
العدد العدد 48
السالسّنة اخلامسة واألربعوننة اخلامسة واألربعون

االشتراكاالشتراك
سنويسنويّ

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

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

اجلزائر
تونس
اJغرب
ليبيا

موريطانيا

بلدان خارج دول
اJغرب العربي

سنـةسنـة

1070,00 د.ج د.ج

2140,00 د.ج د.ج

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

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

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

سنـةسنـة

2675,00 د.ج د.ج

5350,00 د.ج د.ج

تزاد عليها
نفقات اإلرسال

األحد األحد 22  شعبان عام  شعبان عام 1429 هـهـ
اJوافق اJوافق 24 غشت سنة غشت سنة 2008 م

اإلدارة والتّحرير
األمانة العاماألمانة العامّة للحكومةة للحكومة

WWW.JORADP.DZ

الطّبع واالشتراك
اJطبعة الراJطبعة الرّسميسمّية

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

021.65.64.63

الفاكس 021.54.35.12 
ح.ج.ب  50-3200  اجلزائر

Télex : 65 180 IMPOF DZ
060.300.0007 68 KG بنك الفالحة والتّنمية الرّيفيّة
حساب العملة األجنبيّة للمشتركX خارج الوطن
بنك الفالحة والتّنمية الرّيفيّة 060.320.0600.12
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فهرسفهرس

مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة

مـرسوم تـنـفـيذيّ رقم 08 - 263 مـؤرّخ في 17 شـعـبـان عام 1429 اJـوافق 19  غـشـت  سـنة s2008 يـعدل تـوزيع نـفـقات مـيـزانـية
الدولة للتجهيز لسنة s2008  حسب كل قطاع...................................................................................................

مـرسـوم تــنـفـيـذيّ رقم 08 - 264 مـؤرّخ في 17 شـعـبـان عـام 1429 اJـوافق 19  غـشـت  سـنة s2008 يـتـضــمــن إحـداث بـاب ونـقـل
اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الصيد البحري واJوارد الصيدية...................................................................

مــرســوم تــنــفــيــذيّ رقم 08 - 265 مـؤرّخ في 17 شــعــبــان عـام 1429 اJـوافق 19  غــشـت  ســنـة s2008 يــتـضــمـن نــظــام الــدراسـات
للحصول عـلـى شـهــادة الـليـسـانـس وشـهــادة الـمـاستـر وشـهـادة الـدكـتـوراه.....................................................

مرسوم تـنفيذيّ رقم 08 - 266 مؤرّخ في 17 شعـبان عام 1429 اJوافق 19  غشت  سنة s2008 يـعدل ويتـمم اJرسوم التـنفيذي
رقم 02 - 454  اJؤرخ  فـي  17  شــوال  عـام 1423 اJوافـق 21 ديـسمـبر ســنـة 2002 واJـتضمن تـنظيـم اإلدارة اJـركزيـة
فـي وزارة الـتـجـارة....................................................................................................................................

مراسيم فرديمراسيم فرديّة
مـرسـوم رئــاسيّ مـؤرّخ في أوّل شــعـبـان عـام 1429 اJـوافـق 3 غـشـت سـنـة s2008 يـتــضـمّن إنــهـاء مــهـام رئـيس أركــان الـنــاحـيـة
العسكرية السادسة......................................................................................................................................

مـرسـومـان رئـاسـيّان مـؤرّخـان في 30 رجب عـام 1429 اJـوافـق 2 غـشـت سـنة s2008 يـتـضـمّـنـان إنـهـاء مـهـام مديـريـن للـري في
الواليات.....................................................................................................................................................

مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 30 رجب عام 1429 اJوافـق 2 غشت سنة s2008 يتضمّنان إنهاء مهام نـائبي مديــر بوزارة
التهيئة العمـرانيــة والبـيئة - سـابقـا...........................................................................................................

مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 30 رجب عام 1429 اJوافـق 2 غشت سنة s2008 يتضمّن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة السياحة -
سابقا........................................................................................................................................................

مــرسـوم رئــاسيّ مــؤرّخ في 30 رجب عـام 1429 اJـوافـق 2 غــشـت ســنـة s2008 يـتــضــمّن إنــهــاء مـهــام مــديــر الـتــربــيــة في واليـة
جيجـل.......................................................................................................................................................

مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 30 رجب عام 1429 اJوافـق 2 غشـت سنة s2008 يـتضـمّن إنـهاء مـهـام نائـبة مـديـر بوزارة االتـصال
والثقافة - سابقا.........................................................................................................................................

مــرســـوم رئــاسـيّ مــؤرّخ في 30 رجـب عــام 1429 اJـــوافـق 2 غــشـت ســنــة s2008 يـــتـــضــمّن إنـــهـــاء مــهـــام مــديـــر اJـــركــز الـــوطــني
للمخطوطات...............................................................................................................................................

مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 30 رجب عام 1429 اJوافـق 2 غشت سنة s2008 تتضمّن إنهاء مهام عمداء كليات باجلامعات.....

مــرســـوم رئــاسيّ مــؤرّخ في 30 رجـب عــام 1429 اJـــوافـق 2 غــشـت ســنــة s2008 يــتـــضــمّن إنــهـــاء مــهــام اJــديـــــر الــعــــامّ لــديـــوان
الترقيــة والتسييــر العقـــاري في واليـة اJديـة..............................................................................................

مــرسـوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 30 رجب عـام 1429 اJـوافـق 2 غـشـت سـنـة s2008 يــتـضــمّن إنــهـاء مــهـام مــفـتــشـة بــوزارة الـتــكـوين
........................................................................................................................................XهنيJوالتعليم ا

مــرســـوم رئــاسـيّ مــؤرّخ في 30 رجـب عــام 1429 اJـــوافـق 2 غــشـت ســنــة s2008 يــتــضـــمّن تــعـــيــX مـــديــرين ألمالك الـــدولــة في
الواليات.....................................................................................................................................................
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فهرس (تابع)فهرس (تابع)
مــرسـوم رئــاسيّ مــؤرّخ في 30 رجب عـام 1429 اJـوافـق 2 غـشـت سـنـة s2008 يــتــضـمّن تــعــيـX مــديـريـن لـلــحـفـظ الـعــقـاري في
الواليات....................................................................................................................................................

مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 30 رجب عام 1429 اJوافـق 2 غشت سنة s2008 يتضمّن تعيX مدير الشباك الوحيد غير اJركزي
للوكالة الوطنية لتطوير االستثمار في والية بجاية........................................................................................

مــرســومــان رئــاســيّـان مــؤرّخــان في 30 رجب عـام 1429 اJـوافـق 2 غــشـت ســنـة s2008 يــتــضــمّــنـان تــعــيــX مــديــرين لــلــمـنــاجم
..................................................................................................................................Xوالصناعة في واليت

............Xمديرين للري في واليت Xيتضمّن تعي s2008 وافـق 2 غشت سنةJمرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 30 رجب عام 1429 ا

مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 30 رجب عام 1429 اJوافـق 2 غشـت سنة s2008 يـتضـمّن تـعيـX مديـر اJوارد الـبـشريـة والتـكوين
بوزارة التهيئة العمرانية والبيئة والسياحـة.................................................................................................

مــرسـوم رئــاسيّ مــؤرّخ في 30 رجب عـام 1429 اJـوافـق 2 غــشـت ســنـة s2008 يـتــضــمّن تـعــيــX نـائب مــديــر بـوزارة الــتــهـيــئـة
العمرانية والبيئة والسياحة........................................................................................................................

مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 30 رجب عام 1429 اJوافـق 2 غشـت سنة s2008 يـتضـمّن تعـيX مـديرة تـقيـيم الدّراسـات البـيئـية
في اJديرية العامة للبيئة والتنمية اJستدامة بوزارة التهيئة العمرانية والبيئة والسياحـة................................

مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 30 رجب عام 1429 اJوافـق 2 غشـت سنة s2008 يتـضمّن تـعـيX مـديرة تـطويـر الـفنـون وترقـيتـها
بوزارة الثقافة............................................................................................................................................

مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 30 رجب عام 1429 اJوافـق 2 غشت سنة s2008 يتضمّن تعيX مدير الثقافة في والية سطيف....

مــرسـوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 30 رجب عـام 1429 اJـوافـق 2 غـشـت سـنـة s2008 يـتــضـمّـن تـعــيـX اJــديـر الــعـام لــديـوان الــتـرقــيـة
والتسيير العقــاري لواليــة بــرج بوعـريـريج.................................................................................................

قرارات8 مقررات8 آراءقرارات8 مقررات8 آراء

وزارة التعليم العالي والبحث العلميوزارة التعليم العالي والبحث العلمي

قـرار مؤرخ في 14 جـمادى الـثانـية عام 1429 اJوافق 18 يونـيو سنة s2008 يـحدد دفـتر شروط تـسلـيم رخصة إنـشاء مـؤسسة
خاصة للتكوين العالي..................................................................................................................................
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اJـاداJـادّة ة 3 : :  ينشر هذا اJرسوم في اجلريدة الرّسميّـة
للجمهوريّـة اجلزائريّـة الدّ�قراطيّـة الشّعبيّـة .

حـرّر بــاجلـزائـر في 17 شـعــبـان عـام 1429 اJـوافق 19
غشت سنة 2008.

أحمد أويحيىأحمد أويحيى

مرسمرسـوم تنفيذيوم تنفيذيّ رقم  رقم 08 -  - 263 مؤر مؤرّخ في خ في 17 شع شعـبان عامبان عام
1429 اJ اJـوافق وافق 19  غ  غــــشت  سشت  ســــنـة ة s s2008 يــــعــــدل تدل تـوزيعوزيع

s2008 نــــفــــقـات مات مــــيــــزانزانــــيــــة الة الــــدولدولــــة لة لــــلــــتــــجــــهــــيــــز لز لــــســــنـة ة
حسب كل قطاع.حسب كل قطاع.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
sإن رئيس احلكومـة

sاليةJبناء على تقرير  وزير ا  -
-  وبـنــاء عــلى الــدّســتــورs ال ســيّــمــا اJــادّتـان 85 -  4

sو125 ( الفقرة 2) منه
- و�ــــقـــــتــــضى الــــقــــانــــون رقم 84 - 17 اJــــؤرّخ في 8
شــوّال عــام 1404 اJــوافق 7 يـــولــيــو ســنــة 1984  واJــتــعــلق

s تمّمJعدّل واJا sاليةJا Xبقوان
- و�قـتـضى األمر رقم 08 - 02 اJـؤرخ في 21 رجب
عـام 1429 اJـوافق 24 يـولـيـو سـنة 2008 واJـتـضـمن قـانون

s2008 الية التكميلي لسنةJا
- و�ـــقــتــــضى اJـــرســـوم الــتـــنــفـــيـــذي رقـم 98 - 227
اJـؤرّخ في 19 ربـيـع األول عـام 1419 اJـوافـق 13 يـولـيـو
سـنـة 1998 واJـتــعــلق بـنــفــقـات الــدولـة لــلــتـجــهــيـزs اJــعـدّل

sتمّمJوا
يرسم  ما يأتي : يرسم  ما يأتي : 

اJـاداJـادّة األولى :ة األولى :  يلغى من ميزانية سنة 2008 اعتماد
دفع قــدره ســبــعــة مـاليــيــر وســتــمــائـــة وخــمــســون مــلــيــون
دينار  (7.650.000.000 دج) ورخصة بـرنامج قدرها أربعة
ماليـير ومـائة مـلـيون ديـنار  (4.100.000.000 دج) مـقيدان
في الـنفـقـات ذات الـطـابع الـنـهائي (اJـنـصـوص عـلـيـها في
األمـر رقم 08 - 02 اJـؤرّخ في 21 رجب عـام 1429 اJـوافق
24 يولـيو سـنة 2008 واJـتضـمن قـانون اJـالـية الـتـكمـيلي

لسنة 2008) طبقا للجدول "أ" اJلحق بهذا اJرسوم.

اJــاداJــادّة ة 2 : :  يـخصص Jـيـزانيـة سـنة 2008 اعـتـماد دفع
قـدره سـبــعـة ماليـيــر وسـتـمــائـة وخـمــسـون مـلــيـون ديـنـار
(7.650.000.000 دج) ورخــــــصـــــة بـــــرنــــــامج قــــــدرهـــــا أربـــــعـــــة
مالييـر ومـائـة ملـيـون ديـنار  (4.100.000.000 دج) يـقـيدان
في الـنفـقـات ذات الـطـابع الـنـهائي (اJـنـصـوص عـلـيـها في
األمـر رقم 08 - 02 اJـؤرّخ في 21 رجب عـام 1429 اJـوافق
24 يولـيو سـنة 2008 واJـتضـمن قـانون اJـالـية الـتـكمـيلي

لسنة 2008) طبقا للجدول "ب" اJلحق بهذا اJرسوم.

مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة

اJلحـــقاJلحـــق
اجلدول "أ" مساهمات نهائيةاجلدول "أ" مساهمات نهائية

(بآالف الدنانير)(بآالف الدنانير)

القــطاعــاتالقــطاعــات
اJبالغ اJلغاةاJبالغ اJلغاة

 - الـــبــرنــامج الــتـــكــمــيــلي
لفائدة الواليات.........

اجملموع :اجملموع :

7.650.000

7.650.000

اعتماداعتماد
الدفعالدفع

رخصةرخصة
البرنامجالبرنامج

4.100.000

4.100.000

اجلدول "ب" مساهمات نهائيةاجلدول "ب" مساهمات نهائية
(بآالف الدنانير)(بآالف الدنانير)

القــطاعــاتالقــطاعــات
اJبالغ اخملصصةاJبالغ اخملصصة

- الفالحة والري............

- اJـــــنـــــشـــــآت الـــــقـــــاعـــــديــــة
االقتصادية واإلدارية..

- اJـــــنـــــشـــــآت الـــــقـــــاعـــــديــــة
االجتماعية والثقافية..

- دعم احلصول على سكن

- دعــم الـــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــشــــــــــــــــــــاط
االقتصادي.................

اجملموع :اجملموع :

250.000

650.000

650.000

500.000

5.600.000

7.650.000

اعتماداعتماد
الدفعالدفع

رخصةرخصة
البرنامجالبرنامج

500.000

1.300.000

1.300.000

1.000.000

_

4.100.000



5 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 48 22 شعبان عام شعبان عام 1429 هـ هـ
24 غشت سنة  غشت سنة 2008 م م

مرسمرسـوم تنفيذيوم تنفيذيّ رقم  رقم 08 -  - 264 مؤر مؤرّخ في خ في 17 شع شعـبان عامبان عام
1429 اJ اJــــــــــوافق وافق 19  غ  غــــــــشـت  ست  ســــــــنــــــــة ة s s2008 يــــــــتــــــــــضــــــــمــنمــن

إحإحــــداث بداث بــــاب وناب ونــــقـل اعقـل اعــــتــــمـاد فاد فـي مي مـيــــزانزانــــيــــة تة تــــســــيــــيـر
وزارة الصيد البحري واJوارد الصيدية.وزارة الصيد البحري واJوارد الصيدية.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
sإنّ رئيس احلكومـة

sاليةJبناء على تقرير  وزير ا  -

-  وبـــنــاء عــلى الـــدّســتــورs ال ســيّـــمــا اJــادّتــان 85 - 4
sو125 ( الفقرة 2) منه

- و�ــــقـــــتــــضى الــــقــــانــــون رقم 84 - 17 اJــــؤرّخ في 8
شــوّال عــام 1404 اJــوافق 7 يـــولــيــو ســنــة 1984  واJــتــعــلق

sتمّمJعدّل واJا sاليةJا Xبقوان

- و�قـتضى الـقانون رقم 07 - 12 اJؤرخ في 21 ذي
احلــــــجــــــة عــــــام 1428 اJــــــوافق 30 ديــــــســــــمــــــبــــــر ســــــنــــــة 2007

s2008 الية لسنةJتضمن قانون اJوا

- و�قـتـضى األمر رقم 08 - 02 اJـؤرخ في 21 رجب
عـام 1429 اJـوافق 24 يـولـيـو سـنة 2008 واJـتـضـمن قـانون

s2008 الية التكميلي لسنةJا

- و�قتـضى اJرسوم التـنفيذي رقم 08 - 41 اJؤرّخ
في 26 مــــحــــرّم عـــام 1429 اJــــوافق 3 فــــبــــرايـــر ســــنـــة 2008
واJـتـضــمن تـوزيع االعــتـمــادات اخملـصـصــة لـوزيـر الــصـيـد
البحري واJوارد الصـيدية من ميزانية التسيير �وجب

s2008 الية لسنةJقانون ا
يرسم  ما يأتي : يرسم  ما يأتي : 

اJــاداJــادّة األولى :ة األولى :  يـحـدث في جـدول مــيـزانـيـة تـسـيـيـر
وزارة الصـيد الـبحـري واJوارد الـصيـديةs الـفرع األول -
فـرع وحيدs الـفرع اجلزئي األول - اJـصالح اJركـزيةs باب
رقــمه 44 - 03 وعـــنــوانـه "مــســاهـــمــة فـي اJــركــز الـــوطــني
للبحث والتنمية في الصيد البحري وتربية اJائيات".

اJـــاداJـــادّة ة 2 : :  يــلـــغى من مـــيــزانــيـــة ســنــة 2008 اعــتــمــاد
قـــدره أربــعـــة وأربـــعـــون مـــلـــيـــونـــا وســبـــعـــمـــائـــة وخـــمـــســة
وخــــمـــســــون ألــــفـــا وثــــمـــا�ــــائـــة وأربــــعـــة وثـالثـــون ديــــنـــارا
(44.755.834 دج) مقيد في مـيزانية تسيير وزارة الصيد
الـــبــــحـــري واJـــوارد الـــصــــيـــديـــة وفـي الـــبـــاب رقم 36 - 82
"إعانة للمـركز الوطني للدراسـات والوثائق حول الصيد

البحري وتربية اJائيات".

اJـاداJـادّة ة 3 : :  يخصص Jيزانية سنة 2008 اعتماد قدره
أربـعــة وأربـعـون مـلـيـونــا وسـبـعـمـائـة وخــمـسـة وخـمـسـون
ألـفـا وثـمـا�ــائـة وأربـعـة وثالثـون ديـنـارا (44.755.834 دج)

يـــقـــيـــد في مـــيـــزانـــيـــة تـــســـيـــيـــر وزارة الـــصـــيـــد الـــبـــحــري
واJـــوارد الــصـــيـــديـــةs الـــفـــرع األول - فـــرع وحـــيـــدs الـــفــرع
اجلــزئي األول - اJــــصــــالح اJــركــزيــــة وفي الــــبــاب رقــم
44 - 03 "مـسـاهمـة في اJـركـز الوطـني لـلبـحث والـتنـمـية

في الصيد البحري وتربية اJائيات". 

اJــاداJــادّة ة 4 : :  يـــكــلّـــف وزيـــر اJـالـيـــة ووزيـــر الـصـيـد
البحري واJوارد الصـيديةs كلّ فيما يخصّـهs بتنفيذ هذا
اJـرسـوم الذي يـنشـر في اجلـريدة الـرّسـميّــة للـجـمهـوريّـة

اجلزائريّـة الدّ�قراطيّـة الشّعبيّـة.

حـرّر بــاجلـزائـر في 17 شـعــبـان عـام 1429 اJـوافق 19
غشت سنة 2008.

أحمد أويحيىأحمد أويحيى
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مرسمرسـوم تنفيذيوم تنفيذيّ رقم  رقم 08 -  - 265 مؤر مؤرّخ في خ في 17 شع شعـبان عامبان عام
1429 اJوافق  اJوافق 19  غ  غـشت  سنة شت  سنة s s2008 يتيتـضمن نضمن نـظامظام

الالــــدراسدراسـات لات لــــلـحـصــــول عـول عــلـى شـلـى شـــــهــهـــادة الـادة الــلــــيـيــسـســانـسانـس
وشـهــادة الـمـاستـر وشـهـادة الـدكـتـوراه.وشـهــادة الـمـاستـر وشـهـادة الـدكـتـوراه.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
sإنّ رئـيس احلكومـة

-  بـنـاء على تـقـريـر وزيـر الـتعـلـيم الـعـالي والـبحث
sالعلمي

- وبــنـــاء عــلى الـــدّســتـــورs ال ســيّـــمــا اJـــادّتــان 85 - 4
sو125 (الفقرة 2) منه

- و�قـتضى الـقانون رقم 99 - 05 اJؤرخ في 18 ذي
احلــجــة عـام 1419 اJـوافق 4 أبــريل ســنـة 1999 واJــتــضـمن

sتممJعدل واJا sالقانون التوجيهي للتعليم العالي

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

sعدلJا sأعضاء احلكومة Xتضمن تعيJسنة 2007 وا

- و�ــــــقـــــتــــــضى اJــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 08 - 186
اJؤرخ في 19 جمـادى الثانية عام 1429 اJوافق 23 يونيو

sرئيس احلكومة Xتضمن تعيJسنة 2008  وا
- و�ــــقـــتـــضى اJـــرســـوم الــــتـــنـــفـــيـــذي رقــم 03 - 279
اJؤرخ في 24 جـمـادى الثـانيـة عام 1424 اJوافق 23 غشت
ســنــة 2003 الــذي يـحــدد مــهــام اجلــامــعـة والــقــواعــد اخلــاصـة

sتممJعدل واJا sبتنظيمها وسيرها
- و�ــــقـــتـــضى اJـــرســـوم الــــتـــنـــفـــيـــذي رقــم 04 - 371
اJــؤرخ في 8 شــوال عــام 1425 اJــوافق 21 نــوفــمــبــر ســنــة

s"تضمن إحداث شهادة ليسانس "نظام جديدJ2004 وا



22 شعبان عام شعبان عام 1429 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 648
24 غشت سنة  غشت سنة 2008 م م

- و�ــــقـــتــــضى اJــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 05 - 299
اJـــــؤرخ في 11 رجب عـــــام 1426 اJـــــوافق 16 غــــشـت ســــنــــة
2005 الـذي يـحـدد مـهـام اJركـز اجلـامـعـي والـقـواعـد اخلـاصة

sبتنظيمه وسيره
- و�ــــقـــتــــضى اJــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 05 - 500
اJـؤرخ في 27 ذي الـقــعــدة عـام 1426 اJـوافق 29 ديـســمــبـر
ســـنـــة 2005 الـــذي يـــحـــدد مـــهــــام اJـــدرســـة خـــارج اجلـــامـــعـــة

sوالقواعد اخلاصة بتنظيمها وسيرها
يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اJـاداJـادّة األولى : ة األولى :  تـطـبـيـقـا ألحـكـام اJـادتـX 16 و 17 من
الــقــانـون رقم 99 - 05 اJــؤرخ في 18 ذي احلــجــة عـام 1419
اJوافق 4 أبريل سنة 1999 واJتضمن القانون التوجيهي
للتعلـيم العاليs اJعدل واJتـمم واJذكور أعالهs يهدف هذا
اJـــرســـوم إلى حتـــديـــد نــظـــام الـــدراســـات لـــلـــحـــصــول عـــلى

شهادة الليسانس وشهادة اJاستر وشهادة الدكتوراه.

الفصل الفصل األولاألول
شهادة شهادة الليسانسالليسانس

الفرع الفرع األولاألول
نظام نظام الدراسات لنيل شهادة الليسانسالدراسات لنيل شهادة الليسانس

اJـاداJـادّة ة 2 :   :  طـبــقــا ألحـــكــام اJـــادة 8 من الــقــانــون رقم
99 - 05 اJــــــؤرخ في 18 ذي احلــــــجـــــــة عــــــام 1419 اJــــــوافق 4

أبـريل سنة 1999 واJـتضـمن القـانون الـتـوجيـهي للـتعـليم
الـعاليs اJعـدل واJتممs تـتفرع الـدراسة من أجل احلصول
عـلى شـهـادة الــلـيـسـانس إلى مـيــادين تـضم فـروعـا مـوزعـة
على تخصصاتs وتشمل مسارا ذا غاية أكاد�ية ومسارا

ذا غاية مهنية.

اJــاداJــادّة ة 3  :  : يـــنــظـم الــتـــكـــوين اJـــقـــدم لـــلـــحـــصــول عـــلى
شــــهـــادة الـــلـــيــــســـانس في ســــداســـيـــاتs تـــتــــضـــمن وحـــدات
تـعلـيـمـيـة تـكتـسب وتـقـيم بـنـقطـة وتـقـاس بـأرصـدة و�كن

حتويلهاs وتشمل :
sوحدات تعليمية أساسية -

sوحدات تعليمية اكتشافية -
sوحدات تعليمية منهجية -
- وحدات تعليمية عرضية.

يحـدد عـدد األرصدة لـكل وحـدة تـعلـيـميـة عـلى أساس
الــعـمـل الـبــيــداغــوجي الـشــامل واJــطــلــوب قـصــد احلــصـول

على الوحدة اJعنية.
تـتـمــيـز هـذه الـوحـدات الـتـعـلـيــمـيـة بـتـعـلـيم إجـبـاري

وتعليم اختياري.

اJــاداJــادّة ة 4 : :  تــتــوج الـــدراســات من أجل احلـــصــول عــلى
شـهـادة اللـيسـانس إمـا بتـحـرير مـذكرة نـهـاية الـدراسة أو

بتقد� تقرير عن تربصs حسب أهداف التكوين.
اJاداJادّة ة 5  :   : حتدد كيفيـات التسجيل وإعـادة التسجيل
لـــنــــيل شـــهــــادة الـــلـــيــــســـانـس بـــقـــرار مـن الـــوزيـــر اJــــكـــلف

بالتعليم العالي.
الفرع الفرع الثانيالثاني

تسليم تسليم شهادة الليسانسشهادة الليسانس
اJــــاداJــــادّة ة 6  :   : تــــســـلـم شـــهــــادة الــــلـــيــــســـانـس من الــــوزيـــر
اJـكـلف بـالـتـعـلـيم الـعـالي للـطـلـبـة الـذين اسـتـوفـوا مـجمل
شـــروط الـــتـــمـــدرس والـــتـــدرج الـــبــــيـــداغـــوجي في مـــســـار
(180) Xــتــبع والــذين اكــتـســبــوا مــائـة وثــمــانـJالــتـكــوين ا

رصيداs أي �عدل ثالثX (30) رصيدا في السداسي.
تـوضح الـشــهـادة اJـسـلـمـة اJـيـدان والـفـرع وتـخـصص
الـتــكـوينs وتـلــحق بـوثـيــقـة وصـفــيـة لـلــمـعـارف واJـؤهالت

اJكتسبة.
يــحــدد �ــوذج الـوثــيــقــة الــوصــفــيـة اJــلــحــقــة بــشــهـادة

الليسانس بقرار من الوزير اJكلف بالتعليم العالي.

الفصل الفصل الثانيالثاني
شهادة شهادة اJاستراJاستر

الفرع الفرع األولاألول
نظام الدراسات في اJاسترنظام الدراسات في اJاستر

اJـاداJـادّة ة 7  :   : طــــبــقــا ألحــكــام اJـادة 11 من الــقــانـون رقم
99 - 05 اJــــــؤرخ في 18 ذي احلــــــجـــــــة عــــــام 1419 اJــــــوافق 4

أبـريل سنة 1999 واJـتضـمن القـانون الـتـوجيـهي للـتعـليم
الـعاليs اJعـدل واJتممs تـتفرع الـدراسة من أجل احلصول
على شهادة اJـاستر  إلى ميادين تضم فروعا موزعة على

تخصصات.
اJــاداJــادّة ة 8  :  : يـــنـــظم الـــتـــكـــوين في الـــطـــور الـــثـــاني في
مؤسسات التـعليم العالي في سداسيات تتضمن وحدات
تـعلـيـمـيـة تـكتـسب وتـقـيم بـنـقطـة وتـقـاس بـأرصـدة و�كن

حتويلهاs وتشمل :
sوحدات تعليمية أساسية -

sوحدات تعليمية اكتشافية -
sوحدات تعليمية منهجية -
- وحدات تعليمية عرضية.

يحـدد عـدد األرصدة لـكل وحـدة تـعلـيـميـة عـلى أساس
مــجـــمل الــعـــمل الـــبــيــداغـــوجي الـــشــامل واJـــطــلـــوب قــصــد

احلصول على الوحدة اJعنية.
تتمـيز الوحدات الـتعليـمية بتـعليم إجبـاري وتعليم

اختياري.
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اJــاداJــادّة ة 9  :   : تــتــوج الـــدراســات من أجل احلـــصــول عــلى
شهادة اJاستر بتحرير مذكرة ومناقشتها أمام جلنة.

حتدد كيفيـات إعداد ومناقشة مذكرة اJاستر بقرار
من الوزير اJكلف بالتعليم العالي.

اJــاداJــادّة ة 10  :   : يــنــظم االلــتــحـــاق بــالــطــور الــثــاني الــذي
تضمـنه مؤسـسات الـتعـليم الـعاليs وفق الـشروط احملددة
في اJــادة 13 من الــقــانــون رقم 99 - 05 اJــؤرخ في 18 ذي
احلــــجــــة عــــام 1419 اJــــوافق 4 أبــــريـل ســــنــــة s1999 اJــــعــــدل

واJتمم واJذكور أعاله.

اJــاداJــادّة ة 11  :   : يــنــظم االلــتــحـــاق بــالــطــور الــثــاني الــذي
تـضــمـنه اJـدارس خــارج اجلـامـعـة اJــنـصـوص عــلـيـهـــا فــي
اJـادتـيـن 38 و40 من الــقـانـون رقم 99 - 05 اJـؤرخ في 18
ذي احلــجــة عــام 1419 اJــوافق 4 أبــريل ســنــة s1999 اJــعــدل
واJــتــمم واJــذكــور أعالهs بــعــد الــنــجـاح فـي مــســابـقــة عــلى
أســــاس الــــشــــهــــادة و/أو عــــلى أســــاس االخــــتــــبـــارs وتــــفــــتح
لـلـمـتـرشـحـX الـذين تـابـعـوا بـنـجـاح سـنـتX مـن الـتكـوين

العالي.
الفرع الثانيالفرع الثاني

تسليم تسليم شهادة اJاسترشهادة اJاستر

12  :    :  تـــتـــوج شـــهـــادة اJـــاســـتـــرs الـــتـــكـــوين في اJــاداJــادّة ة 
sالـطـور الـثـاني الـذي تـضمـنه مـؤسـسـات الـتـعـلـيم الـعالي
غـيـر اJــدارس خـارج اجلـامـعـةs وتـســلم من الـوزيـر اJـكـلف
بـالـتعـلـيم الـعـالي لـلـطـلبـة الـذين اسـتـوفـوا مـجـمل شروط
الــتــمــدرس والــتــدرج الـــبــيــداغــوجي في مــســار الــتــكــوين
اJتـبعs والذيـن اكتـسبـوا مـائة وعـشرين (120) رصـيدا أي

�عدل ثالثX (30) رصيـدا في السداسي.

13 :  :  تـــتـــوج شــــهـــادة اJــــاســـتــــرs الـــتـــكــــوين في اJــاداJــادّة ة 
sــدارس خـــارج اجلــامــعــةJالــطــور الـــثــاني الـــذي تــضــمـــنه ا
وتسلم من  الوزير اJكـلف بالتعليم العالي للطلبة الذين
استوفوا مجـمل شروط التمدرس والتدرج البيداغوجي
فـي مـــســــار الـــتــــكـــوين اJــــتـــبـعs والـــذيـن اكـــتــــســـبــــوا مـــائـــة
وثـمـانX (180) رصـيـدا أي �ـعـدل ثالثX (30) رصـيـدا في

السداسي.

اJـاداJـادّة ة 14 : : تـوضـح الـشـهـادة اJــسـلـمـة اJــيـدان والـفـرع
وتـخـصـص الـتـكـويـنs وتـلـحق بــوثـيـقـة وصــفـيـة لــلـمـعـارف

واJؤهالت اJكتسبة.
يــــحـــــدد �ـــــوذج الــــوثـــيـــــقــــة الـــوصـــــفــــيـــة اJـــلــــحـــــقـــة
بــــشــهــادة اJــاســتــر بــقــرار من الــوزيــر اJــكـلـف بــالــتـعــلــيم

العالي.

الفصل الثالثالفصل الثالث
شهادة شهادة الدكتوراهالدكتوراه

الفرع الفرع األولاألول
تنظيم تنظيم التكوين في الدكتوراهالتكوين في الدكتوراه

15 :  : تـــضــــمن فـــرقـــة الــــتـــكـــوين اJــــســـؤولـــة عن اJــاداJــادّة ة 
اJاستر في نفس التخصص تنظيم الدكتوراه.

�ـــــكـن تــــــنــــــظـــــيـم الــــــدكــــــتـــــوراه أيــــــضــــــا فـي مـــــدارس
للدكتوراه.

اJاداJادّة ة 16 : : �كن تنظـيم تكوين معـمق في التخصص
خالل الــــــســـــنـــــة األولـىs في شــــــكل نــــــدوات ومـــــحـــــاضـــــرات
وورشــــات دكـــتـــوراه وأعـــمــــال مـــخـــبـــر أو فـي أيـــة أشـــكـــال

أخرى للتكوين في البحث.
حتـــدد كـــيــفـــيـــات هـــذا الـــتـــكـــوين بـــقـــرار من الـــوزيــر

اJكلف بالتعليم العالي.

sكـل ســنـة s17 :  : يــقــدم الــطــالب فـي الــدكـتــوراه اJـاداJـادّة ة 
عــــرضــــا عن مــــدى تــــقــــدم أشــــغــــاله أمــــام فــــرقــــة الــــتــــكــــوين

للدكتوراه وبحضور اJشرف عن األطروحة.

اJـــــاداJـــــادّة ة 18  :   : حتـــــدد كـــــيـــــفـــــيـــــات الــــــتـــــســـــجـــــيل وإعـــــادة
الـــتـــســـجـــيل فـي الـــدكـــتـــوراه بـــقـــرار من الـــوزيـــر اJـــكـــلف

بالتعليم العالي.

الفرع الثانيالفرع الثاني
تسليم تسليم شهادة الدكتوراهشهادة الدكتوراه

اJــاداJــادّة ة 19 :  : تــتــوج شـــهــادة الــدكـــتــوراهs الــتـــكــوين في
الطور الثالث.

تسلم شهادة الـدكتوراه من الوزير اJكـلف بالتعليم
الـعالي للطـلبة الذين نـاقشوا أطروحـة دكتواره أو قدموا
نـتـائـج أعـمـالـهم الـعـلـمـيـة األصـلـيـة واJـنـشـورة في مـجالت

.Xذات سمعة علمية معترف بها أمام جلنة من اخملتص
حتــدد كــيــفــيـات إعــداد ومــنــاقــشــة األطــروحــة وتــقـد�
نـــتــــائج األعـــمــــال الـــعــــلـــمـــيــــة بـــقـــرار مـن الـــوزيـــر اJــــكـــلف

بالتعليم العالي.

الفصل الفصل الرابعالرابع
أحكام أحكام ختاميةختامية

اJـاداJـادّة ة 20  :    :  تــلـغــى أحـكــام اJـرســوم الـتـنــفـيـذي رقــم
04 - 371 اJـــــــــــؤرخ فـي 8 شـــــــــــوال عـــــــــــام 1425 اJـــــــــــوافـق 21

نــوفـمـبــر سـنـة 2004 واJـتــضـمن إحــداث شـهـادة لــيـسـانس
"نظام جديد".
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اJـــــاداJـــــادّة ة 21  :    :  يـــــنــــــشــــــر هـــــذا اJــــــرســــــوم في اجلــــــريـــــدة
الـــرســـمـــيّـــة لـــلـــجـــــمــــهـــوريّـــة اجلـــــزائـــريّـــة الـــدّ�ــــقـــراطـــيّـــة

الشّعبيّة.
حـرّر بــاجلـزائـر في 17 شـعــبـان عـام 1429 اJـوافق 19

غشت سنة 2008.
أحمد أويحيىأحمد أويحيى

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مرسمرسـوم تنفيذيوم تنفيذيّ رقم  رقم 08 -  - 266 مؤر مؤرّخ في خ في 17 شع شعـبان عامبان عام
1429 اJ اJـوافق وافق 19  غ  غــــشت  سشت  ســــنـة ة s s2008 يـعــــدل ويدل ويــــتـمممم

اJاJـرسوم الرسوم الـتـنـفـيـذي رقم ذي رقم 02 -  - 454  اJ  اJـؤرخ  فـي  ؤرخ  فـي  17
شـشــوال  عـام وال  عـام 1423 اJ اJـوافـق وافـق 21 دي ديـسـمبمبـر سـر ســنـة نـة 2002
واJواJــــــتــــــضــــــمن تمن تــــنــــــظــــــيـم اإلدارة اJيـم اإلدارة اJــــــركركــــــزيـزيـــــة فـي وزارةة فـي وزارة

الـتـجـارة.الـتـجـارة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

sإنّ رئيس احلكومــة
sبناء على تقرير وزير التجارة -

- وبــنـــاء  عــلى الـــدســتـــورs الســيـــمــا اJـــادتــان 85 - 4
sو 125 ( الفقرة 2) منه

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

sعدلJا sأعضاء احلكومة Xتضمن تعيJسنة 2007 وا
- و�ــــــقـــــتــــــضى اJــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 08 - 186
اJؤرخ في 19 جمـادى الثانية عام 1429 اJوافق 23 يونيو

sرئيس احلكومة Xتضمن تعيJسنة 2008  وا
- و�ــــقـــتــــضى اJــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 90 - 188
اJـــؤرخ في أول ذي احلـــجـــة عـــام 1410 اJــــوافق 23 يـــونـــيـــو
سـنة 1990 الـذي يحـدد هـيـاكل اإلدارة اJـركزيـة وأجـهـزتـها

   sفي الوزارات
- و�ــــقـــتــــضى اJــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 02 - 453
اJـؤرخ في 17 شـوال عام 1423 اJـوافـق 21 ديـسـمـبـر سـنة

 s2002 الذي يحدد صالحيات وزير التجارة

- و�ــــقـــتــــضى اJــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 02 - 454
اJـؤرخ في 17 شـوال عام 1423 اJـوافـق 21 ديـسـمـبـر سـنة
2002 واJـــــتــــضــــمن تـــــنــــظــــيم اإلدارة اJـــــركــــزيــــة في وزارة

sالتجارة
يرسم ما يأتي : يرسم ما يأتي : 

اJــــادة األولى :اJــــادة األولى : يـــعــــدل هـــذا اJـــرســـوم ويــــتـــمم أحـــكـــام
اJــرسـوم الــتــنــفــيـذي رقـم 02 - 454  اJـؤرخ في 17 شـوال
عــام 1423 اJــــوافق 21 ديـــســـمــــبـــر ســـنـــة 2002 واJـــتـــضـــمن

تنظيم اإلدارة اJركزية في وزارة التجارة.

اJــــادةاJــــادة 2  :   : تــــعـــدّل أحــــكـــام اJــــادة األولى مـن اJـــرســـوم
الــــتــــنـــفــــيــــذي رقـــم 02 - 454 اJــــؤرخ في 17 شـــــــوال عــــام
 1423 اJــوافــــق 21 ديـــســمــــــبـــر ســــــنــة 2002  واJـــذكــــور

أعــالهs كما يأتي :

" اJـادة األولى :  تــشـمـل اإلدارة اJـركــزيـة في وزارة
التجارةs اJوضوعة حتت سلطة الوزيرs على ما يأتي :

- األمX العامs- األمX العامs ويساعده مديرا (2) دراسات ويلحق
به اJـكـتب الـوزاري لألمن الـداخلي فـي اJؤسـسـة ومـكتب

sالبريد
Xويــســاعــده ثــمــانــيـة (8) مـكــلـفـ sرئــيس الــديــوان -sرئــيس الــديــوان -

بالدراسات والتلخيصs يكلفون �ا يأتي :
* حتضير مشاركة الوزير في النشاطات احلكومية

sوتنظيمها
* حتضير نشاطات الوزير في مجال العالقات

sاخلارجية وتنظيمها
sاالتصال مع الهيئات العمومية *

sإعداد حصائل النشاطات للوزارة كلها *
* متابعة العالقات االجتماعية واJهنية وتطبيق

الــتــشــريـع اJــتــعــلـق بــالــعــمـل في الــشــركـــات واJــؤســســات
sالعمومية التابعة للقطاع

* حتضير نشاطات الوزير في مجال العالقات
sالعمومية وتنظيمها

* حتضير عالقات الوزير مع أجهزة اإلعالم
sوتنظيمها

* حتضير عالقات الوزير مع اجلمعيات اخملتلفة
وتنظيمها.

- وأربعة (4) ملحقX بالديوان.
- اJـفتـشـية الـعـامةs - اJـفتـشـية الـعـامةs التي يـحدد إحـداثهـا وتـنظـيمـها

وعملها �رسوم تنفيذي.

- الهياكل اآلتية :- الهياكل اآلتية :
sديرية العامة للتجارة اخلارجيةJا -

- اJـــديــريـــة الـــعــامـــة لـــضــبـط وتــنـــظـــيم الـــنــشـــاطــات
sXوالتقن

sديرية العامة للرقابة االقتصادية وقمع الغشJا -
- مــديــريــة اJــوارد الـبــشــريــة والــتــقــنــيــات احلــديــثـة

sلإلعالم واالتصال
- مديرية اJالية والوسائل العامة".

اJــادة اJــادة 3 : : تــعــدل وتـــتــمم أحــكــام اJــادة 2 مـن اJــرسـوم
الــتـنــفــيـذي رقم 02 - 454 اJـؤرخ  في 17 شـوال عـام 1423
اJوافق 21  ديسمبر سنة 2002 واJذكور أعالهs كما يأتي :
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sـــديــريـــة الــعـــامــة لـــلـــتــجـــارة اخلــارجـــيــةJاsـــديــريـــة الــعـــامــة لـــلـــتــجـــارة اخلــارجـــيــةJــادة 2 : : اJا "
وتكلف �ا يأتي :

- اقـتـراح كـل االسـتـراتـيـجـيــات في مـجـال الـتـجـارة
sاخلارجية وترقية الصادرات وضمان متابعة ذلك

- اJبادرة باألدوات القانـونية والتنظيـمية اJتعلقة
بــاJــبــــادالت الـــتــجــاريــة اخلــارجــيــة واJــشــاركــة في  إعــداد

sذلك
- تـنشيط النشـاطات التجـارية  اخلارجية الـثنائية

sناسبةJتعددة األطراف وحفزها عبر الهياكل اJوا
- حتضير االتفـاقات التجارية الـدولية أو اJساهمة

sفي إعدادها والتفاوض بشأنها
- تـنـشيط الـهـيـاكل والفـضـاءات الوسـيـطة الـتي لـها
مــهــام في مـــجــال تــرقــيــة اJــبــادالت الــتــجــاريــة اخلــارجــيــة

sوتوجيه أعمالها
- ضــمـــان تـــنـــفـــيـــذ االتـــفـــاقــات الـــتـــجـــاريـــة الـــدولـــيــة
ومـتابـعـتهـاs السيـما عالقـات اجلزائـر مع اJـنظـمة الـعاJـية

sللتجارة
- تــصــمــيم نــظـام لـإلعالم حــول اJـبــادالت الــتــجــاريـة

اخلارجية ووضعه.
وتضم أربع (4) مديريات :

 1 - مـــديــريـــة اJــبـــادالت الــتـــجــاريـــة و الــتـــظــاهــرات - مـــديــريـــة اJــبـــادالت الــتـــجــاريـــة و الــتـــظــاهــرات

االقتصاديةsاالقتصاديةs وتكلف بـما يأتي :
sمتابعة الصادرات وترقيتها -
sمتابعة عمليات االستيراد -

- اJــــبـــادرة بــــكل الــــتـــدابــــيــــر الـــرامــــيـــة إلـى تـــرقــــيـــة
sواقتراح ذلك sالصادرات وتنويعها

- تـــنـــظـــيـم  الـــتـــنـــســـيق فـي تـــنـــفـــيـــذ ســـيـــاســـات دعم
sالصادرات خارج احملروقات

- تــــوجـــــيه تــــنــــظـــــيم اJــــعـــــارض واJــــعــــارض اخلــــاصــــة
sللمنتوجات اجلزائرية واحلث على ذلك

- إعـالم اJـصـالح اJـعـنــيـة اJـوضـوعـة لــدى اJـمـثـلـيـات
الــدبـــلـــومـــاســـيـــة اجلـــزائــريـــة بـــاخلـــارج في مـــجـــال تـــرقـــيــة

الصادرات.
و تضم ثالث (3) مديريات فرعية : 

sـتـابـعـة وترقـيـة الـصادراتJ ـديـرية الـفـرعـيةJأ -  ا sـتـابـعـة وترقـيـة الـصادراتJ ـديـرية الـفـرعـيةJأ -  ا 
و تكلف �ا يأتي : 

- جـمع اJـعطـيـات الـقـانـونـيـة واالقتـصـاديـة اJـتـعـلـقة
sباالستراتيجيات الدولية للتصدير وحتليلها

sمتابعة الصادرات وترقيتها -
- اقـتـراح كل الـتـدابـيـر لـتـحـسـX تـنـافـسـيـة اإلنـتاج

sوجه للتصديرJالوطني ا
- السّـهر علـى تنـفيذ اإلجـراءات الرامـية إلى تـدعيم
الــصــادرات و اقـتــراح كل الــتـدابــيــر لـتــنــسـيق و تــكــيـيف
االسـتراتيجيـة الوطنية لـلصادرات مع متطـلبات السوق

اخلارجية.

ب - اJـديــريـة الـفــرعــيـة Jـتــابـعـة الـوارداتsب - اJـديــريـة الـفــرعــيـة Jـتــابـعـة الـوارداتs وتـكـلف
�ا يأتي :

- جــمع اJــعــطــيــات اJــتــعــلــقــة بــعــمــلــيــات االســتــيــراد
sوحتليلها

sمتابعة عمليات االستيراد -
- اقــتــراح كل الـــتــدابــيــر الـــرامــيــة إلى الـــتــحــكم في

سوق الواردات.  

sــديــريــة الــفـرعــيــة لــلــتــظــاهــرات االقــتــصــاديـةJج - اsــديــريــة الــفـرعــيــة لــلــتــظــاهــرات االقــتــصــاديـةJج - ا
وتكلف �ا يأتي :

- اJـــبــادرة والـــتــنـــظــيـم واJــســـاهــمـــة في تـــنــفـــيــذ كل
sتعلقة بالتوسّع التجاريJالعمليات ا

- تـــشـــجــيع وحتـــفـــيــز تـــرقــيـــة الــصـــادرات بـــتــنـــظــيم
التظاهرات االقتصادية.

sية للتجارةJنظمة العاJمديرية العالقـات مع ا - sية للتجارةJنظمة العاJ2 - مديرية العالقـات مع ا 

وتكلف �ا يأتي :
- الـتحضيـر والتنـشيط في إطار تـشاوري لعالقات

sية للتجارةJنظمة العاJاجلزائر مع ا
-  تـنـظـيم الــعالقـات مع اJـنـظــمـة الـعـاJـيــة لـلـتـجـارة

 sوتنسيقها ومتابعتها
Xبـادرة بتكـييف التـشريع والتـنظيم الـتجاريJا -

sية للتجارةJنظمة العاJمع أحكام اتفاقات ا
- مـتابعـة تنفـيذ اتفـاقات اJـنظمـة العاJـية للـتجارة

sوتقييمها
- اJـشــاركــة في أشــغــال مــخــتـلـف هــيـئــات اJــنــظــمـة

العاJية للتجارة.
  : X(2)  فرعيت Xوتضم مديريت

أ -  اJـديـريــة الـفـرعـــيــة لـتـجــارة الـبـضـائعsأ -  اJـديـريــة الـفـرعـــيــة لـتـجــارة الـبـضـائعs وتـكـلف
�ا يأتي :

- الــســهــر عــلى تــنــفــيــذ اتــفـاقــات اJــنــظــمــة الــعــاJــيـة
sتصلة بالبضائع ومتابعتهاJللتجارة ا

- تــنــظــيم اإلعــداد لــلــعــروض الــتــعــريــفــيــة ومــتــابــعــة
sرتبطة بهاJفاوضات اJا
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- السـهرs حـسب األشكـال واالجـراءات اJعـتمـدة على
الــتـبـلــيـغـات اJـتــعـلـقــة بـالـبــضـائع والـنــاجـمـة عـن اتـفـاقـات

sية للتجارةJنظمة العاJا
- التكفل �عاجلة النزاعات.

ب - اJــديـريـة الــفـرعــيـة لـتــجـارة اخلــدمـات واJـلــكـيـةب - اJــديـريـة الــفـرعــيـة لـتــجـارة اخلــدمـات واJـلــكـيـة
الفكريةsالفكريةs وتكلف �ا يأتي :

- ضمـان تـنفـيـذ اتفـاقـات اJنـظـمة الـعـاJيـة لـلتـجارة
اJـتـعـلـقــة بـتـجـارة اخلــدمـات وبـاJـلـكــيـة الـفـكـريــة ومـتـابـعـة

sذلك
- تـــقـــد� الـــعـــروض بـــااللـــتـــزام في مـــجـــال اخلـــدمـــات

sرتبطة بذلكJفاوضات اJلكية الفكرية ومتابعة اJوا
- السهرs حـسب األشكال واالجراءات اJـعتمدةs على
الــتـــبــلــيـــغــات اJـــتــعـــلــقــة بـــاخلــدمـــات وبــاJـــلــكــيـــة الــفـــكــريــة

sية للتجارةJنظمة العاJوالناجمة عن اتفاقات ا
- التكفل �عاجلة النزاعات.

 3 - مـديــريـة مـتـابـعـة االتـفـاقـات الـتـجـاريـة اجلـهـويـة - مـديــريـة مـتـابـعـة االتـفـاقـات الـتـجـاريـة اجلـهـويـة

والتعاونsوالتعاونs وتكلف �ا يأتي :
- اJـسـاهــمـة في تـنـفـيـذ اتـفـاق الـشـراكـة في مـنـطـقـة

sالتبادل احلر مع االحتاد األوروبي ومتابعة ذلك
- حتـضيـر االتـفاقـات الـتـجاريـة اجلـهويـةs وتـنفـيـذها

sومتابعتها
- اJــــســـاهــــمــــة في نـــشــــاطــــات اJـــنــــظـــمــــات اجلـــهــــويـــة

والهيئات الدولية اJتخصصة.
وتضم أربع (4) مديريات فرعية :

sديرية الفرعية لالحتاد األوروبيJأ -  اsديرية الفرعية لالحتاد األوروبيJأ -  ا
  sغرب العربيJديرية الفرعية الحتاد اJب -  ا  sغرب العربيJديرية الفرعية الحتاد اJب -  ا

ج - اJديريـة الفرعـية Jنـطقـة التبـادل احلر العـربيةج - اJديريـة الفرعـية Jنـطقـة التبـادل احلر العـربية
و لالحتاد اإلفريقي.و لالحتاد اإلفريقي.

تــكــلف هـذه اJــديــريـات الــفـرعــيــة الـثالث (3) كلّ في
ميدانها �ا يأتي :

- التحـضير لـلمـفاوضات حـول االتفـاقات التـجارية
sشاركة فيهاJوا

sمتابعة تنفيذ هذه االتفاقات وتقييمها دوريا -
- تـــكــوين رصــيـــد وثــائــقي يـــتــعــلق بـــهــذه االتــفــاقــات

وتسييره.
د -  اJــــديـــريـــة الــــفـــرعـــيــــة لـــلـــتــــعـــاون مع الــــهـــيـــئـــاتد -  اJــــديـــريـــة الــــفـــرعـــيــــة لـــلـــتــــعـــاون مع الــــهـــيـــئـــات

اJتخصصةsاJتخصصةs وتكلف �ا يأتي : 
- ضــمــان مــتــابــعــة الــعالقــات مع الــهــيــئــات الــدولــيـة

sتخصصةJا

- وضع برامج  اJـساعـدة التـقنيـة والتـعاون مع هذه
sالهيئات وتسييرها

- تـــكـــوين رصــيـــد وثــائـــقي يـــتــعـــلق بـــهــذه الـــهــيـــئــات
وتسييره تسييرا نشيطا.

 4 - مديـريـة الـعالقات الـتـجاريـة الـثنـائـيةs - مديـريـة الـعالقات الـتـجاريـة الـثنـائـيةs وتـكلف

�ا يأتي :
- إعـداد االتـفاقـيـات واالتفـاقـات التـجـارية الـثـنائـية

sوالتفاوض بشأنها ومتابعة تنفيذها
-  اJــشــاركــة في اJــفـــاوضــات واJــســاهــمــة في إعــداد
اتــفـــاقــات الــتــعـــاون االقــتــصــادي الـــشــامــلــة أو الـــقــطــاعــيــة

sومتابعتها
- حتضيـر أشغال الـلجـان اخملتلـطة مـا بX احلكـومية
لــلــتــعــاون واJــشــاركـــة فــيــهــا ومــتــابــعــة تـــنــفــيــذ نــتــائــجــهــا

sوتوصياتها
- ضــمـــان مــتــابـــعــة اJـــيــزان الـــتــجـــاري مع مــخـــتــلف
البلـدان وتقيـيمه واقتراح تـدابير الـتعديل اJواتـيةs عند

sاالقتضاء
وتضم ثالث (3) مديريات فرعية :

أ - اJديـريـة الفـرعيـة لـلعالقـات التـجـارية مع بـلدانأ - اJديـريـة الفـرعيـة لـلعالقـات التـجـارية مع بـلدان
  sأوروبا وأمريكا الشمالية  sأوروبا وأمريكا الشمالية

ب -  اJــديـــريــة الــفـــرعــيـــة لــلــعالقـــات الــتـــجــاريــة معب -  اJــديـــريــة الــفـــرعــيـــة لــلــعالقـــات الــتـــجــاريــة مع
sالبلدان  العربية واإلفريقيةsالبلدان  العربية واإلفريقية

ج -  اJـــديــريـــة الــفـــرعـــيــة لـــلــعالقـــات الـــتــجـــاريــة معج -  اJـــديــريـــة الــفـــرعـــيــة لـــلــعالقـــات الـــتــجـــاريــة مع
بلدان آسيا وأمريكا الالتينية.بلدان آسيا وأمريكا الالتينية.

تــكــلف هـذه اJــديــريـات الــفـرعــيــة الـثالث (3) كلّ في
ميدانها �ا يأتي :

- اJـــســـاهـــمــــة في حتـــضـــيــــر االتـــفـــاقـــات الــــتـــجـــاريـــة
sالثنائية والتفاوض بشأنها

- اJــــشــــاركـــــة في تــــنــــشـــــيط الــــعـالقــــات الــــتــــجــــاريــــة
sالثنائية وتأطيرها

sشاركة في أعمال اللجان اخملتلطةJا -

sالقيام بتكوين ملفات خاصة بكل بلد وحتيينها -

- إعــــــداد بـــــــطــــــاقـــــــيــــــات عـن اJـــــــؤســــــســـــــاتs تــــــتـــــــصل
باستراتيجية إعادة نشر التجارة اخلارجية".

اJــادة اJــادة 4 : : تــعــدل وتـــتــمم أحــكــام اJــادة 3 مـن اJــرسـوم
الــــــــتــــــــنــــــــفــــــــيـــــــــذي رقم 02 - 454 اJـــــــــؤرخ  في 17 شـــــــــــوال
عــــــام 1423 اJــوافــق 21 ديــســــمــبــر ســنـة 2002 واJــذكــور

أعالهs كما يأتي : 
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" اJــــادة 3 : اJــــديــــريـــــة الــــعـــــامــــة لــــضـــــبط و تــــنـــــظــــيم : اJــــديــــريـــــة الــــعـــــامــــة لــــضـــــبط و تــــنـــــظــــيم
النشاطات والتقنsXالنشاطات والتقنsX وتكلف �ا يأتي :

- إعــداد اآللــيــات الــقــانــونــيــة لــلــســيــاســة الــتــجــاريـة
sوتكييفها وتنسيقها

- حتـــلــــيل الـــتــــنـــظــــيـــمــــات واالتـــفــــاقـــات الــــتـــجــــاريـــة
sالدولية

- دراسـة الـنصـوص التـشـريعـيـة والتـنظـيـميـة التي
sتبادر بها مختلف القطاعات

- الـسـهـر علـى السـيـر الـتنـافـسي لألسـواق واقـتراح
كـل الــتـــدابــيـــر ذات الــطـــابع الـــتــشـــريــعـي أو الــتـــنــظـــيــمي
الــرامــيــة إلى تــطــويــر قــواعــد وشــروط مـنــافــســة ســلــيــمـة

sXاالقتصادي XتعاملJا Xونزيهة ب
sالحظة ومراقبة األسواق ووضعهJ حتديد جهاز -

- اقـــــتــــــراح كل الـــــتـــــدابــــــيـــــر اJـــــتـــــصـــــلـــــة بــــــالـــــضـــــبط
االقـــتـــصـــاديs الســـيـــمـــا في مـــجـــال الـــتـــســـعـــيــرة وتـــنـــظـــيم

sاألسعار وهوامش الربح
- اJــشـــاركــة في حتـــديــد الـــســيــاســـة الــوطــنـــيــة وكــذا
الــتـنــظـيـمــات الـعــامـة والـنــوعـيــة اJـتـعــلـقــة بـتـرقــيـة جـودة

sوتنفيذ ذلك sXستهلكJالسلع واخلدمات وبحماية ا
- اJــبــادرة بــكل الــدراســـات واقــتــراح كل الــتــدابــيــر
ذات الصـلـة بـتحـسـX شـروط تنـظـيم األنـشـطة الـتـجـارية

sقننة وسيرهاJهن اJوا
- تـــنــشــيط نـــشــاطــات اJــؤســـســات الــتــابـــعــة لــقــطــاع
الــتــجـارة والــتـي لـديــهــا مــهــام في مــجــال تــنــظــيم الــسـوق

sوضبطه وتوجيهها وترقيتها
- وضع بـــنك اJــعــطــيــات ونـــظــام اإلعالم االقــتــصــادي

وتسييره.
وتضم خمس (5) مديريات :

1 - مديرية اJنافسةs  - مديرية اJنافسةs وتكلف �ا يأتي :
- اقــتـــراح  األدوات الــقــانـــونــيــة اJـــتــعــلـــقــة بــتـــرقــيــة

sنافسة في سوق السلع واخلدماتJا
- دراســــة اJـــلــــفـــات الــــواجب عــــرضـــهـــا عــــلى مــــجـــلس
sومتابعتها sنافسة وحتضيرها وضمان تنفيذ قراراتهJا

sالحظة األسواق ووضعهJ إعداد  جهاز -
- اJـبــادرة بـكل الــدراسـات واألعــمـال الــتـحــسـيــسـيـة
جتـاه اJـتـعـامـلـX االقــتـصـاديـX لـتـطـويـر وتـكـريس مـبـاد¤

sنافسة وقواعدهاJا
- مـتـابعـة اJـنـازعـات اJتـعـلـقة بـاJـمـارسات اJـنـافـية

sللمنافسة
- تـــنـــســـيق اJـــشــاركـــة في أشـــغـــال جلـــان الــصـــفـــقــات

العمومية.

sو تضم أربع (4) مديريات فرعية
sــنــافــســةJــديـــريــة الــفــرعــيــة لــتــرقـــيــة قــانــون اJأ - اsــنــافــســةJــديـــريــة الــفــرعــيــة لــتــرقـــيــة قــانــون اJأ - ا

وتكلف �ا يأتي :  
- إجناز كل الدراسات وتـرقية كل التدابير اJوجهة
إلـى تــعــزيــز قــواعــد اJــنــافـســة ومــبــادئــهــا فـي ســيــر سـوق

sالسلع واخلدمات
- اقــتــراح األدوات الـــقــانــونــيـــة اJــتــعــلــقـــة بــتــكــريس

قانون اJنافسة.
ب -  اJــديـريــة الـفــرعـيــة Jالحـظــة األسـواقsب -  اJــديـريــة الـفــرعـيــة Jالحـظــة األسـواقs وتـكـلف

�ا يأتي : 
- اقـــتــراح جـــهـــاز Jالحـــظــة ســـوق الــســـلع واخلـــدمــات

sووضعه
- اJـــشـــاركــــة في حتـــديــــد األســـعـــار وهــــوامش الـــربح

اJقننة.

sـــنـــافع الـــعـــامــةJـــديـــريـــة الــفـــرعـــيـــة ألســواق اJج -  اsـــنـــافع الـــعـــامــةJـــديـــريـــة الــفـــرعـــيـــة ألســواق اJج -  ا
وتكلف �ا يأتي : 

sنافع العامةJالحظات سير سوق اJ وضع جهاز -
-  اJساهمة في سياسة تسعيرة اJنافع العامة.

د -  اJــديـريــة الـفــرعــيـة لــلـمــنـازعــات والــعالقـات معد -  اJــديـريــة الـفــرعــيـة لــلـمــنـازعــات والــعالقـات مع
مجلس اJنافسةsمجلس اJنافسةs وتكلف �ا يأتي :  

- معـاجلة ملـفات اJنـازعات ذات الصـلة باJـمارسات
sنافسةJباالتصال مع مجلس ا sضادة للمنافسةJا

- تـــنــــفـــيــــذ قـــرارات مـــجــــلس اJــــنـــافـــســــة ومـــتــــابـــعـــة
تطبيقها.

 2 - مديرية اجلودة واالستهالكs - مديرية اجلودة واالستهالكs وتكلف �ا يأتي : 

- اقـــــــتـــــــراح مــــــشـــــــاريـع الــــــنـــــــصـــــــوص ذات الــــــطـــــــابع
الـــتــشـــريـــعي والـــتــنـــظـــيــمـي وذات الــبـــعـــد الــعـــام واخلــاص

sXستهلكJتعلقة بترقية اجلودة وبحماية اJوا
sساهمة في إرساء حق االستهالكJا -

- اJـشاركة في كل الـدراسات اJرتـبطة بـاJواصفات
في مجال اجلودة والنـظافة الصحـية واألمن واJطبقة في

sنتوجات وتسويقهاJجميع مراحل صنع ا
- اقــتــراح كل الــتــدابــيـر الــرامــيــة إلى إرســاء نــظـام
لـلـعـالمـات الـتــصـنـيــفـيــة وحـمـايــة الـعالمــات والـتـســمـيـات

sاألصلية
- الــتــشــجــيع عــبــر اJـــبــادرات اJالئــمــةs عــلى تــطــور
XـــتـــعـــامـــلــJــراقـــبـــة الـــذاتـــيـــة لـــلـــجـــودة عـــلى مـــســـتـــوى اJا

sXاالقتصادي
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- تــنــشــيط عــمـلــيــة تــقــيــيس اJــنــتــوجــات واخلــدمـات
sوطرق حتاليل اجلودة وتشجيعها ومتابعتها

XــــســـتــــهـــلــــكـــJوا XــــهـــنــــيـــJتــــرقـــيــــة بـــرامـج إعالم ا -
sوحتسيسهم

- اقـتـراح كل التـدابـيـر فيـمـا يـخص تـطويـر مـخـابر
حتاليل اجلودة وقمع الغش.

وتضم أربع (4) مديريات فرعية :

sنتوجات الغذائيةJديرية الفرعية لتقييس اJأ - اsنتوجات الغذائيةJديرية الفرعية لتقييس اJأ - ا

ب - اJـــديــــريـــة الــــفـــرعــــيـــة لــــتـــقــــيـــيس اJــــنـــتــــوجـــاتب - اJـــديــــريـــة الــــفـــرعــــيـــة لــــتـــقــــيـــيس اJــــنـــتــــوجـــات
sالصناعيةsالصناعية

ج - اJديرية الفرعية لتقييس اخلدمات.ج - اJديرية الفرعية لتقييس اخلدمات.

تــــكـــــلف اJــــديـــــريــــات الـــــفــــرعــــيـــــة الــــثالث (3) كـلّ في
ميدانهاs �ا يأتي :

- اقــتــراح الـتــنــظـيـم والـتــقــيـيـس اJـتــعــلـقــX بــجـودة
s XستهلكJنتوجات واخلدمات وبحماية اJا

- اJــبــادرة بــكل الــدراسـات واقــتــراح كل الــنــصـوص
ذات الـطـابع الـتـشـريـعي أو الـتـنـظـيـمي اJـتـعـلـقـة بـتـرقـية

sستهلكJنتوجات واخلدمات وبحماية اJجودة ا

-  اJـــســاهـــمــة في أعـــمــال الـــتــقـــيــيـس داخل الــلـــجــان
sالتقنية الوطنية للتقييس

-  اJـــــبـــــادرة بــــــكل الــــــدراســـــات واألعـــــمــــــال اخلـــــاصـــــة
بـالـتـقـيـيس في مـجـال اجلـودة والـنـظـافـة الـصـحيـة واألمن

أو اJشاركة في ذلك.

د - اJـــديـــريـــة الـــفـــرعـــيـــة لـــتـــرقـــيـــة اجلـــودة وحـــمـــايــةد - اJـــديـــريـــة الـــفـــرعـــيـــة لـــتـــرقـــيـــة اجلـــودة وحـــمـــايــة
اJستهلكsاJستهلكs وتكلف �ا يأتي :  

- اJــــــــبــــــــادرة بــــــــالــــــــبـــــــرامـج واألعــــــــمــــــــال اإلعـالمــــــــيـــــــة
والـــتــحــســـيــســيــة والـــوقــائــيـــة في مــجــال اجلـــودة وحــمــايــة

sستهلك وتنفيذهاJا

- الــــتــــشـــجــــيـع عـــلـى تــــطــــويـــر مــــخــــابــــر الــــتـــحــــالــــيل
sراقبة الذاتيةJوالتجارب وا

- اقـــتــــراح كل الـــتــــدابـــيـــر اJــــتـــعـــلــــقـــة بـــإرســــاء نـــظم
لـلـعـالمـات الـتــصـنـيــفـيــة وحـمـايــة الـعالمــات والـتـســمـيـات

sاألصلية

XـــســتـــهــلـــكــJالـــتــشـــجــيـع عــلى إنـــشـــاء جــمـــعــيـــات ا -
واJشاركة في تنشيط أعمالها.

 3 - مديرية تنـظيم األسواق والنشـاطات التجارية - مديرية تنـظيم األسواق والنشـاطات التجارية

واJهن اJقننةsواJهن اJقننةs وتكلف �ا يأتي :

- دراســــة كـل اقــــتـــراحــــات الــــتــــدابــــيـــر ذات الــــطــــابع
الـتشـريـعي والـتنـظـيـمي اJتـعـلـقة �ـمـارسـة اJهـن اJقـنـنة
والـــنـــشــــاطـــات الـــتــــجـــاريـــة وتــــنـــظـــيــــمـــهـــا وصــــيـــاغـــة هـــذه

sاالقتراحات
- اJــشــاركــة مع اJــنــظــمــات والــهــيــئــات اJــعـنــيــة في
حتديـد القـواعد اJـتعـلقـة بشـروط إنشـاء نشـاطات جتـارية
ومـــهـــنـــيـــة وإقـــامـــتـــهـــا و¨ــارســـتـــهـــا مـن طـــرف األشـــخــاص

sXعنويJوا Xالطبيعي
- تـرقـيـة كل الـتـدابـيــر اJـتـعـلـقـة بـتـنـظـيم الـوظـائف
الـتــجـاريـة واألســواق الـنــوعـيـة ذات اJــنـفــعـة الـوطــنـيـة أو

sاجلهوية
- اقـتراح كـل التـدابـير أو الـقـواعـد اJتـعـلـقة بـإنـشاء

sغرف التجارة والصناعة وسيرها
- وضع جــــهــــاز Jالحــــظـــة األســــعــــار ومـــراقــــبـــة تــــدفق

sنتوجات الضرورية واالستراتيجية في السوقJا
-  اJشاركـة في إعداد الـسيـاسة الوطـنيـة للـمخزون

األمني وتزويد مناطق اجلنوب.
و تضم ثالث (3) مديريات فرعية :

أ - اJـديرية الـفرعـية لـتنـظيم النـشاطـات التـجاريةأ - اJـديرية الـفرعـية لـتنـظيم النـشاطـات التـجارية
واJهن اJقننةs واJهن اJقننةs وتكلف �ا يأتي :

- تـــقــيـــيم شـــروط ¨ــارســـة الـــنــشـــاطــات الـــتــجـــاريــة
sوسير األسواق النوعية

- اقـتــراح كل الـتـدابــيـر ذات الـطــابع الـتــشـريـعي أو
التنظـيمي اJتـعلقـة بتنظـيم النشـاطات التـجارية واJهن

sقننة وتأطيرها وتطويرهاJا
- حتــــديــــد شـــــروط الــــقـــــيــــد في الـــــســــجل الـــــتــــجــــاري

sومتابعة تنفيذها
- إعـــداد قــائــمــة الــنــشــاطـــات االقــتــصــاديــة اخلــاضــعــة

للقيد في السجل التجاري ومتابعة تطبيقها.

sــتـــابــعـــة تــمــويـن الــســوقJ ـــديــريــة الـــفــرعـــيــةJب - اsــتـــابــعـــة تــمــويـن الــســوقJ ـــديــريــة الـــفــرعـــيــةJب - ا
وتكلف �ا يأتي :

- مـــراقــبـــة الـــتـــدفــقـــات الـــطــبـــيـــعـــيــة لـــلـــمــنـــتـــوجــات
sالضرورية واالستراتيجية

- مالحـــظـــة أســـعـــار الــــســـلع واخلـــدمـــات الـــضـــروريـــة
sمارسة في السوق الداخليJواالستراتيجية ا

- مـتـابـعــة تـمـوين مـنـاطق اجلـنــوب وتـنـفـيـذ مـقـاصـة
sتعلقة بتموين اجلنوبJمصاريف النقل ا

- اJـساهمة في حتديـد السياسـة الوطنيـة للمخزون
األمني.
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ج - اJـــديــريــة الــفـــرعــيــة لــلـــتــنــشــيـط والــعالقــات معج - اJـــديــريــة الــفـــرعــيــة لــلـــتــنــشــيـط والــعالقــات مع
غرف التجارة والصناعةsغرف التجارة والصناعةs وتكلف �ا يأتي :

- تـــوجــــيه نـــشــــاطـــات غــــرف الـــتـــجــــارة والـــصــــنـــاعـــة
sوتنشيط ذلك sوسيرها

- تـــنـــظـــيـم الـــعالقـــات بــــX الـــســـلـــطـــات الــــعـــمـــومـــيـــة
sXهنيJوا

- اJـــســــاهـــمـــة فـي وضع تـــنــــظـــيم ذي صــــلـــة بـــشـــروط
وكـــيـــفـــيــــات تـــنـــظـــيـم الـــتـــظــــاهـــرات االقـــتـــصــــاديـــة نـــصف

الشهرية واJعارض التجارية وكيفيات ذلك.

4 - مــــديــــريــــة الــــدراســـــات واالســــتــــكــــشــــاف واإلعالم - مــــديــــريــــة الــــدراســـــات واالســــتــــكــــشــــاف واإلعالم
االقتصاديsاالقتصاديs وتكلف �ا يأتي :

- إجناز الدراسات االقـتصادية ذات الصـلة بالقطاع
sالتجاري

- إنـشــاء بـنك لــلـمــعـطــيـات وتــسـيــيـره وإعــداد نـظـام
جلـــمع اJــعـــلــومــات اإلحــصـــائــيــة االقـــتــصــاديــة والـــتــجــاريــة

sومعاجلتها ونشرها

- إعــــــداد الــــــتــــــقــــــاريــــــر واJــــــذكــــــرات حــــــول الــــــظـــــرف
االقـــتـــصـــادي وكـل اJـــنـــشـــورات ذات الـــصــــلـــة بـــنـــشـــاطـــات

sالقطاع

- اJــــــســــــاهــــــمــــــة فـي وضـع نــــــظــــــام مــــــتـــــــداخل لـإلعالم
االقتصادي.

: X(2)  فرعيت Xوتضم مديريت

sـــديــريــة الـــفــرعــيــة لـــلــدراســات واالســـتــكــشــافJأ - اsـــديــريــة الـــفــرعــيــة لـــلــدراســات واالســـتــكــشــافJأ - ا
وتكلف �ا يأتي :

- إجنـــاز الـــدراســات الـــعـــامـــة أو اخلـــاصــة اJـــرتـــبـــطــة
sبقطاع التجارة

- اJــســاهــمـة فـي أشـغــال الــتــخـطــيط االســتــراتــيـجي
sواالستكشاف

sتقييم النشاطات التجارية -

- مــــتـــابــــعــــة تـــطــــور األوضــــاع االقــــتـــصــــاديــــة وإعـــداد
اJـــذكـــرات الــــدوريـــة وضـــمـــان كل اJـــنـــشـــورات اJـــتـــعـــلـــقـــة

بنشاطات القطاع.

ب -  اJــــديـــريــــة الـــفــــرعـــيــــة لإلحــــصـــائــــيـــات واإلعالمب -  اJــــديـــريــــة الـــفــــرعـــيــــة لإلحــــصـــائــــيـــات واإلعالم
االقتصاديsاالقتصاديs وتكلف �ا يأتي :

- تـــــطـــــويـــــر بـــــنـــــوك لــــــلـــــمـــــعـــــطـــــيـــــات اإلحـــــصـــــائـــــيـــــة
sواالقتصادية والتجارية

sعلومات التجاريةJنشر ا -

- اJـــشـــاركـــة في تـــنـــظـــيم الـــنـــظـــام الـــوطـــني لإلعالم
االقتصادي وسيره.

 5 - مـديريـة الـتقـنX والـشـؤون القـانونـيةs - مـديريـة الـتقـنX والـشـؤون القـانونـيةs وتـكلف

�ا يأتي :

- إعــداد اآللــيــات الــقــانــونــيــة لــلــســيــاســة الــتــجــاريـة
sوتكييفها وتنسيقها

- حتـلـيل الـتــنـظـيـمـات اJــتـعـلـقـة بـالــتـجـارة الـدولـيـة
واالتفاقات التجارية الدولية.

و تضم ثالث (3) مديريات فرعية :

أ - اJديرية الفرعية للتقنsXأ - اJديرية الفرعية للتقنsX وتكلف �ا يأتي :

- إعــداد الـنـصـوص الــتـشـريــعـيـة والــتـنـظــيـمـيـة ذات
الـطـابع الـعـام واخلـاص الـتـي تـقـتـرحـهـا مـخـتـلف الـهـيـئـات

sركزيةJالتابعة لإلدارة ا

- تـقييم وتكيـيف اآلليات التشـريعية والتـنظيمية
ومراعاة انسجامها.

sـديــريـة الــفـرعــيـة لــلـتــحـصــيـنــات الـتــجـاريـةJب - ا sـديــريـة الــفـرعــيـة لــلـتــحـصــيـنــات الـتــجـاريـةJب - ا 
وتكلف �ا يأتي :

- اقـتـــراح وإعـداد اآللـيـات اJـتـعـلـقـة بـالـتـحـصـيـنات
الــتـجــاريـة اJــتـضــمـنــة تــدابـيــر مـحــاربـة حتــطـيم األســعـار
والــتـدابــيـــر الــوقــائـيــة واحلــقــوق الــتـعــويــضــيــةs في إطـار

sاتفاقات التجارة الدولية

- مــعـــاجلـــة اJـــنـــازعـــات اJـــتـــعـــلـــقـــة بـــالـــتـــحـــصـــيـــنــات
التجارية.

ج -  اJديرية الفـرعية للتحـاليل القانونيةsج -  اJديرية الفـرعية للتحـاليل القانونيةs وتكلف
�ا يأتي :

- اJـــســـاهـــمـــة في وضع آلـــيـــات قـــانـــونــيـــة مـــتـــعـــلـــقــة
sبالسياسة التجارية

- حتليل االتفاقات الدولية للتعاون التجاري".

اJـــــادة اJـــــادة 5  :  :  يــــــنــــــــشــــــر هــــــذا اJـــــرســــــوم فـي اجلــــــريـــــدة
الـــرّســـمـــيّـــة لـــلـــجـــمــــهـــوريّــــــة اجلـــزائـــريّــــة الـــدّ�ـــقـــراطـــيّــــة

الشّعبيـّة.

حـرّر بــاجلـزائـر في 17 شـعــبـان عـام 1429 اJـوافق 19
غشت سنة 2008.
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مـرسوم رئـاسيمـرسوم رئـاسيّ مؤر مؤرّخ في أوخ في أوّل شـعبـان عام ل شـعبـان عام 1429 اJوافـق اJوافـق
3  غــغــشت ســنـة شت ســنـة s2008 يـتــضــمs يـتــضــمّن إنــهـاء مــهــام رئـيسن إنــهـاء مــهــام رئـيس

أركان الناحية العسكرية السادسة.أركان الناحية العسكرية السادسة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب مـرسـوم رئـاسيّ مـؤرّخ في أوّل شـعـبـان عام
1429 اJـوافـق 3 غــشت ســنـة 2008 تــنــهىs ابــتــداء من أوّل

غــشت ســنــة s2008 مــهــام الــعـــمــيــد ولــيــد صــلـــعــةs بــصــفــته
رئيسا ألركان الناحية العسكرية السادسة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـــرســــومـــان رئـــاســـيمـــرســــومـــان رئـــاســـيّــــان مـــؤرــــان مـــؤرّخـــان في خـــان في 30 رجـب عـــام  رجـب عـــام 1429
اJوافـق اJوافـق 2 غـشت سنة  غـشت سنة s2008 يـتضـمs يـتضـمّنـان إنهـاء مهامنـان إنهـاء مهام

مديرين للري في الواليات.مديرين للري في الواليات.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســــوم رئــــاسيّ مــــؤرّخ في 30 رجـب عـــام
1429 اJـوافـق 2 غــشت ســنـة 2008 تــنـهـى مـهــام الــسّــيـدين

Xاآلتي اســمـاهـمـا بــصـفـتــهـمـا مــديـرين لـلــري في الـواليـتـ
: Xأخري Xلتكليفهما بوظيفت sXاآلتيت

sفي والية األغواط sرشيد جودي -
- مراد هاملs في والية تبسة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســــوم رئــــاسيّ مــــؤرّخ في 30 رجـب عـــام
1429 اJــــوافـق 2 غـــشت ســـنـــة 2008 تـــنـــهـى مـــهـــام الــــسّـــيـــد

مــحـمـد الــشـريــف بــوعـبـد الــلهs بـصــفـتــه مـديــــرا لـلـــــري
في والية عX تيموشنتs إلحالته على التّقاعد.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــــرسرســــــومومــــان رئان رئــــــاساســــــيّــــان مان مــــــؤرؤّرخــــان في ان في 30 رجب ع رجب عــــام ام 1429
اJوافـق اJوافـق 2 غشت سنة  غشت سنة s2008 يتضمs يتضمّنان إنهاء مهامنان إنهاء مهام
نـنـــــــائائــــــبي مبي مــــديــديــــــــر بر بــــــوزارة الوزارة الــــتــــــهــــيــــــئــــــة الة الــــعــــــمـمـــــرانرانــــــيــيــــــة

والبـيئة - سـابقـا.والبـيئة - سـابقـا.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســــوم رئــــاسيّ مــــؤرّخ في 30 رجـب عـــام
1429 اJــــوافـق 2 غـــشت ســـنـــة 2008 تـــنـــهـى مـــهـــام الــــسّـــيـــد

بــلــقــاسم قــاتــرs بــصــفــتـه نـائـب مــديــر لــلــمــوارد الــبــشــريـة
sبـــوزارة الـــتـــهـــيــــئـــة الـــعـــمـــــرانـــيـــة والـــبـــيـــئـــة - ســــابـــقـــا

لتكليفــه بوظيفـة أخـرى.

�ــــوجب مــــرســـوم رئــــاسيّ مــــؤرّخ في 30 رجـب عـــام
1429 اJــوافـق 2 غـــشت ســـنــة 2008 تـــنــهـى مــهـــام الــسّـــيــدة

نــعــيــمـة بــوهاللs زوجــة حــفــاصيs بــصـفــتــهــا نـائــبــة مــديـر
للشؤون القانونية بوزارة التهيئة العمرانية والبيئة -

سابقاs لتكليفها بوظيفة أخـرى.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرســوم رئـاسيمـرســوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 30 رجب عـام  رجب عـام 1429 اJـوافـق  اJـوافـق 2
غـشت سنة غـشت سنة s2008 يتـضـمs يتـضـمّن إنهـاء مهـام نائب مـديرن إنهـاء مهـام نائب مـدير

بوزارة السياحة - سابقا.بوزارة السياحة - سابقا.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســـوم رئــــاسيّ مــــؤرّخ في 30 رجـب عـــام
1429 اJــوافـق 2 غـــشت ســـنـــة 2008 تـــنـــهـى مـــهـــام الـــسّـــيـــد

نــــــــــــــور الـــــدين أحـــــمــــد ســـــيــــدs بـــــصــــفـــــته نـــــائب مـــــديــــر
sلــلــتــقــيــيـس ورقــابــة اجلــودة بــوزارة الــســيــاحــة - ســابــقــا

لتكليفه بوظيفة أخـرى.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرســوم رئـاسيمـرســوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 30 رجب عـام  رجب عـام 1429 اJـوافـق  اJـوافـق 2
غـــشت ســـنـــة غـــشت ســـنـــة s2008 يـــتــــضـــمs يـــتــــضـــمّن إنــــهـــاء مـــهــــام مـــديـــرن إنــــهـــاء مـــهــــام مـــديـــر

التربية في والية جيجـل.التربية في والية جيجـل.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســـوم رئــــاسيّ مــــؤرّخ في 30 رجـب عـــام
1429 اJـوافـق 2 غــشت ســنـة 2008 تـنــهىs ابــتـداء من أوّل

مــارس ســنــة s2008 مــهـــام الــسّــيـــد بــشـــيــر وشنs بـــصــفــته
مديرا للتربية في والية جيجـل.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرســوم رئـاسيمـرســوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 30 رجب عـام  رجب عـام 1429 اJـوافـق  اJـوافـق 2
غـشت سنة غـشت سنة s2008 يـتضمs يـتضمّن إنـهاء مهـام نائبـة مديرن إنـهاء مهـام نائبـة مدير

بوزارة االتصال والثقافة - سابقا.بوزارة االتصال والثقافة - سابقا.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســـوم رئــــاسيّ مــــؤرّخ في 30 رجـب عـــام
1429 اJــوافـق 2 غـــشت ســـنــة 2008 تـــنــهـى مــهـــام الــسّـــيــدة

زهـــيـــــة جــوديs زوجـــــة بـن الــشـــيـخ احلــســــsX بـــصـــفـــتـــهـــا
نـــائــبـــــة مــديـــــر لــلـــعالقـــــات مـع اجلــمـــعــيـــــات الــثـــقــافـــيـــة
بــــوزارة االتـــصــــــال والــثـــقـــافــــة - ســــابـــقــــاs لــتـــكـــلــيـــفـــهــا

بوظيفــة أخــرى.

مراسيم فرديمراسيم فرديّة
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مـرســوم رئــاسيمـرســوم رئــاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 30 رجب عـام  رجب عـام 1429 اJـوافـق  اJـوافـق 2
غـشت سنة غـشت سنة s2008 يتضمs يتضمّن إنـهاء مهام مـدير اJركزن إنـهاء مهام مـدير اJركز

الوطني للمخطوطات.الوطني للمخطوطات.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســــوم رئــــاسيّ مــــؤرّخ في 30 رجـب عـــام
1429 اJوافـق 2 غشت سنة 2008 تنهى مهام السّيد مهدي

تيطافيs بصفته مديرا للمركز الوطني للمخطوطات.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـراسيـم مـراسيـم رئـاسـيرئـاسـيّة مـؤرة مـؤرّخـة في خـة في 30 رجب عـام  رجب عـام 1429 اJـوافـق اJـوافـق
2 غــشت ســنــة  غــشت ســنــة s2008 تــتــضــمs تــتــضــمّـن إنــهــاء مــهــام عــمــداءـن إنــهــاء مــهــام عــمــداء

كليات باجلامعات.كليات باجلامعات.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســــوم رئــــاسيّ مــــؤرّخ في 30 رجـب عـــام
1429 اJوافـق 2 غـشت سنة 2008 تنهى مـهام السّـيد قوال

مقنيs بصفته عميدا لكلية الطب بجامعة تلمسان.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســــوم رئــــاسيّ مــــؤرّخ في 30 رجـب عـــام
1429 اJــــوافـق 2 غـــشت ســـنـــة 2008 تـــنـــهـى مـــهـــام الــــسّـــيـــد

مــحــمــد مــجــاهـــدs بــصــفــته عــمــيــدا لـــكــلــيــة الــعــلــوم وعــلــوم
الهندسة بجامعة تيارتs بناء على طلبه.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
�ــــوجب مــــرســــوم رئــــاسيّ مــــؤرّخ في 30 رجـب عـــام
1429 اJوافـق 2 غـشت سنة 2008 تنهى مـهام السّيد أحمد

تـيـسهs بـصــفـته عـمـيـدا لـكـلـيـة الـعـلـوم االقـتـصـاديـة وعـلـوم
التسيير بجامعة تيزي وزوs بناء على طلبه.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرســوم مـرســوم رئــاسيرئــاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 30 رجب عـام  رجب عـام 1429 اJـوافـق  اJـوافـق 2
غـــشت ســـنــة غـــشت ســـنــة s2008 يـــتـــضـــمs يـــتـــضـــمّن إنـــهــاء مـــهـــام اJـــديــــرن إنـــهــاء مـــهـــام اJـــديــــر
الـعـــامالـعـــامّ لــديــوان الـتـرقــيـــة والـتــسـيـيــــر الـعـقــــاري لــديــوان الـتـرقــيـــة والـتــسـيـيــــر الـعـقــــاري

في واليـة اJديـة.في واليـة اJديـة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســــوم رئــــاسيّ مــــؤرّخ في 30 رجـب عـــام
1429 اJــــوافـق 2 غـــشت ســـنـــة 2008 تـــنـــهـى مـــهـــام الــــسّـــيـــد

محـفـوظ رضـوانيs بـصـفته مـديـرا عـامـا لديـوان الـتـرقـية
والـــتــــســـيـــيـــر الـــعـــقـــــاري في واليــــــة اJـــديـــــةs لـــتـــكـــلـــيـــفــه

بوظيفــة أخــرى.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرســوم مـرســوم رئــاسيرئــاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 30 رجب عـام  رجب عـام 1429 اJـوافـق  اJـوافـق 2
غــشت ســنــة غــشت ســنــة s2008 يـــتــضــمs يـــتــضــمّن إنـــهــاء مــهــام مـــفــتــشــةن إنـــهــاء مــهــام مـــفــتــشــة

.XهنيJبوزارة التكوين والتعليم ا.XهنيJبوزارة التكوين والتعليم ا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســــوم رئــــاسيّ مــــؤرّخ في 30 رجـب عـــام
1429 اJــوافـق 2 غـــشت ســـنــة 2008 تـــنـــهىs ابـــتــداء من 13

sمـهـام الــسّـيـدة راضـيــة شـريف خـوجـة s2008 مــارس سـنـة
sXـهــنـيـJبـصــفـتــهـا مــفـتـشــة بـوزارة الــتـكــوين والـتــعـلــيم ا

بسبب الـوفــاة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرســوم رئــاسيمـرســوم رئــاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 30 رجب عـام  رجب عـام 1429 اJـوافـق  اJـوافـق 2
غـشت سـنة غـشت سـنة s2008 يتـضـمs يتـضـمّن تـعـيـX مديـرين ألمالكن تـعـيـX مديـرين ألمالك

الدولة في الواليات.الدولة في الواليات.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســــوم رئــــاسيّ مــــؤرّخ في 30 رجـب عـــام
1429 اJــوافـق 2 غـــشت ســـنــة 2008 يـــعــيّـن الــسّـــادة اآلتـــيــة

أسماؤهم مديرين ألمالك الدولة في الواليات اآلتية :
sفي والية الشلف sعز الدين موسار -
sفي والية بسكرة sحفيظ خير الدين -
sفي والية البيض sخلميسي بوادي -

- محمد الصالح غشيرs في والية غرداية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرســوم رئــاسيمـرســوم رئــاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 30 رجب عـام  رجب عـام 1429 اJـوافـق  اJـوافـق 2
غـشت سنة غـشت سنة s2008 يتـضمs يتـضمّن تـعيـX مديـرين للـحفظن تـعيـX مديـرين للـحفظ

العقاري في الواليات.العقاري في الواليات.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســــوم رئــــاسيّ مــــؤرّخ في 30 رجـب عـــام
1429 اJــوافـق 2 غـــشت ســـنــة 2008 يـــعــيّـن الــسّـــادة اآلتـــيــة

أسماؤهم مديرين للحفظ العقاري في الواليات اآلتية :

sفي والية األغواط sحكيم طشوش -

sفي والية سعيدة sبومدين ونداجي -

- بلقاسم حصبايةs في والية تيسمسيلت.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مرسمرسـوم رئوم رئـاسياسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 30 رجب عام  رجب عام 1429 اJوافـق  اJوافـق 2
غـشت سشت سـنة نة s2008 يs يـتـضمضمّن تن تـعـيـX مX مـديديـر الر الـشـباكباك
الالـوحوحـيـد غيد غيـر اJر اJـركركـزي لزي لـلوكلوكـالالـة الة الـوطوطـنينيـة لة لـتـطـويروير

االستثمار في والية بجاية.االستثمار في والية بجاية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســــوم رئــــاسيّ مــــؤرّخ في 30 رجـب عـــام
1429 اJوافـق 2 غشت سنة 2008 يعيّن الـسّيد عبد الكر�

عــوامs مـــديــرا لــلــشـــبــاك الــوحــيـــد غــيــر اJــركـــزي لــلــوكــالــة
الوطنية لتطوير االستثمار في والية بجاية.
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مـــرســــومـــان رئـــاســـيمـــرســــومـــان رئـــاســـيّــــان مـــؤرــــان مـــؤرّخـــان في خـــان في 30 رجـب عـــام  رجـب عـــام 1429
Xــنـــان تــعــيــXيـــتــضــميـــتــضــمّــنـــان تــعــيــ s s2008 ــوافـق 2 غـــشت ســـنــة  غـــشت ســـنــةJــوافـق اJا

.Xمديرين للمناجم والصناعة في واليت.Xمديرين للمناجم والصناعة في واليت
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســــوم رئــــاسيّ مــــؤرّخ في 30 رجـب عـــام
1429 اJــوافـق 2 غـــشت ســـنــة 2008 يـــعــيّـن الــسّـــيــد عـــدنــان

رضا أميرs مديرا للمناجم والصناعة في والية البويرة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســــوم رئــــاسيّ مــــؤرّخ في 30 رجـب عـــام
1429 اJـوافـق 2 غــشت سـنـة 2008 تــعـيّن اآلنـســــة فـــريـدة

بن ساJةs مديرة للمناجم والصناعة في والية اJدية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرســوم رئــاسيمـرســوم رئــاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 30 رجب عـام  رجب عـام 1429 اJـوافـق  اJـوافـق 2
غــشت سـنـة غــشت سـنـة s2008 يـتـضــمs يـتـضــمّن تـعــيـX مـديــرين لـلـرين تـعــيـX مـديــرين لـلـري

.Xفي واليت.Xفي واليت
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســــوم رئــــاسيّ مــــؤرّخ في 30 رجـب عـــام
1429 اJــوافـق 2 غــشت ســنــة 2008 يــعـــيّن الــسّــيــدان اآلتي

: Xاآلتيت Xاسماهما مديرين للري في الواليت
sفي والية تبسة sرشيد جودي -

- مراد هاملs في والية عX تيموشنت.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرســوم رئــاسيمـرســوم رئــاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 30 رجب عـام  رجب عـام 1429 اJـوافـق  اJـوافـق 2
غــشت ســنــة غــشت ســنــة s2008 يــتــضــمs يــتــضــمّـن تــعــيــX مــديــر اJـواردـن تــعــيــX مــديــر اJـوارد
الـبـشـريـة والـتــكـوين بـوزارة الـتـهـيــئـة الـعـمـرانـيـةالـبـشـريـة والـتــكـوين بـوزارة الـتـهـيــئـة الـعـمـرانـيـة

والبيئة والسياحـة.والبيئة والسياحـة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســــوم رئــــاسيّ مــــؤرّخ في 30 رجـب عـــام
1429 اJــوافـق 2 غــشت ســنـة 2008 يــعــيّن الــسّــيــد بــلـقــاسم

قاترs مديرا للموارد البشرية والتكوين بوزارة التهيئة
العمرانية والبيئة والسياحة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرســوم رئــاسيمـرســوم رئــاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 30 رجب عـام  رجب عـام 1429 اJـوافـق  اJـوافـق 2
غـــشت ســـنــة غـــشت ســـنــة s2008 يــتـــضـــمs يــتـــضـــمّن تــعـــيـــX نــائب مـــديــرن تــعـــيـــX نــائب مـــديــر

بوزارة التهيئة العمرانية والبيئة والسياحة.بوزارة التهيئة العمرانية والبيئة والسياحة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســــوم رئــــاسيّ مــــؤرّخ في 30 رجـب عـــام
1429 اJوافـق 2 غـشت سنة 2008 يعيّـن السّيـد نور الدين

أحمد سيدs نـائب مدير خملطط جودة السـياحة واحلمامات
اJعدنية بوزارة التهيئة العمرانية والبيئة والسياحة.

مـرســوم رئــاسيمـرســوم رئــاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 30 رجب عـام  رجب عـام 1429 اJـوافـق  اJـوافـق 2
غــشت ســنـة غــشت ســنـة s2008 يـتــضـمs يـتــضـمّن تــعـيــX مـديــرة تـقــيـيمن تــعـيــX مـديــرة تـقــيـيم
الــدالــدّراسـات الــبـيـئــيـة في اJــديـريـة الــعـامــة لـلـبــيـئـةراسـات الــبـيـئــيـة في اJــديـريـة الــعـامــة لـلـبــيـئـة
والـتـنمـيـة اJـسـتدامـة بـوزارة الـتهـيـئـة العـمـرانـيةوالـتـنمـيـة اJـسـتدامـة بـوزارة الـتهـيـئـة العـمـرانـية

والبيئة والسياحـة.والبيئة والسياحـة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســــوم رئــــاسيّ مــــؤرّخ في 30 رجـب عـــام
1429 اJـوافـق 2 غــشت ســنـة 2008 تــعــيّن الـسّــيــدة نـعــيــمـة

بــــوهاللs زوجــــة حـــفــــاصيs مــــديـــرة لــــتــــقـــيــــيم الــــدّراســـات
البـيئيـة في اJديـرية العـامة للـبيئـة والتنـمية اJـستدامة

بوزارة التهيئة العمرانية والبيئة والسياحة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرســوم رئــاسيمـرســوم رئــاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 30 رجب عـام  رجب عـام 1429 اJـوافـق  اJـوافـق 2
غــشت سـنـة غــشت سـنـة s2008 يـتـضـمs يـتـضـمّن تــعـيـX مـديـرة تـطـويـرن تــعـيـX مـديـرة تـطـويـر

الفنون وترقيتها بوزارة الثقافة.الفنون وترقيتها بوزارة الثقافة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســــوم رئــــاسيّ مــــؤرّخ في 30 رجـب عـــام
1429 اJــوافـق 2 غــشت ســنــة 2008 تــعــيّـن الــسّــيـــدة زهــيــة

جوديs زوجـة بن الشيخ احلـسsX مـديرة لتـطوير الـفنون
وترقيتها بوزارة الثقافة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرســوم رئــاسيمـرســوم رئــاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 30 رجب عـام  رجب عـام 1429 اJـوافـق  اJـوافـق 2
غــشت سـنـة غــشت سـنـة s2008 يـتــضـمs يـتــضـمّن تـعــيـX مــديـر الـثــقـافـةن تـعــيـX مــديـر الـثــقـافـة

في والية سطيف.في والية سطيف.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســــوم رئــــاسيّ مــــؤرّخ في 30 رجـب عـــام
1429 اJــوافـق 2 غــشت ســنــة 2008 يــعـــيّن الــسّـــيــد مـــحــمــد

زتيليs مديرا للثقافة في والية سطيف.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرســوم رئــاسيمـرســوم رئــاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 30 رجب عـام  رجب عـام 1429 اJـوافـق  اJـوافـق 2
غـــشت ســـنــة غـــشت ســـنــة s2008 يــتـــضــمs يــتـــضــمّن تــعــيـــX اJــديــر الــعــامن تــعــيـــX اJــديــر الــعــام
لــديــوان الــتــرقــيــة والــتــســيــيــر الــعــقــــاري لــواليــــةلــديــوان الــتــرقــيــة والــتــســيــيــر الــعــقــــاري لــواليــــة

بــرج بوعـريـريج.بــرج بوعـريـريج.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســــوم رئــــاسيّ مــــؤرّخ في 30 رجـب عـــام
1429 اJـوافـق 2 غــشت سـنـة 2008 يــعـيّن الــسّـيـد مــحـفـوظ

رضــوانـيs مـــديــرا عـــامـــا لـــديـــوان الـــتـــرقــيـــة والـــتـــســـيـــيــر
العقاري لوالية برج بوعريريج.
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وزارة التعليم العالي والبحث العلميوزارة التعليم العالي والبحث العلمي
قـرار رار مؤرخ في مؤرخ في 14 ج جـمـادى الثادى الثـانانـيـة عام ة عام 1429 اJ اJـوافق وافق 18
يــــونونــــــيــــــو سو ســــــنــــة ة s2008 يs يــــــحــــــدد دفدد دفــــــتــــــر شر شــــروط تروط تــــــســــــلــــــيميم

رخصة إنشاء مؤسسة خاصة للتكوين العالي.رخصة إنشاء مؤسسة خاصة للتكوين العالي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

sإن وزير التعليم العالي والبحث العلمي

- �قتضى األمر رقم 66  - 156 اJؤرخ في  18 صفر
عـام  1386 اJـوافق 8 يـونـيـو سـنة  1966 واJـتـضـمن قـانون

sتممJعدل واJا sالعقوبات

- و�ـــــــقـــــــتـــــــضـى األمـــــــر رقم 75 - 58 اJــــــــؤرخ في 20
رمــــضــــان عــــام 1395 اJــــوافق 26 ســــبـــــتــــمــــبـــــر ســــنــــة 1975

 sتممJعدل واJا sدنيJتضمن القانون اJوا

- و�ــــــقــــــتــــــضـى األمــــــر رقـم 75 - 59  اJــــــؤرخ في 20
رمــــضــــان عــــام 1395 اJــــوافق 26 ســــبـــــتــــمــــبـــــر ســــنــــة 1975

sتممJعدل واJا sتضمن القانون التجاريJوا

- و�قـتضى الـقانون رقم 99 - 05 اJؤرخ في 18 ذي
احلــجــة عـام  1419 اJـوافق 4 أبــريل ســنـة 1999 واJــتــضـمن

sتممJعدل واJا sالقانون التوجيهي للتعــليم العالي

- و�ــــقــــتــــضى اJــــرســــوم الــــتــــنـــفــــيــــذي رقم 94 � 260
اJــــؤرخ في 19 ربــــيـع األول عــــام  1415 اJــــوافق 27 غــــشت
سـنـة 1994 الــذي يـحــدد صالحـيــات وزيـر الــتـعــلـيم الــعـالي

sوالبحث العلمي
يقــرر ما يأتي :يقــرر ما يأتي :

اJـادة اJـادة األولى األولى : تطـبـيـقـا ألحـكـام اJادة  43 مـكرر 1 من
الــقــانـون رقم 99 - 05 اJــؤرخ في 18 ذي احلــجــة عـام 1419
اJوافق 4 أبريل سنة 1999 واJتضـمن القانون التوجيهي
لــلـتـعــلـيم الــعـاليs اJـعــدل واJـتـمـمs يـهـدف هــذا الـقـرار إلى
حتـــديـــد شــروط تـــســلـــيم رخـــصــة إنـــشـــاء مــؤســـســة خـــاصــة

للتكوين العالي.
اJــادةاJــادة 2 : : يــلـــحق دفـــتــر الـــشـــروط اJــذكـــور في اJــادة

األولى أعاله بهذا القرار.
اJـادةاJـادة 3 : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرســمـيـة

للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.
حـــرر بـــاجلـــزائـــر في 14 جـــمـــادى الـــثـــانـــيـــة عــام 1429

اJوافق 18 يونيو سنة 2008.
رشيـد حراوبيةرشيـد حراوبية

قرارات8 مقرقرارات8 مقرّرات8 آراءرات8 آراء
اJلحقاJلحق

دفتر شروط تسليم رخصة إنشاء مؤسسة خاصةدفتر شروط تسليم رخصة إنشاء مؤسسة خاصة
للتكوين العالي وتنظيمها وسيرهاللتكوين العالي وتنظيمها وسيرها

الفصل الفصل األولاألول
أحكام أحكام عامةعامة

اJـادة األولى :اJـادة األولى : يهـدف دفـتـر الشـروط هـذا إلى حتـديد
الـــشــروط والــقـــواعــد اJــنـــظــمــة لــســـيــر اJــؤســـســة اخلــاصــة

للتكوين العالي.

اJــادةاJــادة 2 : : عـالوة عـــلى األحــــكـــام الــــواردة في اJـــادة 43
مكرر 1 من القانون رقم 99 - 05 اJؤرخ في 18 ذي احلجة
عام  1419 اJوافق 4 أبـريل سنة 1999 واJتـضمن الـقانون
التوجيهي للتعــليم العاليs اJعدل واJتممs يخضع إنشاء
مـؤسسة خـاصة لـلتـكوين العـالي وفتـحهـا واستـغاللها إلى

الشروط احملددة في دفتر الشروط هذا.

الفصل الفصل الثانيالثاني
إجراءات إجراءات وشروط منح الرخصةوشروط منح الرخصة

اJـادةاJـادة 3 : : إضـافــة إلى الــشـروط الــواردة في اJـادة 43
مكرر 1 من الـقانون رقم 99 - 05 اJؤرخ في 18 ذي احلجة
عام  1419 اJوافق 4 أبـريل سنة 1999 واJتـضمن الـقانون
الــتــوجــيـهـي لـلــتــعــــلـيـم الـعــاليs اJــعــدل واJــتـمـمs يـجب أن
يـحـتوي طـلب مـلف فتح مـؤسـسة خـاصـة للـتكـوين الـعالي

على الوثائق واJعلومات اآلتية :
- دفتـر الشـروط هذا مـوقع ومؤشـر علـيه من طرف

 sؤسسة اخلاصةJمسؤول ا
 - نــســـخـــة مــصـــادق عـــلــيـــهــا مـن الــقـــانـــون األســاسي

s للمؤسسة
sؤسسة  و مكان إجراء التكوينJمقر ا -

- الــــســــيــــرة الـــــذاتــــيــــة لــــلـــــمــــســــؤول الــــبـــــيــــداغــــوجي
sللمؤسسة

sزمع فتحهاJفرع أو فروع التكوين ا -
s إمكانيات التأطير البيداغوجي واإلداري  -

s توقع للطلبةJالعدد ا -
sؤسسةJدير اJ شهادة اجلنسية اجلزائرية -

- مـسـتخـرج من صـحيـفـة السـوابق الـقضـائـية Jـدير
اJؤسسة.
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يـجب عـلى اJـؤسـسـة اخلـاصـة لـلـتـكـوين الـعـالي إعالم
الـطــلــبـة بــالــنـظــام الـداخــلي لــلــمـؤســسـة أثــنــاء الـتــســجـيل

وإلصاقه في أماكن �كن اإلطالع عليه.

اJــــادة اJــــادة 10 : : يــــنــــبـــغي أن تــــتـــوفــــر اJـــؤســــســـة اخلــــاصـــة
للتكوين العالي على مجلس إدارة ومجلس علمي.

اJـادة اJـادة 11 : : يــتـشــكل اجملـلس الــعـلــميs في ثـلــثـيه (3/2)
عـلى األقلs من مـدرسX مـتـعـاقدين دائـمـX حـائـزين على
شـــهـــادة تـــؤهـــلـــهـم عـــلى األقـل لـــرتـــبـــة أســـتــــاذ مـــســـاعـــد في

التعليم العالي.
 يعX الوزير اJـكلف بالتعليـم العالي مدرسا يعمل
في مـؤسـسـة عـمـومـيـة لـلـتـعـلـيم الـعـالي حلـضـور اجلـلـسـات

وتمثيله في اجمللس العلمي.

اJــادة اJــادة 12 : : يــجب عـــلى اJـــؤســســة اخلـــاصــة لـــلــتـــكــوين
العالي أن تشمل في نـظامها الداخليs إضافة إلى الهيكل

اإلداري ما يأتي:
- هـــيــكال بـــيــداغــوجـــيــا يــكـــلف بــتـــنــظـــيم الــدراســات

s واالمتحانــــــات والتربصات
- مصلحة لشؤون الطلبة.

اJادة اJادة 13 :  : تخـضع اJؤسـسة اخلاصـة للـتكـوين العالي
لإلدارة الفعـليـة والدائمـة Jسـؤول بيداغـوجي تتـوفر فيه

الشروط اآلتية:
s أن يتمتع باجلنسية اجلزائرية -

- أن يكون حاصال عـلى شهادة الدكتوراه s أو شهادة
تـــــؤهـــله عــلـى األقل لــرتـــبــة أســـتــاذ مـــســاعـــد في الـــتــعـــلــيم

s العالي
- أن يـــثـــبـت جتـــربـــة مـــهــــنـــيـــة ال تـــقـل عن خـــمس (5)

sسنوات في نشاطات التكوين العالي
- أن ال يــكــون قـد تــعــرض لــعـقــوبــة تــأديـبــيــة بــسـبب

s هنيةJسلوك مخالف لألخالق ا
- أن يكون متمتعا باحلقوق اJدنية .

يــجب أن تــرفق الــوثـائق الــثــبـوتــيــة لـهــذه الــشـروط
�لف الفتح .

يــخــضع تــعـــيــX اJــســؤول الــبــيــداغــوجي لــلــمــوافــقــة
اJسبقة للوزير اJكلف بالتعليم العالي .

في حـالـة تــغـيـيـر اJـسـؤول الـبـيــداغـوجي لـلـمـؤسـسـة
اخلـاصة يـجب تـبـيلغ الـوزيـر اJـكلف بـالـتعـلـيم الـعالي في

أجل ال يتعدى األسبوع اJوالي.

اJـــــادة اJـــــادة 14 : : في حــــــالـــــة شــــــغـــــور مــــــنـــــصـب اJـــــســـــؤول
الــبــيــداغـــوجي يــتــولى هـــذه اJــهــمــة بــصـــفــة مــؤقــتــة s أحــد
أسـاتذة هيئة الـتدريس التابـعة للمـؤسسة اخلاصةs أو أي

4  : يـــتـــعـــX عـــلى الـــشـــخص اJـــؤهل لـــتـــمــثـــيل اJــادة اJــادة 
اJـــؤســســـة s إثــبـــات رأس مــال الـــشــركــة الـــذي يــنـــبــغي أن
يـــســــاوي عـــلى األقـل رأســـمـــال الــــشـــركـــة الــــذي يـــقـــتــــضـــيه

التشريع اJعمول به إلنشاء شركة أسهم.

اJــادة اJــادة 5  : يـــنــبـــغي عـــلى الــشـــخص اJـــؤهل لـــتــمـــثــيل
اJــؤســســة s أن يــثــبـت في بــدايــة كل ســنــة جــامــعــيــةs لــدى
الوزارة اJـكـلـفة بـالـتـعلـيم الـعالـيs اكتـتـابه لكـفـالـة بنـكـية
تسمح بسد النـفقات اJترتبة عن حاالت الغلق اJنصوص
عــلـــيــهـــا في اJــادة 43 مـــكــرر 12 من الـــقـــانــون رقم 99 - 05
اJــــــؤرخ في 18 ذي احلــــــجــــــة عــــــام  1419 اJــــــوافق 4 أبــــــريل
ســنــة  1999 واJــتــضــمـن الــقــانـــون الــتــوجــيـــهي لــلــتـــعــــلــيم

العاليs اJعدل واJتمم.
 اJـادة اJـادة 6  : تـتم مــراقـبــة مــطـابــقـة مــلف الــفـتح أثــنـاء
إيــــداعه مـن طــــرف اJـــصــــالـح اJــــعــــنـــيــــة لـإلدارة اJــــركــــزيـــة

للوزير اJكلف بالتعليم العالي.

وبعد اJراقبةs يسلم وصل إيداع ملف الفتح.

اJـادة اJـادة 7 :  : يــتم الـفــصل فـي طـلـب مـنح رخــصــة إنــشـاء
مـــؤســـســـة خــاصـــة لـــلــتـــكـــوين الـــعـــالي خالل الـــشـــهــرين (2)

اJواليX لتاريخ تسليم وصل إيداع اJلف.
يـــتــــضـــمن فــــحص مـــلـف الـــفـــتـح مـــراقــــبـــة مـــطــــابـــقـــة
محـتـواه مع الـشـروط اJـنـصـوص عـلـيـهـا في الـقانـون رقم
99 - 05 اJـــــؤرخ في 18 ذي احلـــــجــــــة عـــــام  1419 اJـــــوافق 4

أبـريل سنة 1999 واJـتضمن القـانون التـوجيهي للـتعــليم
العـاليs اJعـدل واJتـممs وأحكـام دفتـر الشـروط هذا. وكذا

اJراقبة اJيدانية في عX اJكان.

يــؤدي كـل حتــفظ أو طــلب مــعـــلــومــات إضــافــيــة s إلى
تـــأجــيل الـــبت في طـــلب احلـــصــول عـــلى الــرخـــصــة دون أن

تتجاوز الفترة اإلجمالية األربعة (4) أشهر .

8 : : في حـــالــــة رفض مـــلف الــــفـــتحs يــــعـــلل هـــذا اJــادة اJــادة 
الرفض ويبلغ كتابيا للشخص اJؤهل لتمثيل اJؤسسة. 

�ــكن هــذا األخـيــرs إيــداع طـعن لــدى الــوزيـر اJــكـلف
بـــالـــتـــعـــلـــيم الـــعـــالي في أجـل شـــهـــر واحــد ( 1) ابـــتـــداء من
تـاريخ تبـلـيغ الـرفض. ويـتم الـفـصل في هـذا الـطعن خالل

الشهـــر اJوالي إليداعه. 

الفصل الفصل الثالثالثالث
تنظيم تنظيم اJؤسسة اخلاصة للتكوين العالياJؤسسة اخلاصة للتكوين العالي

9 : : يــنــبــغي عــلى اJــؤســســة اخلــاصــة لــلــتــكــوين اJـادة اJـادة 
الــعــالي أن تـعــد نــظـامــهــا الـداخــلي وتــعـرضه عــلى الــوزيـر

اJكلف بالتعليم العالي للمصادقة عليه.
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sبشـكل خاص حتـديد رزنـامة الدروس اخلـاصة بـكل شهادة
وتــاريخ انـطالق و إنــهـاء الــدروسs و تـاريـخ االمـتــحـانـات

واJداوالت بناء على اقتراح من مجلسها العلمي.
و يـــجب أن يـــبـــلغ نـــظـــام الـــتـــســـيـــيـــر الــبـــيـــداغـــوجي
ورزنـــامــة الــتــعــلــيم s لـــلــوزيــر اJــكــلف بــالــتـــعــلــيم الــعــالي

والطلبة واJوظفX عند بداية كل سنة جامعية.

اJـادة اJـادة 18 :  : تـنــظم و تـســيـر اJـداوالت من طــرف جلـنـة
االمـتـحـانــات. يـرأس هـذه  الــلـجـنــة مـدرس مـثـبـت بـرتـبـة

أستاذ يعينه الوزير اJكلف بالتعليم العالي .

19 :  : يــتـعــX عــلى اJــؤســســة اخلـاصــة لــلــتــكـوين اJـادة اJـادة 
الـعالي أن تشرح في نـظامها الـداخليs مختـلف اخملالفات
والــغش في االمـــتــحــانs وكـــذا الــعــقــوبـــات اJــنــجـــرة عــنــهــا
واإلجــــراءات الــــتي تــــتــــخــــذ حــــيــــال الــــغــــيــــابــــات أو حـــاالت

الالنضباط اJالحظة واJثبتة.

الفصل الفصل اخلامساخلامس
مستخدمو مستخدمو التدريسالتدريس

اJــــادة اJــــادة 20 : : يــــنـــــبــــغـي أن تــــبــــرّر اJـــــؤســــســـــة اخلــــاصــــة
لــلــتـكــوين الــعــالي وجـود مــســتــخـدمــX مــدرسـX لــضــمـان
الــتـأطــيـر الـبــيـداغـوجـي لـلـتــكـوين الــعـالي اJـقــتـرح والـذي
يـكون مـستـوى التـدريس فـيه مسـاويا عـلى األقل Jسـتوى
الـتــعــلـيم اJــضــمـون في اJــؤسـســات الــعـمــومـيــة لــلـتــكـوين

العالي .
اJــــادة اJــــادة 21 : : يــــنــــبـــغي أن تــــتـــوفــــر اJـــؤســــســـة اخلــــاصـــة
لــلــتــكــوين الــعــالي عــلـى مــســتـخــدمـي تــدريس  يــضــمــنـون

نسبة تأطير يساوي على األقل :
-  مــــدرس لـ  25 طــــالـــبــــا في تــــخــــصــــصـــات الــــعــــلـــوم

 sالدقيقة و التكنولوجيا
- مــــدرس لـ  30 طــــالــــبــــا في تــــخــــصــــصــــات الــــعــــلــــوم

اإلنسانية و االجتماعية.

22 : : يــــــجـب أن يــــــشــــــمـل عــــــدد مــــــســــــتــــــخــــــدمي اJـــــادة اJـــــادة 
XدرسJنسـبة من ا sادة 20 أعالهJذكـور في اJالتـدريس ا
اJــتـعــاقــديـن بـصــفــة دائــمــة تــبــلغ حــدود اخلــمــســX بــاJــائـة

(50%)  كحد أدنى من اجملموع العام.

و يلـزم اJـدرسون اJـتعـاقـدون بصـفة دائـمـة بضـمان
نصـف مقـدار الـتعـلـيم اJـبرمجs كـحـد أدنىs في كل مـسار
تــكــوين يــتــوج بــشــهــادة حتــصـلـت فـيــهــا اJــؤســســة اخلــاصـة
لــلــتــكــوين الـــعــالي عــلى رخــصــة مـن قــبل الــوزيــر اJــكــلف

بالتعليم العالي.

اJـادة اJـادة 23 :  : يـســهـر مــديـر اJـؤســسـة اخلـاصــة لـلــتـكـوين
الـعالي عـلى أن يـحـترم اJـسـتـخدمـون والـطـلبـة أخالقـيات

sادة 13 أعالهJـذكـورة في اJشخص تـتـوفر فـيه الـشروط ا
بـــاســـتـــثـــنـــاء الـــشـــرط اJـــتـــعـــلق بـــاألقـــدمـــيـــة  في ¨ـــارســـة

نشاطات التكوين العالي .
يــــجـب أال تـــتــــعــــدى مــــدة شــــغــــور مــــنـــصـب اJــــســـؤول

البيداغوجي عشرة (10) أيام.
 يــنــبـــغي أال تــتــعـــدى مــدة شــغل هـــذه اJــهــمـــة بــصــفــة
مؤقـتـة ثالثة (3)  أشهـر ابـتـداء من تاريخ شـغـور مـنصب

اJسؤول البيداغوجي .
الفصل الرابـعالفصل الرابـع

التعليمالتعليم

القسم القسم األولاألول
التعليم اJضمونالتعليم اJضمون

اJــادة اJــادة 15 :  : يـــجب أن تـــكـــون كل شــهـــادة ¨ـــنـــوحــة من
قـبل مــؤسـسـة خــاصـة لـلــتـكـوين الــعـالي تـتــويـجـــا لـتــعـلـيم
ولـنظـام دراسات يتـطابق مع أحـكام اJادة 16 من الـقانون
رقم 99 - 05 اJـؤرخ في 18 ذي احلـجة عام  1419 اJـوافق 4
أبـريل سنة1999 واJتضـمن القـانون الـتوجـيهي لـلتـعــليم

العاليs اJعدل واJتمم.

اJادة اJادة 16 :  : طـبقا ألحـكام  الفـقرة الثـانية من اJادة 43
مكرر 6 من القانون رقم 99 - 05 اJؤرخ في 18 ذي احلجة
عام  1419 اJوافق  4 أبريل سنة 1999 واJتـضمن القانون
الـتـوجـيهي لـلـتـعـــليم الـعـاليs اJـعـدل واJتـممs يـتـعـX على
اJــؤســســة اخلــاصــة لــلــتــكــوين الــعــالي أن تــقــدم إلى وزارة

التعليم العالي للمصادقة ما يأتي: 
- بــرامج ومــحــتــويـات الــتــعــلــيمs ومــنــاهج الــتـكــوين

sوكذا نظام الدراسات
- شكل الـتعـليم اJـقدم بـالنـسبـة لكل وحـدة تعـليـمية
أو (دروس نــظــريــة وأعــمـال مــوجــهــة  وأعــمــال تـطــبــيــقــيـة
وتـــربــــصــــات في وسـط مـــهــــني ...) و طــــبــــيـــعــــة الــــوحـــدات
الـتـعلـيـمـيـة أو (أساسـيـة أواخـتيـاريـة أوأفـقيـة...) ومـدتـها

sومعامالتها و �ط تقييمها
- التأطير البيداغوجي.

بـالـنسـبـة لكـل تخـصص سـواء كان مـضـمونـا أو غـير
مضمون من قبل اJؤسسات العمومية للتعليم العالي.

يـنبغي تـبلـيغ هذه اJـعلومـات للـطلبـة عنـد بداية كل
سنة جامعية.

القسم القسم الثانيالثاني
التسيير التسيير البيداغوجي ومراقبة اJعارفالبيداغوجي ومراقبة اJعارف

اJـادة اJـادة 17 : : حتـدد اJــؤسـسـة اخلــاصـة لـلــتـكـويـن الـعـالي
جـهـاز الــتـسـيــيـر الـبــيـداغـوجـي لـلـتـعــلـيم . ويــتـعـX عــلـيـهـا
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Xـــؤســـســــات اخلـــاصـــة لـــلـــتـــكــــوين الـــعـــالـي لـــلـــمـــتـــرشـــحـــJا
احلاصـلX عـلى شهـادة التـعلـيم الثـانوي أو شـهادة أجـنبـية

معترف �عادلتها.

يـخـضع هـذا الـتـسـجـيل إلى الـشـروط الـبـيـداغـوجـيـة
احملـــددة في اJــنــشــور اJــتــعــلق بـــالــتــســجــيل األوَلي حلــمــلــة
شــهــادة الــبــكــالــوريــا اجلــدد وتــوجــيــهــهم بــعــنــوان كل ســنــة

جامعية .

اJــــادة اJــــادة 29 : : طـــبــــقـــا لـــلـــمـــادتـــX  12 و 43 مـــكـــرر 7 من
الــقــانـون رقم 99 - 05 اJــؤرخ في 18 ذي احلــجــة عـام 1419
اJوافق 4 أبريل سنة 1999 واJتضـمن القانون التوجيهي
لـلتعـــليم الـعاليs اJـعدل واJـتممs يفـتح االلتـحاق بـالطور
sـــــؤســــســـــات اخلــــاصـــــة لــــلـــــتــــكـــــوين الـــــعــــاليJالــــثـــــاني في ا
لـلمـتـرشـحX احلـاصـلـX على شـهـادة لـيسـانس أو شـهادات
أجـنبـية معـترف �ـعادلـتهـا وذلك حسب قـدرة االستـيعاب

وإمكانيات التأطير .

sـؤسـسـة اخلـاصـة لـلـتـكـوين الـعـاليJـادة 30 : : تـلـزم اJـادة اJا
بــــإبـــــرام عــــقـــــد تــــكـــــوين مـع الــــطـــــالبs حتـــــدد فــــيـه حــــقــــوق
وواجــــبــــات الـــــطــــرفــــsX وفـق الــــنــــمــــوذج اJــــرفـق بــــدفــــتــــر

الشروط هذاs السيما :

sمكان ومدة التكوين وتاريخ انطالق التكوين -

sتوجة للتكوينJالشهادة ا -

sمجـمل مـسـار التـكـوين وعـدد السـاعـات اإلجـمالي -
 sإضافة إلى عدد ساعات لكل تعليم نظري وتطبيقي

sوكيفيات التسديد s تكلفة التكوين -

- اإلشـــارة إلى احـــتـــرام الـــنـــظـــام الـــداخـــلي من قـــبل
الطرفX اJتعاقدين.

31 : : يــتـعــX عــلى اJــؤســســة اخلـاصــة لــلــتــكـوين اJـادة اJـادة 
الــعـاليs مـسـك سـجل يـبــX فـيه حــالـة تـســجـيالت الـطــلـبـة

لكـــل تكوين مضمون.
يـنــبـــغي أن يــــكـون الــســجل مــؤشـرا ومــوقـعـا عــلـيه
من قــــبل اJــصــالح اJــؤهــلــة بــالــوزارة اJــكــلــفــة بــالــتــعــلــيم

العالي.
 يـــكــــون الــــســـجـل مـــرجــــعــــا إلثـــبــــات الــــتـــســــجــــيل في
الـــــدراســـــات و االمـــــتـــــحــــانــــــــاتs ويـــــجـب أن يـــــوضع حتت

تصرف الوزارة اJكلفة بالتعليم العالي.

اJـادة اJـادة 32 : :  يـنـبــغي عـلى اJـؤســسـة اخلـاصـة لــلـتـكـوين
الـــعــالي أن تــســلم لــكل طــالـب مــســجل بــصــورة مــنــتــظــمــة

بطاقة الطالب وشهادة تسجيل.

وقـــواعــد اJــهـــنــة اجلــامــعـــيــة كــمــا هـــو مــنــصـــوص عــلــيه في
الــقــانـون رقم 99 - 05 اJــؤرخ في 18 ذي احلــجــة عـام 1419
اJــــــوافق  4 أبــــــريـل ســــــنـــــة 1999 واJـــــتــــــضــــــمن الــــــقــــــانـــــون
التـوجـيـهي للـتـعـــليـم العـاليs اJـعـدل واJتـممs والـنـصوص

اJتخذة لتطبيقه.

اJادة اJادة 24 :  : ال يسمح لـكل مدرس قد ° تسريحهs بناء
عــــلى قـــرار مــــؤسسs بــــســــبب تــــصـــرف خــــطـــيــــر مــــخـــالف
ألخالقــيــات اJــهــنـــة اجلــامــعــيــةs من مـــؤســســة عــمــومــيــة أو
خـاصة لـلتـعلـيم والتـكوين الـعاليـsX أن �ارس مـهامه في
مــؤســســة خــاصــة لــلــتــكــويـن الــعــالي. و يــنــطــبق هــذا اJــنع

أيضا على األشخاص احملرومX من حقوقهم اJدنية.

الفصل الفصل السادسالسادس
محالت محالت التكوين العالي وملحقاتهاالتكوين العالي وملحقاتها

اJــــــــادة اJــــــــادة 25 : : يــــــــجب أن تــــــــتـالءم احملـالت اخملــــــــصــــــــصـــــــة
لـلتكوين الـعالي مع مهام الـتعليم وضـمان احترام شروط
الـنـظافـة و الـصـحـة و األمن طبـقـا لـلنـصـوص الـتشـريـعـية

والتنظيمية اJعمول بها. 
تـخـضع اJـؤسسـات اخلـاصة لـلـتـكوين الـعـاليs لـنفس
الـواجــبـات اJـطـبــقـة عـلى اJـؤســسـات الـعـمــومـيـة لـلــتـعـلـيم

العالي.

26 :  : يــــــــجـب أن تـــــــكــــــــون احملـالت اخملـــــــصــــــــصـــــــة اJــــــادة اJــــــادة 
الســتــقــبــال الـــتــجــهــيــزات الــبــيــداغــوجــيــة مــطــابــقــة لــتــلك

اJطلوبة في اJؤسسات العمومية للتعليم العالي.
حتـدد اخلصـوصـيات الـتقـنيـة ومـساحـات هذه احملالت

طبقا للجدول اJلحق في دفتر الشروط هذا.

اJادة اJادة 27 :  : يجب أن تتوفـر مؤسسة الـتكوين العالي
اخلاصة على ما يأتي:

- مـكـتـبـة مــزودة بـرصـيـد وثـائــقي كـاف s تـضم قـاعـة
s XسجلJللمطالعة تتالءم مساحتها مع عدد الطلبة ا

- مــــركــــز لإلعـالم اآلليs و قــــاعــــة إنــــتــــرنت مــــجــــهـــزة
بــــوســـــائل اإلعـالم اآللي بـــــكــــمـــــيــــة كـــــافــــيـــــة وذات نــــوعـــــيــــة

sتستجيب لنمط التكوين و أعمال الطلبة
- مخبر للغات.

الفصل السابعالفصل السابع
كيفيات التسجيلكيفيات التسجيل

اJـادة اJـادة 28 : : طـبـقـا لـلـمادة  9 من الـقـانون رقم 99 - 05
اJـؤرخ في 18 ذي احلــجـة عـام  1419 اJـوافق 4 أبــريل سـنـة
sــتـضــمن الـقــانـون الــتـوجــيـهـي لـلــتـعــــلـيم الــعـاليJ1999 وا

اJـــعـــدل واJــتـــممs يـــفــتح الـــتــســـجـــيل في الـــطــور األول في
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اJـادة اJـادة 35 :   :  يـتــعـX عــلى اJــؤسـسـة اخلــاصـة لــلـتــكـوين
الــعــالي أن تــعــلـم الــوزيــر اJــكــلف بــالــتــعــلــيم الــعــالي بــكل

مشروع تعاون مع الهيئات واJؤسسات األجنبية.

اJلـحــقاJلـحــق
اJقاييس الدنيا الوظيفية اJتعلقة �ساحات محالتاJقاييس الدنيا الوظيفية اJتعلقة �ساحات محالت

التكوين العالي (الطوران األول والثاني)التكوين العالي (الطوران األول والثاني)

1 . مقاييس اJساحات : . مقاييس اJساحات :
تــعــرف اJـقــايــيس اJــسـتــعــمـلــة واJــتـعــلــقـة �ــســاحـات
احملـــالت الـــبــــيـــداغـــوجـــيــة كـــمـــا يــأتـي : مـــســاحـــة وحـــدويــة
قـدرهـا 1م2 لـكل طـالب بــالـنـسـبـة لـلـمـدرجـات و 1,5م2 لـكل
طالب بالنسـبة لقاعات الدراسة واألعمال اJوجهةs و 2,5م2
لكل طالب بالنسبـة للمخابر وقاعات األعمال التطبيقية
وقـــــاعــــــات اإلعـالم اآللي اJـــــتــــعــــددة الـــــوســــائط و 2م2 لــــكل
طـالب بالـنسـبة لـقـاعات اJـطالـعة. أمـا بـالنـسبـة Jسـاحات
اJـــرور والـــتـــنـــــقـل الـــعـــمـــوديـــة واألفـــقـــيـــة ودورات اJـــيـــاه
Xـــســـاحــــات بـــعـــJيــــضــــاف مــــا مــــقـــداره 40 %  ألخـــذ هــــذه ا

االعتبار.

الفصل الثامنالفصل الثامن
مراقبة اJؤسسات اخلاصة للتكوين العالي مراقبة اJؤسسات اخلاصة للتكوين العالي 

33 : : تــــخـــضع اJـــؤســــســـات اخلـــاصـــة لـــلــــتـــكـــوين اJــادة اJــادة 
الــعـالي إلـى اJـراقــبــة اإلداريـة والــبـيــداغــوجـيــة واJــتـابــعـة

والتقييم Jصالح الوزير اJكلف بالتعليم العالي.
 تـمـس اJـراقــبــة واJــتــابــعـة والــتــقــيــيم مــدى احــتـرام
الــشــروط احملــددة فـي الــقــانــون رقم 99 - 05 اJــؤرخ في18
ذي احلـــــــــجــــــــة عــــــــام  1419 اJــــــــوافق 4 أبـــــــــريل ســــــــنــــــــة 1999
واJـتـضـمن الـقـانـون الـتـوجـيـهـي لـلـتـعـــلـيم الـعـاليs اJـعـدل
واJــتـممs والــنـصـوص اJــتـخــذة لـتـطــبـيـقـه ومـحـتــوى دفـتـر

الشروط هذا.

اJـادة اJـادة 34 : : في حــالـة مـخــالـفـــة أحـــكـام الــقـــانـون رقم
99 - 05 اJــــــؤرخ في 18 ذي احلــــــجـــــــة عــــــام  1419 اJــــــوافق4

أبـريل سنة 1999 واJـتضمن القـانون التـوجيهي للـتعــليم
الــعـاليs اJــعـدل واJــتـممs والــنـصــوص اJـتــخـذة  لــتـطـبــيـقه
وأحكام دفتر الـشروط هذاs �كن الوزير اJكلف بالتعليم

العالي اتخاذ قرار سحب الرخصة.

احملــــالتاحملــــالت
اJساحةاJساحة
الوحدويةالوحدوية

( م( م2 / طالب) / طالب)

اJساحة الوحدويةاJساحة الوحدوية
�ا فيها�ا فيها

مساحات اJرور مساحات اJرور 
( م( م2 / طالب) / طالب)

مساحات اJرورمساحات اJرور
ودورات اJياهودورات اJياه
( م( م2 / طالب) / طالب)

اJالحــظاتاJالحــظات

فضاءات التدريسفضاءات التدريس

قاعات التدريس واألعمال اJوجهة

اJدرجات  

اخملابر وقاعات األعمال التطبيقية

قــــــــاعـــــــــات اإلعـالم اآللـي واJـــــــــتـــــــــعــــــــددة

الوسائط 

قـــاعـــات الــرسـم  وورشــات الـــهـــنـــدســة

اJعمارية

1,50 م2

1,00 م2

2,50 م2

2,50 م2

3,00 م2

0,60 م2

0,40 م2

1,00 م2

1,00 م2

1,20 م2

2,10 م2

1,40 م2

3,50 م2

3,50 م2

4,20 م2

دروس وحــصـص األعــمــال
اJوجهة
محاضرات

حــــــــــــــصــص األعــــــــــــــمـــــــــــــال
الـــــــــتــــــــطــــــــبــــــــيــــــــقــــــــيــــــــة

والتجريبية

أعــــمــــال تــــطــــبــــيــــقــــيــــة في
اإلعالم اآللي والــــلـــغـــات

واJتعددة الوسائط

أعــــمــــال تــــطــــبــــيــــقــــيــــة في
الـــــــــرسـم الـــــــــصـــــــــنـــــــــاعي
والــهـــنــدســة اJـــعــمــاريــة
واجلـــــــغــــــــرافــــــــيـــــــا وعــــــــلم

...sاخلرائط
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بهوالتكنولوجيا

قاعة احملاضرات أو قاعات االستماع

محالت الدعم البيداغوجي واإلداريمحالت الدعم البيداغوجي واإلداري

قاعات اJطالعة وتصفح اجملالت

قاعة تخزين الكتب

قاعات األنترنت

مكاتب إدارية

مكاتب لألساتذة

2,00 م2

4,50 م2 لكل

1000 كتاب

2,00 م2 لكل

طالب

12 م2 إلى

16 م2

 
6,00 م2 لكل

أستاذ

0,80 م2

0,80 م2

2,80 م2

2,80 م2 لكل

طالب

12 م2 إلى

16 م2

6,00 م2 لكل

أستاذ

5,00 م2

1,50 م2

2,00 م2

0,60 م2

7,00 م2

2,10 م2

أعــمــال تــطــبــيــقـيــة في
اJــيـكــانـيك والــهـنــدسـة

...sوادJدنية واJا
محاضرات

2 . الشروط اJتعلقة باإلجناز : . الشروط اJتعلقة باإلجناز :

يجب عند إجناز احملالت مراعاة الشروط اآلتية :

- مطابقة اJقاييس التقنية (من طرف هيآت اJراقبة التقنية للبناء) واJقاييس اJتعلقة باألمن (من طرف اJصالح
اخملتصة للحماية اJدنية) بالنسبة للمنشآت اJوجودة.

- اJــطــابــقــة مع شــروط وكــيــفـيــات اإلجنــاز الــتي تــنـص عـلــيــهــا الــتــنــظــيــمــات اJــعـمــول بــهــا (رخــصــة الــبــنــاءs شــهـادة
اJطابقةs...) بالنسبة للمنشآت اJراد إجنازها. 

- يــجب أن تـضـــم بـرامــج إجنــاز اJـنــشـآت الـبـيـداغـوجـيـة أو غــيـرهـا الـفـضـاءات اخلـاصـة واJـالئـمـة لـلـتـخـصص اJـراد
فتحه. 
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اجلمهوريــة اجلزائريــة الد�قراطيــة الشعبيــةاجلمهوريــة اجلزائريــة الد�قراطيــة الشعبيــة

وزارة التعليم العالي و البحث العلميوزارة التعليم العالي و البحث العلمي

استمارة طلب رخصة استمارة طلب رخصة 

طلب رخصة إلحداث مؤسسة خاصة للتكوين العاليطلب رخصة إلحداث مؤسسة خاصة للتكوين العالي

اJـرجع : الــقــانـون رقم 99  - 05 اJـؤرخ في 18 ذي احلــجــة عـام 1419 اJـوافق 4 أبــريل ســنـة 1999 واJـتــضــمن الـقــانـون
التوجيهي للتعليم العاليs اJعدل واJتمّم.

تاريخ اإليداع........................................................................

وصل رقم :............................مؤرخ في...............................
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تكوين اJلفتكوين اJلف

طلب الرخصةطلب الرخصة

1 - الوثائق اJتعلقة باJؤسس :  - الوثائق اJتعلقة باJؤسس : 

دفتر الشروط و استمارة طلب الرخصة مؤرخان و موقع عليهما  من طرف اJؤسس.

: Xلألشخاص الطبيعي: Xبالنسبة بالنسبة لألشخاص الطبيعي

sمستخرج  من عقد االزدياد -

- شهادة اجلنسية اجلزائرية. 

: XعنويJلألشخاص ا: XعنويJبالنسبة بالنسبة لألشخاص ا

sعنويJشهادة اجلنسية للمسؤول اخملول له كل حقوق تمثيل الشخص ا -

- نسخة من القانون األساسي للمؤسسة.

2 -  الوثائق اJتعلقة �دير اJؤسسة : -  الوثائق اJتعلقة �دير اJؤسسة :

sمستخرج  من عقد االزدياد -

sشهادة اجلنسية اجلزائرية -

sمستخرج من صحيفة السوابق القضائية -

 sXطابقة لشهادات التعليم والتكوين العاليJصادق عليها و اJالنسخ ا -

- النسخ اJصادق عليها و اJطابقة لشهادات العمل.
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بطاقة تعريفبطاقة تعريف

1) اJؤسس :) اJؤسس :

1 -  - 1 - بالنسبة للشخص الطبيعي :   - بالنسبة للشخص الطبيعي :  
- االسم :..................................................اللقب :............................................................
- تاريخ و مكان االزدياد :.................................................................................................
- اجلنسية : ..................................................................................................................
- العنوان الشخصي :.....................................................................................................
- الهاتف :....................................................................................................................
- البريد االلكتروني :.....................................................................................................

1 -  - 2 - بالنسبة للشخص اJعنوي : - بالنسبة للشخص اJعنوي :
- عنوان اJؤسسة............................................................................................................
- اسم و لقب اJسؤول اخملول له كل احلقوق لتمثيل الشخص اJعنوي ......................................
- تاريخ ومكان االزدياد :...................................................................................................
- الوظيفة : ( متدخل بصفة ) :...........................................................................................
- العنوان الشخصي :.......................................................................................................
- الهاتف :......................................................................................................................
- تلكس أو فاكس :...........................................................................................................
- البريد اإللكتروني :......................................................................................................

2 - اJدير البيداغوجي للمؤسسة  : - اJدير البيداغوجي للمؤسسة  :
- االسم و اللقب :............................................................................................................
- تاريخ ومكان االزدياد :..................................................................................................
- اجلنسية : ..................................................................................................................
- الوضعية العائلية :.......................................................................................................
- العنوان الشخصي :....................................................................................................
- الهاتف :....................................................................................................................
- البريد األلكتروني :.....................................................................................................

شهادات التعليم العالي اJتحصل عليها :شهادات التعليم العالي اJتحصل عليها :
( ذكر اJؤسسات واJدة وسنوات التخرج والتخصص)

-
-
-

 التجربة اJهنية :التجربة اJهنية : ( حتديد الهيئات اJستخدمة واJناصب اJشغولة واJدة)
-
-
-
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تعريف اJؤسسة  تعريف اJؤسسة  

                  
1 - التسمية - التسمية :...................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

 2 - مكان وجود اJؤسسة اJنشأة أو التي هي في طور اإلجناز (العنوان الصحيح ) - مكان وجود اJؤسسة اJنشأة أو التي هي في طور اإلجناز (العنوان الصحيح )

شارع :........................................................................رقم :..............................................

البلدية :.......................................................................الدائرة :.......................................

الوالية :......................................................................الرمز البريدي :..............................

الهاتف :..............................التلكس.............................الفاكس :........................................

3 - النظام القانوني للمحالت : - النظام القانوني للمحالت :

- مستأجر : /------/

- ملكية خاصة : /-------/

4 - أوقات العمل اJقررة :  - أوقات العمل اJقررة : 

الصباح من :.......................................................إلى :..................................................

اJساء من :.............................................................إلى :...............................................

أذكر إن كان العمل يتم بتوقيت جزئي. 
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وصف احملالتوصف احملالت

( اJؤسسة وملحقاتها ) اJؤسسة وملحقاتها ) 

1 - اJباني اإلدارية : - اJباني اإلدارية :

أذكر العدد واJساحات اJتتالية : 

اJساحــةاJساحــةاالستعمالاالستعمالالرقمالرقم

1

2

3

4

5

6

7

8

اجملموع اجملموع 

اJالحظةاJالحظةالطبيعةالطبيعةالرقمالرقم

1

2

3

4

5

6

اجملموع اجملموع 

2  - احملالت البيداغوجية :   - احملالت البيداغوجية :  

اJساحــةاJساحــةالــعددالــعدد

ورشة
قاعة الدراسة

مخبر
مدرج
مكتبة
غيره

اJصالح اJشتركة : اJصالح اJشتركة : 

النادي :.....................................

العيادة :....................................

غيره : .......................................
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بصــفةبصــفة

اJالحظةاJالحظةالعدد العدد الرقمالرقم

1

2

3

4

5

اجملموع اجملموع 

مستخدمو التأطيرمستخدمو التأطير

1  - اJستخدمون اإلداريون :   - اJستخدمون اإلداريون :  

اJنصب اJشغولاJنصب اJشغولالتأهيلالتأهيل

2  - التأطير البيداغوجي :   - التأطير البيداغوجي :  

الشهادةالشهادةالرقمالرقم

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

اجملموع اجملموع 

اJواد اJدرسةاJواد اJدرسةالرتبـةالرتبـة
دائمدائممشاركمشاركمؤقتمؤقت



29 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 48 22 شعبان عام شعبان عام 1429 هـ هـ
24 غشت سنة  غشت سنة 2008 م م

احلالةاحلالة

 الوسائل البيداغوجية والتعليمية   الوسائل البيداغوجية والتعليمية  

اJميزات التقنية األساسيةاJميزات التقنية األساسيةالعددالعددحتديد التجهيزاتحتديد التجهيزات
جديدجديدمستعملمستعمل

التخصصالتخصص
اJعنياJعني

عدد الطلبة اJتوقععدد الطلبة اJتوقعالفرعالفرعالرقمالرقم

1

2

3

4

5

6

7

8

9

اجملموع اجملموع 

مدة التكوينمدة التكوينشروط االلتحاقشروط االلتحاق

التكوين اJضمونالتكوين اJضمون
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اجلمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبيةاجلمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية

وزارة التعليم العالي والبحث العلميوزارة التعليم العالي والبحث العلمي

�وذج عـقــد التكـوين العالي�وذج عـقــد التكـوين العالي

° إبـرام عـقد تـكـوين عال طـبـقا لـلـمادة 43 مـكرر 6  (الـفقرة 3) من الـقانون رقم 99 - 05 اJـؤرخ في 18 ذي احلـجة عام
 1419 اJوافق 4 أبريل سنة 1999  واJتضمن القانون التوجيهي للتعليم العاليs اJعدل واJتمم.

عنوان اJؤسسة أو تسميتها :................................................................................................................

عنوان مؤسسة التكوين العالي :...........................................................................................................

.........................................................................................................................................................

رقم وتاريخ قرار تسليم الرخصة..........................................................................................................
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عقد التكوين العاليعقد التكوين العالي

( اJـادة  43 مـكـرر 6 (الــفـقـرة 3 ) من الــقـانـون رقم 99 - 05 اJـؤرخ في 18 ذ ي احلــجـة عـام 1419 اJـوافق 4 أبــريل سـنـة
 1999 واJتضمن القانون التوجيهي للتعليم العاليs اJعدل واJتمم).

بX اJمضيX أسفله :بX اJمضيX أسفله :

1 - مؤسسة التكوين العالي......................................................................................................

2 - اسم ولقب وعنوان اJتعاقد اJدعو فيما يأتي بالطالب ............................................................
............................................................................................................................................

يبرم عقد الـتكوين العالي هذا طـبقا للمادة 43 مكرر6 (الفقرة 3) من القانون رقـــم 99 - 05 اJؤرخ في 18 ذي احلجة
عام  1419 اJوافق 4 أبريل سنة  1999 واJتضمن القانون التوجيهي للتعليم العاليs اJعدل واJتمم.

اJادة األولى : الهدفاJادة األولى : الهدف

تنفيذا لهذا العقدs تلتزم مؤسسة التكوين العالي بتنظيم نشاط التكوين العالي اJسمى :
...................................................................................................................... 

اJادة اJادة   2 : طبيعة وخصوصيات نشاطات التكوين العالي : طبيعة وخصوصيات نشاطات التكوين العالي

تهدف إلى التكوين في : ..................................................................................
- يبX البرنامج البيداغوجي لهذا التكوين العالي في اJلحق اJرفق بهذا العقد.

- حتدد مدة التكوين بـ :....................................................................................
- عند نهاية التكوينs تسلم شهادة إلى الطالب.

اJادة Jادة  3 : شروط االلتحاق بالتكوين العالي : شروط االلتحاق بالتكوين العالي......................................................
....................................................................................................................

اJادة اJادة  4  :  تنظيم التكوين  :  تنظيم التكوين 
- ينظم هذا التكوين العالي لفائدة عدد يقدر بـ.....................طالب.

- مـســار الـتــكـويـنs عـدد الــسـاعــات اإلجـمــاليs عـدد الــسـاعــات لـكل تــكـويـن نـظــري وتـطــبـيــقي وعـدد ســاعـات الــتـربص
التطبيقي.

تـتـمثل الـشروط الـعـامة الـتي يقـدم ضـمنـها الـتـكوين الـعالي s السـيـما الـوسائل الـبـيداغـوجيـة والـتعـليـمـيةs وكـيفـية
مــراقـبــة اJـعــلــومـات s وشــروط مـســاهــمـة الــطـالب اJــتــعـاقــد في االمـتــحــانـات قــصـد احلــصــول عـلى الــشـهــادةs فــيـمــا يـأتي :

..........................................................................................................

اJادة اJادة  5 : مهلة االنسحاب : مهلة االنسحاب

يكون لدى الطالب مهلة قدرها  15 يوما لالنسحاب ابتداء من تاريخ إمضاء هذا العقد.  

في هذه احلالة يبلغ الطالب مؤسسة التكوين بذلك عن طريق رسالة موصى عليها مرفقة بوصل استالم.

 وفي هذه احلالة ال يلزم الطالب بدفع أي مبلغ.



اJادة اJادة 6 : أحكام مالية : أحكام مالية
 -  يحدد ثمن التكوين بـ : .........................................................د ج

 يلتزم الطالب بدفع مجمل الثمن اJذكور أعاله حسب كيفيات الدفع اآلتية : 
أول قـسط بــقــيـمــة................دج بــعـد مــهــلـة االنــســحـاب اJــذكــورة في اJـادة 5 من هـذا الــعــقــدs ال �ـكن أن تــفــوق هـذه

القيمة 30% من اJبلغ اإلجمالي الذي يجب على الطالب دفعه.
يقسط دفع الرصيد اJتبقي على امتداد طول التكوين وحسب الرزنامة اآلتية : 

........ دج في........./..../........دج في/....../.......

........ دج في........./..../........دج في/....../.......

Xحقوق والتزامات الطرف : Xادة  7 : حقوق والتزامات الطرفJادة اJا
يلزم الطالب باالطالع على النظام الداخلي للمؤسسة ويتعهد باحترامه.

تسلم اJؤسسة للطالب شهادات  تمدرس تخول له احلق في االستفادة من اJنح العائلية في حدود التنظيم اJعمول به.
تلزم اJؤسسة باكتتاب كل عقد تأمX لتغطية اJسؤولية اJدنية للطالب.

اJادة  اJادة  8 : انقطاع التكوين : انقطاع التكوين
في حـالـة انـقـطـاع مـسبـق عن الـتكـوين الـعـالي سـواء بـفـعل نـاجم عن مـؤسـسـة الـتـكـوين أو الـتـخلـي عن  الـتكـوين من
طــــــرف الــــــطــــــالـب لــــــســــــبـب آخــــــر غــــــيــــــر قــــــوة قــــــاهــــــرة مــــــعــــــتــــــرف بـه قــــــانــــــونــــــا يــــــفـــــــسخ هــــــذا الــــــعــــــقـــــــد حــــــسب الــــــشــــــروط

اآلتية.......................................................................................................
والكيفيات اJالية اآلتية : ...................................................................

إذا تعـذر على الـطـالب متـابـعة الـتكـوين بـسبب قـوة قاهـرة مـعتـرف بهـا قـانونـاs يتم فـسخ عـقد الـتـكوين الـعاليs في
هـذه احلـالـة يـجب علـى الطـالب دفع تـكـالـيف اخلـدمات اJـقـدمـة فعـلـيـا حـسب الـقيـمـة الـنسـبـيـة لـلفـتـرة الـزمـنيـة اJـنـصوص

عليها في هذا العقد.

اJادة اJادة  9 : حالة النزاع : حالة النزاع
في حــالـة عــدم الـتـوصل إلـى حل ودي بـX الـطــرفـX اJـتــعـاقــدين لـتـســويـة مــعـارضـة أو نــزاع يـتـخــذ إحـدى اإلجـراءات

اآلتية :
- تسوية ودية بوساطة أقرب مؤسسة جامعية عمومية.

- إخطار اJفتشية العامة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
- إخطار احملاكم اخملتصة.

اJادة اJادة 10 : أحكام عامة : أحكام عامة
تسلم نسخة من هذا العقد لـ :

- كال الطرفX اJتعاقدين : ............................................................
- الوزارة اJكلفة بالتعليم العالي.

تعادل مدة هذا العقد مدة التكوين موضوع هذا العقد.
حرر بـ ...............في ....................  

                الطالب                                                                         عن اJؤسسة                             الطالب                                                                         عن اJؤسسة             
  ( اسم ولقب اJمضي )                                                          ( اسم وصفة اJمضي )  ( اسم ولقب اJمضي )                                                          ( اسم وصفة اJمضي )
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