
العدد العدد 20
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

األربعاء األربعاء 12  جمادى األولى عام  جمادى األولى عام 1433 هـ هـ
اHوافق اHوافق 4 أبريل سنة  أبريل سنة 2012 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



12 جمادي األولى عام   جمادي األولى عام  1433 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 220
4 أبريل سنة   أبريل سنة  2012 م م

4

5

7

9

12

13

17

17

17

18

18

18

18

18

18

18

فهرسفهرس

اتاتّفاقيات واتفاقيات واتّفاقات دوليفاقات دوليّة
مــرســوم رئــاسيّ رقم 12-142 مـؤرّخ في 28 ربــيع الــثـانـي عـام 1433 اHـوافق 21 مـارس ســنـة r2012 يــتــضـمّن الــتــصـديـق عـلى
اتـفـاق الـتـعــاون اإلعالمي بـW حـكـومـة اجلــمـهـوريّـة اجلـزائـريّــة الـدّ�ـقـراطـيّـة الــشّـعـبـيّـة وحـكـومــة دولـة الـكـويتr اHـوقع
بالكويت في 20 أبريل سنة 2008 ................................................................................................................
مـرسـوم رئـاسيّ رقم 12- 143  مـؤرّخ في 28 ربـيع الـثـاني عـام 1433 اHـوافق 21 مـارس سـنـة r2012  يـتـضـمّن الـتـصـديق عـلى
مذكـرة التفاهم في مجال التدريب والتعليم اHـهني بW حكومة اجلمهوريّة اجلزائريّة الـدّ�قراطيّة الشّعبيّة وحكومة
دولة الكويتr اHوقعة بالكويت يوم 20 أبريل سنة 2008 .................................................................................
مـرســوم رئـاسيّ رقم 12- 144 مـؤرّخ في 28 ربــيع الـثــاني عـام 1433 اHـوافق 21 مـارس ســنـة r2012  يـتــضـمّن الـتــصـديق عـلى
مـذكـرة التـفاهم بـW حـكومـة اجلـمهـوريّة اجلـزائـريّة الـدّ�ـقراطـيّة الـشّـعبـيّـة وحكـومة دولـة الـكويت لـلـتعــاون في اجملال
الصحيr اHوقعة باجلزائر في 12 أكتوبر سنة 2010 ........................................................................................

مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة
مـرسوم تـنـفـيذي رقــم 12 - 157 مـؤرخ في 9 جـمـادى األولـى عام 1433 اHـوافق أوّل أبـريل سـنة r2012 يـتضـمن إنـشـاء الـلـجـنة
اHتخصصة في اإلعانة والتمويل بعنوان الصندوق الوطني للتراث الثقافي ويحدد كيفيات منحهما ....................
مـرسوم تـنفـيذي رقــم 12 - 158 مؤرخ في 9 جمـادى األولى عام 1433 اHـوافق أوّل أبـريل سـنة r2012 يـتضـمن إنـشاء اHـدرسة
العليا للضمان االجتماعي وتنظيمها وسيرها .................................................................................................
مـــرســوم تـــنــفـــيــذي رقــم 12 - 159 مـــؤرخ في 9 جــمـــادى األولى عــام 1433 اHــوافـق أوّل أبــريل ســـنــة r2012 يــــحــدد االتـــــفــاقـــيــة
.............................................. Wالنظاراتي Wهـيئات الضمان االجتماعي والبصاراتي Wبـرمة بـHالـنمـوذجـية ا

مراسيم فرديمراسيم فرديّة
مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 29 ربـيع الـثـاني عام 1433 اHـوافق 22 مـارس سـنــة r2012 يتـضـمّن إنـهـاء مـهـام سفـيـر فـوق الـعادة
ومفوض للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة بالرياض (اHملكة العربية السعودية) .................................
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 29 ربيع الثاني عام 1433 اHوافق 22 مارس سنـة r2012 يتضمّن إنهاء مهام قــاض ....................
مـرسـومـان رئـاسـيّان مـؤرّخـان في 29 ربـيع الـثـاني عـام 1433 اHـوافق 22 مـارس سـنــة r2012 يـتـضـمّـنـان إنـهاء مـهـام مـديـرين
ألمالك الدولة في الواليات .........................................................................................................................
مــرسـوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 29  ربــيع الـثــاني عـام 1433 اHـوافق 22 مـارس ســنــة r2012 يــتـضــمّن إنـهــاء مـهــام مـفــتش بـوزارة
الشؤون الدينية - سابقا ...........................................................................................................................
مرسـوم رئاسيّ مؤرّخ في 29 ربيع الـثاني عام 1433 اHوافق 22 مارس سنـة r2012 يتضمّن إنـهاء مهام نائـب مـدير بـوزارة
الشـؤون الـدينية واألوقاف ........................................................................................................................
مــرسـوم رئــاسيّ مــؤرّخ في 29 ربــيع الــثـانـي عـام 1433 اHـوافق 22 مــارس ســنـــة r2012 يــتــضــمّن إنــهــاء مـهــام مــديــر األشــغـال
العمومية في والية تندوف ........................................................................................................................
مرسـوم رئاسيّ مؤرّخ في 29 ربيع الـثاني عام 1433 اHوافق 22 مارس سـنـة r2012 يـتضـمّن إنهـاء مهـام نائـبة مـدير بوزارة
السكن والعمران ......................................................................................................................................
مــرسـوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 29 ربــيع الـثــاني عـام 1433 اHـوافق 22 مـارس ســنــة r2012 يـتــضـمّـن إنـهــاء مـهــام مـديــر الـتــعـمــيـر
والبناء في والية جيجـل ............................................................................................................................
مرسـوم رئاسيّ مؤرّخ في 29 ربيع الـثاني عام 1433 اHوافق 22 مارس سنـة r2012 يتضمّن تـعيW مديرين بوزارة الشؤون
اخلارجية .................................................................................................................................................
مــرسـوم رئــاسيّ مــؤرّخ في 29 ربــيع الــثـانـي عـام 1433 اHـوافق 22 مــارس ســنـــة r2012 يــتـضــمّن تــعــيــW ســفـيــر فــوق الــعـادة
ومفوض للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة بالرياض (اHملكة العربية السعودية) .................................
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فهرس (تابع)فهرس (تابع)
مــرسـوم رئــاسيّ مــؤرّخ في 29 ربــيع الــثـانـي عـام 1433 اHـوافق 22 مـارس ســنــة r2012 يــتـضــمّن تـعــيـW مــديـرة لإلعالم اآللي
وتكنولوجيات اإلعالم واالتصال بوزارة العدل ..............................................................................................
مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 29 ربـيع الـثـاني عام 1433 اHـوافق 22 مـارس سـنــة r2012 يـتضـمّن تـعـيW مـديـرين ألمالك الـدولة
في الواليات .............................................................................................................................................
مــرســـوم رئــاسيّ مــؤرّخ في 29 ربــيـع الــثــاني عــام 1433 اHـــوافق 22 مــارس ســنـــة r2012 يــتــضــمّن تــعـــيــW مــديــرين لألشــغــال
................................................................................................................................ Wالعمومية في واليت
مــرسـوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 29 ربــيع الـثــاني عـام 1433 اHــوافق 22 مـــارس ســـــنــــة r2012 يــتـــضــمّن تـعــيــW مــديـر تـــهــيــئـة
اإلقـليـم والتـعـمير والوقاية من السكن الوضيع وتقليصه بوالية اجلزائر .........................................................

قرارات= مقرقرارات= مقرّرات= آراءرات= آراء
وزارة ا@وارد ا@ائيةوزارة ا@وارد ا@ائية

قرار مؤرّخ في 21 ذي احلجة عـام 1432 اHوافق 17  نوفمبر  سنة r2011 يتضمّن تشكيلة أعضاء جلنة احلوض الهيدروغرافي
  "اجلزائر - احلضنة - الصـومـام" .........................................................................................................................
قرار مؤرّخ في 21 ذي احلجة عـام 1432 اHوافق 17  نوفمبر  سنة r2011 يتضمّن تشكيلة أعضاء جلنة احلوض الهيدروغرافي
"شلف - زهرز" ........................................................................................................................................
قرار مؤرّخ في 21 ذي احلجة عـام 1432 اHوافق 17  نوفمبر  سنة r2011 يتضمّن تشكيلة أعضاء جلنة احلوض الهيدروغرافي
" وهران - الشط الشرقي" .........................................................................................................................
قرار مؤرّخ في 21 ذي احلجة عـام 1432 اHوافق 17  نوفمبر  سنة r2011 يتضمّن تشكيلة أعضاء جلنة احلوض الهيدروغرافي
" قسنطينة - سيبوس - مالق" ...................................................................................................................
قرار مؤرّخ في 21 ذي احلجة عـام 1432 اHوافق 17  نوفمبر  سنة r2011 يتضمّن تشكيلة أعضاء جلنة احلوض الهيدروغرافي
" الصحراء" .............................................................................................................................................

وزارة الصحة والسكان وإصالح ا@ستشفياتوزارة الصحة والسكان وإصالح ا@ستشفيات

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 صفر عام 1433 اHوافق 15 يناير سنة r2012 يحدد معايير تـصنيف اHؤسسات العمومية
 االستشفائية واHؤسسات العمومية  للصحة اجلوارية  وتصنيفها .....................................................................
قرار وزاري مـشترك مؤرخ في 21  صفر عام 1433 اHوافق 15  ينـاير سنة r2012  يـتضمن تصـنيف اHؤسسات الـعمومية
االستشفائية وشروط االلتحاق باHناصب العليا التابعة لها وكذا الزيادة االستداللية اHرتبطة بها .....................
قـرار وزاري مـشـترك مـؤرخ في 21  صـفـر عـام 1433 اHـوافق 15  يـنـايـر سـنة r2012  يحـدد تـصـنـيف اHـؤسـسات الـعـمـومـية
للصحة اجلوارية وشروط االلتحاق باHناصب العليا التابعة لها وكذا الزيادة االستداللية اHرتبطة بها .................

وزارة وزارة الصناعة وا@ؤسسات الصغيرةالصناعة وا@ؤسسات الصغيرة
 وا@توسطة وترقية االستثماروا@توسطة وترقية االستثمار

قـرار مؤرّخ في 25   ذي احلـجّـة عـام 1432 اHـوافق 21  نـوفمـبـر سـنة r 2011 يـتـضمّـن تعـيـW أعـضـاء اللـجـنـة الـوطنـيـة لـتـأهيل
اHؤسسات الصغيرة واHتوسطـة .................................................................................................................

وزارة الصيد البحري وا@وارد الصيديةوزارة الصيد البحري وا@وارد الصيدية
قــرار مـؤرّخ في 24 شــوّال عـام 1432 اHـوافق 22 سـبــتـمــبـر ســنـة r2011 يــتـضــمن تـعــيـW أعـضــاء اجملـلس الــوطـني االســتـشـاري
للصيد البحري وتربية اHائيات ..................................................................................................................
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- رغـــــبــــــة مـــــنــــــهـــــمــــــا في تــــــوثـــــيـق أواصـــــــر األخـــــــوة
وتــعـــــزيــــز وتــشـــجــيـع الــتــعـــاون بــW الـــبــلـــدين في اجملــال
اإلعالميr مـع مــراعــاة األنـظـمـة والـقـــوانـW اHـعـمـــول بـهـا

rفي كال البلدين

قد اتفقتا على مـا يأتي :قد اتفقتا على مـا يأتي :

اHاداHادّة األولىة األولى

يــــــــهـــــــدف هـــــــذا االتــــــــفــــــــاق إلـى وضـــع أطــــــــر وســــــــبـل
التـعــاون والتبـادل بW الطـرفW في مجال اهـتمامـاتهما
في مــيـدان اإلعالم واالتـصـالr وبـW اHـؤسـسـات اإلعالمـيـة

في كال البلدين.

اHاداHادّة ة 2

يـتم الــتـنـســيق بـW وزارة االتــصـال في اجلـمــهـوريـة
اجلـــزائـــريــــة الـد�ـقـراطــــيـة الـشــعـبــــيـة ووزارة اإلعــالم
في دولــة الــكــويت فــيــمــا يــتــعـلـق بــالــعالقــات واالتــصـاالت
اخملــتـلـفـة الـتي تـربـطــهـمـا وتـسـخـيـرهــا �ـا يـخـدم الـقـضـايـا
الـعــربـــيـةr وفـيــمـا يـتـعـلــق �ـشـــاركـتـهـمـــا ومـــواقـفـهـمـــا
في اHؤتمـرات والنـدواتr الدولـيةr واإلقلـيمـية واجلـهوية

اخلاصــة باإلعالم.

اHاداHادّة ة 3

يــشــجـــع الــطــــرفــــان إقـامـــــة وتــوثـــــيق الــتــعــــاون
rمــؤســـســتي اإلذاعـــة والــتــلـــفـــزيـــون في كال الــبـــلــدين Wبـــ
وذلك بــعـــقـــــد اتــفـــــاقـــــات مــبـــاشـــــرة بــيـــنــهــمــــا تــشــمـــل
كـــافــــــة أوجــه الــــتـــعـــــاون اHـــمــــكــــنـــــة وفـــقـــــا لـإلمـــكـــانـــات

اHتاحــة لديهمـا.

اHاداHادّة ة 4
يــشــجــــع الــطــــرفــــــان وكـــــالــتـي أنــبــــاء الــبــلـــــدين
عـلى تـعزيـز الـتـعاون بـيـنهـمـاr وذلك من خالل عقـد اتـفـاق
لــلـــتــعـــاون والـــتــنـــســيـق في تــبـــادل األخـــبــار واHـــعــلـــومــات

اإلخباريـة بينهما.

اHاداHادّة ة 5
يــــشـــــجع الــــطــــرفــــان تـــــبــــادل اخلــــبــــرات والــــتــــجــــارب
اHــكــتــســبـــة في مــجــــال الــصــحــافــــة اHــكــتــوبــــةr وإتــاحــــة
فــرص التدريب والتكـوين للصحـافيW بقـصد االستفـادة

من جتاربهما.

مــرسـوم رئـاسيمــرسـوم رئـاسيّ رقم  رقم 12-142 مـؤر مـؤرّخ في خ في 28 ربــيع الـثـاني ربــيع الـثـاني
يــتــضـمّن  rيــتــضـم r2012 ــوافق 21 مــارس ســنـة  مــارس ســنـةHــوافق  اH1433 ا عـام عـام 
Wالــــتــــصــــديق عــــلى اتــــفــــاق الــــتــــعــــاون اإلعالمـي بـــWالــــتــــصــــديق عــــلى اتــــفــــاق الــــتــــعــــاون اإلعالمـي بـــ
حـــكـــومـــة اجلــــمـــهـــوريحـــكـــومـــة اجلــــمـــهـــوريّـــة اجلــــزائـــريـــة اجلــــزائـــريّـــة الـــدـــة الـــدّ�ــــقـــراطـــي�ــــقـــراطـــيّـــةـــة
الـشالـشّـعـبيـعـبيّـة وحـكومـة دولـة الـكويتr اHـوقع بـالـكويتـة وحـكومـة دولـة الـكويتr اHـوقع بـالـكويت

في في 20 أبريل سنة  أبريل سنة 2008.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

rإنّ رئيس اجلمهوريّة

rبناء على تقرير وزير الشؤون اخلارجيّة -

rادّة 77-11 منهHال سيّما ا rوبناء على الدّستور -

rوبـــعــــد االطّـالع عـــلى اتـــفـــــاق الـــتـــعـــــاون اإلعالمي -
بW حـكومـة اجلمـهوريّة اجلـزائريّـة الدّ�ـقراطـيّة الـشّعـبيّة
وحــكــومــة دولــة الــكــويتr اHــوقع بــالـكــويت في 20 أبـريـل

r2008 سنـة

يـرسم مـا يأتي :يـرسم مـا يأتي :

rادّة األولى : ة األولى : يـصدق عـلى اتفـاق التـعاون اإلعالميHاداHا
بW حـكومـة اجلمـهوريّة اجلـزائريّـة الدّ�ـقراطـيّة الـشّعـبيّة
وحــكــومــة دولــة الــكــويتr اHــوقع بــالـكــويت في 20 أبـريـل
سـنـة r2008 ويــنـشــر في اجلـريــدة الـرّســمـيّــة لـلــجـمــهـوريّـة

اجلزائريّة الدّ�قراطيّـة الشّعبيّـة.

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

حــــــرّر بـــــاجلــــــزائـــــر في 28 ربــــــيع الـــــثــــــاني عـــــام 1433
اHوافق 21 مارس سنة 2012. 

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة
ــــــــــــــــــــــــــــــ

اتفاق تعاون إعالمياتفاق تعاون إعالمي

بW حكومة اجلمهوريبW حكومة اجلمهوريّـة اجلـزائريـة اجلـزائريّـةـة
الدالدّ�قراطي�قراطيّـة الشـة الشّعبيعبيّـةـة

وحكومة دولة الكويتوحكومة دولة الكويت

إن حـــكـــومــة اجلـــمــهـــوريّـــة اجلــزائـــريّــة الـــدّ�ـــقــراطـــيّــة
الـشّعبـيّـة وحـكومـة دولــة الكـــويتr اHشـار إليهـمــا فـيمـا

."Wبعد بـ"الطرف

اتاتّفاقيات واتفاقيات واتّفاقات دوليفاقات دوليّة
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اHاداHادّة ة 6

يـــعـــمل الـــطـــرفـــان عـــلى تـــبـــادل الـــوفـــود الـــصـــحـــفـــيــة
لـلـتــعـريف بـكـل من الـبـلـديـن وتـغـطـيــة مـنـاســبـات األعـيـاد
الــوطــنـيــةr وإبـــراز اHــكــــاسب واإلجنــازات الــتي حتــقـقت
في كـــلـــيــــهـــمـــاr في اHــــيـــادين الــــســـيـــاســـيــــة واالقـــتـــصـــاديـــة

واالجتماعية والثقافية والرياضية .

اHاداHادّة ة 7
يـــــقـــــدم كـل طـــــرف لـــــلــــــطـــــــرف اآلخـــــر الـــــتــــــســـــهـــــيالت
Wــــســـــاعـــــدات الــــفـــــنـــــيــــة الـالزمــــة لـــــفــــرق الـــــصـــــحــــفـــــيــــHوا

واإلعالميW اHوفدين في مهام إعالمية بW البلدين.

اHاداHادّة ة 8
يـتـحـمل الـطـرف اHـوفـد نـفـقـات الـسـفـر ذهـابـا وإيـابا
Hــبــعــوثـيـهr ويـتــحــمل الــطــرف اHـضــيف تــكــالــيف اإلقــامـة

والتنقـل الداخلي.

اHاداHادّة ة 9
ال تـــتــعـــارض مــواد هـــذا االتــفـــاق مع إمـــكــانـــيــة قـــيــام
rبـأية أنشـطة أخـرى في مجـال اإلعالم واالتصال Wالطـرف
عـــلى أن يـــتم االتـــفــــاق عـــلى الـــتـــفــاصـــــيل اHـــتـــعـــلــقــــة بـــهــا

بالطـرق الدبلوماسية.

اHاداHادّة ة 10
يــــحــل هــــذا االتــــفــــاق مــــحـــل اتــــفــــاقــــــيــــة الــــتــــعــــــاون
اإلعـالمي بـــــــW حــــــكــــــــومــــــــة اجلـــــــمــــــهـــــــوريـــــــة اجلـــــــزائــــــريــــــة
الـد�ـقـراطــيـة الـشـعـبــيـة وحـكــومــة دولــة الـكــويت اHـوقّـع
في اجلـزائـر بتاريخ أوّل ربيع األوّل عام 1402 اHوافق 27

ديسمبـر سنـة 1981.

اHاداHادّة ة 11
 1 - يــدخـل هــذا االتـــفــاق حـــيّــز الـــتّــنـــفــيـــذ من تــاريخ

االشـعــار األخـيـر الـذي يــخـطـر فــيه أحـد الـطــرفـW الـطـرف
اآلخـــر بــاسـتــيـفــائه لـكــافــة اإلجـراءات الــقـانــونـيــة الالزمـة

لدخولـه حيّز التّنفيذ.
W2 - يــجــوز تــعــديل هــذا االتــفــاق �ــوافــقــة الــطــرفـ 

ويـدخل هذا التعـديل حيّز الـنّفاذ بنـفس اإلجراءات اHشار
إليها في الفقـرة السابقة

3 - يـظـل هـذا االتـفـاق سـاري اHـفـعـول Hـدة خـمس (5)
سـنـوات ويـجـدد تـلـقــائـيـا Hـدة أو مـدد �ـاثـلـة مـا لم يـخـطـر
أحـد الــطـرفـW اHــتـعـاقــدين الـطــرف اآلخـر كـتــابـة بــرغـبـته
بـتـعـديـله أو إنـهـائهr وذلك قـبل سـتـة (6) أشـهر عـلى األقـل

من تاريخ انتهائه.

حـــرّر في مــــديـــنــــة الـــكـــويـت يـــوم األحــــد بــــتـــاريخ 14
ربـــيع الـــثـــاني عــام 1429 اHــوافــق 20 أبـــريــل ســـنـــة 2008
من نـسـخـتـW أصـلـيتـW بـالـلـغـــة الـعـربــيـةr ولـكــل مـنـهـما

نفس احلجـية القانونية.
عن حكومةعن حكومة

اجلمهورية اجلزائريةاجلمهورية اجلزائرية
الد�قراطية الشعبيةالد�قراطية الشعبية

مراد مدلسيمراد مدلسي
وزير الشؤون اخلارجيةوزير الشؤون اخلارجية

عن حكومةعن حكومة
دولة الكويتدولة الكويت

صباح اخلالد احلمد الصباحصباح اخلالد احلمد الصباح
وزير اإلعالموزير اإلعالم

ـــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــ

مـرسوم رئاسيمـرسوم رئاسيّ رقم  رقم 12- 143  مؤر  مؤرّخ في خ في 28 ربـيع الثاني ربـيع الثاني
r2012 ـــــــــــوافــق 21 مـــــــــــارس ســــــــــنــــــــــة  مـــــــــــارس ســــــــــنــــــــــةHـــــــــــوافــق  اH1433 ا عـــــــــــام عـــــــــــام 
يـتضـميـتضـمّن الـتصـديق على مـذكـرة التـفاهم في مـجالن الـتصـديق على مـذكـرة التـفاهم في مـجال
الـتدريب والـتعـليم اHـهني بـW حكـومة اجلـمهـوريالـتدريب والـتعـليم اHـهني بـW حكـومة اجلـمهـوريّة
الـــجــزائـريالـــجــزائـريّــة الــــدــة الــــدّ�ــقـراطــي�ــقـراطــيّــة الـــشــة الـــشّــعــبــيــعــبــيّـة وحــكــومــةـة وحــكــومــة
دولـــة الــكـــويتr اHـــوقــعــة بـــالــكـــويت يــوم دولـــة الــكـــويتr اHـــوقــعــة بـــالــكـــويت يــوم 20 أبــريل أبــريل

سنة سنة 2008.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

rإنّ رئيس اجلمهوريّة

rبناء على تقرير وزير الشؤون اخلارجيّة -

rادّة 77-11 منهHال سيّما ا rوبناء على الدّستور -

- وبـــعــــد االطّـالع عـــلى مــــذكـــرة الـــتـــفـــاهـم في مـــجـــال
الـــتـــدريب والـــتـــعـــلـــيم اHـــهـــنـي بـــW حـــكـــومـــة اجلـــمـــهـــوريّــة
rاجلزائـريّة الدّ�قـراطيّة الـشّعبيّـة وحكومـة دولـة الكويت

اHوقعــة بالكويت يوم 20 أبريل سنة 2008.

يـرسم مـا يأتي :يـرسم مـا يأتي :

اHاداHادّة األولى : ة األولى : يصدق عـلى مذكرة التفاهم في مجال
الـــتـــدريب والـــتـــعـــلـــيم اHـــهـــنـي بـــW حـــكـــومـــة اجلـــمـــهـــوريّــة
rاجلزائـريّة الدّ�قـراطيّة الـشّعبيّـة وحكومـة دولـة الكويت
اHـوقْـعـــة بـالــكـويت يـوم 20 أبــريــل سـنـــة r2008 وتــنـشـــر
فـي اجلـــــريـــــدة الـــــرّســـــمـــــيّـــــة لـــــلـــــجـــــمـــــهـــــوريّـــــة اجلـــــزائـــــريّــــة

الدّ�قراطيّـة الشّعبيّـة.

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

حــــــرّر بـــــاجلــــــزائـــــر في 28 ربــــــيع الـــــثــــــاني عـــــام 1433
اHوافق 21 مارس سنة 2012.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة
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مذكرة تفاهممذكرة تفاهم
في مجال التدريب والتعليم اHهنيفي مجال التدريب والتعليم اHهني

بW حكومة اجلمهوريبW حكومة اجلمهوريّـة اجلـزائريـة اجلـزائريّـةـة
الدالدّ�قراطي�قراطيّـة الشـة الشّعبيعبيّـةـة

وحكومة دولة الكويتوحكومة دولة الكويت

إن حـــكـــومــة اجلـــمــهـــوريّـــة اجلــزائـــريّــة الـــدّ�ـــقــراطـــيّــة
الــشــعــبــيــة وحــكــومــة دولــــة الــكــــويتr واHــشــــار إلــيــهــمــا

r"Wفيمـا يلي بـ"الطـرف
- رغـبــة مـنـهــمـا في إقــامـة تـعــاون ثـنـائـي في مـجـال

rهنيHالتدريب والتعليم ا
- وقنـاعة مـنـهمـا بضـرورة حتقـيق تـعــاون مـستـمـر
في مــــجـــــــال الــــتــــدريـب والــــتــــعـــــلـــــيم اHـــــهــــني بــــW وزارة
الـتـكـوين والـتـعــلـيم اHـهـنـيـW اجلــزائـريّـة ووزارة الـتـعـلـيم
الـعــالي (الـهـيـئـة الـعـامّة لـلـتـعـلـيم الـتـطـبـيـقي والـتـدريب)

rفي دولـة الكـويت

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

اHاداHادّة األولىة األولى

يــعــمل الــطــرفـان عــلـى تـنــفــيــذ مــذكــرة الــتــفـاهـم هـذه
وفـقـا لألنـظـمة والـسـيـاسـات الـوطـنـيـة والـلـوائح الـسـارية
فـي كـال الـــــبــــــلــــــديـنr ودعم أوجـه الــــــتـــــعــــــاون فـي مــــــجـــــاالت

التدريب والتعليم اHهنيW وتطويره.
ويشمل ذلك - على سـبيل اHثال ال احلـصر - تطوير
اHــــوارد الـــبــــشـــريــــة والــــتـــدريب عــــلى اHــــهـــاراتr وتــــبـــادل

اخلبراتr ونقل التقنية.

اHاداHادّة ة 2

يــعـمل الـطــرفـان عـلى تــطـويـر الـتــعـاون في مـجـاالت
التدريب والتعليم اHهني عبر الطرق اآلتية :

1 - تشـجـيع إقـامـة مـؤتـمـرات مشـتـركـة ومـنـتـديات
وورش عــمـل ومـعــارض لـلـمــدربـW واHــتـدربـW بــاإلضـافـة

rعاهد التدريبيةHإلى مديري ا
2 - إجراء البحـوث والدراسات الفنية التي تساعد

rعلى تنفيذ مجاالت التعاون احملددة
W3 - تــــبـــنـي بـــرامـج تـــدريـب مـــشــــتـــركــــة لــــلـــمــــدربـــ

rديري إدارة مراكز ومعاهد التدريبHو
4 - تـــبـــادل اخلـــبـــرات في اجملـــاالت الـــفـــنـــيـــة من أجل
تــطـبــيق بـرامـج الـتــدريب (الـتــكــوين) وإجـراء الــدراسـات

rواالستثمارات

5 - تـبـادل الـدراسـات والــبـحـوث وغـيـرهـا من اHـواد
rونشرها rعلوماتية ذات الصلةHا

6 - االعــــتـــراف اHــــتــــبـــــادل بــــاHـــؤهـالت في اجملـــــاالت
rالتي يحددها الطرفان بحسب األولويات

7 - أي شـكل من أشـكال الـتـعاون في مـجـال التـعـليم
اHهني وفق برامج يتفق عليها الطرفان الحقا.

اHاداHادّة ة 3

ألجل تـنفـيـذ مـذكـرة الـتفـاهم هـذهr يـعـقـد �ـثـلون عن
الـطــرفـW اجــتــمـاعــات دوريـة بــالـتــنـاوب فـي كال الـبــلـدين
مرة على األقل كل سنـةr وذلك في إطار اللجنـة اHشتركة

اجلزائرية الكويتية.

وتهدف هذه االجتماعات إلى ما يأتي :

rذكرةH1 - وضع برامج تنفيذية لهذه ا

2 - تــقــد¢ اHــقــتــرحــات اخلــاصــة بــاإلجــراءات اHــالــيّــة
rتعلقة بتنفيذ هذه البرامجHواإلدارية والفنية ا

3 - اقـتراح مزيد مـن األنشطة الـتعاونـية في مجال
rهنيHالتدريب والتعليم ا

WـسـؤولـHا W4 - بـنـاء قــنـوات واتـصـال مــبـاشـرة بــ
Hتابعة تنفيذ هذه البرامج.

اHاداHادّة ة 4

1 - يــتــحــمل الــطــرف اHــرسل تــكــالــيف ســفــراألفـراد
اHـعــنـيــW بـتــنـفــيــذ أي مـهــمـة لــدى الـطــرف اآلخـرr ويــكـون

rضيفHحتمل نفقات اإلقامة والتنقل على الطرف ا
2 - يــكـون حتـمل الـنـفـقـات اHـتــعـلـقـة بـأوجه الـتـعـاون
األخـرى بــW الـطــرفـW احملــددة في الـفــقـــرة الــسـابــعـــة من
اHـادّة الــثـانـيــةr وفـقــا لـلــشـروط احملــددة في الـفــقـرة األولى

من هذه اHادّة.

اHاداHادّة ة 5

يــسـعى الــطـرفــان إلى تــسـويــة أي خالف يــنـشــأ حـول
تــــفــــســــيــــر أي من األحــــكــــام الـــواردة فـي هــــذه الـــبــــرامج أو

تنفيذه أو تطبيقهr بالطرق الودية.

اHاداHادّة ة 6
1 - تــدخل مــذكــرة الــتـفــاهـم هـذه حــيّــز الــتّــنــفـيــذ من
Wتــاريخ اإلشــعــار األخــيــر الـذي يــخــطــر فــيه أحــد الــطــرفـ
الـطــرف اآلخــر بـاســتـيــفــائه لـكــافــة اإلجـراءات الــقــانـونــيـة

rالالزمة لدخولها حيّز التّنفيذ
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2 - يـــجـــوز تــعـــديـل مــذكـــرة الـــتـــفـــاهم هـــذه �ـــوافـــقــة
الــطـــرفــW ويــدخـل هــذا الــتـــعــديـل حــيّــز الـــتّــنـــفــيــذ بـــنــفس

اإلجراءات اHشار إليها في الفقرة السابقة.
3 - تـظـل مـذكــرة الـتــفـاهم هــذه سـاريــة اHـفــعـول Hـدة
خمس (5) سـنوات وجتدد تـلقائيـا Hدة أو مدد �ـاثلة ما لم
يــخـطــر أحــد الــطــرفـW اHــتــعــاقــدين الــطـرف اآلخــر كــتــابـة
بـرغـبـته بـتـعـديـلـهـا أو إنـهـائـهـاr وذلك قـبل سـتـة (6) أشـهر

rعلى األقـل من تاريخ انتهائها
4 - إن إنــهــاء مــذكــرة الــتــفــاهم هــذه ســوف لـن يــؤثـر
عـلى أيـة برامـج تنـفـيذيـة أو اتـفاقـيـات خاصـة أو مـشاريع
أو أنـشـطـة أبـرمـت وفق هـذه اHـذكـرةr وسـوف تـظل نـافـذة
حــــتى يــــتم االنـــتــــهـــاء مـن تـــلك الــــبـــرامـج الـــتــــنـــفــــيـــذيـــة أو

االتفاقيات أو اHشاريع أو األنشطة.

وقــعـت في مـــديــنـــة الـــكــويـت يــوم األحـــد بـــتــاريخ 14
ربـيع الــثــاني عـام 1429 اHـوافق 20 أبــريل ســنـة 2008 من
نـسـخـتـW أصـلـيـتـW بـالـلـغـة الـعـربـيـةr ولـكـل مـنـهـمـا نـفس

احلجية القانونية.

يـرسم مـا يأتي :يـرسم مـا يأتي :

Wــــادّة األولى : ة األولى : يــــصـــدق عــــلى مــــذكـــرة الــــتـــفــــاهم بـــHــــاداHا
حـكــومــة اجلــمـهــوريّــة اجلــزائـريّــة الــدّ�ــقـراطــيّــة الــشّـعــبــيّـة
rوحـــكـــومــة دولــــة الـــكـــويت لـــلـــتـــعــاون فـي اجملـــال الــصـــحي
اHـوقـعـة بـاجلـزائـر في 12 أكـتـوبـر سـنـة r2010 وتـنـشر في
اجلـريـدة الـرّسـمـيّـة لـلـجـمـهـوريّـة اجلـزائـريّـة الـدّ�ـقـراطـيّـة

الشّعبيّـة.

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

حــــــرّر بـــــاجلــــــزائـــــر في 28 ربــــــيع الـــــثــــــاني عـــــام 1433
اHوافق 21 مارس سنة 2012.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة
ــــــــــــــــــــــــــــــ

مذكرة تفاهممذكرة تفاهم

بW حكومة اجلمهوريبW حكومة اجلمهوريّـة اجلـزائريـة اجلـزائريّـةـة
الدالدّ�قراطي�قراطيّـة الشـة الشّعبيعبيّـةـة

وحكومة دولة الكويتوحكومة دولة الكويت

للتعاون في اجملال الصحيللتعاون في اجملال الصحي

إن حـــكـــومــة اجلـــمــهـــوريّـــة اجلــزائـــريّــة الـــدّ�ـــقــراطـــيّــة
الـشّعبـيّـة وحـكومـة دولــة الكـــويتr اHشـار إليهـمــا فـيمـا

."Wبعد بـ"الطرف

تــأكـيــدا مــنـهــمــا عـلى تــعــــزيـــز الـعالقــات الــثـنــائــــيـة
بـــW الــبـلـــديـــن في كــافــــة اجملـــــاالت ومــنـهــــا الـتــعــــاون

rفي اجملــال الصحي

قد اتفقتا على ما يأتي :قد اتفقتا على ما يأتي :

اHاداHادّة ة األولىاألولى

يــقـــوم الــطــرفــــان بـتــشـجـــيـع وتـطــويـــر الــتـعــــاون
في مـجال الرعـاية الـصحـية والـعلوم الـطبـية والـتمريض

بهدف تبادل اخلبرة واHعرفة العلمية والفنية.

اHاداHادّة ة 2

سـيعـمل الـطرفـان على تـطـوير الـتعـاون في اجملاالت
ذات االهتمام اHشترك اآلتية :

rأ) اإلدارة الصحية

عن حكومةعن حكومة
اجلمهورية اجلزائريةاجلمهورية اجلزائرية
الد�قراطية الشعبيةالد�قراطية الشعبية

مراد مدلسيمراد مدلسي
وزير الشؤون اخلارجيةوزير الشؤون اخلارجية

عن حكومة دولة الكويتعن حكومة دولة الكويت
د. محمد صباح السالمد. محمد صباح السالم

الصباحالصباح
نائب رئيس مجلس الوزراءنائب رئيس مجلس الوزراء

ووزير اخلارجيةووزير اخلارجية

ـــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــ

مـرسوم رئـاسيمـرسوم رئـاسيّ  رقم   رقم 12-144 مـؤر مـؤرّخ في خ في 28  ربـيع الـثانيربـيع الـثاني
عـام عـام 1433 اHـوافق  اHـوافق 21 مــارس سـنـة  مــارس سـنـة r  r2012  يــتـضـميــتـضـمّن
الـــتــــصــــديق عــــلى مــــذكـــرة الــــتــــفـــاهـم بــــW حـــكــــومـــةالـــتــــصــــديق عــــلى مــــذكـــرة الــــتــــفـــاهـم بــــW حـــكــــومـــة
اجلـــمــهــورياجلـــمــهــوريّـــة اجلــزائــريـــة اجلــزائــريّـــة الــدـــة الــدّ�ــقــراطـــي�ــقــراطـــيّــة الــشــة الــشّـــعــبــيـــعــبــيّــةــة
وحــــكـــــومـــــة دولــــة الـــــكـــــويت لـــــلـــــتـــــعـــــاون فـي اجملــــالوحــــكـــــومـــــة دولــــة الـــــكـــــويت لـــــلـــــتـــــعـــــاون فـي اجملــــال
الــصــحيr اHــوقــعــة بــاجلـزائــر في الــصــحيr اHــوقــعــة بــاجلـزائــر في 12 أكــتــوبــر ســنـة أكــتــوبــر ســنـة

.2010

ــــــــــــــــــــــــــــــ

rإنّ رئيس اجلمهوريّة

rبناء على تقرير وزير الشؤون اخلارجيّة -

rادّة 77-11 منهHال سيّما ا rوبناء على الدّستور -

- وبــعــد االطّـالع عــلى مــذكــرة الــتـــفــاهم بــW حــكــومــة
اجلـمــهـوريّـة اجلــزائـريّـة الــدّ�ـقـراطــيّـة الـشّــعـبـيّــة وحـكـومـة
دولــــة الــــكـــويت لــــلـــتـــعــــاون في اجملـــال الــــصـــحيr اHــــوقـــعـــة

r2010 باجلزائر في 12 أكتوبر سنة



12 جمادي األولى عام   جمادي األولى عام  1433 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 820
4 أبريل سنة   أبريل سنة  2012 م م

rستشفياتHب) الرعاية الصحية با

ج) تـــــعـــــزيـــــز الـــــصـــــحـــــــة والـــــوقــــــايــــــة من األمــــــراض
rتوطنةHالسـارية و ا

د) الـــبـــحــوث الـــطــبـــيـــة والــعـــلــمــــــيـــة ذات االهــتــــمــام
rشتــركHا

هـ) اجملـــــــاالت األخـــــــرى ذات االهـــتــــمــــام اHــــشــــتـــــرك
التي �كن أن يقررهـا الطرفان.

اHاداHادّة ة 3

سيتعاون الطرفان من خالل :

rعلوماتHأ) تبادل ا

rWب) تبادل الوفود واالستشاري

ج) تــبـــــادل اخلــبــــرات بـشــأن الــقــضـــايـــا الــصــحــــيـة
rذات األولوية بالنسبة لكال البلدين

د) اHـشــاركـة في اHــؤتـمـرات الــطـبــيـة واالجـتــمـاعـات
rوورش العمل التي تنظم في أي من البلدين

Wهـ) مــشــــاريــع مــشــتـــركـــــة وتــــدريـب الــعـــــامــلــــ
في مــــجـــــاالت الــــرعــــايــــة الــــصــــحــــيــــة والــــعــــلــــوم الــــطــــبــــيــــة

الصيدالنية واHساندة والتمريض.

اHاداHادّة ة 4

يـتـبـادل الـطـرفـانr بـنـاء عـلى طـلـبـهـمـاr الـتـشـريـعـات
rالـــتي تــنــظم األنــشــطــة فـي مــجــــال الــرعــــايــة الــصــحــــيــة
فـــضال عـن اHـــعــــلـــومـــات واخلــــبـــرات فـي مـــجـــاالت الــــعـــلـــوم
الـطــبـيــة والـتـطــورات الـتــكـنـولــوجـيــة احلـديـثــةr واألجـهـزة

الطبـية احلديثـة.

اHاداHادّة ة 5

يــــقـــوم الـــطــــرفـــان بــــاجلـــهـــود احلــــثـــيــــثـــــة لـــتــــعـــــزيـــــز
الــــتــــعـــــــاون اHــــبــــاشــــــــر بــــW اHــــؤســـــســــــــات الــــطــــبــــــــيــــة
واHــراكــــز الــتـخــصــصــيــة في الـبــلــدين في اجملــــاالت ذات

االهتمــام اHشتـرك.

اHاداHادّة ة 6

يـشكل الـطرفان جلـنة عـمل مشـتركـة لتـفعـيل ما جاء
في بـنـود مـذكــرة الـتـفـاهم وجتـتـمــع الــلـجـنـــة بـالـتـنـــاوب
فـي الــبــلــدين مـــرة كـل عـــامr أو كــلــمـــا دعت احلــاجــــة لــذلك

.Wبناء على طلب أحد الطرف

اHاداHادّة ة 7

جـــمـــيـع الـــنـــفـــقـــات اHـــتـــرتـــبــــة عـــلى تـــبـــــادل زيـــــارة
الـــوفــــود الــــصـــحــــيــــةr �ـــا فـي ذلك الــــنــــقلr وتــــكــــــــــالــــيف
اHـــعـــيـــشـــــة ومـــصــــــاريف اإلقـــامـــــة تـــكـــــون عـــلى نـــفـــقـــــة

اجلهـــة الطالبــة.

اHاداHادّة ة 8

يــــــجـــــوز تـــــعــــديـل مــــذكـــــرة الــــتـــــفـــــاهم هـــــذه من خالل
اHــــــوافــــــقــــــة اخلـــــــطــــــيـــــة بــــــW الـــــطــــــرفـــــــrW وتـــــدخل هـــــذه
الــــتـــــعــــديالت حــــيـّــــز الــــنّــــفــــاذ وفــــقــــا لــــلــــمــــادّة (9) مـن هـــذه

االتفاقية.

اHاداHادّة ة 9

تــــدخل مــــذكـــرة الـــتــــفــــــاهــم هــــذه حـــيّـــز الـــنّـــفـــاذ من
Wتــاريخ اإلشــعــار األخــيــر الـذي يــخــطــر فــيه أحــد الــطــرفـ
الـــطـــرف اآلخـــر كــتـــابـــيـــا عـــبـــر الـــقــنـــوات الـــدبـــلـــومـــاســـيــة
بـــاســــتــــيـــفــــائه لــــكـــافــــة اإلجـــراءات الـــدســــتـــوريــــة الالزمـــة

لنفاذها.

تـــظل مـــذكـــرة الــتـــفـــاهـم هـــذه ســـاريـــة اHــــفـــعــــول
Hـــدة خــــمـس (5) ســــنــــوات مــن تــــاريخ نــــفـــاذهــــاr وجتــــدد
Wمـــا لـم يــخـــطــر أحــــــد الــطــرفــ rـــدد �ـــاثـــلــةH تــــلـــقـــائـــيــا
rالــطـــــرف اآلخـــــر كــــتـــــابــــيـــا بــــرغـــــبـــتـه فـي إنـــهــــائــهــا
وذلـــك قـــــــبــل مــــــــرور ســــــــتـــــــة (6) أشـــــــهـــــــر مـن تـــــــاريـخ

انـتـهائـهـا.

حـــــرّرت هــــذه اHـــــذكـــــرة فـي مــــديـــــنـــــة اجلــــــزائـــــر يــــوم
الـثالثـــاء بـتاريخ  4 ذي الـقــعــــدة عـــام 1431 اHـوافـق 12
Wأصـــــلــــيـــــتـــ Wأكــــــتــــــوبـــــــر ســـــــنـــــة 2010 مــن نـــــســـــخـــــتـــ
بــــالـــــلــــغـــــــة الـــعـــــربــــيـــةr ولــــكــل مــــنـــهــــمـــا نــــفس احلــــجـــيـــة

القانونية.

عن حكومة اجلمهوريةعن حكومة اجلمهورية
اجلزائريةاجلزائرية

الد�قراطية الشعبيةالد�قراطية الشعبية
د. جمال ولد عباسد. جمال ولد عباس

وزير الصحة والسكانوزير الصحة والسكان
وإصالح اHستشفياتوإصالح اHستشفيات

عن حكومة دولة الكويتعن حكومة دولة الكويت

د. محمد صباح السالمد. محمد صباح السالم

الصباحالصباح

نائب رئيس مجلس الوزراءنائب رئيس مجلس الوزراء

ووزير اخلارجيةووزير اخلارجية
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مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّةمراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة
جـــمـــادى مــــرســــوم تـــنــــفــــيــــذيمــــرســــوم تـــنــــفــــيــــذي رقــم  رقــم 12 -  - 157 مــــؤرخ في  مــــؤرخ في 9 جـــمـــادى 
r2012 ــــــوافق أوّل أبـــــريـل ســـــنـــــة ل أبـــــريـل ســـــنـــــةHــــــوافق أو اHاألولى عـــــام األولى عـــــام 1433 ا
يـــتــضــمن إنــشـــاء الــلــجــنـــة يـــتــضــمن إنــشـــاء الــلــجــنـــة اHــتــخــصـــصــة في اإلعــانــةاHــتــخــصـــصــة في اإلعــانــة
والــتـــمــويل بـــعــنـــوان الــصـــنــدوق الــوطـــني لـــلــتــراثوالــتـــمــويل بـــعــنـــوان الــصـــنــدوق الــوطـــني لـــلــتــراث

الثقافي ويحدد كيفيات منحهما.الثقافي ويحدد كيفيات منحهما.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

rإنّ الوزير األول
 rبنـــــاء عــلى تقرير وزيـــرة الثقافــــة -

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

- و�ـــــــــقـــــــــتـــــــــضـى األمـــــــــر رقم 75-59 اHـــــــــؤرخ في 20
رمــــضــــان عــــام 1395 اHــــوافق 26 ســــبـــــتــــمــــبـــــر ســــنــــة 1975

rتممHعدل واHا rتضمن القانون التجاريHوا
- و�قتضى القانون رقم 84-17 اHؤرخ في 8 شوال
Wـتـعـلق بـقـوانـHـوافق 7 يـولـيــو سـنـة 1984 واHعـام 1404 ا

rتممHعدل واHا rاليةHا
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 90-21 اHــــؤرخ في 24
مــحــرم عــام 1411 اHــوافق 15 غــشت ســنــة 1990 واHــتــعــلق

rتممHعدل واHا rباحملاسبة العمومية
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 98-04 اHــــؤرخ في 20
صــفــر عـام 1419 اHـوافق 15  يــونــيــو ســنـة 1998 واHــتــعـلق

 rبحماية التراث الثقافي
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 99-11 اHــــؤرخ في 15
رمـــــضـــــان عـــــام 1420 اHـــــوافق 23 ديـــــســـــمـــــبـــــر ســـــنــــة 1999
واHــتـضـمن قــانـون اHــالـيـة لــسـنـة r2000 ال سـيــمـا اHـادة 89

rمنه
- و�ـقــتـضـى الـقــانـون رقم 05-16 اHـؤرخ في 29 ذي
الـــــقـــــعـــــدة عـــــام 1426 اHـــــوافق 31 ديــــــســـــمـــــبــــــر ســـــنـــــة 2005
rـتـمـمHعــدل واHا r2006 الــيـة لســنةHتــضمن قــانـون اHوا

rادة 69 منهHال سيما ا
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 10-13 اHــــؤرخ في 23
مــــــحــــــرم عــــــام 1432 اHــــــوافق 29 ديــــــســــــمــــــبــــــر ســــــنــــــة 2010
واHــتـضـمن قــانـون اHــالـيـة لــسـنـة r2011 ال سـيــمـا اHـادة 74

rمنه
- و�ــــقـــتــــضى الــــقــــانـــون رقم 11-11  اHــــؤرخ في 16
شعـبان عام 1432 اHوافق 18 يولـيو سنة 2011 واHـتضمن
قــانـون اHــالـيـة الــتـكـمــيـلي لــسـنـة r2011 ال سـيــمـا اHـادة 48

           rمنه

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

rأعضاء احلكومة Wتضمن تعيH2010 وا

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 06-239 اHؤرخ
في 8 جــمـــادى الــثــانــيــة عــام 1427 اHــوافق 4 يـــولــيــو ســنــة
2006 الـــذي يــحـــدد كـــيــفـــيـــات ســـيــر حـــســـاب الــتـــخـــصــيص

اخلــاص رقم 123-302 الــذي عــنــوانه "الــصــنــدوق الــوطــني
rتمّمHعدّل واHا r"للتراث الثقافي

rو بعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم ما يأتي  :يرسم ما يأتي  : 

اHـــــاداHـــــادّة األولى  : األولى  : يـــــهــــدف هـــــذا اHـــــرســـــوم إلـى إنـــــشــــاء
الـــلـــجــنـــة اHـــتـــخــصـــصـــة في اإلعـــانـــة والــتـــمـــويل بـــعـــنــوان
الــصــنــدوق الــوطــني لــلــتــراث الـثــقــافي ويــحــدد كــيــفــيـات

منحهما .
الفصل األولالفصل األول

اللجنة اHتخصصة في اإلعانة والتمويل اللجنة اHتخصصة في اإلعانة والتمويل 

اHـاداHـادّة ة 2  :   : تـنـشـأ لدى الـوزيـر اHـكلف بـالـثـقافـةr جلـنة
مــتــخــصــصــة فـي اإلعــانــة والــتــمــويل بــعــنــوان الــصــنــدوق
الـــوطـــنـي لـــلـــتـــراث الــــثـــقـــافيr  وتــــدعى في صــــلب الـــنص

"اللجنة".
تـكـلف اللـجـنة بـدراسـة اHلـفـات اHؤهـلة لـلـدعم اHالي
وكـــذا طــــلــــبــــات اإلعـــانــــة r وإبــــداء الــــرأي فــــيـــهــــا بــــعــــنـــوان

الصندوق الوطني للتراث الثقافي. 
تـنـدرج أشـغــال الـلـجـنـة في إطــار األولـويـات الـعـامـة
لـســيــاســة اإلعــانـة عــلى حــفظ  الــتــراث الــثــقــافي الــوطـني
واحملـافــظـة عـلــيه وتـثـمــيـنه الـتي يــقـررهـا الــوزيـر اHـكـلف

بالثقافة.

اHـاداHـادّة ة 3  :   : تـتـكـون اللـجـنـة من خـمـسة (5) أعـضاء من
بينهم الرئيس.

حتــدد الــقــائــمــة االســمــيــة ألعــضــاء الــلــجــنــة واألمــانــة
�قرر من الوزير اHكلف بالثقافة.

يعـW أعـضـاء اللـجـنـة Hدة  ثالث  (3)  سـنـوات قـابـلة
للتجديد مرة واحدة.

اHاداHادّة ة 4  :   : يتم اخـتيار أعـضاء الـلجنـة بحكم كـفاءتهم
في مجال حفظ التراث الثقافي الوطني وتثمينه.
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rبــأي شــخص من شـأنه Wــكن الــلـجــنــة أن تـسـتـــعـ�
بــــحــــكم كــــفــــاءاته و/أو االهــــتــــمـــام الــــذي يــــولــــيه لــــلــــتـــراث

الثقافي الوطنيr أن يساعدها في أشغالها.

5  :   :  يــــلـــزم أعـــضـــاء الــــلـــجـــنـــة �ــــراعـــاة ســـريـــة اHــاداHــادّة ة 
مداوالتهم.

وال �ـكنهمr خالل مـدة عضويتـهمr الترشح لـلحصول
عـلى اإلعــانـة كـمـا يـجب أن ال تـكــون لـهم عالقـة عـضـويـة أو
WـــتـــرشـــحـــHمـــصــــلـــحـــة مـــبـــاشـــرة أو غـــيـــر مـــبــــاشـــرة مع ا

للحصول على اإلعانة.

اHـاداHـادّة ة 6  :   : تــعـد الــلــجـنــة  نـظــامـهــا الــداخـلي وتــصـادق
عليه.

ويــوافق  عــلـى الـنــظــام الــداخــلي �ــقــرر مـن الــوزيـر
اHكلف بالثقافة.

يحدد النظام الداخليr على اخلصوص ما يأتي :
rكيفيات تكوين ملفات طلب اإلعانات ودراستها -
- اHــعــايـيــر الــضــروريـة لــلــتـعــبــيـر عـن آراء الـلــجــنـة

rطبقةHواجلداول ا
rدورية االجتماعات -

rناقشاتHنظام ا -
rداوالتHقواعد ا -

- الـــقــواعـــد الــتـــأديـــبــيـــة اHــتـــعـــلــقـــة بــاالنـــضـــبــاط في
االجتماعات. 

يتولى الـرئيس تـنسيق أعـمال الـلجنـة ويسـهر على
تطبيق النظام الداخلي ويوجه اHناقشات .

كـــمــا يــشـــرف عــلـى حتــضــيـــر االجــتـــمــاعــات ويـــســطــر
جدول األعمال ويرسل االستدعاءات إلى أعضاء اللجنة .

اHـاداHـادّة ة 7  :   : تـتـولى مـصـالح الـوزارة اHـكـلـفـة بـالـثـقـافة
أمانة اللجنة. 

اHـاداHـادّة ة 8  :   : يـســـتـفـيد أعـضــاء الـلـجــنـة مــن مــكــافـآت
ال �كن أن تـقل عن عشـرة آالف دينار (10.000 دج) في كل

جلسة.

 تـدفع هـذه اHـكـافـآت ألعـضـاء الـلـجـنـة احلـاضـرين في
االجتماعات على أساس محاضر اHداوالت. 

 �ــكن حتـيـW مـبـالـغ اHـكـافـآت اHـنـصــوص عـلـيـهـا في
هذه اHادة في أجل ال �كن أن يقل عن ثالث (3) سنوات. 

ال يـستـفيـد عضـو اللـجنة الـذي له صـفة اHوظـف قيد
اخلدمة من اHكافأة اHنصوص عليها في هذه اHادة.

حتــدد كــيــفــيــات مـــنح  اHــكــافــآت  وحتـــيــيــنــهــا بــقــرار
مـشــتــرك بــW الـوزيــر اHــكـلـف بـاHــالــيـة والــوزيــر اHــكـلف

بالثقافة.

الفصل الثانيالفصل الثاني
 كيفيات منح اإلعانة  كيفيات منح اإلعانة 

اHــاداHــادّة ة 9  :   : يــفــتـح الــتــمــويـل من الــصــنـــدوق الــوطــني
Wالـعــمـومـيـ Wلـلـتـراث الــثـقـافي لــلـمـسـتــفـيـدين الـوطــنـيـ
واخلـــواص إلجنــاز األعـــمــال واHـــشـــاريع احملــددة فـي قــائـــمــة
نــفـــقــات حــســاب الــتـــخــصــيص اخلــاص رقم 123-302 الــذي

عنوانه "الصندوق الوطني للتراث الثقافي".

اHــــاداHــــادّة ة 10  :   :  يــــتــــكــــون  اHــــســــتــــفــــيــــدون الــــوطــــنــــيـــون
الـعــمــومـيــون واخلــواص من الــصـنــدوق الــوطـني لــلــتـراث

الثقافي من :

Wاخلــاضــعـ WــعــنـويــHأو ا Wاألشــخــاص الـطــبــيــعـيــ -
للقـانون اخلاص اHالـكH Wمتلـكات ثقافـية عقاريـة محمية
بعنوان القانون رقم 98-04 اHؤرخ في 20 صفر عام 1419
اHـوافق 15 يـونـيــو سـنـة 1998 واHـتــعـلق بــحـمـايــة الـتـراث

rالثقافي

- اHـؤسسـات والهـيـئات الـعمـومـية اHـكلـفـة بتـسيـير
الـتـراث الـثـقــافي الـوطـني واسـتـغاللـه  وحـمـايـته وحـفـظه

r وترميمه وتثمينه

rمكتشفي �تلكات ثقافية -

- الــفــاعــلــW فـي اجملــتــمع اHــدني وجــمــعــيــات تــرقــيــة
التراث الثقافي وتثمينه.

11  :   : تـــرسل طــــلـــبـــات احلــــصـــول عـــلـى تـــمـــويل اHــاداHــادّة ة 
الـصــنـدوق الـوطـني لـلـتـراث الـثــقـافي مـرفـقـة �ـلف يـضم
كل اHــعـــلــومـــات إلى الــوزيـــر اHــكـــلف بــالـــثــقــافـــة. وتــوضع
استـمـارة ªوذجـيـة تشـمل مـكونـات اHلف والـوثـائق التي

يجب توفيرها حتت تصرف أصحاب الطلبات.  

اHــاداHــادّة ة 12  :   :  تـــســـجل األمـــانـــة مـــلـــفـــات طـــلب اإلعـــانـــة
حـسب الــتـرتــيب الــزمـني لــورودهـاr فـي سـجل اســتـقــبـال

مرقم ومؤشر عليه بعد التحقق من مطابقتها.
وتسلّم اHودع وصل إيداع.

تـــقــدم األمـــانــة مـــلــفــات طـــلب اإلعـــانــة لــلـــجــنـــة قــصــد
دراستها.

عـنـدمـا يـكــون صـاحب الـطـلب قــد اسـتـفـاد  من إعـانـة
الصـندوق من قبلr تعـلم األمانة الـلجنة بـالكيـفيات التي

»  استعمالها بها.
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وتـعـلم أمـانـة الـلـجـنـة بـانـتـظـامr أعـضـاء الـلـجـنة عـلى
التطورات التي تطرأ على اHشاريع اHدعمة.

اHـاداHـادّة ة 13  :   :  تـدلي الـلجـنـة بـرأيـهـاr حـسب احلـالةr في
جانب أو أكثر من اجلوانب اآلتية:

rرشح لإلعانةHشروع اHجودة ا -
rرشحة للتمويلHأهمية العملية ا -

- الـقـيـمـة الـتـراثـيـة والـتـاريــخـيـة لـلـمـمـتـلك اHـرشح
r للتمويل

rنتظرةHالتأثيرات االجتماعية الثقافية ا -
- فعالية منح اإلعانة.

ويـــطـــلـب من الـــلــــجـــنــــة اإلدالء بـــكل رأي أو تــــوصـــيـــة
للوزير اHكلف بالثقافة. 

اHـاداHـادّة ة 14  :   :  تـدلـي الـلــجــنـة بــعـد الــتــداولr  بـرأي من
اآلراء اآلتية :

rوافقة على الطلبHا -
rقبول الطلب مع حتفظات -

- تـعـلـيق دراسـة الـطـلب في انـتـظـار تـقـد¢ الـوثـائق
rأو التبريرات التكميلية

- الرفض النهائي اHبرر. 

اHـاداHـادّة ة 15  :   :  يـرسل مـحـضـر مـداوالت الـلـجـنـة مـوقـعـا
إلى الوزير اHكلف بالثقافة.

يـــــدون مــــحــــضـــــر اHــــداوالت فـي ســــجل خـــــاص مــــرقم
ومـؤشر عـلـيه. و يـجب أن ال يـحتـوي هـذا الـسـجل على أي

تشطيب أو إضافات.

اHـاداHـادّة ة 16  :   :  يـصـدر الــوزيـر اHـكـلـف بـالـثـقــافـة مـقـرر
منح اإلعانة وكذا مبلغها باالستناد إلى رأي اللجنة. 

اHـاداHـادّة ة 17  :   : تـبلّـغ األمانـة اHـتـرشـحـW بـالـرد اخملصص
لطلبهم عن طريق البريد.

و�كن اHتـرشح r في حالة الرفض r تـقد¢ طعن لدى
الوزير اHكلف بالثقافة .

وفي هـذه احلالـة r �ـكن الـوزير اHـكـلف بـالثـقـافة أن
يطلب من اللجنة إعادة دراسة اHلف .

اHاداHادّة ة 18  :   :  حتدد شروط وكيـفيات استعمال اإلعانة
أو الـتــمـويل في اتــفـاقــيـة تــبـرم بــW اHـســتـفــيـد والـوزارة

اHكلفة بالثقافة. 
ويجب أن تبرز االتفاقيةr على اخلصوص ما يأتي :

rستفيدHواجبات ا -

rكيفيات تسليم اإلعانة -

rشروعHآجال إجناز ا -

rكيفيات متابعة  استعمال اإلعانة -

rكيفيات مراقبة استعمال اإلعانة -

- الـتــدابيـر اHــطبـقـة في حالـة اسـتعـمـال اإلعانـة �ا
ال يطابق أحكام هذا اHرسوم واالتفاقية.

الفصل الثالثالفصل الثالث
مراقبة استعمال اإلعانة مراقبة استعمال اإلعانة 

اHاداHادّة ة 19  :   :  يجب أن تصب اHبالغ اHمنوحة بعنوان
اإلعـانـة أو الـتـمـويل  في حـسـاب بـنـكي خـاص يـفـتح بـاسم

اHستفيد.

اHـاداHـادّة ة 20  :   :  يــخـضـع اسـتــعــمــال اإلعـانــة أو الــتــمـويل
اHمنوحW  إلى مراقـبة الوزارة اHكلفة بالثقافة. ويلتزم

اHستفيد باالمتثال لذلك.

في حــالــة عــدم احـــتــرام اHــســتــفــيــد لـــواجــبــاتهr �ــكن
الوزير اHكلف بـالثقافة أن يقـرر إما وقف اإلعانة ريثما
يــقــدم اHــســتــفــيــد مــبــرراتهr أو يــعــلـن إلــغــاءهــا واHــطــالــبـة

بتسديد اHبالغ التي سبق دفعها.

كـمـا �ـكن الوزيـر اHـكلـف بالـثـقافـةr في حـالـة الغش
أو إخالل اHستفيـد اجلسيم أو اHتكرر بواجباتهr أن يقرر
إقصـاء اHسـتـفيـد نهـائيـا من أيـة قابـليـة ألي دعم مالي من

الصندوق الوطني للتراث الثقافي.

21  :   :   تـــرسل الــــلـــجـــنــــة إلى الـــوزيــــر اHـــكـــلف اHــاداHــادّة ة 
بــالــثــقــافــة تــقــريــرا ســنــويـــا حتــلــيــلــيــا حــول اإلعــانــة الــتي

�نحها الصندوق.

الفصل الرابع الفصل الرابع 
أحكام خاصة باخملصصاتأحكام خاصة باخملصصات

اHــاداHــادّة ة 22  :   :  تـــخـــضع الـــعـــمـــلــيـــات اHـــمـــولـــة بـــعـــنــوان
مـخـصـصــات اHـؤسـســات حتت الـوصـايــةr طـبـقــا لـلـمـادة 74
من الـــقـــانــون رقم 10-13 اHــؤرخ في 23 مـــحـــرم عــام 1432
اHـوافق 29 ديـسـمـبـر سـنة 2010 واHتـضـمن قـانـون اHـالـية
r إلى دراسة للجـنة صندوق التراث الثقافي r2011 لسنة

بناء على طلب وزير الثقافة .

وتــــبــــدي الــــلـــجــــنــــة رأيــــا مــــعــــلال فــــيــــمــــا يــــخـص هـــذه
العمليات وترسله إلى وزير الثقافة.
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الفصل اخلامسالفصل اخلامس
أحكام نهائيةأحكام نهائية

23  :   :  تــــلـــغـى جـــمــــيع  األحــــكـــام اخملــــالـــفــــة لـــهـــذا اHــاداHــادّة ة 
اHرسوم.

اHـــــاداHـــــادّة  24  :  :  يـــــنــــــشــــــر هـــــذا اHــــــرســــــوم في اجلــــــريـــــدة
الرّسميّة للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــــــرّر بــــــاجلــــــزائــــــر في 9 جــــــمـــــــادى األولى عــــــام 1433
اHوافق أوّل أبريل سنة 2012.

أحمد أويحيىأحمد أويحيى
ـــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــ

جـــمـــادى مــــرســــوم تـــنــــفــــيــــذي مــــرســــوم تـــنــــفــــيــــذي رقــم رقــم 12 -  - 158 مــــؤرخ في  مــــؤرخ في 9 جـــمـــادى 
r2012 ــــــوافق أوّل أبـــــريـل ســـــنـــــة ل أبـــــريـل ســـــنـــــةHــــــوافق أو اHاألولى عـــــام األولى عـــــام 1433 ا
يتـضمن إنـشاء اHـدرسـة العـليـا للـضمـان االجتـماعييتـضمن إنـشاء اHـدرسـة العـليـا للـضمـان االجتـماعي

وتنظيمها وسيرها.وتنظيمها وسيرها.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

rإنّ الوزير األول
- بــنــاء عــلـى الــتــقــريــر اHــشــتـــرك بــW وزيــر الــعــمل
والـتشـغـيل والـضمـان االجـتـماعي ووزيـر الـتعـلـيم الـعالي

rوالبحث العلمي
-  وبــنـــاء عــلى الـــدســتـــورr ال ســيـــمــا اHـــادتــان 85 -3

rو125 (الفقرة 2) منه
- و�ـقــتـضـى الـقــانـون رقم 99-05 اHـؤرخ في 18 ذي
احلــجــة عـام 1419 اHـوافق 4 أبــريل ســنـة 1999 واHــتــضـمن

rتممHعدل واHا rالقانون التوجيهي للتعليم العالي
-  و�ــــــــقــــــــتــــــــضـى األمــــــــر رقم 06-03 اHــــــــؤرخ في 19
جــمــــادى الــثـــانــيــة عـــام 1427 اHـــوافـق 15 يــــولـــيــو ســـنـــة
2006 واHـــتــــضـــمن الــــقـــانـــون األســــاسي الـــعــــام لـــلـــوظــــيـــفـــة

 rالعمومية
- و�ــــقـــتــــضـى اHـــرســــوم رقم 83-363 اHــــؤرخ في 15
شـعــبــان عـام 1403 اHــوافق 28 مـايــو ســنـة 1983 واHــتــعـلق
�ـمــارسـة الــوصــايـة الــتــربـويــة عـلـى مـؤســسـات الــتــكـوين

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

rأعضاء احلكومة Wتضمن تعيH2010 وا

- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 92-07 اHـؤرخ
في 28 جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1412 اHــوافق 4 يــنــايــر ســنـة
1992 واHــتـــضــمن الــوضع الـــقــانــوني لــصـــنــاديق الــضــمــان

االجـــــتــــــمـــــاعـي والـــــتـــــنـــــظــــــيم اإلداري واHــــــالي لــــــلـــــضـــــمـــــان
rاالجتماعي

- و�ـقـتـضى اHـرسوم الـتـنـفـيذي رقم 99-244 اHـؤرخ
في 21 رجب عـام 1420 اHـوافق 31 أكـتـوبـر سـنة 1999 الـذي

 rيحدد قواعد إنشاء مخبر البحث وتنظيمه وسيره
- و�ـقـتـضى اHـرسوم الـتـنـفـيذي رقم 99-258 اHـؤرخ
في 8 شعبان عام 1420 اHوافق 16 نوفمبر سنة 1999 الذي
يــحـــدد كـــيــفــيــات �ــارسـة اHــراقــبــة اHــالــيــة الــبــعــديـة عــلى
اHؤسسة العمـومية ذات الطابع العـلمي والثقافي واHهني
واHؤسسـة العمـوميـة ذات الطابع الـعلـمي والتـكـنـولوجـي

rتممHعدل واHا rوهـيـئات البحث األخرى
- و�ــــقـــتـــضى اHـــرســـوم الــــتـــنـــفـــيـــذي رقم 196-2000
اHـؤرخ في 23 ربـيع الــثــاني عـام 1421 اHـوافق 25 يــولــيـو
ســـنــة 2000 الـــذي يــحـــدد كـــيــفـــيـــات االســتـــعـــمــال اHـــبـــاشــر
لـلمـداخيل النـاجتة عن نـشاطـات اHؤسـسة الـعمـومية ذات

rهنيHالطابع العلمي والثقافي وا
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 05-500 اHؤرخ
في 27 ذي الـــقـــعـــدة عــام 1426 اHــوافق 29 ديـــســمـــبـــر ســـنــة
2005 الـذي يـحـدد مــهـام اHـدرسـة خـارج اجلـامـعـة والـقـواعـد

rادة 4 منهHال سيما ا rاخلاصة بتنظيمها وسيرها

rوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي : 

اHـاداHـادّة األولى :ة األولى : تــطـبــيـقـا ألحــكـام اHـادة 4 من اHـرسـوم
الـــتـــنـــفـــيـــذي  رقم 05-500 اHــؤرخ في 27 ذي الـــقـــعـــدة عــام
rـــذكـــور أعالهHــــوافق 29 ديـــســــمـــبــــر ســـنـــة 2005 واH1426 ا

يـهـدف هـذا اHــرسـوم إلى إنـشـاء اHـدرسـة الــعـلـيـا لـلـضـمـان
االجـــــتــــمـــــاعي الـــــتي تـــــدعـى في صـــــلب الـــــنص "اHـــــدرســــة"

وحتديد تنظيمها وسيرها.

اHـــــاداHـــــادّة ة 2 : : تـــــوضـع اHـــــدرســـــة حتت وصـــــايـــــة الـــــوزيـــــر
اHكلف بالضمان االجتماعي.

ويـتـولى الـوزيـر اHـكـلف بـالـتـعـلـيم الـعـالي والـبـحث
الـعــلـمي الـوصــايـة الــبـيـداغــوجـيـة بــاالشـتــراك مع الـوزيـر
اHـكلـف بالـضـمـان االجتـمـاعيr طـبـقا ألحـكـام اHـرسوم رقم
83-363 اHـؤرخ في 15 شـعـبـان عـام 1403 اHـوافق 28 مـايـو

سنة 1983 واHذكور أعاله.

اHاداHادّة ة 3 : : يكون مقر اHدرسة �دينة اجلزائر.

4 :  : زيـادة على اHـهام الـعـامة احملــددة في اHــواد اHاداHادّة ة 
5 و6 و7 من اHـــرســــــوم الــتـــنـــفـــيــذي رقــم 05-500 اHــؤرخ
فــي 27 ذي الــقــعــدة عــام 1426 اHــوافق 29 ديــســمــبــر ســنــة
2005 واHـذكــور أعالهr تـتــولى اHـدرســة اHـهـمــة الـرئـيــسـيـة

في الــــتــــكــــوين الــــعــــالي والــــبــــحث الــــعــــلــــمي والــــتــــطــــويـــر
التكنولوجي في مجال الضمان االجتماعي.
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وتكلف بهذه الصفةr علـى اخلصوصr �ا يأتي :
- ضــــمــــان تــــكـــويـن مــــســــتـــخــــدمـي الــــتـــأطــــيــــر الــــذين
�ــارســون عـــلى مــســتـــوى هــيــئــات ومــؤســـســات الــضــمــان

 rاالجتماعي
Wـــتــواصـل إلطــارات الــقـــطــاعــHضـــمــان الــتـــكــوين ا -

rهنيةHنظمات اHالعام واخلاص وكذا أعضاء ا
- الــقـــيــام بـــالـــدراســات واألبـــحــاث اخلـــاصــة �ـــســائل

rالضمان االجتماعي
- تنظيم الندوات واHلتقيات والتظاهرات العلمية

rواضيع ذات الصلة مع مهامهاHتعلقة باHوالتقنية ا
- تـــنــفـــيــذ نـــشـــاطــات الـــتـــعــاون اإلقـــلـــيــمـي والــدولي

  rللتكوين والبحث في مجال الضمان االجتماعي
- نـشر اHؤلفات والـدوريات اHتعـلقة بالـتخصصات

اHدرّسة والدراسات واألبحاث التي تنجزها اHدرسة.

rوجب مـرسوم� Wيعـ rدرسـة مديـرHادّة ة 5 : : يديـر اHاداHا
بنـاء على اقتـراح من الوزير اHـكلف بالـضمان االجـتماعي
حسب األولوية من بـW األساتذة اHنتمW إلى رتبة أستاذ

أو من بW األساتذة احملاضرينr إذا تعذر ذلك.
ويـســاعــده أمـW عــام وثالثـة (3) مــديـريـن مــسـاعــدين
ومـــديـــر اHــكـــتـــبــةr ويـــعـــيــنـــون بـــقــرار مـن الــوزيـــر اHـــكــلف
بالضمان االجتماعي بناء على اقتراح من مدير اHدرسة.

وتنهى مهامهم حسب األشكال نفسها.

اHاداHادّة 6 : : زيادة علـى األعضاء اHـذكورين في اHادة 10
مـن اHـــرســـوم الـــتـــنـــفـــيـــذي رقم 05-500 اHــؤرخ في 27 ذي
القـعدة عام 1426 اHوافق 29 ديسـمبر سنة 2005 واHذكور

أعالهr يضم  مجلس إدارة اHدرسة :
rرئيسا rكلف بالضمان االجتماعيHثل الوزير ا� -

 rثل وزير الدفاع الوطني� -
- �ــثل الـوزيــر اHــكـلف بــالـتــعـلــيم الــعـالي والــبـحث

rالعلمي
  rكلف بالصحةHثل الوزير ا� -

- اHــديـــر الــعـــام لـــلــصـــنــدوق الـــوطـــني لـــلــتـــأمــيـــنــات
rاالجتماعية للعمال األجراء

- اHــــديــــر الـــــعــــام لــــلــــصــــنــــدوق الــــوطــــني لــــلــــضــــمــــان
rاالجتماعي اخلاص بغير األجراء

rدير العام للصندوق الوطني للتقاعدHا -
- اHـــديــر الـــعــام لـــلـــصــنـــدوق الـــوطــنـي لــلـــتـــأمــW عن

rالبطالة
- اHــــديـــر الــــعـــام لــــلــــصـــنــــدوق الـــوطــــني لــــتـــحــــصـــيل

rاشتراكات الضمان االجتماعي

- اHديـر الـعـام لـلـصـندوق الـوطـني لـلـعـطل اHـدفـوعة
األجــر والـبــطــالــة  الــنـاجــمــة عن ســوء األحــوال اجلــويـة في

قطاعات البناء واألشغال العمومية والري. 

حتدد القائـمة االسمية ألعضاء مجلس اإلدارة بقرار
مـن الـــوزيـــر اHـــكـــلف بـــالـــضـــمـــان االجـــتـــمـــاعي بـــنـــاء عـــلى

اقتراح من السلطات التي ينتمون إليها.

ويتولى مدير اHدرسة أمانة مجلس اإلدارة.

اHـاداHـادّة ة 7 : :  تـنـشـأ أقـسـام ومـخـابـر اHـدرسـة بـقـرار من
الــوزيــر اHــكـلـف بـالــضــمــان االجــتــمـاعـي طـبــقــا لــلــتـشــريع

والتنظيم اHعمول بهما.

يــعــW رئــيس الـــقــسم Hــدة ثالث (3) ســنـــوات قـــابـــلــة
لــلــتــجــديـد مــرة واحــدةr من بــW األســاتـذة الــبــاحــثـW ذوي
أعـــــلى رتـــــبــــة بـــــقـــــرار من الـــــوزيـــــر اHــــكـــــلـف بــــالـــــضـــــمــــان

االجتماعي بناء على اقتراح من مدير اHدرسة.   

اHاداHادّة ة 8 :  : يـحدد الـتـنظـيم اإلداري للـمـدرسة وطـبيـعة
اHـصالح التـقنـية وتنـظيـمهاr بـقرار مـشترك بـW الوزير
اHــكـلف بــالـضــمـان االجــتـمــاعي والــوزيـر اHــكـلف بــاHـالــيـة

والسلطة اHكلفة بالوظيفة العمومية.  

اHــاداHــادّة ة 9 : :  حتــدد الـــقــائـــمــة االســمـــيــة ألعــضـــاء اجملــلس
الـعـلـمي وقـائــمـة أعـضـاء الـلـجـنـة الـعــلـمـيـة لـقـسم اHـدرسـة

�وجب قرار من الوزير اHكلف بالضمان االجتماعي.

10 : :  يـــــــنــــــشــــــر هــــــذا اHــــــرســــــوم فـي اجلــــــريــــــدة اHـــــاداHـــــادّة  
الرّسمـيّة للجـمـهوريّة اجلـزائريّة الدّ�ـقراطيّة الشّعبيّة.

حـــــــرّر بــــــاجلــــــزائــــــر في 9 جــــــمـــــــادى األولى عــــــام 1433
اHوافق أوّل أبريل سنة 2012.

أحمد أويحيىأحمد أويحيى
ـــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــ

جـــمـــادى مــــرســــوم تـــنــــفــــيــــذي مــــرســــوم تـــنــــفــــيــــذي رقــم رقــم 12 -  - 159 مــــؤرخ في  مــــؤرخ في 9 جـــمـــادى 
r2012 ــــــوافق أوّل أبـــــريـل ســـــنـــــة ل أبـــــريـل ســـــنـــــةHــــــوافق أو اHاألولى عـــــام األولى عـــــام 1433 ا
Wــبــــرمــة بـــHاWــبــــرمــة بـــHيـــــحـــدد االتـــــفـــاقــــيـــة  الــــنــــمــــوذجــــيـــةيـــــحـــدد االتـــــفـــاقــــيـــة  الــــنــــمــــوذجــــيـــة ا
Wهــــيــــئـــات الــــضـــمـــان االجــــتـــمـــاعـي والـــبـــصــــاراتـــيـــWهــــيــــئـــات الــــضـــمـــان االجــــتـــمـــاعـي والـــبـــصــــاراتـــيـــ

.Wالنظاراتي.Wالنظاراتي
ــــــــــــــــــــــــــــــ

rإنّ الوزير األول

- بــــنــــاء عــــلـى تــــقــــريــــر وزيـــــر الــــعــــمل والـــــتــــشــــغــــيل
rوالضمان االجتماعي

- وبـناء على الـدستـورr ال سيمـا اHادتان 85-3 و125
r(الفقرة 2) منه
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- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 83-11 اHــــؤرخ في 21
رمـضـان عام 1403 اHـوافق  2 يـولـيـو سـنـة 1983 واHــتـعـلق
بالتأمينات االجتماعيةr اHعدل واHتممr ال سيما اHادة 60

rمنه

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

rتممHعدل واHا rتعلق بحماية الصحة وترقيتهاHوا
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 08-04 اHــــؤرخ في 15
مـحـرم عام 1429 اHـوافق 23 يـنـايـر سـنـة 2008 واHـتـضمن

rالقانون التوجيهي للتربية الوطنية
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 08-08 اHــــؤرخ في 16
صــفــر عـام 1429 اHـوافق 23 فــبـرايــر ســنـة 2008 واHــتــعـلق

 rنازعات في مجال الضمان االجتماعيHبا
- و�ــــــقــــــتــــــضى اHــــــرســــــوم رقم 84-27 اHــــــؤرّخ في 9
جــمــادى األولى عــام 1404 اHــوافق 11 فــبـــرايــر ســـنــة 1984
الذي يحـدد كيفـيات تـطبيق الـعنـوان الثاني من الـقانون
رقم 83-11 اHــــؤرخ في 21 رمــــضــــان عــــام 1403 اHــــوافق 2
rــتــعــلق بــالـتّــأمــيــنــات االجـتــمــاعــيـةHيــولـيــو ســنـة 1983 وا

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

rأعضاء احلكومة Wتضمن تعيH2010 وا

- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 92-07 اHـؤرخ
في 28 جــمــادى الـثــانـيــة عـام 1412 اHـوافق 4  يــنـايــر ســنـة
1992 واHــتـــضــمن الــوضع الـــقــانــوني لــصـــنــاديق الــضــمــان

االجـــــتــــــمـــــاعـي والـــــتـــــنـــــظــــــيم اإلداري واHــــــالي لــــــلـــــضـــــمـــــان
rاالجتماعي

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 05-171 اHؤرخ
في 28 ربــيـع األول عـام 1426 اHــوافق  7 مــايــو ســنــة 2005
الــذي يـحــدد شـروط ســيـر اHــراقـبــة الـطـبــيـة لــلـمــؤمن لـهم

rاجتماعيا
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 08-124 اHؤرخ
في 9 ربيع الـثاني عام 1429 اHوافق 15 أبـريل سنة 2008
الذي يـحدد صالحيـات وزير الـعمل والتـشغيل  والـضمان

rاالجتماعي

rوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -
يرسم  ما يأتي :يرسم  ما يأتي : 

اHـاداHـادّة ة األولى :األولى : تطـبـيـقـا ألحـكـام اHادة 60 من الـقـانون
رقم 83 -11 اHــــؤرخ في 21 رمــــضــــان عـــام 1403 اHــــوافق 2
rــتــعــلق بــالـتــأمــيــنــات االجـتــمــاعــيـةHيــولـيــو ســنـة 1983 وا
rــرسـوم إلـى حتـديــد االتــفــاقــيـة الــنــمــوذجــيـةHيــهــدف هــذا ا

الـتي يـجب أن تـتـطـابق مع أحـكـامـهـا االتـفـاقـيـات اHـبـرمـة
Wهــــيــــئــــات الـــضــــمــــان االجــــتـــمــــاعـي والـــبــــصــــاراتــــيـــ Wبــــ

النظاراتيW اخلواص.

يرفق ªوذج االتـفاقيـة النـموذجيـة اHنـصوص علـيها
في الفقرة األولى أعالهr �لحق هذا اHرسوم. 

اHاداHادّة ة 2 : :  ينـشر هـذا اHرسـوم في اجلريـدة الرّسـميّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــــــرّر بــــــاجلــــــزائــــــر في 9 جــــــمـــــــادى األولى عــــــام 1433
اHوافق أوّل أبريل سنة 2012.

أحمد أويحيىأحمد أويحيى
ــــــــــــــــــــــــــــــ
اHلحـــق اHلحـــق 

اتــفـاقــيـة ªــوذجـيــة بـW هــيــئـة الــضـمــان االجـتــمـاعياتــفـاقــيـة ªــوذجـيــة بـW هــيــئـة الــضـمــان االجـتــمـاعي
والبصاراتيW النظاراتيW اخلواص والبصاراتيW النظاراتيW اخلواص 

: Wب
الصندوق........................................................
اHقر.......................................................................
اHمثل من طرف.......................................................
rمن جهة

و 
السيدة/اآلنسة/السيد.......................................
rالبصاراتي النظاراتي r...........................................
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» االتفاق على ما يأتي: » االتفاق على ما يأتي: 
الفصل األولالفصل األول

موضوع االتفاقيةموضوع االتفاقية

اHــاداHــادّة األولى : األولى :  تـــهـــدف هـــذه االتـــفـــاقـــيـــة إلى حتـــديـــد
الــعالقـــات الــتـــعــاقـــديــة بــW هـــيــئـــة الــضـــمــان االجــتـــمــاعي
(حتـديـد الـهـيـئـة.....) والـبــصـاراتي الـنـظـاراتي (الـسـيـدة/
اآلنـسة/ الـسـيـد: حتـديد الـلـقب واالسم......) اHـسـمى أدناه
"الــبـــصـــاراتي الــنـــظـــاراتي"r قـــصــد االســـتــفـــادة من نـــظــام
الـدفع من قــبل الـغــيـر في مــجـال الــنـظــارات الـطـبــيـة من
طـرف األطــفــال في سن الــتـمــدرس وقـبـل الـتــمـدرس ذوي
حقوق اHؤمن لهم اجتماعيا اHذكورين في اHادة 2 أدناه.

اHاداHادّة ة 2 :  : تطبق هذه االتفاقية على: 
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- األطــــفــــال في سـن الــــتــــمــــدرس وقــــبل الــــتــــمــــدرس
الذين يعانون من نـقص البصر وخلل في انـعكاس النظر
وحـول الـعــrW ذوي حــقـوق اHــؤمن لــهم اجـتمـاعـيـا الذين
ال يتجاوز دخلهم عشرين ألف دينار (20.000 دج)  شهريا.

3 :  : تــغــطي هــذه االتــفـاقــيــة اخلــدمــات اHـتــعــلــقـة اHـاداHـادّة ة 
بإطارات النظارات والزجاجات اHصححة للرؤية.  

الفصل الثانيالفصل الثاني
التزامات البصاراتي النظاراتيالتزامات البصاراتي النظاراتي

اHاداHادّة ة 4 : : يجب على الـبصاراتي النظاراتي أن يقدم
لـــهــيــئــة الــضــمــان االجــتــمــاعي (حتــديــد الــهــيــئــة ...)r مــلــفــا

يشمل ما يأتي: 
- نسـخة من التـرخيص بـاHمارسـة اHسلـمة من قبل

rكلفة بالصحةHصالح اخملتصة التابعة  للوزارة اHا
- شهـادة استـيفـاء دفع االشتـراكات اHـعدة من طرف
الــصــنــدوق الـوطــني لــلــضــمــان االجــتــمــاعي اخلــاص بــغــيـر
األجراء فيـما يـخصه ومن الصـندوق الـوطني للـتأمـينات
االجــتــمــاعــيــة لــلــعــمــال األجــراء بــالــنــســبــة لــلــعــمــال الــذين

يستخدمهم في عيادته.
اHاداHادّة  ة  5 : : يلـتزم الـبصـاراتي النـظاراتي بـالتـصرف
كـبصـاراتي نـظاراتي بـالنـسبـة لألشـخاص اHـذكورين في
اHادة 2 أعالهr الذين قاموا باختياره مسبقا بهذه الصفة.
اHـاداHـادّة  ة  6 : : يــلـتــزم الـبــصـاراتي الــنـظــاراتي بــاحـتـرام
حــــريـــــة اخــــتــــيــــار اHـــــؤمن لـه اجــــتــــمــــاعـــــيــــا لــــلـــــبــــصــــاراتي
الــنــظــاراتي ولــنــمــوذج الــنــظــارات الــطـبــيــة ورغــبــته في

تغيير البصاراتي النظاراتي.
   الـبـصــاراتي الـنـظـاراتي حـر في إبـداء رغـبـته في
عـــــدم تـــــقـــــد¢ اخلـــــدمــــــات اHـــــذكـــــورة في اHـــــادة 3 ألســـــبــــاب
مـوضــوعـيـة. ويــجب عـلــيه في هـذه احلـالــة إعالم اHـؤمن له

اجتماعيا وهيئة الضمان االجتماعي اخملتصة مسبقا.
اHــــــاداHــــــادّة ة   7 : : �ـــــــكـن الـــــــبـــــــصـــــــاراتـي الـــــــنـــــــظـــــــاراتي أن

يستخلف طبقا للممارسات واألعراف اHعمول بها.
غـــيــــر أنـهr إلبـــقـــاء الـــعالقـــة الـــتـــعـــاقـــديـــة بـــW هـــيـــئـــة
الـــضــمــان االجـــتــمــاعـي والــبــصـــاراتي الــنـــظــاراتيr يـــلــتــزم
rــرخص له قــانــونـاHــســتـخــلف اHالــبــصــاراتي الــنـظــاراتي ا
بتـنفيذ كـل البنـود اHـرتـبـطة بها خالل مدة االستخالف. 

اHاداHادّة ة  8 : : يلتزم  البصاراتي النظاراتي �ا يأتي : 
- تـــقـــد¢ إطـــار الــــنـــظـــارات والـــزجـــاجـــات اHـــصـــحـــحـــة
 rتخصص في طب العيونHللرؤية طبقـا لوصفة الطبيب ا
- مـــراعــــاة في كـل خــــدمـــاتـه االقـــتــــصــــاد الـــصــــارم في
الـــتــكـــلـــفـــة اHــوافـــقـــة مع  نـــوعـــيــة وأمـن وفــعـــالـــيـــة إطــارات

الـنظـارات والـزجاجـــات اHصـححـــة للـرؤيـة طبـقا لـلوصـفة
الـــطــبـــيــةr وأخــــذا بـــاحلــســـبــان اHـــبــلـغ األقــصى لـــلــتـــعــويض
اHنـصوص عـليـــــه فـي  هـذه االتـفاقية واختيار اHريض. 
- ويــلـتــزم الـبــصــاراتي الـنــظـاراتـي أيـضــاr بـضــمـان
ســريــة اHـعــلــومـات الــطــبـيــة لــلـمــريض الــذي يــتـعــW عــلـيه
الـتـمـسك به كـمــهـني لـلـصـحـة طـبـقـا لــلـتـشـريع والـتـنـظـيم

اHعمول بهما. 

اHــــاداHــــادّة ة 9 : : يــــتــــعــــW عــــلى الــــبــــصـــــاراتي الــــنــــظــــاراتي
اسـتعـمال خلـدماتهr الـفواتـير اإللـكتـرونيـة. ويجبr عالوة
عـلى ذلكr تسـليم لـلمـؤمن له اجتـماعـيا اHـعني نـسخة من
فـاتـورة إطــار الـنـظـارات والــزجـاجـات اHــصـحـحــة لـلـرؤيـة
على مستـند ورقي. و يجب أن تتضمن هذه الفواتير كل

البيانات اHنصوص عليها في التنظيم اHعمول به.

اHاداHادّة ة 10 : : تفـوتر مـبالغ إطـارات النـظارات الـطبـية
والـــزجــاجــات اHــصـــحــحــة لـــلــرؤيــة من طـــرف الــبــصــاراتي
الـنــظـاراتي وفــقـا لإلجــراءات واألعـراف احملــددة من طـرف

هيئة الضمان االجتماعي. 

اHـاداHـادّة ة 11 : : يـجب عـلى الـبـصـاراتي الـنـظـاراتي إعداد
الفـواتـيـر اإللكـتـرونيـة اخلـاصـة باخلـدمـات اHـقدمـة ألطـفال
rـــادة  2 أعالهHــــذكـــوريـن في اHا rــــؤمن لـــهـم اجـــتــــمــــاعـــيــــاHا
وإرسـالها بـصفـة منتـظمـة إلى هيـئة الضـمان االجـتماعي
بطـريقـة إلكتـرونيـة أو بواسـطة مسـتنـد إلكـتروني طـبقا

لألحكام التشريعية والتنظيمية اHعمول بها. 
12 : : يـــتـــعـــW عــــلى الـــبـــصــاراتـي الـــنــظــــاراتي اHــاداHــادّة ة 
تــبـــيــان ªــوذج إطــــار الــنـــظــارة والــزجــاجـــات اHــصــحــحـــة
لـلـرؤيـــة اHـقـدمــةr في الـفـاتـورة اإللـكـتـرونـيـة الـتي يـوقع
عـــلــيـــهــا بـــواســـطــة مـــفــتـــاحه اإللـــكــتـــروني Hـــهــنـي الــصـــحــة

والبطاقة اإللكترونية للمؤمن له اجتماعيا.
اHــاداHــادّة ة 13 : : يــلــتــزم الــبــصــاراتـي الــنــظــاراتيr في كل
احلـــاالتr �ــوافــاة هــيــئــة الــضــمـــان االجــتــمــاعي بــوصــفــات
األطبـاء اHتـخـصصـW في طب العـيـون اHوافـقة لـلخـدمات

اHقدمة واHفوترة طبقا للمادة 12 أعاله.  
اHاداHادّة ة 14 : : يـلتزم البـصاراتي النـظاراتي باسـتعمال
نـظام "الشفـاء" في كل اخلدمات التي يـقدمها لـلمؤمن لهم
اجتماعيا طبقـا لألحكام التشريعية والتنظيمية اHعمول
بـهـا مع احـتـرام الشـروط الـعـامـة لالسـتـعـمـال واإلجراءات
اHـرتبـطـة بـهـا عـلى النـحـو اHـبـW في الـوثيـقـة اHـسـلـمة له
في نـفس الـوقـت مع مـفـتـاحه اإللــكـتـروني Hـهــني الـصـحـة

وبرمجية استعمال بطاقة "الشفاء".   
يجب عليه أن يـتوفر لهذا الغرضr على جهاز اإلعالم

اآللي مع خط اتصال أنترنت وآلة طباعة وقار¯ بطاقة.
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اHــاداHــادّة ة 15 : : يـــلـــتـــزم الـــبـــصـــاراتي الـــنـــظـــاراتـي بـــعــدم
مـطـالـبـة اHـؤمن له اجـتـمـاعـيـا بـدفع أتـعـاب أخـرىr مـا عدا

تلك اHنصوص عليها في هذه االتفاقية.
الفصل الثالثالفصل الثالث

التزامات هيئة الضمان االجتماعيالتزامات هيئة الضمان االجتماعي
16 : : تلـتـزم هـيئـة الـضمـان االجـتمـاعي (حتـديد اHاداHادّة ة 
الـهـيئـة....) بتـسـديد أجـرة  اخلـدمات اHـنصـوص عـليـها في
اHـادة 3 أعالهr اHـقـدمــة من طـرف الـبـصــاراتي الـنـظـاراتي
لـكـل طــفل مـستــفـيـد عــلى أســاس اHبــلغ اHــفـوتــر والـذي
ال يــجـب أن يـــتـــجـــاوز خــمـــســة آالف وخـــمــســـمــائـــة ديــنــار

(5500 دج) مع احتساب كل الرسوم.
يــجب أن تــبــW نــسـبــة الــتــكــفل في مــجــال الــضــمـان
االجتـمـاعي لـكل طـفل مـعـني بـهـذه االتفـاقـيـة في مـضـمون

البطاقة اإللكترونية "الشفاء".
اHاداHادّة ة 17 : :  تلتزم هيـئة الضمان االجتماعي بالتكفل
بــتـــجـــديـــد إطـــارات الــنـــظـــارات والـــزجـــاجــات اHـــصـــحـــحــة
لـــلـــرؤيــــة لألطـــفـــال الــــبـــالـــغــــW أقل من ست (6 ) ســـنـــوات
Wـصـحـحـة لـلـرؤيـة لألطـفـال الـبـالـغـHوجتـديـد الـزجـاجـات ا
ست (6 ) ســـنـــوات فــــمـــا فـــوقr طـــبـــقـــا لـــوصـــفـــة الـــطـــبـــيب
اHتــخصص فــي طــب العـيـون وأحـكــام هـذه االتـفـاقـية.
   تلتزم هيئـة الضمان االجتماعي بالتكفل بتجديد
 إطـــارات الـــنــــظـــارات والـــزجـــاجـــات اHـــصـــحـــحـــة لـــلـــرؤيـــة
لألطفال اHستـفيدين من هذه االتفاقية البالغW ست (6 )
ســنـــوات فــمـــا فــوقr عــنـــدمــا تــصـــبح إطــارات الـــنــظــارات
والـزجــاجـات اHـصــحـحـة لــلـرؤيـة غـيــر مالئـمـة لــلـطـفلr في
حدود جتـديـد واحد (1 ) في الـسـنة وبـعـد اHوافـقـة اHسـبـقة

لهيئة الضمان االجتماعي. 
اHـاداHـادّة ة 18 : : تـلــتـزم هــيـئــة الـضــمـان االجــتـمــاعي بـدفع
اHـبـالغ احملـددة فـي اHادة 16 أعالهr اHـسـتـحـقـة لـلـبـصـاراتي
الــنـــظـــاراتي في أجـل أقــصـــاه اخلـــمــســـة عـــشــر  (15) يـــومــا

اHوالية لتاريخ إرسال الفواتير.   
يــــــتم الــــــتـــــســــــديــــــدr حـــــسـب اخــــــتـــــيــــــار الــــــبـــــصــــــاراتي
النــظاراتي عــن طـريق التـحــويـل البـريدي أو البـنكي.
اHــــاداHــــادّة ة 19 :  :  يــــعــــد مـــــركــــز الــــدفـع لــــهــــيــــئـــــة الــــضــــمــــان
االجـــتــــمـــاعي  اHــــعـــنــــيـــة األقــــرب من مـــكــــان تـــواجــــد عـــيـــادة
الـــبـــصـــاراتـي الـــنـــظـــاراتي والـــذي يـــتــــوفـــر عـــلى اHـــراقـــبـــة
الـطـبيةr احملـادث مع البصاراتي الـنظاراتي بالـنسبة لكـل

إجـراء أو مـسـألة تـخـص تـطـبـيـق هـذه االتـفـاقـيـة.
اHـاداHـادّة ة 20 :  : تـلــتـزم هــيــئـة الــضـمــان االجـتــمــاعي بـوضع
حتت تــصـــرف الــبــصــاراتي الــنــظــاراتي مــفــتــاح إلــكــتــروني
Hهني الصحة وبرمجية تسمح باستعمال بطاقة "الشفاء".

اHــــاداHــــادّة ة 21  :   : تـــلــــتــــزم هــــيــــئـــة الــــضــــمــــان االجــــتـــمــــاعي
بــتــحــيــW بــصــفــة مــنــتــظــمــة الــبــرمــجــيـة اHــوضــوعــة حتت

تصرف البصاراتي النظاراتي.

اHـاداHـادّة  ة  22 :   :  يــجب عــلى هــيـئــة الــضـمــان االجــتــمـاعي
إدراج ضـــمن الـــبـــرمــــجـــيـــة الـــتي يـــزود بــــهـــا الـــبـــصـــاراتي
الـــنــــظـــاراتي قــــائـــمــــة إطـــارات الــــنـــظــــارات والـــزجــــاجـــات
اHصححة للـرؤية واHبالغ اHرتبطة بها كما هو منصوص
عـــــلـــــيـــــهـــــا فـي اHــــادة 10 أعالهr وكـــــذا قـــــائـــــمـــــة اHـــــؤمن لـــــهم

اجتماعيا اHستفيدين من أحكام هذه االتفاقية.

اHاداHادّة ة 23 :  :  تلتزم هيـئة الضمان االجـتماعي بضمان
صيانة نظام "الشفاء" بصفة دائمة.

الفصل الرابعالفصل الرابع
البنود اHطبقة على اHؤمن لهم اجتماعيا البنود اHطبقة على اHؤمن لهم اجتماعيا 

اHاداHادّة ة   24 :  : اHؤمن له اجـتمـاعيـا حر في الـتعـبير عن
اخـتــيـاره أو رغــبــته في تـغــيـيــر الــبـصــاراتي الـنــظـاراتي
بعد اطالعه على اخلـدمات اHعروضـة من طرف هذا األخير

وأسعارها.
اHــاداHــادّة ة   25 : : يــتــعـــW عــلى اHــؤمـن له اجــتــمـــاعــيــا  دفع
مــــــبــــــاشـــــــرة إلـى الــــــبــــــصـــــــاراتـي الــــــنــــــظـــــــاراتي 20  % من
الـتسعيرة الـتنظيـمية إلطــارات النـظــارات والزجاجات
اHـصـححـة لـلـرؤيـة عـنـدما تـكـون نـسـبـة الـتـكفــل من طرف

الضمان االجتماعي محددة بـ 80 %.

اHـاداHـادّة ة   26 : : يــجـب عــلى اHـــؤمـن لـه اجــتـــمــاعــيــا أن
ال يــدفع مـبــالغ أخــرى إلى الـبــصـاراتـي الـنــظـاراتيr غــيـر

تلك اHنصوص عليها في اHادة 25 أعاله.
الفصل اخلامسالفصل اخلامس

مراقبة االتفاقية وتعديلها ومدتهامراقبة االتفاقية وتعديلها ومدتها
اHاداHادّة  ة  27 : :  يلـتزم الـبصـاراتي النـظاراتي بـتسـهيل
عـمـلـيــات مـراقـبـة تـطـبــيق هـذه االتـفـاقـيــة الـتي يـقـوم بـهـا
األطــبــاء اHـســتــشـارون أو كـل �ـثـل آخـر لــهــيــئـة الــضــمـان
االجـتــمـاعي مــؤهل لـهـذا الــغـرض ضـمـن احـتـرام الــتـشـريع

والتنظيم اHعمول بهما.
اHــاداHــادّة ة 28 : :  كـل تـــعــديــل لـــهـــذه االتـــفـــاقـــيــــةr الســـيـــمــا
فـئــات اHـسـتـفـيـديـن ومـبـالغ اخلـدمــات اHـنـصـوص عـلـيـهـــا
عــــلى الــــتــــوالـــي في اHــــادتـــW 2 و16 أعـالهr �ـــــكن أن يـــــتم
�ـــوجـب مـــلــــحق مـع مـــراعــــاة مــــصــــادقـــة الــــوزيــــر اHـــكــــلف

بالضمان االجتماعي.
اHاداHادّة ة 29 : :  تبـرم هذه االتـفاقـية Hـدة اثني عـشر (12)

شهرا ابتداء من تاريخ توقيعها.
ويتم جتديدها ضمنيا.



17 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 20 12 جمادى األولى عام   جمادى األولى عام  1433 هـ هـ
4 أبريل سنة   أبريل سنة  2012 م م

اHــــاداHــــادّة ة 30 : :  �ـــــكـن نــــقـض هـــــذه االتــــفـــــاقـــــيــــة مـن أحــــد
الطـرفW اHتعـاقدين بواسـطة رسالـة موصى علـيها توجّه

للطرف اآلخر بإشعار مسبق مدته شهر واحد (1 ).

  الفصل السادس  الفصل السادس
استرجاع األموال واالعتراضات واHنازعاتاسترجاع األموال واالعتراضات واHنازعات

اHاداHادّة ة 31 : : في حالـة خالف ناجت عن جتاوزات ترتبت
Wيـتـع rعـنهـا نـفـقات إضـافـيـة لهـيـئـة الضـمـان االجـتمـاعي
عـــلى هــيـــئــة الـــضــمــان االجـــتــمـــاعي الــتي تـــعــايـــنــهــاr إعالم
البصاراتي الـنظاراتي �وضوع الـنزاع واإلجراء احملتمل

الذي سيتخذ السترجاع هذه األموال. 

فـي حـــالـــة فـــشل اHـــفـــاوضـــة الـــتي تـــقـــوم بـــهـــا هـــيـــئـــة
الــــضـــمــــان االجـــتــــمــــاعيr يــــتم اســــتـــرجــــاع األمــــوال حـــسب

الكيفيات اHنصوص عليها في التشريع اHعمول به.

rادّة ة 32 : :  في حـالة االعتـراض على بـنود االتفـاقيةHاداHا
يـــوجـه الـــطـــرف الــــذي أبـــدى اعـــتــــراضـــاته لــــلـــطـــرف اآلخـــر

احتجاجا مصحوبا باHستندات الثبوتية الضرورية.
Wيـــتم دراســـة اخلالف بـــحـــضـــور �ـــثـــلـي الـــطـــرفــ    

اHتعاقدين قصد الوصول إلى اتفاق ودي محتمل.
  وفي حــالــة اســتــمــرار اخلالفr �ــكن إحــالــة الــنـزاع

على الهيئات اخملتصة.
الفصل السابعالفصل السابع

الفسخالفسخ
Wـادّة ة 33 : :  �ــكن فـسخ االتــفـاقــيـة مـن أحـد الــطـرفـHـاداHا
اHتعاقدين في حالة عدم احترام أحد بنود هذه االتفاقية.
حررت  بـ ...................................................... 
في................................................................

 عن هـــــيـــــئـــــة الـــــضـــــمـــــان عن هـــــيـــــئـــــة الـــــضـــــمـــــانالبصاراتي النظاراتيالبصاراتي النظاراتي
االجتماعياالجتماعي

مراسيم فرديمراسيم فرديّةمراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة
مـــرســـوم رئــــاسيمـــرســـوم رئــــاسيّ مـــؤر مـــؤرّخ في خ في 29 ربـــيع الــــثـــاني عـــام  ربـــيع الــــثـــاني عـــام 1433
اHوافق اHوافق 22 مـارس سنـة  مـارس سنـة r2012 يـتضـمr يـتضـمّن إنـهاء مـهامن إنـهاء مـهام
سفـير فوق الـعادة ومفـوض للجـمهوريسفـير فوق الـعادة ومفـوض للجـمهوريّـة اجلزائريـة اجلزائريّة
الدالدّ�ـقراطـي�ـقراطـيّة الـشة الـشّعبـيعبـيّة بـالريـاض (اHمـلكـة العـربيةة بـالريـاض (اHمـلكـة العـربية

السعودية)السعودية).
ــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 29 ربـيع الـثاني
عـام 1433 اHــوافق 22 مــارس ســنــة 2012 تــنــهىr ابــتـــــداء
rمـهـام الــسّـيـد ادامي حلـبـيب r2011 مـن 31 ديـسـمـبـر سـنـة
بـــصـــفـــته ســـفـــيـــرا فـــوق الـــعـــادة ومـــفـــوضـــا لـــلـــجـــمـــهـــوريّـــة
اجلــزائــريّــة الــدّ�ــقــراطــيّــة الــشّــعــبــيّــة بــالــريــاض (اHــمــلــكـة

العربية السعودية).
ـــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــ

مـــرســـوم رئــــاسيمـــرســـوم رئــــاسيّ مـــؤر مـــؤرّخ في خ في 29 ربـــيع الــــثـــاني عـــام  ربـــيع الــــثـــاني عـــام 1433
اHوافق اHوافق 22 مـارس سنـة  مـارس سنـة r2012 يـتضـمr يـتضـمّن إنـهاء مـهامن إنـهاء مـهام

قــاض.قــاض.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 29 ربـيع الـثاني
عـام 1433 اHــوافق 22 مــارس ســنــة 2012 تــنــهىr ابــتـــــداء
rمـهـام الـسّــيـد مـحـمـد بـلـحـاج r2011 مـن 29 نـوفـمـبـر سـنـة

بصفته قاضيا �حكمة مليانةr بسبب الوفاة.

مــرسـومــان رئـاســيمــرسـومــان رئـاســيّـان مــؤرـان مــؤرّخـان في خـان في 29 ربـيع الــثــاني عـام ربـيع الــثــاني عـام
1433 اHــوافق  اHــوافق 22 مـــارس ســـنـــة  مـــارس ســـنـــة r2012 يــتـــضـــمr يــتـــضـــمّـــنــانـــنــان

إنهاء مهام مديرين ألمالك الدولة في الواليات.إنهاء مهام مديرين ألمالك الدولة في الواليات.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 29 ربـيع الـثاني
عام 1433 اHوافق 22 مارس سنة 2012 تنـهى مهام السّادة
اآلتـــيــة أســمـــاؤهـم بـصــفــتـهـم مــديـــــرين ألمالك الــدولــــة

في الواليات اآلتيةr لتكليفهم بوظائف أخـرى :

rفي والية تيزي وزو rجمال عماروش -

rفي والية بومرداس rمحمد باعوش -

- سعيد لعسكريr في والية تيبازة.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 29 ربـيع الـثاني
عام 1433 اHوافق 22 مـارس سنة 2012 تنهـى مهام الـسّيد
طـــاهـــر مـــؤذنr بـــصـــفـــته مـــديـــرا ألمالك الـــدولـــة فـي واليــة

وهرانr لتكليفه بوظيفة أخـرى.
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مـــرســـوم رئــاسـيمـــرســـوم رئــاسـيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 29  ربـــيع الـــثـــاني عــام   ربـــيع الـــثـــاني عــام 1433
اHوافق اHوافق 22 مـارس سنـة  مـارس سنـة r2012 يـتضـمr يـتضـمّن إنـهاء مـهامن إنـهاء مـهام

مفتش بوزارة الشؤون الدينية - سابقا.مفتش بوزارة الشؤون الدينية - سابقا.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 29 ربـيع الـثاني
عام 1433 اHوافق 22 مـارس سنة 2012 تنهـى مهام الـسّيد
صـالح بـوتيr بـصفـته مـفتـشـا بوزارة الـشـؤون الديـنـية -

سابقاr إلحالته على التّقـاعد.
ـــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــ

مـــرســـوم رئــــاسيمـــرســـوم رئــــاسيّ مـــؤر مـــؤرّخ في خ في 29 ربـــيع الــــثـــاني عـــام  ربـــيع الــــثـــاني عـــام 1433
اHوافق اHوافق 22 مـارس سنـة  مـارس سنـة r2012 يـتضـمr يـتضـمّن إنـهاء مـهامن إنـهاء مـهام
نــــــائــب مـــــــديــــــر بــــــــوزارة الــــــشـــــــؤون الـــــــديــــــنــــــيــــــةنــــــائــب مـــــــديــــــر بــــــــوزارة الــــــشـــــــؤون الـــــــديــــــنــــــيــــــة

واألوقاف.واألوقاف.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 29 ربـيع الـثاني
عام 1433 اHوافق 22 مـارس سنة 2012 تنهـى مهام الـسّيد
مـــــوسـى عـــــاشـــــورr بــــــصـــــفـــــتـــه نـــــائـب مـــــديـــــــر لـــــلــــــوثـــــائق
واألرشـيف بـوزارة الشـؤون الـديـنيـة واألوقــافr إلحـالته

على التّقـاعد.
ـــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــ

مـــرســـوم رئــــاسيمـــرســـوم رئــــاسيّ مـــؤر مـــؤرّخ في خ في 29 ربـــيع الــــثـــاني عـــام  ربـــيع الــــثـــاني عـــام 1433
اHوافق اHوافق 22 مـارس سنـة  مـارس سنـة r2012 يـتضـمr يـتضـمّن إنـهاء مـهامن إنـهاء مـهام

مدير األشغال العمومية في والية تندوف.مدير األشغال العمومية في والية تندوف.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 29 ربـيع الـثاني
عام 1433 اHوافق 22 مـارس سنة 2012 تنهـى مهام الـسّيد
محمد شهيـدr بصفته مديرا لألشغال العمومية في والية

تندوفr إلحالته على التّقـاعد.
ـــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــ

مـــرســـوم رئــــاسيمـــرســـوم رئــــاسيّ مـــؤر مـــؤرّخ في خ في 29 ربـــيع الــــثـــاني عـــام  ربـــيع الــــثـــاني عـــام 1433
اHوافق اHوافق 22 مـارس سنـة  مـارس سنـة r2012 يـتضـمr يـتضـمّن إنـهاء مـهامن إنـهاء مـهام

نائبة مدير بوزارة السكن والعمران.نائبة مدير بوزارة السكن والعمران.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 29 ربـيع الـثاني
عــــام 1433 اHـــــوافق 22 مــــارس ســـــنــــة 2012 تـــــنـــــهى مـــــهــــام
الــسّـــيــدة فـــضــيـــلــــة بــــوسالحr بـــصــفـــتــهــــا نــائـــبــــة مـــديــــر
ألنــظـــمـــة اإلعالم بــوزارة الـــســكن والـــعــمــرانr لـــتــكــلـــيــفــهــا

بوظيفـة أخـرى.

مـــرســـوم رئــــاسيمـــرســـوم رئــــاسيّ مـــؤر مـــؤرّخ في خ في 29 ربـــيع الــــثـــاني عـــام  ربـــيع الــــثـــاني عـــام 1433
اHوافق اHوافق 22 مـارس سنـة  مـارس سنـة r2012 يـتضـمr يـتضـمّن إنـهاء مـهامن إنـهاء مـهام

مدير التعمير والبناء في والية جيجـل.مدير التعمير والبناء في والية جيجـل.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 29 ربـيع الـثاني
عام 1433 اHوافق 22 مـارس سنة 2012 تنهـى مهام الـسّيد
عـمـار عـلي بن سـاعـدr بـصـفـته مـديــرا لـلـتـعـمـيـر والـبـنـــاء

في والية جيجلr لتكليفه بوظيفة أخـرى.
ـــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــ

مـــرســـوم رئــــاسيمـــرســـوم رئــــاسيّ مـــؤر مـــؤرّخ في خ في 29 ربـــيع الــــثـــاني عـــام  ربـــيع الــــثـــاني عـــام 1433
Wن تـــعـــيــWيـــتــضـــمّن تـــعـــيــ rيـــتــضـــم r2012 ــــوافق 22 مـــارس ســـنــــة  مـــارس ســـنــــةHــــوافق اHا

مديرين بوزارة الشؤون اخلارجية.مديرين بوزارة الشؤون اخلارجية.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 29 ربـيع الـثاني
عــام 1433 اHــوافق 22 مــارس ســنــة 2012 يـــعــيّن الــسّــيــدان
اآلتي اســمـاهــمــا مــديــرين في اHــديــريــة الـعــامــة لــلــشـؤون

السياسية واألمن الدوليW بوزارة الشؤون اخلارجية :
- حمـيـد بوكـريفr مـديـرا لالستـشـراف والتـخـطيط

rWوالبرمجة السياسي
- ســـيــد عـــلي عـــبـــد الـــبــــاريr مـــديـــرا لــشـــؤون األمن

ونــزع السالح.
ـــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــ

مـــرســـوم رئــــاسيمـــرســـوم رئــــاسيّ مـــؤر مـــؤرّخ في خ في 29 ربـــيع الــــثـــاني عـــام  ربـــيع الــــثـــاني عـــام 1433
Wن تـــعـــيــWيـــتــضـــمّن تـــعـــيــ rيـــتــضـــم r2012 ــــوافق 22 مـــارس ســـنــــة  مـــارس ســـنــــةHــــوافق اHا
سفـير فوق الـعادة ومفـوض للجـمهوريسفـير فوق الـعادة ومفـوض للجـمهوريّـة اجلزائريـة اجلزائريّة
الدالدّ�ـقراطـي�ـقراطـيّة الـشة الـشّعبـيعبـيّة بـالريـاض (اHمـلكـة العـربيةة بـالريـاض (اHمـلكـة العـربية

السعودية).السعودية).
ــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 29 ربـيع الـثاني
عــام 1433 اHــوافـق 22 مــــارس ســـنـــة 2012 يــعـــيّن الـــسّـــيــد
عــــبـــــد الـــوهــــاب دربـــالr ســــفـــيــــرا فــــوق الـــعــــادة ومـــفــــوضـــا
لـــلــــجـــمـــهـــوريّــــة اجلــــزائــــريّـــة الـــدّ�ــــقـــراطــــيّـــة الــــشّـــعـــبــــيّـــة
بـالــــريـاض (اHـمــلـكــة الـعـربــيـة الـســعـوديــة)r ابـتـداء من 12

ينايـر سنـة 2012.
ـــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــ

مـــرســـوم رئــــاسيمـــرســـوم رئــــاسيّ مـــؤر مـــؤرّخ في خ في 29 ربـــيع الــــثـــاني عـــام  ربـــيع الــــثـــاني عـــام 1433
Wن تـــعـــيــWيـــتــضـــمّن تـــعـــيــ rيـــتــضـــم r2012 ــــوافق 22 مـــارس ســـنــــة  مـــارس ســـنــــةHــــوافق اHا
مـــــديـــــرة لـإلعـالم اآللي وتــــــكـــــنــــــولـــــوجـــــيــــــات اإلعالممـــــديـــــرة لـإلعـالم اآللي وتــــــكـــــنــــــولـــــوجـــــيــــــات اإلعالم

واالتصال بوزارة العدل.واالتصال بوزارة العدل.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 29 ربـيع الـثاني
عـام 1433 اHــوافـق 22 مـــارس ســنــة 2012 تــعــيّن الــسّــيـدة
فــضـــيــلــة بــوسالحr مـــديــرة لإلعالم اآللي وتـــكــنــولــوجــيــات

اإلعالم واالتصال بوزارة العدل.



19 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 20 12 جمادى األولى عام   جمادى األولى عام  1433 هـ هـ
4 أبريل سنة   أبريل سنة  2012 م م

مـــرســـوم رئــــاسيمـــرســـوم رئــــاسيّ مـــؤر مـــؤرّخ في خ في 29 ربـــيع الــــثـــاني عـــام  ربـــيع الــــثـــاني عـــام 1433
Wن تـــعـــيــWيـــتــضـــمّن تـــعـــيــ rيـــتــضـــم r2012 ــــوافق 22 مـــارس ســـنــــة  مـــارس ســـنــــةHــــوافق اHا

مديرين ألمالك الدولة في الواليات.مديرين ألمالك الدولة في الواليات.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 29 ربـيع الـثاني
عــــام 1433 اHــــوافق 22 مــــارس ســــنـــة 2012 يــــعــــيّن الــــسّـــادة
اآلتـــيـــة أســـمــاؤهـم مـــديــريـن ألمالك الـــدولـــة في الـــواليــات

اآلتــية :
rفي والية تيزي وزو rسعيد لعسكري -

rفي والية وهران rمحمد باعوش -
rفي والية بومرداس rجمال عماروش -

- علي بوعمريرانr في والية تيبازة.
ـــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــ

مـــرســـوم رئــــاسيمـــرســـوم رئــــاسيّ مـــؤر مـــؤرّخ في خ في 29 ربـــيع الــــثـــاني عـــام  ربـــيع الــــثـــاني عـــام 1433
Wن تـــعـــيــWيـــتــضـــمّن تـــعـــيــ rيـــتــضـــم r2012 ــــوافق 22 مـــارس ســـنــــة  مـــارس ســـنــــةHــــوافق اHا

.Wمديرين لألشغال العمومية في واليت.Wمديرين لألشغال العمومية في واليت
ــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 29 ربـيع الـثاني
عـام 1433 اHــوافـق 22 مـــارس ســنــة 2012 تــعــيّن الــسّــيـدة

والـسّـيد اآلتي اسـمـاهـما مـديـرين لألشغـال الـعمـومـية في
: Wاآلتيت Wالواليت

rفي والية بسكرة rعلي شيخي -

- نائلة بوحفصr في والية عنابة.
ـــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــ

مـــرســـوم رئــــاسيمـــرســـوم رئــــاسيّ مـــؤر مـــؤرّخ في خ في 29 ربـــيع الــــثـــاني عـــام  ربـــيع الــــثـــاني عـــام 1433
يــــــتــــــضــــــمّن  rيــــــتــــــضــــــم r2012 ــــــوافق 22 مـــــــارس ســــــــنــــــــة  مـــــــارس ســــــــنــــــــةHــــــوافق اHا
تـــعـــيــــW مـــــديـــر تــــهـــــيــــئـــة اإلقــــلــــيـم والـــتـــــعــــمـــيـــرتـــعـــيــــW مـــــديـــر تــــهـــــيــــئـــة اإلقــــلــــيـم والـــتـــــعــــمـــيـــر
والــوقــايــة من الــســكن الــوضــيع وتــقــلــيــصه بــواليـةوالــوقــايــة من الــســكن الــوضــيع وتــقــلــيــصه بــواليـة

اجلزائر.اجلزائر.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 29 ربـيع الـثاني
عــام 1433 اHــوافـق 22 مــــارس ســـنـــة 2012 يــعـــيّن الـــسّـــيــد
عـمــار عـلي بن ســاعـدr مــديـرا لـتــهـيـئــة اإلقـلــيم والـتـعــمـيـر
والــــوقــــايــــة مـن الــــســــكـن الــــوضــــيـع وتـــقـــــلــــيــــصـه بــــواليـــة

اجلزائر.

قرارات= مقرقرارات= مقرّرات= آراءرات= آراء
وزارة ا@وارد ا@ائيةوزارة ا@وارد ا@ائية

قــــــرار مـــــــؤرقــــــرار مـــــــؤرّخ في خ في 21 ذي احلــــــجـــــــة عـــــــام  ذي احلــــــجـــــــة عـــــــام 1432 اHــــــوافق  اHــــــوافق 17
نوفـمبر  سنة نوفـمبر  سنة r2011 يتضم يتضمّن تـشكيلـة أعضاء جلنةن تـشكيلـة أعضاء جلنة
احلـــوض الـــهـــيـــدروغـــرافي " اجلـــزائـــر - احلـــضـــنـــة -احلـــوض الـــهـــيـــدروغـــرافي " اجلـــزائـــر - احلـــضـــنـــة -

الصـومـام".الصـومـام".
ــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـــــوجـب قـــــرار مـــــؤرّخ في 21 ذي احلـــــجّـــــة عـــــام 1432
اHوافق 17 نـوفـمبـر سـنة r2011 تتـشـكل القـائمـة االسمـية
ألعضاء جلنـة احلوض الهيدروغرافـي "اجلزائر- احلضنة -
الصومام"r تـطبيقـا ألحكام اHادّة 8 من اHرسـوم التّنفيذيّ
رقم 10-24 اHـــــؤرّخ في 26 مـــــحـــــرّم عـــــام 1431 اHـــــوافق 12
يــنــايــر ســنـة 2010 واHــتــعــلّق بــإطـار الــتــشــاور في مــجــال
التسـيير اHـدمج للموارد اHـائية الـتي يرأسها الـسيد ترة
مسـعودr مـدير الـتـزويد بـاHيـاه الصـاحلة لـلشـربr بوزارة

اHوارد اHائيةr كما يأتي :
بعنوان اإلدارةr بعنوان اإلدارةr السيّدات والسادة :

- ســـايج كـــمـــالr �ــثل الـــوزيـــر اHــكـــلّف بـــاجلــمـــاعــات
rاحمللـية

rاليةHثلة وزير ا� rبوداود نصيرة -

- أكـــرور بـــلـــعــيـــدr �ـــثل الـــوزيـــر اHــكـــلّـف بــالـــطـــاقــة
rناجمHوا

- تـــبــاني مــســعــودr �ــثل الـــوزيــر اHــكــلّف بــالــبــيــئــة
rكلّف بالتهيئة العمرانيةHوالوزير ا

rكلّف بالفالحةHثل الوزير ا� rحبيلة محمد -

rكلّف بالصحةHثلة الوزير ا� rهالل حسينة -

- تـومي سيـد أحمـدr �ثـل الوزيـر اHكـلّف بالـتربـية
rالوطنية

- جـــــلـــــيــــلـي عــــبـــــد الـــــكـــــر¢r �ـــــثل الـــــوزيـــــر اHــــكـــــلّف
rبالصناعة

- زروقي ربــيــعــةr �ــثــلـة الــوزيــر اHــكــلّف بــالــصــيـد
rالبحري

- شــبـاح مـيــلــود r �ــثل الـوكـالــة الـوطــنـيـة لــلـمـوارد
اHائية.
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بعنوان اجلماعات اإلقليميةr بعنوان اجلماعات اإلقليميةr السادة :
rثل والية تيبازة� rقابي يوسف -

rديةHثل والية ا� r¢عبوني عبد الكر -
rثل والية برج بوعريريج� rعراس جمال -
rثل والية البليدة� rبن واج عبد الرؤوف -

rثل والية بومرداس� rدرامشي محمد -
rثل والية اجللفة� rحيرش جمال -

rثل والية تيزي وزو� rحامق رشيد -
rثل والية اجلزائر� rالك جمالHعبد ا -

rثل والية بجاية� rزرورو محند -
rسيلةHثل والية ا� rلطرش عبد الرحمان -

- هاشمي براهيمr �ثل والية البويرة.
بــعــنــوان هـــيــئــات تــســيــيــر مــصــالح اHــيــاهr بــعــنــوان هـــيــئــات تــســيــيــر مــصــالح اHــيــاهr الــســيّـدة

والسادة :
- أوشــار نــاديــةr �ــثـلــة الــوكــالــة الــوطـنــيــة لــلــسـدود

rوالتحويالت
rثل اجلزائرية للمياه� rحمودي بوعالم -

- لــعــجل فــريــدr �ــثل الــديــوان الــوطــني لــلــتــطــهــيـر
r(منطقة تيزي وزو)

- دربـال طهr �ثل الـديوان الوطـني للـسقي وصرف
اHياه.

بعنوان التنظيمات اHهنيةr بعنوان التنظيمات اHهنيةr السيّدان :
rثل والية البليدة� rأوزري براهيم -

- حــــوســـيـــني عــــبـــد الـــقــــادرr �ـــثل غـــرفــــة الـــتـــجـــارة
والصناعة.

بعنوان جمعيات اHستعملrW بعنوان جمعيات اHستعملrW السيد :
- بن داود رياضr �ثل والية بومرداس.
ـــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــ

قــــــرار مـــــــؤرقــــــرار مـــــــؤرّخ في خ في 21 ذي احلــــــجـــــــة عـــــــام  ذي احلــــــجـــــــة عـــــــام 1432 اHــــــوافق  اHــــــوافق 17
نوفـمبر  سنة نوفـمبر  سنة r2011 يتضم يتضمّن تـشكيلـة أعضاء جلنةن تـشكيلـة أعضاء جلنة

احلوض الهيدروغرافي "شلف - زهرز".احلوض الهيدروغرافي "شلف - زهرز".
ــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـــــوجـب قـــــرار مـــــؤرّخ في 21 ذي احلـــــجّـــــة عـــــام 1432
اHوافق 17 نـوفـمبـر سـنة r2011 تتـشـكل القـائمـة االسمـية
r"ألعــضـــاء جلــنــة احلـــوض الــهـــيــدروغــرافـي "شــلف- زهــرز
تطبـيقا ألحـكام اHادّة 8 من اHرسـوم التّنـفيذيّ رقم 24-10
اHــــؤرّخ فـي 26 مــــحــــــرّم عـــــام 1431 اHــــوافــق 12 يــــنــــايـــــر
سـنـة 2010 واHـتعـلّق بإطـار التـشـاور في مجـال التـسيـير
اHدمج للمـوارد اHـائـية التي يرأسهـا السـيد آيت عمـارة
أحــسنr مـديـر الــتـطـهـيــر وحـمـايــة الـبـيــئـة بـوزارة اHـوارد

اHائـيةr كما يأتي :

بعنوان اإلدارةr بعنوان اإلدارةr السادة :
- ظويـفي فوضـيلr �ثل الـوزير اHـكلّف بـاجلمـاعات

rاحمللية
rاليةHثل وزير ا� rتسوراسي عبد القادر -

- فــياللـي الــطـاهــرr �ــثل الــوزيــر اHــكــلّف بــالــطــاقـة
rناجمHوا

- بن رابـح نـــــــور الــــــديـنr �ــــــثـل الــــــوزيـــــــر اHــــــكـــــــلّف
rكلّف بالتهيئة العمرانيةHبالبيئة والوزير ا

rكلّف بالفالحةHثل الوزير ا� rبناوي مصطفى -
rكلّف بالصحةHثل الوزير ا� rزرتيط أحسن -

- يـعـقـوبي دحــدوحr �ـثل الـوزيـر اHـكـلّف بـالـتـربـيـة
rالوطنية

- شــــوطــــري جــــمــــال الــــدينr �ــــثل الــــوزيــــر اHــــكــــلّف
rبالصناعة

- ســلــطـانـي مـحــمـدr �ــثل الــوزيــر اHـكــلّف بــالـصــيـد
rالبحـري

- قـــاسي عــــبـــد الـــوهـــابr �ـــثل الـــوكـــالـــة الـــوطـــنـــيـــة
للموارد اHائية.

بعنوان اجلماعات اإلقليميةr بعنوان اجلماعات اإلقليميةr السادة :

rثل والية تيسمسيلت� rلبقع موسى -

rثل والية تيارت� rبولنوار حبيب -

rثل والية الشلف� rمدني بلقاسم -

rثل والية غليزان� rمعطو محمد -

- خرباش بلقاسمr �ثل والية عW الدفلى.
بعنوان هيئات تسيير مصالح اHياهr بعنوان هيئات تسيير مصالح اHياهr السادة :

- حطاب عبد الـنورr �ثل الوكالة الوطنية للسدود
rوالتحويالت

rثل اجلزائرية للمياه� rبوصوف محمد -

- حــــفــــيف عــــبــــد الــــقــــادرr �ــــثل الــــديــــوان الــــوطــــني
rللتطهير

- عـــيــشــاوي عـــليr �ــثـل الــديــوان الـــوطــني لـــلــســقي
وصرف اHياه.

بعنوان التنظيمات اHهنيةr بعنوان التنظيمات اHهنيةr السيّدان :
- حـــمــيـــدي بــوجـــلــطـــيــة سي يـــوسفr �ـــثل الــغـــرفــة

rالفالحية الشلف
- ســــعــــدادو جــــمــــال الــــدينr �ـــــثل غــــرفــــة الــــتــــجــــارة

والصناعة.
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بعنوان جمعيات اHستعملrW بعنوان جمعيات اHستعملrW السيّدان :
- فـالق شـــبـــرة عــبـــد الـــقـــادرr �ـــثـل الـــســـقـــاة لـــواليــة

rالشلف
- مزار شـريفr �ـثـل جمـعـيـة حـمـايـة الـبـيـئـة واHاء

والطبيعة.

ـــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــ

قــــــرار مـــــــؤرقــــــرار مـــــــؤرّخ في خ في 21 ذي احلــــــجـــــــة عـــــــام  ذي احلــــــجـــــــة عـــــــام 1432 اHــــــوافق  اHــــــوافق 17
نوفـمبر  سنة نوفـمبر  سنة r2011 يتضم يتضمّن تـشكيلـة أعضاء جلنةن تـشكيلـة أعضاء جلنة
احلـــــــــوض الــــــــهــــــــيــــــــدروغـــــــــرافي" وهـــــــــران - الــــــــشطاحلـــــــــوض الــــــــهــــــــيــــــــدروغـــــــــرافي" وهـــــــــران - الــــــــشط

الشرقي".الشرقي".
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـــــوجـب قـــــرار مـــــؤرّخ في 21 ذي احلـــــجّـــــة عـــــام 1432
اHوافق 17 نـوفـمبـر سـنة r2011 تتـشـكل القـائمـة االسمـية
ألعــضــاء جلــنــة احلــوض الــهــيــدروغــرافي " وهــران - الــشط
الشـرقي"r تـطبـيقـا ألحكـام اHادّة 8 من اHـرسـوم التّـنفـيذيّ
رقم 10-24 اHـــــؤرّخ في 26 مـــــحـــــرّم عـــــام 1431 اHـــــوافق 12
يــنــايــر ســنـة 2010 واHــتــعــلّق بــإطــار الــتــشــاور في مــجــال
الـتـسـيـيـر اHـدمج لـلـمــوارد اHـائــيـة الـتي يـرأسـهــا الـســيد
عيشاوي الطـاهرr مدير الدراسات وتـهيئة الريr بوزارة

اHوارد اHائـيةr كما يأتي :
بعنوان اإلدارةr بعنوان اإلدارةr السيّدة والسادة :

- ســــــيــــــود عــــــبــــــد اخلــــــالـقr �ــــــثـل الــــــوزيــــــر اHــــــكــــــلّف
rباجلماعات احمللية

rاليةHثل وزير ا� rمراح محمود -
- بورياح عـبد اجملـيدr �ـثل الوزيـر اHكـلّف بالـطاقة

rناجمHوا
- مكاكية مازة مـحمدr �ثل الوزير اHكلّف بالبيئة

rكلّف بالتهيئة العمرانيةHوالوزير ا
- بــــــوجــــــمــــــعــــــة زروقr مـــــــمـــــثـل الـــــــوزيـــــر اHـــــــكــــــلّف

rبالفـالحة
- مـــــــربــــــوط غـــــنـــــــيـــــةr �ــــــثـــــلــــــة الـــــوزيـــــر اHـــــــكــــــلّف

rبالـصـحـة
- قـــلـــيـل أحـــمـــدr �ـــثل الـــوزيـــر اHـــكـــلّف بـــالـــتـــربـــيـــة

rالوطنية
- لــــــعـــــبـــــد جــــــمـــــال الــــــدينr �ــــــثل الــــــوزيـــــر اHــــــكـــــلّف

rبالصناعة
- بن اسـعــد مـقــرانr �ــثل الـوزيــر اHـكــلّف بــالـصــيـد

rالبحـري
- دقـــيش عـــليr �ـــثل الـــوكـــالــة الـــوطـــنـــيــة لـــلـــمــوارد

اHائية.

بعنوان اجلماعات اإلقليميةr بعنوان اجلماعات اإلقليميةr السادة :
rثل والية معسكر� rبن علي ابراهيم -
rتموشنت Wثل والية ع� rهامل مراد -
rثل والية النعامة� rمدغول ابراهيم -

rثل والية سيدي بلعباس� rأبوب خليفة -
rثل والية سعيدة� rكرموزي محمد -
rثل والية تلمسان� rشريفي مهدي -

- آيــت مــــــنـــــــصــــــــور عــــــبـــــــد الـــــــنـــــــورr �ــــــــثل واليــــــة
مستغا±.

بعنوان هيئات تسيير مصالح اHياهr بعنوان هيئات تسيير مصالح اHياهr السادة :
- عـــمــراني نـــصــر الـــدينr �ـــثل الــوكـــالــة الـــوطــنـــيــة

rللسدود والتحويالت
rثل اجلزائرية للمياه� rبن مالك الطيب -

- فــاصـــلـــة عــبـــد الــلـــطـــيفr �ـــثل الــديـــوان الـــوطــني
rللتطهير

- جـــابـــري أحــمـــدr �ـــثل الـــديــوان الـــوطـــني لـــلـــســقي
وصرف اHياه.

بعنوان التنظيمات اHهنيةr بعنوان التنظيمات اHهنيةr السيّدان :
- بــــوعــــــنــــاني غــــيـــــاطr �ـــــثـل الــــغـــــرفــــة الــــفـالحــــيــــة

rمعسكر
- فال رشيدr �ثل غرفة التجارة والصناعة.

بعنوان جمعيات اHستعملrW بعنوان جمعيات اHستعملrW السيّدة :

- فـاخث خيـرةr �ـثلـة جـمعـيـة حمـايـة البـيـئة لـوالية
سعيدة.

ـــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــ

قــــــرار مـــــــؤرقــــــرار مـــــــؤرّخ في خ في 21 ذي احلــــــجـــــــة عـــــــام  ذي احلــــــجـــــــة عـــــــام 1432 اHــــــوافق  اHــــــوافق 17
نوفـمبر  سنة نوفـمبر  سنة r2011 يتضم يتضمّن تـشكيلـة أعضاء جلنةن تـشكيلـة أعضاء جلنة
احلوض الـهـيـدروغرافي " قـسـنطـيـنة - سـيـبوس -احلوض الـهـيـدروغرافي " قـسـنطـيـنة - سـيـبوس -

مالق".مالق".
ــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـــــوجـب قـــــرار مـــــؤرّخ في 21 ذي احلـــــجّـــــة عـــــام 1432
اHوافق 17 نـوفـمبـر سـنة r2011 تتـشـكل القـائمـة االسمـية
ألعـــضـــاء جلـــنـــة احلـــوض الـــهـــيـــدروغــرافـي " قـــســـنـــطـــيـــنــة-
ســيــبـوس - مالق"r تــطــبـيــقــا ألحـكــام اHـادّة 8 مـن اHــرسـوم
الـــتّــنــفــيــذيّ رقم 10-24 اHــؤرّخ فـي 26 مـــحــرّم عــــام 1431
اHوافــق 12 ينـايــر سنــة 2010 واHتعـلّق بإطار الـتشـاور
في مـــجـــــال الـــتـــســـيـــيـــر اHـــدمج لـــلـــمــــوارد اHــائــــيـــة الـــتي
يــرأســـهـــا الــســــيــد بـــوقــروة عــمـــرr مــديـــر الـــــري الــفالحي

بــوزارة اHـوارد اHائـــيةr كمــا يأتي :
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بعنوان اإلدارةr بعنوان اإلدارةr السادة :
- بـلــحــداد احـمــدr �ــثل الــوزيـر اHــكــلّف بـاجلــمــاعـات

rاحمللية
rـاليةHـثل وزيـر ا� rبــالرة عبـد احلـفـيظ -

- كـرنـاش مـحجـوبr �ـثـل الـوزيـر اHكـلّـف بـالـطـاقة
rناجمHوا

- بن عـبد اللّه صـديقr �ثل الوزير اHـكلّف بالـبيئة
rكلّف بالتهيئة العمرانيةHوالوزير ا

rكلّف بالفالحةHثل الوزير ا� rعوادي العيد -
- الـــســيـــد طـــرفــاني يـــوسفr �ـــثل الـــوزيــر اHـــكــلّف

rبالصحة
- عالم عـــبــد الــلّهr �ــثـل الــوزيــر اHــكــلّـف بــالــتــربــيــة

rالوطنية
- مـــــجـــــوبي خـــــيـــــر الـــــدينr �ـــــثـل الـــــوزيــــر اHـــــكـــــلّف

rبالصناعة
- عـــمــورة زيـــادr �ـــثل الـــوزيــــر اHــــكـــلّف بـــالـــصــــيــد

rالبحـري
- زنـاتـي حـســrW �ــثل الـوكــالــة الـوطــنــيـة لــلــمـوارد

اHائية.
بعنوان اجلماعات اإلقليميةr بعنوان اجلماعات اإلقليميةr السيّدة والسادة :

rثل والية سوق أهراس� rرامول السعـيد -
rةHثل والية قا� rأومدور بلقاسم -
rثل والية تبسة� rجودي رشيد -

rثل والية قسنطينة� rبن مخـلوف عـزوز -
rثل والية باتنة� r¢شبري عبد الكر -

rثلة والية سكيكدة� rبالرة سهام -
rثل والية عنابة� rبن عابد جمال الدين -
rثل والية سطيف� rمهال محي الدين -

rثل والية جيجـل� rمقراش نصر الدين -
rثل والية خنشلة� rبوجلطية محمد -

rثل والية ميلة� rصافي رابح -
rثل والية أم البواقي� rكالي نور الدين -

- مشاطي مصطفىr �ثل والية الطارف.
بعنوان هيئات تسيير مصالح اHياهr بعنوان هيئات تسيير مصالح اHياهr السادة :

- خـربـوش مـولـودr �ـثل الـوكـالـة الـوطـنـيـة لـلـسـدود
rوالتحويالت

rمـمثل اجلزائرية للمياه rسـيد عـلي -

rثل الديوان الوطني للتطهير� rبن وارث أحمد -
- دحـــمــــاني عـــبــــد الـــقـــادرr �ــــثل الـــديــــوان الـــوطـــني

للسقي وصرف اHياه.
بعنوان التنظيمات اHهنيةr بعنوان التنظيمات اHهنيةr السيّدان :

- قــريـدي ابــراهــيمr �ــثل الــغــرفـة الــفالحــيــة لــواليـة
rقسنطينة

- غـــيــــمـــوز عــــبـــد الـــرشــــيـــدr �ــــثل غــــرفـــة الــــتـــجـــارة
والصناعة.

بعنوان جمعيات اHستعملrW بعنوان جمعيات اHستعملrW السيد :
- خــرالفـــا مـــحـــمــد تـــوفـــيقr �ـــثل  جـــمـــعـــيــة حـــمـــايــة

البيئة لوالية بسكرة.
ـــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــ

قــــــرار مـــــــؤرقــــــرار مـــــــؤرّخ في خ في 21 ذي احلــــــجـــــــة عـــــــام  ذي احلــــــجـــــــة عـــــــام 1432 اHــــــوافق  اHــــــوافق 17
نوفـمبر  سنة نوفـمبر  سنة r2011 يتضم يتضمّن تـشكيلـة أعضاء جلنةن تـشكيلـة أعضاء جلنة

احلوض الهيدروغرافي " الصحراء".احلوض الهيدروغرافي " الصحراء".
ــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجـب قــــــرار مــــــؤرّخ في 21 ي احلــــــجّــــــة عــــــام 1432
اHوافق 17 نـوفـمبـر سـنة r2011 تتـشـكل القـائمـة االسمـية
r"ألعـــضــــاء جلــــنــــة احلــــوض الـــهــــيــــدروغــــرافي " الــــصــــحـــراء
تطبـيقا ألحـكام اHادّة 8 من اHرسـوم التّنـفيذيّ رقم 24-10
اHــــؤرّخ فـي 26 مــــحــــــرّم عـــــام 1431 اHــــوافــق 12 يــــنــــايـــــر
سـنـة 2010 واHـتعـلّق بإطـار التـشـاور في مجـال التـسيـير
اHـدمج لـلــمـوارد اHـائـــيــة الـتي يـــرأســهـا الـســيـد سـمـــاتي
عـبـد الـوهـابr مديـر حـشـد اHـوارد اHائـيـةr بـوزارة اHوارد

اHائيةr كمـا يأتي :

بعنوان اإلدارةr بعنوان اإلدارةr السادة :
- بـوتاسونا طـاهرr �ثل الـوزير اHكلّف بـاجلماعات

rاحمللية
rاليةHثل وزير ا� rبن ميمون كمال -

- بن مـوفق بـلـقـاسمr �ـثل الـوزيـر اHـكـلّف بـالـطـاقـة
rناجمHوا

- قــــاسـم أمــــrW �ــــثل الـــــوزيــــر اHــــكــــلّـف بــــالــــبــــيــــئــــة
rكلّف بالتهيئة العمرانيةHوالوزير ا

rكلّف بالفالحةHثل الوزير ا� rزين اسماعيل -

- بــــوريـش عـــبــــد الــــوهــــابr �ــــثل الــــوزيــــر اHـــكـــــلّف
rبالصحة

- بـــيــوض عـــمــرr �ـــثل الـــوزيـــر اHــكـــلّف بـــالـــتــربـــيــة
rالوطنية
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- بـن الــــــضـــــيـف حــــــســـــrW �ــــــثـل الــــــوزيـــــر اHــــــكــــــلّف
rبالصناعة

- قــريــشـي نــذيــرr �ـــثل الــوزيـــر اHـــكــلّف بـــالــصـــيــد
rالبحـري

- زهـــرونــا عـــبــد الـــرزاقr �ــثـل الــوكـــالــة الـــوطــنـــيــة
للموارد اHائية.

بعنوان اجلماعات اإلقليميةr بعنوان اجلماعات اإلقليميةr السادة :

rثل والية أدرار� r¢اسماعيل عبد الكر -

rثل والية غرداية� rبخاري أحمد -

rثل والية بسكرة� rبـوسـنة عـبد احلمـيد -

rثل والية ورقلة� rبوخاري ادريس -

rثل والية األغواط� rحموتي محمد -

rثل والية إيليزي� r¢قـاسيـمي عبـد الكـر -

rثل والية تندوف� rصافي مبارك -

rثل والية البيض� rعرابـي عبـد الرحمان -

rثل والية الوادي� rموسى رابح -

rـثل واليـة بشـار� r¢مـوصــلي عـبد الـكر -

- اخلير محمدr �ثل والية تامنغست.
بعنوان هيئات تسيير مصالح اHياهr بعنوان هيئات تسيير مصالح اHياهr السادة :

- بـــوشـــعـــيـــر عــــز الـــدينr �ـــثل الـــوكـــالـــة الـــوطـــنـــيـــة
rللسدود والتحويالت

- بـــــوحـــــنـــــيك مــــحـــــمـــــد فـــــوزيr �ــــثـل اجلــــزائــــريـــة
rللمياه

- فــــــاطـــــمـي بــــــلـــــحــــــرشr �ـــــثـل الـــــديــــــوان الـــــوطــــــني
rللتطهير

- كــافي عــبـد احلقr �ــثل الــديــوان الـوطــني لــلــسـقي
وصرف اHياه.

بعنوان التنظيمات اHهنيةr بعنوان التنظيمات اHهنيةr السيّدان :

- رحـــمـــاني عـــمــرr �ـــثل الـــغـــرفـــة الــفـالحــيـــة لـــواليــة
rاألغواط

- مهري احلاجr �ثل غرفة التجارة والصناعة.

بعنوان جمعيات اHستعملrW بعنوان جمعيات اHستعملrW السيّد :

- بن قــريــنـة حــمــزةr �ــثل جــمـعــيــة حــمــايـة الــبــيــئـة
واHاء والطبيعة.

وزارة الصحة والسكان وإصالحوزارة الصحة والسكان وإصالح
ا@ستشفياتا@ستشفيات

قـــــرار وزاري مـــــشـــــتـــــرك مـــــؤرخ في قـــــرار وزاري مـــــشـــــتـــــرك مـــــؤرخ في 21 صــــفـــــر عــــام  صــــفـــــر عــــام 1433
اHـــــوافق اHـــــوافق 15 يـــــنــــايـــــر ســــنــــة  يـــــنــــايـــــر ســــنــــة r2012 يــــحـــــدد مــــعـــــايــــيــــرr يــــحـــــدد مــــعـــــايــــيــــر
تـــصــنــيـف اHــؤســســات الـــعــمــومـــيــة  االســتــشـــفــائــيــةتـــصــنــيـف اHــؤســســات الـــعــمــومـــيــة  االســتــشـــفــائــيــة
واHـــــؤســـــســــات الـــــعــــمـــــومــــيـــــة  لـــــلــــصـــــحــــة اجلـــــواريــــةواHـــــؤســـــســــات الـــــعــــمـــــومــــيـــــة  لـــــلــــصـــــحــــة اجلـــــواريــــة

وتصنيفها.وتصنيفها.
ــــــــــــــــــــــــــــــــ

rالعام للحكومة Wإن األم

rستشفياتHووزير الصحة و السكان و إصالح ا

rاليةHووزير ا

- �ـقــتــضى اHــرســوم الــرئــاسي رقم 07-307 اHـؤرخ
في 17 رمـضـان عام 1428 اHـوافق 29 سـبـتمـبـر سـنة 2007
الـــذي يـــــحـــدد كـــــيـــــفـــــيــــات مــــنح الـــــزيــــادة االســـتــــداللـــيـــة
لـــشــــاغـــلي اHــــنـــاصب الــــعـــلــــيـــا في اHــــؤســـســـات و اإلدارات

rالعمومية

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

rأعضاء احلكومة Wتضمن  تعيH2010 وا

- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 95-54 اHـؤرخ
في 15 رمــضــان عـام 1415 اHـوافق 15 فــبـرايــر ســنـة 1995

rاليةHالذي يحدد صالحيات وزير ا

- و�ــــقـــــتـــــضى اHــــرســــوم الــــتــــنـــفــــيــــذي رقم 190-03
اHــــؤرخ في 26 صــــفــــر عـــام 1424 اHــــوافق 28 أبــــريل ســــنـــة
2003 الــــذي يـــحــــدد صالحــــيــــات اHـــديــــر الــــعـــام لــــلــــوظـــيــــفـــة

rالعمومية

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 07-140 اHؤرخ
في 2 جـمادى األولى عام 1428 اHوافق 19 مايـو سنة 2007
واHــتـضــمن إنــشـاء اHــؤسـســات الـعــمـومــيـة االســتـشــفـائــيـة
واHــؤسـســات الـعــمـومـيــة  لـلــصـحــة اجلـواريــة  وتـنــظـيــمـهـا

rادة 23 منهHال سيما ا rتممHعدل واHا rوسيرها

- و�ـــــقـــــتــــضى اHــــرســــوم الــــتــــنـــفــــيــــذي رقم 161-09
اHــــؤرخ في 7 جـــــمــــادى األولى عـــام 1430 اHــــوافق 2 مـــايـــو
ســــــنــــــة 2009 واHــــــتــــــضـــــمـن الــــــقــــــانـــــون األســــــاسـي اخلـــــاص
بـــاHــــوظــــفـــW اHــــنــــتـــــمـــW لــــســـــلـك مـــتـــــصــــرفي مــــصــــالح

rالصـحة
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- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 11-379 اHؤرخ
في 25 ذي احلـجة عام 1432 اHوافق 21 نوفـمبـر سنة 2011
الــذي يــحــدد صالحــيــات وزيـر الــصــحــة والــسـكــان وإصالح

rستشفياتHا

- �ـــقــتــضى اHــرســـوم الــرئــاسي اHــؤرخ في 7 ربــيع
الـثاني عام 1423 اHوافق 18 يونـيو سـنة 2002 واHـتضمن

rالعام للحكومة Wاألم Wتعي

- و�ــــــــقـــــتـــــــضى الـــــقـــــــرار الــــــوزاري اHـــــشــــــــتــــرك
اHــــــــــؤرخ في 26 جـــــــــمـــــــــادى األولى عــــــــام 1419 اHـــــــــوافق 17
ســـبـــتـــمـــبـــر ســـنــة 1998 الـــذي يـــحـــدد مـــعـــايـــيـــر تـــصـــنـــيف
الــــقـــطــــاعــــات الــــصــــحــــيــــة واHــــؤســــســــات االســــتــــشــــفــــائــــيـــة

rتمّمHا rتخصصة وتصنيفهاHا

يقررون ما يأتي :يقررون ما يأتي :

اHـادة األولى : اHـادة األولى : تطـبـيـقـا ألحـكـام اHادة 23 من اHـرسوم
الــتــنـفــيــذي رقم 07-140 اHــؤرخ في 2 جــمــادى األولى عـام
1428 اHـوافق 19 مـايــو ســنـة 2007 واHـذكــور أعالهr يــهـدف

هــــذا الـــــقــــرار إلى تـــــصــــنـــــيف اHـــــؤســــســــات الـــــعــــمـــــومــــيــــة
االسـتـشـفـائـيـة واHـؤسـسـات الـعـمـومـيـة لـلـصـحـة اجلـواريـة
عــــلــى أســــاس اHــــعــــايــــيــــر احملـــددة فـي اHــــلـــحـق األول بــــهـــذا

القرار. 

اHــــــادة اHــــــادة 2 :  : تــــــصـــــــنـف اHــــــؤســـــــســــــات  الـــــــعـــــــمــــــومـــــــيــــــة
االسـتـشـفـائـيـة واHـؤسـسـات الـعـمـومـيـة لـلـصـحـة اجلـواريـة
في الــفـــئــات"أ" و"ب" و"ج" و"د"  طــبــقــا لــلــمـــلــحق الــثــاني

بهذا القرار.

اHـادة اHـادة 3 :  : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرســمـيـة
للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.

حـــرر بـــاجلـــزائــر في 21 صـــفـــر عــام 1433  اHــوافق 15
يناير سنة 2012.

وزير الصحة و السكانوزير الصحة و السكان
و إصالح اHستشفياتو إصالح اHستشفيات

جمال ولد عباسجمال ولد عباس

وزير اHاليةوزير اHالية

كر¢ جوديكر¢ جودي

اHلحق األولاHلحق األول
أ - معايير تصنيف اHؤسسات العمومية االستشفائيةأ - معايير تصنيف اHؤسسات العمومية االستشفائية

عدد النقاطعدد النقاطاHعاييراHعايير

عدد السكانعدد السكان

........................100.000-9000

....................140.000-100.001

....................170.000-140.001

....................220.000-170.001

....................290.000-220.001

290.001. فما فوق..................

عدد البلدياتعدد البلديات

......................................7-1

....................................10-8

11- فما فوق.........................

عدد األسرةعدد األسرة

...................................120-1

...............................180-121

...............................240-181

...............................300-241

301- فما فوق........................

عدد اHصالحعدد اHصالح

..................................9-5

...............................13-10

14- فما فوق.....................

الطابع اجلامعي.........................

مقر الوالية..............................

2

3

4

5

6

7

2

3

4

4

7

9

11

13

2

3

4

4

10

حسب عدد النقـاط اHتحصل عليهاr تصنف اHؤسسات
العمومية  االستشفائية كاآلتي :

- يساوي أو أقل من 20 نقطة في الفئة "ج"
- أكـــثــر من 20 نــقـــطــة و أقـل أو يــســاوي 30 نـــقـــطــة في

الفئة "ب"
- أكثر من 30 نقطة في الفئة  "أ".

عن األمW العام للحكومةعن األمW العام للحكومة
وبتفويض منهوبتفويض منه

اHدير العام للوظيفة العموميةاHدير العام للوظيفة العمومية
بلقاسم بوشمالبلقاسم بوشمال



25 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 20 12 جمادى األولى عام   جمادى األولى عام  1433 هـ هـ
4 أبريل سنة   أبريل سنة  2012 م م

ب - مــعــايـيــر تــصــنـيف اHــؤســســات الـعــمــومــيـة لــلــصــحـةب - مــعــايـيــر تــصــنـيف اHــؤســســات الـعــمــومــيـة لــلــصــحـة
اجلواريةاجلوارية

عدد النقاطعدد النقاط

1

2

4

6

8

1

2

3

5

5

7

10

3

5

7

4

6

8

اHعاييراHعايير

عدد السكانعدد السكان

..........................60.000-4000

.....................120.000-60.001

....................150.000-120.001

....................290.000-150.001

290.001- فما فوق..................

عدد البلدياتعدد البلديات

......................................3-1

......................................7-4

....................................10-8

11- فما فوق.........................

عدد هياكل  الصحة اجلواريةعدد هياكل  الصحة اجلوارية
الــــعـــيـــادات اHـــتـــعـــددة اخلـــدمـــات مع

عيادة للتوليد
......................................3-1

......................................6-4

7- فما فوق...........................

العـيـادات اHـتعـددة اخلـدمـات  بدون
عيادة للتوليد

......................................3-1

......................................6-4

7- فما فوق...........................

قاعات العالج
....................................20-1

..................................40-21

41 - فما فوق........................

حسب عدد النقـاط اHتحصل عليهاr تصنف اHؤسسات
العمومية للصحة اجلوارية كاآلتي :

- يساوي أو أقل من 16 نقطة في الفئة "د"
- أكـــثــر من 16 نـــقـــطـــة وأقل أو يـــســـاوي 20 نـــقـــطـــة في

الفئة "ج"
- أكثر من 20 نقطة وأقل  من 26 نقطة في الفئة  "ب"

- 26 نقطة فما فوق في الفئة  "أ".

اHؤسسات العموميةاHؤسسات العمومية
االستشفائيةاالستشفائية

الوالياتالواليات

اHلحق الثاني اHلحق الثاني 
أ - تصنيف اHؤسسات أ - تصنيف اHؤسسات العمومية العمومية  االستشفائية االستشفائية

1- قــائــمــة اHــؤســســات  - قــائــمــة اHــؤســســات  الــعــمــومــيــة الــعــمــومــيــة  االســتــشــفــائــيـة االســتــشــفــائــيـة

اHصنفة في الفئة "أ"اHصنفة في الفئة "أ"

- أدرار
- األغواط

- باتنة
-  بسكرة (بشير بن ناصر)
- بشار (اHستشفى اجلديد)

- البويرة 
- تيارت 

- اHرادية (جياللي رحموني)
- القبة (بشير منتوري )

- األبيار (جياللي بلخنشير)
- بولوغW ابن زيري

- احلراش (حسان بادي)
-رويبة 

- عW طاية
-زرالدة (بوقاسمي طيب)

- اجللفة 
- جيجل 
- سعيدة 

- سكيكدة ( اHستشفى القد¢)
- قاHة (حكيم العقبي) 

- اHدية 
- مستغا± 

- اHسيلة 
- ورقلة 

- البيض 
- برج بو عريريج

- الثنية 
- الوادي

- عW الدفلى 
- عW تموشنت 

- غليزان 

أدرار
األغواط

باتنة
بسكرة
بشار

البويرة 
تيارت 
اجلزائر

اجللفة 
جيجل 
سعيدة 
سكيكدة

قاHة
اHدية 

مستغا± 
اHسيلة 
ورقلة 

البيض 
برج بو عريريج 

بومرداس 
الوادي

عW الدفلى 
عW تموشنت 

غليزان 



12 جمادي األولى عام   جمادي األولى عام  1433 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 2620
4 أبريل سنة   أبريل سنة  2012 م م

اHؤسسات العموميةاHؤسسات العمومية
االستشفائيةاالستشفائية الوالياتالواليات

2 - قــائــمـة اHــؤســســات   - قــائــمـة اHــؤســســات  الـعــمــومـيــة الـعــمــومـيــة  االســتــشـفــائــيـة االســتــشـفــائــيـة
اHصنفة في الفئة "ب"اHصنفة في الفئة "ب"

-الشلف (أوالد محمد)
- الصبحة

- أم البواقي (محمد بو ضياف)
- آقبو

- سيدي عيش
- البليدة 

- سور الغزالن
- تامنغست  

- تبسة (عاليا صالح)
- مغنية 
- عزازقة
- مسعد

- الطاهير 
- العلمة

- بو قاعة
- عW أوHان 

- قسنطينة ( البئر)
- اخلروب (محمد بو ضياف)

- برواقية
- سيدي علي 
- عW تادلس 

- بوسعادة
- سيدي عيسى

- معسكر (مسلم طيب)
- تيغنيف
- غريس

- أرزيو (احملقن)
- إيليزي

- رأس الوادي
- الطارف
- القالة

- تندوف 
- تيسمسيلت 

- خنشلة (اHستشفى اجلديد)
- قايس 

- سوق أهراس (اHستشفى القد¢)
- حجوط
- القليعة

- ميلة ( اإلخوة مغالوي) 
- فرجيوة 

- خميس مليانة 
- غرداية 

- وادي رهيو 

الشلف

أم البواقي 
بجاية 

البليدة 
البويرة 

تامنغست
تبسة

تلمسان 
تيزي وزو

اجللفة 
جيجل 

سطيف 

قسنطينة 

اHدية
مستغا± 

اHسيلة 

معسكر 

وهران 
إيليزي 

برج بو عريريج 
الطارف 

تندوف
تيسمسيلت

خنشلة 

سوق أهراس 
تيبازة 

ميلة

عW الدفلى 
غرداية 
غليزان 

اHؤسسات العموميةاHؤسسات العمومية
االستشفائيةاالستشفائية الوالياتالواليات

3 - قــائــمــة اHــؤســســات  - قــائــمــة اHــؤســســات الــعــمــومــيــة الــعــمــومــيــة  االســتــشــفــائــيـة االســتــشــفــائــيـة
اHصنفة في الفئة "ج"اHصنفة في الفئة "ج"

- تيميمون
- رقان

- الشلف (شرفة )
-تنس (زيغود يوسف)

- تنس (اHستشفى القد¢)
- الشطية

-  آفلو
- أم البواقي (اHستشفى القد¢)
- عW البيضاء (زرداني صالح)

- مسكيانة
- عW مليلة 

- عW الفكرون
-أريس  1

- أريس  2
- بريكة ( محمد بوضياف)

- بريكة (سليمان عميرات)
- عW توتة

-مروانة  ( علي ªر)
-مروانة  (زيزة مسيكة )

- نقاوس
- أوقاس  
- خراطة 
- أميزور

- بسكرة (الدكتور سعدان)
- أوالد جالل

-طولقة
- بشار (اHستشفى القد¢)

- عبادلة
- بني عباس

- مفتاح
- العفرون

- بو فاريك 
- مشد الله

- األخضرية 
- عW بسام
- إن صالح  

- تبسة (بوقرة بو لعراس)
- مرسط

- العوينات
- بئر العاتر
- الشريعة
- الونزة

أدرار

الشلف

األغواط
أم البواقي 

باتنة

بجاية 

بسكرة

بشار

البليدة 

البويرة 

تامنغست
تبسة



27 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 20 12 جمادى األولى عام   جمادى األولى عام  1433 هـ هـ
4 أبريل سنة   أبريل سنة  2012 م م

اHؤسسات العموميةاHؤسسات العمومية
االستشفائيةاالستشفائية الوالياتالواليات

- الغزوات 
- سبدو 

- ندرومة
- سوقر

- مهدية 
- فرندة 

- قصر الشاللة
- األربعاء ناث إراثن 

- تقزرت
- ذراع اHيزان

- بوغني
- أزفون 

- عW احلمام
- عW وسارة

- حاسي بحبح
- اHيلية

-عW الكبيرة
- بني  ورثالن 

- احلروش
- القل 
- عزابة

- تمالوس
- بن باديس
- سفيزف

- تالغ
- عW الباردة

- احلجار
- شطايبي

- قاHة (إبن الزهور) 
- عW العربي
- واد الزناتي

- بوشقوف
-  اخلروب ( علي منجلي)

- زيغود يوسف
- تابالط

- عW بوسيف
- قصر البخاري
- بني سليمان

- عW اHلح 

تلمسان 

تيارت 

تيزي وزو

اجللفة

جيجل 
سطيف

سكيكدة 

سيدي بلعباس 

عنابة 

قاHة

قسنطينة 

اHدية 

اHسيلة 

اHؤسسات العموميةاHؤسسات العمومية
االستشفائيةاالستشفائية الوالياتالواليات

- معسكر(اسعد خالد )
- احملمدية 

- سيق 
- توقرت

-حاسي مسعود
- طيبات

- عW الترك (العقيد عثمان)
- األبيض سيدي الشيخ 

- بوقطب
- جانت
- مجانة

- برج منايل
- دلس

- بوحجار
- ثنية األحد 

- برج بونعامة
- اHغير 
- جامعة 

- خنشلة (علي بوسحابة)
- ششار

- سوق أهراس (ابن رشد)
- - سدراته

- قوراية 
- سيدي غيالس 

- مــيــلـة (اHــســتــشــفى الــقــد¢  اإلخـوة
طبال) 

- شلغوم العيد  
- وادي العثمانية

- مليانة 
- العطاف 
- مشرية 

- عW الصفراء 
- النعامة

- حمام بوحجر
- بني صاف
- متليلي  
- اHنيعة
- القرارة
- مازونة

معسكر 

ورقلة 

وهران 
البيض 

إيليزي 
برج بو عريريج 

بومرداس 

الطارف 
تيسمسيلت

الوادي

خنشلة 

سوق أهراس 

تيبازة 

ميلة

عW الدفلى 

النعامة 

عW تموشنت 

غرداية 

غليزان



12 جمادي األولى عام   جمادي األولى عام  1433 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 2820
4 أبريل سنة   أبريل سنة  2012 م م

- قاHة

- الزبيرية

- برواقية

- مستغا±

- اHسيلة

- مقرة

- بوسعادة

- سيدي عيسى

- وادي األبطال

- ورقلة

- توقرت

- أرزيو

- برج بوعريريج

- بومرداس

- برج منايل

 خميس اخلشنة

- الوادي

- ميلة

-  فرجيوة 

- شلغوم العيد 

- عW لشياخ

- جديوية

قاHة

اHدية

مستغا±

اHسيلة

معسكر

ورقلة

وهران

برج بوعريريج

بومرداس

الوادي

ميلة

عW الدفلى 

غليزان

اHؤسسات العمومية للصحةاHؤسسات العمومية للصحة
اجلواريةاجلوارية

الوالياتالواليات

ب - تـــصـــنــــيف اHـــؤســـســـات الـــعــــمـــومـــيـــة لـــلـــصـــحـــةب - تـــصـــنــــيف اHـــؤســـســـات الـــعــــمـــومـــيـــة لـــلـــصـــحـــة
اجلواريةاجلوارية

1- قـائـمـة اHــؤسـسـات الـعـمـومـيــة لـلـصـحـة اجلـواريـة- قـائـمـة اHــؤسـسـات الـعـمـومـيــة لـلـصـحـة اجلـواريـة

اHصنفة في الفئة "أ"اHصنفة في الفئة "أ"

- أوالد فارس

- باتنة

- طولقة

- أوالد يعيش

- أحنيف 

- تبسة

- تلمسان

- ذراع بن خدة

- بوغني

- عزازقة

- براقي

- برج الكيفان ( درقانة)

- باب الوادي

- سيدي أمحمد ( بوشنافة)

- اجللفة

- العلمة

- بوقاعة

- عW الكبيرة

- سكيكدة

- بن عزوز 

- سيدي مزغيش

الشلف

باتنة

بسكرة 

البليدة

البويرة

تبسة 

تلمسان

تيزي وزو

اجلزائر

اجللفة

سطيف

سكيكدة

اHؤسسات العمومية للصحةاHؤسسات العمومية للصحة
اجلواريةاجلوارية

الوالياتالواليات



29 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 20 12 جمادى األولى عام   جمادى األولى عام  1433 هـ هـ
4 أبريل سنة   أبريل سنة  2012 م م

- مسعد

- عW وسارة

- سيدي معروف

- سطيف

- عW أوHان

- عW أزال

- عW القشرة

- سيدي بلعباس

- تالغ

- Hطار

- اخلروب

- عW تادلس

- ماسرة

- معسكر

- عوف

- البيض

- رأس الوادي

- الدرعان

- تيسمسيلت

- برج بونعامة

- خنشلة

- سوق أهراس

- تيبازة

- بوسماعيل

- العبادية

- جليدة

- يلل

اجللفة

جيجل

سطيف

سكيكدة

سيدي بلعباس

قسنطينة

مستغا±

معسكر

البيض

برج بوعريريج

الطارف

تيسمسيلت

خنشلة

سوق أهراس

تيبازة

عW الدفلى

غليزان

2- قـائـمـة اHــؤسـسـات الـعـمـومـيــة لـلـصـحـة اجلـواريـة- قـائـمـة اHــؤسـسـات الـعـمـومـيــة لـلـصـحـة اجلـواريـة

اHصنفة في الفئة "ب"اHصنفة في الفئة "ب"

- أدرار

- تيميمون

- وادي الفضة

- بوقادير

- األغواط

- أم البواقي

- عW البيضاء

- عW مليلة

- بريكة

- أريس 

- القصر

- تزمالت

- بشار

- األربعاء

- موزاية

- بوينان

- البويرة

- سور الغزالن

- األخضرية

- الشريعة

- الرمشي

- رحوية

- واسيف

- وقنون

- درارية

أدرار

الشلف

األغواط

أم البواقي

باتنة

بجاية

بشار

البليدة

البويرة

تبسة

تلمسان

تيارت

تيزي وزو

اجلزائر

اHؤسسات العمومية للصحةاHؤسسات العمومية للصحة
اجلواريةاجلوارية

الوالياتالواليات

اHؤسسات العمومية للصحةاHؤسسات العمومية للصحة
اجلواريةاجلوارية

الوالياتالواليات



12 جمادي األولى عام   جمادي األولى عام  1433 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 3020
4 أبريل سنة   أبريل سنة  2012 م م

- حاسي بحبح
- بني ورتيالن

- احلساسنة
- أوالد عطية 
- عW البرد

- تنيرة 
-  عنابة 
- احلجار 

- بوشقوف
-  قسنطينة (العربي بن مهيدي )

- قسنطينة (بشير منتوري )
- حامة بوزيان

- محمدية 
- زهانة

- وهران (حي الغوالم )
- السانية

- منصورة 
- بئر قصد علي

- دلس
- الطارف
-  القالة

- ثنية  األحد
- قمار
- دبيلة
- طاورة

- الداموس
- بومدفع

- عW الصفراء
- حمام بوحجر

- بني صاف
- العمرية

- غرداية ثنية اخملزن
- متليلي
- غليزان

- سيدي محمد بن علي 

اجللفة
سطيف
سعيدة

سكيكدة 
سيدي بلعباس

عنابة

قاHة
قسنطينة

معسكر

وهران

 برج بو عريريج

بومرداس
الطارف

تيسمسيلت
الوادي

سوق أهراس
تيبازة

عW الدفلى
النعامة

عW تموشنت

غرداية

غليزان

- رقان

- تــنـــس

- توقريت

- رأس العيون

- مروانة

- ثنية العابد

-  بجاية 

- أوقاس

- سيدي عيش

- خراطة

-صدوق

- بني عباس

- تامنغست

- بئر العاتر

- غزوات 

- سبدو

- تيارت

- عW الذهب

- عW احلديد

- األربعاء ناث إيراثن

- إيفرحونن

- القبة (العناصر)

- الشراقة (بوشاوي)

- زرالدة

- بوزريعة

أدرار

الشلف

باتنة

بجاية

بشار

تامنغست

تبسة

تلمسان

تيارت

تيزي وزو

اجلزائر

3 - قـائـمـة اHـؤسـسـات العـمـومـيـة لـلـصـحـة اجلـوارية - قـائـمـة اHـؤسـسـات العـمـومـيـة لـلـصـحـة اجلـوارية
اHصنفة في الفئة "ج"اHصنفة في الفئة "ج"

اHؤسسات العمومية للصحةاHؤسسات العمومية للصحة
اجلواريةاجلوارية

الوالياتالواليات

اHؤسسات العمومية للصحةاHؤسسات العمومية للصحة
اجلواريةاجلوارية

الوالياتالواليات



31 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 20 12 جمادى األولى عام   جمادى األولى عام  1433 هـ هـ
4 أبريل سنة   أبريل سنة  2012 م م

4 - قـائـمـة اHـؤسـسـات العـمـومـيـة لـلـصـحـة اجلـوارية - قـائـمـة اHـؤسـسـات العـمـومـيـة لـلـصـحـة اجلـوارية
اHصنفة في الفئة "د"اHصنفة في الفئة "د"

اHؤسسات العمومية للصحةاHؤسسات العمومية للصحة
اجلواريةاجلوارية

الوالياتالواليات

اHؤسسات العمومية للصحةاHؤسسات العمومية للصحة
اجلواريةاجلوارية

تامنغست

تبسة

تلمسان

تيارت

تيزي وزو
اجلزائر
اجللفة
جيجل

سطيف

سعيدة

سيدي بلعباس

عنابة
قاHة

أدرار

الشلف

األغواط

باتنة

بجاية

بسكرة

بشار

البويرة

- إن  أمقل
- أبالــيسا (سيالت)

- تازروق
- إن قزام

Wزوات Wت -
- إن صالح
- الونزة

- العوينات
- نقرين

- أوالد ميمون
-مغنية

باب العسة
- مهدية

- عW كرمس
- قصرالشاللة

- أزفون
- الرغاية
- القطارة
- جيجل

- زيامة منصورية
- جيملة

- الطاهير
- بوسيف أوالد عسكر 

 - عW عباسة 
- حمام السخنة

- سعيدة
-  سيدي بوبكر
- موالي العربي

- السفيزف
- مرحوم
-  برحال

-  تاملوكة
- وادي الزناتي

- أولف

- برج باجي مختار

- تنركوك

- بني حواء

- قصر احليران

- حاسي الدالعة

- عW ماضي

- أفلو

- قلتة سيدي ساعد

- البريدة

- اHعذر

-  نقاوس

- عW جاسر

- عW توتة

-  أدكار

- بسكرة

- القنطرة

- جمورة 

- أوالد جالل

- الدوسن

- رأس اHيعاد

- سيدي عقبة

-زريبة الوادي

- كرزاز

- عبادلة

- تبلبالة

- تاغيت

- بني ونيف

- عW بسام

الوالياتالواليات
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- يابوس
- قايس
- ششار
- احململ
- جالل

- سدراتة
- مداوروش

- شرشال
- عW البيضاء حريش

- تاجنانت
- النعامة

- مكمن بن عمرو
- مشرية

- عW تموشنت 
- اHنيعة
- قرارة
- بريان
- زمورة

خنشلة

سوق أهراس

تيبازة
ميلة

النعامة

عW تموشنت 
غرداية

غليزان

اHؤسسات العمومية للصحةاHؤسسات العمومية للصحة
اجلواريةاجلوارية

الوالياتالواليات

قــــــــرار وزاري مرار وزاري مــــــشــــــــتــــــــرك مرك مــــــؤرخ في ؤرخ في 21  ص  صــــــــفــــــــر عر عــــــام ام 1433
اHاHـوافق وافق 15  ي  يـنـايايــــر سر سـنـة ة r2012  ي  يـتــــضـمن تمن تــــصـنـيفيف
اHاHــــــؤسؤســــســــــات الات الــــــعــــــمــــومومــــــيــــــة االسة االســــتــــــشــــــفــــائائــــــيــــــة وشة وشــــروطروط
االلااللــــتــــــحــــــاق باق بــــاHاHــــــنــــــاصب الاصب الــــــعــــلــــــيــــــا الا الــــتــــــابابــــــعــــة لة لــــــهــــــا وكا وكــــذاذا

الزيادة االستداللية اHرتبطة بها.الزيادة االستداللية اHرتبطة بها.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

 rالعام للحكومة Wإن األم

 rاليةHووزير ا

rستشفياتHووزير الصحة والسكان وإصالح ا

- �ـقتـضى اHـرسـوم الـرّئاسيّ رقم 07 - 307 اHـؤرّخ
في 17 رمـضـان عام 1428 اHـوافق 29 سـبـتمـبـر سـنة 2007
الـــــذي يـــحـــــدّد كــــيــــفـــــيـــات مــــنـح الــــزيــــادة االســـــتـــداللــــيــــة
لـــشـــــاغـــلي اHــــنـــاصب الــــعـــلــــيـــا في اHــــؤســـســـات واإلدارات

rالعمومية

- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 10 - 149
اHـــؤرّخ في 14 جــــمــــادى الـثـــانـــيـــة عــــام 1431 اHــوافــق
28 مــــــايــــــو ســـــنـــــة 2010  واHـــــتـــــضـــــمّـن تــــعــــيـــــW أعــــضــــاء

rاحلكومة

-  زيغود يوسف
- عW عبيد

-  شاللة العذاورة
- قصر البخاري

- الشهبونية
- تابالط

- بني سليمان
- سيدي علي 
- سيدي خلضر

- عشعاشة 
- بن سرور
- عW اHلح

- حاسي مسعود
-  احلجيرة
- البرمة

- وهران ( واجهة البحر)
- وهران (حي بوعمامة)

- وهران (صديقية)
- عW الترك
- بوتليليس

- وادي تليالت
- بريزينة
- اخلــيــثر

- شاللة
- إيليزي

- إن أمناس
- جانت

-  دبداب
- مجانة 
- القلة

- بوحجار
-  تندوف

- أم العسل
- طالب العربي

- جامعة
- اHغير

قسنطينة

اHدية

مستغا±

اHسيلة

ورقلة

وهران

البيض

إيليزي

برج بو عريريج

الطارف
تندوف

الوادي

اHؤسسات العمومية للصحةاHؤسسات العمومية للصحة
اجلواريةاجلوارية

الوالياتالواليات
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- و�قتـضى اHرسوم التّـنفيذيّ رقم 95 - 54 اHؤرّخ
في 15 رمــضــان عـام 1415 اHـوافق 15 فــبـرايــر ســنـة 1995

rاليّةHالّذي يحدّد 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 07 - 140
اHــــؤرخ في 2 جـــمـــادى األولى عـــام 1428 اHــــوافق 19 مـــايـــو
ســـنــة  2007 واHـــتـــضـــمن إنـــشــاء اHـــؤســـســـات الــعـــمـــومـــيــة
االسـتـشـفـائـيـة واHـؤسـسـات الـعـمـومـيـة لـلـصـحـة اجلـواريـة

rتمّمHعدّل واHا rوتنظيمها وسيرها

- و�ــــقـــــتــــضى اHـــــرســــوم الـــــتــــنــــفـــــيــــذي رقم 08 - 04
اHــؤرخ في 11 مـــحـــرّم عــام 1429 اHــوافق 19 يــنـــايــر ســـنــة
WــوظــفــHــتــضـــمن الــقــانــون األســاسـي اخلــاص بــاH2008  وا

اHــنــتــمــW لألسـالك اHــشــتــركــة في اHــؤســســات واإلدارات
rالعمومية

- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 09 - 161
اHؤرخ في 7 جمادى األولى عام 1430 اHوافق 2 مايو سنة
WــوظـــفــHــتـــضــمـن الــقـــانــون األســـاسي اخلــاص بـــاH2009 وا

rلسلك متصرفي مصالح الصحة WنتمHا

- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 09 - 393
اHؤرخ في 7 ذي احلجة عام 1430 اHوافق 24 نوفـمبر سنة
WــوظـــفــHــتـــضــمـن الــقـــانــون األســـاسي اخلــاص بـــاH2009 وا

اHنتمW ألسالك اHـمارسW الطبيW العامW في الصحة
rالعمومية

- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 11 - 379
اHــؤرخ في 25 ذي احلــجــة عــام  1432 اHــوافق 21 نــوفـــمــبــر
سـنة 2011 الـذي يحدد صالحـيات وزير الـصحة و الـسكان

rستشفياتHو إصالح ا

- و�ـــــقــــتـــــضى اHـــــرســـــوم الــــرّئـــــاسيّ اHــــؤرّخ في 7
ربـــيع الــــثـــاني عـــام 1423 اHــــوافق 18 يـــونـــيــــو ســـنـــة 2002

rالعامّ للحكومة Wاألم Wتضمّن تعيHوا

- و�ـقتـضى القرار الـوزاري اHشـترك اHؤرّخ في 3
مـــحـــرّم عــام 1431 اHــوافق 20 ديـــســمـــبـــر ســـنــة 2009 الــذي
يـــحــــدد الـــتــــنـــظـــيـم الـــداخــــلي لـــلــــمـــؤســــســـات الــــعـــمــــومـــيـــة

rاالستشفائية

- و�ــقـتــضى الـقــرار الـوزاري اHــشـتــرك اHـؤرّخ في
21 صـــفـــر عـــام 1433 اHــــوافق 15 يـــنـــايــــر ســـنـــة 2012 الــذي

يــــحــــدد مـــــعــــايــــيـــــر تــــصــــنـــــيف اHــــؤســـــســــات الــــعـــــمــــومــــيــــة
االسـتـشـفـائـيـة واHـؤسـسـات الـعـمـومـيـة لـلـصـحـة اجلـواريـة

rوتصنيفها

يقريقرّرون ما يأتي :رون ما يأتي :

اHادة األولى :اHادة األولى :  تـطبـيقـا ألحكـام اHادة 13 من اHـرسوم
الـرّئـاسيّ رقم 07 - 307 اHـؤرّخ في 17 رمــضـان عـام 1428
اHـوافق 29 ســبــتـمــبــر ســنـة 2007  واHـذكــور أعالهr يــهـدف
هـذا الــقـرار إلى حتــديـد تــصـنــيف اHـؤســسـات الــعـمــومـيـة
االستشفائيـة وشروط االلتحاق باHناصب الـعليا التابعة

لها وكذا الزيادة االستداللية اHرتبطة بها.

اHــــــادة اHــــــادة 2 :  :  تــــــصـــــــنـف اHــــــؤســـــــســــــات الـــــــعـــــــمــــــومـــــــيــــــة
االستشفائية حسب اجلدول اآلتي :

اHـادة اHـادة 3 : :  حتـدد الـزيـادة االسـتــداللـيـة لـلـمـنـاصب الـعـلـيــا الـتـابـعـة لـلـمـؤسـسـات الـعــمـومـيـة االسـتـشـفـائـيـة وكـذا شـروط
االلتحاق بهذه اHناصب حسب اجلدول اآلتي :

التصنيفالتصنيف اHؤسسات العمومية االستشفائيةاHؤسسات العمومية االستشفائية
القسمالقسم الصنفالصنف

اHؤسسات العمومية االستشفائية الصنف أ

اHؤسسات العمومية االستشفائية الصنف ب

اHؤسسات العمومية االستشفائية الصنف ج

1

2

3

ب

ب

ب
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صـحة الـعمومـية مـرسمf يثب
س طـبي عام في ال

- nار
صفة.

ت خدمة فعلية بهذه ال
سنوا

 (3)
ف رئـيـسي على

صر
صـحة أو مـتـ

صـالح الـ
G ف رئـيـسي

صر
- مـتـ

ف.
صفة موظ

ت أقدمية ب
ث (3) سنوا

ت ثال
األقلf مرسمf يثب

ت أربع (4)
ف يــــثـــب

صـــر
صـــحـــة أو مــــتـــ

صـــالح الــــ
ف مــــ

صـــر
- مــــتـــ

صفة.  
ت خدمة فعلية بهذه ال

سنوا
fصيانة على األقل

صيانة فرع 
خملبر وال

س رئيسي في ا
- مهند

ف.
صفة موظ

ت أقدمية ب
ث (3) سنوا

ت ثال
مرسمf يثب

ت أربع
صـيـانة يـثب

صيـانـة فرع 
س دولـة في اخملـبر و الـ

- مهـند
صفة.

ت خدمة فعلية بهذه ال
(4) سنوا

ف رئـيـسي على
صر

صـحة أو مـتـ
صـالح الـ

G ف رئـيـسي
صر

- مـتـ
ف.

صفة موظ
W (2) أقدمية ب

ت سنت
األقلf مرسمf يثب

ث (3)
ت ثال

ف يــــثـــب
صـــر

صــــحـــة أو مـــتـــ
صـــالح الـــ

ف مــــ
صـــر

- مـــتـــ
صفة.

ت خدمة فعلية بهذه ال
سنوا

مدير

مدير فرعي للموارد
البشرية  واGالية

والوسائل

صالح
G مدير فرعي
صحة

ال

صيانة
مدير فرعي لل

ت الطبية
والتجهيزا

ت اGرافقة
والتجهيزا

ب
س مكت

رئي

قرار من
الوزير

قرار من
الوزير

قرار من
الوزير

قرار من
الوزير

قرار من
الوزير



35 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 20 12 جمادى األولى عام  جمادى األولى عام 1433 هـ هـ
4  أبريل سنة   أبريل سنة 2012 م م

ت
اGؤسسا

ت
اGؤسسا

العمومية
العمومية
االستشفائية
االستشفائية
ب

ف 
صن

ال
ب

ف 
صن

ال

ت
اGؤسسا

ت
اGؤسسا

العمومية
العمومية

ف
صن

الت
ف

صن
الت

ف
صن

ال
ف

صن
ال

ب العليا
ص
اGنا

ب العليا
ص
اGنا

ب
ص
شروط االلتحاق باGنا

ب
ص
شروط االلتحاق باGنا

طريقة
طريقة
W

التعي
W

التعي
القسم
القسم

اGستوى السلمي
اGستوى السلمي

ببببب

22222

م - 1م

م - 1

م - 1

م - 2

502

181

181

181

108

ف رئـيـسي على
صر

صـحة أو مـتـ
صـالح الـ

G ف رئـيـسي
صر

- مـتـ
صفة.

ت خدمة فعلية بهذه ال
سنوا

ث (3) 
ت  ثال

األقلf يثب
ت ثــمــاني (8)

ف يــثـــب
صــر

صــحــة أو مـــتــ
صـــالح الــ

ف مــ
صــر

- مـــتــ
صفة.

ت خدمة فعلية بهذه ال
سنوا

ف رئـيـسي على
صر

صـحة أو مـتـ
صـالح الـ

G ف رئـيـسي
صر

- مـتـ
ف.

صفة موظ
ت أقدمية ب

ث (3) سنوا
ت ثال

األقلf مرسمf يثب
ت أربع (4)

ف يــــثـــب
صـــر

صـــحـــة أو مــــتـــ
صـــالح الــــ

ف مــــ
صـــر

- مــــتـــ
صفة.  

ت خدمة فعلية بهذه ال
سنوا

ف رئـيـسي على
صر

صـحة أو مـتـ
صـالح الـ

G ف رئـيـسي
صر

- مـتـ
ف.

صفة موظ
ت أقدمية ب

ث (3) سنوا
ت ثال

األقلf مرسمf يثب
ت أربع (4)

ف يــــثـــب
صـــر

صـــحـــة أو مــــتـــ
صـــالح الــــ

ف مــــ
صـــر

- مــــتـــ
صفة.  

ت خدمة فعلية بهذه ال
سنوا

ث
ت  ثال

صـحة الـعمومـية مـرسمf يثب
س طـبي عام في ال

- nار
صفة.

ت خدمة فعلية بهذه ال
سنوا

 (3)
ف رئـيـسي على

صر
صـحة أو مـتـ

صـالح الـ
G ف رئـيـسي

صر
- مـتـ

ف.
صفة موظ

ت أقدمية ب
ث (3) سنوا

ت ثال
األقلf مرسمf يثب

ت أربع (4)
ف يــــثـــب

صـــر
صـــحـــة أو مــــتـــ

صـــالح الــــ
ف مــــ

صـــر
- مــــتـــ

صفة.  
ت خدمة فعلية بهذه ال

سنوا
fصيانة على األقل

صيانة فرع 
س رئيسي في اخملبر وال

- مهند
ف.

صفة موظ
ت أقدمية ب

ث (3) سنوا
ت ثال

مرسمf يثب
ت أربع

صـيـانة يـثب
صيـانـة فرع 

س دولـة في اخملـبر و الـ
- مهـند

صفة.
ت خدمة فعلية بهذه ال

(4) سنوا
ف رئـيـسي على

صر
صـحة أو مـتـ

صـالح الـ
G ف رئـيـسي

صر
- مـتـ

ف.
صفة موظ

W (2) أقدمية ب
ت سنت

األقلf مرسمf يثب
ث (3)

ت ثال
ف يــــثـــب

صـــر
صــــحـــة أو مـــتـــ

صـــالح الـــ
ف مــــ

صـــر
- مـــتـــ

صفة.
ت خدمة فعلية بهذه ال

سنوا

مدير

مدير فرعي للموارد
البشرية  واGالية

والوسائل

صالح
G مدير فرعي
صحة

ال

صيانة
مدير فرعي لل

ت الطبية
والتجهيزا

ت اGرافقة
والتجهيزا

ب
س مكت

رئي

قرار من
الوزير

قرار من
الوزير

قرار من
الوزير

قرار من
الوزير

قرار من
الوزير

الزيادة االستداللية
الزيادة االستداللية



12 جمادى األولى  عام  جمادى األولى  عام 1433 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 3620
4 أبريل سنة  أبريل سنة 2012 م

ت
اGؤسسا

ت
اGؤسسا

العمومية
العمومية

االستشفائية
االستشفائية
ف ج

صن
ال

ف ج
صن

ال

ت
اGؤسسا

ت
اGؤسسا

العمومية
العمومية

ف
صني

الت
ف

صني
الت

ف
صن

ال
ف

صن
ال

ب العليا
ص
اGنا

ب العليا
ص
اGنا

ب
ص
شروط االلتحاق باGنا

ب
ص
شروط االلتحاق باGنا

طريقة
طريقة
W

التعي
W

التعي
القسم
القسم

اGستوى السلمي
اGستوى السلمي

ببببب

33333

م - 1م

م - 1

م - 1

م - 2

422

152

152

152

91

fف رئـيسي عـلى األقل
صـر

صـحـة أو مـتـ
صالح الـ

ف رئـيـسي Gـ
صـر

- مـتـ
صفة.

خدمة فعلية بهذه ال
 (2) W

ت  سنت
يثب

ت خدمة
سنوا

ت سبع (7) 
ف يثب

صر
صحة أو مت

صالح ال
ف م

صر
- مت

صفة.
فعلية بهذه ال

fف رئـيسي عـلى األقل
صـر

صـحـة أو مـتـ
صالح الـ

ف رئـيـسي Gـ
صـر

- مـتـ
ف.

صفة موظ
W (2) أقدمية ب

ت  سنت
مرسمf يثب

ت
ســنــوا

ث (3) 
ت ثال

ف يــثــب
صـــر

صـــحــة أو مــتــ
صــالح الــ

ف مـــ
صــر

- مـــتــ
صفة.  

خدمة فعلية بهذه ال
fف رئـيسي عـلى األقل

صـر
صـحـة أو مـتـ

صالح الـ
ف رئـيـسي Gـ

صـر
- مـتـ

ف.
صفة موظ

W (2) أقدمية ب
ت  سنت

مرسمf يثب
ت
ســنــوا

ث (3) 
ت ثال

ف يــثــب
صـــر

صـــحــة أو مــتــ
صــالح الــ

ف مـــ
صــر

- مـــتــ
صفة.  

خدمة فعلية بهذه ال
(2) W

ت  سـنـت
صـحة الـعـمـوميـة مـرسمf يـثب

س طبي عـام في الـ
- nـار

ف.
صفة موظ

أقدمية ب
fف رئـيسي عـلى األقل

صـر
صـحـة أو مـتـ

صالح الـ
ف رئـيـسي Gـ

صـر
- مـتـ

ف.
صفة موظ

W (2) أقدمية ب
ت  سنت

مرسمf يثب
ت
ســنــوا

ث (3) 
ت ثال

ف يــثــب
صـــر

صـــحــة أو مــتــ
صــالح الــ

ف مـــ
صــر

- مـــتــ
صفة.  

خدمة فعلية بهذه ال
fصــيـــانــة عــلى األقل

صـــيــانــةf فــرع 
اخملــبــر والــ س رئــيــسي فـي 

- مــهـــنــد
ف.

صفة موظ
W (2) أقدمية ب

ت سنت
مرسمf يثب

ث (3)
ت ثال

صـيــانـة يــثـب
صــيـانـةf فــرع 

س دولــة في اخملـبــر و الـ
- مـهــنـد

صفة.
ت خدمة فعلية بهذه ال

سنوا
fف رئـيسي عـلى األقل

صـر
صـحـة أو مـتـ

صالح الـ
ف رئـيـسي Gـ

صـر
- مـتـ

مرسم.
W (2) خــدمــة

ت ســنــتـ
ف يــثـبـ

صــر
صــحــة أو مــتــ

صــالح الــ
ف مــ

صــر
- مــتــ

صفة.
فعلية بهذه ال

مدير

للموارد مدير فرعي 
البشرية  واGالية

والوسائل

صالح
G مدير فرعي
صحة

ال

صيانة
مدير فرعي لل

ت الطبية
والتجهيزا

ت اGرافقة
والتجهيزا

ب
س مكت

رئي

قرار من
الوزير

قرار من
الوزير

قرار من
الوزير

قرار من
الوزير

قرار من
الوزير

اGادة 4 :  : ينشر هذا القرار في اجلريدة الرسمية للجمهورية اجلزائرية الدxقراطية الشعبية.
اGادة 

صفر عام 1433 اGوافق 15 يناير سنة 2012.
حرر باجلزائر في 21 

W العام للحكومة
عن األم

W العام للحكومة
عن األم

ض منه
 وبتفوي

ض منه
 وبتفوي

اGدير العام للوظيفة العمومية
اGدير العام للوظيفة العمومية

بلقاسم بوشمال
بلقاسم بوشمال

ت
صالح اGستشفيا

صحة والسكان وإ
 وزير ال

ت
صالح اGستشفيا

صحة والسكان وإ
 وزير ال

س
جمال ولد عبا

س
جمال ولد عبا

وزير اGالية
وزير اGالية
كر� جودي
كر� جودي

الزيادة االستداللية
الزيادة االستداللية



قــــــــرار وزاري مرار وزاري مــــــشــــــــتــــــــرك مرك مــــــؤرخ في ؤرخ في 21  ص  صــــــــفــــــــر عر عــــــام ام 1433
15  ي  يــــنــــــايايــــــر سر ســــــنــــة ة r2012  يr  يــــــحــــــدد تدد تــــــصــــــنــــــيفيف اHاHــــوافق وافق 
اHاHــــؤسؤسـسـات الات الـعـمــــومومـيـة لة لـلـصــــحـة اجلة اجلـواريواريـة وشة وشـروطروط
االلااللــــتــــــحــــــاق باق بــــاHاHــــــنــــــاصب الاصب الــــــعــــلــــــيــــــا الا الــــتــــــابابــــــعــــة لة لــــــهــــــا وكا وكــــذاذا

الزيادة االستداللية اHرتبطة بها.الزيادة االستداللية اHرتبطة بها.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 rالعام للحكومة Wإن األم
 rاليةHووزير ا

rستشفياتHووزير الصحة والسكان وإصالح ا
- �ـقتـضى اHـرسـوم الـرّئاسيّ رقم 07 - 307 اHـؤرّخ
في 17 رمـضـان عام 1428 اHـوافق 29 سـبـتمـبـر سـنة 2007
الـذي يــحـدّد كـيــفـيـات مــنح الـزيــادة االسـتـداللــيـة لــشـاغـلي

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

rأعضاء احلكومة Wتضمّن تعيHسنة 2010  وا
- و�قتـضى اHرسوم التّـنفيذيّ رقم 95 - 54 اHؤرّخ
في 15 رمــضــان عـام 1415 اHـوافق 15 فــبـرايــر ســنـة 1995

rاليّةHالّذي يحدّد 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 07 - 140
اHــــؤرخ في 2 جـــمـــادى األولى عـــام 1428 اHــــوافق 19 مـــايـــو
ســـنــة  2007 واHـــتـــضـــمن إنـــشــاء اHـــؤســـســـات الــعـــمـــومـــيــة
االسـتـشـفـائـيـة واHـؤسـسـات الـعـمـومـيـة لـلـصـحـة اجلـواريـة

rتمّمHعدّل واHا rوتنظيمها وسيرها
- و�ــــقـــــتــــضى اHـــــرســــوم الـــــتــــنــــفـــــيــــذي رقم 08 - 04
اHــؤرخ في 11 مـــحـــرّم عــام 1429 اHــوافق 19 يــنـــايــر ســـنــة
WــوظــفــHــتــضـــمن الــقــانــون األســاسـي اخلــاص بــاH2008  وا

اHــنــتــمــW لألسـالك اHــشــتــركــة في اHــؤســســات واإلدارات
rالعمومية

- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 09 - 161
اHؤرخ في 7 جمادى األولى عام 1430 اHوافق 2 مايو سنة
WــوظـــفــHــتـــضــمـن الــقـــانــون األســـاسي اخلــاص بـــاH2009 وا

rلسلك متصرفي مصالح الصحة WنتمHا
- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 09 - 393
اHؤرخ في 7 ذي احلجة عام 1430 اHوافق 24 نوفـمبر سنة
WــوظـــفــHــتـــضــمـن الــقـــانــون األســـاسي اخلــاص بـــاH2009 وا

اHنتمW ألسالك اHـمارسW الطبيW العامW في الصحة
rالعمومية

- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 11 - 379
اHــؤرخ في 25 ذي احلــجــة عــام  1432 اHــوافق 21 نــوفـــمــبــر
سـنة 2011 الـذي يحدد صالحـيات وزير الـصحة و الـسكان

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

rالعامّ للحكومة Wاألم Wتعي
- و�ـقتـضي القرار الـوزاري اHشـترك اHؤرّخ في 3
مـــحـــرّم عــام 1431 اHــوافق 20 ديـــســمـــبـــر ســـنــة 2009 الــذي
يـحدد الـتـنـظيم الـداخـلي لـلمـؤسـسـات العـمـومـية لـلـصـحة

rاجلوارية
- و�ــقـتــضي الـقــرار الـوزاري اHــشـتــرك اHـؤرّخ في
21 صـــفـــر عـــام 1433 اHــــوافق 15 يـــنـــايــــر ســـنـــة 2012 الــذي

يــــحــــدد مـــــعــــايــــيـــــر تــــصــــنـــــيف اHــــؤســـــســــات الــــعـــــمــــومــــيــــة
االسـتـشـفـائـيـة واHـؤسـسـات الـعـمـومـيـة لـلـصـحـة اجلـواريـة

rوتصنيفها

يقريقرّرون ما يأتي :رون ما يأتي :

اHادة األولى :اHادة األولى :  تـطبـيقـا ألحكـام اHادة 13 من اHـرسوم
الـرّئـاسيّ رقم 07 - 307 اHـؤرّخ في 17 رمــضـان عـام 1428
اHـوافق 29 ســبــتـمــبــر ســنـة 2007  واHـذكــور أعالهr يــهـدف
هـذا الــقـرار إلى حتــديـد تــصـنــيف اHـؤســسـات الــعـمــومـيـة
لـلــصــحـة اجلــواريـة وشــروط االلــتـحــاق بــاHـنــاصب الــعـلــيـا

التابعة لها وكذا الزيادة االستداللية اHرتبطة بها.

2 :  :  تــصــنف اHــؤســسـات الــعــمــومــيـة لــلــصــحـة اHـادة اHـادة 
اجلوارية حسب اجلدول اآلتي :

اHادة اHادة 3 : :  حتـدد الزيـادة االستـدالليـة للـمنـاصب العـليـا التـابـعة لـلمـؤسسـات العـمومـية لـلصـحة اجلـوارية وكـذا شروط
االلتحاق بهذه اHناصب حسب اجلدول اآلتي :

التصنيفالتصنيف اHؤسسات العمومية للصحة اجلواريةاHؤسسات العمومية للصحة اجلوارية
القسمالقسم الصنفالصنف

اHؤسسات العمومية للصحة اجلوارية الصنف أ
اHؤسسات العمومية للصحة اجلوارية الصنف ب
اHؤسسات العمومية للصحة اجلوارية الصنف ج
اHؤسسات العمومية للصحة اجلوارية الصنف د
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اHــــادة اHــــادة 4 :  : بــــصــــفــــة انــــتــــقــــالــــيــــةr يــــعــــW اHــــمــــارســـون
الـطـبـيـون الـعـامون في الـصـحـة الـعـمـوميـة اHـكـلـفـون عـند
تـــاريـخ إمـــضـــاء هــــذا الـــقــــرار �ـــهـــام مــــديـــري اHــــؤســـســـات
الـــعـــمـــومـــيـــة لـــلـــصـــحـــة اجلـــواريـــة بـــصـــفـــة مـــديـــرين لـــهـــذه

اHؤسسات.

اHـادة اHـادة 5 :  : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرســمـيـة
للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.

حـــرر بـــاجلـــزائـــر في 21 صـــفـــر عـــام 1433 اHــــوافق 15
يناير سنة 2012.

rـالـــيّةHكـــلّف بـاHـثل الـوزيـر ا� rيـــوسف عتـــيق -
rعضوا

- عـــبــــد الـــكـــر¢ مــــحـــطـــاليr �ــــثل الـــوزيــــر  اHـــكـــلّف
rعضوا rالـيّةHبا

rــــكــــلّف بــــالــــنّــــقلHــــثـل الـــوزيــــر  ا� rمــــراد خــــوخي -
rعضوا

- زهــيــر جــيــجــليr �ــثل الــوزيــر اHــكــلّف بــاألشــغـال
rعضوا rالعمومية

- عـــــمــــــارة بــــــوســـــحــــــابـــــةr �ــــــثـل الـــــوزيــــــر  اHـــــكــــــلّف
rعضـوا rبالتّجــارة

- عـــــلـي مـــــدانr �ـــــثـل الـــــوزيــــــر اHـــــكـــــلّـف بـــــالــــــسّـــــكن
rعضوا rوالعمران

rكـلّـف بالسياحـةHـثل الوزير  ا� rسعــيد ربــاش -
rعضوا

- راضـيـة بلـبـركانيr �ـثـلة الـوزيـر اHكـلّف بـالبـريد
rعضوة rوتكنولوجيات اإلعالم واالتصال

- نــــــــور الـــــــديـن رجـــــــالr �ـــــــثـل الـــــــوزيـــــــر اHــــــــكــــــــلّف
rعضوا rبالفالحـة

- ســـعـــيـــد عـــبـــاسr �ـــثل الـــوزيـــر  اHـــكـــلّـف بـــاHــوارد
rعضوا rائـيةHا

rـكــلّف بالـعمـلHـثل الـوزير  ا� rرابــح ميـخــزني -
rعضوا

- عــمــر بن ســهــليr �ــثل الــوزيــر  اHــكــلّف بــالــصــيـد
rعضوا rوارد الصيديةHالبحري وا

- يــحـيـى راشـديr �ــثل الــوزيــر  اHــكـلّف بــالــتــعــلـيم
rعضوا rالعالي والبحث العلمي

- مـراد بـن جاللr �ـثل اجملــلس الـوطــني االقــتـصـادي
rعضوا rواالجتماعي

- غــــنـــيــــمــــة بـــراهــــيـــمـيr مـــديــــرة اإلدارة والــــوســـائل
بــوزارة الــصــنــاعـــة واHــؤســســات الــصــغـــيــرة واHــتــوســطــة

rعضوة rوترقية االستثمار
- رشــيـد مـوســاويr اHـديــر الـعـام لــلـوكــالـة الـوطــنـيـة

rعضوا rتوسطةHؤسسات الصغيرة واHلتطوير ا
- زعــــــــيـم بـن ســــــــاسـيr رئــــــــيـس اجملــــــــلـس الــــــــوطـــــــــني
االســــــتـــــشـــــــاري لـــــتــــــرقـــــــيـــــة اHـــــؤســـــســـــــات الـــــصـــــغــــــيـــــرة

rعضوا rتوسطـةHوا
- عــــمــــار داوديr اHــــديــــر الـــــعــــام لــــصــــنــــدوق قــــروض

rعضوا rتوسطةHاالستثمار للمؤسسات الصغيرة وا
- عـبــد الـرحــمـان بن خــالـفــةr �ـثل جــمـعــيـة الــبـنـوك

والهيئات اHاليةr عضوا.

عن األمW العام للحكومةعن األمW العام للحكومة
وبتفويض منهوبتفويض منه

اHدير العام للوظيفة العموميةاHدير العام للوظيفة العمومية
بلقاسم بوشمالبلقاسم بوشمال

وزير اHاليةوزير اHالية
كر¢ جوديكر¢ جودي

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

وزارة وزارة الصناعة وا@ؤسساتالصناعة وا@ؤسسات
الصغيرة وا@توسطةالصغيرة وا@توسطة
وترقية االستثماروترقية االستثمار

قــــــرار مـــــؤرقــــــرار مـــــؤرّخ في خ في 25   ذي احلـــــج   ذي احلـــــجّـــــة عـــــام ـــــة عـــــام 1432 اHـــــوافق  اHـــــوافق 21 
نـــوفـــمــــبـــر ســـنـــة نـــوفـــمــــبـــر ســـنـــة r 2011 يـــتـــضــم r يـــتـــضــمّـن تــعـــيـــW أعـــضــاءـن تــعـــيـــW أعـــضــاء
الــلـجــنــة الـوطــنــيـة لــتـأهــيل اHــؤسـســات الــصـغــيـرةالــلـجــنــة الـوطــنــيـة لــتـأهــيل اHــؤسـســات الــصـغــيـرة

واHتوسطـة.واHتوسطـة.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـــــوجـب قـــــرار مـــــؤرّخ في 25 ذي احلـــــجّـــــة عـــــام 1432
اHــوافق 21 نــوفــمــبــر ســنـة 2011 تــعــيّـنr تــطــبــيــقــا ألحــكـام
اHادّة 3 مـكرّر من اHـرسوم الـتّـنفـيذيّ رقم 06-240 اHؤرّخ
في 8 جــمـــادى الــثــانــيــة عــام 1427 اHــوافق 4 يـــولــيــو ســنــة
2006 الـذي يــحــدّد كـيــفـيــات تــسـيــيــر حـســاب الـتــخــصـيص

اخلــاص رقم 124-302 الــذي عــنــوانه "الــصــنــدوق الــوطــني
لـتــأهـيل اHــؤسـســات الــصـغــيـرة واHــتـوســطـة"r الــسّـيــدتـان
والــسّــادة أعــضـاء الــلــجــنــة الــوطــنـيــة لــتــأهــيل اHــؤســسـات

الصغيرة واHتوسطة :
- عــــــمــــــوري بــــــراهــــــيــــــتـيr �ــــــثل الــــــوزيــــــر اHــــــكــــــلّف

rرئيسا rتوسطةHؤسسات الصغيرة واHبا
- عـــــبـــــد الــــــكـــــر¢ بـــــوغـــــدوr �ــــــثل الـــــوزيــــــر اHـــــكـــــلّف

rعضوا rتوسطةHؤسسات الصغيرة واHبا
- عـــــلي شـــــوقي بـــــوديــــعـــــةr �ــــثـل الــــوزيـــــر  اHــــكـــــلّف

rعضوا rتوسطةHؤسسات الصغيرة واHبا
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وزارة الصيد البحريوزارة الصيد البحري
وا@وارد الصيديةوا@وارد الصيدية

قـرار مـؤرقـرار مـؤرّخ في خ في 24 شـو شـوّال عـام ال عـام 1432 اHـوافق  اHـوافق 22 سـبـتـمـبـر سـبـتـمـبـر
r2011 يـتضم يـتضمّن تـعيـW أعضاء اجملـلس الوطنين تـعيـW أعضاء اجملـلس الوطني سنة سنة 

االستشاري للصيد البحري وتربية اHائيات.االستشاري للصيد البحري وتربية اHائيات.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب قـرار مؤرّخ في 24 شـوّال عام 1432 اHـوافق
22 سـبــتـمـبـر سـنـة 2011 يـعـيّـنr تـطـبـيـــقـا ألحـكـــام اHـادّة 5

من اHرسـوم التّنفيذيّ رقم 04-18 اHؤرّخ في 3 ذي احلجّة
عام 1424 اHوافق 25 ينـاير سـنة 2004 الذي يـحدّد تـنظيم
اجملــلس الــوطــني االســتــشــاري لـلــصــيــد الــبــحــري وتــربــيـة
اHـائيــات وسيــره ومـهامهrاHـعدّل واHـتـمّمr أعضــاء اجمللس
rـائـياتHالـوطـني االسـتـشاري لـلـصـيـد الـبـحـري وتـربـيـة ا

كمـا يأتي :

السيدات والسادة :السيدات والسادة :

- بعنوان اإلدارات العمومية :- بعنوان اإلدارات العمومية :
- زريــزر يـــوسفr �ـــثل الـــوزيـــر اHــكـــلّف بـــالـــدفــاع

rالوطني
- بــلــخـيــر رشـيــدr �ـثل الــوزيــر اHـكــلّف بـالــداخـلــيـة

rواجلماعات احمللية
rاليةHكلّف باHثل الوزير ا� rعلوان مراد -

rكلّف بالنقلHثل الوزير ا� rخينيجو محمد -
rكلّف بالتجارةHثل الوزير ا� rأشلي عبد احلليم -

rكلّف بالبيئةHثلة الوزير ا� rنتاش سميرة -
- بن غرس اللّه سعـادr �ثلة الوزير اHـكلّف بالعمل

rوالضمان االجتماعي
- فــاضـلي هـاجــرسيr �ـثل الــوزيـر اHـكــلّف بـاHـوارد

rائيةHا

- عــــبــــدى عـــــليr �ــــثـل الــــوزيــــر اHـــــكــــلّف بـــــالــــفالحــــة
rوالتنمية الريفية

- فــــلـــيــــتي خــــالـــدr �ــــثل اHــــركـــز الــــوطـــنـي لـــلــــبـــحث
rائياتHوالتنمية في الصيد البحري وتربية ا

- بعنوان غرف الصيد البحري وتربية اHائيات :- بعنوان غرف الصيد البحري وتربية اHائيات :
- يحيوش محـمد العربيr رئيس الغرفة اجلزائرية

rائياتHللصيد البحري وتربية ا
- بـاني أحـمدr نـائب أول لـرئيس الـغـرفة اجلـزائـرية

rائياتHللصيد البحري وتربية ا
- مـــــوالي مــــــحـــــمـــــدr نـــــائب ثـــــان لــــــرئـــــيس الـــــغـــــرفـــــة

اجلزائرية للصيد البحري وتربية اHائيات.

- بـعنـوان اجلمـعيـات الـتي تنـشط في مجـال الصـيد- بـعنـوان اجلمـعيـات الـتي تنـشط في مجـال الصـيد
البحـري وتربية اHائيات :البحـري وتربية اHائيات :

rفرتيخ عبد الرحمان -
rبلبشير سعيد -

rفاروق عبد الرزاق -
- مصباح العيد.

: Wبعنوان العلمي -: Wبعنوان العلمي -
- أومـــونــــة مــــصـــطــــفـىr بـــاحـث في مــــيـــدان الــــصــــيـــد

rائياتHالبحري وتربية ا
- كـاشـر مـحـمــدr بـاحث في مـيـدان الــصـيـد الـبـحـري

rائياتHوتربية ا
- قـــارة مـــحـــمـــد هـــشـــامr بـــاحث فـي مـــيـــدان الـــصـــيــد

البحري وتربية اHائيات.

تــلـغـى أحــكــام الـقــرار اHــؤرّخ في 9 مــحــرّم عـام 1425
Wـــتـــضــــمّـن تــــعـــيـــHــــوافـق 28 فــــبـــــرايـــــر ســــنــــة 2004 واHا
أعــضــــاء اجملــلس الــوطــني االســتــشــاري لــلــصــيــد الــبــحـري

وتـربية اHائياتr اHعدّل واHتمّم.
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