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جـــمــادى مـــرســــوم تـــنـــفـــيــــذي رقم مـــرســــوم تـــنـــفـــيــــذي رقم 14 -  - 140 مــؤرخ في  مــؤرخ في 20 جـــمــادى 
q2014 ــوافـق 20 أبـــريل ســـنـــة  أبـــريل ســـنـــةIــوافـق  اIالـــثـــانـــيـــة عـــام الـــثـــانـــيـــة عـــام 1435 ا
يحـدد القانـون األساسـي النمـوذجي Iـراكز التـكوينيحـدد القانـون األساسـي النمـوذجي Iـراكز التـكوين

.Xهني والتمهIا.Xهني والتمهIا
ــــــــــــــــــــ
qإن الوزير األول بالنيابة

- بــــنـــاء عــــلى تــــقـــريــــر وزيــــر الـــتــــكـــويـن والـــتــــعــــلـــيم
qXهنيIا

- وبـناء على الـدستـورq ال سيمـا اIادتان 85-3 و125
q(الفقرة 2) منه

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 81-07 اIــــؤرخ في 24
شـعـبـان عـام 1401 اIـوافق 27 يـونـيـو سـنـة 1981 واIـتـعلق

qتممIعدل واIا qXبالتمه
- و�قتضى القانون رقم 84-17 اIؤرخ في 8 شوال
Xـتـعـلق بـقـوانـIـوافق 7 يـولـيــو سـنـة 1984 واIعـام 1404 ا

qتممIعدل واIا qاليةIا
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 88-01 اIــــؤرخ في 22
جــــمــــادى األولى عـــام 1408 اIــــوافق 12 يـــنـــايــــر ســـنـــة 1988
واIــتـضـمن الــقـانـون الـتـوجــيـهي لـلــمـؤسـسـات الــعـمـومـيـة

qاالقتصادية
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 90-21 اIــــؤرخ في 24
مــحــرم عــام 1411 اIــوافق 15 غــشت ســنــة 1990 واIــتــعــلق

qعدلIا qباحملاسبة العمومية
- و�قـتـضى األمر رقم 06-03 اIؤرخ في 19 جـمادى
الثـانية عام 1427 اIوافق 15 يولـيو سنة 2006 واIـتضمن

qالقانون األساسي العام للوظيفة العمومية
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 08-07 اIــــؤرخ في 16
صـفـر عام 1429 اIـوافق 23 فـبـرايـر سـنة 2008 واIـتـضمن
القـانون التـوجيـهي للـتكـوين والتـعليم اIـهنـيqX ال سـيما

qادة 14 منهIا
- و�ــــقــــتــــضـى اIــــرســــــوم الــــرئــــــاسي رقم 13 - 312
اIـــؤرخ في 5  ذي الـقـعـدة عــام 1434 اIـوافق 11 سـبـتـمـبـر

qأعضاء احلكومة Xتضمن تعيIسنة 2013 وا
- و�ــــــقـــــتــــــضى اIــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 14 - 111
اIــــــؤرخ في 11  جــــــمـــــــادى األولـى عــــــام 1435 اIــــــوافق  13 
مـــارس ســـنـــة  2014 واIـــتـــضـــمن تـــكـــلـــيف وزيـــر الـــطـــاقـــة

qناجم �هام الوزير األول بالنيابةIوا
- و�قتـضى  اIرسوم  التـنفيذي رقم 91-64 اIؤرخ
في 15 شعـبان عام 1411 اIوافق 2 مارس سنة 1991 الذي
يـحــدد قـائــمـة مــراكـز الــتـكــوين اIـهــني والـتــمـهــqX اIـعـدل

qتممIوا

- و�ـقـتـضى اIـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 92-27 اIـؤرخ
في 15 رجب عـــــام 1412 اIـــــوافق 20 يـــــنــــــايـــــر ســـــنـــــة 1992
واIتـضـمن القـانـون األساسي الـنـموذجي Iـراكـز التـكوين

qتممIعدل واIا qXهني والتمهIا

- و�ــــقـــتــــضى اIــــرســــوم  الـــتــــنــــفـــيــــذي  رقم 412-98
اIـؤرخ في 18 شـعـبـان عـام 1419 اIـوافق 7 ديـسـمـبـر سـنة
1998 الذي يحدد كيفيات تخصيص العائدات الناجتة عن

qؤسـسات الـعمـوميةIاخلـدمات واألشـغال الـتي تقـوم بهـا ا
qزيادة على مهمتها الرئيسية

- و�ـقتـضى اIرسوم الـتنـفيذي رقم 09-345 اIؤرخ
في 3 ذي الـقـعـدة عـام 1430 اIـوافق 22 أكـتـوبـر سـنـة 2009
الــــذي يـــحــــدد كــــيـــفــــيــــات إحــــداث شـــهــــادات تــــتـــوج دورات

qهني األوليIالتكوين ا

qو بعد موافقة رئيس اجلمهورية  -

يـرسم ما يأتي :يـرسم ما يأتي :

الفصل األولالفصل األول

الهدف واIهامالهدف واIهام

اIــادة األولى : اIــادة األولى :  تــطـــبــيـــقـــا ألحــكـــام اIــادة 14 (الـــفـــقــرة
األولى) من الــقــانـون رقم 08-07 اIـؤرخ في 16 صــفـر عـام
1429 اIوافق 23 فبراير سنة 2008 واIذكور أعالهq يهدف

هــذا اIـــرســوم إلى حتــديــد الــقــانــون األســاسي الــنــمــوذجي
.Xهني والتمهIراكز التكوين اI

اIــادةاIــادة 2 :  : مـــركــز الــتـــكــوين اIـــهــنـي والــتــمـــهــX الــذي
يــدعى في صــلب الــنص "اIــركــز" مــؤســسـة عــمــومــيـة ذات
طــابع إداريq يــتـمــتع بـالــشـخــصــيـة اIــعـنــويـة واالســتـقالل

اIالي.

يوضع اIركز حتت وصـاية الوزير اIكـلف بالتكوين
.XهنيIوالتعليم ا

3 :  : يــنــشــأ اIــركــز �ــوجب مــرســومq بــنــاء عــلى اIـادة اIـادة 
.XهنيIكلف بالتكوين والتعليم اIاقتراح من الوزير ا

يحدد مرسوم اإلنشاء مقر اIركز.

اIادة اIادة 4 :  : يتولى اIركز على اخلصوصq اIهام اآلتية:

-  ضـــــمــــان تــــكــــوين مــــهـــــني أولي فـي جــــمــــيع أ¥ــــاط
qالتكوين وفي مستويات التأهيل من األول إلى الرابع

- ضــــــمــــــــان الـــــــتــــــكــــــويـــن اIــــــهـــــــنــي اIـــــــتــــــواصـل في
qـــذكـــورة في الـــفـــقـــرة الـــســـابـــقـــةIمـــســـتـــويـــات الـــتـــأهـــيل ا
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- ضـــمــــان الــــتـــكــــويـن لـــلــــفــــئــــات اخلـــاصــــة عن طــــريق
qوضوعةIاألجهزة اخلاصة ا

- تــنــظــيم اإلعالم واالتــصــال حـول عــروض الــتــكـوين
qXمتهنIوا XتربصIوتوجيه ا

- تـنظـيم نـشاطـات التـكوين فـي إطار اتـفاقـيات مع
Xاالقـتــصـاديـ XـتــعـامــلـIمــخـتـلـف الـهـيــئـات واإلدارات وا

qXواالجتماعي
- تــنــظــيم اIــســابـقــات واالمــتــحــانــات واالخــتــبـارات

qهنيIقررة في برامج التكوين اIا
qهنيIفي الوسط ا XمتهنIالقيام بتنصيب ا -

- الــــقــــيــــام بـــتــــنــــصــــيب اIــــتــــربـــصــــX فـي الـــتــــربص
qهنيIالتطبيقي في الوسط ا

- اتخـاذ كل مبـادرة للمـساهـمة فـي اإلدمــاج اIهنــي
لـــلــحــائــزيـن عــلى شــهـــادات الـــتــكــويـن اIــهــنـي والــشــبــاب

qكون في إطار أجهزة اإلدماجIا
- اIـشـاركـة مـع مـؤسـســات الـهـنـدســة الـبـيــداغـوجـيـة

qهنيةIفي تقييم وتكييف برامج التكوين والكتب ا
- تـطـويـر الـنـشـاطـات الـثـقـافـيـة والـريـاضـيـة لـفـائدة

qXمتهنIوا XتربصIا
- اIــشـاركــة في الـتــظـاهــرات ذات الـصــبـغــة اIـهــنـيـة

والثقافية والرياضية.
الفصل الثانيالفصل الثاني

التنظيم اإلداري والبيداغوجيالتنظيم اإلداري والبيداغوجي
اIادة اIادة 5 :  : يسـير اIـركز مديـر ويديـره مجـلس توجيه

ويزود �جلس تقني وبيداغوجي.
اIـادة اIـادة 6 :  :  يـحــدد الـتـنــظـيـم الـداخــلي لـلــمـركــز بـقـرار
XـهنيIكلف بالـتكوين والـتعليم اIالوزيـر ا Xمشتـرك ب
والــوزيــر اIـكــلف بــاIــالـيــة والــســلـطــة اIــكـلــفــة بــالـوظــيــفـة

العمومية.
7 : :  يحـدد الـوزير اIـكـلف بـالتـكـوين والتـعـليم اIادة اIادة 
اIـهـنـيـX الـنـظـام الـداخلـي اإلطـار Iـراكز الـتـكـوين اIـهـني

.Xوالتمه
غـيـر أنهq �ـكن مــجـلس الـتـوجـيـه أن يـقـتـرح أحـكـامـا
تـــكـــمـــيـــلـــيـــة لـــلـــنــظـــام الـــداخـــلـي اإلطـــارq من أجل الـــتـــكـــفل

باخلصوصيات اIتعلقة �حيط اIركز.
وفي هـذه احلالـةq تخضـع األحكام الـتكـميـليـة للـنظام
الـداخـلي اإلطار Iـوافـقـة اIـديـر الوالئي اIـكـلف بـالـتـكوين

اIهني.

اIــــادة اIــــادة 8 : : تــــنـــظـم الـــدراســــات في مـــراكــــز الـــتــــكـــوين
اIـهـنـي والـتـمـهـX حـسب الــنـظـام الـداخـلي أو اخلـارجي أو

نصف الداخلي.
الفرع األولالفرع األول

مجلس التوجيهمجلس التوجيه
اIــادة اIــادة 9 :  : يـــرأس مـــجـــلس الـــتـــوجــيـه اIـــديــر الـــوالئي
اIكـلف بـالـتـكـوين اIـهـني أو ©ـثـلهq ويـتـكـون من األعـضاء

اآلتي ذكرهم :
qكلف بالتربية أو ©ثلهIدير الوالئي اIا -

- اIــديــر الــوالئـي اIــكــلـف بــالــشــبـــاب والــريــاضــة أو
qثله©

qكلف بالتشغيل أو ©ثلهIدير الوالئي اIا -
- اIــديــر الــوالئي اIــكــلف بــالــنــشــاط االجـتــمــاعي أو

qثله©
qكلف بالثقافة أو ©ثلهIدير الوالئي اIا -
qكلف بالبيئة أو ©ثلهIدير الوالئي اIا -

- اIـــديـــر الــــوالئي اIـــكــــلف بـــاIــــصـــالح الــــفالحـــيـــة أو
qثله©

- ©ــثـل عن رئــيس اجملـــلس الــشــعـــبي الــبـــلــدي Iــكــان
qركزIإنشاء ا

- ©ــــثل عن الــــغــــرفــــة الــــوالئــــيــــة اIــــكــــلــــفــــة بــــاحلــــرف
qوالصناعات التقليدية

- ©ـثالن (2) إلـى أربــعـة (4) ©ــثـلــX عن الــقـطــاعـات
qستخدمةIاالقتصادية ا

qركزIثل منتخب عن أساتذة ا© -
- ©ثل منتخب عن مستخدمي اإلدارة.

يــحــضــر مــديــر اIــركــز وعــون احملــاســبــة اجــتــمــاعــات
 qمجلس التوجيه بصوت استشاري

ويتولى مدير اIركز أمانة اجمللس.
�ـــكن مـــجــلـس الــتـــوجـــيه أن يـــســتـــعـــX بــكـل شــخص

�كنه بحكم كفاءته أن يفيده في أشغاله.
اIـادة Iـادة  10 :  : يـعـX أعـضـاء مجـلـس التـوجـيه Iـدة ثالث
(3) ســنـــوات قــابــلــة لـــلــتــجـــديــد �ــقـــرر من اIــديـــر اIــكــلف
بــالـتــكـوين اIــهـنـي لـواليــة مـكــان تـواجــد اIـركــز بـنــاء عـلى

اقتراح من السلطات التي يتبعونها.
وفي حـالة انـقطـاع عضـويـة أحد األعـضاءq يـستـخلف
حــسـب األشــكـــال نــفـــســهـــا ويــخـــلـــفه الــعـــضـــو اجلــديـــد حــتى

انقضاء مدة العضوية اجلارية.
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اIادة اIادة  11 : : يـتداول مـجلس التـوجيهq عـلى اخلصوص
فيما يأتي :

qركز وسيرهIتعلقة بتنظيم اIسائل اIا -

qاألحكام التكميلية للنظام الداخلي اإلطار -

qركز وكيفيات تنفيذهIبرنامج نشاطات ا -

qيزانية واحلساب اإلداري للمركزIمشروع ا -

qركز أو تهيئتهIمشاريع توسيع ا -

qركز وجتهيزاتهIبرامج صيانة مباني ا -

qاالتفاقات والعقود واالتفاقيات -

qقبول الهبات والوصايا -

- الـتــقــريــر الـســنــوي لـلــنــشــاط الـذي يــعــده ويــقـدمه
qركزIمدير ا

- كل مسألة أخرى مرتبطة �هام اIركز.

اIادة اIادة  12 : : يجـتـمع مجـلس التـوجيه في دورة عـادية
مـرتX (2) في الـسـنــة. و�ـكـنـه أن يـجـتــمع في دورة غـيـر
عـاديةq بـنـاء عـلى طـلب من رئيـسه أو من مـديـر اIـركز أو

من ثلثي (3/2) أعضائه.

يــــــعـــــد رئـــــيـس مـــــجــــــلس الــــــتـــــوجــــــيه جــــــدول أعـــــمـــــال
االجتماعات بناء على اقتراح من مدير اIركز.

تــرسل االســتــدعــاءات مـــرفــقــة بــجــدول األعــمــال إلى
أعضـاء مجـلس التوجـيه قبل خـمسـة عشر (15) يـوما على
األقـل من تــــاريخ االجــــتــــمـــاع. و�ــــكـن تـــقــــلــــيص هــــذه اIـــدة
بـالـنـسـبة لـلـدورات غـيـر الـعاديـة عـلى أال تـقل عن ثـمـانـية

(8) أيام.

اIــــادة اIــــادة 13 :  : ال تــــصح مــــداوالت مـــجــــلس الــــتــــوجـــيه إال
بحضور أغلبـيـة أعضائـه. وإذا لم يكتـمل النصـابq يعقد

اجتماع آخر في أجل خمسة عشر (15) يوما اIوالية.

وفـي هــذه احلـــالـــةq تـــصح اIـــداوالت مـــهـــمـــا يــكـن عــدد
األعضاء احلاضرين.

تـتــخـذ قــرارات مــجـلس الــتـوجــيه بــأغـلــبـيــة أصـوات
qاألعــضـــاء احلـــاضـــرين. وفي حـــالـــة تــســـاوي عـــدد األصــوات

يكون صوت الرئيس مرجحا.

اIــــادةاIــــادة 14 : : تـــــدون مــــداوالت مـــــجــــلس الـــــتــــوجـــــيه في
مــــحــــاضــــر يـــوقــــعــــهــــا رئــــيس اجملــــلـــس وكـــاتـــب اجلــــلــــســــة.
وتـــســـجـل هـــذه احملـــاضــــر في دفـــتـــر خـــاص مـــرقم ومـــؤشــر

عليهq يوقعه الرئيس وكاتب اجللسة.

تـــرسل مـــحـــاضــر اIـــداوالت إلـى الــســـلـــطـــة الـــوصـــيــة
لـلمـوافـقة عـليـها خـالل الثـمانـية (8) أيام الـتي تـلي تاريخ

االجتماع.

ال تـصــبح مــداوالت مــجـلس الــتــوجــيه نـافــذة إال بــعـد
اIوافقة الصريحة عليها من السلطة الوصية.

الفرع الثانيالفرع الثاني

اIديراIدير

15 : : يــعـــX مـــديـــر اIــركـــز بـــقـــرار من الـــوزيــر اIــادة اIــادة 
اIكلف بالتكـوين والتعليم اIهنيX. وتنهى مهامه حسب

األشكال نفسها.

يسـاعـد مـدير اIـركـز رؤسـاء مصـالح. ويـعـX رؤساء
اIـصــالح بـقــرار من الـوزيــر اIـكــلف بـالــتـكـويـن والـتـعــلـيم
اIـهـنيـqX بنـاء عـلى اقتـراح من مـدير اIـركز بـعـد موافـقة
اIديـر الـوالئي اIـكـلف بـالـتكـوين اIـهـني. وتـنـهى مـهـامهم

حسب األشكال نفسها.

اIــادة اIــادة 16 : : يـــكـــلف مـــديـــر اIــركـــز بـــضـــمــان تـــســـيـــيــر
اIركز.

وبهذه الصفةq يقوم �ا يأتي :

qركز وينفذهIيعد برنامج نشاط ا -

- هـو اآلمـــر بصـــرف اIيزانـيــة ويـقــوم بـااللتــزام
بـــالـــنـــفــــــقـــات واألمـــر بـــصـــرفـــهـــــا في حـــدود االعـــتـــمــــادات

qيزانيةIقــررة في اIا

- يـبــرم جـمـيع الــصـفـقـات واالتــفـاقـيــات واالتـفـاقـات
qعمول بهIوالعقود في إطار التنظيم ا

- �ثل اIركز أمـام العدالة وفي جمـيع أعمال احلياة
qدنيةIا

- يـعـX في اIـنـاصب الـتـي لم تـتـقـرر طـريـقـة أخـرى
qفيها Xللتعي

qXستخدمIارس السلطة السلّمية على كل ا� -

- يـــحـــضـــر اجـــتــــمـــاعـــات مـــجـــلس الــــتـــوجـــيه ويـــقـــوم
qبتنفيذ توصياته

qيحضر اجتماعات اجمللس التقني والبيداغوجي -

qيسهر على تطبيق النظام الداخلي -

- يــعــد الــتــقــريــر الــســنــوي لــلــنــشــاط ويــعــرضه عــلى
مجلس التـوجيهq ويرسل نسخـة منه إلى الوزير الوصي

واIديرية اIكلفة بالتكوين اIهني بالوالية.
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الفرع الثالثالفرع الثالث
اجمللس التقني والبيداغوجياجمللس التقني والبيداغوجي

اIــادةاIــادة 17 : : يــتــشــكل اجملــلـس الــتــقــني والــبــيــداغــوجي
الذي يرأسه مدير اIركز من األعضاء اآلتي ذكرهم :

qثل سلك التفتيش© -
- رؤســـاء اIــصـــالح اIـــكــلـــفـــون بــالـــبـــيــداغـــوجـــيــة في

qركزIا
- ثالثة (3) ©ـثلX عن األسـاتذة ينـتخبـهم نظراؤهم

qدة ثالث (3) سنواتI
qركزIمستشار التوجيه با -

- اIـمـثل اIـنـتـخب عـن اIـتـربـصـX واIـمـتـهـنـI Xـدة
سنة واحدة (1)  قابلة للتجديد.

�ـكن اجمللس التـقني والبيـداغوجي أن يسـتعX بأي
شـــــخـص يــــراه كـفءا في اIـــــســـــائــل اIــــدرجــــــة فـي جـــــدول

أعماله.
اIـــــــــادةاIـــــــــادة 18 : : يـــــــــعـــــــــX أعــــــــضـــــــــاء اجملـــــــــلـس الــــــــتـــــــــقـــــــــني
والبيداغوجي �ـقرر من اIدير الوالئي اIـكلف بالتكوين

اIهني Iدة ثالث (3) سنوات قابلة للتجديد.
وفي حـالة انـقطـاع عضـويـة أحد األعـضاءq يـستـخلف
حــسـب األشــكـــال نــفـــســهـــا ويــخـــلـــفه الــعـــضـــو اجلــديـــد حــتى

انقضاء مدة العضوية اجلارية.
اIادة اIادة 19 : : يـجتمع اجملـلس التـقني والبـيداغوجي في
دورة عاديـة مرتX (2) في الـسنـةq و�ـكنه أن يـجـتمع في
دورة غيـر عاديـةq بنـاء على طـلب من رئيسـه أو من ثلثي

(3/2) أعضائه.
يــعــد رئــيـس اجملــلس الــتــقــني والــبــيــداغــوجي جــدول

أعمال االجتماعات.
تـسـجل مـحـاضـر االجـتـمـاعـات في دفـتـر خـاص مـرقم

ومؤشر عليه يوقعه رئيس اجمللس.
اIــادةاIــادة 20 :  : يـــكـــلف اجملـــلس الـــتـــقـــني والـــبـــيـــداغـــوجي

بإبداء رأيه على اخلصوصq فيما يأتي :
qركزIتنظيم التكوين با -

qركزIمحتوى برامج التكوين با -
qطبقةIمناهج التكوين ا -

qوتوجيههم XمتهنIوا XتربصIتقييم ا -
qتنظيم االمتحانات والتربصات التطبيقية -
- كل نشاط مرتبط بالبيداغوجية وتسييرها.

الفصل الثالثالفصل الثالث
أحكام ماليةأحكام مالية

اIـادة اIـادة 21 : : يـعـد مـديـر اIـركـز اIـيـزانـيـة التـي تـعرض
على مجلس التوجيه للتداول بشأنها.

اIادة اIادة  22 : : تشتمل ميزانية اIركز على ما يأتي :
في باب اإليرادات :في باب اإليرادات :

qإعانات الدولة -
- اIــــســـاعــــدات الــــتي تــــقـــدمــــهــــا اجلـــمــــاعــــات احملـــلــــيـــة

qؤسسات والهيئات العموميةIوا
qركزIرتبطة بنشاط اIاإليرادات ا -

- الهبات والوصايا.
في باب النفقات :في باب النفقات :
qنفقات التسيير -
qنفقات التجهيز -

- كل الـنـفـقـات األخـرى الـضـروريـة لـتـحـقيـق أهداف
اIركز.

23 : : �ــــسك مـــحـــاســـبـــة اIــــركـــز حـــسب قـــواعـــد اIــادة اIــادة 
احملــاســبــة الـعــمــومــيــةq عـون مــحــاسب يــعــيـنه أو يــعــتــمـده

الوزير اIكلف باIالية.
اIـادة اIـادة 24 :   :  يـتـولى الــرقـابـة اIــالـيـة لـلــمـركـز مـراقب

مالي يعينه الوزير اIكلف باIالية.
الفصل الرابعالفصل الرابع

أحكام انتقالية ونهائيةأحكام انتقالية ونهائية
اIادة اIادة 25 : : تبـقى اIـلحـقات اIـنشـأة تـطبـيقـا للـمادة 3
من اIـــرســوم الــتــنــفــيــذي رقم 92-27 اIــؤرخ في 15 رجب
عــام 1412 اIــوافق 20 يـــنــايــر ســنــة q1992 اIــعـــدل واIــتــمم
واIـــذكـــور أعالهq في وضـــعــيـــة نـــشـــاط إلى غـــايــة حـــلـــهــا أو

.Xهني والتمهIحتويلها إلى مراكز للتكوين ا
26 : : يـــلــــغى اIـــرســــوم الـــتـــنــــفـــيـــذي رقم 27-92 اIــادة اIــادة 
اIــــؤرخ في 15 رجـب عـــام 1412 اIــــوافق 20 يــــنــــايـــر ســــنـــة

q1992 اIعدل واIتمم واIذكور أعاله.

غـيـر أن الـنـصـوص اIـتخـذة لـتـطـبـيـقه تـبـقى سـارية
اIـفـعـول إلى غـاية صـدور الـنـصـوص الـتـطـبـيـقـيـة اجلـديدة

لهذا اIرسوم.
27 :   :  يـــــــنــــــشــــــر هــــــذا اIــــــرســــــوم فـي اجلــــــريــــــدة اIـــــادة اIـــــادة 

الرّسميّة  للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.
حـــرر بـــاجلـــزائـــر في 20 جـــمـــادى الـــثـــانـــيـــة عــام 1435

اIوافق 20 أبريل سنة 2014.
يوسف يوسفييوسف يوسفي


