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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرسـوم تنـفـيذي مـرسـوم تنـفـيذي رقم رقم 12-125 مـؤرخ في  مـؤرخ في 26 ربـيع الـثاني ربـيع الـثاني
اHـــــوافق 19 مـــــارس ســــــنـــــة  مـــــارس ســــــنـــــة q2012  يــــــحـــــدديــــــحـــــدد عـــــام عـــــام 1433 اHـــــوافق 
الـقــانــون األســاسي الـنــمــوذجي لــلـمــعــاهــد الـوطــنــيـةالـقــانــون األســاسي الـنــمــوذجي لــلـمــعــاهــد الـوطــنــيـة

اHتخصصة في التكوين اHهني.اHتخصصة في التكوين اHهني.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

qإن الوزير األول
-  بـــنـــاء عـــلـى تـــقـــريـــر  وزيـــر الـــتـــكـــوين والـــتـــعـــلـــيم

qWهنيHا
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يرسم  ما يأتي :يرسم  ما يأتي :

الفصل األولالفصل األول
الهدف واHهامالهدف واHهام

اHــادة األولى : اHــادة األولى : تــطـــبــيـــقـــا ألحــكـــام اHــادة 14 ( الـــفـــقــرة
األولى) من الــقــانـون رقم 08-07 اHـؤرخ في 16 صــفـر عـام
1429 اHوافق 23 فبـراير سنة 2008 واHذكور أعالهq يهدف

هــذا اHـــرســوم إلى حتــديــد الــقــانــون األســاسي الــنــمــوذجي
للمعاهد الوطنية اHتخصصة في التكوين اHهني.

2 :  : اHـعــهــد الــوطــني اHــتــخـصـص في الــتـكــوين اHـادة اHـادة 
اHــهــنيq الــذي يــدعى في صــلب الــنص "اHــعــهــد"q مــؤســسـة
عـمـومـيـة ذات طابع إداريq يـتـمـتع بـالـشـخصـيـة اHـعـنـوية

واالستقالل اHالي.

يـوضع اHعهـد حتت وصاية الوزيـر اHكلف بـالتكوين
.WهنيHوالتعليم ا

اHــادة اHــادة 3 : : يــنــشــأ اHـــعــهــد �ـــوجب مــرســوم بـــنــاء عــلى
.WهنيHكلف بالتكوين والتعليم اHاقتراح من الوزير ا

ويحدد مرسوم اإلنشاء مقر اHعهد.

اHادة اHادة 4 :  : يتولى اHعهدq على اخلصوصq اHهام اآلتية :
- ضـــــمــــان تـــــكــــويـن مــــهـــــني أولـي في جـــــمــــيـع أ¨ــــاط
الــتـكـويـن �ـنح حلـامــلـيه تـأهــيال من اHـســتـوى اخلـامس (5)

qتقني سام
- ضـــمــان الــتـــكــوين اHـــهــني اHـــتــواصل في مـــســتــوى
الـــتــأهــيل اHــذكــور في الــفــقــرة الــســابــقــة وفــقــا لــلــتــنــظــيم

qعمول بهHا
- تــنــظـيـم نــشــاطــات الـتــكــويـن في إطــار اتــفــاقــيـات
Wاالجــتــمــاعــيـ WــتـعــامــلــHلــفــائــدة الــهــيــئــات واإلدارات وا

qWواالقتصادي
- تـنـظـيم اإلعالم واالتــصـال حـول الـتــكـوين وتـوجـيه

qWتمهنHوا WتربصHا
- تــنــظــيم اHــســابـقــات واالمــتــحــانــات واالخــتــبـارات

qهنيةHا
- تـــنــــصـــيب اHــــتـــمــــهـــنـــW واHــــتـــربــــصـــW لـــلــــتـــربص

qهنيHالتطبيقي في الوسط ا
- اHـشـاركـة مـع مـؤسـســات الـهـنـدســة الـبـيــداغـوجـيـة
في إعـــداد وتـــكـــيـــيـف ومالءمـــة الـــبـــرامج الـــبـــيـــداغـــوجـــيـــة
لـلـتـكـوين اHـهـني في اجملـاالت اHـرتـبـطـة بـالـشـعـبـة اHـهـنـيـة

qتخصص فيهاHا

- اــHشــاركـة في إطــار الــشــعـبــة اــHهــنـيــة اــHتــخـصص 
فــيـــهـــــا اـــHعــــهــــدq في أشـــغــــــال إعـــــداد الــكـــتـــب اــHهـــنـــيـــة 
والــتــقــنـيـــة وفي أشــغــال إعــداد خــريـطــة الــتــكــوين اــHهـني 
وفي نــشــاطــات الــدراســات والــبـحـث وفي إعــداد وحتــيWـ

qهنيHمدونة شعب وتخصصات التكوين ا
ائدة - تـطـويـر الـنـشـاطـات الـثـقـافـيـة والـريـاضـيـة لـفـ

WqتمهنHوا WتربصHا
ة - اــHشـاركــة في الـتــظـاهــرات ذات الـصــبـغــة اـHهــنـيـ

qوالعلمية والثقافية والرياضية
- تــــــطــــــويــــــر عالقــــــات الــــــشــــــراكــــــة مع الــــــقــــــطــــــاعـــــات

اHستعملة.
الفصل الثانيالفصل الثاني

التنظيم اإلداري والبيداغوجيالتنظيم اإلداري والبيداغوجي

اHادة اHادة 5 :  :  يـسير اHعـهد مديـر ويديره مـجلس توجيه
ويزود �جلس بيداغوجي.

اHـادة اHـادة 6 :  :  يـحــدد الـتــنــظـيم الــداخـلـي لـلــمـعــهـد بــقـرار
WـهنيHكلف بالـتكوين والـتعليم اHالوزيـر ا Wمشتـرك ب
والــوزيــر اHـكــلف بــاHــالـيــة والــســلـطــة اHــكـلــفــة بــالـوظــيــفـة

العمومية.

اHادة اHادة 7 :  : يحدد الوزير اHـكـلف بالتكويـن والتعليــم
اHـهـنـيـW الـنـظـــام الـداخـلـــي اإلطـار لـلـمـعـاهـــد الـوطـنـــيـة

اHتخصصة في التكوين اHهني.

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

باخلصوصيات اHتعلقة �حيط اHعهد.

وفي هـذه احلالـةq تخضـع األحكام الـتكـميـليـة للـنظام
الـداخـلي اإلطــار Hـوافـقـة اHـديــر اHـكـلف بـالــتـكـوين اHـهـني

بالوالية.

اHـادة اHـادة 8 :  : حتـدد الـشـعب اHـهـنـيـة اHـفـتـوحـة لـكل مـعـهـد
�ـــوجب قــرار من الـــوزيــر اHــكــلف بـــالــتــكــوين والـــتــعــلــيم

.WهنيHا

اHــادة اHــادة 9 :  : اHـــعــهــد مـــؤســســـة تــكــويـن مــهــنـي ذات بــعــد
وطني ومحلي.

وهـو مــؤسـســة ذات بـعــد وطـني بــالـنــسـبــة لـلـتــكـوين
اHـــتــوفـــر في الـــتـــخــصـــصـــات الــتـــابـــعــة لـــلـــشــعـب اHــهـــنـــيــة

اHتخصص فيها حسب مفهوم اHادة 8 أعاله.

كـــمـــا أن لــلـــمـــعـــهـــد بـــعــدا مـــحـــلـــيـــا حـــيث يـــســـتــجـــيب
الحـتــيـاجــات الـتــكـوين اHــعـبــر عــنـهــا عـلى اHــسـتــوى احملـلي
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بـالـنـسـبـة لـتـخـصـصـات وشـعب أخـرى شـريـطـة أن يـتـوفـر
على كل عـناصر الـتأهـيل البـيداغـوجي (توفـر األستاذ في
الــتـخــصص وبــرنـامج الــتـكــوين والــقـاعــات والـتــجـهــيـزات

البيداغوجية).

10 :  : تــــنـــظـم الـــدراســــات في اHـــعــــهـــد الــــوطـــني اHــادة اHــادة 
اHـــتـــخــــصـص فـي الــــتـــكـــويـــن اHـــهـــنـــي حـــســب الــــنـــــظـــام

الداخلي أواخلارجــي أو النصف داخلي.

الفرع األولالفرع األول
مجلس التوجيهمجلس التوجيه

اHـادة اHـادة 11 :  :  يـرأس مـجــلس الـتـوجــيه الـوزيــر اHـكـلف
بالتكوين والتعليم اHهنيW أو ¤ثلهq ويتكون من :

qاليةHكلف باHثل عن الوزير ا¤ -
- ¤ــثل عن الــوزيــر اHــكــلف بــالــتـهــيــئــة الــعــمــرانــيـة

qوالبيئة
- ¤ــثل عـن الـوزيــر اHــكــلف بـالــســيــاحـة والــصــنــاعـة

qالتقليدية
qكلف بالتربية الوطنيةHثل عن الوزير ا¤ -

- ¤ـــثل عـن الــوزيـــر اHـــكــلـف بــالـــفالحـــة والـــتــنـــمـــيــة
qالريفية

qكلف باألشغال العموميةHثل عن الوزير ا¤ -
qكلف بالثقافةHثل عن الوزير ا¤ -

- ¤ـثل عـن الـوزيـر اHـكـلف بـالــصـنـاعـة واHـؤسـسـات
qتوسطة وترقية االستثمارHالصغيرة وا

- ¤ــــثل عـن الــــوزيــــر اHــــكـــــلف بــــالــــتـــــعــــلــــيـم الــــعــــالي
qوالبحث العلمي

- ¤ـثل عن الـوزيـر اHكـلف بـالـبريـد وتـكـنولـوجـيات
qاإلعالم واالتصال

qكلف بالسكن والعمرانHثل عن الوزير ا¤ -
- ¤ــــثل عن الـــوزيـــر اHــــكـــلف بـــالـــعـــمـل والـــتـــشـــغـــيل

qوالضمان االجتماعي
qكلف بالشبيبة والرياضةHثل عن الوزير ا¤ -

qائيةHوارد اHكلف باHثل عن الوزير ا¤ -
- ¤ــــثل عن الــــوزيــــر اHــــكــــلـف بــــالــــصــــيــــد الــــبــــحـــري

qوارد الصيديةHوا
qكلفة بالوظيفة العموميةHثل عن السلطة ا¤ -

- ¤ــثــلــW (2) إلـى أربــــعـــة (4) ¤ـــثـــلـــW عـن الـــقـــطــاع
االقــتــصــادي الـذي يــعــمل في اجملــاالت اHــرتــبـطــة بــالــشـعب

qعهدHتخصص فيها اHهنية اHا

qعهدHثل منتخب عن مستخدمي إدارة ا¤ -
qعهدHثل منتخب عن سلك أساتذة ا¤ -

- ¤ثل منتخب عن متربصي اHعهد.

يــحــضـر مــديــر اHـعــهــد والـعــون احملــاسب اجــتـمــاعـات
مجلس التوجيه بصوت استشاري.

يتولى مدير اHعهد أمانة اجمللس.

�ــكـن مـــجــلـس الــتـــوجـــيه أن يـــســـتـــعـــW بــأي شـــخص
�كنه بحكم كفاءاته أن يساعد اجمللس في أشغاله.

اHادة اHادة  12 :  :  يعـW أعـضاء مـجلس الـتوجـيه Hدة ثالث
(3) ســنــوات قــابـلــة لــلــتــجـديــد بــقــرار من الــوزيــر اHــكـلف
بــالـــتـــكــوين والـــتـــعــلـــيم اHــهـــنـــيــW بـــنــاء عـــلى اقـــتــراح من

السلطات التي ينتمون إليها.

يــنــتـــخب ¤ــثـل اHــتــربـــصــW نــظـــراؤه Hــدة ســنــة (1)
قابلة للتجديد.

وفي حـالة انـقطـاع  عضـويـة أحد األعـضاء يـستـخلف
حــسـب األشــكـــال نــفـــســهـــا ويــخـــلـــفه الــعـــضـــو اجلــديـــد حــتى

انقضاء مدة العضوية اجلارية.

اHـادة اHـادة  13 :  :  يــتــداول مــجــلس الــتــوجــيهq بــاخلــصـوص
فيما يأتي :

qعهدHتعلقة بتنظيم وسير اHالقضايا ا -
qاألحكام التكميلية للنظام الداخلي اإلطار -

qعهد وكيفيات تنفيذهHبرنامج نشاط ا -
qعهدHيزانية وحسابات اHمشروع ا -

- التقـرير الـسنوي لـلنـشاطات الـذي يعـده ويعرضه
qعهدHمدير ا

qعهدHمشاريع توسيع أو تهيئة ا -
- مـــــشـــــاريـع الـــــصـــــفـــــقـــــات واالتـــــفـــــاقـــــات والـــــعـــــقـــــود

qواالتفاقيات
qالهبات والوصايا -

- كل مسألة أخرى تتصل �هام اHعهد.

اHادة اHادة  14 :  :  يجتـمع مجلس التـوجيه في دورة عادية
مـرتW (2) فـي الـســنــة و�ــكـنه أن يــجــتــمع في دورة غــيـر
عـاديـة بـنــاء عـلى طـلب مـن رئـيـسه أو من مــديـر اHـعـهـد أو

من ثلثي (3/2) أعضائه.

يــــــعـــــد رئـــــيـس مـــــجــــــلس الــــــتـــــوجــــــيه جــــــدول أعـــــمـــــال
االجتماعات بناء على اقتراح من مدير اHعهد.
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تــوجه االســـتــدعـــاءات مــرفـــقــة بـــجــدول األعـــمــال إلى
أعضـاء مجـلس التوجـيه قبل خـمسـة عشر (15) يـوما على
األقل من تـــاريخ االجـــتـــمـــاع. و�ــكـن أن يــقـــلص هـــذا األجل
بـالـنـسـبة لـلـدورات غـيـر الـعاديـة عـلى أال يـقل عن ثـمـانـية

(8) أيام.

اHــادة اHــادة  15 :  :  ال تـــصح مـــداوالت مــجـــلس الـــتـــوجــيه إال
بـحـضـور أغـلبـيـة أعـضـائه. وإذا لم يـكـتمل الـنـصـاب يـعـقد

اجتمــاع آخر في أجل خمسة عشر (15) يوما.

وفي هــــذه احلـــالـــة تـــصـح اHـــداوالت مـــهـــمــــا يـــكن عـــدد
األعضاء احلاضرين.

تـتــخـذ قــرارات مــجـلس الــتـوجــيه بــأغـلــبـيــة أصـوات
األعــــضـــاء احلـــاضـــرين. وفـي حـــالـــة تـــســـاوي عـــدد األصـــوات

يكون صوت الرئيس مرجحا.

اHــادة اHــادة  16 :  :  تـــدون مـــداوالت مــــجـــلس الـــتــــوجـــيه في
مـحـاضـر يوقـعـها رئـيس اجملـلس وكـاتـب اجلـلـسـة وتـسجـل
هـذه احملـاضـر في دفـتر خـاص مرقم ومـؤشر عـليهq يـوقعه

رئيس اجمللس وكاتب اجللسة.

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

االجتماع.

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

الفرع الثانيالفرع الثاني
اHديراHدير

اHــادة اHــادة  17 :  :  يــعــW مــديــر اHــعـــهــد بــقــرار من الــوزيــر
اHكلف بالتكـوين والتعليم اHهنيqW وتنهى مهامه حسب

األشكال نفسها.

اHادة اHادة 18 :  :  يساعد مـدير اHعهـد في أداء مهامه نواب
مديرين ورؤساء مصالح.

يـــعـــW نـــواب اHـــديـــرين بـــقـــرار من الـــوزيـــر اHــكـــلف
بـالـتكـوين والتـعلـيم اHـهنـيW بـنـاء على اقـتراح من مـدير

اHعهد.

يعW رؤساء اHصالح �قرر من مدير اHعهد.

وتنهى مهامهم حسب األشكال نفسها.

اHادة اHادة 19 :  :  يكلف مدير اHعهد بضمان سير اHعهد.

وبهذه الصفة :
qعهد وينفذهHيعد برنامج نشاط ا -

- يــتـــولى دفع االلـــتــزامـــات اHــالـــيــة واألمـــر بــصــرف
qيزانيةHقررة في اHالنفقات في حدود االعتمادات ا

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

- �ـثل اHعهـد أمام العدالـة وفي جميع أعـمال احلياة
qدنيةHا

- يـعـW في اHـنـاصب الـتـي لم تـتـقـرر طـريـقـة أخـرى
qفيها Wللتعي

qWستخدمHارس السلطة السلّمية على كل ا� -
- يـــحـــضـــر اجـــتــــمـــاعـــات مـــجـــلس الــــتـــوجـــيه ويـــقـــوم

qبتنفيذ توصياته
qيحضر اجتماعات اجمللس البيداغوجي -

qيسهر على تطبيق النظام الداخلي -
- يـعـد الـتـقـريـر الـسـنـوي عن الـنـشـاط الـذي يـعـرضه
عـلى مــجـلـس الـتــوجـيهq ويــرسل نــسـخــة مـنه إلى الــوزيـر

الوصي وإلى اHديرية اHكلفة بالتكوين اHهني بالوالية.

الفرع الثالثالفرع الثالث
اجمللس البيداغوجياجمللس البيداغوجي

اHـادة اHـادة 20 :  : يـتـكـون اجمللس الـبـيـداغـوجي الـذي يرأسه
مدير اHعهد من األعضاء اآلتي ذكرهم :

qكلف بالتكوينHنائب مدير للمعهد ا -
- ¤ثل (1) عن اHـصلحـة اHكلفـة بالتـكوين اHعW من
qعهدHهني بالوالية مقر تواجد اHقبل مديرية التكوين ا

- مــفــتش (1) الــتــكــوين والــتـعــلــيم اHــهــنـيــW تــعــيـنه
qفتشية العامةHا

WـهــنـيـHـثل (1) عن مـعــهـد الــتـكــوين والـتــعـلــيم ا¤ -
qهنية للمعهدHتخصص في نفس الشعب اHا

- ¤ــــثالن (2) إلـى أربــــعـــة (4) ¤ـــثـــلــــW عن الــــقـــطـــاع
Wعهـد معينHعني بـالتكوين الذي يـضمنه اHاالقـتصادي ا

qمن قبل السلطة التي ينتمون إليها
- ¤ــثل (1) عـن غــرفـــة احلـــرف واHـــهن لـــلــواليـــة مـــقــر

qعهدHتواجد ا
- ثالثـة (3) ¤ـثلـW عن أسـاتذة اHـعـهد مـنـتخـبW من

qدة ثالث (3) سنواتH قبل نظرائهم
WـهـنـيـHمـسـتــشـار الـتـوجـيـه والـتـقـيـيم واإلدمــاج ا -

للمعهد.
�ـكن اجملـلس الـبـيـداغــوجي أن يـسـتـعـW بـأي شـخص
يــراه كفءا من أجل مــســاعــدته في اHــســائل اHــســجـلــة في

جدول أعماله.
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اHادة اHادة 21 :  : يعـW أعـضاء اجملـلس البـيداغـوجي �وجب
قرار من الوزير اHكلـف بالتكوين والتعـليم اHهنيH Wدة

ثالث (3) سنوات قابلة للتجديد.

اHــادة اHــادة 22 :  : يـــجـــتــمع اجملـــلس الـــبـــيــداغـــوجي في دورة
عاديـة مـرتW (2) في الـســنـة. و�ـكن أن يـجـتـمع في دورة
غـيـر عـاديـة بـنـاء عـلى طـلب من رئـيسـه أو من ثـلثي (3/2)

أعضائه.

يــــعـــد رئــــيس اجملــــلس الــــبـــيــــداغـــوجـي جـــدول أعــــمـــال
االجتماعات.

اHـادة اHـادة 23 :  : يــكـلـف اجملـلس الــبــيـداغــوجي بــإبـداء رأيه
في :

qعهدHضمون باHتنظيم التكوين ا -
qعهدHقدمة في اHمحتوى برامج التكوين ا -

qطبقةHمناهج التكوين ا -
qWتمهنHوا WتربصHتقييم وتوجيه ا -
qتنظيم االمتحانات وتشكيل اللجان -

qتنظيم التربصات التطبيقية -
qكل نشاط يتعلق بالبيداغوجية وسيرها -

.WتمهنHتنصيب ا -

الفصل الثالثالفصل الثالث
أحكام ماليةأحكام مالية

اHادة اHادة 24 :  : تشتمل ميزانية اHعهد على ما يأتي :

في باب اإليرادات :في باب اإليرادات :
qاإلعانات التي تخصصها الدولة -

- اإلعـــــانــــات الـــــتـي تــــقـــــدمـــــهـــــا اجلـــــمــــاعـــــات احملـــــلـــــيــــة
qؤسسات والهيئات العموميةHوا

qعهدHرتبطة بنشاط اHاإليرادات ا -
- الهبات والوصايا.

في باب النفقات :في باب النفقات :
qنفقات التسيير -
qنفقات التجهيز -

- كـل الـــنــفـــقـــات األخـــرى الالزمـــة لـــتـــحـــقــيـق أهــداف
اHعهد.

qأن يــحــقق إيــرادات qكــذلك qــعــهــدH25 :  : �ــكن ا اHـادة اHـادة 
زيـادة على مـهامه الـرئيـسـيةq  تـطبـيقـا لـلتـنظـيم اHعـمول

به.

اHــادة اHــادة 26 :  : �ـــسك مـــحــاســـبـــة اHـــعــهـــدq حـــسب قـــواعــد
احملــاســبــة الـعــمــومــيــةq عـون مــحــاسب يــعــيـنه أو يــعــتــمـده

الوزير اHكلف باHالية.

اHـادة اHـادة 27 :   :  يـتــولى الـرقــابـة اHـالــيـة لـلــمـعــهـد مـراقب
مالي يعينه الوزير اHكلف باHالية.

الفصل الرابعالفصل الرابع
أحكام انتقالية ونهائيةأحكام انتقالية ونهائية

اHادة اHادة 28 :   :  تبـقى اHلحـقات اHنـشأة تطـبيقـا للمادة 3
من اHـرســوم الـتـنــفـيـذي رقم 90-235 اHـؤرخ في 6 مـحـرم
qــذكــور أعالهHــوافق 28  يــولــيــو ســنـة 1990 واHعـام 1411 ا
قـــائـــمـــة إلـى غـــايـــة انـــقــــضـــائـــهـــا أو حتـــويـــلــــهـــا إلى مـــراكـــز

.Wهني والتمهHللتكوين ا

اHــادة اHــادة 29 :   :  يــواصـل ضــمـــان الــتـــكــويـن في اHــســـتــوى
الرابع (4)  تـقني اHنظم في اHـعاهد الوطـنية اHتـخصصة
في الـتــكــوين اHــهـني قــبل صــدور هــذا اHـرســوم إلى غــايـة

انقضاء مدتها.

30 :   :  تــــخـــضع ألحـــكـــام هــــذا اHـــرســـوم اHـــعـــاهـــد اHــادة اHــادة 
الـوطــنـيـة اHــتـخــصـصــة لـلــتـكـويـن اHـهـنـي اHـنـشــأة �ـوجب
اHـرسـوم الــتـنـفـيـذي رقم 90-235 اHـؤرخ في 6 مـحـرم عام

1411 اHوافق 28  يوليو سنة 1990 واHذكور أعاله.

اHــادة اHــادة 31 :   :  يــلــغى اHـــرســوم الــتــنـــفــيــذي رقم 235-90
اHــؤرخ في 6 مـــحـــرم عــام 1411 اHــوافق 28  يــولـــيــو ســـنــة

1990 واHذكور أعاله.

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

حــــــرر بـــــاجلــــــزائـــــر في 26 ربــــــيع الـــــثــــــاني عـــــام 1433
اHوافق 19 مارس سنة 2012.

أحمد أويحيىأحمد أويحيى
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرسـوم تنـفـيذي رقم مـرسـوم تنـفـيذي رقم 12-126 مـؤرخ في  مـؤرخ في 26 ربـيع الـثاني ربـيع الـثاني
عام عام 1433 اHوافق اHوافق 19 مارس سنة  مارس سنة q2012 يعدل ويتممq يعدل ويتمم
اHـرسوم الـتـنـفـيـذي رقم اHـرسوم الـتـنـفـيـذي رقم 07-119 اHـؤرخ في  اHـؤرخ في 5 ربـيع ربـيع
الـــــثــــــاني عـــــام الـــــثــــــاني عـــــام 1428 اHـــــوافق  اHـــــوافق 23 أبـــــريـل ســـــنـــــة  أبـــــريـل ســـــنـــــة 2007
واHــتـضـمــن إنــشــاء الـــوكــالــة الــوطـنــيــة لـلــوسـاطــةواHــتـضـمــن إنــشــاء الـــوكــالــة الــوطـنــيــة لـلــوسـاطــة

والضـبط العـقـاري وتـحديد قانونهـا األساسـي.والضـبط العـقـاري وتـحديد قانونهـا األساسـي.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

qإنّ الوزير األول
- بــنــاء عــلـى تــقــريــر وزيــر الــصـــنــاعــة واHــؤســســات

qتوسطة وترقية االستثمارHالصغيرة وا




