
العدد العدد 21
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 19  جمادى األولى عام جمادى األولى عام 1433 هـ هـ
اHوافق اHوافق 11 أبريل سنة أبريل سنة 2012  م م

اإلدارة والتّحرير
األمانة العاماألمانة العامّة للحكومةة للحكومة

WWW.JORADP.DZ

الطّبع واالشتراك
اHطبعة الراHطبعة الرّسميسمّية

حي البساتrW بئر مراد رايسr ص.ب 376 - اجلزائر - محطة
الهاتف : 021.54.35.06  إلى 09 

021.65.64.63

الفاكس 021.54.35.12 
ح.ج.ب  50-3200  اجلزائر

Télex : 65 180 IMPOF DZ
060.300.0007 68 KG بنك الفالحة والتّنمية الرّيفيّة
حساب العملة األجنبيّة للمشتركW خارج الوطن
بنك الفالحة والتّنمية الرّيفيّة 060.320.0600.12
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فهرسفهرس

مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة
مرسوم رئاسي رقم 12-160 مؤرّخ في 11 جمادى األولى عام 1433 اHوافق 3 أبريل سنة r2012 يتضمن إحداث باب وحتـويل
اعـتماد إلى ميزانية تسيير مصالح الوزير األول............................................................................................

Wيـتـــضـــمـن إحــداث بــابـ r2012 ـــوافق 3 أبــريـل ســنـةHمــرســـوم رئــاسي رقم 12-161 مـــؤرّخ في 11 جــمــادى األولـى عـام 1433 ا
وحتويل اعـتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الداخلية واجلماعات احمللية...............................................................

مرسـوم رئاسي رقم 12-162 مؤرّخ في 11 جمـادى األولى عام 1433 اHوافق 3 أبريـل سنة r2012 يتـضـمن حتويـل اعـتـماد إلى
............................................................................................WهنيHميزانية تسيير وزارة التكوين والتعليم ا

مــرسـوم تــنـفــيـذي رقم 12-163 مـؤرّخ في 13 جـمــادى األولى عـام 1433 اHـوافق 5 أبـريـل سـنـة r2012 يــعــــدل تــوزيـــع نـفــقـــات
ميزانيـة الدولة للتجهيز لسنة r2012 حسب كـل  قطـاع....................................................................................

مــرسـوم تــنـفــيـذي رقم 12-164 مـؤرّخ في 13 جـمــادى األولى عـام 1433 اHـوافق 5 أبـريـل سـنـة r2012 يــعــــدل تــوزيـــع نـفــقـــات
ميزانيـة الدولة للتجهيز لسنة r2012 حسب كـل  قطـاع....................................................................................

مــرسـوم تــنـفــيـذي رقم 12-165 مـؤرّخ في 13 جـمــادى األولى عـام 1433 اHـوافق 5 أبـريـل سـنـة r2012 يــتـضــمن تـعــديل الـقــانـون
األساسي النموذجي للمؤسسات اHتخصصة في حماية الطفولة واHراهقة...........................................................

مرسوم تـنفيذي رقم 12-166 مؤرّخ في 13 جمادى األولى عام 1433 اHوافق 5 أبريل سنة r2012 يتمم اHرسـوم التنفيذي رقم
91-178 اHؤرخ في 14 ذي القعـدة عام 1411 اHوافق 28 مايـو سنة 1991 الذي يحـدد إجـــراءات إعـداد مـخطـطات شـغــل

األراضـي واHصادقــة عليـها ومحتـوى الوثائق اHتعلقة بها.................................................................................

مراسيم فرديمراسيم فرديّة
مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 29 ربـيع الـثـاني عام 1433 اHوافق 22 مارس سـنـة r2012 يـتـضمّن إنـهـاء مهـام مـديرة اإلعالم اآللي
وتكنولوجيات اإلعالم واالتصال بوزارة العدل.................................................................................................

مــرسـوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 29 ربــيع الـثــاني عـام 1433 اHـوافق 22 مـارس ســنــة r2012 يــتــضـمّن إنــهـاء مــهـام مــقــرّرة �ــجـلس
اHنافسة.....................................................................................................................................................

مــرسـوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 29 ربــيع الـثــاني عـام 1433 اHـوافق 22 مـارس ســنــة r2012 يـتــضـمّن إنـهــاء مـهـام مــديـرة الـتــعـمـيـر
والبناء في والية عW تموشنت.....................................................................................................................

مــرسـوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 29  ربــيع الـثــاني عـام 1433 اHـوافق 22 مـارس ســنــة r2012 يـتــضـمّن إنــهـاء مــهـام مـديــر الـســيـاحـة
والصناعة التقليدية في والية ورقلة..............................................................................................................

مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 29 ربيع الثاني عام 1433 اHوافق 22 مارس سنـة r2012 يتضمّن إنهـاء مهام أعضاء �جلس سلطة
ضبط البريد واHواصالت السلكية والالسلكية..................................................................................................

مرسـوم رئاسيّ مؤرّخ في 29 ربيع الـثاني عام 1433 اHوافق 22 مارس سـنـة r2012 يـتضمّن تعـيW مدير احلمـاية اHدنية في
والية بجاية................................................................................................................................................

مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 29 ربـيع الـثـاني عام 1433 اHوافق 22 مارس سـنـة r2012 يتـضمّن تـعيـW اHديـرة العـامة لـعصـرنة
العدالة بوزارة العدل...................................................................................................................................

مرسـوم رئاسيّ مؤرّخ في 29 ربيع الـثاني عام 1433 اHوافق 22 مارس سـنـة r2012 يتضـمّن تعيـW مفتش باHـفتشيـة العامة
لوزارة العدل..............................................................................................................................................

مــرسـوم رئــاسيّ مــؤرّخ في 29 ربــيع الــثـانـي عـام 1433 اHـوافق 22 مـارس ســنــة r2012 يــتـضــمّن تـعــيـW نــائب مـديــر بـوزارة
اHاليّة........................................................................................................................................................
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فهرس (تابع)فهرس (تابع)
Wمــديــرين جــهــويـ Wيــتــضــمّن تــعــيــ r2012 ـــوافق 22 مــارس ســـنـــةHمــرســـوم رئــاسـيّ مــؤرّخ في 29 ربــيـع الــثـــاني عــام 1433 ا
للجمارك....................................................................................................................................................

مـرسـوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 29 ربـيع الـثـاني عـام 1433 اHـوافق 22 مـارس سـنــة r2012 يـتـضـمّن تـعـيـW مـكـلّف بـالـتـفـتـيش في
اHفتشية اجلهوية للمفتشية العامة للماليّة �ستغا�........................................................................................

مرسـوم رئاسيّ مؤرّخ في 29 ربيع الـثاني عام 1433 اHوافق 22 مارس سـنـة r2012 يـتضمّن تعـيW مدير احلـفظ العقاري في
والية بجاية................................................................................................................................................

مــرسـوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 29 ربــيع الـثــاني عـام 1433 اHـوافق 22 مـارس ســنــة r2012 يــتــضـمّن الــتّـعــيـW بــوزارة الـتــضـامن
الوطني واألسرة..........................................................................................................................................

مرسـوم رئاسيّ مؤرّخ في 29 ربيع الـثاني عام 1433 اHوافق 22 مارس سـنـة r2012 يتـضمّن تـعيW رئـيسـة دراسات بوزارة
العالقات مع البرHان....................................................................................................................................

مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 29 ربيع الثاني عام 1433 اHوافق 22 مارس سنـة r2012 يتضمّن تعيـW مدير السياحة والصناعة
التقليدية في والية بجايـة............................................................................................................................

مـرسـوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 29 ربـيع الـثـاني عـام 1433 اHـوافق 22 مـارس سـنــة r2012 يـتـضـمّن تـعـيـW أعـضـاء �ـجـلس سـلـطة
ضبط البريد واHواصالت السلكية والالسلكية..................................................................................................

قرارات8 مقرقرارات8 مقرّرات8 آراءرات8 آراء
وزارة ا=اليةوزارة ا=الية

قــرار مـؤرخ في 5 ذي الــقـعــدة عـام 1432 اHـوافق 3 أكـتــوبـر ســنـة r2011 يــتـضـمن اعــتـمــاد شـركـة الــتـأمـW " أكــسـا لــلـتـأمــيـنـات
اجلزائر دوماج "r شركة ذات أسهم..................................................................................................................

قرار مؤرّخ في 6 ذي احلجة عام 1432 اHوافق 2 نوفمبر سنة r2011 يتضمن اعتماد شركـة التأمW "أكسا للتأمينات اجلزائر
احلياة"r شركة ذات أسهم...............................................................................................................................

وزارة الصحة والسكان وإصالح ا=ستشفياتوزارة الصحة والسكان وإصالح ا=ستشفيات

قــرار مــؤرخ في 29 مــحــرّم عــام 1433 اHـوافق 24 ديــســمــبــر ســنــة r2011 يــحــدد كــيــفــيــات تــنــظــيم ومــحــتــوى بــرامج الــتــكــوين
الـتكـميـلي لـلتالمـيذ شـبه الـطبـيrW في طـور الـتكـوين لدفـعات 2011 و2012 وr2013 قـبل تـعيـينـهم في رتـبة شـبه طبي

للصحة العمومية.......................................................................................................................................

قــرار مـؤرخ في 29 مـحــرّم عـام 1433 اHـوافق 24 ديـســمــبــر ســنـة r2011 يـحــدد كــيــفـيــات تــنــظــيم ومــحـتــوى بــرنــامج الــتــكـوين
التكميلي للتلميذات القابالت في طور التكوين لدفعات 2011 و2012 و2013 قبل تعيينهن في رتبة قابلة................

قــرار مـؤرخ في 29 مـحــرّم عـام 1433 اHـوافق 24 ديـســمــبــر ســنـة r2011 يـحــدد كــيــفـيــات تــنــظــيم ومــحـتــوى بــرنــامج الــتــكـوين
الـتــكـمـيــلي لـلــتالمـيــذ األعـوان الــطـبـيــW في الـتــخـديــر واإلنـعـاشr فـي طـور الـتــكـوين لــدفـعـات 2011 و2012 و2013 قـبل
تعيينهم في رتبة عون طبي في التخدير واإلنعاش.........................................................................................
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مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة
مـرسوم رئاسي رقم مـرسوم رئاسي رقم 12-160 مؤر مؤرّخ في خ في 11 جـمادى األولى جـمادى األولى
عــــام عــــام 1433  اHــــوافق اHــــوافق 3 أبــــريل ســــنــــة  أبــــريل ســــنــــة r2012 يــــتــــضــــمنr يــــتــــضــــمن
إحداث بـاب وحتــويل اعــتمـاد إلى مـيزانـيـة تسـيـيرإحداث بـاب وحتــويل اعــتمـاد إلى مـيزانـيـة تسـيـير

مصالح الوزير األول.مصالح الوزير األول.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

rإنّ رئيس اجلمهوريـة
rاليةHبناء على تقرير  وزير ا  -

-  وبـــنـــاء عـــلى الـــدســـتـــورr ال ســـيّـــمـــا اHـــادّتــان 8-77
rو125 ( الفقرة األولى) منه

- و�ـــــقـــــتــــضـى الـــــقــــانـــــون رقم 84 -17 اHـــــؤرخ في 8
شــوال عــام 1404 اHــوافق 7  يـــولــيــو ســنــة 1984 واHــتــعــلق

r تمّمHعدّل واHا rاليةHا Wبقوان
- و�ـقـتضى الـقـانون رقم 11-16 اHـؤرخ في 3 صـفر
عــام 1433 اHــــوافق 28 ديـــســـمــــبـــر ســـنـــة 2011 واHـــتـــضـــمن

r2012 الية لسنةHقانون ا
- و�ــقــتــضى األمــر رقم 12-03 اHــؤرخ في 20 ربــيع
األول عـام 1433 اHـوافق 13 فـبـرايـر سـنة 2012 واHـتـضمن

r2012 الية  التكميلي لسنةHقانون ا
- و�قـتـضى اHـرســوم الـرئاسـي اHؤرخ فـي 8 ربـيع
الـــــــثــــــــاني عــــــــام 1433 اHـــــــوافـق  أول مــــــــارس ســـــــنـــــــة 2012
واHـــتــــضــــمن تــــوزيع االعــــتــــمـــادات اخملــــصــــصــــة Hـــيــــزانــــيـــة
التكاليف اHشـتركة من ميزانية التسيير �وجب قانون

r2012 الية التكميلي لسنةHا
-  وبـــمـــقـــتـــضــــى اHـــرســــوم الـــتـــنـــفـيـــذي رقم
12 - 35  اHــؤرخ فـي 13 ربــيــع األول عــام 1433 اHــوافـق 6

فــــبــــرايـــر ســــنــــة  2012 واHــــتـــضــــمن تــــوزيع االعــــتــــمـــادات
اخملــصـصـة لــلـوزيـر األول مـن مـيـزانــيـة الـتــسـيــيـر �ـوجب

r2012 الية  لسنةHقانون ا

يرسم  ما يأتي : يرسم  ما يأتي : 

اHــاداHــادّة األولى :ة األولى :  يـحـدث في جـدول مــيـزانـيـة تـسـيـيـر
مـــصـــالـح الـــوزيـــر األول لـــســـنـــة r2012  بـــاب رقـــمه 12-37

وعنوانه "عملية غزة : كلفة تعبئة الشاحنات".

اHــاداHــادّة ة 2 : :  يــلــغى من مــيــزانـيــة ســنــة 2012  اعــتــمـاد
قـدره اثنـا عـشر مـلـيونـا وسـبعـمائـة وتـسعـون ألف ديـنار
(12.790.000 دج) مـقـيّـد في ميـزانـيـة التـكـاليـف اHشـتـركة
وفي الـــبــاب رقم 37-91 "نــفـــقــات مـــحــتــمـــلــة - احــتـــيــاطي

مجمع".

اHـاداHـادّة ة 3 : :  يـخـصـص Hـيزانيـــة ســنة 2012  اعـتـمـاد
قــــدره  اثـــنـــا عــشــر مــلــيــونــا وســبـــعــمــائــة وتــســعــون ألف
ديـــنـــار (12.790.000 دج)  يــقــــيّـــد فـي مــيــزانــيــة تــســيــيـر
مـــصــالح الـــوزيــر األول وفي الـــبــاب رقم  37-12 "عــمـــلــيــة

غزة : كلفة تعبئة الشاحنات".

اHاداHادّة ة 4 : : ينـشـر هـذا اHرسوم في اجلريدة الرّسميّـة
للجمهوريّـة اجلزائريّـة الدّ�قراطيّـة الشّعبيّـة.

حـــــرّر بـــــاجلـــــزائـــــر في 11 جـــــمــــــادى األولى عـــــام 1433
اHوافق 3 أبريل سنة 2012.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة
ـــــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرسوم رئاسي رقم مـرسوم رئاسي رقم 12-161 مؤر مؤرّخ في خ في 11 جـمادى األولى جـمادى األولى
1433 اHــوافق  اHــوافق 3 أبـــريل ســـنـــة  أبـــريل ســـنـــة r2012 يـــتــــضــــمـنr يـــتــــضــــمـن عــام عــام 
إحداث بـابW وحتويل اعــتمـاد إلى ميزانـية تسـييرإحداث بـابW وحتويل اعــتمـاد إلى ميزانـية تسـيير

وزارة الداخلية واجلماعات احمللية.وزارة الداخلية واجلماعات احمللية.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

rإنّ رئيس اجلمهوريـة
rاليةHبناء على تقرير  وزير ا  -

-  وبـــنـــاء عـــلى الـــدســـتـــورr ال ســـيّـــمـــا اHـــادّتــان 8-77
rو125 ( الفقرة األولى) منه

- و�ـــــقـــــتــــضـى الـــــقــــانـــــون رقم 84 -17 اHـــــؤرخ في 8
شــوال عــام 1404 اHــوافق 7  يـــولــيــو ســنــة 1984 واHــتــعــلق

r تمّمHعدّل واHا rاليةHا Wبقوان
- و�ـقـتضى الـقـانون رقم 11-16 اHـؤرخ في 3 صـفر
عــام 1433 اHــــوافق 28 ديـــســـمــــبـــر ســـنـــة 2011 واHـــتـــضـــمن

r2012 الية لسنةHقانون ا
- و�ــقــتــضى األمــر رقم 12-03 اHــؤرخ في 20 ربــيع
األول عـام 1433 اHـوافق 13 فـبـرايـر سـنة 2012 واHـتـضمن

r2012 الية  التكميلي لسنةHقانون ا
- و�قـتـضى اHـرســوم الـرئاسـي اHؤرخ فـي 8 ربـيع
الـــــــثــــــــاني عـــــــام 1433 اHـــــــوافــق  أول مــــــــارس ســـــــنـــــــة 2012
واHـــتــــضــــمن تــــوزيع االعــــتــــمـــادات اخملــــصــــصــــة Hـــيــــزانــــيـــة
التكاليف اHشـتركة من ميزانية التسيير �وجب قانون

r2012 الية التكميلي لسنةHا
- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 12-36 اHـؤرخ
في 13 ربـــيـع األول عـــام 1433 اHــوافـق 6  فــبـــرايـــر ســـنـــة
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 2012 واHــتــضـــمن تــوزيع االعــتــمـــادات اخملــصــصــة لــوزيــر

الـــداخــلــيــة واجلـــمــاعــات احملــلـــيــة من مــيـــزانــيــة الــتـــســيــيــر
r2012 الية  لسنةHوجب قانون ا�

يرسم  ما يأتي : يرسم  ما يأتي : 

اHــاداHــادّة األولى :ة األولى :  يـحـدث في جـدول مــيـزانـيـة تـسـيـيـر
وزارة الداخلية واجلماعات احملليةr البابان اآلتيان :

الفرع األول : اإلدارة العامة
الفرع اجلزئي األول : اHصالح اHركزية

بــــاب رقــــمه 37-08 وعــــنــــوانه " اإلدارة اHــــركــــزيــــة -
نفقات تسيير اللجنة الوطنية Hراقبة االنتخابات".

الـفرع اجلزئي الـثاني : اHصالح الالمـركزية الـتابعة
للدولة

بـــاب رقــمه 37-18 وعـــنــوانـه "اHــصـــالح الالمـــركــزيــة
التابعة للدولـة - نفقات تسيير اللجان الوالئية واللجان

البلدية Hراقبة االنتخابات".

2 : :  يـــلــغى من مــيــزانــيــة ســنـــة 2012 اعــتــمـاد اHــاداHــادّة ة 
قـدره خمـسـة مالييـر وسـبـعمـائـة وتسـعـة وثالثون مـلـيون
ديـنار (5.739.000.000 دج)  مـقـيد في مـيـزانـية الـتـكـاليف
اHــــشـــــتــــركــــة وفـي الــــبــــاب رقم 37-03 "نــــفـــــقــــات تــــنـــــظــــيم

االنتخابات".

اHـاداHـادّة ة 3 : :  يـخـصـص Hـيزانيــة سـنة 2012  اعـتـمـــاد
قــــــــدره خــمـــســـة ماليـــيــر وســـبـــعــمـــائـــة وتــســـعـــة وثالثــون
مـلـيـون ديـنار (5.739.000.000 دج)  يــقــيّــــد فـي مـيـزانـية
تسـيـير وزارة الـداخـليـة واجلـماعـات احمللـيـة وفي األبواب

اHبينة في اجلدول اHلحق بهذا اHرسوم.

اHاداHادّة ة 4 : : ينشر هـذا اHرســوم في اجلريدة الرّسميّـة
للجمهوريّـة اجلزائريّـة الدّ�قراطيّـة الشّعبيّة.

حـــــرّر بـــــاجلـــــزائـــــر في 11 جـــــمــــــادى األولى عـــــام 1433
اHوافق 3 أبريل سنة 2012.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة

اجلدول اHلحقاجلدول اHلحق

االعتمادات اخملصصة (دج)االعتمادات اخملصصة (دج)رقم األبوابرقم األبواب العناويـــــنالعناويـــــن

05-37

08-37

500.000.000

107.000.000

607.000.000

607.000.000

607.000.000

وزارة الداخلية واجلماعات احملليةوزارة الداخلية واجلماعات احمللية
الفرع األولالفرع األول
اإلدارة العامةاإلدارة العامة

الفرع اجلزئي األولالفرع اجلزئي األول
اHصالح اHركزيةاHصالح اHركزية
العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اHصالحوسائل اHصالح
القسم السابعالقسم السابع

النفقات اخملتلفةالنفقات اخملتلفة

اإلدارة اHركزية - االنتخابات............................................................

اإلدارة اHركزية - نفقات تسيير اللجنة الوطنية Hراقبة االنتخابات......

مجموع القسم السابع

مجموع العنوان الثالث

مجموع الفرع اجلزئي األول
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اجلدول اHلحق (تابع)اجلدول اHلحق (تابع)

االعتمادات اخملصصة (دج)االعتمادات اخملصصة (دج)رقم األبوابرقم األبواب العناويـــــنالعناويـــــن

15-37

18-37
1.269.000.000

3.863.000.000

5.132.000.000

5.132.000.000

5.132.000.000

5.739.000.000

5.739.000.000

الفرع اجلزئي الثانيالفرع اجلزئي الثاني
اHصالح الالمركزية التابعة للدولةاHصالح الالمركزية التابعة للدولة

العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اHصالحوسائل اHصالح
القسم السابعالقسم السابع

النفقات اخملتلفةالنفقات اخملتلفة

اHصالح الالمركزية التابعة للدولة - االنتخابات..................................
اHـصـالـح الالمـركـزيــة الـتــابـعـة لــلـدولــة - نـفـقــات تـسـيــيـر الــلـجـان الــوالئـيـة
واللجان البلدية Hراقبة االنتخابات................................................
مجموع القسم السابع
مجموع العنوان الثالث
مجموع الفرع اجلزئي الثاني
مجموع الفرع األول
مجموع االعتمادات اخملصصةمجموع االعتمادات اخملصصة

مـرسوم رئاسي مـرسوم رئاسي رقم رقم 12-162 مؤر مؤرّخ في خ في 11 جـمادى األولى جـمادى األولى
عــــام عــــام 1433 اHــــوافق  اHــــوافق 3 أبــــريل ســــنــــة  أبــــريل ســــنــــة r r2012 يــــتــــضــــمنيــــتــــضــــمن
حتــــويـل اعـــــتــــمــــاد إلـى مــــيــــزانــــيـــــة تــــســــيــــيــــر وزارةحتــــويـل اعـــــتــــمــــاد إلـى مــــيــــزانــــيـــــة تــــســــيــــيــــر وزارة

.WهنيHالتكوين والتعليم ا.WهنيHالتكوين والتعليم ا
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

rإنّ رئيس اجلمهوريـة

rاليةHبناء على تقرير  وزير ا  -

-  وبـــنـــاء عـــلى الـــدســـتـــورr ال ســـيّـــمـــا اHـــادّتــان 8-77
rو125 ( الفقرة األولى) منه

- و�ـــــقـــــتــــضـى الـــــقــــانـــــون رقم 84 -17 اHـــــؤرخ في 8
شــوال عــام 1404 اHــوافق 7  يـــولــيــو ســنــة 1984 واHــتــعــلق

r تمّمHعدّل واHا rاليةHا Wبقوان

- و�ـقـتضى الـقـانون رقم 11-16 اHـؤرخ في 3 صـفر
عــام 1433 اHــــوافق 28 ديـــســـمــــبـــر ســـنـــة 2011 واHـــتـــضـــمن

r2012 الية لسنةHقانون ا

- و�ــقــتــضى األمــر رقم 12-03 اHــؤرخ في 20 ربــيع
األول عـام 1433 اHـوافق 13 فـبـرايـر سـنة 2012 واHـتـضمن

r2012 الية  التكميلي لسنةHقانون ا

- و�قـتـضى اHـرســوم الـرئاسـي اHؤرخ فـي 8 ربـيع
الـــــــثــــــــاني عـــــــام 1433 اHـــــــوافــق  أول مــــــــارس ســـــــنـــــــة 2012
واHـــتــــضــــمن تــــوزيع االعــــتــــمـــادات اخملــــصــــصــــة Hـــيــــزانــــيـــة
التكاليف اHشـتركة من ميزانية التسيير �وجب قانون

r2012 الية التكميلي لسنةHا

- و�ـقتـضـى اHرسـوم الـتنـفيذي رقم 12-54 اHؤرخ
فـي 13 ربـــيـع األول عـــام 1433 اHــوافـق 6  فــبـــرايــر ســـنـــة
 2012 واHــتــضـــمن تــوزيع االعــتــمـــادات اخملــصــصــة لــوزيــر

التكوين والتعليم اHهنيW من ميزانية التسيير �وجب
r2012 الية  لسنةHقانون ا

يرسم  ما يأتي : يرسم  ما يأتي : 

اHــاداHــادّة األولى :ة األولى :  يــلـــغــى من مــيــزانـيــــة ســــنــة 2012
اعـــــتـــــمـــــاد قـــــدره ســـتــــة مـاليـــيــر وثـــمـــانـــيـــة وخـــمـــســون
مــــــلــــــيــــــونــــــا وثـالثــــــمــــــائـــــــة وواحــــــد وثالثـــــــون ألف ديــــــنــــــار
(6.058.331.000 دج) مــــقــــيــــــد في مــــيــــزانــــيــــة الــــتــــكــــالــــيف
اHــشـــتـــركـــة وفي الـــبــاب رقم 37-93 "احـــتــيـــاطي لـــلــتـــكــفل
Wبــــاألثــــر الــــنــــاجت عن أنــــظـــمــــة الــــتــــعــــويـــضــــات والــــقــــوانـــ

األساسية".
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2 : : يــخـصـص Hـيـزانيــة ســنة 2012  اعـتـمـــاد اHـاداHـادّة ة 
قــــــــدره ســــــتـــــة مــاليــــــيـــــر وثــــــمـــــانــــــيـــــة وخــــــمـــســـون
مــــــلــــــيــــــونــــــا وثـالثــــــمــــــائـــــــة وواحــــــد وثالثـــــــون ألف ديــــــنــــــار
(6.058.331.000 دج) يــقـــيّـــد فـي مـيـزانـية تـسـيـير وزارة
الــتــكـويـن والــتـعــلــيم اHــهــنــيــW وفي األبــواب اHــبــيـنــة في

اجلدول اHلحق بهذا اHرسوم.

اHــاداHــادّة ة 3 : : يــكـلف  وزيـــر اHـالــيـــة ووزيـــــر الـتــكـوين
والــتــعــلــيم اHــهــنــيـrW كـل فــيـمـــا يــخــصّـه r بــتــنــفــيـــذ هـــذا
اHــــــرســـــــوم الـــــــذي يــــــنـــــــشــــــر فـي اجلــــــريـــــدة الــــــرّســــــمــــــيّــــــة

للجمهوريّـة اجلزائريّـة الدّ�قراطيّـة الشّعبيّـة .
حـــــرّر بـــــاجلـــــزائـــــر في 11 جـــــمــــــادى األولى عـــــام 1433

اHوافق 3 أبريل سنة 2012.
عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة

اجلدول اHلحقاجلدول اHلحق

االعتمادات اخملصصة (دج)االعتمادات اخملصصة (دج)رقم األبوابرقم األبواب العناويـــــنالعناويـــــن

02-31

03-33

01-36

02-36

03-36

05-36

06-36

7.457.000

7.457.000

1.865.000

1.865.000

19.622.000

106.490.000

4.610.016.000

1.200.741.000

1.920.000

5.938.789.000

5.948.111.000

5.948.111.000

WهنيHوزارة التكوين والتعليم اWهنيHوزارة التكوين والتعليم ا
الفرع األولالفرع األول
فرع وحيدفرع وحيد

الفرع اجلزئي األولالفرع اجلزئي األول
اHصالح اHركزيةاHصالح اHركزية
العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اHصالحوسائل اHصالح
القسم األولالقسم األول

اHوظفون - مرتبات العملاHوظفون - مرتبات العمل

اإلدارة اHركزية - التعويضات واHنح اخملتلفة .....................................

مجموع القسم األول

القسم الثالثالقسم الثالث
اHوظفون - التكاليف االجتماعيةاHوظفون - التكاليف االجتماعية

اإلدارة اHركزية - الضمان االجتماعي ................................................

مجموع القسم الثالث

القسم السادسلقسم السادس
إعانات التسييرإعانات التسيير

................................. WهنيHإعانة للمعهد الوطني للتكوين والتعليم ا
........................................... WهنيHعاهد التكوين والتعليم اH إعانات
............................................. Wهني والتمهHراكز التكوين اH إعانات
إعانات للمعاهد الوطنية اHتخصصة في التكوين اHهني ......................
إعـانـة لـلمـؤسـســة الـوطنـــيـة لـلـتجـهـــيـزات التـقـنـــيـة والبـيـداغــوجـــية في
.......................................................... WهنيHالتكوين والتعليم ا

مجموع القسم السادس

مجموع العنوان الثالث

مجموع الفرع اجلزئي األول
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اجلدول اHلحق (تابع)اجلدول اHلحق (تابع)

االعتمادات اخملصصة (دج)االعتمادات اخملصصة (دج)رقم األبوابرقم األبواب العناويـــــنالعناويـــــن

12-31

13-33

88.176.000

88.176.000

22.044.000

22.044.000

110.220.000

110.220.000

6.058.331.000

6.058.331.000

الفرع اجلزئي الثانيالفرع اجلزئي الثاني
اHصالح الالمركزية التابعة للدولةاHصالح الالمركزية التابعة للدولة

العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اHصالحوسائل اHصالح
القسم األولالقسم األول

اHوظفون - مرتبات العملاHوظفون - مرتبات العمل
اHصالح الالمركزية التابعة للدولة - التعويضات واHنح اخملتلفة ...........
مجموع القسم األول

القسم الثالثالقسم الثالث
اHوظفون - التكاليف االجتماعيةاHوظفون - التكاليف االجتماعية

اHصالح الالمركزية التابعة للدولة - الضمان االجتماعي ......................
مجموع القسم الثالث
مجموع العنوان الثالث
مجموع الفرع اجلزئي الثاني
مجموع الفرع األول
WهنيHمجموع االعتمادات اخملصصة لوزير التكوين والتعليم اWهنيHمجموع االعتمادات اخملصصة لوزير التكوين والتعليم ا

مرسـوم تنفيذي مرسـوم تنفيذي رقم رقم 12-163 مؤر مؤرّخ في خ في 13 جمادى األولى جمادى األولى
عـــــام عـــــام 1433 اHــــــوافق  اHــــــوافق 5 أبــــــريـل ســــــنـــــة  أبــــــريـل ســــــنـــــة r r2012 يــــــعــــــــدليــــــعــــــــدل
تـوزيـــع نـفـقـــات مـيـزانـيــة الـدولـة لـلـتـجـهـيـز لـسـنةتـوزيـــع نـفـقـــات مـيـزانـيــة الـدولـة لـلـتـجـهـيـز لـسـنة

r2012 حسب كـل  قطـاع.r حسب كـل  قطـاع.

ـــــــــــــــــــــــــــــــ
rإنّ الوزير األول

rاليةHبناء على تقرير وزير ا  -
-  وبـــنــاء عــلى الـــدســتــورr ال ســيـــمــا اHــادتــان 85 - 3

rو125 (الفقرة 2) منه
-  و�ــــقـــــتــــضى الــــقــــانــــون رقم 84 -17 اHــــؤرخ في 8
شــوّال عــام 1404 اHــوافق 7 يـــولــيــو ســنــة 1984 واHــتــعــلـق

 rتمّمHعدّل واHا rاليةHا Wبقوان
- و�ــقــتــضى األمــر رقم 12-03 اHــؤرخ في 20 ربــيع
األول عـام 1433 اHـوافق 13 فـبـرايـر سـنة 2012 واHـتـضمن

r2012 الية التكميلي لسنةHقانون ا
- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســـوم الــــتـــنــــفــــيــــذي رقـم 98 -227
اHــــؤرخ في 19 ربـــيع األوّل عـــام 1419 اHــــوافق 13 يـــولـــيـــو
سـنـة 1998 واHــتـعــلق بـنــفـقــات الـدولــة  لـلــتـجــهـيــزr اHـعـدّل

rتممHوا
rوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم  ما يأتي :يرسم  ما يأتي :

اHــــاداHــــادّة األولى : ة األولى :  يـــلـــــغـــى مـن مــــيـــزانـــيــــة ســـنـــة 2012
اعــتـمـاد دفع قــدره عـشـرون مـلــيـارا وسـبــعـمـائــــة مـلـيـــون
ديـــنـــار (20.700.000.000 دج) ورخـــصـــة بـــرنـــامــج قــــدرهــا
أربـــــعـــــة وأربـــــعـــــون مـــــلـــــيـــــارا ومـــــائـــــتـــــا مـــــلـــــيـــــون ديـــــنـــــار
(44.200.000.000 دج) مـقيــدان فــي النـفــقـات ذات الطابع
النهـائي (اHـنصــوص علـيها فــي األمر رقم 12-03 اHؤرخ
في 20 ربـــيع األول عـــام 1433 اHــــوافق 13 فــــبــــرايـــر ســــنـــة
r(2012 ــالـيـة الــتـكـمــيـلي لــسـنـةHــتـضـمن قــانـون اH2012 وا

طبقا للجدول "أ" اHلحق بهذا اHرسوم.

اHــاداHــادّة ة 2 :   :  يـخــصـص Hـيــزانـيــة سـنــة 2012  اعـتـمـاد
دفــع قــدره عــشــرون مــلــيــارا وســبــعــمــائــة مــلــيـــون ديــنــار
(20.700.000.000 دج) ورخـــصــــة بـــرنـــامــج قــــدرهـــا أربـــعــة
وأربــــــــعــــــــون مـــــــــلــــــــيــــــــارا ومــــــــائــــــــتـــــــا مـــــــلــــــــيـــــــون ديـــــــنـــــــار
(44.200.000.000 دج) يقـيــدان فــي الـنفـــقـات ذات الـطابع
النهـائي (اHـنصــوص علـيها فــي األمر رقم 12-03 اHؤرخ
في 20 ربـــيع األول عـــام 1433 اHــــوافق 13 فــــبــــرايـــر ســــنـــة
r(2012 ــالـيـة الــتـكـمــيـلي لــسـنـةHــتـضـمن قــانـون اH2012 وا

طبقا للجدول "ب" اHلحق بهذا اHرسوم.
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اHبالغ اHلغاةاHبالغ اHلغاةالقطاعاتالقطاعات
اعتماداعتماد
الدفعالدفع

رخصةرخصة
البرنامجالبرنامج

44.200.000

44.200.000

البرنامج الـتكميلي لفائدة
الواليات

اجملموعاجملموع

مرسـوم تنفيذي مرسـوم تنفيذي رقم رقم 12-164 مؤر مؤرّخ في خ في 13 جمادى األولى جمادى األولى
عـــــام عـــــام 1433 اHــــــوافق  اHــــــوافق 5 أبــــــريـل ســــــنـــــة  أبــــــريـل ســــــنـــــة r r2012 يــــــعــــــــدليــــــعــــــــدل
تـوزيـــع نـفـقـــات مـيـزانـيــة الـدولـة لـلـتـجـهـيـز لـسـنةتـوزيـــع نـفـقـــات مـيـزانـيــة الـدولـة لـلـتـجـهـيـز لـسـنة

r2012 حسب كـل  قطـاع.r حسب كـل  قطـاع.

ـــــــــــــــــــــــــــــــ

rإنّ الوزير األول

rاليةHبناء على تقرير وزير ا  -

-  وبـــنــاء عــلى الـــدســتــورr ال ســيـــمــا اHــادتــان 85 - 3
rو125 (الفقرة 2) منه

-  و�ــــقـــــتــــضى الــــقــــانــــون رقم 84 -17 اHــــؤرخ في 8
شــوّال عــام 1404 اHــوافق 7 يـــولــيــو ســنــة 1984 واHــتــعــلـق

 rتمّمHعدّل واHا rاليةHا Wبقوان

- و�ــقــتــضى األمــر رقم 12-03 اHــؤرخ في 20 ربــيع
األول عـام 1433 اHـوافق 13 فـبـرايـر سـنة 2012 واHـتـضمن

r2012 الية التكميلي لسنةHقانون ا

- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســـوم الــــتـــنــــفــــيــــذي رقـم 98 -227
اHــــؤرخ في 19 ربـــيع األوّل عـــام 1419 اHــــوافق 13 يـــولـــيـــو
سـنـة 1998 واHــتـعــلق بـنــفـقــات الـدولــة  لـلــتـجــهـيــزr اHـعـدّل

   rتممHوا

rوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم  ما يأتي :يرسم  ما يأتي :

اHــــاداHــــادّة األولى : ة األولى :  يـــلـــــغـــى مـن مــــيـــزانـــيــــة ســـنـــة 2012
اعتـمـاد دفع قـدره مـلـيار وتـسـعـمـائة وسـتـة ماليـW ديـنار
(1.906.000.000 دج) ورخــــصــــة بــــرنــــامــج قــــدرهــــا مـــلــــيـــار
وتــــســـعــــمــــائــــة وســـتــــة ماليــــW ديــــنـــار (1.906.000.000 دج)
مـقيّدان فــي النـفــقات ذات الـطابع النهــائي (اHنصــوص
عــلـــيـــهــا فـــي األمــر رقم 12-03 اHــؤرخ في 20 ربــيع األول
عام 1433 اHوافق 13 فبـراير سنة 2012 واHتـضمن قانون
اHـالـية الـتـكـميـلي لـسـنة r(2012 طبـقـا لـلـجـدول "أ" اHـلحق

بهذا اHرسوم.

اHــاداHــادّة ة 2 :   :  يـخـصـص Hـيــزانيــة سـنــة 2012  اعـتـمـاد
دفــع  قـــدره مـــلــــيـــار وتـــســـعــــمـــائـــة وســـتـــة مـاليـــW ديـــنـــار
(1.906.000.000 دج) ورخــــصــــة بــــرنــــامــج قــــدرهــــا مـــلــــيـــار
وتــــســـعــــمــــائــــة وســـتــــة ماليــــW ديــــنـــار (1.906.000.000 دج)
يقـيّدان فــي النـفــقـات ذات الطابع الـنهـائي (اHـنصــوص
عــلـــيـــهــا فـــي األمــر رقم 12-03 اHــؤرخ في 20 ربــيع األول
عام 1433 اHوافق 13 فبـراير سنة 2012 واHتـضمن قانون
اHـالية الـتكـميلي لـسنة r(2012 طبقـا للجـدول "ب" اHلحق

بهذا اHرسوم.

اHـاداHـادّة ة 3 :  :  ينشر هذا اHرسوم في اجلريـدة الرّسميّة
للجمهوريّـة اجلزائريّـة الدّ�قراطيّـة الشّعبيّـة.

حـــــرّر بـــــاجلـــــزائـــــر في 13 جـــــمــــــادى األولى عـــــام 1433
اHوافق 5 أبريل سنة 2012.

أحمد أويحيىأحمد أويحيى
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

اHلحـــقاHلحـــق
اجلدول "أ" مساهمات  نهائيةاجلدول "أ" مساهمات  نهائية

(بآالف الدنانير)(بآالف الدنانير)

20.700.000

20.700.000

اجلدول "ب" مساهمات  نهائيةاجلدول "ب" مساهمات  نهائية

(بآالف الدنانير)(بآالف الدنانير)

اHبالغ اخملصصةاHبالغ اخملصصةالقطاعاتالقطاعات
اعتماداعتماد
الدفعالدفع

رخصةرخصة
البرنامجالبرنامج

800 000

1 000 000

3 400 000

3 000 000

36 000 000

-

44.200.000

الفالحة والري
اHـــــــنــــــــشـــــــآت الــــــــقـــــــاعــــــــديـــــــة

االقتصادية واإلدارية
التربية والتكوين

اHـــــــنــــــــشـــــــآت الــــــــقـــــــاعــــــــديـــــــة
االجتماعية والثقافية
دعم احلصول على سكن

دعـم الـــنـــشـــاط االقـــتـــصــادي
(تــــخــــصـــيــــصـــات حلــــســـاب
الـــــــتــــــــخـــــــصـــــــيـص اخلـــــــاص

وخفض نسب الفوائد)

اجملموعاجملموع

800.000

300.000

1.020.000

900.000

13.180.000

4.500.000

20.700.000
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اHـاداHـادّة ة 3 :  :  ينشر هذا اHرسوم في اجلريـدة الرّسميّة
للجمهوريّـة اجلزائريّـة الدّ�قراطيّـة الشّعبيّـة.

حـــــرّر بـــــاجلـــــزائـــــر في 13 جـــــمــــــادى األولى عـــــام 1433
اHوافق 5 أبريل سنة 2012.

أحمد أويحيىأحمد أويحيى
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

اHلحـــقاHلحـــق
اجلدول "أ" مساهمات  نهائيةاجلدول "أ" مساهمات  نهائية

(بآالف الدنانير)(بآالف الدنانير)

اHبالغ اHلغاةاHبالغ اHلغاةالقطاعاتالقطاعات
اعتماداعتماد
الدفعالدفع

رخصةرخصة
البرنامجالبرنامج

1.906.000

1.906.000

البرنامج الـتكميلي لفائدة
الواليات

اجملموعاجملموع

1.906.000

1.906.000

اجلدول "ب" مساهمات  نهائيةاجلدول "ب" مساهمات  نهائية
(بآالف الدنانير)(بآالف الدنانير)

اHبالغ اخملصصةاHبالغ اخملصصةالقطاعاتالقطاعات
اعتماداعتماد
الدفعالدفع

رخصةرخصة
البرنامجالبرنامج

1.906.000

1.906.000

التربية والتكوين
اجملموعجملموع

1.906.000

1.906.000

مرسـوم تنفيذيمرسـوم تنفيذي  رقم رقم 12-165 مؤر مؤرّخ في خ في 13 جمادى األولى جمادى األولى
عــــام عــــام 1433 اHــــوافق  اHــــوافق 5 أبــــريل ســــنــــة  أبــــريل ســــنــــة r r2012 يــــتــــضــــمنيــــتــــضــــمن
تـعــديل الـقــانـون األســاسي الـنــمـوذجي لــلـمــؤسـسـاتتـعــديل الـقــانـون األســاسي الـنــمـوذجي لــلـمــؤسـسـات

اHتخصصة في حماية الطفولة واHراهقة.اHتخصصة في حماية الطفولة واHراهقة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

rإنّ الوزير األول

- بــــنـــــاء عــــلى تــــقــــريــــر وزيــــر الــــتــــضـــــامن الــــوطــــني
rواألسرة

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

- و�قـتـضى األمر رقم 66- 155 اHؤرخ في 18 صـفر
عـام 1386 اHـوافق 8 يـونـيــو سـنـة 1966 واHـتـضــمن قـانـون

r تممHعدل واHا r اإلجراءات اجلزائية

- و�قـتـضى األمر رقم 66- 156 اHؤرخ في 18 صـفر
عـام 1386 اHـوافق 8 يـونـيــو سـنـة 1966 واHـتـضــمن قـانـون

rتممHعدل واHا rالعقوبات

- و�ــــقـــتــــضى األمــــر رقم 72- 03 اHــــؤرخ في 25  ذي
احلــجـة عـام 1391 اHـوافق 10 فـبـرايــر سـنـة 1972 واHــتـعـلق

rراهقةHبحماية الطفولة وا

-  و�ــــــقـــــــتـــــــضى األمـــــــر رقم 75 - 64 اHــــــؤرخ في 20
رمــــضــــان عــــام 1395 اHــــوافق 26 ســــبــــتــــمــــبــــر ســــنـــة  1975
واHتـضـمن إحـداث اHـؤسـسات  واHـصـالح اHـكـلفـة بـحـمـاية

  rراهقةHالطفولة وا

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

rتممHعدل واHا rقانون األسرة

- و�ــــقـــتــــضى الــــقــــانـــون 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 90-21 اHــــؤرخ في 24
مــحــرم عــام 1411 اHــوافق 15 غــشت ســنــة 1990 واHــتــعــلق

rتممHعدل واHا rباحملاسبة العمومية

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

rالقانون األساسي العام للوظيفة العمومية

- و�ــــقـــتــــضى الــــقــــانـــون رقم 11- 10 اHــــؤرخ في 20
رجب عــام 1432 اHــوافق 22 يـــونــيــو ســنــة 2011 واHــتــعــلق

rبالبلدية

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 12-06 اHــــؤرخ في 18
صــفــر عــام 1433 اHــوافق 12 يــنـــايــر ســـنــة 2012 واHـــتـــعــلق

rباجلمعيات

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 12-07 اHــــؤرخ في 28
ربــــيـع األول عــــام 1433 اHـــــوافق 21 فـــــبــــرايـــــر ســـــنــــة 2012

 rتعلق بالواليةHوا

- و�ــــقـــتــــضـى اHـــرســــوم رقم 75-115 اHــــؤرخ في 20
رمــــضــــان عــــام 1395 اHــــوافق 26 ســــبـــــتــــمــــبـــــر ســــنــــة 1975
واHتضـمن القـانون األساسي الـنمـوذجي حلمايـة الطـفولة

rراهقةHوا
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- 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 09-353 اHؤرخ
في 20 ذي القـعـدة عام 1430 اHـوافق 8 نـوفـمبـر سـنة 2009
WـنتـمHا WـوظفـHتـضـمن القـانون األسـاسي اخلـاص باHوا

rكلفة بالتضامن الوطنيHلألسالك اخلاصة باإلدارة ا

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 10-294 اHؤرخ
في 23 ذي احلـجة عام 1431 اHوافق 29 نوفـمبـر سنة 2010
rالذي يحدد صالحيات وزير التضامن الوطني واألسرة

rوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي : 

اHـــــاداHـــــادّة األولى :ة األولى : يـــــهـــــدف هـــــذا اHـــــرســـــوم إلـى تـــــعـــــديل
القانون األساسي الـنموذجي للمؤسسات اHتخصصة في
حـمـايـة الـطـفـولـة واHـراهـقـةr مـوضـوع أحـكـام اHرسـوم رقم
75-115 اHــــــؤرخ في 20 رمـــــــضـــــــان عــــــام 1395 اHــــــوافق 26

ســبـــتــمــبــر ســنــة 1975 واHــذكــور أعالهr وتـــدعى في صــلب
النص "اHؤسسات".

الفصل األولالفصل األول
أحكام عامةأحكام عامة

اHاداHادّة ة 2 :  : اHؤسسات اHتـخصصة في حمـاية الطفولة
واHــــراهـــقــــة هي مــــؤســـســــات عــــمـــومــــيــــة ذات طـــابع إداري

تتمتع بالشخصية اHعنوية واالستقالل اHالي. 

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

اHاداHادّة ة 4 :  : تنشأ اHؤسسات �وجب مرسوم.

يحدد مرسوم اإلنشاء تسمية اHؤسسة ومقرها. 

تنشأ اHؤسـسات اHنصوص عليها في اHلحق اHرفق
بهذا اHرسوم.

اHـاداHـادّة ة 5 : : تـضع اجلــهــات الــقـضــائــيـة لـألحـداثr طــبــقـا
لـلـتـشـريع اHـعـمـول بهr األحـداث عـلى مـسـتـوى اHـؤسـسـات

اHتخصصة اآلتية :

 rتخصصة في إعادة التربيةHراكز اHا -

r تخصصة في احلمايةHراكز اHا -

- اHراكز اHتعددة اخلدمات لوقاية الشبيبة.

الفصل الثانيالفصل الثاني
الـمهامالـمهام

اHـاداHـادّة ة 6 :  : تـتــولى اHــؤسـســات مـهــام ضــمـان الــتـربــيـة
وإعــــادة الـــــتــــربــــيــــة واحلـــــمــــايــــة وإعـــــادة اإلدمــــاج لألحــــداث
اHوضوعـW من قبل اجلـهات الـقضـائيـة لألحداثr والـسهر
rـنـسـجـمةHعـلى صحـتـهم وأمـنـهم ورفـاهـيتـهم وتـنـمـيـتهم ا
طــــــبـــــقــــــا ألحـــــكــــــام اHـــــواد 8 و13 و25 من األمــــــر رقم 64-75
اHــؤرخ في 20 رمـــضـــان عــام 1395 اHــوافق 26 ســبـــتـــمـــبــر

سنة  1975 واHذكور أعاله. 

وتكلف بهذه الصفةr على اخلصوص �ا يأتي:

- ضــــــمــــــان تــــــربــــــيــــــة األحـــــداث وإعــــــادة تــــــربــــــيــــــتــــــهم
rوحمايتهم

- الــــقـــــيـــــام بـــــدراســــة شـــــخـــــصـــــيــــة احلـــــدث وقـــــدراته
واســتــعــداداتـه بــاHالحــظـــة اHــبــاشــرة لـــســلــوكه و�ـــخــتــلف

rاالختبارات والتحقيقات االجتماعية

rتنفيذ تقنيات مالئمة للتكفل باألحداث -

rتابعة النفسية والطبية للحدثHضمان ا -

- ضـــمــان تــربـــيــة مـــدنــيــة وأخـالقــيـــة بــهــدف تـــعــزيــز
rاحترام القيم لدى احلدث

rمراقبة سلوك احلدث وتقييمه -

rضمان تغذية صحية ومتوازنة -

- السهر على اHرافـقة العائلية طـوال عملية التكفل
rباألحداث قصد احلفاظ على الروابط مع أسرهم

- ضـــمـــان الـــتـــمـــدرس والـــتـــكـــويـن اHـــهـــني لألحـــداث
rعنيةHباالتصال مع القطاعات ا

- السهر عـلى إعادة التكيف وإعـادة اإلدماج العائلي
r هني لألحداثHدرسي واHواالجتماعي وا

- مـرافقة األحداث فـي إعداد مشاريـعهم االجتـماعية
 rهنية حسب احتياجاتهمHوا

- ضـــمــــان الـــنـــشـــاطـــات  الــــثـــقـــافـــيـــة والــــتـــرفـــيـــهـــيـــة
والرياضية.

تسيّر اHؤسسات وفق النظام الداخلي.

اHــــاداHــــادّة ة 7 :  : تــــكــــلف اHــــراكــــز اHــــتــــخــــصــــصــــة فـي إعـــادة
الـــتـــربـــيـــة بـــاســـتـــقـــبـــال األحـــداث اجلـــانـــحـــW قـــصـــد إعـــادة

تربيتهم.
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اHــاداHــادّة ة 8 :  : تـــكــلف اHـــراكــز اHــتـــخــصـــصــة في احلـــمــايــة
بــاســتـــقــبــال األحــداث في خــطــر مــعـــنــوي قــصــد تــربــيــتــهم

وحمايتهم. 

اHاداHادّة ة 9 :  : تكـلف اHـراكـز اHتـعـددة اخلــدمـات لوقـاية
الــشــبــيـبـة بـاسـتـقــبـال األحـداث اجلـانـحـW و/أو في خـطـر
مــعــنـوي في مــؤســســة واحـدة قــصــد تـربــيــتـهـم وحـمــايــتـهم

وإعادة تربيتهم.

اHـاداHـادّة ة 10 :  : طـبـقا ألحـكـام األمر رقم 75-64 اHـؤرخ في
20 رمـــضـــان عــام 1395 اHــوافق 26 ســـبـــتــمـــبـــر ســـنــة 1975

واHـذكــور أعالهr تــكــون اHـؤســســات اHـنــصــوص عـلــيــهـا في
WــعـوقـHــرسـوم غــيـر مــؤهـلــة  السـتــقـبــال األحـداث اHهـذا ا

ذهنيا واHعوقW حركيا.

الفصل الثالثالفصل الثالث
التنظيم والسيرالتنظيم والسير

اHاداHادّة ة 11 :  :  يسـيّر اHـؤسسـات مجـلس إدارة ويديـرها
مدير وتزود �جلس نفسي تربوي.

اHاداHادّة ة 12 :  : يحـدد التنـظيم الـداخلي للـمؤسسـة بقرار
مشترك بW الـوزير اHكلف بالتضامن الوطني والوزير

اHكلف باHالية والسلطة اHكلفة بالوظيفة العمومية.

اHـاداHـادّة ة 13 :  : يــحـدد الــنـظــام الــداخـلي  بــقــرار مـشــتـرك
بــW الــوزيــر اHـكــلف بــالــتــضـامـن الـوطــني ووزيــر الــعـدل

حافظ األختام. 

القسم األولالقسم األول
مجلس اإلدارةمجلس اإلدارة

اHـاداHـادّة ة 14 :  : يـضـم مـجـلس اإلدارة الــذي يـرأسه الـوالي
أو ¥ثله :

- ¥ثال عن مـديريـة النـشاط االجـتمـاعي والتـضامن
rللوالية

rثال عن مديرية الصحة والسكان للوالية¥ -

rثال عن مديرية التربية للوالية¥ -

WــهــنــيـHــثال عن مــديــريــة الــتــكــوين والــتــعــلــيـم ا¥ -
rللوالية

rثال عن مديرية الشباب والرياضة للوالية¥ -

- ¥ـــثال عن مـــديـــريــة الـــشـــؤون الـــديــنـــيـــة واألوقــاف
rللوالية

- رئـــيس اجملـــلس الـــشــعـــبي الـــبــلـــدي لــلـــبــلـــديــة مـــقــر
rؤسسة أو ¥ثلهHا

- ¥ـثال عـن اHـسـتــخـدمــW الـبــيـداغــوجـيــW يـنـتــخـبه
 r نظراؤه

rينتخبه نظراؤه Wاإلداري WستخدمHثال عن ا¥ -

- ¥ــثــلــW (2) عن احلـــركــــة اجلـــمــــعـــويـــة ذات الــــطـــابع
االجتماعي التي تنشط في نفس مجال نشاط اHؤسسة.

�ــكن مــجــلـس اإلدارة االســتــعــانـــة بــأي شــخص كفء
من شأنه مساعدته في أشغاله.

يـحــضـر مــديـر اHـؤســسـة اجـتــمـاعــات مـجـلس اإلدارة
بصوت استشاري ويتولى أمانته.

اHــاداHــادّة ة 15 :  :  يــعــW أعــضــاء مــجـلـس اإلدارة بـقــرار من
الـــوالي بـــنـــاء عـــلى اقـــتـــراح من الـــســـلــطـــات واHـــنـــظـــمــات
اHــعــنــيـــة الــتي يـــتــبــعــونـــهــا Hــدة ثالث (3) ســـنــوات قــابــلــة

للتجديد. 

rوفي حالـة انقـطاع عـهدة أحـد أعضـاء مجلس اإلدارة
يـتم اسـتــخالفه حـسب  األشـكــال نـفـسـهـا. ويـخــلـفه الـعـضـو

اجلديد اHعW إلى غاية انتهاء العهدة.

تنـتهي عهـدة أعضـاء مجلس اإلدارة اHـعينـW بسبب
صفتهم بانتهاء هذه الصفة.

Wطــبـقــا لــلـقــوانـ rـادّة ة 16 :  : يــتــداول مـجــلس اإلدارةHـاداHا
والتنظيمات اHعمول بهاr على اخلصوص فيما يأتي:

rالنظام الداخلي للمؤسسة -

rؤسسةHبرامج نشاطات ا -

rؤسسة وحساباتهاHمشروع ميزانية ا -

rالصفقات والعقود واالتفاقات واالتفاقيات -

- اقــتــنــاء األمالك الــعــقـاريــة واHــنــقــولــة والــتــصـرف
rفيها

rقبول الهبات والوصايا أو رفضها -

rؤسسة وتوسيعهاHمشاريع تهيئة  ا -

- الـتـقريـر الـسنـوي لـنشـاطـات اHؤسـسـة الذي يـعده
rديرHا

- كـل اHـسـائل اHــتـعــلـقـة �ــهـام اHـؤســسـة وتــنـظـيــمـهـا
وسيرها.
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اHــاداHــادّة ة 17 :  :  يــجــتـــمع مــجــلس اإلدارة مــرتــW  (2) في
السنة عـلى األقلr في دورة عاديةr بنـاء على استدعاء من

رئيسه.

و�ــكن أن يــجــتــمـع في دورة غــيــر عــاديــة بــنــاء عــلى
طـــــلب مـن رئــــيـــــسه أو مـن ثــــلـــــثي (3/2 ) أعــــضـــــائه أو من

السلطة الوصية.

اHــاداHــادّة 18 :  : تـــرسـل االســـتـــدعــــاءات الـــشـــخــــصـــيـــة إلى
أعـــضــــاء مـــجـــلـس اإلدارة مـــرفـــقــــة بـــجـــدول األعــــمـــال  قـــبل
خــمـســة عــشـر (15) يــومـا عــلى األقل من تــاريخ االجـتــمـاع.
و�ـكن تـقـلـيص هـذا األجـل في الـدورات غـيـر الـعـادية دون

أن يقل عن ثمانية (8) أيام.

اHــــــاداHــــــادّة ة 19 :  :  ال تـــــــصـح مـــــــداوالت مـــــــجـــــــلس اإلدارة إال
بحضور أغلبية أعضائه.

وإذا لم يكـتمل الـنصـابr يجـتمع مـجلس اإلدارة من
جــديـد بـنــاء عـلى اســتـدعـاء ثــان في غـضــون الـثـمــانـيـة (8)
أيــام اHـوالــيـة لــتـاريخ االجــتـمــاع اHـؤجلr وتــصح مـداوالته

حينئذ مهما يكن عدد األعضاء احلاضرين. 

تـــتـــخــذ قـــرارات مـــجـــلس اإلدارة بـــأغــلـــبـــيـــة أصــوات
األعــــضـــاء احلـــاضـــرين. وفـي حـــالـــة تـــســـاوي عـــدد األصـــوات

يكون صوت الرئيس مرجحا.

اHــــــــاداHــــــــادّة ة 20 :  :  تــــــــدون مــــــــداوالت مــــــــجــــــــلـس اإلدارة في
محـاضر وتـسجل في سـجل خاص مـرقم ومؤشـر عليه من

رئيس مجلس اإلدارة.

يـــــــوقــع الــــــرئـــــــيـس وأمـــــــيـن اجلـــــــلـــــــســــــة مــــــحـــــــاضــــــر
االجـتمـاعات ثـم ترسل إلى الـسلـطـة الوصـية وإلى أعـضاء

مجلس اإلدارة في أجل شهر.

تـــــكــــون مــــداوالت مــــجـــــلس اإلدارة نــــافـــــذة بــــعــــد أجل
ثالثW (30) يومـا من إرسالـها إلى الـسلطـة الوصـية ما لم

يبلغ اعتراض صريح  في هذا األجل.

الـقـسـم الـثـانـيالـقـسـم الـثـانـي
اHـديـراHـديـر

اHـاداHـادّة ة 21 :  :  يـعـW مـديـر اHـؤسـسـة بـقـرار من الـوزيـر
اHكلف بالتـضامن الوطني. وتنـهى مهامه حسب األشكال

نفسها.

اHاداHادّة ة 22 :  :  يضمن اHدير سير اHؤسسة.

ويكلف بهذه الصفةr على اخلصوصr �ا يأتي :

rتنفيذ مداوالت مجلس اإلدارة  -

- تـمـثيـل اHـؤسـسـة أمام الـعـدالـة وفـي جمـيـع أعـمال
 rدنيةHاحلياة ا

r ؤسسة وتنفيذهاHإعداد برامج نشاطات ا -

- إعــداد مـــشــروع مــيــزانــيـــة اHــؤســســة وحـــســابــاتــهــا
rوتقد�ها إلى مجلس اإلدارة للتداول بشأنها

- إبـــــرام كـل الـــــصـــــفــــــقـــــات والـــــعـــــقــــــود واالتـــــفـــــاقـــــات
rعمول بهماHواالتفاقيات طبقا للتشريع والتنظيم ا

- تـــعـــيـــW اHـــســتـــخـــدمـــW في كل اHـــنـــاصب الـــتي لم
rآخر Wط تعيª يتقرر بشأنهم

- ¥ـارسة الـسلطـة السـلّمـية عـلى جمـيع مسـتخدمي
r ؤسسةHا

- إعداد التقرير السنوي لنشاطات اHؤسسة.

وهو اآلمر بصرف ميزانية اHؤسسة.

القـسـم الثـالـثالقـسـم الثـالـث
اHـجلـس النـفسـي الـتـربـوياHـجلـس النـفسـي الـتـربـوي

اHاداHادّة ة 23 :  : اHـجـلس النـفــسي التــربـوي جهــاز داخلي
اســتــشـــاري يــكــلف بــدراســـة وتــقــد» اآلراء واالقــتــراحــات

والتوصيات في كل اHسائل اHرتبطة �هام اHؤسسة. 

ويكلف بهذه الصفةr على اخلصوص �ا يأتي:

- اقــتــراح  بـرامج الــنـشــاطـات الــنــفـســيـة الــتـربــويـة
 rوتنسيقها

- تــوجــيـه األحــداث حــسب قــدراتــهـم واســتــعــداداتــهم
rستوى التربويHونتائج تقييمهم على ا

-  دراسـة الـصعـوبـات التـي تعـتـرض عمـلـية الـتـكفل
rناسبةHباألحداث واقتراح احللول ا

- تـــقــد» االقـــتــراحـــات اخلــاصـــة بــالــتـــكــفـل بــاألحــداث
وإعادة إدماجهم اجتماعيا.

اHــــاداHــــادّة ة 24 :  : يـــعــــW مـــديـــر اHــــؤســـســــة أعـــضــــاء اجملـــلس
النفسي التربوي Hدة ثالث (3) سنوات قابلة للتجديد.

اHاداHادّة ة 25 :  : يضم اجمللس النفسي التربوي :

rرئيسا rؤسسةHمدير ا -

rنفسانيا تربويا -

rنفسانيا عياديا -
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- طبيبا.

 rينتخبهما نظراؤهما rW(2) متخصص Wمربي -

r(ة) مساعد (ة) اجتماعي -

�ـــكن اجملـــلس الـــنـــفــسـي الـــتــربـــوي االســـتـــعـــانــة بـــكل
شخص كفء من شأنه مساعدته في أشغاله.

اHاداHادّة ة 26 :  : يـجتمع اجملـلس النـفسي التـربوي مرة كل
شهر في دورة عادية بناء على استدعاء من رئيسه.

و�ــكن أن يــجــتــمـع في دورة غــيــر عــاديــة بــنــاء عــلى
طلب من رئيسه أو من ثلثي (3/2) أعضائه.

اHـاداHـادّة ة 27 :  : يــحـدد الـرئــيس جـدول أعــمـال اجـتــمـاعـات
اجمللس النفسي التربوي.

تـرسل االستـدعـاءات الـشـخصـيـة إلى أعـضـاء اجمللس
مـرفـقـة بـجـدول األعـمـال قـبل ثـمـانـيـة ( 8) أيـام عـلى األقل

من تاريخ االجتماع.

اHــــــاداHــــــادّة ة 28 :  : ال تـــــــصـح مـــــــداوالت اجملـــــــلـس الـــــــنـــــــفـــــــسي
التربوي إال بحضور نصف أعضائه على األقل.

وإذا لم يـكتـمل الـنـصاب يـسـتدعى اجملـلس لالجـتـماع
مـن جــديـــد في أجل الـــثــمـــانــيــة (8) أيـــام اHــوالـــيــة لـــتــاريخ
االجتـمـاع اHـؤجل وتـصح مـداوالته حـيـنـئـذ مـهـمـا يـكن عدد

األعضاء احلاضرين.

تــتــخــذ قــرارات اجملــلس بـــأغــلــبــيــة أصــوات األعــضــاء
احلـاضرين. وفي حـالة تسـاوي عدد األصوات  يـكون صوت

الرئيس مرجحا.

29 :  : تـــدون آراء اHــجــلس الــنـــفــسي الــتــربـوي اHـاداHـادّة ة 
واقـــتـــراحـــاته وتـــوصــيـــاته فـي مـــحــاضـــر يـــوقـــعـــهــا رئـــيس
اجملـلس وتـسـجل في ســجل مـرقم ومـؤشـر عــلـيه من مـديـر

اHؤسسة.

يـعـد اجملــلس الـنـفـسـي الـتـربـوي تــقـريـرا كل ثالثـة(3)
أشـهــر يــقـيـم فـيه نــشــاطـاتـه ويـقــتــرح الـتــدابــيـر الــتي من
شـأنـهـا حتـسـW اخلـدمات الـتي تـقـدمـهـا اHـؤسـسـة اHـذكورة
ويـــــرســــــله إلـى قـــــاضـي األحــــــداث  رئـــــيـس جلـــــنــــــة الـــــعــــــمل
الـتــربـوي اHــنـصــوص عـلــيـهــا في األمـر رقم 72-03 اHـؤرخ
في 25  ذي احلـجة عام 1391 اHوافق 10 فبـراير سـنة 1972
واHــــذكـــور أعـالهr كـــمــــا يـــعــــد أيـــضــــا تـــقــــريــــرا ســـنــــويـــا عن
نــــشــــاطــــاتـه ويــــرســــله إلـى مــــديــــر الــــنــــشــــاط االجــــتــــمــــاعي

والتضامن للوالية.

الفصل الرابعالفصل الرابع
أحكام ماليةأحكام مالية

اHـاداHـادّة ة 30 :  : يـعـرض مـشـروع مـيـزانـيـة اHـؤسـسـة الـذي
يـعـده اHـديـر عـلى مـجـلس اإلدارة لـلـمداولـةr ثم يـرسل إلى

الوزير الوصي وإلى وزير اHالية للموافقة عليه.

اHــاداHــادّة ة 31 :  : تـــشـــتــمـل مــيـــزانــيـــة اHـــؤســســـة عـــلى بــاب
لإليرادات وباب للنفقات:

في باب اإليرادات :في باب اإليرادات :

rمنوحة من الدولةHاإلعانات ا -

rمساهمات اجلماعات احمللية -

- مـــســاهـــمــات اHـــؤســســـات والــهـــيــئـــات الــعـــمــومـــيــة
rعمول بهماHواخلاصة طبقا للتشريع والتنظيم ا

rالهبات والوصايا -

- كل اHوارد األخرى اHرتبطة بنشاطات اHؤسسة.

في باب النفقات :في باب النفقات :

rنفقات التسيير -

rنفقات التجهيز -

- كل الـنـفـقـات األخـرى الـضـروريـة لـتـحـقيـق أهداف
اHؤسسة.

اHاداHادّة 32 :  : تـمسـك مـحاسـبــة اHؤسـسـة طـبقـا لقـواعد
احملـــاســـبـــة الـــعـــمـــومـــيـــة وتـــســـنــــد إدارة األمـــوال إلـى عــون

محاسب يعينه أو يعتمده وزير اHالية.

اHاداHادّة ة 33 :  : يتـولى اHراقـبة اHالـية للـمؤسـسة مراقب
مالي يعينه وزير اHالية.

اHــــاداHــــادّة ة 34 :  : تــــلــــغى جــــمــــيـع األحــــكــــام اخملــــالــــفــــة  لــــهــــذا
اHــرســـومr وال ســيـــمـــا مــنـــهــا أحـــكــام اHـــرســوم رقم 115-75
اHــؤرخ في 20 رمــضــان عــام 1395 اHــوافق  26 ســبـــتــمـــبــر
ســـنـــة 1975 واHـــتــــضـــمن الـــقــــانـــون األســـاسي الــــنـــمـــوذجي

حلماية الطفولة واHراهقة.

35 : :  يـــــــنــــــشــــــر هــــــذا اHــــــرســــــوم فـي اجلــــــريــــــدة اHـــــاداHـــــادّة ة 
الرّسميّة للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــــرّر بـــــاجلـــــزائـــــر في 13 جـــــمــــــادى األولى عـــــام 1433
اHوافق 5 أبريل سنة 2012.

أحمد أويحيىأحمد أويحيى
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اHلحق األولاHلحق األول
قائمة اHراكز اHتخصصة في إعادة التربيةقائمة اHراكز اHتخصصة في إعادة التربية

مقر اHؤسسةمقر اHؤسسةتسمية اHؤسسةتسمية اHؤسسة

اHركز اHتخصص في إعادة التربية ألدرار
اHركز اHتخصص في إعادة التربية لبوقادير

اHركز اHتخصص في إعادة التربية لعW مليلة
اHركز اHتخصص في إعادة التربية لباتنة

اHركز اHتخصص في إعادة التربية ألوالد يعيش
اHركز اHتخصص في إعادة التربية لعW العلوي
اHركز اHتخصص في إعادة التربية لتامنغست

اHركز اHتخصص في إعادة التربية لتبسة
اHركز اHتخصص في إعادة التربية لتيارت
اHركز اHتخصص في إعادة التربية لرحوية

اHركز اHتخصص في إعادة التربية لتيزي وزو
اHركز اHتخصص في إعادة التربية لبئر خادم1 
اHركز اHتخصص في إعادة التربية لبئر خادم 2

اHركز اHتخصص في إعادة التربية لألبيار
اHركز اHتخصص في إعادة التربية للجلفة

اHركز اHتخصص في إعادة التربية للطاهير
اHركز اHتخصص في إعادة التربية لسطيف
اHركز اHتخصص في إعادة التربية لسعيدة

اHركز اHتخصص في إعادة التربية لرمضان جمال
اHركز اHتخصص في إعادة التربية حلاسي دحو

اHركز اHتخصص في إعادة التربية للحجار
اHركز اHتخصص في إعادة التربية لقاHة

اHركز اHتخصص في إعادة التربية لقسنطينة
اHركز اHتخصص في إعادة التربية للمدية
اHركز اHتخصص في إعادة التربية لصيادة

اHركز اHتخصص في إعادة التربية للمأمونية
اHركز اHتخصص في إعادة التربية للدار البيضاء

اHركز اHتخصص في إعادة التربية للصديقية
اHركز اHتخصص في إعادة التربية للوادي

اHركز اHتخصص في إعادة التربية لسوق أهراس
اHركز اHتخصص في إعادة التربية حلمام بوحجر

بلدية أدرار- والية أدرار
بلدية بوقادير- والية الشلف

بلدية عW مليلة - والية أم البواقي
بلدية باتنة - والية باتنة

بلدية أوالد يعيش- والية البليدة
بلدية عW العلوي - والية البويرة
بلدية تامنغست - والية تامنغست

بلدية تبسة - والية تبسة
بلدية تيارت - والية تيارت
بلدية رحوية - والية تيارت

بلدية تيزي وزو- والية تيزي وزو
بلدية بئر خادم- والية اجلزائر
بلدية بئر خادم- والية اجلزائر
بلدية األبيار- والية اجلزائر
بلدية اجللفة - والية اجللفة

بلدية الطاهير- والية جيجل
بلدية سطيف - والية سطيف

بلدية سعيدة- والية سعيدة
بلدية رمضان جمال- والية سكيكدة

بلدية حاسي دحو- والية سيدي بلعباس
بلدية احلجار- والية عنابة

بلدية قاHة - والية قاHة
بلدية قسنطينة - والية قسنطينة

بلدية اHدية - والية اHدية
بلدية صيادة - والية مستغا�

بلدية اHأمونية - والية معسكر
بلدية وهران - والية وهران
بلدية وهران- والية وهران
بلدية الوادي- والية الوادي

بلدية سوق أهراس- والية سوق أهراس
بلدية حمام بوحجر- والية عW تموشنت
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اHلحق اHلحق 2
قائمة اHراكز اHتخصصة في احلمايةقائمة اHراكز اHتخصصة في احلماية

مقر اHؤسسةمقر اHؤسسةتسمية اHؤسسةتسمية اHؤسسة

اHركز اHتخصص في احلماية لباتنة
اHركز اHتخصص في احلماية لتيشي
اHركز اHتخصص في احلماية للحناية
اHركز اHتخصص في احلماية للغزوات

اHركز اHتخصص في احلماية لتلمسان 
اHركز اHتخصص في احلماية للعلمة

اHركز اHتخصص في احلماية لسيدي ابراهيم
اHركز اHتخصص في احلماية لبرج بوعريريج

اHركز اHتخصص في احلماية لدلس

بلدية باتنة - والية باتنة
بلدية تيشي- والية بجاية

بلدية احلناية - والية تلمسان
بلدية الغزوات - والية تلمسان
بلدية تلمسان - والية تلمسان
بلدية العلمة  - والية سطيف

بلدية سيدي ابراهيم - والية سيدي بلعباس
بلدية برج بوعريريج - والية برج بوعريريج

بلدية دلس - والية بومرداس

اHلحق اHلحق 3
قائمة اHراكز اHتعددة اخلدمات لوقاية الشبيبةقائمة اHراكز اHتعددة اخلدمات لوقاية الشبيبة

مقر اHؤسسةمقر اHؤسسةتسمية اHؤسسةتسمية اHؤسسة

اHركز اHتعدد اخلدمات لوقاية الشبيبة لبشار
اHركز اHتعدد اخلدمات لوقاية الشبيبة للبكارية
اHركز اHتعدد اخلدمات لوقاية الشبيبة لورقلة
اHركز اHتعدد اخلدمات لوقاية الشبيبة إليليزي
اHركز اHتعدد اخلدمات لوقاية الشبيبة خلنشلة

بلدية بشار- والية بشار
بلدية البكارية - والية تبسة
بلدية ورقلة - والية ورقلة

بلدية إيليزي - والية إيليزي
بلدية خنشلة - والية خنشلة

مرسـوم تنفيذي مرسـوم تنفيذي رقم رقم 12-166 مؤر مؤرّخ في خ في 13 جمادى األولى جمادى األولى
عام عام 1433 اHوافق  اHوافق 5 أبريل سنة  أبريل سنة r r2012 يتمم اHرسوميتمم اHرسوم
الــتـــنــفـــيــذي رقم الــتـــنــفـــيــذي رقم 91-178  اHــؤرخ في اHــؤرخ في 14 ذي الــقــعـــدة ذي الــقــعـــدة
1411 اHـوافق  اHـوافق 28 مـايـــو ســنـة  مـايـــو ســنـة 1991 الــذي يــحــدد الــذي يــحــدد عـام عـام 
إجـــــــراءات إعــــــداد مـــــــخـــــطــــــطـــــات شــــــغـــل األراضـيإجـــــــراءات إعــــــداد مـــــــخـــــطــــــطـــــات شــــــغـــل األراضـي

واHصادقــة عليـها ومحتـوى الوثائق اHتعلقة بها.واHصادقــة عليـها ومحتـوى الوثائق اHتعلقة بها.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

rإن الوزير األول
rبناء على تقرير  وزير السكن والعمران  -

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

- و�ــــقـــتــــضى الــــقــــانـــون رقم 90-29 اHــــؤرخ في  14
جـمـادى األولى عام 1411 اHـوافق أول ديـسمـبـر سـنة 1990

rتممHعدل واHا rتعلق بالتهيئة والتعميرHوا
- و�ــــقــــتــــضـى اHــــرســــــوم الــــرئــــــاسي رقم 10 - 149
اHــــــؤرخ في 14  جـــمــــادى الـــثـــانـــيـــة عــــام 1431 اHــــوافق 28

 rأعضاء احلكومـة Wتضمن تعيHمايو سنة 2010 وا
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 91-178 اHؤرخ
في 14 ذي الــقــعــدة عــام 1411 اHــوافق 28 مــايــو ســنــة 1991
الـــذي يـــحـــدد إجـــراءات إعـــداد مـــخـــطـــطـــات شـــغل األراضي
واHـصادقـة علـيـهاr ومـحتـوى الوثـائق اHـتعـلـقة بـهاr اHـعدل

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

اHــادة األولى : اHــادة األولى : يــتــمم هـــذا اHــرســوم أحـــكــام اHــرســوم
التـنفيذي رقم 91-178 اHؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1411

اHوافق 28 مايو سنة 1991 واHذكور أعاله.

اHـادة اHـادة 2 :   :   تـتـمم الـنـقـطـتـان ( أ و ب) من اHـادة 8 من
اHرسوم الـتنفيذي رقم 91-178 اHؤرخ في  14 ذي الـقعدة
rـــذكــور أعالهHــوافق 28 مـــايـــو ســـنــة 1991 واHعــــام 1411 ا

كما يأتي :

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

أ) ..................................................................

................................................................... -
- الصناعة وترقية االستثمارات.

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

- الضبط العقاري".

اHـادة اHـادة 3 : : يـنشـر هـذا اHـرسـوم في اجلريـدة الـرّسـمـيّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــــرّر بـــــاجلـــــزائـــــر في 13 جـــــمــــــادى األولى عـــــام 1433
اHوافق 5 أبريل سنة 2012.

أحمد أويحيىأحمد أويحيى

مراسيم فرديمراسيم فرديّة
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
مــــــديـــــرة اإلعـالم اآللـي وتــــــكـــــنــــــولــــــوجــــــيــــــات اإلعالممــــــديـــــرة اإلعـالم اآللـي وتــــــكـــــنــــــولــــــوجــــــيــــــات اإلعالم

واالتصال بوزارة العدلواالتصال بوزارة العدل.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 29 ربـيع الـثاني
عــــام 1433 اHـــــوافق 22 مــــارس ســـــنــــة 2012 تـــــنـــــهى مـــــهــــام
الـــسّـــيـــدة لـــيــنـــدة بـــركـــةr بـــصـــفــتـــهــــا مـــديـــرة لإلعالم اآللي
وتكنولوجيـات اإلعالم واالتصال بوزارة العدلr لـتكليفها

بوظيفـة أخـرى.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــــ

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

مقـرمقـرّرة �جلس اHنافسة.رة �جلس اHنافسة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 29 ربـيع الـثاني
عــــام 1433 اHـــــوافق 22 مــــارس ســـــنــــة 2012 تـــــنـــــهى مـــــهــــام
الــسّــيــدة حـيــاة دومr اHــولــودة الــعــربيr بــصــفــتــهـــا مــقـرّرة

�جلس اHنافسة إلحالتها على التّقاعد.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــــ

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
مديرة التعمير والبناء في والية عW تموشنت.مديرة التعمير والبناء في والية عW تموشنت.

ـــــــــــــــــــــــــــــــ
بـــــــمــــــوجب مــــــرســــــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 29 ربـــــيع
الثاني عام 1433 اHوافق 22 مارس سنة 2012 تنهى مهام

اآلنــســة نـصــــيــرة هــــواريr بـصــفــتــهـا مــديــــرة لــلـتــعــمـــيـر
والـبــنـــاء في واليــة عــW تــمــوشـنـتr لـتــكــلــيــفـهــا بــوظــيــفـة

أخـرى.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــــ

مـــرســـوم رئــاسـيمـــرســـوم رئــاسـيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 29  ربـــيع الـــثـــاني عــام   ربـــيع الـــثـــاني عــام 1433
اHـوافق اHـوافق 22 مــارس سـنــة  مــارس سـنــة r2012 يـتـضــمr يـتـضــمّن إنـهـاء مـهـامن إنـهـاء مـهـام
مــديــر الــســيــاحــة والــصــنــاعــة الــتــقــلــيــديــة في واليــةمــديــر الــســيــاحــة والــصــنــاعــة الــتــقــلــيــديــة في واليــة

ورقلة.ورقلة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 29 ربـيع الـثاني
عام 1433 اHوافق 22 مـارس سنة 2012 تنهـى مهام الـسّيد
مــنــيـر مــســاعــديـةr بــصــفـتـه مـديــرا لــلـســيــاحــة والـصــنــاعـة

التقليدية في والية ورقلة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــــ

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
أعــضـاء �ــجـلس ســلـطــة ضـبط الــبـريــد واHـواصالتأعــضـاء �ــجـلس ســلـطــة ضـبط الــبـريــد واHـواصالت

السلكية والالسلكية.السلكية والالسلكية.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 29 ربـيع الـثاني
عام 1433 اHوافق 22 مارس سنة 2012 تنـهى مهام السّادة
اآلتــيـة أســمــاؤهم بـصــفـتــهم أعـضــاء �ــجـلس ســلـطــة ضـبط

البريد واHواصالت السلكية والالسلكية :
rسامي آيت عودية -

rمحمد مدور -
- محمد الطيب دغبال.



19 جمادى األولى عام   جمادى األولى عام  1433 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 1821
11 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

مدير احلماية اHدنية في والية بجاية.مدير احلماية اHدنية في والية بجاية.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 29 ربـيع الـثاني
عــام 1433 اHــوافـق 22 مــــارس ســـنـــة 2012 يــعـــيّن الـــسّـــيــد

رشيد زناجيr مديرا للحماية اHدنية في والية بجاية.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــــ

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

اHديرة العامة لعصرنة العدالة بوزارة العدل.اHديرة العامة لعصرنة العدالة بوزارة العدل.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 29 ربـيع الـثاني
عـام 1433 اHــوافـق 22 مـــارس ســنــة 2012 تــعــيّن الــسّــيـدة
ليندة بركةr مديرة عامة لعصرنة العدالة بوزارة العدل.

ـــــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــــ
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

مفتش باHفتشية العامة لوزارة العدل.مفتش باHفتشية العامة لوزارة العدل.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 29 ربـيع الـثاني
عــام 1433 اHــوافـق 22 مــــارس ســـنـــة 2012 يــعـــيّن الـــسّـــيــد
الـــســــــاسي خـــبـــيـــــزيr مـــفـــتـــشـــــا بــاHـــفـــتـــشــــيـــة الـــعـــامــــة

لــوزارة العــدل.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــــ

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

نائب مدير بوزارة اHالينائب مدير بوزارة اHاليّة.ة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 29 ربـيع الـثاني
عــام 1433 اHــوافـق 22 مــــارس ســـنـــة 2012 يــعـــيّن الـــسّـــيــد
مــحـمـد كـنـدسيr نـائب مـديــر لـدفـاتـر الـشـروط والـطـعـون

بقسم الصفقات العمومية بوزارة اHاليّة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــــ

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 جهويW للجمارك.مديرين جهويW للجمارك.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 29 ربـيع الـثاني
عـام 1433 اHـوافـق 22 مـــارس سـنــة 2012 يـعـيّن الــسّـيـدان

اآلتي اسماهما مديرين جهويW للجمارك :

rباجلزائر - ميناء rعيسى بودرقي -
- جودي رشيد زيتونيr بسطيف.

ـــــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــــ

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
مكلمكلّف بالتفتـيش في اHفتشية اجلهـوية للمفتشيةف بالتفتـيش في اHفتشية اجلهـوية للمفتشية

العامة للماليالعامة للماليّة �ستغا�.ة �ستغا�.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 29 ربـيع الـثاني
عــام 1433 اHــوافـق 22 مــــارس ســـنـــة 2012 يــعـــيّن الـــسّـــيــد
حـاج عـيــسـاتr مـكــلّـفـا بـالــتـفـتــيش في اHـفــتـشـيــة اجلـهـويـة

للمفتشية العامة للماليّة �ستغا�.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــــ

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

مدير احلفظ العقاري في والية بجاية.مدير احلفظ العقاري في والية بجاية.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 29 ربـيع الـثاني
عــام 1433 اHــوافـق 22 مــــارس ســـنـــة 2012 يــعـــيّن الـــسّـــيــد
كـــــر» شــــريف بـــوغــــريسr مــديــــرا لــلــحــفظ الــعــقــــاري

فـي واليـة بجاية.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــــ

مـــرســـوم رئــــاسيمـــرســـوم رئــــاسيّ مـــؤر مـــؤرّخ في خ في 29 ربـــيع الــــثـــاني عـــام  ربـــيع الــــثـــاني عـــام 1433
WـعــيـWيــتـضــمّن الــتن الــتّـعــيـ rيــتـضــم r2012 22 مــارس ســنــة  مــارس ســنــة اHـوافق اHـوافق 

بوزارة التضامن الوطني واألسرة.بوزارة التضامن الوطني واألسرة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 29 ربـيع الـثاني
عـام 1433 اHــوافـق 22 مـــارس ســنــة 2012 تــعــيّن الــسّــيـدة
واآلنــــســـة اآلتي اســـمـــاهــــمـــا بـــوزارة الـــتـــضــــامن الـــوطـــني

واألســرة :
- فتيحة بن عـبد الرحمانr مديرة احلركة اجلمعوية

rوالعمل اإلنساني
- بـــاهـــيـــة أويــحـيr نـــائــبـــة مـــديـــر لـــبـــرامج احلـــمـــايــة
االجـــتــــمــــاعـــيــــة لألشــــخــــاص احملـــرومــــW غــــيـــر اHــــؤمن لــــهم

اجتماعيا.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــــ

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

رئيسة دراسات بوزارة العالقات مع البرHان.رئيسة دراسات بوزارة العالقات مع البرHان.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 29 ربـيع الـثاني
عــام 1433 اHــوافـق 22 مــــارس ســـنـــة 2012 تـــعـــيّن اآلنـــســة



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

كــــهـــيـــنـــة لـــونـــاسr رئـــيــــســـة لـــلـــدراســـات بـــقــــسم مـــتـــابـــعـــة
اإلجــراءات الــتـــشــريــعـــيــة والــشـــؤون الــقــانـــونــيــة بــوزارة

العالقات مع البرHان.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــــ

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
مـديــر الــسـيــاحـة والــصــنـاعــة الــتـقــلـيــديــة في واليـةمـديــر الــسـيــاحـة والــصــنـاعــة الــتـقــلـيــديــة في واليـة

بجايـة.بجايـة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 29 ربـيع الـثاني
عــام 1433 اHــوافـق 22 مــــارس ســـنـــة 2012 يــعـــيّن الـــسّـــيــد
عبــد الـقيوم لدرعr مـديرا للسـياحة والصـناعة التـقليدية

في واليـة بجايـة.

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
أعــضـاء �ــجـلس ســلـطــة ضـبط الــبـريــد واHـواصالتأعــضـاء �ــجـلس ســلـطــة ضـبط الــبـريــد واHـواصالت

السلكية والالسلكية.السلكية والالسلكية.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 29 ربـيع الـثاني
عــام 1433 اHــوافـق 22 مــــارس ســـنـــة 2012 يـــعـــيّن الـــسّــادة
اآلتــيــة أســمـــاؤهم أعــضـــاء �ــجــلس ســـلــطــة ضــبـط الــبــريــد

واHواصالت السلكية والالسلكية :
rمحمد أحمد ناصر -

rعمار بلة -
- ميلود أمزيان.

قرارات8 مقرقرارات8 مقرّرات8 آراءرات8 آراء
وزارة ا=اليةوزارة ا=الية

قـرار مؤرخ في قـرار مؤرخ في 5 ذي الـقـعـدة عـام  ذي الـقـعـدة عـام 1432 اHـوافق  اHـوافق 3 أكـتـوبر أكـتـوبر
سـنـة سـنـة r2011 يـتـضـمن اعـتـمـاد شـركـة الـتـأمـW " أكـساr يـتـضـمن اعـتـمـاد شـركـة الـتـأمـW " أكـسا

للتأمينات اجلزائر دوماج "r شركة ذات أسهم.للتأمينات اجلزائر دوماج "r شركة ذات أسهم.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـــــوجب قـــــرار مـــــؤرّخ في 5 ذي الـــــقـــــعـــــدة عــــام 1432
اHوافق 3 أكتـوبر سنة 2011 تعتمـدr تطبيـقا ألحكام األمر
رقم 95 - 07 اHــؤرّخ في 23 شــعــبــان عــام 1415 اHــوافق 25
يـنـايـر سـنـة 1995 واHـتـعــلّق بـالـتـأمـيــنـاتr اHـعـدّل واHـتـمّم
واHــرسـوم الــتــنــفــيــذي رقم 96 - 267 اHــؤرّخ في 18 ربــيع
األول عــام 1417 اHــوافق 3 غـــشت ســـنــة 1996 الـــذي يـــحــدد
Wو/أو إعـــــادة الــــتـــــأمــــ Wشـــــروط مــــنـح شــــركـــــات الــــتـــــأمــــ
Wشـركة الـتأم rـتمّمHـعدّل واHا rاالعـتمـاد وكيفـيات مـنحه

" أكسا للتأمينات اجلزائر دوماج"r شركة ذات أسهم.
�ـــنح هــذا االعـــتـــمــاد لـــهـــذه الــشـــركـــة قــصـــد ¥ـــارســة

عمليات التّأمW اآلتية :
r1 - احلوادث

r2.1 - خدمات تعويضية
rرضH2 - ا

r2.2 - خدمات تعويضية
3 - أجسام العربـات البرية األخرى (غير اHستعملة

r(عبر السكة احلديدية
r4 - أجسام عربات  السكة احلديدية

r5 - أجسام العربات اجلوية
r6 - أجسام العربات البحرية والبحيرية

rنقولةH7 - البضائع ا
r8 - احلريق واالنفجار والعناصر الطبيعية

r9 - أضرار أخرى الحقة باألمالك
10 - اHــســـؤولـــيــة اHـــدنــيـــة لـــلــعـــربــات الـــبـــريــة غـــيــر

rاحملركة ذاتيا
rدنية للعربات اجلويةHسؤولية اH11 - ا

12 - اHــــســــؤولــــيــــة اHـــدنــــيــــة لــــلــــعــــربــــات الــــبــــحــــريـــة

rوالبحيرية
rدنية العامةHسؤولية اH13 - ا

r14 - القروض

r15 - الكفالة

rالية اخملتلفةH16 - اخلسائر ا

r17 - احلماية القانونية

.W27 - إعادة التأم

يـخضع كل تـعـديل ألحد الـعنـاصـر اHكـونة Hـلف طلب
االعـــتــــمـــاد إلى اHــــوافـــقــــة اHـــســــبـــقـــة إلدارة الــــرقـــابــــة عـــلى

التأمينات.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــــ

نوفـمـبر قـرار مؤرقـرار مؤرّخ في خ في 6 ذي احلـجـة عام  ذي احلـجـة عام 1432 اHـوافق  اHـوافق 2 نوفـمـبر 
Wيــــتــــضـــمـن اعــــتـــمــاد شـــركـــة الــتـــأمــ rWيــــتــــضـــمـن اعــــتـــمــاد شـــركـــة الــتـــأمــ r2011 ســــنـــة ســــنـــة
"أكـــســا لـــلـــتــأمـــيـــنــات اجلـــزائـــر احلــيـــاة"r شـــركــة ذات"أكـــســا لـــلـــتــأمـــيـــنــات اجلـــزائـــر احلــيـــاة"r شـــركــة ذات

أسهم.أسهم.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجـب قــــــرار مــــــؤرّخ في 6 ذي احلــــــجــــــة عــــــام 1432
اHـوافق 2 نــوفــمــبــر ســنـة 2011 تــعــتـمــدr تــطــبـيــقــا ألحــكـام



19 جمادى األولى عام   جمادى األولى عام  1433 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 2021
11 أبريل  سنة  أبريل  سنة  2012 م م

األمــــــر رقم  95 - 07 اHــــــؤرّخ في 23 شـــــــعــــــبــــــان عــــــام 1415
اHوافق 25 ينـاير سنة 1995 واHتعلّق بـالتأميـناتr اHعدّل
واHتمّمr واHـرسوم التـنفيذي رقم 96 - 267 اHؤرّخ في 18
ربـــيع األول عـــام 1417 اHــوافق 3 غـــشت ســـنـــة 1996 الــذي
Wو/أو إعـادة الـتـأمـ Wيـحــدد شـروط مـنح شـركـات الـتــأمـ
Wشـركة الـتأم rـتمّمHـعدّل واHا rاالعـتمـاد وكيفـيات مـنحه

" أكسا للتأمينات اجلزائر احلياة"r شركة ذات أسهم.
�ـــنح هــذا االعـــتـــمــاد لـــهـــذه الــشـــركـــة قــصـــد ¥ـــارســة

عمليات التأمW اآلتية :
r1 - حوادث
r2 - مرض

WـــعــــرضـــHــــســــاعـــدة ( مــــســـاعــــدة األشـــخــــاص اH18 - ا

r( ال سيما خالل تنقالتهم rللصعوبات
r20 - احلياة - الوفاة

r21 - الزواج - الوالدة

r22 - تأمينات تتعلّق بأموال االستثمار

r24 - الرسملة

r25 - تسيير األموال اجلماعية

r26 - االحتياط اجلماعي

.W27 - إعادة التأم

يخضــع كل تعـديل ألحد العناصر اHكونة Hلف طلب
االعـــــتــــــــمـــــاد إلـى اHـــــــوافــــــقـــــة اHــــــســـــــبــــــقـــــة إلدارة رقــــــابـــــة

التأمينات.

وزارة الصحة والسكانوزارة الصحة والسكان
وإصالح ا=ستشفياتوإصالح ا=ستشفيات

قـرار مؤرخ في رار مؤرخ في 29 م مـحرحرّم عام م عام 1433 اHوافق  اHوافق 24 ديس ديسـمـبربر
سـنة نة r r2011 يحـدد كـيـفيـات تـنـظيم ومـحـتـوى برامجيحـدد كـيـفيـات تـنـظيم ومـحـتـوى برامج
الــتـكــوين الـتــكـمــيـلي لــلـتـالمـيــذ شـبه الــطـبــيـrW فيالــتـكــوين الـتــكـمــيـلي لــلـتـالمـيــذ شـبه الــطـبــيـrW في
قــبل  rقــبل r2013طـــور الـــتــــكـــوين لـــدفـــعـــات طـــور الـــتــــكـــوين لـــدفـــعـــات 2011 و و2012 و و

تعيينهم في رتبة شبه طبي للصحة العمومية.تعيينهم في رتبة شبه طبي للصحة العمومية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

rستشفياتHإن وزير الصحة والسكان وإصالح ا
- �ـــقـــتـــضى اHـــرســـوم رقم 66 - 145  اHــؤرخ في 12
صـــفـــر عــام 1386 اHــوافق 2 يــونـــيـــو ســـنــة 1966 واHـــتـــعــلق
بـتحـريـر ونـشـر بعض الـقـرارات ذات الـطابـع التـنـظـيمي

rتمّمHعدّل واHا rWوظفHأو الفردي التي تهم وضعية ا
- و�ــــقـــــتــــضـى اHــــرســـــوم رقم 73 - 79 اHـــــؤرّخ في 4
جــــمــــادى األولى عـــام 1393 اHــــوافق 5 يــــونــــيــــو ســــنـــة 1973
rتمّمHا rّتضمّن إحداث مدارس التكوين شبه الطبيHوا

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

rأعضاء احلكومة Wتضمّن تعيHسنة 2010  وا
- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 96 - 148
اHــــــؤرخ في 9 ذي احلــــــجـــــــة عــــــام 1416 اHــــــوافق 27 أبــــــريل
سـنة 1996 واHتـضمّن إنـشاء اHـعهد الـوطنـي البيـداغوجي

rوتنظيمه وسيره rللتكوين شبه الطبي
- و�ــــقـــتــــضى اHـــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي  رقم 11 - 92
اHــؤرخ  في 21 ربــيـع األول عـام 1432 اHــوافق 24 فــبــرايـر
سنة 2011 الذي يحـول مدارس التكـوين شبه الطبي إلى

rمعاهد وطنية للتكوين العالي شبه الطبي
- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســـوم  الــــتـــنــــفــــيـــذي  رقم 11 - 93
فــبــرايـر اHــؤرخ  في 21 ربــيـع األول عـام 1432 اHــوافق 24 
ســنــة 2011 الـــذي يــحــول اHـــعــهـــد الــتــكـــنــولـــوجي لــلـــصــحــة
الـعـمومـية لـلـمرسى (اجلـزائر) إلـى معـهد وطـني لـلتـكوين

rالعالي شبه الطبي
- و�ـــقـــتــــضى اHـــــرســــوم الـــتــــنـــفــــيـــذي  رقم 11 - 94
اHـؤرخ في 21 ربــيـع  األول عـام 1432 اHـوافق  24 فــبــرايـر
ســنــة r2011 الــذي يــحــول مــدارس الــتــكــوين شــبه الــطــبي

rإلى معاهد وطنية للتكوين العالي للقابالت
- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 11 - 121
اHــؤرخ في 15 ربــيع الــثــانـي عـام 1432 اHــوافق 20 مـارس
WوظفHتضمن الـقانون األساسي اخلاص باHسنة 2011 وا
rالـمـنـتـميـن ألسـالك شـبـه الطبييـن للصــحة العمومية

  rادة 247 منهHال سيما ا
- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 11 - 319
اHــــــؤرخ في 9 شــــــوال عـــــام 1432 اHــــــوافق 7 ســــــبــــــتــــــمــــــبـــــر
سنة 2011 الذي يحـول مدارس التكـوين شبه الطبي إلى

rمعاهد التكوين شبه الطبي
- 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

rستشفياتHوإصالح ا

يقرر ما يأتي :يقرر ما يأتي :

اHادة األولى :اHادة األولى : تطبـيقا ألحكام اHادة 247 من اHرسوم
الــــتـــنــــفــــيـــذي رقم 11 - 121 اHــــؤرخ في 15 ربــــيع الــــثـــاني
rـــذكــور أعالهHــوافق 20 مـــارس ســـنــة 2011 واHعــام 1432 ا
يـهـدف هـذا الـقـرار إلى حتـديـد كـيـفـيـات تـنـظيـم ومـحـتوى
rحــــسب االخــــتـــصــــاصـــات rبــــرامج الـــتــــكــــوين الــــتـــكــــمـــيــــلي
لـلـتالمــيـذ شـبه الــطـبـيـW احلــاصـلـW عـلـى شـهـادة دولـة في
طور التـكوين للـدفعات 2011 و2012 و2013 قبل تـعيينهم

في رتبة شبه طبي للصحة العمومية لكل الشعب.
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اHادة اHادة 2 : : يخص الـتكـوين التكـميلـي اHنصـوص عليه
Wاحلـاصـل Wالـتالميـذ شـبه الطـبـي rـادة األولى أعالهHفي ا
عـلى شــهــادة دولــةr في طـور الــتــكـويـن في االخـتــصــاصـات

اآلتية :

rالعالجات التمريضية -

rالتغذية -

rالتدليك  الطبي -

rتقو» البصر -

rداواة بالعملHا -

rتقو» األعضاء االصطناعية -

rتشغيل أجهزة األشعة -

rاخملبر -

rالتحضير في الصيدلة -

rساعدة االجتماعيةHا -

- األمانة الطبية.

اHــــادة اHــــادة 3 : : تــــضــــمن الــــتــــكــــوين الــــتــــكــــمــــيــــليr بــــشــــكل
مــتــواصل أو تــنــاوبيr مــؤســســات الــتــكـويـن شـبـه الـطــبي
الــتـي تــابـع فــيـــهـــا الـــتالمــــيــذ شــــبه الــطـــبـــيــW تـــكــويـــنــهم

األولي.

اHـادة اHـادة 4 : : تـلـحـق بـرامج الـتـكـوين الـتــكـمـيـلي مـا قـبل
الــتــعــيـW فـي رتـبــة شــبه طــبي لــلــصــحـة الــعــمــومــيــة لـكل

الشعب بهذا القرار.

يــشــمل الــتــكــوين الــتــكــمــيــلي اHــذكــور أعالهr ومــدته
إثـــنـــــا عـــشــــر (12) شــــهــــراr تـــعــــلـــيــــمــــا نــــظـــريــــا وتـــربـــصـــا

تطبيقيا.

Wــادة 5 : : يــضــمن تــأطــيــر الــتـالمــيــذ شــبه الــطــبــيــHــادة اHا
اHــــــذكــــــوريـن في اHــــــادة األولـى أعـالهr أثــــــنــــــاء الــــــتـــــــكــــــوين
التكميلي ومـتابعتهمr أساتذة التعليم شبه الطبي وشبه
الـطـبـيـW لـلـمـؤسـسـات الــعـمـومـيـة لـلـصـحـة ذوو اHـؤهالت

اHطلوبة.

rWادة 6 :  : يتم تقيـيم معارف التالميذ شبه الطبيHادة اHا
أثـناء الـتـكوين الـتكـميـلي حـسب مبـدأ اHراقـبة اHـستـمرة

ويشمل اختبارات نظرية وتطبيقية.

Wـــــادة 7 :  : يــــجب عـــــلى الـــــتالمـــــيــــذ شــــبـه الــــطـــــبــــيــــHـــــادة اHا
اHعنيW بالتـكوين التكميلي إعداد تـقرير نهاية التكوين

يتعلق �وضوع ذي صلة بالبرنامج اHدرس.

8 :  : عــنــد نــهــايــة الــتــكــوين الــتــكــمــيــليr  يــتــوج اHـادة اHـادة 
تــــقـــيـــيم نــــهـــائي دورة الـــتــــكـــوين عـــلـى أســـاس مـــعـــدل عـــام

للنجاح يساوي أو يفوق 20/10.

اHـادة اHـادة 9 :  : يتم الـتـقـيـيم الـنهـائي لـلـتـكوين الـتـكـمـيلي
مـا قـبل الـتعـيـW في رتـبـة شبـه طبي لـلـصـحـة العـمـومـية

على أساس ما يأتي : 

- مــعـــدل الــعالمـــات اHــتــحـــصل عــلـــيــهــا في اHـــراقــبــة
r1 عاملHستمرة : اHا

r2 عاملHعالمة التربص التطبيقي : ا -

- عالمة تقرير نهاية التكوين : اHعامل 1.

W10 :  : حتـــدد قـــائــمـــة الـــتالمـــيـــذ شــبـه الــطـــبـــيــ اHــادة اHــادة 
احلاصـلW على شـهادة دولة الـذين تابعـوا بنجـاح التكوين
التـكـميـلي مـا قبل تـعـييـنـهم في رتـبة شـبه طـبي للـصـحة
الـعـمـومـيـة في مـحــضـر جلــنـة نــهــايـة الـــتــكـوين تــتــكـون

¥ا يأتي :

 rمدير الصحة والسكان للوالية أو¥ثله -

- مـــديـــر مـــؤســـســـة الـــتـــكـــوين اHـــذكـــورة فـي اHــادة 3
 rأعاله

- أستاذ التعليم شبه الطبي ذي اHؤهالت اHطلوبة.

تـبـلغ نـســخـة من احملـضـر اHــذكـور أعاله إلى اHـصـالح
اخملـتــصـة لــلــوظـيــفــة الـعــمـومــيــة في أجل ثــمـانــيـة (8) أيـام

ابتداء من تاريخ توقيعه.

اHــادة اHــادة 11 :  : يــســـلم مـــديــر مـــؤســســـة الــتـــكــوين شـــهــادة
للشبه الطبيW الذين تابعوا بنجاح التكوين.

اHـادة اHـادة 12 :  : يعـW الـتالمـيذ شـبه الـطبـيـW النـاجـحون
نــهـــائــيـــا في الـــتــكـــوين الــتـــكــمـــيــلـي في رتــبـــة شــبـه طــبي
لــلـــصــحـــة الـــعــمـــومــيـــة حـــسب الـــشــعب واألسـالك والــرتب
اHـطـابـقـة والــمـنــصـوص عـلــيـهــا في اHـرســوم الــتـنــفـيذي
رقم 11 - 121 اHــؤرّخ في 20 مــارس ســنـة 2011 واHــذكــور

أعاله. 

اHـادة اHـادة 13 :  : يـنـشـر هـذا الـقـرار في اجلـريـدة الـرسـمـية
للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.

حــرّر بـــاجلــزائــر في 29 مــحــرّم عــام 1433 اHــوافق 24
ديسمبر سنة 2011.

جمال ولد عباسجمال ولد عباس
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اHلحق األولاHلحق األول
برنامج التكوين التكميلي ما قبل التعيW في رتبةبرنامج التكوين التكميلي ما قبل التعيW في رتبة

¥رض للصحة العمومية¥رض للصحة العمومية
(شعبة العالج)(شعبة العالج)

اHعاملاHعاملاحلجم الساعياحلجم الساعيالوحدةالوحدةالرقمالرقم

1

2

3

4

5

6

7

8

60 سا

45 سا

30 سا

30 سا

45 سا

45 سا

255 سا سا

480 سا

40 سا

775 سا سا

3

3

2

2

3

3

2

مشروع و بروتوكول العالج 

العالج التمريضي في طب السرطان 

الفحوصات البيولوجية 

الصيدلة العالجية 

التكفل باأللم 

حفظ الصحة االستشفائي 

اجملموع اجلزئياجملموع اجلزئي

تربص تطبيقي (16 أسبوعا)

التقييمات

اجملموعاجملموع

اHلحق اHلحق 2
برنامج التكوين التكميلي ما قبل التعيW في رتبةبرنامج التكوين التكميلي ما قبل التعيW في رتبة

مختص في التغذية للصحة العموميةمختص في التغذية للصحة العمومية
(شعبة إعادة التأهيل و إعادة التكييف)(شعبة إعادة التأهيل و إعادة التكييف)

اHعاملاHعاملاحلجم الساعياحلجم الساعيالوحدةالوحدةالرقمالرقم

1

2

3

4

5

6

7

60 سا

30 سا

45 سا

45 سا

45 سا

225 سا سا

480 سا

40 سا

745 سا سا

3

3

3

2

3

2

التغذية اHنظمة 

التغذية االصطناعية 

دراسة األغذية 

احلميات العالجية لدى الطفل 

احلميات العالجية  لدى الكبار 

اجملموع اجلزئياجملموع اجلزئي

تربص تطبيقي (16 أسبوعا)

التقييمات

اجملموعاجملموع
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اHلحق اHلحق 3
برنامج التكوين التكميلي ما قبل التعيW في رتبةبرنامج التكوين التكميلي ما قبل التعيW في رتبة

مختص في العالج الطبيعي و الفيزيائي للصحة العموميةمختص في العالج الطبيعي و الفيزيائي للصحة العمومية
(شعبة إعادة التأهيل و إعادة التكييف)(شعبة إعادة التأهيل و إعادة التكييف)

اHعاملاHعاملاحلجم الساعياحلجم الساعيالوحدةالوحدةالرقمالرقم

1

2

3

4

5

6

7

8

9

60 سا

30 سا

25 سا

15 سا

15 سا

30 سا

60 سا

235 سا سا

480 سا

40 سا

755 سا سا

3

2

2

1

1

2

3

2

اHلحق اHلحق 4
برنامج التكوين التكميلي ما قبل التعيW في رتبة برنامج التكوين التكميلي ما قبل التعيW في رتبة 

مُقوقوم البصر للصحة العموميةم البصر للصحة العمومية
(شعبة إعادة التأهيل و إعادة التكييف)(شعبة إعادة التأهيل و إعادة التكييف)

اHعاملاHعاملاحلجم الساعياحلجم الساعيالوحدةالوحدةالرقمالرقم

1

2

3

4

5

6

7

40 سا

45 سا

40 سا

30 سا

21 سا

176 سا سا

480 سا

40 سا

696 سا سا

2

2

2

1

1

2

إعادة التكييف في طب أمراض القلب 
إعادة التأهيل في طب األمراض الرئوية  

إعادة التأهيل في األمراض اHرتبطة بالرياضة  
إعادة التأهيل العجاني 

إعادة التأهيل الطبي اجلراحي
اHنهجية اHهنية 

أجهزة و تقنيات إعادة التأهيل 
اجملموع اجلزئياجملموع اجلزئي

تربص تطبيقي (16 أسبوعا)
التقييمات

اجملموعاجملموع

التكييف 

الرؤية اHنخفضة 

تقو» البصر واالضطرابات العصبية - البصرية 

حوادث األوعية الدماغية وتقو» البصر 

تعويض اختالالت الرؤية 

اجملموع اجلزئياجملموع اجلزئي

تربص تطبيقي (16 أسبوعا)

التقييمات

اجملموعاجملموع
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اHلحق اHلحق 5
برنامج التكوين التكميلي ما قبل التعيW في رتبةبرنامج التكوين التكميلي ما قبل التعيW في رتبة

مداوي بالعمل للصحة العمومية.مداوي بالعمل للصحة العمومية.
(شعبة إعادة التأهيل و إعادة التكييف)(شعبة إعادة التأهيل و إعادة التكييف)

اHعاملاHعاملاحلجم الساعياحلجم الساعيالوحدةالوحدةالرقمالرقم

1

2

3

4

5

6

7

8

9

30 سا

30 سا

60 سا

30 سا

18 سا

30 سا

30 سا

228 سا سا

480 سا

40 سا

748 سا سا

2

2

3

2

1

2

2

2

اHلحق اHلحق 6
برنامج التكوين التكميلي ما قبل التعيW في رتبة برنامج التكوين التكميلي ما قبل التعيW في رتبة 

مُقوقوم األعضاء االصطناعية للصحة العمومية.م األعضاء االصطناعية للصحة العمومية.
(شعبة إعادة التأهيل و إعادة التكييف)(شعبة إعادة التأهيل و إعادة التكييف)

اHعاملاHعاملاحلجم الساعياحلجم الساعيالوحدةالوحدةالرقمالرقم

1

2

3

4

5

6

7

45 سا

30 سا

45 سا

60 سا

60 سا

240 سا سا

480 سا

40 سا

760 سا سا

3

2

3

3

3

2

النماذج اHفاهيمية في اHداواة بالعمل
اHداواة بالعمل والنشاط اليدوي

اHعاجلة احلسية واحلركية في طب اجلهاز العصبي اHركزي
مناهج التسهيل احلسي احلركي في طب اجلهاز العصبي اHركزي

WسنHطب األشخاص ا
اإلرغونوميا

الورشات واألشغال التطبيقية
اجملموع اجلزئياجملموع اجلزئي

تربص تطبيقي ( 16 أسبوعا)
التقييمات

اجملموعاجملموع

تطبيب القدم

اHواد 

أعمال تطبيقية وتكنولوجيا التخصص 

تقنيات تقو» العظام

تقو» األعضاء االصطناعية لألشخاص اHصابW باحلروق 

اجملموع اجلزئياجملموع اجلزئي

تربص تطبيقي ( 16 أسبوعا)

التقييمات

اجملموعاجملموع
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اHلحق اHلحق 7
برنامج التكوين التكميلي ما قبل التعيW في رتبةبرنامج التكوين التكميلي ما قبل التعيW في رتبة
مشغل أجهزة التصوير الطبي للصحة العموميةمشغل أجهزة التصوير الطبي للصحة العمومية

(الشعبة الطبية التقنية)(الشعبة الطبية التقنية)

اHعاملاHعاملاحلجم الساعياحلجم الساعيالوحدةالوحدةالرقمالرقم

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

21 سا

15 سا

15 سا

21 سا

15 سا

15 سا

30 سا

30 سا

15 سا

15 سا

30 سا

30 سا

252 سا سا

480 سا

40 سا

772 سا سا

2

1

1

2

1

1

3

3

1

1

3

1

2

اHلحق اHلحق 8
برنامج التكوين التكميلي ما قبل التعيW في رتبة برنامج التكوين التكميلي ما قبل التعيW في رتبة 

مخبري للصحة العموميةمخبري للصحة العمومية
(الشعبة الطبية التقنية)(الشعبة الطبية التقنية)

اHعاملاHعاملاحلجم الساعياحلجم الساعيالوحدةالوحدةالرقمالرقم

1

2

3

4

5

6

7

8

9

30 سا

30 سا

30 سا

30 سا

30 سا

30 سا

60 سا

240 سا سا

480 سا

40 سا

760 سا سا

2

2

2

2

2

2

3

2

تكون الصورة والرقمنة
استكشاف بواسطة التصوير بالرنW اHغناطيسي

استكشاف احتشاء عضلة القلب
األمراض الطبية اجلراحية

تخطيط الصدى
استكشاف الثدي

الطب النووي واHداواة باألشعة
رقابة النوعية في علم األشعة

شبكة االتصال وحفظ صور األشعة الطبية
األشعة التشخيصية
اإلجنليزية الطبية
احلماية من األشعة

اجملموع اجلزئياجملموع اجلزئي
تربص تطبيقي ( 16 أسبوعا)

التقييمات
اجملموعاجملموع

علم الوراثة
بيولوجيا اخلاليا
الفيزياء احليوية

علم األنسجة
تقنيات اHناعة

علم األمصال 
تقنيات تشريح أمراض اخلاليا 

اجملموع اجلزئياجملموع اجلزئي
تربص تطبيقي ( 16 أسبوعا)

التقييمات
اجملموعاجملموع
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اHلحق اHلحق 9
برنامج التكوين التكميلي ما قبل التعيW في رتبةبرنامج التكوين التكميلي ما قبل التعيW في رتبة

محضر في الصيدلة للصحة العموميةمحضر في الصيدلة للصحة العمومية
(الشعبة الطبية التقنية)(الشعبة الطبية التقنية)

اHعاملاHعاملاحلجم الساعياحلجم الساعيالوحدةالوحدةالرقمالرقم

1

2

3

4

5

6

7

8

9

30 سا

30 سا

45 سا

22 سا و30 د

30 سا

30 سا

30 سا

217 سا و سا و30 د د

480 سا

40 سا

737 سا و سا و30 د د

2

2

2

2

2

2

2

2

اHلحق اHلحق 10
برنامج التكوين التكميلي ما قبل التعيW في رتبة برنامج التكوين التكميلي ما قبل التعيW في رتبة 

مساعد اجتماعي للصحة العموميةمساعد اجتماعي للصحة العمومية
(الشعبة الطبية االجتماعية)(الشعبة الطبية االجتماعية)

اHعاملاHعاملاحلجم الساعياحلجم الساعيالوحدةالوحدةالرقمالرقم

1

2

3

4

5

6

7

8

60 سا

30 سا

30 سا

60 سا

30 سا

30 سا

240 سا سا

480 سا

40 سا

760 سا سا

3

2

2

3

2

2

2

اخلبرة والرقابة
التطبيب الصيدالني

دراسة الوصفة الطبية
علم الصيدلة النباتية

علم األدوية
اHواد احلموية

اHستلزمات الطبية
اجملموع اجلزئياجملموع اجلزئي

تربص تطبيقي ( 16 أسبوعا)
التقييمات

اجملموعاجملموع

احلقوق والواجبات
الوساطة االجتماعية

عالقات اHساعدة النفسية 
علم النفس في الصحة
التأمينات االقتصادية

قانون العقوبات 
اجملموع اجلزئياجملموع اجلزئي

تربص تطبيقي ( 16 أسبوعا)
التقييمات

اجملموعاجملموع
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اHلحق اHلحق 11
برنامج التكوين التكميلي ما قبل التعيW في رتبةبرنامج التكوين التكميلي ما قبل التعيW في رتبة

مساعد طبي للصحة العموميةمساعد طبي للصحة العمومية
(الشعبة الطبية االجتماعية)(الشعبة الطبية االجتماعية)

اHعاملاHعاملاحلجم الساعياحلجم الساعيالوحدةالوحدةالرقمالرقم

1

2

3

4

5

6

7

60 سا

30 سا

30 سا

60 سا

45 سا

225 سا سا

480 سا

40 سا

745 سا سا

2

2

2

2

3

2

اإلعالم اآللي وتكنولوجيات اإلعالم واالتصال

االتصال والتنظيم

التشريع الصحي

تنظيم األمانة الطبية وتسييرها

اإلجنليزية الطبية

اجملموع اجلزئياجملموع اجلزئي

تربص تطبيقي (16 أسبوعا)

التقييمات

اجملموعاجملموع

قـرار مؤرخ في رار مؤرخ في 29 م مـحرحرّم عام م عام 1433 اHوافق  اHوافق 24 ديس ديسـمـبربر
r r2011 يـحدد كيفـيات تنـظيم ومحـتوى برنامجيـحدد كيفـيات تنـظيم ومحـتوى برنامج سنة سنة 
الـتـكـوين الـتـكـمـيـلي لـلـتـلـميـذات الـقـابالت فـي طورالـتـكـوين الـتـكـمـيـلي لـلـتـلـميـذات الـقـابالت فـي طور
التـكوين لـدفعات التـكوين لـدفعات 2011 و و2012 و و2013 قبل تـعيـينهن قبل تـعيـينهن

في رتبة قابلة.في رتبة قابلة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

rستشفياتHإن وزير الصحة والسكان وإصالح ا
- �ـــقـــتـــضى اHـــرســـوم رقم 66 - 145  اHــؤرخ في 12
صـــفـــر عــام 1386 اHــوافق 2 يــونـــيـــو ســـنــة 1966 واHـــتـــعــلق
بـتحـريـر ونـشـر بعض الـقـرارات ذات الـطابـع التـنـظـيمي

rتمّمHعدّل واHا rWوظفHأو الفردي التي تهم وضعية ا
- و�ــــقـــــتــــضـى اHــــرســـــوم رقم 73 - 79 اHـــــؤرّخ في 4
جــــمــــادى األولى عـــام 1393 اHــــوافق 5 يــــونــــيــــو ســــنـــة 1973
rتمّمHا rّتضمّن إحداث مدارس التكوين شبه الطبيHوا

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

rأعضاء احلكومة Wتضمّن تعيHسنة 2010  وا

- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 96 - 148
اHــــــؤرخ في 9 ذي احلــــــجـــــــة عــــــام 1416 اHــــــوافق 27 أبــــــريل
سـنة 1996 واHتـضمّن إنـشاء اHـعهد الـوطنـي البيـداغوجي

rوتنظيمه وسيره rللتكوين شبه الطبي
- و�ــــقـــتــــضى اHـــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي  رقم 11 - 92
اHــؤرخ  في 21 ربــيـع األول عـام 1432 اHــوافق 24 فــبــرايـر
ســنــة  2011 الــذي يــحــول مــدارس الــتــكــوين شــبه الــطــبي

rإلى معاهد وطنية للتكوين العالي شبه الطبي
- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســـوم  الــــتـــنــــفــــيـــذي  رقم 11 - 93
فــبــرايـر اHــؤرخ  في 21 ربــيـع األول عـام 1432 اHــوافق 24 
ســنــة 2011 الـــذي يــحــول اHـــعــهـــد الــتــكـــنــولـــوجي لــلـــصــحــة
الـعـمومـيـة باHـرسى (اجلـزائر) إلى مـعـهد وطـني لـلتـكوين

rالعالي شبه الطبي
- و�ـــقـــتــــضى اHـــــرســــوم الـــتــــنـــفــــيـــذي  رقم 11 - 94
اHـؤرخ في 21 ربــيـع  األول عـام 1432 اHـوافق  24 فــبــرايـر
سنة 2011 الذي يحـول مدارس التكـوين شبه الطبي إلى

rمعاهد وطنية للتكوين العالي للقابالت
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- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 11 - 122
اHــؤرخ في 15 ربــيع الــثــانـي عـام 1432 اHــوافق 20 مـارس
ســــــنــــــة 2011 واHــــــتـــــــضــــــمن الــــــقـــــــانــــــون األســــــاسي اخلــــــاص
بـــاHـــوظـــفـــات اHـــنـــتــمـــيـــات لـــســـلك الـــقـــابالت فـي الـــصـــحــة

  rادة 37 منهHال سيما ا rالعمومية

- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 11 - 319
اHــــــؤرخ في 9 شــــــوال عـــــام 1432 اHــــــوافق 7 ســــــبــــــتــــــمــــــبـــــر
سنة 2011 الذي يحـول مدارس التكـوين شبه الطبي إلى

rمعاهد التكوين شبه الطبي

- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 11 - 379
اHــؤرخ في 25 ذي احلــجــة عــام  1432 اHــوافق 21 نــوفـــمــبــر
سـنة 2011 الـذي يـحدد صالحـيـات وزير الـصـحة والـسـكان

rستشفياتHوإصالح ا

يقرر ما يأتي :يقرر ما يأتي :

اHادة األولى :اHادة األولى : تـطبـيقـا ألحكـام اHادة  37 من اHـرسوم
الــــتـــنــــفــــيـــذي رقم 11 - 122 اHــــؤرخ في 15 ربــــيع الــــثـــاني
rـــذكــور أعالهHــوافق 20 مـــارس ســـنــة 2011 واHعــام 1432 ا
يـهـدف هـذا الـقـرار إلى حتـديـد كـيـفـيـات تـنـظيـم ومـحـتوى
برنامج التكوين الـتكميلي للتلميذات القابالت في طور
الـتـكـوين لـدفـعـات 2011 و2012 و2013 قـبـل تـعـيــيـنـهن في

رتبة قابلة.

اHادة اHادة 2 : : تضمن التـكوين التكميـلي بشكل متواصل
أو تــــنـــاوبي مــــؤســــســـات الــــتـــكــــوين الــــتي تــــابـــعـت فـــيــــهـــا

التلميذات القابالت تكوينهن األوّلي.

3 : : يلـحق بـرنـامج التـكـوين التـكـميـلي مـا قبل اHادة اHادة 
التعيW في رتبة قابلة بهذا القرار.

يـشمل التكـوين التكـميلي اHذكـور أعاله ومدته إثنا
عشر (12) شهرا تعليما نظريا وتربصا تطبيقيا.

4 : : يـــضـــمـن تـــأطـــيـــر ومـــتـــابــــعـــة الـــتـــلـــمـــيـــذات اHــادة اHــادة 
القابالت اHـذكورات في اHادة األولى أعاله أثناء التكوين
الـــتــكـــمــيــلـيr أســاتــذة الـــتــعــلـــيم شــبـه الــطــبـي  والــقــابالت

للمؤسسات العمومية للصحة ذوو اHؤهالت اHطلوبة.

اHـادة اHـادة 5 :  : يـتـم تـقــيـيم مــعـارف الــتـلـمــيـذات الــقـابالت
أثـناء الـتـكوين الـتكـميـلي حـسب مبـدأ اHراقـبة اHـستـمرة

ويشمل اختبارات نظرية وتطبيقية.

اHـادة اHـادة 6 :  : يـجب عـلى الـتـلـمـيـذات الـقـابالت اHـعـنـيات
بالـتكـوين الـتكـمـيلي إعـداد تـقريـر نهـايـة التـكـوين يتـعلق

�وضوع ذي صلة بالبرنامج اHدرس.

7 :  : عــنــد نــهــايــة الــتــكــوين الــتــكــمــيــليr  يــتــوج اHـادة اHـادة 
تــــقـــيـــيم نــــهـــائي دورة الـــتــــكـــوين عـــلـى أســـاس مـــعـــدل عـــام

للنجاح يساوي أو يفوق 20/10.

اHـادة اHـادة 8 :  : يتم الـتـقـيـيم الـنهـائي لـلـتـكوين الـتـكـمـيلي
ما قبل التعيW في رتبة قابلة على أساس ما يأتي : 

- مــعـــدل الــعالمـــات اHــتــحـــصل عــلـــيــهــا في اHـــراقــبــة
r1 عاملHستمرة : اHالبيداغوجية ا

r2 عاملHعالمة التربص التطبيقي: ا -

- عالمة تقرير نهاية التكوين: اHعامل 1.

اHـادة اHـادة 9 :  : حتـدد قـائـمـة الـتلـمـيـذات الـقـابالت الـلواتي
تـابـعن بـنـجـاح الـتـكـوين التـكـمـيـلي مـا قـبل تـعـيـينـهن في
رتــبــة قــابـلــة فـي مــحــضـر جلنـة نـهـايـة التـكـوين تـتـكون

¥ا يأتي : 

 rمدير الصحة و السكان للوالية أو¥ثله -

- مـــديـــر مـــؤســـســـة الـــتـــكـــوين اHـــذكـــورة فـي اHــادة 2
 rأعاله

rطلوبةHؤهالت اHأستاذ التعليم شبه الطبي ذي ا -

 تـبلـغ نسـخـة من احملـضـر اHـذكـور أعاله إلى اHـصالح
اخملـتــصـة لــلــوظـيــفــة الـعــمـومــيــة في أجل ثــمـانــيـة (8) أيـام

ابتداء من تاريخ توقيعه.

اHــادة اHــادة 10 :  : يــســـلم مـــديــر مـــؤســســـة الــتـــكــوين شـــهــادة
للقابالت اللواتي تابعن بنجاح التكوين.

اHــادة اHــادة 11 :  : تــعــW الــقـــابالت الــنـــاجــحــات نــهـــائــيــا في
التكوين التكميلي في رتبة قابلة. 

اHـادة اHـادة 12 :  : يـنـشـر هـذا الـقـرار في اجلـريـدة الـرسـمـية
للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.

حــرّر بـــاجلــزائــر في 29 مــحــرّم عــام 1433 اHــوافق 24
ديسمبر سنة 2011.

جمال ولد عباسجمال ولد عباس



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

اHلحقاHلحق
برنامج التكوين التكميلي ما قبل التعيW في رتبة قابلةبرنامج التكوين التكميلي ما قبل التعيW في رتبة قابلة

اHعاملاHعاملاحلجم الساعياحلجم الساعيالوحدةالوحدةالرقمالرقم

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

30 سا

21 سا

21 سا

60 سا

30 سا

30 سا

30 سا

18 سا

12 سا

252 سا سا

480 سا

40 سا

772 سا سا

2

2

2

2

1

2

1

1

1

2

العلوم اإلنسانية و االجتماعية
التحضير للوالدة
التحضير لألبوة

طـب األمـراض الـعــقـلــيـة و األمــراض الـنــفـســيـة لــدى األم و اHـولـود حــديث الـوالدة
والرضيع و الطفل

التشريع و أخالقيات اHهنة
طب أمراض النساء و التوليد اHرضي

علم األدوية
التكفل باأللم لدى اHرأة احلامل

علم اجلنس
اجملموع اجلزئياجملموع اجلزئي

تربص تطبيقي ( 16 أسبوعا)
التقييمات

اجملموعاجملموع

قـرار مؤرخ في رار مؤرخ في 29 م مـحرحرّم عام م عام 1433 اHوافق  اHوافق 24 ديس ديسـمـبربر
r r2011 يـحدد كيفـيات تنـظيم ومحـتوى برنامجيـحدد كيفـيات تنـظيم ومحـتوى برنامج سنة سنة 
التـكـوين الـتـكمـيـلي لـلـتالمـيذ األعـوان الـطـبـيW فيالتـكـوين الـتـكمـيـلي لـلـتالمـيذ األعـوان الـطـبـيW في
الــتــخـــديــر واإلنــعـــاشr في طــور الـــتــكــويـن لــدفــعــاتالــتــخـــديــر واإلنــعـــاشr في طــور الـــتــكــويـن لــدفــعــات
2011 و و2012 و و2013 قـــبل تـــعـــيــيـــنـــهم في رتـــبـــة عــون قـــبل تـــعـــيــيـــنـــهم في رتـــبـــة عــون

طبي في التخدير واإلنعاش.طبي في التخدير واإلنعاش.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

rستشفياتHإن وزير الصحة والسكان وإصالح ا

- �ـــقـــتـــضى اHـــرســـوم رقم 66 - 145  اHــؤرخ في 12
صـــفـــر عــام 1386 اHــوافق 2 يــونـــيـــو ســـنــة 1966 واHـــتـــعــلق
بـتحـريـر ونـشـر بعض الـقـرارات ذات الـطابـع التـنـظـيمي

rتمّمHعدّل واHا rWوظفHأو الفردي التي تهم وضعية ا

- و�ــــقـــــتــــضـى اHــــرســـــوم رقم 73 - 79 اHـــــؤرّخ في 4
جــــــمـــــــادى األولى عــــــام 14393 اHــــــوافق 5 يـــــــونــــــيـــــــو ســــــنــــــة
rّــتــضــمّن احــداث مــدارس الــتــكــوين شــبه الــطــبيH1973وا

rتمّمHا

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

rأعضاء احلكومة Wتضمّن تعيHسنة 2010  وا

- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 96 - 148
اHــــــؤرخ في 9 ذي احلــــــجـــــــة عــــــام 1416 اHــــــوافق 27 أبــــــريل
سـنة 1996 واHتـضمّن إنـشاء اHـعهد الـوطنـي البيـداغوجي

rوتنظيمه وسيره rللتكوين شبه الطبي

- و�ــــقـــتــــضى اHـــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي  رقم 11 - 92
اHــؤرخ  في 21 ربــيـع األول عـام 1432 اHــوافق 24 فــبــرايـر
ســنــة  2011 الــذي يــحــول مــدارس الــتــكــوين شــبه الــطــبي

rإلى معاهد وطنية للتكوين العالي شبه الطبي

- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســـوم  الــــتـــنــــفــــيـــذي  رقم 11 - 93
فــبــرايـر اHــؤرخ  في 21 ربــيـع األول عـام 1432 اHــوافق 24 
ســنــة 2011 الـــذي يــحــول اHـــعــهـــد الــتــكـــنــولـــوجي لــلـــصــحــة
الـعـمومـيـة باHـرسى (اجلـزائر) إلى مـعـهد وطـني لـلتـكوين

rالعالي شبه الطبي
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- و�ـــقـــتــــضى اHـــــرســــوم الـــتــــنـــفــــيـــذي  رقم 11 - 94
اHـؤرخ في 21 ربــيـع  األول عـام 1432 اHـوافق  24 فــبــرايـر
سنة 2011 الذي يحـول مدارس التكـوين شبه الطبي إلى

rمعاهد وطنية للتكوين العالي للقابالت

- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 11 - 235
اHـــــؤرخ فـي أول شـــــعـــــبـــــان عـــــام 1432 اHـــــوافق 3 يـــــولـــــيـــــو
WوظفHتضمّن الـقانون األساسي اخلاص باHسنة 2011 وا
اHــــنـــــتــــمـــــW ألسالك األعـــــوان الــــطــــبـــــيــــW فـي الــــتـــــخــــذيــــر

  rادة 39 منهHواإلنعاش للصحة العمومية ال سيما ا

- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 11 - 319
اHــــــؤرخ في 9 شــــــوال عـــــام 1432 اHــــــوافق 7 ســــــبــــــتــــــمــــــبـــــر
سنة 2011 الذي يحـول مدارس التكـوين شبه الطبي إلى

rمعاهد التكوين شبه الطبي

- 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

rستشفياتHوإصالح ا

يقرر ما يأتي :يقرر ما يأتي :

اHـادة األولى :اHـادة األولى : تطـبـيـقـا ألحـكـام اHادة 39 من اHـرسوم
التـنفيذي رقم 11 - 235 اHؤرخ في أول شـعبان عام 1432
اHــوافق 3 يــولــيــو ســنـة 2011 واHــذكــور أعالهr يــهــدف هـذا
الــقــرار إلـى حتــديــد كـيــفــيــات تــنــظــيم ومــحــتــوى بــرنــامج
الــتـــكــويـن الــتـــكـــمــيـــلي لـــلــتـالمــيـــذ األعـــوان الــطـــبـــيــW في
التـخـدير واإلنـعـاش احلـاصلـW عـلى شهـادة دولـةr في طور
الــتـكـوين لــدفـعـات 2011 و2012 و2013 قـبل تــعــيـيــنـهم في

رتبة عون طبي في التخدير واإلنعاش.

اHادة اHادة 2 : : تضمن التـكوين التكميـلي بشكل متواصل
أو تـنـاوبي مؤسـسـات التـكـوين الـتي تابع فـيـها الـتالمـيذ
األعــوان الـــطـــبـــيــون فـي الــتـــخـــديـــر واإلنــعـــاش تـــكـــويــنـــهم

األوّلي.

3 : : يلـحق بـرنـامج التـكـوين التـكـميـلي مـا قبل اHادة اHادة 
التعيW في رتـبة عون طبي في التخـدير واإلنعاش بهذا

القرار.

يـشمل التكـوين التكـميلي اHذكـور أعاله ومدته إثنا
عشر (12) شهرا تعليما نظريا وتربصا تطبيقيا.

اHـادة اHـادة 4 : : يـضـمن تـأطـيـر ومـتـابـعـة الـتالمـيـذ األعوان
الــطــبــيــW في الــتــخـــديــر واإلنــعــاش اHــذكــورين في اHــادة
األولى أعـاله أثـنـاء الـتـكـوين الـتـكـمــيـليr أسـاتـذة الـتـعـلـيم
شبه الـطـبي  واألعـوان الطـبـيون في الـتـخديـر واإلنـعاش

للمؤسسات العمومية للصحة ذوو اHؤهالت اHطلوبة.

اHــــادة اHــــادة 5 :  : يــــتم تــــقـــيــــيم مــــعــــارف الـــتـالمـــيــــذ األعـــوان
الــــطـــبــــيـــW فـي الـــتــــخــــديـــر واإلنــــعـــاشr أثــــنـــاء الــــتــــكـــوين
الـــتـــكـــمـــيـــلي حـــسب مـــبـــدأ اHـــراقـــبـــة اHـــســـتـــمــرة ويـــشـــمل

اختبارات نظرية وتطبيقية.

اHـادة اHـادة 6 :  : يـجـب عـلى الـتالمـيـذ األعـوان الـطـبـيـW في
الـتخـديـر واإلنـعـاش اHـعنـيـW بـالـتـكوين الـتـكـمـيـلي إعداد
تقرير نهايـة التكوين يتعلق �وضوع ذي صلة بالبرنامج

اHدرس.

7 :  : عــنــد نــهــايــة الــتــكــوين الــتــكــمــيــليr  يــتــوج اHـادة اHـادة 
تــــقـــيـــيم نــــهـــائي دورة الـــتــــكـــوين عـــلـى أســـاس مـــعـــدل عـــام

للنجاح يساوي أو يفوق 20/10.

اHـادة اHـادة 8 :  : يتم الـتـقـيـيم الـنهـائي لـلـتـكوين الـتـكـمـيلي
مـــا قـــبل الـــتــــعـــيـــW في رتــــبـــة عـــون طـــبي فـي الـــتـــخـــديـــر

واإلنعاش على أساس ما يأتي : 

- مــعـــدل الــعالمـــات اHــتــحـــصل عــلـــيــهــا في اHـــراقــبــة
r1 عاملHستمرة : اHالبيداغوجية ا

r2 عاملHعالمة التربص التطبيقي: ا -

- عالمة تقرير نهاية التكوين: اHعامل 1.

اHادة اHادة 9 :  : حتـدد قائمـة التالميـذ األعوان الطـبيW في
الـــتــخـــديــر واإلنـــعــاش والــذيـن تــابــعـــوا بــنـــجــاح الــتـــكــوين
الــتــكـــمــيــلي مـــا قــبل تــعـــيــيــنـــهم في رتــبـــة عــون طــبي في
الــتــخـــديــر واإلنــعــاش في مــحــضــر جلـــنــة نــهــايــة الــتــكــوين

تتكون ¥ا يأتي : 

 rمدير الصحة و السكان للوالية أو¥ثله -

- مـــديـــر مـــؤســـســـة الـــتـــكـــوين اHـــذكـــورة فـي اHــادة 2
 rأعاله

rطلوبةHؤهالت اHأستاذ التعليم شبه الطبي ذي ا -

تـبـلغ نـســخـة من احملـضـر اHــذكـور أعاله إلى اHـصـالح
اخملـتــصـة لــلــوظـيــفــة الـعــمـومــيــة في أجل ثــمـانــيـة (8) أيـام

ابتداء من تاريخ توقيعه.



اHــادة اHــادة 10 :  : يــســـلم مـــديــر مـــؤســســـة الــتـــكــوين شـــهــادة
لألعـوان الـطـبـيـW في الــتـخـديـر واإلنـعـاش الـذين تـابـعـوا

بنجاح التكوين.

11 :  : يــعـــW الـــتالمـــيـــذ األعــوان الـــطـــبــيـــون في اHــادة اHــادة 
الـــــتــــخـــــديـــــر واإلنـــــعـــــاش احلــــاصـــــلـــــون عـــــلى شـــــهـــــادة دولــــة
والـنــاجـحــون نـهــائـيــاr في الـتــكـويـن الـتــكـمــيـلي في رتــبـة

عون طبي في التخدير واإلنعاش. 

اHـادة اHـادة 12 :  : يـنـشـر هـذا الـقـرار في اجلـريـدة الـرسـمـية
للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.

حــرّر بـــاجلــزائــر في 29 مــحــرّم عــام 1433 اHــوافق 24
ديسمبر سنة 2011.

جمال ولد عباسجمال ولد عباس
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برنامج التكوين التكميلي ما قبل التعيW في رتبة عون طبي في التخدير واإلنعاشبرنامج التكوين التكميلي ما قبل التعيW في رتبة عون طبي في التخدير واإلنعاش
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حفظ الصحة و التخدير

التكفل باHريض في اجلوانب البيولوجية و النفسية و االجتماعية

تقنيات التخدير و العالج اHكثف

التكفل  بالتـنبيب الصعب و اHراقبة اخلاصة

التخدير حسب احلالة

التكفل باأللم ما بعد العمليات اجلراحية

اإلعالم و البحث في التخدير

متالزمة اإلنهاك اHهني

اجملموع اجلزئي اجملموع اجلزئي 

تربص تطبيقي (16 أسبوعا)
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