــW الــــعــــامـــW لــــلــــصــــحـــة
الــعـــمـــومـــيـــة الـــتـــابـــعــW لـــوزارة الـــصـــحـــة والـــســـكــان
وإصالح اHـســتـشــفـيــات في حــالـة اخلــدمـة لـدى وزارة

العدلp وفقا للجدولW اHذكورين أدناه :

األسالكاألسالك

اHمارسون

الطبيون

العامون

العددالعدد اHناصب العليااHناصب العليا العددالعدد الرتبالرتب

1 - بعنوان اHؤسسات العقابية والورشات اخلارجية : - بعنوان اHؤسسات العقابية والورشات اخلارجية :

األطباء العامون

جراحو األسنان
العامون

الصيادلة العامون

550

242

127

طبيب مسؤول
وحدة قاعدية
طبيب منسق

جراح أسنان منسق

صيدلي منسق

46

36

36

36
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اHــــاداHــــادّة ة 2 : :  تـــــضــــمـن اHــــؤســـــســـــة أو اإلدارة تــــوظـــــيف
وتــســيـيــر احلــيـاة اHــهــنـيــة لــلـمــوظــفـW الــتــابـعــW لألسالك
والـــرتــب اHــــذكــــورة في اجلــــدولـــيـن  1 و 2 أعــالهp الـــذين

يوضعون في حالة اخلدمة لديها.
اHــاداHــادّة ة 3 : :  تــلـــغى أحــكــام الـــقــرار الــوزاري اHـــشــتــرك
اHـــــؤرّخ في 3 جـــــمــــــادى الـــــثـــــانــــــيـــــة عـــــام 1412 اHـــــوافق 10

ديسمبر سنة 1991 واHذكور أعاله.
اHـادة اHـادة 4 : : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرســمـيـة

للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.
حـرر بــاجلـزائـر في 2 ذي احلــجـة عـام 1429 اHـوافق30

نوفمبر سنة 2008.

العددالعددالهيئاتالهيئات الرتبالرتب األسالكاألسالك

2 - بعنوان اHؤسسات العمومية التابعة لوزارة العدل : - بعنوان اHؤسسات العمومية التابعة لوزارة العدل :

اHمارسون

الطبيون

العامون

- طبيب عام

- جراح أسنان عام

- طبيب عام

- طبيب عام
- جراح أسنان عام

- طبيب عام

2

1

2

5

3

2

- اHدرسة العليا للقضاء

- اHدرسة الوطنية لكتابة الضبط

- اHدرسة الوطنية إلدارة السجون

- إقامة القضاة

وزير وزير الصحة والسكانالصحة والسكان
وإصالح اHستشفياتوإصالح اHستشفيات

السعيد بركاتالسعيد بركات

 وزير العدلp حافظ وزير العدلp حافظ
األختاماألختام

الطيب بلعيزالطيب بلعيز
عن األمW العام للحكومة وبتفويض منهعن األمW العام للحكومة وبتفويض منه

اHدير العام للوظيفة العموميةاHدير العام للوظيفة العمومية
جمال خرشيجمال خرشي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قــرار وزاري مـــشــتـــرك مــؤرخ في قــرار وزاري مـــشــتـــرك مــؤرخ في 2 ذي احلــجــة عــام  ذي احلــجــة عــام 1429
اHــوافقاHــوافق 30  نـــوفـــمـــبـــر ســـنـــة   نـــوفـــمـــبـــر ســـنـــة p2008  يـــتـــضـــمن وضعp  يـــتـــضـــمن وضع
Wشـــبـه الـــطـــبـــيـــ WــــســـتـــخـــدمـــHبـــعـض األسالك من اWشـــبـه الـــطـــبـــيـــ WــــســـتـــخـــدمـــHبـــعـض األسالك من ا
الــــتـــــابـــــعـــــW لــــوزارة الـــــصـــــحـــــة والــــســـــكـــــان وإصالحالــــتـــــابـــــعـــــW لــــوزارة الـــــصـــــحـــــة والــــســـــكـــــان وإصالح

اHستشفيات في حالة اخلدمة لدى وزارة العدل.اHستشفيات في حالة اخلدمة لدى وزارة العدل.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

pالعام للحكومة Wإن األم
 pحافظ األختام pووزير العدل

pستشفياتHووزير الصحة والسكان وإصالح ا

- wقتـضى اHرسـوم الرئاسي رقم 08 -  366 اHؤرّخ
في 17 ذي القعدة عام 1429 اHوافق 15 نوفمبر سنة 2008

pأعضاء احلكومة Wتضمن تعيHوا

- و wـــقــــتـــضى اHــــرســـوم الـــتّـــنــــفـــيـــذي رقم 91 - 107
اHــــؤرّخ في12 شــــوال عــــام 1411 اHــــوافق 27 أبــــريل ســــنــــة
WـستـخـدمHتـضـمن الـقانـون األسـاسي اخلاص بـاH1991 وا

pتمّمHعدّل واHا pWشبه الطبي

- وwــقـتـضـى اHـرسـوم الــرئـاسي اHـؤرخ في 7 ربـيع
الـثاني عام 1423 اHوافق 18 يونـيو سـنة 2002 واHـتضمن

pالعام للحكومة Wاألم Wتعي

- وwـقتـضى القرار الـوزاري اHشـترك اHؤرخ في 3
جـمـادى الثـانـيـة عام 1412 اHـوافق 10 ديـسـمبـر سـنة 1991
واHتـضـمن وضع بـعض األسالك الـنوعـيـة الـتابـعـة لوزارة
الــصـــحــة والـــشــؤون االجـــتــمـــاعــيـــة في حـــالــة اخلـــدمــة لــدى

pوزارة العدل

يقريقرّرون ما يأتي :رون ما يأتي :

اHـــــاداHـــــادّة األولى : ة األولى :   تـــــطــــبـــــيـــــقــــا ألحـــــكـــــام اHــــادة 3 من
اHــــرســــوم الـــــتّــــنــــفــــيــــذي رقم 91 - 107 اHــــؤرّخ في 12
شــــــــوال عــــــــام 1411 اHــــــــوافق 27 أبـــــــــريل ســــــــنــــــــة 1991
واHــذكــور أعالهp يــهــدف هــذا الــقــرار إلى وضع بــعض
Wالـتــابـعـ Wشــبه الـطــبـيــ WـســتـخــدمـHاألسالك من ا
لوزارة الـصـحـة والسـكـان وإصالح اHـستـشـفـيات في
Wوفـــقـــا لــلـــجـــدولــ pحــالـــة اخلـــدمــة لـــدى وزارة الـــعــدل

اHذكورين أدناه :
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العددالعدداألسالكاألسالك الرتبالرتب

1 - بعنوان اHؤسسات العقابية والورشات اخلارجية : - بعنوان اHؤسسات العقابية والورشات اخلارجية :

- مساعد التمريض

- �رض مؤهل

- �رض حاصل على شهادة دولة

- �رض رئيسي

- مساعدة اجتماعية مؤهلة

- مساعدة اجتماعية حاصلة على شهادة دولة

- مساعدة اجتماعية رئيسية

- محضّر في الصيدلة حاصل على شهادة دولة

- محضّر في الصيدلة رئيسي

- مشغّل أجهزة األشعة مؤهل

- مشغّل أجهزة األشعة حاصل على شهادة دولة

- مشغّل أجهزة األشعة رئيسي

- مساعد مخبري

- مخبري حاصل على شهادة دولة

- مخبري رئيسي

10

50

100

20

10

100

10

50

10

10

50

10

10

50

10

مساعدو التمريض

�رضون

مساعدات اجتماعيات

محضرون في الصيدلة

مشغلو أجهزة األشعة

Wمساعدو اخملبري

مخبريون

2 - بعنوان اHؤسسات العمومية التابعة لوزارة العدل :- بعنوان اHؤسسات العمومية التابعة لوزارة العدل :

العددالعددالهيئاتالهيئات الرتبالرتب األسالكاألسالك

اHمرضون

- �رض حاصل على شهادة دولة.

- �رض مؤهل.

- �رض حاصل على شهادة دولة.

- �رض رئيسي.

- �رض حاصل على شهادة دولة.

- �رض رئيسي.

- �رض 

1

1

1

1

5

5

1

- اHدرسة العليا للقضاء

- اHدرسة الوطنية لكتابة الضبط

- اHدرسة الوطنية إلدارة السجون

- إقامة القضاة
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وزير وزير الصحة والسكانالصحة والسكان
وإصالح اHستشفياتوإصالح اHستشفيات

السعيد بركاتالسعيد بركات

pوزير العدل pوزير العدل 
حافظ األختامحافظ األختام
الطيب بلعيزالطيب بلعيز

عن األمW العام للحكومةعن األمW العام للحكومة
وبتفويض منهوبتفويض منه

اHدير العام للوظيفة العموميةاHدير العام للوظيفة العمومية
جمال خرشيجمال خرشي

اHــــاداHــــادّة ة 2 : :  تـــــضــــمـن اHــــؤســـــســـــة أو اإلدارة تــــوظـــــيف
وتــســيـيــر احلــيـاة اHــهــنـيــة لــلـمــوظــفـW الــتــابـعــW لألسالك
والـــــــرتب اHــــــذكـــــــورة في اجلــــــدولــــــW  1 و 2 أعـالهp الــــــــذين

يوضعون في حالة اخلدمة لديها.
اHــاداHــادّة ة 3 : :  تــلـــغى أحــكــام الـــقــرار الــوزاري اHـــشــتــرك

اHؤرّخ في 10 ديسمبر سنة 1991 واHذكور أعاله.
اHـادة اHـادة 4 : : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرســمـيـة

للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.
حـرر بــاجلـزائـر في 2 ذي احلــجـة عـام 1429 اHـوافق30

نوفمبر سنة 2008.
وزير وزير الصحة والسكانالصحة والسكان
وإصالح اHستشفياتوإصالح اHستشفيات

السعيد بركاتالسعيد بركات

 وزير العدلp حافظ وزير العدلp حافظ
األختاماألختام

الطيب بلعيزالطيب بلعيز
عن  األمW العام للحكومة وبتفويض منهعن  األمW العام للحكومة وبتفويض منه

اHدير العام للوظيفة العموميةاHدير العام للوظيفة العمومية
جمال خرشيجمال خرشي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قــرار وزاري مـــشــتـــرك مــؤرخ في قــرار وزاري مـــشــتـــرك مــؤرخ في 2 ذي احلــجــة عــام  ذي احلــجــة عــام 1429
اHــوافقاHــوافق 30  نـــوفـــمـــبـــر ســـنـــة   نـــوفـــمـــبـــر ســـنـــة p2008  يـــتـــضـــمن وضعp  يـــتـــضـــمن وضع
بــعض األسـالك من االخــتــصــاصـيــW في عــلـم الـنــفسبــعض األسـالك من االخــتــصــاصـيــW في عــلـم الـنــفس
الــــتـــــابـــــعـــــW لــــوزارة الـــــصـــــحـــــة والــــســـــكـــــان وإصالحالــــتـــــابـــــعـــــW لــــوزارة الـــــصـــــحـــــة والــــســـــكـــــان وإصالح

اHستشفيات في حالة اخلدمة لدى وزارة العدل.اHستشفيات في حالة اخلدمة لدى وزارة العدل.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

pالعام للحكومة Wإن األم
 pحافظ األختام pووزير العدل

pستشفياتHووزير الصحة والسكان وإصالح ا

- wقتـضى اHرسـوم الرئاسي رقم 08 -  366 اHؤرّخ
في 17 ذي القعدة عام 1429 اHوافق 15 نوفمبر سنة 2008

pأعضاء احلكومة Wتضمن تعيHوا
- و wقـتـضى اHرسـوم الـتّنـفـيذي رقم 91 - 111
اHـــــؤرّخ في 12 شــــــوال عـــــام 1411 اHـــــوافق 27 أبـــــريل
ســـنـــة 1991 واHـــتـــضــــمن الــــقـــانـــون األســــاسي اخلـــاص

pعدّلHا pفي علم النفس Wباالختصاصي
- وwــقـتـضـى اHـرسـوم الــرئـاسي اHـؤرخ في 7 ربـيع
الـثاني عام 1423 اHوافق 18 يونـيو سـنة 2002 واHـتضمن

pالعام للحكومة Wاألم Wتعي
- وwـقتـضى القرار الـوزاري اHشـترك اHؤرخ في 3
جـمـادى الثـانـيـة عام 1412 اHـوافق 10 ديـسـمبـر سـنة 1991
واHتـضـمن وضع بـعض األسالك الـنوعـيـة الـتابـعـة لوزارة
الــصـــحــة والـــشــؤون االجـــتــمـــاعــيـــة في حـــالــة اخلـــدمــة لــدى

pوزارة العدل
يقريقرّرون ما يأتي :رون ما يأتي :

اHـاداHـادّة األولى : ة األولى :   تـطبـيـقا ألحـكـام اHادة 2 من اHـرسوم
الــــــتّــــــنــــــفــــــيــــــذي رقم 91 - 111 اHــــــؤرّخ في 12 شــــــوال عــــــام
1411اHـوافق 27 أبــريل ســنـة 1991 واHـذكــور أعالهp يــهـدف

Wهــذا الـقــرار إلى وضع بــعض األسالك من االخــتــصـاصــيـ
فـي عـــلـم الـــنــــفس الـــعــــيـــادي الــــتـــابــــعـــW لــــوزارة الـــصــــحـــة
والــســكــان وإصـالح اHــســتــشــفــيــات فـي حــالــة اخلــدمــة لــدى

اHديرية العامة إلدارة السجون.
2 :  :   يـــــــــوضـع فـي حــــــــالـــــــــة اخلـــــــــدمـــــــــة لــــــــدى اHــــــــاداHــــــــادّة ة 
اHـؤسـسـات الـعـقـابـيـة والـورشـات اخلـارجـيـة الـتـابـعة
لــــوزارة الــــعــــدل االخــــتــــصــــاصــــيـــون فـي عــــلم الــــنــــفس
الـــعــيـــادي الـــتـــابــعـــون لألسالك والـــرتب اHـــبـــيـــنــة في

اجلدول اآلتي :

السلكالسلك

اختصاصي في علم
النفس العيادي

للصحة العمومية

العددالعدد اHناصب العليااHناصب العليا العددالعدد الرتبةالرتبة

اختصاصي في علم
النفس العيادي

اختصاصي في علم النفس500
العيادي رئيسي

127

اHـاداHـادّة ة 3 : :  تـضـمن اHـديـريـة الـعـامـة إلدارة الـســجـون تـوظـيف وتـسـيـيـر احلـيـاة اHـهـنــيـة لـلـمـوظـفـW الـتـابـعـW لألسالك
والرتب اHذكورة في اHادة 2 أعاله.

اHاداHادّة ة 4 : :  تلغى أحكـام القرار الوزاري اHشترك اHؤرّخ في3 جمادى الثانية عام 1412 اHوافق 10 ديسمبر سنة 1991
واHذكور أعاله.

اHادة اHادة 5 : : ينشر هذا القرار في اجلريدة الرسمية للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.
حرر باجلزائر في 2 ذي احلجة عام 1429 اHوافق 30  نوفمبر سنة 2008.
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تقوم مصلحة الوسائل العامتقوم مصلحة الوسائل العامّـة ـة باHهـام اآلتيـة :
pعداتHركز بالعتاد و اHتموين ا -

- صيانة مختلف التجهيزات والعتاد واHعدات.

اHاداHادّة ة 4 :  : يتكون قسم اجلرد والبحث من :
pمصلحة جرد اخملطوطات -

pمصلحة الدّراسات والبحث -
- مصلحة النشــر.

تقوم مصلحة جرد اخملطوطات تقوم مصلحة جرد اخملطوطات باHهام اآلتية :
جـــرد اخملــــطــــوطــــات حـــسـب اHـــواضــــيع وتــــســــلـــســــلــــهـــا

pالــــزمني
- حتــديـد عــدد اخلــزانـات فـي كل واليـة وإنــشــاء مـلف

pإداري لكل واحدة منها
- جـرد اخلـرائط والـرســوم واHـؤلـفـات اHـوجـودة عـبـر

التراب الوطني.
تقوم مصلحة الدتقوم مصلحة الدّراسات والبحث راسات والبحث باHهام اآلتية :

- الـــقـــيـــام بــــدراســـة عـــلـــمـــيـــة حملــــتـــوى كل مـــخـــطـــوط
pWووضعه حتت تصـرف الباحث

pاقتنـاء اخملطوطات -
- تـوجــيه الـبــاحــثـw Wــسـاعــدتـهـم عـلى الــوصـول إلى
حائزي اخلـزانات سـواء عبـر تعـيW وسـيط أو عبـر إعطاء

معلومات عن اخلزانات موضوع البحث.
تقوم مصلحة النشـر تقوم مصلحة النشـر باHهام اآلتية :

- حـــصـــر اخملـــطـــوطـــات حـــسب أهـــمـــيـــتـــهـــا الـــعـــلـــمـــيــة
pوالتاريخية والدينية وإمكانية نشرها

- نشـر أبحـاث وأعمال اHركز.

اHاداHادّة ة 5 :  : يتكون قسم احلفظ من :
pمصلحة احلفظ الـوقـائي -

pمصلحة التـرميم -
- مصلحة التصوير اآللي.

تقوم مصلحة احلفظ الوقائي تقوم مصلحة احلفظ الوقائي باHهام اآلتية :
- مــــــراقــــــبــــــة الـــــشــــــروط اHــــــنـــــاخــــــيــــــة ألمــــــاكن حــــــفظ

اخملطوطات (الرطوبة - احلرارة - اإلضاءة .... إلخ).
- الـتـعـرف عـلى احـتـيـاجـات اHـركـز من الـتـجـهـيـزات

pاخلاصة بحفظ اخملطوطات
- إعـــــداد مــــخـــــطـــــطـــــات دوريــــــة حلـــــفظ اخملـــــطـــــوطــــات

pوالسهـر على تطبيقها
- إعـداد قوائم اخملـطوطـات التي حتـتاج إلى تدخالت

تـرميم استعجاليـة.

وزارة وزارة الثقافةالثقافة
قـــــــرار وزاري مــــــشــــــتـــــــرك مــــــؤرقـــــــرار وزاري مــــــشــــــتـــــــرك مــــــؤرّخ في خ في 5    رجب رجب عــــــام عــــــام 1429
8  يــولــيــو ســنـة   يــولــيــو ســنـة p2008 يــتـضــمp يــتـضــمّـن الــتـنــظــيمـن الــتـنــظــيم اHـوافق اHـوافق 

الداخلي للمركز الوطني للمخطوطات.الداخلي للمركز الوطني للمخطوطات.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

pالعامّ للحكومة Wإن األم
pووزيرة الثقافة
pاليّـةHووزير ا

- wـقتـضى اHـرسـوم الـرّئاسيّ رقم 08 - 366 اHـؤرّخ
في 17 ذي القعدة عام 1429 اHوافق 15 نوفمبر سنة 2008

pأعضاء احلكومة Wتضمّن تعيHوا
- وwقتـضى اHرسوم التّـنفيذيّ رقم 95 - 54 اHؤرّخ
في 15 رمــضــان عـام 1415 اHـوافق 15 فــبـرايــر ســنـة 1995

pاليّـةHالذي يحدّد صالحيات وزير ا
- وwقتـضى اHرسوم التّـنفيذيّ رقم 05 - 79 اHؤرّخ
في 17 مـــحــــرّم عــام 1426 اHــوافق 26 فــبـــرايــر ســـنــة 2005

pالذي يحدّد صالحيات وزيرة الثقافة
- وwـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 06 - 10 اHؤرّخ
في 15 ذي احلــجّــة عـام 1426 اHـوافق 15 يـنـايــر سـنـة 2006

pركز الوطني للمخطوطاتHتضمّن إنشاء اHوا
- وwــقـتـضـى اHـرسـوم الــرّئـاسيّ اHـؤرّخ في 7 ربـيع
الـثاني عام 1423 اHوافق 18 يونـيو سـنة 2002 واHـتضمّن

pالعامّ للحكومة Wاألم Wتعي

يقـريقـرّرون مــا يأتي :رون مــا يأتي :

اHــــاداHــــادّة األولى : ة األولى : تــــطــــبـــيــــقــــا لــــلــــمـــادّة 17 مـن اHــــرســـوم
التّـنفـيذيّ رقم 06 - 10 اHؤرّخ في 15 ذي احلـجّة عام 1426
اHـوافق 15 يــنـايــر ســنـة 2006 واHــذكـور أعـالهp يـهــدف هـذا
الــقـرار إلى حتــديــد الـتــنـظــيم الــداخـلـي لـلــمـركــز الــوطـني

للمخطوطات.
اHـاداHـادّة ة 2 :  : يـضم الـتّــنـظـيم الــداخـلي لـلـمــركـز الـوطـني

للمخطوطاتp حتت سلطة اHديرp ما يأتي :
pقسم اإلدارة والوسائل -

pقسم اجلرد والبحث -
pقسم احلفظ -

- قسم التنشيط واHبادالت الثقافية.

اHاداHادّة ة 3 : : يتكون قسم اإلدارة والوسائل من :
pاليّـةHوارد البشرية واHمصلحة ا -

- مصلحة الوسائل العامّـة.
تـــقـــــوم مــــصـــلـــحـــــة اHـــوارد الـــبـــشـــــريـــــة واHـــالـــيتـــقـــــوم مــــصـــلـــحـــــة اHـــوارد الـــبـــشـــــريـــــة واHـــالـــيّــــــةــــــة

باHهــام اآلتيــة :
pوارد البشرية للمركزHتسيير ا -

- إعداد ومتابعة ميزانية التسيير والتجهيز.



اللجنة الوطنية االستشاريةاللجنة الوطنية االستشارية
لترقية حقوق االنسان وحمايتهالترقية حقوق االنسان وحمايتها

مـــــقـــــــرمـــــقـــــــرّر مـــــؤرر مـــــؤرّخ في خ في 20  رمـــــضــــــان عــــــام   رمـــــضــــــان عــــــام 1429 اHـــــوافق  اHـــــوافق 20
ســبــتـمــبـر ســنـة ســبــتـمــبـر ســنـة p2008 يــتـضــمp يــتـضــمّن تــفــويض اإلمــضـاءن تــفــويض اإلمــضـاء

. إلى األمW العامإلى األمW العامّ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إنّ رئـيس الــلّـجـنــة الـوطــنـيّـة االســتـشــاريـة لـتــرقـيـة
pحقوق اإلنسان وحمايتها

- wــقـتــضى اHــرســوم الـرّئــاسيّ رقم 01 - 71 اHـؤرّخ
في 30 ذي احلــجّــة عـام 1421 اHـوافق 25 مــارس سـنـة 2001
واHـتضـمّن إحـداث اللّـجنـة الوطـنـيّة االسـتشـارية لـترقـية

pادّة 20 منـهHال سيّما ا pحقوق اإلنسان وحمايتها
- وwــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرّئـــــاسـيّ رقم 06 - 444
اHـؤرّخ في 19 ذي الـقــعــدة عـام 1427 اHـوافق 10 ديـســمــبـر
ســنــة 2006 واHــتــضــمّن تــعــيــW الــسّــيــد مــصــطــفى فــاروق
قسـنطـينيp رئيـسا للـجنة الـوطنيّـة االستشـارية لتـرقية

pحقوق اإلنسان وحمايتها
- وبــعــــد االطـالع عــلـى اHـــرســــوم الــرّئـــاسيّ اHـــؤرّخ
في 26 جمادى األولى عام 1429 اHوافق أوّل يونـيـو سـنـة
pــتــضـمّن تـعــيــيـن الـسّــيـد عـبـد الـوهـاب مـرجـانـةH2008 وا

أمـينـا عـاما لـلـجـنة الـوطـنـية االسـتـشاريـة لـتـرقيـة حـقوق
pاإلنسان وحمايتها

يقـريقـرّر مـا يأتي :ر مـا يأتي :

اHـاداHـادّة األولى : ة األولى : يــفـــوّض إلى الـسّــــيــد عـبـــــد الـــوهـاب
pاإلمضـاء في حـدود صالحـياته pّالـعـام Wاألمـ pمــرجــانــــــة
بــاسم رئــيس الــلّـــجــنــة الــوطــنــيّــة االســتــشــاريــة لــتــرقــيـــة
حـقوق اإلنـسـان وحمـايـتهـاp عـلى جـميع الـوثـائق wـا فـيـهـا

اHقرّرات.

اHـاداHـادّة ة 2 :  : يـنــشــر هــذا اHـقــرّر في اجلــريــدة الـرّســمــيّـة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـرّر بـاجلـزائـر في 20 رمـضـان عام 1429 اHـوافق 20
سبتمبر سنة 2008.

مصطفى فـاروق قسنطينيمصطفى فـاروق قسنطيني

تقوم مصلحة التـرميم تقوم مصلحة التـرميم باHهام اآلتية :
- دراســـــــــة مـــــكـــــوّنـــــــــات اخملـــــطـــــــــوط (الــــــــــورق -

p(... اجلـــلــد - احلبــــر
pتشخيص وتنظيف اخملطوط -

- مــــعــــاجلــــــة اخملــــطــــوط في مـــــخــــابــــر اHــــركـــــز حــــسب
اHعايير العلميـة للتـرميم.

تقوم مصلحة التصوير اآللي تقوم مصلحة التصوير اآللي باHهام اآلتية :
- تــصـــويــر اخملــطـــوط بــاســـتــعــمـــال مــخــتـــلف وســائل

p(التصوير الرقمي - سكانير) التصوير احلديثة
- تـــــــصــــــويــــــــــر اخملـــــــطــــــوطــــــــات اHـــــــوجــــــــودة لـــــــــــدى

pحـائــــزي اخلزانات
- إنــشــاء بــنك لـــلــمــعــلــومـــات ومــكــتــبــة مـــعــلــومــاتــيــة

للمخطـوطــات.
اHــــاداHــــادّة ة 6 :  : يــــتــــكــــــون قــــسـم الــــتــــنــــشــــيط واHــــبــــــادالت

الثقافيــة مـن :
pبادالت الثقافية والعلميةHمصلحة ا -

- مصلحة التنشيط واالتصال.
تــقــوم مــصــلــحــــة اHــبــــادالت الــثــقــافــيــــة والــعــلــمــيـــةتــقــوم مــصــلــحــــة اHــبــــادالت الــثــقــافــيــــة والــعــلــمــيـــة

باHهــام اآلتيــة :
- الــــتـــــعــــــاون في مـــــجــــال اخملـــــطــــوط مع اجلـــــامــــعــــات

pومراكز البحوث عبر التراب الوطني
- تـبــادل اHـعـلــومـات في مــجـال اخملـطــوط مع اHـراكـز

الوطنيـة والدوليـة.
تقوم مصلحة التنشيط واالتصال تقوم مصلحة التنشيط واالتصال باHهام اآلتية :

pتنظيم اللقـاءات -
- الـــعــمـل مع اHـــؤســـســات اإلعـالمـــيــة لـــنـــشـــر أعـــمــال

ونشـاطـات اHركــز.
اHـاداHـادّة ة 7 :  : يــنـشــر هـذا الــقــرار في اجلـريــدة الــرّسـمــيّـة

للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.
حـــــــرّر بــــــاجلــــــزائــــــر في 5 رجب عــــــام 1429 اHــــــوافق 8

يوليو سنة 2008.
وزير اHالية                          وزير اHالية                          وزيرة الثقافةوزيرة الثقافة
 كر¢ جودي                            كر¢ جودي                            خليدة توميخليدة تومي

عن األمW العام للحكومةعن األمW العام للحكومة
وبتفويض منهوبتفويض منه

اHدير العام للوظيفة العموميةاHدير العام للوظيفة العمومية
جمال خرشيجمال خرشي
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