
العدد العدد 13
السالسّنة الرابعة واخلمسوننة الرابعة واخلمسون

االشتراكاالشتراك
سنويسنويّ

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

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

اجلزائر
تونس
اHغرب
ليبيا

موريطانيا

بلدان خارج دول
اHغرب العربي

سنـةسنـة

1090,00 د.ج د.ج

2180,00 د.ج د.ج

ثمن النّسخة األصليّة 14,00 د.ج
ثمن النّسخة األصليّة وترجمتها 28,00 د.ج

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

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

سنـةسنـة

2675,00 د.ج د.ج

5350,00 د.ج د.ج

تزاد عليها
نفقات اإلرسال

األحد األحد 29 جمادى األولى جمادى األولى عام عام 1438 هـهـ
اHوافق اHوافق 26  فبراير سنة  فبراير سنة 2017 م

اإلدارة والتّحرير
األمانة العاماألمانة العامّة للحكومةة للحكومة

WWW.JORADP.DZ

الطّبع واالشتراك
اHطبعة الراHطبعة الرّسميسمّية

حي البساتrX بئر مراد رايسr 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
نظم داخليةنظم داخلية

الهيئة العليا ا6ستقلة 6راقبة االنتخاباتالهيئة العليا ا6ستقلة 6راقبة االنتخابات
النظام الداخلي...................................................................................................................................................

اجمللس الدستورياجمللس الدستوري
النظام اHؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1437 اHوافق 6 أبريل سنة 2016 احملدد لقواعد عمل اجمللس الدستوري (استدراك)..

مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة
مـرســوم تـنفـيــذي رقــم 17-90 مؤرخ في 23 جمـادى األولى عام 1438 اHوافق 20 فـبـراير سـنة r2017 يـتضـمن تنـظيم اإلدارة
اHركزية للمديرية العامة للجمارك وصالحياتها...............................................................................................
مـرسوم تـنـفـيذي رقم 17-91 مؤرخ في 23 جمـادى األولى عام 1438 اHوافق 20 فـبـراير سـنة r2017 يتـضـمن تـنظـيم اHـفتـشـية
العامة Hصالح اجلمارك وسيرها....................................................................................................................
مــرسـوم تــنـفــيـذي رقم 17-92 مـؤرخ في 23 جـمــادى األولى عـام 1438 اHـوافق 20 فـبــرايـر ســنـة r2017 يــتـضــمن إحـداث مــركـز
وطني لإلشارة ونظام اHعلومات للجمارك وتنظيمه........................................................................................
مــرســوم تــنــفــيــذي رقم 17-93 مـؤرخ في 23 جــمــادى األولـى عـام 1438 اHـوافق 20 فــبــرايــر ســنـة r2017 يــتــضــمن حل اHــدرســة
الوطنية للجمارك.......................................................................................................................................

مراسيم فرديمراسيم فرديّة
مرسوم رئاسي مؤرخ في 24 جمادى األولى عام 1438 اHوافق 21 فبراير سنة r2017 يتضمن إنهـاء مهام نائبة مدير بوزارة
الفالحة والتنمية الريفية - سابقا ................................................................................................................
مــرسـوم رئــاسي مـؤرخ في 24 جـمــادى األولى عـام 1438 اHـوافق 21 فـبــرايـر ســنـة r2017 يــتـضـمـن تـعـيـX مــكـلـفــة بـالـدراسـات
والتلخيص بوزارة اHوارد اHائية والبيئة.......................................................................................................

قراراتK مقرقراراتK مقرّراتK آراءراتK آراء
وزارة ا6اليوزارة ا6اليّة

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 صفر عام 1438 اHوافق 2 نوفمبر سنة r2016 يحدد تعداد منـاصب الشغل وتصنيفها ومدة
الـعـقـد اخلـاص  بـاألعـوان الـعـامــلـX في نـشـاطـات احلـفظ أو الـصـيـانـة أو اخلـدمـات بــعـنـوان اHـصـالح اخلـارجـيـة لـلـمـديـريـة
العامة للميزانية.........................................................................................................................................

وزارة الطاقةوزارة الطاقة
قـرار وزاري مشـترك مؤرّخ في أول جـمادى األولى عام 1438 اHوافق 29 ينـاير سنة r2017 يتـضمن تنـظيم اHديـرية اHنـتدبة
للطاقة في مصالح ومكاتب.........................................................................................................................
قرار مؤرّخ في 22  صفـر عام 1438 اHوافـق 22 نوفمـبر سنة r2016 يتـمم القرار اHؤرخ في 2 ربيع الـثاني عام 1435 اHوافق
2 فـبـرايـر سـنة 2014 الـذي يـحـدد تـسـعـيـرات الـشـراء اHـضـمـونـة و شـروط تـطـبـيـقـهـا عـلى الـكـهـربـاء اHـنـتـجـة عن طـريق
اHنشآت التي تستعمل فرع الشمسي الكهروضوئي..........................................................................................

وزارة الشباب والرياضةوزارة الشباب والرياضة
قــرار وزاري مـشـتـرك مـؤرّخ في 29 ربــيع األول عـام 1438 اHـوافق 29 ديـسـمــبـر سـنـة r2016 يـحــدد تـنـظـيـم اHـديـريـة اHــنـتـدبـة
للشباب والرياضة في مصالح ومكاتب.........................................................................................................
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الهيئة العليا ا6ستقلة 6راقبة االنتخاباتالهيئة العليا ا6ستقلة 6راقبة االنتخابات
النظام الداخليالنظام الداخلي

rـراقـبة االنـتـخـاباتH ـسـتـقلـةHإنّ الــهـــيئــة الـعــلــيا ا
في اجتماعها اHـنعقد بتاريخ الـثاني والعشرين من شهر

rوسبعة عشر Xيناير سنة ألف
- �قتـضى القانـون العضوي رقم 16-10 اHؤرخ في
22 ذي الـــقــــعـــدة عـــام 1437 اHـــــوافق 25 غــــشت ســــنــــة 2016

rتعلق بنظام االنتخاباتHوا
- و�ــقــتـضى الــقــانـون الــعــضـوي رقم 16-11 اHـؤرخ
في 22 ذي الـقـعـدة عـام 1437 اHــوافق 25 غـشت سـنـة 2016
rراقبة االنتخاباتH ستقـلـةHتعلــق بالهيـئــة العليــا اHوا

rواد 26 و 33 و 35 و 37 منهHال سيما ا
-  و�ــــــقــــــتــــــضـى اHــــــرســــــوم الــــــرئــــــاسـي رقم 284-16
اHـــؤرخ في 3 صـــفـــر عــام 1438 اHــوافق 3 نـــوفــمـــبـــر ســـنــة
2016 واHــتـضـمن تــعـيـX رئـيس الــهـيـئـة الــعـلـيـا اHــسـتـقـلـة

rراقبة االنتخاباتH
-  و�قـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسي رقم 17-07 اHــؤرخ
في 5 ربـيع الـثـانـي عام 1438 اHـوافق 4 يـنـايـر سـنـة 2017
واHتعلق بنشر التشـكيلة االسمية للهيئة العليا اHستقلة

rراقبة االنتخاباتH
-  و�قـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسي رقم 17-10 اHــؤرخ
في 10 ربيع الـثاني عام 1438 اHوافق 9 ينـاير سـنة 2017
الذي يحـدّد تنظـيم األمانة اإلداريـة الدائمـة للهـيئة الـعليا

rراقبة االنتخابات وسيرهاH ستقلةHا
rداولة طبقا للقانونHوبعد ا -

تصادق على نظامها الداخلي اآلتي نصه : 

الفصل األولالفصل األول
أحكام عامةأحكام عامة

اHــادة األولى : اHــادة األولى : تطبـيقا ألحـكام اHادة 26 من الـقانون
الــعــضـوي رقم 16-11 اHـؤرخ في 22 ذي الـقــعــدة عـام 1437
اHــوافق 25 غــشت سـنــة 2016 واHـذكـور أعالهr يــهـدف هـذا
الـنظـام الـداخـلي إلى حتـديـد كـيفـيـات عـمل الـهـيئـة الـعـلـيا
اHــســتـــقــلــة Hــراقــبــة االنـــتــخــابــات والــتـي تــدعى في صــلب

النص" الهيئة العليا".

اHـــــادة اHـــــادة 2 : : تــــــتــــــولى الــــــهــــــيــــــئـــــة الــــــعــــــلـــــيــــــاr فـي إطـــــار
الــصالحــيــات اخملــولــة لــهـــاr مـــهـــمــة الــســهــر عــلى شــفــافــيــة
االنـــتـــخـــابـــات ونـــزاهــتـــهـــاr والـــتـــأكـــد من احـــتـــرام جــمــــيـع
اHــــتـــدخــــلــــX فـي الـــعــــمــــلــــيــــة االنــــتــــخــــابــــيـــةr مـن هــــيــــئـــات
Xومــؤســـــســـات إداريــة وأحــزاب ســيـــاســـيــة ومــتـــرشــحــ
ونــاخــبــــrX ألحـــكــام الـــقــانــون الـــعــضــوي اHــتــعـــلق بــنــظــام
االنتـخابـات ونـصوصه الـتـطبـيـقيـة منـذ اسـتدعـاء الـهيـئة

االنتخابية حتى إعالن النتائج اHؤقتة لالقتراع. 
اHـــادة اHـــادة 3 :  : يــطـبـق هـذا الــنــظـام الــداخــلي عــلى جــمـيع
أعــضـــاء وأجــهـــزة الـــهــيـــئـــة الــعـــلـــيــا وعـــلى مـــســتـــخـــدمــيـــهــا

واألشخاص اHدعـوين Hساعدتها.
اHــادة اHــادة 4  :   : تـــمـــارس الـــهـــيــئـــة الـــعــلـــيـــا مـــهــــامــــهــا في
مـــــقـرهـــا بــاجلـزائــر الـعـاصــمـة أو في مـقـرات مـداومـاتـهـا
عـلى مـسـتـوى الـواليـات واخلـارجr وعـنـد االقـتضـاءr في أي
مـــكـــــان آخــــــر مـــعـــلـــــوم وفـــقـــــا لــلـــتـــشـــريـــع والــتـــنـــظـــيــم

اHعمــول بهمـا.
5 :  : تــصــدر الــهــيــئــة الــعــلــيــا قــراراتــهــا بــالــلــغـة اHـادة اHـادة 

العربية.

الفصل الثانيالفصل الثاني

التزامات وحقوق أعضاء الهيئة العليا    التزامات وحقوق أعضاء الهيئة العليا    
واألشخاص واألشخاص اHدعـوين HساعدتهااHدعـوين Hساعدتها

اHـــادة اHـــادة 6 :  : يــلــــتــــزم أعـــضـــاء الــهـــيـــئـــة الـــعــلـــيـــاr أثـــنــاء
مباشرة مهامهم أو �ناسبتهاr �ا يأتي :

 rالــتحـــفظ واحلـياد والــتجــرد -
- الـتــحــلي بــالـســلــوك الـنــزيه وفق مــبــاد�  الـعــدالـة

rواإلنصاف
- عــدم الـــقــيــام بــأي تــصـــرف أو ســلــوك من شــأنه أن

rس باستقاللية وحياد وهيبة الهيئة العليا�
rعلومات التي يطلعون عليهاHداوالت واHسرية ا -
- االلــــتـــزام بـــحــــضــــور االجــــتــــمــــاعـــــات واالمـــتـــثـــال

لتعليمات رئيس الهيئة العليا.
اHـــادة اHـــادة 7 :  : يـــلــــتــــزم أعـــضـــاء الــهـــيـــئـــة الـــعــلـــيـــا بــــعــدم
احلــضــور أو اHـــشـــاركـة فـي الــنــدوات والــنــشــاطـات الــتي
تــنـــظــمــهـــا األحــزاب واHــتـــرشــحــونr إال في إطـــار �ــارســة

مهامهم الرقابية اHنصوص عليها قانونا.

نظم داخليةنظم داخلية
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اHـادة اHـادة 8 :  : يـلــتـزم أعضـاء الهـيئة الـعليـا بـعدم اإلدالء
بــأي تصـريـح إال بترخيص من رئــيسها.

اHـــادة اHـــادة 9 :  : يــلـــتـزم الــضــبــاط الـعــمــومــيـون اHــكــلــفـون
rـــداومـــات في عـــمـــلــيـــة مـــراقـــبــة االنـــتـــخـــابــاتHبـــتــدعـــيم ا
واألعـــوان الــدبـــلـــومـــاســـيـــون والـــقـــنـــصـــلـــيــــون اHـــدعــوون
Hــــســــاعــــدتــــهـــاr وكــــذا اHــــســـــتــــخــــدمــــون اHـــوضــــوعــــون حتت
تصـرفـهاr بالـسر اHـهـني وعدم إفـشاء أي مـعلومـة اطلعوا

عليها في إطار �ارسة مهامهم.
اHــادة اHــادة 10 :  : �ـارس أعضاء الهـيئة الـعليـا صالحياتهم
في إطـار الـقـانون الـعـضـوي اHتـعـلق بـالهـيـئـة العـلـيـاr بكل

استقاللية.
تــضــمن الــدولـة حــمــايـة أعــضــاء الـهــيــئــة الـعــلــيـاr في
rمن كل أشكـال التهـديد أو الضغط rإطـار �ارسة مهـامهم

وفق األحكام التشريعية السارية اHفعول. 
اHــــــادة اHــــــادة 11 :  : وفــــقـــا لــــلــــقـــانــــون الــــعـــضــــوي رقم 11-16
اHؤرخ في 22 ذي القـعدة عام 1437 اHوافق 25 غـشت سنة
2016 واHذكـور أعالهr يستـفيد أعـضاء اللـجنة الـدائمة من

احلـق في االنــتـداب ومن تــعــويــضـات شــهــريــةr ويـســتــفــيـد
األعـضـاء اآلخـرون من االنـتـداب ومن تـعـويـضـات جـزافـيـة

�ناسبة العمليات االنتخابية.

الفصل الثالثالفصل الثالث
صالحيات رئيس الهيئة العلياصالحيات رئيس الهيئة العليا

rــــــادة 12 :  : �ــــــارس رئـــــــيـس الــــــهـــــــيــــــئـــــــة الـــــــعــــــلـــــــيــــــاHــــــادة اHا
الصالحيات اآلتية :

- اإلدالء بـــالــتـــصــريـــحـــات كــنـــاطق رســـمي لـــلـــهــيـــئــة
rالعليا

- رئــاسـة اجـتـمـاعـات مـجـلـس الـهـيـئـة الـعـلـيـا وإدارة
rناقشاتHا

- تـعـيX نـائـبX لـه من بX أعـضـاء اللـجـنة الـدائـمة
مـناصفـة بX الـقضـاة والكـفاءات اHسـتقـلةr وتـوزيع اHهام
بــيـنــهــمــاr وله أن يـفــوّض بــعض صالحــيــاته بــشـكـل مـؤقت
لـنـائـبـيـه أو أحـد أعـضـاء الـلــجـنـة الـدائـمــة أو اHـنـسق عـلى

 rستوى الوالئيHا
rرئاسة اجتماعات اللجنة الدائمة -

- تــمــثــيل الــهــيــئــة الــعـلــيــا أمــام مــخــتــلف الــهــيــئـات
rوالسلطات العمومية

Xـداومات مـنـاصـفـة بHمـنـسـقي وأعــضـاء ا Xتـعـي -
rستقلةHالقضاة والكفاءات ا

rداوماتHالسهر عـلـى توحــيـد وتــنـــسيق عـمل ا -
ودعــــوتـــهــــاr عــــنـــد االقـــــتــــضـــاءr لـالنــــعــــقــــاد لــلـــنـــظــر في

 rرتبطة بنشاطهاHسائل اHا

rإصدار قرارات لتنفيذ مداوالت اللجنة الدائمة -
- الــتـوقـيع عــلى قـرارات الــهـيـئـة الــعـلـيــا وتـبـلــيـغـهـا

rعنية بشأنهاHكما يخطر اجلهات ا rومتابعة تنفيذها
- إخطار النائب العام واجلهات القضائية.

اHــــادة اHــــادة 13 :  : يـــخــطــر رئــيـس الــهــيـــئــة الــعــلــيــا ســلــطــة
الـضبـط السـمعي الـبصـري عن كل مـخالـفة تـتم مـعايـنتـها

في مجال اختصاصاتهاr بكل وسيلة مناسبة.
في إطار �ارسة نشاطـاتهاr تستفيد الهيئة العليــا
مـن اسـتـعـمــال ودعـم وسـائــل اإلعالم الـوطـنـيـة الـسـمـعـيـة
الـبصـريـة اHرخص لـهـا بـاHمـارسـة قانـونـا بعـد إخـطار من

قبل رئيسها أو �ن يفوّضه في ذلك.
اHــــادة اHــــادة 14 :  : يـــعـــX رئــيـس الــهــيــئــة الــعــلــيــاr �ــوجب
قـــرارr الــــضـــبــــاط الـــعـــمــــومـــيــــX اHـــــدعـــــوين Hـــــســــــاعــــدة
اHداومـاتr بـنــاء عــلى طـلب من مـنسقـيها وبـاقتراح من

رئيس الغرفة الوطنية التابعX لها.
اHــــادة اHــــادة 15 :  : يـــقـــوم رئـــيــس الــهـــيـــئـــة الـــعـــلـــيــا بـــإبالغ
رئـــيـس اجلــمـــهــوريــة بـــكل حــالـــة فـــقــدان لـــلــعـــضــويــة فـــي
الـهـيـئـة الـعــلـيـاr بـسـبـب الـوفـــاة أو االسـتـقـالـة أو فـقــــدان
الـــصـــفــــــة الــــتي ¥ عـــلى أســــاســـهـــا الـــتـــعــــيـــrX أو الـــعـــجـــز
الـصحي الـكـلي أو اإلدانة بـحكم نـهـائي الرتكـاب جنـاية أو

جنحة سالبة للحريةr باستثناء اجلنح غير العمدية.
16 :  : يــقــدم طــلب االســتــقــالــة كــتــابــيــا لـرئــيس اHـــادة اHـــادة 

الهيئة العليا. 
تـتداول اللجـنة الدائمـة في طلب االستقـالةr وتبدي
رأيــــهـــا فـــيه في أجـل أقـــصـــاه شـــهـــرانr ابـــتـــداء من تـــاريخ

إيداع الطلب. 
ويقوم رئيس الهيئة العليا بالفصل في اHوضوع. 
اHـــادة اHـــادة 17 :  : �ــكن رئــيس الــهـيــئــة الـعــلــيـا أن يــقــتـرح
عـلى رئـيس اجلـمـهوريـة إنـهـاء عضـويـة كل من ثـبت بـحقه
الـــقـــيــام بـــأعــمـــال أو تــصـــرفـــات تــتـــنــافـى مع االلــتـــزامــات

اHتصلة بالعضوية في الهيئة العليا.

الفصل الرابعالفصل الرابع
تنظيم وسير مجلس الهيئة العلياتنظيم وسير مجلس الهيئة العليا

اHــادة اHــادة 18 :  : يـــتـــولى رئـــيس الـــهـــيـــئـــة الـــعـــلـــيـــا مَـــهـــمــة
اإلشـراف الـعـام عـلى شـؤون اجملـلسr ويـتـخـذ كل الـتـدابـير
الالزمـــة لـــضـــمــان حـــسن ســـيـــره. ولـــهــذا الـــغـــرضr �ــارس
االخـــتــــصـــاصـــات اHــــوكـــلــــة إلـــيـه �ـــوجب أحــــكـــام الــــقـــانـــون
الــعــضـوي رقم 16-11 اHـؤرخ في 22 ذي الـقــعــدة عـام 1437
اHــوافق 25 غــشت ســنــة 2016 واHــتـعــلق بــالـهــيـئــة الــعـلــيـا

اHستقلة Hراقبة االنتخابات.
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يقوم اجمللسr على اخلصوصr �ا يأتي :
rصادقة على النظام الداخلي للهيئة العلياHا -

 rانتخاب أعضاء اللجنة الدائمة -
rحتديد جدول أعمال دورات اجمللس -

- اHـصـادقـة عـلى بـرنـامـج الـعـمل الـذي تـعـدّه الـلـجـنـة
rالدائمة

- اHـصادقة على التـقرير النهـائي لتقييم الـعمليات
rاالنتخابية الذي تعرضه اللجنة الدائمة

- مــــنــــاقـــشــــة اHــــســــائـل ذات الــــصــــلــــة بــــالــــعــــمــــلــــيـــات
rاالنتخابية

- تـشــكـيلr عــنـد االقــتـضــاءr ورشـات عـمـل يـتــرأسـهـا
عـضـو من الــلـجـنـة الــدائـمـةr لــبـحث مـوضــوع مـعـX يـدخل
في مـــجــال اخـــتــصـــاصــاتهr بـــعــد مـــوافــقـــة رئــيـس الــهـــيــئــة

   rالعليا
- دعـــوة �ـــثـل عن أي ســــلـــطـــة أو مــــؤســـســـة أو إدارة
عـمـومــيـةr وكل شـخـصــيـة مـؤهـلـة Hــسـاعـدة الـهـيــئـة الـعـلـيـا
على حتقـيق أهدافـهاr للـمشـاركة في أشغـال اجمللس بـصفة

rاستشارية
- دعـوة شـخصـيـات أو هـيئـات أجـنبـيـة للـحـضور أو
rـشاركة في لقـاءات اجمللس وفي األنشـطة التي ينـظمهاHا
بــــغــــرض االســــتـــــفــــادة من خــــبــــرتــــهـم في مــــجــــال مــــراقــــبــــة

االنتخابات.
اHـادة اHـادة 19 :  : يــجـتـمـع مـجـلس الــهـيــئـة الـعــلـيـا في دورة

عادية �ناسبة كل اقتراع باستدعاء من رئيسها.
تـــــوجه اســــتــــدعـــــاءات فــــرديــــة ألعــــضــــاء اجملــــلـس بــــكل
الـوسائل اHـنـاسـبة أسـبـوعـا قبل تـاريخ االجـتـماعr مـرفـقة

بجدول األعمال في احلاالت العادية.
تقلص هذه اHدة في حاالت االستعجال.

اHـادة اHـادة 20 :  : يـشــتـرط النــعـقــاد دورات اجملـلسr حــضـور
أغلبية أعضائه.

وفي حـالة عدم اكتـمال النـصابr تعقـد الدورة وتعد
صحيحة بعد انقضاء مدة يوم واحد.

اHادة اHادة 21 :  : �كن أن يجتـمع مجلس الهيـئة العليا في
دورة غـــيــر عـــاديـــةr بـــنـــاء عــلـى اســـتــدعـــاء مـن رئــيـــسهr أو
بـــطـــلب من ثـــلــثي (3/2) أعـــضــائـهr كــلّـــمـــا دعت الـــضــرورة

لذلكr ال سيما لدراسة اHسائل اآلتية :
rمراجعة النظام الداخلي -

- اHصـادقـة عـلى اسـتـخالف أعـضـاء الـلـجـنـة الـدائـمة
rبسبب حالة الشغور

rصادقة على مختلف تقارير اجمللسHا -

rصادقة على برامج عمل الهيئة العلياHا -
- منـاقـشة اHـسـائل الـعاجـلـة ذات الـصلـة بـالـعمـلـيات

االنتخابية أو بنشاط الهيئة العليا.
22 : : يـــتمr فـي بـــدايـــة كل دورةr ضــــبط قـــائـــمـــة اHــادة اHــادة 

حضور األعضاء والتأكد من توافر النصاب القانوني.
يــوجه رئــيس الــهـيــئــة الـعــلــيـاr تــنــبـيــهــا كـتــابــيـا إلى
األعــضــاء الــذين تــغــيـــبــواr دون عــذر مــقــبــولr عن حــضــور

أشغال دورات اجمللس.
�ــكن لــرئـيس الــهــيـئــة الـعــلـيــا الــقـيــام بـخــصم مــبـلغ
الـتــعـويــضـات اHــمـنــوحـة لــعـضــو الـهــيـئــة الـعــلـيــا اHـتــغـيب

بدون عذر مقبول. 
اHــادة اHــادة 23 :  : يـــتــولى رئــيس الــهــيـــئــة الــعــلــيــا تــســيــيــر

جلسات الدورات العادية وغير العادية.
 �ـكن أن يـكـلف الـرئـيس أحـد نـوابه بـإدارة تـسـيـير

اجللسات.
يــتـمr عــلى مــســتــوى األمــانــة اإلداريــة الــدائــمــةr فــتح
سجل تدوّن فيه قائـمة الراغبX في الـتدخلr ترتب تبعا
لــتــوقــيت تــدوين عــضــو الــهــيــئــة الــعــلــيــا شــخـصــيــا اســمه

ولقبه في السجل اHفتوح لهذا الغرض.
يـتولى رئيس اجللـسة تقديـر اHدة اخملصصـة للتدخل
آخـــذا بــعـــX االعــتــبـــار عــدد اHـــســجــلـــX ومــضـــمــون جــدول
األعمالr و�كن ألي عـضو موافاة اجمللس �الحـظاته كتابة

خالل انعقاده.
rـادة 24 :  : تـكــون جـلــسـات اجملـلـس عـلــنـيــة أو مـغــلـقـةHـادة اHا
ويــــحــــدد ذلك بــــقــــرار من رئــــيس الــــهــــيـــئــــة الــــعــــلـــيــــا بــــعـــد

استشارة اللجنة الدائمة.
�ـكن رئـيس الـهيـئـة العـلـيا إدراج أي نـقـطة إضـافـية
في جـــــدول األعــــمــــال خـالل جــــلــــســــات اجملـــــلس كــــلّـــــمــــا دعت

الضرورة لذلكr �وافقة أغلبية األعضاء احلاضرين.
�كن لـكل عضـو من أعضاء اجملـلس أن يتـقدم بنـقطة
نظامr في أي وقت من أوقات اجللسةr بعد موافقة رئيس

الهيئة العليا.
اHـادة اHـادة 25 :  : يـقـتـصـر الـتـصـويت عـلى الـنـقـاط اHـدرجة

في جدول األعمال.
�ـكـن لـرئــيس الــهـيــئــة الــعـلــيــا تـأجــيل أي نــقــطـة في
جــــدول األعـــمــــال إلى دورة الحــــقـــة كــــلّـــمــــا دعت الــــضـــرورة

لذلك.
يتـخـذ اجمللـس اHنـعـقد في دورة عـاديـة أو غيـر عـادية
قراراته وتوصـياته بـأغلـبيـة أعضـائه احلاضـرينr ويجري

التصويت برفع األيدي.
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اHـادة اHـادة 26 :  : يــعـلن رئــيس الــهـيــئـة الــعــلـيــا عن اخـتــتـام
دورة اجملـــلس بـــعــد اســـتـــنــفـــاذ مــنـــاقـــشــة ودراســـة الــنـــقــاط

اHدرجة في جدول األعمال.
�ـكـن نـشـر قـرارات وتــوصـيـات ومـقــتـرحـات اجملـلس
�ـــبــــادرة من رئـــيـس الـــهـــيــــئـــة الـــعــــلـــيـــا بــــجـــمـــيـع الـــطـــرق

اHناسبة.

الفصل اخلامسالفصل اخلامس
مهام اللجنة الدائمة وكيفيات انتخاب أعضائهامهام اللجنة الدائمة وكيفيات انتخاب أعضائها

اHــادة اHــادة 27 :  : تـــتــولـى الــلـــجــنــة الـــدائــمـــةr حتت إشــراف
رئــيس الــهـــيــئــة الــعــلــيـــاr الــقــيــام بــاHــهـــام الــتي تــدخل في

صالحياتهاr وتعملr في هذا اإلطارr على :
rاإلشراف على مراجعة القوائم االنتخابية -

- تــنــســيـق أعــمــال اHــداومــات ومــتــابــعــة نــشــاطــاتــهـا
rحتت سلطة رئيس الهيئة العليا

- تـقـد¨ تـوصيـات لـتـحـسـX الـنـصـوص الـتـشـريـعـية
rتعلقة باالنتخاباتHوالتنظيمية ا

rإعداد استراتيجية إعالمية للهيئة العليا -
- إعـداد وتـنــظـيم دورات تــكـويـنــيـة ألعــضـاء الـهــيـئـة

rأو كلما دعت احلاجة لذلك rعند االقتضاء rالعليا
- إعــــــداد وتــــــنـــــظــــــيم دورات تــــــكــــــويـــــنــــــيــــــة لـــــفــــــائـــــدة
التشكيالت السـياسية حول مراقبـة االنتخابات وصياغة

rتعلقة باالنتخاباتHالطعون ا
- إعـداد بـرنــامج الـتـوزيع اHـنـصـف لـلـحـيّـز الـزمـني
لــصــالح األحــزاب الــســيــاســيــة اHــشــاركــة في االنــتــخــابـات
واHــــتــــرشــــحــــX األحــــرارr في اســــتـــــعــــمــــال وســــائل اإلعالم
الــوطــنــيــة الــســمــعــيــة الــبــصــريــة بــالـتــنــســيق مـع اجلــهـات

rكلفة محلياHا
- إعـــداد الــتــقــاريـــر اHــرحــلــيــة والــتــقــريـــر الــنــهــائي
لــتــقــيــيم الــعــمــلــيـــات االنــتــخــابــيــة �ــنــاســبــة كل اقــتــــراع

rوعرضه على مجلـس الهيئة العليـا للمصادقـــة عليـــه
- إعداد مشروع برنـامج عمل الهيئـة العليا وعرضه

rعلى اجمللس للمصادقة عليه
- التداول في اHسائـل اHـرتبطـة �جـال اختصاصها

rوالسهــــر علـى متابعة تنفيـــذ مداوالتهـا
- اتـــــخــــاذ كـل تـــــدبــــيـــــر يـــــنـــــدرج في إطـــــار �ـــــارســــة

مهامهـــا.
28 :  : تــــعـــقــــد اجــــتـــمـــاعــــات الـــلــــجـــنــــة الــــدائـــمـــة اHــادة اHــادة 

باستدعـاء مــن رئيـس الهيئـة العليـا.

تـــنـــعــــقـــد اجـــتـــمــــاعـــات الـــلـــجــــنـــة الـــدائـــمــــة في حـــالـــة
االستـعجال برئـاسة رئيـس الـهيئـة العلـيـا أو أحـد نوابـه
اHـكــلـفــX بــحـضـــور عـضـويـــنr عــلـى األقــلr بـالــتـســــاوي

بـــX القضـــاة والكفـــاءات اHستقلـــة.
تتم اHصادقة علـى مداوالت اللجنة الدائـمة بأغلبية

أصوات األعضاء احلاضرين.
اHــــادة اHــــادة 29 :  : يــــنـــــتــــخـب أعــــضـــــاء الـــــلــــجــــنــــة الــــدائــــمــــة
بـــاألغــلــبـــيــة مـن قــبل نـــظــــرائـــهم ضــمــن مــجــلــس الــهـــيــئــة

العليا.
�كـن أن تتم عملـية انتخاب أعضاء اللجنة الدائمة
عـــن طـــريـــق تــرشـــيح قـــائــمـــة اســـمــيـــة لــكـل من الــقـــضــاة

والكفاءات اHستقلة من قبل نظرائهمr حسب احلالة. 
اHــادة اHــادة 30 :  : يــعـــلن رئــيس الــهـــيــئــة الــعــلـــيــا في بــدايــة
الــعــهــدةr �ــوجب قــرارr تــاريخ انــتــخــاب أعــضــاء الــلــجــنــة

الدائمةr حتدد فيه فترة تقد¨  طلبات الترشح.
اHـادة اHـادة 31 :  : يــتم إيــداع طــلــبـات الــتــرشح لــدى األمــانـة

اإلدارية الدائمة للهيئة العليا.
تـسـجل طـلـبـات الـتـرشح في سـجل خـاص يـفـتح لـهذا

الغرضr يدون فيه :
rاالسم واللقب -

- تاريخ إيداع طلب الترشح وساعته.
يــســلّـم لــطـــالب الــتـــرشح وصل يـــبــX تــاريـخ وســاعــة

اإليداع.
يـــفــصـل رئــيس الـــهــيــئـــة الــعـــلــيــا فـي صــحــة طـــلــبــات

الترشح.
اHـادة اHـادة 32 :  : يــتـشــكل مـكــتب اإلشـراف عــلى االنــتـخـاب
Xويــتــكــوّن مـن رئــيس ونــائــبي رئــيس ومــســاعــدين اثــنــ
يــعــيّـــنــهم رئــيـس الــهــيــئـــة الــعــلـــيــا من بــX األعـــضــاء غــيــر

.XترشحHا
Xيـزوّد مـكـتب اإلشـراف بـكـتـابـة مـشـكـلـة من مـوظـفـ

اثنX (2) من األمانة اإلدارية الدائمة.
اHادة اHادة 33 :  : حتدد الـفتـرة الزمـنـية Hـدة التـصويت من
طـرف رئـيس الــهـيـئـة الــعـلـيــاr وال �ـكن أن تـتــجـاوز يـومـا

واحدا كحد أقصى.
اHـادة اHـادة 34 :  : �ـكـن لـعـضــو الـهـيــئـة الـعــلـيــا �ـارسـة حق

االنتخاب بالوكالة بطلب منهr في احلاالت اآلتية :
- الـتــواجـد يــوم الـتــصـويت في مــهـمــة كُـلّف بــهـا من

rقبل رئيس الهيئة العليا
- مــانع صـحي يــثــبـت بـشــهــادة طــبــيـة من طــبـيــــب

rمحلـف تثبـت استحالة تنقلـه يوم التصويت
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- التواجد خارج التراب الوطني ألسباب مبررة.
تـعـد الـوكـاالت أمـام رئـيس الـهـيـئـة الـعـلـيـا بـالـنـسـبة

للعضو اHكلف �همة.
تعد الوكاالت بالـنسبة للعضو اHتغيب أمام اجلهات

الرسمية اخملتصة.
يــجــوز لــلـمــوكـل أن يــلــغي وكــالــته في أي وقت قــبل
االنـتخـابr كمـا يـجوز له أن يـصوت بـنـفسه إذا تـقدم إلى

مكتب التصويت.
اHــــادة اHــــادة 35 :  : يــــتم الــــفـــرز إلــــزامــــيـــا وعــــلــــنـــيــــا �ـــكــــتب
الــتـصــويتr فــور اخـتــتـام عــمـلــيـة الــتــصـويت ويــتم إعـداد

محضر لنتائج الفرز.
اHـادة اHـادة 36 :  : ال تـعــتـبـر األوراق اHــلـغــاة أصـواتـا مــعـبـرا

عنها أثناء الفرز.
وتعتبر أوراقا ملغاة :

- الــــظــــرف اجملـــــرد من الــــورقـــــة أو الــــورقــــة من دون
rالظرف

rعدة أوراق في ظرف واحد -
- األظــــــرفـــــة أو األوراق الـــــتي حتـــــمـل أيـــــة عالمـــــة أو

rمزقةHشوهة أو اHا
- األوراق اHــشـــطـــوبــة كـــلـــيـــا أو جـــزئـــيــا إال عـــنـــدمـــا

rعتمـدة هـذا الشكــلHتقتضي طريقـة االقتـراع ا
- األوراق أو األظرفة غير النظامية.

اHـادة اHـادة 37 :  : يُـعِـدُّ مـكـتـب الـتـصـويت الـقـائـمـة االسـمـيـة
لألعضاء الفائزين بالعضوية في اللجنة الدائمة. 

يـعلــــن رئـيــــس الهـيئـــــة العـليــــا علــــى الـقائـمـــة
الفائــــزة.

38 :  : يـقــوم رئــيس الــهــيــئــة الـعــلــيــا بــتــنـصــيب اHـادة اHـادة 
أعـضــاء الـلـجــنـة الــدائـمـة في أجـل أقـصـاه خــمـسـة (5) أيـام

من تاريخ إعالن النتائج.
اHادة اHادة 39 :  : يستـخلــف عـضــو الـلجـنـة الـدائمــةr بعـد
شـغـور عضـويـتـه ألحــد األسبـاب اHـذكـــــورة فــــي اHــــادة
15 أعـــالهr �ـترشـــح آخــر بـنفس طريـقة االنتـخاب التي

عُي®نَ بها عضو اللجنة الدائمة اHستخلف.

الفصل السادسالفصل السادس
عمل وتسيير اHداوماتعمل وتسيير اHداومات

اHــادة اHــادة 40 :  : لـلـهـيـئــــة العـلـيــــاr عـلــــى مـسـتـــوى كـــل
واليـــــــة ومـــنـــطــــقــــــة جـــغــــرافـــيــــــة بــــاخلـــــــارجr مـــداومـــــــة
Xبــالــتــســاوي بــ rتـــتــشـــكـــل مـــن ثــمـــانـــيـــــة (8)  أعــضـــــاء

القضاة والكفاءات اHستقلة.
يــــتـــولـى رئـاســة اHـداومـة مــنـسق يُـكــلّف بـتــنـسـيق

نشاطاتها وتنفيذ مداوالتها.

�ــــكن لـــلـــجـــنـــة الــدائـــمـــة الـــتـــعــديـل في عـــدد أعـــضــاء
اHداومـة حـسب حـجم الـدائرة االنـتـخابـيـة في ظل احـترام

اHناصفة.
اHــــادة اHــــادة 41 :  : تُـــــكـــــلـَّف اHــداومــات فـي إطــار �ــارســة

مهامهاr عـــلـى اخلـصوص �ا يأتي :
- الـتـدخل تـلــقـائـيـا أو بـــنـاءً عـلى إخــــطــــارٍ كـتابيٍّ
ـيــاســيــة اHــشــاركــة في االنــتــخــابــات أو مــن األحــزاب الــسـ®

rأو كل ناخب rXترشحHا
- مـراقبـة العمـليـات االنتـخابـية وإجـراء التـحريات

rالضرورية في مجال اختصاصاتها
- تــسجــيل العرائض واالحـتجـاجات واإلبالغات في
ســـــجـل خــــاصr مـــــرقم ومـــــؤشـــــر عـــــلــــيـه من قــــــبـل مــــنـــــسق

rمقابل وصل إيداع rداومةHا
rتسجيل حاالت التدخل التلقائي للمداومة -

- إبالغ رئــيس الــهـيــئـة الــعـلــيــا بـجــمـيع اإلخــطـارات
وحـاالت الـتـدخـل الـتـلـقــائي في حـيـنــهـاr بـجـمــيع الـوسـائل

rناسبةHا
rداومةHتسجيل بريد ا -

- مـــــــــسك مـــــــحــــــاضــــــر اجـــــــــتــــــمــــــاعـــــــــات اHــــــداومـــــة
rوالــوثـــائق الصادرة عن أشغالها وحفظ األرشيف

- الـقـيـام بـأي مـهـمـة إداريـة أو تـقـــنـيـة مـــرتــــبـطـــة
rداومةHبأشغال ا

- حتــــــضــــيــر وجتــــــمــــيــع الـــــوثــائـق الســتـغاللــهـا
فــي إعــــــداد الـــتـــقـــاريـــر اHـــرحـــلـــيــــة والـــتـــقـــريـــر الـــنـــهـــائي

للمداومة.
الفصل السابعالفصل السابع

اإلخطارات والتدخل التلقائي للهيئة العليااإلخطارات والتدخل التلقائي للهيئة العليا

اHـــــــــــادة اHـــــــــــادة 42 : : تــــــــــــودع اإلخـــــــــــطـــــــــــــارات مـــن األحـــــــــــزاب
السـيـاسـيـة اHـشـاركة فـي االنتـخـابـاتr أو اHـتـرشـحrX أو
كل نـــــاخبr لـــــدى الــــلـــــجــــنـــــة الــــدائـــــمــــة أو عـــــلى مــــســـــتــــوى

اHداوماتr حـــسب احلالة.
حتــــــتـــــوي اإلخــــــطــــارات عـــــلى اســم ولــــــقب وصـــــفـــــــة
وتـوقــــيـع اHــعـني وعـنوانه ومـضـمـون اإلخـطـار وعـنـاصر

اإلثباتr إن وجدت.
اHــادة اHــادة 43 :  : �ـكن إخــطــار الـهــيـئــة الـعــلــيـا بـــكل خــرق
rس شــفـــافــيــة ونــزاهـة الــعــمـلــيــة االنــتــخـــابــيــة كــتـابــيـا�

وبجميع الوسـائل اHناسبة قانونيا.
اHــادة اHــادة 44 :  : عــنـــدمــا يــعــايـن أعــضــاء الـهــيـئـة الــعـلـيـا
rخـرقــا �س شـفــافـيـة ونـزاهـة الـعمـلـيـة االنــتـــخـــابـــيــة
يـــحــررون تـقريـرا مفـصالr يـرفع إلى اللـجنـة الدائـمة أو

اHداومةr للفصل فيه فورا.
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يـــتـضــمن الــتـقــرير بـدقة تاريخ وساعـــة االنتقال
واألمــــــاكـنr أو اHــــــواقع الــــــتي زاروهــــــا واHـالحــــــظـــــات

اHــسجلة واألدلة وكل معلومة يرونها مفيدة.
�ـــكن ألعــضـــاء اHــداومــة طـــلب أي مـــعــلــومـــة أو ســنــد

يرونه ضروريا من أي جهة معنية.

الفصل الثامنالفصل الثامن
كيفيات اتخاذ القراراتكيفيات اتخاذ القرارات

rـنـسقHرئــيس الـهـيــئـة الـعـلــيـا أو ا Xـادة 45 :  : يــعــHـادة اHا
حـسـب احلـالــةr عــضـوا مـــقــررا يــتـــولى جــمع اHـــعـلـــومــات
والــوثـــائق اHـــتــعــلـــقـــة بــاHــلفr و�ـــكــنه أن يـــســـتـمع ألي
شـخص أو سـلـطة أو هـــيــئة مــشـاركـة فـي الــعـــمــلـية

االنتخابيةr ويطلب كل معلومة يراها ضرورية.
بـعد االنتهـاء من دراسة اHلفr يحرر العضو اHقرر
تـقــريـرا يـعـرضهr حـسب احلالةr عـلـى اللجنة الدائمة أو

اHداومة.
اHــــادة اHــــادة 46 :  : جتــــتـــــمع الــــلــــجــــنــــة الــــدائــــمــــة واHــــداومــــة
بـاستدعـاء من رئيـسهـا أو منـسقهـاr حسب احلـالةr لـلفصل
في اHلفr موضوع اإلخطـار أو التدخل التلقائيr و�كنها
أن تــفـصــل فــي احلــX عـنـدمـا تــقـتـضي طـبـيـعـة اإلخـطـار

أو اإلبالغ أو اHعاينة ذلك.
اHـادة اHـادة 47 : : تفـصل اللـجنـة الـدائمـة في اHسـائل التي
تـــدخـل في مـــجـــال اخـــتـــصـــاصـــاتـــهـــاr بـــحـــضـــور أربـــعـــة (4)
أعـــضـــاءr عــلـى األقلr مع مـــراعــاة الـــتــســـاوي بـــX الــقـــضــاة
والــكــفــاءات اHــســتــقـــلــةr وتــصـــدر قـــراراتــهــا بــاألغـــلـــبـــيــة

ويـرجح صـوت الـرئيس عند تساوي األصوات.
اHـــادة اHـــادة 48 :  : تــفــصل اHــداومـــة في اHــســائل اHــطــروحــة
عـليـها �ـوجب مـداولة بـحضـور أغـلبـية أعـضـائهـاr وتتـخذ
قــراراتــهــا بـاألغــلــبــيــة اHـطــلــقــة لألعــضــاء احلـاضــرينr وفي

حالة تساوي األصواتr يرجح صوت الرئيس. 
�ــكن لــلــمــداومــة الـــتــداول يــوم االقــتــراعr بــحــضــور
عـضوين (2) علـى األقلr مع مراعـاة التـساوي بـX القـضاة

والكفاءات اHستقلة.
اHــادة اHــادة 49 :  : يـوقع الـرئـيـس قـرارات الـلـجـنـة الـدائـمـة
ويبـلّغها ويتابـع تنفيذهاr ويـخطر اجلهات اHعـنية بشأنها

بجميع الوسائل اHناسبة.
يــتــولى اHــنــسق تـنــفــيــذ مـداوالت اHــداومــةr �ـوجب
قـرارات يــوقـعـهـا ويـبـلـغــهـا لألطـراف اHـعـنــيـة بـكل وسـيـلـة

قانونية مناسبة.
يــــتـم إرســــال نـــــســــخــــة مـن قــــرارات اHـــــداومــــةr فــــور
الـتـوقــيع عـلــيـهـاr إلى رئــيس الـهــيـئـة الــعـلــيـا بـكل وســيـلـة

مناسبة.

اHـــــادة اHـــــادة 50 : : يــــتــــعــــX عـــلــى كل أطراف الـعـمـلــية
االنــــتــخـــابــيـــة االمـــتـــثـــال لــقـــرارات الــهــيـــئــة الــعــلــيــا في
اآلجــال الـــتي حتــددهـــا. وفي حــالــة االمـــتــنــاعr تـــنــفــذ هـذه
الـــقــراراتr عـــنـــد االقــتـــضـــاءr عن طـــريق تـــقــد¨ طـــلب إلى
الـنائب الـعام اخملـتص إقلـيمـيا لـتسـخيـر القـوة العـمومـية

وفقا للقانون.
rـعايـنـة جـر�ةHوفي حـالـة احتـمـال تـشكـيل األفـعـال ا

يخطر بها النائب العام اخملتص إقليميا. 
51 :  : يــوقـع رئــيس الــهــيــئــة الــعــلــيــا أو مــنــسق اHــادة اHــادة 
اHـــداومــة مـــحــــاضــر االجــــتــــمـــاعــاتr وحتـــفظ فـي أرشــيف

الهيئة العليا.

الفصل التاسعالفصل التاسع
صالحيات األمانة اإلدارية الدائمة للهيئة العلياصالحيات األمانة اإلدارية الدائمة للهيئة العليا

52 :  : تـــوضـع األمـــانـــة اإلداريـــة الـــدائـــمــــة حتت اHـــادة اHـــادة 
سلطة وإشراف رئيس الهيئة العليا.

يـتولى األمـX الـعام تـنـسيق أعـمـال األمانـة اإلدارية
الدائمةr في حدود الصالحيات اخملولة لها قانونا.

تـتــولى األمــانـة اإلداريـــة الــدائـمـــة لـلــهــيـئـــة الــعـلــيــا
تقد¨ الدعم واHساعدة ألجهزة الهيئة العليا.

اHـــــادة اHـــــادة 53 :  : تــــــكـــــلـّــــف هـــــيــــــاكـل األمـــــانـــــــــة اإلداريـــــــة
الـدائـمــــة لـلــهـيـئــــة الـعـلـيــــا �ـسـاعــــدة أجـهــــزة الـهـيـئـــة

العلياr فيما يخص :
- الـقـيــام بـالـتــحـضـيــرات لـتـنــظـيم انـتــخـاب أعـضـاء

rاللجنة الدائمة
- الـتــحـضـيـر اHـادي لـدورات مـجـلس الـهـيـئـة الـعـلـيـا

rوأجهزته
- حتـضـير مـتابـعة سـيـر العـملـيـــات االنتـخابـيــــــــة

rمن قبل أعضاء الهيئة العليا وأجهزتها
rمتابعة تنفيذ إجراءات اإلخطار -

- اقـتراح مـشـاريع بـرامج ومخـطـطات الـتـكوين في
rمارسة االنتخابية وتقييم آثارهاHمجال تطوير ا

- اHساهـمة في نـشـــر ثـقافــــة اHواطـنـــة وتـطويـــر
rاألعمـــال التحسيسية في مجال الواجب االنتخابي

Xتـقـد¨ مـشـاريع االقـتــراحـات الـرامـيـة إلى حتـسـ -
الـنصوص التشريـعية والتنظـيمية التي حتـكم العمليات

 rاالنتخابية
- إجنـــاز الــبـــحـــوث والـــدراســـات االســتـــشـــرافـــيــةr ال

rقارنةHسيما في مجال أنظمة االنتخابات ا
- تـوفــيـر اHــسـتــخـدمــX الـضــروريـX لــسـيــر أجـهـزة

rالهيئة العليا
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- تـوفـير الـوسـائل اHاديـة الـضروريـة لـسيـر الـهيـئة
rالعليا

- إعـداد مــيــزانـيــة تــسـيــيـر الــهــيـئــة الـعــلــيـا وضــمـان
rتسييرها

- تــــــــســـــــــيــــــــيــــــــر وســـــــــائـل اإلعالم اآللـي واألنـــــــــظــــــــمــــــــة
rعلوماتيةHا

-  تشكيل رصيد وثائقي واألرشيف.

الفصل العاشرالفصل العاشر
التقارير وحصيلة وآفاق عمل الهيئة العلياالتقارير وحصيلة وآفاق عمل الهيئة العليا

rــنـاســبـة كل اقــتـراع� rــداومـاتHــادة 54 :  : تـــرفع اHــادة اHا
تــــقــــاريـــر مــرحــلــيــة وتــقــريـــرا نــهــائــيــا عن نــشــاطــهــا إلى

رئيس الهيئة العليا.
اHــادة اHــادة 55 :  : تـقـوم الـلــجـنـة الـدائـمـة سـنـويـاr وعـنـد كل
اقتـراعr بـتقـد¨ تـقـرير عن نـشـاطـها وآفـاق عـمـلهـا يـعرض

على مجلس الهيئة العليا للمصادقة عليه. 
اHادة اHادة 56 :  : يتولى رئيس الهـيئة العليا رفع التقرير
النهائي لتقيـيم العمليات االنتخابية لرئيس اجلمهورية

عقب كل اقتراع. 
57 :  : يـــخــــضع تـــعــــديـل هـــذا الـــنـــظــــام الـــداخـــلي اHــادة اHــادة 

لنفس القواعد التي تمت �وجبها اHصادقة عليه.

اHـــادة اHـــادة 58 :  : يــــنـــشـــر هـــــذا الـــنـــظـــــام الـــداخـــلـي في
اجلــريـدة الـرسـمـيـة لـلجـمـهـوريـة اجلـزائريـة الـد�ـقـراطـية

الشعبية.
حــــــرر بـــــاجلــــــزائـــــر في 23 ربــــــيع الـــــثــــــاني عـــــام 1438

اHوافق 22  يناير سنة 2017.

اجمللس الدستورياجمللس الدستوري
النـظـام االنـظـام اHؤرخ في Hؤرخ في 28 جـمـادى الثـانيـة عام  جـمـادى الثـانيـة عام 1437 اHوافق  اHوافق 6
أبـــــريـل ســـــنـــــة أبـــــريـل ســـــنـــــة 2016 احملـــــدد لــــــقــــــواعـــــد عــــــمل اجملــــــلس احملـــــدد لــــــقــــــواعـــــد عــــــمل اجملــــــلس

الدستوريالدستوري  (استدراك).
ـــــــــــــــــــــــــــ

اجلـريــــدة الـرسـمـيــــــة - الـعــــــدد 29 الـصـــــادر فـي
4 شعبـان عـام 1437 اHوافـق 11 مايـــــو سنــــة 2016.

r(2 الــفــقـرة) ـادة 47Hا rالــعــمــود الــثـانـي r9 الـصــفــحـة
السطر الثاني :

r" ....rبدال من : - بدال من : " .... ويضبط النتائج النهائية -

r" ................rيـــقـــرأ :- يـــقـــرأ :   " .... ويضبط النتائج -

....................(الباقي بدون تغيير.................)

مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة
مـرسـوم تـنـفيـذي رقم مـرسـوم تـنـفيـذي رقم 17-90 مـؤرخ في  مـؤرخ في 23 جـمادى األولى جـمادى األولى
يــتــضـمن  rيــتــضـمن r2017 ــوافق 20 فــبــرايــر ســنـة  فــبــرايــر ســنـةHــوافق اH1438  ا عـام عـام 
تـنظـيم اإلدارة اHركزيـة للـمديـرية الـعامـة للـجماركتـنظـيم اإلدارة اHركزيـة للـمديـرية الـعامـة للـجمارك

وصالحياتها.وصالحياتها.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

rإنّ الوزير األول

rاليةHبناء على تقرير وزير ا -

- وبناء على الـدستورr ال سيما اHادتان 99-4  و143
r(الفقرة 2) منه

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 79-07 اHــــؤرخ في 26
شعبان عام 1399 اHوافق 21  يوليو سنة 1979 واHتضمن

rادة 3 منهHال سيما ا rتممHعدل واHا rقانون اجلمارك

- و�قتـضى اHرسـوم الرئاسي رقم 15- 125 اHؤرخ
فـي 25 رجـب عـــــــام 1436 اHــــــــوافق 14 مـــــــايـــــــو ســـــــنــــــة 2015

rعدلHا rأعضاء احلكومة Xتضمن تعيHوا

- و�ــــقــــتــــضى اHـــــرســــوم الــــتــــنــــفــــيــــذي رقم 90- 188
اHـؤرخ في 12 رمــضـان عـام 1410 اHـوافق 23 يـونـيـو سـنـة
1990 الــذي يـحــدد هـيــاكل اإلدارة اHــركـزيــة وأجــهـزتــهـا في

rالوزارات
- و�ـقــتــضـــى اHــرســــوم الــتـنــفــيــــذي رقـــم 54-95
اHـــــــــؤرخ فـــي 15 رمـــــــضـــــــــــان عـــــــــام 1415 اHــــــوافـــق 15
rـالــيـةHفـبـرايــر سـنـة 1995 الـذي يــحـدد صالحــيـات وزيــر ا

rتممHعدل واHا
- و�ــقــتــضـــى اHــرســـــوم الــتــنـفــيـــــذي رقم 364-07
اHــؤرخ في 18 ذي الــقــعــدة عــام 1428 اHــوافق 28 نــوفــمــبــر
سـنة 2007 واHـتـضـمن تـنـظـيم اإلدارة اHـركـزية في وزارة

rاليةHا
- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 08-63 اHـؤرخ
في 17 صــــفــــر عـــام 1429 اHــــوافق 24 فــــبــــرايـــر ســــنـــة 2008
واHــتــضــمن تــنــظــيم اإلدارة اHــركــزيــة لــلــمــديــريــة الــعــامــة

rللجمارك
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يرسم ما يأتي : يرسم ما يأتي : 

اHـــــاداHـــــادّة األولى :  ة األولى :  يـــــهــــدف هـــــذا اHـــــرســـــوم إلى حتـــــديــــد
تـــنــظــيم اإلدارة اHــركــزيـــة لــلــمــديــريــة الـــعــامــة لــلــجــمــارك

وصالحياتها.

اHـاداHـادّة ة 2 :   :  تـكــلف اHــديــريـة الــعــامـة لــلــجــمـاركr حتت
ســلـــطـــة وزيــر اHـــالـــيــةr بـــتـــنــفـــيـــذ الــتـــدابـــيــر الـــقـــانــونـــيــة
والــتــنــظــيـــمــيــة الــتي تــســـمح بــضــمــان تــطـــبــيق الــقــانــون
اجلـمـركي والقـانـون التـعـريفي والـتـدابيـر اHـوضوعـة على
عــاتــقــهــا �ــوجب الــنــصــوص الــتــشــريــعــيــة والــتــنــظــيــمــيـة

اHعمول بها.

rـديــريـة الــعـامــة لـلــجـمـاركHتـكــلف ا rوبــهـذه الــصـفــة
على اخلصوصr �ا يأتي : 

- اHــــشــــاركــــة في إعــــداد الــــنــــصــــوص الـــتــــشــــريــــعــــيـــة
واHــبـادرة بــالــنـصــوص الــتــنـظــيــمـيــة اHــتــعـلــقــة بـالــقــانـون

rاجلمركي وبإدارة اجلمارك ووضعها حيز التنفيذ

- اHشاركة في حمـاية االقتصاد الـوطنيr بالتشاور
مـع الـــســلـــطـــات اHـــعـــنـــيـــةr عن طـــريق تـــنـــفـــيـــذ الـــســـيـــاســة

rالتعريفية وغير التعريفية

rـعمـول بـهـماHوفقـا لـلـتـشريع والـتـنـظـيم ا rالـسـهـر -
على ضمان مهمة احلـماية اHوضوعة على عاتقها واHتعلقة

rبالصحة العمومية واألخالق العامة واحمليط

- الــســهــر عـــلى مــكــافـــحــة اHــســاس بــحـــقــوق اHــلــكــيــة
XــــشـــروعـــHالـــفــــكـــريــــة واالســـتــــيـــراد والــــتـــصــــديـــر غــــيـــر ا

rللممتلكات الثقافية

- الـــســـهـــرr بـــاالتـــصـــال مـع اHـــصـــالح اخملـــتـــصـــةr عـــلى
مكافحة : 

* الـــــتـــــهـــــريـب وتـــــبـــــيـــــيـض األمـــــوال واجلـــــر�ــــة
rالعابرة للحدود

XـــشــــروعـــHاالســــتــــيـــراد والــــتـــصــــديــــر غـــيــــر ا *
.Xللبضائع التي تمس باألمن والنظام العمومي

- اHـشـاركـة في دراســة وإعـداد مـشـاريع االتـفـاقـيـات
rواالتفاقات الدولية التي تهم النشاط اجلمركي

- تـنـفـيـذ األحـكـام الـقـانـونـيـة والـتـنـظـيـمـيـة اHـطـبـقـة
rراقبة اجلمركيةHبادالت الدولية واHعلى ا

- ضـــمـــان إعـــداد إحـــصـــائـــيـــات الـــتـــجـــارة اخلـــارجـــيـــة
وحتليلها.

3 :  : تشـتـمل اإلدارة اHـركزيـة لـلمـديـرية الـعـامة اHاداHادّة ة 
للجمارك على ما يأتي : 

rدراسات (rمديري (2) دراسات  - ) 1 -  مديري

rرؤساء دراسات (rستة (6) رؤساء دراسات - ) 2 - ستة

3 - اHـفــتـشـيــة الـعـامــة Hـصــالح اجلـمـاركr  - اHـفــتـشـيــة الـعـامــة Hـصــالح اجلـمـاركr ويـســيـرهـا
rنص خاص

4 - اHديريات اHركزية اآلتية :  - اHديريات اHركزية اآلتية : 

- مـــديــــريــــة الــــتـــشــــريع والــــتــــنـــظــــيم واألنــــظــــمـــة
rاجلمركية

rمديرية اجلباية وأسس الضريبة -

rمديرية االستعالم وتسيير اخملاطر -

rمديرية التحقيقات اجلمركية -

rنازعات وتأطير قباضات اجلماركHمديرية ا -

rمديرية األمن والنشاط العملياتي للفرق -

rمديرية العصرنة واالستشراف -

rمديرية اإلعالم واالتصال -

rوارد البشريةHمديرية ا -

- مديرية إدارة الوسائل.

4 : مــديــريــة الــتــشــريع والــتــنــظــيم واألنــظــمــة : مــديــريــة الــتــشــريع والــتــنــظــيم واألنــظــمــة اHـاداHـادّة  
اجلمركيةاجلمركيةr وتكلف على اخلصوصr �ا يأتي : 

- اHــــشــــاركــــة في إعــــداد الــــنــــصــــوص الـــتــــشــــريــــعــــيـــة
واHــبـادرة بــالــنـصــوص الــتــنـظــيــمـيــة اHــتــعـلــقــة بـالــقــانـون
اجلـــــمـــــركي وضـــــمـــــان االنـــــســـــجـــــام فـي إعـــــداد الـــــنـــــصــــوص
الـقـانـونيـة ذات الـطـابع اجلـمركـي الصـادرة عن اHـديـريات

rالتقنية األخرى للمديرية العامة للجمارك

-  تـــصــمــيـم مــرجع مـــقــايــيـس إعــداد اإلجــراءات ذات
rالطابع اجلمركي وضمان حتيينها

- إعـــداد وتـــرقـــيـــة اإلجـــراءات اHــتـــعـــلـــقـــة بـــاألنـــظـــمــة
rاجلمركية واألنظمة اخلاصة

- الــســهــر عــلى مــطــابــقــة أحــكــام الــتــشــريع الــوطــني
بــالــنــســبــة لالتــفــاقـيــات واالتــفــاقــــات الــدولــيــة الــتي تــهم

rصادق عليها من طرف اجلزائرHإدارة اجلمارك وا

rاليةHا Xشاركة في إعداد قوانHا -
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- الـسهر على االنـسجام القـانوني للنـصوص اHبادر
rبها من طرف القطاعات األخرى مع التشريع اجلمركي

Xاالقـتصـادي XتـعـاملـHصـيـاغة مـقـررات اعتـمـاد ا -
ومساعدي اجلمارك.

وتشتمل على ثالث (3) مديريات فرعية : 

أ - اHـديـرية الـفـرعـيـة لـلتـشـريع والـتـنـظيمأ - اHـديـرية الـفـرعـيـة لـلتـشـريع والـتـنـظيمr وتـكلف
على اخلصوصr �ا يأتي : 

- اHـشاركـــــة فــــي إعـــداد النـصـــوص التـشـريعـيــة
واHـــبـــادرة بـــالــــنـــصـــوص الـــتــــنـــظـــيــــمـــيـــة الـــتـي تـــهم اHـــادة

rاجلمركية

- دراسة النصـوص القانونية ذات الطابع اجلمركي
اHـبــادر بـهــا من طـرف اHــديـريــات األخـرى من أجـل ضـمـان

rانسجامها

- إســقـاط أحــكــام االتــفــاقــيـات واالتــفــاقــات اHــصـادق
عــلــيــهــا من طــرف اجلــزائــرr عــلـى اHــنــظــومــة الــتــشــريــعــيـة

rوالتنظيمية

rاليةHا Xشاركة في إعداد قوانHا -

- ضــــمـــان الــــرصــــد الـــقــــانـــونـي والـــقــــيـــام بــــدراســـات
rقارنHالقانون ا

- ضـــمــان الــتـــفــســيــر اHـــوحــد لألحـــكــام الــتــشـــريــعــيــة
rوالتنظيمية في اجملال اجلمركي

- تــقـيـيـم مـجـمــوع الـنـشــاطـات اHــنـوطـة بــهـاr وإعـداد
.Xحصيلة سنوية مصحوبة باقتراح إجراءات التحس

rــديـــريــة الــفــرعــيــة لإلجــراءات والــتــســهــيالتHــديـــريــة الــفــرعــيــة لإلجــراءات والــتــســهــيالتب - اHب - ا
وتكلف على اخلصوصr �ا يأتي : 

- إعـــداد وتـــبـــســيـط اإلجــراءات اHـــتـــعـــلــقـــة بـــإحـــضــار
الـــبـــضــائـع وتــقـــد�ـــهــا لـــلـــجــمـــارك واجلـــمــركـــة حتت نـــظــام

rاالستهالك والتصدير النهائي وإعادة التصدير

- إرســـاء إطــار الـــشـــراكــة  " جـــمـــارك - مــؤســـســات"
rوضمان متابعتها

- تـــأطــيـــر نــشـــاط مــســـتــودعـــات ومــســـاحــات اإليــداع
اHــؤقت واHـوانـئ اجلـافــةr ومـسك بــطــاقـيــة وطـنــيـة خــاصـة

rبذلك

Xاالقــتـصــاديـ XــتــعـامــلـHدراســة مــلـفــات اعـتــمـاد ا -
rومسك بطاقية وطنية خاصة بذلك rومساعدي اجلمارك

- دراسـة واHـصـادقـة عـلى اإلجـراءات اHـبادر بـهـا من
طـــرف اHـــديـــريـــات األخـــرى وفـــقـــا Hــــرجع مـــقـــايـــيس إعـــداد

rاإلجراءات

rتأطير تسيير نظام اإليداع  -

- تــــوجــــيه اHــــصــــالح غــــيــــر اHــــمــــركــــزة في تــــطــــبــــيق
rاإلجراءات اإلدارية اخلاصة

rإعداد كتيبات اإلجراءات اجلمركية -

XــــرتــــفــــقــــHدراســــة ومــــعــــاجلــــة عــــرائض وطــــعــــون ا -
واHصالح غير اHمـركزة اHتعلقة باإلجراءات والتسهيالت

rمركزةHصالح غير اHالتي ال تدخل في اختصاص ا

- تــقـيـيـم مـجـمــوع الـنـشــاطـات اHــنـوطـة بــهـاr وإعـداد
.Xحصيلة سنوية مصحوبة باقتراح إجراءات التحس

ج - اHـديـريـة الـفـرعيـة لـألنـظـمـة اجلـمـركـيةج - اHـديـريـة الـفـرعيـة لـألنـظـمـة اجلـمـركـيةr وتـكلف
على اخلصوصr �ا يأتي : 

- تـــأطــيـــر وتـــرقـــيـــة اHــنـــظـــومـــة اخلـــاصــة بـــاألنـــظـــمــة
اجلــمــركــيـــة االقــتــصــاديــة خـــاصــة الــتي حتـــفــز االســتــثــمــار

rوباألنظمة اخلاصة rوالتصدير

- إعــداد مـــشــاريع اإلجــراءات الــتي تـــعــالج األنــظــمــة
اجلــمـــركــيــة االقــتــصــاديــة واألنــظـــمــة اخلــاصــةr وإخــضــاعــهــا
لــلـــمــديــريـــة الــفــرعـــيــة لإلجـــراءات والــتــســهـــيالت من أجل

rمراقبة االنسجام

- دراســـة مــلــفــات اعــتــمــاد اHـــســتــودعــات اجلــمــركــيــة
واHــصـانع اخلــاضـعـة لــلـرقــابـة اجلـمــركـيـةr ومــسك بـطــاقـيـة

rوطنية خاصة بذلك

- تـأطـيـر اHـعــاجلـة اجلـمـركــيـة لـلـمـســافـرين والـطـرود
الـبريدية والـطرود السريـعة وطرود اإلسعـاف وتغييرات
اإلقـامة واالمتيازات الـدبلوماسـية والعملـيات اHنصوص
عـلـيـهـا في اHادة 213 من الـقـانون رقم 79 - 07 اHـؤرخ في
26 شعـبـان عام 1399 اHوافق 21 يولـيو سـنة r1979 اHـعدل

rذكور أعالهHتمم واHوا

rناجم وباحملروقاتHتعلق باHتأطير النشاط ا -

XــــرتــــفــــقــــHدراســــة ومــــعــــاجلــــة عــــرائض وطــــعــــون ا -
واHــصـالـح غـيــر اHــمـركــزة اHــتـعــلــقـة بــاألنــظـمــة اجلــمـركــيـة
االقـــــتـــــصـــــاديــــــة واألنـــــظـــــمــــــة اخلـــــاصـــــة الــــــتي ال تـــــدخـل في

rمركزةHصالح غير اHاختصاص ا
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- تــقـيـيـم مـجـمــوع الـنـشــاطـات اHــنـوطـة بــهـاr وإعـداد
.Xحصيلة سنوية مصحوبة باقتراح إجراءات التحس

اHاداHادّة ة 5 : مديـريـة اجلبـاية وأسس الـضريـبة : مديـريـة اجلبـاية وأسس الـضريـبةr وتـكلف
على اخلصوص �ا يأتي : 

- اHــــشــــاركــــة في إعــــداد الــــنــــصــــوص الـــتــــشــــريــــعــــيـــة
والـتنـظيـمـية فـيمـا يخص اجلـبايـة واالمتـيازات اجلـبائـية
وأسس فــرض الـــضــريــبــة وإخـــضــاع مــشـــاريــعــهـــا Hــديــريــة
الـتشـريع والـتـنـظيم واألنـظـمـة اجلـمركـيـة من أجل ضـمان

rاالنسجام
- مـتــابــعـة أعــمـال اHــنــظـمــات الــدولـيــة فـيــمــا يـخص

rشاركة فيهاHأسس فرض الضريبة وا
- ضــمــان مــتــابــعــة مـلــفــات الــطــعن اHــتــعــلــقـة بــأسس

rفرض الضريبة التي تخضع للجنة الوطنية للطعن
- إعــداد مـــشـــاريع اإلجـــراءات الــتـي تــعـــالج اجلـــبـــايــة
واالمــتـــيــازات اجلـــبــائــيـــة وأسس فـــرض الــضـــريــبـــة وفــقــا
Hـــرجع مـــقـــايـــيس إعـــداد اإلجــراءات وإخـــضـــاعـــهــا Hـــديـــريــة
التشـريع والتـنظيم واألنـظمـة اجلمركـية من أجل مـراقبة

rاالنسجام
- اHشاركة في إعداد السياسة التعريفية.

 : X(2) فرعيت Xوتشتمل على مديريت
أ - اHـــديــــريـــة الــــفـــرعــــيـــة لــــلـــجــــبـــايـــةأ - اHـــديــــريـــة الــــفـــرعــــيـــة لــــلـــجــــبـــايـــةr وتــــكـــلـف عـــلى

اخلصوصr �ا يأتي : 
- تـوجيه اHـصالح غـيـر اHمـركزة فـيمـا يخص حتـديد

rقواعد الوعاء الضريبي
- الـــســــهـــر عـــلـى تـــطـــبــــيق  مـــنــــظـــومـــة االمــــتـــيـــازات

rاجلبائية وضمان متابعتها
- اHـــبــادرة بــاقـــتــراحــات تــدابـــيــر مــراجـــعــة مــعــدالت

rومعدالت الضريبة اجلزافية rاألتاوى اجلمركية
XــــرتــــفــــقــــHدراســــة ومــــعــــاجلــــة عــــرائض وطــــعــــون ا -
واHصـالح غـيـر اHـمـركـزة في مـجـال اجلـبـايـة واالمـتـيازات

rاجلبائية
- الـــــنــــــظـــــر فـي صـــــحــــــة حـــــاالت اســــــتـــــرداد احلــــــقـــــوق

rوالرسوم
- تــقـيــيم مــجـمــوع الــنـشــاطــات اHـنــوطــة بـهــا وإعـداد

.Xحصيلة سنوية مصحوبة باقتراح إجراءات التحس
ب - اHـديــريــة الــفــرعــيــة ألسس الــضــريــبـةب - اHـديــريــة الــفــرعــيــة ألسس الــضــريــبـةr وتــكــلف

على اخلصوص �ا يأتي : 
- الــــســــهــــر عــــلى وضع حــــيّــــز الــــتــــنــــفــــيــــذ الــــقـــرارات
والـــتــوصـــيــات واHـــعــايـــيــر الـــدولــيـــة الــتـي وافــقت عـــلــيـــهــا

rدونة التعريفيةHتعلقة باHاجلزائر وا

- الــــســـهــــر عــــلـى تــــقـــيــــيـس تــــقــــنــــيـــات الــــتــــصــــنــــيف
rوضمان نشر مقررات التصنيف التعريفي rالتعريفي

rنشأHشاركة في إعداد قواعد اHا -

- الـــدراســـة واإلجـــابـــة عـــلـى طـــلـــبـــات االســـتـــعالمـــات
rــمــركــزةHــصــالح غــيــر اHوا XــرتــفــقــHــقــدمــة من طــرف اHا

rفيما يخص أسس الضريبة

- تــوحـــيــد مــنـــاهج الـــتــقـــيــيم لـــدى اجلــمـــاركr ونــشــر
الوثائق اخلاصـة بهr واHساهمة في حتسX كفاءات أعوان

rبوضعها حيز التنفيذ XكلفHاجلمارك ا

- تــقـيـيـم مـجـمــوع الـنـشــاطـات اHــنـوطـة بــهـاr وإعـداد
.Xحصيلة سنوية مصحوبة باقتراح إجراءات التحس

r6 : مـــديــــريـــة االســـتــــعالم وتــــســـيـــيــــر اخملـــاطـــر : مـــديــــريـــة االســـتــــعالم وتــــســـيـــيــــر اخملـــاطـــر اHــاداHــادّة ة 
وتكلف على اخلصوصr �ا يأتي : 

- اHــــشــــاركــــة في إعــــداد الــــنــــصــــوص الـــتــــشــــريــــعــــيـــة
واHــبــادرة بــالــنـصــوص الــتــنـظــيــمــيـة اخلــاصــة بــاالســتـعالم
وتـسـيـير اخملـاطـرr وإخـضـاع مشـاريـعـهـا Hديـريـة الـتـشريع
rوالتنظيم واألنظمة اجلمركية من أجل ضمان االنسجام

- الــســهـر عــلى الـبــحث وجــمع واسـتــغالل االســتـعالم
اجلمركي واHعلومـة فيما يخص الغش التـجاري والتقليد
والتـهريب واالجتـار غيـر الـشرعي بـاخملدرات وكل ظـاهرة
تــمس بـاالقـتــصـاد الــوطـنيr والـســهـر عـلـى تـشـكــيل قـاعـدة

rمعطيات في هذا اجملال

- تــصــمـيـم وحتـيــX نـظــام تــسـيــيــر وحتـلــيل اخملــاطـر
rواالنتقائية واالستهداف

- وضع حـيـز الـتــنـفـيـذ اتــفـاقـيـات الـتــعـاون اHـتـبـادل
لـغرض البـحث وقمع الغش اجلـمركي والتـجاريr وضمان

rمتابعتها

- الـــســـهـــر عـــلى الـــتـــعـــاون مع مـــصـــالـح ومـــؤســـســات
الدولة اHكلفـة بالبحث وقمع الغش وتلك اHكلفة �حاربة

rالتهريب واالجتار غير الشرعي باخملدرات

- إعـــداد مــــشـــاريع اإلجــــراءات اخلـــاصـــة بــــاالســـتـــعالم
وتـســيـيـر اخملــاطـر وفــقـا Hـرجع مــقـايــيس إعـداد اإلجـراءات
وإخـــضـــاعـــهـــا Hـــديـــريـــة الـــتـــشـــريع والـــتـــنـــظــيـم واألنـــظـــمــة

اجلمركية من أجل ضمان االنسجام.

 : X(2) فرعيت Xوتشتمل على مديريت

أ - اHـديـريـة الـفـرعـيـة لالسـتـعالم اجلـمـركيأ - اHـديـريـة الـفـرعـيـة لالسـتـعالم اجلـمـركيr وتـكـلف
على اخلصوص �ا يأتي : 
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- بـــــحـث وجـــــمع واســـــتـــــغـالل وتـــــركـــــيـــــز االســـــتـــــعالم
واHـعلـومة فـيمـا يخص الـغش والتـقليـد وكل ظاهـرة تمس
باالقتصاد الوطـنيr والسهر على تشكـيل قاعدة معطيات

rفي هذا اجملال
rحتديـد تـنـظيم الـرقـابـات اجلـمركـيـة ومـحتـويـاتـها -
rمركزة في وضعها حيز التنفيذHصالح غير اHوتوجيه ا
- وضع حـيـز الـتـنفـيـذ اتـفـاقـيـات اHسـاعـدة اHـتـبـادلة

rوضمان متابعتها rواإلدارية
- تــقـيـيـم مـجـمــوع الـنـشــاطـات اHــنـوطـة بــهـاr وإعـداد

.Xحصيلة سنوية مصحوبة باقتراح إجراءات التحس

ب - اHــديـريــة الــفـرعــيــة لـتــســيـيــر اخملــاطـرب - اHــديـريــة الــفـرعــيــة لـتــســيـيــر اخملــاطـرr وتــكــلف
على اخلصوصr �ا يأتي : 

- وضـع نـــظـــام تــســـيـــيـــر وحتـــلـــيـل اخملـــاطـــرr وحتـــديــد
rمعايير االستهداف واالنتقائية

- ضـمــان حتــسـX تــصـمــيم وتــسـيــيــر نـظــام تــسـيــيـر
rوحتليل اخملاطر

rXمسك بطاقية اخملالف -
- السـهـر على وضع حـيـز التـنـفيـذr مع اHـصالح غـير
اHـمــركـزة لـلـجـمـاركr تــدابـيـر احلـظـر أو الـرقــابـة اHـسـبـقـة
لـــــرفـع الـــــبـــــضـــــائـع اخلـــــاضـــــعـــــة إلجـــــراءات إداريـــــة خـــــاصـــــة

rوإجبارية
rعتمدين لدى اجلماركHمراقبة نشاط الوكالء ا -

- تــقـيـيـم مـجـمــوع الـنـشــاطـات اHــنـوطـة بــهـاr وإعـداد
.Xحصيلة سنوية مصحوبة باقتراح إجراءات التحس

اHـاداHـادّة ة 7 :  :  مـديـريــة الـتـحـقــيـقـات اجلــمـركـيـةمـديـريــة الـتـحـقــيـقـات اجلــمـركـيـةr وتـكـلف
على اخلصوصr �ا يأتي : 

rـــشــــاركـــة في إعــــداد الـــنــــصـــوص الــــتـــشــــريـــعــــيـــةHا -
واHـبـادرة بالـنـصـوص الـتـنـظـيـمـيـة اخلـاصـة بـالـتـحـقـيـقات
rاجلمركـية ومراقـبة العمـليات التـجارية ومكـافحة الغش
وإخـــضـــاع مـــشــــاريـــعـــهـــا Hــــديـــريـــة الـــتــــشـــريع والـــتــــنـــظـــيم

rواألنظمة اجلمركية من أجل ضمان االنسجام
- إعــداد مـيـثـاق الـرقــابـات اجلـمـركـيــةr والـسـهـر عـلى

rوضعها حيز التنفيذ
- إعـداد اسـتراتـيـجيـة مـكـافحـة الـغشr والسـهـر على

rوضعها حيز التنفيذ
- حتــــديـــد نــــظــــام الـــرقــــابـــات اجلــــمــــركـــيــــةr وتــــوجـــيه

rمركزة في وضعها حيز التنفيذHصالح غير اHا
- إجـراء التحقـيقات ذات الـطابع الوطني بـالتعاون

rمع السلطات اخملتصة

- إعـداد مــشـاريـع اإلجـراءات اخلــاصـة بــالـتــحـقــيـقـات
اجلمـركيـة ومراقـبة العـملـيات الـتجـارية ومـكافـحة الغش
وفقا Hرجع مقـاييس إعداد اإلجراءاتr وإخضاعها Hديرية
الـتشـريع والـتـنـظيم واألنـظـمـة اجلـمركـيـة من أجل ضـمان

االنسجام.

وتشتمل على ثالث (3) مديريات فرعية : 

أ- اHــديـــريـــة الــفـــرعــيـــة لــلـــتــحـــريــاتأ- اHــديـــريـــة الــفـــرعــيـــة لــلـــتــحـــريــاتr وتـــكــلـف  عــلى
اخلصوصr �ا يأتي : 

- إعــــــداد بـــــرنــــــامج ســــــنـــــوي ومــــــتـــــعــــــدد الـــــســــــنـــــوات
rللتحريات

- ضـــــمــــان أو الــــعـــــمل عــــلـى ضــــمـــــان الــــتــــحـــــقــــيــــقــــات
rاجلمركية في مجال العمليات التجارية

- الـقـيـام أو الـعــمل عـلى الـقــيـام بـالـتـحــقـيـقـات حـول
العمليات الـتجارية القابـلة للغشr وإجراء كل حتقيق ذي

rطابع وطني أو يكتسي أهمية خاصة
- مــراقـبــة نـشـاط الــوكالء اHـعــتـمـدين لــدى اجلـمـارك
واHـتعاملX االقـتصاديX اHـعتمدين وكل مـتعامل يخضع

rنشاطه العتماد إدارة اجلمارك
- تــقـيـيـم مـجـمــوع الـنـشــاطـات اHــنـوطـة بــهـاr وإعـداد

.Xحصيلة سنوية مصحوبة باقتراح إجراءات التحس

ب - اHــديـريــة الــفــرعــيـة لــلــرقــابــة الالحــقـةب - اHــديـريــة الــفــرعــيـة لــلــرقــابــة الالحــقـةr وتــكــلف
على اخلصوصr �ا يأتي : 

- إعـــداد الـــبــرنـــامـج الـــســنـــوي واHـــتـــعـــدد الـــســـنــوات
rللرقابات الالحقة

- ضـمـان أو الـعـمل عـلى ضـمـان الـرقـابـة الالحـقة في
rمجال العمليات التجارية

XــــــتــــــعــــــامــــــلــــــHالــــــعـــــــمل عــــــلـى ضــــــمــــــان تــــــدقــــــيـق ا  -
rXاالقتصادي

- تــقـيـيـم مـجـمــوع الـنـشــاطـات اHــنـوطـة بــهـاr وإعـداد
.Xحصيلة سنوية مصحوبة باقتراح إجراءات التحس

ج - اHـديـريـة الـفـرعـيـة Hـكـافـحة الـغشج - اHـديـريـة الـفـرعـيـة Hـكـافـحة الـغشr وتـكلـف على
اخلصوصr �ا يأتي : 

- إعــداد اســـتــراتــيــجــيــة مــكــافــحـــة الــغش والــتــقــلــيــد
وتـــبـــيــيض األمـــوال والـــتـــهــريـب واالجتــار غـــيـــر الـــشــرعي
بــاخملــدرات واجلـر�ــة اHــنــظـمــةr وبــصــفـة عــامــة كل ظــاهـرة

rتمس �صالح االقتصاد الوطني
- الـســهـر عـلى وضـع حـيـز الــتـنـفــيـذ االســتـراتـيــجـيـة
اHــعــدة واHــصــادق عــلــيـــهــاr وتــوجــيه نــشــاط اHــصــالح غــيــر

rمركزةHا
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- اHـــشــاركـــة فـي حــمـــايـــة حـــقــوق اHـــلـــكـــيــة الـــفـــكـــريــة
بـالــتـعـاون مع الـهــيـئـات الـعــمـومـيـة اخملـتــصـة ومع حـائـزي

rلكية الفكريةHحقوق ا
- تـنسيق وتـوحيد نشـاطات وتدخالت اHـصالح غير

rمركزة فيما يخص مكافحة الغشHا
- الـــســــهـــر عـــلـى الـــتــــعـــاون مع اHــــديـــريــــة الـــفــــرعـــيـــة

rللنشاط العملياتي للفرق
- تــقـيـيـم مـجـمــوع الـنـشــاطـات اHــنـوطـة بــهـاr وإعـداد

.Xحصيلة سنوية مصحوبة باقتراح إجراءات التحس

8 : : مـــديـــريـــة اHـــنـــازعـــات وتـــأطـــيـــر قـــبـــاضـــاتمـــديـــريـــة اHـــنـــازعـــات وتـــأطـــيـــر قـــبـــاضـــات اHــاداHــادّة ة 
اجلماركاجلماركr وتكلفr على اخلصوصr �ا يأتي : 

- اHــــشــــاركـــــة في إعــــدادالــــنــــصـــــوص الــــتــــشــــريــــعــــيــــة
واHــبـادرة بــالـنــصـوص الــتــنـظــيـمــيـة اخلــاصـة بــاHـنــازعـات
rــصـــاحلـــة اجلـــمـــركــيـــة ونـــشـــاطـــات قــبـــاضـــات اجلـــمــاركHوا
وإخـــضـــاع مـــشــــاريـــعـــهـــا Hــــديـــريـــة الـــتــــشـــريع والـــتــــنـــظـــيم

rواألنظمة اجلمركية من أجل ضمان االنسجام
- الـتـكـفل بـالـنـزاعــات اجلـمـركـيـة وتـسـويـة اخلالفـات

rاجلمركية
- ضـــمـــان تـــســـيـــيـــر قــضـــايـــا اHـــنـــازعـــات واHـــصـــاحلــة
الـتـابـعـة الخـتــصـاص اإلدارة اHـركـزيـةr ومـتــابـعـة الـقـضـايـا

rمركزة للجماركHصالح غير اHالتابعة الختصاص ا
rالسهر على تنفيذ القرارات القضائية النهائية -

- مــتـــابــعـــة وتــأطـــيــر تـــســيـــيــر مـــحــاســـبــة قـــبــاضــات
اجلـــمـــارك واHـــنـــازعـــاتr وبـــيع الـــبـــضـــائع اHـــوجـــودة حتت
الـــرقـــابـــة اجلــــمـــركـــيـــة واHــــضـــمـــونـــة مـن طـــرف قـــبـــاضـــات

rاجلمارك
XــــرتــــفــــقــــHدراســــة ومــــعــــاجلــــة عــــرائض وطــــعــــون ا -
واHصـالح غير اHـمركزة اخلـاصة باHـنازعات وبـاHصاحلات
اجلـمركية ونـشاطات قـباضات اجلـمارك التي ال تدخل في

rمركزةHصالح غير اHصالحيات ا
- مـســاعــدة وتـوجــيه قــابــضي اجلـمــارك في تــطــبـيق
الـتـشـريع والـتـنــظـيم واإلجـراءات اHـعـمـول بـهـا واHـتـعـلـقـة
بــــــالــــــتــــــحــــــصــــــيل وإيــــــداع وضــــــمــــــان احلــــــقــــــوق والــــــرســـــوم

rوالغرامات
- تــــوجـــيـه اHـــصــــالح غــــيـــر اHــــمـــركــــزة فـــيــــمــــا يـــخص

rالتعاون مع الهيئات القضائية اخملتصة
- إعـــداد مـــشـــاريع اإلجـــراءات اخلـــاصـــة بـــاHـــنـــازعــات
واHـــصــاحلـــة ونـــشــاطـــات قــبـــاضــات اجلـــمـــارك وفــقـــا Hــرجع
مقـايـيس إعـداد اإلجـراءاتr وإخـضـاعـهـا Hـديـريـة الـتشـريع
والتنظيم واألنظمة اجلمركية من أجل ضمان االنسجام.

وتشتمل على ثالث (3) مديريات فرعية : 

أ - اHـديــريـة الــفـرعـيــة لـقــضـايـا اHــنـازعـاتأ - اHـديــريـة الــفـرعـيــة لـقــضـايـا اHــنـازعـاتr وتـكـلف
على اخلصوصr �ا يأتي : 

- تــســيــيـــر اHــنــازعــات الــتـــابــعــة الخــتــصــاص اإلدارة
rركزيةHا

- تـركــيـز ومـراقـبـة إمـكـانـيـة قـبـول وحتـلـيل اHـلـفـات
مــوضــوع طــلب الــصــفــقــة الــتي هي مـن اخــتــصــاص اHــديـر

rالعام للجمارك أو اللجنة الوطنية للمصاحلة
rنازعاتيةHلفات اHدراسة صحة طلبات إلغاء ا -

XــــرتــــفــــقــــHدراســــة ومــــعــــاجلــــة عــــرائض وطــــعــــون ا -
rنازعاتHمركزة اخلاصة بقضايا اHصالح غير اHوا

- مــتــابـعــة وتـوطــيـد نــشـاط اHــصــالح غـيــر اHـمــركـزة
rنازعاتHتعلق بقضايا اHا

- تــقـيـيـم مـجـمــوع الـنـشــاطـات اHــنـوطـة بــهـاr وإعـداد
.Xحصيلة سنوية مصحوبة باقتراح إجراءات التحس

rـديـريـة الفـرعـيـة لدراسـة االجـتهـاد الـقـضائيHـديـريـة الفـرعـيـة لدراسـة االجـتهـاد الـقـضائيب - اHب - ا
وتكلف على اخلصوصr �ا يأتي : 

- مـتـابعـة االجـتهـاد الـقـضائي وتـوجـيه اHصـالح غـير
rمركزة في هذا اجملالHا

- الـتـعـلــيق عـلى األحــكـام اHـبـدئــيـةr وضـمــان نـشـرهـا
rمركزةHللمصالح غير ا

- اســـتــــغالل االجـــتـــهـــاد الــــقـــضـــائي مـن أجل تـــطـــويـــر
rالقانون اجلمركي

- الـســهـر عـلى الــقـيـام بــتـطـبــيق االجـتـهــاد الـقـضـائي
rمركزة بصفة موحدةHصالح غير اHمن طرف ا

- اقـتراح تدابير حتـسX اHنظومـة اHتعلقـة �عاينة
ومتـابـعـة وقمع مـخـالـفات الـتـشـريع والـتنـظـيم الـتي يقع

rتطبيقها على عاتق إدارة اجلمارك
- تــقـيـيـم مـجـمــوع الـنـشــاطـات اHــنـوطـة بــهـاr وإعـداد

.Xحصيلة سنوية مصحوبة باقتراح إجراءات التحس

rــديـريـة الـفـرعـيـة لـتــأطـيـر قـبـاضـات اجلـمـاركHــديـريـة الـفـرعـيـة لـتــأطـيـر قـبـاضـات اجلـمـاركج - اHج - ا
وتكلف على اخلصوصr �ا يأتي : 

- دراســــــة وحتــــــلــــــيـل تــــــطــــــور حتــــــصــــــيالت احلــــــقــــــوق
rوالرسوم لقابضي اجلمارك

- الـتعليق ونـشر التنـظيم اخلاص �حـاسبة قابضي
rوالسهر على حسن تطبيقه rاجلمارك

rمن طرف قـباضات اجلمارك rالسهر عـلى تطبيق -
النـصوص الـتشريـعيـة والتـنظيـميـة التي حتـكم محـاسبة
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قبـاضـات اجلمـارك واHـنازعـات والـتحـصيـل حسب قـواعد
االجــتــهــاد في هــذا اجملــالr وتــوجـــيه قــابــضي اجلــمــارك في

rارسة مهامهم بصفة عامة�

- دراسـة طـعون اHـديـنX الـتي تـكون مـوضـوع قرار
قــضــائي لــلـتــحــصـيل اجلــبــريr ومـتــابــعـة اHــصــالح اHــكـلــفـة

rبتنفيذها

- تأطـير عـملـيات الـبـيع باHـزاد للـبضـائع والتـنازل
rالودي وحق الشفعة وإتالف البضائع

- إعـداد دليل قابـضي اجلمارك وفـقا Hرجع مـقاييس
rإعداد اإلجراءات

- تــقـيـيـم مـجـمــوع الـنـشــاطـات اHــنـوطـة بــهـاr وإعـداد
.Xحصيلة سنوية مصحوبة باقتراح إجراءات التحس

rادّة ة 9 : مديرية األمن والـنشاط العملـياتي للفرق : مديرية األمن والـنشاط العملـياتي للفرقHاداHا
وتكلف على اخلصوصr �ا يأتي : 

- اHــــشــــاركــــة في إعــــداد الــــنــــصــــوص الـــتــــشــــريــــعــــيـــة
واHبادرة بالنصـوص التنظيمية اخلاصة باألمن والتدخل
الــعـــمـــلــيـــاتيr وإخـــضـــاع مــشـــاريـــعــهـــا Hـــديـــريــة الـــتـــشــريع
rوالتنظيم واألنظمة اجلمركية من أجل ضمان االنسجام

- الــســهــر عـلـى الـوقــايــة وأمن األشــخــاص والــهــيـاكل
rالقاعدية اجلمركية

- اHـــشــاركـــة ووضع حـــيّــز الـــتـــنــفـــيــذ و/ أو مـــتــابـــعــة
األعــمــال اHـشــتـركــة بـX الــقـطــاعـات الــتي تــخص الـوقــايـة

rصالح اخملتصةHوذلك بالتعاون مع ا rواألمن

- تـأطـيـر وتـوجـيه نـشـاط فـرق اجلـمـارك وتلـك التي
rتعمل في مراكز احلراسة للجمارك

- إعـــــداد مــــشــــاريـع اإلجــــراءات اخلــــاصــــة بـــــالــــوقــــايــــة
واألمـن ونــــشـــــاط الــــفـــــرق وفــــقــــا Hـــــرجع مـــــقــــايـــــيس إعــــداد
اإلجـــراءاتr وإخـــضــاعـــهــا Hـــديــريـــة الـــتــشـــريع والـــتــنـــظــيم

واألنظمة اجلمركية من أجل ضمان االنسجام.

 : X(2) فرعيت Xوتشتمل على مديريت

- اHـديــريـة الــفـرعــيـة لــلـوقــايـة واألمنr - اHـديــريـة الــفـرعــيـة لــلـوقــايـة واألمنr وتــكـلف عـلى
اخلصوصr �ا يأتي : 

- إعـداد مـخـطـطـات األمن الــداخـلي Hـقـرات اHـديـريـة
الــعـــامــة واHــفــتــشـــيــة الــعــامـــة Hــصــالح اجلـــمــاركr والــقــيــام
بــــإعـــداد مــــخـــطــــطـــات األمن الــــداخـــلـي من طـــرف اHــــصـــالح
اخلــارجـــيــة إلدارة اجلـــمــاركr والــســـهــر عــلـى وضــعــهـــا حــيّــز

rالتنفيذ

- اHـــشــاركــةr بـــالــتـــعــاون مع اHـــصــالح اخملـــتــصــةr في
احلـــــفـــــاظ عـــــلـى تـــــراث اجلـــــمـــــاركr ونــــــشـــــر الـــــتـــــوصـــــيـــــات
والـتـعـلـيـمات واHـعـلـومـات اخملتـلـفـة ذات اHـنـفعـة الـوقـائـية

rواألمنية

- اHشـاركــة فــي أعمـال اللـجنة الـوزارية اHشـتركة
rكلفة بالبحث واالنقاذ في حالة الكوارثHا

- مـتــابـعـة اHــدونـة الــدولـيــة ألمن الـســفن واHــنـشـآت
rينائيةHا

- مـتابـعـة ووضع حيّـز التـنفـيـذ التـوصيـات اHتـعلـقة
�ــحـيـط أمن اHـطــارات واHـنــبـثــقــة من مـنــظـمــة الـطــيـران

rالدولي

- مــــتـــابـــعـــة تـــنـــفـــيــــذ مـــخـــطـــطـــات تـــنــــظـــيم الـــنـــجـــدة
rعلى مستوى كل مواقع إدارة اجلمارك "ORSEC"

- إعــــداد بـــيــــانــــات اHـــعــــلــــومـــات الــــيــــومـــيــــة اخلــــاصـــة
rظاهر األمنيةHبا

- تــقـيـيـم مـجـمــوع الـنـشــاطـات اHــنـوطـة بــهـاr وإعـداد
.Xحصيلة سنوية مصحوبة باقتراح إجراءات التحس

rـديـريـة الـفـرعـيـة لـلـنـشـاط الـعـمـلـيـاتي لـلـفرقHـديـريـة الـفـرعـيـة لـلـنـشـاط الـعـمـلـيـاتي لـلـفرقب- اHب- ا
وتكلف على اخلصوصr �ا يأتي : 

- تـأطـير ومـتـابـعـة نـشاط فـرق اجلـمـارك واHـشـاركة
rفي حتديد مقاييس إحداثها وتموقعها وتدخلها

- تــصـــمــيـم وحتــيـــX وتــوحــيـــد الــدعـــائم الـــوثــائـــقــيــة
rستعملة من طرف فرق اجلماركHوالدعائم األخرى ا

- السـهر عـلى أمن العـناصـر التي تـنشط في الـفرق
rوعلى حمايتهم أثناء و�ناسبة أداء مهامهم

- وضع إطـار تبادل اHعـلومات الـنافعة بـX مختلف
Xالــــفــــرق عــــلى مــــســــتـــوى مــــفــــتــــشــــيـــات األقــــســــام ومــــا بـــ

rديريات اجلهويةHا

- اسـتغالل الـنـتائج اHـتحـصل عـليـها من طـرف فرق
rواقتراح تدابير من شأنها زيادة مردوديتها rاجلمارك

Xــــصـــالـح الـــتـــابــــعـــة لــــلـــمـــديــــريـــتـــHالـــتــــعـــاون مع ا -
rباالستعالم والتحقيقات اجلمركية XكلفتHا

- وضع مـنظومة تـسيير نـشاط الفرق والـسهر على
rترقيتها

- الــتــعــاون مع مــصــالح األمن اخملــتــصــة الــتي تــمــلك
rوتعمل بنظام الفرق من أجل ضمان تبادل اخلبرة
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- تــقـيـيـم مـجـمــوع الـنـشــاطـات اHــنـوطـة بــهـاr وإعـداد
.Xحصيلة سنوية مصحوبة باقتراح إجراءات التحس

اHاداHادّة  10 : مديـريـة  : مديـريـة العـصرنـةالعـصرنـة واالستـشراف واالستـشرافr وتـكلف
على اخلصوصr �ا يأتي : 

- اقـتـراح مــشـاريع الـنـصــوص الـتـنـظـيــمـيـة اخلـاصـة
rبالتنظيم

- إجــراء دراسـات إحــصــائـيــة مــتـعــلــقـة بــالــنـشــاطـات
rاجلمركية

- ضــمـــان الــتــنــبــؤ االســتــراتــيــجي وإجــراء دراســات
rوحتاليل استشرافية

- إعـــداد مـــنــــظـــومــــة مـــنــــاهج الــــعـــمل والــــســـهــــر عـــلى
rترقيتهما

- وضع نـظـام الــتـنــظـيم ونـظــام الـتــخـطـيط والــسـهـر
rعلى ترقيته

- قيادة اHشـاريع في إطار دمج أعمال الـتسيير في
rعلوماتHنظام ا

- تـــصـــمـــيم مـــرجع مـــقـــايـــيس إعـــداد اإلجــراءات ذات
الطابع اإلداري وضمان حتيينه.

وتشتمل على ثالث (3) مديريات فرعية : 

rناهجHديرية الفرعـية للتنظيم والتخطيط واHناهجأ - اHديرية الفرعـية للتنظيم والتخطيط واHأ - ا
وتكلف على اخلصوصr �ا يأتي : 

- وضع نـظـام تـنــظـيم إدارة اجلـمـاركr والــسـهـر عـلى
rترقيته

rوضع نظام التخطيط والسهر على ترقيته -

rإعداد وترقية مناهج العمل -

rوضع منظومة النجاعة ومتابعتها وترقيتها -

- قيـادة كل مشـاريع دمج أعمـال التـسيـير في نـظام
rعلوماتHا

- دراسـة اإلجــراءات اإلداريــة اHـبــادر بــهــا من طـرف
مـديــريـات الـتـســيـيـر اإلداري وفــقـا Hـرجع مــقـايـيس إعـداد

rعمول بهاHاإلجراءات ا

- تــقـيـيـم مـجـمــوع الـنـشــاطـات اHــنـوطـة بــهـاr وإعـداد
.Xحصيلة سنوية مصحوبة باقتراح إجراءات التحس

rــديـريــة الـفــرعـيــة لـلــدراسـات االســتـشــرافـيـةHــديـريــة الـفــرعـيــة لـلــدراسـات االســتـشــرافـيـةب - اHب - ا
وتكلف على اخلصوصr �ا يأتي : 

- تـــنــظـــيم وتـــنــســـيق وتـــطــويـــر مــنـــظـــومــة الـــتــنـــبــؤ
االســـتـــراتـــيـــجي واالســـتـــخــبـــار االقـــتـــصـــادي ذات الـــصـــلــة

rبالنشاط اجلمركي

- إجـــراء دراســــات اســـتــــشـــرافـــيــــة حـــول الـــســــيـــاســـة
اجلمـركـية وحـول جوانب الـسـياسـة االقتـصـادية الـتي تهم

rالنشاط اجلمركي

rساعدة على اتخاذ القرارHمتابعة مؤشرات ا -

- تــــطـــويــــر قــــدرات الــــتـــحــــلــــيل وأدوات الــــدراســـات
rاالستشرافية والتنبؤ االستراتيجي

- تـــوطـــيــد قـــدرات احملـــاكــاة وإعـــداد ســـيــنـــاريـــوهــات
اسـتــشـرافــيـة فــيـمــا يـخص الــســيـاســة الـتي تــهم الـنــشـاط

rاجلمركي

- إجـــراء دراســـات حــــول بـــرامج الــــبـــحث الــــتي تـــهم
اجلــمــاركr بــالــتــعــاون مع اHــؤســســات والــهــيــئــات اHــكــلــفـة

rبالبحث العلمي

- تـــــــصـــــــمـــــــيـم وحتـــــــســـــــX مـــــــؤشـــــــرات الــــــــتـــــــحـــــــلـــــــيل
rعنيةHبالتعاون مع القطاعات ا rواالستشراف

- تــقـيـيـم مـجـمــوع الـنـشــاطـات اHــنـوطـة بــهـاr وإعـداد
.Xحصيلة سنوية مصحوبة باقتراح إجراءات التحس

rـــديـــريـــة الـــفـــرعـــيـــة لـــلـــدراســـات اإلحـــصـــائـــيــةHـــديـــريـــة الـــفـــرعـــيـــة لـــلـــدراســـات اإلحـــصـــائـــيــةج - اHج - ا
وتكلف على اخلصوصr �ا يأتي : 

- إعـــداد وحتـــلـــيل إحـــصـــائـــيـــات الـــنـــشـــاط اجلـــمـــركي
rوضمان نشرها

- تـرقــيــة نــظـام اإلحــصــائـيــات بــالــسـهــر خــاصــة عـلى
rعاجلة والنشرHتقييس اإلنتاج وا

- تـنـظــيم مـجــمل اHـعـلــومـات اإلحــصـائـيــة في بـنـوك
rوضمان سيرها rمعطيات مرجعية

- إعــــداد إجـــــراءات تــــبـــــادل اHــــعـــــلـــــومــــات مـع احملــــيط
rعطياتHوضمان حتويل ا rاخلارجي إلدارة اجلمارك

- تــقـيـيـم مـجـمــوع الـنـشــاطـات اHــنـوطـة بــهـاr وإعـداد
.Xحصيلة سنوية مصحوبة باقتراح إجراءات التحس

11 : مــديــريـة اإلعـالم واالتــصـال : مــديــريـة اإلعـالم واالتــصـالr وتــكـلـف عـلى اHـاداHـادّة ة 
اخلصوصr �ا يأتي : 

- اقـتــراح الــنـصــوص الـتــنـظــيــمـيــة اخلـاصــة بـاإلعالم
واالتـــصـــالr وإخــــضـــاع مـــشـــاريــــعـــهـــا Hـــديـــريــــة الـــعـــصـــرنـــة

rواالستشراف لضمان انسجامها
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- إعـــداد اســتــراتــيـــجــيــة اإلعالم واالتـــصــال الــداخــلي
rوضمان تنفيذها rواخلارجي إلدارة اجلمارك

- إقــــامـــة عـالقـــات مــــهــــنـــيــــة مع مــــؤســــســـات الــــدولـــة
rوالشركاء ومساعدي اجلمارك والعالم االقتصادي

rXرتفقHإعداد ميثاق استقبال ا -

- تـــأطــــيــــر ومــــتـــابــــعــــة نــــشـــاط اHــــصــــالح اخلــــارجــــيـــة
لـــلــجــمــارك فـــيــمــا يـــخص اإلعالم واالســتــقـــبــال واالتــصــال

rوالتظاهرات

rعلومة اجلمركيةHضمان االطالع على ا -

- الــــســــهــــر عــــلى تــــرقــــيــــة الــــصــــورة احلــــســــنـــة إلدارة
rاجلمارك

- إعـــــــداد مــــــشـــــــاريـع اإلجـــــــراءات اخلــــــاصـــــــة بـــــــاإلعالم
rــــــرجع مـــــقـــــايــــــيس إعـــــداد اإلجـــــراءاتH واالتـــــصـــــال وفـــــقـــــا
وإخـــضــاعـــهــا Hـــديـــريــة الـــعــصـــرنــة واالســـتــشـــراف من أجل

ضمان االنسجام.

وتشتمل على ثالث (3) مديريات فرعية : 

أ - اHــــديــــريــــة الــــفــــرعــــيــــة لـالتــــصـــالأ - اHــــديــــريــــة الــــفــــرعــــيــــة لـالتــــصـــالr وتــــكــــلف عــــلى
اخلصوصr �ا يأتي : 

- تـــــعـــــريـف اســـــتـــــراتـــــيـــــجـــــيـــــة االتـــــصـــــال الـــــداخـــــلي
rوالسهر على تنفيذها rواخلارجي

rضمان الرصد والتحليل فيما يخص االتصال -

rإقامة عالقات مع وسائل اإلعالم -

rضـمــان االطّالع الـصــحـفي في كل أشــكـال الــدعـائم -
وحتليل محـتواهr والشروع في اإلجراءات الضرورية في

rهذا اجملال

-  تــقـيـيم مـجـمـوع الـنــشـاطـات اHـنـوطـة بـهـاr وإعـداد
.Xحصيلة سنوية مصحوبة باقتراح إجراءات التحس

rــديـريــة الـفــرعــيـة لإلعالم والــعالقــات الـعــامـةHــديـريــة الـفــرعــيـة لإلعالم والــعالقــات الـعــامـةب - اHب - ا
وتكلف على اخلصوصr �ا يأتي : 

- حتــديـــد إجــراءات اســـتــقــبـــال اHــرتــفـــقــX في إدارة
rاجلمارك

- تـسـيـيـر الـطـلـبـات وإعالم اHـتـعـامـلـX واHـسـاعـدين
وإنـشـاء وحتيـX مـلف مـركزي بـواسـطـة اإلعالم اآللي لكل

rتابعات اخملصصة لهاHشكاوى اجلمهور وا

- ضــــمــــان تــــنــــظـــــيم وتــــســــيــــيــــر االتـــــصــــال اHــــتــــعــــلق
rبالتظاهرات للمديرية العامة للجمارك

- تــــســـيـــيـــر الــــنـــجـــاعـــة فــــيـــمـــا يــــخص عالقـــات إدارة
rاجلمارك �رتفقيها

- الـــســهـــر عـــلى الـــتـــحـــيـــX اHــنـــتـــظم لـــدعـــائم اإلعالم
rالتابعة للمديرية العامة للجمارك

- تــقـيـيـم مـجـمــوع الـنـشــاطـات اHــنـوطـة بــهـاr وإعـداد
.Xحصيلة سنوية مصحوبة باقتراح إجراءات التحس

ج - اHـديرية الـفرعيـة للتـوثيق واألرشيفج - اHـديرية الـفرعيـة للتـوثيق واألرشيفr وتكلف
على اخلصوصr �ا يأتي : 

- ضـمــان الـتــسـيــيـر اإللــكـتــروني لـوثــائق وأرشـيف
rصلحةHا

- ضـمـان تـسـيـيـر مــكـتـبـة اإلدارة اHـركـزيـة ومـتـحف
rاجلمارك

- ضـمـان نـشر الـتـوثيـق اجلمـركي تـبـعا لـلـضرورات
rوحسب القواعد

- تــوزيع الــتـوثــيق الـتــقـنـي لـلــمـصــلـحــة عـلى جــمـيع
مـــصــالح إدارة اجلـــمــارك وكـــذا مــســـتــعـــمــلـي اHــرفق الـــعــام

rاجلمركي

- إعـــداد الــنــشــريـــات الــدوريــة اHــنـــشــورة من طــرف
اHديرية العامة لـلجماركr بالتشاور مع الهياكل التقنية

rركزية واخلارجيةHا

- تــقـيـيـم مـجـمــوع الـنـشــاطـات اHــنـوطـة بــهـاr وإعـداد
.Xحصيلة سنوية مصحوبة باقتراح إجراءات التحس

اHـاداHـادّة  12 : مــديـريــة اHـوارد الـبــشـريـة : مــديـريــة اHـوارد الـبــشـريـةr وتــكـلف  عـلى
اخلصوصr �ا يأتي : 

- اقـتـراح الـنـصـوص الـتـنـظـيـمـيـة اخلـاصـة بـتـسـيـيـر
اHوارد الـبـشـريةr وإخـضـاع مشـاريـعـها Hـديـريـة العـصـرنة

rواالستشراف لضمان انسجامها

- حتـديــد اسـتـراتـيــجـيـة اHـديــريـة الـعـامــة لـلـجـمـارك
فـيما يـخص تسـييـر اHوارد الـبشريـة والتـكوينr والـسهر

rعلى تنفيذها وضمان متابعتها

- الــســهــر عــلـى تــنــفــيــذ أحــكــام الــقــوانــX األســاســيــة
rطبقة على موظفي إدارة اجلماركHا

- وضع مـنـظـومة تـثـمـX اHـوارد الـبشـريـةr والـسـهر
rعلى ترقيتها
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- وضع مـنظـومـة النـشاط االجـتمـاعيr والـسهـر على
ترقيـتهـا من أجل حتسـX ظروف مـعيـشة أعـوان اجلمارك

rوعملهم
-  تـأطـيـــر ومـتـابـعــة نـشــاطــات تـعـاضــديــة اجلـمـارك
والــــشـــؤون االجـــتــــمـــاعـــيــــة لـــلـــجــــمـــارك وفـــقـــــا لـــلـــتــــشـــريع

rعمول بهماHوالتنظيم ا
- إعداد مشاريع اإلجـراءات اخلاصة بتـسيير اHوارد
rـــــرجـع مــــقـــــايـــــيس إعـــــداد اإلجــــراءاتH الـــــبـــــشــــريـــــة وفـــــقــــا
وإخـــضــاعـــهــا Hـــديـــريــة الـــعــصـــرنــة واالســـتــشـــراف من أجل

ضمان االنسجام.

وتشتمل على أربع (4) مديريات فرعية : 

أ - اHــديـريـــة الــفـرعــيــــة لـلــمــسـتــخــدمـــXأ - اHــديـريـــة الــفـرعــيــــة لـلــمــسـتــخــدمـــrX وتــكــلــف
على اخلصوصr �ا يأتي : 

- وضع حـــــيّــــــز الـــــتـــــنـــــفــــــيـــــذ األحـــــكـــــام الــــــقـــــانـــــونـــــيـــــة
والــتـنـظـيــمـيـة اHـنــصـوص عـلـيــهـا في الـقــوانـX األسـاسـيـة
اHطـبقـة على جمـيع أسالك اHوظـفX اHـمارسX في إدارة

rهنيةHسارات اHتعلقة بتسيير اHاجلمارك وا
- إعــداد اخملــطــطــات الـســنــويــة واHــتـعــددة الــســنـوات
لــتـســيــيـر اHــوارد الـبــشــريـةr والــعـمـل عـلى تــصــديـقــهـا من
طرف الـسلطـة اHكـلفة بـالوظـيفة الـعمـومية ووضـعهـا حيّز

rالتنفيذ
- إعــداد دراسـات فـيـمـا يــخص الـتـسـيــيـر الـتـقـديـري

 rللمورد البشري للجمارك
- إعــداد عــقــود تــســيــيــر اHــســارات اHــهــنــيــة Hــوظــفي

rوالسهر على نظاميتها rاجلمارك
- الــــســـهــــر عـــلـى الـــتــــأديب الــــعـــامr واحــــتـــرام أحــــكـــام
الـــنــظــام الـــداخــلي ومـــدونــة أخالقـــيــات اHـــهــنــة والـــســلــوك

rطبقة على موظفي اجلماركHا
- الــســهــر عــلـى عــدم تــمــركــز وثــائـق تــســيــيــر اHــورد
الــبـشـري ومـتــابـعـة ومـراقــبـة الـتـســيـيـر اHـوكل لــلـمـصـالح

rاخلارجية
- تـسـيــيـر ومـتـابــعـة تـســيـيـر اHــنـازعـات اإلداريـة أو

rوظفي اجلماركH هنيHسار اHرتبطة باHالقضائية ا
rتنظيم مسابقات التوظيف الداخلي واخلارجي -

- تــقـيـيـم مـجـمــوع الـنـشــاطـات اHــنـوطـة بــهـاr وإعـداد
.Xحصيلة سنوية مصحوبة باقتراح إجراءات التحس

ب - اHـــديـــريــة الـــفــرعـــيـــة لــلـــتـــكــوينب - اHـــديـــريــة الـــفــرعـــيـــة لــلـــتـــكــوينr وتـــكــلـف  عــلى
اخلصوصr �ا يأتي : 

- اHـبـادرة بـإعـداد سـيـاسـة الـتـكـوين إلدارة اجلـمارك
وفــقـا لــسـيــاسـة تــسـيــيــر اHـوارد الــبـشــريـةr والــسـهــر عـلى

rتنفيذها

rتواصلHإعداد دفاتر الـشروط اخلاصة بالتكوين ا -
rبالتعاون مع هياكل إدارة اجلمارك 

- إعــداد اخملــطــطــات الـســنــويــة واHــتـعــددة الــســنـوات
لـــلـــتـــكـــوين األولـي والـــتـــكـــوين اHـــتـــواصـلr والـــســـهـــر عـــلى

rتنفيذها
rوضع منظومة هندسة التكوين -

- اHـــبـــادرة واHـــشـــاركـــة فـي مـــفـــاوضـــات اتـــفـــاقـــيـــات
الــتـعـاون مع الــهـيـئـات الــوطـنـيــة أو األجـنـبـيــة في مـيـدان

rتخصصHالتكوين ا
- إعـداد كـتــيـبــات الـتـكــوين األولي ودعـائم الــتـكـوين

rتواصلHا
- حتـديـد الـطـاقـة الـكـامـنـة لــلـمـكـونـX اHـنـبـثـقـX من
سلك اجلـماركr والـسهـر عـلى احلفـاظ علـيهـا وإبقـائهـا على

rستوى النوعي وكذا جتديدهاHا
Xاخلـــارجــيــ XـــدرّســHتــعـــريف مــعـــايــيـــر انــتـــقــاء ا -

rحسب احتياجات التكوين األولي
- وضع مـنـظــومـة تــقـيـيم أعــمـال الــتـكـوينr والــسـهـر

rعلى ترقيتها
- مــــتـــابــــعـــة مــــنــــتـــوج الــــتـــكــــوين األولي والــــتــــكـــوين

rتواصلHا
- تــقـيـيـم مـجـمــوع الـنـشــاطـات اHــنـوطـة بــهـاr وإعـداد

.Xحصيلة سنوية مصحوبة باقتراح إجراءات التحس
ج - اHـديــريـة الــفـرعـيــة لـتــثـمـX الــكـفـاءاتج - اHـديــريـة الــفـرعـيــة لـتــثـمـX الــكـفـاءاتr وتـكـلف

على اخلصوصr �ا يأتي : 
- تعريف القواعد واHـعايير اHتعلقة بتنظيم العمل
وتـســيـيــر الـتــعـداد واHــهن اجلــمـركــيـة والــكـفــاءات وتـقــيـيم

rفعاليتها وجناعتها
- إجنــاز بــطـــاقــيــات مـــنــاصب الـــعــمل والــســـهــر عــلى

rحتيينها الدوري
- تـــــعــــريـف اHــــســـــارات اHــــهـــــنــــيـــــة وحتــــديـــــد شــــروط

rناصب والوظائف العليا إلدارة اجلماركHااللتحاق با
rوضع نظام التحفيز والسهر على تطبيقه -

rــــهن اجلـــمــــركـــيـــةHضـــمــــان تـــســــيـــيـــر الــــكـــفـــاءات وا -
rوالسهر على تثمينها

- تــقـيـيـم مـجـمــوع الـنـشــاطـات اHــنـوطـة بــهـاr وإعـداد
.Xحصيلة سنوية مصحوبة باقتراح إجراءات التحس

د - اHـديـريـة الـفرعـيـة لـلنـشـاط االجـتـماعيد - اHـديـريـة الـفرعـيـة لـلنـشـاط االجـتـماعيr وتـكلف
على اخلصوصr �ا يأتي : 

- ضــــمـــــان تــــنــــســــيق الــــنـــــشــــاطــــات ذات الــــصــــلــــة مع
rصناديق الضمان االجتماعي والتقاعد
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- ترقية طب ونظـافة العملr وتنسيق نشاط أطباء
rاإلدارة

- اقـــتــراح كل إجـــراء من طـــبــيـــعـــته حتــســـX ظــروف
rمعيشة موظفي اجلمارك وعملهم

- تــأطــيــر اخلــدمـات االجــتــمــاعــيــة Hــســتـخــدمي إدارة
اجلـمـارك وحـسب احلـالةr مـتـابـعـة وتـنـسـيق سـيـرهـا طـبـقا

rعمول بهماHللتشريع والتنظيم ا
- تـــنــظــيم وتـــنــســيق حـــاجــات الــنــشـــاط االجــتــمــاعي
rلـــصــــالح أعـــــوان اجلــــمـــــارك وذوي حـــقــــوقـــهم والــــيـــتـــامى
واHـــشـــاركــة فــــي الــنـــشـــاط الـــصــحـي خــصـــوصـــا بـــوســائل
مــــراكـــز الــــصــــحـــة االجــــتــــمـــاعــــيـــة إلدارة اجلــــمــــارك طـــبــــقـــا

r عمول بهماHللتشريع والتنظيم ا
- دراســـة وتـــقـــد¨ واقـــتـــراح كـل تـــدبـــيـــر تـــنـــظـــيـــمي

rساعدة وإسعاف مستخدمي اجلمارك ذوي احلاجةH
- تـــنــــظـــيم وتــــنـــشــــيط ومـــراقــــبـــة مــــراكـــز الـــثــــقـــافـــة
والــــنـــوادي وروضـــات األطـــفـــال اHـــوضــــوعـــة حتت تـــصـــرف

rإدارة اجلمارك
- تــقـيـيـم مـجـمــوع الـنـشــاطـات اHــنـوطـة بــهـاr وإعـداد

.Xحصيلة سنوية مصحوبة باقتراح إجراءات التحس

13 : مـــديـــريــــة إدارة الـــوســـائل : مـــديـــريــــة إدارة الـــوســـائلr وتــــكـــلـف عـــلى اHــاداHــادّة  
اخلصوصr �ا يأتي : 

- اقـتـراح الـنـصـوص الـتـنـظـيـمـيـة اخلـاصـة بـتـسـيـيـر
الـوسائل اHـاليـة والوسـائل اHـادية بـكل أنواعـهاr وإخـضاع
مــشـــاريــعــهــا Hـــديــريــة الــعـــصــرنــة واالســتـــشــراف لــضــمــان

rانسجامها
- الــــســـهــــر عـــلـى تـــطــــبــــيق الــــقـــواعــــد الـــتــــشــــريـــعــــيـــة
والــتـنـظـيــمـيـة اHـتــعـلـقـة بــتـسـيـيــر الـوسـائل اHــالـيـة وتـلك
اHـتـعـلـقــة بـالـوسـائل اHــاديـة واألمالك الـعـقــاريـة اخملـصـصـة

rإلدارة اجلمارك
- الـسـهـر عـلى تـنـفـيـذ الـتـشـريع والـتـنـظـيـم اHـعـمول
بــهــمـا اHــتــعـلــقــX بـتــنــفـيــذ نــفـقــات الــتـســيــيـر والــتــجـهــيـز

rنقولة والعقارية إلدارة اجلماركHوتسييراألمالك ا
- الـــــقــــيـــــامr بــــالـــــتــــعـــــاون مع جـــــمــــيـع مــــصـــــالح إدارة
اجلــمـــاركr بـــالــدراســـة والــبـــرمـــجــة الـــســنـــويـــة واHــتـــعــددة
الــسـنـوات الحـتــيـاجـاتــهـا فـيــمـا يـخص إجنــاز و/أو اقـتـنـاء
الـــهــــيــــاكل  الــــقــــاعـــديــــة اإلداريــــة والـــســــكــــنـــات اإللــــزامــــيـــة
والـوظيفـية والتـجهـيزات االجتـماعيـة اHهـنيةr وتـزويدها

rبالتجهيزات ووسائل العمل بكل أنواعها
- اHتابعة اHنـتظمة لرخص البرامج اHسجلة لفائدة

rوالسهر على إجنازها rإدارة اجلمارك

- ضـــــــــمــــــــــان تـــــــــزويــــــــــد مـــــــــصــــــــــالـح إدارة اجلـــــــــمـــــــــارك
بالـتجهيزات اخلـاصةr وضمان تسيـيرها ومتابعـتها طبقا

rعمول بهماHللتشريع والتنظيم ا
- ضـمــان تـزويــد مـصــالح إدارة اجلـمــارك بـالــوسـائل

 rادية والتأكد من استعمالها العقالني وصيانتهاHا
- مــتــابــعــة تــســيــيــر الــهــيــاكل الــقــاعــديــة والــثــكــنـات
والــتـــجــهــيــزات والــوســـائل من طــرف اHــصـــالح اخلــارجــيــة

rإلدارة اجلمارك
- إعــــداد مــــشــــاريع اإلجــــراءات اخلــــاصــــة بــــتــــســــيــــيــــر
الوسائل اHـالية والـهياكـل القاعـدية والتـجهيـزات اخلاصة
وكـل أنــــــواع الــــــوســـــائـل وفــــــقــــــا Hــــــرجع مــــــقــــــايــــــيـس إعـــــداد
اإلجــراءاتr وإخـضـاعـهـا Hــديـريـة الـعـصــرنـة واالسـتـشـراف

من أجل ضمان االنسجام.

وتشتمل على أربع (4) مديريات فرعية : 

أ - اHديريـة الفـرعيـة للمـيزانـية واحملـاسبةأ - اHديريـة الفـرعيـة للمـيزانـية واحملـاسبةr وتـكلف
على اخلصوصr �ا يأتي : 

- إعـــداد تــــوقـــعـــات اHـــيـــزانـــيـــة لــــلـــمـــديـــريـــة الـــعـــامـــة
rللجمارك ومصاحلها اخلارجية

- الــقــيـــام بــتــقـــيــيم وتــســـجــيل رخص الـــبــرامج لــدى
rاليةHكلفة باHالوزارة ا

- تـســيـيــر مـيــزانـيــتي الـتــسـيــيـر والــتـجــهـيـز إلدارة
rاجلمارك

- الـشـروع في عـمـليـات االلـتـزام والـتـصـفـيـة واألمر
rديرية العامة للجماركHأو اإلذن بدفع نفقات ا

- الـقيام باألمـر بالدفع العتـمادات التسـيير والدفع
اخملـصـصة لـآلمرين بـالـصرف الـثـانويـrX وضمـان مـتابـعة

rفوضةHومراقبة تسيير االعتمادات ا
rيزانيةHالسهر على ترشيد صرف ا -

- إعـداد الوضـعـيـات الـدورية السـتـهالك االعـتـمادات
rسجلة في ميزانيتي التسيير والتجهيزHا

rتقرير احلساب اإلداري لآلمر بالصرف الرئيسي -
rXوالسهر على إعداد حساب اآلمرين بالصرف الثانوي

- تــقـيـيـم مـجـمــوع الـنـشــاطـات اHــنـوطـة بــهـاr وإعـداد
.Xحصيلة سنوية مصحوبة باقتراح إجراءات التحس

ب - اHــــديـــــريـــــة الــــفـــــرعـــــيــــة لـــــلــــهـــــيـــــاكل الـــــقــــاعـــــديــــةب - اHــــديـــــريـــــة الــــفـــــرعـــــيــــة لـــــلــــهـــــيـــــاكل الـــــقــــاعـــــديــــة
والصفقاتوالصفقاتr وتكلف  على اخلصوصr �ا يأتي : 

- تـــنــفـــيــذ اإلجــراءات الـــتــشـــريــعــيـــة والــتـــنــظــيـــمــيــة
اHــتــعــلــقــة بــالـصــفــقــات الــعــمــومــيـةr وتــســيــيــر الــصــفــقـات

rبرمة من طرف إدارة اجلماركHا
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- تـمــثـيل اHــديـريــة الــعـامــة لـلــجـمــارك لـدى الــلـجــنـة
rالوزارية واللجنة الوطنية للصفقات

- إعـداد دفـاتـر األعـبـاء اHـتــعـلـقـة بـالـهـيـاكل الـقـاعـديـة
rعمول بهماHطبقا للتشريع والتنظيم ا

- اHـــشـــاركــة فـي تــقـــيــيـم احــتـــيــاجـــات مـــصــالح إدارة
rاجلمارك فيما يخص الهياكل القاعدية

-  تـــقـــريـــر وتـــصـــمـــيم بـــرنـــامج وطـــنـي لـــبـــنــاء و/أو
rاقتناء الهياكل القاعدية

-  تــسـيـيـر بـرامج إجنـازالـهـيــاكل الـقـاعـديـة واقـتـنـاء
rالتجهيزات

- ضـمان تـسـييـر األمالك الـعقـاريـة لإلدارة اHركـزية
لـــلـــمـــديــــريـــة الـــعـــامـــة لــــلـــجـــمـــارك وتـــلـك اHـــوضـــوعـــة حتت

rوضمان صيانتها rتصرفها
- تــقـيـيـم مـجـمــوع الـنـشــاطـات اHــنـوطـة بــهـاr وإعـداد

.Xحصيلة سنوية مصحوبة باقتراح إجراءات التحس

ج - اHـديرية الفـرعية  لـلتجهـيزات اخلاصةج - اHـديرية الفـرعية  لـلتجهـيزات اخلاصةr وتكلف
على اخلصوصr �ا يأتي : 

- تـركيز وحتديـد احتياجـات اHصالح اخلارجـية غير
rمركزة بالتجهيزات اخلاصةHا

- إعـداد بـرنــامج سـنـوي لــتـزويـد اHـصــالح اخلـارجـيـة
rللجمارك بالتجهيزات اخلاصة

- ضـــــــــمــــــــــان تـــــــــزويــــــــــد مـــــــــصــــــــــالـح إدارة اجلـــــــــمـــــــــارك
rركزيةHقتناة من طرف اإلدارة اHبالتجهيزات اخلاصة ا

- الــسـهـر عـلى إحـداث الـتـجـانـس وعـقـلـنـة اسـتـعـمـال
rالوسائل اخلاصة

- إعداد دفـاتر األعباء اHـتعلـقة بالـتجهـيزات اخلاصة
rعمول بهماHطبقا للتشريع والتنظيم ا

- تــقـيـيـم مـجـمــوع الـنـشــاطـات اHــنـوطـة بــهـاr وإعـداد
.Xحصيلة سنوية مصحوبة باقتراح إجراءات التحس

د - اHديـرية الـفرعـيـة للـوسائل اHـاديةد - اHديـرية الـفرعـيـة للـوسائل اHـاديةr وتـكلف على
اخلصوصr �ا يأتي : 

- اHـــشـــاركــة فـي تــقـــيــيـم احــتـــيــاجـــات مـــصــالح إدارة
rاديةHاجلمارك فيما يخص الوسائل ا

- ضمـان تسـيير الـوسائـل الضـرورية لـسير اإلدارة
rركزيةHا

rعدات والتجهيزاتHصالح باHضمان تزويد ا -
- الـسـهر عـلـى احـتـرام قواعـد الـنـظـافـة وأمن الـعـمل

rركزيةHفي مقرات مصالح اإلدارة ا

- مـــسك جـــرد الـــوســـائل اHـــاديـــة اخملـــصـــصـــة خملـــتـــلف
مصالح إدارة اجلمارك طبـقا للتشريع والـتنظيم اHعمول

rبهما
- ضــمـان تــســيـيــر مــطـبــعـة اجلــمــاركr بـالــتــعـاون مع

rالهياكل األخرى
- تــقـيـيـم مـجـمــوع الـنـشــاطـات اHــنـوطـة بــهـاr وإعـداد

.Xحصيلة سنوية مصحوبة باقتراح إجراءات التحس

14 : : يـحـدد التـنـظـيم الداخـلي لإلدارة اHـركـزية اHاداHادّة ة 
لـلـمديـريـة الـعـامـة لـلجـمـارك في مـكـاتبr بـقـرار مـشـترك

بX وزير اHالية والسلطة اHكلفة بالوظيفة العمومية.

اHـاداHـادّة  15 : : تــلـغــى أحـكــــام اHـرســوم الـتـنــفـيـذي رقم
08 - 63 اHـؤرخ في 17 صـفـر عام 1429 اHـوافق 24 فـبـراير

سـنة 2008 واHـتـضـمن تـنظـيم اإلدارة اHـركـزيـة لـلـمـديـرية
العامة للجمارك.

اHـــــاداHـــــادّة  16 :  : يـــــنــــــشــــــر هـــــذا اHــــــرســــــوم في اجلــــــريـــــدة
الرّسميّة للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــــرر بـــــاجلـــــزائـــــر في 23 جـــــمــــــادى األولى عـــــام 1438
اHوافق 20 فبراير سنة 2017.

عبد اHالك ساللعبد اHالك سالل
ـــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــ

مـرسـوم تـنـفيـذي رقم مـرسـوم تـنـفيـذي رقم 17-91 مـؤرخ في  مـؤرخ في 23 جـمادى األولى جـمادى األولى
يــتــضـمن  rيــتــضـمن r2017 ــوافق 20 فــبــرايــر ســنـة  فــبــرايــر ســنـةHــوافق  اH1438 ا عـام عـام 

تنظيم اHفتشية العامة Hصالح اجلمارك وسيرها.تنظيم اHفتشية العامة Hصالح اجلمارك وسيرها.
ـــــــــــــــــــــــــــ

rإنّ الوزير األول
rاليةHبناء على تقرير وزير ا -

- وبـناء على الـدستـورr ال سيمـا اHادتان 99-4 و143
r(الفقرة 2) منه

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 79-07 اHــــؤرخ في 26
شعـبان عام 1399 اHوافق 21 يولـيو سنة 1979 واHـتضمن

rتممHعدل واHا rقانون اجلمارك
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 90-21 اHــــؤرخ في 24
مــحــرم عــام 1411 اHــوافق 15 غــشت ســنــة 1990 واHــتــعــلق

rتممHعدل واHا rباحملاسبة العمومية
- و�ــقــتــضى األمــر رقم 95-20 اHــؤرخ في 19 صــفــر
عـام 1416 اHـوافق 17 يـولـيـو سـنـة 1995 واHـتـعـلق �ـجـلس

rتممHعدل واHا rاحملاسبة
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- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسي رقم 15-125 اHـؤرخ
فـي 25 رجـب عـــــــام 1436 اHــــــــوافق 14 مـــــــايـــــــو ســـــــنــــــة 2015

rعدّلHا rأعضاء احلكومة Xتضمن تعيHوا
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 90-188 اHؤرخ
في أوّل ذي احلـجة عام 1410 اHـوافق 23 يونـيو سـنة 1990
الــــذي يــــحـــــدد هــــيــــاكـل اإلدارة اHــــركــــزيــــة وأجــــهـــــزتــــهــــا في

rالوزارات
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 90-226 اHؤرخ
في 3 مـحـرم عام 1411 اHـوافق 25 يـولـيـو سـنة 1990 الـذي
يــحـدد حــقـوق الــعــمـال الــذين �ـارســون وظــائف عـلــيـا في

rتممHعدل واHا rالدولة وواجباتهم
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 90-227 اHؤرخ
في 3 مـحرم عام 1411 اHوافق 25  يولـيو سـنة 1990 الذي
يـحـدد قائـمـة الـوظائف الـعـلـيـا في الدولـة بـعـنوان اإلدارة

rتممHعدل واHا rؤسسات والهيئات العموميةHوا
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 90-228 اHؤرخ
في 3 مـحـرم عام 1411 اHـوافق 25 يـولـيـو سـنة 1990 الـذي
يــحــدد كــيــفــيــة مــنح اHــرتــبــات الــتي تــطــبق عــلى الــعــمــال
rتممHعدل واHا rالذين �ارسون وظائف عليا في الدولة
- و�ـقـتـضى اHـرسوم الـتـنـفـيذي رقم 91-195 مـكرر
اHــؤرخ في 18 ذي الــقـــعــدة عــام 1411 اHــوافق أول يـــونــيــو
سـنـة 1991 واHــتـضــمن إحــداث اHـفــتـشــيـة الــعــامـة Hــصـالح
اجلـمــارك وتـنـظـيــمـهـا وسـيــرهـاr اHـعـدل واHـتــممr ال سـيـمـا

rادة األولى منهHا
- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 95-54 اHـؤرخ
في 15 رمــضــان عـام 1415 اHـوافق 15 فــبـرايــر ســنـة 1995

rاليةHالذي يحدد صالحيات وزير ا
- و�ــــقــــتــــضى اHـــــرســــوم الــــتــــنــــفــــيــــذي رقم 07 -364
اHـــــــــــؤرخ فـي 18 ذي الـــــــــــقـــــــــــعـــــــــــدة عـــــــــــام 1428 اHـــــــــــوافـق 28
نـوفــمــبـرســنـة 2007 واHــتــضـمن تــنــظـيـم اإلدارة اHـركــزيـة

rتممHعدل واHا rاليةHفي وزارة ا
- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 08-64 اHـؤرخ
في 17 صـفر عام 1429 اHوافق 24 فبـراير سنة 2008 الذي

rفتشية العامة للجمارك وصالحياتهاHيحدد تنظيم ا
- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 17-90 اHـؤرخ
في 23 جــمـادى األولى عـام 1438 اHـوافق 20 فــبـرايــر ســنـة
2017 واHتضمن تنظيم اإلدارة اHركزية للمديرية العامة

rللجمارك

يرسم ما يأتي : يرسم ما يأتي : 

rـفـتـشـيـة الـعـامـة لـلـجـماركHـادّة األولى :ة األولى :  تـعـوض اHـاداHا
احملــدثـة �ــوجب اHـرســوم الـتــنـفــيــذي رقــم 91-195 مـكـرر
اHـؤرخ فــي 18 ذي الـقــعــدة عـام 1411 اHـوافق أول يــونــيـو

ســنــة r1991 اHــعــدل واHـــتــمم واHــذكــور أعالهr بـــاHــفــتــشــيــة
الـعـامـة Hـصـالح اجلـمـارك الـتـي يـحـدد تـنـظـيـمـهـا وسـيـرهـا

�وجب أحكام هذا اHرسوم.

اHـاداHـادّة ة 2 : : يــديـر اHــفــتـشــيـة الــعـامــة Hــصـالح اجلــمـارك
.Xمفتش عام ويساعده خمسة (5) مفتش

يــســاعــد كل مـن اHــفــتــشــrX مــكــلــفــان (2) بــالـــتــدقــيق
والتفتيش.

يـــســـاعـــد كل من اHـــكـــلـــفـــX بـــالـــتــدقـــيـق والـــتــفـــتـــيش
فاحصون للتسيير ومدققون.

اHـاداHـادّة ة 3 : : تــكـلف اHـفــتـشـيـة الــعـامـة Hــصـالح اجلـمـارك
على اخلصوصr �ا يأتي : 

- فــحص مـــشــروعــيـــة ومــطــابـــقــة أعــمـــال الــتــســـيــيــر
اHـــوكــلــة لــلــمــصــالح اHـــركــزيــة واHــصــالح اخلــارجــيــة إلدارة

rاجلمارك للمعايير القانونية والتنظيمية
- القيام بالـرقابة والتحقيق والتفتيش في شروط
تنظـيم  مصالح اجلـمارك وسـيرها ونـوعية تـنفيـذ اخلدمة
rوسيرتهم عند القيام بأداء وظائفهم XوظفHمن طرف ا

- إجناز مـهام تـدقيق مصـالح اجلمـارك والسـهر على
rرقابة الفعالية والفاعلية واالنسجام

- تأطير وظيـفة التدقيق على مستوى اHصالح غير
rمركزة إلدارة اجلماركHا

- اHــشــاركــة مـع األجــهــزة األخــرى لــلــرقــابــة الــتــابــعــة
لــوزارة اHـالــيـة في مــهـام الــرقـابــة والــتـفــتـيش اHــشـتــركـة

rواحملتملة
- السـهر عـلى احتـرام قواعـد أخالق اHهـنة من طرف

rمستخدمي اجلمارك
- اHـسـاعـدة في إعـداد اإلجـراءات الـتـقـنـيـة واإلداريـة

اجلمركية وتبسيطها.

�ــكن أن يــكــلف اHــديــر الــعـام لــلــجــمــارك اHــفــتــشــيـة
الــعــامــة Hــصــالح اجلــمــارك بــالــقــيــام بــأي حتــقــيق ضــروري

نظرا لوضعية خاصة.

اHاداHادّة ة 4 :  : يكلف اHفتش العام للجمارك �ا يأتي : 
rوتنسيقه ومراقبته rXفتشHتنشيط  نشاط ا -

- إعــداد الــبــرنــامج الــســنــوي لــلــتــفـتــيـش والـتــدقــيق
rدير العام للجمارك للتصديق عليهHوإرساله إلى ا

- إعـــــداد دلــــــيل إجــــــراءات الـــــتــــــفـــــتــــــيش والــــــرقـــــابـــــة
والـتـدقـيق لـلـمـفـتـشـيـة الـعـامـة Hـصـالح اجلـمـاركr والـسـهر

rعلى حتيينه
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rإعـداد خريـطـة اخملاطـر ومـيثـاق ومراجـع التـدقيق -
rوالسهر على حتيينها

rالسهر على احترام اإلجراء احلضوري -

- اســـتـــغـالل تـــقـــاريـــر مـــهـــام الـــتـــفـــتـــيش والـــتـــدقـــيق
واقـــتـــراح  كل الـــتـــدابـــيــر الـــرامـــيـــة إلى حتـــســـX تـــنــظـــيم
rدير العام للجماركHعلى ا rمصالح اجلمارك وتسييرها

- تـقد¨ عرض حال للـمدير العـام للجمـارك بانتظام
حــول مــهــام الــرقــابــة والــتــفــتــيش والــتــحــقــيق والــتــدقــيق

اHنجزةr وإعداد حصيلة سنوية بذلك.

اHاداHادّة ة 5 :  : يكلف اHفتشون �ا يأتي : 

- تأطـيـر مـهـام الـرقـابـة والـتـدقـيق اHـنـفذة فـي إطار
rواإلشراف عليها ومتابعتها rالبرنامج أو خارجه

- الـــتــصـــديق عــلـى اHــذكــرات اHـــنــهـــجــيــة لـــعــمـــلــيــات
الـــرقـــابـــة والـــتـــحـــقـــيـــقـــات والـــتـــفـــتـــيش والـــتـــدقـــيـق وكــذا

rالتقارير التي تعرض عليهم

- ضــمــان مــتــابـعــة ســيــر اإلجــراء احلــضــوري الـذي ¥
rالشروع فيه بعد تبليغ التقارير

- الـــســهـــر عــلـى جــودة أعـــمــال الـــتــفـــتـــيش والــرقـــابــة
rوالتحقيق والتدقيق

- اقــــتـــراح تــــســـجــــيل مــــهــــام الـــرقــــابــــة والـــتــــفــــتـــيش
والـتـحـقـيق والـتـدقــيق في الـبـرنـامج الـســنـوي لـلـتـفـتـيش

rصالح اجلماركH والتدقيق للمفتشية العامة

- اقــــتـــــراح كل إجــــراء مـن شــــأنـه حتــــســــX فـــــعــــالــــيــــة
�ــارســـة الــرقــابـــة اHــنــوطـــة بــاHــفـــتــشــيـــة الــعــامـــة Hــصــالح

rاجلمارك

- الــســهـــر عــلى تــطـــبــيق الـــقــواعــد الــعـــامــة لــتـــنــفــيــذ
الرقابة من اHفتشية العامة Hصالح اجلمارك.

اHــــاداHــــادّة ة 6 : : يـــقــــوم اHــــكـــلـف بــــالـــتــــدقــــيق والــــتــــفـــتــــيش
بــتــحــضــيــر وتــنــظــيم وحــراســة وإدارة عــمــلــيــات الــرقــابـة
والـــتـــفــتـــيش والـــتــحـــقـــيق والــتـــدقـــيق اHـــكــلف بـــهـــاr حــتى

نهايتها.

يــكـــلف اHــكـــلف بــالــتـــدقــيق والـــتــفــتــيـش في مــيــدان
التفتيشr على اخلصوصr �ا يأتي : 

- ضــــمــــان حتـــــضــــيــــر أعــــمــــال فــــاحــــصي الــــتــــســــيــــيــــر
rوتنظيمها وتنسيقها

- إعداد مـذكرات مـنهـجيـة لتـنفـيذ عـملـيات الـرقابة
rاالعتبار Xمع أخذ األهداف احملددة بع

- تـقـد¨ اقـتراحـات تـتـعلق بـاHـضـمون واHـدة ونـقاط
rالتدخل

- مـــعـــايـــنـــة الـــوقـــائـع وطـــلب وضع حـــيّــــز الـــتـــنـــفـــيـــذ
اإلجــراءات الـتـحـفظـيـــة اHـنصـوص عـلـيـها فـــي الـتـنـظيم

rعند االقتضاء rعمول بهHا
- تـقـديـر صحـة اHـعـايـنات واHالحـظـات اHـرفـوعة من

rهمةHأجل إعداد تقرير ا
- حتـليل واسـتغالل أجوبـة اHسـيرين في إطار وضع

rاإلجراء احلضوري حيّز التنفيذ 
- السـهر على احتـرام القواعـد العامة لـتنفـيذ رقابة

rصالح اجلماركH فتشية العامةHا
rإعداد مذكرات تقديرية تخص فاحصي التسيير -
- اHـشـاركة فـي إعداد الـبـرنـامج الـسـنوي لـلـتـفـتيش

والتدقيق وانتقاء الهيئات التي يتم مراقبتها.
يــكـــلف اHــكـــلف بــالــتـــدقــيق والـــتــفــتــيـش في مــيــدان

التدقيق على اخلصوصr �ا يأتي : 
rتقييم منظومات الرقابة الداخلية -

rتنشيط فرقة التدقيق -
- حتــديــد أهـداف مــهــام الـتــدقــيق وحتــضـيــر بــرنـامج

rعمل وعرضه على رئيسه السلّمي للموافقة عليه
- اإلشـراف على  حتـريـر تقـاريـر التـدقـيق وحتضـير

rخالصة بذلك
- حتضـير تقـرير دقيق ومـنتظم حلـاالت تقدم اHـهمة

rوإرساله إلى رئيسه السلّمي
- تــبــلــيغ الــرئـيـس الـســلّــمي بــاHــعــلـومــات احلــســاسـة
اHــكــتــشــفــة خالل مــهــمــة الــتــدقــيقr وحــاالت االشــتــبــاه في
rالغش وكل معلومة مرتبطة بتعرض الفوج خلطر كبير

.XدققHإعداد مذكرات تقديرية تخص ا -
اHاداHادّة ة 7 : : �ارس اHـكلـفون بالـتدقـيق والتـفتيش حق
اHـراجـعة عـلى مـجـمـوع العـمـلـيات الـتي يـقـوم بهـا قـابـضو

اجلمارك.

وتطـبق مـراجـعة احملـاسـبـة هذه عـلى اخلـصـوصr على
ما يأتي : 

XـــــفــــــوضـــــHقـــــابــــــضـي اجلـــــمــــــارك ومـــــنــــــدوبــــــيـــــهـم ا -
rومرؤوسيهم

- كل عــون يــقــوم بــتــداول األمـوال الــعــمــومــيـة الــتي
rيعود تسييرها إلدارة اجلمارك

- كل عـون مـكـلف �ـسك احملـاسـبة اHـاديـة أو تـسـيـير
اخملزونات.
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اHــاداHــادّة ة 8 : : يــكـــلف فــاحـص الــتــســـيــيــر بـــالــقــيـــام �ــهــام
الــــرقــــابـــة والــــتــــفــــتــــيش والــــتــــحــــري الــــتي تــــخـص صــــحـــة
اإلجــــراءات واحــــتــــرام قـــــواعــــد األخالقـــــيــــات واآلداب عــــلى

مستوى مصالح اجلمارك.

اHــــاداHــــادّة ة 9 : : يــــكــــلف اHــــدقـق بـــقــــيــــادة مــــهــــام الـــتــــدقــــيق
والـتــشـخــيص وإجــراء اخلـبــرة عـلـى اإلجـراءات اجلــمـركــيـة
وتـــقـــد¨ كل اقـــتـــراح يـــرمي إلـى حتـــســـX تـــنــظـــيـم وســـيــر

اHنظومة التنظيمية واإلجرائية إلدارة اجلمارك.

10 : : حتــــدد عـــمـــلـــيـــات الــــتـــفـــتـــيـش والـــتـــدقـــيق اHــاداHــادّة ة 
لـلــمـفـتـشــيـة الـعـامـة Hــصـالح اجلـمـارك فـي بـرنـامج سـنـوي
يــعــده اHــفـتـش الــعـام وفــقــا ألهــداف مــحــددة وتــعـرض عــلى
اHـــديـــر الــعـــام لـــلــجـــمـــارك خالل الـــشـــهــريـن األخــيـــرين من

السنة اHنصرمة للموافقة عليه.

غــــيـــر أنـهr �ـــكن الــــتـــدخـل خـــارج الـــبــــرنـــامـجr �ـــهـــام
التـفـتيش والـتـحقـيق والـرقابـةr بـناء عـلى تـعلـيـمة اHـدير

العام للجمارك.

 �ـكن اHـفـتــشـيـة الـعـامـة Hـصـالح اجلـمـاركr في إطـار
�ــارســة مــهـامــهــاr أن تــطــلب اHــسـاهــمــة الــظــرفــيـة من أي

موظف في إدارة اجلمارك.

اHاداHادّة ة 11 : : يلزم مـستـخدمو اHـفتـشية الـعامـة Hصالح
اجلمارك طبقـا للتشريع اHعمول بهr بواجب السر اHهني
وعــدم إفــشـاء اHــعــلــومــات وكــشف الــوثــائـق الـتـي اطــلــعـوا

عليها أثناء �ارسة مهامهم.

اHــاداHــادّة ة 12 : : تـــتــوج كل مـــهـــمــة تـــفــتـــيش أو حتـــقــيق أو
رقابة أو تدقيق بتقرير.

تــتم مـهــام اHـفــتـشــيـة الــعـامــة Hـصــالح اجلـمــارك بـنـاء
على الوثائق وفي عX اHكان.

اHـاداHـادّة ة 13 : : يـتـعــX عـلى مـســؤولي اHـصـالـح الـتي تـتم
مـراقبتها تـوفير ظروف العـمل الالزمة Hوظفي اHـفتشية

العامة Hصالح اجلمارك  لتأدية مهمتهم.

اHاداHادّة ة 14 : : من أجل السماح Hـوظفي اHفتشـية العامة
Hـصالح اجلـمـارك بـتأديـة مـهـامهمr يـلـزم مـسؤولـو اHـصالح

التي تتم مراقبتهاr �ا يأتي : 

- أن يـــقـــدمــوا لـــلـــمـــفـــتــشـــX واHـــكـــلــفـــX بـــالـــتــدقـــيق
والــــتــــفــــتــــيش  األمــــوال والــــقــــيم الــــتـي يــــحــــوزونــــهـــاr وأن
يـطــلـعـوهم عـلـى جـمـيع الـدفــاتـر أو األوراق أو الـوثـائق أو

rرتبطة بهاHاإلثباتات ا

- أن يجـيبوا دون تـأخيـر على طلـبات االسـتعالمات
اHــــقــــدمــــة من أجل حــــاجــــيــــات الـــرقــــابــــة أو الــــتــــحـــقــــيق أو

rالتفتيش أو التدقيق

ال �ـكـن األعـوان مــســؤولي اHــصــالح  الــتي تــراقــبــهـا
اHـــفـــتــشـــيـــة الــعـــامـــة Hــصـــالح اجلـــمـــاركr أن يــتـــهـــربــوا من
الـتـزامـاتـهم اHـنـصـوص عــلـيـهـا في الـفـقـرة األولى من هـذه
اHــــادةr �ـــعـــارضــــتـــهم اHــــفـــتـــشــــX واHـــكـــلــــفـــX بـــالــــتـــدقـــيق
والــتـــفــتــيـش بــحـــجــة احــتـــرامــهـم الــســلّـم اإلداري أو الــســر
اHـهــني أو كــذا الـطـابـع الـسـري لــلـوثــائق اHـطــلـوب االطالع

عليها أو العمليات اHطلوب مراقبتها.

اHـاداHـادّة ة 15 : : يــجب أن يـكـون كل رفض لــطـلـبـات تـقـد¨
الـــوثــائـق أو اHــعـــلــومـــات اHــنـــصــوص عـــلـــيــهـــا في اHــادة 14
أعالهr مـحل إعذار يرفع إلى عـلم اHسؤول الـسلّمـي للعون

اHعني.

وبـعد إعـذار دون جـدوى في مـهـلة الـثـمـانـية (8) أيـام
الـتي تـلـي اإلعـذارr يـحــرراHـكـلف بــالـتـدقــيق  والـتــفـتـيش
مـحــضـر قـصــور في حق الــعـون اHــعـني ويــرفـعه �ــراسـلـة

إلى الهيئة اخملول لها سلطة التأديب.

اHـــــاداHـــــادّة ة 16 : : عـــــنـــــدمــــــا يـــــعـــــاين اHــــــكـــــلف بـــــالــــــتـــــدقـــــيق
والــتــفـتــيـش نـقــائـص أو تـأخــرات مــعــتــبــرة في مــحــاســبـة
مصلحة تمت مـراقبتهاr فإنّه �كنه أمر احملاسبX القيام
بأعمال الضبط أو إعادة الترتيب الفوري لهذه احملاسبة.

وفي حــالــة مــا إذا كــانـت احملــاســبــة غــيــر مــوجــودة أو
كانت تـتـمـيز بـالـتأخـر أو عـدم االنـتظـام بـحيـث يسـتـحيل
الـــقــــيـــام بـــأي فــــحص عــــاديr يـــحـــرر اHــــكـــلـف  بـــالـــتــــدقـــيق
والـتفـتيش مـحـضر قـصـور يرسـله إلى الـسلـطة الـسـلّمـية

للمحاسب وإلى اHدير العام للجمارك.

تـلـزم الـسـلـطـة الـسـلّـمـيــة بـاتـخـاذ كل الـتـدابـيـر الـتي
تمليها احلالة أو الظروف.

اHــــاداHــــادّة ة 17 : : فـي حـــالــــة مـــعــــايـــنــــة مـــخــــالــــفـــة ال تــــســـمح
بـــاإلبـــقــــاء عـــلى احملـــاسـب  أو أحـــد األعـــوان اHــــذكـــورين في
اHـادة 7 أعاله فـي وظـيـفــتهr تـتــخـذ الــهـيــئـة اخملــولـة ســلـطـة
التأديب فورا التدابير التحفظية التي تمليها الظروف.

اHـاداHـادّة ة 18 : : يــجب أن تـخـضـع اHـعـايــنـات اHـســجـلـة من
قـبل موظفي اHفتـشية العـامة Hصالح اجلمـارك عند تأدية
rمــهــام الــرقــابــة أو الــتـــفــتــيش أو الــتــحـــقــيق أو الــتــدقــيق

لإلجراء احلضوري.
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اHاداHادّة ة 19 :  : عنـد انتـهاء مهـام الرقـابة أو الـتفـتيش أو
الــتـــحـــقـــيق أو الـــتــدقـــيقr يـــحـــرر تــقـــريـــر أولي يـــتـــضــمن
اHـعاينات واالنطـباعات حول تسـيير اHصـلحة التي تمت

مراقبتها.

ويـتـضــمن هـذا الـتـقــريـر اقـتـراحـات الــتـدابـيـر الـتي
من شــأنــهــا حتــسـX تــنــظــيم وســيــر اHــصــلــحـة الــتي تــمت

مراقبتها.

اHـــــاداHـــــادّة ة 20 : : من أجـل الـــــســـــمــــــاح بـــــتـــــنــــــفـــــيـــــذ اإلجـــــراء
احلـــضـــوريr يــتـــعــX عـــلى مـــســؤولي اHـــصـــالح الــتـي تــمت
r(1) مــراقــبــتــهـــا أن يــجــيــبــوا في أجل أقــصــاه شــهــر واحــد
ابــــتـــــداء من تـــــاريخ تـــــبــــلـــــيغ الــــتـــــقــــريـــــر األوليr عـــــلى كل
مـعــايــنــات ومالحــظــات اHــفـتــشــX واHــكــلـفــX بــالــتــفــتـيش
والـتـدقـيقr مـبـيـنـrX عـنـد االقـتـضـاءr تـدابـيـر الـتـعـديل أو
التطهيـر أو كل القرارات األخرى اHتـخذة التي لها عالقة

مباشرة بالوقائع اHالحظة.

rعــنـد انــقــضــاء األجل احملــدد في الــفـقــرة األولى أعاله
فـإن الــتــقـاريــر األولــيـة الــتي بــقــيت دون إجـابــات تــصـبح

نهائية. 

اHـاداHـادّة ة 21 : : تـفــضي اإلجـابــة عـلى الــتـقــريـر األولي من
طـرف مـسـؤول اHصـلـحة الـتي تـمت مـراقـبتـهـاr إلى إعداد
تــقــريـر تــلــخـيــصي يــنـهـي اإلجـراء احلــضــوري. ويـقــدم هـذا
الــتـقــريـر نــتـيـجــة الـتــقـارب بــX اHـعــايـنــات اHـضـمــنـة في
الـــتــقــريــر األولـي وإجــابــة مــســـؤول اHــصــلــحـــة الــتي تــمت

مراقبتها.

يبلغ التقرير التلخيصي اHذكور في الفقرة األولى
أعـاله مـــرفــــقــــا بــــإجــــابـــة مــــســــؤول اHــــصــــلـــحــــة الــــتي تــــمت

مراقبتهاr  إلى اHدير العام للجمارك دون سواه.

اHـاداHـادّة ة 22 :  : تـعــد اHــفــتـشــيــة الـعــامــة Hـصــالح اجلــمـارك
تـقريرا سـنويـا يبX حـصيلـة نشـاطاتهـاr وملـخصا عن كل
مـعــايـنـاتـهـا واإلجـابــات اHـتـعـلـقـة بــهـاr وكـذلك االقـتـراحـات
Xذات الـطابع الـعـام التـي تسـتـخلـصـها لـتـكيـيف أو حتـس

�ارسة النشاطات اخلاضعة لرقابتهاr على اخلصوص.

يـسلّم الـتـقـرير الـسـنـوي إلى اHديـر الـعـام للـجـمارك
في غضـون الثالثي األول من الـسنـة اHوالـية لـسنـة إعداد

هذا التقرير.

اHاداHادّة ة 23 : : يعـX اHفـتش العـام واHفـتشـون واHكـلفون
rصالح اجلماركH بـالتدقيق والتفـتيش للمفـتشية العـامة

�وجب مرسوم رئاسي.

وتنهى مهامهم حسب األشكال نفسها.

XــــكــــلــــفــــHوا XــــفــــتــــشـــــHـــــفــــتش الـــــعــــام واHوظــــائف ا
بالتدقيق  والتفتيشr وظائف عليا في الدولة.

وتـصـنـف وتـدفع رواتـبـهـاr عـلـى الـتـرتـيبr اسـتـنـادا
إلى وظــيــفـة مــفــتش عــام في الــوزارةr ومــديـر في اإلدارة

اHركزيةr ونائب مدير في اإلدارة اHركزية.

XـدقـقـHـادّة ة 24 : : يـحـدد عــدد فـاحـصي الــتـسـيـيــر واHـاداHا
وكــذا شــروط تـعــيــيــنــهم وزيــاداتــهـم االســتـداللــيــة �ــوجب
قـــرار مـــشـــتـــرك بـــX وزيـــر اHـــالـــيــــة والـــســـلـــطـــة اHـــكـــلـــفـــة

بالوظيفة العمومية.

25 : : تــلــغــى أحــكــــام اHــرســوم الــتــنــفــيــذي رقم اHـاداHـادّة ة 
08-64 اHـؤرخ في 17 صــفــر عـام 1429 اHـوافق 24 فــبــرايـر

سـنة 2008 الـذي يحـدد تنظـيم اHفـتشـية الـعامـة للـجمارك
وصالحياتها.

اHاداHادّة ة 26 :  : ينشر هـذا اHرسوم في اجلريـدة الرّسميّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــــرر بـــــاجلـــــزائـــــر في 23 جـــــمــــــادى األولى عـــــام 1438
اHوافق 20 فبراير سنة 2017.

عبد اHالك ساللعبد اHالك سالل
ـــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــ

مـرسـوم تـنـفيـذي رقم مـرسـوم تـنـفيـذي رقم 17-92 مـؤرخ في  مـؤرخ في 23 جـمادى األولى جـمادى األولى
يــتــضـمن  rيــتــضـمن r2017 ــوافق 20 فــبــرايــر ســنـة  فــبــرايــر ســنـةHــوافق اH1438  ا عـام عـام 
إحـــداث مــركـــز وطـــني لإلشـــارة ونـــظـــام اHــعـــلـــومــاتإحـــداث مــركـــز وطـــني لإلشـــارة ونـــظـــام اHــعـــلـــومــات

للجمارك وتنظيمه.للجمارك وتنظيمه.
ـــــــــــــــــــــــــــ

rإنّ الوزير األول

rاليةHبناء على تقرير وزير ا -

- وبـنـاء على الـدسـتـورr السيـمـا اHـادتان 99-4 و143
r(الفقرة 2) منه

- و�قتـضى اHرسـوم الرئاسي رقم 15-125  اHؤرخ
فـي 25 رجـب عـــــــام 1436 اHــــــــوافق 14 مـــــــايـــــــو ســـــــنــــــة 2015

rعدلHا rأعضاء احلكومة Xتضمن تعيHوا

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 90-226 اHؤرخ
في 3 مـحـرم عام 1411 اHـوافق 25 يـولـيـو سـنة 1990 الـذي
يــحـدد حــقـوق الــعــمـال الــذين �ـارســون وظــائف عـلــيـا في

rتمّمHعدّل واHا rالدولة وواجباتهم
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- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 90-227 اHؤرخ
في 3 مـحـرم عام 1411 اHـوافق 25 يـولـيـو سـنة 1990 الـذي
يـحـدد قائـمـة الـوظائف الـعـلـيـا في الدولـة بـعـنوان اإلدارة

rتمّمHعدّل واHا rؤسسات والهيئات العموميةHوا

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 90-228 اHؤرخ
في 3 مـحـرم عام 1411 اHـوافق 25 يـولـيـو سـنة 1990 الـذي
يــحــدد كــيــفــيــة مــنح اHــرتــبــات الــتي تــطــبق عــلى الــعــمــال
rتمّمHعدّل واHا rالذين �ارسون وظائف عليا في الدولة

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 91-191 اHؤرخ
في 18 ذي القـعدة عام 1411 اHوافق أوّل يـونيو سنة 1991
  واHتـعـلق بـإنـشـاء مـركـز وطـني لإلشـارة تـابع لـلـجـمارك

rتممHعدل واHا rوحتديد مهامه

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 93-334 اHؤرخ
في 13 رجب عــام 1414 اHــوافق 27 ديـــســـمـــبـــر ســـنـــة 1993
واHـــــــــتــــــــــضـــــــــمـن إنـــــــــشــــــــــاء مـــــــــركـــــــــز وطــــــــــنـي لـإلعـالم اآللي

rواإلحصائيات

- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 95-54 اHـؤرخ
في 15 رمــضــان عـام 1415 اHـوافق 15 فــبـرايــر ســنـة 1995

rاليةHالذي يحدد صالحيات وزير ا

- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 17-90 اHـؤرخ
في 23 جــمـادى األولى عـام 1438 اHـوافق 20 فــبـرايــر ســنـة
2017 واHتضمن تنـظيم اإلدارة اHركزية للـمديرية العامة

rللجمارك وصالحياتها

يرسم ما يأتي : يرسم ما يأتي : 

اHادة األولى :اHادة األولى : يهدف هـذا اHرسوم إلى إحـداث مركز
وطــني لـإلشــارة ونـــظــام اHــعـــلــومـــات لــلـــجــمـــارك وحتــديــد

تنظيمه.

اHــادةاHــادة 2 : : يــحـــدث لــدى اHــديــريـــة الــعــامــة لـــلــجــمــارك
مـركز وطني لإلشـارة ونظام اHـعلومـات ويدعى في صلب

النص "اHركز".

اHادة اHادة 3 :  : اHركز هو مـصلحة خارجية ذات اختصاص
وطني للمديرية العامة للجمارك.

اHادة اHادة 4 :  : يـتولى اHركـزr اHوضـوع حتت سلطـة اHدير
العام للجمارك والذي يسيره مدير اHركزr اHهام اآلتية :

- اHـــشــاركـــة في حتـــديــد ســـيـــاســة اHـــديــريـــة الــعـــامــة
للجـمارك فيـما يخص استـغالل واستعـمال تكنـولوجيات

rوإعداد البرامج السنوية لتنفيذها rاإلعالم واالتصال

- جــمع احــتــيــاجــات مــصــالح اجلــمــارك فــيــمــا يــخص
تـكــنـولـوجـيـات اإلعالم واالتـصــالr وإعـداد دفـاتـر الـشـروط
التـقنية والوظـيفية اخلاصة بـهاr ومتابعة تـنفيذ البرامج

rوعقود االقتناء

- ترقـيـة نـظام اجلـمـركـة عبـر اإلنـتـرنت واإلجراءات
rاإللكترونية

Xـعـلـومـات لــلـمـتـدخـلـHإجنـاز وصالت مع أنـظــمـة ا -
rاآلخرين في السلسلة اإلمدادية للتجارة الدولية

- دراســـة شـــروط حتـــديــد مـــواقع مـــحـــطـــات اإلشــارة
ونــظـام اHــعــلــومــات وسـيــرهــا اHــسـتــمــر عــلى مــســتـوى كل

rمصالح اجلمارك

-  إعــــداد اHــــدونـــــة الــــتــــقــــنـــــيــــــة لــــوســــــائـل ولــــعــــتــــاد
تــكـنــــولــوجــيــات اإلعــالم واالتــصـالr وحتــديــــد مــقــايـيــس

rاستعمــالها فــــي اجلمارك

- حتــــديــــد وتــــوضـــــيح نـــــظــــام الــــعــــمـل فــــيــــمـــــا يــــخص
rاســتــغـالل واســتــعــمــال تــكــنــولــوجــيــات اإلعالم واالتــصــال

rوالسهر على تطبيقه

- الـسـهـر عـلى أمن تـكــنـولـوجـيـات اإلعالم واالتـصـال
rفي اجلمارك

- الـــــقـــــيـــــام بـــــعـــــمـــــلـــــيـــــات مــــــراقـــــبـــــة دوريـــــة Hـــــرافق
وبـرمــجـيـات تـكـنـولــوجـيـات اإلعالم واالتـصـالr واإلشـراف
على حركة  العتـاد والتجهيزاتr والسهـر على استعمالها

األمثل.

اHــادة اHــادة 5 :  : يـــشــتــمـل اHــركـــز عــلى أربع (4) مــديــريــات
فرعية:

rديرية الفرعية لإلشارةHا -

rعلوماتHديرية الفرعية لنظام اHا -

- اHـــديـــريـــة الــفـــرعـــيــة ألمـن تـــكــنـــولـــوجــيـــات اإلعالم
rواالتصال والدراسات

- اHديرية الفرعية إلدارة الوسائل.

6 :  :  تــكــلف اHــديــريـــة الــفــرعــيــة لإلشــارةr عــلى اHـادة اHـادة 
اخلصوصr �ا يأتي :

- الـقيام بعمـليات تنصـيب جتهيزات تكـنولوجيات
rاإلعالم واالتصال

-  تــــســـــيــــيــــر واســــتـــــغالل شــــبــــكـــــات االتــــصــــال اآللي
والـسـهـر عـلى تـطـبيـق قواعـد االسـتـغالل واحـتـرامـهـا وفـقا

rعمول بهاHللقواعد ا
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- ضــمــان صــيــانــة جتـهــيــزات تــكــنــولــوجــيــات اإلعالم
rواالتصال التابعة إلدارة اجلمارك

- تــقـيـيـم مـجـمــوع الـنـشــاطـات اHــنـوطـة بــهـاr وإعـداد
.Xحصيلة سنوية مصحوبة باقتراح إجراءات التحس

rعلوماتHديريـة الفرعية لنـظام اHادة 7 :  :  تكلف اHادة اHا
على اخلصوصr �ا يأتي :

- ضمـان انـسـجـام بـرامج وجتـهـيـزات تـكـنـولـوجـيات
اإلعالم واالتــصـال مع تــلك اخلــاصـة �ـؤســسـات الــدولـة في

rنافعHشترك وتبادل اHسياق العمل ا
- تـــقــنــX وتـــطــويــر وإدارة بــنـــوك مــعــطـــيــات نــظــام

rعلومات للجماركHا
- جــــــمـع وحتــــــســـــX اHــــــعــــــطــــــيـــــات اHــــــوجــــــهــــــة إلعـــــداد
اإلحـصـائــيـات واHـعــلـومـات االقــتـصـاديــة واالسـتـراتــيـجـيـة

rالتخاذ القرار
- تطويـر وصيـانة بـرامج التسـييـر اآللي لنـشاطات

rمهنية كانت أم للدعم rإدارة اجلمارك
- تـــطــويـــر مــواقع األنـــتــرانـت واإلنــتــرنـتr وضــمــان

rحتديثها بشكل مستمر وآلي
- ضـمان صـيـانـة برامـج اإلعالم اآللي اHسـتـعـمـلة من

rطرف إدارة اجلمارك
- تــقـيـيـم مـجـمــوع الـنـشــاطـات اHــنـوطـة بــهـاr وإعـداد

.Xحصيلة سنوية مصحوبة باقتراح إجراءات التحس

اHــــــــادة اHــــــــادة 8 :  : تــــــــكــــــــلـف اHـــــــديــــــــريــــــــة الــــــــفــــــــرعــــــــيــــــــة ألمن
تــــكــــنـــــولــــوجـــــيــــات اإلعالم واالتـــــصــــال والــــدراســـــاتr عــــلى

اخلصوصr �ا يأتي :
- دراســـــة اإلجـــــراءات األمـــــنـــــيـــــــة اHـــــتـــــفـق عـــــلـــــيـــــهـــــا
وإعـــــدادهـــــا والـــــســـــهـــــر عـــــلـى تـــــنـــــفـــــيـــــذهـــــا فـــــيــــــمـــــا يـــــخص
تـكنـولـوجيـات اإلعالم واالتـصالr وال سـيـما اHـتـعلـقـة منـها

rراكز الراديو - كهربائيةHعلومات واHبنظام ا
- اHبادرة بكل دراسة تـقنية تتعـلق بتملك وتطوير

rوإعدادها rتكنولوجيات اإلعالم واالتصال للجمارك
- تــقـيـيـم مـجـمــوع الـنـشــاطـات اHــنـوطـة بــهـاr وإعـداد

.Xحصيلة سنوية مصحوبة باقتراح إجراءات التحس

rـديــريـة الـفـرعــيـة إلدارة الـوسـائلHـادة 9 : : تـكـلف اHـادة اHا
على اخلصوصr �ا يأتي:

- تـسيـير اHـستـخدمـX واقتـراح التـدابيـر التي من
rشأنها ضمان استقرارهم وحتفيزهم

rركزHتسيير وسائل ا -

- تــقـيـيـم مـجـمــوع الـنـشــاطـات اHــنـوطـة بــهـاr وإعـداد
.Xحصيلة سنوية مصحوبة باقتراح إجراءات التحس

اHــادة اHــادة 10 :  : يـــشــتـــمل اHـــركــز عـــلى مـــحــطـــات اإلشــارة
ونـــظــام اHـــعـــلـــومــات الـــرئـــيــســـيـــة واجلـــهــويـــة والـــقــســـمـــيــة
والـثـانـويـةr تـكـلف بـتـنـفـيـذ الـبـرامج اHـتـعـلـقـة بـاسـتـعـمال
تـكـنولـوجـيـات اإلعالم واالتصـالr ويـحـدد عـددها ومـوقـعـها
�ـوجب قرار مـشترك بـX وزير اHـاليـة والسـلطـة اHكـلفة

بالوظيفة العمومية.
اHـادة اHـادة 11 : : يـسـيـر مـديـر اHـركـز اعـتـمـادات الـتـسـيـيـر

اخملصصة  للمركزr باعتباره آمرا  ثانويا بالصرف.
اHـــــادة اHـــــادة 12 :  : يـــــعــــX مـــــديــــر  ونـــــواب مــــديـــــري اHــــركــــز

�وجب مرسوم رئاسي.
وتنهى مهامهم حسب األشكال نفسها.

وظـــــائف مـــــديـــــر اHـــــركــــز  ونـــــواب مـــــديـــــري اHـــــركــــز
وظائف عليا في الدولة.

وتـصـنفr عـلى الـتـواليr وتـدفع مـرتـبـاتـهـا اسـتـنادا
إلى وظـيـفـة مـديــر في اإلدارة اHـركـزيـةr ونـائب مـديـر في

اإلدارة اHركزية.
اHــادة اHــادة 13 :  : يــحــدد تـــنــظــيـم اHــركــز الــوطـــني لإلشــارة
ونــظــام اHــعـلــومــات لــلـجــمــارك في مــكــاتبr �ــوجب قـرار
مـشــتـرك بـX وزيـر اHــالـيـة والـســلـطـة اHـكــلـفـة بـالــوظـيـفـة

العمومية.
اHـادة اHـادة 14 : : تـلغى أحـكـام اHرسـومـX التـنـفيـذيX رقم
91-191 اHــؤرخ في 18 ذي الــقـــعــدة عــام 1411 اHــوافق أول

يـــونـــيـــو ســـنـــة 1991 واHـــتـــعـــلق بـــإنـــشـــاء اHـــركـــز الـــوطـــني
لإلشـــارة الــــتـــابـــع لـــلـــجــــمــــارك وحتــــديـــد مــــهـــامـهr اHـــعـــدل
واHــــــتــــــمـمr ورقم 93-334 اHــــــؤرخ في 13 رجب عــــــام 1414
اHـوافق 27 ديـسـمـبـر سـنـة 1993 واHـتـضــمن إنـشـاء اHـركـز

الوطني لإلعالم اآللي واإلحصائيات. 
اHاداHادّة ة 15 :  : ينشر هـذا اHرسوم في اجلريـدة الرّسميّة

للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.
حـــــرر بـــــاجلـــــزائـــــر في 23 جـــــمــــــادى األولى عـــــام 1438

اHوافق 20 فبراير سنة 2017.
عبد اHالك ساللعبد اHالك سالل

ـــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــ
مـرسـوم تـنـفيـذي رقم مـرسـوم تـنـفيـذي رقم 17-93 مـؤرخ في  مـؤرخ في 23 جـمادى األولى جـمادى األولى
يــتــضـمن  rيــتــضـمن r2017 ــوافق 20 فــبــرايــر ســنـة  فــبــرايــر ســنـةHــوافق اH1438 ا عـام عـام 

حل اHدرسة الوطنية للجمارك.حل اHدرسة الوطنية للجمارك.
ـــــــــــــــــــــــــــ

rإنّ الوزير األول
rاليةHبناء على تقرير وزير ا -
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مراسيم فرديةمراسيم فردية
مـــرســـوم رئـــاسي مـــؤرخ في مـــرســـوم رئـــاسي مـــؤرخ في 24 جـــمـــادى األولى عــام  جـــمـــادى األولى عــام 1438
اHـوافق اHـوافق 21 فـبـرايـر سـنة  فـبـرايـر سـنة r2017 يـتضـمـن إنـهـاء مـهامr يـتضـمـن إنـهـاء مـهام
نـائـبـة مــديـر بـوزارة الـفالحـة والـتــنـمـيـة الـريـفـيـة -نـائـبـة مــديـر بـوزارة الـفالحـة والـتــنـمـيـة الـريـفـيـة -

سابقا.سابقا.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسي مــــــؤرخ في 24 جــــــمـــــادى
األولـى عـــام 1438 اHــــوافق 21 فـــبـــرايــــر ســـنـــة 2017 تـــنـــهى
مـــهــام الـــســيـــدة وريــدة إزغـــوينr بـــصــفـــتــهـــا نــائـــبــة مـــديــر
لألنــظـــمـــة اHــعـــلـــومـــاتــيــــة بـــــوزارة الــفالحـــــة والـــتــنـــمـــيــة

الريفية - سابقاr لتكليفها بوظيفة أخرى.

مـــرســـوم رئـــاسي مـــؤرخ في مـــرســـوم رئـــاسي مـــؤرخ في 24 جـــمـــادى األولى عــام  جـــمـــادى األولى عــام 1438
Xيـــتــضـــمن تـــعـــيــ rXيـــتــضـــمن تـــعـــيــ r2017 ــــوافق 21 فـــبـــرايــــر ســـنـــة  فـــبـــرايــــر ســـنـــةHــــوافق اHا
مـــكـــلـــفــة بـــالـــدراســـات والــتـــلـــخـــيص بـــوزارة اHــواردمـــكـــلـــفــة بـــالـــدراســـات والــتـــلـــخـــيص بـــوزارة اHــوارد

اHائية والبيئة.اHائية والبيئة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسي مــــــؤرخ في 24 جــــــمـــــادى
Xتــعــ r2017 ــــوافق 21 فــــبــــرايـــر ســــنـــةHاألولـى عـــام 1438 ا
الـسـيـدة وريـدة إزغـوينr مـكـلـفـة بـالـدراسـات والـتـلـخـيص

بوزارة اHوارد اHائية والبيئة.

- وبـنــاء علــى الـدســتـــورr ال سـيـمـــا اHـادتـان 4-99
rو 143 (الفقرة 2) منه

- و�قتـضى اHرسـوم الرئاسي رقم 15- 125 اHؤرخ
فـي 25 رجـب عـــــــام 1436 اHــــــــوافق 14 مـــــــايـــــــو ســـــــنــــــة 2015

rعدلHا rأعضاء احلكومة Xتضمن تعيHوا

- و�قتـضى اHرسوم التـنفيذي رقم 95 - 54 اHؤرّخ
في 15 رمــضــان عـام 1415 اHـوافق 15 فــبـرايــر ســنـة 1995

rاليةHالذي يحدد صالحيات وزير ا

- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 98 - 142
اHــــؤرّخ في 13 مـــحـــرّم عـــام 1419 اHــــوافق 10 مـــايــــو ســـنـــة
1998 واHــــتــــضــــمـن إحــــداث اHـــــركــــز الــــوطــــنـي لــــلــــتـــــكــــوين

rاجلمركي

- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 12 - 202
اHـؤرّخ في 14 جــمــادى الـثــانـيــة عـام 1433 اHـوافق 6 مـايـو
سـنة 2012 واHـتضـمن إنشـاء اHـدرسة الـوطنـية لـلجـمارك

rوتنظيمها وسيرها

يرسم  ما يأتي :يرسم  ما يأتي : 

اHــادة األولى :اHــادة األولى :  تُــحلّ اHــدرســة الــوطــنــيــة لــلــجــمــارك
اHـنشـأة �ـوجب اHـرسـوم الـتـنـفـيذي رقم 12 - 202 اHـؤرّخ
في 14 جـــمـــادى الــثـــانــيـــة عــام 1433 اHــوافق 6 مــايـــو ســنــة

2012 واHذكور أعاله.

اHـادة اHـادة 2 :  : يـنتج عن حـل اHدرسـة الـوطـنـية لـلـجـمارك
حتـويل مجموع أمالكـها وحقوقـها وواجباتـها إلى اHديرية

العامة للجمارك.

اHــادة اHــادة 3 :  : يــتـــرتب عــلى الـــتــحــويـل اHــنــصـــوص عــلــيه
أعالهr إعداد :

- جــــرد كــــمّـي ونــــوعـي وتــــقــــديــــري يـــــضــــبـطr طــــبــــقــــا
Xمن طرف جلـنة يع rعمـول بهاHوالتـنظيمـات ا Xللقـوان

أعضاءها وزير اHالية.

يوافق على اجلرد بقرار وزير اHالية.

- حــصـيــلــــة خــتـامــيـــــة تــعــــــد طـبــقـــــا لــلـتــشـريــــع
والـتـنــظـيــــم اHـعـمـــــول بــهـمــــــاr وتـتـعــلــــق بـالـوسـائــــل
وتـــبــــX قــيــمــــــة عــنــاصـــــــر الــذمـــــة اHــالــيـــــةr مــوضــــوع

التحويـــل.

Xاحملـولــــ XـسـتـخــدمــــHـادة 4 :  : تـبـقـــى حـقـــــوق اHـادة اHا
وواجباتهـم خاضعـــة لألحكـــام القانونيـــة أو القانونيـــة
األسـاسـيـــة أو الـتـعاقـديــــة التـــي كـانت مـطبـقـــــة علـيهم

عند تاريخ نشر هذا اHرسوم في اجلريدة الرسمية.

اHـادة اHـادة 5 : :  تـلـغــى أحـكــــام اHـرســـوم الـتــنـفـيـــذي رقم
12 - 202 اHـؤرّخ في 14 جـمـادى الثـانيـة عام 1433 اHـوافق

6 مـايــو ســنـة 2012 واHــتــضـمن إنــشــاء اHـدرســة الــوطـنــيـة
للجمارك وتنظيمها وسيرها.

اHـادة اHـادة 6 : : يـنشـر هـذا اHـرسـوم في اجلريـدة الـرّسـمـيّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــــرر بـــــاجلـــــزائـــــر في 23 جـــــمــــــادى األولى عـــــام 1438
اHوافق 20 فبراير سنة 2017.

عبد اHالك ساللعبد اHالك سالل
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 عن وزير عن وزير اHاليةاHالية
األمX العاماألمX العام

ميلود بوطبةميلود بوطبة

عن الوزير األولعن الوزير األول
وبتفويض منهوبتفويض منه

اHدير العام للوظيفة العموميةاHدير العام للوظيفة العمومية
واإلصالح اإلداريواإلصالح اإلداري
بلقاسم بوشمالبلقاسم بوشمال
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عامل مهني من اHستوى األول
عون خدمة من اHستوى األول

حارس
سائق سيارة من اHستوى األول
عون خدمة من اHستوى الثالث
عون وقاية من اHستوى األول

اجملموع العاماجملموع العام

التعداد حسب طبيعة عقد العمل التعداد حسب طبيعة عقد العمل 
عقد غير محدد اHدةعقد غير محدد اHدة

(1)
عقد محدد اHدةعقد محدد اHدة

(2)

1 - اHديريات اجلهوية للميزانية :- اHديريات اجلهوية للميزانية :

وزارة ا6اليوزارة ا6اليّة
قرار وزاري مشترك مؤرخ في قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 صفر عام  صفر عام 1438 اHوافق اHوافق
2 نـوفـمـبـر سـنة  نـوفـمـبـر سـنة r2016 يحـدد تـعـداد مـنـاصب الـشغلr يحـدد تـعـداد مـنـاصب الـشغل
Xوتـصـنـيـفـهـا ومدة الـعـقـد اخلـاص  بـاألعـوان الـعـامـلXوتـصـنـيـفـهـا ومدة الـعـقـد اخلـاص  بـاألعـوان الـعـامـل
rفـي نــــشــــاطــــات احلـــــفظ أو الــــصـــــيــــانــــة أو اخلــــدمــــاتrفـي نــــشــــاطــــات احلـــــفظ أو الــــصـــــيــــانــــة أو اخلــــدمــــات
بـــعــــنـــوان اHـــصـــالح اخلـــارجـــيــــة لـــلـــمـــديـــريـــة الـــعـــامـــةبـــعــــنـــوان اHـــصـــالح اخلـــارجـــيــــة لـــلـــمـــديـــريـــة الـــعـــامـــة

للميزانية.للميزانية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

rإنّ الوزير األول

rاليةHووزير ا
- �ـقـتــضى اHـرســوم  الـرئـاسي رقم 07-308 اHـؤرخ
في 17 رمـضـان عام 1428 اHـوافق 29 سـبـتمـبـر سـنة 2007
الــــذي يــــحــــدد كـــيــــفــــيــــات تــــوظــــيف األعــــوان اHــــتـــعــــاقــــدين
وحــقـــوقــهـم وواجــبـــاتـــهم والـــعــنـــاصـــر اHــشـــكـــلــة لـــرواتـــبــهم
والــقــواعـد اHــتـعــلــقـة بــتـســيـيــرهم وكــذا الـنــظــام الـتــأديـبي

rادة 8 منهHال سيما ا rطبق عليهمHا
- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسي رقم 15-125 اHـؤرّخ
فـي 25 رجـب عـــــــام 1436 اHــــــــوافق 14 مـــــــايـــــــو ســـــــنــــــة 2015

rعدّلHا rأعضاء احلكومة Xتضمن تعيHوا
- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 95-54 اHـؤرخ
في 15 رمــضــان عـام 1415 اHـوافق 15 فــبـرايــر ســنـة 1995

rاليةHالذي يحدد صالحيات وزير ا

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 14-193 اHؤرخ
في 5 رمـضان عام 1435 اHوافق 3 يولـيو سـنة 2014 الذي
يـــحـــدد صالحـــيـــات اHـــديـــر الـــعـــام لـــلـــوظـــيـــفـــة الـــعـــمـــومـــيـــة

rواإلصالح اإلداري
يقريقرّران ما يأتي :ران ما يأتي :

اHـادة األولى :اHـادة األولى :  تـطـبـيـقـا ألحـكـام اHـادة 8 من اHـرسـوم
الــرئـــاسي رقم 07-308 اHــؤرخ في 17 رمـــضـــان عــام 1428
اHوافق 29 سبتمبر سنة 2007 واHذكور أعالهr يهدف هذا
الــــقـــرار إلـى حتـــديــــد تـــعــــداد مـــنــــاصب الــــشـــغل اHــــطـــابــــقـــة
لــنـشــاطــات احلــفظ أو الــصــيـانــة أو اخلــدمــات وتــصـنــيــفــهـا
وكــذا مـــدة الـــعـــقـــد اخلــاص بـــاألعـــوان الـــعـــامــلـــrX بـــعـــنــوان
اHــصـالح اخلـارجــيـة لـلــمـديـريــة الـعـامــة لـلـمــيـزانـيــةr طـبـقـا

للجداول اHلحقة.
اHـاداHـادّة ة 2 :  : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســمـيّـة

للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.
حـــــرّر بـــــاجلــــزائـــــر في 2 صــــفـــــر عــــام 1438 اHـــــوافق 2

نوفمبر سنة 2016.

اجلدول اHلحقاجلدول اHلحق
أ - تعداد مناصب الشغلأ - تعداد مناصب الشغل
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التصنيفالتصنيف

الرقمالرقم
االستداللياالستداللي

مناصب الشغلمناصب الشغل

200

200

200

219

288

200

200

200

219

288

200

200

200

219

288

200

200

200

219

288

288

200

200

200

219

288

1

1

1

2

5

1

1

1

2

5

1

1

1

2

5

1

1

1

2

5

5

1

1

1

2

5

الصنفالصنف

التعداد حسب طبيعة عقد العملالتعداد حسب طبيعة عقد العمل

التوقيتالتوقيت
اجلزئياجلزئي

التوقيتالتوقيت
الكاملالكامل

التوقيتالتوقيت
اجلزئياجلزئي

التوقيتالتوقيت
الكاملالكامل

عقد محدد اHدةعقد محدد اHدة
(2)

عقد غير محدد اHدةعقد غير محدد اHدة
(1)

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-

7

-
-
-
-
7

7

-
-
-
-
7

9

-
-
-
-

9

9

-
-
-
-
-
9

9

-
-
-
-
9

-
5

17

7

5

34

-
3

16

8

5

32

-
4

18

9

5

36

-
4

17

9

1

5

36

-
4

17

9

6

36

عامل مهني من اHستوى األول
عون خدمة من اHستوى األول

حارس
سائق سيارة من اHستوى األول
عون وقاية من اHستوى األول

اجملموع الفرعياجملموع الفرعي

عامل مهني من اHستوى األول
عون خدمة من اHستوى األول

حارس
سائق سيارة من اHستوى األول
عون وقاية من اHستوى األول

اجملموع الفرعياجملموع الفرعي

عامل مهني من اHستوى األول
عون خدمة من اHستوى األول

حارس
سائق سيارة من اHستوى األول
عون وقاية من اHستوى األول

اجملموع الفرعياجملموع الفرعي

عامل مهني من اHستوى األول
عون خدمة من اHستوى األول

حارس
سائق سيارة من اHستوى األول
عون خدمة من اHستوى الثالث
عون وقاية من اHستوى األول

اجملموع الفرعياجملموع الفرعي

عامل مهني من اHستوى األول
عون خدمة من اHستوى األول

حارس
سائق سيارة من اHستوى األول
عون وقاية من اHستوى األول

اجملموع الفرعياجملموع الفرعي

7

5

17

7

5

41

7

3

16

8

5

39

9

4

18

9

5

45

9

4

17

9

1

5

45

9

4

17

9

6

45

التعداد التعداد 
( 2+1 )

اHقراHقر
اإلدارياإلداري

الشلف

بشار

اجلزائر

سطيف

عنابة

اجلدول اHلحقاجلدول اHلحق
ب - توزيع مناصب الشغلب - توزيع مناصب الشغل
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التصنيفالتصنيف

الرقمالرقم
االستداللياالستداللي

مناصب الشغلمناصب الشغل

200

200

200

219

288

200

200

200

219

288

1

1

1

2

5

1

1

1

2

5

الصنفالصنف

التعداد حسب طبيعة عقد العملالتعداد حسب طبيعة عقد العمل

التوقيتالتوقيت
اجلزئياجلزئي

التوقيتالتوقيت
الكاملالكامل

التوقيتالتوقيت
اجلزئياجلزئي

التوقيتالتوقيت
الكاملالكامل

عقد محدد اHدةعقد محدد اHدة
(2)

عقد غير محدد اHدةعقد غير محدد اHدة
(1)

-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-

8

-
-
-
-
8

9

-
-
-
-
9

58

-
5

16

8

3

32

-
3

17

9

4

33

239

عامل مهني من اHستوى األول
عون خدمة من اHستوى األول

حارس
سائق سيارة من اHستوى األول
عون وقاية من اHستوى األول

اجملموع الفرعياجملموع الفرعي

عامل مهني من اHستوى األول
عون خدمة من اHستوى األول

حارس
سائق سيارة من اHستوى األول
عون وقاية من اHستوى األول

اجملموع الفرعياجملموع الفرعي
اجملموع العاماجملموع العام

8

5

16

8

3

40

9

3

17

9

4

42

297

اجلدول اHلحق (تابع)اجلدول اHلحق (تابع)

التعداد التعداد 
( 2+1 )

اHقراHقر
اإلدارياإلداري

ورقلة

وهران

التصنيفالتصنيف

التعدادالتعداد
الرقمالرقم( 2+1 )

االستداللياالستداللي

مناصب الشغلمناصب الشغل

-

-

-

-

-

-

109

15

136

58

48

366

-

-

-

-

-

-

الصنفالصنف التوقيتالتوقيت
اجلزئياجلزئي

التوقيتالتوقيت
الكاملالكامل

التوقيتالتوقيت
اجلزئياجلزئي

التوقيتالتوقيت
الكاملالكامل

102

-

-

-

-

102

7

15

136

58

48

264

200

200

200

219

288

1

1

1

2

5

عامل مهني من اHستوى األول

عون خدمة من اHستوى األول

حارس

سائق سيارة من اHستوى األول

عون وقاية من اHستوى األول

اجملموع العاماجملموع العام

التعداد حسب طبيعة عقد العمل التعداد حسب طبيعة عقد العمل 
عقد غير محدد اHدةعقد غير محدد اHدة

(1)
عقد محدد اHدةعقد محدد اHدة

(2)

2 - مديريات البرمجة ومتابعة اHيزانية - مديريات البرمجة ومتابعة اHيزانية :
اجلدول اHلحقاجلدول اHلحق

أ - تعداد مناصب الشغلأ - تعداد مناصب الشغل
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اجلدول اHلحقاجلدول اHلحق

التصنيفالتصنيف

التعدادالتعداد
( 2+1 )

الرقمالرقم
االستداللياالستداللي

مناصب الشغلمناصب الشغل

3

-
2

1

-
6

2

1

3

1

1

8

2

-
2

1

2

7

2

-
3

1

1

7

2

-
3

2

-
7

2

-
2

2

1

7

200

200

200

219

288

200

200

200

219

288

200

200

200

219

288

200

200

200

219

288

200

200

200

219

288

200

200

200

219

288

1

1

1

2

5

1

1

1

2

5

1

1

1

2

5

1

1

1

2

5

1

1

1

2

5

1

1

1

2

5

الصنفالصنف

التعداد حسب طبيعة عقد العملالتعداد حسب طبيعة عقد العمل

التوقيتالتوقيت
اجلزئياجلزئي

التوقيتالتوقيت
الكاملالكامل

التوقيتالتوقيت
اجلزئياجلزئي

التوقيتالتوقيت
الكاملالكامل

عقد محدد اHدةعقد محدد اHدة
(2)

عقد غير محدد اHدةعقد غير محدد اHدة
(1)

2

-
-
-
-
2

2

-
-
-
-
2

2

-
-
-
-
2

2

-
-
-
-
2

2

-
-
-
-
2

2

-
-
-
-
2

1
-
2

1

-
4

-
1

3

1

1

6
-
-
2

1

2

5
-
-
3

1

1

5

-
-
3

2

-
5
-
-
2

2

1

5

أدرار

الشلف

األغواط

أم
البواقي

باتنة

بجاية

XتعيXتعي
الوالياتالواليات

عامل مهني من اHستوى األول
عون خدمة من اHستوى األول

حارس
سائق سيارة من اHستوى األول
عون وقاية من اHستوى األول

اجملموع الفرعياجملموع الفرعي
عامل مهني من اHستوى األول
عون خدمة من اHستوى األول

حارس
سائق سيارة من اHستوى األول
عون وقاية من اHستوى األول

اجملموع الفرعياجملموع الفرعي
عامل مهني من اHستوى األول
عون خدمة من اHستوى األول

حارس
سائق سيارة من اHستوى األول
عون وقاية من اHستوى األول

اجملموع الفرعياجملموع الفرعي
عامل مهني من اHستوى األول
عون خدمة من اHستوى األول

حارس
سائق سيارة من اHستوى األول
عون وقاية من اHستوى األول

اجملموع الفرعياجملموع الفرعي
عامل مهني من اHستوى األول
عون خدمة من اHستوى األول

حارس
سائق سيارة من اHستوى األول
عون وقاية من اHستوى األول

اجملموع الفرعياجملموع الفرعي
عامل مهني من اHستوى األول
عون خدمة من اHستوى األول

حارس
سائق سيارة من اHستوى األول
عون وقاية من اHستوى األول

اجملموع الفرعياجملموع الفرعي

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

ب - توزيع مناصب الشغل للوالياتب - توزيع مناصب الشغل للواليات
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التصنيفالتصنيف

التعدادالتعداد
( 2+1 )

الرقمالرقم
االستداللياالستداللي

مناصب الشغلمناصب الشغل

2

-
3

1

1

7

2

1

2

1

1

7

3

-
3

1

1

8

3

-
3

1

1

8

2

1

3

2

-
8

2

1

3

1

-
7

200

200

200

219

288

200

200

200

219

288

200

200

200

219

288

200

200

200

219

288

200

200

200

219

288

200

200

200

219

288

1

1

1

2

5

1

1

1

2

5

1

1

1

2

5

1

1

1

2

5

1

1

1

2

5

1

1

1

2

5

الصنفالصنف

التعداد حسب طبيعة عقد العملالتعداد حسب طبيعة عقد العمل

التوقيتالتوقيت
اجلزئياجلزئي

التوقيتالتوقيت
الكاملالكامل

التوقيتالتوقيت
اجلزئياجلزئي

التوقيتالتوقيت
الكاملالكامل

عقد محدد اHدةعقد محدد اHدة
(2)

عقد غير محدد اHدةعقد غير محدد اHدة
(1)

2

-
-
-
-
2

2

-
-
-
-
2

3

-
-
-
-
3

3

-
-
-
-
3

2

-
-
-
-
2

2

-
-
-
-
2

-
-
3

1

1

5

-
1

2

1

1

5
-
-
3

1

1

5

-
-
3

1

1

5

-
1

3

2

-
6

-
1

3

1

-
5

بسكرة

بشار

البليدة

البويرة

تامنغست

تبسة

اجلدول اHلحق (تابع)اجلدول اHلحق (تابع)

XتعيXتعي
الوالياتالواليات

عامل مهني من اHستوى األول
عون خدمة من اHستوى األول

حارس
سائق سيارة من اHستوى األول
عون وقاية من اHستوى األول

اجملموع الفرعياجملموع الفرعي
عامل مهني من اHستوى األول
عون خدمة من اHستوى األول

حارس
سائق سيارة من اHستوى األول
عون وقاية من اHستوى األول

اجملموع الفرعياجملموع الفرعي
عامل مهني من اHستوى األول
عون خدمة من اHستوى األول

حارس
سائق سيارة من اHستوى األول
عون وقاية من اHستوى األول

اجملموع الفرعياجملموع الفرعي
عامل مهني من اHستوى األول
عون خدمة من اHستوى األول

حارس
سائق سيارة من اHستوى األول
عون وقاية من اHستوى األول

اجملموع الفرعياجملموع الفرعي
عامل مهني من اHستوى األول
عون خدمة من اHستوى األول

حارس
سائق سيارة من اHستوى األول
عون وقاية من اHستوى األول

اجملموع الفرعياجملموع الفرعي
عامل مهني من اHستوى األول
عون خدمة من اHستوى األول

حارس
سائق سيارة من اHستوى األول
عون وقاية من اHستوى األول

اجملموع الفرعياجملموع الفرعي

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
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التصنيفالتصنيف

التعدادالتعداد
( 2+1 )

الرقمالرقم
االستداللياالستداللي

مناصب الشغلمناصب الشغل

2

-
3

1

-
6

2

-
3

1

3

9

3

-
4

1

-
8

4

1

1

1

-
7

2

-
3

1

1

7

2

-
3

1

1

7

200

200

200

219

288

200

200

200

219

288

200

200

200

219

288

200

200

200

219

288

200

200

200

219

288

200

200

200

219

288

1

1

1

2

5

1

1

1

2

5

1

1

1

2

5

1

1

1

2

5

1

1

1

2

5

1

1

1

2

5

الصنفالصنف

التعداد حسب طبيعة عقد العملالتعداد حسب طبيعة عقد العمل

التوقيتالتوقيت
اجلزئياجلزئي

التوقيتالتوقيت
الكاملالكامل

التوقيتالتوقيت
اجلزئياجلزئي

التوقيتالتوقيت
الكاملالكامل

عقد محدد اHدةعقد محدد اHدة
(2)

عقد غير محدد اHدةعقد غير محدد اHدة
(1)

2

-
-
-
-
2

2

-
-
-
-
2

3

-
-
-
-
3

2

-
-
-
-
2

2

-
-
-
-
2

2

-
-
-
-
2

-
-
3

1

-
4

-
-
3

1

3

7

-
-
4

1

-
5

2

1

1

1

-
5

-
-
3

1

1

5

-
-
3

1

1

5

تلمسان

تيارت

تيزي وزو

اجلزائر

اجللفة

جيجل

اجلدول اHلحق (تابع)اجلدول اHلحق (تابع)

XتعيXتعي
الوالياتالواليات

عامل مهني من اHستوى األول
عون خدمة من اHستوى األول

حارس
سائق سيارة من اHستوى األول
عون وقاية من اHستوى األول

اجملموع الفرعياجملموع الفرعي
عامل مهني من اHستوى األول
عون خدمة من اHستوى األول

حارس
سائق سيارة من اHستوى األول
عون وقاية من اHستوى األول

اجملموع الفرعياجملموع الفرعي
عامل مهني من اHستوى األول
عون خدمة من اHستوى األول

حارس
سائق سيارة من اHستوى األول
عون وقاية من اHستوى األول

اجملموع الفرعياجملموع الفرعي
عامل مهني من اHستوى األول
عون خدمة من اHستوى األول

حارس
سائق سيارة من اHستوى األول
عون وقاية من اHستوى األول

اجملموع الفرعياجملموع الفرعي
عامل مهني من اHستوى األول
عون خدمة من اHستوى األول

حارس
سائق سيارة من اHستوى األول
عون وقاية من اHستوى األول

اجملموع الفرعياجملموع الفرعي
عامل مهني من اHستوى األول
عون خدمة من اHستوى األول

حارس
سائق سيارة من اHستوى األول
عون وقاية من اHستوى األول

اجملموع الفرعياجملموع الفرعي

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-



29 جمادى األولى عام  جمادى األولى عام  1438 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 3413
26  فبراير سنة  فبراير سنة 2017 م

التصنيفالتصنيف

التعدادالتعداد
( 2+1 )

الرقمالرقم
االستداللياالستداللي

مناصب الشغلمناصب الشغل

2

-
4

1

-
7

2

-
3

2

-
7

3

1

3

1

1

9

3

1

3

1

2

10

2

-
3

1

1

7

2

-
3

1

2

8

200

200

200

219

288

200

200

200

219

288

200

200

200

219

288

200

200

200

219

288

200

200

200

219

288

200

200

200

219

288

1

1

1

2

5

1

1

1

2

5

1

1

1

2

5

1

1

1

2

5

1

1

1

2

5

1

1

1

2

5

الصنفالصنف

التعداد حسب طبيعة عقد العملالتعداد حسب طبيعة عقد العمل

التوقيتالتوقيت
اجلزئياجلزئي

التوقيتالتوقيت
الكاملالكامل

التوقيتالتوقيت
اجلزئياجلزئي

التوقيتالتوقيت
الكاملالكامل

عقد محدد اHدةعقد محدد اHدة
(2)

عقد غير محدد اHدةعقد غير محدد اHدة
(1)

2

-
-
-
-
2

2

-
-
-
-
2

3

-
-
-
-
3

2

-
-
-
-
2

2

-
-
-
-
2

2

-
-
-
-
2

-
-
4

1

-
5

-
-
3

2

-
5

-
1

3

1

1

6

1

1

3

1

2

8

-
-
3

1

1

5

-
-
3

1

2

6

سطيف

سعيدة

سكيكدة

سيدي
بلعباس

عنابة

قاHة

اجلدول (تابع)اجلدول (تابع)

XتعيXتعي
الوالياتالواليات

عامل مهني من اHستوى األول
عون خدمة من اHستوى األول

حارس
سائق سيارة من اHستوى األول
عون وقاية من اHستوى األول

اجملموع الفرعياجملموع الفرعي
عامل مهني من اHستوى األول
عون خدمة من اHستوى األول

حارس
سائق سيارة من اHستوى األول
عون وقاية من اHستوى األول

اجملموع الفرعياجملموع الفرعي
عامل مهني من اHستوى األول
عون خدمة من اHستوى األول

حارس
سائق سيارة من اHستوى األول
عون وقاية من اHستوى األول

اجملموع الفرعياجملموع الفرعي
عامل مهني من اHستوى األول
عون خدمة من اHستوى األول

حارس
سائق سيارة من اHستوى األول
عون وقاية من اHستوى األول

اجملموع الفرعياجملموع الفرعي
عامل مهني من اHستوى األول
عون خدمة من اHستوى األول

حارس
سائق سيارة من اHستوى األول
عون وقاية من اHستوى األول

اجملموع الفرعياجملموع الفرعي
عامل مهني من اHستوى األول
عون خدمة من اHستوى األول

حارس
سائق سيارة من اHستوى األول
عون وقاية من اHستوى األول

اجملموع الفرعياجملموع الفرعي

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-



35 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 13 29 جمادى األولى عام  جمادى األولى عام  1438 هـ هـ
26  فبراير سنة  فبراير سنة 2017 م

التصنيفالتصنيف

التعدادالتعداد
( 2+1 )

الرقمالرقم
االستداللياالستداللي

مناصب الشغلمناصب الشغل

3

-
3

1

1

8

3

-
3

1

1

8

2

-
3

1

3

9

3

1

4

1

1

10

2

-
3

1

1

7

2

1

4

2

1

10

200

200

200

219

288

200

200

200

219

288

200

200

200

219

288

200

200

200

219

288

200

200

200

219

288

200

200

200

219

288

1

1

1

2

5

1

1

1

2

5

1

1

1

2

5

1

1

1

2

5

1

1

1

2

5

1

1

1

2

5

الصنفالصنف

التعداد حسب طبيعة عقد العملالتعداد حسب طبيعة عقد العمل

التوقيتالتوقيت
اجلزئياجلزئي

التوقيتالتوقيت
الكاملالكامل

التوقيتالتوقيت
اجلزئياجلزئي

التوقيتالتوقيت
الكاملالكامل

عقد محدد اHدةعقد محدد اHدة
(2)

عقد غير محدد اHدةعقد غير محدد اHدة
(1)

3

-
-
-
-
3

3

-
-
-
-
3

2

-
-
-
-
2

2

-
-
-
-
2

2

-
-
-
-
2

2

-
-
-
-
2

-
-
3

1

1

5

-
-
3

1

1

5

-
-
3

1

3

7

1

1

4

1

1

8

-
-
3

1

1

5

-
1

4

2

1

8

قسنطينة

اHدية

ºمستغا

اHسيلة

معسكر

ورقلة

اجلدول (تابع)اجلدول (تابع)

XتعيXتعي
الوالياتالواليات

عامل مهني من اHستوى األول
عون خدمة من اHستوى األول

حارس
سائق سيارة من اHستوى األول
عون وقاية من اHستوى األول

اجملموع الفرعياجملموع الفرعي
عامل مهني من اHستوى األول
عون خدمة من اHستوى األول

حارس
سائق سيارة من اHستوى األول
عون وقاية من اHستوى األول

اجملموع الفرعياجملموع الفرعي
عامل مهني من اHستوى األول
عون خدمة من اHستوى األول

حارس
سائق سيارة من اHستوى األول
عون وقاية من اHستوى األول

اجملموع الفرعياجملموع الفرعي
عامل مهني من اHستوى األول
عون خدمة من اHستوى األول

حارس
سائق سيارة من اHستوى األول
عون وقاية من اHستوى األول

اجملموع الفرعياجملموع الفرعي
عامل مهني من اHستوى األول
عون خدمة من اHستوى األول

حارس
سائق سيارة من اHستوى األول
عون وقاية من اHستوى األول

اجملموع الفرعياجملموع الفرعي
عامل مهني من اHستوى األول
عون خدمة من اHستوى األول

حارس
سائق سيارة من اHستوى األول
عون وقاية من اHستوى األول

اجملموع الفرعياجملموع الفرعي

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-



29 جمادى األولى عام  جمادى األولى عام  1438 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 3613
26  فبراير سنة  فبراير سنة 2017 م

التصنيفالتصنيف

التعدادالتعداد
( 2+1 )

الرقمالرقم
االستداللياالستداللي

مناصب الشغلمناصب الشغل

3

-
2

1

3

9

2

-
2

1

2

7

2

1

3

1

1

8

2

-
4

2

1

9

2

-
3

2

1

8

3

-
3

1

1

8

200

200

200

219

288

200

200

200

219

288

200

200

200

219

288

200

200

200

219

288

200

200

200

219

288

200

200

200

219

288

1

1

1

2

5

1

1

1

2

5

1

1

1

2

5

1

1

1

2

5

1

1

1

2

5

1

1

1

2

5

الصنفالصنف

التعداد حسب طبيعة عقد العملالتعداد حسب طبيعة عقد العمل

التوقيتالتوقيت
اجلزئياجلزئي

التوقيتالتوقيت
الكاملالكامل

التوقيتالتوقيت
اجلزئياجلزئي

التوقيتالتوقيت
الكاملالكامل

عقد محدد اHدةعقد محدد اHدة
(2)

عقد غير محدد اHدةعقد غير محدد اHدة
(1)

3

-
-
-
-
3

2

-
-
-
-
2

1

-
-
-
-
1

2

-
-
-
-
2

2

-
-
-
-
2

2

-
-
-
-
2

-
-
2

1

3

6

-
-
2

1

2

5

1

1

3

1

1

7

-
-
4

2

1

7

-
-
3

2

1

6

1

-
3

1

1

6

وهران

البيض

إيليزي

برج
بوعريريج

بومرداس

الطارف

اجلدول اHلحق (تابع)اجلدول اHلحق (تابع)

XتعيXتعي
الوالياتالواليات

عامل مهني من اHستوى األول
عون خدمة من اHستوى األول

حارس
سائق سيارة من اHستوى األول
عون وقاية من اHستوى األول

اجملموع الفرعياجملموع الفرعي
عامل مهني من اHستوى األول
عون خدمة من اHستوى األول

حارس
سائق سيارة من اHستوى األول
عون وقاية من اHستوى األول

اجملموع الفرعياجملموع الفرعي
عامل مهني من اHستوى األول
عون خدمة من اHستوى األول

حارس
سائق سيارة من اHستوى األول
عون وقاية من اHستوى األول

اجملموع الفرعياجملموع الفرعي
عامل مهني من اHستوى األول
عون خدمة من اHستوى األول

حارس
سائق سيارة من اHستوى األول
عون وقاية من اHستوى األول

اجملموع الفرعياجملموع الفرعي
عامل مهني من اHستوى األول
عون خدمة من اHستوى األول

حارس
سائق سيارة من اHستوى األول
عون وقاية من اHستوى األول

اجملموع الفرعياجملموع الفرعي
عامل مهني من اHستوى األول
عون خدمة من اHستوى األول

حارس
سائق سيارة من اHستوى األول
عون وقاية من اHستوى األول

اجملموع الفرعياجملموع الفرعي

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-



37 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 13 29 جمادى األولى عام  جمادى األولى عام  1438 هـ هـ
26  فبراير سنة  فبراير سنة 2017 م

التصنيفالتصنيف

التعدادالتعداد
( 2+1 )

الرقمالرقم
االستداللياالستداللي

مناصب الشغلمناصب الشغل

2

1

3

1

-
7

2

1

3

1

1

8

2

1

2

2

1

8

2

-
3

1

-
6

2

1

2

1

1

7

2

-
4

2

-
8

200

200

200

219

288

200

200

200

219

288

200

200

200

219

288

200

200

200

219

288

200

200

200

219

288

200

200

200

219

288

1

1

1

2

5

1

1

1

2

5

1

1

1

2

5

1

1

1

2

5

1

1

1

2

5

1

1

1

2

5

الصنفالصنف

التعداد حسب طبيعة عقد العملالتعداد حسب طبيعة عقد العمل

التوقيتالتوقيت
اجلزئياجلزئي

التوقيتالتوقيت
الكاملالكامل

التوقيتالتوقيت
اجلزئياجلزئي

التوقيتالتوقيت
الكاملالكامل

عقد محدد اHدةعقد محدد اHدة
(2)

عقد غير محدد اHدةعقد غير محدد اHدة
(1)

2

-
-
-
-
2

2

-
-
-
-
2

2

-
-
-
-
2

2

-
-
-
-
2

2

-
-
-
-
2

2

-
-
-
-
2

-
1

3

1

-
5

-
1

3

1

1

6

-
1

2

2

1

6

-
-
3

1

-
4

-
1

2

1

1

5
-
-
4

2

-
6

تندوف

تيسمسيلت

الوادي

خنشلة

سوق
أهراس

تيبازة

اجلدول اHلحق (تابع)اجلدول اHلحق (تابع)

XتعيXتعي
الوالياتالواليات

عامل مهني من اHستوى األول
عون خدمة من اHستوى األول

حارس
سائق سيارة من اHستوى األول
عون وقاية من اHستوى األول

اجملموع الفرعياجملموع الفرعي
عامل مهني من اHستوى األول
عون خدمة من اHستوى األول

حارس
سائق سيارة من اHستوى األول
عون وقاية من اHستوى األول

اجملموع الفرعياجملموع الفرعي
عامل مهني من اHستوى األول
عون خدمة من اHستوى األول

حارس
سائق سيارة من اHستوى األول
عون وقاية من اHستوى األول

اجملموع الفرعياجملموع الفرعي
عامل مهني من اHستوى األول
عون خدمة من اHستوى األول

حارس
سائق سيارة من اHستوى األول
عون وقاية من اHستوى األول

اجملموع الفرعياجملموع الفرعي
عامل مهني من اHستوى األول
عون خدمة من اHستوى األول

حارس
سائق سيارة من اHستوى األول
عون وقاية من اHستوى األول

اجملموع الفرعياجملموع الفرعي
عامل مهني من اHستوى األول
عون خدمة من اHستوى األول

حارس
سائق سيارة من اHستوى األول
عون وقاية من اHستوى األول

اجملموع الفرعياجملموع الفرعي

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
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التصنيفالتصنيف

التعدادالتعداد
( 2+1 )

الرقمالرقم
االستداللياالستداللي

مناصب الشغلمناصب الشغل

2

-
3

1

1

7

2

1

2

2

3

10

2

-
2

1

1

6

2

-
3

1

1

7
2

-
2

1

-
5

2

-
2

1

2

7

366

200

200

200

219

288

200

200

200

219

288

200

200

200

219

288

200

200

200

219

288

200

200

200

219

288

200

200

200

219

288

1

1

1

2

5

1

1

1

2

5

1

1

1

2

5

1

1

1

2

5

1

1

1

2

5

1

1

1

2

5

الصنفالصنف

التعداد حسب طبيعة عقد العملالتعداد حسب طبيعة عقد العمل

التوقيتالتوقيت
اجلزئياجلزئي

التوقيتالتوقيت
الكاملالكامل

التوقيتالتوقيت
اجلزئياجلزئي

التوقيتالتوقيت
الكاملالكامل

عقد محدد اHدةعقد محدد اHدة
(2)

عقد غير محدد اHدةعقد غير محدد اHدة
(1)

2

-
-
-
-
2

2

-
-
-
-
2

2

-
-
-
-
2

2

-
-
-
-
2
2

-
-
-
-
2

2

-
-
-
-
2

102

-
-
3

1

1

5

-
1

2

2

3

8

-
-
2

1

1

4

-
-
3

1

1

5
-
-
2

1

-
3

-
-
2

1

2

5

264

ميلة

Xع
الدفلى

النعامة

Xع
تموشنت

غرداية

غليزان

اجلدول اHلحق (تابع)اجلدول اHلحق (تابع)

XتعيXتعي
الوالياتالواليات

عامل مهني من اHستوى األول
عون خدمة من اHستوى األول

حارس
سائق سيارة من اHستوى األول
عون وقاية من اHستوى األول

اجملموع الفرعياجملموع الفرعي
عامل مهني من اHستوى األول
عون خدمة من اHستوى األول

حارس
سائق سيارة من اHستوى األول
عون وقاية من اHستوى األول

اجملموع الفرعياجملموع الفرعي
عامل مهني من اHستوى األول
عون خدمة من اHستوى األول

حارس
سائق سيارة من اHستوى األول
عون وقاية من اHستوى األول

اجملموع الفرعياجملموع الفرعي
عامل مهني من اHستوى األول
عون خدمة من اHستوى األول

حارس
سائق سيارة من اHستوى األول
عون وقاية من اHستوى األول

اجملموع الفرعياجملموع الفرعي
عامل مهني من اHستوى األول
عون خدمة من اHستوى األول

حارس
سائق سيارة من اHستوى األول
عون وقاية من اHستوى األول

اجملموع الفرعياجملموع الفرعي
عامل مهني من اHستوى األول
عون خدمة من اHستوى األول

حارس
سائق سيارة من اHستوى األول
عون وقاية من اHستوى األول

اجملموع الفرعياجملموع الفرعي
اجملموع العاماجملموع العام

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
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وزارة الطاقةوزارة الطاقة
قـرار وزاري مــشــتـرك مــؤرقـرار وزاري مــشــتـرك مــؤرّخ في أول جـمــادى األولى عـامخ في أول جـمــادى األولى عـام
1438  اHوافق اHوافق 29 ينـاير سنة  ينـاير سنة r2017 يتـضمن تنظيمr يتـضمن تنظيم

اHديرية اHنتدبة للطاقة في مصالح ومكاتب.اHديرية اHنتدبة للطاقة في مصالح ومكاتب.
ـــــــــــــــــــــــــــــ

rإنّ الوزير األول
rاليةHووزير ا
rووزير الطاقة

- �ـقــتــضى اHــرســوم الــرئــاسي رقم 15-125 اHـؤرخ
فـي 25 رجـب عـــــــام 1436 اHــــــــوافق 14 مـــــــايـــــــو ســـــــنــــــة 2015

rعدلHأعضاء احلكومة ا Xتضمن تعيHوا

- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسي رقم 15-140 اHـؤرخ
في 8 شـــــعــــبـــــان عــــام 1436 اHـــــوافق 27 مـــــايــــو ســـــنــــة 2015
واHتـضمن إحـداث مقـاطعـات إدارية داخل بـعض الواليات

rرتبطة بهاHوحتديد القواعد اخلاصة ا

- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 95-54 اHـؤرخ
في 15 رمــضــان عـام 1415 اHـوافق 15 فــبـرايــر ســنـة 1995

rاليةHالذي يحدد صالحيات وزير ا

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 14-193 اHؤرخ
في 5 رمـضان عام 1435 اHوافق 3 يولـيو سـنة 2014 الذي
يـــحـــدد صالحـــيـــات اHـــديـــر الـــعـــام لـــلـــوظـــيـــفـــة الـــعـــمـــومـــيـــة

rواإلصالح اإلداري

- و�قـتـضى اHرسـوم الـتنـفـيذي رقم 15-141 مؤرخ
في 9 شـــــعــــبـــــان عــــام 1436 اHـــــوافق 28 مـــــايــــو ســـــنــــة 2015
واHــتـضـمن تــنـظـيم اHــقـاطـعـة اإلداريــة وسـيـرهــاr ال سـيـمـا

rادة 15 منهHا

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 15-302 اHؤرّخ
في 20 صـفر عام 1437 اHوافق 2 ديسـمبر سنة 2015 الذي

rيحدد صالحيات وزير الطاقة

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 15-303 اHؤرّخ
في 20 صـــفـــر عـــام 1437 اHــــوافق 2 ديـــســــمـــبــــر ســـنـــة 2015

rركزية لوزارة الطاقةHتضمن تنظيم اإلدارة اHا
يقررون مـا يأتي :يقررون مـا يأتي :

اHـاداHـادّة األولى : ة األولى : تطـبـيـقـا ألحـكـام اHادة 15 من اHـرسوم
الــتـــنــفـــيــذي رقم 15-141 اHــؤرخ في 9 شــعـــبــان عــام 1436
اHــوافق 28 مــايـــو ســنــة 2015 واHـــذكــور أعالهr يــهــدف هــذا
الـقـرار إلى حتـديـد تـنـظــيم اHـديـريـة اHـنـتـدبـة لـلـطـاقـة في

مصالح ومكاتب.

2 : : تـــــضـــم اHــــديـــــريـــــــة اHــــنـــــتـــــدبـــــة لــــلـــــطـــــاقــــة اHــــادة اHــــادة 
: (2) Xمصلحت

r1 - مصلحة الكهرباء والغاز
2 - مصلحة احملروقات وحماية اHمتلكات.

: Xادّة ة 3 :  : تضم مصلحة الكهرباء والغاز مكتبHاداHا
rأ) مكتب الكهرباء

ب) مكتب الغاز.
اHـــــادة اHـــــادة 4 : : تــــــضم مـــــصــــــلـــــحــــــة احملـــــروقـــــات وحــــــمـــــايـــــة

: (2) Xمتلكات مكتبHا
rمتلكاتHواد احلساسة وحماية اHأ) مكتب ا

ب) مكتب توزيع اHواد البترولية.
اHـاداHـادّة ة 5 :  : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســمـيّـة

للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.
حــــرّر بــــاجلــــزائــــر فـي أول جــــمــــادى األولى عــــام 1438

اHوافق 29 يناير سنة 2017.

عن الوزير األولعن الوزير األول 
وبتفويض منهوبتفويض منه

اHدير العام للوظيفة العموميةاHدير العام للوظيفة العمومية
واإلصالح اإلداريواإلصالح اإلداري
بلقاسم بوشمالبلقاسم بوشمال

وزير اHالية وزير اHالية 
حاجي بابا عميحاجي بابا عمي

وزير الطاقةوزير الطاقة
نور الدين بوطرفةنور الدين بوطرفة

ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ
قـرار مـؤرقـرار مـؤرّخ في خ في 22  صــفـر عـام   صــفـر عـام 1438 اHـوافـق  اHـوافـق 22 نـوفــمـبـر نـوفــمـبـر
سـنة سـنة r2016 يـتـمم الـقـرار اHؤرخ في r يـتـمم الـقـرار اHؤرخ في 2 ربـيع الـثاني ربـيع الـثاني
عـام عـام 1435 اHـوافق  اHـوافق 2 فــبـرايــر ســنـة  فــبـرايــر ســنـة 2014 الــذي يـحـدد الــذي يـحـدد
تــسـعــيـرات الــشـراء اHــضـمــونـة و شــروط تـطــبـيــقـهـاتــسـعــيـرات الــشـراء اHــضـمــونـة و شــروط تـطــبـيــقـهـا
عــلى الـــكــهــربــاء اHــنــتــجــة عن طــريق اHــنــشــآت الــتيعــلى الـــكــهــربــاء اHــنــتــجــة عن طــريق اHــنــشــآت الــتي

تستعمل فرع الشمسي الكهروضوئي.تستعمل فرع الشمسي الكهروضوئي.
ـــــــــــــــــــــــــ

rإنّ وزير الطاقة
- �ـــقــتـــضى الــقـــانــون رقم 02-01 اHــؤرخ في 22 ذي
الـقــعـدة عـام 1422 اHـوافق 5 فـبـرايــر سـنـة 2002 واHــتـعـلق

rبالكهرباء وتوزيع الغاز بواسطة القنوات
-  و�قتـضى اHرسـوم الرئاسي رقم 15-125 اHؤرخ
فـي 25 رجـب 1436 اHــــــــــــوافــق 14 مـــــــــــايـــــــــــو ســــــــــــنـــــــــــة 2015

rعدلHا rأعضاء احلكومة Xتضمن تعيHوا
- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذيّ رقم 13 - 218
اHــؤرّخ في 9 شــعــبــان عــام 1434 اHــوافق 18 يـــونــيــو ســنــة
2013 الـذي يحـدد شـروط مـنح الـعالوات بعـنـوان تـكـاليف

rادة 8 منهHال سيما ا rتـنـويع إنتاج الكهرباء
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عن الوزير األولعن الوزير األول 
وبتفويض منهبتفويض منه

اHدير العام للوظيفة العموميةاHدير العام للوظيفة العمومية
واإلصالح اإلداريواإلصالح اإلداري
بلقاسم بوشمالبلقاسم بوشمال

وزير اHالية وزير اHالية 
حاجي بابا عميحاجي بابا عمي

وزير الشباب والرياضةوزير الشباب والرياضة
الهادي ولد عليالهادي ولد علي

- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسي رقم 15-140 اHـؤرخ
في 8 شـــــعــــبـــــان عــــام 1436 اHـــــوافق 27 مـــــايــــو ســـــنــــة 2015
واHتـضمن إحـداث مقـاطعـات إدارية داخل بـعض الواليات

rرتبطة بهاHويحدد القواعد اخلاصة ا
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 15-141 اHؤرخ
في 9 شـــــعــــبـــــان عــــام 1436 اHـــــوافق 28 مـــــايــــو ســـــنــــة 2015
واHــتـضـمن تــنـظـيم اHــقـاطـعـة اإلداريــة وسـيـرهــاr ال سـيـمـا

rادة 15 منهHا
يقررون مـا يأتي :يقررون مـا يأتي :

اHـاداHـادّة األولى : ة األولى : تطـبـيـقـا ألحـكـام اHادة 15 من اHـرسوم
الــتـــنــفـــيــذي رقم 15-141 اHــؤرخ في 9 شــعـــبــان عــام 1436
اHــوافق 28 مــايـــو ســنــة 2015 واHـــذكــور أعالهr يــهــدف هــذا
الــقـرار إلـى حتــديــد تـنــظــيم اHــديــريــة اHــنــتــدبــة لــلــشــبـاب

والرياضة في مصالح ومكاتب.
rـنتدبة للـشباب والرياضةHديرية اHادة 2 : : تضم اHادة اHا
حتــت سـلـطـــة اHـديـــر اHـنـتـدبr مـصـلـحـتـX (2) تـنـظـمـان

كما يأتي :
- مـــصـــلـــحـــــة أنـــشـــطــــــة الـــشـــبــــــاب - مـــصـــلـــحـــــة أنـــشـــطــــــة الـــشـــبــــــاب وتـــتـــكــــــون من

: (2) Xمكتب
rمكتب اإلعالم واالتصال والتكوين *

* مــــكــــتـب الــــبــــرامج االجـــــتــــمــــاعــــيــــة الــــتــــربــــويــــة
والترفيهية وترقية احلركة اجلمعوية.

- مصـلـحـة األنـشـطـة الـبـدنـيـة والـريـاضـية- مصـلـحـة األنـشـطـة الـبـدنـيـة والـريـاضـيةr وتـتـكون
: (2) Xمن مكتب

* مكـتب األنـشطـة البـدنيـة والـرياضـية ومـتابـعة
rاجلمعيات الرياضية

* مـكتب التـكوين الرياضي لـلمواهب الـرياضية
الشابة والتأطير التقني.

اHـاداHـادّة ة 3 :  : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســمـيّـة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـرّر بـاجلـزائـر في 29 ربـيع األول عـام 1438 اHـوافق
29 ديسمبر سنة 2016.

- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذيّ رقم 15 - 302
اHــؤرّخ في 20 صــفــر عــام 1437 اHــوافق 2 ديــســمــبــر ســنــة

r2015 الذي يحدّد صالحيات وزير الطاقة

- و�ـقـتـضى الـقـرار اHـؤرخ في 2 ربـيع الـثـانـي عام
1435 اHـوافق 2 فبـراير سـنة 2014 الـذي يـحدد تـسعـيرات

الــشــراء اHـــضــمــونـــة وشــروط تــطــبـــيــقــهـــا عــلى الـــكــهــربــاء
اHنتجة عن طـريق اHنشآت التي تسـتعمل فرع الشمسي

rالكهروضوئي
يقريقرّر ما يأتي :ر ما يأتي :

اHـــــاداHـــــادّة األولى :ة األولى :  تــــتـــــمـم أحــــكـــــام اHــــادة 3 من الـــــقــــرار
اHــؤرخ في 2 ربــيع الـــثــاني عــام 1435 اHــوافق 2 فــبــرايــر
ســـنــة 2014 الـــذي يــحـــدد تــســـعــيـــرات الـــشــراء اHـــضــمـــونــة
وشـــروط تــطــبـــيــقــهــا عـــلى الــكــهـــربــاء اHــنــتـــجــة عن طــريق
rــنـشــآت الــتي تـســتـعــمل فـرع الــشــمـسي الــكـهــروضـوئيHا

وحترر كما يأتي :
"اHادّة 3 : حتدد الكميات الـسنوية للكـهرباء اHنتجة
عن طـــــــريـق مـــــــنــــــشـــــــآت تـــــــســـــــتـــــــعـــــــمل فـــــــرع الـــــــشـــــــمـــــــسي
الـكــهـروضــوئيr اHـؤهــلـة لالســتـفــادة من تـســعـيــرة الـشـراء
اHضمون اHذكورة في الفقرة أعالهr في إطار إجراء طلب
عـروض يـحـدد عن طــريق الـتـنـظـيم طــبـقـا ألحـكـام اHـادة 26
مـن الـــقــــانـــون رقم 02-01 اHــــؤرخ في 22 ذي الـــقــــعـــدة عـــام
1422 اHـوافق 5 فــبـرايــر ســنـة 2002 واHـتــعــلق بــالـكــهــربـاء

وتوزيع الغاز بواسطة القنوات".
اHـاداHـادّة ة 2 : : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســمـيّـة

للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.
حـــرّر بـــاجلـــزائــر في 22 صـــفـــر عــام 1438 اHــوافـق 22

نوفمبر سنة 2016.
نور الدين بوطرفةنور الدين بوطرفة

وزارة الشباب والرياضةوزارة الشباب والرياضة
قرار وزاري مـشتـرك مؤرقرار وزاري مـشتـرك مؤرّخ في خ في 29 ربـيع األول عام  ربـيع األول عام 1438
29 ديـــســمـــبـــر ســـنــة  ديـــســمـــبـــر ســـنــة r2016 يـــحـــدد تـــنـــظـــيمr يـــحـــدد تـــنـــظـــيم اHــوافق اHــوافق 
اHديـريـة اHـنـتـدبـة للـشـبـاب والـريـاضـة في مـصالحاHديـريـة اHـنـتـدبـة للـشـبـاب والـريـاضـة في مـصالح

ومكاتب.ومكاتب.
ـــــــــــــــــــــــــــــ

rإنّ الوزير األول
rاليةHووزير ا

rووزير الشباب والرياضة
- �ـقــتــضى اHــرســوم الــرئــاسي رقم 15-125 اHـؤرخ
فـي 25 رجـب عـــــــام 1436 اHــــــــوافق 14 مـــــــايـــــــو ســـــــنــــــة 2015

rعدلHا rأعضاء احلكومة Xتضمن تعيHوا

29 جمادى األولى عام  جمادى األولى عام  1438 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 4013
26  فبراير سنة   فبراير سنة 2017 م


