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qـدرســة في مـديـنـة اجلـــزائـرJـادّة ة 2 : : يـحـدد مقــر اJـاداJا
و�ــكن نــقــلـه إلى أي مــكــــان آخـــر من الــتــــراب الـــوطــني

�وجب مـرسـوم تنفـيذي.

Xـكن إحداث ملحـقات للمـدرسة بقرار مـشترك ب�
وزيــر الـــعــدلq حــافـظ األخــتــام والـــوزيــر اJــكـــلف بــاJـــالــيــة

والسلطة اJكلفة بالوظيفة العمومية.

اJـاداJـادّة ة 3 :  : تـتــولى اJـدرسـة مــهـام تـكـوين مــسـتـخـدمي
أمانات الضبط للجهات القضائية.

وتكلف في هذا اإلطارq على اخلصوصq �ا يأتي :
XــتـربــصـJـتــخــصص لــفـائــدة اJضــمــان الـتــكــوين ا -

qلألسالك اخلاصة ألمانات الضبط XنتمJا
- ضــــمــــان الــــتــــكـــويـن الــــذي يــــســــبق شــــغل اJــــنــــصب

qتخصصJوالتكوين الذي يسبق الترقية والتكوين ا
- تـــنــــظــــيم نــــشــــاطـــات حتــــســــX اJــــســـتــــوى وجتــــديـــد

qعارفJا
qسابقاتJتنظيم االمتحانات وا -

- تـنـظـيم احملـاضـرات واJـلـتـقـيـات واأليـام الـدراسـية
qذات الصلة �هامها

- إعــداد الـبــحـوث والـدراســات ذات الـصــلـة �ـهــامـهـا
qوضمان نشرها

- إقـامــة عالقـات الـتــعـاون والــتـبـادل مع اJــؤسـسـات
اJماثلة الوطنية واألجنبية.

و�ـكـن اJـدرسـةq زيـادة عن ذلكq تـنـظـيم مـحـاضـرات
ولــــقــــاءات وأيــــام دراســــيــــة ودورات تــــكــــويــــنــــيــــة لــــفــــائـــدة
قطاعات أخرى وفقا للكيفيات احملددة �وجب اتفاقيات.

الفصل الثانيالفصل الثاني
التنظيم والتسييرالتنظيم والتسيير

اJــاداJــادّة ة 4 : : يــســـيـــر اJـــدرســة مـــجـــلس إدارة ويـــديـــرهــا
مديرq وتزود �جلس بيداغوجي وعلمي.

القسم األولالقسم األول
مجلس اإلدارةمجلس اإلدارة

اJـاداJـادّة ة 5 :  : يــتـكـون مــجـلس اإلدارة الــذي يـرأسه وزيـر
العدلq حافظ األختام أو ¤ثلهq من : :

- اJــديــر الــعــام اJــكــلـف بــاJــوارد الــبــشــريــة بــوزارة
qالعدل

qاليةJكلف باJثل الوزير ا¤ -

مـرسـوم تـنـفـيـذي رقـم مـرسـوم تـنـفـيـذي رقـم 11 -  - 240 مـؤر مـؤرّخ خ في في 8 شـعـبـان عـام شـعـبـان عـام
1432 اJـوافق  اJـوافق 10 يــولـيــو ســنـة  يــولـيــو ســنـة q q2011 يـتــضــمن إعـادةيـتــضــمن إعـادة

تـــــنــــظــــيمتـــــنــــظــــيم اJـــــدرســــة  الــــوطــــنـــــيــــة لــــكــــتــــابـــــة الــــضــــبط اJـــــدرســــة  الــــوطــــنـــــيــــة لــــكــــتــــابـــــة الــــضــــبط
وتسييرها.وتسييرها.

ــــــــــــــــــــــــــ

qإنّ الوزير األول

qحافظ األختام qبناء على تقرير وزير العدل -

- وبـناء على الـدستـورq ال سيّمـا اJادتان 85-3 و125
q(الفقرة 2) منه

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 90-21 اJــــؤرخ في 24
مــحــرم عـام 1411 اJـوافق 15 غــشت  ســنـة 1990 واJــتــعـلق

qتممJعدل واJا qباحملاسبة العمومية

- و�قـتـضى اJـرسـوم الـرئـاسي رقم 10-149 اJـؤرخ
في 14 جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1431 اJــوافق 28 مــايــو ســنــة

qأعضاء احلكومة Xتضمن تعيJ2010 وا

- و�ــــقـــتــــضى اJــــرســــوم الــــتـــنــــفـــــيـــذي رقم 91 -184
اJـؤرخ في 18 ذي الـقــعـدة عــام 1411 اJـوافــق أول يــونـيـو
سـنــة 1991 واJـتـضـمـن إحـداث اJـدرسـة الـوطـنـيـة لـكـتـابـة

qالضبط وتنظيمها وتسييرها

- و�قتـضى اJرسـوم التنفـيذي رقم 96 -92 اJؤرخ
في 14 شــــوال عـــــام 1416 اJـــــوافــق 3 مــــارس ســـــنـــــة 1996
واJـتــعـلق بـتـكـوين اJـوظـفــX وحتـسـX مـسـتـواهم وجتـديـد

qتممJعدل واJا qمعلوماتهم

- و�ــــقـــتــــضى اJــــرســــوم الــــتـــنــــفـــــيـــذي رقم 08 -409
اJـؤرخ في 26 ذي احلــجـة عــام 1429 اJـوافــق 24 ديـســمـبـر
ســــــنــــــة 2008  واJــــــتـــــضـــــمـن الـــــقـــــانـــــون األســــــاسي اخلـــــاص

qستخدمي أمانات الضبط للجهات القضائية�

qوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم  ما يأتي :يرسم  ما يأتي :

الفصل األولالفصل األول
أحكام عامةأحكام عامة

اJـاداJـادّة األولى :ة األولى : يـهدف هـذا اJرسـوم إلى إعـادة تنـظيم
اJـدرســة الــوطـنــيـة لــكــتـابــة الــضـبط وتــسـيــيــرهـاq احملــدثـة
�ــوجب اJــرســوم الــتــنــفــيــذي رقم 91 -184 اJــؤرخ في 18
ذي الـــقـــعـــدة عــــام 1411 اJـــوافـــق أول يـــونـــيـــو ســـنـــة 1991
واJـذكور أعالهq وتغييـر تسميـتها إلى "اJدرسـة الوطنية
Jسـتخـدمي أمانـات الضبـط" التي تدعى فـي صلب النص

"اJدرسة".
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qXهنيJثل وزير التكوين والتعليم ا¤ -

qرئيس مجلس قضـاء اجلزائر -

qالنائب العام لدى مجلس قضاء اجلزائر -

qمستشار من احملكمة العليا -

qمستشار من مجلس الدولة -

qدرسة ينتخبهما نظراؤهماJ(2) من ا Xمدرس -

- مـــوظـف من أمـــانـــة الـــضـــبـط له رتـــبـــة أمـــX قـــسم
qضبط على األقل

- ¤ثل عن متربصي اJدرسةq ينتخبه زمالؤه.

�ــكـن مــجـلس اإلدارة أن يــســتـشـــيــر أي شـخص مـن
شــأنه أن يــفـــيــدهq بـحــكم كــفـــاءاتـهq في اJــســـائـل اJــدرجـة

فـي جـدول األعمـال.

يــحـضــر مــديــر اJــدرسـة اجــتــمــاعــات مــجـلس اإلدارة
بصوت استشاري ويتولى أمانته.

اJــــاداJــــادّة ة 6 : : يـــعــــX أعـــضـــاء مـــجـــلس اإلدارة بـــقـــرار من
وزيـر العـدلq حـافظ األخـتـامJ qدة ثالث (3) سـنـوات قـابـلة
لـلـتـجـديـدq بـنـاء عـلى اقـتــراح من الـسـلـطـة الـتي يـنـتـمـون

إليها.

وفي حــــالـــة انـــقــــطـــاع عـــضــــويـــة أحـــد األعــــضــــاءq يـــتم
XعJاستخالفـه حسب األشكــال نفسها ويخلفـه العضـو ا

اجلـديـد حتى انتهاء مدة العضوية.

7 :  : يـــــــدرس مـــــــجـــــــلـس اإلدارة ويـــــــقــــــــتـــــــرح كل اJــــــاداJــــــادّة ة 
الـتـدابــيـر الـتي من شـأنــهـا حتـسـX سـيــر اJـدرسـة وتـأديـة

مهامها.

وبهذه الصفةq يتداول على اخلصوصq فيما يأتي :

qيزانية واحلساب اإلداريJمشروع ا -

qالنظام الداخلي والتنظيم الداخلي للمدرسة -

qالعقود واالتفاقيات واالتفاقات والصفقات -

qدرسة وتهيئتهاJمشاريع توسيع ا -

qقبول الهبات والوصايا -

- الــتــقــريــر الـســنــوي عن نــشــاط اJـدرســة وســيــرهـا
qاليJاإلداري وا

- مـشـاريع بـرامج الـتـعـاون واJـبـادالت الـوطـنـيـة و/
أو الدولية.

8 : : يــــجـــتــــمع مــــجـــلس اإلدارة فـي دورة عـــاديـــة اJــاداJــادّة ة 
مـرتX (2) في الـسـنــة عـلى األقلq بـنـاء عــلى اسـتـدعـاء من
رئـيــسه. و�ـكــنه أن يــجـتـمـع في دورة غـيــر عـاديـة بــطـلب
مـن رئــــيـــــسـه أو من مـــــديـــــر اJــــدرســـــة أو مـن ثــــلـــــثي (3/2)

أعضائه.

يــحــدد رئــيس مــجــلس اإلدارة جــدول األعــمــالq بــنــاء
على اقتراح مدير اJدرسة.

تـرسل االستدعـاءات مرفـقة بجـدول األعمال إلى كل
عــضـو قــبل خـمــسـة عــشـر (15) يـومــا عـلى األقـل من تـاريخ
االجـتمـاعq و�كـن أن يقـلص هذا األجل بـالـنسـبة لـلدورات

غيرالعادية دون أن يقل عن ثمانية (8) أيـام.

9 : : ال تـــــــــصـح مـــــــــداوالت مـــــــــجـــــــــلس اإلدارة إال اJــــــــاداJــــــــادّة ة 
بحضور ثلثي (3/2) أعضائه على األقـل.

وإذا لم يـكــتـمـل الـنــصـابq يــعـقــد اجــتـمــاع آخـر خالل
الـــثـــمـــانـــيـــة (8) أيـــام اJــــوالـــيـــةq وتـــصح مـــداوالت مـــجـــلس
اإلدارة في هذه احلالة مهما يكن عدد األعضاء احلاضرين.

تـتـخـذ قـرارات مـجـلس اإلدارة بـاألغـلـبـيـة الـبـسـيـطة
لـألعــضـــاء احلـــاضـــرينq وفي حـــالـــة تـــســـاوي عـــدد األصــوات

يكون صوت الـرئيس مـرجحـا.

10 : : تـــــــــدون مـــــــــداوالت مـــــــــجـــــــــلـس اإلدارة في اJــــــــاداJــــــــادّة ة 
مـــحــاضـــر وتـــســـجل في ســـجـل خــاص ويـــوقـــعـــهـــا الــرئـــيس

ومدير اJدرسة.

ترسل محاضـر االجتماعـات إلى وزير العدلq حافظ
األخــتــام وإلى كـل عــضــو في مــجــلس اإلدارة خالل الــشــهــر

اJوالي لتـاريخ االجتماع .

اJـاداJـادّة ة 11 : : تـكـون مــداوالت مـجـلس اإلدارة نـافـذة في
أجل أقـصاه ثالثون (30) يوما مـن تاريخ إرســال مـحاضر
االجــــتـــمــــاعـــات إلـى وزيـــر الــــعـــدلq حـــافـظ األخـــتــــامq مـــا لم
تـــعـــتـــرض عـــلـــيـــهـــا الـــســـلـــطـــة الـــوصـــيـــة صـــراحـــة. غـــيـــر أن
اJـداوالت اJـتـعـلـقـة بـاJـيـزانـيـة وقـبـول الـهـبـات والـوصـايـا
وكذا االتـفـاقـات اJـبـرمـة مع اJـؤسـسـات األجـنـبـية ال �ـكن

تنفيذها إال بعد اJوافقة الصـريحـة للسلطـة الـوصـية.

القسم الثانيالقسم الثاني
مديــر اJدرسـةمديــر اJدرسـة

اJاداJادّة ة 12 : : يعX مديـر اJدرسة �وجب مرسومq بناء
على اقتراح من وزير العدلq حافظ األختام.

وتنهى مهامه حسب األشكال نفسها.
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اJــــاداJــــادّة ة 13 : : اJـــديــــر مــــســــؤول عن الــــتــــســـيــــيــــر الــــعـــام
للمدرسةq ويكلف بهذه الصفةq على اخلصوصq �ا يأتي :
- تـمـثــيل اJـدرسـة أمـام الــقـضـاء وفي جــمـيع أعـمـال

qدنيةJاحلياة ا
- إعـــداد مــشـــروع مـــيــزانـــيـــة اJــدرســـة وعــرضـه عــلى

qمجلس اإلدارة
- إبــرام جـــمــيع الـــصــفـــقــات واالتـــفــاقـــيــات والـــعــقــود

qعمول بهJواالتفاقات في إطار التنظيم ا
- ¤ـارسة الـسلطـة السـلمـية عـلى جمـيع مسـتخدمي

qدرسةJا
- تعـيـX اJسـتـخدمـX الـذين لم تقـرر طـريقـة أخرى

qعمول بهJوفقا للتنظيم ا qلتعيينهم
- اقــتــراح مــشــاريع بــرامج الــتــكــويـن بــعــد أخـذ رأي

qاجمللس البيداغوجي والعلمي
- اقـــتـــراح الـــتـــنـــظـــيم الـــداخـــلـي والــنـــظـــام الـــداخـــلي

qللمدرسة
- حتضـير اجتـماعـات مجلس اإلدارة وضـمان تنـفيذ

qقراراته
qاقتراح مشاريع التعـاون والتبادل -

qإعداد التقـريـر السنوي عن النشاط -
- اتخـاذ جميع الـتدابير الضرورية التي من شأنها

qدرسةJسير التدريس والتكوين في ا Xحتس
- السهر على تنفيذ النظـام الداخلي للمدرسة.

اJديـر هو اآلمـر بصرف ميزانية اJدرسة.

اJاداJادّة ة 14 : : يساعـد اJدير في مهـامه أمX عام ونواب
اJدير.

القسم الثالثالقسم الثالث
اجمللس البيداغوجي والعلمياجمللس البيداغوجي والعلمي

اJـاداJـادّة ة 15 : : يـضم اجملـلس الـبـيداغـوجي والـعـلـمي الذي
يرأسه مدير اJدرسة :

qدرسةJنواب مدير ا -
- خـمـسة (5) أسـاتـذة يـنـتخـبـهم نـظـراؤهم Jـدة ثالث

(3) سنوات قابلة للتجديد.

�ـكن اجملـلـس الـبـيـداغـوجي والـعـلـمـي أن يـسـتـشـيـــر
أي شخص من شـأنه إفـادتهq بـحكم كـفـاءاتـهq فــي اJـسائل

اJدرجة في جدول األعمال.

اJاداJادّة ة 16 : : يبـدي اجملـلس البـيداغـوجي والعـلمي رأيه
ويــقـدم اقــتـراحــات وتــوصـيــات فـيــمـا يــخص اJــسـائل ذات
الـــطـــابـع الــبـــيــداغـــوجـي والــعــلــمي لــلــمـدرســةq ال ســيــمـا

فيما يأتي :
- بـــرامـج ومـــنــــاهـج الـــتــــكــــوين وحتــــســـX اJــــســــتـــوى

qيدانيةJعارف  وبرامج التربصات اJوجتديد ا
- التـقييم الـبيداغـوجي Jستـخدمي أمانـات الضبط

qXتربصJا
- نــشــاطـات الــتــكـوين فـي اJـدرســة وتــنـظــيم أعــمـال

qالبحث
qدرسةJمنشورات ا -

- تــنــظــيـم الــتــظــاهــرات الـــعــلــمــيــة الـــتي تــبــادر بــهــا
qدرسة أو تدعمهاJا

qتوظيف األسـاتذة -
- تشكيل جلان حتكيم اJسابقات واالمتحانات.

اJــاداJــادّة ة 17 : : يــجــتــمع اجملــلـس الــبــيــداغــوجي والــعــلــمي
مرتX (2) في الـسنة فـي دورة عاديةq بـناء على اسـتدعاء
qمـن رئـــيــسـه. و�ــكـــنه أن يـــجـــتـــمع في دورة غـــيـــر عـــاديــة

بطلب من رئيسه أو من ثلثي (3/2) أعضائه.

اJـاداJـادّة ة 18 : : يـعــد اجملـلس الـبــيـداغـوجـي والـعـلــمـي عـنـد
نـهايـة كل دورةq مـحـضــرا تدون فـيه آراؤه حـول مـخـتلف

اJسائل اJدرجة في جدول األعمال.

ويــعــدqّ زيــادة عـــلى ذلكq تــقــريـــرا تــقــيــيــمـــيــا عــلــمــيــا
مـــرفـــقــــا بـــتـــوصــــيـــاته ومـالحـــظـــاته ويــــرســـله إلـى مـــجـــلس

اإلدارة.

القسم الرابعالقسم الرابع
التنظيم اإلداري للمدرسةالتنظيم اإلداري للمدرسة

qـــــديــــرJحتـت ســــلـــــطــــة ا qـــــدرســــةJــــادّة ة 19 :  :  تــــضـم اJــــاداJا
الهياكل اآلتـية :

qأمانـة عامـة -
qتخصصJمديرية فرعية للتكوين ا -

- مـــديــــريـــة فـــرعـــيـــة لـــلـــتـــكـــويـن اJـــســـتـــمـــر وجتـــديـــد
qعارفJا

- مديرية فرعية للتربصات.

اJـاداJـادّة ة 20 : : تــكـلـف األمـانــة الــعــامـة بــتــنــشــيط هــيـاكل
اJـدرســة وتــنــســيــقـهــاq وتــتــولىq عــلى اخلــصــوصq مـســائل
اإلدارة الـــعـــامـــة واJـــوارد الـــبـــشـــريـــة واJـــالـــيـــة وتـــســـيـــيـــر

الوسائل اJادية واJكتبة واألرشيف.
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اJــــاداJــــادّة ة 21 : : تــــكـــلـف اJـــديــــريـــة الــــفــــرعـــيــــة لـــلــــتــــكـــوين
اJتخصص �ا يأتي :

qسابقات واالمتحاناتJتنظيم ا -
- تـــأطـــيــر الـــتـــكـــوين اJـــتـــخـــصص والـــتـــكـــويـن الــذي
يـــســبق شــغــل اJــنــصب والــتــــكــوين الــذي يــســـبق تــرقـــيــة

qمستخدمي أمانات الضبط
- متابعة التكوين وتقييمه.

اJاداJادّة ة 22 : : تكلف اJديرية الفرعية للتكوين اJستمر
وجتــديـد اJـعـارف بــتـحـســX اJـدارك الـعــلـمـيــة والـكـفـاءات

اJهنية Jستخدمي أمانات الضبط.

اJــاداJــادّة ة 23 : : تــكـــلف اJــديـــريــة الـــفــرعــيـــة لــلــتـــربــصــات
بــتـنـظــيم الـتــربـصـات اJــيـدانـيــة وتـنـشــيـطـهــا ومـتـابــعـتـهـا

وتقييمها.

24 : : يـعــX األمــX الـعــام ونــواب اJـديــر بــقـرار اJـاداJـادّة ة 
من وزير العدلq حافظ األختام.

وتنهى مهامهم حسب األشـكال نفسها.

25 : : يـحدد الـتنـظـيم الداخـلي لـلمـدرسة بـقرار اJاداJادّة ة 
مشترك بX وزيـر العدلq حافظ األختـام والوزير اJكلف

باJالية والسلطة اJكلفة بالوظيفة العمومية.

الفصل الثالثالفصل الثالث
االلتحاق باJدرسة ونظام الدراسةااللتحاق باJدرسة ونظام الدراسة

القسم األولالقسم األول
االلتحاق باJدرسةااللتحاق باJدرسة

اJـاداJـادّة ة 26 : : يــتم االلــتـحــاق بـاJــدرسـة وفــقـا لــلــتـنــظـيم
اJعمول به.

اJــاداJــادّة ة 27 : : �ـــكن أن يـــقـــبل بـــاJـــدرســـة اJـــتـــرشـــحــون
األجـانب الـذين يـسـتـوفون الـشـروط اJـطـلـوبـةq بـقرار من
وزير الـعدلq حـافظ األختـامq بعد أخـذ رأي الوزيـر اJكلف

بالشؤون اخلارجية.

القسم الثانيالقسم الثاني
تنظيم التكوينتنظيم التكوين

28 : : يـــشــــمل الـــتــــكـــوين دروســــا ومـــحـــاضـــرات اJــاداJــادّة ة 
وأعــمـاال مـوجــهـة و/ أو تــربـصـات مــيـدانـيــة عـلى مــسـتـوى

اجلهات القضائيةq وفقا للتنظيم اJعمول به .

29 : :  يـــتـــوج الـــتـــكـــويـن بـــشـــهـــادة جنـــاح يـــحـــدد اJــاداJــادّة ة 
©وذجها بقرارمن وزير العدلq حافظ األختام.

اJـاداJـادّة ة 30 : :  يــتـولـى تـأطــيـر اJــتـربــصـX ومــتــابـعــتـهم
أثنـاء الـتـكويـن أساتـذة اJـدرسة واإلطـارات اJـؤهـلون من

اJؤسسات واإلدارات العمومية.

يــشـمـل سـلـك أسـاتــذة اJــدرســة قـضــاة ومــســتــخـدمي
أمانة الـضبط واJكـلفX بتـأطير اJـتربصX عـلى مستوى

اجلهات القضائية.

و�ـكن اJـدرســة أن تـسـتـعـX بـخـبـراء ومـسـتـشـارين
ومستخدمX مؤهلX في مجال اختصاصها.

القسم  الثالثالقسم  الثالث
حقوق اJتربصX وواجباتهمحقوق اJتربصX وواجباتهم

اJاداJادّة ة 31 : : زيادة على احلـقوق والواجبـات اJنصوص
عــلــيـهــا في الــتــشـريع والــتــنــظـيـم اJـعــمــول بـهــمــاq يــخـضع
اJـــتـــربــــصـــون ألحـــكـــام هـــذا اJـــرســـوم والـــنـــظــــام الـــداخـــلي

للمدرسة.

اJـاداJـادّة ة 32 : : يـتــقـاضى اJـتــربص مـنـحــة يـحـدد مـبــلـغـهـا
بــثـمـانــX في اJـائـة (80 %) مـن األجـر الــقـاعــدي لـلــمـوظف

اJتربص اJقابل للرتبة اJرشح لاللتحاق بها.

اJـاداJـادّة ة 33 : : �ــكنq بـعـد أخـذ رأي اجملـلـس الـبـيـداغـوجي
والعلميq إعادة التكوين مرة واحدة.

اJاداJادّة ة 34 : : يتـعX عـلى مسـتـخدمي أمـانة الـضبط أن
يـــخــــدمـــوا اإلدارة الـــقــــضـــائـــيــــة مـــدة ال تـــقـل عن خـــمس (5)

سنواتq حتت طائلة رد مصاريف التكوين.

الفصل الرابعالفصل الرابع
أحكام ماليةأحكام مالية

اJــاداJــادّة ة 35 : : يــعــد اJـــديــر مــشـــروع مــيــزانـــيــة اJــدرســة
ويعرضه على مداولة مجلس اإلدارة.

كـــمـــا يـــعــرضـه عـــلى اJـــوافــقـــة اJـــشـــتــركـــة بـــX وزيــر
العدلq حافظ األختام والوزير اJكلف باJالية.

36 : : تـــشـــتـــمل مـــيــــزانـــيـــة اJـــدرســـة عـــلى بـــاب اJــاداJــادّة ة 
لإليرادات وباب للنفقات :

- في باب اإليرادات :- في باب اإليرادات :

qاإلعانات التي تمنحها الدولة -

qالهبات والوصايا -

- اإليرادات اJرتبطة بنشاط اJدرسة.



11 شعبان عام   شعبان عام  1432 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 1839
13 يوليو  سنة   يوليو  سنة  2011 م م

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

اJـاداJـادّة ة 37 : : تــمــسك مـحــاســبـة اJــدرسـة حــسب قــواعـد
احملاسبة العمومية.

اJـاداJـادّة ة 38 : : يـتـولى الـرقـابـة اJـاليـة لـلـمـدرسـة مراقب
يعX وفقا للتنظيم اJعمول به.

39 : : يــــــرسـل احلــــــســــــاب اإلداري والــــــتــــــقــــــريــــــر اJـــــاداJـــــادّة ة 
السنوي عن النشاط إلى وزير العدلq حافظ األختام.

الفصل اخلامسالفصل اخلامس
أحكام ختاميةأحكام ختامية

اJاداJادّة ة 40 : :  تـلغى اJــواد من 2  إلـى 37 مـن اJـرسـوم
الـتـنــفــيــذي رقــم 91 -184 اJـؤرخ فـي 18 ذي الـقــعـدة عـام

1411 اJوافق أوّل يونيو سنـة 1991 واJذكور أعاله.

41 :   :  يـــــــنــــــشــــــر هــــــذا اJــــــرســــــوم فـي اجلــــــريــــــدة اJـــــاداJـــــادّة ة 
الرّسميّة للجمهوريّّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حــرّر بــاجلــزائــر في 8 شــعــبــان عــام 1432 اJــوافق 10
يوليو سنة 2011.

أحمد أويحيىأحمد أويحيى
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