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قرار مؤرخ ﰲ  ١٣شّوال عام  ١٤٤٢اﳌوافق  ٢٥مايو سنة

القرار إﱃ ﲢديد كيفيات وضع حيز التطبيق إجراء اﳌنع

 ،٢٠٢١يح ـ ـدد كيفيـ ـات وضـ ـع حيـ ـز التطبيـ ـق إج ـراء

م ـ ـن است ـ ـخ ـ ـدام ال ـ ـن ـ ـظ ـ ـام اﳌع ـ ـل ـ ـوم ـ ـاتي ﻹدارة اﳉمـ ـارك وكـ ـذا

اﳌنـ ـ ـع م ـ ـن استخـ ـ ـدام النظـ ـ ـام اﳌعل ـ ـومات ـ ـ ـي ﻹدارة

كيفيات رفعه.

اﳉمارك وكذا كيفيات رفعه.
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
ن وزيـر اﳌالية،
إ ّ

الفصل اﻷول
تعاريف
اﳌادة  : ٢يقصد ،ﰲ مفهوم هذا القرار ،ﲟا يأتي :

– ﲟقتضى القانون رقم  ٠7-79اﳌؤرخ ﰲ  26شعبان عام
 1399اﳌوافق  21يوليو سنة  1979واﳌتضمن قانون اﳉمارك،
اﳌعدل واﳌتمم ،ﻻسيما اﳌاد ة  3٤٠مكرر 2منه،
– وﲟقتـضى اﳌرسوم الرئـاسي رقم  78-21اﳌ ـؤرخ فـي9
رجب عام  1٤٤2اﳌوافق  21فبرايـر سنة  2٠21واﳌتضمن
تعيﲔ أعضاء اﳊكومة ،اﳌعّدل،
– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  ٥٤-9٥اﳌؤرخ ﰲ 1٥

إجراء اﳌنع  :هو منع استخدام النظام اﳌعلوماتي ﻹدارة
اﳉمارك اﳌتخذ بصفة احتياطية مؤقتة الذي تطلبه اﳌصالح
اﳌؤهـ ـ ـلـ ـ ـة ،وتصدره السلـ ـ ـطـ ـ ـة اﳌخـ ـ ـتصة وف ـ ـق ـ ـا ل ـ ـل ـ ـك ـ ـي ـ ـف ـ ـي ـ ـات
اﳌنصوص عليها ﰲ هذا القرار.
اﳌتعاملون اﳌمنوعون  :اﳌتعاملون اﳌمنوعون من
استخدام النظام اﳌعلوماتي ﻹدارة اﳉمارك.

رمضان عام  1٤1٥اﳌوافق  1٥فبراير سنة  199٥الذي يحدد
صﻼحيات وزير اﳌالية،
– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  8٤-13اﳌؤرخ ﰲ 2٥

الفصل الثاني
مجـال التطبـي ـق

ربيع اﻷول عام  1٤3٤اﳌوافق  6فبراير سنة  2٠13الذي يحدد

اﳌادة  : ٣اﻷشخاص اﳌعنيون بإجراء اﳌنع هم اﳌتعاملون

كيفيات تنظيم وتسيير البطاقية الوطنية ﳌرتكبي أعمال

اﳌرتكبون لﻸفعال اﳌذكورة ﰲ اﳌادة  ٥من اﳌرسوم التنفيذي

الـ ـ ـغش ومـ ـ ـرتـ ـ ـكـ ـ ـبي اﳌخ ـ ـال ـ ـف ـ ـات اﳋط ـ ـي ـ ـرة ل ـ ـل ـ ـتشري ـ ـع ـ ـات

رقم  63-18اﳌؤرخ ﰲ  13فبراير سنة  2٠18و اﳌذكور أعﻼه.

وال ـت ـن ـظـيـمـات اﳉبـائـيـة والـتـجـاريـة واﳉمـركـيـة والـبـنـكـيـة
واﳌال ـ ـي ـ ـة وك ـ ـذا ع ـ ـدم الـ ـقـ ـيـ ـام بـ ـاﻹيـ ـداع الـ ـقـ ـانـ ـوني ﳊسابـ ـات
الشركة،

اﳌادة  : ٤طبقا ﻷحكام اﳌادة  3٤٠مكرر 2من القانون رقم
 ٠7-79اﳌؤرخ ﰲ  26شعبان عام  1399اﳌوافق  21يوليو
سنة  ، 1979اﳌعدل و اﳌتمم واﳌذكور أعﻼه ،تستثنى من

– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي  9٠-17اﳌؤرخ ﰲ  23جمادى
اﻷوﱃ ع ـ ـام  1٤38اﳌوافـ ـق  2٠فب ـ ـرايـ ـر سن ـ ـة  2٠17واﳌتضم ـ ـ ـن
تنظيم اﻹدارة اﳌركزية للمديرية العامة للجمارك وصﻼحياتها،
– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  63-18اﳌؤرخ ﰲ 26
جـ ـ ـم ـ ـادى اﻷوﱃ ع ـ ـام  1٤39اﳌوافق  13فـ ـب ـراي ـر سن ـة 2٠18
واﳌتعل ـق باستخـ ـدام اﳌتعام ـلﲔ للنظـ ـام اﳌعلومات ـي ﻹدارة
اﳉمارك ،ﻻ سيما اﳌادة  1٠منه،
يقرر ما يأتي :
اﳌادة اﻷوﱃ  :تـ ـط ـ ـبـ ـيـ ـقـ ـا ﻷحـ ـك ـ ـام اﳌ ـادة  1٠من اﳌرسوم
التنفيذي رقم  63-18اﳌؤرخ ﰲ  26جمادى اﻷوﱃ عام 1٤39
اﳌواف ـ ـق  13فبرايـ ـر سنـ ـة  2٠18واﳌذك ـ ـور أع ـ ـﻼه ،يه ـ ـدف هـذا

إجراء اﳌنع ،البضائع اﳌرسلة أو التي هي محل توطﲔ
بنكي ،قبل تاريخ اتخاذ إجراء اﳌنع.
اﳌادة  : ٥يجـ ـ ـب تبليـ ـ ـغ اﳌ ـدي ـ ـري ـ ـ ـة اﳌكلفـ ـ ـ ـة بالتحقيق ـ ـ ـات
اﳉمركية باﳌديرية العامة للجمارك دون أجل ،عند معاينة أي
فعل من اﻷفعال اﳌذكورة ﰲ اﳌادة  ٥من اﳌرسوم التنفيذي
رقم  63-18اﳌؤرخ ﰲ  13فبراير سنة  2٠18واﳌذكور أعﻼه ،من
أجل الدراسة والشروع اﶈتمل ﰲ إجراء اﳌنع.
اﳌادة  : ٦يقرر إجراء اﳌنع من طرف اﳌديرية اﳌكلفة
بالتحقيقات اﳉمركية ،بناء عﲆ طلب من :
– اﳌديري ـ ـ ـن اﳉه ـ ـ ـويﲔ للجمـ ـ ـارك أو رؤس ـ ـ ـاء اﳌصال ـ ـ ـ ـح
اﳉهوية للرقابة الﻼحقة أو مصالح جمركية أخرى مؤهلة،

 ٢٧ذو القعدة عام  ١٤٤٢هـ
 ٨يوليو سنة  ٢٠٢١م

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد ٥٣
اﳉريدة الرسم ّ

21

الفصل الرابع

– سلطة عمومية،

طرق الطعن ورفع إجراء منع استخدام

– اﳌديريـ ـ ـة العام ـ ـة للضرائـ ـ ـب بع ـد تسج ـيل اﳌتعام ـل ﰲ

النظام اﳌعلوماتي للجمارك.

البطاقية الوطنية ﳌرتكبي أعمال الغش.
الفصل الثالث

اﳌادة  : ٩ترسـ ـل الطع ـ ـ ـون اﳌع ـ ـ ـدة مـ ـن ط ـ ـرف اﳌتعامـ ـ ـلﲔ

معاﳉة طلبات اﳌنع من استخدام

بخصوص إجراءات اﳌنع إﱃ مصالح اﳉمارك التي طلبت

النظام اﳌعلوماتي للجمارك وآثار اﳌنع

اتخاذ هذه اﻹجراءات ،من أجل الدراسة واﻹرسال إﱃ اﳌصالح

اﳌادة  : ٧ترسل اﳌصالح اﳌختصة اﳌذكورة ﰲ اﳌادة 6
أعﻼه ،طلب إجراء اﳌنع إﱃ اﳌديرية اﳌكلفة بالتحقيقات
اﳉمركية ،التي تقوم بعد الدراسة وحسب اﳊالة ﲟا يأتي:
– الشروع ﰲ إجراء اﳌنع ضد اﳌتعامل اﳌعني ،باتباع

اﳌعنيـ ـة ﰲ أجـ ـل ﻻ يتعـ ـدى خمسـ ـة عشـ ـر) (1٥يوم ـا ،ابت ـداء مـ ـن
تاريخ تسّلمها.
ترسل الطعون اﳌدروسة واﳌدّعمة بتقارير مفصلة ﰲ
اﻷج ـل اﳌذك ـور أع ـﻼه ،إﱃ اﳌدي ـري ـة اﳌك ـل ـف ـة ب ـال ـت ـح ـق ـي ـقـات
اﳉمركية ﻻتخاذ اﳌقرر ﰲ أجل ثمانية ) (8أيام.

اﳌراحل اﻵتية :
• إعداد مقرر منع استخدام النظام اﳌعلوماتي ﻹدارة
اﳉمارك،
• تسجيل اﳌتعامل ﰲ التطبيق اﳌكرس لهذا الغرض
ﰲ النظام اﳌعلوماتي ﻹدارة اﳉمارك،
• إعﻼم اﳌتعامل اﳌعني بإجراء اﳌنع مع ذكر سبب إجراء
اﳌنع واﳌصلحة التي طلبته وكذا شروط رفع هذا اﻹجراء.
– طلب إجراء ﲢقيق تكميﲇ أو تقدﱘ معلومات إضافية،
– رفض مبررمع إرجاع الطلب.
اﳌادة  : ٨ينجّر عن قرار اﳌنع بالنسبة للمتعامل اﳌعني،

عﲆ اﳋصوص ،وقف العمليات اﻵتية :

– اكتتاب التصريحات اﳌوجزة للحمولة،
– اكتتاب تصريحات ﲢويل البضائع إﱃ اﳌستودعات
اﳉمركية واﳌخازن اﳌؤقتة،
ي
– اكتتاب التصريحات اﳉمركية أو مراقبتها ،ﲢت أ ّ

نظام جمركي كان،

– رفع البضائع اﳌصرح بها التي لم يمنح لها بعد سندات
الرفع،
– تصحيح اﻷسماء اﳌدونة عﲆ تصريحات اﳊمولة لصالح
مـ ـتـ ـعـ ـامـ ـلﲔ آخـ ـريـ ـن ،إذا ثـ ـبت أن الـ ـبضائـ ـع اﳌعـ ـنـ ـيـ ـة هي مـ ـلك
للمتعامل اﳌمنوع من استخدام النظام اﳌعلوماتي للجمارك،

ترسل الطعون مباشرة إﱃ اﳌديرية اﳌكلفة بالتحقيقات
اﳉم ـرك ـي ـة ف ـي ـم ـا ي ـخص ط ـل ـب ـات اﳌن ـع ال ـتي ب ـادرت ب ـه ـا ه ـذه
اﻷخيرة.
اﳌادة  : ١٠يتعّين عﲆ مصالح اﳉمارك التي طلبت اتخاذ

إجراءات اﳌنع ،إعﻼم اﳌديرية اﳌكلفة بالتحقيقات اﳉمركية،
فور تسوية اﳌتعاملﲔ اﳌعنيﲔ لوضعيتهم ،طبقا للتشريع
والتنظيم اﳌعمول بهما.
يـ ـجب أن يـ ـكـ ـون الـ ـتـ ـقـ ـري ـر اﳌرسل ل ـه ـذا ال ـغ ـرض مسب ـب ـا
ويلحق بالوثائق اﳌثبتة لتسوية اﳌتعامل لوضعيته.
اﳌادة  : ١١يتم رفع إجراء اﳌنع لعدم الرد عﲆ اﻻستدعاءات
اﳌتـ ـكـ ـررة ﻹدارة اﳉمـ ـارك بـ ـعـ ـد حضور اﳌتـ ـع ـام ـلﲔ اﳌع ـن ـيﲔ
ﻻستكمـ ـال اﳌعلوم ـات أو تقـ ـدﱘ الوثائـ ـق اﳌطلوب ـة مـ ـن طـ ـرف
مصالح اﳉمارك.
اﳌادة  : ١٢يخضع إعداد وتبليغ وتنفيذ مقرر رفع اﳌنع
لنفس الشروط السارية عﲆ إجراء اﳌنع.
اﳌادة  : ١٣يجب أن يتم إعداد طلب إجراء اﳌنع ومقرر
اﳌنع وكذا طلب رفع اﳌنع ومقرر الرفع طبقا للنماذج 1و2
و 3و ٤اﳌلحقة بهذا القرار.
اﳌادة  : ١٤ينشـ ـ ـ ـر ه ـ ـ ـ ـذا القـ ـ ـ ـرار ﰲ اﳉ ـ ـ ـ ـري ـ ـ ـدة الرسمي ـ ـ ـ ـة
للجمهورية اﳉزائرية الديمقراطية الشعبية.
حّرر باﳉزائر ﰲ  13شّوال عام  1٤٤2اﳌوافق  2٥مايو سنة
.2٠21

– اﻻستفادة من الرخص واﻻعتمادات اﳌمنوحة ،بعنوان
التسهيﻼت اﳉمركية ،إﱃ غاية رفع إجراء اﳌنع.

أيمن بن عبد الرحمان
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اﳌلحق اﻷول
اﳉـمهـوريـة اﳉـزائـري ـة الـديـمقـراطـي ـة الشـعـبيـة

وزارة اﳌـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـالـ ـ ـية
اﳌديري ـ ـ ـة الع ـ ـ ـامة للج ـمـ ـ ـارك

طلب مباشرة إجراء اﳌنع من استخدام النظام اﳌعلوماتي ﻹدارة اﳉمارك

)طبقا ﻷحكام اﳌادة  6من القرار اﳌؤرخ ﰲ  13شّوال عام  1٤٤2اﳌوافق  2٥مايو سنة  2٠21الذي يحدد كيفيات

تطبيق اﳌنع من استخدام النظام اﳌعلوماتي ﻹدارة اﳉمارك وكذا كيفيات رفعه(

ﰲ  ....................بـ .......................

الرقم ........................... :

السيد مدير التحقيقات اﳉمركية

اﳌوضوع  :طلب مباشرة إجراء اﳌنع من استخدام النظام اﳌعلوماتي ﻹدارة للجمارك.

طبقا ﻷحكام القرار اﳌذكور أعﻼه ،ﻻ سيما اﳌادة  7منه ،يشرفني أن أقدم لكم طلب مباشرة إجراء اﳌنع من
استخدام النظام اﳌعلوماتي ﻹدارة اﳉمارك ،ضد اﳌتعامل  ................................... :مقر الشركة ................................. :

رقم التعريف اﳉبائي ) ......................... :إضافة معلومات أخرى(،
الذي ارتكب الفعل أو اﻷفعال اﳌذكورة ﰲ اﳌادة  3من القرار اﳌذكور أعﻼه )تفاصيل(.

إمضاء وختم اﳌسؤول اﳌؤهل
الوثائق اﳌرفقة :
– تقرير،
– كشف اﳌعلومات اليومي،
– محضر،
– وثائق أخرى.
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اﳌلحق ٢
اﳉـمهـوريـة اﳉـزائـري ـة الـديـمقـراطـي ـة الشـعـبيـة

وزارة اﳌـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـالـ ـ ـية
اﳌديري ـ ـ ـة الع ـ ـ ـامة للج ـمـ ـ ـارك

)طبقا ﻷحكام اﳌادة  6من القرار اﳌؤرخ ﰲ  13شّوال عام  1٤٤2اﳌوافق  2٥مايو سنة  2٠21الذي يحدد كيفيات تطبيق

اﳌنع من استخدام النظام اﳌعلوماتي ﻹدارة اﳉمارك وكذا كيفيات رفعه(

مقرر رقم  .........مؤّرخ ﰲ  .................يتضمن مباشرة إجراء اﳌنع من استخدام النظام اﳌعلوماتي ﻹدارة اﳉمارك
ن مدير التحقيقات اﳉمركية باﳌديرية العامة للجمارك،
إ ّ
– ﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  8٤-13اﳌؤّرخ ﰲ  2٥ربيع اﻷول عام  1٤3٤اﳌوافق  6فبراير سنة  2٠13الذي يحدد
كيفيات تنظيم وتسيير البطاقية الوطنية ﳌرتكبي أعمال الغش ومرتكبي اﳌخالفات اﳋطيرة للتشريعات والتنظيمات
اﳉبائية والتجارية واﳉمركية والبنكية واﳌالية وكذا عدم القيام باﻹيداع القانوني ﳊساب الشركة،
– وﲟقتضـ ـى اﳌرسـ ـوم التنفيـ ـذي رقـ ـم  63-18اﳌـ ـؤّرخ ﰲ  26جمـ ـادى اﻷوﱃ ع ـام  1٤39اﳌوافـ ـق  13فبراي ـر سن ـة ،2٠18
واﳌتعلق باستخدام اﳌتعاملﲔ للنظام اﳌعلوماتي ﻹدارة اﳉمارك،
– وﲟقتضى القرار اﳌؤّرخ ﰲ  13شّوال عام  1٤٤2اﳌوافق  2٥مايو سنة  2٠21الذي يحدد كيفيات تطبيق اﳌنع من
استخدام النظام اﳌعلوماتي ﻹدارة اﳉمارك وكذا كيفيات رفعه،
– وﲟقتضى الطلب رقم  ...................اﳌتعلق ﲟباشرة إجراء اﳌنع من استخدام النظام اﳌعلوماتي ﻹدارة اﳉمارك،
يقرر ما يأتي :
اﳌادة اﻷوﱃ  :تتم مباشرة إجراء اﳌنع من استخدام النظام اﳌعلوماتي ﻹدارة اﳉمارك ضد اﳌتعامل ........................... :
رقم التعريف اﳉبائي  ...................................... :اﳌقر .......................................... :
اﳌادة  : ٢ينجم عن هذا اﳌقرر ،خصوصا ،توقيف العمليات اﳌذكورة ﰲ اﳌادة  8من القرار اﳌذكور أعﻼه ،بالنسبة
للمتعامل اﳌعني.
اﳌادة  : ٣يبلغ هذا اﳌقرر للمتعامل اﳌعني.
اﳌادة  : ٤يحق للمتعامل اﳌعني تقدﱘ طعن لدى اﳌسؤول الذي طلب مباشرة إجراء اﳌنع من أجل الدراسة ،طبقا للقرار
اﳌذكو أعﻼه.
اﳌادة  : ٥يدخل هذا اﳌقرر حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ توقيعه.

مدير التحقيقات اﳉمركية

 ٢٧ذو القعدة عام  ١٤٤٢هـ
 ٨يوليو سنة  ٢٠٢١م
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اﳌلحق ٣
اﳉـمهـوريـة اﳉـزائـري ـة الـديـمقـراطـي ـة الشـعـبيـة

وزارة اﳌـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـالـ ـ ـية
اﳌديري ـ ـ ـة الع ـ ـ ـامة للج ـمـ ـ ـارك

)طبقا ﻷحكام اﳌادة  6من القرار اﳌؤرخ ﰲ  13شّوال عام  1٤٤2اﳌوافق  2٥مايو سنة  2٠21الذي يحدد كيفيات تطبيق

إجراء اﳌنع من استخدام النظام اﳌعلوماتي ﻹدارة اﳉمارك وكذا كيفيات رفعه(
الرقم ........................... :

بـ .........................ﰲ ...........................................
السيد مدير التحقيقات اﳉمركية

اﳌوضوع  :طلب مباشرة إجراء اﳌنع من استخدام النظام اﳌعلوماتي ﻹدارة للجمارك.

اﳌرجع  :طلب رفع إجراء اﳌنع من استخدام النظام اﳌعلوماتي ﻹدارة للجمارك.

طبقا ﻷحكام القرار اﳌذكور أعﻼه ،ﻻ سيما اﳌادة  13منه ،يشرفني أن أقدم لكم طلب رفع إجراء اﳌنع من استخدام النظام
اﳌعلوماتي ﻹدارة اﳉمارك الذي ﰎ اتخاذه ضد اﳌتعامل  ................................................ :اﳌقر ........................................... :
رقم التعريف اﳉبائي ) ................................ :إضافة معلومات أخرى( ،طبقا للطلب اﳌشار إليه ﰲ اﳌرجع .وذلك بعد قيام هذا
اﳌتعامل بتسوية وضعيته طبقا للتشريع والتنظيم اﳌعمول بهما )تفاصيل(.

إمضاء وختم اﳌسؤول اﳌؤهل
الوثائق اﳌرفقة :

– تقرير،
– قرار قضائي،
– مقّرر مصاﳊة،
– اكتتاب التزام مكفول،
– وثائق أخرى.
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ق ـ ـ ـرار مـ ـ ـؤّرخ ﰲ  ٢٧ش ـ ـوال عـ ـ ـام  ١٤٤٢اﳌواف ـ ـق  ٨يوني ـ ـو
سـ ـ ـنة  ،٢٠٢١يتـ ـضـ ـمن ت ـف ـ ـويض اﻹمض ـ ـاء إﱃ اﳌدير
العام للعﻼقات اﻻقتصادية واﳌالية اﳋارجية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ن وزير اﳌالية،
إ ّ
– ﲟقتضى اﳌـرسوم الرئاسي رقم  78-21اﳌؤرخ ﰲ  9رجب
عام  1٤٤2اﳌوافق  21فبراير سنة  2٠21واﳌتضمن تعيﲔ
أعضاء اﳊكومة ،اﳌعدل،
– وﲟ ـقـتـضى اﳌـرسوم التنفيذي رقم  54-95اﳌؤّرخ فـي
 15رم ـضان ع ـام  1415اﳌواف ـق  15فـبـراي ـر سـنـة  1995ال ـذي
يحدد صﻼحيات وزير اﳌالية،
– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  364-07اﳌؤّرخ ﰲ 18
ذي القـع ـدة ع ـام  1428اﳌـوافـق  28نـوفـمـبـر سـنـة  2007واﳌتضمن
تنظيم اﻹدارة اﳌركزية لوزارة اﳌالية ،اﳌعّدل واﳌتّمم،
– وﲟـق ـتـضى اﳌ ـرس ـوم التـنـفـيـذي رقـ ـم  04-20اﳌؤّرخ ﰲ
 15جمادى اﻷوﱃ عام  1441اﳌوافق  11جانفي سنة 2020
الذي يرخص ﻷعضاء اﳊكومة تفويض إمضائهم،
– وب ـ ـع ـ ـ ـ ـد اﻻطـ ـﻼع ع ـﲆ اﳌ ـ ـرس ـ ـوم ال ـرئ ـاسـي اﳌ ـؤّرخ ف ـي
 13رمضان عام  1٤٤2اﳌوافق  2٥أبريل سنة  2٠21واﳌتضمن
تعيﲔ السّيد عﲇ بوهراوة ،مديرا عاما للعﻼقات اﻻقتصادية
واﳌالية اﳋارجية بوزارة اﳌالية،
يقّرر ما يأتي :
اﳌادة اﻷوﱃ  :يف ـ ـ ـّوض إﱃ السـ ـ ـّيد عـ ـﲇ بوهـ ـراوة ،اﳌديـ ـر
العام للعﻼقات اﻻقتصادية واﳌالية اﳋارجية ،اﻹمضاء ﰲ
حدود صﻼحياته ،باسم وزير اﳌالية ،عﲆ جميع الوثائق
واﳌقـ ـ ـررات ،ﲟـ ـ ـ ـا ﰲ ذلك الق ـ ـ ـرارات ،وك ـ ـ ـذا تسيي ـ ـ ـر ميزاني ـ ـ ـ ـة
اﻷعباء اﳌشتركة اﳌسجلة ﰲ البابﲔ  ٠2-٤2و.٠6-٤2
اﳌادة  : 2ينشر هذا القرار ﰲ اﳉريدة الّرسمّية للجمهورّية
اﳉزائرّية الّديمقراطّية الّشعبّية.
ح ـ ـّرر باﳉزائ ـ ـر ﰲ  27شـ ـوال عـ ـ ـام  1٤٤2اﳌواف ـ ـق  8يوني ـ ـو
سنة .2٠21
أيمن بن عبد الرحمان

وزارة الشباب والرياضة
ق ـ ـ ـرار وزاري مشت ـ ـ ـرك م ـ ـ ـؤّرخ ﰲ  ٢٠رمضـ ـ ـان ع ـ ـام ١٤٤٢
اﳌوافـ ـ ـق  ٢ماي ـ ـو سن ـ ـة  ،٢٠٢١يح ـدد تصني ـف اﳌركز
الوطنـ ـي واﳌراك ـ ـز اﳉهويـ ـ ـة لتجم ـ ـع وت ـحضيـ ـ ـ ـ ـر
اﳌواهب وال ـن ـخ ـبـة الـريـاضيـة وشروط اﻻلـتـحـاق
باﳌناصب العليا التابعة لها.
––––––––––
ن الوزير اﻷول،
إ ّ
ووزير اﳌالية،
ووزير الشباب والرياضة،
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– ﲟقتضى اﳌرسوم الرئاسي رقم  3٠7-٠7اﳌؤرخ ﰲ 17
رمضان عام  1٤28اﳌوافق  29سبتمبر سنة  2٠٠7الذي يحدد
كيفيات منح الزيادة اﻻستدﻻلية لشاغﲇ اﳌناصب العليا
ﰲ اﳌؤسسات واﻹدارات العمومية ،ﻻ سيما اﳌادة  13منه،
– وﲟقتضى اﳌرسوم الرئاسي رقم  37٠-19اﳌؤرخ ﰲ
أول جمادى اﻷوﱃ عام  1٤٤1اﳌوافق  28ديسمبر سنة 2٠19
واﳌتضمن تعيﲔ الوزير اﻷول،
– وﲟقتضى اﳌرسوم الرئاسي رقم  78-21اﳌؤرخ ﰲ 9
رجب عام  1٤٤2اﳌوافق  21فبراير سنة  2٠21واﳌتضمن
تعيﲔ أعضاء اﳊكومة ،اﳌعّدل،
– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  ٥٤-9٥اﳌؤرخ ﰲ 1٥
رمضان عام  1٤1٥اﳌوافق  1٥فبراير سنة  199٥الذي يحدد
صﻼحيات وزير اﳌالية،
– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  ٠٤-٠8اﳌؤرخ ﰲ 11
محـ ـرم ع ـ ـام  1٤29اﳌواف ـ ـق  19يناي ـ ـر سن ـ ـة  2٠٠8واﳌتضمـ ـ ـن
الـ ـقـ ـانـ ـون اﻷساسي اﳋاص ب ـاﳌوظ ـفﲔ اﳌن ـت ـمﲔ لﻸسﻼك
اﳌشتركة ﰲ اﳌؤسسات واﻹدارات العمومية ،اﳌعدل واﳌتمم،
– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  296-٠8اﳌؤرخ ﰲ
 2٠رمضان عام  1٤29اﳌوافق  2٠سبتمبر سنة  2٠٠8الذي
يحدد شروط إحداث مراكز لتجمع وﲢضير اﳌواهب والنخبة
الرياضية وتنظيمها وعملها،
– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  ٠7-1٠اﳌؤرخ ﰲ 21
مح ـ ـ ـرم عـ ـ ـام  1٤31اﳌوافـ ـ ـق  7ينايـ ـ ـر سنـ ـ ـة  2٠1٠واﳌتضمـ ـ ـ ـن
الـ ـقـ ـانـ ـون اﻷساسي اﳋاص ب ـاﳌوظ ـفﲔ اﳌن ـت ـمﲔ لﻸسﻼك
اﳋاصة باﻹدارة اﳌكلفة بالشباب والرياضة،
– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  193-1٤اﳌؤرخ ﰲ ٥
رمضـ ـان عـ ـام  1٤3٥اﳌوافـ ـق  3يوليـ ـو سن ـة  2٠1٤ال ـذي يح ـدد
صﻼحيات اﳌدير العام للوظيفة العمومية واﻹصﻼح اﻹداري،
– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  8٤-16اﳌؤرخ ﰲ 21
جمادى اﻷول عام  1٤37اﳌوافق أول مارس سنة  2٠16الذي
يحدد صﻼحيات وزير الشباب والرياضة،
– وﲟقتضى القرار الوزاري اﳌشترك اﳌؤرخ ﰲ  1٥ربيع
الثاني عام  1٤3٠اﳌوافق  11أبريل سنة  2٠٠9الذي يحدد
التنظيم الداخﲇ للمركز الوطني واﳌراكز اﳉهوية لتجمع
وﲢضير اﳌواهب والنخبة الرياضية،
يقررون ما يأتي :
اﳌادة اﻷوﱃ  :تطبيقـ ـ ـ ـا ﻷحك ـ ـام اﳌ ـ ـادة  13م ـ ـن اﳌرس ـ ـوم
ال ـ ـ ـرئاس ـ ـي رق ـ ـ ـم  3٠7-٠7اﳌ ـ ـ ـؤرخ ﰲ  17رمضـ ـ ـ ـان ع ـ ـ ـ ـام 1٤28
اﳌواف ـ ـق  29سبتمبـ ـر سن ـة  2٠٠7واﳌذكـ ـور أعﻼه ،يهدف هذا
القرار إﱃ ﲢديد تصنيف اﳌركز الوطني واﳌراكز اﳉهوية
لتجمـ ـع وﲢضي ـ ـر اﳌواهـ ـب والنخبـ ـة الرياضيـ ـة وشـ ـ ـروط
اﻻلتحاق باﳌناصب العليا التابعة لها.
اﳌادة  : ٢يصنف اﳌركز الوطني واﳌراكز اﳉهوية لتجمع
وﲢضير اﳌواهب الرياضية ﰲ الصنف "ب" ،القسم "."3
اﳌادة  : ٣ﲢدد الزيادة اﻻستدﻻلية للمناصب العليا التابعة
للمركز الوطني واﳌراكز اﳉهوية لتجمع وﲢضير اﳌواهب
والنخبـ ـة الرياضيـ ـة وشـ ـروط اﻻلتح ـ ـاق بهـ ـذه اﳌناصـ ـب طبقـ ـا
للجدول اﻵتي :

