
العدد العدد 19
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 9  جمادى األولى عام جمادى األولى عام 1433 هـ هـ
اHوافق أواHوافق أوّل أبريل سنة ل أبريل سنة 2012  م م

اإلدارة والتّحرير
األمانة العاماألمانة العامّة للحكومةة للحكومة

WWW.JORADP.DZ

الطّبع واالشتراك
اHطبعة الراHطبعة الرّسميسمّية

حي البساتrW بئر مراد رايسr 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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اتفاقيات واتفاقات دولياتفاقيات واتفاقات دوليّة
مـرســوم رئـاسيّ رقم 12-139 مـؤرّخ في 28 ربــيع الـثــاني عـام 1433  اHـوافق 21 مـارس ســنـة r2012 يـتــضـمّن الــتـصــديق عـلى
اتـفـاق الـتـعـاون في مـجـال الـتـشـغـيلr بـW حـكـومـة اجلـمـهـوريّـة اجلـزائـريّـة الـدّ~ـقـراطـيّـة الـشّـعـبـيّـة وحـكـومـة اجلـمـهـوريّة
التونسيّةr اHوقّع باجلزائر في 5 غشت سنة 2007 .............................................................................................
مـرســوم رئـاسيّ رقم 12-140 مـؤرّخ في 28 ربــيع الـثــاني عـام 1433  اHـوافق 21 مـارس ســنـة r2012 يـتــضـمّن الــتـصــديق عـلى
الـبرنـامج التنـفيـذي بW حكـومة اجلمـهوريّـة اجلزائريّـة الدّ~قـراطيّـة الشّعـبيّة وحـكومـة اجلمهـوريّة التـونسـيّة للـتعاون
في مجال التكوين اHهني لسنتي r2012 - 2011 اHوقّع باجلزائر يوم 26 ديسمبر سنة 2010 .....................................
مـرســوم رئـاسيّ رقم 12-141 مـؤرّخ في 28 ربــيع الـثــاني عـام 1433  اHـوافق 21 مـارس ســنـة r2012 يـتــضـمّن الــتـصــديق عـلى
البـرنـامج التـنـفيـذي لـلتـعاون الـثـقافي بـW حـكومـة اجلـمهـوريّـة اجلزائـريّـة الدّ~ـقراطـيّـة الشّـعـبيّـة وحـكومـة اجلـمهـوريّة
التونسيّة لسنتي r2012 - 2011  اHوقّع باجلزائر يوم 26 ديسمبر سنة 2010 .........................................................

قوانــ1قوانــ1
قـــانــون رقـم 12- 09 مـؤرّخ في 3 جـمــادى األولــى عـام 1433 اHـوافق 26 مـارس ســنـة r2012 يـتـضــمن اHـوافـقــة عـلى األمـر رقـم
12-01 اHــــؤرخ فــي 20 ربــيــع األول عـــام 1433 اHـــوافــق 13 فـبـــرايـــر ســـنـــة 2012 الـذي  يـحــدد الـدوائــر االنـتــخـابــيـة

وعدد اHقاعد اHطلوب شغلها في انتخابات البرHان...........................................................................................
قـــانــون رقم 12- 10 مـؤرّخ في 3 جــمـــادى األولى عـام 1433 اHـوافق 26 مـارس ســنـة r2012 يـتـضــمن اHـوافـقــة عـلـى األمـر رقـم
12-02 اHــــؤرخ فــي 20 ربــيــع األول عـــام 1433 اHـــوافــق 13 فـبـــرايـــر ســـنـــة 2012 الــذي يـعــدل ويـتــمـم الـقــانـون رقـم

05-01 اHــــؤرخ فـي 27 ذي احلــجــــة عـــام 1425 اHـــوافق 6 فـــبــرايـــر ســنــة 2005 واHـــتــعــلق بـــالــوقــايـــة من تــبـــيــيض األمــوال

وتمويل اإلرهاب ومكافحتهما.......................................................................................................................
قـــانــون رقـم 12- 11 مــؤرّخ في 3 جـمــادى األولى عـام 1433 اHـوافق 26 مـارس ســنـة r2012 يـتـضــمن اHـوافـقــة عـلـى األمـر رقـم
12-03 اHـــؤرخ فــي 20 ربـيــع األول عــام 1433 اHــوافــق 13 فـبــرايــر ســنــة 2012 واHـتضـمن قانـون اHالـية الـتكـميلي

لسنة 2012 .................................................................................................................................................

مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة
مرسـوم رئاسي رقم 12 - 152 مؤرخ في 6 جمـادى األولى عام 1433 اHوافق 29 مارس سـنة r2012 يـتضـمن إنهاء مـهام رئيس
اجمللس الدستوري........................................................................................................................................
مـرسـوم رئـاسي رقم 12 - 153 مـؤرخ في 6 جـمـادى األولـى عام 1433 اHـوافق 29 مارس سـنة r2012 يـتـضمن إنـهـاء مهـام عـضو
في احلكومة................................................................................................................................................
مــرســوم رئــاسي رقم 12 - 154 مـؤرخ في 6 جــمــادى األولـى عـام 1433 اHـوافق 29 مــارس ســنــة r2012 يـتــضـمن تــعـيــW رئـيس
اجمللس الدستوري........................................................................................................................................
مـرسـوم رئـاسي رقم 12 - 155 مـؤرخ في 6 جـمـادى األولـى عام 1433 اHـوافق 29 مـارس سـنـة r2012 يـتـعـلق بـنـشــر الـتـشـكـيـلـة
االسمية للمجلس الدستوري.........................................................................................................................
Wيــتـضـمن  تــكـلـيف األمـ r2012 ـوافق 29 مـارس ســنـةHمـرســوم رئـاسي رقم 12 - 156 مـؤرخ في 6 جـمــادى األولى عـام 1433 ا
العام للحكومةr �هام وزير العدلr حافظ األختام  بالنيابة.................................................................................
مـرسـوم تـنـفـيـذي رقم 12 -148 مـؤرخ في 5 جـمـادى األولـى عام 1433 اHـوافق 28 مـارس سـنـة r2012 يـتـمم اHـرسـوم الـتـنـفـيـذي
رقم 91-177 اHـــؤرخ في 14 ذي الــقـــعـــدة عــام 1411 اHـــوافق 28 مــايـــو ســـنــة 1991 الـــذي يـــحــــدد إجــــراءات إعـــداد اخملــــطـط
التوجيهـي للتهيئـة والتعميـر واHصادقـة عليـه ومحتوى الوثائق اHتعلقة به.......................................................
مـرسوم تـنـفـيذي رقم 12 -149 مـؤرخ في 5 جـمـادى األولـى عام 1433 اHـوافق 28 مارس سـنة r2012 يــتمـم اHرسـوم الـتـنـفــيذي
رقم 94-228 اHؤرخ في 18 صفـر عام 1415 اHوافق 27 يـولـيو سـنة 1994 الـذي يحـدد كـيفـيـات سيـر حســاب الـتخـصيص
اخلـاص رقـم 062-302 الذي عنوانه "تخفيض نسبـة الفائدة على االستثمارات".....................................................
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فهرس (تابع)فهرس (تابع)
مـرسـوم تـنـفـيـذي رقم 12 -150 مـؤرخ في 5 جـمـادى األولـى عام 1433 اHـوافق 28 مـارس سـنـة r2012 يـعـدل اHـرسـوم الـتـنـفـيـذي
رقم 10-138 اHؤرخ في 28 جمادى األولى عام 1431 اHوافـق  13 مايـو سنة 2010 الذي يحـدد القواعـد التقنيـة لتصميم
واستغـالل وصيانـة شبكات توزيع الكهرباء والغاز..........................................................................................

مرسوم تـنفيذي رقم 12 -151 مؤرخ في 5 جمادى األولى عام 1433 اHوافق 28 مارس سنة r2012 يحدد قائـمة اHناصب العليا
لــلـــمــصــالــح اخلــارجــيـــة لــــوزارة الــشـــؤون الـــديــنــيـــــة واألوقـــاف وشـــروط االلـــتــحــاق بــهــــذه اHــنــاصـــب  وكـــذا الــزيـــادة
االستدالليـة اHرتبطـة بهـا.............................................................................................................................

قرارات@ مقرقرارات@ مقرّرات@ آراءرات@ آراء

وزارة الشوزارة الشّؤون اخلارجيةؤون اخلارجية

قــرار مـؤرّخ في 13 ربــيع األول عـام 1433 اHـوافق 6 فــبـرايـر سـنـة r2012 يـتـضـمن تـفـويض اإلمـضــاء إلى مـديـر تـنـقل األجـانب
وإقامتهم....................................................................................................................................................

قـــرار مـــؤرّخ في 13 ربـــيـع األول عــام 1433 اHـــوافق 6 فــبـــرايـــر ســـنــة r2012 يـــتــضـــمن تـــفــويـض اإلمــضـــاء إلى مـــديــر الـــشــؤون
االقتصادية واHالية الدولية...........................................................................................................................

قــرار مــؤرّخ في 13 ربــيع األول عــام 1433 اHـــوافق 6 فـــبــرايـــر ســنــة r2012 يــتـــضــمن تـــفــويض اإلمـــضــاء إلى مـــديــر الـــعالقــات
اإلفريقية اHتعددة األطراف...........................................................................................................................

قـــرار مـــؤرّخ في 13 ربـــيـع األول عــام 1433 اHـــوافق 6 فــبـــرايـــر ســـنــة r2012 يــتـــضـــمن تـــفــويـض اإلمــضـــاء إلى مـــديـــر الـــوثــائق
واألرشيف..................................................................................................................................................

قــــرارات مــــؤرّخــــة في 13 ربـــــيع األول عــــام 1433 اHــــوافق 6 فــــبــــرايـــــر ســــنــــة r2012 تــــتــــضـــــمن تــــفـــــويض اإلمــــضـــــاء إلى نــــواب
مديرين......................................................................................................................................................

وزارة اJوارد اJائيةوزارة اJوارد اJائية

قــرار وزاري مـشـتـرك مـؤرّخ في 17 ربـيع الـثـاني عـام 1432 اHـوافق 22 مـارس سـنـة r2011 يـحــدد قـائـمـة صــفـقـات الـدراسـات
واخلدمات اHعفاة من تقد� كفالة حسن التنفيذ.....................................................................................

وزارة التضامن الوطني واألسرةوزارة التضامن الوطني واألسرة

قــرار وزاري مـشـتـرك مـؤرخ في 14 رمـضـان عـام 1432 اHـوافق 14 غـشـت سـنة r2011 يـحـدد تـنـظــيم اإلدارة اHـركـزيـة لـوزارة
التضامن الوطني واألسرة في مكاتب.................................................................................................

قـرار وزاري مـشتـرك مؤرخ في 18 رمضـان عام 1432 اHوافق 18 غشـت سنة r2011 يـحـدد تعـداد منـاصب الـشـغل وتصـنـيفـها
ومدة الـعـقد اخلـاص باألعـوان العـاملـW في نشـاطـات احلفظ أو الـصيـانة أو اخلـدمات بـعنـوان اHـراكز الـوطنـية لـلتـكوين
واHراكـز الوطـنية السـتقـبال الـفتـيات والـنسـاء ضحـايا الـعنف ومن هن في وضع صـعب حتت وصـاية وزارة التـضامن
الوطني واألسرة............................................................................................................................

وزارة التجارةوزارة التجارة

قــرار مـؤرخ في 9 شــعـبــان عـام 1432 اHـوافق 11 يـولــيـو ســنـة r2011  يـتــضـمن جتــديـد تــشـكـيــلـة الــلـجــان اHـتــسـاويــة األعـضـاء
اخملتصة �وظفي اإلدارة اHركزية لوزارة التجارة...................................................................................

قرار مؤرّخ في 6  شوّال عام 1432 اHوافق 5  سبتمبر سنة r2011 يحدّد القائمة االسمـية ألعضاء اللجنة الوزارية اHشتركة
اHكلّفة �جانسة النصوص اHتعلقة باHهن والنشاطات اHقننة اخلاضعة للقيد في السجل التْجـاري......................
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وزارة الصحة والسكان وإصالح اJستشفياتوزارة الصحة والسكان وإصالح اJستشفيات

قـرار وزاري مـشتـرك مؤرخ في 9 رمضـان عام 1432 اHوافق 7 سـبتـمـبر سـنة r2011 يـتـمم القـرار الـوزاري اHشـتـرك اHؤرّخ
في 26  جـمــادى األولى عـام 1419 اHـوافق 17 ســبـتـمــبـر سـنـة 1998 الــذي يـحــدد مـعـايــيـر تــصـنــيف الـقــطـاعــات الـصــحـيـة
واHؤسسات االستشفائية اHتخصصة وتصنيفها.............................................................................................
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اتفاقيات واتفاقات دولياتفاقيات واتفاقات دوليّة
مــرسـوم رئـاسيمــرسـوم رئـاسيّ رقم  رقم 12-139 مـؤر مـؤرّخ في خ في 28 ربــيع الـثـاني ربــيع الـثـاني
يــتــضــمّن عــام عــام 1433  اHــوافق   اHــوافق 21 مــارس ســنــة  مــارس ســنــة r2012 يــتــضــم 
rالـتصـديق على اتـفـاق التـعاون في مـجال الـتشـغيلrالـتصـديق على اتـفـاق التـعاون في مـجال الـتشـغيل
بــW حــكــومــة اجلــمــهــوريبــW حــكــومــة اجلــمــهــوريّــة اجلــزائــريــة اجلــزائــريّــة الــدــة الــدّ~ــقــراطــي~ــقــراطــيّــةــة
الـشالـشّــعـبــيــعـبــيّـة وحــكـومــة اجلـمــهـوريـة وحــكـومــة اجلـمــهـوريّــة الـتــونـسـيــة الـتــونـسـيّــةr اHـوقــةr اHـوقّع

باجلزائر في باجلزائر في 5 غشت سنة  غشت سنة 2007.
ـــــــــــــــــــــــــــــ

rإنّ رئيس اجلمهوريّة
rبناء على تقرير وزير الشؤون اخلارجيّة -

rادّة 77-11 منهHال سيّما ا rوبناء على الدّستور -
- وبــــعـــد االطّـالع عـــلـى اتـــفــــاق الــــتـــعــــاون في مــــجـــال
التشغيلr بW حـكومة اجلمهوريّة اجلـزائريّة الدّ~قراطيّة
الـشّعبيّة وحـكومة اجلمهوريّـة التونسيّـةr اHوقّع باجلزائر

في 5 غشت سنة 2007.

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اHـــاداHـــادّة األولـى :ة األولـى : يـــصـــدّق عــلى اتـــفــــــــاق الــتــعـــــــاون
في مـجـال الــتـشـغـيلr بـW حـكـومــة اجلـمـهـوريّـة اجلـزائـريّـة
rالـدّ~ـقـراطـيّـة الـشّـعـبـيّـة وحـكـومـة اجلـمـهـوريّـة الـتـونـسـيّـة
اHـــوقّـع بــــاجلـــزائـــر في 5 غـــشت ســـنـــة r2007 ويـــنـــشـــر في
اجلـريـدة الــرّسـمـيّـة لـلـجـمـهـوريّــة اجلـزائـريّـة الـدّ~ـقـراطـيّـة

الشّعبيّة

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

حـــــرّر بـــــاجلـــــزائـــــر في 28 ربــــــيع الـــــثــــــاني عـــــام 1433
اHوافق 21 مارس سنة 2012.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة
ـــــــــــــــــــــــــــــ

WبWاتفاق تعاون اتفاق تعاون في مجال التشغيل في مجال التشغيل ب
حكومة اجلمهوريحكومة اجلمهوريّـة اجلـزائريـة اجلـزائريّـة ـة الدالدّ~قراطي~قراطيّـة الشـة الشّعبيعبيّـةـة

وحكومة اجلمهورية التونسيةوحكومة اجلمهورية التونسية

إن حـــكـــومــة اجلـــمــهـــوريّـــة اجلــزائـــريّــة الـــدّ~ـــقــراطـــيّــة
الـشّـعـبيّـة وحـكـومـة اجلـمهـوريّـة الـتـونـسـيّة اHـشـار إلـيـهـما

r"Wفيما يلي بـ "الطرف

- تـــوطــــيـــدا ألواصــــر األخـــــوة الــــقـــائــــمـــــة وتــــعــــزيــــز
rالتعــاون بينهما

- وعـمـال مـنـهـمـا عـلى تـنـمـــيـة الـعالقـــات الـثـنــائــيـة
rفي مجال التشغيل

 اتفقتا على مـا يأتي :اتفقتا على مـا يأتي :

اHاداHادّة األولىة األولى

يـعمـل الـطــرفـان على إقـامــة تـعـــاون مـتـW بـينـهـما
في مجال الـتشـغيل قـصد الرفع مـن مستـوى هذا الـقطاع

ودعمه �ا يكفل تقدم بلديهما.

اHاداHادّة ة 2

يـشـمل الـتـعــاون في مـجـال الـتـشـغـــيل الـذي يـدخــل
في إطار هذا االتفاقr مـا يأتي :

- تـــــبــــادل الـــــوثـــــائق والـــــتــــشـــــريـــــعــــات والـــــدراســــات
rتعلقة بالتشغيلHعلومات اHوا

- تـبـادل الـزيـارات بـW اHـسـؤولـW واخلـبـراء بـقـصد
rالتعرف على إمكانيات كال البلدين واالستفادة منها

- تــــبــــادل بـــــرامج الــــنـــــهــــوض بــــالــــتــــشـــــغــــيل وإدمــــاج
rالشبــاب

- تـــبــــادل بـــرامج مــــســـانــــدة اHـــؤســــســـات لــــلـــنــــهـــوض
rستقـلHبالعمـل ا

rهنيHتبادل برامج القيام باإلعالم والتوجيه ا -

و~ـكن أن يــشـمل مــيـادين أخـرى تــتـعــلق بـالـتــشـغـيل
.Wالطرف Wيتم االتفاق حولها ب

اHاداHادّة ة 3

لتحقيق غايـات هذا االتفاق تسعى حكومتا البلدين
إلى إبــرام بـروتـوكـوالت تـنـفـيـذيـة بـW اجلـهـــات اHـعـنـــيـة

في البلدين.

اHاداHادّة ة 4

تــــســـــهـــــيال لـــــتـــــطــــبـــــيـق نــــصـــــوص اتـــــفــــاق الـــــتـــــعــــاون
والــبـروتــوكــوالت والـبــرامج الــتـنــفــيـذيــة اHـنــصــوص عـلى
مــجـــاالتـــهـــا في اHـــادّة الـــثـــانــيـــة أعاله تـــشـــكل جلـــنـــة فـــنـــيــة

مشتركة يكون من مهامها :

- وضــــع بــــرامـج تـنــفــيــذيــــة لــبــلــــورة الــتــعـــــاون
rفي مجـال التشغـيل
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عن حكومةعن حكومة
اجلمهورية التونسيةاجلمهورية التونسية
عبد الرؤوف الباسطيعبد الرؤوف الباسطي
كاتب الدولة لدى وزيركاتب الدولة لدى وزير

الشؤون اخلارجيةالشؤون اخلارجية
اHكلف بالشؤون اHغاربيةاHكلف بالشؤون اHغاربية

والعربية واإلفريقيةوالعربية واإلفريقية

- حتـديد طرق ووسـائل إجناز البـرامج اHتفق عـليها
r(التمويل - التسيير)

- مـــتــابــعــة وتـــقــيــيم الــبـــرامج اHــتــفـق عــلى إجنــازهــا
rومـعــاجلـة الــصـعــوبـات الــتي قـد تــعـتــرض سـبل تــنـفــيـذهـا
وجتـتمع اللـجنـة الفـنيـة بالتـداول مرة كل سـنتـW ويحدد

.Wزمان ومكان االجتماع باتفاق الطرف

اHاداHادّة ة 5

يـعــهـد إلى كال اجلــانـبــW تـعــيـW �ــثـلــW في الـلــجـنـة
الـفـنـيـة اHـشـتـركـة اHـنـصـوص عـلـيـهـا بـاHادّة الـرابـعـة أعاله
من مـسـؤولـW عن قـطـاع الـتـشـغـيلr و~ـكـن تـعـيـW خـبراء

متخصصW من كال البلدين للمشاركة في أعمالها.

اHاداHادّة ة 6

يـدخل هذا االتـفاق حـيّز الـتّـنفـيذ اعـتبـارا من تاريخ
Wتـلـقي اإلشعـار الـثاني الـذي يـقوم �ـقـتضـاه أحـد الطـرف
بــــإعالم الــــطـــرف اآلخــــر بــــإتـــمــــام اإلجـــراءات الــــقــــانـــونــــيـــة

الداخلية اHطلوبة لهذا الغرض.

~كن لكل طـرف وفي أي وقتr إشعـار الطرف اآلخر
عبر الـطرق الدبـلوماسيـة بقراره بـإنهاء العـمل باالتفاق.
وفي هـذه احلالـةr يـنـتـهي الـعـمل به عـنـد انـقـضـاء سـتة (6)

أشهر من تاريخ إبالغ هذا اإلشعار إلى الطرف اآلخر.

Wــكـن مــراجــعــــة هــذا االتــفــــاق بــتــراضي الــطــــرفــ~
عنـد طـلب أحـدهـمـا ذلكr وتـدخل الـتعـديالت اHـتـفق عـلـيـها
حـــيّـــز الــتّــنـــفـــيــذ طـــبــقـــا لإلجـــــراءات الـــواردة بــالـــفــقــــرة

األولى من هذه اHادّة.

وإثـــبـــاتـــا Hـــا تــــقـــدم وقّع اHـــنــــدوبـــان اHـــفـــوّضـــان هـــذا
االتفاق نيابة عن حكومتيهما.

حــرّر هـذا االتــفــاق بـاجلــزائـر في 5 غــشت سـنـة 2007
في نــســخـــتــW أصــلــيـــتــW بــالـــلــغــة الــعـــربــيــةr لــهـــمــا نــفس

احلجية.

عن حكومةعن حكومة
اجلمهورية اجلزائريةاجلمهورية اجلزائرية
الد~قراطية الشعبيةالد~قراطية الشعبية
عبد القادر مساهلعبد القادر مساهل

الوزير اHنتدب اHكلفالوزير اHنتدب اHكلف
بالشؤون اHغاربيةبالشؤون اHغاربية

واإلفريقيةواإلفريقية

مــرسـوم رئـاسيمــرسـوم رئـاسيّ رقم  رقم 12-140 مـؤر مـؤرّخ في خ في 28 ربــيع الـثـاني ربــيع الـثـاني
يــتــضــميــتــضــمّن   r2012 ــوافق 21 مــارس ســنــة  مــارس ســنــةHــوافق   اHعــام عــام 1433  ا
الــتــصــديق عــلى الــبـرنــامج الــتــنــفــيـذي بــW حــكــومـةالــتــصــديق عــلى الــبـرنــامج الــتــنــفــيـذي بــW حــكــومـة
اجلـــمـــهــورياجلـــمـــهــوريّـــة اجلـــزائـــريـــة اجلـــزائـــريّـــة الــدـــة الــدّ~ـــقـــراطـــي~ـــقـــراطـــيّـــة الــشـــة الــشّـــعـــبـــيـــعـــبـــيّــةــة
وحكـومـة اجلـمهـوريوحكـومـة اجلـمهـوريّـة الـتونـسـيـة الـتونـسـيّـة لـلتـعـاون في مـجالـة لـلتـعـاون في مـجال
الـــــتـــــكـــــوين اHـــــهــــنـي لـــــســــنـــــتي الـــــتـــــكـــــوين اHـــــهــــنـي لـــــســــنـــــتي r2012 -  - 2011 اHـــــوقr اHـــــوقّع

باجلزائر يوم باجلزائر يوم 26 ديسمبر سنة  ديسمبر سنة 2010.
ـــــــــــــــــــــــــــــ

rإنّ رئيس اجلمهوريّة
rبناء على تقرير وزير الشؤون اخلارجيّة -

rادّة 77-11 منهHال سيّما ا rوبناء على الدّستور -
Wوبــــعـــد االطّـالع عـــلـى الـــبــــرنـــامج الــــتـــنــــفـــيــــذي بـــ -
حـكــومــة اجلــمـهــوريّــة اجلــزائـريّــة الــدّ~ــقـراطــيّــة الــشّـعــبــيّـة
وحــكـــومــة اجلـــمــهـــوريّــة الـــتــونـــســيّــة لـــلــتـــعــاون فـي مــجــال
الـتــكــوين اHـهــني لــســنـتي r2012 - 2011 اHـوقّع بــاجلــزائـر

r2010 يوم 26 ديسمبر سنة

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اHـــاداHـــادّة األولـى :ة األولـى : يــصـــدّق عــلى الــبــرنــامـج الــتــنــفــيـذي
بW حـكومـة اجلمـهوريّة اجلـزائريّـة الدّ~ـقراطـيّة الـشّعـبيّة
وحــكـــومــة اجلـــمــهـــوريّــة الـــتــونـــســيّــة لـــلــتـــعــاون فـي مــجــال
الـتــكــوين اHـهــني لــســنـتي r2012 - 2011 اHـوقّع بــاجلــزائـر
يــــوم 26 ديــــســـــمـــــبــــر ســـــنــــة r2010 ويــــنـــــشـــــر في اجلـــــريــــدة

الرّسميّة للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ~قراطيّة الشّعبيّة

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

حـــــرّر بـــــاجلـــــزائـــــر في 28 ربــــــيع الـــــثــــــاني عـــــام 1433
اHوافق 21 مارس سنة 2012.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة
ـــــــــــــــــــــــــــــ

برنامج تنفيذي  برنامج تنفيذي  بW حكومة اجلمهوريبW حكومة اجلمهوريّـة اجلـزائريـة اجلـزائريّـةـة
الدالدّ~قراطي~قراطيّـة الشـة الشّعبيعبيّـة ـة وحكومة اجلمهورية التونسيةوحكومة اجلمهورية التونسية

للتعاون في مجال التكوين اHهني لسنتي للتعاون في مجال التكوين اHهني لسنتي 2011 -  - 2012

إن حـــكـــومــة اجلـــمــهـــوريّـــة اجلــزائـــريّــة الـــدّ~ـــقــراطـــيّــة
الـشّـعـبيّـة وحـكـومـة اجلـمهـوريّـة الـتـونـسـيّة اHـشـار إلـيـهـما

r"Wفيما بعد بـ "الطرف

rالبلدين Wتوثيقا ألواصر األخوة والتعاون ب -

- ورغـبـة في تـطــويــر التـعـــاون بـينـهـمـا وتنـمـيتـه
rهنيHفي مجال التكوين ا
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- وعمال بـأحـكـام اتفـاق الـتعـاون في مـجال الـتـكوين
r2002 وقّع باجلزائر في 25 أبريل سنةHهني اHا

 اتــفـقــتـا عـلى الــبـرنـامـج الـتـنــفـيـذي الــتـالي لــسـنـتي
: 2012 - 2011

اHاداHادّة األولىة األولى

يـعـمل الطـرفان عـلى تـعزيـز التـعاون بـيـنهـما بـهدف
تـنمـية تـبادل اخلـبرات واHـعلـومات والتـجارب فـي مجال
الـــتـــكـــويـن اHـــهـــني ووضع الـــوســـائل الـــكـــفـــيـــلـــة بـــدعـم هــذا

التعاون والنهوض بالقطاع بكال البلدين.

اHاداHادّة ة 2

يــشـمل الــتــعـاون بــW الـطــرفـW فـي قـطــاع الـتــكـوين
اHهني اجملـاالت اآلتية :

rWالتكوين في االختصاصات التي تهم اجلانب -
rWكونHهندسة التكوين وتكوين ا -

rستمر والتكوين عن بعدHالتكوين ا -
rهنيHتشجيع توأمة مراكز التكوين ا -

- اHــشـاركــــة في اHــلـتـقــيـــات والـنـــدوات اHــنـظـمـــة
rWمن قبل أحد الطرف

- تـــــطــــــويــــــــر أســــــالـــــيب اإلرشــــــــاد والـــــتـــــوجـــــــيه
rهـني للشبـابHا

- تــطــبــــيق مـــواصــفــــــات اجلــــــودة في الــتــصـــــرف
في مؤسسات التكوين اHهني.

و~ــكن أن يــشـمل مــيــادين أخــرى تـتــعــلق بـالــتــكـوين
.Wالطرف Wهني يتم االتفاق حولها بHا

اHاداHادّة ة 3

يــــقـــوم الــــطـــرفــــان بــــتـــفــــعـــيـل الـــتــــعــــاون في اجملـــاالت
اHذكورة أعاله من خالل :

- تــبــــــادل الـــتــجـــــــارب والـــدراســـــات واخلــبــــرات
rناهج والبرامج التكوينيةHفي ميدان إعداد وتطوير ا

- تــبـــادل اخلـــبـــرات واHـــعــلـــومـــات اHـــتـــعــلـــقـــة بـــإعــداد
rقاربة بالكفاياتHالبرامج والتكوين حسب منهجية ا

- تـــبــادل اخلــبـــرات والــتـــجــارب في مـــجــال هـــنــدســة
rWكونHالتكوين وتكوين ا

- تــبــادل اخلــبــرات والـتــجــارب في مــجــال الــتـكــوين
rستمر والتكوين عن بعدHا

- تـــبـــادل اخلــبـــرات في مـــجــال تـــطـــبــيـق مــواصـــفــات
اجلـودة في التصــــرف في مؤسســات الـتكــــوين اHهــني

rبكال البلدين
- تـــبـــادل زيـــارات اخملـــتـــصـــW في مـــجـــال الـــتـــوجـــيه

rهـني للشبابHا
- تـــنـــظـــيـم دورات تـــدريـــبـــيــة لـــفـــائـــدة مـــكـــونـــW في
االخـتصـاصات ذات األولـوية والـتي يتـوفر فـيهـا مكـونون

rمختصون بكال البلدين
- تـشجـيع التـوأمة بـW مـؤسسـات �اثـلة في مـجال

.Wهني في االختصاصات التي تهم الطرفHالتكوين ا

و~ــكن أن يــشـمل مــيــادين أخــرى تـتــعــلق بـالــتــكـوين
.Wالطرف Wهني يتم االتفاق حولها بHا

اHاداHادّة ة 4

يــــعـــــمل الــــطــــرفــــان عــــلـى االســــتــــفــــادة الــــقــــصــــوى من
اإلمـــكــانـــيــات اHـــتـــاحــة لـــدى الــبـــلــديـن إلجنـــــاز مـــشـــاريــع
تخص ميدان التـكوين اHهني في إطار الـتعـاون الثنائي

أو متعدد األطراف.

اHاداHادّة ة 5

Hتـابعــــة تنـفيـذ وتـقيــيم هــذا الـبــرنــامج ومعـاجلــة
الصـعوبـات الـتي قد تـعيق تـنـفيـذهr تعـقـد اللـجنـة الـفنـية
اHـشـتـركـة اجـتـمـاعـات بـالـتـنـاوب في الـبـلـدينr كـلـمـا دعت

احلـاجـة إلى ذلك.

اHاداHادّة ة 6

مــــا لـم يـــتــــفق الــــطــــرفـــان عــــلى خـالف ذلكr تــــتـــحــــمل
الـــــدولــــة اHــــوفـــــدة تــــكــــالـــــيف ســــفـــــر اHــــكــــونـــــW واخلــــبــــراء
واإلطـارات وتـتـحمــل الـدولـة اHـضـيفـة مـصـاريـف اإلقـامة

واHصاريف اHتعلقة بزيارة اHسؤولW واخلبراء.

يتـم حتمـل التـكـالـيف اHـذكـورة في الـفـقـرة الـسـابـقة
.Wالية لكال الطرفHفي إطار اإلمكانيات واإلجراءات ا

اHاداHادّة ة 7

يـدخل هــذا الـبـرنـامـج حـيّـز الـتّــنـفـيــذ بـعـد اســتـكـمـال
اإلجراءات القانونية اHعمول بها بالبلدين.

~ـكن لــكل طــرف في أي وقت إشــعــار الـطــرف اآلخـر
عــبــر الــطــرق الــدبــلــومـــاســيــة بــقــراره إنــهــاء الــعــمل بــهــذا
الـبـرنـامـج الـتـنـفــيـذي. وفي هـذه احلــالـة يـنـتــهي الـعـمل به
عـنـد انقـضاء سـتة (6) أشهـر من تاريخ إبالغ هـذا اإلشعار
إلى الــطــرف اآلخـــرr وتــبــقى األنــشــطــة اHــنــبـثــقــة عـن هـذا
الـــــبــــرنـــــامج الـــــتــــنـــــفــــيـــــذي ســــاريـــــة اHــــفـــــعــــول إلـى تــــاريخ

استكمالها.
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Wــكن مــراجــعــــة هــذا الــبــرنــامج بــتــراضي الــطــرفـ~
عـنــد طــلب أحــدهــمــاr وتـدخـل الـتــعــديالت اHــتــوصل إلــيــهــا
حـــيّـــز الــتّــنـــفـــيــذ طـــبــقـــا لإلجـــــراءات الـــواردة بــالـــفــقــــرة

األولى من هذه اHادّة.

حـــرّر هــذا الــبـــرنــامج الــتـــنــفــيــذي بـــاجلــزائــر يــوم 26
ديـــســـمـــبـــر ســـنـــة 2010 في نـــســخـــتــW أصـــلــيـــتــW بـــالــلـــغــة

العربيةr لكل منهما نفس احلجية.

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

حـــــرّر بـــــاجلـــــزائـــــر في 28 ربــــــيع الـــــثــــــاني عـــــام 1433
اHوافق 21 مارس سنة 2012.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة
ـــــــــــــــــــــــــــــ

برنامج تنفيذي للتعاون الثقافي برنامج تنفيذي للتعاون الثقافي بW حكومة اجلمهوريبW حكومة اجلمهوريّـةـة
اجلـزائرياجلـزائريّـة ـة الدالدّ~قراطي~قراطيّـة الشـة الشّعبيعبيّـة ـة وحكومة اجلمهوريةوحكومة اجلمهورية

التونسية التونسية لسنتي لسنتي 2011 -  - 2012

إن حـــكـــومــة اجلـــمــهـــوريّـــة اجلــزائـــريّــة الـــدّ~ـــقــراطـــيّــة
الـشّـعـبيّـة وحـكـومـة اجلـمهـوريّـة الـتـونـسـيّة اHـشـار إلـيـهـما

r"Wفيما بعد بـ "الطرف

Wانـــــطالقـــــا مـن الــــروح األخـــــويـــــة الـــــتي جتـــــمـع بــــ -
rWالبلدين الشقيقـ

- ورغـــبـــة مـــنـــهــــمـــا في تـــدعــــيم الـــتـــعــــاون الـــثـــقـــافي
rبينهما

- وتـــنــــفـــيـــذا لالتـــفــــاق اHـــوقّـع بـــW الــــبـــلـــدين في 26
r1963 يوليو سنـة

اتفقتا على مـا يأتي :اتفقتا على مـا يأتي :

اHاداHادّة األولىة األولى
في مجال الثقافة والفنونفي مجال الثقافة والفنون

- يـشارك الطرفـان في األنشطة الـثقافيـة والفكرية
rالتي تقـام بكال البلدين

- يشـارك الطـرفان في مـعارض الـكتـاب التي تـقـام
rثلHعاملة باHبدأ اH بكال البلدين وذلك وفقا

- يــدعـم الــطـــرفــان الـــعالقــة بـــW االحتــادات اHـــهــنـــيــة
rبكال البلدين WوزعHللكتّاب والناشرين وا

- يــسـتــضـيف كل بــلـد أسـبــوعـا ثـقــافـيــا لـلـبــلـد اآلخـر
خالل مـدة سريـان هذا الـبرنـامج لـلتـعريف بـآداب وثقـافة
وفنـون وتراث كل مـنهمـا علـى أن يتم االتـفاق علـى موعد

rهذا األسبوع عبر الطرق الدبلوماسية

- في مــــجـــال تـــشــــجـــيع اإلبــــداع الـــنـــســــائي تـــشـــارك
الـــفـــنـــانــــات واHـــبـــدعـــات بـــكال الـــبـــلـــديـن في اHـــهـــرجـــانـــات
الـثـقافـيـة (فـنـون تشـكـيـليـةr مـسـرحr سيـنـمـاr آداب) التي

rرأةHتعنى بثقافة ا

- يـتـبـادل الـطـرفـان الـتـجـارب واخلـبرات فـي مـجال
تسيير وتنظيم اHهرجانات الثقافية.

عن حكومةعن حكومة
اجلمهورية التونسيةاجلمهورية التونسية
عبد احلفيظ الهرقامعبد احلفيظ الهرقام

كاتب الدولة لدى وزيركاتب الدولة لدى وزير
الشؤون اخلارجيةالشؤون اخلارجية

اHكلف بالشؤون اHغاربيةاHكلف بالشؤون اHغاربية
والعربية واإلفريقيةوالعربية واإلفريقية

عن حكومةعن حكومة
اجلمهورية اجلزائريةاجلمهورية اجلزائرية
الد~قراطية الشعبيةالد~قراطية الشعبية
عبد القادر مساهلعبد القادر مساهل

الوزير اHنتدب اHكلفالوزير اHنتدب اHكلف
بالشؤون اHغاربيةبالشؤون اHغاربية

واإلفريقيةواإلفريقية

ـــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــ

مــرسـوم رئـاسيمــرسـوم رئـاسيّ  رقم رقم 12-141 مـؤر مـؤرّخ في خ في 28 ربــيع الـثـاني ربــيع الـثـاني
يــتــضــميــتــضــمّن   r2012 ــوافق 21 مــارس ســنــة  مــارس ســنــةHــوافق   اHعــام عــام 1433  ا
الـــتـــصـــديق عـــلى الـــبـــرنـــامج الـــتـــنـــفـــيـــذي لـــلـــتـــعــاونالـــتـــصـــديق عـــلى الـــبـــرنـــامج الـــتـــنـــفـــيـــذي لـــلـــتـــعــاون
الــــثــــقــــافي بــــW حــــكــــومــــة اجلــــمــــهــــوريالــــثــــقــــافي بــــW حــــكــــومــــة اجلــــمــــهــــوريّــــة اجلــــزائــــريــــة اجلــــزائــــريّـــةـــة
الـــدالـــدّ~ـــقــــراطـــي~ـــقــــراطـــيّـــة الـــشـــة الـــشّــــعـــبـــيــــعـــبـــيّــــة وحـــكـــومـــة اجلــــمـــهـــوريــــة وحـــكـــومـــة اجلــــمـــهـــوريّـــةـــة
الــتـونـســيالــتـونـســيّـة لــسـنـتي ـة لــسـنـتي r r2012 -  - 2011  اHـوق اHـوقّع بــاجلـزائـرع بــاجلـزائـر

يوم يوم 26 ديسمبر سنة  ديسمبر سنة 2010.
ـــــــــــــــــــــــــــــ

rإنّ رئيس اجلمهوريّة

rبناء على تقرير وزير الشؤون اخلارجيّة -

rادّة 77-11 منهHال سيّما ا rوبناء على الدّستور -

- وبـعـد االطّالع عـلى الـبـرنــامج الـتـنـفـيـذي لـلـتـعـاون
الثـقـافي بـW حكـومـة اجلمـهـوريّـة اجلزائـريّـة الـدّ~قـراطـيّة
الــشـّــعــبـــيـّـة وحـــكـــومــة اجلــمـهــوريّـة الــتـونــسـيّــة لـســنـتي
r2010 وقّع باجلزائر يوم 26 ديسمبر سنةHا r2012-2011

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اHـــاداHـــادّة األولـى :ة األولـى : يــصـــدّق عــلى الــبــرنــامـج الــتــنــفــيـذي
لــلــتــعــاون الــثــقــافـي بــW حــكــومــة اجلــمــهــوريّــة اجلــزائــريّــة
الـدّ~ـقــراطـيّـة الـشّـعــبـيّـة وحـكـومــة اجلـمـهـوريّـة الــتـونـسـيّـة
لــسـنـتي r2012 - 2011 اHـوقّع بـاجلــزائـر يـوم 26 ديـســمـبـر
سـنـة r2010 وينـشـــر في اجلـريـدة الـرّسـمـيّـة لـلـجـمـهـوريّة

اجلزائريّة الدّ~قراطيّة الشّعبيّة.



9 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 19 9 جمادى األولى عام   جمادى األولى عام  1433 هـ هـ
أوأوّل أبريل  سنة  ل أبريل  سنة  2012 م م

اHاداHادّة ة 2
في مجال اHكتباتفي مجال اHكتبات

- يـــشـــجع الـــطـــرفـــان عـــلـى دعم وتـــبـــادل اHـــعـــلـــومــات
والـكــتب والــدوريـات واHــطـبــوعـات والــنـشــرات الـصـادرة
عن اHـؤسسات الثقـافية اخملتلـفة وكذلك الببـليوغرافيات
الـوطـنـية وكـل ما من شـأنه أن يـخـدم الـتعـريف بـالـتاريخ

rواجلوانب الثقافية بكال البلدين
- يـــعــمل الـــطـــرفــان عـــلى تـــعــزيـــز بـــرنــامـج الــتـــبــادل

rبكال البلدين Wالوطنيت WكتبتHا Wواإلهداء ب
- يـتعاون الـطرفان في مجـال التراث بـتبادل صور
طـبـق األصل عن الـوثــائق واخملـطــوطـات الــتـاريــخـيــة وفـقـا

rتبعة بكال البلدينHللنظم ا
- يـــشــــجع الـــطـــرفـــان عـــلـى االشـــتـــراك في الـــدورات
والــــبـــــــرامـج الــــتــــدريــــبــــــيــــة واحلــــلــــقـــــــات الــــنــــقــــاشـــــــيـــة
وورشـــــــات الـــــعــــمـــل الـــــتـــــخــــصـــــصـــــــيـــــة ذات االهـــــتـــــمــــــام
اHـشــتــــرك في مـجــاالت اHـكــتــبـات واHــعـلــومـات والــتـراث
الـــوطـــني والـــوثــــائق األرشـــيـــفـــيـــة وحتــــقـــيق اخملـــطـــوطـــات
ونــــشـــرهــــا وتـــرمــــيـــمــــهــــا ويـــتــــفق عــــلى الـــتــــفــــاصـــيل عــــبـــر

rراسالت الرسميةHا
- يـــتـــبـــادل الـــطــــــرفـــان االســـتـــشـــــارات واخلـــبـــــرات
WــــكـــتــــبـــتـــHــــســـتــــخـــدمــــة في كال اHحـــــول الـــنــــظم اآللــــيـــة ا
WكـتـبـتHلالسـتـفـــادة منـهـا في تـطــويـر نـظـــام الـعـمــل بـا

بكال البلدين.

اHاداHادّة ة 3
في مجال التراث واآلثار واHتاحففي مجال التراث واآلثار واHتاحف

- يــــتــــبــــادل الــــطــــرفـــان اHــــطــــبــــوعــــات واHــــعــــلــــومـــات
rوالنشرات العلمية اجلديدة

- يــعــمل الـــطــرفــان عــلـى إقــامــة اHــعـــارض اإلعالمــيــة
rعارض اخلاصة بالصور الفوتوغرافيةHالتراثية وا

Wواخملـتـص Wيتـبـادل الـطـرفـان الـزيـارات للـعـامـلـ -
في مـــجـــال الــــتـــراث واHـــتـــاحـف ويـــتـــبـــادالن الــــكـــتـــيـــبـــات

rواإلصدارات اخلاصة بآثار البلدين
- يـــتـــبــادل الـــطـــرفـــان اخلــبـــرات في مـــجـــال الــبـــحث
األثــري عن طـريـق إيـفــاد بــاحـثـي اآلثــار لـلــعـمــل اHــيـداني

rهمة بكال البلدينHواقع األثرية اHفي ا
- يــتـبــادل الـطـرفــان اخلـبـرات فـي مـجـال اخملــتـبـرات

rاألثرية والتعقيم والصيانة
- يــتـبــادل الــطــرفــان اخلـبــرات في مــجــال الــتــشـريع

اHعمول به في ميادين التراث الثقافي.

اHاداHادّة ة 4
في مجال اHوسيقىفي مجال اHوسيقى

Wواخملــتـصـ Wيـتــبـادل الــطـرفـان زيــارات الـبــاحـثـ -
في مـيـدان اHـوسـيـقـى والـفـنـون الـشـعـبـيـة لـلـمـشـاركـة في

rالندوات واللقاءات العلمية التي تنظم بكال البلدين
- يـــتـــبـــادل الــــطـــرفـــان اHــــعـــلـــومـــات حــــول األنـــشـــطـــة
اHــوسـيـقــيـة الــتي تـقــام بـكال الــبـلــدين والـوثــائق من كـتب

rوأشرطة وأسطوانات
- يـــشـــارك الـــطـــرفـــان بـــفـــرق اHـــوســـيـــقـى والـــفـــنــون

الشعبية في أهم اHهرجانات التي تنظم بكال البلدين.

اHاداHادّة ة 5
في مجال اHسرحفي مجال اHسرح

- يـــتــبـــادل الـــطــرفـــان اخلـــبــرات الـــفـــنــيـــة في مـــجــال
rســرحHا

- تـــــشــــارك الـــــفــــرق اHـــــســــرحـــــيــــة فـي الــــبـــــلـــــدين في
التـظـاهـرات اHـسرحـيـة الـتي تـنظـم في كلـيـهـمـا خالل مدة

rسريان هذا البرنامج
- يتـبادل الطـرفان اHنـشورات والدوريـات اHتعـلقة

بالفنون اHسرحية.

اHاداHادّة ة 6
في مجال ثقافة الطفـلفي مجال ثقافة الطفـل

Wتشكـيلي Wيعـمل الطرفان عـلى استضـافة فنانـ -
من الــبــلــدين لــتــقـد� ورشــات فــنــيــة مــتـمــيــزة ومــبــتــكـرة

لألطفال بكال البلدين.
- يـــــتـــــبـــــادل اجلـــــانـــــبـــــان مـــــعـــــارض رســـــوم األطـــــفـــــال
rللمشاركة في التظاهرات اخلاصة باألطفال بكال البلدين
- يـســتــضـيـف الـطــرفــان عـروضــا لأل فالم اخملــصــصـة

rلألطفال بكال البلدين
- يـشجع الـطرفـان اجلـهات اخملـتصـة بالـطفـولة ودور

النشر التي تهتم بكتب األطفال بالبلدين.

اHاداHادّة ة 7
في مجال الفنون التشكيليةفي مجال الفنون التشكيلية

- يـتــبــادل الـطــرفــان اHـعــارض الـفــنــيـة الــتـشــكــيـلــيـة
الـفـرديـة واجلـمـاعـية بـكال الـبـلـدينr كـمـا يـتـبـادالن زيارات
الـــفـــنــانـــW الـــتـــشـــكــيـــلـــيـــW لالطـالع عــلـى احلــيـــاة الـــفـــنـــيــة

rالتشكيلية لكليهما
- يـــتـــبــــادل الـــطــــرفـــان الــــوثـــائـق الـــفـــنــــيـــة مـن كـــتب

ومجالت وغيرها حول الفنون التشكيلية بكال البلدين.
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اHاداHادّة ة 8
في مجال السينمافي مجال السينما

- يــشـارك الـطــرفـان في الــتـظـاهــرات الـســيـنـمــائـيـة
rالتي تقام بكال البلدين

- يـتــبــادل الـطــرفـان إقــامــة األسـابــيع الــسـيــنــمـائــيـة
rبكال البلدين وذلك خالل مدة سريان هذا البرنامج

- يـعـمل الـطــرفـان عـلى تـوزيع األفالم الــسـيـنـمـائـيـة
rبكال البلدين

- يــشــجع الــطـرفــان اإلنـتــاج الــسـيــنــمـائـي اHـشــتـرك
rويعمالن على دعمه وترويجه

- يـتـبــادل الـطـرفـان اخلــبـرات الـفـنــيـة الـسـيــنـمـائـيـة
بــــاإلضـــافــــة إلى تــــبـــادل اHــــعــــلـــومــــات والـــنــــشـــرات وكــــافـــة

اإلصدارات السينمائية.

اHاداHادّة ة 9
في مجال اHلكية الفكرية واألدبيةفي مجال اHلكية الفكرية واألدبية

- يـعـمل الــطـرفــان عـلى تـشــجـيع وتــسـهـيل الــتـعـاون
rصنفات األدبية والفنيةHفي مجال حماية ا

- يـــتــــبـــادل الـــطــــرفـــان اخلـــبــــرات في مـــجــــال حـــقـــوق
rلكية الفكرية والفنيةHالتأليف وا

- يـعمل الـطرفـان على تـنسـيق مواقـفهـما في مـجال
اHلكية الفكرية خاصة في احملافل الدولية.

اHاداHادّة ة 10
في مجال التراث الشعبيفي مجال التراث الشعبي

Wـــعـــلـــومـــات والـــزيـــارات بــHيـــتـــبـــادل الــطـــرفـــان ا -
اخملـتــصـW فـي الـتـراث الــشـعــبي وخـاصــة في مـجــال حـفظ

وتوثيق التراث الشعبي.

اHاداHادّة ة 11
األحكام العامة والشروط اHاليةاألحكام العامة والشروط اHالية

تــغــطى اHــصــاريف اHــتــرتــبـــة عــلى إقــامـــة اHــعـارض
على النحـو اآلتي :

- يـــتـــحــمّــــل اجلــــانـب اHــرســـل مـــصــــاريف الـــنّــقــل
Wبـــاإلضـــافـــــــة إلى نـــفــقــــــات الـــتــأمـــــ rذهـــابـــــا وإيـــابــــا

rعروضــةHواد اHعــلى ا
- يتـحمّـل اجلـانب اHضيّف الـنفـقات الالزمة لـلنّقـل
الـــداخـــلـيr وإقـــامـــة اHـــعـــرض والـــقــــيـــام بـــأعـــمـــال الـــدعـــايـــة

rلصقات وبطاقات الدعواتHكاإلعالنات والنشرات وا
- يـــقــوم اجلــانب اHـــضــيّف بــاتـــخــاذ كــافّــة اإلجــراءات

rعروضةHواد الثقافية اHاألمنية للمحافظة على ا

- يـــــتــــــحـــــمّـل اجلـــــانـب اHـــــضـــــيّـف تـــــكـــــالـــــيـف الـــــعالج
rللحـاالت الطـارئة

- تـغــطى االلــتـــزامـــات اHـالــيّـــة األخــــرى اHــتـرتــبـــة
عن تـنـفــيـذ هـذا الـبـرنــامج طـبـقـا Hــا يـتـفق عـلــيه الـطـرفـان
وفق األنــظــمــة اHــالــيّــة اHــعــمــول بــهــا بــكال الــبــلــدينr وذلك

فيما لم يرد به نص في هذا البرنامج.

اHاداHادّة ة 12
األحكام اخلتاميةاألحكام اخلتامية

- يتم االتـفاق على مـوعد تـنفيـذ مواد هذا الـبرنامج
rوالتفصيالت األخرى بالطرق الدبلوماسية

- ال ~ــــنع هــــذا الـــبــــرنـــامـج من تــــنـــفــــيـــذ أيّ تــــعـــــاون
ثــــــقــــــافي لـم يـــــرد فـــــيـهr عـــــلى أن يـــــتـم االتـــــفـــــاق عـــــلـى ذلك

rبالطـرق الدبلوماسية
- يــبـقـى هـذا الــبــرنـامـج سـاري اHــفــعـول إلـى أن يـتم

rتوقيع برنامج تنفيذيّ جديد
- يـدخل هذا الـبـرنامـج حيّـز الـتّنـفـيذ بـعـد استـكـمال

rعمول بها بالبلدينHاإلجراءات القانونية ا
- ~ــــكـن لـــــكل طـــــرف في أيّ وقـت إشــــعـــــار الـــــطـــــرف
اآلخـــر عـبـر الـطــرق الـدبـلـومــاسـيـة بـقـراره إنــهـاء الـعـمــل
. وفي هــذه احلـــالـــة يــنـــتــهي بــهـــذا الــبـــــرنـــامج الــتّـــنــفـــيـــذيّ
الـــعــمــل بــه عــنــد انـــقــضـــــاء ســتـــة (6) أشـــهــــر مـن تـــاريخ
إبالغ هــذا اإلشـعــار إلـى الـطــرف اآلخــرr وتــبــقى األنــشــطـة
اHـنـبثـقــة عـن هـذا الـبـرنـامج الـتّـنفـيـذيّ سـاريــة اHـفـعــول

إلى تاريخ استكمالها.

Wـكـن مـراجــعـــة هـذا الــبـرنــامج بـتــراضي الــطـــرفـ~
عــنــد طــلب أحــدهــمــاr وتــدخل الــتــعــديالت اHــتــوصـل إلــيــهـا
حـــيّـــز الــتّــنـــفـــيــذ طـــبــقـــا لإلجـــــراءات الـــواردة بــالـــفــقــــرة

األولى من هذه اHادّة.

حـرّر هذا الـبرنـامج بـاجلزائـر يوم 26 ديـسـمبـر سـنة
2010 في نسختW أصليتW باللغة العربيةr ولكل منهما

نفس احلجية.

عن عن اجلانب التونسياجلانب التونسي
عبد احلفيظ الهرقامعبد احلفيظ الهرقام

كاتب الدولة لدى وزيركاتب الدولة لدى وزير
الشؤون اخلارجيةالشؤون اخلارجية
اHكلف بالشؤوناHكلف بالشؤون
اHغاربية والعربيةاHغاربية والعربية

واإلفريقيةواإلفريقية

عن اجلانب عن اجلانب اجلزائرياجلزائري
عبد القادر مساهلعبد القادر مساهل

الوزير اHنتدب اHكلفالوزير اHنتدب اHكلف
بالشؤون اHغاربيةبالشؤون اHغاربية

واإلفريقيةواإلفريقية
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-  بــنــاء عــلى الــدّســتــورr الســيّــمــا اHـواد  122  و 124
rو126 منه

-  وبــــعــــد االطالع  عــــلـى األمــــر رقـم 12-02 اHـــــــؤرخ
فــي 20 ربـــيــع األول عـــــام 1433 اHــــــوافــق 13 فـــبــــرايـــــر
ســــنـــــة 2012 الـــذي يـــعــــدل ويـــتــــمـم الـــقــــانـــون رقـم 01-05
اHـــؤرخ فـي 27 ذي احلـــجــــة عـــام 1425 اHــوافق 6 فـــبـــرايــر
ســـنـــة 2005 واHــــتـــعــــلق بــــالـــوقــــايـــة من تــــبـــيــــيض األمـــوال

rوتمويل اإلرهاب ومكافحتهما
rانHوبعد موافقة البر  -

 يصدر القانون اآلتي نصه : يصدر القانون اآلتي نصه :

اHـــــــــاداHـــــــــادّة األولى : ة األولى :  يـــــــــوافـق  عـــــــــلـى األمــــــــــر رقـم 02-12
اHـــــــــؤرخ فــي 20 ربــــــيـــع األول عـــــــام 1433 اHــــــــوافــق 13
فــبــرايــــر ســـنـــة 2012 الـذي يــعــدل ويـتــمـم الـقــانـون رقـم
05-01 اHــــــؤرخ فـي 27 ذي احلـــــجـــــــة عــــــام 1425 اHـــــوافق 6

فبراير سنة 2005 واHتعلق بـالوقاية من تبييض األموال
وتمويل اإلرهاب ومكافحتهما.

اHاداHادّة ة 2  :   :  ينشر هذا القانون في اجلريـدة الرّسميّة
للجمهوريّـة اجلزائريّـة الدّ~قراطيّـة الشّعبيّـة.

حـــــــرّر بــــــاجلــــــزائــــــر في 3 جــــــمـــــــادى األولى عــــــام 1433
اHوافق 26 مارس سنة 2012.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة
ـــــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــــ

قــانــون رقم قــانــون رقم 12- - 11 مـؤر مـؤرّخ في خ في 3 جــمــادى األولى عـام  جــمــادى األولى عـام 1433
اHوافق اHوافق 26 مارس سنة  مارس سنة r2012 يتضـمن اHوافقة علـىr يتضـمن اHوافقة علـى
األمـــــــــر رقـم األمـــــــــر رقـم 12-03 اHــــــــــــؤرخ فــي  اHــــــــــــؤرخ فــي 20 ربـــــــــيــع األول ربـــــــــيــع األول
عـــــــام عـــــــام 1433 اHـــــــوافــق  اHـــــــوافــق 13 فـــــبـــــــرايـــــــر ســـــــنـــــــة  فـــــبـــــــرايـــــــر ســـــــنـــــــة 2012

واHتضمن قانون اHالية التكميلي لسنة واHتضمن قانون اHالية التكميلي لسنة 2012.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

rإنّ رئيس اجلمهورية
-  بــنــاء عــلى الــدّســتــورr الســيّــمــا اHـواد  122  و 124

rو126 منه
-  وبــــعــــد االطالع  عــــلـى األمــــر رقـم 12-03 اHـــــــؤرخ
فــي 20 ربـــيــع األول عـــــام 1433 اHــــــوافــق 13 فـــبــــرايـــــر
ســنـــة 2012  واHـتـضــمن قـانـون اHـالــيـة الـتـكـمــيـلي لـسـنـة

r2012

rانHوبعد موافقة البر  -

قوانــ1قوانــ1
 قـانـون رقم  قـانـون رقم 12- - 09 مـؤر مـؤرّخ في خ في 3 جــمـادى األولى عـام  جــمـادى األولى عـام 1433
اHوافق اHوافق 26 مـارس سنة  مـارس سنة r2012 يتضـمن اHوافـقة علىr يتضـمن اHوافـقة على
األمـــــــــر رقـم األمـــــــــر رقـم 12-01  اHــــــــــــؤرخ فــي اHــــــــــــؤرخ فــي 20 ربـــــــــيــع األول ربـــــــــيــع األول
عـــام عـــام 1433 اHـــوافــق  اHـــوافــق 13 فـبــرايـــر ســنـــة  فـبــرايـــر ســنـــة 2012 الـذي الـذي
يــحـدد الــدوائــر االنـتــخــابـيــة وعــدد اHـقــاعــد اHـطــلـوبيــحـدد الــدوائــر االنـتــخــابـيــة وعــدد اHـقــاعــد اHـطــلـوب

شغلها في انتخابات البرHان.شغلها في انتخابات البرHان.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

rإنّ رئيس اجلمهورية
-  بــنـــاء عــلى الــدّســـتــورr الســيّـــمــا  اHــواد 122 و 124

rو126 منه
-  وبـــــعــــد االطالع  عــــلـى األمــــر رقـم 12-01 اHـــــــؤرخ
فــي 20 ربـــيــع األول عـــــام 1433 اHــــــوافــق 13 فـــبــــرايـــــر
سـنــة 2012 الذي  يـحدد الدوائـر االنتخـابية وعـدد اHقاعد

rانHطلوب شغلها في انتخابات البرHا
rانHوبعد موافقة البر  -

 يصدر القانون اآلتي نصه : يصدر القانون اآلتي نصه :

اHـــــــــاداHـــــــــادّة األولى : ة األولى :  يـــــــــوافـق  عـــــــــلـى األمــــــــــر رقـم 01-12
اHـــــــــؤرخ فــي 20 ربــــــيـــع األول عـــــــام 1433 اHــــــــوافــق 13
فــبــرايــــر ســـنـــة 2012 الـذي  يـحــدد الـدوائــر االنـتــخـابــيـة

وعدد اHقاعد اHطلوب شغلها في انتخابات البرHان.

اHاداHادّة ة 2  :   :  ينشر هذا القانون في اجلريـدة الرّسميّة
للجمهوريّـة اجلزائريّـة الدّ~قراطيّـة الشّعبيّـة.

حـــــــرّر بــــــاجلــــــزائــــــر في 3 جــــــمـــــــادى األولى عــــــام 1433
اHوافق 26 مارس سنة 2012.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة
ـــــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــــ

قــانــون رقم قــانــون رقم 12- - 10 مـؤر مـؤرّخ في خ في 3 جــمــادى األولى عـام  جــمــادى األولى عـام 1433
اHوافق اHوافق 26 مارس سنة  مارس سنة r2012 يتضـمن اHوافقة علـىr يتضـمن اHوافقة علـى
األمـــــــــر رقـم األمـــــــــر رقـم 12-02 اHــــــــــــؤرخ فــي  اHــــــــــــؤرخ فــي 20 ربـــــــــيــع األول ربـــــــــيــع األول
عـــام عـــام 1433 اHـــوافــق  اHـــوافــق 13 فـبــرايـــر ســنـــة  فـبــرايـــر ســنـــة 2012 الـذي الـذي
يــعــدل ويـــتــمـم الــقــانــون رقـم يــعــدل ويـــتــمـم الــقــانــون رقـم 05-01 اHـــؤرخ فـي  اHـــؤرخ فـي 27
ذي احلــجـــة عــام ذي احلــجـــة عــام 1425 اHــوافق  اHــوافق 6 فــبــرايــر ســنـة  فــبــرايــر ســنـة 2005
واHــتــعــلق بــالــوقــايــة من تــبــيــيض األمــوال وتــمــويلواHــتــعــلق بــالــوقــايــة من تــبــيــيض األمــوال وتــمــويل

اإلرهاب ومكافحتهما.اإلرهاب ومكافحتهما.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

rإنّ رئيس اجلمهورية



9 جمادى األولى عام   جمادى األولى عام  1433 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 1219
أوأوّل أبريل  سنة  ل أبريل  سنة  2012 م م

مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة

يصدر القانون اآلتي نصه :يصدر القانون اآلتي نصه :

اHـــــــــاداHـــــــــادّة األولى : ة األولى :  يـــــــــوافـق  عـــــــــلـى األمــــــــــر رقـم 03-12
اHـــــــــؤرخ فــي 20 ربــــــيـــع األول عـــــــام 1433 اHــــــــوافــق 13
فبـرايــر سـنــة 2012  واHتضمن قـانون اHالية التكميلي

لسنة 2012.

اHاداHادّة ة 2  :   :  ينشر هذا القانون في اجلريـدة الرّسميّة
للجمهوريّـة اجلزائريّـة الدّ~قراطيّـة الشّعبيّـة.

حـــــــرّر بــــــاجلــــــزائــــــر في 3 جــــــمـــــــادى األولى عــــــام 1433
اHوافق 26 مارس سنة 2012.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة

مـرسوم رئاسي رقم مـرسوم رئاسي رقم 12 -  - 152 مؤرخ في  مؤرخ في 6 جـمادى األولى جـمادى األولى
عــام عــام 1433 اHــوافق  اHــوافق 29 مـــارس ســـنــة  مـــارس ســـنــة r2012 يـــتـــضـــمنr يـــتـــضـــمن

إنهاء مهام رئيس اجمللس الدستوري.إنهاء مهام رئيس اجمللس الدستوري.
ــــــــــــــــــــــــ

rإن رئيس اجلمهورية
- بناء عـلى الدسـتورr السيما اHواد 77 - 8 و78 - 1

rو125 (الفقرة األولى) و164 منه
- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 99 - 240
اHؤرّخ في 17 رجب  عـــــام 1420 اHوافق 27 أكتـوبر سنة
1999  واHـــتـــعــلـق بــالـــتـــعـــيــW فـي الــوظـــائــــف  اHـــدنـــيــــــة

 rوالعسكرية للدولة
- وبـــعـــد االطـــالع عـــلى اHـــرســــوم الـــرئــــاسي رقــم
05 - 376 اHـــــؤرخ في 22 شـــــعـــــبـــــان عـــــام 1426 اHـــــوافق 26

ســبــتـمــبــر ســنـة 2005 واHــتـضــمن  تـعــيـW الــسـيــد بـوعالم
rرئيسا للمجلس الدستوري rبسايح

يرسم يرسم مايأتي مايأتي :

rـادة األولى :   تنـهى مـهام  الـسـيد  بـوعالم بـسايحHـادة األولى :  اHا
 بصفته رئيسا  للمجلس الدستوري . 

اHـادة اHـادة 2 :  : يـنشـر هـذا اHـرسـوم في اجلريـدة الـرسـمـية
للجمهورية اجلزائرية الد~قراطية الشعبية.

حـــــرر  بـــــاجلــــــزائـــــر في 6 جـــــمــــــادى األولى عـــــام 1433
اHوافق 29 مارس سنة 2012.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرسوم رئاسي رقم مـرسوم رئاسي رقم 12 -  - 153 مؤرخ في  مؤرخ في 6 جـمادى األولى جـمادى األولى
عــام عــام 1433 اHــوافق  اHــوافق 29 مـــارس ســـنــة  مـــارس ســـنــة r2012 يـــتـــضـــمنr يـــتـــضـــمن

إنهاء مهام عضو في احلكومة.إنهاء مهام عضو في احلكومة.
ــــــــــــــــــــــــ

rإن رئيس اجلمهورية

- بـنـاء عـلى الـدســتـورr السـيـمـا اHـادتـان 77 - 8 و79
r(الفقرة األولى) منه

- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 10 - 149
اHـــؤرّخ في 14 جــــمــــادى الـــثـــانـــيـــة عــام 1431 اHـــوافـق 28

rأعضاء احلكومة Wتضمّن تعيHمايو سنة 2010 وا

يرسم يرسم مايأتي مايأتي :

rـادة األولى :  تـنـهى مـهـام  الـسـيـد  الـطـيب بـلـعـيـزHـادة األولى :  اHا
بـصـفته وزيـرا لـلـعدلr حـافـظا لـألختـامr لـتكـلـيـفه بوظـيـفة

أخرى. 

اHـادة اHـادة 2 :  : يـنشـر هـذا اHـرسـوم في اجلريـدة الـرسـمـية
للجمهورية اجلزائرية الد~قراطية الشعبية.

حـــــرر  بـــــاجلــــــزائـــــر في 6 جـــــمــــــادى األولى عـــــام 1433
اHوافق 29 مارس سنة 2012.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرسوم رئاسي رقم مـرسوم رئاسي رقم 12 -  - 154 مؤرخ في  مؤرخ في 6 جـمادى األولى جـمادى األولى
عــام عــام 1433 اHــوافق  اHــوافق 29 مـــارس ســـنــة  مـــارس ســـنــة r2012 يـــتـــضـــمنr يـــتـــضـــمن

تعيW رئيس اجمللس الدستوري.تعيW رئيس اجمللس الدستوري.
ــــــــــــــــــــــــ

rإن رئيس اجلمهورية

- بناء عـلى الدسـتورr السيما اHواد 77 - 8 و78 - 1
rو125 (الفقرة األولى) و164 منه

- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 99 - 240
اHؤرّخ في 17 رجب  عـــــام 1420 اHوافق 27 أكتـوبر سنة
1999  واHـــتـــعــلـق بــالـــتـــعـــيــW فـي الــوظـــائــــف  اHـــدنـــيــــــة

rوالعسكرية للدولة



13 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 19 9 جمادى األولى عام   جمادى األولى عام  1433 هـ هـ
أوأوّل أبريل  سنة  ل أبريل  سنة  2012 م م

- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 11 - 113
اHــؤرّخ في أول ربــيع الــثـانـي عـام 1432 اHـوافق 6 مـارس
سـنة 2011 واHـتـعـلق بنـشـر الـتـشكـيـلـة االسـميـة لـلـمـجلس

rعدّلHا rالدستوري
- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 12 - 152
اHــؤرّخ في 6 جــمــادى األولى عــام 1433 اHــوافق 29 مــارس
rـتـضـمن إنـهـاء مـهـام الـسـيـد بـوعالم بـسـايحHسـنة 2012 وا

 rبصفته رئيسا للمجلس الدستوري
يرسم يرسم مايأتي مايأتي :

اHـادة األولى : اHـادة األولى : يـعـW الـســيـد الـطـيب بـلــعـيـزr رئـيـسـا
للمجلس الدستوري.

اHـادة اHـادة 2 :  : يـنشـر هـذا اHـرسـوم في اجلريـدة الـرسـمـية
للجمهورية اجلزائرية الد~قراطية الشعبية.

حـــــرر  بـــــاجلــــــزائـــــر في 6 جـــــمــــــادى األولى عـــــام 1433
اHوافق 29 مارس سنة 2012.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرسوم رئاسي رقم مـرسوم رئاسي رقم 12 -  - 155 مؤرخ في  مؤرخ في 6 جـمادى األولى جـمادى األولى
يــــتــــعــــلق  rيــــتــــعــــلق r2012 ــــوافق 29 مــــارس ســــنــــة  مــــارس ســــنــــةHــــوافق  اHعــــام عــــام 1433 ا

بنشر التشكيلة االسمية للمجلس الدستوري.بنشر التشكيلة االسمية للمجلس الدستوري.
ــــــــــــــــــــــــ

rإن رئيس اجلمهورية
- بناء عـلى الدسـتورr السيما اHواد 77 - 8 و78 - 1

rو125 (الفقرة األولى) و164 منه
- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 89 - 143
اHــؤرّخ في 5 مـــحـــرّم  عـــــــام 1410 اHــوافق 7 غـــشت ســـنــة
1989  واHــــتــــعــــلق بــــالــــقـــواعــــد اخلــــاصــــة بــــتـــنــــظــــيم اجملــــلس

الــدسـتـوري والـقــانـون األسـاسي لــبـعض مـوظــفـيهr اHـعـدّل
rتمّمHوا

- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 11 - 113
اHــؤرّخ في أول ربــيع الــثـانـي عـام 1432 اHـوافق 6 مـارس
سـنة 2011 واHـتـعـلق بنـشـر الـتـشكـيـلـة االسـميـة لـلـمـجلس

rعدّلHا rالدستوري
- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 12 - 154
اHــؤرّخ في 6 جــمــادى األولى عــام 1433 اHــوافق 29 مــارس
rالــســـيــد الــطـــيب بــلـــعــيــز Wـــتــضــمـن تــعــيـــHســـنــة 2012 وا

 rرئيسا للمجلس الدستوري

يرسم يرسم مايأتي مايأتي :

مــــادة وحـــــيــــدة : مــــادة وحـــــيــــدة : تـــــنـــــشـــــر في اجلـــــريـــــدة الــــرســـــمـــــيــــة
لـلجـمهـورية اجلزائـرية الـد~قـراطيـة الشعـبيـةr التـشكـيلة

االسمية للمجلس الدستوري اآلتية :

- السيدتان والسادة :
rرئيسا rالطيب بلعيز -

rعضوة rحنيفة بن شعبان -
rعضوا rعبد اجلليل بلعلى -
rعضوا rبدر الدين سالم -

rعضوا rداود Wحس -
rعضوا rمحمد عبو -

rعضوا rمحمد ضيف -
rعضوة rفوزية بن قلة -

- الهاشمي عدالةr عضوا.
حـــــرر  بـــــاجلــــــزائـــــر في 6 جـــــمــــــادى األولى عـــــام 1433

اHوافق 29 مارس سنة 2012.
عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرسوم رئاسي مـرسوم رئاسي رقم رقم 12 -  - 156 مؤرخ في  مؤرخ في 6 جـمادى األولى جـمادى األولى
عــام عــام 1433 اHــوافق  اHــوافق 29 مـــارس ســـنــة  مـــارس ســـنــة r2012 يـــتـــضـــمن يـــتـــضـــمن
rـهـام وزيـر الـعدل� rالـعـام لـلـحـكـومـة Wتـكـلـيف األمـrـهـام وزيـر الـعدل� rالـعـام لـلـحـكـومـة Wتـكـلـيف األمـ

حافظ األختام  بالنيابة.حافظ األختام  بالنيابة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

rإن رئيس اجلمهورية
- بــنـاء عـلى الــدســتــورr ال سـيـمــا اHـادتـان 77-8 و79

r(الفقرة األولى) منه
- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسي رقم 10-149 اHـؤرخ
في 14 جــمــادى الـثــانـيــة  عـام 1431 اHـوافق 28 مـايــو ســنـة

r أعضاء احلكومة Wتضمن تعيH2010 وا

- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسي رقم 12-153 اHـؤرخ
في 6 جــــمــــادى األولى عـــام 1433 اHــــوافق 29 مــــارس ســــنـــة
2012 واHــــتــــضـــــمن إنـــــهــــاء مــــهـــــام  وزيــــر  الــــعـــــدل r حــــافظ

rاألختام
- و�ــقـتـضـى اHـرسـوم الــرئـاسي اHـؤرخ في 7 ربـيع
الـثاني عام 1423 اHوافق 18 يونـيو سـنة 2002 واHـتضمن

rأمينا عاما للحكومة r السيد أحمد نوي Wتعي
يرسم مايأتي :يرسم مايأتي :

اHادة األولى :Hادة األولى : يكلف السـيد أحمد نـويr األمW العام
للحكومةr �هام وزير العدلr حافظ األختام بالنيابة.

اHادة   اHادة   2 :  : ينشر هـذا اHرسوم في اجلريـدة الرسمية
للجمهورية اجلزائرية الد~قراطية الشعبية.

حــــرر  بــــاجلـــــزائــــر  فـي 6 جــــمــــادى األولى عــــام 1433
اHوافق 29 مارس سنة 2012.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة



9 جمادى األولى عام   جمادى األولى عام  1433 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 1419
أوأوّل أبريل  سنة  ل أبريل  سنة  2012 م م

مرسـوم تنـفيذي رقم مرسـوم تنـفيذي رقم 12 -148 مؤرخ في مؤرخ في 5 جـمادى األولى جـمادى األولى
عـــــام عـــــام 1433 اHــــــوافق  اHــــــوافق 28 مـــــارس ســــــنـــــة  مـــــارس ســــــنـــــة r2012 يــــــتــــــممr يــــــتــــــمم
اHــرسـوم الــتــنــفــيــذي رقم اHــرسـوم الــتــنــفــيــذي رقم 91-177 اHــؤرخ في  اHــؤرخ في 14 ذي ذي
الـقــعــدة عـام الـقــعــدة عـام 1411 اHـوافق  اHـوافق 28 مـايــو ســنـة  مـايــو ســنـة 1991 الـذي الـذي
يحـدد إجـراءات إعـداد اخملــطـط التوجيهـي للتهيئـةيحـدد إجـراءات إعـداد اخملــطـط التوجيهـي للتهيئـة
والــتــعـــمــيـــر واHــصــادقــــة عــلــيـه ومــحـــتــوى الــوثــائقوالــتــعـــمــيـــر واHــصــادقــــة عــلــيـه ومــحـــتــوى الــوثــائق

اHتعلقة به.اHتعلقة به.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

rإن الوزير األول
rبناء على تقرير  وزير السكن والعمران  -

- وبـناء على الـدستـورr ال سيمـا اHادتان 85-3 و125
r( الفقرة 2)  منه

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 90-29 اHــــؤرخ في 14
جـمادى األولى عام 1411 اHوافق  أول ديـسمبـر سنة 1990

rتممHعدل واHا rتعلق بالتهيئة والتعميرHوا

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

 rأعضاء احلكومـة Wتضمن تعيHمايو سنة 2010 وا

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 91-177 اHؤرخ
في 14 ذي الـقــعــدة عـام 1411 اHـوافق 28  مـايــو ســنـة 1991
الــذي يـحـدد إجــراءات إعـداد اخملـطـط الـتـوجــيـهي لــلـتـهــيـئـة
rتعلقة بهHومحتوى الوثائق ا rصادقة عليهHوالتعمير وا

rتممHعدل واHا

rوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم  ما يأتي :يرسم  ما يأتي :

اHــادة األولى : اHــادة األولى : يــتــمم هـــذا اHــرســوم أحـــكــام اHــرســوم
التـنفيذي رقم 91-177 اHؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1411

اHوافق 28  مايو سنة 1991 واHذكور أعاله.

اHـادة اHـادة 2 :   :   تـتـمم الـنـقـطـتـان ( أ و ب) من اHـادة 8 من
اHـرسوم الـتـنفـيذي رقم 91-177 اHؤرخ في 14 ذي الـقعدة
rـــذكــور أعالهHــوافق 28  مـــايـــو ســـنــة 1991 واHعـــام 1411 ا

كما يأتي :

"اHادة 8 :    .......................................................

أ) ..................................................................
................................................................... -

- الصناعة وترقية االستثمار.

ب) ................................................................
................................................................... -

- الضبط العقاري".

اHادة اHادة 3 :   :   ينشر هـذا اHرسوم في اجلريـدة الرّسميّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ~قراطيّة الشّعبيّة.

حـــــــرر بــــــاجلــــــزائــــــر في 5 جــــــمـــــــادى األولى عــــــام 1433
اHوافق 28 مارس سنة 2012.

أحمـد أويحيىأحمـد أويحيى
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مرسـوم تنـفيذي رقم مرسـوم تنـفيذي رقم 12 -149 مؤرخ في مؤرخ في 5 جـمادى األولى جـمادى األولى
عـــــام عـــــام 1433 اHـــــوافق  اHـــــوافق 28 مـــــارس ســــــنـــــة  مـــــارس ســــــنـــــة r2012 يـــــــتـــــممr يـــــــتـــــمم
اHرسوم الـتنفـيذي رقم اHرسوم الـتنفـيذي رقم 94-228 اHؤرخ في  اHؤرخ في 18 صفر صفر
عـام عـام 1415 اHـوافق  اHـوافق 27 يـولـيــو سـنـة  يـولـيــو سـنـة 1994 الــذي يـحـدد الــذي يـحـدد
كــيــفـــيــات ســيـــر حــســـاب الـــتــخــصـــيص اخلـــاص رقـمكــيــفـــيــات ســيـــر حــســـاب الـــتــخــصـــيص اخلـــاص رقـم
062-302 الذي عنوانه "تـخفيض نسبــة الفائدة على الذي عنوانه "تـخفيض نسبــة الفائدة على

االستثمارات".االستثمارات".
ــــــــــــــــــــــــــــــ

    rإنّ الوزير األول

rاليةHبناء على تقرير  وزير ا -

- وبـناء على الـدّستـورr ال سيّمـا اHادّتان 85-3 و125
r( الفقرة 2) منه

- و�ــقــتـــضى األمــر رقم 09-01 اHــؤرخ في 29 رجب
عـام 1430 اHـوافق 22 يـولـيـو سـنة 2009 واHـتـضـمن قـانون
اHـالـيـة الــتـكـمـيــلي لـسـنـة r2009 ال سـيـمـا اHـادتـان 79 و 80

rمنه

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 11-11 اHــــؤرخ في 16
شعـبان عام 1432 اHوافق 18 يولـيو سنة 2011 واHـتضمن
قـانـون اHــالـيـة الـتــكـمـيــلي لـسـنـة r2011 ال سـيــمـا اHـواد 32

rو33 و 51 منه

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

 rأعضاء احلكومـة Wتضمن تعيHمايو سنة 2010 وا

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 94-228 اHؤرخ
في 18 صـفـر عام 1415 اHـوافق 27 يـولـيـو سـنة 1994 الـذي
يـــحـــدد كــيــفــيــات ســيــر حــســاب الــتــخــصــيص اخلــاص رقم
062-302 الـــذي عـــنــوانـه "تــخـــفـــيض نـــســـبــة الـــفـــائـــدة عــلى

rتممHعدل واHا r"االستثمارات

rوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -



15 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 19 9 جمادى األولى عام   جمادى األولى عام  1433 هـ هـ
أوأوّل أبريل  سنة  ل أبريل  سنة  2012 م م

يرسم  ما يأتي :يرسم  ما يأتي :

اHـــــــــاداHـــــــــادّة األولى :ة األولى : يـــــــتـــــــمـم هـــــــذا اHـــــــرســـــــوم اHـــــــرســـــــوم
الـــتـــنــــفـــيـــذي رقم 94-228 اHــــؤرخ في 18 صـــفـــر عـــام 1415
اHـوافق 27 يـولـيــو سـنـة 1994 الـذي يــحـدد كــيـفـيــات سـيـر
حــســاب الـــتــخــصــيص اخلــاص رقم 062-302 الــذي عــنــوانه
"تـــخــفــيض نــســـبــة الــفــائـــدة عــلى االســتـــثــمــارات"r اHــعــدل
واHــتـــممr طــبـــقــا ألحـــكــام اHــواد 32 و 33 و 51 من الــقــانــون
رقم 11-11 اHــــؤرخ في 16 شـــعــــبـــان عـــام 1432 اHــــوافق 18
يــولـيــو ســنـة 2011 واHــتــضـمن قــانــون اHــالـيــة الــتـكــمــيـلي

لسنة 2011.

اHـاداHـادّة ة 2 :  : تتمم أحكام اHادة 3 من اHرسـوم التنفيذي
رقم 94-228 اHـــــؤرخ في 18 صـــــفـــــر عـــــام 1415 اHـــــوافق 27

يوليو سنة 1994 واHذكور أعالهr كما يأتي :

"اHــادّة 3 : يـــســجـــل فـــي الــــحـــســاب رقم 302-062
ما يأتي :

في باب اإليرادات :في باب اإليرادات :
- ............... (بدون تغيير) ................

في باب النفقات :في باب النفقات :
- ............... (بـدون تـغـيـيـر حـتى) في إطـار تـمويل
بــرامج إعــادة هــيــكــلــتــهــا وتــطــويــرهــا الــتي يــوافـق عــلــيــهـا

rقانونا مجلس مساهمات الدولة
- حتــدد نــســبــة تــخــفــيض الــفــائــدة بـ 2 % بــالــنــســبـة
لــلـفــوائــد اHــتــعــلــقــة �ــدة اإلعــفــاء وتــخـفــيـض نـسـب فــوائـد
الــقـــروض اHـــمـــنـــوحــة مـن الــبـــنـــوك واHـــؤســســـات اHـــالـــيــة
لـــلـــمـــؤســـســـات اجلـــزائـــريـــة  في إطـــار تـــمـــويل بـــرامـــجـــهـــا
االســتـثــمـاريـة وحتــدد مـدة اإلعــفـاء بـتــعـلـيــمـة من اخلــزيـنـة
الــــعـــمــــومــــيـــة Hــــدة تــــتـــراوح من 3 إلى 5 ســــنــــواتr حـــسب

rاستحقاق القروض ومعدل الفائدة احملدد
- الــفــوائــد اHــتــعــلــقــة �ــدة اإلعـفــاء وتــخــفــيض نــسب
فـوائـد القـروض اHمـنـوحة من الـبـنوك الـعمـومـية لألنـدية
احملـتـرفــة اHـنـشـأة في شـكل شـركـاتr تـقـدر نـسـبـة الـفـائـدة

r % 1 ستحقة على هذه الشركات بـHا
- الفـوائد اHـتعـلقـة �دة الـتأجـيل لثالث (3) سـنوات
في إطـار إعـادة جـدولـة ديـون اHــؤسـسـات اجلـزائـريـة الـتي

rاليةHؤسسات اHتواجه صعوبات إزاء البنوك وا
- تـسـتــفـيـد االسـتـثــمـارات في اHـشـاريع الــسـيـاحـيـة
rـنـجـزة عـلى مسـتـوى واليـات الـشمـال وواليـات اجلـنوبHا
عـــلـى الـــتــــواليr مـن تـــخــــفــــيض نــــســـبــــته 3 % و 4.5 % من

rطبقة على القروض البنكيةHمعدل الفائدة ا

- تـســتـفــيـد األعـمــال اHـتــعـلـقــة بـعــصـرنـة اHــؤسـسـات
السـياحية والـفندقـية اHقـرر إجنازها في واليـات الشمال
وواليـــــات اجلـــــنـــــوب احملـــــقــــــقـــــة في إطـــــار "مــــــخـــــطط جـــــودة
الــســــيـــاحــة"r عــلى الــتـــواليr من تــخــفـــيض نـــســـبـــته 3 %
و4.5 % مـن مـــــعــــدل الـــــفـــــائــــدة اHـــــطـــــبــــقـــــة عـــــلى الـــــقــــروض

البنكية".

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

حـــــــرر بــــــاجلــــــزائــــــر في 5 جــــــمـــــــادى األولى عــــــام 1433
اHوافق 28 مارس سنة 2012.

أحمـد أويحيىأحمـد أويحيى
ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

مرسـوم تنـفيذي رقم مرسـوم تنـفيذي رقم 12 -150 مؤرخ في مؤرخ في 5 جـمادى األولى جـمادى األولى
عـــــام عـــــام 1433 اHـــــوافق  اHـــــوافق 28 مـــــارس ســــــنـــــة  مـــــارس ســــــنـــــة r2012 يــــــعـــــدلr يــــــعـــــدل
اHـــــرســــوم الـــــتـــــنــــفـــــيــــذي رقم اHـــــرســــوم الـــــتـــــنــــفـــــيــــذي رقم 10-138 اHـــــؤرخ في  اHـــــؤرخ في 28
جـــمـــادى األولى عـــام جـــمـــادى األولى عـــام 1431 اHــــوافـق  اHــــوافـق  13 مـــايـــــو ســـنـــة مـــايـــــو ســـنـــة
2010 الـــذي يـــحـــــدد الـــقـــواعـــد الـــتـــقـــنــــيــــة لـــتـــصـــمـــيم الـــذي يـــحـــــدد الـــقـــواعـــد الـــتـــقـــنــــيــــة لـــتـــصـــمـــيم

واســـتـــغـالل وصــــيـــانــــة شـــبـــكـــات تــــوزيع الـــكـــهـــربـــاءواســـتـــغـالل وصــــيـــانــــة شـــبـــكـــات تــــوزيع الـــكـــهـــربـــاء
والغاز.والغاز.

ــــــــــــــــــــــــــــــ

rإنّ الوزير األول
rناجمHبناء على تقرير وزير الطاقة وا -

- وبـناء على الـدستـورr ال سيّمـا اHادتان 85-3 و125
r(الفقرة 2) منه

- و�ـقــتـضـى الـقــانـون رقم 02-01 اHـؤرخ في 22 ذي
الـقــعـدة عـام 1422 اHـوافق 5 فـبـرايــر سـنـة 2002 واHــتـعـلق
بــالـكــهــربــاء وتــوزيع الــغـاز بــواســطــة الــقـنــواتr ال ســيــمـا

rادة 81 منهHا
- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسي رقم 10-149 اHـؤرخ
في 14 جــمــادى الـثــانـيــة عـام 1431  اHـوافق 28 مـايــو ســنـة

rأعضاء احلكومة Wتضمن تعيH2010  وا

- و�ــــقــــتــــضى اHــــرســــــوم الــــتــــنـــفــــيــــذي رقم 266-07
اHـؤرخ في 27 شعـبـان عام 1428 اHـوافق 9 سـبـتمـبـر سـنة

rناجمH2007 الذي يحدد صالحيات وزير الطاقة وا

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 10-138 اHؤرخ
في 28 جــــمــــادى األولى عـــام 1431 اHــــوافق 13 مـــايــــو ســـنـــة
2010 الـذي يــحـدد الـقــواعـد الـتــقـنــيـة لـتــصـمـيـم واسـتـغالل

rوصيانة شبكات توزيع الكهرباء والغاز
rوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -



9 جمادى األولى عام   جمادى األولى عام  1433 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 1619
أوأوّل أبريل  سنة  ل أبريل  سنة  2012 م م

يرسم  ما يأتي :يرسم  ما يأتي :

اHـاداHـادّة األولى :ة األولى : يـهـدف هـذا اHـرسـوم إلى تـعـديل اHـادة
13 من اHـــرســــوم الـــتـــنــــفـــيـــذي رقم 10-138 اHــــؤرخ في 28

جـمادى األولى عام 1431 اHوافق 13 مايـو سـنة 2010 الذي
يــحــدد الــقــواعــد الــتــقــنــيـة لــتــصــمــيـم واسـتــغـالل وصــيــانـة

شبكات توزيع الكهرباء والغاز.

2 : : تـعدل اHادة 13 من اHـرسـوم التـنفـيذي رقم اHاداHادّة ة 
10-138 اHؤرخ في 28 جـمادى األولى عام 1431 اHوافق 13

مايو سنة 2010 واHذكور أعالهr كما يأتي :

"اHـادّة 13 :  حتــدد اHـواصــفـات واإلجــراءات الـتــقـنــيـة
لـــتــصــمــيم مـــنــشــآت تــوزيـع الــكــهــربـــاء والــغــاز وإجنــازهــا
واســـتـــغاللــــهـــا وصـــيـــانـــتـــهـــا �ـــوجب قـــرارات من الـــوزيـــر

اHكلف بالطاقة.

تــــتـــــخـــــذ هـــــذه اHـــــواصــــفـــــات واإلجـــــراءات اســـــتـــــنــــادا
للتعليمات واHقاييس الوطنية والدولية.

تـبـقى اHـواصـفـات واإلجـراءات الـتقـنـيـةr اHـسـتـعـمـلة
في الــوقت الـراهـنr بـصـفــة انـتــقـالــيـةr صــاحلـة حـتـى نـشـر

القرارات اHذكورة أعاله في اجلريدة الرسميّة".

اHاداHادّة ة 3 : :  ينـشر هـذا اHرسـوم في اجلريـدة الرّسـميّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ~قراطيّة الشّعبيّة.

حـــــــرر بــــــاجلــــــزائــــــر في 5 جــــــمـــــــادى األولى عــــــام 1433
اHوافق 28 مارس سنة 2012.

أحمـد أويحيىأحمـد أويحيى
ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

مرسـوم تنـفيذي رقم مرسـوم تنـفيذي رقم 12 -151 مؤرخ في مؤرخ في 5 جـمادى األولى جـمادى األولى
عام عام 1433 اHوافق  اHوافق 28 مـارس سنة  مـارس سنة r2012 يحـدد قائمةr يحـدد قائمة
اHـــنـــاصـب الـــعـــلـــيـــا لـــلـــمـــصــــالـح اخلـــارجـــيــــة لــــوزارةاHـــنـــاصـب الـــعـــلـــيـــا لـــلـــمـــصــــالـح اخلـــارجـــيــــة لــــوزارة
الــشــؤون الــديــنــيــــة واألوقـــاف وشـــروط االلــتــحـاقالــشــؤون الــديــنــيــــة واألوقـــاف وشـــروط االلــتــحـاق
بــــهــــــذه اHــــنــــاصـــب  وكـــــذا الـــــزيـــــادة االســــتـــــداللــــيـــــةبــــهــــــذه اHــــنــــاصـــب  وكـــــذا الـــــزيـــــادة االســــتـــــداللــــيـــــة

اHرتبطـة بهـا.اHرتبطـة بهـا.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

rإنّ الوزير األول

-  بــــنــــاء عـــــلى تــــقــــريــــر وزيـــــر الــــشــــؤون الــــديــــنــــيــــة
rواألوقاف

- وبـناء على الـدستـورr ال سيّمـا اHادتان 85-3 و125
r( الفقرة 2)  منه

- و�قتضى األمر رقم  06-03 اHؤرخ في 19 جمادى
الثـانية عام 1427 اHوافق 15 يولـيو سنة 2006 واHـتضمن

rالقانون األساسي العام للوظيفة العمومية

- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسي رقم 07-307 اHـؤرخ
في 17 رمـضـان عام 1428 اHـوافق 29 سـبـتمـبـر سـنة 2007
الـذي يــحـدد كـيــفـيـات مــنح الـزيــادة االسـتـداللــيـة لــشـاغـلي

rؤسسات واإلدارات العموميةHناصب العليا في اHا

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

 rأعضاء احلكومـة Wتضمن تعيHمايو سنة 2010 وا

- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 97-34 اHـؤرخ
في 5 رمضان عام 1417 اHوافق 14 يناير سنة 1997 الذي
يــحــدد قـائــمــة اHــنــاصب الــعــلــيــا في اHــصــالح الالمــركــزيـة
الـتابـعـة لـوزارة الشـؤون الـديـنيـة وشـروط االلـتحـاق بـها

rوتصنيفها

- و�ــــقـــتـــضى اHـــرســـوم الــــتـــنـــفـــيـــذي رقم 200-2000
اHـؤرخ في 24 ربـيع الــثــاني عـام 1421 اHـوافق 26 يــولــيـو
ســنــة 2000 الــذي يــحــدد قــواعــد تـنــظــيـم مـصــالـح الــشـؤون

rالدينية واألوقاف في الوالية وعملها

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

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 08-411 اHؤرخ
في 26 ذي احلجة عام 1429 اHوافق 24 ديسـمبر سنة 2008
WـنتـمHا WـوظفـHتـضـمن القـانون األسـاسي اخلـاص باHوا
لألسالك اخلـــاصـــة بـــاإلدارة اHـــكـــلـــفـــة بـــالـــشـــؤون الـــديـــنـــيــة

rواألوقاف

rوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اHادة األولى : اHادة األولى :  يهدف هـذا اHرسوم إلى حتديد قائمة
اHــنــاصب الــعـــلــيــا لــلــمــصــالح اخلــارجــيــة لــوزارة الــشــؤون
الديـنيـة واألوقاف وشروط االلـتحاق بـهذه اHـناصب وكذا

الزيادة االستداللية اHرتبطة بها.
الفصل األولالفصل األول

قائمة اHناصب العلياقائمة اHناصب العليا

2 :  :  حتــدد قــائــمـة اHــنــاصـب الــعــلـيــا لــلــمــصــالح اHـادة اHـادة 
اخلارجية لوزارة الشؤون الدينية واألوقافr كما يأتي :



17 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 19 9 جمادى األولى عام   جمادى األولى عام  1433 هـ هـ
أوأوّل أبريل  سنة  ل أبريل  سنة  2012 م م

الزيادة االستدالليةالزيادة االستدالليةاHناصب العليااHناصب العليا
الرقم االستدالليالرقم االستداللياHستوىاHستوى

8

7

195

145

رئيس مصلحة
رئيس مكتب

الفصل الرابعالفصل الرابع
Wإجراء التعيWإجراء التعي

6  :  :  يـتم التـعـيW في اHـنـاصب العـلـيا لـرئيس اHادة اHادة 
مــصـــلــحـــة ورئـــيس مــكـــتب اHـــنــصـــوص عــلـــيـــهــمـــا في هــذا
اHـرســوم بــقــرار من الــوزيــر اHــكـلـف بــالـشــؤون الــديــنــيـة
واألوقــاف بـنـاء عـلـى اقـتـراح من مــديـر الـشـؤون الــديـنـيـة

واألوقاف للوالية.

اHادة اHادة 7 :  :  يجب أن ينتـمي اHوظفون الذين يشغلون
مناصب عـليـا إلى رتب تكون مـهامـها موافـقة لـصالحيات

الهياكل اHعنية.

الفصل اخلامسالفصل اخلامس
أحكام انتقالية وختاميةأحكام انتقالية وختامية

اHـادة اHـادة 8 :  :  يـسـتـفـيــــد اHـوظــفـــون اHـعـيـنـــون بـصـــفـة
قـانـونــيـــة فـي اHـنـاصـــب الـعـلـيــا اHـذكـــورة فــي اHــــادة 2
أعاله الــذيـن ال يــســتــوفــون شـروط الــتــعــيــW اجلــديـدة من
الــزيـــادة االســتــداللـــيــة احملـــددة �ــوجب هـــذا اHــرســومr إلى

غاية إنهــاء مهامهـم في اHنصب العالي اHشغول.
rرسومHادة 9 :  :  تلغى جمـيع األحكام اخملالفـة لهذا اHادة اHا
ال ســيــمــا اHــرســوم الــتــنـفـــيـــذي رقم 97-34 اHــــؤرخ في 5
رمـضــان عام 1417 اHوافق 14 ينـاير سـنة 1997 واHـذكور

أعاله.
اHادة اHادة 10 : : ينشر هـذا اHرسوم في اجلريـدة الرّسميّة

للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ~قراطيّة الشّعبيّة.
حـــــــرر بــــــاجلــــــزائــــــر في 5 جــــــمـــــــادى األولى عــــــام 1433

اHوافق 28 مارس سنة 2012.
أحمـد أويحيىأحمـد أويحيى

rرئيس مصلحة -
- رئيس مكتب.

الفصل الثانيالفصل الثاني
Wشروط التعيWشروط التعي

اHادة اHادة 3 :  :  يعW رؤساء اHصالح :

: Wمن ب rصالح اإلداريةHأ / بعنوان اrصالح اإلداريةHأ / بعنوان ا

- اHــتــصـــرفــW الــرئـــيــســيـــW اHــرســمـــrW عــلى األقل
الــذيـن يــثــبـــتــون ثالث (3) ســنــوات من اخلـــدمــة الــفـــعــلــيــة

rبصفة موظف

- اHتـصـرفW الـذين يثـبتـون خمس (5) سـنوات من
اخلدمة الفعلية بهذه الصفة.

ب / بـــعـــنــوان مـــصــالـح اإلرشــاد الـــديـــني والــتـــعـــلــيمب / بـــعـــنــوان مـــصــالـح اإلرشــاد الـــديـــني والــتـــعـــلــيم
WوظفHا Wمن ب rالقرآني والتكوين والثقافة اإلسالمية rالقرآني والتكوين والثقافة اإلسالمية

اHرسمrW اHنتمW على األقل إلى رتب :

- األئمة األساتذة الـرئيسيW واHرشدات الدينيات
الـرئـيسـيـات ووكالء األوقـاف الرئـيـسـيـW الذين يـثـبـتون

rثالث (3) سنوات من اخلدمة الفعلية بصفة موظف

- األئــمـــة األســـاتـــذة واHــرشـــدات الـــديـــنــيـــات ووكالء
األوقــاف الــذيـن يــثــبــتــون خــمس (5) ســنــوات من اخلــدمــة

الفعلية بهذه الصفة.

اHادة اHادة 4 :  :  يعW رؤساء اHكاتب :

: Wمن ب rكاتب اإلداريةHأ / بعنوان ا rكاتب اإلداريةHأ / بعنوان ا

rعلى األقل WرسمHا Wالرئيسي WتصرفHا -

- اHـتـصـرفـW الـذين يـثـبـتـون ثالث (3) سـنـوات من
اخلدمة الفعلية بهذه الصفة.

ب / بـــعـــنــوان مـــكـــاتب اإلرشـــاد الــديـــني والـــتـــعـــلــيمب / بـــعـــنــوان مـــكـــاتب اإلرشـــاد الــديـــني والـــتـــعـــلــيم
: Wمن ب rالقرآني والتكوين والثقافة اإلسالميةrالقرآني والتكوين والثقافة اإلسالمية

rعلى األقل WرسمHا Wوكالء األوقاف الرئيسي -

- األئمة األساتـذة الرئيسيـW اHرسمW واHرشدات
rعلى األقل rرسماتHالدينيات الرئيسيات ا

- األئــمـــة األســـاتـــذة واHــرشـــدات الـــديـــنــيـــات ووكالء
األوقـــاف الـــذيـن يــثـــبـــتـــون ثالث (3) ســـنـــوات من اخلـــدمــة

الفعلية بهذه الصفة.

الفصل الثالثالفصل الثالث
الزيادة االستدالليةالزيادة االستداللية

اHــــادة اHــــادة 5 :  :  حتــــدد الـــزيــــادة االســــتـــداللــــيــــة اHـــرتــــبــــطـــة
بـاHـنـاصب الـعـلـيـا اHـذكـورة فـي اHـادتW 3 و 4 أعالهr وفـقـا

للجدول اآلتي :



9 جمادى األولى عام   جمادى األولى عام  1433 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 1819
أوأوّل أبريل  سنة  ل أبريل  سنة  2012 م م

وزارة الشوزارة الشّؤون اخلارجيةؤون اخلارجية
قــــــــرار مــــــــؤرقــــــــرار مــــــــؤرّخ في خ في 13 ربــــــــيـع األول عـــــــام  ربــــــــيـع األول عـــــــام 1433 اHــــــــوافق  اHــــــــوافق 6
فـبـرايـر سـنـة فـبـرايـر سـنـة r2012 يـتـضــمن تـفـويض اإلمـضـاء إلىr يـتـضــمن تـفـويض اإلمـضـاء إلى

مدير تنقل األجانب وإقامتهم.مدير تنقل األجانب وإقامتهم.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

rإنّ وزير الشّؤون اخلارجية
- �قـتـضى اHـرسـوم الـرّئـاسيّ رقم 02 - 403 اHـؤرّخ
في 21 رمـضان عام 1423 اHوافـق 26 نوفـمبـر سنــة 2002

rالذي يحدد صالحيات وزارة الشؤون اخلارجية
- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرّئـــــاسـيّ رقم 08 - 162
اHـؤرّخ في 27 جــمـادى األولى عـام 1429 اHـوافـق 2 يــونـيـو
سـنـــة 2008 واHـتــضــمّن تــنـظــيم اإلدارة اHــركـزيــة لـوزارة

rالشؤون اخلارجية
- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 10 - 149
اHـؤرّخ في 14 جـمـادى الـثـانـيـة عام 1431 اHـوافق 28 مـايو

rأعضاء احلكومة Wتضمّن تعيHسنة 2010  وا
- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتّــــنــــفـــيــــذيّ رقم 08 - 374
اHـؤرّخ في 28 ذي الـقــعــدة عـام 1429 اHـوافـق 26 نـوفــمــبـر
ســــنــــــة 2008 الــــذي يــــرخـص ألعـــضــــاء احلــــكــــومــــة تــــفــــويض

rإمضائهم
- وبـعـد االطالع عـلى اHــرسـوم الـرّئـاسيّ  اHـؤرّخ في
20 ذي احلـــجـــة عــام 1432 اHــوافق 16 نـــوفــمـــبــر ســـنــة 2011

واHتضمن تعيـW السّيّد محمد كمال علويr مديرا لتنقل
األجـانب وإقـامتـهم بـاHـديـريـة الـعـامـة للـشـؤون الـقـانـونـية

rوالقنصلية بوزارة الشّؤون اخلارجية
يقريقرّر ما يأتي :ر ما يأتي :

rادّة األولى : ة األولى : يفوّض إلى السّـيّد محمد كمال علويHاداHا
مديـر تنـقل األجانـب وإقامـتهم بـاHديـرية الـعامـة للـشؤون
rاإلمــضــاء في حــدود صالحــيـاته rالـقــانــونـيــة والــقــنـصــلــيـة
بـــاسم وزيـــر الـــشـــؤون اخلـــارجـــيـــةr عـــلـى جـــمـــيع الـــوثـــائق

واHقرّرات باستثناء القرارات.
اHـاداHـادّة ة 2 :  : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرســمـيـة

للجمهورية اجلزائرية الد~قراطية الشعبية.
حرر بـاجلـزائر في 13 ربـيع األول عام 1433 اHوافق

6 فبراير سنة 2012.
مراد مدلسيمراد مدلسي

قــــــــرار مــــــــؤرقــــــــرار مــــــــؤرّخ في خ في 13 ربــــــــيـع األول عـــــــام  ربــــــــيـع األول عـــــــام 1433 اHــــــــوافق  اHــــــــوافق 6
فـبـرايـر سـنـة فـبـرايـر سـنـة r2012 يـتـضــمن تـفـويض اإلمـضـاء إلىr يـتـضــمن تـفـويض اإلمـضـاء إلى

مدير الشؤون االقتصادية واHالية الدولية.مدير الشؤون االقتصادية واHالية الدولية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

rإنّ وزير الشّؤون اخلارجية
- �قـتـضى اHـرسـوم الـرّئـاسيّ رقم 02 - 403 اHـؤرّخ
في 21 رمـضان عام 1423 اHوافـق 26 نوفـمبـر سنــة 2002

rالذي يحدد صالحيات وزارة الشؤون اخلارجية
- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرّئـــــاسـيّ رقم 08 - 162
اHـؤرّخ في 27 جــمـادى األولى عـام 1429 اHـوافـق 2 يــونـيـو
سـنـــة 2008 واHـتــضــمّن تــنـظــيم اإلدارة اHــركـزيــة لـوزارة

rالشؤون اخلارجية
- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 10 - 149
اHـؤرّخ في 14 جـمـادى الـثـانـيـة عام 1431 اHـوافق 28 مـايو

rأعضاء احلكومة Wتضمّن تعيHسنة 2010  وا
- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتّــــنــــفـــيــــذيّ رقم 08 - 374
اHـؤرّخ في 28 ذي الـقــعــدة عـام 1429 اHـوافـق 26 نـوفــمــبـر
ســــنــــــة 2008 الــــذي يــــرخـص ألعـــضــــاء احلــــكــــومــــة تــــفــــويض

rإمضائهم
- وبـعـد االطالع عـلى اHــرسـوم الـرّئـاسيّ  اHـؤرّخ في
20 ذي احلـــجـــة عــام 1432 اHــوافق 16 نـــوفــمـــبــر ســـنــة 2011

واHــتــضــمن تــعــيــW الــسّــيّــد نــصــر الــدين ر~ــوشr مــديــرا
لـلـشـؤون االقـتـصـاديـة واHـالـيـة الـدولـيـة بـاHـديـريـة الـعـامة
لـــلــــعالقــــات االقـــتـــصــــاديـــة والـــتــــعـــاون الـــدولــــيـــW بـــوزارة

rالشّؤون اخلارجية
يقريقرّر ما يأتي :ر ما يأتي :

اHـــــاداHـــــادّة األولى : ة األولى : يــــفـــــوّض إلـى الــــسّـــــيّــــد نـــــصــــر الـــــدين
ر~ـــوشr مــديــر الــشــؤون االقــتــصـــاديــة واHــالــيــة الــدولــيــة
بـــاHـــديـــريـــة الـــعـــامـــة لـــلـــعالقـــات االقـــتـــصـــاديـــة والـــتـــعـــاون
الــــدولـــيـــrW اإلمـــضـــاء في حـــدود صـالحـــيـــاتهr بـــاسم وزيـــر
الـــشــــؤون اخلـــارجـــيــــةr عـــلى جــــمـــيـع الـــوثـــائـق واHـــقـــرّرات

باستثناء القرارات.
اHـاداHـادّة ة 2 :  : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرســمـيـة

للجمهورية اجلزائرية الد~قراطية الشعبية.
حرر بـاجلـزائر في 13 ربـيع األول عام 1433 اHوافق

6 فبراير سنة 2012.
مراد مدلسيمراد مدلسي

قرارات@ مقرقرارات@ مقرّرات@ آراءرات@ آراء



19 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 19 9 جمادى األولى عام   جمادى األولى عام  1433 هـ هـ
أوأوّل أبريل  سنة  ل أبريل  سنة  2012 م م

قــــــــرار مــــــــؤرقــــــــرار مــــــــؤرّخ في خ في 13 ربــــــــيـع األول عـــــــام  ربــــــــيـع األول عـــــــام 1433 اHــــــــوافق  اHــــــــوافق 6
فـبـرايـر سـنـة فـبـرايـر سـنـة r2012 يـتـضــمن تـفـويض اإلمـضـاء إلىr يـتـضــمن تـفـويض اإلمـضـاء إلى

مدير العالقات اإلفريقية اHتعددة األطراف.مدير العالقات اإلفريقية اHتعددة األطراف.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

rإنّ وزير الشّؤون اخلارجية

- �قـتـضى اHـرسـوم الـرّئـاسيّ رقم 02 - 403 اHـؤرّخ
في 21 رمـضان عام 1423 اHوافـق 26 نوفـمبـر سنــة 2002

rالذي يحدد صالحيات وزارة الشؤون اخلارجية

- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرّئـــــاسـيّ رقم 08 - 162
اHـؤرّخ في 27 جــمـادى األولى عـام 1429 اHـوافـق 2 يــونـيـو
سـنـــة 2008 واHـتــضــمّن تــنـظــيم اإلدارة اHــركـزيــة لـوزارة

rالشؤون اخلارجية

- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 10 - 149
اHـؤرّخ في 14 جـمـادى الـثـانـيـة عام 1431 اHـوافق 28 مـايو

rأعضاء احلكومة Wتضمّن تعيHسنة 2010  وا

- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتّــــنــــفـــيــــذيّ رقم 08 - 374
اHـؤرّخ في 28 ذي الـقــعــدة عـام 1429 اHـوافـق 26 نـوفــمــبـر
ســــنــــــة 2008 الــــذي يــــرخـص ألعـــضــــاء احلــــكــــومــــة تــــفــــويض

rإمضائهم

- وبـعـد االطالع عـلى اHــرسـوم الـرّئـاسيّ  اHـؤرّخ في
28 ذي احلـــجـــة عــام 1432 اHــوافق 24 نـــوفــمـــبــر ســـنــة 2011

واHـــتــضـــمن تـــعــيـــW الــسّـــيّــد زيـن الــدين بـــيــروكr مـــديــرا
لـلـعالقـات اإلفـريـقـيـة اHـتـعـددة األطـراف بـاHـديـريـة الـعـامـة

rإلفريقيا بوزارة الشّؤون اخلارجية

يقريقرّر ما يأتي :ر ما يأتي :

اHــــــاداHــــــادّة األولى : ة األولى : يـــــــفــــــوّض إلـى الــــــسّــــــيّـــــــد زين الـــــــدين
بـــيــروكr مــديـــر الــعالقــات اإلفـــريــقــيــة اHـــتــعــددة األطــراف
rاإلمضاء في حـدود صالحياته rـديرية الـعامة إلفـريقيـاHبا
بـــاسم وزيـــر الـــشـــؤون اخلـــارجـــيـــةr عـــلـى جـــمـــيع الـــوثـــائق

واHقرّرات باستثناء القرارات.

اHـاداHـادّة ة 2 :  : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرســمـيـة
للجمهورية اجلزائرية الد~قراطية الشعبية.

حرر بـاجلـزائر في 13 ربـيع األول عام 1433 اHوافق
6 فبراير سنة 2012.

مراد مدلسيمراد مدلسي

قــــــــرار مــــــــؤرقــــــــرار مــــــــؤرّخ في خ في 13 ربــــــــيـع األول عـــــــام  ربــــــــيـع األول عـــــــام 1433 اHــــــــوافق  اHــــــــوافق 6
فـبـرايـر سـنـة فـبـرايـر سـنـة r2012 يـتـضــمن تـفـويض اإلمـضـاء إلىr يـتـضــمن تـفـويض اإلمـضـاء إلى

مدير الوثائق واألرشيف.مدير الوثائق واألرشيف.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

rإنّ وزير الشّؤون اخلارجية

- �قـتـضى اHـرسـوم الـرّئـاسيّ رقم 02 - 403 اHـؤرّخ
في 21 رمـضان عام 1423 اHوافـق 26 نوفـمبـر سنــة 2002

rالذي يحدد صالحيات وزارة الشؤون اخلارجية

- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرّئـــــاسـيّ رقم 08 - 162
اHـؤرّخ في 27 جــمـادى األولى عـام 1429 اHـوافـق 2 يــونـيـو
سـنـــة 2008 واHـتــضــمّن تــنـظــيم اإلدارة اHــركـزيــة لـوزارة

rالشؤون اخلارجية

- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 10 - 149
اHـؤرّخ في 14 جـمـادى الـثـانـيـة عام 1431 اHـوافق 28 مـايو

rأعضاء احلكومة Wتضمّن تعيHسنة 2010  وا

- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتّــــنــــفـــيــــذيّ رقم 08 - 374
اHـؤرّخ في 28 ذي الـقــعــدة عـام 1429 اHـوافـق 26 نـوفــمــبـر
ســــنــــــة 2008 الــــذي يــــرخـص ألعـــضــــاء احلــــكــــومــــة تــــفــــويض

rإمضائهم

- وبـعـد االطالع عـلى اHــرسـوم الـرّئـاسيّ  اHـؤرّخ في
28 ذي احلـــجـــة عــام 1432 اHــوافق 24 نـــوفــمـــبــر ســـنــة 2011

واHــتـضـمن تـعـيــW الـسّـيّـد عـلي طـالورارr مـديـرا لـلـوثـائق
واألرشـيف باHديـرية العـامة لالتصـال واإلعالم والتوثيق

rبوزارة الشّؤون اخلارجية

يقريقرّر ما يأتي :ر ما يأتي :

rــــادّة األولى : ة األولى : يــــفـــوّض إلـى الـــسّــــيّــــد عــــلي طالورارHــــاداHا
مــديــر الــوثــائـق واألرشــيف بــاHــديــريـــة الــعــامــة لالتــصــال
واإلعالم والـتــوثـيقr اإلمـضــاء في حـدود صالحــيـاتهr بـاسم
وزير الـشؤون اخلـارجيـةr على جـميع الـوثائق واHـقرّرات

باستثناء القرارات.

اHـاداHـادّة ة 2 :  : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرســمـيـة
للجمهورية اجلزائرية الد~قراطية الشعبية.

حرر بـاجلـزائر في 13 ربـيع األول عام 1433 اHوافق
6 فبراير سنة 2012.

مراد مدلسيمراد مدلسي



9 جمادى األولى عام   جمادى األولى عام  1433 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 2019
أوأوّل أبريل  سنة  ل أبريل  سنة  2012 م م

قـــرارات مـــؤرقـــرارات مـــؤرّخــة في خــة في 13 ربـــيع األول عــام  ربـــيع األول عــام 1433 اHــوافق  اHــوافق 6
فـبـرايـر سـنـة فـبـرايـر سـنـة r2012 تـتـضــمن تـفـويض اإلمـضـاء إلىr تـتـضــمن تـفـويض اإلمـضـاء إلى

نواب مديرين.نواب مديرين.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
rإنّ وزير الشّؤون اخلارجية

- �قـتـضى اHـرسـوم الـرّئـاسيّ رقم 02 - 403 اHـؤرّخ
في 21 رمـضان عام 1423 اHوافـق 26 نوفـمبـر سنــة 2002

rالذي يحدد صالحيات وزارة الشؤون اخلارجية
- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرّئـــــاسـيّ رقم 08 - 162
اHـؤرّخ في 27 جــمـادى األولى عـام 1429 اHـوافـق 2 يــونـيـو
سـنـــة 2008 واHـتــضــمّن تــنـظــيم اإلدارة اHــركـزيــة لـوزارة

rالشؤون اخلارجية
- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 10 - 149
اHـؤرّخ في 14 جـمـادى الـثـانـيـة عام 1431 اHـوافق 28 مـايو

rأعضاء احلكومة Wتضمّن تعيHسنة 2010  وا
- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتّــــنــــفـــيــــذيّ رقم 08 - 374
اHـؤرّخ في 28 ذي الـقــعــدة عـام 1429 اHـوافـق 26 نـوفــمــبـر
ســــنــــــة 2008 الــــذي يــــرخـص ألعـــضــــاء احلــــكــــومــــة تــــفــــويض

rإمضائهم
- وبـعـد االطالع عـلى اHــرسـوم الـرّئـاسيّ  اHـؤرّخ في
28 ذي احلـــجـــة عــام 1432 اHــوافق 24 نـــوفــمـــبــر ســـنــة 2011

واHــتــضــمن تــعـيــW الــسّــيّــد فــرحــات شــبــابr نــائب مــديـر
جلامـعة الـدول العـربية واHـنظـمات اHـتخـصصـة باHـديرية

rالعامة للبلدان العربية بوزارة الشّؤون اخلارجية

يقريقرّر ما يأتي :ر ما يأتي :

rــادّة األولى : ة األولى : يــفــوّض إلى الـــسّــيّــد فــرحــات شــبــابHــاداHا
نائب مدير جامعة الدول العربية واHنظمات اHتخصصة
بـاHــديـريــة الـعــامـة لــلـبــلـدان الــعـربــيـةr اإلمـضــاء في حـدود
صالحــيــاتهr بــاسم وزيــر الــشـؤون اخلــارجــيــةr عــلى جــمـيع

الوثائق واHقرّرات باستثناء القرارات.

اHـاداHـادّة ة 2 :  : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرســمـيـة
للجمهورية اجلزائرية الد~قراطية الشعبية.

حرر بـاجلـزائر في 13 ربـيع األول عام 1433 اHوافق
6 فبراير سنة 2012.

مراد مدلسيمراد مدلسي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

rإنّ وزير الشّؤون اخلارجية
- �قـتـضى اHـرسـوم الـرّئـاسيّ رقم 02 - 403 اHـؤرّخ
في 21 رمـضان عام 1423 اHوافـق 26 نوفـمبـر سنــة 2002

rالذي يحدد صالحيات وزارة الشؤون اخلارجية

- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرّئـــــاسـيّ رقم 08 - 162
اHـؤرّخ في 27 جــمـادى األولى عـام 1429 اHـوافـق 2 يــونـيـو
سـنـــة 2008 واHـتــضــمّن تــنـظــيم اإلدارة اHــركـزيــة لـوزارة

rالشؤون اخلارجية
- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 10 - 149
اHـؤرّخ في 14 جـمـادى الـثـانـيـة عام 1431 اHـوافق 28 مـايو

rأعضاء احلكومة Wتضمّن تعيHسنة 2010  وا
- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتّــــنــــفـــيــــذيّ رقم 08 - 374
اHـؤرّخ في 28 ذي الـقــعــدة عـام 1429 اHـوافـق 26 نـوفــمــبـر
ســــنــــــة 2008 الــــذي يــــرخـص ألعـــضــــاء احلــــكــــومــــة تــــفــــويض

rإمضائهم
- وبـعـد االطالع عـلى اHــرسـوم الـرّئـاسيّ  اHـؤرّخ في
28 ذي احلـــجـــة عــام 1432 اHــوافق 24 نـــوفــمـــبــر ســـنــة 2011

واHـتضمن تعيـW السّيّد عـبد الكر� ركـايبيr نائب مدير
لالتفـاقات الثـنائـية بـاHديريـة العـامة لـلشؤون الـقانـونية

rوالقنصلية بوزارة الشّؤون اخلارجية

يقريقرّر ما يأتي :ر ما يأتي :

اHـــــاداHـــــادّة األولى : ة األولى : يــــفـــــوّض إلى الـــــسّـــــيّــــد عـــــبــــد الـــــكــــر�
ركايبيr نائب مدير االتـفاقات الثنائية باHديرية العامة
لــلـــشــؤون الــقـــانــونـــيــة والـــقــنـــصــلــيـــةr اإلمــضـــاء في حــدود
صالحــيــاتهr بــاسم وزيــر الــشـؤون اخلــارجــيــةr عــلى جــمـيع

الوثائق واHقرّرات باستثناء القرارات.

اHـاداHـادّة ة 2 :  : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرســمـيـة
للجمهورية اجلزائرية الد~قراطية الشعبية.

حرر بـاجلـزائر في 13 ربـيع األول عام 1433 اHوافق
6 فبراير سنة 2012.

مراد مدلسيمراد مدلسي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

rإنّ وزير الشّؤون اخلارجية

- �قـتـضى اHـرسـوم الـرّئـاسيّ رقم 02 - 403 اHـؤرّخ
في 21 رمـضان عام 1423 اHوافـق 26 نوفـمبـر سنــة 2002

rالذي يحدد صالحيات وزارة الشؤون اخلارجية

- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرّئـــــاسـيّ رقم 08 - 162
اHـؤرّخ في 27 جــمـادى األولى عـام 1429 اHـوافـق 2 يــونـيـو
سـنـــة 2008 واHـتــضــمّن تــنـظــيم اإلدارة اHــركـزيــة لـوزارة

rالشؤون اخلارجية

- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 10 - 149
اHـؤرّخ في 14 جـمـادى الـثـانـيـة عام 1431 اHـوافق 28 مـايو

rأعضاء احلكومة Wتضمّن تعيHسنة 2010  وا



21 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 19 9 جمادى األولى عام   جمادى األولى عام  1433 هـ هـ
أوأوّل أبريل  سنة  ل أبريل  سنة  2012 م م

- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتّــــنــــفـــيــــذيّ رقم 08 - 374
اHـؤرّخ في 28 ذي الـقــعــدة عـام 1429 اHـوافـق 26 نـوفــمــبـر
ســــنــــــة 2008 الــــذي يــــرخـص ألعـــضــــاء احلــــكــــومــــة تــــفــــويض

rإمضائهم
- وبـعـد االطالع عـلى اHــرسـوم الـرّئـاسيّ  اHـؤرّخ في
28 ذي احلـــجـــة عــام 1432 اHــوافق 24 نـــوفــمـــبــر ســـنــة 2011

واHـتضـمن تعـيW الـسّيّـد عبـاس بن موسـاتr نائب مـدير
لـبـلـدان أمـريـكـا الــوسـطى والـكـارايـيب بــاHـديـريـة الـعـامـة

rألمريكا بوزارة الشّؤون اخلارجية

يقريقرّر ما يأتي :ر ما يأتي :

اHــــــاداHــــــادّة األولى : ة األولى : يــــــفــــــوّض إلـى الــــــسّـــــــيّــــــد عــــــبـــــــاس بن
موساتr نائب مديـر بلدان أمريكـا الوسطى والكاراييب
rاإلمضـاء في حـدود صالحـياته rـديـرية الـعـامة ألمـريـكـاHبـا
بـــاسم وزيـــر الـــشـــؤون اخلـــارجـــيـــةr عـــلـى جـــمـــيع الـــوثـــائق

واHقرّرات باستثناء القرارات.

اHـاداHـادّة ة 2 :  : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرســمـيـة
للجمهورية اجلزائرية الد~قراطية الشعبية.

حرر بـاجلـزائر في 13 ربـيع األول عام 1433 اHوافق
6 فبراير سنة 2012.

مراد مدلسيمراد مدلسي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

rإنّ وزير الشّؤون اخلارجية
- �قـتـضى اHـرسـوم الـرّئـاسيّ رقم 02 - 403 اHـؤرّخ
في 21 رمـضان عام 1423 اHوافـق 26 نوفـمبـر سنــة 2002

rالذي يحدد صالحيات وزارة الشؤون اخلارجية
- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرّئـــــاسـيّ رقم 08 - 162
اHـؤرّخ في 27 جــمـادى األولى عـام 1429 اHـوافـق 2 يــونـيـو
سـنـــة 2008 واHـتــضــمّن تــنـظــيم اإلدارة اHــركـزيــة لـوزارة

rالشؤون اخلارجية
- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 10 - 149
اHـؤرّخ في 14 جـمـادى الـثـانـيـة عام 1431 اHـوافق 28 مـايو

rأعضاء احلكومة Wتضمّن تعيHسنة 2010  وا
- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتّــــنــــفـــيــــذيّ رقم 08 - 374
اHـؤرّخ في 28 ذي الـقــعــدة عـام 1429 اHـوافـق 26 نـوفــمــبـر
ســــنــــــة 2008 الــــذي يــــرخـص ألعـــضــــاء احلــــكــــومــــة تــــفــــويض

rإمضائهم
- وبـعـد االطالع عـلى اHــرسـوم الـرّئـاسيّ  اHـؤرّخ في
20 ذي احلـــجـــة عــام 1432 اHــوافق 16 نـــوفــمـــبــر ســـنــة 2011

واHــتـضــمن تــعــيــW الـسّــيّــد حــمــيـد بن عــابــدr نــائب مــديـر
للتخطيط وبرمـجة السياسات باHديـرية العامة للشؤون
rبوزارة الشّؤون اخلارجية Wالسياسية واألمن الدولي

يقريقرّر ما يأتي :ر ما يأتي :

rــادّة األولى : ة األولى : يــفــوّض إلى الــسّــيّــد حــمــيـد بـن عــابـدHــاداHا
نـائب مــديـر الــتـخــطــيط وبـرمــجـة الــسـيــاسـات بــاHـديــريـة
العامة للـشؤون السياسية واألمن الدوليrW اإلمضاء في
حـــدود صالحــيــاتهr بـــاسم وزيــر الــشــؤون اخلـــارجــيــةr عــلى

جميع الوثائق واHقرّرات باستثناء القرارات.

اHـاداHـادّة ة 2 :  : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرســمـيـة
للجمهورية اجلزائرية الد~قراطية الشعبية.

حرر بـاجلـزائر في 13 ربـيع األول عام 1433 اHوافق
6 فبراير سنة 2012.

مراد مدلسيمراد مدلسي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

rإنّ وزير الشّؤون اخلارجية

- �قـتـضى اHـرسـوم الـرّئـاسيّ رقم 02 - 403 اHـؤرّخ
في 21 رمـضان عام 1423 اHوافـق 26 نوفـمبـر سنــة 2002

rالذي يحدد صالحيات وزارة الشؤون اخلارجية

- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرّئـــــاسـيّ رقم 08 - 162
اHـؤرّخ في 27 جــمـادى األولى عـام 1429 اHـوافـق 2 يــونـيـو
سـنـــة 2008 واHـتــضــمّن تــنـظــيم اإلدارة اHــركـزيــة لـوزارة

rالشؤون اخلارجية

- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 10 - 149
اHـؤرّخ في 14 جـمـادى الـثـانـيـة عام 1431 اHـوافق 28 مـايو

rأعضاء احلكومة Wتضمّن تعيHسنة 2010  وا
- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتّــــنــــفـــيــــذيّ رقم 08 - 374
اHـؤرّخ في 28 ذي الـقــعــدة عـام 1429 اHـوافـق 26 نـوفــمــبـر
ســــنــــــة 2008 الــــذي يــــرخـص ألعـــضــــاء احلــــكــــومــــة تــــفــــويض

rإمضائهم
- وبـعـد االطالع عـلى اHــرسـوم الـرّئـاسيّ  اHـؤرّخ في
28 ذي احلـــجـــة عــام 1432 اHــوافق 24 نـــوفــمـــبــر ســـنــة 2011

واHـتضـمن تعيـW السّـيّد عـبد احلـميـد ابن السـعديr نائب
مـدير لـلـتـنـظيم والـدراسـات الـقـانونـيـة بـاHـديريـة الـعـامة
لـــلـــشــــؤون الـــقـــانـــونــــيـــة والـــقــــنـــصـــلـــيــــة بـــوزارة الـــشّـــؤون

rاخلارجية

يقريقرّر ما يأتي :ر ما يأتي :

اHــاداHــادّة األولى : ة األولى : يـــفـــوّض إلــى الــــسـّــيّــد عــبــد احلــمــيــد
ابن السعديr نائب مـدير التنظيم والدراسات القانونية
باHديرية العامة للشؤون القانونية والقنصليةr اإلمضاء
في حدود صالحياتـهr باسم وزير الشـؤون اخلارجيةr على

جميع الوثائق واHقرّرات باستثناء القرارات.



9 جمادى األولى عام   جمادى األولى عام  1433 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 2219
أوأوّل أبريل  سنة  ل أبريل  سنة  2012 م م

اHـاداHـادّة ة 2 :  : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرســمـيـة
للجمهورية اجلزائرية الد~قراطية الشعبية.

حرر بـاجلـزائر في 13 ربـيع األول عام 1433 اHوافق
6 فبراير سنة 2012.

مراد مدلسيمراد مدلسي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

rإنّ وزير الشّؤون اخلارجية
- �قـتـضى اHـرسـوم الـرّئـاسيّ رقم 02 - 403 اHـؤرّخ
في 21 رمـضان عام 1423 اHوافـق 26 نوفـمبـر سنــة 2002

rالذي يحدد صالحيات وزارة الشؤون اخلارجية
- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرّئـــــاسـيّ رقم 08 - 162
اHـؤرّخ في 27 جــمـادى األولى عـام 1429 اHـوافـق 2 يــونـيـو
سـنـــة 2008 واHـتــضــمّن تــنـظــيم اإلدارة اHــركـزيــة لـوزارة

rالشؤون اخلارجية
- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 10 - 149
اHـؤرّخ في 14 جـمـادى الـثـانـيـة عام 1431 اHـوافق 28 مـايو

rأعضاء احلكومة Wتضمّن تعيHسنة 2010  وا
- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتّــــنــــفـــيــــذيّ رقم 08 - 374
اHـؤرّخ في 28 ذي الـقــعــدة عـام 1429 اHـوافـق 26 نـوفــمــبـر
ســــنــــــة 2008 الــــذي يــــرخـص ألعـــضــــاء احلــــكــــومــــة تــــفــــويض

rإمضائهم
- وبـعـد االطالع عـلى اHــرسـوم الـرّئـاسيّ  اHـؤرّخ في
28 ذي احلـــجـــة عــام 1432 اHــوافق 24 نـــوفــمـــبــر ســـنــة 2011

واHتـضمن تعـيW السّـيّد شعبـان برجهr نائـب مدير حلفظ
الـــوثـــائق الـــدبـــلـــومــــاســـيـــة بـــاHـــديـــريـــة الـــعـــامـــة لـــلـــشـــؤون

rالقانونية والقنصلية بوزارة الشّؤون اخلارجية
يقريقرّر ما يأتي :ر ما يأتي :

rــادّة األولى : ة األولى : يـــفـــوّض إلى الـــسّـــيّــد شـــعـــبـــان بــرجهHــاداHا
نائب مديـر حفظ الوثـائق الدبـلوماسـية باHـديرية الـعامة
لــلـــشــؤون الــقـــانــونـــيــة والـــقــنـــصــلــيـــةr اإلمــضـــاء في حــدود
صالحــيــاتهr بــاسم وزيــر الــشـؤون اخلــارجــيــةr عــلى جــمـيع

الوثائق واHقرّرات باستثناء القرارات.
اHـاداHـادّة ة 2 :  : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرســمـيـة

للجمهورية اجلزائرية الد~قراطية الشعبية.
حرر بـاجلـزائر في 13 ربـيع األول عام 1433 اHوافق

6 فبراير سنة 2012.
مراد مدلسيمراد مدلسي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

rإنّ وزير الشّؤون اخلارجية
- �قـتـضى اHـرسـوم الـرّئـاسيّ رقم 02 - 403 اHـؤرّخ
في 21 رمـضان عام 1423 اHوافـق 26 نوفـمبـر سنــة 2002

rالذي يحدد صالحيات وزارة الشؤون اخلارجية

- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرّئـــــاسـيّ رقم 08 - 162
اHـؤرّخ في 27 جــمـادى األولى عـام 1429 اHـوافـق 2 يــونـيـو
سـنـــة 2008 واHـتــضــمّن تــنـظــيم اإلدارة اHــركـزيــة لـوزارة

rالشؤون اخلارجية
- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 10 - 149
اHـؤرّخ في 14 جـمـادى الـثـانـيـة عام 1431 اHـوافق 28 مـايو

rأعضاء احلكومة Wتضمّن تعيHسنة 2010  وا
- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتّــــنــــفـــيــــذيّ رقم 08 - 374
اHـؤرّخ في 28 ذي الـقــعــدة عـام 1429 اHـوافـق 26 نـوفــمــبـر
ســــنــــــة 2008 الــــذي يــــرخـص ألعـــضــــاء احلــــكــــومــــة تــــفــــويض

rإمضائهم
- وبـعـد االطالع عـلى اHــرسـوم الـرّئـاسيّ  اHـؤرّخ في
28 ذي احلـــجـــة عــام 1432 اHــوافق 24 نـــوفــمـــبــر ســـنــة 2011

واHتـضمن تعـيW السّـيّد بوجمـعه بن طبولـهr نائب مدير
لالتـصـاالت اخلـارجـية بـاHـديـرية الـعـامـة لالتـصال واإلعالم

rوالتوثيق بوزارة الشّؤون اخلارجية

يقريقرّر ما يأتي :ر ما يأتي :

اHـاداHـادّة األولى : ة األولى : يــــفــوّض إلــى الـــسّـــيّـــد بــــوجـــمــــعــه
بن طـبــولهr نـائب مــديـر االتــصـاالت اخلــارجـيــة بـاHــديـريـة
الـعــامـة لالتــصـال واإلعالم والــتـوثــيقr اإلمـضــاء في حـدود
صالحــيــاتهr بــاسم وزيــر الــشـؤون اخلــارجــيــةr عــلى جــمـيع

الوثائق واHقرّرات باستثناء القرارات.

اHـاداHـادّة ة 2 :  : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرســمـيـة
للجمهورية اجلزائرية الد~قراطية الشعبية.

حرر بـاجلـزائر في 13 ربـيع األول عام 1433 اHوافق
6 فبراير سنة 2012.

مراد مدلسيمراد مدلسي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

rإنّ وزير الشّؤون اخلارجية
- �قـتـضى اHـرسـوم الـرّئـاسيّ رقم 02 - 403 اHـؤرّخ
في 21 رمـضان عام 1423 اHوافـق 26 نوفـمبـر سنــة 2002

rالذي يحدد صالحيات وزارة الشؤون اخلارجية
- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرّئـــــاسـيّ رقم 08 - 162
اHـؤرّخ في 27 جــمـادى األولى عـام 1429 اHـوافـق 2 يــونـيـو
سـنـــة 2008 واHـتــضــمّن تــنـظــيم اإلدارة اHــركـزيــة لـوزارة

rالشؤون اخلارجية
- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 10 - 149
اHـؤرّخ في 14 جـمـادى الـثـانـيـة عام 1431 اHـوافق 28 مـايو

rأعضاء احلكومة Wتضمّن تعيHسنة 2010  وا



23 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 19 9 جمادى األولى عام   جمادى األولى عام  1433 هـ هـ
أوأوّل أبريل  سنة  ل أبريل  سنة  2012 م م

- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتّــــنــــفـــيــــذيّ رقم 08 - 374
اHـؤرّخ في 28 ذي الـقــعــدة عـام 1429 اHـوافـق 26 نـوفــمــبـر
ســــنــــــة 2008 الــــذي يــــرخـص ألعـــضــــاء احلــــكــــومــــة تــــفــــويض

rإمضائهم
- وبـعـد االطالع عـلى اHــرسـوم الـرّئـاسيّ  اHـؤرّخ في
28 ذي احلـــجـــة عــام 1432 اHــوافق 24 نـــوفــمـــبــر ســـنــة 2011

واHـتضمن تعـيW السّيّـد محمد عادل صـامتr نائب مدير
لـــبــلــدان أوروبـــا الــوســطى والـــبــلــقـــان بــاHــديــريـــة الــعــامــة

rألوروبا بوزارة الشّؤون اخلارجية

يقريقرّر ما يأتي :ر ما يأتي :

اHــــاداHــــادّة األولى : ة األولى : يــــفــــوّض إلـى الــــسّــــيّــــد مــــحــــمــــد عــــادل
صــامتr نــائب مــديــر بـــلــدان أوروبــا الــوســطى والــبــلــقــان
rاإلمـضـاء في حـدود صالحـياته rـديـريـة الـعامـة ألوروبـاHبـا
بـــاسم وزيـــر الـــشـــؤون اخلـــارجـــيـــةr عـــلـى جـــمـــيع الـــوثـــائق

واHقرّرات باستثناء القرارات.

اHـاداHـادّة ة 2 :  : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرســمـيـة
للجمهورية اجلزائرية الد~قراطية الشعبية.

حرر بـاجلـزائر في 13 ربـيع األول عام 1433 اHوافق
6 فبراير سنة 2012.

مراد مدلسيمراد مدلسي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

rإنّ وزير الشّؤون اخلارجية

- �قـتـضى اHـرسـوم الـرّئـاسيّ رقم 02 - 403 اHـؤرّخ
في 21 رمـضان عام 1423 اHوافـق 26 نوفـمبـر سنــة 2002

rالذي يحدد صالحيات وزارة الشؤون اخلارجية

- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرّئـــــاسـيّ رقم 08 - 162
اHـؤرّخ في 27 جــمـادى األولى عـام 1429 اHـوافـق 2 يــونـيـو
سـنـــة 2008 واHـتــضــمّن تــنـظــيم اإلدارة اHــركـزيــة لـوزارة

rالشؤون اخلارجية

- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 10 - 149
اHـؤرّخ في 14 جـمـادى الـثـانـيـة عام 1431 اHـوافق 28 مـايو

rأعضاء احلكومة Wتضمّن تعيHسنة 2010  وا

- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتّــــنــــفـــيــــذيّ رقم 08 - 374
اHـؤرّخ في 28 ذي الـقــعــدة عـام 1429 اHـوافـق 26 نـوفــمــبـر
ســــنــــــة 2008 الــــذي يــــرخـص ألعـــضــــاء احلــــكــــومــــة تــــفــــويض

rإمضائهم

- وبـعـد االطالع عـلى اHــرسـوم الـرّئـاسيّ  اHـؤرّخ في
28 ذي احلـــجـــة عــام 1432 اHــوافق 24 نـــوفــمـــبــر ســـنــة 2011

واHـتــضـمن تــعـيــW الـسّــيّـد فــيــصل بـلــعـمــريr نـائب مــديـر
لـالحتــاد اإلفــريـــقي بــاHـــديــريــة الـــعــامـــة إلفــريــقـــيــا بــوزارة

rالشّؤون اخلارجية

يقريقرّر ما يأتي :ر ما يأتي :

rـادّة األولى : ة األولى : يـفــوّض إلى الـسّــيّـد فــيـصـل بـلــعـمـريHـاداHا
rـديـرية الـعـامـة إلفريـقـياHنـائب مديـر االحتـاد اإلفـريقي بـا
اإلمــــضـــــاء في حــــدود صـالحــــيــــاتـهr بــــاسـم وزيــــر الــــشــــؤون
اخلــارجــيــةr عـــلى جــمـــيع الــوثــائـق واHــقــرّرات بــاســـتــثــنــاء

القرارات.

اHـاداHـادّة ة 2 :  : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرســمـيـة
للجمهورية اجلزائرية الد~قراطية الشعبية.

حرر بـاجلـزائر في 13 ربـيع األول عام 1433 اHوافق
6 فبراير سنة 2012.

مراد مدلسيمراد مدلسي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

rإنّ وزير الشّؤون اخلارجية

- �قـتـضى اHـرسـوم الـرّئـاسيّ رقم 02 - 403 اHـؤرّخ
في 21 رمـضان عام 1423 اHوافـق 26 نوفـمبـر سنــة 2002

rالذي يحدد صالحيات وزارة الشؤون اخلارجية

- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرّئـــــاسـيّ رقم 08 - 162
اHـؤرّخ في 27 جــمـادى األولى عـام 1429 اHـوافـق 2 يــونـيـو
سـنـــة 2008 واHـتــضــمّن تــنـظــيم اإلدارة اHــركـزيــة لـوزارة

rالشؤون اخلارجية

- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 10 - 149
اHـؤرّخ في 14 جـمـادى الـثـانـيـة عام 1431 اHـوافق 28 مـايو

rأعضاء احلكومة Wتضمّن تعيHسنة 2010  وا

- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتّــــنــــفـــيــــذيّ رقم 08 - 374
اHـؤرّخ في 28 ذي الـقــعــدة عـام 1429 اHـوافـق 26 نـوفــمــبـر
ســــنــــــة 2008 الــــذي يــــرخـص ألعـــضــــاء احلــــكــــومــــة تــــفــــويض

rإمضائهم

- وبـعـد االطالع عـلى اHــرسـوم الـرّئـاسيّ  اHـؤرّخ في
28 ذي احلـــجـــة عــام 1432 اHــوافق 24 نـــوفــمـــبــر ســـنــة 2011

واHــتـضــمن تــعـيــW الــسّـيّــد مــحـمــد تــيـهــاميr نــائب مــديـر
آلســيـــا الــشــرقـــيــة واجلــنـــوبــيــة بـــاHــديــريـــة الــعــامـــة آلســيــا

rوأوقيانوسيا بوزارة الشّؤون اخلارجية



9 جمادى األولى عام   جمادى األولى عام  1433 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 2419
أوأوّل أبريل  سنة  ل أبريل  سنة  2012 م م

يقريقرّر ما يأتي :ر ما يأتي :

rـادّة األولى : ة األولى : يــفـوّض إلـى الـسّــيّــد مــحـمــد تــيــهـاميHـاداHا
نـائب مـديـر آسيـا الـشـرقيـة واجلـنـوبيـة بـاHـديريـة الـعـامة
آلسيـا وأوقيـانوسيـاr اإلمضـاء في حدود صالحـياتهr باسم
وزير الـشؤون اخلـارجيـةr على جـميع الـوثائق واHـقرّرات

باستثناء القرارات.

اHـاداHـادّة ة 2 :  : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرســمـيـة
للجمهورية اجلزائرية الد~قراطية الشعبية.

حرر بـاجلـزائر في 13 ربـيع األول عام 1433 اHوافق
6 فبراير سنة 2012.

مراد مدلسيمراد مدلسي

وزارة اJوارد اJائيةوزارة اJوارد اJائية
قــرار وزاري مـــشـــتــرك مـــؤرقــرار وزاري مـــشـــتــرك مـــؤرّخ في خ في 17 ربـــيع الـــثـــانـي عــام ربـــيع الـــثـــانـي عــام
1432 اHــوافق  اHــوافق 22 مــارس ســنـة  مــارس ســنـة r2011 يــحــدد قــائــمـةr يــحــدد قــائــمـة

صــفـــقــات الــدراســات واخلــدمــات اHــعــفــاة من تــقــد�صــفـــقــات الــدراســات واخلــدمــات اHــعــفــاة من تــقــد�
كفالة حسن التنفيذ.كفالة حسن التنفيذ.

ـــــــــــــــــــــــــــــــ

rاليةHإنّ وزير ا
rائيةHوارد اHووزير ا

- �ـقــتــضى اHــرســوم الــرّئــاسيّ رقم 10-149 اHـؤرّخ
في 14 جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1431 اHــوافق 28 مــايــو ســنــة

rأعضاء احلكومة Wتضمّن تعيH2010 وا

- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرّئـاسيّ رقم 10-236 اHـؤرّخ
في 28 شــــوّال عــــام 1431 اHــــوافق 7 أكــــتــــوبــــر ســــنــــة 2010
واHــتــضــمّـن تــنـظــــيم الــصــفــقـــات الــعــمــومـــيــةr ال ســيّــمــا

rـادّة 97 منهHا
- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتّـنفـيـذيّ رقم 95-54 اHـؤرّخ
في 15 رمــضـان عـام 1415 اHـوافق 15 فـبـرايــر سـنــة 1995

rاليّةHالذي يحدّد صالحيات وزير ا
- و�ــقـــتـــضى اHـــرســـوم الــتّـــنـــفــيـــذيّ رقم 2000 -324
اHــؤرّخ في 27 رجب عــام 1421 اHــوافق 25 أكــتـــوبــر ســـنــة

rائيةHوارد اH2000 الذي يحدّد صالحيات وزير ا

يقريقرّران مـا يأتي :ران مـا يأتي :

اHـاداHـادّة األولى : ة األولى : تطـبـيـقـا ألحـكـام اHادّة 97 من اHـرسوم
الـــــرّئـــــاسـيّ رقم 10-236 اHـــــؤرّخ في 28 شــــــوال عـــــام 1431
اHـوافق 7 أكـتـوبـر سـنــة 2010 واHـذكـور أعالهr يـهـدف هـذا
الـــقــرار إلى حتـــديــد قــائــمـــة أصــنــاف صــفـــقــات الــدراســات

واخلدمات اHعفاة من تقد� كفالة حسن التنفيذ.

2 :  : يـــــــخـص اإلعــــــفــــــــاء اHــــــذكـــــــــور فــي اHــــــادّة اHـــــاداHـــــادّة ة 
األولـى أعاله :

- صفقات تأديـة اخلدمات اHتعـلقة �صاريف اإلعالم
rاء وحماية نوعيتهHوالتحسيس باقتصاد ا

- صـفـقـات تــأديـة اخلـدمـات اHـتــعـلـقـة بــجـرد اHـنـشـآت
rWشتركHياه واHائية ونقاط اقتطاع اHا

- صـفــقـات تــأديـة اخلــدمـات اHــتـعــلـقـة بــكـراء اHــكـاتب
rوالقاعات واإليواء واإلطعام

rتعلقة بالنقل اجلويHصفقات تأدية اخلدمات ا -
- صـــفــــقـــات تـــأديـــة اخلـــدمـــات اHـــتــــعـــلـــقـــة بـــالـــتـــزويـــد

rبالوقود والدهون
- صفـقـات تـأديـة اخلدمـات اHـتـعـلـقة بـوسـائل الـبـريد

rوتكنولوجيات اإلعالم واالتصال
- صـفـقـات تأديـة اخلـدمـات اHـتـعـلـقـة بـالـتـزويـد بـاHاء

rوالغـاز والكهرباء
- صـــفــقــات تـــأديــة اخلـــدمــات اHــتـــعــلـــقــة بــاHـــصــاريف
الـقـضـائـية أمـام اجلـهـات الـوطـنـية والـدولـيـةr وكـذا أتـعاب

.Wوتسديد مصاريف احملام

اHــــاداHــــادّة ة 3 :  : ~ـــكـن تـــعــــويض كــــفــــالــــة حـــسـن الــــتـــنــــفــــيـــذ
بـــاقـــتـــطــــاعـــات حـــسـن الـــتـــنــــفـــيـــذ فـــيــــمـــا يـــخـص صـــفـــقـــات
rــــادّة 2 أعالهHـــــذكـــــــورة فـي اHالـــــدراســــــات واخلـــــدمـــــــات ا
طــــبــــقــــا لــــلــــمـــادّة 99 مـن اHـــرســــوم الـــرّئــــاسيّ رقم 236-10
اHــؤرّخ في 28 شــوال عــام  1431 اHــوافق 7 أكــتـــوبــر ســـنــة

2010 واHذكور أعاله.

اHـاداHـادّة ة 4 :  : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســمـيّـة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ~قراطيّة الشّعبيّة.

حــــــرّر بـــــاجلــــــزائـــــر في 17 ربــــــيع الـــــثــــــاني عـــــام 1432
اHوافق 22 مارس سنة 2011.

وزير اHوارد اHائيةوزير اHوارد اHائية
عبد اHالك ساللعبد اHالك سالل

وزير اHاليةوزير اHالية
كر� جوديكر� جودي

وزارة التضامن الوطني واألسرةوزارة التضامن الوطني واألسرة
قــرار وزاري مـــشـــتــرك مـــؤرخ في قــرار وزاري مـــشـــتــرك مـــؤرخ في 14 رمـــضـــان عــام  رمـــضـــان عــام 1432
14 غــشت ســنـة  غــشت ســنـة r2011 يــحـدد تــنــظـيم اإلدارةr يــحـدد تــنــظـيم اإلدارة اHـوافق اHـوافق 
اHــركـــزيــة لــوزارة الــتــضــامـن الــوطــني واألســرة فياHــركـــزيــة لــوزارة الــتــضــامـن الــوطــني واألســرة في

مكاتب.مكاتب.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

rالعام للحكومة Wإن األم
rاليةHووزير ا

rووزير التضامن الوطني و األسرة
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- �ـقتـضى اHـرسـوم الـرّئاسيّ رقم 10 - 149 اHـؤرّخ
في 14 جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1431 اHــوافق 28 مــايــو ســنــة

rأعضاء احلكومة Wتضمّن تعيH2010 وا

- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 90 - 188
اHـــؤرّخ في أول ذي احلـــجـــة عـــام 1410 اHــــوافق  23يـــونـــيـــو
سـنة 1990 الـذي يحـدد هـيـاكل اإلدارة اHـركزيـة وأجـهـزتـها

rفي الوزارات

- و�ــــقـــــتــــضى اHـــــرســــوم الـــــتــــنــــفـــــيــــذي رقم 95 - 54
اHـؤرخ في 15 رمـضان عام 1415 اHـوافق 15 فبـراير سـنة

rاليةH1995  الذي يحدد صالحيات وزير ا

- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 03 - 190
اHــــؤرخ في 26 صــــفــــر عـــام 1424 اHــــوافق 28 أبــــريل ســــنـــة
2003  الـــذي يــــحـــدد صـالحـــيـــات اHــــديـــر الـــعــــام لـــلـــوظــــيـــفـــة

rالعمومية

- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 10 - 294
اHــؤرخ في 23 ذي احلــجــة عــام 1431 اHــوافق  29 نــوفــمــبــر
سنة 2010 الذي يحدد صالحـيات وزير التضامن الوطني

rواألسرة

- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 10 - 295
اHــؤرخ في 23 ذي احلــجــة عــام 1431 اHــوافق  29 نــوفــمــبــر
ســنــة 2010 واHــتـــضــمن تــنــظـــيم اإلدارة اHــركــزيــة لــوزارة

rالتضامن الوطني واألسرة

- و�ــقـتـضـى اHـرسـوم الــرّئـاسيّ اHـؤرّخ في 7 ربـيع
الـثاني عام 1423 اHوافق 18 يونـيو سـنة 2002 واHـتضمّن

rالعامّ للحكومة Wاألم Wتعي

- و�ــقـتــضى الـقــرار الـوزاري اHــشـتــرك اHـؤرّخ في
20 ذي احلـــجـــة عـــام 1424 اHــــوافق 11 فـــبـــرايــــر ســـنـــة 2004

الــذي يــحــدد تــنـــظــيم اإلدارة اHــركــزيــة لــوزارة الــتــشــغــيل
rوالتضامن الوطني في مكاتب

يقريقرّرون ما يأتي :رون ما يأتي :

اHـاداHـادّة األولى :ة األولى : تطـبـيـقـا ألحـكـام اHادة 11 من اHـرسوم
الـــتـــنــــفـــيـــذي رقم 10 - 295 اHــؤرخ في 23 ذي احلـــجـــة عـــام
rـــذكـــور أعالهHــــوافق  29 نـــوفــــمـــبــــر ســـنـــة 2010 واH1431 ا

يــهــدف هــذا الــقــرار إلى حتـــديــد تــنــظــيم اإلدارة اHــركــزيــة
rلوزارة التضامن الوطني و األسرة في مكاتب

2 : : تــضم اHــديــريــة الــعـامــة حلــمــايــة األشــخـاص اHـاداHـادّة ة 
اHــعـــوقـــW وتـــرقــيـتـهم اHـنـظـمـة في ثالث (3) مــديـريـات

ما يأتي :

rWـــعــوقــHمـــديــريـــة الــوقــايـــة وإدمــاج األشـــخــاص ا .rWـــعــوقــH1. مـــديــريـــة الــوقــايـــة وإدمــاج األشـــخــاص ا
: W(2) فرعيت Wالتي تشمل مديريت

أ. اHـــديـــريــــة الـــفـــرعـــيــــة لـــلـــتـــكــــفل اHـــبـــكــــر بـــاإلعـــاقـــةأ. اHـــديـــريــــة الـــفـــرعـــيــــة لـــلـــتـــكــــفل اHـــبـــكــــر بـــاإلعـــاقـــة
: (2) Wرافقة العائلية وتتشكل من مكتبHرافقة العائلية واHوا

rبكر باإلعاقةHمكتب برامج الوقاية والتكفل ا -
- مكتب برامج اإلعالم ودعم اHرافقة العائلية.

ب. اHـــديـــريـــة الـــفـــرعـــيـــة لـــدعم اإلدمـــاج االجـــتـــمـــاعيب. اHـــديـــريـــة الـــفـــرعـــيـــة لـــدعم اإلدمـــاج االجـــتـــمـــاعي
: (2) Wوتتشكل من مكتب WعوقHهني لألشخاص اHوا WعوقHهني لألشخاص اHوا

- مــــــكـــــتـب بـــــرامج اإلدمــــــاج االجـــــتـــــمــــــاعي واHــــــهـــــني
rWعوقHلألشخاص ا

- مــكــتب مــتــابــعــة ســيــر مـؤســســات اإلدمــاج اHــهــني
.WعوقHلألشخاص ا

2. مـــــديـــــريـــــة مــــــؤســـــســـــات الـــــتـــــربـــــيـــــة والــــــتـــــعـــــلـــــيم. مـــــديـــــريـــــة مــــــؤســـــســـــات الـــــتـــــربـــــيـــــة والــــــتـــــعـــــلـــــيم
اHتخصصrW اHتخصصrW التي تشمل ثالث (3) مديريات فرعية :

أ. اHــديـــريـــة الـــفــرعـــيـــة لـــلــتـــكـــفل اإلقـــامي بـــاألطـــفــالأ. اHــديـــريـــة الـــفــرعـــيـــة لـــلــتـــكـــفل اإلقـــامي بـــاألطـــفــال
اHعوقW اHعوقW وتتشكل من ثالثة (3) مكاتب :

- مــكــتـب مــتــابــعــة ســـيــر الــتــكــفـل ضــمن مــؤســســات
rوتقييمه rتخصصةHالتربية ا

- مــكــتـب مــتــابــعــة ســـيــر الــتــكــفـل ضــمن مــؤســســات
rوتقييمه rتخصصHالتعليم ا

- مكتب انسجام سير اHؤسسات والتقييس.
ب. اHــديـريــة الــفــرعـيــة لــدعم االنــدمـاج اHــدرسي فيب. اHــديـريــة الــفــرعـيــة لــدعم االنــدمـاج اHــدرسي في

: (2) Wالوسط العادي الوسط العادي وتتشكل من مكتب
- مــــكـــتـب تـــرقــــيـــة انــــدمـــاج األطــــفــــال اHـــعــــوقـــW في

rدرسي العاديHالوسط ا
- مكتب اHتابعة واHراقبة والتقييم البيداغوجي.

ج. اHـديـريــة الـفـرعـيـة لــتـسـهـيل مــشـاركـة األشـخـاصج. اHـديـريــة الـفـرعـيـة لــتـسـهـيل مــشـاركـة األشـخـاص
اHـــعـــوقـــW في االمـــتـــحـــانـــات واHـــســـابـــقــات اHـــعـــوقـــW في االمـــتـــحـــانـــات واHـــســـابـــقــات وتـــتـــشـــكل من

: (2) Wمكتب
- مــكـتب تــسـهـيل مــشـاركــة األشـخـاص اHــعـوقـW في

rسابقاتHاالمتحانات وا
- مـــكــــتب مـــتــــابـــعـــة شــــروط تـــنـــظــــيم االمـــتــــحـــانـــات

واHسابقات وتقييمها.
3. مــــديـــــريــــة الـــــبـــــرامج االجـــــتــــمـــــاعــــيـــــة لألشـــــخــــاص. مــــديـــــريــــة الـــــبـــــرامج االجـــــتــــمـــــاعــــيـــــة لألشـــــخــــاص

: W(2) فرعيت Wالتي تشمل مديريت rWعوقHا rWعوقHا
أ. اHـــديــــريـــة الــــفـــرعــــيـــة لــــلـــمـــســــاعـــدة االجــــتـــمــــاعـــيـــةأ. اHـــديــــريـــة الــــفـــرعــــيـــة لــــلـــمـــســــاعـــدة االجــــتـــمــــاعـــيـــة

: (2) Wوتتشكل من مكتب WعوقHلألشخاص ا WعوقHلألشخاص ا



9 جمادى األولى عام   جمادى األولى عام  1433 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 2619
أوأوّل أبريل  سنة  ل أبريل  سنة  2012 م م

- مــكـتب مــتـابــعـة اHــسـاعــدات االجــتـمــاعـيــة وتـقــيـيم
rأثرها

- مكتب الدراسات والتحليل اإلحصائي.
ب. اHـديـريــة الـفـرعـيـة لـدعـم احلـصـول عـلى اخلـدمـاتب. اHـديـريــة الـفـرعـيـة لـدعـم احلـصـول عـلى اخلـدمـات

: (2) Wاالجتماعية االجتماعية وتتشكل من مكتب
rمكتب برامج الوصول للخدمات االجتماعية -

- مـــكـــتب اHـــســـاعـــدات الـــتـــقـــنــيـــة وتـــســـهـــيـل وصــول
األشخاص اHعوقW إلى احمليط.

اHــاداHــادّة ة 3 :  : تـــضم اHـــديـــريــة الـــعـــامــة لـألســرة والـــتالحم
االجتماعي اHنظمة في أربع (4) مديريات :

1. مـديــريـة حـمــايـة األســرة وتـرقـيــتـهـاr . مـديــريـة حـمــايـة األســرة وتـرقـيــتـهـاr الــتي تـشـمل
ثالث (3) مديريات فرعية :

أ. اHـــديــريـــة الـــفـــرعــيـــة إلعـــانــة األســـرة ومـــرافــقـــتـــهــاأ. اHـــديــريـــة الـــفـــرعــيـــة إلعـــانــة األســـرة ومـــرافــقـــتـــهــا
ودعمها ودعمها وتتشكل من ثالثة (3) مكاتب :

- مــــكـــتـب بـــرامـج اإلعـــانــــة واHــــرافـــقــــة جتــــاه األســـرة
rاحملرومة و/أو في وضعية صعبة

rمكتب برامج االتصال والوساطة االجتماعية -
- مكتب التنسيق بW القطاعات.

ب. اHـــديــريـــة الــفـــرعـــيــة لـــلـــنــشـــاطــات االجـــتـــمــاعـــيــةب. اHـــديــريـــة الــفـــرعـــيــة لـــلـــنــشـــاطــات االجـــتـــمــاعـــيــة
: (2) Wواالقتصادية اجتاه األسرة واالقتصادية اجتاه األسرة وتتشكل من مكتب

- مــكــتب مــتـابــعـة الــنــشـاطــات اHــدرة لـلــمــوارد عـلى
rاألسر احملرومة

- مــــكـــتـب إعـــداد بــــرامج الــــوقـــايــــة واحلــــمـــايــــة اجتـــاه
األسرة احملرومة وتقييمه.

ج. اHـديـريـة الـفــرعـيـة لـبــرامج احلـمـايـة االجــتـمـاعـيـةج. اHـديـريـة الـفــرعـيـة لـبــرامج احلـمـايـة االجــتـمـاعـيـة
لألشخـاص احملرومـW غير اHـؤمن لهم اجـتمـاعيا لألشخـاص احملرومـW غير اHـؤمن لهم اجـتمـاعيا وتـتشكل

: (2) Wمن مكتب
- مـــكـــتب حتـــديـــد بـــرامـج الـــوصـــول لـــلـــعالج لـــفـــائـــدة
األشـــــخــــاص احملـــــرومـــــW غــــيـــــر اHـــــؤمن لـــــهم اجـــــتـــــمــــاعـــــيــــا

rوتسييرها
- مــكــتـب مــتــابــعــة تـــنــفــيــذ بــرامـج الــوصــول لــلــعالج
لـفـائـدة األشــخـاص احملـرومــW غـيـر اHــؤمن لـهم اجـتــمـاعـيـا

وتقييمه.
2. مــديــريــة حــمـايــة اHــرأة وتــرقــيــتــهـاr . مــديــريــة حــمـايــة اHــرأة وتــرقــيــتــهـاr الــتي تــشـمل

: W(2) فرعيت Wمديريت
أ. اHـديـريـة الـفـرعـيـة حلـمـايـة وتـرقـيـة اHـرأة والـفـتاةأ. اHـديـريـة الـفـرعـيـة حلـمـايـة وتـرقـيـة اHـرأة والـفـتاة

: (2) Wفي وضع صعب في وضع صعب وتتشكل من مكتب

- مــكــتب بــرامج الــوقــايــة واحلــمــايــة وتــرقــيــة اHــرأة
rوالفتاة في وضع صعب

- مـكتب مـسـاعـدة ومـرافقـة اHـرأة والـفـتاة في وضع
rصعبا

ب. اHــــــديــــــريــــــة الـــــفــــــرعــــــيــــــة لـإلدمـــــاج االجــــــتــــــمــــــاعيب. اHــــــديــــــريــــــة الـــــفــــــرعــــــيــــــة لـإلدمـــــاج االجــــــتــــــمــــــاعي
: (2) Wواالقتصادي للمرأة واالقتصادي للمرأة وتتشكل من مكتب

- مــــكــــتب إعــــداد بــــرامج إدمــــاج اHــــرأة في اHــــيــــادين
rاالقتصادية واالجتماعية وترقية مشاركتها

- مـــــكـــــتب مـــــتـــــابـــــعــــة بـــــرامـج اإلدمـــــاج االجــــتـــــمـــــاعي
واالقتصادي للمرأة.

3. مـديـرية حـمـايـة األشـخـاص اHـسـنrW . مـديـرية حـمـايـة األشـخـاص اHـسـنrW الـتي تـشمل
: W(2) فرعيت Wمديريت

أ. اHديـرية الفـرعية لـلتكفـل باألشخاص اHـسنW فيأ. اHديـرية الفـرعية لـلتكفـل باألشخاص اHـسنW في
Wـؤسسـات وفي عائالت االسـتقـبال وتتشـكل من مكـتبHـؤسسـات وفي عائالت االسـتقـبال اHا

: (2)
- مــــــكــــــتـب الــــــتــــــكــــــفـل بــــــاألشــــــخــــــاص اHــــــســــــنــــــW في

rؤسساتHا
- مــكـتب الــتـكـفل بــاألشـخــاص اHـسـنــW لـدى عـائالت

االستقبال.
ب. اHــديــريــة الــفـرعــيــة إلعــانــة ومــرافــقــة األشــخـاصب. اHــديــريــة الــفـرعــيــة إلعــانــة ومــرافــقــة األشــخـاص

: (2) Wنزل ودعمهم وتتشكل من مكتبHفي ا WسنHنزل ودعمهم اHفي ا WسنHا
- مــــكـــتـب بـــرامـج اإلعـــانــــات واHـــرافــــقـــة لألشــــخـــاص
rوإعادة إدماجهم في الوسط العائلي Wاحملروم WسنHا

- مـــــكــــتـب بــــرامـج اإلعــــانـــــة فـي اHــــنـــــزل ومــــســـــاعــــدة
األشخاص اHسنW في وضعية التبعية.

4. مـــديــريـــة حــمـــايــة وتـــرقــيـــة الــطـــفــولـــة واHــراهـــقــة. مـــديــريـــة حــمـــايــة وتـــرقــيـــة الــطـــفــولـــة واHــراهـــقــة
وبـرامـج الـتــضـامن جتــاه الـشــبـابr وبـرامـج الـتــضـامن جتــاه الـشــبـابr الــتي تـشــمل ثالث (3)

مديريات فرعية :
أ. اHـديـريـة الـفـرعـيـة لـلـطفـولـة الـصـغـيـرة والـطـفـولةأ. اHـديـريـة الـفـرعـيـة لـلـطفـولـة الـصـغـيـرة والـطـفـولة

احملرومة من العائلة احملرومة من العائلة وتتشكل من ثالثة (3) مكاتب :
- مــكــتب مــتــابــعـة اHــؤســســات الــعـمــومــيــة واخلــاصـة

rكلفة بالطفولة احملرومة من العائلة ومراقبتهاHا
- مــكــتب مــتــابـعــة الــوضع في الــعــائـلــة واHــســاعـدات

rمن العائلة ومراقبته Wاالجتماعية لألطفال احملروم
- مــكــتب مــتــابــعـة اHــؤســســات الــعـمــومــيــة واخلــاصـة

اHستقبلة للطفولة الصغيرة ومراقبتها.
ب. اHديـريـة الـفـرعـيـة لـلـطـفـولـة واHراهـقـة في وضعب. اHديـريـة الـفـرعـيـة لـلـطـفـولـة واHراهـقـة في وضع
اجـــتــــمــــاعي صــــعب وفـي خــــطـــر مــــعــــنـــوي اجـــتــــمــــاعي صــــعب وفـي خــــطـــر مــــعــــنـــوي وتـــــتـــــشـــــكل من

: (2) Wمكتب
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- مــكــتب مــتــابـعــة اHــؤســســات اHـتــخــصــصـة اHــكــلــفـة
بـالـطـفـولـة واHـراهـقـة في وضع اجـتـمـاعي صـعب و/أو في

rخطر معنوي ومراقبتها
- مـكــتب مـتـابــعـة الــتـكـفل بــالـطــفـولـة واHــراهـقـة في
وضع اجـــــتـــــمــــاعـي صـــــعب و/أو فـي خــــطـــــر مـــــعــــنـــــوي وفي

الوسط اHفتوح ومراقبته.
ج. اHـــديــريـــة الــفـــرعــيـــة إلعــانــة ومـــرافــقـــة الــطـــفــولــةج. اHـــديــريـــة الــفـــرعــيـــة إلعــانــة ومـــرافــقـــة الــطـــفــولــة
واHـــراهـــقـــة ودعـــمــــهـــا وبـــرامج الـــتـــضـــامن جتـــاه الـــشـــبـــابواHـــراهـــقـــة ودعـــمــــهـــا وبـــرامج الـــتـــضـــامن جتـــاه الـــشـــبـــاب

: (2) Wوتتشكل من مكتب
- مــــكـــتـب مـــتــــابـــعــــة الــــبـــرامـج مـــا بــــW الــــقـــطــــاعـــات

rراهقةHرافقة ودعم الطفولة واHللمساعدة وا
- مـكــتب مـتــابـعــة بـرامج مــا بـW الــقـطــاعـات إلدمـاج

وإعادة الشباب.

4 :  : تضم مـديـرية بـرامج التـنـميـة التـضـامنـية اHاداHادّة ة 
واإلدمـاج واHــسـاعــدة االجــتـمــاعـيــةr اHـنــظــمـة في ثالث (3)

مديريات فرعية :
أ. اHـديـريـة الـفـرعـيـة لـبـرامج الـتـنـمـيـة الـتـضـامـنـيـةأ. اHـديـريـة الـفـرعـيـة لـبـرامج الـتـنـمـيـة الـتـضـامـنـيـة

: (2) Wوتتشكل من مكتب
- مـــكــــتب مــــتــــابـــعــــة بــــرامج الــــتــــنـــمــــيــــة اجلـــمــــاعــــيـــة

rوالنشاطات التضامنية اجلوارية وتقييمها
- مــكـتب تــنــفـيــذ مـشــاريع الــشـراكــة مع اHـؤســسـات

الوطنية والدولية واحلركة اجلمعوية ومتابعتها.
ب. اHــــديـــريـــة الــــفـــرعـــيــــة لـــتــــرقـــيـــة أجــــهـــزة اإلدمـــاجب. اHــــديـــريـــة الــــفـــرعـــيــــة لـــتــــرقـــيـــة أجــــهـــزة اإلدمـــاج

: (2) Wاالجتماعي االجتماعي وتتشكل من مكتب
- مكـتب متـابعـة أجهـزة وبرامج اإلدمـاج االجتـماعي

rوتقييمها
- مكتب ترقية النشاطات اHدرة للدخل.

ج. اHــديـــريــة الـــفــرعــيـــة لــلـــمــســـاعــدات االجـــتــمـــاعــيــةج. اHــديـــريــة الـــفــرعــيـــة لــلـــمــســـاعــدات االجـــتــمـــاعــيــة
: (2) Wللفئات احملرومة للفئات احملرومة وتتشكل من مكتب

- مكـتب مـتابـعة بـرامج اHـساعـدة االجتـمـاعيـة اجتاه
rالفئات احملرومة وتقييمها

- مـكـتب حتـلـيل اHـعـطـيـات اHـتـعـلـقـة بـتـنـفـيـذ بـرامج
اإلدماج االجتماعي.

اHــاداHــادّة ة 5 : : تـــضم مـــديـــريــة تـــصـــور بـــرامج الـــتـــنـــمـــيــة
االجتمـاعية ومتابـعتها وحتلـيلها وتـنشيطهـاr اHنظمة في

: W(2) فرعيت Wمديريت
أ. اHديريـة الفرعـية Hتـابعـة وحتليل بـرامج التنـميةأ. اHديريـة الفرعـية Hتـابعـة وحتليل بـرامج التنـمية

: (2) Wاالجتماعية االجتماعية وتتشكل من مكتب
- مــكـــتب مـــتــابـــعـــة بـــرامج الــتـــنـــمــيـــة االجـــتــمـــاعـــيــة

rوتقييم االحتياجات االجتماعية

- مــــكـــتـب حتـــلــــيل اخلــــرائط االجــــتـــمــــاعــــيـــة وحتــــديـــد
ميكانيزمات استهداف الفئات احملرومة وتصورها.

ب. اHديريـة الفرعـية لتنـشيط التنـمية االجتـماعيةب. اHديريـة الفرعـية لتنـشيط التنـمية االجتـماعية
: (2) Wوتتشكل من مكتب

- مـكـتب مـتــابـعـة مـخـطــطـات الـتـنـمـيــة االجـتـمـاعـيـة
rاحمللية وتقييمها

- مكتب تنشيط عملية التضامن اجلواري.

اHــاداHــادّة ة 6 : : تــضم مــديــريـــة الــدراســات االســتــشــرافــيــة
: W(2) فرعيت Wنظمة في مديريتHا rوالتخطيط

أ. اHديرية الـفرعية لبرامج االستثمار أ. اHديرية الـفرعية لبرامج االستثمار وتتشكل من
: (2) Wمكتب

- مـكـتب تقـيـيم احتـيـاجات الـقـطاع ومـتـابعـة برامج
rركزيHالتجهيز ذات التسيير ا

- مكـتب مـتـابـعـة وإعـداد حـصـائل وبـرامج الـتـجـهـيز
ذات الــتــسـيــيــر غــيـر اHــمــركـز وتــقــيـيـم االحـتــيــاجـات ذات

الصلة.

ب. اHــديــريـــة الــفــرعـــيــة لــلـــدراســات االســتـــشــرافــيــةب. اHــديــريـــة الــفــرعـــيــة لــلـــدراســات االســتـــشــرافــيــة
: (2) Wوتتشكل من مكتب

- مــــــكــــــتـب تـــــصــــــور الــــــدراســــــات االســـــتــــــشــــــرافــــــيـــــة
rوتنفيذها

- مكتب تقييم برامج الدراسات وحتليل واستغالل
اHعطيات اHتعلقة باالحتياجات االجتماعية وإجنازها.

اHاداHادّة ة 7 : : تضم مديرية االتصال والتنظيم والتعاون
والتوثيقr اHنظمة في أربع (4) مديريات فرعية :

أ. اHـــديــريــة الـــفــرعـــيــة لالتـــصــال والــنـــظــام اإلعالميأ. اHـــديــريــة الـــفــرعـــيــة لالتـــصــال والــنـــظــام اإلعالمي
: (2) Wللتسيير للتسيير وتتشكل من مكتب

rمكتب االتصال االجتماعي -

- مكتب تسيير النظام اإلعالمي.

ب. اHديرية الفـرعية للتـنظيم واHنازعات ب. اHديرية الفـرعية للتـنظيم واHنازعات وتـتشكل
: (2) Wمن مكتب

rمكتب التنظيم والدراسات القانونية -

- مكتب اHنازعات.
ج. اHـــديـــريـــة الـــفــــرعـــيـــة لـــلـــتـــعـــاون ج. اHـــديـــريـــة الـــفــــرعـــيـــة لـــلـــتـــعـــاون وتــــتــــشــــكـل من

: (2) Wمكتب
rمكتب التعاون الثنائي -

- مكتب التعاون اHتعدد األطراف.
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د. اHـديريـة الـفـرعـية لـلـتـوثـيق واألرشيف د. اHـديريـة الـفـرعـية لـلـتـوثـيق واألرشيف وتـتـشكل
: (2) Wمن مكتب

rمكتب التوثيق -
- مكتب األرشيف.

8 : : تــضم مــديــريــة احلــركــة اجلــمــعـويــة والــعــمل اHـاداHـادّة ة 
اإلنسانيr اHنظمة في ثالث (3) مديريات فرعية :

أ. اHــديـــريــة الـــفــرعــيـــة لــتـــرقــيـــة احلــركـــة اجلــمـــعــويــةأ. اHــديـــريــة الـــفــرعــيـــة لــتـــرقــيـــة احلــركـــة اجلــمـــعــويــة
وتتشكل من ثالثة (3) مكاتب :

rمكتب دعم األنشطة اجلمعوية -
- مـــكـــتب تـــرقـــيـــة الـــشـــراكـــة اجلـــمـــعـــويـــة الـــوطـــنـــيــة

rوالدولية
- مكتب متابعة اHشاريع اجلمعوية وتقييم أثارها.
ب. اHـــــديـــــريـــــة الـــــفـــــرعـــــيـــــة لـــــبــــرامـج االســـــتـــــعـــــجــــالب. اHـــــديـــــريـــــة الـــــفـــــرعـــــيـــــة لـــــبــــرامـج االســـــتـــــعـــــجــــال

: (2) Wاالجتماعي االجتماعي وتتشكل من مكتب
- مكتب تـصور الـبرامج والـنشاطـات االستـعجـالية
واإلســــعـــــاف لـألشـــــخـــــاص في وضـــــعـــــيـــــة هـــــشّـــــة وفي وضع

rاجتماعي صعب
- مـــــكــــتب إعـــــداد تــــدابــــيـــــر اإلدمــــاج وإعــــادة اإلدمــــاج

لألشخاص في وضع اجتماعي صعب وتنفيذها.
ج. اHـديريـة الـفـرعـية لـلـعـمل اإلنـساني ج. اHـديريـة الـفـرعـية لـلـعـمل اإلنـساني وتـتشـكل من

: (2) Wمكتب
- مــــكــــتـب تــــطــــويــــر بــــرامـج حتــــســــيــــســـــيــــة والــــعــــمل

rاإلنساني والتطوع
- مكتب تنظيم جمع الهبات وتسييرها وإيصالها.

rوالــتـــكــوين WــســـتــخـــدمــHــادّة ة 9 : : تـــضم مــديـــريــة اHــاداHا
اHنظمة في ثالث (3) مديريات فرعية :

أ. اHــديـريــة الــفـرعــيــة لـلــمــسـتــخــدمـW أ. اHــديـريــة الــفـرعــيــة لـلــمــسـتــخــدمـW وتــتـشــكل من
ثالثة (3) مكاتب :

rWستخدمHمكتب تسيير ا -
rمكتب تسيير مستخدمي التأطير -

- مـكـتب مـتـابعـة تـسـيـيـر مـسـتـخـدمي اHـصـالح غـير
اHمركزة واHؤسسات العمومية حتت الوصاية.

Wـديــريـة الــفـرعــيـة لــلـتــكـوين الــقـاعــدي وحتـسـHب. اWـديــريـة الــفـرعــيـة لــلـتــكـوين الــقـاعــدي وحتـسـHب. ا
: (2) Wعلومات وتتشكل من مكتبHستوى وجتديد اHعلومات اHستوى وجتديد اHا

- مكـتب التـكوين الـقاعـدي وإعداد مخـطط التـكوين
rسابقاتHوتنظيم ا

- مكـتب تـنـظيم بـرامج الـتكـوين وحتـسW اHـسـتوى
وجتديد اHعلومات وإعدادها.

ج. اHـديــريـة الـفـرعـيـة لـلـبـرامج واHـتـابـعـة واHـراقـبـةج. اHـديــريـة الـفـرعـيـة لـلـبـرامج واHـتـابـعـة واHـراقـبـة
: (2) Wوتتشكل من مكتب

- مكتب اHـصادقـة على الـبرامج والـوسائل الـتقـنية
rوالتعليمية

- مكتب متابعة برامج ومناهج التكفل ومراقبتها.

اHـاداHـادّة ة 10 : : تضـم مديـريـة اHـاليـة والـوسائـلr اHنـظـمة
في ثالث (3) مديريات فرعية :

وتـتشكل أ. اHديـريـة الفـرعيـة لـلمـيزانـيـة واحملاسـبة أ. اHديـريـة الفـرعيـة لـلمـيزانـيـة واحملاسـبة 
من ثالثة (3) مكاتب :

rاليةHمكتب التقديرات ا -
rمكتب احملاسبة -

- مكتب الصفقات العمومية.
ب. اHــديــريــة الـــفــرعــيــة لـألمالك والــوســائـل الــعــامــةب. اHــديــريــة الـــفــرعــيــة لـألمالك والــوســائـل الــعــامــة

وتتشكل من ثالثة (3) مكاتب :
rمكتب األمالك -

rمكتب التموين والنظافة واألمن -
- مكتب صيانة األمالك واحلفاظ عليها.

ج. اHديـرية الفـرعيـة Hراقبـة التسـيير ج. اHديـرية الفـرعيـة Hراقبـة التسـيير وتـتشكل من
: (2) Wمكتب

rيزانيةHمكتب مراقبة تنفيذ ا -
- مكتب استغالل الوضعيات اHالية واحملاسبية.

rادّة ة 11 : : تـلغى جـمـيع األحكـام اخملـالفـة لـهذا الـقرارHاداHا
ال ســـيــــمـــا الـــقــــرار الـــوزاري اHـــشــــتـــرك اHـــؤرّخ في 20 ذي
احلـجة عام 1424 اHوافق 11 فبـراير سنة 2004 الـذي يحدد
تــنــظــيـم اإلدارة اHــركــزيــة لــوزارة الــتــشــغــيل والــتــضــامن

الوطني في مكاتب.

اHـاداHـادّة ة 12 :  يـنـشـر هـذا الـقـرار في اجلـريـدة الـرّسـمـيّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ~قراطيّة الشّعبيّة.

حـرّر بـاجلـزائـر في 14 رمـضـان عام 1432 اHـوافق 14
غشت 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 التضامن الوطني وزير التضامن الوطني
واألسرةواألسرة

السعيد بركاتالسعيد بركات
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قـــرار وزاري مـــشـــتـــرك مـــؤرخ في قـــرار وزاري مـــشـــتـــرك مـــؤرخ في 18 رمـــضـــان عـــام  رمـــضـــان عـــام 1432 اHــوافق  اHــوافق 18 غـــشت ســـنـــة  غـــشت ســـنـــة r2011  يـــحــــدد تـــعـــداد مـــنـــاصب الـــشـــغليـــحــــدد تـــعـــداد مـــنـــاصب الـــشـــغل
وتـصــنـيـفــهـا ومــدة الـعـقــد اخلـاص بــاألعـوان الـعــامـلـW فـي نـشـاطــات احلـفظ أو الــصـيـانــة أو اخلـدمــات بـعـنــوان وتـصــنـيـفــهـا ومــدة الـعـقــد اخلـاص بــاألعـوان الـعــامـلـW فـي نـشـاطــات احلـفظ أو الــصـيـانــة أو اخلـدمــات بـعـنــوان اHـراكـزاHـراكـز
الـوطـنـيـة لـلـتـكـويـن واHـراكـز الـوطـنـيـة السـتـقـبـال الـفـتـيـات والـنـسـاء ضــحـايـا الـعـنف ومن هنالـوطـنـيـة لـلـتـكـويـن واHـراكـز الـوطـنـيـة السـتـقـبـال الـفـتـيـات والـنـسـاء ضــحـايـا الـعـنف ومن هنّ في وضع صـعب حتت في وضع صـعب حتت

وصاية وزارة التضامن الوطني واألسرة.وصاية وزارة التضامن الوطني واألسرة.
ـــــــــــــــــــــــــــ

 rالعام للحكومة Wإن األم

 rاليةHووزير ا

rووزير التضامن الوطني و األسرة

- �ـقـتـضى اHـرسـوم رقم 81 - 397 اHـؤرّخ في 29  صـفـر عام 1402 اHـوافق 26 ديـسـمـبـر سـنـة 1981 واHـتـضـمن إنـشـاء
rجسديا Wهني للمعوقHركز الوطني للتكوين اHا

- و�قتضى اHرسوم رقم 87 - 257 اHؤرّخ في10  ربيع الثاني عام 1408 اHوافق أول  ديسمبر سنة 1987 واHتضمن
rWفي مؤسـسات الـمعوق Wاالختصاصي WوظفHركز الوطني لتكوين اHإنشاء ا

- و�قتضى اHرسوم رقم 87 - 258 اHؤرّخ في10  ربيع الثاني عام 1408 اHوافق أول  ديسمبر سنة 1987 واHتضمن
rتغيير تسمية مدرسة تكوين اإلطارات في الشراقة وإعادة تنظيمها

- و�قتـضى اHرسوم الرئاسي رقم 07  - 308 اHؤرّخ في 17 رمضان عام 1428 اHوافق  29 سبـتمبر سنة  2007 الذي
يـحـدد كــيـفـيــات تـوظــيف األعـوان اHـتــعـاقــدين وحـقـوقــهم و واجـبــاتـهم و الــعـنـاصــر اHـشـكــلـة لــرواتـبـهم و الــقـواعــد اHـتـعــلـقـة

rادة 8 منهHالسيما ا rطبق عليهمHبتسييرهم و كذا النظام التأديبي ا

- و�ــقــتـــضى اHــرســوم الـــرئــاسي رقم 10 -  149 اHــؤرّخ في  14 جــمـــادى الــثــانـــيــة عــام 1431 اHــوافق  28 مــايـــو ســنــة
rأعضاء احلكومة Wتضمن تعيH2010ا

- و�ـقــتـضى اHـرسـوم الـتـنـفـيـذي رقم 95 - 54 اHـؤرّخ في 15  رمـضـان عام 1415 اHـوافق 15 فـبـرايـر سـنـة 1995 الـذي
rاليةHيحدد صالحيات وزير ا

- و�ـقــتـضى  اHـرسـوم  الـتـنـفـيـذي رقم 03 - 190 اHـؤرّخ في 26 صـفـر عام 1424 اHـوافق  28 أبـريل سـنة  2003   الـذي
rدير العام للوظيفة العموميةHيحدد صالحيات ا

- و�ـقــتـضى اHـرسـوم الـتـنـفـيـذي رقم 04 - 182 اHـؤرّخ في 6  جــمـادى األولى عـام 1425 اHـوافق 24 يـونـيـو سـنـة 2004
واHـتــضــمن إحــداث مـراكــز وطــنــيـة الســتــقـبــال الــفــتـيــات والــنـســاء ضــحـايــا الــعــنف ومن هن في وضع صــعب وتــنــظـيــمــهـا

rوسيرها
- و�قتـضى اHرسوم التنفيذي رقم 10 - 294 اHؤرخ في 23 ذي احلجة عام 1431 اHوافق  29 نوفمبر سنة 2010 الذي

rيحدد صالحيات وزير التضامن الوطني واألسرة
Wتـضمن تعيHوافق 18 يونـيو سنة 2002  واHؤرخ في 7 ربيع الـثاني عام 1423 اHرسوم الـرئاسي  اHو�قتـضى ا -

rالعام للحكومة Wاألم

يقريقرّرون ما يأتي :رون ما يأتي :

اHـادة األولى :اHـادة األولى : تطـبـيـقـا ألحـكـام اHادة 8 من اHـرسـوم الـرئـاسي رقم 07 - 308 اHـؤرّخ في 17 رمـضـان عام 1428 اHـوافق
29 سـبـتمـبر سـنة 2007 واHذكـور أعالهr يهـدف هذا الـقـرار إلى حتديـد تعـداد مـناصب الـشغل اHـطابـقـة لنـشاطـات احلفظ أو

الـصــيـانـة أو اخلـدمـات وتـصــنـيـفـهـاr وكـذا مــدة الـعـقـد اخلـاص بـاألعــوان الـعـامـلـW لـدى اHــراكـز الـوطـنـيـة لــلـتـكـوين واHـراكـز
الــوطـنـيـة السـتـقـبـال الـفــتـيـات والـنـسـاء ضـحـايـا الــعـنف ومن هن في وضع صـعب حتـت وصـايـة وزارة الـتـضـامن الـوطـني

واألسرةr طبقا للجدول اآلتي :
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اجملموعاجملموع
( 2+1 )

الرقمالرقم
االستداللياالستداللي

الصنفالصنفمناصب الشغلمناصب الشغل

التعداد حسب طبيعة العملالتعداد حسب طبيعة العمل

التوقيتالتوقيت
اجلزئياجلزئي

التوقيتالتوقيت
الكاملالكامل

عقد محدد اHدةعقد محدد اHدة
(2)

عقد غير محدد اHدةعقد غير محدد اHدة
(1) اHراكزاHراكز

التوقيتالتوقيت
اجلزئياجلزئي

التوقيتالتوقيت
الكاملالكامل

عامل مهني من اHستوى األول

حارس

سائق سيارة من اHستوى األول

عامل مهني من اHستوى الثالث

عون وقاية من اHستوى األول

عون وقاية من اHستوى الثاني

اجملموع الفرعياجملموع الفرعي

عامل مهني من اHستوى األول

حارس

سائق سيارة من اHستوى األول

عامل مهني من اHستوى الثاني

سائق سيارة من اHستوى الثاني

عامل مهني من اHستوى الثالث

عون وقاية من اHستوى األول

عون وقاية من اHستوى الثاني

اجملموع الفرعياجملموع الفرعي

عامل مهني من اHستوى األول

عون خدمة من اHستوى األول

حارس

عامل مهني من اHستوى الثاني

عون وقاية من اHستوى األول

عون وقاية من اHستوى الثاني

اجملموع الفرعياجملموع الفرعي
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التوقيتالتوقيت
الكاملالكامل
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التوقيتالتوقيت
اجلزئياجلزئي

التوقيتالتوقيت
الكاملالكامل

اHركز الوطني
الستقبال
الفتيات

والنساء ضحايا
العنف ومن هن
في وضع صعب
لبوسماعيل
بوالية تيبازة
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عامل مهني من اHستوى األول

عون خدمة من اHستوى األول

حارس

سائق سيارة من اHستوى األول

عامل مهني من اHستوى الثاني

عامل مهني من اHستوى الثالث

عون وقاية من اHستوى األول

عون وقاية من اHستوى الثاني

اجملموع  الفرعياجملموع  الفرعي

-

-

14

1

2

2

5

1

25

اHراكزاHراكز

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

حـرّر بـاجلـزائـر في 18 رمـضـان عام 1432 اHـوافق 18
غشت سنة 2011.

وزير التضامن الوطني واألسرةوزير التضامن الوطني واألسرة
السعيد بركاتالسعيد بركات

عن وزير اHاليةعن وزير اHالية
األمW العاماألمW العام
ميلود بوطبةميلود بوطبة

عن األمW العام للحكومةعن األمW العام للحكومة
وبتفويض منهوبتفويض منه

اHدير العام للوظيفة العموميةاHدير العام للوظيفة العمومية
بلقاسم بوشمالبلقاسم بوشمال

وزارة التجارةوزارة التجارة

قــــرار مرار مــــؤرخ في ؤرخ في 9 ش شـعــــبــــان عان عـام ام 1432 اH اHــــوافق وافق 11 ي يــــولولــــيـو
ســــــنــــــة ة r  r2011  يـــتـــضـــمـن جتـــديـــد تـــشـــكــــيـــلـــة الـــلـــجـــانيـــتـــضـــمـن جتـــديـــد تـــشـــكــــيـــلـــة الـــلـــجـــان
اHــــتـــــســــاويــــة األعـــــضــــاء اخملــــتـــــصــــة �ـــــوظــــفي اإلدارةاHــــتـــــســــاويــــة األعـــــضــــاء اخملــــتـــــصــــة �ـــــوظــــفي اإلدارة

اHركزية لوزارة التجارةاHركزية لوزارة التجارة.
ـــــــــــــــــــــــــــــ

�وجب قرار مؤرخ في 9 شعبان عام 1432 اHوافق
11 يـولـيــو سـنـة r2011 جتـدد تـشــكـيـلـة الــلـجـان اHــتـسـاويـة

األعــــضــــاء اخملــــتــــصــــة بـــأسـالك مــــوظــــفي اإلدارة اHــــركــــزيـــة
لوزارة التجارةr كما يأتي :

اجلدول (تابع)اجلدول (تابع)
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�ثلو اإلدارة�ثلو اإلدارة
األسالكاألسالك

سلك مراقبي قمع الغش
سلك محققي قمع الغش
سلك مفتشي قمع الغش

ســــــلـك مــــــراقــــــبـي اHــــــنـــــــافــــــســــــة
والتحقيقات االقتصادية

ســــــلك مــــــحــــــقــــــقـي اHــــــنــــــافــــــســـــة
والتحقيقات االقتصادية

ســــــلك مــــــفــــــتــــــشي اHــــــنــــــافــــــســـــة
والتحقيقات االقتصادية

WتصرفHسلك ا
WهندسHسلك ا

سلك اHترجمW - التراجمة
Wاالقتصادي Wسلك احمللل

ســـــلـك الـــــوثــــــائــــــقـــــيــــــW أمــــــنـــــاء
احملفوظات

ســــلك مــــلـــحــــقي اإلدارةr أعـــوان
Wالـكــتــاب واحملـاســبـ rاإلدارة

Wاإلداري
WـــعـــلـــونـــHا rWســــلك الـــتـــقـــنــــيـــ
Wواألعوان التقني Wالتقني
Wســـلك مـــســـاعـــدي الـــوثـــائـــقـــيـــ
أمـــنـــاء احملـــفـــوظـــاتr األعـــوان
الــــــتـــــقــــــنــــــيـــــW فـي الـــــوثــــــائق

واحملفوظات.

سلك الـعـمال اHـهـنيـrW سـائقي
السيارات واحلجاب.

WستخدمHثلو ا�WستخدمHثلو ا�

شريح نور الدين
نيبوش أحسن

سراط عبد اجمليد

شريح نور الدين
نيبوش أحسن
حسني مبارك

شريح نور الدين

نيبوش أحسن

شـــــيــــــبـــــانـي عـــــبـــــد
احلميد

عدوش كمال

شريح نور الدين
نيبوش أحسن
إزيات زوبير

رشيد أحمد
حسني مبارك
بن خالد نادر

سراط عبد اجمليد
إزيات زوبير

زحاف زوليخة

بن خالد نادر

تـكـالي خــيـر الـدين
شهرزاد

قلي سامي

سعيدي كمال

زحاف زوليخة
سعيدي كمال
حسني مبارك

لعموري محمد
كمالي ياسمينة

بوزناد مليكة

مرغيت مصطفى
بلول رشيد
جناعي حنان

شبانة صالح

قــــــشــــــايــــــري عــــــبـــــد
السالم

عمري رشيد

ســـــــــــــيــــــــــــدي دريـس
خير الدين

وافق جمال
سعيدي بوعالم

رامي جمال

رامول توفيق
فريش سفيان
مقراني أحمد

نسناس لويزة
رحماني أحالم

كــــــــــعــــــــــومي عــــــــــبـــــــــد
احلميد

رحـمــة مـنـيـر سـيـد
علي

كباب بوبكر

مــــــســــــعــــــودي عــــــبـــــد
الكر�

صالحي إبراهيم

بوغليظ سليمان
كوشة إلياس
عمري يحي

الرقمالرقم

1

2

3

4

األعضاءاألعضاء
الدائمونالدائمون

األعضاءاألعضاء
اإلضافيوناإلضافيون

األعضاءاألعضاء
الدائمونالدائمون

األعضاءاألعضاء
اإلضافيوناإلضافيون

يـكـلّف مـديـر اHـوارد الـبـشـريـة والـتـقـنـيـات احلـديـثــة لإلعالم واالتـصـال بـتـنـفـيـذ هـذا الـقـرار الـذي يـنـشـر في اجلـريـدة
الرّسميّة للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ~قراطيّة الشّعبيّة.
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قـرار مـؤرقـرار مـؤرّخ في خ في 6  شـو  شـوّال عـام ال عـام 1432 اHـوافق  اHـوافق 5  ســبـتــمــبـر  ســبـتــمــبـر
r2011 يـحد يـحدّد القائـمة االسمـية ألعضاء الـلجنةد القائـمة االسمـية ألعضاء الـلجنة سنة سنة 
الـوزاريــة اHـشـتــركـة اHــكـلالـوزاريــة اHـشـتــركـة اHــكـلّـفــة �ـجــانـسـة الــنـصـوصـفــة �ـجــانـسـة الــنـصـوص
اHـتعلقة باHـهن والنشاطات اHـقننة اخلاضـعة للقيداHـتعلقة باHـهن والنشاطات اHـقننة اخلاضـعة للقيد

في السجل التجـاري.في السجل التجـاري.
ــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب قرار مؤرّخ في 6 شوّال عام 1432 اHوافق 5
ســبـــتــمــبـــر ســنــة 2011 تــعــيّن الـــسّــيــدات والـــسّــادة اآلتــيــة
أســمـاؤهمr تــطـبــيـقــا ألحـكــام اHـادّة 7 مـكـرّر 2 من اHـرسـوم
الـــتّـــنـــفـــيـــذيّ رقم 97-40 اHــؤرّخ في 9 رمـــضـــان عــام 1417
اHــوافق 18 يــنــايــر ســنـة 1997 واHــتــعــلّـق �ــعــايــيــر حتــديـد
الــنـشــاطــات واHـهن اHــقــنـنــة اخلــاضـعــة لــلـقــيــد في الــسـجل
التـجاري وتأطـيرهاr اHـتمّمr أعضـاء في اللجـنة الوزارية
اHـشــتـركــة اHــكـلّــفـة �ــجـانــســة الـنــصـوص اHــتـعــلّــقـة بــاHـهن
rقـننة اخلاضعـة للقيد في الـسجل التجاريHوالـنشاطات ا

Hدة ثالث (3) سنوات :
rرئيسا rثل وزير التجارة� rعمارة بوسحابة -

- رشـيــد حــدارr �ــثل وزارة الــداخــلــيــة واجلــمــاعـات
rعضوا rاحمللية

rــــالـــيـــةHــــثل وزارة ا� rمــــلـــيـك جـــواد ســــويـــلــــمـــاس -
rعضوا

- نــــــعــــــيــــــمــــــة قــــــدوريr �ــــــثــــــلــــــة وزارة الــــــصــــــنــــــاعـــــة
واHـــــؤســـــســــــات الـــــصـــــغــــــيـــــرة واHـــــتـــــوســـــطـــــــة وتـــــرقـــــــيــــة

rعضـوة rاالستثمــار
rـــنـــاجمHـــثـل وزارة الـــطـــاقـــة وا� rمـــحـــمـــد مـــجـــبـــر -

rعضوا
rــثـلـة وزارة الــسـكن والــعـمـران� rمـهــديـة جــلـيـوط -

rعضوة
- عـــزيــــزة طـــاهــــر بـــوشـــاتr �ــــثـــلـــة وزارة الــــصـــحـــة

rعضوة rستشفياتHوالسكان و إصالح ا
- الــطـاهــر ابـراقنr �ــثل وزارة الــفالحـة والــتـنــمـيـة

rعضوا rالريفية
- نـبـيـلـة كـروشr �ـثـلـة وزارة الـسـيـاحـة والـصـنـاعة

التقليديةr عضوة.

وزارة الصحة والسكانوزارة الصحة والسكان
وإصالح اJستشفياتوإصالح اJستشفيات

قــــرار وزاري مرار وزاري مــــــشــــــتــــرك مرك مــــــؤرخ في ؤرخ في 9 رم رمــــــضــــــان عان عــــام ام 1432
اHاHــــــــوافق وافق 7 س ســــــــبــــــــتــــــــمــــــــبــــــــر سر ســــــــنــــــة ة 2011 ي يــــــــتــــــــمم المم الــــــــقــــــــراررار
الالــــــوزاري اHوزاري اHــــــشــــــتــــــرك اHرك اHــــــؤرؤرّخ في خ في 26 ج جــــــمــــــادى األولىادى األولى
عــــام ام 1419 اH اHــــوافق وافق 17 س ســــــبــــــتــــــمــــــبــــــر سر ســــــنــــة ة 1998 ال الــــذيذي
يــــــحــــــدد مدد مــــعــــــايايــــــيــــــر تر تــــــصــــنــــــيف اليف الــــــقــــــطــــــاعاعــــات الات الــــــصــــــحــــــيــــة
واHؤسسات االستشفائية اHتخصصة وتصنيفهاواHؤسسات االستشفائية اHتخصصة وتصنيفها.

ـــــــــــــــــــــــ
rالعام للحكومة Wإن األم

rستشفياتHووزير الصحة والسكان وإصالح ا
rاليةHووزير ا

- �قتـضى اHرسـوم الرئاسي رقم 07 - 307  اHؤرخ
في 17 رمـضـان عام 1428 اHـوافق 29 سـبـتمـبـر سـنة 2007
الـــذي يــــحـــدد كـــــيــــفــــيـــــات مــــنـح الـــــزيــــادة االســــتــــداللـــيـــة
لــــشـــاغــــلي اHــــنـــاصـب الـــعــــلــــيـــا فـي اHـــؤســــســـات واإلدارات

rالعمومية
- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 10 - 149
اHـؤرّخ في 14 جـمـادى الـثـانـيـة عام 1431 اHـوافق 28 مـايو

rأعضاء احلكومة Wتضمّن تعيHسنة 2010  وا
- و�ــــقـــــتــــضى اHـــــرســــوم الـــــتــــنــــفـــــيــــذي رقم 95 - 54
اHـؤرخ في 15 رمـضان عام 1415 اHـوافق 15 فبـراير سـنة

rاليةH1995  الذي يحدد صالحيات وزير ا

- و�قتـضى اHرسوم التـنفيذي رقم 96 - 66 اHؤرخ
في 7 رمـــضـــان عـــام 1416 اHــوافق 27  يـــنـــايـــر ســـنـــة 1996

rالذي يحدد صالحيات وزير الصحة و السكان
- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 97 - 465
اHـؤرخ في 2 شـعــبـان عـام 1418 اHـوافق 2  ديـسـمـبـر سـنـة
1997 الـذي يـحـدد قـواعـد إنـشـاء اHـؤسـسـات االسـتـشـفـائـية

rتمّمHعدّل واHا rتخصصة وتنظيمها وسيرهاHا
- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 03 - 190
اHــــؤرخ في 26 صــــفــــر عـــام 1424 اHــــوافق 28 أبــــريل ســــنـــة
2003  الـــذي يــــحـــدد صـالحـــيـــات اHــــديـــر الـــعــــام لـــلـــوظــــيـــفـــة

rالعمومية
- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 09 - 161
اHؤرّخ في 7 جمادى األولى عام 1430 اHوافق 2 مايو سنة
WــوظــفــHــتــضـــمّن الــقــانــون األســاسـي اخلــاص بــاH2009  وا

rلسلك متصرفي مصالح الصحة WنتمHا
- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسي  اHـؤرخ في 7 ربـيع
الثاني عام 1423 اHوافق 18 يونـيو سنة 2002  واHتضمن

rالعام للحكومة Wاألم Wتعي
- و�ــقـتــضى الـقــرار الـوزاري اHــشـتــرك اHـؤرّخ في
26 جــمــادى األولى عــام  1419 اHــوافق 17 ســبـــتــمــبــر ســنــة

1998 الـذي يـحـدد مـعـايــيـر تـصـنـيف الـقــطـاعـات الـصـحـيـة

rتخصصة وتصنيفهاHؤسسات االستشفائية اHوا
يقريقرّرون ما يأتي :رون ما يأتي :

اHـادة األولى : اHـادة األولى : يـهـدف هـذا القـرار إلى تـتـمـيم اHـلحق
الــــثــــاني اHــــتــــضـــــمن تــــصــــنــــيف الــــقــــطــــاعــــات الــــصــــحــــيــــة
واHـؤسـســات االسـتـشــفـائـيــة اHـتـخــصـصـة اHـرفـق بـالـقـرار
الوزاري اHـشتـرك اHؤرّخ في 26 جـمادى األولى عام 1419
اHــوافق 17 ســـبـــتــمـــبـــر ســـنــة 1998 الـــذي يـــحــدد مـــعـــايـــيــر
تـصنـيف الـقطـاعات الـصـحيـة واHـؤسسـات االستـشـفائـية
اHتخـصصة وتـصنيفـهاr فيمـا يخص تصنـيف اHؤسسات
االسـتــشــفــائـيــة اHــتـخــصــصـة في الــفــئـات "أ" و "ب" و "ج"

كما يأتي :
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أوأوّل أبريل  سنة  ل أبريل  سنة  2012 م م

الترتيبالترتيباHؤسسة االستشفائية اHتخصصة اHؤسسة االستشفائية اHتخصصة االختصاصاالختصاص الواليةالوالية

بدون تغيير

مستشفى األمراض العقلية اHعذرطب األمراض العقليةطب األمراض العقلية
مستشفى األمراض العقلية فرنز فانون

مستشفى األمراض العقلية لسيدي بلعباس
مستشفى األمراض العقلية Hستغا®

مستشفى األمراض العقلية يلل

ج
أ
ج
ج
ج

باتنة
البليدة

سيدي بلعباس
مستغا®
غليزان

بدون تغيير

أمراض السرطانأمراض السرطان

إعادة تربية األعضاءإعادة تربية األعضاء
والتكييف الوظيفيوالتكييف الوظيفي

طب العيونطب العيون

طب النساء والتوليدطب النساء والتوليد
طب األطفالطب األطفال

جراحة األطفالجراحة األطفال

مركز مكافحة السرطان
مــســتــشــفـى إعــادة تــربــيــة األعــضـــاء والــتــكــيــيف

الوظيفي فناية إHاثن
مــســتــشــفـى إعــادة تــربــيــة األعــضـــاء والــتــكــيــيف

الوظيفي تاكسنة
مستشفى البخاري

مستشفى احلكيم سعدان
مستشفى بوملي محمد عW البيضاء

مستشفى مر� بوعتورة
مستشفى العالية

مستشفى محمد بوضياف
مستشفى خالدي عبد العزيز

مستشفى األم والطفل
مستشفى عوراي الزهرة

مستشفى صبحي تسعديت
مستشفى األم والطفل العلمة

مستشفى حمدان بختة
مستشفى طب النساء والتوليد سيدي بلعباس

مستشفى اللة خيرة
مستشفى سليمان عميرات
مستشفى سيدي عبد القادر

مستشفى األم والطفل توقرت
مستشفى الصنوبر

مستشفى اللوز
مستشفى مطلع الفجر
مستشفى نوار فضيلة

ج
ج

ج

ج
ج
ج
ج
ج
ج
ج
أ
ج
ج
ج
ج
ج
ج
ج
ج
ج
ج
ج
ج
ج

ورقلة
بجاية

جيجل

بسكرة
األغواط

أم البواقي
باتنة

بسكرة
بشار
تبسة

تلمسان
تيارت

تيزي وزو
سطيف
سعيدة

سيدي بلعباس
مستغا®
اHسيلة
ورقلة

وهران
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أوأوّل أبريل  سنة  ل أبريل  سنة  2012 م م

الترتيبالترتيباHؤسسة االستشفائية اHتخصصة اHؤسسة االستشفائية اHتخصصة االختصاصاالختصاص الواليةالوالية

( تابع )( تابع )

طب األنف األذن واحلنجرةطب األنف األذن واحلنجرة
وأمراض العيونوأمراض العيون

مستشفى بلحسW رشيد
مستشفى بن ناصر بشير
مستشفى صاحلي بلقاسم

مستشفى األم والطفل
مستشفى قدي بكير

مستشفى بوعبد اللي بو عبد الله

ب
ج
ج
ج
ج
ج

برج بوعريريج
الوادي
خنشلة

عW تموشنت
غرداية
تيارت

اHاداHادّة ة 2  : يـــنشر هـذا القرار في اجلريـدة الرّسميّـة
للجــمهوريّة اجلزائريّة الدّ~قراطيّة الشّعبيّة.

حـــرّر بـــاجلـــزائــر في 9 رمـــضـــان عــام 1432 اHــوافق 7
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 عن  وزير اHاليةاHالية
األمW العاماألمW العام
ميلود بوطبةميلود بوطبة

وزير وزير الصحة والسكان وإصالحالصحة والسكان وإصالح
اHستشفياتاHستشفيات

جمال ولد عباسجمال ولد عباس

ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــ

قرار وزاري مـشتـرك مؤرقرار وزاري مـشتـرك مؤرّخ في خ في 20  ذي القـعـدة عام   ذي القـعـدة عام 1432
18  أكـــتـــوبـــر ســـنـــة   أكـــتـــوبـــر ســـنـــة r2011 يـــحـــدr يـــحـــدّد طـــبـــيـــعـــةد طـــبـــيـــعـــة اHــوافق اHــوافق 
االختبارات وكذا كـيفيات تنظـيم وإجراء اHسابقةاالختبارات وكذا كـيفيات تنظـيم وإجراء اHسابقة
عـلى أسـاس االخـتـبـارات لاللـتـحـاق بـرتـبـة �ـارسعـلى أسـاس االخـتـبـارات لاللـتـحـاق بـرتـبـة �ـارس

متخصص رئيسي في الصمتخصص رئيسي في الصّحة العمومية.حة العمومية.
ــــــــــــــــــــــــــــ

rالعامّ للحكومة Wإن األم
rستشفياتHووزير الصحة والسكان وإصالح ا

- �ـــــقـــــتـــــضى اHـــــرســـــوم رقم 66-145 اHـــــؤرّخ في 12
صـــفـــر عــام 1386 اHــوافق 2 يــونـــيـــو ســـنــة 1966 واHـــتـــعــلق
بـتحـريـر ونـشـر بعض الـقـرارات ذات الـطابـع التـنـظـيمي

rتمّمHعدّل واHا rWوظفHأو الفردي التي تهم وضعية ا
- و�ــــقـــتــــضـى اHـــرســــوم رقم 66-146 اHــــؤرّخ في 12
صـــفـــر عــام 1386 اHــوافق 2 يــونـــيـــو ســـنــة 1966 واHـــتـــعــلق
بـالــتـعــيــW في الـوظــائف الــعـومــيـة وإعــادة تـرتــيب أفـراد
جــيـش الــتـــحـــريــر الـــوطـــني ومـــنــظـــمـــة جــبـــهـــة الــتـــحـــريــر

rتمّمHعدّل واHا rالوطني

- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرّئـاسيّ رقم 10-149 اHـؤرّخ
في 14 جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1431 اHــوافق 28 مــايــو ســنــة

rأعضاء احلكومة Wتضمّن تعيH2010 وا

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 95-293 اHؤرّخ
في 5 جــمـادى األولى عـام 1416 اHـوافق 30 سـبــتـمـبـر سـنـة
1995 واHـتعلق بـكيـفيـات تنـظيم اHسـابقـات واالمتـحانات

واالخــــــتــــــبــــــارات اHـــــــهــــــنــــــيــــــة فـي اHــــــؤســــــســــــات واإلدارات
rتمّمHعدّل واHا rالعمومية

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 09-394 اHؤرّخ
في 7 ذي احلـجّـة عام 1430 اHـوافق 24 نـوفـمـبـر سـنـة 2009
WـنتـمHا WـوظفـHتـضـمّن القـانون األسـاسي اخلـاص باHوا
لــســلك اHــمــارســW الــطــبــيــW اHــتــخــصــصــW في الــصــحــة

rالعمومية
- و�ــقـتـضـى اHـرسـوم الــرّئـاسيّ اHـؤرّخ في 7 ربـيع
الـثاني عام 1423 اHوافق 18 يونـيو سـنة 2002 واHـتضمّن

rالعامّ للحكومة Wاألم Wتعي
- و�ــقــتــضى الــقــــرار الــــوزاري اHــشــتــــرك اHـؤرّخ
في 21 ذي الــقــعــدة عــام 1425 اHــوافق 2 يــنــايــر ســنـة 2005
الـــذي يــحـــدد كـــيـــفــيـــات تـــنـــظــيـم اHــســـابـــقـــات عــلـى أســاس
Wالـطبـي WـمارسـHاالختـبـارات لاللتـحـاق بسـلك ورتب ا

rعدّلHا rفي الصحة العمومية WتخصصHا

يقـريقـرّران مـا يأتي :ران مـا يأتي :

اHـاداHـادّة األولى : ة األولى : تطـبـيـقـا ألحـكـام اHادّة 21 من اHـرسوم
التّـنفيذيّ  رقـم 09-394 اHؤرّخ في 7 ذي احلـجّة عـام 1430
اHوافق 24 نوفـمبـر سنة 2009 واHذكـور أعالهr يهـدف هذا
الــقـــرار إلى حتــديــد طـبــيــعـة االخــتــبـارات وكــذا كــيـفــيـات
تــــنــــظـــــيم وإجــــراء اHــــســــابــــقـــــة عــــلى أســــاس االخــــتــــبــــارات
لاللـتـحاق بـرتـبـة �ـارس مـتخـصص رئـيـسي في الـصـحة

العمومية.
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اHاداHادّة ة 2 :  : يتم فـتح اHـسابـقة عـلى أسـاس االختـبارات
.Wبقرار من السلطة التي لها صالحية التعي

تــقــوم اإلدارة في الــوقـت اHــنــاسب بــإلــصــاق قــائــمــة
اHــــوظـــفـــW الــــذين تـــتــــوفـــر فـــيــــهم الـــشــــروط الـــقـــانــــونـــيـــة
rــسـابــقــــة عــلى أســــاس االخـتــبـــاراتHلــلـمــشـاركــــــة في ا

في أماكن العملr مع تبليغ اHعنيW فرديا.

يــــتـــعــــW عـــلـى اHـــوظــــفـــW اHــــعـــنــــيــــW الـــقــــيـــــام خالل
الـــعـــشـــرة (10) أيـــام الـــتي تـــلي الــتـــبـــلــيغ اHـــذكـــور تــأكـــيــد

مشاركتهم في اHسابقة على أساس االختبارات كتابيا.

اHاداHادّة ة 3 :  : تمنح زيادات لـلمترشـحW أبناء أو أرامل
الشهداء وفقا للتشريع والتنظيم اHعمول بهما.

اHــــاداHــــادّة ة 4 :  : تــــتـــضــــمن اHــــســــابـــقــــة اHــــذكـــورة فـي اHـــادّة
األولى أعالهr االختبارات اآلتية :

أ) اختبار كتـابي له صلة باختصاص اHترشحr طبقا
r(3 عاملHا rدة  3 ساعاتHا) للبرنامج

r(2 عاملHا) ب) تقييم النشاط االستشفائي

ج) تقييم الشهادات واألعمال العلمية (اHعامل 1).

يــــقــــيم االخــــتـــــبــــارات اHــــذكــــورة أعاله أعــــضــــاء جلــــان
االمتـحانـاتr حـسب كل اختـصاصr الـتي حتـدد تشـكيـلتـها

�وجب قرار من الوزير اHكلّف بالصحة.

اHـــــــــــــــاداHـــــــــــــــادّة ة 5 :  : كــل عـالمـــــــــــــــة تـــــــــــــــقــل عـن 20/5 فـي أحـــــــــــــــد
االخــــتـــــبــــارات (أ و ب) اHـــــذكــــورة فـي اHــــادّة 4 أعاله تـــــعــــد

مقصية.

اHـاداHـادّة ة 6 :  : يـعـتـبـر نـاجـحـW نـهـائـيـا في اHـسـابـقـة عـلى
أســاس االخــتـــبــاراتr اHــتـــرشــحــون الـــذين حتــصـــلــوا عــلى
مـــــــعـــــــدل عـــــــام يــــــــســـــــاوي عـــــــلـى األقل 20/10 حـــــــسـب درجـــــــة

االستحقاق وفي حدود اHناصب اHاليّة اHراد شغلها.

اHاداHادّة ة 7 :  : تضـبط جلنـة القـبـول النـهائي اHـذكورة في
اHــادّة 8 أدنــاه قــائــمـة اHــتــرشــحــW اHــقــبــولــW نــهــائـيــا في

اHسابقة على أساس االختبارات.

يـجب أن تـكـون الـقـائـمة مـحـل إلـصـاق علـى مـسـتوى
مركز االمتحان والهيئة اHستخدمة.

اHاداHادّة ة 8 :  : تتكون جلنة القبول النهائي من :

rأو �ـثل عنها Wالسـلطة الـتي لها صالحـية التـعي -
rمؤهـل قانونا

- �ثل السلطة اHكلفة بالوظيفة العمومية.

اHــاداHــادّة ة 9 :  : يـــتـــعــW عـــلى مـــســـؤول اHـــؤســســـة اHـــؤهـــلــة
كـمــركـز امـتـحــان أن يـسـلم أعـضــاء جلـنـة الـقـبــول الـنـهـائي

على اخلصوص الوثائق اآلتية :
rنسخة من مواضيع االختبارات -

rواضيعHنسخة من محضر فتح أظرفة ا -
rنسخة من محضر سير االختبارات -
- نسخة من كشف نقاط االختبارات.

اHــــاداHــــادّة ة 10 :  : كل مــــتـــرشـح نـــاجـح نـــهــــائـــيــــا لم يــــلــــتـــحق
rـــنـــصـب تـــعـــيـــيـــنه فـي أجـل أقـــصــــاه ثالثـــون (30) يـــومــا�
ابــتــداء من تــاريخ تـــبــلــيــغه بــالــنــجـــاح في اHــســابــقــة عــلى
أسـاس االختـباراتr يـفـقد حـقه في االسـتفـادة من النـجاح
ويــعـوض بــاHـتــرشح الـذي يــلـيه في الــقـائــمـة االحــتـيــاطـيـة

حسب درجة الترتيب.

اHــاداHــادّة ة 11 :  : يــجب عــــلـى اHــتــرشـــحــــW لــلــمـــســابــقــــــة
عـــــلى أســــاس االخـــتــــبـــارات اHــــنــــصـــوص عــــلـــيــــهــــا في هـــذا
القـــــرار أن يسـتوفـوا مسـبقـا جمـيع الشـروط القـانونـية
األسـاسـيــة اHـطـلـوبـة لاللـتـحـاق بـرتـبـة �ـارس مـتـخـصص
رئيـسي في الصحـة العـموميـة احملددة في أحكـام اHرسوم
الـتّـنـفـيذيّ  رقم 09-394 اHـؤرّخ في 7 ذي احلـجّـة عام 1430

اHوافق 24 نوفمبر سنة 2009 واHذكور أ عاله. 

12 :  : تــلــغى أحــكــام الــقــرار الــوزاري اHــشــتــرك اHـاداHـادّة ة 
اHــــؤرّخ في 21 ذي الـــقـــعـــدة عــــام 1425 اHــــوافـق 2 يـــنـــايـــــر

سنـة 2005 واHذكـور أعاله.

اHـاداHـادّة ة 13 :  : يـنـشـر هـذا الـقـرار في اجلـريـدة الـرّسـمـيّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ~قراطيّة الشّعبيّة.

حـــــــرّر بــــــاجلــــــزائــــــر في 20 ذي الـــــــقــــــعـــــــدة عــــــــام 1432
اHوافــق 18 أكتوبر سنة 2011.

وزير الصحة والسكانوزير الصحة والسكان
وإصالح اHستشفياتوإصالح اHستشفيات
جمال ولد عباسجمال ولد عباس

عن األمW العام للحكومةعن األمW العام للحكومة
وبتفويض منهوبتفويض منه

اHدير العام للوظيفة العموميةاHدير العام للوظيفة العمومية
بلقاسم بوشمالبلقاسم بوشمال

ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــ
قــــرار وزاري مــــشــــتــــرك مــــؤرقــــرار وزاري مــــشــــتــــرك مــــؤرّخ في خ في 16 مــــحــــر مــــحــــرّم عــــام م عــــام 1433
اHـوافق اHـوافق 11  ديــسـمـبــر سـنـة   ديــسـمـبــر سـنـة r2011 يـتـضــمr يـتـضــمّن حتـديـدن حتـديـد
اHـــصــلـــحـــة االســـتــشـــفــائــــيــة اجلـــامــعــــيــة والــــوحـــدةاHـــصــلـــحـــة االســـتــشـــفــائــــيــة اجلـــامــعــــيــة والــــوحـــدة

االستشفائية اجلامعـية.االستشفائية اجلامعـية.
ــــــــــــــــــــــــــــ

rإن وزير التعليم العالي والبحث العلمي
rستشفياتHووزير الصحة والسكان وإصالح ا
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- �ـقــتــضى األمـر رقم 06-03 اHـؤرّخ في 19 جـمـادى
الثـانية عام 1427 اHوافق 15 يولـيو سنة 2006 واHـتضمّن

rالقانون األساسي العام للوظيفة العمومية
- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرّئـاسيّ رقم 03-270 اHـؤرّخ
في 14 جــمــادى الـثــانـيــة عـام 1424 اHـوافق 13 غــشت ســنـة
2003 واHتـضـمّن إنـشاء اHـؤسـسـة االسـتشـفـائـية اجلـامـعـية

rلوهران وتنظيمها وسيرهـا
- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرّئـاسيّ رقم 10-149 اHـؤرّخ
في 14 جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1431 اHــوافق 28 مــايــو ســنــة

rأعضاء احلكومة Wتضمّن تعيH2010 وا

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 97-465 اHؤرّخ
في 2 شــعـــبــان عــام 1418 اHــوافق 2 ديـــســمـــبــر ســـنــة 1997
الـــذي يـــحـــدّد قـــواعـــد إنـــشـــاء اHـــؤســـســـات االســـتـــشـــفـــائـــيــة

rتمّمHا rتخصصة وتنظيمها وسيرهاHا
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 97-467 اHؤرّخ
في 2 شــعـــبــان عــام 1418 اHــوافق 2 ديـــســمـــبــر ســـنــة 1997
الذي يـحـدّد قـواعد إنـشـاء اHراكـز االسـتـشفـائـيـة اجلامـعـية

rتمّمHا rوتنظيمها وسيرها
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 03-279 اHؤرّخ
في 24 جــمــادى الـثــانـيــة عـام 1424 اHـوافق 23 غــشت ســنـة
2003 الـــــذي يــــحـــــدّد مــــهــــام اجلـــــامــــعـــــة والــــقــــواعـــــد اخلــــاصــــة

rتمّمHعدّل واHا rبتنظيمها وسيرها
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 08-129 اHؤرّخ
في 27 ربـيع الـثـانـي عام 1429 اHـوافق 3 مـايـو سـنـة 2008
واHــتــضـمّن الــقــانـون األســاسي اخلــاص بــاألسـتــاذ الــبـاحث

rاالستشفائي اجلامعي

يقـريقـرّران مـا يأتي :ران مـا يأتي :

اHـاداHـادّة األولى : ة األولى : تطـبـيـقـا ألحـكـام اHادّة 65 من اHـرسوم
الــتّـــنـــفــيـــذيّ  رقـم 08-129 اHــؤرّخ في 27 ربــــيع الـــثــــاني
rــــذكــــور أعالهHــــوافق 3 مــــايــــو ســــنــــة 2008 واHعـــــام 1429 ا
يهـــدف هــذا الـقـــرار إلى حتــديـد اHـصـلـحـة االستـشـفـائـية

اجلامعية والوحدة االستشفائية اجلامعية.

الفصل األوالفصل األوّل
اHصلحة االستشفائية اجلامعيةاHصلحة االستشفائية اجلامعية

اHـاداHـادّة ة 2 :  : تـتـكـون اHــصـلـحـة االسـتــشـفـائـيــة اجلـامـعـيـة
(2) Wـصــلـحـة" مـن وحـدتـHالــتي تـدعى فـي صـلب الــنص "ا
إلى ســبع (7) وحـــدات اســـتــشـــفـــائـــيــة جـــامـــعــيـــة من نـــفس

التخصص أو من تخصصات متكاملة.

اHـاداHـادّة ة 3  :   : تـتـولى اHـصلـحـة مـهمـة ضـمـان النـشـاطات
rالــصــحــيــة ونــشـاطــات الــتـكـــوين والــبـحـث في آن واحـــد

في تخصص العلوم الطبية الذي تغطيه.

rفي مــــجـــال الــــصـــحـــة rـــصــــلـــحــــةH4 :  : تــــتـــولـى ا اHــاداHــادّة ة 
وحـــسب تــخــصـص الــعــلــوم الـــطــبــيــة الـــذي تــغــطـــيه مــهــمــة

ضمان مـا يأتي :
rنشاطات التشخيص -

rنشاطات الكشف -
rنشاطات العالج -

rنشاطات الوقاية وترقية الصحة -
rنشاطات التسيير الصيدالني -

- نشاطات إنتاج وسائل العالج الطبي.

اHــاداHــادّة ة 5 :  : حتــدّد الـــقــدرة الـــقـــصــوى Hـــصــلـــحــة تـــتــولى
االســــتـــــشــــفــــاء بــــســــتــــW (60) ســــــريــــــراr تـــــتــــضـــــمّـن أســــرّة

االستشفاء واألسرّة اHوجهة لالستعجاالت.

اHاداHادّة ة 6 :  : تتولى اHصـلحةr في مجال التكوينr مهمة
ضــمــان نــشـاطــات تــعــلـيـم الـطــلــبــة وتـأطــيــرهم في مــرحــلـة

التدرج وما بعد التدرج في العلوم الطبية.

rفي مـــجــــال الـــبـــحث rـــصـــلـــحـــــةHــادّة ة 7 :  : تـــتـــولى اHــاداHا
مــهــمــة الــقــيــام بــكــل نــشـاط بــحث عــلـمي في الــتــخـصص

الذي تغطـيه.

8 :  : حتـــدّد اHــــعـــايــــيـــر اHـــتــــعـــلـــقــــة بـــالـــتــــخـــصص اHــاداHــادّة ة 
وطــبــيــعــــة الــتــجــهــيـــزات وحــجم الــنـــشــاطــات وكــذا تــعــداد
اHستـخدمW الـضروريW لسـير اHصلـحة �وجب تعـليمة
مـــشــتـــركـــة بــW الــــوزيــــر اHـــكـــلّف بـــالـــصــحـــــة والــــوزيـــر

اHكـلّف بالتعلـيم العـالي.

الفصل الثانيالفصل الثاني
الوحدة االستشفائية اجلامعيةالوحدة االستشفائية اجلامعية

اHــاداHــادّة ة 9 :  : الــوحـــدة االســتــشــفـــائــيــة اجلــامـــعــيــة والــتي
تــدعى فـي صـلـب الــنص "الــوحــدة" هي الــكــيــان الـوظــيــفي

القاعدي للمصلحة االستشفائية اجلامعية.

وتـــتـــولـى مـــهـــمـــة ضـــمـــان نـــشــــاط أو عـــدة نـــشـــاطــات
تــــخـص اHــــصـــــلــــحــــــة في مـــــجــــــاالت الـــــتــــكـــــوين والـــــبــــحث
والــصــحــةr ال ســيّـــمــا الــوقــايــة والــعـالج والــكــشف وإنــتــاج

وسـائـل العالج.

اHاداHادّة ة 10 :  : ~كن إنشاء الوحدة :
rإما في الهيكل البنيوي للمصلحة التابعة لها -

rوإما خارج الهيكل البنيوي للمصلحة -
تكون الوحدة تابعة للمصلحة اHكلّفة بنشاطها.
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rفي مـــجــــال الــعالج rــادّة ة 11 :  : حتـــدّد قــدرة الـــوحـــدةHــاداHا
كمـا يأتي :

- من خــمــســة عــشـر (15) إلى خــمــســة وعـشــرين (25)
rسريرا في النشاط العيادي

- مـن ســتـة (6) إلى ثــمــانــيــة (8) أســرّة في اإلنــعــاش
rكثف واالستعجاالت الطبية اجلراحيةHوالعالج ا

- من عـشرين (20) إلى أربعW (40) سـريرا في طب
rاألمراض العقلـية

- من خـمـسـة وعـشـرين (25) إلى ثالثW (30) سـريرا
rفي إعادة التأهيل الوظيفي

- من خــمــســـة (5) إلـى خــمــســـة عــشـــر (15) كـــرســيـــا
فـي جراحة األسنـان:

اHــــاداHــــادّة ة 12 :  : حتـــدّد اHــــعـــايــــيـــر اHــــتـــعــــلـــقــــة بـــنــــشـــاطـــات
الـوحـدات وتنـظـيـمهـا وسـيرهـا �ـوجب تـعلـيـمـة مشـتـركـة
بـــــW الــــوزيــــر اHـــــكـــــلّف بـــــالــــصــــحــــــة والـــــوزيـــــر اHـــــكـــــلّف

بالتعلــيم العـالي.

اHـاداHـادّة ة 13 :  : يـنـشـر هـذا الـقـرار في اجلـريـدة الـرّسـمـيّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ~قراطيّة الشّعبيّة.

حـرّر بـاجلـزائـر في 16 مـحـرّم عــام 1433 اHـوافــق 11
ديسمبرسنة 2011.

- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرّئـاسيّ رقم 03-270 اHـؤرّخ
في 14 جــمــادى الـثــانـيــة عـام 1424 اHـوافق 13 غــشت ســنـة
2003 واHتـضـمّن إنـشاء اHـؤسـسـة االسـتشـفـائـية اجلـامـعـية

rلوهران وتنظيمها وسيرهـا
- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرّئـاسيّ رقم 10-149 اHـؤرّخ
في 14 جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1431 اHــوافق 28 مــايــو ســنــة

rأعضاء احلكومة Wتضمّن تعيH2010 وا

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 97-465 اHؤرّخ
في 2 شــعـــبــان عــام 1418 اHــوافق 2 ديـــســمـــبــر ســـنــة 1997
الـــذي يـــحـــدّد قـــواعـــد إنـــشـــاء اHـــؤســـســـات االســـتـــشـــفـــائـــيــة

rتمّمHا rتخصصة وتنظيمها وسيرهاHا
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 97-467 اHؤرّخ
في 2 شــعـــبــان عــام 1418 اHــوافق 2 ديـــســمـــبــر ســـنــة 1997
الذي يـحـدّد قـواعد إنـشـاء اHراكـز االسـتـشفـائـيـة اجلامـعـية

rتمّمHا rوتنظيمها وسيرها
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 03-279 اHؤرّخ
في 24 جــمــادى الـثــانـيــة عـام 1424 اHـوافق 23 غــشت ســنـة
2003 الـــــذي يــــحـــــدّد مــــهــــام اجلـــــامــــعـــــة والــــقــــواعـــــد اخلــــاصــــة

rتمّمHعدّل واHا rبتنظيمها وسيرها
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 08-129 اHؤرّخ
في 27 ربـيع الـثـانـي عام 1429 اHـوافق 3 مـايـو سـنـة 2008
واHــتــضـمّن الــقــانـون األســاسي اخلــاص بــاألسـتــاذ الــبـاحث

rادّتان 69 و72 منـهHال سيّما ا rاالستشفائي اجلامعي
- و�ــقــتــضى الــقــــرار الــــوزاري اHــشــــتــرك اHـؤرّخ
في 16 مــحــرّم عـام 1433 اHــوافق 11 ديــســمــبــر ســنــة 2011
واHــتــضــمّـن حتــديــد اHــصــلــحــة االســتـــشــفــائــيــة اجلــامــعــــيــة

rوالوحدة االستشفائية اجلامعــية

يقـريقـرّران مـا يأتي :ران مـا يأتي :

اHـاداHـادّة األولى : ة األولى : تطـبـيـقـا ألحـكـام اHادّة 69 من اHـرسوم
الــتّـــنـــفــيـــذيّ  رقـم 08-129 اHــؤرّخ في 27 ربــــيع الـــثــــاني
rــــذكــــور أعالهHــــوافق 3 مــــايــــو ســــنــــة 2008 واHعـــــام 1429 ا
Wيــهـــــدف هــــذا الـــقـــــرار إلى حتــــديـــد كـــيـــفـــيـــات الـــتّـــعـــيــ
rبصـفــة رئـيس مـصلـحة اسـتـشفـائيـة جـامعـــية بـالـنيـابـة
في انتـظار تـنظـيم مـسابـقات االلـتحـاق باHـنصب الـعالي

لرئيس مصلحة استشفائية جامعية.

يـتم الــتّـعــيـW بـصــفـة رئــيس مـصــلـحــة اسـتــشـفــائـيـة
: Wجامعية بالنيابة من ب

rWاجلامعي Wاألساتذة االستشفائي -
- األساتذة احملاضريـن االستشفائيـW اجلامعيW من

rالقسم أ والقسم ب

وزير الصحة والسكانوزير الصحة والسكان
وإصالح اHستشفياتوإصالح اHستشفيات
جمال ولد عباسجمال ولد عباس

وزير التعليم العاليوزير التعليم العالي
والبحث العلميوالبحث العلمي
رشيد حراوبيةرشيد حراوبية

ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــ

قــــرار وزاري مــــشــــتــــرك مــــؤرقــــرار وزاري مــــشــــتــــرك مــــؤرّخ في خ في 16 مــــحــــر مــــحــــرّم عــــام م عــــام 1433
11  ديــســمــبــر ســنـة   ديــســمــبــر ســنـة r2011 يــحــدr يــحــدّد كــيــفــيـاتد كــيــفــيـات اHـوافق اHـوافق 
الــــتـــعــــيــــW بـــالــــنـــيــــابـــة بــــصــــفـــة رئــــيس مــــصـــلــــحـــةالــــتـــعــــيــــW بـــالــــنـــيــــابـــة بــــصــــفـــة رئــــيس مــــصـــلــــحـــة

استشفائية جامعية.استشفائية جامعية.
ــــــــــــــــــــــــــــ

rإن وزير التعليم العالي والبحث العلمي

rستشفياتHووزير الصحة والسكان وإصالح ا

- �ـقــتــضى األمـر رقم 06-03 اHـؤرّخ في 19 جـمـادى
الثـانية عام 1427 اHوافق 15 يولـيو سنة 2006 واHـتضمّن

rالقانون األساسي العام للوظيفة العمومية
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Wاجلــامـعــيـ Wـســاعــدين االســتـشــفــائـيــHاألســاتــذة ا -
الــذين يــثـبــتـون ثالث (3) ســنــوات من اخلـدمـــة الــفـعــلــــيـة

بهـذه الصفـة.

اHـــــاداHـــــادّة ة 2 :  : يـــــجب أن يـــــســـــتـــــوفي تـــــعــــيـــــW األســـــاتــــذة
الـــبــاحـــثـــW االســتـــشــفـــائـــيــW اجلـــامـــعــيـــW بــصـــفـــة رئــيس

مصلحة بالنيابة الشروط اآلتية :
rاالنتماء ألعلى رتبة -

- اكــتـســاب تـخــصص مـتــطـابق مـع الـتـخــصص الـذي
rصلحةHتغطيه ا

- اكتساب أقدمية في الرتبة.

اHــــاداHــــادّة ة 3 :  : يــــتم الـــتّـــعــــيـــW بـــصــــفـــة رئـــيس مــــصـــلـــحـــة
اســتـشـفـائــيـة جـامـعــيـة بـالـنــيـابـة �ـوجـب قـــرار مـشـتــرك
بـW الـوزيـر اHـكـلّف بـالــصـحـة والـوزيـر اHـكـلّف بـالـتـعـلـيم
الـعـاليr بــنـاء عـلى اقــتـراح مـشـتــرك بـW مـديــر اHـؤسـسـة
االســتـــشــفـــائــيــة وعـــمــيــد كـــلــــيــة الـــطبr بــعـــد أخـــذ الـــرأي
اHـــلـــــزم لـــلــــمـــجـــلس الــــعـــلـــمي و/ أو الــــطـــبي لــــلـــمـــؤســـســـة

االستشفائـية اHعنـية.
وتنهى مهام رئيس اHـصلحة االستشفائية اجلامعية

بالنيابة حسب نفس األشكال.

4 :  : ال ~ـكـن تـعــيــW أســتــاذ بــاحث اســتــشـفــائي اHـاداHـادّة ة 
جــامــعي بــصــفــة رئــيس مــصــلــحــة اســتــشــفــائــيــة جــامــعــيــة
بــالــنـيــابــة إالّ في حــالــة شــغــور مــنــصب رئــيس اHــصــلــحـة
اHـــعـــنــــيـــةr تــــمت مــــعـــايــــنـــته قــــانـــونــــا من طــــرف مـــســـؤول

اHؤسسة االستشفائية اHعنية.

اHـاداHـادّة ة 5 :  : طـبقـــا ألحـكـــام اHـرســوم الـتّـنـفـــيذيّ رقــم
08-129 اHــؤرّخ في 27 ربــيع الـــثــاني عــام 1429 اHــوافق 3

مـــايــــو ســـنـــة 2008 واHــــذكـــور أعـالهr ال ~ـــكـن أن يـــتــــجـــاوز
الـتّــعـيــW بــصـفــة رئـيس مــصــلـحــة اسـتــشـافــئــيـة جــامـعــيـة
بـالـنـيـابـة مـدة سـنـتـW (2) قـابـلـــة لـلـتـجـــديــد مــرة واحــدة

Hدة سنـة.

اHـاداHـادّة ة 6 :  : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســمـيّـة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ~قراطيّة الشّعبيّة.

حـرّر بـاجلـزائـر في 16 مـحـرّم عــام 1433 اHـوافــق 11
ديسمبرسنة 2011.

قــــرار وزاري مــــشــــتــــرك مــــؤرقــــرار وزاري مــــشــــتــــرك مــــؤرّخ في خ في 16 مــــحــــر مــــحــــرّم عــــام م عــــام 1433
11  ديــســمــبــر ســنـة   ديــســمــبــر ســنـة r2011 يــحــدr يــحــدّد كــيــفــيـاتد كــيــفــيـات اHـوافق اHـوافق 
إعـداد قوائم الـتـأهيل لـلتـعيـW في اHـنصب الـعاليإعـداد قوائم الـتـأهيل لـلتـعيـW في اHـنصب الـعالي

لرئيس وحدة استشفائية جامعية.لرئيس وحدة استشفائية جامعية.
ــــــــــــــــــــــــــــ

rإن وزير التعليم العالي والبحث العلمي

rستشفياتHووزير الصحة والسكان وإصالح ا

- �ـقــتــضى األمـر رقم 06-03 اHـؤرّخ في 19 جـمـادى
الثـانية عام 1427 اHوافق 15 يولـيو سنة 2006 واHـتضمّن

rالقانون األساسي العام للوظيفة العمومية

- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرّئـاسيّ رقم 03-270 اHـؤرّخ
في 14 جــمــادى الـثــانـيــة عـام 1424 اHـوافق 13 غــشت ســنـة
2003 واHتـضـمّن إنـشاء اHـؤسـسـة االسـتشـفـائـية اجلـامـعـية

rلوهران وتنظيمها وسيرهـا

- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرّئـاسيّ رقم 10-149 اHـؤرّخ
في 14 جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1431 اHــوافق 28 مــايــو ســنــة

rأعضاء احلكومة Wتضمّن تعيH2010 وا

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 97-465 اHؤرّخ
في 2 شــعـــبــان عــام 1418 اHــوافق 2 ديـــســمـــبــر ســـنــة 1997
الـــذي يـــحـــدّد قـــواعـــد إنـــشـــاء اHـــؤســـســـات االســـتـــشـــفـــائـــيــة

rتمّمHا rتخصصة وتنظيمها وسيرهاHا

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 97-467 اHؤرّخ
في 2 شــعـــبــان عــام 1418 اHــوافق 2 ديـــســمـــبــر ســـنــة 1997
الذي يـحـدّد قـواعد إنـشـاء اHراكـز االسـتـشفـائـيـة اجلامـعـية

rتمّمHا rوتنظيمها وسيرها

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 03-279 اHؤرّخ
في 24 جــمــادى الـثــانـيــة عـام 1424 اHـوافق 23 غــشت ســنـة
2003 الـــــذي يــــحـــــدّد مــــهــــام اجلـــــامــــعـــــة والــــقــــواعـــــد اخلــــاصــــة

rتمّمHعدّل واHا rبتنظيمها وسيرها

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 08-129 اHؤرّخ
في 27 ربـيع الـثـانـي عام 1429 اHـوافق 3 مـايـو سـنـة 2008
واHــتــضـمّن الــقــانـون األســاسي اخلــاص بــاألسـتــاذ الــبـاحث

rاالستشفائي اجلامعي

- و�ــقــتــضى الــقــــرار الــــوزاري اHــشــــتــرك اHـؤرّخ
في 16 مــحــرّم عـام 1433 اHــوافق 11 ديــســمــبــر ســنــة 2011
واHــتــضــمّـن حتــديــد اHــصــلــحــة االســتـــشــفــائــيــة اجلــامــعــــيــة

rوالوحدة االستشفائية اجلامعــية

وزير الصحة والسكانوزير الصحة والسكان
وإصالح اHستشفياتوإصالح اHستشفيات
جمال ولد عباسجمال ولد عباس

وزير التعليم العاليوزير التعليم العالي
والبحث العلميوالبحث العلمي
رشيد حراوبيةرشيد حراوبية
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يقـريقـرّران مـا يأتي :ران مـا يأتي :

اHـاداHـادّة األولى : ة األولى : تطـبـيـقـا ألحـكـام اHادّة 70 من اHـرسوم
الــتّـــنـــفــيـــذيّ  رقـم 08-129 اHــؤرّخ في 27 ربــــيع الـــثــــاني
rــــذكــــور أعالهHــــوافق 3 مــــايــــو ســــنــــة 2008 واHعـــــام 1429 ا
يـهــــدف هــذا الــقــــرار إلى حتــديـــد كـيــفــيــات إعــداد قـوائم
الـــتــأهــيـل لــلــتـــعــيــW في اHـــنــصب الـــعــالي لـــرئــيس وحــدة

استشفائية جامعية.

2 :  : ~ـــكن أن يــــتـــرشّح لـــلــــتـــســـجـــيـل في قـــوائم اHــاداHــادّة ة 
الـــــتــــــأهـــــيل اHــــــذكـــــورة فـي اHـــــادّة األولى أعـالهr األســـــاتـــــذة
الـــبــاحــثــون االســتــشـــفــائــيــون اجلــامــعـــيــون الــعــامــلــون في

اHصلحة التي أنشئت فيها الوحدة :
rاألساتذة االستشفائيون اجلامعيون -

- األسـاتـذة احملـاضــرون االسـتـشـفـائــيـون اجلـامـعـيـون
rالقسم أ والقسم ب

- األسـاتـذة اHـسـاعـدون االسـتــشـفـائـيـون اجلـامـعـيـون
الـــذين يــثــبـــتــون ســنــتــW (2) من اخلـــدمــة الـــفــعـــلــيـــة بــهــذه

الصفــة.

اHـاداHـادّة ة 3 :  : يـرسل اHـتـرشـحـون اHـذكـورون في اHـادّة 2
أعـالهr طـلـبـاتـهم لـلــتـسـجـيل في قـوائـم الـتـأهـيل إلى مـديـر
مؤسـسـة الـصـحـة الـذي يعـرضـهـا عـلى رأي اجملـلس الـعـلمي
أو الـطـبي Hؤسـسـة الصـحـة واجمللس الـعـلمي لـكـليـة الطب

اHعنية.

اHـاداHـادّة ة 4 :  : يـتمّ إعـداد قـوائـم الـتـأهـيل وفـقـا لــلـمـعـايـيـر
اآلتـية :

rالرتبة األعلى -
rاألقدمية في رتبة االنتماء -

- األقدمــيـة في اHـصـلـحــة االسـتـشـفـائيـة اجلـامـعـــية
rمارسةHأو في مؤسسة محلّ ا

- عـالمـة الـتــقـديــر لـرئــيس اHـصــلـحــة االسـتــشـفــائـيـة
اجلامعـية.

اHــاداHــادّة ة 5 :  : يــعــرض مـــديــر مــؤســســة الــصــحــة اHــعــنــيــة
مــلـــفـــات اHـــتــرشـــحـــW اHـــرفــقـــة بـــآراء اجملـــلس الـــعــلـــمي أو
الــطــبي اHــنــصــوص عـلــيه فـي اHـادّة 3 أعالهr عــلى الــلــجــنـة
اخلـاصــة اHــكــونــة عــلى الــتــوالي من �ــثــلـW (2) عن وزارة
الـصـحة والـسـكـان وإصالح اHسـتـشـفـيات ووزارة الـتـعـليم
الـعالي والـبحث الـعلـميr واHكـلفـة بدراسـة ملـفات وإعداد

قوائم التأهيل اHذكورة في اHادّة األولى أعاله.

اHاداHادّة ة 6 :  : حتـدّد قوائم الـتأهيل بـاالشتـراك بW وزير
التعليم العـالي والبحث العلمي ووزيـر الصحة والسكان
وإصـالح اHـســتـشــفـيــات حـسب اHــنــاصب الـعــلـيــا الـشــاغـرة

لرئيس وحدة استشفائية جامعية.

7 :  : يتـرتب على الـتـسجـيل في قـوائم التـأهيل اHاداHادّة ة 
اHــذكـورة في اHـادّة 6 أعالهr تــعـيـW اHـعـنــيـW في اHـنـصب
العالي لرئيس وحدة اسـتشفائية جامعية بقرار مشترك
بـــW وزيـــر الـــتـــعـــلـــيـم الـــعـــالي والـــبـــحث الـــعـــلـــمـي ووزيــر

الصحة والسكان وإصالح اHستشفيات.

وتـنهى مـهام رئـيس الوحـدة االستـشفـائيـة اجلامـعية
حسب األشكال نفسها.

اHـاداHـادّة ة 8 :  : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســمـيّـة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ~قراطيّة الشّعبيّة.

حـرّر بـاجلـزائـر في 16 مـحـرّم عــام 1433 اHـوافــق 11
ديسمبرسنة 2011.

وزير الصحة والسكانوزير الصحة والسكان
وإصالح اHستشفياتوإصالح اHستشفيات
جمال ولد عباسجمال ولد عباس

وزير التعليم العاليوزير التعليم العالي
والبحث العلميوالبحث العلمي
رشيد حراوبيةرشيد حراوبية

9 جمادى األولى عام   جمادى األولى عام  1433 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 4019
أوأوّل أبريل  سنة  ل أبريل  سنة  2012 م م


