
العدد العدد 05
السالسّنة التاسعة واألربعوننة التاسعة واألربعون

االشتراكاالشتراك
سنويسنويّ

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

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

اجلزائر
تونس
اHغرب
ليبيا

موريطانيا

بلدان خارج دول
اHغرب العربي

سنـةسنـة

1070,00 د.ج د.ج

2140,00 د.ج د.ج

ثمن النّسخة األصليّة 13,50 د.ج
ثمن النّسخة األصليّة وترجمتها 27,00 د.ج

ثمن العدد الصّادر في السّنW السّابقة : حسب التّسعيرة.
.Wوتسلّم 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 5  ربيع األول عام   ربيع األول عام 1433 هـهـ
اHوافق اHوافق 29 يناير سنة  يناير سنة 2012 م

اإلدارة والتّحرير
األمانة العاماألمانة العامّة للحكومةة للحكومة

WWW.JORADP.DZ

الطّبع واالشتراك
اHطبعة الراHطبعة الرّسميسمّية

حي البساتpW بئر مراد رايسp 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 للمشتركW خارج الوطن
بنك الفالحة والتّنمية الرّيفيّة 060.320.0600.12
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فهرسفهرس

اتفاقيات واتفاقات دوليةاتفاقيات واتفاقات دولية
مـرســوم رئـاسيّ رقم 11-468 مـؤرّخ في 3 صـفــر عـام 1433 اHـوافق 28 ديــسـمــبـر ســنـة p2011 يـتــضـمّن الــتـصــديق عـلـى مـذكـرة
التـفـاهم بW حـكـومة اجلـمـهوريّـة اجلـزائريّـة الدّ{ـقـراطيّـة الـشّعـبـيّة وحـكـومة دولـة الـكويت في مـجـال الشـؤون الـدينـية
واألوقافp اHوقعة في اجلزائر بتاريخ 22 نوفمبر سنة 2008 .............................................................................

مـرســوم رئـاسيّ رقم 11-469 مـؤرّخ في 3 صـفــر عـام 1433 اHـوافق 28 ديــسـمــبـر ســنـة p2011 يـتــضـمّن الــتـصــديق عـلـى مـذكـرة
pحكـومة اجلمهـوريّة اجلزائريّـة الدّ{قراطـيّة الشّعـبيّة وحكـومة دولة الكـويت في مجال الشـباب والرياضة Wالتـفاهم ب
اHوقعة في اجلزائر بتاريخ 22 نوفمبر سنة 2008 ............................................................................................

مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة
مـرسوم تـنفـيذي رقم 12-04 مؤرّخ في 10 صفـر عام 1433 اHوافـق 4 ينـاير سنة p2012 يتـضمن الـقانـون األساسي الـنموذجي
Hؤسسات الطفولة اHسعفة............................................................................................................................

مـرسوم تـنفـيذي رقم 12-05 مؤرّخ في 10 صفـر عام 1433 اHوافـق 4 ينـاير سنة p2012 يتـضمن الـقانـون األساسي الـنموذجي
..................................................................................WعوقHتخصصة لألطفال اHؤسسات التربية والتعليم اH

مـرسوم تـنفـيذي رقم 12-06 مؤرخ في 15 صفـر عام 1433 اHوافـق 9 ينـاير سنة p2012 يتـمم اHرسـوم التـنفـيذي رقـم 248-02
اHــــؤرخ في 12 جــمــــادى األولـى عـــام 1423 اHـــوافـق 23 يـــولــيــــو ســـنــة 2002  الــــذي يـــحــدد كـــيـــفـــيـــات تــســـيـــيــر حـــــســاب
التخصيص اخلاص رقم 109-302 الذي عنوانه "صندوق مكافحة التصحر وتنمية االقتصاد الرعوي والسهوب".........

مـرسوم تـنفـيذي رقم 12-07 مؤرخ في 15 صفـر عام 1433 اHوافـق 9 يـنـاير سـنة p2012 يتـمم اHرسـوم التـنفـيذي رقم 145-03
اHــؤرخ فـي 26 مـحــرم عــام 1424 اHـوافـق 29 مــارس ســنـة 2003  الـذي يـحـدد كـيـفـيــات تـسـيـيــر حــســاب الـتـخـصيـص
اخلـاص رقـم 111-302 الـذي عنوانـه "صندوق التنمية الريفية واستصالح األراضي عن طريق االمتياز"..................

مـرسوم تـنفـيذي رقم 12-08 مؤرخ في 15 صفـر عام 1433 اHوافـق 9 يـنـاير سـنة p2012 يتـمم اHرسـوم التـنفـيذي رقم 413-05
اHـؤرخ في 22 رمـضـان عــام 1426 اHـوافق 25 أكــتـوبـر سـنـة 2005 الــذي يـحـدد كـيـفــيـــات تـسـيـيــر حـــســاب الـتـخـصـيص
اخلـاص رقم 067-302 الـذي عنـوانـه "الصنـدوق الوطني لتنمية االستثمار الفالحي"............................................

مـرسوم تـنفـيذي رقم 12-09 مؤرخ في 15 صفـر عام 1433 اHوافـق 9 يـنـاير سـنة p2012 يتـمم اHرسـوم التـنفـيذي رقم 150-09
اHـؤرخ في 7 جـمـادى األولـى عـام 1430 اHـوافق 2 مـايـو سـنة 2009 الــذي يـحـدد كـيـفـيــات تـسـيـيــر حـــســاب الـتـخـصيص
................."Wالفالحي WستغلHواشي وصغار اHاخلـاص رقم 126-302 الـذي عنـوانـه "الصنـدوق اخلاص بدعم مربي ا

مـــرســوم تـــنـفــيـذي رقم 12-10 مــؤرخ فــي 15 صــفـــر عـام 1433 اHـوافـق 9 يـنــايـر ســنـة p2012 يـتــمم اHـرســوم الـتــنـفــيـذي رقم
2000-117 اHؤرخ في 25 صفـر عـام 1421 اHوافق 29 مايـو سنة 2000 الـذي يحـدد كيـفيـات تـسيـيـر حــسـاب الـتخـصيص

اخلـاص رقم 100-302 الـذي عنـوانـه "الصنـدوق الـوطنـي للطرقات"...................................................................

مراسيم فرديمراسيم فرديّة
مــرســـوم رئــاسيّ مــؤرّخ في 8 صــفــر عــام 1433 اHـــوافق 2 يــنــايــر ســنــة p2012 يــتـــضــمّن إنــهـــاء مــهــام مــديـــر دراســات بــرئــاســة
اجلمهوريّة (األمانة العامّة للحكومة)...............................................................................................................

مـرســوم رئــاسـيّ مــؤرّخ فــي 8 صــفــر عـــام 1433 اHـــوافــق 2 يـــنــايـر سـنة p2012 يـتـضـمّن إنـهـاء مـهـام الـكـاتب الـعـامّ لـواليـة
برج بوعريريج...........................................................................................................................................

مرسـوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 صفـر عام 1433 اHوافق 2 ينـاير سنة p2012 يـتضمّن إنـهاء مهـام مدير الـتقنـW والشؤون الـعامة
في والية النعامة.........................................................................................................................................

مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 8 صـفـر عـام 1433 اHـوافق 2 يـنـايـر سـنة p2012 يتـضـمّن إنـهـاء مـهام مـديـر اإلدارة احملـلـيـة في والية
تندوف.......................................................................................................................................................
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فهرس (تابع)فهرس (تابع)
مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 8 صـفـر عـام 1433 اHـوافق 2 يـنـايـر سـنة p2012 يـتضـمّن إنـهـاء مـهـام رئـيس دائـرة فـرنـدة في والية
تيارت.......................................................................................................................................................
مـرسـومــان رئـاسـيّــان مـؤرّخـان في 8 صـفــر عـام 1433 اHـوافق 2 يــنـايـر سـنـة p2012 يــتـضـمّـنــان إنـهـاء مـهـام كــتـاب عـامـW لـدى
رؤساء دوائر في الواليات............................................................................................................................
مرسـوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 صفر عام 1433 اHوافق 2 ينـاير سنة p2012 يـتضمّن إنهاء مـهام نائبة مـدير بوزارة االستشراف
واإلحصائيات.............................................................................................................................................
مـرسـوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 8 صـفـر عـام 1433 اHـوافق 2 يـنـايـر سـنة p2012 يتـضـمّن إنـهـاء مـهـام مـديـر الـشـبـاب والـرياضـة في
والية اجللفة.................................................................................................................................................
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 صفر عام 1433 اHوافق 2 يناير سنة p2012 يتضمّن تعيW الكاتب العامّ لوالية الشلف.............
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 صفر عام 1433 اHوافق 2 يناير سنة p2012 يتضمّن تعيW رئيس ديوان والي واليـة النعامة.....
مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 8 صفـر عام 1433 اHوافق 2 يـنـاير سـنة p2012 يـتضـمّن تعـيW مـديرين لـلتـقنـW والشـؤون العـامّـة
.................................................................................................................................................Wفي واليت
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 صفر عام 1433 اHوافق 2 يناير سنة p2012 يتضمّن تعيW مدير اإلدارة احمللية في والية قاHة....
مــرســـوم رئــاسيّ مــؤرّخ في 8 صــفــر عــام 1433 اHـــوافق 2 يــنــايــر ســنــة p2012 يــتــضــمّن تــعــيــW نــائب مــديــر بــوزارة الــشــؤون
اخلارجيّة....................................................................................................................................................
مـرسـوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 8 صـفـر عـام 1433 اHـوافق 2 يــنـايـر سـنـة p2012 يـتـضـمّن تـعـيـW نـائـبـة مـديـر بـوزارة االسـتـشـراف
واإلحصائيات..............................................................................................................................................

قرارات= مقرقرارات= مقرّرات= آراءرات= آراء
وزارة ا?اليةوزارة ا?الية

قــرار مــؤرخ في 22 شــوّال عـام 1432 اHـوافق 20 ســبــتــمــبــر ســنـة p2011 يــعـدّل ويــتــمّـم الـقــرار اHــؤرخ في 29 شــوّال عـام 1430
اHوافق 18 أكتوبر سنة 2009 الذي يحدّد موقع اHفتشيات اجلهوية للجمارك واختصاصها اإلقليمي..........................

مقرّر مؤرّخ في 24 شوّال عام 1432  اHوافق 22 سبتمبر سنـة p2011 يتضمّـن إحداث مكتب للجمارك �يلة......................

وزارة الفالحة والتنمية الريفيةوزارة الفالحة والتنمية الريفية

قـرار وزاري مــشـتــرك مـؤرخ في 16 شــوال عـام 1432 اHـوافق 14 سـبــتـمــبـر ســنـة p2011 يـحــدد عــدد اHـنــاصب الـعــلـيــا بـعــنـوان
............................................................................WتخصصHا Wواألطباء البيطري Wالبيطري WفتشHأسالك ا

وزارة الثقافةوزارة الثقافة
قرار مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1432 اHوافق 25  مايو  سنة p2011 يتضمن استخالف عضو باجمللس التوجيهي Hكتبة
اHطالعة العمومية لوالية أدرار......................................................................................................................

قرار مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1432 اHوافق 25  مايو  سنة p2011 يتضمن استخالف عضو باجمللس التوجيهي Hكتبة
اHطالعة العمومية لوالية عW تموشنت..........................................................................................................

قـرار مؤرخ في 22 جـمادى الـثانـية عام 1432 اHوافق 25  مايـو  سنة p2011 يـحدد القـائمـة االسميـة ألعضـاء اجمللس التـوجيهي
Hكتبة اHطالعة العمومية لوالية اHسيلة..........................................................................................................

قــرار مـؤرّخ في 4 رجب عـام 1432 اHـوافق 6 يــونـيـو سـنـة p2011 يــتـضـمن اســتـخالف عـضــو في مـجـلس إدارة اHــسـرح اجلـهـوي
بعنابة......................................................................................................................................................
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اتفاقيات واتفاقات دوليةاتفاقيات واتفاقات دوليةمراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة
مـرسوم رئـاسيمـرسوم رئـاسيّ رقم  رقم 11-468 مـؤر مـؤرّخ في خ في 3 صـفـر عام  صـفـر عام 1433
اHـوافق اHـوافق 28 ديـسـمبـر سـنة  ديـسـمبـر سـنة p2011 يـتـضمp يـتـضمّن الـتـصديقن الـتـصديق
عــــلى مــــذكـــرة الــــتـــفــــاهم بــــW حـــكــــومـــة اجلــــمـــهــــوريعــــلى مــــذكـــرة الــــتـــفــــاهم بــــW حـــكــــومـــة اجلــــمـــهــــوريّـــةـــة
اجلــزائــرياجلــزائــريّـة الــدـة الــدّ{ــقــراطـي{ــقــراطـيّــة الــشــة الــشّـعــبــيـعــبــيّــة وحـكــومــة دولـةــة وحـكــومــة دولـة
pالـــكـــويت فـي مـــجــال الـــشـــؤون الـــديـــنـــيـــة واألوقــافpالـــكـــويت فـي مـــجــال الـــشـــؤون الـــديـــنـــيـــة واألوقــاف
اHوقعة في اجلزائر بتاريخ اHوقعة في اجلزائر بتاريخ 22 نوفمبر سنة  نوفمبر سنة 2008.

ــــــــــــــــــــــــــــــ

pإنّ رئيس اجلمهوريّة

pبناء على تقرير وزير الشؤون اخلارجيّة -

pادّة 77-11 منهHال سيّما ا pوبناء على الدّستور -

- وبــعــد االطّـالع عــلى مــذكــرة الــتـــفــاهم بــW حــكــومــة
اجلـمــهـوريّـة اجلــزائـريّـة الــدّ{ـقـراطــيّـة الـشّــعـبـيّــة وحـكـومـة
pدولـــة الـــكــويـت في مــجـــال الــشـــؤون الــديـــنــيـــة واألوقــاف

p2008 وقّعة في اجلزائر بتاريخ 22 نوفمبر سنةHا

يـرسم مـا يأتي :يـرسم مـا يأتي :

Wــــادّة األولى : ة األولى : يــــصـــدق عــــلى مــــذكـــرة الــــتـــفــــاهم بـــHــــاداHا
حـكــومــة اجلــمـهــوريّــة اجلــزائـريّــة الــدّ{ــقـراطــيّــة الــشّـعــبــيّـة
وحـــكـــومـــة دولـــة الـــكـــويت فـي مـــجــال الـــشـــؤون الـــديـــنـــيــة
واألوقـــافp اHــوقّــعــة  في اجلــــزائــر بــتـــاريخ 22 نــوفــمــبــــر
سـنــة p2008 وتـنــشـر في اجلـريــدة الـرّسـمـيّــة لـلـجــمـهـوريّـة

اجلزائريّة الدّ{قراطيّـة الشّعبيّـة.

اHـاداHـادّة ة 2 : : يـنشـر هـذا اHـرسـوم في اجلريـدة الـرّسـمـيّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ{قراطيّة الشّعبيّة.

حــــرّر بــــاجلــــزائــــر في 3 صــــفــــر عــــام 1433 اHــــوافق 28
ديسمبر سنة 2011.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة
ــــــــــــــــــــــــــــــ

مذكرة تفاهم  مذكرة تفاهم  بW حكومة اجلمهوريبW حكومة اجلمهوريّـة اجلـزائريـة اجلـزائريّـةـة
الدالدّ{قراطي{قراطيّـة الشـة الشّعبيعبيّـة ـة وحكومة دولة الكويتوحكومة دولة الكويت

في مجال الشؤون الدينية واألوقاففي مجال الشؤون الدينية واألوقاف

إن حـــكـــومــة اجلـــمــهـــوريّـــة اجلــزائـــريّــة الـــدّ{ـــقــراطـــيّــة
الــشّــعــبــيّــة وتــمــثــلـهــا وزارة الــشــؤون الــديــنــيــة واألوقـاف
وحـكومة دولـة الكويت وتمـثلهـا وزارة األوقاف والشؤون

p"Wشار إليهما فيما بعد بـ"الطرفHا pاإلسالمية

- انـطـالقـا من روح األخــــوة اإلسالمـــيــة والـتــعـــاون
بــW الـبــلـدين الــشــقـيــقـpW وتــطـويــرا لـلــعالقـات اHــتـمــيـزة
بــيـــنــهـــمــاp ورغـــبــة مـــنــهـــمــا فـي تــعـــزيــز وتـــطــويـــر أواصــر
الـتـعـاون وتعـمـيـقـهـا واسـتـلـهـامـا Hنـهج اإلسـالم في تـوثيق
الروابط بينهمـا Hواجهة القضايا واHستجدات في احلياة
اHـعـاصـرةp ورغـبـة مـنـهـمـا في وضــع اسـتـراتـيـجـيـة فـعــالة
فـي مـــيـــدان الـــتـــعـــريـف بـــاإلسالم والـــدعــــوة إلـــيه ونـــشـــره

pوعظة احلسنةHباحلكمة وا

- ورغبـة مـنـهـمـا في تـعـزيز عـرى الـتـعـاون الـثـقافي
اإلسالمي لـتــحـقـيق الـتـكــامل بـيـنـهـمــا في مـجـال الـشـؤون
اإلسالمية واألوقاف �ـا يخدم التبادل الثقافي واخلبرات
فـي الــــــــــوعـظ واإلرشـــــــــادp وإحــــــــــيـــــــــاء الــــــــــتــــــــــراث اإلسـالمي
واسـتـثـمار الـوقف والـتـعـاون في مـجـاالت أخـرى مـتـعددة

pكالزكاة وغيرها

فقد اتفقتا على مـا يأتي :فقد اتفقتا على مـا يأتي :

اHاداHادّة األولىة األولى

يــشـــجـع الــطــــرفــان الــتـــعــاون بــيـــنــهـــمــا في اجملـــاالت
اآلتــية :

أ) تـبـادل التـشريـعـات واألنظـمـة والقـوانW اHـتـعلـقة
pبإدارة األوقاف والشؤون الدينية واإلسالمية

ب) الــــتــــشــــاور والــــتــــنــــســــيق اHــــشــــتــــرك بــــW وفـــود
الـــبــــلــــدين عــــنــــد حـــضــــورهم االجــــتــــمــــاعـــات واHــــؤتــــمـــرات
والندوات اإلسالمـية الـتي تعـقد خـارج البـلدين �ـا يعزز
مـكـانـة الـعـمل اإلسالمي اجلـاد والـهـادف إلى تـوحـيـد الـرأي

pWسلمHفيما يخدم قضايا اإلسالم وا

ت) يـعــمل الـطـرفـان بـكل الـوسـائـل الـعـلـمـيـة اHـتـاحـة
pـعـاديـة لإلسالمHـنـحـرفــة اHـواجـهــة الـتـيـارات الـهــدامـة واH
والـــتــأكـــيــد عـــلى الـــتـــزام الــوســـطــيـــة واالعـــتــدال فـي حــمل
رســالــة الــدعــوة ونــشــرهــا �ــا يــرسخ وحــدة األمــة ويــحـول
دون تفـرقـهـا ويـعـمق اإل{ـان بالـعـقـيـدة اإلسالمـيـة ويـحقق
مــصـلــحــة األمـة اإلسالمــيــة بـوجه عــام ومــصـلــحـة الــبــلـدين

pبشكـل خاص

ث) تبـادل الـبـرامج اإلعالمـية واإلنـتـاج التـلـفـزيوني
pلألنشطة التي يقوم بها الطرفان في اجملاالت الدينية
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ج) تـبـادل اخلـبـرات اHـتـعـلـقـة بـخـدمـة الـقـرآن الـكـر�
وطــبـاعــته ونــشـره وتــوزيـعـهp وكـذلك مــا يــتـعــلق بــالـســنـة
النبـوية اHطـهرةp واHشاركـة في اHسابـقات التي ينـظمها

الطرفان في حفظ القرآن الكر� وجتويده وتفسيره.
اHاداHادّة ة 2

تــبــادل اخلــبــرات واHــعــلــومــات فـي أســالــيب تــنــظــيم
األوقاف وتنميتها واستثمارها.
اHاداHادّة ة 3

يـتـبــادل الـطـرفـان الـعــنـاصـر واHـقـومــات الـتي تـتـبع
في الــبـلــدين في عـمــارة اHـســاجـد وقــيـامــهـا بــدورهـا الـذي
عـــــرف عــــنـــــهــــا فـي صــــدر اإلسالم كـــــمــــركـــــز إشــــعـــــاع ديــــني
واجـــتـــمـــاعي وتـــمـــكـــيـــنـــهـــا من الـــقـــيـــام بــدورهـــا الـــشـــرعي

والعلمي واالجتماعي والثقافي في اجملتمع.
اHاداHادّة ة 4

يــتــعــاون الــطــرفــان في نــشــر اHـادة الــعــلــمــيــة لــلـفــقه
اإلسالمـي مـن خـالل إصـــــــدارات مــــــــؤســــــــســـــــات الــــــــشـــــــؤون
اإلسالمـــيـــة وعـــلـى وجه اخلـــصـــوص الـــفـــتـــاوى واHـــوســـوعــة
الفقهـية على صـعيد اHكـتبات العـامة واHنـتديات العـلمية

والدينية والثقافية.
اHاداHادّة ة 5

يـــشـــجـع اجلـــانــــبـــات تــــبـــادل الــــوفـــود عـــلـى مـــخــــتـــلف
اHـــــســـــتـــــويــــات واHـــــشـــــاركــــة فـي الـــــنــــدوات واHـــــؤتـــــمــــرات
اإلسالمـــيــة الـــتي تـــعــقـــد في كـال الــبـــلــديـن من أجل تـــبــادل

التجارب واخلبرات.
اHاداHادّة ة 6

يــتـبــادل الــطــرفــان اHـطــبــوعــات والــبــحـوث واجملالت
الــــتي تــــنـــشــــر فــــيـــهــــا الـــدراســــــات واألحــــكـــــام الــــفــــقـــهــــيـــة
وبـــاألخص فــيـــمـــا يــتـــعـــلق بــالـــزكـــــاة والــــوقـف وغــيـــرهــــا
وكــذلـك تـوصــيـات الـنــدوات واHـؤتــمـرات الــتي تـضــطـلــع

بها مؤسساتها اHعنية.
اHاداHادّة ة 7

يـتـعــاون الـطـرفـان فـي مـجـال الـبــحـوث والـدراسـات
اHــتـــعـــلــقـــة بــحـــفظ الـــتــراث اإلسـالمي وإحـــيــائه وحتـــقـــيــقه
Wكــمــا يــعــمـل اجلــانــبــان عــلى تــنــظــيم لــقــاءات بــ pونــشــره
الـعــلــمـاء والــبــاحــثـW في الــعــلـوم اإلسـالمـيــة في الــبــلـدين
Hواجـهة مختـلف القضـايا واHستـجدات الفـكرية في ضوء

معايير األصالة واHعاصرة.
اHاداHادّة ة 8

يـــتــبـــادل الـــطــرفـــان اخلـــبـــرات في تــســـيـــيــر بـــعـــثــات
(حمالت) احلج إلى بيت اللّه احلرام ألداء مناسك احلج.

اHاداHادّة ة 9

يـتـعــاون الـطـرفـان عــلى تـشـجـيـع الـنـشـاط اإلسالمي
في أوســـــاط الـــــنـــــســـــاء اHــــســـــلـــــمـــــات �ـــــخـــــتـــــلف أنـــــواعه :
(الـتعـليـمـية - الـثقـافيـة - االجـتمـاعيـة - الـشرعـية) وذلك
بهدف توسيع رقـعة الوعي الديني والثـقافي بW النساء
اHــســلــمــات مـع تــشــجــيع وتــأهــيل اHــرشــدات والــواعــظــات

حلمـل رسالـة الدعوة.

اHاداHادّة ة 10

يــــتــــبــــادل الــــطــــرفــــان اخلــــبــــرات في مــــجـــــال الــــنــــظم
اHـتــعـلـقـــة بـالـزكــاة وكل مـا من شــأنه تـأصــيل دور الـزكـــاة
في خـدمـة خــطط الـتـنــمـيـة االجـتــمـاعـيــة واحلـد من ظـاهـرة

الفقر وتداعياتها.

اHاداHادّة ة 11

يــتـعــاون الــطــرفــان عـلـى تـبــادل اخلــبــرات والــبـرامج
إلعــداد الــدورات الــتــدريـــبــيــة لألئــمــة واخلـــطــبــاء وتــأهــيل
الـــدعـــاة في مـــجــاالت الـــدعـــوة والـــثــقـــافـــة اإلسالمـــيـــة عــلى

اHستوى الداخلي واخلارجي.

اHاداHادّة ة 12

تــقـــنــW وتــنـــظــيـم عــمــلـــيــة تـــعــيـــW وتــوظــيـف أئــمـــة
اHـســـاجـد والــوُعّــاظ من اجلـنــسـيــة اجلــزائـريــة في مـســاجـد

دولـة الكـويت.

اHاداHادّة ة 13

يـــتـــعــاون الـــطـــرفـــان في مـــجـــال اHـــشـــاريع اخلـــيـــريــة
واإلنسانية وتبادل اخلبرات في هذا الصدد.

اHاداHادّة ة 14

تــدخل هـذه اHــذكـرة حــيّـز الــنّـفــاذ من تـاريـخ اإلشـعـار
األخــيــر الــذي يـخــطــر فــيه الــطــرفــان اHــتــعــاقــدان الــطـرف
اآلخــر كـتـابـيـا وعــبـر الـقـنـوات الـدبــلـومـاسـيـة بــاسـتـيـفـائه

لكافة اإلجراءات القانونية الالزمة لنفاذها.

Wـــذكـــرة �ــــوافـــقـــة الـــطـــرفـــHويـــجـــوز تـــعـــديـل هـــذه ا
وتدخل التعديالت حيّز النّفاذ وفقا لإلجراءات اHنصوص

عليها في الفقرة السابقة.

تــظــل هــذه اHــذكـــرة ســاريــة اHـــفــعـــول Hــدة خــمس (5)
سـنــوات وجتـدد Hـدة أو Hــدد �ـاثــلـة تـلــقـائـيــا مـا لم يــخـطـر
أحـد الـطــرفـW اHـتـعـاقـدين الـطــرف اآلخــر كـتـابـة بـرغـبـته
في تــعــديــلــهـا أو إنــهــائــهــا وذلك قــبل انــتــهـائــهــا بــســتـة (6)

أشـهر على األقـل.
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مذكرة تفاهم للتعاون بW حكومة اجلمهوريمذكرة تفاهم للتعاون بW حكومة اجلمهوريّـة اجلـزائريـة اجلـزائريّـةـة
الدالدّ{قراطي{قراطيّـة الشـة الشّعبيعبيّـة ـة وحكومة دولة الكويتوحكومة دولة الكويت

في مجال الشباب والرياضةفي مجال الشباب والرياضة

إن حـــكـــومــة اجلـــمــهـــوريّـــة اجلــزائـــريّــة الـــدّ{ـــقــراطـــيّــة
الــشــعــبــيــة وحــكــومــة دولــــة الــكــــويتp واHــشــــار إلــيــهــمــا

p"Wفيمـا بعد بـ"الطـرف

رغــــبـــــة مــــنــــهــــمــــا في تـــــوطــــيــــد الــــــروابط األخـــــويـــــة
الـقـائمـة بينـهماp وإ{انا مـنهما بدور الـشباب والرياضة
في تنمـية العـالقـات بW الشعــوبp وتأكــيدا منهما على
أهــمــيـة تــنــظــيم ودعم أوجـه الـتــعــاون بــيــنــهــمــا في مــجـال

الشباب والرياضة.

فقد اتفقتا على مـا يلي :فقد اتفقتا على مـا يلي :

اHاداHادّة األولىة األولى
- يـتـعاون الـطرفـان تـعاونـا وثـيقـا في مجـال تـنمـية
وتطوير التعاون والتبادل في مجال الشباب والرياضة.
- يـنــسق الــطـرفــان مـواقــفـهــمـا فـي احملـافل الــعـربــيـة

والدولية في مجال الشباب والرياضة.
- يـــتــــعـــاون الـــطــــرفـــان في مــــجـــال تـــكــــوين إطـــارات
الـــشـــبـــاب والـــريـــاضــة وإعـــداد الـــقـــــادة وتـــنـــمـــــيـــة بـــرامج
تــــبـــــادل هــــذه اإلطــــارات بـــالــــدعــــوة حلــــضـــور اHــــؤتــــمـــرات
والـنـدوات الـوطـنــيـة واإلقـلـيـمــية والـدولـــيـة الـتي تـنـظم

في كال البلدين في اHيادين التي تشملها هذه اHذكرة.
اHاداHادّة ة 2

- يـعـمـل الـطـرفـان عـلى إقــامـة مـعـسـكــرات تـدريـبـيـة
ريـاضــــيـة لـلــمـنـتــخـبـات الــوطـنـــيــة والـفـــرق الــريـاضـــيـة

على مختلف اHستويات في كال البلدين.
- يـــتـــبـــادل الــــطـــرفـــان زيـــارات الـــفــــرق الـــريـــاضـــيـــة
اخملـتـلـفـة عـلى مـسـتـوى اHـنـتـخـبـات واألنـديـــة لـلـمـشـاركــة

في التظاهرات الرياضية التي تقام في كال البلدين.
- يـــتــــبـــادل الـــطــــرفـــان زيــــارات وفـــد من الــــقـــيـــادات

الشبابية من كال البلدين.
- تـبــــادل زيــــارة وفـــد من الــشــبـــــاب اHــتــمـيــــزيـن
من اHــراكــــز واألنــديـــة الــشـبــابــــيـة اخملــتـلــفـــة لــلـتــعــــرف

على األنشطة والبرامج التي تقام في كال البلدين.
- تــــشــــجــــيع تــــبــــادل زيــــارات الــــوفــــود الــــشــــبــــابــــيــــة

النسائية بW البلدين.
اHاداHادّة ة 3

يــشـــجع الــطــرفـــان تــبــادل الــزيـــارات بــW الــقــيــادات
واإلطارات الرياضية في البلدين وفقا Hا يأتي :

حــرّرت هــذه اHـذكــرة في مــديـنــــة اجلـــزائــر بــتــاريخ
24 ذي الـقــعـــدة عـام 1429 اHـوافق 22 نـوفـمـبـر سـنــة 2008

من نـسخـتW أصـلـيتـW بالـلـغة الـعربـيّة ولـكل مـنهـما ذات
احلجية القانونية.

عن حكومةعن حكومة
 اجلمهورية اجلزائرية اجلمهورية اجلزائرية
الد{قراطية الشعبيةالد{قراطية الشعبية

كر� جوديكر� جودي
وزير اHاليةوزير اHالية

عن حكومة دولة الكويتعن حكومة دولة الكويت
مصطفى جاسم الشماليمصطفى جاسم الشمالي

وزير اHاليةوزير اHالية

ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرسوم رئـاسيمـرسوم رئـاسيّ رقم  رقم 11-469 مـؤر مـؤرّخ في خ في 3 صـفـر عام  صـفـر عام 1433
اHـوافق اHـوافق 28 ديـسـمبـر سـنة  ديـسـمبـر سـنة p2011 يـتـضمp يـتـضمّن الـتـصديقن الـتـصديق
عـــــلى مـــــذكــــرة الـــــتـــــفــــاهـم لــــلـــــتــــعـــــاون بـــــW حــــكـــــومــــةعـــــلى مـــــذكــــرة الـــــتـــــفــــاهـم لــــلـــــتــــعـــــاون بـــــW حــــكـــــومــــة
اجلـــمـــهــورياجلـــمـــهــوريّـــة اجلـــزائـــريـــة اجلـــزائـــريّـــة الــدـــة الــدّ{ـــقـــراطـــي{ـــقـــراطـــيّـــة الــشـــة الــشّـــعـــبـــيـــعـــبـــيّــةــة
وحــــــكـــــومــــــة دولـــــة الــــــكـــــويـت في مــــــجـــــال الــــــشـــــبـــــابوحــــــكـــــومــــــة دولـــــة الــــــكـــــويـت في مــــــجـــــال الــــــشـــــبـــــاب
والريـاضـةp اHوقـعة في اجلـزائر بـتاريخ والريـاضـةp اHوقـعة في اجلـزائر بـتاريخ 22 نوفـمـبر نوفـمـبر

سنة سنة 2008.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

pإنّ رئيس اجلمهوريّة

pبناء على تقرير وزير الشؤون اخلارجيّة -

pادّة 77-11 منهHال سيّما ا pوبناء على الدّستور -

- وبـعـــد االطّالع عــلى مــذكـــرة الــتــفـــــاهم لـلــتــعـــاون
بW حـكومـة اجلمـهوريّة اجلـزائريّـة الدّ{ـقراطـيّة الـشّعـبيّة
pوحـكـومـة دولــة الــكـويت في مـجــال الــشـبـاب والـريـاضـــة

p2008 وقّعــة في اجلزائر بتاريخ 22 نوفمبر سنةHا

يـرسم مـا يأتي :يـرسم مـا يأتي :

اHاداHادّة األولى : ة األولى : يصـدق على مـذكرة الـتـفاهم لـلتـعـاون
بW حـكومـة اجلمـهوريّة اجلـزائريّـة الدّ{ـقراطـيّة الـشّعـبيّة
pوحــكــومــة دولــة الــكــويت في مــجــال الــشـبــاب والــريــاضـة
p2008 ـــوقّــعـــــة في اجلـــزائــر بـــتــاريخ 22 نـــوفــمـــبــر ســـنــةHا
وتــنـشــــر في اجلـريـدة الــرّسـمــيّـة لـلــجـمــهـوريّـة اجلــزائـريّـة

الدّ{قراطيّـة الشّعبيّـة.

اHـاداHـادّة ة 2 : : يـنشـر هـذا اHـرسـوم في اجلريـدة الـرّسـمـيّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ{قراطيّة الشّعبيّة.

حــــرّر بــــاجلــــزائــــر في 3 صــــفــــر عــــام 1433 اHــــوافق 28
ديسمبر سنة 2011.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة
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Wواخلـبراء والـفـنـي WسـؤولـHتـبـادل عدد (2) من ا -
لـلـمسـاهـمة فـي إقامـة دورات تـدريبـيـة لتـأهـيل اإلطارات
في الــتــخــصــصـات اHــتــنــوعــة ال سـيّــمــا الــتــنــظـيم واإلدارة

والتحكيم والتدريب.
Wواالســتــشــاريـ Wتــبــادل عــدد (2) من األخــصــائــيــ -
فـي مــــجـــــال الــــطب الــــريــــاضـي ومــــكــــافــــحـــــة اHــــنــــشــــطــــات

وإصابات اHالعب.
- تبادل عدد (2) من اخلبـراء واألخصائيW في إدارة
وتشغـيل وصيانـة واستثـمار اHـنشآت الـرياضيـةp وإقامة
دورات تــــدريـــــبــــيــــة إلعــــداد وتــــأهــــيـل اإلطــــارات الــــفــــنــــيــــة

اHتخصصة في هذا اجملـال.
اHاداHادّة ة 4

- يــشــــارك الـــطـــرفــان فـي الــدراســـات واHـــؤتـــمــرات
والندوات واللقاءات التي تقام في كال البلدين.

- يـــشـــجـع الــطـــرفـــان إجـــراء الـــبـــحـــوث والـــدراســات
اHشتركة في مجال الشباب والرياضة.

- يــــعــــمل الــــطــــرفــــان عــــلى تــــبــــادل الـــوثــــائـق واHـــواد
الــســمــعـيــة والــبــصــريــة واHـكــتــبــيــة والــتـجــارب اHــتــعــلــقـة

باألنشطة الشبابية والرياضية.
- تـبادل دعـوات مـشاركـة مـسؤولي الـعمـل الشـبابي
في اHؤتـمرات والفعـاليات الشـبابيـة اخملتلفــة التي تقـام

في كال البلدين.
اHاداHادّة ة 5

تـشكل جلنـة فرعـية مشـتركـة للـعمل على تـنفـيذ هذه
اHــــذكــــرةp وجتــــتــــمع بــــالــــتــــنــــاوب كل ســــنــــتــــW فـي كل من
(اجلـــزائـــر والــكـــويت) ويـــعــهـــد إلــيـــهــا مـــهـــمــة إعـــداد بــرامج
الـتعاون في مـجال الـشبـاب والرياضـة ومتـابعة تـنفـيذها
وتــطـويــرهـا وتــقـد� االقـتــراحـات الــتي من شــأنـهــا ضـمـان

تنفيذ هذه اHذكرة.

اHاداHادّة ة 6
يــتم تـبـادل زيـارات الــوفـود الــشـبـابــيـة والـريـاضـيـة

وفقا للشروط اHاليّة اآلتـية :
1 - يـــتــحـــمــل الــطـــــرف الــــزائــر تـــكــالـــيف الــســـفــــر

ذهـابا وإيـابا.
2 - يـــتــــحـــمل الــــطـــرف اHـــضـــيـف تـــكـــالــــيف اإلقـــامـــة
واإلعـــاشــة واHـواصالت الــداخـلــــيـة والـــرعــايــــة الـطــبـــيـة

في احلـاالت الطارئة.
3 - يـــتم تـــبــــادل زيـــارات الـــفـــرق الـــريـــاضـــيـــة وفـــقـــا
لــلـشـروط اHـالـيّـة الـتي يـتـم االتـفـاق عـلـيـهـا بـW االحتـادات
واألنـــديـــة اHـــعــنـــيـــة مع مـــراعـــاة الــنـــظـم اHــالـــيّـــة واإلداريــة

اHعنية في كال البلدين.
اHاداHادّة ة 7

تــدخـل هــذه اHــذكــرة حــيّــز الــنّــفــاذ من تــاريخ إخــطــار
الــــطـــرفـــW لــــكل مـــنـــهــــمـــا اآلخـــر بــــاســـتـــيــــفـــائه اإلجـــراءات
الـــقــانــونـــيــة الالزمــة لـــدخــولــهــا حـــيّــز الــنّــفـــاذp وتــظل هــذه
اHــذكــرة ســاريـــة اHــفــعــول Hــدة خــمس (5) ســنــواتp وجتــدد
تـلــقـائــيـا Hـدة �ــاثـلــة مـا لم يـخــطـر أحــد الـطـرفــW الـطـرف
اآلخر كتابة بـرغبته في إنهائها وذلك قبل ستة (6) أشهر

pمن تاريخ انتهائها وذلك عبر القنوات الدبلوماسية
حـررت هـذه اHـذكــرة في مـديـنـة اجلــزائـر بـتـاريخ 24
ذي الـقــعـــدة عـــام 1429 اHـوافــق 22 نــوفــمــبــــر ســنـة 2008
مـن نـســخـتــW أصـلــيـتــW بـالــلـغــة الـعــربـيــةp ولـكـل مــنـهــمـا

نفس احلجية القانونية.

عن حكومةعن حكومة
 اجلمهورية اجلزائرية اجلمهورية اجلزائرية
الد{قراطية الشعبيةالد{قراطية الشعبية

كر� جوديكر� جودي
وزير اHاليةوزير اHالية

عن حكومة دولة الكويتعن حكومة دولة الكويت
مصطفى جاسم الشماليمصطفى جاسم الشمالي

وزير اHاليةوزير اHالية

مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّةمراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة
مرسـوم تنـفيذي رقم مرسـوم تنـفيذي رقم 12-04 مؤر مؤرّخ في خ في 10 صـفر عام  صـفر عام 1433
اHــــوافـق اHــــوافـق 4 يـــنـــايــــر ســـنـــة  يـــنـــايــــر ســـنـــة p2012 يـــتـــضــــمن الـــقـــانـــونp يـــتـــضــــمن الـــقـــانـــون

األساسي النموذجي Hؤسسات الطفولة اHسعفة.األساسي النموذجي Hؤسسات الطفولة اHسعفة.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

pإنّ الوزير األول

- بــــنـــــاء عــــلى تــــقــــريــــر وزيــــر الــــتــــضـــــامن الــــوطــــني
pواألسرة

- وبـناء على الـدستـورp ال سيمـا اHادتان 85-3 و125
p(الفقرة 2) منه

- و�ــــــقـــــتـــــضى الــــــقـــــانـــــون رقم 84-11 اHـــــؤرخ في 9
رمـضان عام 1404 اHوافق 9 يونـيو سـنة 1984 واHـتضمن

pتممHعدل واHا pقانون األسرة
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 85-05 اHــــؤرخ في 26
جــمــادى األولى عــام 1405 اHــوافق 16 فــبـــرايــر ســـنــة 1985

pتممHعدل واHا pتعلق بحماية الصحة وترقيتهاHوا
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- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 90-21 اHــــؤرخ في 24
مــحــرم عــام 1411 اHــوافق 15 غــشت ســنــة 1990 واHــتــعــلق

pتممHعدل واHا pباحملاسبة العمومية
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 90-31 اHــــؤرخ في 17
جــمــادى األولى عــام 1411 اHــوافق 4 ديــســمـــبــر ســنــة 1990

pتعلق باجلمعياتHوا
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 02-09 اHــــؤرخ في 25
صــــفــــر عـــام 1423 اHــــوافق 8 مــــايــــو ســــنـــة 2002 واHــــتــــعــــلق

pوترقيتهم WعوقHبحماية األشخاص ا
- و�ـــــقـــــتـــــضى اHـــــرســـــوم رقم 80-83 اHـــــؤرخ في 28
ربــــيع الــــثــــانـي عـــام 1400 اHــــوافق 15 مــــارس ســــنــــة 1980
واHــتــضــمن إحـــداث دور األطــفــال اHــســعــفـــW وتــنــظــيــمــهــا

pتممHعدل واHا pوسيرها
- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسي رقم 10-149 اHـؤرخ
في 14 جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1431 اHــوافق 28 مــايــو ســنــة

pأعضاء احلكومة Wتضمن تعيH2010 وا 

- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 08-04 اHـؤرخ
في 11 مــــحــــرم عـــام 1429 اHــــوافق 19 يــــنــــايــــر ســــنـــة 2008
WـنتـمHا WـوظفـHتـضـمن القـانون األسـاسي اخلـاص باHوا
pؤسسات واإلدارات العموميةHشتركة  في اHلألسالك ا

- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 08-05 اHـؤرخ
في  11 مــــحــــرم عـــام 1429 اHــــوافق 19 يــــنــــايـــر ســــنـــة 2008
WـهــنـيـHــتـضـمن الــقـانــون األسـاسي اخلـاص بــالـعــمـال اHوا

pوسائقي السيارات واحلجاب
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 09-353 اHؤرخ
في 20 ذي القـعـدة عام 1430 اHـوافق 8 نـوفـمبـر سـنة 2009
WـنتـمHا WـوظفـHتـضـمن القـانون األسـاسي اخلـاص باHوا

pكلفة بالتضامن الوطنيHلألسالك اخلاصة باإلدارة ا
pو بعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اHـــــاداHـــــادّة األولى : ة األولى : يـــــهـــــدف هــــــذا اHـــــرســـــوم إلـى حتـــــديـــــد
الـقانون األساسي النـموذجي Hؤسسـات الطفولـة اHسعفة
موضـوع أحكـام اHـرسوم رقـم 80-83 اHـؤرخ في 28 ربيع
الـثـاني عام  1400 اHـوافق 15 مـارس سـنة 1980 واHـذكـور

أعاله التي تدعى في صلب النص "اHؤسسات".

الفصل األولالفصل األول
أحكام عامةأحكام عامة

اHاداHادّة ة 2 : : مؤسسات الـطفولة اHسعـفة هي مؤسسات
عـمـومـيـة ذات طابع إداريp تـتـمـتع بـالـشـخصـيـة اHـعـنـوية

واالستقالل اHالي.

اHــاداHــادّة ة 3 : : تـــوضع اHـــؤســـســـات حتت وصـــايـــة الـــوزيــر
اHكلف بالتضامن الوطني.

اHاداHادّة ة 4 : : تنــشأ اHؤسسات �وجب مرسوم.

يحدد مرسوم اإلنشاء تسمية اHؤسسة ومقرها.

pعـنـد احلـاجـة pـكـن أن تـنـشـأ مـلـحـقـات لـلـمـؤسـسـات}
بـقـرار مـشـتـرك بـW الـوزيـر اHـكـلف بـالـتـضـامن الـوطـني

ووزير  اHالية والسلطة اHكلفة بالوظيفة العمومية. 

تنشأ اHؤسـسات اHنصوص عليها في اHلحق اHرفق
بهذا اHرسوم.

اHــاداHــادّة ة 5 : : تـــكـــلـف اHـــؤســـســـات بـــاســـتـــقـــبـــال األطـــفــال
pمن الــوالدة إلى سن ثــمــاني عــشـرة (18) ســنــة WــسـعــفــHا
والـتــكـفل بــهم لــيال ونـهــارا وهـذا فـي انـتــظـار وضــعـهم في

وسط عائلي. 

غير أن اHصالح اHكـلفة بالنشاط االجتماعي اHعنية
تضـمن مـن خالل تـدابيـر مالئـمـةp اHـرافـقـة والـتـكـفل بـهذه
الـــفــئــة من الــســكــانp وعــنــد االقـــتــضــاءp إلى مــابــعــد الــسن
احملــــدد في الــــفــــقــــرة أعاله بــــغــــرض إدمــــاجـــهـم االجــــتـــمــــاعي

واHهني.

وتكلف بهذه الصفةp على اخلصوص �ا يأتي :
- ضـــــمــــــان األمـــــومــــــةp من خـالل الـــــتــــــكـــــفـل بـــــالــــــعالج

pوالتمريض
- ضــــمــــان احلــــمـــــايــــة من خـالل اHــــتــــابــــعـــــة الــــطــــبــــيــــة

 pوالنفسية العاطفية واالجتماعية
- ضــــمـــان حــــفظ صــــحّـــة وسـالمـــة الــــرضــــيع والــــطـــفل

pالوقائي  والعالجي WستويHراهق على اHوا
pتنفيذ برامج التكفل البيداغوجي والتربوي -

- مـرافـقــة األطـفــال واHـراهـقــW أثـنـاء فــتـرة الــتـكـفل
pقصد اندماج مدرسي واجتماعي ومهني أفضل

- ضــــمــــان سالمــــة األطــــفــــال واHــــراهــــقــــW اجلــــســــديــــة
pوالفكرية

- ضـمــان الــتـنــمــيـة اHــنـســجــمـة لــشـخــصــيـة األطــفـال
 pWراهقHوا

pWراهقHدرسية لألطفال واHتابعة اHضمان ا -
- السـهـر عـلى حتـضـير اHـراهق لـلـحـياة االجـتـمـاعـية

pهنيةHا
- العمل على وضع األطفال في الوسط العائلي.
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اHـاداHـادّة ة 6 : : يـسـتـفـيـد األطفـال اHـسـعـفـون اHـعـوقـون من
التكفل في مؤسـسة متخصـصة حسب إعاقتهم  في اجملال

النفسي والطبي والتربوي.

الفصل الثانيالفصل الثاني
الـتنـظــيم والســيرالـتنـظــيم والســير

اHـاداHـادّة ة 7 : :  يـسـيـر اHـؤسـسـات مـجـلس إدارة ويـديـرهـا
مدير وتزود �جلس نفسي طبي تربوي. 

اHــاداHــادّة ة 8 : : يــحــــدد الــتــنــظــــيم الــداخــلي لـــلــمـــؤســســات
بـقـرار مـشـتـرك بـW الـوزيـر اHـكـلف بـالـتـضـامن الـوطـني

ووزير  اHالية والسلطة اHكلفة بالوظيفة العمومية. 

اHـاداHـادّة 9 : : يـحـدد الـوزيـر اHـكـلف بـالـتـضـامن الـوطـني
النظام الداخلي النموذجي للمؤسسات.

القسم األولالقسم األول
مجلــس اإلدارةمجلــس اإلدارة

اHــــاداHــــادّة ة 10 : : يــــتـــكــــون مــــجـــلـس إدارة اHـــؤســــســــة الـــذي
يرأسه الوالي أو �ثله  من : 

- �ثل عن مـديريـة النـشاط االجـتمـاعي والتـضامن
pللوالية

pثل عن مديرية التربية للوالية� -

pثل  عن مديرية الصحة والسكان للوالية� -

WــهــنــيـHــثل عن مــديــريــة الــتــكــوين والــتــعــلــيـم ا� -
pللوالية

pثل عن مديرية الشباب والرياضة للوالية� -

- �ـــثل عن مـــديـــريــة الـــشـــؤون الـــديــنـــيـــة واألوقــاف
 pللوالية

- �ـثل عن اHـستـخـدمW الـبـيـداغوجـيـW لـلمـؤسـسة
pينتخبه نظراؤه

- �ــــثل عـن اHـــســــتـــخــــدمـــW اإلداريــــW لـــلــــمـــؤســــســـة
pينتخبه نظراؤه

- �ـثلW (2) عن اجلـمعـيات ذات الـطـابع االجتـماعي
العاملة في نفس مجال نشاطات اHؤسسة.

{ـــــكن مــــجـــــلس اإلدارة اســـــتــــدعـــــاء كل شـــــخص كفء
بإمكانه مساعدته في أشغاله.

يـحــضـر مــديـر اHـؤســسـة اجـتــمـاعــات مـجـلس اإلدارة
بصوت استشاري ويتولى أمانته. 

اHاداHادّة ة 11 : : يعـW الـوالي أعـضاء مجلـس اإلدارة بناء
على اقـتــراح من السـلطات واHـنظمـات التـابعW لـها Hدة

ثالث (3) سنوات قابلة للتجديد.

وفي حـالة انـقـطـاع عـهدة أحـد أعـضـاء مـجلس اإلدارة
يــتم تــعـويــضه حـسب نــفس األشــكـال ويــسـتــخـلــفه الـعــضـو

اجلديد اHعW إلى غاية انتهاء العهدة.  

تـنـتهـي عهـدة أعـضـاء مـجلـس اإلدارة اHعـيـنـW بـحكم
صفتهم بانتهاء هذه األخيرة.

Wــادّة ة 12 : : يـتــداول مــجــلس اإلدارة طــبــقــا لــلــقــوانـHــاداHا
والتنظيمات اHعمول بهاp ال سيما فيما يأتي:

pالنظام الداخلي للمؤسسة -
pؤسسةHبرامج نشاطات ا -

pؤسسة وحساباتهاHمشروع ميزانية ا -
 pالصفقات والعقود واالتفاقات واالتفاقيات -

- اقــتــنــاء األمالك اHــنــقـولــة والــعــقــاريــة والــتــصـرف
pفيها

pقبول الهبات والوصايا ورفضها -
pؤسسـة وتوسيعهاHمشاريع تهيـئة ا -

- الـتـقريـر الـسنـوي لـنشـاطـات اHؤسـسـة الذي يـعده
pمديرها

- كل اHـسـائل اHـتـعـلـقـة �ــهـمـة اHـؤسـسـة وتـنـظـيـمـهـا
وسيرها.

اHــــاداHــــادّة ة 13 : : يـــجـــتـــمـع مـــجـــلس اإلدارة مـــرتـــW (2) في
السنةp في دورة عاديةp باستدعاء من رئيسه.

و{ــكن أن يــجــتــمـع في دورة غــيــر عــاديــة بــنــاء عــلى
طـــــلب مـن رئـــــيـــــسه أو مـن ثـــــلـــــثي (3/2) أعـــــضـــــائـه أو من

السلطة الوصية. 

اHـاداHـادّة ة 14 : : تـوجه االســتـدعــاءات الـشــخـصــيـة ألعــضـاء
مـجـلس اإلدارة مـرفـقة بـجـدول األعـمـال خـمـسـة عـشر (15)
يومـا عـلى األقل قـبل تـاريخ االجتـمـاع و{كـن تقـلـيص هذا
األجل فـي الـدورات غـير الـعـاديـة دون أن يـقل عـن ثـمـانـية

(8) أيام.

اHــــــــاداHــــــــادّة ة 15 : : ال تــــــــصـح مـــــــداوالت مــــــــجــــــــلس اإلدارة إال
بحضور نصف أعضائه.

وإذا لم يكتمل الـنصابp يجتـمع مجلس اإلدارة بعد
اســـتــدعـــاء ثــان في الـــثــمـــانــيــة (8) أيـــام اHــوالـــيــة لـــتــاريخ
االجتـماع اHـؤجل وتصح مـداوالته مهمـا يكن عـدد األعضاء

احلاضرين.
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تـــتـــخــذ قـــرارات مـــجـــلس اإلدارة بـــأغــلـــبـــيـــة أصــوات
األعـــضــــاء احلــــاضــــرينp وفـي حـــال تــــســــاوي عــــدد األصـــوات

يكون صوت الرئيس مرجحا.

16 : : تـــــــــدون مـــــــــداوالت مـــــــــجـــــــــلـس اإلدارة في اHــــــــاداHــــــــادّة ة 
محـاضر وتـسجل في سـجل خاص مـرقم ومؤشـر عليه من

طرف رئيس مجلس اإلدارة.

يـوقع الـرئـيس وأمـW اجلـلسـة مـحـاضـر االجـتـمـاعات
ثـم تــرسـل إلى الـــســـلـــطـــة الـــوصــيـــة وإلـى أعـــضــاء مـــجـــلس

اإلدارة.

تـــــكــــون مــــداوالت مــــجـــــلس اإلدارة نــــافـــــذة بــــعــــد أجل
ثالثW (30) يــــومـــــا ابــــتــــداء من إرســـــالــــهــــا إلـى الــــســــلــــطــــة
الــوصــيــة إال في حــالـة اعــتــراض صــريح مــبــلغ في غــضـون

هذا األجل.

القسم الثانيالقسم الثاني
اHديراHدير

اHـاداHـادّة ة 17 : : يــعـW مـديــر اHـؤسـســة بـقــرار من الـوزيـر
اHكلف بالتضامن الوطني.

وتنهى مهامه حسب األشكال نفسها.

اHاداHادّة ة 18 : :  يتولى اHدير سير اHؤسسة.

ويكلفp بهذه الصفةp �ا يأتي :

pتنفيذ مداوالت مجلس اإلدارة -

- تـمـثيـل اHـؤسـسـة أمام الـعـدالـة وفـي جمـيـع أعـمال
pدنيةHاحلياة ا

- إعــداد مـــشــروع مــيــزانــيـــة اHــؤســســة وحـــســابــاتــهــا
pوتقد{هما جمللس اإلدارة للتداول فيهما

- إعــداد بـــرامج الــنـــشــاطـــات واحلــصـــيــلـــة الــســـنــويــة
pللمؤسسة

- إبرام كل صـفقة أو عـقد أو اتـفاق أو اتفـاقية طـبقا
pعمول بهماHللتشريع والتنظيم ا

- تعـيـW اHسـتـخدمـW الذيـن لم يتـقرر بـشـأنهم ªط
pآخر Wتعي

- �ـارسة الـسلطـة السـلّمـية عـلى جمـيع مسـتخدمي
pعمول بهHؤسسة طبقا للتنظيم اHا

- إعداد تقرير نشاطات اHؤسسة.

وهو اآلمر بصرف ميزانية اHؤسسة.

القسم الثالثالقسم الثالث
اجمللس النفسي الطبي التربوياجمللس النفسي الطبي التربوي

اHـاداHـادّة ة 19 : : يــكـلف اجملـلس الــنـفــسي الـطـبي الــتـربـوي
بـدراسـة وإبـداء رأيه فـي اHـسـائل اHـرتـبـطــة بـالـنـشـاطـات

البيداغوجية وببرامج التكفل بالطفولة اHسعفة.

ويكلفp بهذه الصفةp ال سيما �ا يأتي:
- الــقــيــام بـنــشــاطــات اHـالحــظـة والــتــوجــيـه وضــمـان

 pمتابعتها
- إعــــداد واقـــتـــراح بـــرامـج الـــنـــشـــاطـــات الـــتـــربـــويــة

pوالثقافية والترفيهية وضمان متابعتها
- اقتراح كل التدابـير التي تسمح بتـلبية حاجيات
األطفال واHـراهقـW اHسـعفـW في اجملال الـطبي والـنفسي

   pواالجتماعي والتربوي
- تـقـد� االقـتـراحـات والـتـوصـيـات حول كـل اHسـائل

التي تخص مهام اHؤسسة وتنظيمها وسيرها.

pـادّة ة 20 : : يـضـم اجملـلس الــنــفـسي الــطــبي الـتــربـويHـاداHا
: Wاألعضاء اآلت

 pرئيسا pؤسسةHمدير ا -
pنفساني عيادي -

pطبيب -
- مــسـاعــدة حــاضـنــة أو مــسـاعــدة أمــومـة لــلــمـؤســسـة

pينتخبها نظراؤها
pمربي متخصص للمؤسسة ينتخبه نظراؤه -

p(ة)مساعد(ة) اجتماعي -
- مـسـاعــد في احلـيـاة الــيـومـيــة لـلـمــؤسـسـة يـنــتـخـبه

pنظراؤه
- �رض(ة).

{ـكن اجمللـس النـفسي الـطـبي التـربـوي استـدعاء كل
شخص كفء من شأنه مساعدته في أشغاله.

اHــــاداHــــادّة ة 21 : : يـــعــــW مـــديـــر اHــــؤســـســــة أعـــضــــاء اجملـــلس
النفسي الطبي التربوي Hدة سنة (1) قابلة للتجديد.

وفي حالة انقـطاع عهدة أحد األعضاء يتم استخالفه
حسب نفس األشكال لبقية العهدة. 

اHـاداHـادّة ة 22 : : يـجتـمع اجملـلس الـنفـسي الـطبي الـتـربوي
كل ثالثة (3) أشهر في دورة عادية باستدعاء من رئيسه.
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و{ــكــنه االجـــتــمــاع في دورة غـــيــر عــاديــة بـــنــاء عــلى
طلب من رئيسه أو من ثلثي (3/2) أعضائه.

اHـاداHـادّة ة 23 : : يــحـدد الـرئــيس جـدول أعــمـال اجـتــمـاعـات
اجمللس النفسي الطبي التربوي.

اHـاداHـادّة ة 24 : : تـوجه االســتـدعــاءات الـشــخـصــيـة ألعــضـاء
اجملـلس مرفقـة بجدول األعـمال ثمـانية (8) أيـام على األقل

قبل تاريخ االجتماع. 

اHــــاداHــــادّة ة 25 : : ال تــــصـح مــــداوالت اجملـــــلس إال بـــــحــــضــــور
نصف أعضائه على األقل.

و إذا لم يــكــتــمل الــنــصـابp يــجــتــمع اجملــلس في أجل
ثمانية (8) أيام ابتـداء من تاريخ االجتماع اHؤجل وتصح

مداوالته حينئذ مهما يكن عدد األعضاء احلاضرين.

تــتــخــذ قــرارات اجملــلس بـــأغــلــبــيــة أصــوات األعــضــاء
احلـاضرينp وفي حـالة تسـاوي عدد األصواتp يـكون صوت

الرئيس مرجحا.

26 : : تـــــــدون آراء واقـــــــتــــــــراحـــــــات اجملـــــــلـس في اHــــــاداHــــــادّة ة 
مـــحـــاضــــر يـــوقــــعـــهـــا الــــرئـــيـس وتـــســـجـل في ســـجـل مـــرقم

ومؤشر عليه من طرف مدير اHؤسسة.

يعد اجمللس النـفسي الطبي التربوي تقريرا سنويا
يـقّـيم فـيه نــشـاطـاته ويـقـتــرح اإلجـراءات الـتي من شـأنـهـا

حتسW اخلدمات اHقدمة من اHؤسسة اHذكورة.  

الفصل الثالثالفصل الثالث
أحـكـــام مـالـــيةأحـكـــام مـالـــية

اHــاداHــادّة ة 27 : : يـــعـــرض  مــشـــروع  مـــيــزانـــيـــة  اHــؤســـســة
الذي  يعده  اHـدير على مجلس اإلدارة للمداولة ثم يرسل

للسلطة الوصية وإلى وزير اHالية قصد اHوافقة عليه. 

اHــاداHــادّة ة 28 : : تـــشـــتــمـل مــيـــزانــيـــة اHـــؤســســـة عـــلى بــاب
لإليرادات وباب للنفقات:

- في باب اإليرادات :- في باب اإليرادات :

pمنوحة من الدولةHاإلعانات ا -

pمساهمات اجلماعات احمللية -

- مـــســاهـــمــات اHـــؤســســـات والــهـــيــئـــات الــعـــمــومـــيــة
pعمول بهماHواخلاصة طبقا للتشريع والتنظيم ا

pالهبات والوصايا -

- كل اHوارد األخرى اHرتبطة بنشاط اHؤسسة.

-  في باب النفقات :-  في باب النفقات :

pنفقات التسيير -

pنفقات التجهيز -

- كل النفقات األخرى الضرورية لتحقيق أهدافها.

29 : : تـمــسك مـحـاسـبـة اHـؤسسـة طـبـقا لـقـواعد اHاداHادّة ة 
احملـــاســـبـــة الـــعــــمـــومـــيـــة وتـــســــنـــد إدارة األمـــوال إلى عـــون

محاسب يعينه أو يعتمده وزير اHالية. 

اHاداHادّة ة 30 : : يـضمن اHراقـبة اHاليـة للمـؤسسة مراقب
مالي يعW طبقا للتشريع والتنظيم اHعمول بهما.

pـرسومH31 : : تــلــغـى كل األحـكام اخملـالـفـة لهـذا ا اHاداHادّة ة 
ال ســيـمــا أحــكـام اHــرسـوم رقم 80-83 اHـؤرخ في 28 ربـيع
الـثاني عام 1400 اHوافق 15 مـارس سنة 1980 واHـتضمن

إحداث دور األطفال اHسعفW وتنظيمها وسيرها.   

اHاداHادّة ة 32 :  : ينشر هـذا اHرسوم في اجلريـدة الرّسميّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ{قراطيّة الشّعبيّة.

حــــرّر بــــاجلــــزائــــر في 10 صــــفــــر عــــام 1433 اHــــوافق 4
يناير سنة 2012.

أحمد أويحيىأحمد أويحيى

اHلحقاHلحق
قائمة مؤسسات الطفولة اHسعفةقائمة مؤسسات الطفولة اHسعفة

مقر اHؤسسةمقر اHؤسسة تسمية اHؤسسةتسمية اHؤسسة

بلدية تنس - والية الشلف 
بلدية وادي الفضة - والية الشلف

مؤسسة الطفولة اHسعفة لتنس
مؤسسة الطفولة اHسعفة لوادي الفضة
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اHلحق (تابع)اHلحق (تابع)

مقر اHؤسسةمقر اHؤسسة تسمية اHؤسسةتسمية اHؤسسة

بلدية أم البواقي - والية أم البواقي
بلدية باتنة - والية باتنة

بلدية عW التوتة - والية باتنة
بلدية بجاية - والية بجاية

بلدية بسكرة - والية بسكرة
بلدية بشار - والية بشار

بلدية البويرة - والية البويرة
بلدية تامنغست - والية تامنغست

بلدية بكارية - والية تبسة 
بلدية مرسى بن مهيدي - والية تلمسان 

بلدية تيارت - والية تيارت
بلدية تيزي وزو - والية تيزي وزو 

  بلدية األبيار - والية اجلزائر
بلدية عW طاية - والية اجلزائر

بلدية اجللفة - والية اجللفة
بلدية جيجل - والية جيجل
بلدية اHيلية - والية جيجل

بلدية سطيف - والية سطيف
بلدية سطيف - والية سطيف
بلدية سعيدة - والية سعيدة

بلدية سكيكدة - والية سكيكدة
بلدية سيدي بلعباس - والية سيدي بلعباس

بلدية عنابة - والية عنابة
بلدية عنابة - والية عنابة

بلدية قاHة - والية قاHة
بلدية هيليوبوليس - والية قاHة

بلدية قسنطينة - والية قسنطينة
بلدية قسنطينة - والية قسنطينة
بلدية قسنطينة - والية قسنطينة

مؤسسة الطفولة اHسعفة ألم البواقي
مؤسسة الطفولة اHسعفة لباتنة

مؤسسة الطفولة اHسعفة لعW التوتة
مؤسسة الطفولة اHسعفة لبجاية
مؤسسة الطفولة اHسعفة لبسكرة
مؤسسة الطفولة اHسعفة  لبشار

مؤسسة الطفولة اHسعفة  للبويرة
مؤسسة الطفولة اHسعفة  لتامنغست

مؤسسة الطفولة اHسعفة  لبكارية 
مؤسسة الطفولة اHسعفة  Hرسى بن مهيدي 

مؤسسة الطفولة اHسعفة  لتيارت
مؤسسة الطفولة اHسعفة  لتيزي وزو

مؤسسة الطفولة اHسعفة  لألبيار
مؤسسة الطفولة اHسعفة  لعW طاية

مؤسسة الطفولة اHسعفة  للجلفة
مؤسسة الطفولة اHسعفة  جليجل
مؤسسة الطفولة اHسعفة  للميلية

مؤسسة الطفولة اHسعفة  لسطيف - 1
مؤسسة الطفولة اHسعفة  لسطيف - 2

مؤسسة الطفولة اHسعفة  لسعيدة
مؤسسة الطفولة اHسعفة  لسكيكدة

مؤسسة الطفولة اHسعفة  لسيدي بلعباس
مؤسسة الطفولة اHسعفة  لعنابة - 1

مؤسسة الطفولة اHسعفة  لعنابة  - 2
مؤسسة الطفولة اHسعفة  لقاHة

مؤسسة الطفولة اHسعفة لهيليوبوليس
مؤسسة الطفولة اHسعفة لقسنطينة - 1
مؤسسة الطفولة اHسعفة لقسنطينة - 2
مؤسسة الطفولة اHسعفة لقسنطينة - 3
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اHلحق (تابع)اHلحق (تابع)

مقر اHؤسسةمقر اHؤسسة تسمية اHؤسسةتسمية اHؤسسة

بلدية بن شكاو - والية اHدية
بلدية مستغا¬ - والية مستغا¬
بلدية تيغنيف - والية معسكر 

بلدية ورقلة - والية ورقلة
بلدية وهران - والية وهران
بلدية وهران - والية وهران

بلدية مسرغW - والية وهران
بلدية بومرداس - والية بومرداس
بلدية ابن مهيدي - والية الطارف

بلدية القالة - والية الطارف
بلدية احلامة - والية خنشلة

بلدية سوق أهراس - والية سوق أهراس
بلدية شلغوم العيد - والية ميلة
بلدية مليانة - والية عW الدفلى

بلدية بني صاف - والية عW تموشنت
بلدية غليزان - والية غليزان

مؤسسة الطفولة اHسعفة ل شكاو
مؤسسة الطفولة اHسعفة Hستغا¬

مؤسسة الطفولة اHسعفة  لتيغنيف
مؤسسة الطفولة اHسعفة  لورقلة

مؤسسة الطفولة اHسعفة  لوهران - 1
مؤسسة الطفولة اHسعفة  لوهران - 2

WسرغH  سعفةHمؤسسة الطفولة ا
مؤسسة الطفولة اHسعفة  لبومرداس
مؤسسة الطفولة اHسعفة  البن مهيدي

مؤسسة الطفولة اHسعفة  للقالة
مؤسسة الطفولة اHسعفة  للحامة

مؤسسة الطفولة اHسعفة  لسوق أهراس
مؤسسة الطفولة اHسعفة  لشلغوم العيد

مؤسسة الطفولة اHسعفة  Hليانة
مؤسسة الطفولة اHسعفة  لبني صاف

مؤسسة الطفولة اHسعفة  لغليزان

مرسـوم تنـفيذي رقم مرسـوم تنـفيذي رقم 12-05 مؤر مؤرّخ في خ في 10 صـفر عام  صـفر عام 1433
اHــــوافـق اHــــوافـق 4 يـــنـــايــــر ســـنـــة  يـــنـــايــــر ســـنـــة p2012 يـــتـــضــــمن الـــقـــانـــونp يـــتـــضــــمن الـــقـــانـــون
األسـاسي الـنـمـوذجي Hـؤســسـات الـتـربـيـة والـتـعـلـيماألسـاسي الـنـمـوذجي Hـؤســسـات الـتـربـيـة والـتـعـلـيم

.WعوقHتخصصة لألطفال اHا.WعوقHتخصصة لألطفال اHا
ــــــــــــــــــــــــــــــ

pإنّ الوزير األول
- بــــنـــــاء عــــلى تــــقــــريــــر وزيــــر الــــتــــضـــــامن الــــوطــــني

pواألسرة
- وبـناء على الـدستـورp ال سيمـا اHادتان 85-3 و125

p(الفقرة 2) منه
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 85-05 اHــــؤرخ في 26
جــمــادى األولى عــام 1405 اHــوافق 16 فــبـــرايــر ســـنــة 1985

pتممHعدل واHا pتعلق بحماية الصحة وترقيتهاHوا
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 90-21 اHــــؤرخ في 24
مــحــرم عــام 1411 اHــوافق 15 غــشت ســنــة 1990 واHــتــعــلق

pتممHعدل واHا pباحملاسبة العمومية

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 90-31 اHــــؤرخ في 17
جــمــادى األولى عــام 1411 اHــوافق 4 ديــســمـــبــر ســنــة 1990

pتعلق باجلمعياتHوا
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 02-09 اHــــؤرخ في 25
صــــفــــر عـــام 1423 اHــــوافق 8 مــــايــــو ســــنـــة 2002 واHــــتــــعــــلق
بحـمايـة األشـخاص اHـعوقـW وترقـيـتهمpال سـيمـا اHواد 14

pو15 و16 منه
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 08-04 اHــــؤرخ في 15
مـحـرم عام 1429 اHـوافق 23 يـنـايـر سـنـة 2008 واHـتـضمن

 pالقانون التوجيهي للتربية الوطنية
- و�ـــــقـــــتـــــضى اHـــــرســـــوم رقم 80-59 اHـــــؤرخ في 21
ربـــــيع الـــــثـــــانـي عــــام 1400 اHـــــوافق 8 مــــارس ســـــنــــة 1980
واHــتــضــمن إحــداث اHــراكـز الــطــبــيــة الـتــربــويــة واHــراكـز
اHـــتــخــصــصـــة في تــعــلـــيم األطــفــال اHـــعــوقــW وتــنـــظــيــمــهــا

 pتممHعدل واHا pوسيرها
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- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسي رقم 10-149 اHـؤرخ
في  14جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1431 اHــوافق 28 مــايــو ســنــة

pأعضاء احلكومة Wتضمن تعيH2010 و ا 

- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 08-04 اHـؤرخ
في  11 مـــحـــرم  عـــام 1429 اHــوافق 19 يـــنـــايـــر ســـنـــة 2008
WـنتـمHا WـوظفـHتـضـمن القـانون األسـاسي اخلـاص باHوا
إلـى األسـالك اHـــــــشــــــــتـــــــركـــــــة فـي اHــــــــؤســـــــســـــــات واإلدارات

pالعمومية
- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 08-05 اHـؤرخ
في  11 مــــحــــرم  عـــام1429 اHــــوافق 19 يــــنــــايـــر ســــنـــة 2008
WـهــنـيـHــتـضـمن الــقـانــون األسـاسي اخلـاص بــالـعــمـال اHوا

pوسائقي السيارات واحلجاب
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 09-353 اHؤرخ
في 20 ذي القـعـدة عام 1430 اHـوافق 8 نـوفـمبـر سـنة 2009
WـنتـمHا WـوظفـHتـضـمن القـانون األسـاسي اخلـاص باHوا

pكلفة بالتضامن الوطنيHلألسالك اخلاصة باإلدارة ا
pو بعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اHــاداHــادّة األولى :ة األولى : يـــهـــدف هـــذا اHـــرســـوم إلى تـــحــديـــد
الـــــقـــانــــون األســـاسـي الـــنــــمــــوذجي Hــــؤســـســــات الــــتـــربــــيـــة
والـتـعـلـيم اHـتــخـصـصـة لألطـفـال اHــعـوقـW مـوضـوع أحـكـام
اHــــرســــوم رقم 80 -59 اHــــؤرخ في 21 ربــــيع الــــثــــانـي عـــام
1400 اHــوافق 8 مــارس ســنـة  1980 واHــذكــور أعالهp الــتي

تدعى في صلب النص "اHؤسسات".

مـؤسـسـات التـربـيـة والـتـعـلـيم اHـتـخـصـصـة لألطـفال
اHعوقW هي:

pبصريا WعوقHمدارس األطفال ا -
pسمعيا WعوقHمدارس األطفال ا -

WعـوقHـراكـز النـفسـيـة البـيـداغوجـية لألطـفـال اHا -
pحركيا

WعـوقHـراكـز النـفسـيـة البـيـداغوجـية لألطـفـال اHا -
ذهنيا.

الفصل األولالفصل األول
أحكام عامةأحكام عامة

اHاداHادّة ة 2 : : مــؤسـسـات التـربيـة والتـعلـيم اHتـخصـصة
لألطــفــال اHـعــوقــW هي مـــؤســســات عـــمـومــيــة ذات طــابع
إداريp تتـمـتع بـالشخصية اHعنوية وباالستقالل اHالي.

اHــاداHــادّة  ة  3 : : تــوضـع اHــؤســســـات حتت وصــايـــة الــوزيــر
اHكلف بالتضامن الوطني.

اHاداHادّة ة 4 : : تنشأ اHؤسسات �وجب مرسوم.

يحدد مرسوم اإلنشاء تسمية اHؤسسة ومقرها.

pعـنـد احلـاجـة pـكـن أن تـنـشـأ مـلـحـقـات لـلـمـؤسـسـات}
بـقـرار مـشـتـرك بـW الـوزيـر اHـكـلف بـالـتـضـامن الـوطـني

ووزير  اHالية والسلطة اHكلفة بالوظيفة العمومية.

تنشأ اHؤسـسات اHنصوص عليها في اHلحق اHرفق
بهذا اHرسوم. 

اHــــاداHــــادّة ة 5 : : {ــــكـن إنــــشـــــاء أقــــســــام ضـــــمن مـــــؤســــســــات
الـتـربـيــة والـتـعـلـيم اHـتــخـصـصـة الـتـابـعــة لـلـقـطـاع اHـكـلف

بالتضامن الوطني للتكفل بأنواع اإلعاقات األخرى. 

اHــــاداHــــادّة ة 6 : :  تــــتــــمــــثل مـــــهــــام اHــــؤســــســــات في ضــــمــــان
WــراهــقـHلـألطــفــال وا WــتــخــصــصــHالــتــربــيــة والــتــعــلــيم ا
اHـعوقـW الـبالـغW ثالث (3) سـنوات إلـى نهـايـة مـسارهـم
الــــتــــربـــــوي فـي الــــوسط اHــــؤســــســــاتي اHــــتــــخــــصص و/أو
الــوسط الـــعـــادي وكـــذا الــســـهــر عــلى صـــحــتــهـم وسالمــتــهم

ورفاهيتهم وتنميتهم. 

اHـــــاداHـــــادّة ة 7 : :  {ـــــكن فــــــتح أقـــــســـــام خـــــاصـــــة فـي الـــــوسط
اHدرسي الـعادي ضمن اHـؤسسات الـتابعـة للقـطاع اHكلف
بالتـربية الـوطنية لـفائدة األطـفال اHعوقـW باالتصال مع

القطاعات واإلدارات اHعنية.

تسـتقـبل األقسـام اخلاصـةp األطفـال اHعـوقW في سن
التـمدرس اإلجبـاري بعد حتـضير مـا قبل التـمدرس الذي

تضمنه اHؤسسات التابعة لوزارة التضامن الوطني.

Wادة بقرار مشترك بHحتدد كيفيـات تطبيق هذه ا
الــوزيـــر اHــكــلـف بــالــتـــربــيــة الـــوطــنـــيــة والــوزيـــر اHــكــلف

بالتضامن الوطني.

اHـاداHـادّة ة 8 : :  يــنـظـم الـتــقــيــيم واالمــتــحـانــات اHــدرســيـة
وشـروط الـقــبـول واالنـتــقـالp طـبــقـا لـلـتــشـريع والـتــنـظـيم

اHعمول بهما.

WـــعــــوقـــHــــادّة ة 9 : : تــــســـتــــقـــــبل مـــــدارس األطــــفــــال اHــــاداHا
بـــصـــريـــا األطــفـــال واHـــراهـــقـــW اHـــصـــابــW بـــعـــمى كـــلي أو
جـزئيp {نـعهم من ارتـيـاد مؤسـسة دراسـية عـاديةp بـهدف

إدماج مدرسي واجتماعي ومهني.  

WــــعــــوقـــHــــادّة ة 10 : : تــــســـتــــقــــبل مــــدارس األطــــفـــال اHــــاداHا
ســمـعــيــا األطـفــال واHـراهــقــW اHـصــابــW بـصــمم عــمـيق أو

متوسط بهدف إدماج مدرسي واجتماعي ومهني.

9 WــادتــHــذكــورة في اHـدارس اH11 : :  تــكـلـف ا اHـاداHـادّة ة 
pWـعـوقHا WـراهـقـHو10 أعـاله فــيــمــا يــخـص األطــفــال وا

ال سيما �ا يأتي :



15 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 05 5 ربيع األول عام   ربيع األول عام  1433 هـ هـ
29 يناير  سنة   يناير  سنة  2012 م م

- ضـمـان التـعلـيم الـتحـضـيري والـتعـلـيم اHتـخصص
 pالئمةHناهج والتقنيات اHباستعمال ا

- ضــــمــــان الــــيــــقـــظــــة وتــــنــــمـــيــــة الــــوســــائل احلــــســــيـــة
pوالنفسية احلركية لتعويض اإلعاقة البصرية

- ضـــمـــان اHــتــابـــعــة الــنــفـــســيــة والــطــبـــيــة لــلــحــالـــة
pراهقHالبصريـة وتبعـاتهـا عـلى تنمية الطفل وا

- ضمان دعم ومـرافقة األطفـال واHراهقW في وضع
دراسي صعب بـتنـظـيم دروس فرديـة لالسـتدراك ولـلدعم

 pدرسيHا

- إعـــــــداد اHـــــشـــــــروع الــــــبــــــيــــــداغــــــوجـي والــــــتــــــربـــــوي
pكيفةHوكذا التربية البدنية والرياضية ا  pللمؤسسة

- تـطـويــر نـشــاطـات ثـقــافـيــة وتـرفـيــهـيــة والـتـســلـيـة
pWعوقHا WراهقHالئمة جتاه األطفال واHا

- تشـجـيع التـفتح وحتـقـيق كل اإلمكـانـيات الـفكـرية
والعـاطفـية واجلـسدية واالسـتقاللـية االجـتمـاعيـة واHهـنية

pراهقHللطفل وا

  pراهقHضمان مرافقة األسرة والطفل وا -

WعـوقHا WراهـقـHـساهـمـة في إدماج األطـفـال واHا -
حـــســيـــا في الــوسـط اHــدرسي الـــعــادي و/أو فـي الــتـــكــوين

 pهني وضمان متابعتهمHا

- ضمان الـتكـفل الفردي والـتربـية السـمعـية وإعادة
الـتـربـيـة الـلـغـويــة والـقـراءة الـشـفـويـة وتـعـلم الـكالمp وكـذا

لغة اإلشارة.

اHـاداHـادّة ة 12 : : تسـتـقـبل اHـراكـز النـفـسـيـة البـيـداغـوجـية
WــصـابـHا WــراهـقـHحــركـيـا األطــفـال وا WــعـوقـHلألطــفـال ا
بعجـز حركي يـحدّ من استـقالليـتهم ويتـطلب الـلجوء إلى
وسائل خاصة وللتـربية والتعليم اHـتخصصW والتكوين

قصد اإلدماج اHدرسي واالجتماعي واHهني.

13 : : تـسـتقـبل اHـراكز الـنـفسـيـة البـيـداغـوجـية اHاداHادّة ة 
WــصـابـHا WــراهـقـHذهــنـيـا األطـــفـال وا WــعـوقـHلألطــفـال ا
بــتــأخــر ذهـنـي الـذيـن يـحــتــاجــون تــربـيــة خــاصــة تــأخـذ في

احلسبان اجلوانب النفسية.  

12 WــادتــHــذكـورة في اHــراكـز اHـادّة ة 14 : : تـتــكـفل اHـاداHا
WـعـوقHا WــراهقـHفــيــمــا يـخـص األطــفـال وا pو 13 أعاله

ال سيما �ا يأتي:

- تشـجـيع التـفتح وحتـقـيق كل اإلمكـانـيات الـفكـرية
والعـاطفـية واجلـسدية واالسـتقاللـية االجـتمـاعيـة واHهـنية

pراهقHللطفل وا

- ضــمـــان الــتـــربــيـــة احلــركـــيــة و/أو إعـــادة الــتـــربــيــة
الــوظـيـفــيـة واHــتـابـعــة الـنــفـسـيــة وإعـادة الــتـربـيــة اخلـاصـة

pبتصحيح النطق
- ضـمان الـتـربـيـة اHـبـكرة والـدعم اHـدرسي من أجل

pعارفHاكتساب ا
- ضـــمـــان الـــيـــقـــظـــة وتـــنـــمـــيـــة الـــعالقـــة بـــW الـــطـــفل

 pومحيطه
pراهقHضمان مرافقة األسرة والطفل وا -

- إعـــــــداد اHـــــشـــــــروع الــــــبــــــيــــــداغــــــوجـي والــــــتــــــربـــــوي
pكيفةHللمؤسسة وكذا التربية البدنية والرياضية ا

- تـطـويــر نـشــاطـات ثـقــافـيــة وتـرفـيــهـيــة والـتـســلـيـة
pWعوقHا WراهقHالئمة جتاه األطفال واHا

- دعـم إدمــــاج األطــــفـــــال واHــــراهــــقـــــW اHــــعـــــوقــــW في
الــــوسـط اHـــــدرسي الـــــعـــــادي و/أو في الـــــتـــــكـــــوين اHـــــهـــــني

pوضمان متابعتهم
- تــــنــــمـــــيــــة الــــشـــخـــــصــــيــــة واالتــــصــــال واالنــــســــجـــام
االجـــتــمـــاعي لــــدى الـــطــــفـل واHــــراهق وضــــمـــان مــــرافـــقــة

أسرتهما ومحيطهما.  

الفصل الثانيالفصل الثاني
الـتنـظــيم والســير الـتنـظــيم والســير 

اHـاداHـادّة ة 15 : : يـسـير اHـؤسـسـات مجـلس إدارة ويـديـرها
مدير وتزود �جلس  نفسي بيداغوجي. 

اHـاداHـادّة ة 16 : : يــحـــدد الـتــنــظــيـم الـداخــلي لــلـمـــؤســسـات
بـقـرار مـشـتـرك بـW الـوزيـر اHـكـلف بـالـتـضـامن الـوطـني

ووزير اHالية والسلطة اHكلفة بالوظيفة العمومية. 

اHاداHادّة ة 17 : : يحـدد الوزيـر اHكلف بالـتضامن الوطني
النظام الداخلي النموذجي للمؤسسات.

اHــاداHــادّة ة 18 : : تـــعـــمـل اHـــؤســــســـات بـــالــنـــظـــام الــداخـــلي
ونصف الداخلي و/أو اخلارجي.

القسم األولالقسم األول
مجلــس اإلدارةمجلــس اإلدارة

19 : :  يـــتــــكـــون مـــجــــلس إدارة اHـــؤســــســـة الـــذي اHــاداHــادّة ة 
يرأسه الوالي أو �ثله �ا يأتي : 

- �ثل عن مـديريـة النـشاط االجـتمـاعي والتـضامن
pللوالية

pثل عن مديرية التربية للوالية� -
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pثل عن مديرية الصحة والسكان للوالية�  -
WـهــنــيـHــثل عن مــديــريـة الــتــكـويـن والـتــعــلـيـم ا�  -

pللوالية
pثل عن مديرية الشباب والرياضة للوالية�  -

-  �ــثـل عن مــديـــريــة الــشـــؤون الــديــنـــيــة واألوقــاف
pللوالية

-  �ثل عن مـستخدمـي التعلـيم للمـؤسسة يـنتخبه
pنظراؤه

-  �ثل عن مستخـدمي التربية للمـؤسسة ينتخبه
pنظراؤه

-  �ــــثل عن اHــــســـتـــخـــدمـــW اإلداريــــW لـــلـــمـــؤســـســـة
pينتخبه نظراؤه

-  �ثلW (2) عن جمعيـة أولياء األطفال العاملة في
نـفس مـجـال نـشـاطـات اHـؤسـسـة يـعـيـنـهـمـا مـديـر الـنـشاط

pاالجتماعي والتضامن للوالية
-  �ـثلW (2) عن اجلـمـعـيـة الـعـامـلـة في نـفـس مـجال
نـشـاطـات اHــؤسـسـة يـعـيـنــهـمـا مـديـر الـنــشـاط االجـتـمـاعي

 pوالتضامن للوالية

{ــكن مـجـلس اإلدارة أن يـسـتــعـW بـكل شـخص كفء
{كنه أن يساعده في أشغاله.

يـحــضـر مــديـر اHـؤســسـة اجـتــمـاعــات مـجـلس اإلدارة
بصوت استشاري ويتولى أمانته. 

اHاداHادّة ة 20 : : يعـW الـوالي أعـضاء مجلـس اإلدارة بناء
عـلى اقـتـراح مـن السـلطات واHنظـمات التابـعW لها Hدة

ثالث (3) سنوات قابلة للتجديد.

وفي حـالة انـقـطـاع عـهدة أحـد أعـضـاء مـجلس اإلدارة
يتم تـعـويـضه حسب  األشـكـال نـفسـهـا ويسـتـخـلفه الـعـضو

اجلديد اHعW إلى غاية انتهاء العهدة.  

تـنـتهـي عهـدة أعـضـاء مـجلـس اإلدارة اHعـيـنـW بـحكم
صفتهم بانتهاء هذه األخيرة.            

Wــادّة ة 21 : : يـتــداول مــجــلس اإلدارة طــبــقــا لــلــقــوانـHــاداHا
والتنظيمات اHعمول بهاp ال سيما فيما يأتي:

pالنظام الداخلي للمؤسسة -
pؤسسةHبرامج نشاطات ا -

pؤسسة وحساباتهاHمشروع ميزانية ا -
pالصفقات والعقود واالتفاقات واالتفاقيات -

- اقــتـنــاء األمالك اHــنـقــولـة والــعــقـاريــة  والـتــصـرف
pفيها

pقبول الهبات والوصايا أو رفضها -

pؤسسةHمشاريع تهيئة وتوسيع ا -

- الــتــقــريــر الـســنــوي عن نــشــاطــات اHــؤســســة الـذي
pديرHيعده ا

- كـل اHـسـائل اHــتـعــلـقـة �ــهـام اHـؤســسـة وتــنـظـيــمـهـا
وسيرها. 

اHــــاداHــــادّة ة 22 : : يـــجـــتـــمـع مـــجـــلس اإلدارة مـــرتـــW (2) في
السنةp في دورة عاديةp بناء على استدعاء من رئيسه.

و{ــكـنه أن يــجـتــمع في دورة غــيـر عــاديــة بـنــاء عـلى
طـــــلب مـن رئـــــيـــــسه أو مـن ثـــــلـــــثي (3/2) أعـــــضـــــائـه أو من

السلطة الوصية.

اHـاداHـادّة ة 23 : : تـوجه االســتـدعــاءات الـشــخـصــيـة ألعــضـاء
مـجـلس اإلدارة مـرفـقة بـجـدول األعـمـال خـمـسـة عـشر (15)
يومـا عـلى األقل قـبل تـاريخ االجتـمـاع و{كـن تقـلـيص هذا
األجل فـي الـدورات غـير الـعـاديـة دون أن يـقل عـن ثـمـانـية

(8) أيام.

اHــــــــاداHــــــــادّة ة 24 : : ال تــــــــصـح مـــــــداوالت مــــــــجــــــــلس اإلدارة إال
بحضور نصف أعضائه.

وإذا لم يكتمل الـنصابp يجتـمع مجلس اإلدارة بعد
اســتـدعــاء ثــان خالل الــثــمــانــيـة (8) أيــام اHــوالــيــة لـتــاريخ
االجتـماع اHـؤجل وتصح مـداوالته مهمـا يكن عـدد األعضاء

احلاضرين.

تـــتـــخــذ قـــرارات مـــجـــلس اإلدارة بـــأغــلـــبـــيـــة أصــوات
pوفي حـــالـــة تــســـاوي عـــدد األصــوات pاألعــضـــاء احلـــاضـــرين

يكون صوت الرئيس مرجحا.

25 : :  تـــــــــدون مــــــــداوالت مـــــــجــــــــلـس اإلدارة في اHــــــاداHــــــادّة ة 
مــحــاضـر وتــسـجـل في سـجـل خـاص يــرقــمه ويـؤشــر عــلـيه

رئيس مجلس اإلدارة.

يـوقع الـرئـيس وأمـW اجلـلسـة مـحـاضـر االجـتـمـاعات
ثـم تــرسـل إلى الـــســـلـــطـــة الـــوصــيـــة وإلـى أعـــضــاء مـــجـــلس

اإلدارة.

تـــــكــــون مــــداوالت مــــجـــــلس اإلدارة نــــافـــــذة بــــعــــد أجل
ثالثW (30) يــــومـــــا ابــــتــــداء من إرســـــالــــهــــا إلـى الــــســــلــــطــــة
الــوصــيــة إال في حــالـة اعــتــراض صــريح مــبــلغ في غــضـون

هذا األجل.
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القسم الثانيالقسم الثاني
اHديراHدير

اHـاداHـادّة ة 26 : : يــعـW مـديــر اHـؤسـســة بـقــرار من الـوزيـر
اHكلف بالتضامن الوطني.

وتنهى مهامه حسب األشكال نفسها.

اHاداHادّة ة 27 : : يضمن اHدير سير اHؤسسة.

ويكلف بهذه الصفة �ا يأتي :
pتنفيذ مداوالت مجلس اإلدارة -

- تـمـثيـل اHـؤسـسـة أمام الـعـدالـة وفـي جمـيـع أعـمال
pدنيةHاحلياة ا

- إعــداد مـــشــروع مــيــزانــيـــة اHــؤســســة وحـــســابــاتــهــا
    pوتقد{هما جمللس اإلدارة للتداول فيهما

- إعــداد بـــرامج الــنـــشــاطـــات واحلــصـــيــلـــة الــســـنــويــة
pللمؤسسة

- إبرام كل صـفقة أو عـقد أو اتـفاق أو اتفـاقية طـبقا
pعمول بهماHللتشريع والتنظيم ا

- تعـيـW اHسـتـخدمـW الذيـن لم يتـقرر بـشـأنهم ªط
pآخر Wتعي

- �ـارسة الـسلطـة السـلّمـية عـلى جمـيع مسـتخدمي
pعمول بهHؤسسة طبقا للتنظيم اHا

- إعداد تقرير عن  نشاطات اHؤسسة.

وهو اآلمر بصرف ميزانية اHؤسسة.

القسم الثالثالقسم الثالث
اجمللس النفسي البيداغوجياجمللس النفسي البيداغوجي

28 : : يـــكـــلـف اجملـــلس الــــنـــفـــسي الــــبـــيـــداغـــوجي اHــاداHــادّة ة 
بـــدراســة  اHـــســـائل اHـــرتـــبـــطـــة بـــالــتـــكـــفل وبـــالـــنـــشـــاطــات
الــبــيـــداغــوجــيــة وبـــبــرامج ومـــنــاهج وتــقـــنــيــات الـــتــربــيــة

والتعليم اHتخصصW وإبداء رأيه فيها.

كــــمـــــا يــــكــــلـف أيــــضــــا بـــــضــــمــــان مـــــتــــابــــعـــــة األطــــفــــال
واHــراهـقــW اHــعــوقـW وتــقــيــيــمـهـم وتـوجــيــهــهم في مــجـال

الدعم الطبي والنفسي والتربوي  والتكوين. 

ويكلفp بهذه الصفةp ال سيما �ا يأتي:
- دراسـة وتنـسيق بـرامج الـنشـاطات الـبيـداغوجـية

pومتابعة تنفيذها
pالئمة وتنفيذهاHاقتراح تقنيات التكفل ا -

- مـــتــــابـــعـــة نــــشـــاطــــات مالحـــظــــة وتـــوجـــيـه األطـــفـــال
pWستقبلHا WراهقHوا

- البت في قبول األطـفال واHراهقW اHـعوقW بناء
pعلى ملف طبي وإداري

- تـقـد� االقـتـراحـات والـتـوصـيـات حول كـل اHسـائل
التي تخص مهام اHؤسسة وتنظيمها وسيرها.

pــجـــلـس الــنــفـسي الـبــيـداغـوجيHـادّة ة 29 : : يــضـم اHـاداHا
ما يأتي:

pرئيسا pؤسسةHمدير ا -
pنفساني تربوي -
pنفساني عيادي -

pنفساني في تصحيح النطق والتعبير اللغوي -
- أســتـــاذ تــعــلـــيم مــتـــخــصـص لــلــمـــؤســســـة يــنــتـــخــبه

pنظراؤه
- مـــعــلـم تــعـــلـــيم مـــتـــخـــصص لـــلـــمــؤســـســـة يـــنـــتــخـــبه

pنظراؤه
pطبيب -

- مـربـيW (2) مـتـخـصــصـW لـلـمـؤسـسـة يــنـتـخـبـهـمـا
pنظراؤهما

p(ة)مساعد(ة) اجتماعي -
- مــســاعـــد احلــيــاة الـــيــومــيــة لـــلــمــؤســـســةp يــنـــتــخــبه

pنظراؤه
- �رض(ة).

{كن أن يـستـعW اجمللس الـنفسـي البيـداغوجي بكل
شخص كفء من شأنه أن يساعده في أشغاله.

اHــــاداHــــادّة ة 30 : : يـــعــــW مـــديـــر اHــــؤســـســــة أعـــضــــاء اجملـــلس
النفسي البيداغوجي  Hدة سنة (1) قابلة للتجديد.

و في حالـة انقـطاع عهـدة أحد األعضـاء يتم تـعويضه
حسب األشكال نفسها لبقية العهدة.

اHـاداHـادّة ة 31 : : يـجـتمع اجملـلس الـنـفسي الـبـيـداغوجي كل
ثالثـة (3) أشــهــر في دورة عــاديــة بــنــاء عـلـى اســتـدعــاء من

رئيسه.

و{ــكـنه أن يــجـتــمع في دورة غــيـر عــاديــة بـنــاء عـلى
طلب من رئيسه أو من ثلثي(3/2) أعضائه.

اHـاداHـادّة ة 32 : : يــحـدد الـرئــيس جـدول أعــمـال اجـتــمـاعـات
اجمللس  النفسي البيداغوجي.
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اHـاداHـادّة ة 33 : : تـوجه االســتـدعــاءات الـشــخـصــيـة ألعــضـاء
اجملـلس مرفقـة بجدول األعـمال ثمـانية (8) أيـام على األقل

قبل تاريخ االجتماع. 

اHــــاداHــــادّة ة 34 : : ال تــــصـح مــــداوالت اجملـــــلس إال بـــــحــــضــــور
نصف أعضائه على األقل.

وإذا لم يـكــتـمل الـنــصـابp يـجــتـمع اجملــلس من جـديـد
في أجل ثــــمـــانـــيـــة (8) أيـــام ابـــتـــداء مـن تـــاريخ االجـــتـــمـــاع
اHـؤجل وتــصح حـيــنـئـذ مــداوالته مـهــمـا يـكن عــدد األعـضـاء

احلاضرين.

تــتــخــذ قــرارات اجملــلس بـــأغــلــبــيــة أصــوات األعــضــاء
احلـاضرينp وفي حـالة تسـاوي عدد األصواتp يـكون صوت

الرئيس مرجحا.

35 : : تـــــــدون آراء واقـــــــتــــــــراحـــــــات اجملـــــــلـس في اHــــــاداHــــــادّة ة 
مـــحـــاضـــر يــوقـــعـــهــا الـــرئـــيس وتـــســجـل في ســـجل يـــرقــمه

ويؤشر عليه مدير اHؤسسة.

يــعـد اجملـلس الــنـفــسي الـبـيــداغـوجي تــقـريـرا ســنـويـا
يـقّـيم فـيه نــشـاطـاته ويـقـتــرح اإلجـراءات الـتي من شـأنـهـا

حتسW اخلدمات اHقدمة من اHؤسسة اHذكورة.  

الفصل الثالثالفصل الثالث
أحـكـــام مـالـــيةأحـكـــام مـالـــية

اHـاداHـادّة ة 36 : : يـعـرض مـشـروع مـيـزانـيـة اHـؤسـسـة الـذي
يـــعـــده اHـــديـــر عـــلى مـــجـــلس اإلدارة لـــلـــمـــداولـــة. ثم يـــرسل

للسلطة الوصية وإلى وزير اHالية للموافقة عليه. 

اHــاداHــادّة ة 37 : : تـــشـــتــمـل مــيـــزانــيـــة اHـــؤســســـة عـــلى بــاب
لإليرادات وباب للنفقات :

- في باب اإليرادات :- في باب اإليرادات :
pمنوحة من الدولةHاإلعانات ا -

pمساهمات اجلماعات احمللية -

- مـــســاهـــمــات اHـــؤســســـات والــهـــيــئـــات الــعـــمــومـــيــة
pعمول بهماHواخلاصة طبقا للتشريع والتنظيم ا

pالهبات والوصايا -

- كل اHوارد األخرى اHرتبطة بنشاط اHؤسسة.

- في باب النفقات :- في باب النفقات :

pنفقات التسيير -

pنفقات التجهيز -

- كل النفقات األخرى الضرورية لتحقيق أهدافها.

اHاداHادّة ة 38 : : تمـسـك محـاسـبة اHــؤسسـة طـبقا لـقواعد
احملـــاســـبـــة الـــعــــمـــومـــيـــة وتـــســــنـــد إدارة األمـــوال إلى عـــون

محاسب يعينه أو يعتمده وزير اHالية.

اHاداHادّة ة 39 : :  يتولى اHراقـبة اHالية للمؤسسة مراقب
مالي يعW طبقا للتشريع والتنظيم اHعمول بهما.

اHــــاداHــــادّة ة 40 : : تـــــلــــغـى جــــمـــــيع األحـــــكــــام اخملـــــالــــفـــــة لــــهــــذا
اHــرسـومp ال سـيـمـا أحــكـام اHـرسـوم رقم 80-59 اHـؤرخ في
21 ربـــيع الـــثـــاني عــام 1400 اHــوافق 8 مـــارس ســـنــة 1980

واHــتــضــمن إحــداث اHــراكـز الــطــبــيــة الـتــربــويــة واHــراكـز
اHـــتــخــصــصـــة في تــعــلـــيم األطــفــال اHـــعــوقــW وتــنـــظــيــمــهــا

وسيرها.

اHاداHادّة ة 41 :  : ينشر هـذا اHرسوم في اجلريـدة الرّسميّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ{قراطيّة الشّعبيّة.

حــــرّر بــــاجلــــزائــــر في 10 صــــفــــر عــــام 1433 اHــــوافق 4
يناير سنة 2012.

أحمد أويحيىأحمد أويحيى

اHلحق األولاHلحق األول
قائمة مدارس األطفال اHعوقW بصرياقائمة مدارس األطفال اHعوقW بصريا

مقر اHؤسسةمقر اHؤسسة تسمية اHؤسسةتسمية اHؤسسة

بلدية أدرار- والية أدرار
بلدية الشلف - والية الشلف

بلدية األغواط - والية األغواط

مدرسة األطفال اHعوقW بصريا ألدرار
مدرسة األطفال اHعوقW بصريا للشلف
مدرسة األطفال اHعوقW بصريا لألغواط
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اHلحق األول (تابع)اHلحق األول (تابع)

مقر اHؤسسةمقر اHؤسسة تسمية اHؤسسةتسمية اHؤسسة

بلدية أم البواقي - والية أم البواقي
بلدية باتنة - والية  باتنة

بلدية بسكرة - والية بسكرة
بلدية بشار - والية بشار

بلدية تيزي وزو - والية تيزي وزو
بلدية العاشور- والية اجلزائر

بلدية اجللفة - والية اجللفة
بلدية سطيف - والية سطيف

بلدية عW احلجر - والية سعيدة
بلدية الزفيزف - والية سيدي بلعباس

بلدية عنابة - والية عنابة
بلدية قسنطينة - والية قسنطينة

بلدية اHسيلة - والية اHسيلة
بلدية معسكر - والية معسكر

بلدية عW الترك - والية وهران
بلدية برج بوعريريج - والية برج بوعريريج

بلدية برج منايل - والية بومرداس
بلدية الطارف - والية الطارف

بلدية الوادي - والية الوادي
بلدية شلغوم العيد - والية ميلة

بلدية مشرية - والية النعامة

مدرسة األطفال اHعوقW بصريا ألم البواقي
مدرسة األطفال اHعوقW بصريا لباتنة

مدرسة األطفال اHعوقW بصريا لبسكرة
مدرسة األطفال اHعوقW بصريا لبشار

مدرسة األطفال اHعوقW بصريا لتيزي وزو 
مدرسة األطفال اHعوقW بصريا للعاشور
مدرسة األطفال اHعوقW بصريا للجلفة

مدرسة األطفال اHعوقW بصريا لسطيف
مدرسة األطفال اHعوقW بصريا لعW احلجر
مدرسة األطفال اHعوقW بصريا للزفيزف

مدرسة األطفال اHعوقW بصريا لعنابة
مدرسة األطفال اHعوقW بصريا لقسنطينة
مدرسة األطفال اHعوقW بصريا للمسيلة
مدرسة األطفال اHعوقW بصريا Hعسكر

مدرسة األطفال اHعوقW بصريا لعW الترك
مدرسة األطفال اHعوقW بصريا لبرج بوعريريج

مدرسة األطفال اHعوقW بصريا لبرج منايل
مدرسة األطفال اHعوقW بصريا للطارف 
مدرسة األطفال اHعوقW بصريا للوادي

مدرسة األطفال اHعوقW بصريا لشلغوم العيد 
مدرسة األطفال اHعوقW بصريا Hشرية

اHلحق اHلحق 2
قائمة مدارس األطفال اHعوقW سمعياقائمة مدارس األطفال اHعوقW سمعيا

مقر اHؤسسةمقر اHؤسسة تسمية اHؤسسةتسمية اHؤسسة

بلدية أدرار- والية أدرار 
بلدية الشطية - والية الشلف 

مدرسة األطفال اHعوقW سمعيا ألدرار
مدرسة األطفال اHعوقW سمعيا للشطية 
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اHلحق اHلحق 2  (تابع)  (تابع)

مقر اHؤسسةمقر اHؤسسة تسمية اHؤسسةتسمية اHؤسسة

بلدية الشلف - والية الشلف 
بلدية األغواط - والية األغواط

بلدية أم البواقي - والية أم البواقي 
بلدية باتنة - والية باتنة 

بلدية بجاية - والية بجاية 
بلدية بسكرة - والية بسكرة 

بلدية أوالد جالل - والية بسكرة 
بلدية البليدة - والية البليدة 

بلدية البويرة - والية البويرة 
بلدية  تامنغست - والية تامنغست 

بلدية بكارية - والية تبسة 
بلدية تلمسان - والية تلمسان 

بلدية سوقر - والية تيارت 
بلدية اجلزائر الوسطى - والية اجلزائر 

بلدية براقي - والية اجلزائر 
بلدية احملمدية - والية اجلزائر 

بلدية جيجل - والية جيجل 
بلدية سطيف - والية سطيف 

بلدية سعيدة - والية سعيدة 
بلدية القل - والية سكيكدة 

بلدية سيدي بلعباس - والية سيدي بلعباس 
بلدية البوني - والية عنابة 

بلدية قاHة - والية قاHة
بلدية قسنطينة - والية قسنطينة 

بلدية بني سليمان - والية اHدية 
بلدية احلجاج - والية مستغا¬ 

بلدية اHسيلة - والية اHسيلة 
بلدية ورقلة - والية ورقلة 

بلدية وهران - والية وهران 

مدرسة األطفال اHعوقW سمعيا للشلف
مدرسة األطفال اHعوقW سمعيا لألغواط

مدرسة األطفال اHعوقW سمعيا ألم البواقي
مدرسة األطفال اHعوقW سمعيا لباتنة
مدرسة األطفال اHعوقW سمعيا لبجاية
مدرسة األطفال اHعوقW سمعيا لبسكرة

مدرسة األطفال اHعوقW سمعيا ألوالد جالل 
مدرسة األطفال اHعوقW سمعيا للبليدة
مدرسة األطفال اHعوقW سمعيا للبويرة

مدرسة األطفال اHعوقW سمعيا لتامنغست
مدرسة األطفال اHعوقW سمعيا لبكارية
مدرسة األطفال اHعوقW سمعيا لتلمسان
مدرسة األطفال اHعوقW سمعيا لسوقر

مدرسة األطفال اHعوقW سمعيا للجزائرالوسطى 
مدرسة األطفال اHعوقW سمعيا لبراقي

مدرسة األطفال اHعوقW سمعيا للمحمدية
مدرسة األطفال اHعوقW سمعيا جليجل

مدرسة األطفال اHعوقW سمعيا لسطيف
مدرسة األطفال اHعوقW سمعيا لسعيدة

مدرسة األطفال اHعوقW سمعيا للقل
مدرسة األطفال اHعوقW سمعيا لسيدي بلعباس

مدرسة األطفال اHعوقW سمعيا للبوني
مدرسة األطفال اHعوقW سمعيا لقاHة

مدرسة األطفال اHعوقW سمعيا لقسنطينة
مدرسة األطفال اHعوقW سمعيا لبني سليمان

مدرسة األطفال اHعوقW سمعيا للحجاج
مدرسة األطفال اHعوقW سمعيا للمسيلة
مدرسة األطفال اHعوقW سمعيا لورقلة
مدرسة األطفال اHعوقW سمعيا لوهران
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اHلحق اHلحق 2  (تابع)  (تابع)

مقر اHؤسسةمقر اHؤسسة تسمية اHؤسسةتسمية اHؤسسة

بلدية البيض - والية البيض 
بلدية برج بوعريريج - والية برج بوعريريج

بلدية ابن مهيدي - والية الطارف 
بلدية تيسيمسيلت - والية تيسمسيلت

بلدية خنشلة - والية خنشلة
بلدية التاورة - والية سوق اهراس

بلدية حجوط - والية تيبازة 
بلدية فرجيوة - والية ميلة 

بلدية عW الدفلى - والية عW الدفلى
بلدية عW تموشنت - والية عW تموشنت

بلدية متليلي - والية غرداية
بلدية غليزان - والية غليزان 

مدرسة األطفال اHعوقW سمعيا للبيض
مدرسة األطفال اHعوقW سمعيا لبرج بوعريريج

مدرسة األطفال اHعوقW سمعيا البن مهيدي 
مدرسة األطفال اHعوقW سمعيا لتيسمسيلت

مدرسة األطفال اHعوقW سمعيا خلنشلة
مدرسة األطفال اHعوقW سمعيا للتاورة
مدرسة األطفال اHعوقW سمعيا حلجوط

مدرسة األطفال اHعوقW سمعيا لفرجيوة 
مدرسة األطفال اHعوقW سمعيا لعW الدفلى

مدرسة األطفال اHعوقW سمعيا لعW تموشنت
مدرسة األطفال اHعوقW سمعيا Hتليلي 
مدرسة األطفال اHعوقW سمعيا لغليزان

اHلحق اHلحق 3
قائمة اHراكز النفسية البيداغوجية لألطفال اHعوقW حركياقائمة اHراكز النفسية البيداغوجية لألطفال اHعوقW حركيا

مقر اHؤسسةمقر اHؤسسة تسمية اHؤسسةتسمية اHؤسسة

بلدية الشطية - والية الشلف 

بلدية عW البيضاء - والية أم البواقي 

بلدية اجللفة - والية اجللفة

بلدية جيجل - والية جيجل

بلدية تيسمسيلت - والية تيسمسيلت

بلدية غليزان - والية غليزان

اHــركـز الــنــفــسي الــبـيــداغــوجي لألطــفــال اHــعـوقــW حــركــيـا
للشطية 

اHــركـز الــنــفــسي الــبـيــداغــوجي لألطــفــال اHــعـوقــW حــركــيـا
لعW البيضاء

اHــركـز الــنــفــسي الــبـيــداغــوجي لألطــفــال اHــعـوقــW حــركــيـا
للجلفة

اHــركـز الــنــفــسي الــبـيــداغــوجي لألطــفــال اHــعـوقــW حــركــيـا
جليجل

اHــركـز الــنــفــسي الــبـيــداغــوجي لألطــفــال اHــعـوقــW حــركــيـا
لتيسمسيلت

اHــركـز الــنــفــسي الــبـيــداغــوجي لألطــفــال اHــعـوقــW حــركــيـا
لغليزان
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اHلحق اHلحق 4
قائمة اHراكز قائمة اHراكز النفسيةالنفسية البيداغوجية لألطفال اHعوقW ذهنيا البيداغوجية لألطفال اHعوقW ذهنيا

مقر اHؤسسةمقر اHؤسسة تسمية اHؤسسةتسمية اHؤسسة

بلدية أدرار - والية أدرار

بلدية تنس - والية الشلف 

بلدية الشلف - والية الشلف

بلدية وادي الفضة - والية الشلف

بلدية األغواط - والية األغواط

بلدية أم البواقي - والية أم البواقي

بلدية عW البيضاء - والية أم البواقي   

بلدية عW مليلة - والية أم البواقي   

بلدية عW الكرشة - والية أم البواقي   

بلدية باتنة - والية باتنة 

بلدية باتنة - والية باتنة 

بلدية بريكة - والية باتنة

بلدية أريس - والية باتنة

بلدية مروانة - والية باتنة

بلدية آقبو - والية بجاية 

بلدية تيمزريط - والية بجاية

بلدية بجاية - والية بجاية

بلدية بسكرة - والية بسكرة

بلدية بسكرة - والية بسكرة

بلدية أوالد جالل - والية بسكرة

بلدية بشار - والية بشار

بلدية بشار- والية بشار

بلدية البوينان - والية البليدة

بلدية موزاية - والية البليدة

بلدية البويرة - والية البويرة

بلدية تامنغست - والية تامنغست

اHركز النفسي البيداغوجي لألطفال اHعوقW ذهنيا ألدرار

اHركز النفسي البيداغوجي لألطفال اHعوقW ذهنيا لتنس

اHركز النفسي البيداغوجي لألطفال اHعوقW ذهنيا للشلف

اHركز النفسي البيداغوجي لألطفال اHعوقW ذهنيا لوادي الفضة

اHركز النفسي البيداغوجي لألطفال اHعوقW ذهنيا لألغواط

اHركز النفسي البيداغوجي لألطفال اHعوقW ذهنيا ألم البواقي  

اHركز النفسي البيداغوجي لألطفال اHعوقW ذهنيا لعW البيضاء

اHركز النفسي البيداغوجي لألطفال اHعوقW ذهنيا لعW مليلة

اHركز النفسي البيداغوجي لألطفال اHعوقW ذهنيا لعW الكرشة

اHركز النفسي البيداغوجي لألطفال اHعوقW ذهنيا  لباتنة - 1

 اHركز النفسي البيداغوجي لألطفال اHعوقW ذهنيا  لباتنة - 2

 اHركز النفسي البيداغوجي لألطفال اHعوقW ذهنيا لبريكة

 اHركز النفسي البيداغوجي لألطفال اHعوقW ذهنيا  ألريس

 اHركز النفسي البيداغوجي لألطفال اHعوقW ذهنيا Hروانة

اHركز النفسي البيداغوجي لألطفال اHعوقW ذهنيا آلقبو

اHركز النفسي البيداغوجي لألطفال اHعوقW ذهنيا لتيمزريط

اHركز النفسي البيداغوجي لألطفال اHعوقW ذهنيا لبجاية

اHركز النفسي البيداغوجي لألطفال اHعوقW ذهنيا لبسكرة - 1

اHركز النفسي البيداغوجي لألطفال اHعوقW ذهنيا لبسكرة - 2

اHركز النفسي البيداغوجي لألطفال اHعوقW ذهنيا ألوالد جالل

اHركز النفسي البيداغوجي لألطفال اHعوقW ذهنيا لبشار - 1

اHركز النفسي البيداغوجي لألطفال اHعوقW ذهنيا لبشار - 2

اHركز النفسي البيداغوجي لألطفال اHعوقW ذهنيا للبوينان

اHركز النفسي البيداغوجي لألطفال اHعوقW ذهنيا Hوزاية

اHركز النفسي البيداغوجي لألطفال اHعوقW ذهنيا للبويرة

اHركز النفسي البيداغوجي لألطفال اHعوقW ذهنيا لتامنغست



23 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 05 5 ربيع األول عام   ربيع األول عام  1433 هـ هـ
29 يناير  سنة   يناير  سنة  2012 م م

اHلحق اHلحق 4  (تابع) (تابع)

مقر اHؤسسةمقر اHؤسسة تسمية اHؤسسةتسمية اHؤسسة

بلدية تبسة - والية تبسة

بلدية الرمشي - والية تلمسان

بلدية السواني - والية تلمسان

بلدية تلمسان - والية تلمسان

بلدية مغنية - والية تلمسان

بلدية سيدي جياللي - والية تلمسان

بلدية مهدية - والية تيارت

بلدية تيارت - والية تيارت

بلدية تيزي وزو - والية تيزي وزو

بلدية بئرخادم - والية اجلزائر

بلدية عW طاية - والية اجلزائر

بلدية بولوغW بن زيري - والية اجلزائر

بلدية الدويرة - والية اجلزائر

بلدية اHدنية - والية اجلزائر

بلدية احلراش - والية اجلزائر

بلدية حيدرة - والية اجلزائر

بلدية الرويبة - والية اجلزائر

بلدية باش جراح - والية اجلزائر

بلدية اجللفة - والية اجللفة

بلدية عW وسارة - والية اجللفة

بلدية الطاهير - والية جيجل

بلدية جيجل - والية جيجل

بلدية العلمة - والية سطيف

بلدية سطيف - والية سطيف

بلدية حمام السخنة - والية سطيف

بلدية احلساسنة - والية سعيدة

بلدية سعيدة - والية سعيدة

اHركز النفسي البيداغوجي لألطفال اHعوقW ذهنيا لتبسة

اHركز النفسي البيداغوجي لألطفال اHعوقW ذهنيا للرمشي

اHركز النفسي البيداغوجي لألطفال اHعوقW ذهنيا للسواني

اHركز النفسي البيداغوجي لألطفال اHعوقW ذهنيا لتلمسان

اHركز النفسي البيداغوجي لألطفال اHعوقW ذهنيا Hغنية

اHركز النفسي البيداغوجي لألطفال اHعوقW ذهنيا لسيدي جياللي

اHركز النفسي البيداغوجي لألطفال اHعوقW ذهنيا Hهدية

اHركز النفسي البيداغوجي لألطفال اHعوقW ذهنيا لتيارت

اHركز النفسي البيداغوجي لألطفال اHعوقW ذهنيا لتيزي وزو

اHركز النفسي البيداغوجي لألطفال اHعوقW ذهنيا لبئرخادم

اHركز النفسي البيداغوجي لألطفال اHعوقW ذهنيا لعW طاية

Wذهــنـيــا لـبـولـوغ WعــوقــHـركز الـنـفـسي الـبـيــداغــوجي لألطـفـــال اHا
بن زيري 

اHركز النفسي البيداغوجي لألطفال اHعوقW ذهنيا للدويرة

اHركز النفسي البيداغوجي لألطفال اHعوقW ذهنيا للمدنية

اHركز النفسي البيداغوجي لألطفال اHعوقW ذهنيا للحراش

اHركز النفسي البيداغوجي لألطفال اHعوقW ذهنيا حليدرة

اHركز النفسي البيداغوجي لألطفال اHعوقW ذهنيا للرويبة

اHركز النفسي البيداغوجي لألطفال اHعوقW ذهنيا لباش جراح

اHركز النفسي البيداغوجي لألطفال اHعوقW ذهنيا للجلفة

اHركز النفسي البيداغوجي لألطفال اHعوقW ذهنيا لعW وسارة

اHركز النفسي البيداغوجي لألطفال اHعوقW ذهنيا للطاهير

اHركز النفسي البيداغوجي لألطفال اHعوقW ذهنيا جليجل

اHركز النفسي البيداغوجي لألطفال اHعوقW ذهنيا للعلمة

اHركز النفسي البيداغوجي لألطفال اHعوقW ذهنيا لسطيف

اHركز النفسي البيداغوجي لألطفال اHعوقW ذهنيا حلمام السخنة

اHركز النفسي البيداغوجي لألطفال اHعوقW ذهنيا للحساسنة

اHركز النفسي البيداغوجي لألطفال اHعوقW ذهنيا لسعيدة



5 ربيع األول عام   ربيع األول عام  1433 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 2405
29 يناير  سنة  يناير  سنة  2012 م م

اHلحق اHلحق 4  (تابع) (تابع)

مقر اHؤسسةمقر اHؤسسة تسمية اHؤسسةتسمية اHؤسسة

بلدية عزابة - والية سكيكدة

بلدية فلفلة - والية سكيكدة

بلدية سيدي بلعباس - والية سيدي بلعباس

بلدية عنابة - والية عنابة

بلدية عنابة - والية عنابة

بلدية البوني - والية عنابة

بلدية قاHة - والية قاHة

بلدية ديدوش مراد - والية قسنطينة

بلدية قسنطينة - والية قسنطينة

بلدية قسنطينة - والية قسنطينة

بلدية اخلروب - والية قسنطينة

بلدية اHدية - والية اHدية

بلدية تمسقيدة - والية اHدية

بلدية سيدي علي - والية مستغا¬

بلدية اHسيلة - والية اHسيلة

بلدية بوسعادة - والية اHسيلة

بلدية معسكر - والية معسكر

بلدية غريس - والية معسكر

بلدية احملمدية - والية معسكر

بلدية سيق - والية معسكر

بلدية توقرت - والية ورقلة

بلدية عW البيضاء - والية ورقلة

بلدية ورقلة - والية ورقلة

بلدية مسرغW - والية وهران

بلدية وهران - والية وهران

بلدية البيض - والية البيض

بلدية األبيض سيدي الشيخ - والية البيض

اHركز النفسي البيداغوجي لألطفال اHعوقW ذهنيا لعزابة

اHركز النفسي البيداغوجي لألطفال اHعوقW ذهنيا لفلفلة

اHركز النفسي البيداغوجي لألطفال اHعوقW ذهنيا لسيدي بلعباس

اHركز النفسي البيداغوجي لألطفال اHعوقW ذهنيا لعنابة - 1

اHركز النفسي البيداغوجي لألطفال اHعوقW ذهنيا لعنابة - 2

اHركز النفسي البيداغوجي لألطفال اHعوقW ذهنيا للبوني

اHركز النفسي البيداغوجي لألطفال اHعوقW ذهنيا لقاHة

اHركز النفسي البيداغوجي لألطفال اHعوقW ذهنيا لديدوش مراد

اHركز النفسي البيداغوجي لألطفال اHعوقW ذهنيا لقسنطينة - 1

اHركز النفسي البيداغوجي لألطفال اHعوقW ذهنيا لقسنطينة - 2

اHركز النفسي البيداغوجي لألطفال اHعوقW ذهنيا للخروب

اHركز النفسي البيداغوجي لألطفال اHعوقW ذهنيا للمدية

اHركز النفسي البيداغوجي لألطفال اHعوقW ذهنيا لتمسقيدة

اHركز النفسي البيداغوجي لألطفال اHعوقW ذهنيا لسيدي علي

اHركز النفسي البيداغوجي لألطفال اHعوقW ذهنيا للمسيلة

اHركز النفسي البيداغوجي لألطفال اHعوقW ذهنيا لبوسعادة

اHركز النفسي البيداغوجي لألطفال اHعوقW ذهنيا Hعسكر

اHركز النفسي البيداغوجي لألطفال اHعوقW ذهنيا لغريس

اHركز النفسي البيداغوجي لألطفال اHعوقW ذهنيا للمحمدية

اHركز النفسي البيداغوجي لألطفال اHعوقW ذهنيا لسيق

اHركز النفسي البيداغوجي لألطفال اHعوقW ذهنيا لتوقرت

اHركز النفسي البيداغوجي لألطفال اHعوقW ذهنيا لعW البيضاء

اHركز النفسي البيداغوجي لألطفال اHعوقW ذهنيا لورقلة

WسرغH ذهنيا WعوقHركز النفسي البيداغوجي لألطفال اHا

اHركز النفسي البيداغوجي لألطفال اHعوقW ذهنيا لوهران

اHركز النفسي البيداغوجي لألطفال اHعوقW ذهنيا للبيض

اHـركـز الـنــفــسي الـبــيــداغــوجي لـألطــفــال الــمــعــوقـW ذهـنـيـا لألبـيض
سيدي الشيخ



25 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 05 5 ربيع األول عام   ربيع األول عام  1433 هـ هـ
29 يناير  سنة   يناير  سنة  2012 م م

اHلحق اHلحق 4  (تابع) (تابع)

مقر اHؤسسةمقر اHؤسسة تسمية اHؤسسةتسمية اHؤسسة

بلدية جانت - والية إيليزي

بلدية رأس الوادي - والية برج بوعريريج

بلدية تيجالبW - والية بومرداس

بلدية عW العسل - والية الطارف

بلدية تندوف - والية تندوف

بلدية تيسمسيلت - والية تيسمسيلت

بلدية الوادي - والية الوادي

بلدية جامعة - والية الوادي

بلدية اHغير - والية الوادي

بلدية خنشلة - والية خنشلة

بلدية سوق أهراس - والية سوق أهراس

بلدية سدراتة - والية سوق أهراس

بلدية بواسماعيل - والية تيبازة

بلدية دواودة - والية تيبازة

بلدية فرجيوة - والية ميلة

بلدية ميلة - والية ميلة

بلدية ابن عالل - والية عW الدفلى

بلدية عW الدفلى - والية عW الدفلى

بلدية عW الصفراء - والية النعامة

بلدية مشرية - والية النعامة

بلدية عW تموشنت - والية عW تموشنت

بلدية اHنيعة - والية غرداية

بلدية ضاية بن ضحوة - والية غرداية

بلدية مازونة - والية غليزان

بلدية وادي رهيو - والية غليزان

بلدية وادي اجلمعة - والية غليزان

اHركز النفسي البيداغوجي لألطفال اHعوقW ذهنيا جلانت

اHركز النفسي البيداغوجي لألطفال اHعوقW ذهنيا لرأس الوادي

Wذهنيا لتيجالب WعوقHركز النفسي البيداغوجي لألطفال اHا

اHركز النفسي البيداغوجي لألطفال اHعوقW ذهنيا لعW العسل

اHركز النفسي البيداغوجي لألطفال اHعوقW ذهنيا لتندوف

اHركز النفسي البيداغوجي لألطفال اHعوقW ذهنيا لتيسمسيلت

اHركز النفسي البيداغوجي لألطفال اHعوقW ذهنيا للوادي

اHركز النفسي البيداغوجي لألطفال اHعوقW ذهنيا جلامعة

اHركز النفسي البيداغوجي لألطفال اHعوقW ذهنيا للمغير

اHركز النفسي البيداغوجي لألطفال اHعوقW ذهنيا خلنشلة

اHركز النفسي البيداغوجي لألطفال اHعوقW ذهنيا لسوق أهراس

اHركز النفسي البيداغوجي لألطفال اHعوقW ذهنيا لسدراتة

اHركز النفسي البيداغوجي لألطفال اHعوقW ذهنيا لبواسماعيل

اHركز النفسي البيداغوجي لألطفال اHعوقW ذهنيا لدواودة

اHركز النفسي البيداغوجي لألطفال اHعوقW ذهنيا لفرجيوة

اHركز النفسي البيداغوجي لألطفال اHعوقW ذهنيا Hيلة

اHركز النفسي البيداغوجي لألطفال اHعوقW ذهنيا البن عالل

اHركز النفسي البيداغوجي لألطفال اHعوقW ذهنيا لعW الدفلى

اHركز النفسي البيداغوجي لألطفال اHعوقW ذهنيا لعW الصفراء

اHركز النفسي البيداغوجي لألطفال اHعوقW ذهنيا Hشرية

اHركز النفسي البيداغوجي لألطفال اHعوقW ذهنيا لعW تموشنت

اHركز النفسي البيداغوجي لألطفال اHعوقW ذهنيا للمنيعة

اHـــركـز الـنــفــسي الــبــيــداغــوجــي لألطـفـــال اHـعـوقـW ذهنـيـــا لـضـايــة
بن ضحوة

اHركز النفسي البيداغوجي لألطفال اHعوقW ذهنيا Hازونة

اHركز النفسي البيداغوجي لألطفال اHعوقW ذهنيا لوادي رهيو

اHركز النفسي البيداغوجي لألطفال اHعوقW ذهنيا لوادي اجلمعة



5 ربيع األول عام   ربيع األول عام  1433 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 2605
29 يناير  سنة  يناير  سنة  2012 م م

"اHـــــادّة 2  : يــــفــــتح فـي كــــتــــابــــات اخلــــزيــــنــــة حــــســـاب
تــــخــــصــــيص خــــاص رقــــمه 109-302  وعــــنــــوانه "صــــنــــدوق
مكافحة التصحر وتنمية االقتصاد الرعوي والسهوب".
الوزير اHكلف بالـفالحة والتنميـة الريفية هواآلمر

الرئيسي بصرف هذا احلساب  .
يـــعـــمل مـــحـــافظ الـــغـــابــات بـــصـــفـــته اآلمـــر الـــثـــانــوي
بــالـصـرف بـالــنـسـبــة لـلـعــمـلـيــات الـتي يـتم تــنـفـيــذهـا عـلى

مستوى الوالية".

اHـاداHـادّة ة 3 :  :  ينشر هـذا اHرسوم في اجلريـدة الرّسميّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ{قراطيّة الشّعبيّة.

حــــرّر بــــاجلــــزائــــر في 15 صــــفــــر عــــام 1433 اHــــوافق 9
يناير سنة 2012.

أحمد أويحيىأحمد أويحيى
ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

مرسـوم تنـفيذي رقم مرسـوم تنـفيذي رقم 12-07 مؤرخ في  مؤرخ في 15 صـفر عام  صـفر عام 1433
9 يـــــنــــــايـــــر ســـــنـــــة  يـــــنــــــايـــــر ســـــنـــــة p2012 يــــــتـــــمـم اHـــــرســـــومp يــــــتـــــمـم اHـــــرســـــوم اHـــــوافـق اHـــــوافـق 
الـتـنــفـيـذي رقم الـتـنــفـيـذي رقم 03-145 اHــؤرخ فـي  اHــؤرخ فـي 26 مــحــرم عــام مــحــرم عــام
1424 اHــوافـق  اHــوافـق 29 مــــارس ســــنــة  مــــارس ســــنــة 2003  الــــذي يـــحــدد  الــــذي يـــحــدد

كـيــفـــيـــات تــســيــيــر حــــســـاب الــتــخــصـيــص اخلــاصكـيــفـــيـــات تــســيــيــر حــــســـاب الــتــخــصـيــص اخلــاص
رقـم رقـم 111-302 الــــذي عـــنـــوانـه "صـــنـــدوق الـــتـــنـــمـــيـــة الــــذي عـــنـــوانـه "صـــنـــدوق الـــتـــنـــمـــيـــة
الريفية واستصالح األراضي عن طريق االمتياز".الريفية واستصالح األراضي عن طريق االمتياز".

ــــــــــــــــــــــــــــــ

    pإنّ الوزير األول
- بــنــاء عــلى الــتــقــريــر اHــشــتــرك بــW وزيــر اHــالــيـة

pووزير الفالحة والتنمية الريفية
- وبـناء على الـدّستـورp ال سيّمـا اHادّتان 85-3 و125

p( الفقرة 2) منه
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 11-11 اHــــؤرخ في 16
شعـبان عام 1432 اHوافق 18 يولـيو سنة 2011 واHـتضمن
قــانـون اHــالـيـة الــتـكـمــيـلي لــسـنـة p2011 ال سـيــمـا اHـادة 44

pمنه
- و�ــــقــــتــــضـى اHــــرســــــوم الــــرئــــــاسي رقم 10 - 149
اHــــــؤرخ في 14  جـــمــــادى الـــثـــانـــيـــة عــــام 1431 اHــــوافق 28

 pأعضاء احلكومـة Wتضمن تعيHمايو سنة 2010 وا
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 03-145 اHؤرخ
في 26 مــــحــــرم عـــام 1424 اHــــوافق 29  مــــارس ســــنـــة 2003
الـذي يـحـدد كـيـفـيـات تـسـيـيـر حـسـاب الـتـخـصـيص اخلـاص
رقم 111-302 الــذي عـنــوانه "صــنـدوق الــتـنــمــيـة الــريـفــيـة
واســــــتـــــصـالح األراضـي عن طــــــريق االمــــــتــــــيــــــاز"p اHــــــعـــــدل

pتممHوا
pوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

مرسـوم تنـفيذي رقم مرسـوم تنـفيذي رقم 12-06 مؤرخ في  مؤرخ في 15 صـفر عام  صـفر عام 1433
9 يـــــنــــــايـــــر ســـــنـــــة  يـــــنــــــايـــــر ســـــنـــــة p2012 يــــــتـــــمـم اHـــــرســـــومp يــــــتـــــمـم اHـــــرســـــوم اHـــــوافـق اHـــــوافـق 
الـــــتــــنــــفـــــيــــذي رقـم الـــــتــــنــــفـــــيــــذي رقـم 02-248  اHـــــؤرخ في اHـــــؤرخ في 12 جــــمـــــادى جــــمـــــادى
األولــى عــــام األولــى عــــام 1423 اHــــوافـق  اHــــوافـق 23 يـــولـــيـــــو ســــنـــة  يـــولـــيـــــو ســــنـــة 2002
الــذي يـحـدد كـيـفــيات تـسـيـيـر حـــسـاب الـتـخـصيصالــذي يـحـدد كـيـفــيات تـسـيـيـر حـــسـاب الـتـخـصيص
اخلــــــــاص رقم اخلــــــــاص رقم 109-302 الــــــــذي عــــــــنــــــــوانـه "صــــــــنـــــــدوق الــــــــذي عــــــــنــــــــوانـه "صــــــــنـــــــدوق
مـــكــافـــحــة الـــتـــصــحـــر وتـــنــمـــيــة االقـــتـــصــاد الـــرعــويمـــكــافـــحــة الـــتـــصــحـــر وتـــنــمـــيــة االقـــتـــصــاد الـــرعــوي

والسهوب".والسهوب".

ــــــــــــــــــــــــــــــ

pإنّ الوزير األول
- بــنــاء عــلى الــتــقــريــر اHــشــتــرك بــW وزيــر اHــالــيـة

pووزير الفالحة والتنمية الريفية
- وبـناء على الـدّستـورp ال سيّمـا اHادّتان 85-3 و125

p( الفقرة 2) منه
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 11-11 اHــــؤرخ في 16
شعـبان عام 1432 اHوافق 18 يولـيو سنة 2011 واHـتضمن
قــانـون اHــالـيـة الــتـكـمــيـلي لــسـنـة p2011 ال سـيــمـا اHـادة 43

pمنه
- و�ـــــقـــــتـــــضـى اHـــــرســـــــوم الـــــرئـــــــاسـي رقم 149-10
اHــــــؤرخ في 14  جـــمــــادى الـــثـــانـــيـــة عــــام 1431 اHــــوافق 28

 pأعضاء احلكومـة Wتضمن تعيHمايو سنة 2010 وا
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 02-248 اHؤرخ
في 12 جــمــادى األولى عـام 1423 اHـوافق 23  يــولـيــو ســنـة
2002 الـذي يــحــدد كـيــفـيــات تــسـيــيــر حـســاب الـتــخــصـيص

اخلــاص رقم 109-302 الـــذي عـــنـــوانه "صـــنـــدوق مـــكـــافـــحـــة
الـتـصـحر وتـنـمـيـة االقـتـصـاد الـرعـوي والـسـهـوب"p اHـعدل

pتممHوا
pوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم  ما يأتي :يرسم  ما يأتي :
اHـاداHـادّة األولى :ة األولى : تـطبـيـقا ألحـكـام اHادة 43 من الـقانون
رقم 11-11 اHــــؤرخ في 16 شـــعــــبـــان عـــام 1432 اHــــوافق 18
يــولـيــو ســنـة 2011 واHــتــضـمن قــانــون اHــالـيــة الــتـكــمــيـلي
لــــســــنـــة p2011 يــــهـــدف هــــذا اHـــرســــوم إلى تــــتـــمــــيم أحــــكـــام
اHـــرســوم الـــتـــنــفـــيــذي رقم 02-248 اHــؤرخ في 12 جـــمــادى
األولى عــام 1423 اHــوافق 23  يــولـــيــو ســـنــة p2002 اHـــعــدل

واHتمم واHذكور أعاله.
اHـاداHـادّة ة 2 :  : تتمم أحكام اHادة 2 من اHرسـوم التنفيذي
رقـم 02-248 اHـــــــــؤرخ في 12 جـــــــــمـــــــــادى األولـى عــــــــام 1423
اHـوافق 23  يــولـيــو ســنـة p2002 اHــعــدل واHــتــمم واHــذكـور

أعالهp وحترر كما يأتي :
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يرسم  ما يأتي :يرسم  ما يأتي :

اHـاداHـادّة األولى :ة األولى : تـطبـيـقا ألحـكـام اHادة 44 من الـقانون
رقم 11-11 اHــــؤرخ في 16 شـــعــــبـــان عـــام 1432 اHــــوافق 18
يــولـيــو ســنـة 2011 واHــتــضـمن قــانــون اHــالـيــة الــتـكــمــيـلي
لــــســــنـــة p2011 يــــهـــدف هــــذا اHـــرســــوم إلى تــــتـــمــــيم أحــــكـــام
اHـرسوم الـتـنفـيذي رقم 03-145 اHؤرخ في 26 مـحرم عام
1424 اHـــــوافق 29  مـــــارس ســـــنـــــة p2003 اHـــــعـــــدل واHـــــتـــــمم

واHذكور أعاله.

اHـاداHـادّة ة 2 :  : تتمم أحكام اHادة 2 من اHرسـوم التنفيذي
رقم 03-145 اHــــؤرخ في 26 مــــحــــرم عـــام 1424 اHــــوافق 29
مـارس سنة p2003 اHـعدل واHـتـمم واHـذكـور أعالهp وحترر

كما يأتي :

"اHــادّة 2  : يـفـتح فـي حـسـابـات اخلــزيـنـة الـرئــيـسـيـة
حــســاب الـــتــخــصــيص اخلــاص رقم 111-302 الــذي عــنــوانه
"صــنـــدوق الـــتــنـــمــيـــة الـــريــفـــيــة واســـتـــصالح األراضي عن

طريق االمتياز".

الوزير اHكلف بالـفالحة والتنميـة الريفية هواآلمر
الرئيسي بصرف هذا احلساب .

يــــعــــمـل مــــديــــر اHــــصــــالـح الــــفالحـــــيــــة و /أو مــــحــــافظ
الــغـــابــات بـــصــفـــته اآلمــر الـــثــانـــوي بــالـــصــرف بـــالــنـــســبــة

للعمليات التي يتم تنفيذها على مستوى الوالية".

اHـاداHـادّة ة 3 :  :  ينشر هـذا اHرسوم في اجلريـدة الرّسميّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ{قراطيّة الشّعبيّة.

حــــرّر بــــاجلــــزائــــر في 15 صــــفــــر عــــام 1433 اHــــوافق 9
يناير سنة 2012.

أحمد أويحيىأحمد أويحيى
ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

مرسـوم تنـفيذي رقم مرسـوم تنـفيذي رقم 12-08 مؤرخ في  مؤرخ في 15 صـفر عام  صـفر عام 1433
9 يـــــنــــــايـــــر ســـــنـــــة  يـــــنــــــايـــــر ســـــنـــــة p2012 يــــــتـــــمـم اHـــــرســـــومp يــــــتـــــمـم اHـــــرســـــوم اHـــــوافـق اHـــــوافـق 
الـتـنـفـيـذي رقم الـتـنـفـيـذي رقم 05-413 اHـؤرخ في  اHـؤرخ في 22 رمــضـان عــام رمــضـان عــام
1426 اHــــوافق  اHــــوافق 25 أكـــتـــوبــــر ســـنـــة  أكـــتـــوبــــر ســـنـــة 2005 الــــذي يـــحـــدد الــــذي يـــحـــدد

كـيفـيـات تـسييــر حــسـاب التـخصيص اخلـاص رقمكـيفـيـات تـسييــر حــسـاب التـخصيص اخلـاص رقم
067-302 الـــــــذي عـــــنــــــوانــه "الـــــصـــــنــــــدوق الــــــوطـــــني الـــــــذي عـــــنــــــوانــه "الـــــصـــــنــــــدوق الــــــوطـــــني

لتنمية االستثمار الفالحي".لتنمية االستثمار الفالحي".
ــــــــــــــــــــــــــــــ

pإنّ الوزير األول
- بــنــاء عــلى الــتــقــريــر اHــشــتــرك بــW وزيــر اHــالــيـة

pووزير الفالحة والتنمية الريفية

- وبـناء على الـدّستـورp ال سيّمـا اHادّتان 85-3 و125
p( الفقرة 2) منه

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 11-11 اHــــؤرخ في 16
شعـبان عام 1432 اHوافق 18 يولـيو سنة 2011 واHـتضمن
قــانـون اHــالـيـة الــتـكـمــيـلي لــسـنـة p2011 ال سـيــمـا اHـادة 45

pمنه
- و�ــــقــــتــــضـى اHــــرســــــوم الــــرئــــــاسي رقم 10 - 149
اHــــــؤرخ في 14  جـــمــــادى الـــثـــانـــيـــة عــــام 1431 اHــــوافق 28

 pأعضاء احلكومـة Wتضمن تعيHمايو سنة 2010 وا
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 05-413 اHؤرخ
في 22 رمــضـان عـام 1426 اHـوافق 25  أكـتـوبــر سـنـة 2005
الـذي يـحـدد كـيـفـيـات تـسـيـيـر حـسـاب الـتـخـصـيص اخلـاص
رقم 067-302 الـذي عـنـوانه "الـصـنـدوق الـوطـني لـتـنـمـيـة

pتممHعدل واHا p"االستثمار الفالحي
pوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم  ما يأتي :يرسم  ما يأتي :

اHـاداHـادّة األولى :ة األولى : تـطبـيـقا ألحـكـام اHادة 45 من الـقانون
رقم 11-11 اHــــؤرخ في 16 شـــعــــبـــان عـــام 1432 اHــــوافق 18
يــولـيــو ســنـة 2011 واHــتــضـمن قــانــون اHــالـيــة الــتـكــمــيـلي
لــــســــنـــة p2011 يــــهـــدف هــــذا اHـــرســــوم إلى تــــتـــمــــيم أحــــكـــام
اHــرسـوم الــتــنــفــيـذي رقم 05-413 اHـؤرخ في 22 رمــضــان
عـام 1426 اHـوافق 25  أكـتـوبـر سـنـة p2005 اHـعـدل واHـتـمم

واHذكور أعاله.

اHـاداHـادّة ة 2 :  : تتمم أحكام اHادة 2 من اHرسـوم التنفيذي
رقم 05-413 اHـؤرخ في 22 رمــضــان عـام 1426 اHـوافق 25
pــــذكــــور أعالهHــــتــــمم واHــــعـــدل واHا p 2005 أكــــتــــوبـــر ســــنـــة

وحترر كما يأتي :

"اHـــــادّة 2  : يــــفـــتـح في كــــتـــابــــات األمـــW الــــرئــــيـــسي
لـلـخـزيـنـة حـسـاب الـتـخـصـيص اخلـاص رقم 067-302 الـذي
عنوانه "الصندوق الوطني لتنمية االستثمار الفالحي".

اآلمــر الــرئــيــسي بــصــرف هــذا احلــســاب هــو الــوزيـر
اHكلف بالفالحة.

يعمل مدير اHـصالح الفالحية بصفته اآلمر الثانوي
بــالـصـرف بـالــنـسـبــة لـلـعــمـلـيــات الـتي يـتم تــنـفـيــذهـا عـلى

مستوى الوالية".

اHـاداHـادّة ة 3 :  :  ينشر هـذا اHرسوم في اجلريـدة الرّسميّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ{قراطيّة الشّعبيّة.

حــــرّر بــــاجلــــزائــــر في 15 صــــفــــر عــــام 1433 اHــــوافق 9
يناير سنة 2012.

أحمد أويحيىأحمد أويحيى



5 ربيع األول عام   ربيع األول عام  1433 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 2805
29 يناير  سنة  يناير  سنة  2012 م م

مرسـوم تنـفيذي مرسـوم تنـفيذي رقم رقم 12-09 مؤرخ في  مؤرخ في 15 صـفر عام  صـفر عام 1433
9 يـــــنــــــايـــــر ســـــنـــــة  يـــــنــــــايـــــر ســـــنـــــة p p2012 يــــــتـــــمـم اHـــــرســـــوميــــــتـــــمـم اHـــــرســـــوم اHـــــوافـق اHـــــوافـق 
الـتـنــفـيـذي رقم الـتـنــفـيـذي رقم 09-150  اHـؤرخ في اHـؤرخ في 7 جـمـادى األولى جـمـادى األولى
عـــام عـــام 1430 اHــوافق  اHــوافق 2 مـــايـــو ســـنــة  مـــايـــو ســـنــة 2009 الــــذي يـــحــدد الــــذي يـــحــدد
كـيفـيـات تـسييــر حــسـاب التـخصيص اخلـاص رقمكـيفـيـات تـسييــر حــسـاب التـخصيص اخلـاص رقم
126-302 الـــذي عـــنـــوانـه "الـــصــنــــدوق اخلــاص بــدعم الـــذي عـــنـــوانـه "الـــصــنــــدوق اخلــاص بــدعم

."Wالفالحي WستغلHواشي وصغار اHمربي ا."Wالفالحي WستغلHواشي وصغار اHمربي ا
ــــــــــــــــــــــــــــــ

    pإنّ الوزير األول

- بــنــاء عــلى الــتــقــريــر اHــشــتــرك بــW وزيــر اHــالــيـة
pووزير الفالحة والتنمية الريفية

- وبـناء على الـدّستـورp ال سيّمـا اHادّتان 85-3 و125
p( الفقرة 2) منه

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 11-11 اHــــؤرخ في 16
شعـبان عام 1432 اHوافق 18 يولـيو سنة 2011 واHـتضمن
قــانـون اHــالـيـة الــتـكـمــيـلي لــسـنـة p2011 ال سـيــمـا اHـادة 46

pمنه

- و�ــــقــــتــــضـى اHــــرســــــوم الــــرئــــــاسي رقم 10 - 149
اHــــــؤرخ في 14  جـــمــــادى الـــثـــانـــيـــة عــــام 1431 اHــــوافق 28

 pأعضاء احلكومـة Wتضمن تعيHمايو سنة 2010 وا

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 09-150 اHؤرخ
في 7 جـمـادى األولى عام 1430 اHـوافق 2  مايـو سـنة 2009
الـذي يـحـدد كـيـفـيـات تـسـيـيـر حـسـاب الـتـخـصـيص اخلـاص
رقم 126-302 الـــــذي عــــنـــــوانه "الــــصـــــنــــدوق اخلـــــاص بــــدعم
مــربـي اHــواشي وصـــغــاراHــســـتــغــلـــW الــفالحــيـــp"W اHــعــدل

pتممHوا

pوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم  ما يأتي :يرسم  ما يأتي :

اHـاداHـادّة األولى :ة األولى : تـطبـيـقا ألحـكـام اHادة 46 من الـقانون
رقم 11-11 اHــــؤرخ في 16 شـــعــــبـــان عـــام 1432 اHــــوافق 18
يــولـيــو ســنـة 2011 واHــتــضـمن قــانــون اHــالـيــة الــتـكــمــيـلي
لــــســــنـــة p2011 يــــهـــدف هــــذا اHـــرســــوم إلى تــــتـــمــــيم أحــــكـــام
اHـــرســـوم الــــتـــنـــفـــيـــذي رقم 09-150 اHــــؤرخ في 7 جـــمـــادى
األولى عـــــام 1430 اHـــــوافق 2  مـــــايـــــو ســـــنــــة p2009 اHـــــعــــدل

واHتمم واHذكور أعاله.

اHـاداHـادّة ة 2 :  : تتمم أحكام اHادة 2 من اHرسـوم التنفيذي
رقم 09-150 اHؤرخ في 7 جمادى األولى عام 1430 اHوافق
2  مايو سنة p2009 اHعدل واHـتمم واHذكور أعالهp وحترر

كما يأتي :

"اHـــــادّة 2  : يــــفـــتـح في كــــتـــابــــات األمـــW الــــرئــــيـــسي
لـلـخـزيـنـة حـسـاب الـتـخـصـيص اخلـاص رقم 126-302 الـذي
عــنـوانه "الـصــنـدوق اخلـاص بــدعم مـربي اHــواشي وصـغـار

."Wالفالحي WستغلHا

اآلمــر الــرئــيــسي بــصــرف هــذا احلــســاب هــو الــوزيـر
اHكلف بالفالحة.

يـــعـــمل مـــحـــافظ الـــغـــابــات بـــصـــفـــته اآلمـــر الـــثـــانــوي
بــالـصـرف بـالــنـسـبــة لـلـعــمـلـيــات الـتي يـتم تــنـفـيــذهـا عـلى

مستوى الوالية".

اHـاداHـادّة ة 3 :  :  ينشر هـذا اHرسوم في اجلريـدة الرّسميّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ{قراطيّة الشّعبيّة.

حــــرّر بــــاجلــــزائــــر في 15 صــــفــــر عــــام 1433 اHــــوافق 9
يناير سنة 2012.

أحمد أويحيىأحمد أويحيى
ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

مرسـوم تنـفيذي رقم مرسـوم تنـفيذي رقم 12-10 مؤرخ في  مؤرخ في 15 صـفر عام  صـفر عام 1433
9 يـــــنــــــايـــــر ســـــنـــــة  يـــــنــــــايـــــر ســـــنـــــة p2012 يــــــتـــــمـم اHـــــرســـــومp يــــــتـــــمـم اHـــــرســـــوم اHـــــوافـق اHـــــوافـق 
الــتـنــفــيـذي رقم الــتـنــفــيـذي رقم 2000-117 اHـؤرخ في  اHـؤرخ في 25 صــفـر عــام صــفـر عــام
1421 اHــــــوافق  اHــــــوافق 29 مــــــايـــــو ســــــنـــــة  مــــــايـــــو ســــــنـــــة 2000 الـــــذي يــــــحـــــدد الـــــذي يــــــحـــــدد

كيـفـيـات تـسـيـيــر حــســاب الـتـخصـيص اخلــاص رقمكيـفـيـات تـسـيـيــر حــســاب الـتـخصـيص اخلــاص رقم
100-302 الـــــذي عـــــنــــــوانـه "الـــــصــــنــــــدوق الـــــوطـــــنـي الـــــذي عـــــنــــــوانـه "الـــــصــــنــــــدوق الـــــوطـــــنـي

للطرقات".للطرقات".
ــــــــــــــــــــــــــــــ

pإنّ الوزير األول
- بــنــاء عــلى الــتــقــريــر اHــشــتــرك بــW وزيــر اHــالــيـة

pووزير األشغال العمومية
- وبـناء على الـدّستـورp ال سيّمـا اHادّتان 85-3 و125

p( الفقرة 2) منه
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 11-11 اHــــؤرخ في 16
شعـبان عام 1432 اHوافق 18 يولـيو سنة 2011 واHـتضمن
قــانـون اHــالـيـة الــتـكـمــيـلي لــسـنـة p2011 ال سـيــمـا اHـادة 42

pمنه
- و�ــــقــــتــــضـى اHــــرســــــوم الــــرئــــــاسي رقم 10 - 149
اHــــــؤرخ في 14  جـــمــــادى الـــثـــانـــيـــة عــــام 1431 اHــــوافق 28

 pأعضاء احلكومـة Wتضمن تعيHمايو سنة 2010 وا
- و�ــــقـــتـــضى اHـــرســـوم الــــتـــنـــفـــيـــذي رقم 117-2000
اHؤرخ في 25 صـفر عام 1421 اHوافق 29  مايـو سنة 2000
الـذي يـحـدد كـيـفـيـات تـسـيـيـر حـسـاب الـتـخـصـيص اخلـاص
رقـم 100-302 الـــــــذي عـــــــنــــــــوانه "الــــــــصـــــــنـــــــدوق الـــــــوطــــــــني

pتممHعدل واHا p"للطرقات
pوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -
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يرسم  ما يأتي :يرسم  ما يأتي :

اHـاداHـادّة األولى :ة األولى : تـطبـيـقا ألحـكـام اHادة 42 من الـقانون
رقم 11-11 اHــــؤرخ في 16 شـــعــــبـــان عـــام 1432 اHــــوافق 18
يــولـــيـــو ســـنــة 2011 واHـــذكــور أعـالهp يــتـــمم هـــذا اHـــرســوم
أحـــكـــام اHـــادة 3 من اHـــرســــوم الـــتـــنــــفـــيـــذي رقم 117-2000
اHــــؤرخ في 25 صــــفــــر عـــام 1421 اHــــوافق 29  مــــايــــو ســــنـــة

p2000 اHعدل واHتمم واHذكور أعاله.

2 :  : تـــــــتــــــــمم أحــــــــكـــــــام اHـــــــادة 3 مـن اHـــــــرســـــــوم اHـــــــاداHـــــــادّة ة 
الــتـــنـــفــيـــــذي رقــم 2000-117 اHــــؤرخ في 25 صـــفـــر عــــام
1421 اHـــــوافــق 29  مـــــايــــو ســـــنــــة  p2000 اHـــــعــــدل واHـــــتــــمم

واHذكور أعالهp وحترر كما يأتي :

"اHـادّة 3  : ............ (بدون تغيير)....................

يـكون مديرو األشـغال العـمومية بـالواليات اآلمرين
الثانويW بصرف هذا احلساب.

...... (الباقي بدون تغيير )........".

اHـاداHـادّة ة 3 :  :  ينشر هـذا اHرسوم في اجلريـدة الرّسميّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ{قراطيّة الشّعبيّة.

حــــرّر بــــاجلــــزائــــر في 15 صــــفــــر عــــام 1433 اHــــوافق 9
يناير سنة 2012.

أحمد أويحيىأحمد أويحيى

مـــرســـوم رئــاسـيمـــرســـوم رئــاسـيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 8 صـــفـــر عــام  صـــفـــر عــام 1433 اHــوافق  اHــوافق 2
يـــنـــايـــر ســـنـــة يـــنـــايـــر ســـنـــة p2012 يـــتـــضـــمp يـــتـــضـــمّن إنـــهـــاء مـــهـــام مـــديـــرن إنـــهـــاء مـــهـــام مـــديـــر
دراســـات بـــرئـــاســـة اجلـــمـــهـــوريدراســـات بـــرئـــاســـة اجلـــمـــهـــوريّـــة (األمـــانـــة الـــعـــامـــة (األمـــانـــة الـــعـــامّـــةـــة

للحكومة).للحكومة).
ــــــــــــــــــــــــــــــ

�وجب مـرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 صـفر عام 1433
اHــوافق 2 يــنــايــر ســنـة 2012 تــنــهى مــهــام الــسّــيــد مــحــمــد
الـــكـــبـــيـــر لـــكـــحلp بـــصـــفــــته مـــديـــرا لـــلـــدّراســـات بـــرئـــاســـة
اجلــمــهـــوريّــــة (األمــانـــــة الــعــامّــــة لــلــحــكــومــــة)p إلحــالــتـــه

عــلى التّقـاعـد.
ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

مـــرســـوم رئــاسـيمـــرســـوم رئــاسـيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 8 صـــفـــر عــام  صـــفـــر عــام 1433 اHــوافق  اHــوافق 2
يـــنــايــر ســنــة يـــنــايــر ســنــة p2012 يــتــضــمp يــتــضــمّـن إنــهــاء مــهـــام الــكــاتبـن إنــهــاء مــهـــام الــكــاتب

العامالعامّ لوالية برج بوعريريج. لوالية برج بوعريريج.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

�وجب مـرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 صـفر عام 1433
اHـوافق 2 يـنـايـر سـنـة 2012 تـنـهىp ابــتـداء من أوّل غـشت
pمــهـــام الــسّـــيــد عــبـــد الــرحـــمــان عـــيــنـــاد ثــابت p2011 ســـنــة
بصفته كاتبا عاما لوالية برج بوعريريجp بسبب الوفاة.

ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ
مـــرســـوم رئــاسـيمـــرســـوم رئــاسـيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 8 صـــفـــر عــام  صـــفـــر عــام 1433 اHــوافق  اHــوافق 2
يـــنـــايـــر ســـنـــة يـــنـــايـــر ســـنـــة p2012 يـــتـــضـــمp يـــتـــضـــمّن إنـــهـــاء مـــهـــام مـــديـــرن إنـــهـــاء مـــهـــام مـــديـــر

التقنW والشؤون العامة في والية النعامة.التقنW والشؤون العامة في والية النعامة.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

�وجب مـرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 صـفر عام 1433
اHـوافق 2 يــنـايــر ســنـة 2012 تـنــهى مـهــام الـسّــيـد فــوضـيل
دويـفيp بــصـفــتــه مـديــــرا لـلــتـقــنـــW والــشــؤون الــعــامّـــة

فـي والية النعامةp لتكليفه بوظيفة أخـرى.

مـــرســـوم رئــاسـيمـــرســـوم رئــاسـيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 8 صـــفـــر عــام  صـــفـــر عــام 1433 اHــوافق  اHــوافق 2
يناير سنة يناير سنة p2012 يتضمp يتضمّن إنهاء مهام مدير اإلدارةن إنهاء مهام مدير اإلدارة

احمللية في والية تندوف.احمللية في والية تندوف.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

�وجب مـرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 صـفر عام 1433
اHــوافق 2 يــنــايــر ســنـة 2012 تــنــهى مــهــام الــسّــيــد مــحــمــد
بـــوتــــهـــلـــولــــةp بـــصــــفـــته مــــديـــرا لـإلدارة احملـــلـــيــــة في واليـــة

تندوفp لتكليفه بوظيفة أخـرى.
ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

مـــرســـوم رئــاسـيمـــرســـوم رئــاسـيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 8 صـــفـــر عــام  صـــفـــر عــام 1433 اHــوافق  اHــوافق 2
يناير سنة يناير سنة p2012 يتضمp يتضمّن إنهاء مهام رئيس دائرةن إنهاء مهام رئيس دائرة

فرندة في والية تيارت.فرندة في والية تيارت.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

�وجب مـرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 صـفر عام 1433
اHـوافق 2 يـنـايــر سـنـة 2012 تـنـهى مـهــام الـسّـيـد ســلـيـمـان
مصـطفى بـلـغولp بـصفـته رئيـسـا لدائـرة فرنـدة في والية

تيارتp لتكليفه بوظيفة أخـرى.
ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

مــــرســـومــــان رئــــاســـيمــــرســـومــــان رئــــاســـيّــــان مــــؤرــــان مــــؤرّخـــان في خـــان في 8 صــــفــــر عـــام  صــــفــــر عـــام 1433
2 ينـاير سـنة  ينـاير سـنة p2012 يـتضـمp يـتضـمّنـان إنـهاء مـهامنـان إنـهاء مـهام اHوافق اHوافق 

كتاب عامW لدى رؤساء دوائر في الواليات.كتاب عامW لدى رؤساء دوائر في الواليات.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

�وجب مـرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 صـفر عام 1433
اHـوافق 2 يــنـايــر ســنـة 2012 تــنـهـى مـهــام الــسّـيــدين اآلتي
Wلدى رئـيسي دائـرت Wعامـ Wاسـماهـمـا بصـفتـهمـا كاتـبـ

: Wاآلتيت Wفي الواليت
pبدائرة نقرين في والية تبسة pجمال عاشور -

مراسيم فرديمراسيم فرديّة
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29 يناير  سنة  يناير  سنة  2012 م م

pبـدائــرة بــابــار في واليــة خــنــشــلـة pابـراهــيـم وادي -
بنــاء على طلبـه.

ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ
�وجب مـرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 صـفر عام 1433
اHــوافق 2 يـــنــايــر ســنــة 2012 تــنــهى مـــهــام الــسّـــيــد طــاهــر
عـيـســوp بـصـفـتــه كـاتـبــا عـامــا لـــدى رئـيس دائــرة بـغـلـيـة

فـي والية بومرداسp إلحالته على التّقـاعد.
ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

مـــرســـوم رئــاسـيمـــرســـوم رئــاسـيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 8 صـــفـــر عــام  صـــفـــر عــام 1433 اHــوافق  اHــوافق 2
ينـاير سـنة ينـاير سـنة p2012 يتـضمp يتـضمّن إنـهاء مـهام نـائبـة مديرن إنـهاء مـهام نـائبـة مدير

بوزارة االستشراف واإلحصائيات.بوزارة االستشراف واإلحصائيات.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

�وجب مـرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 صـفر عام 1433
pوافق 2 يناير سنة 2012 تنهى مهام السّيدة أمال روجHا
بــصـفـتـهـا نــائـبـة مـديـر لـلــمـسـتـخـدمــW والـتـكـوين بـوزارة

االستشراف واإلحصائياتp لتكليفها بوظيفة أخـرى.
ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

مـــرســـوم رئــاسـيمـــرســـوم رئــاسـيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 8 صـــفـــر عــام  صـــفـــر عــام 1433 اHــوافق  اHــوافق 2
يـــنـــايـــر ســـنـــة يـــنـــايـــر ســـنـــة p2012 يـــتـــضـــمp يـــتـــضـــمّن إنـــهـــاء مـــهـــام مـــديـــرن إنـــهـــاء مـــهـــام مـــديـــر

الشباب والرياضة في والية اجللفة.الشباب والرياضة في والية اجللفة.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

�وجب مـرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 صـفر عام 1433
اHــوافق 2 يـــنــايــر ســنــة 2012 تــنــهى مــهــام الــسّــيــد بــشــيــر
بـوخـلـخــــــالp بـصـفــتــه مـديـــــرا لــلـشـبــــــاب والـــريـاضــــة

فـي واليـة اجللفـة.
ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

مـــرســـوم رئــاسـيمـــرســـوم رئــاسـيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 8 صـــفـــر عــام  صـــفـــر عــام 1433 اHــوافق  اHــوافق 2
يــنـايــر ســنـة يــنـايــر ســنـة p2012 يــتـضــمp يــتـضــمّن تـعــيـW الــكـاتب الــعـامن تـعــيـW الــكـاتب الــعـامّ

لوالية الشلف.لوالية الشلف.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

�وجب مـرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 صـفر عام 1433
اHــــوافق 2 يـــنـــايــــر ســـنـــة 2012 يــــعـــيّـن الـــسّــــيـــد ســــلـــيــــمـــان

مصطفى بلغولp كاتبا عاما لوالية الشلف.
ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

مـــرســـوم رئــاسـيمـــرســـوم رئــاسـيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 8 صـــفـــر عــام  صـــفـــر عــام 1433 اHــوافق  اHــوافق 2
يــنـايــر ســنـة يــنـايــر ســنـة p2012 يـتــضــمp يـتــضــمّن تـعــيـW رئــيس ديـوانن تـعــيـW رئــيس ديـوان

والي واليـة النعامة.والي واليـة النعامة.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

�وجب مـرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 صـفر عام 1433
اHــوافق 2 يــنـــايــر ســـنــة 2012 يـــعــيّن الـــسّــيـــد عــبـــد الــكــر�

قاسيp رئيسا لديوان والي والية النعامة.

مـــرســـوم رئــاسـيمـــرســـوم رئــاسـيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 8 صـــفـــر عــام  صـــفـــر عــام 1433 اHــوافق  اHــوافق 2
Wمديرين للتقن Wن تـعيWمديرين للتقن Wيتضمّن تـعي pيتضم p2012 يناير سنة يناير سنة

.Wـة في واليت.Wوالشؤون العاموالشؤون العامّـة في واليت
ــــــــــــــــــــــــــــــ

�وجب مـرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 صـفر عام 1433
اHـــــوافق 2 يـــــنــــايـــــر ســـــنــــة 2012 يـــــعـــــيّـن الــــسّـــــيـــــدان اآلتي
اســـمـــاهـــمــــا مـــديـــرين لــــلـــتـــقــــنـــW والـــشـــؤون الــــعـــامّــــة في

: Wاآلتيت Wالواليت

pفي والية الشلف pفوضيل دويفي -

- بن عودة عاليليp في والية النعامة.
ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

مـــرســـوم رئــاسـيمـــرســـوم رئــاسـيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 8 صـــفـــر عــام  صـــفـــر عــام 1433 اHــوافق  اHــوافق 2
يــنــايــر ســنـة يــنــايــر ســنـة p2012 يـتــضــمp يـتــضــمّن تــعـيــW مــديـر اإلدارةن تــعـيــW مــديـر اإلدارة

احمللية في والية قاHة.احمللية في والية قاHة.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

�وجب مـرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 صـفر عام 1433
pوافق 2 ينـاير سنة 2012 يعيّن السّـيد محمد بـوتهلولةHا

مديرا لإلدارة احمللية في والية قاHة.
ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

مـــرســـوم رئــاسـيمـــرســـوم رئــاسـيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 8 صـــفـــر عــام  صـــفـــر عــام 1433 اHــوافق  اHــوافق 2
يــنـــايــر ســـنــة يــنـــايــر ســـنــة p2012 يــتــضــمp يــتــضــمّـن تــعــيــW نــائب مــديــرـن تــعــيــW نــائب مــديــر

بوزارة الشؤون اخلارجيبوزارة الشؤون اخلارجيّة.ة.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

�وجب مـرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 صـفر عام 1433
pـوافق 2 يـنـايـر سـنة 2012 يعـيّن الـسّيـد هـشام كـيـموشHا
نـــائب مــديـــر لــلــتـــعــاون في مـــجــال الـــتــنــمـــيــة اHــســـتــدامــة
بـــاHـــديـــريـــة الـــعـــامّـــة لـــلـــعالقـــات االقـــتـــصـــاديـــة والـــتـــعـــاون

الدوليW بوزارة الشؤون اخلارجيّة.
ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

مـــرســـوم رئــاسـيمـــرســـوم رئــاسـيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 8 صـــفـــر عــام  صـــفـــر عــام 1433 اHــوافق  اHــوافق 2
يــنــايــر ســنـة يــنــايــر ســنـة p2012 يـتــضــمp يـتــضــمّن تــعــيــW نــائــبــة مــديـرن تــعــيــW نــائــبــة مــديـر

بوزارة االستشراف واإلحصائيات.بوزارة االستشراف واإلحصائيات.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

�وجب مـرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 صـفر عام 1433
pــوافق 2 يــنـــايــر ســـنــة 2012 تـــعــيّن الـــسّــيـــدة أمــال روجHا
نــائــبــة مــديــر لــلــشــؤون الـقــانــونــيــة بــوزارة االســتــشـراف

واإلحصائيـات.
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- و�ـقــتـضى الــقـرار اHـؤرخ في 29 شـوّال عـام 1430
اHــــــوافق 18 أكــــــتــــــوبــــــر ســــــنـــــة 2009 الــــــذي يـــــحــــــدد مــــــوقع

pفتشيات اجلهوية للجمارك واختصاصها اإلقليميHا
- و�ــقــتــضى الــقــرار اHــؤرخ في 26 ذي الــقــعــدة عــام
1431 اHــوافق 3 نـــوفــمـــبـــر ســـنــة 2010 الـــذي يـــحـــدد مــوقع

اHديريات اجلهويـة ومفتشيات األقسام التابعة للجمارك
pواختصاصها اإلقليمي

 يقريقرّر ما يأتي :ر ما يأتي :

اHـاداHـادّة األولى : ة األولى : يـعدّل ويـتـمّم اHـلـحق اHـنـصـوص عـليه
في اHـــــادة 2 من الــــقـــــرار اHــــؤرخ في 29 شــــوّال عــــام 1430
اHــــوافق 18 أكـــتـــوبــــر ســـنـــة 2009 واHـــذكـــور أعـالهp طـــبـــقـــا

للجدول اHلحق بهذا القرار.

اHادة اHادة 2 : : ينـشر هـذا الــقرار في اجلــريـدة الرسمية
للجمهوريـة اجلزائريــة الد{ــقراطية الشعبية.

حـــرر بـــاجلـــزائـــر في 22 شـــوّال عــام 1432 اHــوافق 20
سبتمبر سنة 2011.

عن وزير اHاليةعن وزير اHالية
وبتفويض منهوبتفويض منه

اHدير العام للجماركاHدير العام للجمارك
محمد عبدو بودربالةمحمد عبدو بودربالة

وزارة ا?اليةوزارة ا?الية

قـرار مرار مـؤرخ في ؤرخ في 22 ش شـوّال عال عـام ام 1432 اH اHـوافق وافق 20 س سـبـتــــمـبـر
سنة سنة p2011 يعد يعدّل ويل ويـتمتمّم القرار اHؤرخ في م القرار اHؤرخ في 29  شوشوّالال
عـام ام 1430 اH اHـوافق وافق 18 أك أكـتـوبوبـر سر سـنـة 2009 ال الــــذي يذي يـحـدّد
مـوقع اHوقع اHـفـتـشـيــــات اجلات اجلـهـويويـة لة لـلـجــــمـارك واخارك واخـتـصـاصاصـهـا

اإلقليمي.اإلقليمي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 pاليةHإن وزير ا

- �ـقتـضى اHـرسـوم الـرئاسي رقم 10 - 149 اHـؤرخ
في 14جــمـــادى الــثــانــيــة عــام 1431 اHــوافق 28 مــايــو ســنــة

pأعضاء احلكومة Wتضمن تعيH2010 وا

- و�قتـضى اHرسوم التـنفيذي رقم 08 - 64 اHؤرخ
في 17 صـفر عام 1429 اHوافق 24 فبـراير سنة 2008 الذي
يــــحــــــدد تــــنــــظــــيـــم اHــــفــــتــــــشــــيــــة الــــعــــــامــــــة لــــلـــــجــــمــــارك

pادة 5 (الفقرة 3) منهHال سيما ا pوصالحياتها

- و�ــقــتــضى الــقــرار اHـؤرخ في 9 جــمــادى الــثــانــيـة
عــــام 1428 اHـــــوافق 24 يـــــونــــيـــــو ســـــنــــة 2007 واHـــــتـــــضـــــمن

pدير العام للجماركHتفويض اإلمضاء إلى ا

قرارات= مقرقرارات= مقرّرات= آراءرات= آراء

االختصاص اإلقليمياالختصاص اإلقليمي
اHفتشيات اجلهويةاHفتشيات اجلهوية

اHوقعاHوقع التسميةالتسمية

وسط

شرق

غرب

جنوب

اجلزائر

قسنطينة

وهران

ورقلة

اHـقاطـعة اإلقـليـمية لـلمـديريـات اجلهـوية لـلجـمارك بـاجلزائـر - ميـناء واجلـزائر - خـارجية
والبليدة.

اHقاطعة اإلقليمية للمديريات اجلهوية للجمارك بقسنطينة وعنابة وسطيف وتبسة.

اHقاطعة اإلقليمية للمديريات اجلهوية للجمارك بوهران وتلمسان وبشار والشلف.

اHقاطعة اإلقليمية للمديريات اجلهوية للجمارك بورقلة وتامنغست وإيليزي واألغواط.

اجلدول اHلحــقاجلدول اHلحــق



5 ربيع األول عام   ربيع األول عام  1433 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 3205
29 يناير  سنة  يناير  سنة  2012 م م

مـقرمـقرّر مؤرر مؤرّخ في خ في 24 شو شوّال عام ال عام 1432  اHوافق   اHوافق 22 سبـتمبر سبـتمبر
سنـة سنـة p2011 يتضمp يتضمّـن إحداث مكتب للجمارك �يلة.ـن إحداث مكتب للجمارك �يلة.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

pدير العامّ للجماركHإنّ ا
- �ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 79 - 07 اHــــؤرّخ في 26
شعـبان عام 1399 اHوافق 21 يولـيو سنة 1979 واHتضمّـن
pادة 32 منهHال سيما ا pتمّمHعدّل واHا  pقـانـون اجلمارك

- و�ــــقــــتــــضى اHــــرســــوم الــــتّــــنـــفــــيــــذيّ رقــم 91 - 76
اHـؤرّخ في 29 شعـبـــان عـام 1411 اHـوافق 16 مـارس سـنة
1991 واHتعلّق بـتنظيم اHصـالح اخلارجية إلدارة اجلمارك

pتمّمHعدّل واHا pوعملها
- و�ــقــتــضى الــقــرار اHــؤرّخ في 26 ذي الــقــعــدة عــام
1431 اHــوافق 3 نـــوفــمـــبـــر ســـنــة 2010 الـــذي يـــحـــدّد مــوقع

اHديريات اجلهويـة ومفتشيات األقسام التابعة للجمارك
pواختصاصها اإلقليمي

- و�ـقــتـضى اHــقـرر اHـؤرّخ في 26 مــحـرّم عـام 1411
اHوافق 7 غـشت سنة 1991 واHـتضـمّن تصـنـيف قبـاضات

pتمّمHعدّل واHا pاجلمارك
- و�ــقــتــضى اHــقــرّر اHـؤرّخ في 13 شــوّال عــام 1420
pـتـعــلّق �ـكـاتب اجلـمـاركHـوافق 19 يـنـايـر سـنـة 2000 واHا

pتمّمHعدّل واHا
- وبــنـاء عــلى اقـتـراح مـن اHـديـر اجلــهـوي لـلــجـمـارك

pبقسنطينة

يقـريقـرّر مـا يأتي :ر مـا يأتي :

اHـاداHـادّة األولى :ة األولى : يـحــدث في مـيـلــة ( مـفـتـشــيـة األقـسـام
لـــــلــــــجـــــمـــارك بـــقـــســـنــــطـــيـــنـــة) مـــكـــتـب جـــمـــاركp الـــرمـــز

احملاسبي 43.201.

2 :  : يصـنّف اHـكتب اHـنـصوص عـلــيه في اHـادّة اHاداHادّة ة 
األولى أعــالهp ضــــمــن فــــئـــــة اHـــــكـــاتـب ذات االخـــتـــــصـــاص
الـــكــــامــل الــتــي {ـــكن أن يـــجـــري فـــيــهـــا الـــتـــصــــريح بـــكـل
الـبـضائــع حتت كل األنـظــمــة اجلـمـركـيـةp مـا عدا فـي حـالة
تـطــبــيـق األحـكام اHـقـيـدة الـواردة في اHادة 11 من اHـقرر
اHــؤرخ في 13 شـــوّال عــام 1420 اHــوافق 19 يـــنـــايـــر ســـنـــة

p2000 اHعدّل واHتمّم واHذكور أعاله.

اHـاداHـادّة ة 3 :  : تـصــنّف قــبـاضــة اجلـمــارك اHــرتـبــطـة بــهـذا
اHكتب في الفئة الثالثة.

اHـاداHـادّة ة 4 :  : تــتـمم بــالــتـالـيp الـقــائـمــة اHــلـحــقــة بـاHــقـرر
اHــؤرّخ في 13 شـــوّال عــام 1420 اHــوافق 19 يـــنـــايـــر ســـنـــة

2000 واجلــدول اHـلــحق بــاHــقــرّر اHـؤرّخ في 26 مــحــرّم عـام

pWــتــمّــمـHوا WــعــدّلــHا p1991 ــوافق 7 غـــشت ســـنــةH1411 ا

واHذكورين أعاله.

اHـاداHـادّة ة 5 :  : يـحــدّد تـاريخ فــتح مـكــتب اجلــمـارك احملـدث
أعالهp �وجب مقرّر من اHدير العامّ للجمارك.

6 :  : يــكــلّف اHــديــر اجلــهــوي ورئــيس مــفــتــشــيــة اHـاداHـادّة ة 
pكـلّ فــيــمــــا يــخــصــه pاألقــســــام لــلــجــمــارك بــقــســنــطــيــنــة
بتطـبيق هــــذا اHقـرّر الّـذي ينـشر فـي اجلريـدة الرّسـميّة

للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ{قراطيّة الشّعبيّة.
حـــرّر بـــاجلـــزائــر في 24 شـــوّال عــام 1432 اHــوافق 22

سبتمبر سنة 2011.
محممحمّد عبدو بودربالةد عبدو بودربالة

وزارة الفالحة والتنمية الريفيةوزارة الفالحة والتنمية الريفية
قــــرار وزاري مـــــشـــــتــــرك مـــــؤرخ في قــــرار وزاري مـــــشـــــتــــرك مـــــؤرخ في 16 شـــــوال عــــام  شـــــوال عــــام 1432
اHوافق اHوافق 14 سبـتمبـر سنة  سبـتمبـر سنة p2011 يحـدد عدد اHناصبp يحـدد عدد اHناصب
Wالــــبـــيـــطـــريـــ WـــفـــتـــشـــHالـــعـــلــــيـــا بـــعـــنـــوان أسـالك اWالــــبـــيـــطـــريـــ WـــفـــتـــشـــHالـــعـــلــــيـــا بـــعـــنـــوان أسـالك ا

.WتخصصHا Wواألطباء البيطري.WتخصصHا Wواألطباء البيطري
ـــــــــــــــــــــــــــ

pالعام للحكومة Wإن األم
pاليةHو وزير ا

pووزير الفالحة والتنمية الريفية
- �ـقتـضى اHـرسـوم الـرّئاسيّ رقم 07 - 307 اHـؤرّخ
في 17 رمـضـان عام 1428 اHـوافق 29 سـبـتمـبـر سـنة 2007
الـذي يــحـدّد كـيــفـيـات مــنح الـزيــادة االسـتـداللــيـة لــشـاغـلي

pؤسسات واإلدارات العموميةHناصب العليا في اHا
- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 10 - 149
اHـؤرّخ في  14 جـمـادى الثـانـيـة عام 1431اHـوافق  28 مـايو

pأعضاء احلكومة Wتضمن تعHسنة 2010  وا
- و�قتـضى اHرسوم التـنفيذي رقم 90 - 12 اHؤرخ
في 4 جـمــادى الـثـانــيـة عـام 1410 اHــوافق أول يـنـايــر سـنـة
pتمّمHعدّل واHا p1990 الذي يحدد صالحيات وزير الفالحة

- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 90 - 195
اHــؤرّخ في  أول ذي احلـــجـــة عــام 1410 اHــوافق 23 يـــونـــيــو
سـنة 1990 الـذي يحـدد قـواعـد تنـظـيم مـصـالح الـفالحة في

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

pاليةHالذي يحدد صالحيات وزير ا
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- و�ـــقـــتـــضى  اHـــرســـوم  الـــتـــنــفـــيـــذي رقم 03 - 190
اHــــؤرّخ في 26 صـــفـــر عـــام 1424 اHــــوافق  28 أبــــريل ســــنـــة
2003 الــــذي يـــحــــدد صالحــــيــــات اHـــديــــر الــــعـــام لــــلــــوظـــيــــفـــة

pالعمومية

- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 10 - 124
اHـؤرخ في 13 جــمـادى األولى عـام 1431 اHـوافق 28 أبـريل
WوظفHتضمن القانون األساسي اخلاص باHسنة 2010 وا
WــــفــــتــــشـــHوا Wألسـالك األطــــبــــاء الـــبــــيــــطــــريــــ WــــنــــتــــمـــHا

pWتخصصHا Wواألطباء البيطري Wالبيطري

- و�ــقـتـضـى اHـرسـوم الــرئـاسي اHـؤرّخ في 7 ربـيع
الــــــثـــــــاني عــــــام  1423 اHــــــوافق  18 يـــــــونــــــيـــــــو ســــــنــــــة 2002

pالعام للحكومة Wاألم Wتضمن تعيHوا

يقريقرّرون ما يأتي :رون ما يأتي :

اHـادة األولى :اHـادة األولى : تطـبـيـقـا ألحـكـام اHادة 55 من اHـرسوم
التـنفيذي رقم 10 - 124 اHؤرخ في 13 جـمادى األولى عام
1431 اHـوافق 28 أبــريل سـنـة 2010 واHـذكــور أعالهp يـحـدد

Wالبيطري WفتشHبعنوان أسالك ا pناصب العلـياHعدد ا
واألطباء البيطريW اHتخصصpW طبقا للجدول اآلتي :

اإلدارة اHعنيةاإلدارة اHعنية

تسمية وعدد اHناصب العلياتسمية وعدد اHناصب العليا

مفتشمفتش
بيطريبيطري

مسؤول عنمسؤول عن
وحدة قاعديةوحدة قاعدية

اجملموعاجملموع
مراقبمراقب
عامعام

للمصالحللمصالح
البيطريةالبيطرية

مفتشمفتش
بيطريبيطري
فيفي

الواليةالوالية

مفتشمفتش
بيطري فيبيطري في
اHراكزاHراكز
احلدوديةاحلدودية

مفتشمفتش
بيطريبيطري
فيفي
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1

1

1

1

1

1

-
2

1

-
-

-
2

-
-
-
-
2

1

3

-
-

11

-
2

1

2

1

7

5

3

1

2

4

1

2

2

2

4

7

اإلدارة اHركزية
مديرية اHصالح الفالحية لوالية أدرار

مديرية اHصالح الفالحية لوالية الشلف
مديرية اHصالح الفالحية لوالية األغواط
مـــديـــريـــة اHــصــالح الـــفـالحـــيـــة لــــواليــــة

أم البواقي
مديرية اHصالح الفالحية لوالية باتنة 
مديرية اHصالح الفالحية لوالية بجاية
مديرية اHصالح الفالحية لوالية بسكرة
مديرية اHصالح الفالحية لوالية بشار

مديرية اHصالح الفالحية لوالية البليدة
مديرية اHصالح الفالحية لوالية البويرة
مـــــديــــــريـــــة اHـــــصــــــالح الــــــفالحــــــيـــــة لـــــواليـــــة

تامنغست
مديرية اHصالح الفالحية لوالية تبسة

مديرية اHصالح الفالحية لوالية تلمسان
مديرية اHصالح الفالحية لوالية تيارت

مـــــديـــــريــــــة اHــــصــــالح الـــفـالحـــيــــة لـــواليـــة
تيزي وزو

مديرية اHصالح الفالحية لوالية اجلزائر

3

8

7

6

5

11

14

7

5

9

8

7

7

9

6

9

32



5 ربيع األول عام   ربيع األول عام  1433 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 3405
29 يناير  سنة  يناير  سنة  2012 م م

3

3

3

3

4

3

4

3

3

4

4

3

5

3

8

3

3

3

4

4

3

3

-
-
-
-
-
-

-
-
-

-
-

-
-
-
-
-
-
-

-

-
-
-

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

-
-
-
-
2

-

2

-
1

-
1

-
-
1

4

-
1

-

1

1

-
-

1

2

2

2

2

1

3

1

5

2

4

1

2

1

4

1

2

1

2

3

1

2

مديرية اHصالح الفالحية لوالية اجللفة
مديرية اHصالح الفالحية لوالية جيجل

مديرية اHصالح الفالحية لوالية سطيف
مديرية اHصالح الفالحية لوالية سعيدة
مديرية اHصالح الفالحية لوالية سكيكدة
مـــــديـــــريــــة اHـــــصــــالح الـــفـالحـــيــــة لـــواليـــة

سيدي بلعباس
مديرية اHصالح الفالحية لوالية عنابة
مديرية اHصالح الفالحية لوالية قاHة

مـــــديـــــريـــــة اHـــــصـــــالـح الـــــفالحـــــيـــــة لـــــواليـــــة
قسنطينة

مديرية اHصالح الفالحية لوالية اHدية
مـــــديـــــريـــــة اHـــــصـــــالـح الـــــفالحـــــيـــــة لـــــواليـــــة

مستغا¬
مديرية اHصالح الفالحية لوالية اHسيلة
مديرية اHصالح الفالحية لوالية معسكر
مديرية اHصالح الفالحية لوالية ورقلة
مديرية اHصالح الفالحية لوالية وهران
مديرية اHصالح الفالحية لوالية البيض
مديرية اHصالح الفالحية لوالية إيليزي
مــــديـــــريــــة اHــــصــــالح الـــفالحــيــة لــواليــة

برج بوعريريج
مـــــديـــــريـــــة اHـــــصـــــالـح الـــــفالحـــــيـــــة لـــــواليـــــة

بومرداس
مديرية اHصالح الفالحية لوالية الطارف
مديرية اHصالح الفالحية لوالية تندوف
مـــــديـــــريـــــة اHـــــصـــــالـح الـــــفالحـــــيـــــة لـــــواليـــــة

تيسمسيلت

5

6

6

6

9

5

10

5

10

7

10

5

8

6

17

5

7

5

8

9

5

6

اإلدارة اHعنيةاإلدارة اHعنية

تسمية وعدد اHناصب العلياتسمية وعدد اHناصب العليا

مفتشمفتش
بيطريبيطري

مسؤول عنمسؤول عن
وحدة قاعديةوحدة قاعدية

اجملموعاجملموع
مراقبمراقب
عامعام

للمصالحللمصالح
البيطريةالبيطرية

مفتشمفتش
بيطريبيطري
فيفي

الواليةالوالية

مفتشمفتش
بيطري فيبيطري في
اHراكزاHراكز
احلدوديةاحلدودية

مفتشمفتش
بيطريبيطري
فيفي

اHذابحاHذابح



35 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 05 5 ربيع األول عام   ربيع األول عام  1433 هـ هـ
29 يناير  سنة   يناير  سنة  2012 م م

3

3

3

4

3

3

3

4

3

4

178

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

48

1

-

1

-

-

-

-

-

1

-

39

1

2

2

1

2

2

3

1

1

1

107

مديرية اHصالح الفالحية لوالية الوادي

مديرية اHصالح الفالحية لوالية خنشلة

مـــــديـــــريــــــة اHـــصــــالح الـــفـالحـــيــــة لـــواليـــة
سوق أهراس

مديرية اHصالح الفالحية لوالية تيبازة

مديرية اHصالح الفالحية لوالية ميلة

مـــــديــــريـــــة اHــــصــــالح الــفـالحــيـــة لــواليــة
عW الدفلى

مديرية اHصالح الفالحية لوالية النعامة

مــــديـــــريــــة اHــــصــــالح الـــفالحــيــة لــواليــة
عW تموشنت

مديرية اHصالح الفالحية لوالية غرداية

مديرية اHصالح الفالحية لوالية غليزان

اجملموع العاماجملموع العام

6

6

7

6

6

6

7

6

6

6

375

اإلدارة اHعنيةاإلدارة اHعنية

تسمية وعدد اHناصب العلياتسمية وعدد اHناصب العليا

مفتشمفتش
بيطريبيطري

مسؤول عنمسؤول عن
وحدة قاعديةوحدة قاعدية

اجملموعاجملموع
مراقبمراقب
عامعام

للمصالحللمصالح
البيطريةالبيطرية

مفتشمفتش
بيطريبيطري
فيفي

الواليةالوالية

مفتشمفتش
بيطري فيبيطري في
اHراكزاHراكز
احلدوديةاحلدودية

مفتشمفتش
بيطريبيطري
فيفي

اHذابحاHذابح

اHـاداHـادّة ة 2 :  يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســمـيّـة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ{قراطيّة الشّعبيّة.

حـــرّر بـــاجلـــزائــر في 16 شـــوال عــام 1432 اHــوافق 14
سبتمبر سنة 2011.

عن األمW العام للحكومةعن األمW العام للحكومة
وبتفويض منهوبتفويض منه

اHدير العام للوظيفة العموميةاHدير العام للوظيفة العمومية
بلقاسم بوشمالبلقاسم بوشمال

عن وزير اHاليةعن وزير اHالية
األمW العاماألمW العام
ميلود بوطبةميلود بوطبة

وزير الفالحة والتنمية الريفيةوزير الفالحة والتنمية الريفية
رشيد بن عيسىرشيد بن عيسى

وزارة الثقافةوزارة الثقافة
قـرار مـؤرخ في قـرار مـؤرخ في 22 جـمــادى الـثـانــيـة عـام  جـمــادى الـثـانــيـة عـام 1432 اHـوافق  اHـوافق 25
مايـو  سنة مايـو  سنة p2011 يـتضـمن استـخالف عضـو باجمللسp يـتضـمن استـخالف عضـو باجمللس

التوجيهي Hكتبة اHطالعة العمومية لوالية أدرار.التوجيهي Hكتبة اHطالعة العمومية لوالية أدرار.
ـــــــــــــــــــــ

�ـــوجب قـــرار مـــؤرخ في 22 جـــمــــادى الـــثـــانـــيـــة عـــام
1432 اHـوافق 25 مـايـو سـنـة p2011  يـعـW الـسـيـد سـلـيـمان

ويــدان رئــيــســا في اجملــلس الــتــوجــيــهي Hــكــتــبــة اHــطــالــعــة
pكـلف بـالـثـقـافةHـثال لـلـوزيـر ا� pالـعـمـومـية لـواليـة أدرار
pخـلـفــا لـلـسـيـد الــعـيـد شـيـتـر pـتــبـقـيـة لـلــعـضـويـةHلــلـفـتـرة ا
تــطــبــيــقــا ألحــكــام اHـادة 10 من اHـرســوم الـتـنـفـيـذي رقم
07 - 275 اHــــــؤرّخ في 6 رمــــــضـــــــان عــــــام 1428 اHــــــوافق 18

ســـبــــتـــمـــبــــر ســـنـــة 2007 الـــذي يـــحــــدد الـــقـــانــــون األســـاسي
Hكتبات اHطالعة العمومية.



قـرار مـؤرخ في قـرار مـؤرخ في 22 جـمــادى الـثـانــيـة عـام  جـمــادى الـثـانــيـة عـام 1432 اHـوافق  اHـوافق 25
مايـو  سنة مايـو  سنة p2011 يـتضـمن استـخالف عضـو باجمللسp يـتضـمن استـخالف عضـو باجمللس
الــتـــوجــيــهـي Hــكــتــبـــة اHـطـالـعـة الـعــمـومـيـة لـواليـةالــتـــوجــيــهـي Hــكــتــبـــة اHـطـالـعـة الـعــمـومـيـة لـواليـة

عW تموشنت.عW تموشنت.

ــــــــــــــــــــــــــــــ
�ـــوجب قـــرار مـــؤرخ في 22 جـــمــــادى الـــثـــانـــيـــة عـــام
1432 اHــوافق 25 مـــايـــو ســـنــة p2011  يــعـــW الــســيــد أحــمــد

مـــودع رئــيــســـا في اجملــلس الــتـــوجــيــهي Hـــكــتــبــة اHـــطــالــعــة
الـعــمـومـيــة لـواليـة عــW تـمــوشـنتp �ـثـال لـلـوزيــر اHـكـلف
بالـثقافـةp للـفتـرة اHتـبقـية لـلعـضويـةp خلـفا لـلسـيد مـحمد
بــــوشــــحالطــــةp تــــطــــبــــيــــقــــا ألحــــكــــام اHـــادة 10 مـن اHــــرســـوم
الـتـنــفـيـذي رقم 07 - 275 اHـؤرّخ في 6 رمــضـان عـام 1428
اHــوافق 18 ســـبـــتــمـــبـــر ســـنــة 2007 الـــذي يــحـــدد الـــقـــانــون

األساسي Hكتبات اHطالعة العمومية.
ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

قـرار مـؤرخ في قـرار مـؤرخ في 22 جـمــادى الـثـانــيـة عـام  جـمــادى الـثـانــيـة عـام 1432 اHـوافق  اHـوافق 25
مـايــو  سـنـة مـايــو  سـنـة p2011 يــحـدد الـقــائـمــة االسـمـيــة ألعـضـاءp يــحـدد الـقــائـمــة االسـمـيــة ألعـضـاء
اجملـلس التوجـيهي Hـكتـبة اHطـالعـة العمـوميـة لواليةاجملـلس التوجـيهي Hـكتـبة اHطـالعـة العمـوميـة لوالية

اHسيلة.اHسيلة.

ــــــــــــــــــــــــــــــ
�ـــوجب قـــرار مـــؤرخ في 22 جـــمــــادى الـــثـــانـــيـــة عـــام
1432 اHـوافق 25 مايـو سـنة p2011 حتـدد القـائـمة االسـمـية

ألعــضـاء اجملــلس الــتــوجـيــهي Hــكـتــبــة اHـطــالــعـة الــعــمـومــيـة
لــواليــة اHـــســيــلــةp تــطــبــيــقــا ألحــكــام اHــادة 10 مـن اHــرسـوم
الـتـنــفـيـذي رقم 07 - 275 اHـؤرّخ في 6 رمــضـان عـام 1428
اHــوافق 18 ســـبـــتــمـــبـــر ســـنــة 2007 الـــذي يــحـــدد الـــقـــانــون
األساسي Hكتبات اHطالعة العموميةp كما يأتيp السادة :

pرئيسا pمدير الثّقافة بالوالية pفاروق هويبي -

pثل الوالي� pقادري محمد البوزيدي -

pالية بالواليةHمدير ا pموسى موسي -

pمدير التربية الوطنية بالوالية pإدريس حسونة -

- شــــريـف إبـــراهــــيـمp مــــديـــر الــــشــــبــــاب والــــريــــاضـــة
pبالوالية

- سالم حلبيبp مـدير البريد وتـكنولوجيات اإلعالم
pواالتصال

pمؤلف pأحمد عبد الكر� -

- خالد بن صالحp مؤلف.
ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

قـرار مـؤرقـرار مـؤرّخ في خ في 4 رجب عـام  رجب عـام 1432 اHـوافق  اHـوافق 6 يـونـيـو سـنـة يـونـيـو سـنـة
p2011 يــتــضــمن اســـتــخالف عــضــو في مــجــلس إدارةp يــتــضــمن اســـتــخالف عــضــو في مــجــلس إدارة

اHسراHسرح اجلهوي بعنابة.ح اجلهوي بعنابة.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب قـرار مؤرّخ في 4 رجب عـام 1432 اHـوافق 6
يونـيو سـنة p2011 تـعـيّن الـسّيّـدة مـناجـلـية الـهـدبةp �ـثـلة
الـــوزيـــر اHـــكـــلـف بـــالـــثـــقـــافـــةp رئـــيـــســـة في مـــجـــلس إدارة
اHسـرح اجلهـوي بعـنابـةp للـفتـرة اHتـبقـية لـلعـضويـةp خلـفا
لـــلـــســيـــد إدريس بـــوديــبـــةp تــطـــبـــيــقـــا ألحــكـــام اHــادّة 10 من
اHـرسوم الـتّـنـفـيـذيّ رقم 07 - 18 اHـؤرّخ في 27 ذي احلـجة
عام 1427 اHوافق 16 ينـاير سنة 2007 واHتـضمن القانون

األساسي للمسارح اجلهوية.
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