
العدد العدد 41
السالسّنة اخلمسوننة اخلمسون

االشتراكاالشتراك
سنويسنويّ

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

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

اجلزائر
تونس
اGغرب
ليبيا

موريطانيا

بلدان خارج دول
اGغرب 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 السّنX السّابقة : حسب التّسعيرة.
.Xوتسلّم الفهارس مجّانا للمشترك

اGطلوب إرفاق لفيفة إرسال اجلريدة األخيرة سواء لتجديد االشتراكات أو لالحتجاج أو لتغيير العنوان.
ثمن النّشر على أساس 60,00  د.ج للسّطر.

سنـةسنـة

2675,00 د.ج د.ج

5350,00 د.ج د.ج

تزاد عليها
نفقات اإلرسال

األحد األحد 11 شو شوّال ال  سنة سنة 1434 هـ هـ
اGوافـق اGوافـق 18  غشت   غشت  سنة سنة 2013 م م

اإلدارة والتّحرير
األمانة العاماألمانة العامّة للحكومةة للحكومة

WWW.JORADP.DZ

الطّبع واالشتراك
اGطبعة الراGطبعة الرّسميسمّية

حي البساتsX بئر مراد رايسs 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 للمشتركX خارج الوطن
بنك الفالحة والتّنمية الرّيفيّة 060.320.0600.12
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فهرسفهرس

مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة
مـرسوم تـنفـيذي رقــم 13 - 279 مؤرخ في 23 رمضـان عام 1434 اGوافق أوّل غـشت سنة s2013 يتـمّم اGرسـوم التـنفـيذي رقم
05 - 183 اGـــؤرّخ في 9 ربــيـع الــثــاني عــام 1426 اGـــوافق 18 مـــايــو ســنــة 2005 واGـــتــضــمن الـــقــانــون األســاسـي لــلــديــوان

الوطني للسقي وصرف اGياه.........................................................................................................................

مرسوم تـنفيذي رقــم 13 - 280 مؤرخ في 23 رمضـان عام 1434 اGوافق أوّل غـشت سنة s2013 يـحدد كيفـيات تسيـير حساب
التخصيص اخلاص رقم 139 - 302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني للتنمية الفالحية"...........................................

مرسوم تـنفيذي رقــم 13 - 281 مؤرخ في 23 رمضـان عام 1434 اGوافق أوّل غـشت سنة s2013 يـحدد كيفـيات تسيـير حساب
التخصيص اخلاص رقم 140 - 302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني للتنمية الريفية"............................................

مـرسوم تـنـفـيذي رقــم 13 - 282 مـؤرخ في 23 رمـضـان عـام 1434 اGـوافق أوّل غـشت سـنة s2013 يـتـضـمن الـتصـريح بـاGـنـفـعة
العمومية للعملية اGتعلقة بتهيئة ووضع مسلكx 2 X 2 للربط بX شاطوناف والشراقة (الطريق الوطني رقم 41)...

مـرسوم تـنـفـيذي رقــم 13 - 283 مـؤرخ في 23 رمـضـان عـام 1434 اGـوافق أوّل غـشت سـنة s2013 يـتـضـمن الـتصـريح بـاGـنـفـعة
العمومية للعملية اGتعلقة بإجناز الطريق السيار للهضاب العليا الرابط بX والية تلمسان ووالية تبسة................

مـرسوم تـنفـيذي رقــم 13- 284 مؤرخ في 23 رمضـان عام 1434 اGوافق أوّل غـشت سنة s2013 يحــدد قائـمة اGنـاصـب العـلـيا
للـمصالح اخلارجية لـلمديرية العامـة للمواصالت السلـكية والالسلكية الـوطنية وشروط االلتـحاق بهذه اGناصب وكـذا
الزيـادة االستدالليـة اGرتبطـة بهـا.................................................................................................................

مـرسوم تـنـفـيذي رقــم 13 - 285 مـؤرخ في 23 رمضـان عام 1434 اGـوافق أوّل غـشت سـنة s2013 يـتضـمن إنـشـاء مـعـهـد وطني
للتكوين اGتخصص لألسالك اخلاصة بإدارة الشؤون الدينية واألوقاف................................................................

مـــرســوم تـــنــفـــيــذي رقــم 13 - 286 مـــؤرخ في 23 رمــضـــان عــام 1434 اGــوافـق أوّل غــشت ســـنــة s2013 يـــعــدل ويـــتــمم اGـــرســوم
الــتـنـفـيـذي رقـم 04-15 اGــؤرخ فـي 29 ذي الـقــعـــدة عــام 1424 اGــوافــق 22 يــنـايــــر ســنــة 2004 الـــذي يـحــــدد شـــروط
اإلعـانـة اGـقـدمـة للمستـفـيـديــن من القرض اGصغر ومستواها.........................................................................

مـرسوم تـنـفـيذي رقــم 13 - 287 مؤرخ في 23 رمضـان عام 1434 اGـوافق أوّل غـشت سـنة s2013 يحـدد قـائـمة اGـنـاصب العـلـيا
للمصالح اخلارجية لوزارة الثقافة وشروط الالحتاق بهذه اGناصب وكذا الزيادة االستداللية اGرتبطة بها................

مــرســوم تــنــفــيــذي رقــم 13 - 288 مـــؤرخ في 23 رمــضــان عــام 1434 اGــوافـق أوّل غــشت ســنــة s2013 يـــتــضــمن إنــشــاء الــلــجــان
االستشارية االستشفائية اجلامعية وحتديد صالحياتها وتنظيمها وسيرها...........................................................

قرارات3 مقرقرارات3 مقرّرات3 آراءرات3 آراء

وزارة ا9وارد ا9ائيةوزارة ا9وارد ا9ائية
قـرار مؤرخ في 16 جـمـادى األولـى عام 1433 اGـوافق 8 أبـريـل سـنة s2012 يـعـدّل الـقرار اGـؤرّخ في 17 ربـيع الـثـاني عـام 1422
اGوافق 9 يوليو سنة 2001 واGتضمن إنشاء اللجان اGتساوية األعضاء اخملتصة بأسالك موظفي وزارة اGوارد اGائية.

قـرار مؤرخ في 16 جمـادى األولى عام 1433 اGوافق 8  أبريـل سنة s2012 يـحدد تـشـكيـلـة اللـجـان اGتـسـاوية األعـضـاء اخملتـصة
بأسالك موظفي وزارة اGوارد اGائية..............................................................................................................

قـرار مؤرخ في 16 جمـادى األولى عام 1433 اGوافق 8 أبريـل سنة s2012 يـحدد تشـكيلـة جلنـة الطعن اخملـتصة بـأسالك موظفي
وزارة اGوارد اGائية.....................................................................................................................................
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فهرس (تابع)فهرس (تابع)

وزارة وزارة الثقافةالثقافة
قـرار وزاري مـشتـرك مؤرّخ في 29  محـرّم عام 1434 اGوافـق 13  ديـسمـبر سـنة s 2012 يـتـضمّن إنـشـاء ملـحـقة لـدار الـثقـافة
لوالية تيزي وزو.......................................................................................................................................

قـرار وزاري مـشتـرك مؤرّخ في 29  محـرّم عام 1434 اGوافـق 13  ديـسمـبر سـنة s 2012 يـتـضمّن إنـشـاء ملـحـقة لـدار الـثقـافة
لوالية برج بوعريريج................................................................................................................................

وزارة الصحة والسكان وإصالح ا9ستشفياتوزارة الصحة والسكان وإصالح ا9ستشفيات
XمارسGناصـب العليا لسلك اGيحدد عدد ا  s2013 وافق 12  مايو سنةGقرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 رجب عام 1434 ا
الطبيX اGتخصصX في الصحة العمومية....................................................................................................

قــرار وزاري مـــشـــتــرك مـــؤرخ في 2 رجـب عــام 1434 اGـــوافق 12  مــايـــو ســـنــة s2013  يـــحـــدد عـــدد اGـــنــاصـب الـــعــلـــيـــا ألسالك
اGمارسX الطبيX اGفتشX في الصحة العمومية..........................................................................................

Xـنــاصب الـعـلـيـا لــلـمـمـارسـGيــحـدد عـدد ا  s2013 ـوافق 12  مـايـو سـنـةGقــرار وزاري مـشـتـرك مـؤرخ في 2 رجب عـام 1434 ا
الطبيX العامX في الصحة العمومية...........................................................................................................

قــرار وزاري مـــشـــتــرك مـــؤرخ في 2 رجـب عــام 1434 اGـــوافق 12  مــايـــو ســـنــة s2013  يـــحـــدد عـــدد اGـــنــاصـب الـــعــلـــيـــا ألسالك
النفسانيX للصحة العمومية.......................................................................................................................

قـــرار وزاري مـــشـــتـــرك مـــؤرخ في 2 رجـب عــام 1434 اGـــوافق 12  مـــايـــو ســـنـــة s2013  يـــحـــدد عـــدد اGـــنـــاصب الـــعـــلـــيــا لـــســـلك
الفيزيائيX الطبيX في الصحة العمومية.....................................................................................................
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اGــــــاداGــــــادّة ة 3  :  : تـــــــتـــــــمـم أحـــــــكـــــــام اGـــــــادة 8 مـن اGـــــــرســــــــوم
الـتـنــفــيـذي رقم 05 - 183 اGـؤرخ في 9 ربـيع الــثـاني عـام
s1426 الــــمـــوافق 18 مــايـــو ســـنــة 2005 والـــمــذكـــور أعـاله

كما يأتي :

"اGـادّة 8 :  �ــكن الــدولـة و/أو اجلــمــاعـات اإلقــلــيـمــيـة
صاحبة اGشـاريع أن تمنح اGؤسسة صفة صاحب اGشروع
اGـفوض للقيام بـاسمها وحلسابـها بالعمـليات التي تساهم
في إجنـــاز اGـــنــشـــآت األســـاســيـــة والـــتــجـــهـــيــزات اGـــوجـــهــة
لـــلـــســـقي والــــتـــطـــهـــيــــر وصـــرف مـــيـــاه األراضـي الـــفالحـــيـــة

ومنشآت التحويل اGنصوص عليها في اGادة 7 أعاله.
.................(الباقي بدون تغيير)....................".

اGاداGادّة ة 4 : :  ينـشر هـذا اGرسـوم في اجلـريدة الـرّسمـيّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حرّر بـاجلزائر في 23 رمـضان عام 1434 اGوافق أوّل
غشت سنة 2013.

عبد اGالك ساللعبد اGالك سالل
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـــرســوم تـــنــفـــيــذي رقــم مـــرســوم تـــنــفـــيــذي رقــم 13 - - 280 مــؤرخ في  مــؤرخ في 23 رمـــضــان رمـــضــان
عـــــام عـــــام 1434  اGــــــوافق أواGــــــوافق أوّل غـــــشـت ســـــنـــــة ل غـــــشـت ســـــنـــــة s2013 يــــــحـــــددs يــــــحـــــدد
كـيــفـيــات تــسـيــيـر حــسـاب الــتـــخـصــيص اخلـاص رقمكـيــفـيــات تــسـيــيـر حــسـاب الــتـــخـصــيص اخلـاص رقم
139 -  - 302 الــــــذي عــــــنـــــوانـه "الــــــصــــــنـــــدوق الــــــوطــــــني الــــــذي عــــــنـــــوانـه "الــــــصــــــنـــــدوق الــــــوطــــــني

للتنمية الفالحية".للتنمية الفالحية".
ـــــــــــــــــــــــ

    sإنّ الوزير األول

- بــنــاء عــلى الــتــقــريــر اGــشــتــرك بــX وزيــر اGــالــيــة
sووزير الفالحة والتنمية الريفية

- وبـــنـــاء عــلى الـــدّســـتــورs ال ســـيّـــمــا اGـــادّتــان 85 - 3
sو125 ( الفقرة 2) منه

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 84 - 17 اGــــؤرخ في 8
شـــوال عــام 1404 اGــوافق 7 يــولـــيـــو ســـنــة 1984 واGـــتـــعــلق

sتممGعدل واGا sاليةGا Xبقوان
- و�ـــقـــتــــضى الـــقــــانـــون رقم 90 - 21 اGــــؤرخ في 24
مــحــرم عــام 1411 اGــوافق 15 غــشت ســنــة 1990 واGــتــعــلق

sتممGعدل واGا sباحملاسبة العمومية

رمــضــان مــرســوم تــنـــفــيــذي مــرســوم تــنـــفــيــذي رقــم رقــم 13 - - 279 مــؤرخ في  مــؤرخ في 23 رمــضــان 
عـــــام عـــــام 1434  اGــــــوافق أواGــــــوافق أوّل غـــــشـت ســـــنـــــة ل غـــــشـت ســـــنـــــة s2013 يــــــتـــــمs يــــــتـــــمّم
اGرسوم الـتنفيذي رقم اGرسوم الـتنفيذي رقم 05 -  - 183 اGؤر اGؤرّخ في خ في 9 ربيع ربيع
الـــــثــــــاني عـــــام الـــــثــــــاني عـــــام 1426 اGـــــوافق  اGـــــوافق 18 مــــــايـــــو ســــــنـــــة  مــــــايـــــو ســــــنـــــة 2005
واGـــتـــضــمن الـــقـــانـــون األســاسـي لــلـــديـــوان الـــوطــنيواGـــتـــضــمن الـــقـــانـــون األســاسـي لــلـــديـــوان الـــوطــني

للسقي وصرف اGياه.للسقي وصرف اGياه.
ـــــــــــــــــــــــ

sإنّ الوزير األول
sائيةGوارد اGبناء على تقرير وزير ا -

- وبــنـــاء عــلى الـــدســتـــورs ال ســيّـــمــا اGـــادتــان 85 - 3
sو125 (الفقرة 2) منه

- و�ــــقــــتــــضـى اGــــرســــــوم الــــرئــــــاسي رقم 12 - 325
اGـــؤرخ في 16 شـوال عـام 1433 اGـوافق 3 سـبـتمـبـر سـنة

 sالوزير األول Xتضمن تعيG2012 وا

- و�ــــقــــتــــضـى اGــــرســــــوم الــــرئــــــاسي رقم 12 - 326
اGـــؤرخ في 17 شـوال عـام 1433 اGـوافق 4 سـبـتمـبـر سـنة

sأعضاء احلكومة Xتضمن تعيG2012 وا

- و�ــــقـــتـــضى اGـــرســــوم الــــتـــنـــفــــيـــذي رقم 05 - 183
اGؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1426 اGوافق 18 مايو سنة
2005 واGـــتـــضــمـن الــقـــانــون األســـاسي لـــلــديـــوان الـــوطــني

sياهGللسقي وصرف ا
sوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم  ما يأتي :يرسم  ما يأتي :

7 XـادتــGــرسـوم أحـكــام اGـادّة األولى : ة األولى : يـتــمم هـذا اGـاداGا
و8 من اGـرســــوم الـتـنفــيـذي رقم 05 - 183 اGــؤرخ فـي 9
ربـــــيع الـــــثــــانـي عــــام 1426 اGـــــوافق 18 مـــــايــــو ســـــنــــة 2005
واGــتـضــمن الـقــانـون األسـاسـي لـلــديـوان الـوطــني لـلــسـقي

وصرف اGياه.

2 :  : تـــــــتــــــــمم أحــــــــكـــــــام اGـــــــادة 7 مـن اGـــــــرســــــــوم اGــــــاداGــــــادّة ة 
الـتـنــفــيـذي رقم 05 - 183 اGـؤرخ في 9 ربـيع الــثـاني عـام
1426 اGوافق 18 مايو سنة 2005 واGذكور أعالهs كما يأتي :

"اGـادّة 7 :  تـكــلف اGــؤسـســة بـتــســيـيــر الـتــجـهــيـزات
واGــنـشــآت األســاســيــة لـلــري واســتــغاللــهـا وصــيــانــتــهـا في
مـسـاحـات الـسقي �ـا فـيـهـا مـنـشآت حتـويل اGـيـاه اGـوجـهة
لـــلــســـقي الـــتي تـــمـــنـــحــهـــا إيـــاهـــا الــدولـــة و/أو اجلـــمـــاعــات

اإلقليمية عن طريق االمتياز.
................... (الباقي بدون تغيير).................".

مراسيم تنظيميةمراسيم تنظيمية
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- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 99 - 11 اGــؤرخ في 15
رمـــــضـــــان عـــــام 1420 اGـــــوافق 23 ديـــــســـــمـــــبـــــر ســـــنــــة 1999
واGــتـضـمن قــانـون اGــالـيـة لــسـنـة s2000 ال سـيــمـا اGـادة 89

sمنه
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 12 - 12 اGــؤرخ في 12
صـفر عام 1434 اGوافق 26 ديسـمبـر سنة 2012 واGـتضمن

sادة 58 منهGال سيما ا s2013 الية لسنةGقانون ا
- و�ــــقــــتــــضـى اGــــرســــــوم الــــرئــــــاسي رقم 12 - 325
اGـــؤرخ في 16 شـوال عـام 1433 اGـوافق 3 سـبـتمـبـر سـنة

 sالوزير األول Xتضمن تعيG2012 وا

- و�ــــقــــتــــضـى اGــــرســــــوم الــــرئــــــاسي رقم 12 - 326
اGـــؤرخ في 17 شـوال عـام 1433 اGـوافق 4 سـبـتمـبـر سـنة

sأعضاء احلكومة Xتضمن تعيG2012 وا

- و�ــقــتـــضى اGــرســـوم الــتــنـــفــيــذي رقم 2000 - 119
اGـؤرخ في 26 صـفـر عام 1421 اGـوافق 30 مايـو سـنة 2000
الـذي يـحـدد كـيـفـيـات تـسـيـيـر حـسـاب الـتـخـصـيص اخلـاص
رقم 071-302 الـــذي عـــنـــوانه "صــــنـــدوق تـــرقـــيـــة الـــصـــحـــة

sتممGعدل واGا s"احليوانية والوقاية النباتية
- و�ــــقـــتــــضى اGــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 05 - 413
اGـؤرخ في 22 رمـضان عام 1426 اGـوافق 25 أكتـوبر سـنة
2005 الـذي يــحــدد كـيــفـيــات تــسـيــيــر حـســاب الـتــخــصـيص

اخلــاص رقم 067-302 الــذي عــنــوانه "الــصــنــدوق الــوطــني
sتممGعدل واGا s"لتنمية االستثمار الفالحي

- و�ــــقـــتــــضى اGــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 05 - 415
اGـؤرخ في 22 رمـضان عام 1426 اGـوافق 25 أكتـوبر سـنة
2005 الـذي يــحــدد كـيــفـيــات تــسـيــيــر حـســاب الـتــخــصـيص

اخلـاص رقم 121 - 302 الـذي عـنـوانه "الــصـنـدوق الـوطـني
sتممGعدل واGا s"لضبط اإلنتاج الفالحي
sوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم  ما يأتي :يرسم  ما يأتي :

اGـاداGـادّة األولى :ة األولى : تـطبـيـقا ألحـكـام اGادة 58 من الـقانون
رقم 12 - 12 اGـــــؤرخ في 12 صــــفـــــر عــــام 1434 اGـــــوافق 26
ديسـمبـر سنة 2012 واGـذكور أعـالهs يـحـدد هـذا اGــرسـوم
كـــيـــفـيــات تــسـيـــيـــر حـــســــاب الــتـخــصــيـص اخلـــاص رقم
139 -302 الـــذي عــنــوانه "الـــصــنــدوق الــوطـــني لــلــتـــنــمــيــة

الفالحية".

اGـــاداGـــادّة ة 2 :  :  طــبــقــا ألحــكــام الــفــقــرة 2 من اGــادة 58 من
الـــــقــــــانـــــون رقم 12 - 12 اGـــــؤرخ في 12 صـــــفــــــر عـــــام 1434
اGوافق 26 ديـسـمبـر سـنة 2012 واGذكـور أعالهs يــفتح في
كــتــابـات أمــX اخلـزيــنـة الــرئـيــسي حـــســاب الــتـخــصـيـص
اخلــاص رقم 139 - 302 الذي عـنـوانه "الـصـنـدوق الـوطني
للتنميـة الفالحية"s ويكون الوزير اGكلف بالفالحة اآلمر

الرئيسي بصرف هذا احلساب.

اGــاداGــادّة ة 3 :   :  يـتـضـمن حـسـاب الـتخـصـيص اخلـاص رقم
139-302 الـــذي عــنـــوانه "الـــصــنـــدوق الــوطـــني لـــلــتـــنــمـــيــة

الفالحية" األسطر اآلتية :
s"السطر - السطر 1 : : "تطوير االستثمار الفالحي -

- الــســطـر - الــســطـر 2 : : "تـرقــيـة الــصــحـة احلــيـوانــيــة وحـمــايـة
s"الصحة النباتية

- السطر - السطر 3 : : "ضبط اإلنتاج الفالحي".

اGـاداGـادّة ة 4 :  : يقيد في هذا احلساب رقم 302-139 :

في باب اإليرادات :في باب اإليرادات :
- أرصـــدة حــــســــابـــات الــــتـــخــــصـــيــص اخلـــاص رقم
067 -302 ورقم 071-302  ورقم 121 - 302 عـــلى الـــتــوالي

الــســطــر 1 : تــطـــويــر االســتـــثــمـــار الــفالحيs والـــســطــر 2 :
sتــرقــيـة الــصــحــة احلـيــوانــيــة وحـمــايــة الـصــحــة الــنـبــاتــيـة

sوالسطر 3 : ضبط اإلنتاج الفالحي
sمخصصات ميزانية الدولة -

- نـــاجت الـــرســـوم شــــبه اجلـــبـــائـــيــــة اGـــنـــشـــأة لـــفـــائـــدة
sالصندوق

Xـــنـــشـــأة �ـــوجب قـــوانـــGنـــاجت الـــرســـوم اخلـــاصـــة ا -
sاليةGا

sفائض القيمة الناجت عن ضبط اإلنتاج الفالحي -
sمساهمات جتمع حماية النباتات -

- ناجت أتاوى اGراقبـة الصحية اGنـصوص عليها في
s1988 ؤرخ في 26 يناير سنةGالقانون رقم 88 - 08 ا

- ناجت مـوارد مـراقـبـة الـصـحـة النـبـاتـيـة واGـصـادقة
عـــلى نــواجت الـــصــحــة الــنـــبــاتــيــة الـــتي حتــدد الــتـــعــريــفــات

sاخلاصة بها عن طريق التنظيم
sالهبات والوصايا -

- كـل اGـــوارد أو اGــــســـاهــــمــــات أو اإلعـــانــــات األخـــرى
احملددة عن طريق التشريع.

في باب النفقات :في باب النفقات :

السطر السطر 1 : : "تطوير االستثمار الفالحي" :
- اإلعـانـات الـتي تـضـمـن مـسـاهـمـة الـدولـة لـتـطـويـر
اإلنـتـاج واإلنـتـاجـيــة الـفالحـيـة وكـذا تـثـمــيـنـهـا وتـخـزيـنـهـا

sوتغليفها وحتى تصديرها
- اإلعــــانــــات الــــتي تــــضــــمن مــــســــاهــــمــــة الــــدولــــة في
عمـليـات تـطويـر الري الـفالحي وحـمايـة وتطـوير الـتراث

sالوراثي احليواني والنباتي
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حتـدد هيكلة مـصاريف التسيـير اGتعلـقة بالوسطاء
اGــالــيـX ومــبــلغ هــذا األجـر بــقــرار مــشـتــرك بــX الــوزيـر

اGكلف باGالية والوزير اGكلف بالفالحة.

اGـــاداGـــادّة ة 6 :  :  يــتـــصـــرف مــديـــر اGـــصـــالح الـــفالحـــيــة في
إطــار األعـــمــال اGــتـــعــلـــقــة بــتـــطــويــر االســـتــثــمـــار الــفالحي
وضــبط اإلنـتــاج الـفالحيs كــآمـر ثـانــوي بـالـصــرف حلـسـاب
الــــــــتــــــــخـــــــصــــــــيـص اخلــــــــاص رقم 139-302 الـــــــذي عــــــــنــــــــوانه

"الصندوق الوطني للتنمية الفالحية".
في إطــــار هــــذه الـــعــــمـــلــــيـــاتs يــــســــتـــمــــر كـــذلـك عـــمل
احلــــســـــاب رقم 139-302 الــــســــالـف الــــذكــــر فـي حــــســــابــــات

اخلزينة الوالئية.

اGـــــاداGـــــادّة ة 7 :  :  يـــــؤهل لالســـــتـــــفــــادة من دعـم الــــصـــــنــــدوق
الوطني للتنمية الفالحية :

أ)  بعنوان تطوير االستثمار الفالحي :أ)  بعنوان تطوير االستثمار الفالحي :
- الـفالحون واGـربـون بصـفـة فرديـة أو مـنظـمX في

sتعاونيات أو جتمعات أو جمعيات
- اGـؤسسات االقـتصاديـة التي تتدخـل في نشاطات
اإلنـتاج الفالحي وتثـمX اGنتـجات الفالحيـة والصناعات

sالغذائية وتصديرها
- اGزارع النموذجية.

ب)  بعنوان ضبط اإلنتاج الفالحي :ب)  بعنوان ضبط اإلنتاج الفالحي :
- الـفالحون واGـربـون بصـفـة فرديـة أو مـنظـمX في

sتعاونيات أو جتمعات أو جمعيات
- اGــــــؤســـــســــــات االقــــــتـــــصــــــاديــــــة الـــــتـي تــــــتـــــدخـل في
sنتجات الفالحيةGوضبط ا Xرتبطة بتثمGالنشاطات ا

- اGزارع النموذجية.
Xادة بقرار مشترك بGحتدد كيفيـات تطبيق هذه ا

الوزير اGكلف باGالية والوزير اGكلف بالفالحة.
8 :  :  حتــدد كــيــفــيـات مــتــابــعــة وتــقــيــيم حــسـاب اGــاداGــادّة ة 
الــــــــتــــــــخـــــــصــــــــيـص اخلــــــــاص رقم 139-302 الـــــــذي عــــــــنــــــــوانه
"الـصـنـدوق الـوطـني لـلـتـنـمـيـة الـفالحـيـة" بـقـرار مـشـترك

بX الوزير اGكلف باGالية والوزير اGكلف بالفالحة.
يعد اآلمر بـالصرف برنـامج عمل حتدد فيه األهداف

اGسطرة وكذا آجال اإلجناز.

اGـاداGـادّة ة 9 :  :  ينشر هـذا اGرسوم في اجلريـدة الرّسميّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حرّر باجلزائر في 23 رمضان عام 1434 اGوافق أوّل
غشت سنة 2013.

عبد اGالك ساللعبد اGالك سالل

- اإلعـــــانــــات اGـــــقــــدمـــــة لــــدعـم أســــعـــــار اGــــنـــــتــــوجــــات
sستعملة في الفالحةGالطاقوية ا

- تـخـفــيض نـســبـة الـفــائـدة عـلـى الـقـروض الــفالحـيـة
والـصـنـاعــة الـغـذائــيـة الـقـصـيــرة واGـتـوسـطــة والـطـويـلـة
األجـلs �ـــا فــيــهـــا تــلك اGــوجـــهــة لــلـــعــتــاد الـــفالحي الــذي £

اقتناؤه في إطار عقد القرض اإليجاري.

2 : : "تــرقـــيــة الــصـــحــة احلــيـــوانــيــة وحـــمــايــة الــســطــر الــســطــر 
الصحة النباتية" :

- الــنـفــقــات اGـرتــبــطـة بــاألعــمـال اGــتــعـلــقــة بـحــمــايـة
sالصحة النباتية

- الـنفـقـات اGـرتبـطـة بـالتـعـويضـات عن اخلـسـائر أو
األضــرار الــتي تـكــبـدهــا اGـســتــثـمــرون من جـراء مــكـافــحـة

sاألمراض وآفات الزرع
- النفقـات اGرتبـطة باGـكافحة الـوقائيـة للمـحافظة

sعلى الزرع
- الـــنـــفــقـــات اGـــرتـــبـــطــة بـــأعـــمـــال تـــطــويـــر الـــصـــحــة

sاحليوانية
- الـنـفـقـات اGـرتـبطـة بـالـذبح اإلجـبـاري اGـقـرر تـبـعا

sعديةGللجائحة احليوانية أو األمراض ا
- النفقات اGرتبطة باحلمالت الوقائية.

السطر السطر 3 : : " ضبط اإلنتاج الفالحي" :
Xــتـــعــلـــقــة بــحـــمــايــة مـــداخــيل الـــفالحــGاإلعـــانــات ا -
sرجعيGصاريف الناجمة عن حتديد السعر اGللتكفل با

sنتجات الفالحيةGوجهة لضبط اGاإلعانات ا -
.Xالتغطية الشاملة ألعباء فوائد الفالح -

ويـــتـــكـــفل الـــصـــنــــدوق أيـــضـــا بــــالــــنـــســـبـــة لألســـطــر
الثالثة (3) �ا يأتي :

sXاليGتعلقة بالوسطاء اGمصاريف التسيير ا -
- اGصـاريف اGرتـبطـة بدراسـات اجلدوى والـتكوين
اGهني وتعميم ومتابعة تنفيذ اGشاريع اGرتبطة بهدفه.
حتدد قائمة اإليـرادات والنفقات الـتي تقيد في هذا
احلـــســاب بــقــرار مـــشــتــرك بــX الـــوزيــر اGــكــلـف بــاGــالــيــة

والوزير اGكلف بالفالحة.

اGـاداGـادّة ة 5 :  :  يتم الـتـكفل بـالنـفقـات اGـرتبـطة بـتطـوير
االســـتـــثــمـــار الــفـالحي وضــبـط اإلنــتـــاج الــفـالحي وتــرقـــيــة
الـصـحـة احليـوانـيـة وحـمايـة الـصـحـة النـبـاتـيـةs عن طريق
الـوسـطـاء اGـالـيـX اGــعـيـنـX بـقـرار مـشـتـرك بـX الـوزيـر

اGكلف باGالية والوزير اGكلف بالفالحة.
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- و�ــــقـــتــــضى اGــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 09 - 150
اGؤرخ في 7 جمادى األولى عام 1430 اGوافق 2 مايو سنة
2009 الـذي يــحــدد كـيــفـيــات تــسـيــيــر حـســاب الـتــخــصـيص

اخلــاص رقم 126 - 302 الــذي عــنـــوانه "الــصـــنــدوق اخلــاص
بـدعم مربي اGواشي وصـغار اGستـغلX الـفالحs"X اGعدل

sتممGوا
sوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم  ما يأتي :يرسم  ما يأتي :

اGـاداGـادّة األولى :ة األولى : تـطبـيـقا ألحـكـام اGادة 59 من الـقانون
رقم 2 1 - 12 اGــــؤرخ في 12 صــــفــــر عــــام 1434 اGــــوافق 26
ديسـمبـر سنة 2012 واGـذكور أعـالهs يـحـدد هـذا اGــرسـوم
كــيـفـيــات تـسـيـــيــر حـــســاب الــتــخــصـيــص الــخـــاص رقم
140 -302 الـــذي عــنــوانه "الـــصــنــدوق الــوطـــني لــلــتـــنــمــيــة

الريفية".

اGـــاداGـــادّة ة 2 :  :  طــبــقــا ألحــكــام الــفــقــرة 2 من اGــادة 59 من
الـــــقــــــانـــــون رقم 12 - 12 اGـــــؤرخ في 12 صـــــفــــــر عـــــام 1434
اGوافق 26 ديـسـمبـر سـنة 2012 واGذكـور أعالهs يــفتح في
Xالــرئـيــسي لـلــخـزيــنـة واألمــنـاء الــوالئـيـ Xكــتـابــات األمـ
للخزيـنة حـسـاب التخصيـص اخلـاص رقم 140-302 الذي

عنوانه "الصندوق الوطني للتنمية الريفية". 
اآلمــر الــرئــيــسي بــصــرف هــذا احلــســاب هــو الــوزيـر
اGــكــلـف بــالــفالحــة. ويــتــصــرف مــحــافظ الــغــابــات في هــذا

احلساب بصفته آمرا ثانويا بالصرف.

اGــاداGــادّة ة 3 :   :  يـتـضـمن حـسـاب الـتخـصـيص اخلـاص رقم
140-302 الـــذي عــنـــوانه "الـــصــنـــدوق الــوطـــني لـــلــتـــنــمـــيــة

الريفية" األسطر اآلتية :
- الـسـطر - الـسـطر 1 : : "مـكـافـحة الـتـصـحر وتـنـمـية االقـتـصاد

s"الرعوي والسهوب
- الــسـطـر - الــسـطـر 2 : : "الـتـنـمـيـة الـريــفـيـة وتـثـمـX األراضي

s"عن طريق االمتياز
- الـــــــــســــــــطــــــــر - الـــــــــســــــــطــــــــر 3 : : "دعـم مـــــــــربي اGـــــــــواشـي وصــــــــغــــــــار

."Xستثمرين الفالحGا

اGـاداGـادّة ة 4 :  : يقيد في احلساب رقم 140 - 302 :
في باب اإليرادات :في باب اإليرادات :

- أرصــدة حـــســـــابـــات الــــتـــخـــــصـــيــص اخلـــاص رقم
109 - 302 ورقم 111 - 302 ورقم 126 - 302 عـلى التوالي

الـسطر 1 : مـكـافحـة الـتصـحـر وتنـمـية االقـتـصاد الـرعوي
Xوالـــســـطــر 2 : الــتـــنـــمــيـــة الــريـــفــيـــة وتــثـــمــ sوالـــســهـــوب
األراضي عن طــــريق االمـــتــــيـــازs والـــســـطـــر 3 : دعـم مـــربي

sXستثمرين الفالحGواشي وصغار اGا

مـرسـوم تنـفـيذي رقــم مـرسـوم تنـفـيذي رقــم 13-281 مؤرخ في  مؤرخ في 23 رمـضان عام رمـضان عام
1434  اGـوافق أواGـوافق أوّل غـشـت سـنة ل غـشـت سـنة s2013 يـحـدد كـيـفـيـاتs يـحـدد كـيـفـيـات

تـسـيـيـر حــسـاب الـتـخـصـيص اخلـاص رقم تـسـيـيـر حــسـاب الـتـخـصـيص اخلـاص رقم 140 -  - 302
الــــذي عــــنــــوانـه "الــــصــــنــــدوق الــــوطــــني لــــلــــتــــنــــمــــيــــةالــــذي عــــنــــوانـه "الــــصــــنــــدوق الــــوطــــني لــــلــــتــــنــــمــــيــــة

الريفية".الريفية".
ـــــــــــــــــــــــ

    sإنّ الوزير األول
- بــنــاء عــلى الــتــقــريــر اGــشــتــرك بــX وزيــر اGــالــيـة

sووزير الفالحة والتنمية الريفية
- وبــنـــاء عــلى الـــدّســتـــورs ال ســيّـــمــا اGـــادّتــان 85 - 3

sو125 ( الفقرة 2) منه
- و�قتضى القانون رقم 84-17 اGؤرخ في 8 شوال
Xـتـعـلق بـقـوانـGـوافق 7 يـولـيــو سـنـة 1984 واGعـام 1404 ا

sتممGعدل واGا sاليةGا
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 90 - 21 اGــؤرخ في 24
مــحــرم عــام 1411 اGــوافق 15 غــشت ســنــة 1990 واGــتــعــلق

sتممGعدل واGا sباحملاسبة العمومية
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 99 - 11 اGــؤرخ في 15
رمـــــضـــــان عـــــام 1420 اGـــــوافق 23 ديـــــســـــمـــــبـــــر ســـــنــــة 1999
واGــتـضـمن قــانـون اGــالـيـة لــسـنـة s2000 ال سـيــمـا اGـادة 89

sمنه
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 12 - 12 اGــؤرخ في 12
صـفر عام 1434 اGوافق 26 ديسـمبـر سنة 2012 واGـتضمن

sادة 59 منهGال سيما ا s2013 الية لسنةGقانون ا
- و�ــــقــــتــــضـى اGــــرســــــوم الــــرئــــــاسي رقم 12 - 325
اGـــؤرخ في 16 شـوال عـام 1433 اGـوافق 3 سـبـتمـبـر سـنة

 sالوزير األول Xتضمن تعيG2012 وا

- و�ــــقــــتــــضـى اGــــرســــــوم الــــرئــــــاسي رقم 12 - 326
اGـــؤرخ في 17 شـوال عـام 1433 اGـوافق 4 سـبـتمـبـر سـنة

sأعضاء احلكومة Xتضمن تعيG2012 وا

- و�ــــقـــتــــضى اGــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 02 - 248
اGـؤرخ في 12 جـمـادى األولى عام 1423 اGـوافق 23 يـولـيو
ســـــنــــة 2002 الــــذي يـــــحــــدد كـــــيــــفـــــيــــات تـــــســــيـــــيــــر حـــــســــاب
التخصيص اخلاص رقم 109 - 302 الذي عنوانه "صندوق
s"مكافـحة التـصحر وتـنميـة االقتصـاد الرعوي والـسهوب

sتممGعدل واGا
- و�ــــقـــتــــضى اGــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 03 - 145
اGــؤرخ في 26 مـــحـــرم عــام 1424 اGــوافق 29 مـــارس ســـنــة
2003 الـذي يــحــدد كـيــفـيــات تــسـيــيــر حـســاب الـتــخــصـيص

اخلــاص رقم 111-302 الـــذي عــنـــوانه "صـــنــدوق الـــتـــنــمـــيــة
s"الــــريــــفــــيـــة واســــتــــصالح األراضـي عن طــــريق االمــــتــــيـــاز

sتممGعدل واGا
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sمخصصات ميزانية الدولة -

sساهمة احملتملة لصناديق أخرىGا -

sنواجت حقوق االمتياز -

Xـــنـــشـــأة �ـــوجب قـــوانـــGنـــاجت الـــرســـوم اخلـــاصـــة ا -
sاليةGا

sالهبات والوصايا -

sساعدات الدوليةGا -

- كل اGـوارد واGسـاهمـات واإلعـانات األخـرى احملددة
عن طريق التشريع.

في باب النفقات :في باب النفقات :

الــسـطـر الــسـطـر 1 : : "مـكـافــحـة الــتـصـحــر وتـنــمـيـة االقــتـصـاد
الرعوي والسهوب" :

sكافحة التصحرG وجهةGاإلعانات ا -

- اإلعـــانــات اGـــوجـــهــة ألعـــمـــال احلــفـــاظ عــلـى اGــراعي
sوتنميتها

- اإلعـانــات اGـوجـهــة لـتــنـمـيــة اإلنـتـاج احلــيـواني في
sناطق السهبية والزراعية الرعويةGا

- اإلعانات اGوجهة لتنظيم االقتصاد الرعوي.

الـسطر الـسطر 2 : : "التـنمـية الـريـفيـة وتثـمX األراضي عن
طريق االمتياز" :

sوجهة لعمليات التنمية الريفيةGاإلعانات ا -

- كل اGصاريف األخـرى الضروريـة إلجناز مشاريع
sذات العالقة بهدفه

- اإلعانات اGوجهة لعمليات استصالح األراضي.

3 : : " دعـم مـــــــــربـي اGــــــــــواشـي وصـــــــــغـــــــــار الـــــــــســـــــــطـــــــــر الـــــــــســـــــــطـــــــــر 
: "Xستثمرين الفالحGا

- الـتغطيـة الشاملة لـتكاليف فـوائد مربي اGواشي
sستثمرينGوصغار ا

- إعــــانــــات الـــــدولــــة في تـــــنــــمــــيــــة تــــربـــــيــــة اGــــواشي
واإلنتاج الفالحي.

يـــتـــكــــفـل الــــصــــنـــدوق أيـــضــــا بــــالـــنـــســـبـــة لألســـطــر
الثالثة (3) �ا يأتي  :

sXاليGمصاريف تسيير الوسطاء ا -

- اGصـاريف اGرتـبطـة بدراسـات اجلدوى والـتكوين
اGهني وتعميم ومتابعة تنفيذ اGشاريع اGرتبطة بهدفه.

حتدد قائمة اإليـرادات والنفقات الـتي تقيد في هذا
احلـــســاب بــقــرار مـــشــتــرك بــX الـــوزيــر اGــكــلـف بــاGــالــيــة

والوزير اGكلف بالفالحة.

اGـاداGـادّة ة 5 :  :  يتم الـتـكفل بـالنـفقـات اGـرتبـطة �ـكافـحة
الــــتــــصــــحــــر وتــــنــــمــــيــــة االقــــتــــصــــاد الــــرعــــوي والــــســــهــــوب
وبالتنمـية الريفية وتثـمX األراضي عن طريق االمتياز
وبدعم مـربي اGواشي وصـغار اGـستـثمريـن الفالحsX عن
Xبـقــرار مـشــتـرك بـ XـعــيـنــGا XــالـيــGطــريق الــوسـطـاء ا

الوزير اGكلف باGالية والوزير اGكلف بالفالحة.

XــالــيـGحتــدد بــنــيــة مـصــاريف تــســيــيــر الـوســطــاء ا
ومـــبــلغ هــذا األجـــر بــقــرار مــشـــتــرك بــX الـــوزيــر اGــكــلف

باGالية والوزير اGكلف بالفالحة.

اGـــــاداGـــــادّة ة 6 :  :  يـــــؤهل لالســـــتـــــفــــادة من دعـم الــــصـــــنــــدوق
الوطني للتنمية الريفية :

أ)  بــعــنــوان تــطـويــر االقــتــصــاد الــرعــوي والــســهـوبأ)  بــعــنــوان تــطـويــر االقــتــصــاد الــرعــوي والــســهـوب
ومكافحة التصحر واالستثمار الفالحي :ومكافحة التصحر واالستثمار الفالحي :

- اGـربـون بـصفـة فـرديـة أو منـظـمX فـي تعـاونـيات
sأو جتمعات أو جمعيات

- اجلـــمــاعــات احملــلــيــة اGــتــدخــلـــة في تــنــمــيــة اGــراعي
sواحلفاظ عليها

- اGـــؤســـســــات االقـــتـــصـــاديـــة الـــعـــمـــومـــيـــة واخلـــاصـــة
اGــتــدخــلــة في مــيــادين إنــتــاج مــواد ذات أصل حــيــواني أو

sنباتي وتثمينها

- اGزارع النموذجية.

ب)  بعنوان التنمية الريفية :ب)  بعنوان التنمية الريفية :

sتدخلة في التنمية الريفيةGاجلماعات احمللية ا -

- اGـؤسسـات مـهمـا كـانت طبـيـعتـهـا القـانـونيـة وكذا
اGــــؤســـســــات ذات الـــطــــابع الــــصـــنــــاعي والــــتـــجــــاري الـــتي
يحمّلها الوزيـر اGكلف بالفالحة والتنمـية الريفيةs تبعة
إجنــاز مــشــاريع وأعــمـال الــتــنــمــيـة الــريــفــيــة في اGــنـاطق

sاحملرومة أو القابلة للترقية

- اGــســتـــثــمــرون فـي مــيــدان تـــرقــيــة وإعـــادة تــأهــيل
sاحلرف الريفية

sالعائالت الريفية -

- اجلمعيات والتعاونيات والتجمعات األخرى.



9اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 41
11 شو شوّال عام ال عام 1434 هـ هـ

18 غشت  سنة  غشت  سنة 2013  م م

- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 01 - 13 اGــؤرخ في 17
جـــــمــــــادى األولى عـــــام 1422 اGـــــوافق 7 غـــــشـت ســـــنـــــة 2001

sتضمن توجيه النقل البري وتنظيمهGوا
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 01 - 14 اGــؤرخ في 29
جــــمــــادى األولى عــــام 1422 اGــــوافق 19 غــــشت ســــنــــة 2001
واGــتـعــلق بـتــنـظــيم حـركــة اGـرور عــبـر الــطـرق وسالمــتـهـا

sتممGعدل واGا sوأمنها
- و�ـــــقــــتـــــضى اGــــرســـــــوم الــــرئــــــاسي رقم 12 - 325
اGـــؤرخ في 16 شـوال عـام 1433 اGـوافق 3 سـبـتمـبـر سـنة

 sالوزير األول Xتضمن تعيG2012 وا

- و�ـــــقــــتـــــضى اGــــرســـــــوم الــــرئــــــاسي رقم 12 - 326
اGـــؤرخ في 17 شـوال عـام 1433 اGـوافق 4 سـبـتمـبـر سـنة

sأعضاء احلكومة Xتضمن تعيG2012 وا

- و�ــــقـــتــــضى اGــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 93 - 186
s1993 وافق 27 يولـيو سنةGؤرخ في 7 صفر عام 1414 اGا
اGتممs الـذي يحـدد كيـفيـات تطـبيق الـقانون رقم 91 - 11
اGــــؤرخ في 12 شـــوال عـــام 1411 اGــــوافق 27 أبــــريل ســــنـــة
1991 الذي يـحـدد الـقـواعد اGـتـعـلـقة بـنـزع اGـلـكـية من أجل

sتممGا sنفعة العموميةGا
 sوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يـرسـم  ما يـأتي :  يـرسـم  ما يـأتي :  

اGـادة األولى :اGـادة األولى :  تـطــبــيــقـا ألحــكــام اGـادة 12 مــكــرر من
الـــــقــــــانـــــون رقم 91 - 11 اGـــــؤرخ في 12 شــــــوال عـــــام 1411
sـــــذكــــور أعالهGـــــتــــمّم واGا s1991 ــــوافق 27 أبــــريـل ســــنــــةGا
وطــبـقـا ألحــكـام اGــادة 10 من اGــرســوم الــتــنـفــيــذي رقم
93 - 186 اGـؤرخ في 7 صـفـر عام 1414 اGـوافق 27  يـولـيو

سـنة 1993! اGـتمّم واGـذكورأعالهs يـهدف هـذا اGرسوم إلى
الـتـصـريح باGـنـفـعة الـعـمـوميـة لـلـعـملـيـة اGـتعـلـقـة بتـهـيـئة
ووضع مسـلـكx 2 X 2 لـلـربط بـX شـاطـونـاف والــشــراقـة
(الـــــطــــــريـق الـــــوطـــــني رقم 41) s نـــــظـــــرا لـــــطـــــابع الـــــبـــــنى
الــــتــــحـــــتــــيــــة ذات اGـــــنــــفــــعـــــة الــــعــــامــــة والـــــبــــعــــد الـــــوطــــني

واالستراتيجي لهذه األشغال.

اGـادة اGـادة 2 : :   يـتـعـلق طــابع اGـنـفـعـة الـعـمـومـيـة بـاألمالك
الــعــقـاريــة و/ أو احلـقــوق الـعــيـنــيـة الــعـقــاريـة اGــسـتــعـمــلـة
X2 لـــلـــربط بـــ x 2 Xكــــوعـــــاء لــــتــــهــــيـــــئــــة  ووضع مـــــســــلــــكــــ

شاطوناف والشراقةs  وال سيما :
sوسط الطريق -

sنحدراتGا -
sالشريط األرضي الوسطي -

- ملحقات أخرى للطريق.

ج)  بعنوان استصالح األراضي عن طريق االمتياز :ج)  بعنوان استصالح األراضي عن طريق االمتياز :

- اجلـماعات احملـلية اGـتدخلـة في استصالح األراضي
sعن طريق االمتياز

- اGستثمرون الفالحون بصفة فردية أو جماعية.

د)  بـــعــــنــــوان دعم اGــــربــــX وصــــغـــار اGــــســــتــــثـــمــــريند)  بـــعــــنــــوان دعم اGــــربــــX وصــــغـــار اGــــســــتــــثـــمــــرين
: Xالفالح: Xالفالح

- اGــربــون وصــغــار اGـــســتــثــمــرين الـــفالحــX بــصــفــة
فــــرديــــة أو مـــــنــــظــــمــــX فـي تــــعــــاونــــيـــــات أو جتــــمــــعــــات أو

جمعيات.

Xادة بقرار مشترك بGحتدد كيفيـات تطبيق هذه ا
الوزير اGكلف باGالية والوزير اGكلف بالفالحة.

7 :  :  حتــدد كــيــفــيـات مــتــابــعــة وتــقــيــيم حــسـاب اGــاداGــادّة ة 
الــــــتـــــــخـــــــصــــــيـص اخلـــــــاص رقم 140 - 302 الــــــذي عـــــــنـــــــوانه
"الـصـنــدوق الـوطـني لـلـتـنـمـيــة الـريـفـيـة" بـقـرار مـشـتـرك

بX الوزير اGكلف باGالية والوزير اGكلف بالفالحة.

يعد اآلمر بـالصرف برنـامج عمل حتدد فيه األهداف
اGسطرة وكذا آجال اإلجناز.

اGـاداGـادّة ة 8 :  :  ينشر هـذا اGرسوم في اجلريـدة الرّسميّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حرّر باجلزائر في 23 رمضان عام 1434 اGوافق أوّل
غشت سنة 2013.

عبد اGالك ساللعبد اGالك سالل
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــرســوم تــنـــفــيــذي رقــم مــرســوم تــنـــفــيــذي رقــم 13 - - 282 مــؤرخ في  مــؤرخ في 23 رمــضــان رمــضــان
عــام عــام 1434 اGـــوافق أو اGـــوافق أوّل غـــشت ســـنــة ل غـــشت ســـنــة s2013 يـــتـــضــمنs يـــتـــضــمن
الــتـصــريح بـاGــنـفــعـة الــعـمــومـيــة لـلــعـمــلـيــة اGـتــعـلــقـةالــتـصــريح بـاGــنـفــعـة الــعـمــومـيــة لـلــعـمــلـيــة اGـتــعـلــقـة
بتهـيئة ووضع مـسلكX بتهـيئة ووضع مـسلكx 2 X 2 للـربط بX شاطوناف للـربط بX شاطوناف

والشراقة (الطريق الوطني رقم والشراقة (الطريق الوطني رقم 41).).
ـــــــــــــــــــــــ

 sإنّ الوزير األول

sبناء على تقرير  وزير األشغال العمومية  -

- وبــنـــاء عــلى الـــدســتـــورs ال ســيـــمــا اGـــادتــان 85 - 3
 sو125 (الفقرة 2) منه

- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 91 - 11 اGــؤرخ في 12
شـوال عام 1411 اGـوافق 27  أبـريل سنة 1991 الـذي يحدد
sنفعـة العموميةGلكـية من أجل اGتعلـقة بنزع اGالـقواعد ا

sتممGا
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- و�ـــقـــتـــضى الـــقـــانـــون رقم 01 - 13 اGــؤرخ في 17
جـــــمـــــادى األولـى عــــام 1422 اGـــــوافق 7 غـــــشـت ســـــنــــة 2001

sتضمن توجيه النقل البري وتنظيمهGوا
- و�ـــقـــتـــضى الـــقـــانـــون رقم 01 - 14 اGــؤرخ في 29
جــــمــــادى األولى عــــام 1422 اGــــوافق 19 غــــشت ســــنــــة 2001
واGـتــعـلق بـتــنـظــيم حـركـة اGــرور عـبــر الـطـرق وسالمــتـهـا

sتممGعدل واGا sوأمنها
- و�ــــــقـــــتــــــضى اGـــــرســــــوم الـــــرئـــــاسـي رقم 12 - 325
اGـــؤرخ في 16 شـوال عـام 1433 اGـوافق 3 سـبـتمـبـر سـنة

 sالوزير األول Xتضمن تعيG2012 وا

- و�ــــقــــتــــضـى اGــــرســــــوم الــــرئــــــاسي رقم 12 - 326
اGـــؤرخ في 17 شـوال عـام 1433 اGـوافق 4 سـبـتمـبـر سـنة

sأعضاء احلكومة Xتضمن تعيG2012 وا

- و�ــــقـــتــــضى اGــــرســـوم الــــتـــنــــفــــيـــذي رقم 93 - 186
s1993 وافق 27 يوليو سنةGؤرخ في 7 صفر عام 1414 اGا
اGتـممs الذي يحـدد كيـفيات تـطبيق الـقانون رقم 91 - 11
اGــــؤرخ في 12 شـــوال عـــام 1411 اGــــوافق 27 أبـــريل ســـنـــة
1991 الـذي يحـدد الـقـواعد اGـتـعـلقـة بـنزع اGـلـكـية من أجل

sتممGا sنفعة العموميةGا
 sوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يـرسـم  ما يـأتي :  يـرسـم  ما يـأتي :  

اGـادة األولى :اGـادة األولى :  تــطـبــيـقــا ألحـكــام اGـادة 12 مـكـرر من
الـــــقــــــانـــــون رقم 91 - 11 اGـــــؤرخ في 12 شــــــوال عـــــام 1411
sــــذكــــور أعالهGــــتــــمّم واGا s1991 ــــوافق 27 أبــــريل ســــنــــةGا
وطـــبـــقـا ألحـــكـــام الـــمـادة 10 من اGـــرســـوم الــتـــنـــفـــيــذي
رقم 93 -186 اGـــــؤرخ في 7 صـــــفـــــر عـــــام 1414 اGـــــوافق 27
يــولـــيـــو ســـنــة s1993 اGـــتــمّـم  واGـــذكـــورأعالهs يـــهـــدف هــذا
اGــرســوم إلى الــتــصــريح بــاGــنــفـعــة الــعــمــومــيـة لــلــعــمــلــيـة
اGـتعـلقـة بـإجناز الـطريق الـسيـار للـهضـاب العـليـا الرابط
بــX واليــة تــلـمــســان وواليــة تــبـســةs نــظــرا لــطــابع الــبـنى
الــــتـــــحــــتــــيــــة ذات اGــــنـــــفــــعــــة الــــعـــــامــــة والــــبــــعـــــد الــــوطــــني

واالستراتيجي لهذه األشغال.

اGـادة اGـادة 2 : :   يـتـعلـق طـابع اGـنـفـعـة الـعـمومـيـة بـاألمالك
الـعــقـاريــة و/ أو احلـقــوق الـعــيـنـيــة الـعــقـاريــة اGـســتـعــمـلـة
كـوعـاء إلجنـاز الـطـريق الــسـيـار لـلـهـضــاب الـعـلـيـا اGـذكـور

في اGادة األولى أعالهs  وال سيما :
sوسط الطريق  -

sنحدراتGا -
sفضاءات الراحة واخلدمات -
sالشريط األرضي الوسطي -

- اGـــنــافـــذ من وإلى الـــطـــريق الـــســريـع لــلـــســـيــارات
وفروعه.

اGـــــادة اGـــــادة 3 :   :  تـــــقـــع األراضي اGــــــذكـــــــورة فــي اGــــــادة 2
أعــــاله الــتـي تـــمـــثـل مـــســـاحــــة إجــمــالــــيــة قـــــدرهــا واحــد
وعـشرون (21) هـكتـارا فـي أقـالـيم بـلـديـات األبـيـار وبني
مـسـوس والــشـراقـة واسـطـاواليs طــبـقـا لـلـمــخـطط اGـلـحق

بأصل هذا اGرسوم.

اGـادة اGـادة 4 : : قــوام األشـغـال اGـلـتــزم بـهـا بـعـنــوان تـهـيـئـة
sشــاطـونـاف والــشـراقـة X2 لـلــربط بـ x 2 Xووضع مـسـلـكـ

كما يأتي :

sاخلط الرئيسي : 9 كيلومترات -

- اGــــقـــطـع اجلـــانــــبـي : مـــســــلــــكـــان X 2 2 +  الــــشــــريط
األرضي الــــوســــطي + حـــواف الــــطــــريقs بـــعــــرض إجــــمـــالي

قدره 23 مترا.

5 : : يــجب أن تــتــوفــر االعــتــمــادات الــضــروريـة اGـادة اGـادة 
لـــلــتــعــويـــضــات اGــمــنـــوحــة لــفـــائــدة اGــعــنـــيــX وتــودع لــدى
اخلزينـة العـموميـة فيـمـا يخـص عـملـيــات نـزع األمـــالك
الـعـقـاريــــة واحلــقـــوق  الـعـيـنـيـــة الـعـقـاريـــة الـضـروريـة
لـتــهـيـــئــة  ووضـع مـســلـكــx 2 X 2 لــلـربط بـX شــاطـونـاف

والشراقة ( الطريق الوطني رقم 41). 

اGادة اGادة 6 : :  ينـشر هـذا اGرسـوم في اجلريـدة الرّسـميّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حرّر باجلزائر في 23 رمضان عام 1434 اGوافق أوّل
غشت سنة 2013.

عبد اGالك ساللعبد اGالك سالل
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــرســوم تــنـــفــيــذي رقــم مــرســوم تــنـــفــيــذي رقــم 13 - - 283 مــؤرخ في  مــؤرخ في 23 رمــضــان رمــضــان
عــام عــام 1434 اGـــوافق أو اGـــوافق أوّل غـــشت ســـنــة ل غـــشت ســـنــة s2013 يـــتـــضــمنs يـــتـــضــمن
الــتـصــريح بـاGــنـفــعـة الــعـمــومـيــة لـلــعـمــلـيــة اGـتــعـلــقـةالــتـصــريح بـاGــنـفــعـة الــعـمــومـيــة لـلــعـمــلـيــة اGـتــعـلــقـة
بــإجنـاز الـطــريق الـســيـار لـلــهـضـاب الـــعــلــيـا الـرابطبــإجنـاز الـطــريق الـســيـار لـلــهـضـاب الـــعــلــيـا الـرابط

بX والية تلمسان ووالية تبسة.بX والية تلمسان ووالية تبسة.
ـــــــــــــــــــــــ

 sإنّ الوزير األول

sبناء على تقرير  وزير األشغال العمومية  -

- وبــنـــاء عــلى الـــدســتـــورs ال ســيـــمــا اGـــادتــان 85 - 3
 sو125 (الفقرة 2) منه

- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 91 - 11 اGــؤرخ في 12
شـوال عام 1411 اGـوافق 27  أبـريل سنة 1991 الـذي يحدد
sنفعـة العموميةGلكـية من أجل اGتعلـقة بنزع اGالـقواعد ا

sتممGا
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اGـــــادة اGـــــادة 3 :   :  تـــــقـــع األراضي اGــــــذكـــــــورة فــي اGــــــادة 2
أعـــاله الــتـي تــمــثــل مـســـاحـــة إجــمــالـــيـة قــــدرهــا ســبــعـة
آالف وخـــمـــســـة وخـــمـــســـون ( 7055 ) هـــكـــتـــارا فـي أقـــالـــيم
الــواليــات اآلتــيــة : تــلــمــســان وســيــدي بــلــعــبــاس وســعــيـدة
وتـــيــارت واجلـــلــفــة واGـــديــة واGـــســيــلـــة وبــاتـــنــة وخــنـــشــلــة

وتبسةs طبقا للمخطط اGلحق بأصل هذا اGرسوم.
اGـادة اGـادة 4 : : قــوام األشـغــال اGـلــتــزم بـهــا بــعـنــوان إجنـاز
الـــطــريـق الــســـيـــار لـــلــهـــضـــاب الـــعــلـــيـــا الـــرابط بـــX واليــة

تلمسان ووالية تبسةs كما يأتي :
sاخلط الرئيسي : 1020 كيلومترا -

- اGـقطـع اجلانـبي : ثالثة مـسالك x  3 2  +  الـشريط
األرضي الوسطي + شريـط التوقف االستعجاليs بعرض

sإجمالي قدره 32 مترا طوليا
s(47) عدد محوالت الربط : سبعة وأربعون -

- عــدد اGـنــشـآت الــفـنــيـة : ثالثــمـائــة وثالث وثالثـون
.(333)

5 : : يــجب أن تــتــوفــر االعــتــمــادات الــضــروريـة اGـادة اGـادة 
لـــلــتــعــويـــضــات اGــمــنـــوحــة لــفـــائــدة اGــعــنـــيــX وتــودع لــدى
اخلــزيـــنــة الــعـــمــومــيـــة لــلــواليـــات اGــعــنـــيــةs فــيـــمـــا يــخـص
عـمليــات نــزع األمـــالك العقاريـــــة واحلـقــوق  العـينيــة
الـعـقـاريـــة الـضـروريـة إلجنـاز الـطـريق الـسـيـار لـلـهـضاب

العليا الرابط بX والية تلمسان ووالية تبسة.
اGادة اGادة 6 : :  ينـشر هـذا اGرسـوم في اجلريـدة الرّسـميّة

للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.
حرّر باجلزائر في 23 رمضان عام 1434 اGوافق أوّل

غشت سنة 2013.
عبد اGالك ساللعبد اGالك سالل

ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ
مــرســوم تــنـــفــيــذي رقــم مــرســوم تــنـــفــيــذي رقــم 13 - - 284 مــؤرخ في  مــؤرخ في 23 رمــضــان رمــضــان
عــــام عــــام 1434 اGـــــوافق أو اGـــــوافق أوّل غـــــشت ســـــنــــة ل غـــــشت ســـــنــــة s s2013 يـــــحـــــدديـــــحـــــدد
قــــائـــمـــة اGــــنـــاصـب الــــعـــلــــيــــا لـــلـــمــــصـــالح اخلــــارجـــيـــةقــــائـــمـــة اGــــنـــاصـب الــــعـــلــــيــــا لـــلـــمــــصـــالح اخلــــارجـــيـــة
لـلمـديريـة الـعامـة لـلمـواصالت السـلـكيـة والالسـلكـيةلـلمـديريـة الـعامـة لـلمـواصالت السـلـكيـة والالسـلكـية
الــوطــنـيــة وشــروط االلـتــحــاق بــهـذه اGــنــاصب وكــذاالــوطــنـيــة وشــروط االلـتــحــاق بــهـذه اGــنــاصب وكــذا

الزيـادة االستدالليـة اGرتبطـة بهـا.الزيـادة االستدالليـة اGرتبطـة بهـا.
ـــــــــــــــــــــــ

sإنّ الوزير األول
- بـــنــاء عـــلى تـــقــريـــر وزيـــر الــداخـــلـــيــة واجلـــمـــاعــات

sاحمللية
-  وبـــنــاء عــلى الـــدســتــورs ال ســيّـــمــا اGــادتــان 85 - 3

sو125 ( الفقرة 2)  منه

- و�ــــــقـــــــتـــــــضى األمـــــــر رقم  06 - 03 اGــــــؤرخ في 19
جــمــادى الـثــانــيــة عـام 1427 اGـوافق 15 يــولـيــو ســنـة 2006

sتضمن القانون األساسي العام للوظيفة العموميةGوا
- و�ــــــقـــــتــــــضى اGــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 07 - 307
اGــؤرخ في 17 رمـــضـــان عــام 1428 اGــوافق 29 ســبـــتـــمـــبــر
سـنة 2007 الذي يـحـدد كـيفـيـات منح الـزيـادة االستـداللـية
لـــشــــاغـــلي اGــــنـــاصب الــــعـــلــــيـــا في اGــــؤســـســـات و اإلدارات

sالعمومية
- و�ــــقــــتــــضـى اGــــرســــــوم الــــرئــــــاسي رقم 12 - 325
اGـــؤرخ في 16 شـوال عـام 1433 اGـوافق 3 سـبـتمـبـر سـنة

 sالوزير األول Xتضمن تعيG2012 وا

- و�ــــقــــتــــضـى اGــــرســــــوم الــــرئــــــاسي رقم 12 - 326
اGـــؤرخ في 17 شـوال عـام 1433 اGـوافق 4 سـبـتمـبـر سـنة

sأعضاء احلكومة Xتضمن تعيG2012 وا

- و�ــــقـــتــــضى اGــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 98 - 193
اGؤرخ في 12 صـفر عام 1419 اGوافق 7 يونـيو سـنة 1998
الـذي يـحــدد قـواعـد تــنـظـيم اGــصـالح اخلـارجــيـة لـلــمـديـريـة
الـــعــامـــة لــلــمـــواصالت الـــســلـــكــيـــة والالســلـــكــيـــة الــوطـــنــيــة

sتممGعدل واGا sوسيرها
- و�ــــقـــتــــضى اGــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 99 - 117
اGــؤرخ في 29 صـــفـــر عــام 1420 اGــوافق 14 يـــونـــيـــو ســـنـــة
1999 الـــذي يـــحـــدد قــــائـــمـــة اGـــنـــاصـب الـــعـــلـــيـــا لــــلـــمـــصـــالح

اخلـــارجـــيـــة لــلـــمـــديـــريـــة الـــعـــامـــة لـــلـــمـــواصالت الـــســـلـــكـــيــة
sوالالسـلكـيـة الوطـنيـة وشـروط االلتـحـاق بهـا وتصـنـيفـها

sتممGعدل واGا
- و�قتـضى اGرسوم التـنفيذي رقم 08 - 04 اGؤرخ
في 11 مــــحــــرم عـــام 1429 اGــــوافق 19 يــــنــــايــــر ســــنـــة 2008
XـنتـمGا XـوظفـGتـضـمن القـانون األسـاسي اخلـاص باGوا
sؤسسات واإلدارات العموميةGشتركة في اGلألسالك ا

- و�ــــقـــتــــضى اGــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 11 - 256
اGـؤرخ في 28 شـعــبــان عـام 1432 اGـوافق 30 يــولـيــو ســنـة
XــوظـــفــGــتـــضــمـن الــقـــانــون األســـاسي اخلــاص بـــاG2011 وا

اGــنــتــمــX لألسالك اخلــاصــة بــاإلدارة اGــكــلــفــة بـاGــواصالت
sالسلكية والالسلكية الوطنية

sوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اGــــادة األولى : اGــــادة األولى :  يــــهـــدف هـــــذا اGــــرســــــوم إلى حتــــديـــد
قــائــمــة اGـــنــاصب الــعـــلــيــا الـــتــابــعــة لـــلــمــصــالـح اخلــارجــيــة
لــلـــمــديــريــة الــعــامــة لـــلــمــواصالت الــســلــكـــيــة والالســلــكــيــة
الـوطـنيـة وشـروط االلـتـحـاق بهـذه اGـنـاصب وكـذا الـزيادة

االستداللية اGرتبطة بها.



اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 41 12
11 شو شوّال عام ال عام 1434 هـ هـ

18 غشت  سنة  غشت  سنة 2013  م م

الفصل األولالفصل األول
قائمة اGناصب العلياقائمة اGناصب العليا

2 :  : تــتــمــثل قــائـمــة اGــنــاصب الــعــلــيــا الــتــابــعـة اGـادة اGـادة 
للمصالح اخلارجية للمديرية العامة للمواصالت السلكية

والالسلكية الوطنية في منصب رئيس اGصلحة.

الفصل الثانيالفصل الثاني
Xشروط التعيXشروط التعي

اGادة اGادة 3  :  : يعX رؤساء اGصالح :

: Xمن ب sصالح التقنيةGأ /  بعنوان اsصالح التقنيةGأ /  بعنوان ا

sالرؤساء XتخصصGا Xالتقني XفتشG1 - ا 

Xالـرئـيـسـي XـتـخـصـصـGا Xالـتـقـنـيـ XـفـتـشـG2 - ا 

واGـفـتشـX الـتـقـنـيـX اGتـخـصـصـX الـذين يـثـبـتون ثالث
s(3) سنوات من اخلدمة الفعلية بصفة موظف

Xالـرئـيسـي XـتـخصـصGا Xـسـاعدين الـتقـنـيG3 - ا 

ومهـندسي الـدولـة في اإلعالم اآللي الذين يـثـبتـون خمس
s(5) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة

 4 - مــــهـــنـــدسـي الـــتــــطـــبـــيـق في اإلعالم اآللـي الـــذين

يــثــبــتــون ثـمــاني (8) سـنــوات مـن اخلـدمــة الــفــعــلــيــة بــهـذه
الصفة.

: Xمن ب sصالح اإلداريةGب /  بعنوان ا sصالح اإلداريةGب /  بعنوان ا

sستشارينGا XتصرفG1 - ا 

 2 - اGـتــصـرفـX الــرئـيــسـيـX الــذين يـثــبـتـون ثالث

s(3) سنوات من اخلدمة الفعلية بصفة موظف

 3 - اGـتــصـرفـX الـذين يـثـبـتـون خـمس (5) سـنـوات

من اخلدمة الفعلية بهذه الصفة.

الفصل الثالثالفصل الثالث
الزيادة االستدالليةالزيادة االستداللية

اGــــادة اGــــادة 4  :  : حتــــدد الــــزيـــادة االســــتـــداللــــيـــة اGــــرتـــبــــطـــة
باGنـصب العالي اGذكور في اGادة 2  أعالهs وفقـا للجدول

اآلتي :

الفصل الرابعالفصل الرابع
Xإجراء التعيXإجراء التعي

5 :  : يــتم الــتــعـيــX في اGــنــصب الــعـالـي رئـيس اGـادة اGـادة 
مـصـلـحـةs بـقـرار أو مـقـرر من الـسـلـطة الـتـي لـها صـالحـية

.Xالتعي

اGادة اGادة 6 : : يجب أن يـنتـمي اGوظـفون الـذين يشـغلون
مناصب عـليـا إلى رتب تكون مـهامـها موافـقة لـصالحيات

الهياكل اGعنية.

الفصل اخلامسالفصل اخلامس
أحكام انتقالية وختاميةأحكام انتقالية وختامية

اGادة اGادة 7 :  : يستــفيـــد اGوظـفـــون اGعيــنــون بصــفــة
قـــانــونـــيـــــة فـي اGـــنــصـــب الــعـــالي اGـــذكـــــور في اGــــادة 2
أعـــالهs الـذيـــن ال يستـوفون شروط الـتعيـX اجلديدة من
الـزيادة االسـتـداللـيـة احملــددة �ـوجــب هــذا اGـرســومs إلى

غايـة إنهــاء مهامهــم في اGنصب العالي اGشغول.

sـرسومGادة 8 : : تلـغى جمـيع األحكـام اخملالـفة لـهذا اGادة اGا
ال سـيمـا أحـكـام  اGـرسوم الـتـنـفـيذي رقم 99 - 117 اGـؤرخ
في 29 صــــفــــر عــــام 1420 اGــــوافق 14 يــــونــــيــــو ســــنــــة 1999

واGذكور أعاله.

اGادة اGادة 9 : :   ينشر هـذا اGرسوم في اجلريـدة الرّسميّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حرّر باجلزائر في 23 رمضان عام 1434 اGوافق أوّل
غشت سنة 2013.

عبد اGالك ساللعبد اGالك سالل
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــرســوم تــنـــفــيــذي رقــم مــرســوم تــنـــفــيــذي رقــم 13 -  - 285 مــؤرخ في  مــؤرخ في 23 رمــضــان رمــضــان
عــام عــام 1434 اGـــوافق أو اGـــوافق أوّل غـــشت ســـنــة ل غـــشت ســـنــة s2013 يـــتـــضــمنs يـــتـــضــمن
إنـشــاء مـعــهـد وطــني لــلـتــكـوين اGــتـخــصص لألسالكإنـشــاء مـعــهـد وطــني لــلـتــكـوين اGــتـخــصص لألسالك

اخلاصة بإدارة الشؤون الدينية واألوقاف.اخلاصة بإدارة الشؤون الدينية واألوقاف.
ـــــــــــــــــــــــ

sإنّ الوزير األول
- بــــنـــــاء عــــلـى تــــقـــــريــــر وزيـــــر الــــشـــــؤون الــــديـــــنــــيــــة

sواألوقاف
- وبــنـــاء عــلى الـــدســتـــورs ال ســيّـــمــا اGـــادتــان 85 - 3

sو125 (الفقرة 2) منه
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 88 - 01 اGــؤرخ في 22
جــــمــــادى األولى عـــام 1408 اGــــوافق 12 يـــنـــايــــر ســـنـــة 1988
واGــتـضـمن الــقـانـون الـتـوجــيـهي لـلــمـؤسـسـات الــعـمـومـيـة

sعدلGا sاالقتصادية

الزيادة االستدالليةالزيادة االستداللية

الرقم االستدالليالرقم االستداللي اGستوىاGستوى
اGنصب العالياGنصب العالي

195 8 رئيس مصلحة
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- و�ــــقــــتــــضـى اGــــرســــــوم الــــرئــــــاسي رقم 12 - 325
اGـــؤرخ في 16 شـوال عـام 1433 اGـوافق 3 سـبـتمـبـر سـنة

 sالوزير األول Xتضمن تعيG2012 وا

- و�ــــقــــتــــضـى اGــــرســــــوم الــــرئــــــاسي رقم 12 - 326
اGــؤرخ في 17 شـوال عـام 1433 اGوافق 4  سبـتمبـر سنة

sأعضاء احلكومة Xتضمن تعيG2012 وا

- و�ـــقــــتـــضى اGــــرســـوم الـــتـــنــــفـــيـــذي  رقم 08 - 411
اGــؤرخ في 26 ذي احلــجــة عــام 1429 اGــوافق 24 ديــســـمــبــر
XوظفGتضمن القانون األساسي اخلاص باGسنة 2008 وا
اGـــنــتـــمــX لـألسالك اخلـــاصــة بـــاإلدارة اGـــكــلـــفـــة بــالـــشــؤون

sالدينية واألوقاف
- و�ــــقـــتــــضى اGــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 10 - 234
اGــؤرخ في 26 شـــوال عــام 1431 اGــوافق 5 أكــتـــوبـــر ســـنــة
2010 واGــتـضـمن الـقـانــون األسـاسي الـنـمـوذجـي لـلـمـعـاهـد

الــوطـنــيــة لـلــتـكــوين اGــتــخـصص اخلــاصــة بـإدارة الــشـؤون
sادة 3 منهGال سيما ا sالدينية واألوقاف
sوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم  ما يأتي :يرسم  ما يأتي :

اGــــاداGــــادّة األولى :ة األولى : طـــبـــقــــا ألحـــكـــام اGـــادة 3 من اGـــرســـوم
الـــتــنــفــيــذي رقم 10 - 234 اGــؤرخ في 26 شــوال عــام 1431
اGـوافق 5 أكـتـوبـر سـنة 2010 واGذكـور أعالهs يـنـشـأ مـعـهد
وطــــني لــــلـــتـــكــــوين اGــــتـــخـــصـص لألسالك اخلــــاصـــة بـــإدارة
الــشـــؤون الــديــنـــيــة واألوقــاف بـــبــلــديـــة تــامــنـــغــست واليــة

تامنغست.

اGاداGادّة ة 2 :  :  ينشر  هـذا اGرسوم في اجلريـدة الرّسميّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حرّر باجلزائر في 23 رمضان عام 1434 اGوافق أوّل
غشت سنة 2013.

عبد اGالك ساللعبد اGالك سالل
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــرســوم تــنـــفــيــذي رقــم مــرســوم تــنـــفــيــذي رقــم 13 -  - 286 مــؤرخ في  مــؤرخ في 23 رمــضــان رمــضــان
يـــــعــــدليـــــعــــدل  s s2013 ــــــوافق أوّل غـــــشـت ســـــنـــــة ل غـــــشـت ســـــنـــــةGــــــوافق أو اGعـــــام عـــــام 1434 ا
ويـتمم اGـرسوم الـتنـفيذي رقـم ويـتمم اGـرسوم الـتنـفيذي رقـم 04 - - 15 اGـؤرخ فـي اGـؤرخ فـي
29 ذي القـعــدة عـام  ذي القـعــدة عـام 1424 اGـوافــق  اGـوافــق 22 ينايـــر سـنـة ينايـــر سـنـة

2004 الــــــذي يــــحـــــــدد شـــــــروط اإلعـــــانـــــة اGـــــقـــــدمـــــة الــــــذي يــــحـــــــدد شـــــــروط اإلعـــــانـــــة اGـــــقـــــدمـــــة

للمستـفـيـديــن من القرض اGصغر ومستواهاللمستـفـيـديــن من القرض اGصغر ومستواها.
ـــــــــــــــــــــــ

sإنّ الوزير األول
- بــــنـــاء عــــلى تــــقـــريــــر وزيـــرة الــــتـــضــــامن الــــوطـــني

 sرأةGواألسرة وقضايا ا

- وبـــنــاء عــلى الـــدســتــورs ال ســيّـــمــا اGــادتــان  85 - 3
 sو125 (الفقرة 2) منه

- و�ـــــــقـــــــتــــــــضى األمــــــــر رقم 05 - 05 اGــــــــؤرخ في 18
جــمــادى الـثــانــيــة عـام 1426 اGـوافق 25 يــولـيــو ســنـة 2005
واGتـضـمن قانـون اGالـيـة التـكمـيـلي لسـنة s2005 ال سـيما

sادة 24 منهGا

- و�ــــقـــــتــــضى الــــقــــانــــون رقم 11 - 16 اGــــؤرخ في 3
صـفر عام 1433 اGوافق 28 ديسـمبـر سنة 2011 واGـتضمن

sادة 86 منهGال سيما ا s2012 الية لسنةGقانون ا

- و�ــقـــتـــضى الـــقـــانــون رقم  12 - 12 اGــؤرخ في 12
صـفر عام 1434 اGوافق 26 ديسـمبـر سنة 2012 واGـتضمن

sادة 60 منهGال سيما ا s2013 الية لسنةGقانون ا

- و�ــــــقـــــتــــــضى اGــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 11 - 133
اGـؤرخ في 17 ربـيع الــثــاني عـام 1432 اGـوافق 22 مـارس

sتممGا sصغرGتعلق بجهاز القرض اGسنة 2011 وا

- و�ــــقــــتــــضـى اGــــرســــــوم الــــرئــــــاسي رقم 12 - 325
اGـــؤرخ في 16 شـوال عـام 1433 اGـوافق 3 سـبـتمـبـر سـنة

 sالوزير األول Xتضمن تعيG2012 وا

- و�ــــقــــتــــضـى اGــــرســــــوم الــــرئــــــاسي رقم 12 - 326
اGـــؤرخ في 17 شـوال عـام 1433 اGـوافق 4 سـبـتمـبـر سـنة

sأعضاء احلكومة Xتضمن تعيG2012 وا

- و�قتـضى اGرسوم التـنفيذي رقم 04 - 14 اGؤرخ
في 29 ذي الـقــعـدة عـام 1424 اGـوافق 22 يـنـايــر سـنـة 2004
واGــتــضــمن إنــشــاء الــوكــالــة الــوطـنــيــة لــتــســيــيــر الــقـرض

sعدلGا sصغر وحتديد قانونها األساسيGا

- و�قتـضى اGرسوم التـنفيذي رقم 04 - 15 اGؤرخ
في 29 ذي الـقــعـدة عـام 1424 اGـوافق 22 يـنـايــر سـنـة 2004
الـــذي يــحــدد شــروط اإلعــانـــة اGــقــدمــة لـــلــمــســتـــفــيــدين من

sتممGعدل واGا sصغر ومستواهاGالقرض ا

- و�قتـضى اGرسوم التـنفيذي رقم 04 - 16 اGؤرخ
في 29 ذي الـقــعـدة عـام 1424 اGـوافق 22 يـنـايــر سـنـة 2004
واGــتـضـمن إحـداث صــنـدوق الـضـمـان اGــشـتـرك لـلـقـروض

sتممGعدل واGا sصغرة وحتديد قانونه األساسيGا
- و�ــــقـــتــــضى اGــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 05 - 414
اGـؤرخ في 22 رمـضان عام 1426 اGـوافق 25 أكتـوبر سـنة
2005 الـذي يــحــدد كـيــفـيــات تــسـيــيــر حـســاب الـتــخــصـيص

اخلـاص رقم 117 - 302 الـذي عـنـوانه "الــصـنـدوق الـوطـني
sتممGعدل واGا s"صغرGلدعم القرض ا

 sوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -
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يرسم ما يأتـي :يرسم ما يأتـي :

اGادة األولى :اGادة األولى : يعدل ويتمم هذا اGرسوم أحكام اGادة
13 من اGـرسـوم التـنـفـيذي رقم 04 - 15 اGـؤرخ في 29 ذي

القـعـدة عام 1424 اGوافق 22 ينـاير سـنة 2004 الـذي يحدد
شـروط اإلعـانة اGـقدمـة لـلمـستـفـيدين من الـقـرض اGصـغر

ومستواهاs  كما يأتي :

"اGادة 13 :  يحدد معـدل تخفيض نسب الفوائد على
الـقـروض اGـمـنـوحـة بعـنـوان الـقـرض اGـصـغـر من الـبـنوك
واGــؤســســات اGــالــيــة لــلــمــســـتــفــيــدs اGــنــصــوص عــلــيـه في
اGــــادة 7 من اGـــرســـــوم الـــرئـــاسـي رقـم 11 - 133 اGـــؤرخ
فـي 17 ربـــيع الـــثـــاني عــام 1432 اGــوافق 22 مـــارس ســـنــة
2011 واGـــتـــعـــلق بــــجـــهـــاز الـــقـــرض اGـــصـــغـــرs بـ 100 % من

اGــعـدل اGـدين الــذي تـطــبـقه الـبــنـوك واGــؤسـسـات اGــالـيـة
بعنوان األنشطة اGنجزة.

اGـعــدل اGــدين اGــذكــور في الــفــقــرة أعاله هــو اGــعـدل
اGطبق في السوق فيما يخص التمويالت اGماثلة.

وتــطـبق أحـكــام الـفـقــرة األولى اGـذكــورة أعاله أيـضـا
عـلى باقي آجـال سداد الـقروض الـبنـكيـة عنـد تاريخ نـشر

هذا اGرسوم في اجلريدة الرسمية".

اGادة اGادة 2 :   :   ينشر هـذا اGرسوم في اجلريـدة الرّسميّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حرّر باجلزائر في 23 رمضان عام 1434 اGوافق أوّل
غشت سنة 2013.

عبد اGالك ساللعبد اGالك سالل
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــرســوم تــنـــفــيــذي رقــم مــرســوم تــنـــفــيــذي رقــم 13 - - 287 مــؤرخ في  مــؤرخ في 23 رمــضــان رمــضــان
عـــــام عـــــام 1434 اGـــــوافق أو اGـــــوافق أوّل غـــــشـت ســـــنــــة ل غـــــشـت ســـــنــــة s s2013 يـــــحــــدديـــــحــــدد
قـائـمـة اGـنـاصب الـعـليـا لـلـمـصـالح اخلـارجـيـة لوزارةقـائـمـة اGـنـاصب الـعـليـا لـلـمـصـالح اخلـارجـيـة لوزارة
الـــثــقـــافــة وشـــروط االلــتـــحــاق بـــهـــذه اGــنـــاصب وكــذاالـــثــقـــافــة وشـــروط االلــتـــحــاق بـــهـــذه اGــنـــاصب وكــذا

الزيادة االستداللية اGرتبطة بها.الزيادة االستداللية اGرتبطة بها.
ـــــــــــــــــــــــ

sإنّ الوزير األول

sبناء على تقرير وزيرة الثقافة -

-  وبـــنـــاء عـــلى الـــدســـتـــورs ال ســـيّـــمـــا اGـــادتــان 3-85
sو125 ( الفقرة 2)  منه

- و�ــــــقـــــــتـــــــضى األمـــــــر رقم  06 - 03 اGــــــؤرخ في 19
جــمــادى الـثــانــيــة عـام 1427 اGـوافق 15 يــولـيــو ســنـة 2006

sتضمن القانون األساسي العام للوظيفة العموميةGوا

- و�ــــــقـــــتــــــضى اGــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 07 - 307
اGــؤرخ في 17 رمـــضـــان عــام 1428 اGــوافق 29 ســبـــتـــمـــبــر
سـنة 2007 الذي يـحـدد كـيفـيـات منح الـزيـادة االستـداللـية
لــــشـــاغــــلي اGــــنـــاصـب الـــعــــلــــيـــا فـي اGـــؤســــســـات واإلدارات

sالعمومية
- و�ــــقــــتــــضـى اGــــرســــــوم الــــرئــــــاسي رقم 12 - 325
اGـــؤرخ في 16 شـوال عـام 1433 اGـوافق 3 سـبـتمـبـر سـنة

 sالوزير األول Xتضمن تعيG2012 وا

- و�ــــقــــتــــضـى اGــــرســــــوم الــــرئــــــاسي رقم 12 - 326
اGـــؤرخ في 17 شـوال عـام 1433 اGـوافق 4 سـبـتمـبـر سـنة

sأعضاء احلكومة Xتضمن تعيG2012 وا

- و�ـقتـضى اGرسوم الـتنـفيذي رقم 94-414 اGؤرخ
في 19 جمـادى الثانـية عام 1415 اGوافق 23 نوفـمبـر سنة
1994 واGـتـضـمن إحـداث مـديـريـات الـثـقـافـة في الـواليـات

sوتنظيمها
- و�ـقتـضى اGرسوم الـتنـفيذي رقم 95-446 اGؤرخ
في 3 شــعــبــان عــام 1416 اGــوافق 25 ديــســمــبــر ســنــة 1995
الـــذي يــحـــدد قــائــمـــة اGــنـــاصب الـــعــلـــيــا في اGـــصــالـح غــيــر
اGـــركــزيـــة الــتـــابـــعــة لإلدارة اGـــكـــلــفـــة بــالـــثـــقــافـــة وشــروط

sااللتحاق بها وتصنيفها
- و�ـقـتـضى اGـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 08-04 اGـؤرخ
في 11 مــــحــــرم عـــام 1429 اGــــوافق 19 يــــنــــايــــر ســــنـــة 2008
XـنتـمGا XـوظفـGتـضـمن القـانون األسـاسي اخلـاص باGوا
sؤسسات واإلدارات العموميةGشتركة في اGلألسالك ا

- و�ـقتـضى اGرسوم الـتنـفيذي رقم 08-383 اGؤرخ
في 28 ذي القعدة عام 1429 اGوافق 26 نوفمبر سنة 2008
XـنتـمGا XـوظفـGتـضـمن القـانون األسـاسي اخلـاص باGوا

sلألسالك اخلاصة بالثقافة
sوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اGــــادة األولى : اGــــادة األولى :  يــــهـــدف هـــــذا اGــــرســــــوم إلى حتــــديـــد
قائمة اGناصب الـعليا للمصالح اخلارجية لوزارة الثقافة
وشــــــروط االلــــــتــــــحــــــاق بــــــهـــــذه اGــــــنــــــاصـب وكــــــذا الــــــزيـــــادة

االستداللية اGرتبطة بها.

الفصل األولالفصل األول
قائمة اGناصب العلياقائمة اGناصب العليا

اGــادة اGــادة 2 :  : حتـــدد قــائــمــة اGـــنــاصب الــعـــلــيــا لـــلــمــصــالح
اخلارجية لوزارة الثقافة كما يأتي :

sرئيس مصلحة -
- رئيس مكتب.
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الفصل الثانيالفصل الثاني
Xشروط التعيXشروط التعي

اGادة اGادة 3  :  : يعX رؤساء اGصالح :

sأ /  بـعنوان مصـلحة اإلدارة والـتخطـيط والتكوينsأ /  بـعنوان مصـلحة اإلدارة والـتخطـيط والتكوين
: Xمن ب

XــرســـمــGعـــلى األقـل ا Xالـــرئـــيــســـيــ XــتـــصـــرفــGا -
الــذيـن يــثــبــتــون ثالث (3) ســـنــوات من األقــدمـــيــة بــصــفــة

sموظف

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

: Xمن ب sبعنوان مصلحة النشاطات الثقافيةsب /  ب /  بعنوان مصلحة النشاطات الثقافية

- اGـســتـشــارين الــثـقــافـيــX الـرئــيــسـيــX عـلى األقل
اGـرســمــX الـذيـن يـثــبــتـون ثالث (3) سـنــوات من اخلــدمـة

sالفعلية بصفة موظف

- مفتشي التـنشيط الثقافي والـفني واGستشارين
الـثقـافـيـX الـذين يـثـبـتـون خمس (5) سـنـوات من اخلـدمـة

الفعلية بهذه الصفة.

: Xمن ب sج /  بعنوان مصلحة الفنون واآلداب sج /  بعنوان مصلحة الفنون واآلداب

- مــــحـــــافــــظي اGــــكــــتــــبـــــات والــــوثــــائق واحملــــفــــوظــــات
واGسـتشـارين الثـقافيـX الرئـيسـيX والـوثائـقيـX أمناء
احملـــفــــوظـــات الـــرئــــيـــســـيــــX عـــلى األقـل اGـــرســـمــــX الـــذين
يــثــبــتــون ثالث (3) ســنــوات من اخلــدمــة الــفــعــلــيــة بــصــفـة

sموظف

- اGـــكـــتـــبــــيـــX والـــوثـــائــــقـــيـــX وأمـــنــــاء احملـــفـــوظـــات
ومـــفــتـــشي الــتـــنــشــيـط الــثــقـــافي والــفـــني واGــســـتــشــارين
الـثقـافـيX والـوثائـقيـX أمنـاء احملـفوظـات الذين يـثبـتون

خمس (5) سنوات من اخلدمة الفعلية بهذه الصفة.

: Xمن ب sد /  بعنوان مصلحة التراث الثقافي sد /  بعنوان مصلحة التراث الثقافي

- مــحــافـــظي الــتـــراث الــثــقـــافي واGــرªـــX لــلــتــراث
الـثـقـافـي واGـهـنـدسـX اGـعـمــاريـX لـلـمـمـتـلــكـات الـثـقـافـيـة
الـعــقـاريــة عـلى األقـل اGـرسـمــX الـذيـن يـثـبــتـون ثالث (3)

sسنوات من اخلدمة الفعلية بصفة موظف

XـهندسGبالـترميم وا XلحـقGباحلـفظ وا XلـحقGا -
اGـعمـاريـX للـدولـة الذين يـثـبتـون خمس (5) سـنوات من

اخلدمة الفعلية بهذه الصفة.

اGادة اGادة 4  :  : يعX رؤساء اGكاتب :
أ /  بــعــنــوان مــكــاتب مــصــلــحــة اإلدارة والــتــخـطــيطأ /  بــعــنــوان مــكــاتب مــصــلــحــة اإلدارة والــتــخـطــيط

: Xمن ب sوالتكوينsوالتكوين
sXرسمGعلى األقل ا Xالرئيسي XتصرفGا -

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

sب /  بعـنوان مكاتب مـصلحـة النشـاطات الثـقافيةsب /  بعـنوان مكاتب مـصلحـة النشـاطات الثـقافية
: Xمن ب

- اGـســتـشــارين الــثـقــافـيــX الـرئــيــسـيــX عـلى األقل
sXرسمGا

- مفتشي التـنشيط الثقافي والـفني واGستشارين
الـثـقــافـيـX الـذين يــثـبـتـون ثالث (3) سـنــوات من اخلـدمـة

الفعلية بهذه الصفة.
ج /  بـعـنـوان مـكـاتب مـصـلـحـة الـفـنون واآلدابs ج /  بـعـنـوان مـكـاتب مـصـلـحـة الـفـنون واآلدابs من

: Xب
- مــــحـــــافــــظي اGــــكــــتــــبـــــات والــــوثــــائق واحملــــفــــوظــــات
واGسـتشـارين الثـقافيـX الرئـيسـيX والـوثائـقيـX أمناء

sXرسمGعلى األقل ا Xاحملفوظات الرئيسي
- اGـــكـــتـــبــــيـــX والـــوثـــائــــقـــيـــX وأمـــنــــاء احملـــفـــوظـــات
ومـــفــتـــشي الــتـــنــشــيـط الــثــقـــافي والــفـــني واGــســـتــشــارين
الـثقـافـيX والـوثائـقيـX أمنـاء احملـفوظـات الذين يـثبـتون

ثالث (3)  سنوات من اخلدمة الفعلية بهذه الصفة.
د /  بـعـنـوان مكـاتب مـصـلـحـة الـتـراث الـثـقافيsد /  بـعـنـوان مكـاتب مـصـلـحـة الـتـراث الـثـقافيs من

: Xب
- مــحــافـــظي الــتـــراث الــثــقـــافي واGــرªـــX لــلــتــراث
الـثـقـافـي واGـهـنـدسـX اGـعـمــاريـX لـلـمـمـتـلــكـات الـثـقـافـيـة

sXرسمGالعقارية على األقل ا
XـهندسGبالـترميم وا XلحـقGباحلـفظ وا XلـحقGا -
اGـعـمـاريـX لـلـدولـة الـذين يـثـبـتـون ثالث (3) سـنـوات من

اخلدمة الفعلية بهذه الصفة.

الفصل الثالثالفصل الثالث
الزيادة االستدالليةالزيادة االستداللية

اGــــادة اGــــادة 5  :  : حتــــدد الــــزيـــادة االســــتـــداللــــيـــة اGــــرتـــبــــطـــة
بـاGـنـاصب الـعـلـيـا اGـذكـورة فـي اGـادتX 3 و 4 أعالهs وفـقـا

للجدول اآلتي :

الزيادة االستدالليةالزيادة االستداللية

الرقم االستدالليالرقم االستداللي اGستوىاGستوى
اGناصب العليااGناصب العليا

195 8 رئيس مصلحة

145 7 رئيس مكتب
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الفصل الرابعالفصل الرابع
Xإجراءات التعيXإجراءات التعي

Xالـــعـــالـــيــ XـــنــصـــبـــGفـي ا Xــــادة 6 :  : يـــتم الـــتـــعـــيــGــــادة اGا
رئـيس مـصــلـحـة ورئـيس مــكـتب اGـنـصـوص عــلـيـهـمـا فــي
هـذا اGــرسـوم بــقـرار من الــوزيـر اGــكـلف بــالـثــقـافــةs بـنـاء

على اقتراح من اGدير الوالئي للثقافة.
اGادة اGادة 7 : : يجب أن يـنتـمي اGوظـفون الـذين يشـغلون
مناصب عـليـا إلى رتب تكون مـهامـها موافـقة لـصالحيات

الهياكل اGعنية.

الفصل اخلامسالفصل اخلامس
أحكام انتقالية وختاميةأحكام انتقالية وختامية

8 :  : يــــســـتـــــفـــيــــــــد اGـــوظــــفـــــــون اGــــعـــيـــــنـــــون اGــادة اGــادة 
Xالــــعـــــالــــيـــــ XــــنـــــصـــــــبـــــGبــــصــــــفــــــــة قــــانـــــونــــيـــــــــة فــي ا
اGـــــذكــــــــوريــن أعــــاله والـــــذيــــن ال يـــــســـــتــــــوفـــــون شـــــروط
الـتعيX اجلـديدة من الزيـادة االستداللـية احملـددة �وجــب
هـــذا اGــرســــومs إلـى غــايـــة إنــهــــاء مــهــامــهــم في اGــنــصب

العالي اGشغول.

اGـادة اGـادة 9 : : مـع مـراعــاة الـســلـطــة الـتــقــديـريــة لـلــسـلــطـة
الـتي لـها صالحـية الـتـعيـsX يحـتفـظ اGـوظـفـون اGـعيـنون
بـصـفـة قـانـونـيــة فـي أحـد اGـنـصـبـX الــعـالـيـX اGـذكـورين
في اGـادة 2 أعاله �ـنـاصـبـهم في حـالـة تـرقـيـتـهم إلى رتـبة

أعلى.

اGــــادة اGــــادة 10 : : تـــــلــــغـى جــــمـــــيع األحـــــكــــام اخملـــــالــــفـــــة لــــهــــذا
اGرسومs ال سيـما أحكام اGرسوم التنفيذي رقم 95 - 446
اGـؤرخ في 3 شـعـبـان عـام 1416 اGـوافق 25 ديـسـمـبـر سـنة
1995 الـذي يحـدد قائـمة اGـناصب الـعلـيا في اGـصالح غـير

اGـــركــزيـــة الــتـــابـــعــة لإلدارة اGـــكـــلــفـــة بــالـــثـــقــافـــة وشــروط
االلتحاق بها وتصنيفها.

اGـــــادة اGـــــادة 11 : :   يـــــنــــــشــــــر هـــــذا اGــــــرســــــوم في اجلــــــريـــــدة
الرّسميّة للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حرّر باجلزائر في 23 رمضان عام 1434 اGوافق أوّل
غشت سنة 2013.

عبد اGالك ساللعبد اGالك سالل
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــرســوم تــنـــفــيــذي رقــم مــرســوم تــنـــفــيــذي رقــم 13 - - 288 مــؤرخ في  مــؤرخ في 23 رمــضــان رمــضــان
عــام عــام 1434 اGـــوافق أو اGـــوافق أوّل غـــشت ســـنــة ل غـــشت ســـنــة s s2013 يـــتـــضــمنيـــتـــضــمن
إنـشاء الـلـجان االسـتـشاريـة االسـتشـفـائيـة اجلـامعـيةإنـشاء الـلـجان االسـتـشاريـة االسـتشـفـائيـة اجلـامعـية

وحتديد صالحياتها وتنظيمها وسيرها.وحتديد صالحياتها وتنظيمها وسيرها.
ـــــــــــــــــــــــ

sإنّ الوزير األول

- بــنـاء عـلى الــتـقــريـر اGـشــتـرك بـX وزيــر الـتــعـلـيم
العالي والبحث العلمي ووزير الصحة والسكان وإصالح

sستشفياتGا
- وبـناء على الـدستـورs ال سيمـا اGادتان 85-3 و125

s(الفقرة 2) منه
- و�ــــقــــتــــضـى اGــــرســــــوم الــــرئــــــاسي رقم 12 - 325
اGـــؤرخ في 16 شـوال عـام 1433 اGـوافق 3 سـبـتمـبـر سـنة

 sالوزير األول Xتضمن تعيG2012 وا

- و�ــــقــــتــــضـى اGــــرســــــوم الــــرئــــــاسي رقم 12 - 326
اGـــؤرخ في 17 شـوال عـام 1433 اGـوافق 4 سـبـتمـبـر سـنة

sأعضاء احلكومة Xتضمن تعيG2012 وا

- و�ـــقـــتـــضى  اGـــرســـوم  الـــتـــنــفـــيـــذي رقم 97 - 465
اGـؤرخ في 2 شـعــبــان عـام 1418 اGـوافق 2 ديـســمــبـر ســنـة
1997 الـذي يـحـدد قـواعـد إنـشـاء اGـؤسـسـات االسـتـشـفـائـية

sتممGا sتخصصة وتنظيمها وسيرهاGا
- و�ـــقـــتـــضى  اGـــرســـوم  الـــتـــنــفـــيـــذي رقم 97 - 467
اGـؤرخ في 2 شـعــبــان عـام 1418 اGـوافق 2 ديـســمــبـر ســنـة
1997 الـــذي يــحـــدد قــواعــد إنـــشــاء اGـــراكــز االســتـــشــفـــائــيــة

sتممGا sاجلامعية وتنظيمها وسيرها
- و�ـــقـــتـــضى اGـــرســـوم  الـــتـــنــفـــيـــذي  رقم 98 - 422
اGؤرخ في 24 شعـبان عام 1419 اGوافق 13 ديسـمبـر سنة
1998 واGـتضمن إنشاء الـلجان االستـشارية االستـشفائية

sعدلGا sاجلامعية وحتديد صالحياتها وتنظيمها وسيرها
- و�ــــقـــتــــضى اGــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 03 - 279
اGؤرخ في 24 جـمـادى الثـانيـة عام 1424 اGوافق 23 غشت
ســنــة 2003 الــذي يـحــدد مــهــام اجلــامــعـة والــقــواعــد اخلــاصـة

sتممGعدل واGا sبتنظيمها وسيرها
- و�ــــقـــتــــضى اGــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 07 - 140
اGــــؤرخ في 2 جـــمـــادى األولى عـــام 1428 اGــــوافق 19 مـــايـــو
ســـنــة 2007 واGـــتـــضـــمـن إنـــشـــاء اGـــؤســـســـات الـــعـــمـــومـــيــة
االسـتـشـفـائـيـة واGـؤسـسـات الـعـمـومـيـة لـلـصـحـة اجلـواريـة

sتممGعدل واGا sوتنظيمها وسيرها
- و�ــــقـــتــــضى اGــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 08 - 129
اGؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 اGوافق 3 مايو سنة
2008 واGــــتـــضــــمن الــــقـــانــــون األســـاسـي اخلـــاص بــــاألســـتـــاذ

sالباحث االستشفائي اجلامعي
sو بعد موافقة رئيس اجلمهورية  -

يـرسم ما يأتي :يـرسم ما يأتي :

اGـادة األولى : اGـادة األولى :  يـهـدف هـذا اGــرسـوم إلى إنـشـاء جلـان
اســتــشـاريــة اســتــشــفــائــيــة جـامــعــيــة وحتــديــد صالحــيــاتــهـا

وتنظيمها وسيرها.
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اGــادة اGــادة  2  :  : تـــنـــشـــأ جلـــان اســـتــشـــاريـــة اســـتـــشـــفـــائـــيــة
جــامـعــيـة مــحـلــيـة فـي كل مـديــنـة تــوجـد فــيـهــا مـؤســسـة أو
هيكل للتعـليم العالي في العلوم الطبيةs تدعى في صلب
الـنص "الـلـجــنـة احملـلـيـة"s وجلــنـة اسـتـشـاريـة اســتـشـفـائـيـة
جــــامــــعــــيــــة وطــــنــــيــــةs تــــدعـى في صــــلب الــــنـص "الــــلــــجــــنـــة

الوطنية".
تـنشـأ الـلـجـان االسـتشـاريـة االسـتـشـفائـيـة اجلـامـعـية
بــقــرار مـــشــتــرك بــX الــوزيــر اGــكــلف بـــالــتــعــلــيم الــعــالي

والوزير اGكلف بالصحة.

الفصل األولالفصل األول
اللجنة احملليةاللجنة احمللية

اGادة اGادة 3 :  : تكـلف اللـجنـة احمللـية بـإبداء آرائـها في كل
اGسـائل اGرتبـطة بنـشاطات العـالج والتكويـن في العلوم
الــطـبـيـة الـتـابـعـة جملـال اخـتـصـاصــهـا الـتي يـطـرحـهـا عـلـيـهـا
رئـيس الـلـجنـة الـوطـنيـة أو عـمـيد كـلـيـة الطب اGـعـنـية أو
رئـــيس اجملــلس الــعــلــمي لــلـــمــركــز االســتــشــفــائي اجلــامــعي

اGعني.
و�كن استشارتهاs على اخلصوص فيما يأتي :

sستشفيات اجلامعيةGإقامة ا -
sإنشاء وحدات ومصالح استشفائية جامعية -

- حتـــــويل اGـــــصــــالح االســـــتــــشـــــفــــائــــيـــــة إلى مـــــصــــالح
اســتـشـفـائــيـة جـامـعــيـة وكل تـغـيــيـر يـطـرأ عــلى تـخـصـيص

sهذه الهياكل
- تــــأهـــيـل الـــهــــيـــاكـل الـــصــــحــــيـــة كــــأمـــاكـن Gـــمــــارســـة

نشاطات استشفائية جامعية.

اGـادة اGـادة 4 :  : تـتـشـكل الـلـجـنــة احملـلـيـة من األعـضـاء اآلتي
ذكرهم :

sعنيةGعميد كلية الطب ا -
- اGـــــديــــــر الـــــوالئـي لـــــلـــــصــــــحـــــة والـــــســــــكـــــان وإصالح

sستشفياتGا
sعنيةGرئيس اجمللس العلمي لكلية الطب ا -

- رؤسـاء اجملـالس الـعــلـمـيـة لــلـمـراكـز االسـتــشـفـائـيـة
sعنيةGاجلامعية ا

- رؤســاء اجملـالس الــطـبـيــة لـلـمــؤسـســات الـعـمــومـيـة
االســتــشـــفــائــيــة اGــتــخـــصــصــة اGــؤهــلــة هــيـــاكــلــهــا لــضــمــان

sنشاطات استشفائية جامعية
- أســتـاذ اســتـشــفـائي جــامــعي عن كل قــسم يـنــتـخب
Gـدة ثالث (3) سنـوات قـابـلة لـلـتـجديـد مـرة واحـدةs حسب
كــــيـــفـــيــــات حتـــدد بـــقــــرار مـــشـــتــــرك بـــX الـــوزيــــر اGـــكـــلف

بالتعليم العالي والوزير اGكلف بالصحة.
�كن اللجنـة احمللية االستعانة بأي شخص من شأنه

أن يفيدها في أشغالها.

اGادة اGادة 5 :  : تنتـخب اللـجنـة احمللـية من ضـمن أعضـائها
األساتـذة االستشـفائيـX اجلامعيـX رئيسـا ونائب رئيس
ومقررا Gدة ثالث (3) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
حتـدد القائمة االسـمية ألعضـاء اللجنة احملـلية بقرار
مـشـتـرك بـX الــوزيـر اGـكـلف بــالـتـعـلـيـم الـعـالي والـوزيـر

اGكلف بالصحة.

اGـادة اGـادة 6 :  :  تـنـتـهي عـضويـة األعـضـاء اGعـيـنـX بـسبب
وظائفهم بانتهاء هذه الوظائف.

XـتـخـبـGوفي حـالـة انـقـطـاع عــضـويـة أحـد األعـضـاء ا
وعنـدما تـكون مـدة العـضويـة البـاقيـة تسـاوي أو تتـجاوز
ســتــة (6) أشــهــرs يــتـم اســتــخالفه حــسب األشــكــال نــفــســهــا

حتى نهاية اGدة الباقية.

اGــادة اGــادة 7 : :  جتــتـــمع الــلـــجــنــة احملـــلــيـــة في دورة عــاديــة
مرتX (2) في السنة بناء على استدعاء من رئيسها.

و�ـــكن أن جتــتـــمع في دورة غـــيـــر عــاديـــة بــنـــاء عــلى
استدعاء من رئيسها أو بطلب من ثلثي (3/2) أعضائها.

اGــادة اGــادة 8 : : تـــعـــد الـــلـــجـــنــة احملـــلـــيـــة نـــظـــامـــهــا الـــداخـــلي
وتصادق عليه في اجتماعها األول.

اGــــادة اGــــادة 9 :  : تـــصـح اجــــتـــمــــاعــــات الــــلــــجـــنــــة احملــــلــــيـــة إذا
حضرها أغلبية أعضائها.

وفي حالة عدم اكتمال النصابs يستدعى أعضاؤها
مـن جـديــد في أجل ثــمــانــيـة (8) أيـام وتــصح اجــتــمـاعــاتــهـا

حينئذ مهما يكن عدد األعضاء احلاضرين.
تـرسـل االســتـدعــاءات إلى األعــضــاء مــرفــقــة بــجـدول
األعــــمـــالs قـــبل خـــمـــســـة عـــشـــر (15) يـــومـــاs عـــلى األقل من

تاريخ االجتماع.
و�ــــكن تـــقـــلـــيص هـــذا األجـل في حـــالـــة الـــدورة غـــيـــر

العادية.

اGادة اGادة  10 :  : تدوّن آراء اللجـنة احمللية وتوصياتها في
محاضر وترسل إلى :

sكلف بالتعليم العاليGالوزير ا -
sكلف بالصحةGالوزير ا -
- رئيس اللجنة الوطنية.

اGادة اGادة  11 : : تزود الـلجنـة احملليـة بأمانـة دائمة مـقرها
كلية الطب.

اGادة اGادة  12 : : تكلف األمانة الـدائمة للجنة احملليةs على
اخلصوصs �ا يأتي :

sحتضير اجتماعات اللجنة -
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sتوفير الوثائق الالزمة ألعمال كل دورة -
- مسك مـحاضـر اجللسـات في سجل مـرقم خصـيصا

sلهذا الغرض
sXتبليغ محاضر اجللسات للمعني -

- مسك الوثائق وحفظ األرشيف.
الفصل الثانيالفصل الثاني
اللجنة الوطنيةاللجنة الوطنية

اGـادة اGـادة 13 :  : تـتـولى الــلـجـنـة الــوطـنـيــة مـهـمــة تـنـسـيق
نـشـاطـات الـلـجـان احمللـيـة وإبـداء آرائـهـا بـنـاء عـلى إخـطار
من الوزيـر اGكلف بـالتـعـليـم الـعالـي أو الوزيــر اGكـلـف
بـــالـــصــحـــةs في اGـــســـائـل اGــتـــعـــلـــقـــة بـــنــشــــاطــــات الــعـالج

والتكوين في العـلـوم الطبيـةs وال سيما :
sإنشاء هياكل استشفائية جامعية جديدة -

sاقتراح تكوينات استشفائية جامعية جديدة -
Xمـــــســــتــــوى األســــاتـــــذة االســــتــــشـــــفــــائــــيــــ Xحتــــســــ -

sXاجلامعي
- مــــقـــايــــيس تــــأهـــيل الــــهـــيــــاكل الــــصـــحــــيـــة كــــأمـــاكن

sمارسة النشاطات االستشفائية اجلامعيةG
- ضـــبـط مــقـــايـــيس الـــهـــيـــاكل واGـــصـــالح والـــوحــدات

sاالستشفائية اجلامعية
- مـعـايــيـر تـقــيـيم نـشــاطـات اGـصــالح االسـتـشــفـائـيـة

اجلامعية.
sفي حــدود صالحـــيــاتــهــا sتـــدرس الــلــجــنـــة الــوطــنـــيــة

اآلراء والتوصيات التي تقدمها اللجان احمللية.

اGـادةاGـادة 14 : : تــتــشــكل الــلــجــنــة الــوطــنــيــة من األعــضــاء
اآلتي ذكرهم :

- رؤســــاء الــــلـــجــــان االســـتــــشـــاريــــة االســــتـــشــــفـــائــــيـــة
sاجلامعية احمللية

- أســتـاذ اســتـشــفـائي جــامـعي عن كل قــسم مـنــتـخب
من بـX األسـاتـذة االستـشـفـائـيX اجلـامـعـيـX األعـضاء في

sاللجان احمللية
- عـمـيـد عن كـلـيـة لـلـطب ªـثال عـن الـنـدوة الـوطـنـية

sللجامعات
- اGــديــر الــعـام لــلــوكــالــة اGـوضــوعــاتــيــة لــلـبــحث في

sعلوم الصحة
sثلهªركزي للجيش أوGدير العام للمستشفى اGا -
- عــمـيــد كـلــيــة الـطب جلــامــعـة اجلــزائـر 1 حــيث مــقـر

sاألمانة الدائمة للجنة الوطنية
sكلف بالصحةGثالن (2) عن الوزير اª -

- ªثالن (2) عن الوزير اGكلف بالتعليم العالي.
�ـكن الـلــجـنــة الـوطـنــيـة االسـتــعـانـة بــأي شـخص من

شأنه أن يفيدها في أشغالها.

Xــــادة 15 : : تـــنــــتــــخب الــــلــــجــــنـــة الــــوطــــنــــيـــة مـن بـــGــــادة اGا
أعــضــائــهــا األســاتــذة االســتــشـفــائــيــX اجلــامــعــيــX رئــيــسـا
ونائب رئيس برتـبة أستاذ استشـفائي جامعي Gدة ثالث

(3) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
حتــدد الـقــائــمـة االســمــيـة ألعــضـاء الــلــجـنــة الــوطـنــيـة
بــقــرار مـــشــتــرك بــX الــوزيــر اGــكــلف بـــالــتــعــلــيم الــعــالي

والوزير اGكلف بالصحة.
16 : : تــنــتـهي عــهــدة األعــضـاء اGــعــيـنــX بــسـبب اGـادة اGـادة 

وظائفهم بانتهاء هذه الوظائف.
XـنـتخـبGوفي حالـة انـقطـاع عضـويـة أحد األعـضاء ا
وعـندمـا تـكـون اGدة الـبـاقـية تـسـاوي أو تـتجـاوز سـتة (6)
أشـهرs يـتم استـخالفه حسب األشـكال نـفسـها حـتى انتـهاء

عهدة جميع أعضاء اللجنة.
اGـادةاGـادة 17 : : جتـتـمع الـلـجـنـة الـوطـنـيـة في دورة عـاديـة

مرتX (2) في السنة بناء على استدعاء من رئيسها.
و�ـــكن أن جتــتــمـع في دورة غــيـــر عــاديــة بـــطــلب من
الـــوزيــر اGـــكـــلـف بـــالـــتـــعـــلـــيم الـــعـــالي أو الـــوزيـــر اGـــكـــلف

بالصحة أو رئيس اللجنة أو ثلثي (3/2) أعضائها.
وفي هــذه احلـالــةs يـجب أن تــعـقــد الـلــجـنــة الـوطــنـيـة
اجـتــمــاعـهــا في أجـل أقـصــاه خــمـســة عــشـر (15) يـومــا بــعـد

تاريخ استدعائها.
اGــادةاGــادة 18 : : تــزود الـــلــجـــنــة الــوطـــنــيـــة بــأمــانـــة دائــمــة

مقرها كلية الطب جلامعة اجلزائر 1.
اGـادة اGـادة 19 : : تـعــد الـلــجـنــة الـوطــنـيــة نـظـامــهـا الــداخـلي

وتصادق عليه في اجتماعها األول.
اGـادةاGـادة 20 :  : تــصح اجــتــمــاعــات الـــلــجــنــة الــوطــنــيــة إذا

حضرها أغلبية أعضائها.
وفي حـالة عدم اكتـمال النـصاب يستـدعى أعضاؤها
مـن جـديــد في أجل ثــمــانــيـة (8) أيـام وتــصح اجــتــمـاعــاتــهـا

حينئذ مهما يكن عدد األعضاء احلاضرين.
تـرسـل االســتـدعــاءات إلى األعــضــاء مــرفــقــة بــجـدول
األعمال قـبل خمسـة عشر (15) يومـا على األقل من تاريخ

االجتماع.
و�ــــكن تـــقـــلـــيص هـــذا األجـل في حـــالـــة الـــدورة غـــيـــر

العادية.
اGـادة اGـادة 21 : : تـدون آراء الـلـجـنة الـوطـنـيـة وتوصـيـاتـها
في مـــحــاضــر ويــجب أن تــرسـل خالل اخلــمــســة عــشــر (15)
يــومــا الـــتي تـــلي تــاريخ اجـــتــمـــاعــهــا إلـى الــوزيــر اGـــكــلف

بالتعليم العالي والوزير اGكلف بالصحة.
sـادة  22 : : تكـلـف األمانـة الـدائـمـة لـلـجـنـة الـوطـنـيةGـادة اGا

على اخلصوصs �ا يأتي :
sحتضير اجتماعات اللجنة -

sتوفير الوثائق الالزمة ألعمال كل دورة -
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- مسك مـحاضـر اجللسـات في سجل مـرقم خصـيصا
sلهذا الغرض

sXتبليغ محاضر اجللسات للمعني -
- مسك الوثائق وحفظ األرشيف.

الفصل الثالثالفصل الثالث
أحكام نهائيةأحكام نهائية

23 :   :  تــقــيــد مـــصــاريف ســيــر الــلــجــنــة احملــلــيــة اGـادة اGـادة 
والــلـــجــنـــة الــوطـــنـــيــة كل ســـنــة فـي مــيـــزانــيـــة الــتـــســيـــيــر

اخملصصة بعنوان كليات الطب مقر هذه اللجان.

اGـادة اGـادة 24 :   :  تـلـــغى أحــكــام اGـرســوم  الـتــنـفــيـذي  رقم
98 - 422 اGـــــؤرخ في 24 شـــــعـــــبـــــان عـــــام 1419 اGـــــوافق 13

ديسمبر سنة s1998 اGعدل واGذكور أعاله.

25 :   :  يـــــــنــــــشــــــر هــــــذا اGــــــرســــــوم فـي اجلــــــريــــــدة اGـــــادة اGـــــادة 
الرّسميّة  للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حرّر باجلزائر في 23 رمضان عام 1434 اGوافق أوّل
غشت سنة 2013.

عبد اGالك ساللعبد اGالك سالل

قرارات3 مقرقرارات3 مقرّرات3 آراءرات3 آراء
وزارة ا9وارد ا9ائيةوزارة ا9وارد ا9ائية

قــــــرار مرار مــــــؤرخ في ؤرخ في 16 ج جــــــمــــــادى األولى عادى األولى عــــــام ام 1433 اG اGــــوافق وافق 8
أبأبــــــــريل سريل ســــــــنــــــــة ة s2012 يs يــــــــعــــــــدّل الل الــــــــقــــــــرار اGرار اGــــــــؤرؤرّخ في خ في 17
ربيع الربيع الـثـاني عام اني عام 1422 اGوافق  اGوافق 9 يول يولـيو سيو سـنة نة 2001
واGواGــــــتــــــضــــــمن إنمن إنــــــشــــــاء الاء الــــــلــــــجــــــان اGان اGــــــتــــــســــــاوياويــــــة األعة األعــــــضــــاءاء

اخملتصة بأسالك موظفي وزارة اGوارد اGائيةاخملتصة بأسالك موظفي وزارة اGوارد اGائية.
ـــــــــــــــــــــــــ

sائيةGوارد اGإن وزير ا
- �ــــقـــــتــــضـى اGــــرســـــوم رقم 84 - 10 اGـــــؤرخ في 11
ربيع الـثـاني عام 1404 اGوافق 14 ينـاير سـنة 1984 الذي
يـحـدد اخـتــصـاص الـلـجـان اGـتــسـاويـة األعـضـاء وتــشـكـيـلـهـا

sوتنظيمها وعملها
- و�ــــقـــتــــضى اGــــرســـوم رقم 84 - 11 اGــــؤرخ في 11
ربيع الـثـاني عام 1404 اGوافق 14 ينـاير سـنة 1984 الذي
يــحـدد كــيـفـيــات تـعـيــª XـثــلـX عن اGـوظــفـX في الــلـجـان

sتساوية األعضاءGا
- و�قتـضى اGرسوم التّـنفيذيّ رقم 90 - 99 اGؤرّخ
في أوّل رمــضــان عـام 1410 اGـوافق 27 مــارس ســنـة 1990
واGـتـعـلق بـســلـطـة الـتـعـيـX والـتــسـيـيـر اإلداري بـالـنـسـبـة
للموظفـX وأعوان اإلدارة اGركزية والـواليات والبلديات

sؤسسات العمومية ذات الطابع اإلداريGوا
- و�ــقــتـــضى اGــرســـوم الــتــنـــفــيــذي رقم 2000 - 324
اGــؤرخ في 27 رجب عــام 1421 اGــوافق 25 أكــتـــوبــر ســـنــة

sائيةGوارد اG2000  الذي يحدد صالحيات وزير ا

- و�ــقــتـــضى اGــرســـوم الــتــنـــفــيــذي رقم 2000 - 325
اGــؤرخ في 27 رجب عــام 1421 اGــوافق 25 أكــتـــوبــر ســـنــة
2000  واGــــتــــضــــمن تــــنــــظــــيم اإلدارة اGــــركــــزيــــة في وزارة

sتمّمGعدّل واGا sائيةGوارد اGا

- و�قتـضى اGرسوم التّـنفيذيّ رقم 08 - 04 اGؤرّخ
في 11 مــــحــــرّم عـــام 1429 اGــــوافق 19 يــــنــــايـــر ســــنـــة 2008 
XـنتـمGا XـوظفـGتـضـمّن القـانون األسـاسي اخلـاص باGوا
sؤسسات واإلدارات العموميةGشـتركة في اGلألسـالك ا
- و�قتـضى اGرسوم التّـنفيذيّ رقم 08 - 05 اGؤرّخ
في 11 مــــحــــرّم عـــام 1429 اGــــوافق 19 يــــنــــايـــر ســــنـــة 2008 
XـهــنـيـGــتـضـمّن الــقـانــون األسـاسي اخلـاص بــالـعــمـال اGوا

sوسائقي السيارات واحلجاب
- و�ــــقـــتــــضى اGــــرســــوم الـــتّــــنــــفـــيــــذيّ رقم 08 - 286
اGــؤرّخ في 17 رمـــضـــان عــام 1429 اGــوافق 17 ســبـــتـــمـــبــر
XوظفGتضمّن القانون األساسي اخلاص باGسنة 2008 وا

sكلفة بالفالحةGلألسالك اخلاصة باإلدارة ا XنتمGا
- و�ــــقـــتــــضى اGــــرســــوم الـــتّــــنــــفـــيــــذيّ رقم 08 - 361
اGــؤرّخ في 10 ذي الـــقـــعـــدة عــام 1429 اGــوافق 8 نـــوفـــمـــبــر
XوظفGتضمّن القانون األساسي اخلاص باGسنة 2008 وا
sائيةGوارد اGكلفة باGلألسالك اخلاصة باإلدارة ا XنتمGا
- و�ـــقـــتـــضى الـــقـــرار اGـــؤرّخ في 7 رجب عــام 1404
اGـوافق 9 أبــريل سـنـة 1984 الــذي يـحـدد عــدد األعـضـاء في

sتساوية األعضاءGاللجان ا
- و�قـتضى الـقرار اGؤرّخ في 17 ربيع الـثاني عام
1422 اGــــوافق 9 يــــولــــيــــو ســــنـــة 2001 واGــــتــــضـــمـن إنــــشـــاء

الــلــجـــان اGــتــســاويـــة األعــضــاء اخملـــتــصــة بــأسـالك مــوظــفي
sائيةGوارد اGوزارة ا

يقريقرّر ما يأتي :ر ما يأتي :

اGــــاداGــــادّة األولى :ة األولى : يــــعــــدّل الـــقــــرار اGــــؤرّخ في 17 ربــــيع
الــثـاني عـام 1422 اGـوافق 9 يـولـيـو سـنـة 2001 واGــتـضـمن
إنـــشـــاء الـــلـــجـــان اGـــتـــســـاويــة األعـــضـــاء اخملـــتـــصـــة بـــأسالك

موظفي وزارة اGوارد اGائيةs طبقا للجدول اآلتي :
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األعضاءاألعضاء
الدالدّائمون ائمون 

األســـالك والرتباألســـالك والرتب
ªثªثّلو اإلدارةلو اإلدارة  XوظفGلو ا XوظفGثّلو اªثª

sائيةGوارد اGفي ا XهندسGرئيس ا -
sائيةGوارد اGمهندس رئيسي في ا -

sائيةGوارد اGمهندس دولة في ا -
sمهندس رئيسي في الفالحة -

sمهندس دولة في الفالحة -
sمهندس دولة في اإلعالم اآللي -

sمتصرف مستشار -
sمتصرف رئيسي -

sمتصرف -
sمحفوظات رئيسي Xوثائقي أم -

sمحفوظات Xوثائقي أم -
- مترجم - ترجمان.

sملحق رئيسي لإلدارة -
sائيةGوارد اGتقني سام في ا -
sتقني سام في اإلعالم اآللي -

sتقني في اإلعالم اآللي -
sمحاسب إداري رئيسي -

sملحق لإلدارة -
sعون إدارة رئيسي -

sائيةGوارد اGمعاون تقني في ا -
sمحاسب إداري -

sكاتب مديرية رئيسي -
- كاتب مديرية.

sعون إدارة -
sمساعد محاسب إداري -

sكاتب -
sعون حفظ البيانات -

sكل األصناف sعامل مهني -
sكل األصناف sسائق سيارة -

sحاجب رئيسي -
- حاجب.

األعضاءاألعضاء
اإلضافيون اإلضافيون 

األعضاءاألعضاء
الدالدّائمون ائمون 

األعضاءاألعضاء
اإلضافيون اإلضافيون 

4

3

3

1

2

3

الرقمالرقم

4

3

3

4

3

3

4

3

3

اGاداGادّة ة 2 :  : ينشر هذا القــرار في اجلريدة الرسمية للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.
حرّر باجلزائر في 16 جمادى األولى عام 1433 اGوافق 8 أبريل سنة 2012.

عن وزير اGوارد اGائيةعن وزير اGوارد اGائية
األمX العاماألمX العام
زيدان مراحزيدان مراح
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األســـالك والرتباألســـالك والرتب
ªثªثّلو اإلدارةلو اإلدارة XوظفGلو اXوظفGثّلو اªثª

sائيةGوارد اGفي ا XهندسGرئيس ا -
sائيةGوارد اGمهندس رئيسي في ا -

sائيةGوارد اGمهندس دولة في ا -
sمهندس رئيسي في الفالحة -

sمهندس دولة في الفالحة -
sمهندس دولة في اإلعالم اآللي -

sمتصرف مستشار -
sمتصرف رئيسي -

sمتصرف -
sمحفوظات رئيسي Xوثائقي أم -

sمحفوظات Xوثائقي أم -
- مترجم - ترجمان.

sملحق رئيسي لإلدارة -
sائيةGوارد اGتقني سام في ا -
sتقني سام في اإلعالم اآللي -

sتقني في اإلعالم اآللي -
sمحاسب إداري رئيسي -

sملحق لإلدارة -
sعون إدارة رئيسي -

sائيةGوارد اGمعاون تقني في ا -
sمحاسب إداري -

sكاتب مديرية رئيسي -
- كاتب مديرية.

sعون إدارة -
sمساعد محاسب إداري -

sكاتب -
sعون حفظ البيانات -

sكل األصناف sعامل مهني -
sكل األصناف sسائق سيارة -

sحاجب رئيسي -
- حاجب.

األعضاءاألعضاء
الدالدّائمون ائمون 

األعضاءاألعضاء
اإلضافيون اإلضافيون 

بوريدة وهيبة
حامة ندير

يوجو نسيمة

بودجة حسينة

مـــــــــــــــــــــــــــــــوزاوي
عبد القادر
محمدي كمال

أويحي أحسن

بـــــــــــوكـــــــــــروشـــــــــــة
بوعالم

شيبان محمد

رحال عائشة

1

2

3

الرقمالرقم

شابة فاطمة
زوينة زوليخة

بن حليمة أمال

عباشة منيرة

أفـــغــول فــاطــمــة
الزهراء

أيـت مـــــــوهـــــــوب
أرزقي

سعدي حدة

كحال كمال

قـــــــــويــــــــدر عــــــــلي
أحسن

صـــــــــــــــابــــــــــــــوجنـي
سيد أحمد

األعضاءاألعضاء
الدالدّائمون ائمون 

األعضاءاألعضاء
اإلضافيون اإلضافيون 

نادري أحمد
عباس فريدة

صادوق علي

افـــــــــلـــــــــيــــــــحـــــــاو
عبد الرحمان

نادري أحمد

عباس فريدة

صادوق علي

نادري أحمد

عباس فريدة

صادوق علي

جالل زهية
بــــــــلـــــــقـــــــــاســـــــمـي

عبد القادر
لــــــــــــعــــــــــرجـــــــــــوم

عبد العزيز
مشتي خالد

جالل زهية

بـــــــــلــــــــقــــــــاســــــمـي
عبد القادر

لـــــــــــعـــــــــــــرجـــــــــوم
عبد العزيز

جالل زهية

بــــــــلــــــــقـــــــــاســـــــمي
عبد القادر

لــــــــــــعــــــــــرجـــــــــــوم
عبد العزيز

قـرار مرار مـؤرخ في ؤرخ في 16 ج جــــمـادى األولى عادى األولى عـام ام 1433 اG اGـوافق وافق 8   أب أبــــريل سريل سـنـة ة s2012 يs يـحــــدد تدد تـشــــكـيــــلـة الة الــــلـجــــان اGان اGـتــــسـاوياويــــة األعة األعـضـاءاء
اخملتصة بأسالك موظفي وزارة اGوارد اGائيةاخملتصة بأسالك موظفي وزارة اGوارد اGائية.

ـــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب قـرار مؤرخ في 16 جـمـادى األولى عام 1433 اGـوافق 8  أبـريل سـنة 2012 حتـدد تـشـكـيـلـة الـلـجـان اGـتـسـاوية
األعـضـاء اخملتـصـة بـأسـالك موظـفـي وزارة اGـوارد اGـائيـةs ابـتـداء من 13 يـونـيـو سـنـة 2010 وGـدة ثالث (3) سـنـواتs طـبـقـا

للجدول اآلتي :
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وزارة وزارة الثقافةالثقافة
قــــرار وزاري مـــشــــتــــرك مـــؤرقــــرار وزاري مـــشــــتــــرك مـــؤرّخ في خ في 29  مــــحــــر  مــــحــــرّم عـــام م عـــام 1434
اGـوافـق اGـوافـق 13  ديـسـمـبـر سـنة   ديـسـمـبـر سـنة s 2012 يـتـضـم s يـتـضـمّن إنـشـاءن إنـشـاء

ملحقة لدار الثقافة لوالية تيزي وزو.ملحقة لدار الثقافة لوالية تيزي وزو.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

sاليةGإن وزير ا
sووزيرة الثقافة

- �ـقتـضى اGـرسـوم الـرّئاسيّ رقم 12 - 326 اGـؤرّخ
في 17 شـــوّال عــام 1433 اGــوافق 4 ســـبـــتــمـــبــر ســـنــة 2012

sأعضاء احلكومة Xتضمّن تعيGوا
- و�قتـضى اGرسوم التّـنفيذيّ رقم 95 - 54 اGؤرّخ
في 15 رمــضــان عـام 1415 اGـوافق 15 فــبـرايــر ســنـة 1995

sاليّةGالذي يحدّد صالحيات وزير ا
- و�ــــقـــتــــضى اGــــرســــوم الـــتّــــنــــفـــيــــذيّ رقم 98 - 236
اGــؤرّخ في 4 ربــيع الـــثــاني عــام 1419 اGــوافق 28 يــولــيــو
sـتــضـمّن الـقــانـون األســاسي لـدور الـثــقـافـةGسـنـة 1998 وا

 sادّة 3 منهGال سيّما ا sتمّمGعدّل واGا
- و�قتـضى اGرسوم التّـنفيذيّ رقم 05 - 79 اGؤرّخ
في 17 مـــحـــرّم عــام 1426 اGــوافق 26 فـــبـــرايـــر ســـنـــة 2005

sالذي يحدّد صالحيات وزير الثقافة

يقـريقـرّران مــا يأتي :ران مــا يأتي :

اGـاداGـادّة األولى :ة األولى : تــطـبــيـقـا ألحــكـام اGـادّة 3 من اGـرسـوم
الــتّـنــفــيـذيّ رقم 98 - 236 اGـؤرّخ في 4 ربـيع الــثــاني عـام
1419 اGـــــوافق 28 يـــــولــــيـــــو ســـــنــــة s1998 اGـــــعـــــدّل واGــــتـــــمّم

واGــذكـــور أعالهs تـــنـــشــأ مـــلـــحـــقــة لـــدار الـــثــقـــافـــة بــبـــلـــديــة
عزازقةs والية تـيزي وزو.

اGـاداGـادّة ة 2 : : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســمـيّـة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حــرّر بـــاجلــزائــر في 29 مــحــرّم عــام 1434 اGــوافق 13
ديسمبر سنة 2012.

قـرار مرار مـؤرخ في ؤرخ في 16 ج جـمـادى األولى عام ادى األولى عام 1433 اG اGـوافق وافق 8 أب أبـريل سريل سـنة نة s2012 يs يـحـدد تدد تـشـكـيـلـة جلة جلــــنـة الة الـطـعن اخملعن اخملـتـصـة بة بـأسالكأسالك
موظفي وزارة اGوارد اGائيةموظفي وزارة اGوارد اGائية.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
�وجب قرار مؤرخ في 16 جمادى األولى عام 1433 اGوافق 8  أبريل سنة s2012 حتدد تشكـيلة جلنة الطعن اخملتصة

بأسالك موظفي وزارة اGوارد اGائيةs ابتداء من 13 يونيو سنة 2010 وGدة ثالث (3) سنواتs طبقا للجدول اآلتي :

XوظفGثلو اªXوظفGثلو اª

sمحفوظات رئيسي Xوثائقي أم sحامة ندير -
sمحاسب إداري sمحمدي كمال -

sمساعد محاسب sبوكروشة بوعالم -
sXهندسGرئيسة ا sبوريدة وهيبة -

sعون إدارة رئيسي sموزاوي عبد القادر -
sعاملة مهنية خارج الصنف sرحال عائشة -

.XهندسGرئيسة ا sبودجة حسينة -

ªثلو اإلدارةªثلو اإلدارة

sالعام Xاألم sمراح زيدان -
sمدير sنادري أحمد -
sمدير sصادوق علي -

sنائبة مدير sعباس فريدة -
sنائب مدير sأفليحاو عبد الرحمان -

sنائبة مدير sجالل زهية -
- لعرجوم عبد العزيزs نائب مدير.

وزيرة الثقافةوزيرة الثقافة
خليدة توميخليدة تومي

وزير اGاليةوزير اGالية
كر جوديكر جودي

ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ
قــــرار وزاري مـــشــــتــــرك مـــؤرقــــرار وزاري مـــشــــتــــرك مـــؤرّخ في خ في 29  مــــحــــر  مــــحــــرّم عـــام م عـــام 1434
اGـوافـق اGـوافـق 13  ديـسـمـبـر سـنة   ديـسـمـبـر سـنة s 2012 يـتـضـم s يـتـضـمّن إنـشـاءن إنـشـاء

ملحقة لدار الثقافة لوالية برج بوعريريج.ملحقة لدار الثقافة لوالية برج بوعريريج.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

sاليةGإن وزير ا
sووزيرة الثقافة

- �ـقتـضى اGـرسـوم الـرّئاسيّ رقم 12 - 326 اGـؤرّخ
في 17 شـــوّال عــام 1433 اGــوافق 4 ســـبـــتــمـــبــر ســـنــة 2012

sأعضاء احلكومة Xتضمّن تعيGوا
- و�قتـضى اGرسوم التّـنفيذيّ رقم 95 - 54 اGؤرّخ
في 15 رمــضــان عـام 1415 اGـوافق 15 فــبـرايــر ســنـة 1995

sاليّةGالذي يحدّد صالحيات وزير ا
- و�ــــقـــتــــضى اGــــرســــوم الـــتّــــنــــفـــيــــذيّ رقم 98 - 236
اGــؤرّخ في 4 ربــيع الـــثــاني عــام 1419 اGــوافق 28 يــولــيــو
sـتــضـمّن الـقــانـون األســاسي لـدور الـثــقـافـةGسـنـة 1998 وا

 sادّة 3 منهGال سيّما ا sتمّمGعدّل واGا
- و�قتـضى اGرسوم التّـنفيذيّ رقم 05 - 79 اGؤرّخ
في 17 مـــحـــرّم عــام 1426 اGــوافق 26 فـــبـــرايـــر ســـنـــة 2005

sالذي يحدّد صالحيات وزير الثقافة
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18 غشت  سنة  غشت  سنة 2013  م م

يقـريقـرّران مــا يأتي :ران مــا يأتي :

اGـاداGـادّة األولى :ة األولى : تــطـبــيـقـا ألحــكـام اGـادّة 3 من اGـرسـوم
الــتّـنــفــيـذيّ رقم 98 - 236 اGـؤرّخ في 4 ربـيع الــثــاني عـام
1419 اGـــــوافق 28 يـــــولــــيـــــو ســـــنــــة s1998 اGـــــعـــــدّل واGــــتـــــمّم

واGــذكـــور أعالهs تـــنـــشــأ مـــلـــحـــقــة لـــدار الـــثــقـــافـــة بــبـــلـــديــة
بليمورs والية برج بوعريريج.

اGـاداGـادّة ة 2 : : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســمـيّـة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حــرّر بـــاجلــزائــر في 29 مــحــرّم عــام 1434 اGــوافق 13
ديسمبر سنة 2012.

- و�ــــقـــتــــضى اGــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 07 - 140
اGــــؤرخ في 2 جـــمـــادى األولى عـــام 1428 اGــــوافق 19 مـــايـــو
ســـنــة 2007 واGـــتـــضـــمـن إنـــشـــاء اGـــؤســـســـات الـــعـــمـــومـــيــة
االسـتـشـفـائـيـة واGـؤسـسـات الـعـمـومـيـة لـلـصـحـة اجلـواريـة

sتمّمGعدّل واGا sوتنظيمها وسيرها

- و�ــــقـــتــــضى اGــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 09 - 394
اGؤرخ في 7 ذي احلجة عام 1430 اGوافق 24 نوفـمبر سنة
XــوظـــفــGــتـــضــمـن الــقـــانــون األســـاسي اخلــاص بـــاG2009 وا

اGـنــتـمــX لـســلك اGــمـارســX الـطــبـيــX اGـتــخـصــصـX في
sادة 29 منهGال سيما ا sالصحة العمومية

- و�ــقـتـضـي اGـرسـوم الــرئـاسي اGـؤرّخ في 7 ربـيع
الـثاني عام 1423 اGوافق 18 يونـيو سـنة 2002 واGـتضمن

sالعام للحكومة Xاألم Xتعي

يقريقرّرون ما يأتي :رون ما يأتي :

اGادة األولى :اGادة األولى :  تـطبـيقـا ألحكـام اGادة 29 من اGـرسوم
الــــتـــنــــفــــيـــذي رقم 09 - 394  اGــــؤرخ في 7 ذي احلـــجـــة عـــام
1430 اGوافق 24 نوفمبر سنة 2009 واGذكور أعالهs يحدد

Xالــــطــــبــــيـــ XــــمــــارســــGــــنــــاصـب الــــعــــلــــيــــا لـــســــلـك اGعــــدد ا
اGــتـــخـــصــــصــX في الــصــحــة الــعــمــومـــيــة وفــقــا لــلــمــلــحق

اGرفق بهذا القرار.

اGـاداGـادّة ة 2 :  يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســمـيّـة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــــرّر بـــــاجلــــزائـــــر في 2 رجب عـــــام 1434 اGـــــوافق 12
مايو سنة 2013.

وزيرة الثقافةوزيرة الثقافة
خليدة توميخليدة تومي

وزير اGاليةوزير اGالية
كر جوديكر جودي

وزارة الصحة والسكان وإصالحوزارة الصحة والسكان وإصالح
ا9ستشفياتا9ستشفيات

قــــــــــــرار وزاري مرار وزاري مــــــــــــشــــــــــــتــــــــــــرك مرك مــــــــــــؤرخ في ؤرخ في 2 رجب ع رجب عــــــــــــام ام 1434
اGاGـوافق وافق 12  م  مـايايــــو سو ســــنـة ة s  s2013  يــحـدد عــدد اGــنـاصبيــحـدد عــدد اGــنـاصب
الـعـليـا لسـلك اGـمارسـX الـطبـيX اGـتـخصـصX فيالـعـليـا لسـلك اGـمارسـX الـطبـيX اGـتـخصـصX في

الصحة العموميةالصحة العمومية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 sالعام للحكومة Xإن األم

 sاليةGووزير ا

sستشفياتGووزير  الصحة والسكان وإصالح ا

- �ـقتـضى اGـرسـوم الـرّئاسيّ رقم 07 - 307 اGـؤرّخ
في 17 رمـضـان عام 1428 اGـوافق 29 سـبـتمـبـر سـنة 2007
الـذي يــحـدّد كـيــفـيـات مــنح الـزيــادة االسـتـداللــيـة لــشـاغـلي

sؤسسات واإلدارات العموميةGناصب العليا في اGا

- و�ــــــقـــــتــــــضى اGــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 12 - 326
اGـؤرّخ في 17 شـوّال عـام 1433 اGـوافق 4 ســبــتـمــبـر ســنـة

sأعضاء احلكومة Xتضمن تعيG2012  وا

- و�ــــقـــتــــضى اGــــرســــوم الـــتّــــنــــفـــيــــذيّ رقم 97 - 465
اGـؤرّخ في 2 شـعــبــان عـام 1418 اGـوافق 2 ديـســمــبـر ســنـة
1997 الـذي يـحـدد قـواعـد إنـشـاء اGـؤسـسـات االسـتـشـفـائـية

sتمّمGا sتخصصة وتنظيمها وسيرهاGا

عن األمX العام للحكومةعن األمX العام للحكومة
وبتفويض منهوبتفويض منه

اGدير العام للوظيفة العموميةاGدير العام للوظيفة العمومية
بلقاسم بوشمالبلقاسم بوشمال

وزير اGاليةوزير اGالية
كر جوديكر جودي

وزير الصحة والسكان وإصالحوزير الصحة والسكان وإصالح
اGستشفياتاGستشفيات

عبد العزيز زياريعبد العزيز زياري
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اGالحظةاGالحظةاGنصب العالياGنصب العالي

لكل مصلحة
لكل وحدة

لكل مصلحة
لكل وحدة

لكل مصلحة
لكل وحدة

في كـل والية عـلى مـسـتـوى اGـؤسسـة الـعـمـومـية
للصحة اجلوارية الكائنة �قر الوالية

- رئيس مصلحة
- رئيس وحدة

- رئيس مصلحة
- رئيس وحدة

- رئيس مصلحة
- رئيس وحدة

- طبيب العمل مفتش

اGؤسساتاGؤسسات

اGؤسسات االستشفائية اGتخصصة

اGؤسسات العمومية االستشفائية

اGؤسسات العمومية للصحة اجلوارية

اGلحقاGلحق

قــــــــــــرار وزاري مرار وزاري مــــــــــــشــــــــــــتــــــــــــرك مرك مــــــــــــؤرخ في ؤرخ في 2 رجب ع رجب عــــــــــــام ام 1434
اGاGـوافق وافق 12  م  مـايايــــو سو ســــنـة ة s  s2013  يــحـدد عــدد اGــنـاصبيــحـدد عــدد اGــنـاصب
الــعــلـيــا ألسالك اGــمـارســX الــطـبــيــX اGـفــتــشـX فيالــعــلـيــا ألسالك اGــمـارســX الــطـبــيــX اGـفــتــشـX في

الصحة العموميةالصحة العمومية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 sالعام للحكومة Xإن األم

 sاليةGووزير ا

sستشفياتGووزير  الصحة والسكان وإصالح ا

- �ـقتـضى اGـرسـوم الـرّئاسيّ رقم 07 - 307 اGـؤرّخ
في 17 رمـضـان عام 1428 اGـوافق 29 سـبـتمـبـر سـنة 2007
الـذي يــحـدّد كـيــفـيـات مــنح الـزيــادة االسـتـداللــيـة لــشـاغـلي

sؤسسات واإلدارات العموميةGناصب العليا في اGا

- و�ــــــقـــــتــــــضى اGــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 12 - 326
اGـؤرّخ في 17 شـوّال عـام 1433 اGـوافق 4 ســبــتـمــبـر ســنـة

sأعضاء احلكومة Xتضمن تعيG2012  وا

- و�ــــقـــتــــضى اGــــرســــوم الـــتّــــنــــفـــيــــذيّ رقم 97 - 261
اGؤرّخ في 9 ربيع األول عام 1418 اGوافق 14 يولـيو سنة
1997 الــذي يــحـــدد الــقــواعـــد اخلــاصــة بــتـــنــظــيـم مــديــريــات

sالصحة والسكان الوالئية وسيرها

- و�ــــقـــــتــــضى اGـــــرســــوم الـــــتــــنــــفـــــيــــذي رقم 10 - 77
اGــــؤرخ في 4 ربـــيع األول عـــام 1431 اGــــوافق 18 فـــبـــرايـــر
XوظفGتضمن القانون األساسي اخلاص باGسنة 2010 وا
اGـــنــتـــمـــX ألسالك اGـــمــارســـX الـــطــبـــيـــX اGــفـــتـــشــX في

sادة 34 منهGال سيما ا sالصحة العمومية

- و�ــقـتـضـي اGـرسـوم الــرئـاسي اGـؤرّخ في 7 ربـيع
الـثاني عام 1423 اGوافق 18 يونـيو سـنة 2002 واGـتضمن

sالعام للحكومة Xاألم Xتعي

يقريقرّرون ما يأتي :رون ما يأتي :

اGادة األولى :اGادة األولى :  تـطبـيقـا ألحكـام اGادة 34 من اGـرسوم
الــــتـــنــــفــــيـــذي رقم 10 - 77  اGــــؤرخ في 4 ربـــيع األول عـــام
1431 اGوافق 18 فبـراير سـنة 2010 واGذكـور أعالهs يحدد

XفتشGا Xالطبي XمارسGناصب العليا ألسالك اGعدد ا
في الـصـحـة الـعـمـومـيـة �ـمـارس طـبي مـفـتش مـنـسق في
الــصــحـــة الــعــمـــومــيــة واحــد (1) في كل مـــديــريــة لـــلــصــحــة

والسكان الوالئية.

اGـاداGـادّة ة 2 :  يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســمـيّـة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــــرّر بـــــاجلــــزائـــــر في 2 رجب عـــــام 1434 اGـــــوافق 12
مايو سنة 2013.

عن األمX العام للحكومةعن األمX العام للحكومة
وبتفويض منهوبتفويض منه

اGدير العام للوظيفة العموميةاGدير العام للوظيفة العمومية
بلقاسم بوشمالبلقاسم بوشمال

وزير اGاليةوزير اGالية
كر جوديكر جودي

وزير الصحة والسكان وإصالحوزير الصحة والسكان وإصالح
اGستشفياتاGستشفيات

عبد العزيز زياريعبد العزيز زياري

العددالعدد

1
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1

1

1

1

1
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قــــــــــــرار وزاري مرار وزاري مــــــــــــشــــــــــــتــــــــــــرك مرك مــــــــــــؤرخ في ؤرخ في 2 رجب ع رجب عــــــــــــام ام 1434
اGاGـوافق وافق 12  م  مـايايــــو سو ســــنـة ة s  s2013  يــحـدد عــدد اGــنـاصبيــحـدد عــدد اGــنـاصب
الـعــلـيـا لـلـمـمــارسـX الـطـبـيـX الــعـامـX في الـصـحـةالـعــلـيـا لـلـمـمــارسـX الـطـبـيـX الــعـامـX في الـصـحـة

العموميةالعمومية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 sالعام للحكومة Xإن األم

 sاليةGووزير ا

sستشفياتGووزير  الصحة والسكان وإصالح ا

- �ـقتـضى اGـرسـوم الـرّئاسيّ رقم 07 - 307 اGـؤرّخ
في 17 رمـضـان عام 1428 اGـوافق 29 سـبـتمـبـر سـنة 2007
الـذي يــحـدّد كـيــفـيـات مــنح الـزيــادة االسـتـداللــيـة لــشـاغـلي

sؤسسات واإلدارات العموميةGناصب العليا في اGا

- و�ــــــقـــــتــــــضى اGــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 12 - 326
اGـؤرّخ في 17 شـوّال عـام 1433 اGـوافق 4 ســبــتـمــبـر ســنـة

sأعضاء احلكومة Xتضمن تعيG2012  وا

- و�ــــقـــتــــضى اGــــرســــوم الـــتّــــنــــفـــيــــذيّ رقم 97 - 465
اGـؤرّخ في 2 شـعــبــان عـام 1418 اGـوافق 2 ديـســمــبـر ســنـة
1997 الـذي يـحـدد قـواعـد إنـشـاء اGـؤسـسـات االسـتـشـفـائـية

sتممGا sتخصصة وتنظيمها وسيرهاGا

- و�ــــقـــتــــضى اGــــرســــوم الـــتّــــنــــفـــيــــذيّ رقم 97 - 467
اGـؤرّخ في 2 شـعــبــان عـام 1418 اGـوافق 2 ديـســمــبـر ســنـة
1997 الـــذي يــحـــدد قــواعــد إنـــشــاء اGـــراكــز االســتـــشــفـــائــيــة

sتممGا sاجلامعية وتنظيمها وسيرها

- و�ــــقـــتــــضى اGــــرســــوم الـــتّــــنــــفـــيــــذيّ رقم 07 - 140
اGــــؤرّخ في 2 جـــمـــادى األولى عـــام 1428 اGــــوافق 19 مـــايـــو
ســـنــة 2007 واGـــتـــضـــمـن إنـــشـــاء اGـــؤســـســـات الـــعـــمـــومـــيــة
االسـتـشـفـائـيـة واGـؤسـسـات الـعـمـومـيـة لـلـصـحـة اجلـواريـة

sتممGعدّل واGا sوتنظيمها وسيرها

- و�ــــقـــتــــضى اGــــرســــوم الـــتّــــنــــفـــيــــذيّ رقم 09 - 393
اGــؤرّخ في 7  ذي احلــجــة عــام 1430 اGــوافق 24 نــوفـــمــبــر 

XوظفGتضمن القانون األساسي اخلاص باGسنة 2009 وا
اGنتمX ألسالك اGـمارسX الطبيX العامX في الصحة

sادة 49 منهGال سيما ا sالعمومية

- و�ــقـتــضى الـقــرار الـوزاري اGــشـتــرك اGـؤرخ في
26 جـــمـــادى األولى عــام 1419 اGــوافق 17 ســـبـــتــمـــبــر ســـنــة

1998 الـذي يـحـدد مـعـايــيـر تـصـنـيف الـقــطـاعـات الـصـحـيـة

sتمّمGا sتخصصة وتصنيفهاGؤسسات االستشفائية اGوا

- و�ــقـتــضى الـقــرار الـوزاري اGــشـتــرك اGـؤرخ في
21 صـــفـــر عـــام 1433 اGــــوافق 15 يـــنـــايــــر ســـنـــة 2012 الــذي

يــــحــــدد مـــــعــــايــــيـــــر تــــصــــنـــــيف اGــــؤســـــســــات الــــعـــــمــــومــــيــــة
االسـتـشـفـائـيـة واGـؤسـسـات الـعـمـومـيـة لـلـصـحـة اجلـواريـة

sوتصنيفها

- و�ــقـتـضـي اGـرسـوم الــرئـاسي اGـؤرّخ في 7 ربـيع
الـثاني عام 1423 اGوافق 18 يونـيو سـنة 2002 واGـتضمن

sالعام للحكومة Xاألم Xتعي

يقريقرّرون ما يأتي :رون ما يأتي :

اGادة األولى :اGادة األولى :  تـطبـيقـا ألحكـام اGادة 49 من اGـرسوم
التّـنفـيذيّ رقم 09 - 393 اGؤرّخ في 7 ذي احلـجة عام 1430
اGوافق 24 نـوفـمبـر سـنة 2009 واGذكـور أعالهs يحـدد عدد
اGناصب العليـا للممارسX الطبيX العامX في الصحة

العمومية وفقا للملحق اGرفق بهذا القرار.

اGـاداGـادّة ة 2 :  يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســمـيّـة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــــرّر بـــــاجلــــزائـــــر في 2 رجب عـــــام 1434 اGـــــوافق 12
مايو سنة 2013.

عن األمX العام للحكومةعن األمX العام للحكومة
وبتفويض منهوبتفويض منه

اGدير العام للوظيفة العموميةاGدير العام للوظيفة العمومية
بلقاسم بوشمالبلقاسم بوشمال

وزير اGاليةوزير اGالية
كر جوديكر جودي

وزير الصحة والسكان وإصالحوزير الصحة والسكان وإصالح
اGستشفياتاGستشفيات

عبد العزيز زياريعبد العزيز زياري
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مكان النشاطمكان النشاطاGنصب العالياGنصب العالي

بلدية تضم أقل من 90.000 نسمة

بـلـديـة تـضم أكـثر من 90.000 نـسـمـة والـتي
تــتــضــمن عــلى األقل عــيــادتــX مــتـعــددتي

اخلدمات وست (6) قاعات للعالج

في كل مـؤسسة عـموميـة للصـحة اجلوارية
تضمن االستعجاالت الطبية اجلراحية

في كل مصلحة لألوبئة والطب الوقائي :
sواحد (1) في كل وحدة فحص مدرسي -

- واحـــــد (1) فـي كـل وحــــــدة لــــــلــــــصــــــحــــــة في
sاجلامعة

- واحـــــد (1) فـي كل وحــــــدة "األم والـــــطــــــفل"
والتنظيم العائلي

في كل مؤسسة عمومية للصحة اجلوارية

في كل مـصــلـحــة لألوبـئــة والـطب الــوقـائي
مكلفة بصحة الفم في الوسط اGدرسي

في كل مؤسسة عمومية للصحة اجلوارية

في كل عيادة متعددة اخلدمات

في كل هـــيــكل لــلـــصــحــة يــتـــوفــر عــلى األقل
Xعام Xارسª (4) على أربعة

sفي كل عيادة متعددة اخلدمات
فـي كل هــيـــكل لــلـــعالج يــتـــوفــر عــلـى عــيــادة
جــراحـة األســنــان وعــلـى أربــعـة (4) جـراحي

أسنان على األقل

في كل مـــؤســســـة عـــمــومـــيـــة اســتـــشـــفــائـــيــة
صنف أ وب

في كل مـــؤســســـة عـــمــومـــيـــة اســتـــشـــفــائـــيــة
صنف ج

في كل مؤسسة عمومية استشفائية

في كل مؤسسة استشفائية متخصصة

طبيب منسق

جراح أسنان منسق

صيدلي منسق

طبيب رئيس وحدة

جراح أسنان
رئيس وحدة

طبيب منسق

صيدلي منسق

صيدلي منسق

اGؤسساتاGؤسسات

اGؤسسات العمومية للصحةاGؤسسات العمومية للصحة
اجلواريةاجلوارية

اGؤسسات العموميةاGؤسسات العمومية
االستشفائيةاالستشفائية

اGؤسسات االستشفائيةاGؤسسات االستشفائية
اGتخصصةاGتخصصة

اGلحقاGلحق

العدد العدد 

1

2

1

3

1

1

2

1

1

1

2

1

2

2
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11 شو شوّال عام ال عام 1434 هـ هـ

18 غشت  سنة  غشت  سنة 2013  م م

قــــــــــــرار وزاري مرار وزاري مــــــــــــشــــــــــــتــــــــــــرك مرك مــــــــــــؤرخ في ؤرخ في 2 رجب ع رجب عــــــــــــام ام 1434
اGاGـوافق وافق 12  م  مـايايــــو سو ســــنـة ة s  s2013  يــحـدد عــدد اGــنـاصبيــحـدد عــدد اGــنـاصب

العليا ألسالك النفسانيX للصحة العموميةالعليا ألسالك النفسانيX للصحة العمومية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 sالعام للحكومة Xإن األم
 sاليةGووزير ا

sستشفياتGووزير  الصحة والسكان وإصالح ا
- �ـقتـضى اGـرسـوم الـرّئاسيّ رقم 07 - 307 اGـؤرّخ
في 17 رمـضـان عام 1428 اGـوافق 29 سـبـتمـبـر سـنة 2007
الـذي يــحـدّد كـيــفـيـات مــنح الـزيــادة االسـتـداللــيـة لــشـاغـلي

sؤسسات واإلدارات العموميةGناصب العليا في اGا
- و�ــــــقـــــتــــــضى اGــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 12 - 326
اGـؤرّخ في 17 شـوّال عـام 1433 اGـوافق 4 ســبــتـمــبـر ســنـة

sأعضاء احلكومة Xتضمن تعيG2012  وا

- و�ــــقـــتــــضى اGــــرســــوم الـــتّــــنــــفـــيــــذيّ رقم 97 - 465
اGـؤرّخ في 2 شـعــبــان عـام 1418 اGـوافق 2 ديـســمــبـر ســنـة
1997 الـذي يـحـدد قـواعـد إنـشـاء اGـؤسـسـات االسـتـشـفـائـية

sتممGا sتخصصة وتنظيمها وسيرهاGا
- و�ــــقـــتــــضى اGــــرســــوم الـــتّــــنــــفـــيــــذيّ رقم 97 - 467
اGـؤرّخ في 2 شـعــبــان عـام 1418 اGـوافق 2 ديـســمــبـر ســنـة
1997 الـــذي يــحـــدد قــواعــد إنـــشــاء اGـــراكــز االســتـــشــفـــائــيــة

sتممGا sاجلامعية وتنظيمها وسيرها
- و�ــــقـــتــــضى اGــــرســــوم الـــتّــــنــــفـــيــــذيّ رقم 07 - 140
اGــــؤرّخ في 2 جـــمـــادى األولى عـــام 1428 اGــــوافق 19 مـــايـــو
ســـنــة 2007 واGـــتـــضـــمـن إنـــشـــاء اGـــؤســـســـات الـــعـــمـــومـــيــة
االسـتـشـفـائـيـة واGـؤسـسـات الـعـمـومـيـة لـلـصـحـة اجلـواريـة

sتممGعدّل واGا sوتنظيمها وسيرها

- و�ــــقـــتــــضى اGــــرســــوم الـــتّــــنــــفـــيــــذيّ رقم 09 - 240
اGــؤرّخ في 29  رجب عــام 1430 اGــوافق 22 يـــولـــيـــو ســـنـــة
XـــوظـــفــGـــتـــضــمـن الــقـــانـــون األســـاسي اخلـــاص بــاG2009 وا

اGـنتمX ألسالك النفـسانيX للـصحة العمـوميةs ال سيما
sادة 40 منهGا

- و�ــقـتـضـي اGـرسـوم الــرئـاسي اGـؤرّخ في 7 ربـيع
الـثاني عام 1423 اGوافق 18 يونـيو سـنة 2002 واGـتضمن

sالعام للحكومة Xاألم Xتعي

يقريقرّرون ما يأتي :رون ما يأتي :

اGادة األولى :اGادة األولى :  تـطبـيقـا ألحكـام اGادة 40 من اGـرسوم
الـــتّــنــفــيــذيّ رقم 09 - 240 اGــؤرّخ في 29  رجب عــام 1430
اGــوافق 22 يــولــيــو ســنـة 2009 واGــذكــور أعالهs يــحــدد عـدد
اGـنـاصب الـعـلـيـا ألسالك الـنـفسـانـيـX لـلـصـحـة الـعـمـومـية

وفقا للملحق اGرفق بهذا القرار.

اGـاداGـادّة ة 2 :  يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســمـيّـة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــــرّر بـــــاجلــــزائـــــر في 2 رجب عـــــام 1434 اGـــــوافق 12
مايو سنة 2013.

عن األمX العام للحكومةعن األمX العام للحكومة
وبتفويض منهوبتفويض منه

اGدير العام للوظيفة العموميةاGدير العام للوظيفة العمومية
بلقاسم بوشمالبلقاسم بوشمال

وزير اGاليةوزير اGالية
كر جوديكر جودي

وزير الصحة والسكان وإصالحوزير الصحة والسكان وإصالح
اGستشفياتاGستشفيات

عبد العزيز زياريعبد العزيز زياري

اGالحظةاGالحظةاGنصب العالياGنصب العالي

لكل مركز استشفائي جامعي

لكل مؤسسة اسـتشفائية متخصصة في
األمراض العقلية

لكل مؤسسة استشفائية متخصصة
لـكـل مـؤســسـة اســتـشــفــائـيــة مـتــخـصــصـة

(مركز مكافحة السرطان)

لكل مؤسسة عمومية استشفائية

لكل مؤسسة عمومية للصحة اجلوارية

نـفسـاني منـسق لـلصـحة
العمومية

نـفسـاني منـسق لـلصـحة
العمومية

نـفسـاني منـسق لـلصـحة
العمومية

نـفسـاني منـسق لـلصـحة
العمومية

اGؤسساتاGؤسسات

اGراكز االستشفائية اجلامعية

اGـــــــؤســـــــســــــــات االســـــــتــــــــشـــــــفــــــــائـــــــيـــــــة
اGتخصصة

اGؤسسات العمومية االستشفائية 

اGــــؤســـســـات الـــعــــمـــومـــيـــة لــــلـــصـــحـــة
اجلوارية

اGلحقاGلحق

العدد العدد 

2

2

1
2

1

1



قــــــــــــرار وزاري مرار وزاري مــــــــــــشــــــــــــتــــــــــــرك مرك مــــــــــــؤرخ في ؤرخ في 2 رجب ع رجب عــــــــــــام ام 1434
اGاGـوافق وافق 12  م  مـايايــــو سو ســــنـة ة s  s2013  يــحـدد عــدد اGــنـاصبيــحـدد عــدد اGــنـاصب
الـعــلــيـا لــسـلـك الـفــيـزيــائــيـX الــطـبــيــX في الـصــحـةالـعــلــيـا لــسـلـك الـفــيـزيــائــيـX الــطـبــيــX في الـصــحـة

العموميةالعمومية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 sالعام للحكومة Xإن األم
 sاليةGووزير ا

sستشفياتGووزير  الصحة والسكان وإصالح ا
- �ـقتـضى اGـرسـوم الـرّئاسيّ رقم 07 - 307 اGـؤرّخ
في 17 رمـضـان عام 1428 اGـوافق 29 سـبـتمـبـر سـنة 2007
الـذي يــحـدّد كـيــفـيـات مــنح الـزيــادة االسـتـداللــيـة لــشـاغـلي

sؤسسات واإلدارات العموميةGناصب العليا في اGا
- و�ــــــقـــــتــــــضى اGــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 12 - 326
اGـؤرّخ في 17 شـوّال عـام 1433 اGـوافق 4 ســبــتـمــبـر ســنـة

sأعضاء احلكومة Xتضمن تعيG2012  وا

- و�ــــقـــتــــضى اGــــرســــوم الـــتّــــنــــفـــيــــذيّ رقم 97 - 465
اGـؤرّخ في 2 شـعــبــان عـام 1418 اGـوافق 2 ديـســمــبـر ســنـة
1997 الـذي يـحـدد قـواعـد إنـشـاء اGـؤسـسـات االسـتـشـفـائـية

sتممGا sتخصصة وتنظيمها وسيرهاGا
- و�ــــقـــتــــضى اGــــرســــوم الـــتّــــنــــفـــيــــذيّ رقم 97 - 467
اGـؤرّخ في 2 شـعــبــان عـام 1418 اGـوافق 2 ديـســمــبـر ســنـة
1997 الـــذي يــحـــدد قــواعــد إنـــشــاء اGـــراكــز االســتـــشــفـــائــيــة

sتممGا sاجلامعية وتنظيمها وسيرها
- و�ــــقـــتــــضى اGــــرســــوم الـــتّــــنــــفـــيــــذيّ رقم 07 - 140
اGــــؤرّخ في 2 جـــمـــادى األولى عـــام 1428 اGــــوافق 19 مـــايـــو
ســـنــة 2007 واGـــتـــضـــمـن إنـــشـــاء اGـــؤســـســـات الـــعـــمـــومـــيــة
االسـتـشـفـائـيـة واGـؤسـسـات الـعـمـومـيـة لـلـصـحـة اجلـواريـة

sتممGعدّل واGا sوتنظيمها وسيرها

- و�ــــقـــتــــضى اGــــرســــوم الـــتّــــنــــفـــيــــذيّ رقم 10 - 178
اGؤرّخ في 25  رجب عام 1431 اGوافق 8 يولـيو سنة 2010
XـنتـمGا XـوظفـGتـضـمن القـانون األسـاسي اخلـاص باGوا
sفي الــصـحـة العـمومـية Xالـطـــبـيــ Xلـسلــك الفـيزيـائيـ

sادة 25 منهGال سيما ا
- و�ــقـتـضـي اGـرسـوم الــرئـاسي اGـؤرّخ في 7 ربـيع
الـثاني عام 1423 اGوافق 18 يونـيو سـنة 2002 واGـتضمن

sالعام للحكومة Xاألم Xتعي

يقريقرّرون ما يأتي :رون ما يأتي :

اGادة األولى :اGادة األولى :  تـطبـيقـا ألحكـام اGادة 25 من اGـرسوم
الــتّـــنـــفــيـــذيّ رقم 10 - 178 اGــؤرّخ في 25 رجب عــام 1431
اGــوافق 8 يــولـــيــو ســـنــة 2010 واGــذكـــور أعالهs يـــحــدد عــدد
اGنـاصب العـليـا لسلـك الفيـزيائـيX الـطبـيX في الـصحة
الـعمومية في كل مؤسـسة عموميـة للصحة وفـقا للملحق

اGرفق بهذا القرار.

اGـاداGـادّة ة 2 :  يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســمـيّـة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــــرّر بـــــاجلــــزائـــــر في 2 رجب عـــــام 1434 اGـــــوافق 12
مايو سنة 2013.

عن األمX العام للحكومةعن األمX العام للحكومة
وبتفويض منهوبتفويض منه

اGدير العام للوظيفة العموميةاGدير العام للوظيفة العمومية
بلقاسم بوشمالبلقاسم بوشمال

وزير اGاليةوزير اGالية
كر جوديكر جودي

وزير الصحة والسكان وإصالحوزير الصحة والسكان وإصالح
اGستشفياتاGستشفيات

عبد العزيز زياريعبد العزيز زياري

اGالحظةاGالحظةاGنصب العالياGنصب العالي

في كل مصلحة للمعاجلة باألشعة

في كل مصلحة للطب النووي

في كل مصلحة للتصوير الطبي

فيزيائي طبي رئيس وحدة

اGؤسسةاGؤسسة

اGؤسسات العمومية للصحة

اGلحقاGلحق

ا9طبعة الرسميا9طبعة الرسميّة3  ة3  حي البسات3W بئر مراد رايس3 ص.ب حي البسات3W بئر مراد رايس3 ص.ب 376 - اجلزائر - محطة - اجلزائر - محطة
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