
العدد العدد 44
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 9  ذو القعدة عام   ذو القعدة عام 1434 هـهـ
اGوافق اGوافق 15 سبتمبر سنة سبتمبر سنة 2013 م

اإلدارة والتّحرير
األمانة العاماألمانة العامّة للحكومةة للحكومة

WWW.JORADP.DZ

الطّبع واالشتراك
اGطبعة الراGطبعة الرّسميسمّية

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

021.65.64.63

الفاكس 021.54.35.12 
ح.ج.ب  50-3200  اجلزائر

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

مـرســــوم رئـــاسي رقم 13 - 310  مــؤرخ في 5 ذي الــقـعــدة عـام 1434 اGـوافق 11 ســبـتـمــبـر سـنـة r2013  يــتـضـمن  إنــهـاء مـهـام
رئيس اجمللس الدستوري.............................................................................................................................

مـرســــوم رئـــاسي رقم 13 - 311  مــؤرخ في 5 ذي الــقـعــدة عـام 1434 اGـوافق 11 ســبـتـمــبـر سـنـة r2013  يــتـضـمن  إنــهـاء مـهـام
وزير الشؤون اخلارجية................................................................................................................................
 مـرســوم رئـاسي رقم 13 -  312 مـؤرخ في 5 ذي الــقـعــدة عـام 1434 اGـوافق 11 ســبـتـمــبـر سـنـة r2013 يـتـضــمن تـعـيــX أعـضـاء
احلكومة......................................................................................................................................................
rوزيـر Xيـتـضـمن تـعـيـ r2013 ـوافق 11 ســبـتـمــبـر سـنـةGمـرســوم رئــاسي رقم 13 -  313 مـؤرخ في 5 ذي الـقــعــدة عــام 1434 ا
أمX عام للحكومة.......................................................................................................................................
مـرسوم تـنفيذي رقم 13 - 302 مؤرّخ في 24 شوّال عام 1434 اGوافق 31 غشـت سنة r2013 يتـضمن نـقل اعتمـاد في ميـزانية
تسيير وزارة اGوارد اGائية..........................................................................................................................
مـرسوم تـنفيذي رقم 13 - 303 مؤرّخ في 24 شوّال عام 1434 اGوافق 31 غشـت سنة r2013 يتـضمن نـقل اعتمـاد في ميـزانية
تسيير وزارة العمل والتشغيل والضمان االجتماعي........................................................................................
مــرســوم تــنــفــيـذي رقم 13 - 304 مـؤرّخ في 24 شــوّال عـام 1434 اGـوافق 31 غــشـت ســنـة r2013 يــتــضــمن الــتــصـريـح بـاGــنــفــعـة
الــعـمـومـيـة لــلـعـمـلـيــة اGـتـعـلـقــة بـأشـغـال حـمــايـة الـشـريط الــسـاحـلي الـغــربي (مـنـتـزه وشـاطـىء ومـسـابح طـبـيــعـيـة لـبـاب
الوادي)......................................................................................................................................................
مــرســوم تــنــفــيـذي رقم 13 - 305 مـؤرّخ في 24 شــوّال عـام 1434 اGـوافق 31 غــشـت ســنـة r2013 يــتــضــمن الــتــصـريـح بـاGــنــفــعـة
العمومية للعملية اGتعلقة بأشغال حماية وتهيئة الشريط الساحلي (منتزه وشاطىء خليج اجلزائر) الشطر األول.....

مراسيم فرديمراسيم فرديّة
مـرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1434 اGوافق 11 سبتمبر سنة r2013 يتضمن إنهاء مهام والة..........
مـرسـوم رئاسي مؤرّخ في 5 ذي القـعدة عام 1434 اGوافق 11 سبـتمبـر سنة r2013 يتـضـمن إنهـاء مهـام سفـيرين
فوق العادة ومفوضX للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية...........................................................
مــرسـوم رئـاسي مـؤرّخ في 5 ذي الـقـعـدة عـام 1434 اGـوافق 11 سـبــتـمـبـر سـنـة r2013 يــتـضـمن إنـهــاء مـهـام اGـديـر
العام للصندوق الوطني للتجهيز من أجل التنمية...................................................................................
مـرسـوم رئـاسي مؤرّخ في 5 ذي القـعـدة عام 1434 اGـوافق 11 سـبـتمـبـر سـنة r2013 يـتـضـمن إنـهاء مـهـام رئـيـسة
مجلس سلطة ضبط البريد واGواصالت السلكية والالسلكية.....................................................................

قرارات5 مقرقرارات5 مقرّرات5 آراءرات5 آراء

وزارة الداخلية واجلماعات احملليةوزارة الداخلية واجلماعات احمللية
قـرار مؤرخ في 13 رمضـان عام 1434 اGوافق 21 يولـيو سنة r2013 يـتضمن اعـتمـاد احلزب السـياسي اGـسمى "حزب الـنصر
الوطني"....................................................................................................................................................

قـــرار مؤرّخ في 29 رمضـان عام 1434 اGوافق 7 غشـت سنة r2013 يتـضـمن اعتـماد احلـزب الـسيـاسي اGـسمى "مـنـبر جـزائر
الغد"..........................................................................................................................................................

قــــرار مــؤرّخ في 29 رمــضــان عــام 1434 اGـــوافق 7 غــشـت ســنـة r2013 يــتــضــمن اعــتـــمــاد احلــزب الــســيــاسـي اGــســمى "احلــركــة
........................................................................................................................."Xالوطنية للعمال اجلزائري
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فهرس (تابع)فهرس (تابع)
قــــرار مــؤرّخ في 29 رمــضــان عــام 1434 اGـوافق 7 غــشـت ســنـة r2013 يــتــضـمـن اعــتــمـاد احلــزب الــســيــاسي اGــســمى " الــبــديل
للتغيير "...................................................................................................................................................

وزارة الفالحة وزارة الفالحة والتنمية الريفيةوالتنمية الريفية

قـرار مؤرخ في23 شـوّال عام 1433 اGوافق 10 سـبتـمـبر سـنة r 2012 يتـضمّن تـعيـX أعضـاء الـلجـنة الـوطنـية حلـمايـة األنواع
احليوانية اGهددة باالنقـراض.......................................................................................................................

XرشحGيـحدّد كيفيات إعالن الـترشح ومعايير اخـتيار ا r2012 وافق 11  نوفمـبر سنةGقرار مؤرخ في 26  صفر عام 1433 ا
المتياز األراضي الفالحية واألمالك السطحية التابعة لألمالك اخلاصة للدولةr اGتوفرة........................................

وزارة التضامن الوطني وزارة التضامن الوطني واألسرة وقضايا اKرأةواألسرة وقضايا اKرأة

قــــرار وزاري مـــشـــتـــرك مـــؤرّخ فـي 21  جــمــــادى األولى عـــام 1434 اGـــوافق 3 أبــريـل ســنــة r2013 يــحـــدّد الـــتــنـــظـــيم الـــداخــلي
............................................................................XسنGتخصصة وهياكل استقبال األشخاص اGللمؤسسات ا

وزارة العمل والتشغيل وزارة العمل والتشغيل والضمان االجتماعيوالضمان االجتماعي

قـرار مؤرّخ في 18  محـرّم عام 1434 اGوافق 2 ديسمـبر سنــة r2012 يـتضـمّن تعيـX أعضـاء مجلس إدارة الـصنـدوق الوطني
Gعادلة اخلدمات االجتماعية.........................................................................................................................

قــرار مـؤرخ في 17 ربــيع الـثــاني عـام 1434 اGـوافق 28 فـبــرايـر ســنـة r2013 يـتــضـمن ســحب اعـتــمـاد عــون اGـراقـبــة لـلــضـمـان
االجتماعي..................................................................................................................................................

قـــرار مـــؤرخ في 17 ربــيـع الــثـــاني عــام 1434 اGـــوافق 28 فـــبــرايـــر ســنــة r2013 يـــتـــضــمـن اعــتـــمــاد أعـــوان اGـــراقــبـــة لـــلــضـــمــان
االجتماعي..................................................................................................................................................

وزارة الصحة والسكان وزارة الصحة والسكان وإصالح اKستشفياتوإصالح اKستشفيات
قـرار وزاري مـشـترك مـؤرّخ في 15 ربـيع الـثـاني عام 1434 اGـوافق 26  فـبـرايـر سـنة r2013 يـحدّد كـيـفـيـات تـنـظـيم الـتـكوين
اGتخصص قبل الترقية إلى رتبة متصرف مصالح الصحة ومدته ومحتوى برنامجه.........................................

قرار وزاري مـشترك مؤرخ في 25 جمـادى األولى عام 1434  اGوافق 7 أبريـل سنة r2013 يـحدد كيفيـات تنظيم الـتكوين بعد
اإلدماج في رتبة عون طبي في التخدير واإلنعاش ومحتوى برنامجه.................................................................

قرار وزاري مـشترك مؤرخ في 25 جمـادى األولى عام 1434  اGوافق 7 أبريـل سنة r2013 يـحدد كيفيـات تنظيم الـتكوين بعد
اإلدماج في رتبة قابلة ومحتوى برنامجه.......................................................................................................

قــــرار وزاري مــشــتـــرك مــؤرّخ في 3  جــمـــادى الــثــانـــيــة عــام 1434 اGـوافــق 14  أبــريـل ســنـة r2013 يــحــدّد قــائــمــة اإليــرادات
والنفقات حلساب التخصيص اخلاص رقم 138-302 الذي عنوانه "صندوق مكافحـة السرطان".................................

قـــرار وزاري مـشتــرك مؤرّخ في 9  رجب عـام 1434 اGوافــق 19  مايـو سنة r2013 يـحدّد كـيفيـات متـابعــة وتـقيــيم حســاب
التخصـيص اخلــاص رقم 138-302  الذي عنوانه "صندوق مكافحـة السرطان".......................................................
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مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة
مـرســوم رئـــاسي رقم مـرســوم رئـــاسي رقم 13 -  - 310  مــؤرخ في   مــؤرخ في 5 ذي الـقـعدة ذي الـقـعدة
1434 اGوافق  اGوافق 11  سـبـتمـبر سـنة سـبـتمـبر سـنة r2013  يـتضمنr  يـتضمن عام عام 

إنهاء مهام رئيس اجمللس الدستوري.إنهاء مهام رئيس اجمللس الدستوري.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

rإنّ رئيس اجلمهورية

- بـــنــــاء عــــلى الــــدســـــتـــور r الســـيـــمـــا اGـــواد  77 - 8
rو78 - 1 و  164  منه

- و�ــــــقـــــتــــــضى اGــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 99 - 240
اGؤرخ في 17 رجب  عـــــام 1420 اGوافق 27 أكتـوبر سنة
1999 و اGـــتـــعــلـق بــالـــتـــعـــيــX فـي الــوظـــائــــف  اGـــدنـــيــــــة

rوالعسكرية للدولة

- وبـــــعـــــد االطــــالع عــــلـى اGــــــرســـــوم الــــــرئـــــاســي
رقـم 12 -154 اGـــــــــؤرخ في 6  جـــــــــمــــــــادى األولـى عــــــــام 1433
اGـوافق 29 مـارس سـنة 2012 و اGـتـضـمن   تـعـيـX الـسـيد

rرئيسا للمجلس الدستوري rالطيب بلعيز

 يرسم ما يأتي : يرسم ما يأتي :

rـادة األولى : تـنـهى مـهـام الـسـيـد  الـطـيب  بـلـعـيـزGـادة األولى : اGا 
بـــصـــفــته رئـــيـــســا  لـــلـــمــجـــلس الـــدســتـــوريr إلحـــالــتـه عــلى

التقاعد  بناء على طلبه. 

اGـادة اGـادة 2 : : يـنشـر هـذا اGـرسـوم في اجلريـدة الـرسـمـية
للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.

حـرر بــاجلـــزائـر فـي 5 ذي الـقــعــدة عـام 1434 اGـوافق
11 سبتمبر سنة 2013.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرســوم رئـــاسي رقم مـرســوم رئـــاسي رقم 13 -  - 311  مــؤرخ في   مــؤرخ في 5 ذي الـقـعدة ذي الـقـعدة
1434 اGوافق  اGوافق 11  سـبـتمـبر سـنة سـبـتمـبر سـنة r2013  يـتضمنr  يـتضمن عام عام 

إنهاء مهام وزير الشؤون اخلارجية.إنهاء مهام وزير الشؤون اخلارجية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

rإنّ رئيس اجلمهورية 
- بناء على الـدسـتورr السيما اGادتان 77 - 8

rو79   (الفقرة األولى) منه

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

rأعضاء احلكومة Xتضمن تعيG2012 وا

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

rــادة األولى : تــنــهى مــهــام الــســيــد  مــراد مــدلــسيGــادة األولى : اGا 
بــصــفــته وزيــرا لــلــشــؤون اخلــارجــيــةr لــتــكــلــيـفـه بــوظــيــفـة

أخرى. 

اGـادة اGـادة 2 : : يـنشـر هـذا اGـرسـوم في اجلريـدة الـرسـمـية
للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.

حـرر بــاجلـــزائـر فـي 5 ذي الـقــعــدة عـام 1434 اGـوافق
11 سبتمبر سنة 2013.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 مــرســوم رئــاسي رقم  مــرســوم رئــاسي رقم 13 -   -  312 مــؤرخ في  مــؤرخ في 5 ذي الــقــعــدة ذي الــقــعــدة
عـام عـام 1434 اGـوافق  اGـوافق 11  سـبـتـمـبـر سـنة سـبـتـمـبـر سـنة r r2013 يـتـضمنيـتـضمن

تعيX أعضاء احلكومة.تعيX أعضاء احلكومة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

rوزير الدفاع الوطني rإنّ رئيس الـجمهوريـة

- بــنـاء عـلى الــدسـتــورr ال سـيّـمــا اGـادتـان  77 (5 و8)
 rو79  (الفقرة األولى) منه

- و�قـتـضى اGـرسـوم الـرئـاسي رقم 12-326 اGـؤرخ
في 17 شــوّال  عــام 1433 اGــوافق 4 ســبـــتــمــبــر ســنــة 2012

rأعضاء احلكومة Xتضمن تعيGوا

 - و�ـقتـضى اGرسـوم الرئـاسي  اGؤرخ في 7 ربيع
الـثاني عام 1423 اGوافق 18 يونـيو سـنة 2002 واGـتضمن

rأمينا عاما للحكومة rالسيد أحمد نوي Xتعي

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اGادة األولى :اGادة األولى :  تعX السيدات والسادة  :
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عبد اGالك سالل...........................
الطيب بلعيز...............................
الفريق صالح أحمد قايد................
رمطان لعمامرة...........................
الطيب لوح.................................
كر� جودي .................................
يوسف يوسفي............................
عمارة بن يونس...........................
عبد الوهاب نوري........................
بوعبد الله غالم الله .....................
محمد الشريف عباس ..................
محمد الغازي ..............................
حسX نسيب ..............................
عمار غول ...................................
فاروق شيعلي..............................
عبد اجمليد تبون............................
دليلة بوجمعة..............................
عبد القادر مساهل........................
عبد اللطيف بابا أحمد..................
محمد مباركي.............................
خليدة تومي................................
نورالدين بدوي............................
سعاد بن جاب اللّه........................
مصطفى بن بادة..........................
محمود خذري..............................
محمد بن مرادي...........................
عبد اGالك بوضياف......................
محمد تهمي.................................
الزهراء دردوري...........................
محمد أمX حاج سعيد..................
سيد أحمد فروخي........................
مجيد بوقرة................................
محمد جالب.................................

وزيرا أول 
وزيرا للدولةr وزيرا للداخلية واجلماعات احمللية

نائب وزيرالدفاع الوطنيr رئيس أركان اجليش الوطني الشعبي
وزيرا للشؤون اخلارجية

وزيرا للعدلr حافظا لألختام
وزيرا للمالية

وزيرا للطاقة واGناجم
وزيرا للتنمية الصناعية وترقية االستثمار

وزيرا للفالحة والتنمية الريفية
وزيرا للشؤون الدينية واألوقاف

وزيرا للمجاهدين
وزيرا لدى الوزير األولr مكلفا بإصالح اخلدمة العمومية

وزيرا للموارد اGائية
وزيرا للنقل

وزيرا لألشغال العمومية
وزيرا للسكن والعمران واGدينة

وزيرة للتهيئة العمرانية والبيئة
وزيرا لالتصال

وزيرا للتربية الوطنية
وزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي

وزيرة للثقافة
XهنيGوزيرا للتكوين والتعليم ا

وزيرة للتضامن الوطني واألسرة وقضايا اGرأة
وزيرا للتجارة

وزيرا للعالقات مع البرGان
وزيرا للعمل والتشغيل والضمان االجتماعي
وزيرا للصحة والسكان وإصالح اGستشفيات

وزيرا للشباب والرياضة
وزيرة للبريد وتكنولوجيات اإلعالم واالتصال

وزيرا للسياحة والصناعة التقليدية
وزيرا للصيد البحري واGوارد الصيدية

وزيرا منتدبا لدى وزير الشؤون اخلارجيةr مكلفا بالشؤون اGغاربية واإلفريقية
وزيرا منتدبا لدى وزير اGاليةr مكلفا باGيزانية.

اGـادة اGـادة 2 :  :  تلـغى جـميع  األحـكـام اخملالـفـة  لـهذا اGـرسـومr ال سيـمـا اGرسـوم الـرئاسي رقم 12-326 اGـؤرخ في 17 شـوّال
عام 1433 اGوافق 4 سبتمبر سنة 2012 واGتضمن تعيX أعضاء احلكومة.

اGادة اGادة 3 : : ينشر هذا اGرسوم في اجلريدة الرّسميّة للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبية.

حرّر باجلزائر فـي 5 ذي القعدة عام 1434 اGوافق 11 سبتمبر سنة 2013.
عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة
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مـــرســوم رئـــاسي رقم مـــرســوم رئـــاسي رقم 13 -   -  313 مــؤرخ في  مــؤرخ في 5 ذي الـــقـــعــدة ذي الـــقـــعــدة

عـام عـام 1434 اGـوافق  اGـوافق 11  سـبـتـمـبـر سـنة سـبـتـمـبـر سـنة r r2013 يـتـضمنيـتـضمن

تعيX وزيرr أمX عام للحكومة.تعيX وزيرr أمX عام للحكومة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

rإنّ رئيس اجلمهورية

- بــنـــاء عــلى الـــدســـتـور r الســـيــمـا اGــادتـان  77 - 8

rو78 - 5  منه

- و�ــقـتـضـى اGـرسـوم الــرئـاسي اGـؤرخ في 7 ربـيع

الـثاني عام 1423 اGوافق 18 يونـيو سـنة 2002 واGـتضمن

rالعام للحكومة Xاألم Xتعي

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

 اGادة األولى : اGادة األولى : يعX السـيد أحمد نوي وزيراr أمينا

عاما للحكومة.

اGـادة اGـادة 2 : : يـنشـر هـذا اGـرسـوم في اجلريـدة الـرسـمـية

للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.

حـرر بــاجلـــزائـر فـي 5 ذي الـقــعــدة عـام 1434 اGـوافق

11 سبتمبر سنة 2013.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـــرسـوم تـنــفـيـذي رقم مـــرسـوم تـنــفـيـذي رقم 13 -  - 302 مـؤر مـؤرّخ في خ في 24 شـو شـوّال عـامال عـام

1434 اGــوافق  اGــوافق 31 غـــشت ســـنـــة  غـــشت ســـنـــة r2013 يـــتـــضــــمن نـــقلr يـــتـــضــــمن نـــقل

اعتماد في ميزانية تسيير وزارة اGوارد اGائية.اعتماد في ميزانية تسيير وزارة اGوارد اGائية.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

rإنّ الوزير األول

rاليةGبناء على تقرير  وزير ا  -

-  وبـــنــاء عــلى الـــدســتــورr ال ســيّـــمــا اGــادّتــان 85 - 3

rو125 ( الفقرة 2 ) منه

- و�ـــــقـــــتــــضـى الـــــقــــانـــــون رقم 84 -17 اGـــــؤرخ في 8

شـــوال عــام 1404 اGــوافق 7 يــولـــيــو ســـنــة 1984 واGـــتـــعــلق

r تمّمGعدّل واGا rاليةGا Xبقوان

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 12-12 اGــــؤرخ في 12

صـفر عام 1434 اGوافق 26 ديسـمبـر سنة 2012 واGـتضمن

r2013 الية لسنةGقانون ا

- و�ـقتـضى اGرسوم الـتنـفيذي رقــم 13-54 اGؤرخ

في 11 ربـيع األول عام 1434 اGـوافق 23 يـنـايـر سـنة 2013

واGتـضمن تـوزيـع االعتـمــادات اخملصـــصة لـوزير اGوارد

اGـائــيـة مـن مـيـزانــيـة الــتـســيـيــــر �ـوجب قــانـــون اGــالـيـة

r2013 لسنة

rوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم  ما يأتي :يرسم  ما يأتي : 

اGــاداGــادّة األولى :ة األولى :  يـلـــغــى مــن مــيـزانــيــــة ســـنــة 2013

اعـتـمــاد قـدره ملـيونـا دينار (2.000.000 دج) مـقـــيّــد فـي

مـيــزانـيـة تـسـيــيـر وزارة اGـوارد اGــائـيـة وفـي الـبـاب رقم

34-04 " اإلدارة اGركزية - التكاليف اGلحقة".

اGـــــاداGـــــادّة ة 2 : :  يـــــخـــــــصــــص Gــــيــــزانــــيـــــــة ســـــنــــــة 2013

اعتـمــــاد قــــدره مليونا دينار (2.000.000 دج)  يـقــــيّــــد

في ميـزانيــة تسـييــر وزارة اGوارد اGـائيـة وفي األبواب

اGبينة في اجلدول اGلحق بهذا اGرسوم.

اGــــاداGــــادّة ة 3 : :  يــــكـــــلـــــف وزيــــــــر الـــــمــــــالــــيــــــة ووزيــــــر

اGـــوارد اGــائــيـــةr كلّ فــيـــــمـــا يـــخــــصّـــهr بـــتـــنــفــــيــــذ هــــذا

الـــمـــرســـــوم الـــذي يـــنــــشـــر فــي الـــجــــريـــدة الـــرّســـمــيّـــة

لــــلــــــجـــــمـــــهـــــوريـّـــــة الـــــجـــــزائــــــريـّـــــة الـــــدّيـــــمــــــقـــــراطـــــيـّـــــة

الـشـّـعبيّـة.

حـــرر بـــاجلـــزائــر في 24 شـــوّال عــام 1434 اGــوافق 31

غشت سنة 2013.

عبد اGالك ساللعبد اGالك سالل
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اجلدول اGلحقاجلدول اGلحق

االعتمادات اخملصصة (دج)االعتمادات اخملصصة (دج)العناويـــنالعناويـــنرقم األبوابرقم األبواب

01 -  31

02 -  31

03 -  33

02 -  34

475.000

655.000

1. 130.000

283.000

283.000

587.000

587.000

2. 000.000

2. 000.000

2. 000.000

2. 000.000

وزارة اGوارد اGائيةوزارة اGوارد اGائية

الفرع األولالفرع األول

فرع وحيدفرع وحيد

الفرع اجلزئي األولالفرع اجلزئي األول

اGصالح اGركزيةاGصالح اGركزية

العنوان الثالثالعنوان الثالث

وسائل اGصالحوسائل اGصالح

القسم األولالقسم األول

اGوظفون - مرتبات العملاGوظفون - مرتبات العمل

اإلدارة اGركزية - الراتب الرئيسي للنشاط .............................
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9 ذو القعدة عام  ذو القعدة عام 1434 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 844
15 سبتمبر  سنة سبتمبر  سنة 2013 م م

مـــرسـوم تـنــفـيـذي رقم مـــرسـوم تـنــفـيـذي رقم 13 -  - 303 مـؤر مـؤرّخ في خ في 24 شـو شـوّال عـامال عـام
1434 اGــوافق  اGــوافق 31 غـــشت ســـنـــة  غـــشت ســـنـــة r2013 يـــتـــضــــمن نـــقلr يـــتـــضــــمن نـــقل

اعــــتـــــمــــاد فـي مــــيـــــزانــــيـــــة تــــســـــيــــيـــــر وزارة الـــــعــــملاعــــتـــــمــــاد فـي مــــيـــــزانــــيـــــة تــــســـــيــــيـــــر وزارة الـــــعــــمل
والتشغيل والضمان االجتماعي.والتشغيل والضمان االجتماعي.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

rإنّ الوزير األول
rاليةGبناء على تقرير  وزير ا  -

-  وبـــنــاء عــلى الـــدســتــورr ال ســيّـــمــا اGــادّتــان 85 - 3
rو125 ( الفقرة 2 ) منه

- و�ــــقـــتــــضى الــــقــــانـــون رقم 84  - 17 اGــــؤرخ في 8
شـــوال عــام 1404 اGــوافق 7 يــولـــيــو ســـنــة 1984 واGـــتـــعــلق

r تمّمGعدّل واGا rاليةGا Xبقوان
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 12 - 12 اGــؤرخ في 12
صـفر عام 1434 اGوافق 26 ديسـمبـر سنة 2012 واGـتضمن

r2013 الية لسنةGقانون ا
- و�ــــقــــتــــضى اGــــرســــوم الــــتــــنـــفــــيــــذي رقــم 13 - 69
اGــــؤرخ في 11 ربــــيـع األول عـــام 1434 اGــــوافق 23 يــــنــــايـــر
سنة 2013 واGتضمن تـوزيع االعتمادات اخملصصة لوزير
الــعــمل والــتــشـغــيل والــضــمــان االجــتــمــاعي من مــيــزانــيـة

r2013 الية لسنةGالتسيير �وجب قانون ا
rوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم  ما يأتي :يرسم  ما يأتي : 

اGــاداGــادّة األولى :ة األولى :  يـلـــغــى مــن مــيـزانــيــــة ســـنــة 2013
اعتــمـاد قــــدره أربعـة عـشر مـليـون دينــار (14.000.000 دج)
مـقـــيّـــد فـــي مـيـزانـية تـســيـيـر وزارة الـعـمل والـتـشـغـيل
والـضـمان االجـتـماعي وفي الـباب رقم 37-12 "مـصاريف

تنظيم اGلتقى العربي للعمل".

اGـــــاداGـــــادّة ة 2 : :  يـــــخـــــــصــــص Gــــيــــزانــــيـــــــة ســـــنــــــة 2013
اعـــــتـــــــمــــــــاد قـــــــــدره أربــــــعـــــــة عـــــشـــــــر مـــــلـــــيـــــــون ديـــــنــــــار
(14.000.000 دج)  يـقـــــيّــــد فـي مـيـزانيــة تـسيـيـر وزارة
الـعـمل والـتـشغـيل والـضـمان االجـتـمـاعي وفي الـباب رقم

34-01  " تسديد النفقات".

اGــاداGــادّة ة 3 : :  يــكــلــــف وزيـــــر اGــالــيــــة ووزيـــــر الــعــمل
rكلّ فـــيــــمــا يــخــصّـه rوالــتــشـــغــيل والــضــمــان االجـــتــمــاعي
بـــتــــنــــفــــيــــذ هــــــذا اGــــرســـــوم الـــذي يــــنــــــشــــر فـي اجلــــريـــدة
الرّسميّـة للجمهوريّـة اجلزائريّـة الدّ�قراطيّـة الشّعبيّـة.

حـــرر بـــاجلـــزائــر في 24 شـــوّال عــام 1434 اGــوافق 31
غشت سنة 2013.

عبد اGالك ساللعبد اGالك سالل

مــرســوم تــنـفــيـذي رقم مــرســوم تــنـفــيـذي رقم 13 -  - 304 مـؤر مـؤرّخ في خ في 24 شـو شـوّال عـامال عـام
يـــــــتــــــــضـــــــمن  rيـــــــتــــــــضـــــــمن r2013 ــــــــوافق 31 غـــــــشـت ســـــــنـــــــة  غـــــــشـت ســـــــنـــــــةGــــــــوافق  اG1434 ا

الـتــصــريح بـاGــنـفــعــة الـعــمـومــيـة لــلـعــمــلـيــة اGـتــعـلــقـةالـتــصــريح بـاGــنـفــعــة الـعــمـومــيـة لــلـعــمــلـيــة اGـتــعـلــقـة
بـأشـغـال حـمـايـة الـشـريط الـسـاحـلي الـغـربي (مـنـتزهبـأشـغـال حـمـايـة الـشـريط الـسـاحـلي الـغـربي (مـنـتزه

وشاطىء ومسابح طبيعية لباب الوادي).وشاطىء ومسابح طبيعية لباب الوادي).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 rإنّ الوزير األول
rبناء على تقرير  وزير األشغال العمومية  -

- وبـــنـــاء عــلى الـــدســـتــورr ال ســـيـــمــا اGـــادتــان 85 - 3
 rو125 (الفقرة 2) منه

- و�ــــقـــــتــــضـى الــــقـــــانــــون رقم 91-11 اGــــؤرخ في 12
شـوال عام 1411 اGـوافق 27  أبـريل سـنة 1991 الـذي يـحدد
rـنفعة الـعموميةGـلكية من أجل اGتعلـقة بنزع اGالقواعـد ا

rتممGا
- و�ــــقـــــتــــضـى الــــقـــــانــــون رقم 01-13 اGــــؤرخ في 17
جـــــمــــــادى األولى عـــــام 1422 اGـــــوافق 7 غـــــشـت ســـــنـــــة 2001

rتضمن توجيه النقل البري وتنظيمهGوا
- و�ــــقـــــتــــضـى الــــقـــــانــــون رقم 01-14 اGــــؤرخ في 29
جــــمـــــادى األولى عــــام 1422 اGـــــوافق 19 غــــشـت ســــنــــة 2001
واGــتـعــلق بـتــنـظــيم حــركـة اGــرور عـبــر الـطــرق وسالمـتــهـا

rتممGعدل واGا rوأمنها
- و�ـــــقــــتـــــضى اGـــــرســــــوم الـــــرئــــــاسي رقم 12 - 325
اGـــؤرخ في 16 شـوال عـام 1433 اGـوافق 3 سـبـتـمـبـر سـنة

 rالوزير األول Xتضمن تعيG2012 وا

- و�ـــــقــــتـــــضى اGـــــرســــــوم الـــــرئــــــاسي رقم 12 - 326
اGـــؤرخ في 17 شـوال عـام 1433 اGـوافق 4 سـبـتـمـبـر سـنة

rأعضاء احلكومة Xتضمن تعيG2012 وا

- و�قـتـضى اGرسـوم التـنفـيذي رقم 93-186 اGؤرخ
rتممGا r1993 وافق 27 يولـيو سنةGفي 7 صـفر عام 1414 ا
الـذي يـحــدد كـيـفـيـات تـطــبـيق الـقـانـون رقم 91-11 اGـؤرخ
في 12 شـوال عام 1411 اGـوافق 27 أبـريل سـنة 1991 الـذي
يــحــدد الــقـواعــد اGــتــعــلـقــة بــنــزع اGــلـكــيــة من أجل اGــنــفــعـة

rتممGا rالعمومية
 rوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يـرسـم  ما يـأتي :يـرسـم  ما يـأتي :
اGـادة األولى :اGـادة األولى :  تـطــــبـيـــقـا ألحـــكــام الـــمـادة 12 مـكـرر
من الـــقـــانــون رقـم 91-11 اGــؤرخ في 12 شــوال عــام 1411
rـــــذكــــور أعالهGـــــتــــمّم واGا r1991 ـــــوافق 27 أبــــريـل ســــنــــةGا
وطــــبــــقــا ألحـــــكــام اGــادة 10 من اGـــرســوم الـــتــــنـــفـــيــذي
رقم 93-186 الـــمــؤرخ في 7 صــــفــــر عــام 1414 اGــوافق 27
rيــــولـــــيــــو ســـــنــــة 1993! الـــــمــــتـــمـّـم والــــمــــذكـــــورأعــاله
يــــــــــــهــــــــــــدف هـــــــــــذا الـــــــــــمــــــــرســـــــــوم إلـى الــــــــــتـــــــــصــــــــريـح



9 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 44 9 ذو القعدة عام  ذو القعدة عام 1434 هـ هـ
15 سبتمبر  سنة  سبتمبر  سنة 2013 م م

بــالـمــنـفــعـة الـعـمومـية لـلعـملـية اGـتـعلـقة بـأشغـال حمـاية
الـــشــريط الـــســاحـــلي الــغـــربي (مــنـــتــزه وشــاطـئ ومــســابح
طـبيعية لـباب الوادي)r نظرا لـطابع البنى الـتحتية ذات
اGــنــفــعـة الــعــامــة والــبــعـد الــوطــني واالســتــراتــيــجي لــهـذه

األشغال.
اGـادة اGـادة 2 : :   يـتـعـلق طــابع اGـنـفـعـة الـعـمـومـيـة بـاألمالك
الــعــقـاريــة و/ أو احلـقــوق الـعــيـنــيـة الــعـقــاريـة اGــسـتــعـمــلـة
كوعـاء ألشغـال حـمايـة الشـريط السـاحـلي الغـربي (منـتزه

وشاطئ ومسابح طبيعية لباب الوادي)  وال سيما :
r منتزه -

rتهيئة شارع ميرة -
rجتهيزات للتسلية -

- ملحقات أخرى.

اGـــــادة اGـــــادة 3 :   :  تـــــقـــع األراضي اGــــــذكـــــــورة فــي اGــــــادة 2
أعـــاله الــتـي تـمـــثـل مـســـاحـــة إجـمــالــيــة قـــدرهــا خـمــسـة
وعشرون (25) هكتارا في إقـليم بلدية بـاب الواديr طبقا

للمخطط اGلحق بأصل هذا اGرسوم.

اGـادة اGـادة 4 : : قـوام األشــغـال اGـلـتـزم بـهــا بـعـنـوان أشـغـال
حـــمـــايـــة الـــشـــريـط الـــســـاحـــلي الـــغـــربـي (مـــنـــتـــزه وشـــاطئ

ومسابح طبيعية لباب الوادي) r كما يأتي :
- إجنــاز مـــنــشـــآت حـــمــايـــة الــســـاحل (جــدران واقـــيــة

r(وكواسر األمواج
rإنشاء شاطئ اصطناعي -

- إنـشـاء سـبـعـة (7) مـسـابح طـبــيـعـيـة خملــتـلف فـئـات
rاألعمار

- جتــــــديــــــد ثـالثـــــة (3) مـــــســــــابح مــــــوجــــــودة (مـــــســــــابح
r(كيتاني

rإنشاء منتزه -
- تهيئة شارع ميرة.

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
ألشـــغـــال حـــمـــايــــة الـــشـــريط الــــســـاحـــلي الـــغــــربي (مـــنـــتـــزه

وشاطئ ومسابح طبيعية لباب الوادي).
اGادة اGادة 6 : :  ينـشر هـذا اGرسـوم في اجلريـدة الرّسـميّة

للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.
حـــرر بـــاجلـــزائــر في 24 شـــوّال عــام 1434 اGــوافق 31

غشت سنة 2013.
عبد اGالك ساللعبد اGالك سالل

مــرســوم تــنـفــيـذي رقم مــرســوم تــنـفــيـذي رقم 13 -  - 305 مـؤر مـؤرّخ في خ في 24 شـو شـوّال عـامال عـام
يـــــــتــــــــضـــــــمن  rيـــــــتــــــــضـــــــمن r2013 ــــــــوافق 31 غـــــــشـت ســـــــنـــــــة  غـــــــشـت ســـــــنـــــــةGــــــــوافق  اG1434 ا

الـتــصــريح بـاGــنـفــعــة الـعــمـومــيـة لــلـعــمــلـيــة اGـتــعـلــقـةالـتــصــريح بـاGــنـفــعــة الـعــمـومــيـة لــلـعــمــلـيــة اGـتــعـلــقـة
بـأشـغـال حمـايـة وتـهـيـئـة الـشـريط الـسـاحـلي (مـنـتزهبـأشـغـال حمـايـة وتـهـيـئـة الـشـريط الـسـاحـلي (مـنـتزه

وشاطىء خليج اجلزائر) الشطر األول.وشاطىء خليج اجلزائر) الشطر األول.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 rإنّ الوزير األول
rبناء على تقرير  وزير األشغال العمومية  -

- وبـــنـــاء عــلى الـــدســـتــورr ال ســـيـــمــا اGـــادتــان 85 - 3
 rو125 (الفقرة 2) منه

- و�ــــقـــــتــــضـى الــــقـــــانــــون رقم 91-11 اGــــؤرخ في 12
شـوال عام 1411 اGـوافق 27  أبـريل سـنة 1991 الـذي يـحدد
rـنفعة الـعموميةGـلكية من أجل اGتعلـقة بنزع اGالقواعـد ا

rتممGا
- و�ــــقـــــتــــضـى الــــقـــــانــــون رقم 01-13 اGــــؤرخ في 17
جـــــمــــــادى األولى عـــــام 1422 اGـــــوافق 7 غـــــشـت ســـــنـــــة 2001

rتضمن توجيه النقل البري وتنظيمهGوا
- و�ــــقـــــتــــضـى الــــقـــــانــــون رقم 01-14 اGــــؤرخ في 29
جــــمـــــادى األولى عــــام 1422 اGـــــوافق 19 غــــشـت ســــنــــة 2001
واGــتـعــلق بـتــنـظــيم حــركـة اGــرور عـبــر الـطــرق وسالمـتــهـا

rتممGعدل واGا rوأمنها
- و�ـــــقــــتـــــضى اGـــــرســــــوم الـــــرئــــــاسي رقم 12 - 325
اGـــؤرخ في 16 شـوال عـام 1433 اGـوافق 3 سـبـتـمـبـر سـنة

 rالوزير األول Xتضمن تعيG2012 وا

- و�ـــــقــــتـــــضى اGـــــرســــــوم الـــــرئــــــاسي رقم 12 - 326
اGـــؤرخ في 17 شـوال عـام 1433 اGـوافق 4 سـبـتـمـبـر سـنة

rأعضاء احلكومة Xتضمن تعيG2012 وا

- و�قـتـضى اGرسـوم التـنفـيذي رقم 93-186 اGؤرخ
rتممGا r1993 وافق 27 يولـيو سنةGفي 7 صـفر عام 1414 ا
الـذي يـحــدد كـيـفـيـات تـطــبـيق الـقـانـون رقم 91-11 اGـؤرخ
في 12 شـوال عام 1411 اGـوافق 27 أبـريل سـنة 1991 الـذي
يــحــدد الــقـواعــد اGــتــعــلـقــة بــنــزع اGــلـكــيــة من أجل اGــنــفــعـة

rتممGا rالعمومية
 rوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يـرسـم  ما يـأتي :  يـرسـم  ما يـأتي :  

اGـادة األولى :اGـادة األولى :  تــطــبــيــقــا ألحــكــام اGـادة 12 مــكــرر من
الـــــــقــــــــانـــــــون رقم 91-11 اGــــــــؤرخ في 12 شـــــــوال عــــــام 1411
اGــــوافق 27 أبــــريل ســــنــــة 1991 واGــــذكــــور أعالهr وطــــبــــقــــا
ألحــــكــــام اGـــادة 10 من اGــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 186-93
اGؤرخ في 7 صـفر عام 1414 اGوافق 27  يولـيو سنة 1993
اGـتـمّم واGـذكـورأعالهr يـهــدف هـذا اGـرسـوم إلى الـتـصـريح
بــاGـنــفـعــة الـعــمـومــيـة لــلـعــمـلــيـة اGــتـعــلـقــة بـأشــغـال حــمـايـة
وتــهـــيــئـــة الــشـــريط الــســـاحــلي  ( مـــنــتـــزه وشــاطىء خـــلــيج
اجلزائر) الـشطـر األولr نظـرا لطابع الـبنى الـتحـتية ذات
اGنفعة العامة والبعد الوطني واالستراتيجي لهذه األشغال.



9 ذو القعدة عام  ذو القعدة عام 1434 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 1044
15 سبتمبر  سنة سبتمبر  سنة 2013 م م

اGـادة اGـادة 2 : :   يـتـعـلق طــابع اGـنـفـعـة الـعـمـومـيـة بـاألمالك
الــعــقـاريــة و/ أو احلـقــوق الـعــيـنــيـة الــعـقــاريـة اGــسـتــعـمــلـة
كـوعـاء إلجنـاز أشـغــال حـمـايـة وتــهـيـئـة الـشــريط الـسـاحـلي
(منتزه وشاطىء خليج اجلزائر) الشطر األولr وال سيما :

rالشريط األرضي الوسطي -
r منتزه -

rجتهيزات للتسلية -
- ملحقات أخرى.

اGـــــادة اGـــــادة 3 :   :  تـــــقـــع األراضي اGــــــذكـــــــورة فــي اGــــــادة 2
أعـــاله الــتـي تــمــثــل مـســـاحـــة إجــمــالـــيـة قــــدرهــا ســبــعـة
وسـتون (67) هكـتارا  مـنـها سـبـعة وعـشرون (27) هـكتارا
Xمـقـتــطـعـا من الـبـحـر في أقـالـيم بـلـديـات بـلـوزداد وحـسـ
داي واحلراشr طبقا للمخطط اGلحق بأصل هذا اGرسوم.
اGـادة اGـادة 4 : : قـوام األشــغـال اGـلـتـزم بـهــا بـعـنـوان أشـغـال
حـمـاية وتـهيـئـة الشـريط السـاحـلي (منـتـزه وشاطئ خـليج

اجلزائر) الشطر األولr كما يأتي :

- إنــشــاء مــنــتــزه لــلــراجــلــX بــطــول 4,5 كــلـم وعـرض
يقارب 60 مترا مقتـطعا من البحرr من حـديقة التجارب

rإلى مصب وادي احلراش
- إجنــاز مـــنـــشــآت حـــمــايـــة (جــدران واقـــيــةr كـــواســر

األمواج) وإجناز شاطئ اصطناعي.

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
ألشـــغــال حـــمـــايـــة وتـــهـــيــئـــة الـــشـــريط الـــســـاحـــلي (مـــنـــتــزه

وشاطئ خليج اجلزائر) الشطر األول.

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

حـــرر بـــاجلـــزائــر في 24 شـــوّال عــام 1434 اGــوافق 31
غشت سنة 2013.

عبد اGالك ساللعبد اGالك سالل

مراسيم فرديمراسيم فرديّة
مـرسـوم رئاسي مؤرمـرسـوم رئاسي مؤرّخ في خ في 5 ذي القـعدة عام  ذي القـعدة عام 1434 اGوافق اGوافق

11 سبتمبر سنة  سبتمبر سنة r2013 يتضمن إنهاء مهام والة.r يتضمن إنهاء مهام والة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�وجب مــرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 ذي القـعدة عام
1434 اGـوافق 11 سـبـتمـبر سـنة r2013 تـنـهى مهـام الـسادة

اآلتية أسماؤهم بصفتهم والةr لتكليفهم بوظائف أخرى :
rفي والية تلمسان rعبد الوهاب نوري -

rفي والية عنابة rمحمد الغازي -
rفي والية قسنطينة rنور الدين بدوي -
- عبد اGالك بوضيافr في والية وهران.

ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ
مـرسـوم رئاسي مؤرمـرسـوم رئاسي مؤرّخ في خ في 5 ذي القـعدة عام  ذي القـعدة عام 1434 اGوافق اGوافق
11 ســــبــــتـــمــــبـــر ســــنـــة  ســــبــــتـــمــــبـــر ســــنـــة r2013 يــــتـــضــــمن إنــــهـــاء مــــهـــامr يــــتـــضــــمن إنــــهـــاء مــــهـــام

ســـفـــيــــرين فـــوق الـــعـــادة ومـــفــــوضـــX لـــلـــجـــمـــهـــوريـــةســـفـــيــــرين فـــوق الـــعـــادة ومـــفــــوضـــX لـــلـــجـــمـــهـــوريـــة
اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
�وجب مــرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 ذي القـعدة عام
1434 اGــــوافق 11 ســــبـــــتــــمــــبــــر ســــنــــة r2013 تــــنــــهى مــــهــــام

الـسـيـديـن اآلتي اسـمـاهـمــاr لـتـكـلـيـف كل مـنـهـمــا بـوظـيـفـة
أخرى :

- رمــطــان لــعــمــامــرةr بــصــفــته ســفــيــرا فــوق الــعــادة
rومـفوضـا لـلـجمـهـوريـة اجلزائـريـة الـد�قـراطـيـة الشـعـبـية

rحتت تصرف االحتاد اإلفريقي

- مــــجـــيــــد بــــوقـــرةr بــــصــــفـــتـه ســـفــــيــــرا فـــوق الــــعـــادة
ومـفـوضا لـلـجـمـهـوريـة اجلـزائـريـة الـد�ـقـراطـيـة الـشـعـبـية

ببرلX - جمهورية أGانيا الفيدرالية.
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرسـوم رئاسي مؤرمـرسـوم رئاسي مؤرّخ في خ في 5 ذي القـعدة عام  ذي القـعدة عام 1434 اGوافق اGوافق
11 سـبـتمـبـر سـنة  سـبـتمـبـر سـنة r2013 يتـضـمن إنـهاء مـهـام اGـديرr يتـضـمن إنـهاء مـهـام اGـدير

الـــعــــام لــــلـــصــــنــــدوق الـــوطــــنـي لـــلــــتــــجـــهــــيــــز من أجلالـــعــــام لــــلـــصــــنــــدوق الـــوطــــنـي لـــلــــتــــجـــهــــيــــز من أجل
التنمية.التنمية.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
�وجب مــرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 ذي القـعدة عام
1434 اGـوافق 11 سـبـتمـبـر سـنة r2013 تـنهـى مهـام الـسـيد

فـاروق شـيـعـليr بـصـفتـه مديـرا عـامـا لـلـصـنـدوق الـوطني
للتجهيز من أجل التنميةr لتكليفه بوظيفة أخرى.

ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ
مـرسـوم رئاسي مؤرمـرسـوم رئاسي مؤرّخ في خ في 5 ذي القـعدة عام  ذي القـعدة عام 1434 اGوافق اGوافق
11 سبـتمبر سنة  سبـتمبر سنة r2013 يتضـمن إنهاء مهـام رئيسةr يتضـمن إنهاء مهـام رئيسة

مـجــلس سـلـطـة ضــبط الـبـريــد واGـواصالت الـســلـكـيـةمـجــلس سـلـطـة ضــبط الـبـريــد واGـواصالت الـســلـكـيـة
والالسلكية.والالسلكية.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
�وجب مــرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 ذي القـعدة عام
1434 اGوافق 11 سبـتمبـر سنة r2013 تنهـى مهام الـسيدة

الـزهــراء دردوريr بـصــفــتـهــا رئـيــسـة جملــلس ســلـطــة ضـبط
الــبــريــد واGــواصالت الــســلــكــيـــة والالســلــكــيــةr لــتــكــلــيــفــهــا

بوظيفة أخرى.



11 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 44 9 ذو القعدة عام  ذو القعدة عام 1434 هـ هـ
15 سبتمبر  سنة  سبتمبر  سنة 2013 م م

قرارات5 مقرقرارات5 مقرّرات5 آراءرات5 آراء
وزارة الداخلية واجلماعات احملليةوزارة الداخلية واجلماعات احمللية

قـرار مـؤرخ في قـرار مـؤرخ في 13 رمــضـان عـام  رمــضـان عـام 1434 اGـوافق  اGـوافق 21 يــولـيـو يــولـيـو
ســـنـــة ســـنـــة r2013 يـــتـــضــــمن اعــــتـــمـــاد احلــــزب الـــســــيـــاسيr يـــتـــضــــمن اعــــتـــمـــاد احلــــزب الـــســــيـــاسي

اGسمى "حزب النصر الوطني".اGسمى "حزب النصر الوطني".
ــــــــــــــــــــ

rإن وزير الداخلية واجلماعات احمللية
- �ــقــتـضى الــقــانـون الــعــضـوي رقم 12 - 04 اGـؤرخ
في 18 صفر عام 1433 اGوافق 12 يناير سنة 2012 واGتعلق

rواد من 27 إلى 32 منهGال سيما ا rباألحزاب السياسية
- و�ــــــقـــــتــــــضى اGــــــرســـــوم الــــــرّئـــــاسـيّ رقم 12 - 326
اGـؤرّخ في 17 شـوّال عـام 1433 اGـوافق 4 ســبــتـمــبـر ســنـة

rأعضاء احلكومة Xتضمّن تعيG2012 وا

- و�ـقتـضى اGرسوم الـتنـفيذي رقم 94-247 اGؤرخ
في 2 ربــيـع األول عـام 1415 اGــوافق 10 غــشت ســنــة 1994
rالذي يحدد صالحيات وزير الداخلية واجلماعات احمللية

- وبــــنـــاء عــــلـى الـــقـــــــرار اGــــؤرّخ في 10 ديــــســــمــــبــــر
ســــنـــــــة 2012 واGــــتـــــضــــمن الــــتــــرخــــيـص بــــعــــقــــد اGــــؤتــــمــــر
الــتــأسـيــسـي لـلــحــزب الــســيــاسي اGــســمى "حــزب الــنــصـر

r"الوطني
- وبــــنـــاء عــــلى وصـل اإليـــداع رقم 13/41 اGــــؤرخ في
أول أبــريل سـنـة 2013 اخلـاص �ــلف اGـؤتــمـر الـتــأسـيـسي
لـلــحـزب اGــنـعــقـد بــتـاريخ 16 مــارس سـنـة 2013 بــاجلـزائـر

rالعاصمة

يقرر ما يأتي :يقرر ما يأتي :

األولى: يــــعـــتـــمـــد احلـــزب الـــســـيــــاسي اGـــســـمى اGــادة األولى:اGــادة 
"حــزب الــنــصـر الــوطــني" الــكــائن مــقــره بـفــيال رقم 187 -
عــــــدل- ســـــعــــــيـــــد حــــــمـــــديـنr بـــــئــــــر مـــــراد رايـس (اجلـــــزائـــــر

العاصمة).

اGـادة اGـادة 2 :: يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرســمـيـة
للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.

حـر  بــاجلــزائـر في 13 رمــضـان عـام 1434 اGـوافق 21
يوليو سنة 2013.

عن وزير الداخلية واجلماعات احملليةعن وزير الداخلية واجلماعات احمللية 
األمX العاماألمX العام

عبد القادر واليعبد القادر والي

قـــــرار مــؤرقـــــرار مــؤرّخ في خ في 29 رمــضــان عــام  رمــضــان عــام 1434 اGــوافق  اGــوافق 7 غــشت غــشت
ســـنـــة ســـنـــة r2013 يـــتـــضــــمن اعــــتـــمـــاد احلــــزب الـــســــيـــاسيr يـــتـــضــــمن اعــــتـــمـــاد احلــــزب الـــســــيـــاسي

اGسمى "منبر جزائر الغد".اGسمى "منبر جزائر الغد".
ــــــــــــــــــــــــــــــ

rإنّ وزير الداخلية واجلماعات احمللية
- �قـتـضى الـقانــون الـعـضـوي رقم 12 - 04  اGؤرّخ
في 18 صــــفـــــر عــــام 1433 اGـــــوافق 12 يـــــنــــايـــــر ســـــنــــة 2012
واGــتــعــلّق بــاألحــــزاب الــســيـــاســيـةr ال ســيّــمـــــا اGــــوادّ 27

rإلى 32 منـه
- و�ــــــقـــــتــــــضى اGــــــرســـــوم الــــــرّئـــــاسـيّ رقم 12 - 326
اGـؤرّخ في 17 شـوّال عـام 1433 اGـوافق 4 ســبــتـمــبـر ســنـة

rأعضاء احلكومة Xتضمّن تعيG2012 وا

- و�ــــقـــتــــضى اGــــرســــوم الـــتّــــنــــفـــيــــذيّ رقم 94 - 247
اGؤرّخ في 2 ربـيع األوّل عام 1415 اGوافق 10 غـشت سنة
1994 الــذي يـحــدّد صـالحـيـات وزيـر الداخـلـيـة واجلـمـاعات

rاحمللية
- وبناء على القرار اGؤرّخ في 29 يوليو سنة 2012
واGـتـضـمّن التـرخـيص بـعـقد اGـؤتـمـر الـتأسـيـسي لـلـحزب

r"األحرار Xسمى "منبر الوطنيGالسياسي ا
- وبنـاء عـلى وصل اإليداع رقم 13/46 اGـؤرّخ في 10
يــونـــيـــو ســـنــة 2013 اخلـــاص �ـــلف اGـــؤتـــمـــر الـــتــأســـيـــسي
للـحــزب اGـنـعـقـــد بـتـــاريخ 18 مايـو سـنة 2013 بـاجلـزائر

rالعاصمة
- وبـــنـــاء عـــلى اإلشـــعـــار بـــتـــبـــني احلـــزب لـــتـــســـمـــيــة
جـديـدةr واGتـمـثلـة في "مـنـبر جـزائـر الغـد" واGـرفق �لف

rؤتمر التأسيسيGا
يقريقرّر مـا يأتي :ر مـا يأتي :

اGــاداGــادّة األولى :ة األولى : يــعـــتـــمـــد احلــزب الـــســـيــاسـي اGــســـمى
"منـبر جـزائر الـغـد" الكـائن مقـره بحي 257 عـمارة رقم 8

زرهوني مختارr احملمدية (اجلزائر العاصمة).
اGاداGادّة ة 2 :  : ينشر هــذا القـرار فـي اجلـريـدة الـرّسميّة

للجـمـهوريّة اجلـزائريّة الدّ�ـقراطيّة الشّعبيّة.
حـرّر بــاجلــزائـر في 29 رمــضــان عـام 1434 اGـوافق 7

غشت سنة 2013.

عن وزير الداخلية واجلماعات احملليةعن وزير الداخلية واجلماعات احمللية
األمX العاماألمX العام

عبد القادر واليعبد القادر والي



9 ذو القعدة عام  ذو القعدة عام 1434 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 1244
15 سبتمبر  سنة سبتمبر  سنة 2013 م م

قـــــرار مــؤرقـــــرار مــؤرّخ في خ في 29 رمــضــان عــام  رمــضــان عــام 1434 اGــوافق  اGــوافق 7 غــشت غــشت
ســـنـــة ســـنـــة r2013 يـــتـــضــــمن اعــــتـــمـــاد احلــــزب الـــســــيـــاسي يـــتـــضــــمن اعــــتـــمـــاد احلــــزب الـــســــيـــاسي

."Xسمى "احلركة الوطنية للعمال اجلزائريGا."Xسمى "احلركة الوطنية للعمال اجلزائريGا
ــــــــــــــــــــــــــــــ

rإنّ وزير الداخلية واجلماعات احمللية

- �قـتـضى الـقانــون الـعـضـوي رقم 12 - 04  اGؤرّخ
في 18 صــــفـــــر عــــام 1433 اGـــــوافق 12 يـــــنــــايـــــر ســـــنــــة 2012
واGــتــعــلّق بــاألحــــزاب الــســيـــاســيـةr ال ســيّــمـــــا اGــــوادّ 27

rإلى 32 منـه

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

rأعضاء احلكومة Xتضمّن تعيG2012 وا

- و�ــــقـــتــــضى اGــــرســــوم الـــتّــــنــــفـــيــــذيّ رقم 94 - 247
اGؤرّخ في 2 ربـيع األوّل عام 1415 اGوافق 10 غـشت سنة
1994 الــذي يـحــدّد صـالحـيـات وزيـر الداخـلـيـة واجلـمـاعات

rاحمللية

- وبنـاء على الـقرار اGؤرّخ في 13 غـشت سنة 2012
واGـتـضـمّن التـرخـيص بـعـقد اGـؤتـمـر الـتأسـيـسي لـلـحزب
r"Xسمى "احلركة الوطنية للعمال اجلزائريGالسياسي ا

- وبنـاء عـلى وصل اإليداع رقم 13/47 اGـؤرّخ في 13
يــونـــيـــو ســـنــة 2013 اخلـــاص �ـــلف اGـــؤتـــمـــر الـــتــأســـيـــسي
لـــلـــحــــزب اGـــنــــعـــقـــــد بـــتــــــاريخ 16 و17 مـــايـــو ســـنـــة 2013

rبوهران

يقريقرّر مـا يأتي :ر مـا يأتي :

اGــاداGــادّة األولى :ة األولى : يــعـــتـــمـــد احلــزب الـــســـيــاسـي اGــســـمى
"احلـركة الـوطنـية لـلعـمال اجلـزائريX" الـكائـن مقره بـ 10

شارع اجلمهوريةr سيدي الشحمي (وهران).

اGاداGادّة ة 2 :  : ينشر هــذا القـرار فـي اجلـريـدة الـرّسميّة
للجـمـهوريّة اجلـزائريّة الدّ�ـقراطيّة الشّعبيّة.

حـرّر بــاجلــزائـر في 29 رمــضــان عـام 1434 اGـوافق 7
غشت سنة 2013.

عن وزير الداخلية واجلماعات احملليةعن وزير الداخلية واجلماعات احمللية
األمX العاماألمX العام

عبد القادر واليعبد القادر والي

قـــــرار مــؤرقـــــرار مــؤرّخ في خ في 29 رمــضــان عــام  رمــضــان عــام 1434 اGــوافق  اGــوافق 7 غــشت غــشت
ســـنـــة ســـنـــة r2013 يــــتـــضــــمن اعــــتـــمــــاد احلـــزب الــــســــيـــاسي يــــتـــضــــمن اعــــتـــمــــاد احلـــزب الــــســــيـــاسي

اGسمى "البديل للتغيير".اGسمى "البديل للتغيير".
ــــــــــــــــــــــــــــــ

rإنّ وزير الداخلية واجلماعات احمللية

- �قـتـضى الـقانــون الـعـضـوي رقم 12 - 04  اGـؤرّخ
في 18 صــــفـــــر عــــام 1433 اGـــــوافق 12 يـــــنــــايـــــر ســـــنــــة 2012
واGتعلّق بـاألحـــزاب السيـاسيةr ال سيّمـــا اGـــوادّ 27 إلى

r32 منـه

- و�قتضى اGرسوم الرّئاسيّ رقم 12 - 326 اGؤرّخ
في 17 شـــوّال عــام 1433 اGــوافق 4 ســـبـــتــمـــبـــر ســـنــة 2012

rأعضاء احلكومة Xتضمّن تعيGوا
- و�ــــقــــتــــضى اGــــرســــوم الــــتّــــنـــفــــيــــذيّ رقم 94 - 247
اGـؤرّخ في 2 ربـيع األوّل عام 1415 اGـوافق 10 غـشت سـنة
1994 الــذي يـحــدّد صـالحـيـات وزيـر الـداخـلـيـة واجلـمـاعات

rاحمللية
- وبنـاء على القرار اGؤرّخ في 29 أبـريل سنة 2013
واGـتـضمّن الـتـرخـيص بـعـقـد اGـؤتمـر الـتـأسـيـسي لـلـحزب

r"سمى "البديل للتغييرGالسياسي ا
- وبــنــاء عـــلى وصل اإليــداع رقم 13/48 اGــؤرّخ في 3
يـــولـــيـــو ســـنـــة 2013 اخلـــاص �ـــلف اGـــؤتـــمـــر الـــتـــأســـيـــسي
للحــزب اGنـعـقــد بتـــاريخ 29 يونـيو سنة 2013 بـاجلزائر

rالعاصمة

يقريقرّر مـا يأتي :ر مـا يأتي :

اGــاداGــادّة األولى :ة األولى : يـــعـــتـــمـــد احلـــزب الــســـيـــاسي اGـــســـمى
"الـبـديل للـتـغيـيـر" الكـائن مـقره بـ 12 شـارع ابن اخلـطيب

(اجلزائر العاصمة).

اGاداGادّة ة 2 :  : ينشر هــذا القـرار فـي اجلـريــدة الـرّسميّة
للجـمـهوريّة اجلـزائريّة الدّ�ـقراطيّة الشّعبيّة.

حــرّر بــاجلــزائــر في 29 رمــضــان عـام 1434 اGــوافق 7
غشت سنة 2013.

عن وزير الداخلية واجلماعات احملليةعن وزير الداخلية واجلماعات احمللية
األمX العاماألمX العام

عبد القادر واليعبد القادر والي
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وزارة الفالحة والتنمية الريفيةوزارة الفالحة والتنمية الريفية
سـبـتــمـبـر قـرار مـؤرخ فيقـرار مـؤرخ في23 شـو شـوّال عـام ال عـام 1433 اGـوافق  اGـوافق 10 سـبـتــمـبـر 
r 2012 يـــتــــضـــم r يـــتــــضـــمّن تــــعـــيـــX أعــــضـــاء الـــلــــجـــنـــةن تــــعـــيـــX أعــــضـــاء الـــلــــجـــنـــة ســـنـــة ســـنـــة 
الــــوطـــنــــيــــة حلـــمــــايــــة األنـــواع احلــــيــــوانـــيــــة اGــــهـــددةالــــوطـــنــــيــــة حلـــمــــايــــة األنـــواع احلــــيــــوانـــيــــة اGــــهـــددة

باالنقـراض.باالنقـراض.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب قـرار مؤرّخ في 23 شـوّال عام 1433 اGـوافق
10 سـبــتـمـبـر سـنـة 2012 تــعـيّن الـسّـيــدات والـسّـادة اآلتـيـة

أسمـاؤهمr تـطبـيقـا ألحكـام اGادّة 4 من اGـرسـوم التّـنفـيذيّ
رقم 07-317 اGــــــؤرّخ في 4 شــــــوّال عــــــام 1428 اGــــــوافق 16
أكتوبر سنة 2007 الذي يحدّد صالحـيات اللجنة الوطنية
حلـمايـة األنواع احلـيـوانيـة اGـهدّدة بـاالنقـراض وتـشكـيـلتـها
وطـريــقــة سـيــرهـاr أعــضــاء في الـلّــجــنـة الــوطـنــيــة حلـمــايـة
األنــــواع احلــــيـــوانــــيـــة اGــــهـــددة بــــاالنـــقــــراضG rـــدة ثالث (3)

سنوات قابلة للتجديد :

* عن §ثلي الوزراء :* عن §ثلي الوزراء :

rثل وزير الدفاع الوطني§ rناصر سليماني -

- عـــــبــــــد الــــــنـــــور طــــــالبr §ــــــثـل وزيـــــر الــــــداخـــــلــــــيـــــة
rواجلماعات احمللية

rاليةGثل وزير ا§ rعبد الغاني بن حبيلس -

- مــــحـــــمــــد الــــصــــغــــيــــر نــــوالr §ــــثـل وزيــــر الــــفالحــــة
rوالتنمية الريفية

- ســـلــــيــــمــــــة بـــوكــــــــرشr §ــــثـــلــــة وزيــــر الــــتـــهــــيــــئـــة
rالعمرانية والبيئة

- فــــريـــدة شــــويـــةr §ــــثــــلـــة وزيــــر الـــتــــعـــلــــيم الــــعـــالي
والبحث العلمي.

* بعنوان اخلبراء :* بعنوان اخلبراء :

rخبيرة من السلطة البيطرية rأمال زمور -

- مـــراد عـــبـــد الــفـــتـــاحr خـــبـــيـــر من اGـــعـــهـــد الــوطـــني
rاجلزائري لألبحاث الزراعية

- نــــاديــــــــة بـــــــراقr خــــبـــــيـــــرة من اGـــــعـــــهـــــد الــــوطـــــني
rلألبحـاث الغابية

- طه حـــســـX غــمـــــيمr خـــبــــيـــر من اGـــعـــهـــد الـــوطـــني
rللطب البيطـري

- طاوس مجاهدr خـبيرة من اGركز الوطني للتنوع
rوارد البيولوجيةGالبيولوجي وتطوير ا

- بوجمعــــــة سمــــراويr بـاحث بجامعـــــة 8 مــــاي
rـةG45 - قا

- عبد القــــادر سي بشـيــرr باحث بجامعـــة احلـــاج
rخلضـر - باتنة

- محمد بلحـمــرةr باحث بجامعــة محمـــد خيضـــر
rبسكرة -

- نــور الــديـن مــصــطــفــايr بــاحث بــجــامــعــة أبــو بــكــر
rبلقايد - تلمسان

- مــحــمــد عــز الــدين إيـــدرr بــاحث بــجــامــعــة قــاصــدي
rمربـاح - ورقلـة

- عــيــسـى مــواليr بـــاحث بــجــامـــعــــة عــبـــد الــرحــمــان
rمـيرة - بجايـة

rباحث بجامعة الطارف rرشيد رواق -

- كـافـيــة لـعـجـالي مــحـمـديr بـاحــثـة بـجـامــعـة الـعـلـوم
والتكنولوجيا - هواري بومدين - اجلزائر.

ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

قـرار مـؤرخ في قـرار مـؤرخ في 26  صــفـر عـام   صــفـر عـام 1433 اGـوافق  اGـوافق 11  نـوفــمـبـر  نـوفــمـبـر
سـنة سـنة r2012 يـحدr يـحدّد كيـفيات إعالن الـترشح ومعـاييرد كيـفيات إعالن الـترشح ومعـايير
اخـــتـــيــار اGـــرشـــحـــX المــتـــيـــاز األراضي الـــفالحـــيــةاخـــتـــيــار اGـــرشـــحـــX المــتـــيـــاز األراضي الـــفالحـــيــة
واألمالك الــــســــطـــحــــيـــة الــــتـــابــــعــــة لألمالك اخلــــاصـــةواألمالك الــــســــطـــحــــيـــة الــــتـــابــــعــــة لألمالك اخلــــاصـــة

للدولةr اGتوفرة.للدولةr اGتوفرة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

rإن وزير الفالحة والتنمية الريفية
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- �ـــــــقــــــتــــــضـى الــــــقـــــــانــــــون رقم 10-03 اGــــــؤرّخ في 5
رمــــضــــان عــــام 1431 اGــــوافق 15 غــــشت ســــنــــة 2010 الــــذي
يـــحـــدّد شـــروط وكـــيـــفـــيـــات اســـتـــغالل األراضي الـــفـالحـــيــة

rالتابعة لألمالك اخلاصة للدولة
- و�قـتـضى اGـرسـوم الـرّئـاسيّ رقم 12-326 اGـؤرّخ
في 17 شـــوّال عــام 1433 اGــوافق 4 ســـبـــتــمـــبــر ســـنــة 2012

rأعضاء احلكومة Xتضمّن تعيGوا
- و�ـقـتـضى اGـرسـوم الـتّـنفـيـذيّ رقم 96-87 اGـؤرّخ
في 6 شــــوّال عــــام 1416 اGــــوافق 24 فــــبــــرايــــر ســــنــــة 1996
rــتـضــمّن إنـشــاء الــديـوان الــوطـني لـألراضي الـفالحــيـةGوا

rتمّـمGعدّل واGا
- و�ـقتـضى اGرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 10-326 اGؤرّخ
في 17 مــحــرّم عـام 1432 اGــوافق 23 ديــســمــبــر ســنــة 2010
الــذي يـــحــدّد كـــيــفـــيــات تـــطــبــيـق حق االمــتـــيــاز الســـتــغالل
rاألراضي الـفالحــــيـة الـتـابـعـــة لألمالك اخلــاصـــة لـلـدولـــة

ال سيّما اGادّة 25 منـه
يقـريقـرّر ما يأتي :ر ما يأتي :

اGاداGادّة األولى :ة األولى : تـطبـيقـا ألحكـام اGادّة  25 من اGـرسوم
الـــتّــنــفــيــذيّ رقم 10- 326 اGــؤرّخ في 17 مــحــرّم عــام 1432
اGوافق 23 ديسـمبر سنة 2010 واGذكـور أعالهr يهدف هذا
الـــقــرار إلى حتـــديـــد كــيـــفـــيــات إعالن الـــتـــرشح ومـــعــايـــيــر
اخــتـيــار اGـرشــحـX المــتـيــاز األراضي الـفالحــيـة واألمالك

السطحية التابعة لألمالك اخلاصة للدولةr اGتوفرة.
اGــــــاداGــــــادّة ة 2 : : �ـــــــكـن أن تـــــــمـــــــنح األراضـي الـــــــفـالحـــــــــيــــــة
واألمالك السطحــية اGتوفـرة بعد إعالن تـرشح أشخـاص
طــبــيـــعــيـــX ذوي جــنـــســــيــة جـــزائـــريــــة حــسب األولـــويـــة
الـــتـي مــنــحــتــهــا أحــكــام اGـادّة 17 من الــقــانــون رقم 03-10
اGـــــؤرّخ في 5 رمــــضــــــــان عـــــــام 1431 اGـــــوافــق 15 غـــــشت

سنة 2010 واGذكــور أعاله.
اGـاداGـادّة ة 3 :  : يقـوم الـديوان الـوطـني لألراضي الـفالحـية
بــإعالن الــتـــرشح عن طــريـق إعالنــات تــدرج مــرة (1) عــلى
األقل في يــومـيـتــX وطـنــيـتـX (بــالـلـغــة الـوطــنـيـة والــلـغـة
الـفــرنـسـيــة) وعن طـريق إعالن يــلـصق عــلى مـسـتــوى مـقـر
rــعــنــيـةGواليــة ودوائــر وبــلــديــات مــكــان تــواجــد األراضي ا
وفي كـل الـــهــيـــاكـل الــتـــابـــعـــة لـــلـــقـــطـــاع الــفـالحي الـــكـــائـــنــة

بالوالية. 
اGاداGادّة ة 4 :  : يجب أن يبرز إعالن الترشح ما يأتي :

- الـتحديـد الدقيق واGـفصّـل ألماكن الـتواجد وقوام
rاحلقوق الواجب منحها
rملف الترشح -

rلفGمكان إيداع ا -
- بيان تاريخ نهاية أجل إيداع اGلفات.

اGــاداGــادّة ة 5 :  : تـــدرس طــلـــبــات اGـــرشــحـــX لالمــتـــيــاز من
طــــرف جلـــنــــة خــــاصـــة يــــرأســـهــــا مـــديــــر الـــديــــوان الــــوطـــني

لألراضي الفالحية للوالية وتتكون من :
rالعامّ للغرفة الفالحية الوالئية Xاألم -

- رئـــيـس مـــصـــلـــحـــة الــــتـــهـــيـــئـــة الـــريــــفـــيـــة وتـــرقـــيـــة
rصالح الفالحيةGاالستثمار على مستوى مديرية ا

- رئيس القسم الفرعي للفالحة اخملتص إقليميا.
يــــتــــولى الــــديــــوان الــــــوطــــني لألراضـي الـــفالحــــــيـــة

أمانـة اللّجنـة.
اGـاداGـادّة ة 6 :  : عـنــدمـا يــكــون اGـرشــحـون أشــخــاصـا لــديـهم
اGؤهالت الـعلميـة والتقـنية اGنـصوص علـيها في اGادّة 17
(الـفـقرة 4) من الـقـانون رقم 10-03 اGـؤرّخ في 5 رمـضان
rـــذكـــور أعالهGــــوافق 15 غــــشت ســــنـــة 2010 واGعــام 1431 ا
يــــجـب أن يــــرفـق طــــلــــبـــــهم �ـــــشــــروع تـــــعــــزيــــز وعـــــصــــرنــــة

rستثمرةGا
تــقـــيّم الــلّـــجــنــة اGـــنــصــوص عـــلــيـــهــا في اGــادّة 5 أعاله
مـشـــروع تـعــــزيـــز وعـصـــرنـــة اGـســتـثـمـرة اGــشـــار إلــيه
أعاله فـي حــالـــة تــعـــدد اGــرشـــحــrX عـــلى أســاس مـــعــــايـــيــر
تـتـعلق بـبـرنـامج االستـثـمارات واGـؤهالت الـعلـمـية و/ أو
التقنيـة والقدرات اGالية وإحداث مناصب الشغل وآجال
اإلجنـــــــاز وإنــــتــــاج الــــبــــذور والـــــشــــتالت اGـــــكــــثــــــرةr وكــل
مـــعــيـــــار آخــــــر يــتـالءم مع حــقـــائق اGـــنـــطــقـــة اGـــعــنــــيــة أو
بـرنــامج الـتنـميـة الفالحـية الـذي سيـحدد صراحـة �وجب

إعالن الترشح اGنصوص عليه في اGادّة 2 أعاله.
XــرشـحـGـادّة ة 7 :  : تــدرس الـلّــجـنـة اخلــاصـة مــلـفـات اGـاداGا
وحتـــرر مـــحـــضـــرا بـــأشـــغـــالـــهـــاr وتــــرسل نـــســـخـــة مـــنه إلى
rــديــريــة الــعــامــة لــلــديـــوان الــوطــني لألراضي الــفالحــيــةGا
وتـعرض على الوالي اخملـتص إقليـميا قائـمة باسم اGرشح
أو اGرشحX اGقـبولrX طبقا لإلجراء اGنصوص عليه في
اGـادّة 25 من اGــرســوم الـتّــنــفــيـذيّ رقم 10-326 اGـؤرّخ في
17 مــــحــــرّم عــــام 1432 اGــــوافق 23 ديــــســـــمــــبـــــر ســــنــــة 2010

واGذكـور أعاله.
8 :  : يـــقـــوم مـــديــــر الـــديـــوان الـــوطـــني لألراضي اGــاداGــادّة ة 
الـفالحــيـة لــلـواليــةr بـنـاء عــلى احملــضـر اGـذكــور في اGـادّة 7
أعالهr بتوقيع دفـتر الشروط مع اGرشح اGـقبول ويرسله
مـــــرفــــقـــــا بــــاGــــلـف اGــــذكـــــور في اGــــادّة 4 أعالهr إلـى مــــديــــر

األمالك الوطنية للوالية قصد إعداد عقد االمتياز.
اGـاداGـادّة ة 9 :  : يــنـشــر هـذا الــقــرار في اجلـريــدة الــرّسـمــيّـة

للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.
حـــرّر بـــاجلـــزائـــر في 26 صـــفـــر عــام  1433 اGــوافق 11

نوفمبر سنة 2012.
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وزارة التضامن الوطنيوزارة التضامن الوطني
واألسرة وقضايا اKرأةواألسرة وقضايا اKرأة

قـــــرار وزاري مـــشــــتــــرك مـــؤرقـــــرار وزاري مـــشــــتــــرك مـــؤرّخ فـي خ فـي 21  جـــمــــادى األولى  جـــمــــادى األولى
عــــــام عــــــام 1434 اGـــــوافق  اGـــــوافق 3 أبـــــريـل ســـــنـــــة  أبـــــريـل ســـــنـــــة r2013 يــــــحـــــد يــــــحـــــدّد
التنظيم الداخـلي للمؤسسات اGتخصصة وهياكلالتنظيم الداخـلي للمؤسسات اGتخصصة وهياكل

.XسنGاستقبال األشخاص ا.XسنGاستقبال األشخاص ا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

rالعام للحكومة Xإنّ األم
rاليّةGووزير ا

rرأةGووزيرة التضامن الوطني واألسرة وقضايا ا
- �ـقــتــضى اGــرســوم الــرّئــاسيّ رقم 12-326 اGـؤرّخ
في 17 شـــوّال عــام 1433 اGــوافق 4 ســـبـــتــمـــبــر ســـنــة 2012

rأعضاء احلكومة Xتضمّن تعيGوا
- و�ـقتـضى اGرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 12-113 اGؤرّخ
في 14 ربيع الثاني عام 1433 اGوافق 7 مارس سنة 2012
الـذي يحـدّد شروط وضـع اGؤسـسات اGـتخـصـصة وهـياكل
اسـتــقـبــال األشــخـاص اGــسـنــX وكـذا مــهـامــهـا وتــنـظــيـمــهـا

rادّة 13 منهGال سيّما ا rوسيرها
- و�ــقـتـضـى اGـرسـوم الــرّئـاسيّ اGـؤرّخ في 7 ربـيع
الـثاني عام 1423 اGوافق 18 يونـيو سـنة 2002 واGـتضمّن

rالعامّ للحكومة Xاألم Xتعي

يقـريقـرّرون مـا يأتي :رون مـا يأتي :

اGـاداGـادّة األولى :ة األولى : تطـبـيـقـا ألحـكـام اGادّة 13 من اGـرسوم
الــتّـــنــفــــيــذيّ رقم 12-113 اGــؤرّخ فـي 14 ربـــــيع الـــثــــاني
rـــذكــور أعالهGــوافق 7 مـــارس ســـنــة 2012 واGعـــام 1433  ا
يـــــهــــدف هـــــذا الـــــقــــرار إلـى حتــــديـــــد الـــــتــــنـــــظــــيـم الــــداخـــــلي
لــــلــــمــــؤســــســـــات اGــــتــــخـــــصّــــصــــــة وهــــيــــاكـــل اســــتــــقــــبــــــال

.XسنGاألشخــاص ا

اGــاداGــادّة ة 2 :  : يــشـــتـــمل الــنـــظـــام الــداخـــلي لـــلـــمــؤســـســات
اGـتـخــصّـصـة وهـيـاكـل اسـتـقـبـال األشــخـاص اGـسـنـX حتت

سلطة اGديـرr ما يأتي :
rمصلحة االستقبال واإليواء -

- مـــــصــــــلـــــحـــــــــة الـــــنــــــشـــــــاطــــــــات االجـــــتــــــمـــــاعـــــــــيـــــة
rوالنفســـية والتنشـيط

- مصلحة اإلدارة والوسائل.

rــادّة ة 3 :  : تـــكــلّف مــصـــلــحــــة االســتـــقــبــــال واإليــــواءGــاداGا
على اخلصوص �ا يأتي :

- تـوفــيــر الـشــروط اGـنــاسـبــة الســتـقــبـال األشــخـاص
rوإيوائهم XسنGا

- السـهر عـلى أمن األشخـاص اGـسنـX واحلفـاظ على
rسالمتهم اجلسدية والنفسية

- ضـــــمـــــــان الـــــنـــــظــــــافـــــــة الـــــغــــــذائـــــــيـــــة واجلــــــســـــديــــــة
rوالهندامـية واحمليطـية

- ضمـــان اإلطعــــام بــوجبــــات غــذائـــــية سليمــة
rومتوازنـة

- السهر على تطبيق النظام الداخلي للمؤسسة.

4 :  : تـكــلّـف مـصــلــحــة الــنــشـاطــات االجــتــمــاعــيـة اGـاداGـادّة ة 
والنفسـية والتنشيط على اخلصوص  �ـا يأتي :

- حتضير ووضع برامج صـحية واجتماعية ونفسية
rXسنGللتكفل باألشخاص ا

- ضــــمـــــان اGــــتــــابـــــعــــــة الـــــنــــفــــســــــــيــــة والــــصـــــحـــــــيــــة
rXسنGلألشخــاص ا

rXسنGالسهـر على راحة ورفاهية األشخاص ا -
- تنظيم النشاطـات الدينية والثقافية والترفيهية

rسلّـيةGوا
XــــســـنـــGــــســـاعـــدة لـألشـــخـــاص اGتـــقــــد� اإلعـــانـــة وا -
اGــسـتــقـبــلــX ومـــرافـقـتــهم في جــمـــيع اGــســاعي الــهـادفـــة

rإلى التكفل �شاكلهم
XــسـنـGتــنـظــيم االسـتــقـبــال الـنــهـاري لألشــخـاص ا -
rالذين يعيشون في وسطهم العائلي وضمان التكفل بهم
XــســنــGالــعــمــل عــلى إعــــادة إدمــــاج األشــخــــاص ا -

rفي الـوسط العـائلي
- الـعـمل عـلى وضع األشـخـاص اGـسـنـX لدى عـائالت

االستقبال وضمان اGتابعة واGرافقة.

اGاداGادّة ة 5 :  : تكـلّـف مـصلحــة  اإلدارة والـوسـائـلr عـلى
اخلصــوص �ـا يأتي :

rؤسسةGهني لكافة مستخدمي اGسار اGتسيير ا -
- إعـداد وتــنــفـيــذ اخملـطط الــســنـوي لــتـســيـيــر اGـوارد

rالبشرية
- تـــــزويـــــد اGــــؤســــســــــة بـــالـــــوســـــائـل الــــضـــــروريــــة

rحلســن سيرهـا
rؤسسة وتنفيذهاGإعداد ميزانية تسيير ا -

rتسيير خدمة البياضة -
rتسيير اخملزونات وإعداد اجلرد -

- الــســهـــــر عــلى تـــطــبـــيق قـــواعــد الــنـــظــافـــة واألمـن
rؤسسـةGضمـن ا

- ضـــــمـــــان حـــــمـــــايـــــة وصـــــيــــانـــــــة أمـالك اGــــؤســـــســــــة
واحلفـاظ عليهـا.
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وزيرة التضامن الوطنيوزيرة التضامن الوطني
واألسرة وقضايا اGرأةواألسرة وقضايا اGرأة
سعاد بن جاب اللهسعاد بن جاب الله

عن وزير اGاليةعن وزير اGالية
األمX العاماألمX العام
ميلود بوطبةميلود بوطبة

عن األمX العام للحكومةعن األمX العام للحكومة
وبتفويض منهوبتفويض منه

اGدير العام للوظيفة العموميةاGدير العام للوظيفة العمومية
بلقـاسم بوشمالبلقـاسم بوشمال

اGـاداGـادّة ة 6 : : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســمـيّـة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــــرّر بـــــاجلـــــزائـــــر في 21 جـــــمــــــادى األولى عـــــام 1434
اGوافق 3 أبريل سنة 2013.

: XستخدمGبعنوان §ثلي ا -: XستخدمGبعنوان §ثلي ا -
Xاالقــتــصــاديــ Xالــكــنــفــدرالــيــة الــعــامـــة لــلــمــتــعــامــلــXاالقــتــصــاديــ Xالــكــنــفــدرالــيــة الــعــامـــة لــلــمــتــعــامــلــ

اجلزائريrX اجلزائريrX السّيد :
- دريس مغراوي.

الكنفدرالية العامة للمؤسسات اجلزائريةr الكنفدرالية العامة للمؤسسات اجلزائريةr السّيد :
- مهني ندير.

الكنفدرالية اجلزائرية ألرباب العملr الكنفدرالية اجلزائرية ألرباب العملr السّيدان :
rنذير بوعباس -

- عبد الرشيد غيموز.
الــــــكـــــنــــــفـــــدرالـــــــيـــــة الـــــوطــــــنـــــــيــــــة ألربـــــــاب الــــــعـــــمــلالــــــكـــــنــــــفـــــدرالـــــــيـــــة الـــــوطــــــنـــــــيــــــة ألربـــــــاب الــــــعـــــمــل

اجلـزائريrX اجلـزائريrX السّيد :
- عبد اGومن أخروف.

rـــــــعــــــنــــــــيــــــةGبـــــــعــــــنـــــــــوان الـــــــــوزارات واإلدارات ا -rـــــــعــــــنــــــــيــــــةGبـــــــعــــــنـــــــــوان الـــــــــوزارات واإلدارات ا -
اآلنســـة والسّـادة :

- مـــر� نـــصـــيـــرة لــوكـــريـــزr §ـــثــلـــة الـــوزيـــر اGــكـــلّف
rبالعمل والتشغيل والضمان االجتماعي

- مـحـمـد قــسـيـورr §ــثل الـوزيـر اGــكـلّف بـالــداخـلـيـة
rواجلماعات احمللية

rاليّةGكلّف باGثل الوزير ا§ rإسماعيل غاشي -
- مــــحــــمـــــد زوخr §ــــثل الـــــوزيــــر اGــــكـــــلّف بــــالـــــســــكن

rوالعمران
- عــبــد الــقــادر بــدرانيr §ــثل كــاتب الــدولــة اGــكــلّف

rباالستشراف واإلحصائيات
- مــســعـود خلــلفr §ــثل الــوزيـر اGــكــلّف بـالــتــضـامن

rرأةGالوطني واألسرة وقضايا ا
- عــبـــد الــوهــاب لــعـــويــسيr §ـــثل الــســـلــطــة اGـــكــلّــفــة

بالوظيفة العمومية.
- بـــعــنـــوان §ــثل مـــســتـــخــدمي الـــصــنــدوق الـــوطــني- بـــعــنـــوان §ــثل مـــســتـــخــدمي الـــصــنــدوق الـــوطــني

Gعادلة اخلدمات االجتماعيةG rعادلة اخلدمات االجتماعيةr السّيدة :
- أنيسة بن سنوسي.

ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

قــــــرار مرار مــــؤرخ في ؤرخ في 17 رب ربــــــيع اليع الــــــثــــــانانـي عي عــــام ام 1434 اG اGــــوافق وافق 28
فــــبـرايرايــــر سر ســــنـة ة r2013 يr يــــتــــضــــمن سمن ســــحب اعحب اعــــتــــمــــاد عاد عـونون

اGراقبة للضمان االجتماعي.اGراقبة للضمان االجتماعي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب قـرار مـؤرخ في 17 ربـيع الــثـاني عـام 1434
اGــوافق 28 فــبــرايــر ســنـة r2013 يــســحب اعــتــمــاد الــســيـد
والي بـــلــخـــيــرr عــون اGـــراقــبـــة لــلـــضــمـــان االجــتـــمــاعي في
الـــوكـــالــــة الـــوالئـــيـــة لــــلـــصـــنــــدوق الـــوطـــنـي لـــلـــتــــأمـــيـــنـــات

االجتماعية للعمال األجراء ألم البواقي.

وزارة العمل والتشغيل وزارة العمل والتشغيل والضمانوالضمان
االجتماعياالجتماعي

قـرار مـؤرقـرار مـؤرّخ في خ في 18  مــحـر  مــحـرّم عـام م عـام 1434 اGـوافق  اGـوافق 2 ديـســمـبـر ديـســمـبـر
سـنـــة سـنـــة r2012 يـتـضـم يـتـضـمّن تـعـيـX أعـضاء مـجـلس إدارةن تـعـيـX أعـضاء مـجـلس إدارة

الصندوق الوطني Gعادلة اخلدمات االجتماعية.الصندوق الوطني Gعادلة اخلدمات االجتماعية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـــــــوجـب قــــــــرار مـــــــؤرّخ في 18 مـــــــحـــــــرّم عـــــــام 1434
اGــوافـق 2 ديـــســمـــبــر ســـنــة r2012 يـــعــيّن األعـــضــاء اآلتـــيــة
أسـمـاؤهم تـطـبيـقـا ألحـكـام اGادّة 8 من اGـرسـوم التّـنـفـيذيّ
رقم 96-75 اGــــؤرّخ في 14 رمــــضــــان عــــام 1416 اGــــوافق 3
فبـراير سـنـة 1996 واGـتعـلّق بـكيـفيـات تنـظـيم الصـندوق
الوطـني Gعادلـة اخلدمات االجـتماعـية وسيـرهr في مجلس
إدارة الــصـنــدوق الـوطــني Gـعــادلـة اخلــدمـات االجــتـمــاعــيـة

Gدة ثالث (3) سنوات قابلة للتجديد :
- بعنوان §ثلي العمال األجراءr - بعنوان §ثلي العمال األجراءr السّادة :

rعبد القادر مالكي -
rسليمان صقار -

rدريس صحراوي -
rعلي يخلف -

rالطيب صنعة -
rصالح روايبية -
rأحمد لعروي -

rعبد الرزاق عزوز -
rنور الدين الواسع -

rحمزة بوعقل -
rعبد الرحمان رباحي -

rسيد علي بلجردي -
rعالوي بوفارس -
rفرحات شباخ -
- عواد لعنتري.
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البليدة

البويرة

تامنغست

الوالياتالوالياتالهيئات اGستخدمةالهيئات اGستخدمة

الصندوق الوطني للتأمX عن البطالة
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"

"

"

"

"

"

"

اللقب اللقب واالسم االسم 

حرمة محمد

غوبالي احلاج
حبار رشيد

مقوسي عمار
شريقي السعيد

زايدي نصر الدين
محمدي سعيدة

رطاب عصام

عشي السعيد
بوشريط مروان

هواري رستم
بن Gبارك عادل
بن عباس قطب

سطمبولي عمار
عوادي سماعيل

مريجة سامي

مزوزي زهرة
بلمدغري احلبيب

عليالت حميد
بلعتروز حكيمة

فارس حليم
زراري مر�

غا رابح

نواصر الطاهر

قـرار مرار مـؤرخ في ؤرخ في 17 رب ربـيع اليع الــــثـاني عاني عـام ام 1434 اG اGـوافق وافق 28 ف فـبـرايرايــــر سر سـنـة ة r2013 يr يـتــــضـمن اعمن اعــــتـمـاد أعاد أعــــوان اGوان اGـراقراقــــبـة لة لـلــــضـمـانان
االجتماعي.االجتماعي.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب قـرار مؤرخ في 17 ربيع الـثـاني عام 1434 اGـوافق 28 فبـراير سـنة r2013 يـعـتمـد أعـوان اGراقـبـة للـضـمان
االجتماعي اGذكورون في القائمة اGبينة أدناه :
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تبسة

تلمسان

تيارت

تيزي وزو

اجلزائر

سطيف

سعيدة

سكيكدة

سيدي بلعباس

الوالياتالوالياتالهيئات اGستخدمةالهيئات اGستخدمة

الصندوق الوطني للتأمX عن البطالة (تابع)

"

"

"

"

"

"

"

"

اللقب اللقب واالسم االسم 

عمراني كر�
فرحاتي عماد
عيدودي منير

بن عالية زينب
حركات أسامة
حكيم يوسف

بلعيد سيدي محمد
بختي ليلى

خليل عبد القادر نذير
قدور جياللي

دحمان فريدة
أوسالم مليزة

نايت مولود تاكفريناس
سلماني صفيان

سنور كمال

قوبريد سعيد
قرباس كر�

العيساوي تX هي®
عوادي مروان

طالب حياة
لرجان جميل

معيزة سميرة
جياللي وفاء

الشيخ عبد اجلبار عزيز
زبار سيد علي

أسد هواري
حشمان محمد

بيسي عماد
بن مرابط محمد

Xبورومي سماع
مامون سومية

قدوس عبد القادر
حمادوش قدور

مرين فاطمة زهرة



19 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 44 9 ذو القعدة عام  ذو القعدة عام 1434 هـ هـ
15 سبتمبر  سنة  سبتمبر  سنة 2013 م م

عنابة

قاGة

اGدية

مستغا

اGسيلة

معسكر

ورقلة

وهران

البيض

إيليزي

برج بوعريريج

بومرداس

تيسمسيلت

الوادي

الوالياتالوالياتالهيئات اGستخدمةالهيئات اGستخدمة

الصندوق الوطني للتأمX عن البطالة (تابع)

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

اللقب اللقب واالسم االسم 

بوسطحة نادية
جاللي محمد خليل
رفاعي عبد الرفيق

عطوي فيصل

طبايبية فيصل
صغايري صالح

دوخ عبد الرحمان
طالبي عبد القادر

قهام عبد النور

بوبكر عبد الباقي
صراش الهواري

مرباح أحمد

مرهون ميلود

قورشال مليكة

بابا حمو عمر
بن هالل الطاهر

قريد حنان
رحال محمد زهير

زناتي فاطمة الزهراء
دالة بو عبد الله

جهدو حاجة

هنان نصر الدين

غيم مروان

معرف خليصة
محمادي وسيلة

برور بوعالم
شيخي عبد احلق

حسX نورة

دياب عمر

باي محمد علي
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خنشلة

سوق أهراس

عX الدفلى

الطارف

عX تموشنت

غرداية

غليزان

اجلزائر

اGسيلة

الطارف

تيسمسيلت

ورقلة

عX تموشنت

الوالياتالوالياتالهيئات اGستخدمةالهيئات اGستخدمة

الصندوق الوطني للتأمX عن البطالة (تابع)

"

"

"

"

"

"

الصندوق الوطني للتأمينات االجتماعية للعمال األجراء

"

"

"
الصندوق الوطني للتقاعد

الصندوق الوطني للضمان االجتماعي لغير األجراء

اللقب اللقب واالسم االسم 

دكير حنان
بوزيان عادل

عزايزية فايزة
عزاب حمدي

بوخاري خلضر

بن اسماعيلي موسى
محمودي عبد القادر

هاشمي توفيق

أوهيبة توفيق
نصر عبد الكر�

حمادي عنتر

دافي مصطفى
بومدين سوهيلة

كروشي سليمان

لكحل ناصر
مجاهد مجاهد
حجوجة أحمد

سريجي صورية

هني محمد
بلبصير مليكة

سعودي جمال الدين
بن عيسى اسماعيل

تباني أسعيد
والي فاحت

شبيكة فندة

Xبومنجل أم

بوناظورة بلحاج

زيتوني عبد العزيز

جادل رفيق

ال �ـكن أعـوان اGراقـبـة اGـذكورين في اGـادة األولى أعالهr مـبـاشرة مـهـامهم إال بـعـد أداء اليـمـX اGنـصـوص علـيـها في
اGادة 12 من اGرسـوم التنفيذي رقم 05 - 130 اGؤرّخ في 15 ربيع األول عام 1426 اGوافق 24 أبريل سنة 2005 الذي يحدد

شروط §ارسة أعوان اGراقبة للضمان االجتماعي وكيفيات اعتمادهم.
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وزارة الصحة والسكان وزارة الصحة والسكان وإصالحوإصالح
اKستشفياتاKستشفيات

قــرار وزاري مـــشـــتــرك مـــؤرقــرار وزاري مـــشـــتــرك مـــؤرّخ في خ في 15 ربـــيع الـــثـــانـي عــام ربـــيع الـــثـــانـي عــام
1434 اGــــــوافق  اGــــــوافق 26  فــــــبــــــرايــــــر ســــــنـــــة   فــــــبــــــرايــــــر ســــــنـــــة r2013 يــــــحـــــدr يــــــحـــــدّد

كيفـيات تنـظيم الـتكوين اGـتخـصص قبل التـرقيةكيفـيات تنـظيم الـتكوين اGـتخـصص قبل التـرقية
إلـى رتــــبــــة مــــتــــصـــــرف مــــصــــالح الـــــصــــحــــة ومــــدتهإلـى رتــــبــــة مــــتــــصـــــرف مــــصــــالح الـــــصــــحــــة ومــــدته

ومحتوى برنامجه.ومحتوى برنامجه.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

rالعامّ للحكومة Xإن األم
rستشفياتGووزير الصحة والسكان وإصالح ا

- �ـــــقـــــتـــــضى اGـــــرســـــوم رقم 66-145 اGـــــؤرّخ في 12
صـــفـــر عــام 1386 اGــوافق 2 يــونـــيـــو ســـنــة 1966 واGـــتـــعــلّق
بـتحـريـر ونـشـر بعض الـقـرارات ذات الـطابـع التـنـظـيمي

rتمّمGعدّل واGا rXوظفGأو الفردي التي تهم وضعية ا
- و�قـتـضى اGـرسـوم الـرّئـاسيّ رقم 12-326 اGـؤرّخ
في 17 شـــوّال عــام 1433 اGــوافق 4 ســـبـــتــمـــبــر ســـنــة 2012

rأعضاء احلكومة Xتضمّن تعيGوا
- و�ـقتـضى اGرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 09-161 اGؤرّخ
في 7 جــمـادى األولى عـام 1430 اGـوافق 2 مـايــو سـنـة 2009
XـنتـمGا XـوظفـGتـضـمّن القـانون األسـاسي اخلـاص باGوا

rلسلك متصرفي مصالح الصحة
- و�ـقتـضى اGرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 09-162 اGؤرّخ
في 7 جــمـادى األولى عـام 1430 اGـوافق 2 مـايــو سـنـة 2009
rــدرســـة الــوطــنـــيــة لـــلــصــحـــة الــعــمــومــــيــةGــتــعــلّـــق بــاGوا

rتمـّمGعـدّل واGا
- و�ــقـتـضـى اGـرسـوم الــرّئـاسيّ اGـؤرّخ في 7 ربـيع
الـثاني عام 1423 اGوافق 18 يونـيو سـنة 2002 واGـتضمّن

rالعامّ للحكومة Xاألم Xتعي
- و�ــقـتــضى الـقــرار الـوزاري اGــشـتــرك اGـؤرّخ في
14 ربـــيع األوّل عــام 1431 اGــوافق 28 فــبـــرايــر ســـنــة 2010

الـــــذي يــــحـــــدّد إطـــــار تـــــنــــظـــــيـم اGــــســـــابـــــقـــــات عــــلـى أســــاس
االخـــتـــبــارات واالمـــتـــحــانـــات اGـــهــنـــيـــة لاللـــتــحـــاق بـــســلك

rمتصرفي مصالح الصحة
يقـريقـرّران مـا يأتي :ران مـا يأتي :

Xـادّة 20 (احلـالتGادّة األولى : ة األولى : تــطـبــيقــا ألحـكــام اGاداGا
2 و3) من اGـرســوم الـتّـنــفـيـذيّ  رقـم 09-161 اGـؤرّخ في 7
جــــمـــــادى ااألولى عـــــام 1430 اGــــوافق 2 مـــــايــــو ســـــنــــة 2009
واGـذكــور أعالهr يــهـدف هــذا الـقــرار إلى  حتــديـد كــيـفــيـات
تــنــظـــيم الــتـــكــوين اGــتـــخــصص قــبـل الــتــرقــيـــة إلى رتــبــة

متصرف مصالح الصحة ومدته ومحتوى برنامجه.
اGــــاداGــــادّة ة 2 :  : يـــتـم االلـــتــــحــــاق بــــالـــتــــكــــوين في الــــرتــــبـــة
اGـــــــذكــــــورة فـي اGــــــادّة األولـى أعـالهr بــــــعــــــد الـــــــنــــــجـــــــاح في

االمـتـحــان اGـهـنـي أو عن طـريق االخــتـيـار بــعـد الـتــسـجـيل
في قائمة التأهيلr وفقا للتنظيم الساري اGفعول.

3  :   : يـــــتم فـــــتـح دورة الــــتـــــكـــــويـن في الـــــرتـــــبــــة اGــــاداGــــادّة ة 
اGــــذكــــورة أعالهr �ــــوجب قــــرار مـن الــــســــلـــطــــة الــــتـي لــــهـــا

صالحية التعيX والذي يحدّد فيهr ال سيّما :
rعنيةGالرتبة ا -

- عـــدد اGـنـــاصب اGـالـيـة اGـفـتـوحـة لـلـتـكـوين احملـددّة
في اخملـــطـط الـــقــــطـــاعي الــــســـنــــوي أو اGـــتــــعـــدّد الــــســـنـــوات
لــلـتـكــوين اGـصــادق عـلـيـه بـعـنــوان الـسـنــة اGـعــتـبـرة طــبـقـا

rعمول بهاGلإلجراءات ا
rمدة التكوين -

rتاريخ بداية التكوين -
rعنيةGمؤسسة التكوين ا -

- قائمــة اGوظـفــX اGعنيـX بالتكـــوين حسب °ط
الترقـية.

اGــاداGــادّة ة 4 :  : يــجـب تــبــلـــيغ نــســـخــة من الــقـــرار اGــذكــور
أعالهr إلى مصـالح الوظيفــة العمومــية في أجــل عشــرة

(10) أيام ابتداء من تاريخ توقيعه.

اGــاداGــادّة ة 5 :  : يــجب عــلى مــصــالـح الــوظــيــفــة الــعــمــومــيــة
إبداء رأي اGطابقـة خالل أجـل عشرة (10) أيام ابتـداء من

تاريخ استالم القرار.
اGاداGادّة ة 6 :  : يلـــزم اGوظـفــون الناجحــون نهـائـيــا فـي
rـــقــبــولــون عـــلى ســبــيـل االخــتــيــارGـــهــني أو اGاالمــتــحــان ا

�تابعة دورة تكوين.

تــعــلم اإلدارة اGــســتــخــدمــة اGــعــنــيــX بــتــاريخ بــدايــة
الــتـكــوين �ــوجب اســتــدعـاء فــردي وبــأيــة وسـيــلــة مالئــمـة

أخرىr عند االقتضاء.

اGــــاداGــــادّة ة 7 :  : يــــتـم الــــتــــكـــــوين فـي اGــــدرســــة الـــــوطــــنــــيــــة
للمناجمنت وإدارة الصحة.

اGاداGادّة ة 8 :  : ينظم التكـوين في شكـل تنـاوبي ويشمــل
دروســا نـــظــريــة ومــحــاضـــرات وأعــمــاال مــوجـــهــة وتــربــصــا

تطبيقيا.

اGاداGادّة ة 9 :  : حتدّد مدة التكوين بتسعة (9) أشهر.

اGاداGادّة ة 10 :  : يلحق بهـذا القرار برنامج التكوينr ويتم
تفصيل محـتواه من طرف مؤسسـة التكوين اGذكورة في

اGادّة 7 أعاله.

اGـاداGـادّة ة 11 :  : يـتــولى تـأطــيـر ومـتــابـعــة اGـوظـفــX أثـنـاء
الــتــكـــوين اGــتــخــصـصr ســلك أســاتــذة اGـــدرســة الــوطــنــيــة
لـــلـــمـــنــاجـــمـــنت وإدارة الـــصـــحــة و/ أو اإلطـــارات اGـــؤهـــلــة

للمؤسسات واإلدارات العمومية.
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12 :  : يـــتـــابـع اGـــوظـــفــــون خالل دورة الـــتــــكـــوين اGــاداGــادّة ة 
تـربصا تطـبيقيا له عـالقة �يدان نشـاطهم مدته ثالثة (3)
أشـهـر لـدى اGـؤسـسـات الـعـمـومـيـة لـلـصـحـةr ويـعـدون عـلى

إثره تقرير التربص.
اGــاداGــادّة ة 13 :  : يـــلـــزم اGــوظـــفـــون اGـــعـــنـــيـــون بـــالــتـــكـــوين
بـــإعــداد تـــقــريـــر نــهــايـــة الــتـــكــوين حـــول مــوضــوع لـه صــلــة

بالوحدات اGدرسة واGقررة في البرنامج.
اGـاداGـادّة ة 14 :  : يـتم تـقـيـيم اGـعـارف حـسب مـبـدأ اGـراقـبة

البيداغوجية اGستمرّة وتشمل امتحانات دورية.
اGـاداGـادّة ة 15 :  : تـتـم كـيــفـيـات تــقـيــيم الـتــكـوين إلـى رتـبـة

متصرف مصالح الصحة كاآلتي :
- مــعـدّل اGــراقـبــة الـبــيـداغــوجـيــة اGـســتـمــرة جملـمـوع

r1 عاملGا rدرسةGالوحدات ا
r1 عاملGا rعالمة التربص التطبيقي -

- عالمة تقرير نهاية التكوينr اGعامل 2.
اGــاداGــادّة ة 16 :  : يـــتـــم اإلعالن عــن الـــنـــجـــــاح الـــنـــهــــــائي
في التكوين للموظفX احلائزين  معدال عاماّ يساوي على
rــادّة 15 أعالهGــذكــور في اGاألقل 10 من 20 في الــتـــقــيــيم ا

من طرف جلنة نهاية التكوين التي تتكوّن من :
- الــســلــطــة الــتي لــهــا صالحــيــة الــتــعــيــX أو §ــثــلــهـا

rرئيسا rؤهل قانوناGا

rؤسسة العمومية للتكوين أو §ثلهGمدير ا -
- §ــثـلــــX اثــنـــX (2) عن ســـلك الـــتـــعــلـــيم Gـــؤســـســة

التكـويـن.

تـبـلـّغ نــسـخــة من مــحـضــر الـنــجــاح الـنــهـــائي اGـعـد
مـن طـــــــرف الــــــلــــــجـــــــنـــــــة اGــــــذكـــــــورة أعـالهr إلى مـــــــصــــــــالح
الـوظـيــفـــة الـعـمــومـيـة في أجـل ثــمـانـيـة (8) أيــــام ابـتـــداء

من تاريخ توقيعه.
17 :  : عــنــد نــهــايــة دورة الـتــكــويـنr يـســلـم مــديـر اGـاداGـادّة ة 
Xالناجح Xؤسسـة العمومـية للتـكوين شهادة لـلموظفـGا

نهائيا على أساس محضر جلنة نهاية التكوين.
اGاداGادّة ة 18 :  : يـرقى اGوظفـون اGعلن عن جنـاحهم نهـائيا

في دورة التكوين إلى رتبة متصرف مصالح الصحة.
اGـاداGـادّة ة 19 :  : يـنـشـر هـذا الـقـرار في اجلـريـدة الـرّسـمـيـة

للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.
حــــــرّر بـــــاجلــــــزائـــــر في 15 ربـــــيـع الــــــثـــــانـي عـــــام 1434

اGوافق 26 فبراير سنة 2013.

وزير الصحة والسكانوزير الصحة والسكان
وإصالح اGستشفياتوإصالح اGستشفيات
عبد العزيز زياريعبد العزيز زياري

عن األمX العام للحكومةعن األمX العام للحكومة
وبتفويض منهوبتفويض منه

اGدير العام للوظيفة العموميةاGدير العام للوظيفة العمومية
بلقـاسم بوشمالبلقـاسم بوشمال

اGلحقاGلحق
برنامج التكوين اGتخصص قبل الترقية إلى رتبة متصرف مصالح الصحة.برنامج التكوين اGتخصص قبل الترقية إلى رتبة متصرف مصالح الصحة.

1 - برنامج التكوين  النظري : اGدة ستة  - برنامج التكوين  النظري : اGدة ستة (6) أشهر : أشهر :

الرقمالرقم
اGعاملاGعامل

مدخل لدراسة القانون
XستخدمGتسيير ا

مفاهيم أساسية لنشاطات وبرامج الصحة
مدخل لتسيير اGصالح العمومية للصحة

اإلقتصاد العمومي/ اقتصاد الصحة
الوظائف اللوجيستيكية واالقتصادية

التحرير اإلداري واGنهجية

احلجم الساعي اإلجمالياحلجم الساعي اإلجمالي

الوحداتالوحدات
احلجم الساعي األسبوعياحلجم الساعي األسبوعي

1

2

3

4

5

6

7

2

3

2

3

2

2

1

األعمال اGوجهةاألعمال اGوجهة الدروسالدروس

1 سا و30 د
2 سا
1 سا
2 سا
1 سا
2 سا

-

1 سا
1 سا

-
1 سا

-
2 سا
2 سا

16 ساعة و ساعة و30 دقيقة دقيقة

2 - التربص التطبيقي : اGدة ثالثة  - التربص التطبيقي : اGدة ثالثة (3) أشهر أشهر
يتابع اGوظفون تربصا تطبيقيا له عالقة �يدان نشاطهم لدى اGؤسسات العمومية للصحة.
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قــرار وزاري مـــشــتـــرك مــؤرخ في قــرار وزاري مـــشــتـــرك مــؤرخ في 25 جــمــادى األولى عــام جــمــادى األولى عــام
1434  اGــوافق   اGــوافق 7 أبــريل ســنـة  أبــريل ســنـة r2013 يــحــدد كــيــفــيـاتr يــحــدد كــيــفــيـات

تـنــظـيـم الـتـكــوين بـعــد اإلدمـاج فـي رتـبـة عــون طـبيتـنــظـيـم الـتـكــوين بـعــد اإلدمـاج فـي رتـبـة عــون طـبي
في التخدير واإلنعاش ومحتوى برنامجه.في التخدير واإلنعاش ومحتوى برنامجه.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
rالعام للحكومة Xإن األم

rستشفياتGووزير الصحة و السكان وإصالح ا
- �ــــقـــتــــضى اGــــرســـوم رقم 66 - 145 اGــــؤرّخ في 12
صـــفـــر عــام 1386 اGــوافق 2 يــونـــيــو ســـنــة 1966  واGـــتـــعــلق
بـتحـريـر ونـشـر بعض الـقـرارات ذات الـطابـع التـنـظـيمي

rتممGعدل و اGا rXوظفGأو الفردي التي تهم وضعية ا
- و�ــــــقـــــتــــــضى اGــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 12 - 326
اGـؤرّخ في 17 شـوّال عـام 1433 اGـوافق 4 ســبــتـمــبـر ســنـة

rأعضاء احلكومة Xتضمن تعيG2012  وا

- و�ــــقـــتــــضى اGــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 96 - 148
اGـؤرّخ في 9 ذي احلــجـة عـام 1416 اGـوافق 27 أبــريل ســنـة
1996 واGـــتــضـــمن إنـــشــاء اGـــعــهـــد الــوطـــني الـــبــيـــداغــوجي

rللتكوين شبه الطبي وتنظيمه وسيره
- و�قتـضى اGرسوم التـنفيذي رقم 11 - 92 اGؤرّخ
في 21 ربـــيع األول عـــام 1432 اGــــوافق 24 فــــبــــرايـــر ســــنـــة
2011 الـــذي يـــحــــول مـــدارس الـــتـــكــــوين شـــبه الــــطـــبي إلى

rمعاهد وطنية للتكوين العالي شبه الطبي
- و�قتـضى اGرسوم التـنفيذي رقم 11 - 93 اGؤرّخ
في 21 ربـــيع األول عـــام 1432 اGــــوافق 24 فــــبــــرايـــر ســــنـــة
2011 الـذي يحـول اGـعهـد التـكنـولوجـي للـصحـة العـمومـية

بـــاGــرسى (اجلــزائــر) إلى مــعـهــد وطــني لــلــتــكـويـن الـعــالي
rشبه الطبي

- و�ــــقـــتــــضى اGــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 11 - 235
اGــؤرّخ في أول شــعـبــان عـام 1432 اGـوافق 3 يــولـيــو ســنـة
XــوظـــفــGــتـــضــمـن الــقـــانــون األســـاسي اخلــاص بـــاG2011 وا

اGــــنـــــتــــمـــــX ألسالك األعـــــوان الــــطــــبـــــيــــX فـي الــــتـــــخــــديــــر
rواإلنعاش للصحة العمومية

- و�ـقــتـضـى اGـرســوم الـرئــاسي اGـؤرّخ في 7 ربـيع
الـثاني عام 1423 اGوافق 18 يونـيو سنة  2002 واGـتضمن

rالعام للحكومة Xاألم Xتعي
يقرران ما يأتي :يقرران ما يأتي :

اGـادة األولى : اGـادة األولى : تطـبـيـقـا ألحـكـام اGادة 27 من اGـرسوم
التـنفيذي رقم 11 - 235 اGؤرّخ في أول شـعبان عام 1432
اGـوافق 3 يـولـيــو سـنـة r2011 واGـذكـور أعالهr يــهـدف هــذا
الـــقــرار  إلـى  حتــديــد  كـــيــفـــيـــات تــنـــظــيم الـــتــكــويـن  بــعــد
اإلدمـــاج في رتـــبـــة عـــون طـــبـي في الـــتـــخـــديـــر واإلنـــعـــاش

ومحتوى برنامجه.
اGـادة اGـادة 2 :  : يـتم االلــتـحــاق بـالــتـكــوين بـعــد اإلدمـاج في
رتــبــة عــون طـبـي في الــتــخــديــر واإلنــعــاشr وفــقــا ألحــكـام
اGـرسوم الـتـنـفـيذي رقم 11 - 235 اGؤرّخ في أول شـعـبان

عام 1432 اGوافق 3 يوليو سنة r2011 واGذكور أعاله.

3 :  : يـــتم فــــتح دورة الـــتـــكـــويـن في رتـــبـــة عـــون اGــادة اGــادة 
طــبي في الـتـخــديـر واإلنــعـاش �ـوجب قــرار أو مـقـرر من
الــســـلــطـــة الـــتي لـــهــا صـالحــيـــة الــتـــعـــيــX يـــحـــدد فــيـه عــلى

اخلصوص ما يأتي :
rعنيةGالرتبة ا -

rبــالــتـكــوين بــعــد اإلدمـاج XــعــنـيــGا XــوظـفــGعــدد ا -
احملـدد في اخملـطط الـقـطاعي الـسـنـوي أو اGـتعـدد الـسـنوات
لـلـتـكـوين واGـصـادق عـلـيه بـعـنـوان الـسـنـة اGـعـتـبـرة طـبـقا

rعمول بهاGلإلجراءات ا
rمدة التكوين -

rتاريخ بداية التكوين -
rعنيةGمؤسسة التكوين ا -

- قائمة اGوظفX اGعنيX بالتكوين بعد اإلدماج.

اGـادة اGـادة 4 :  : يـجب  تـبـلــيغ  نـسـخـة مـن الـقـرار أواGـقـرر
اGــذكــور أعاله إلى مـصــالح الــوظــيـفــة الــعـمــومــيـة في أجل

عشرة ( 10 ) أيام ابتداء من تاريخ توقيعه.

اGــادة اGــادة 5 : : يــجب عــلى مــصــالـح الــوظــيــفــة الــعــمــومــيــة
إبــداء رأي  اGــطــابــقـــة  خالل أجل أقــصــاه عــشــرة (10) أيــام

ابتداء من تاريخ استالم القرار أو اGقرر.
6 :  : يـــلـــزم اGـــوظـــفـــون اGـــدمــــجـــون في الـــرتـــبـــة اGــادة اGــادة 

اGذكورة في اGادة األولى أعالهr �تابعة دورة التكوين.
ويــعــلــمـــون من طــرف  اإلدارة اGـــســتــخــدمـــة بــتــاريخ
بــدايــة الـــتــكــوين �ـــوجب اســتــدعـــاء فــردي وبــأيـــة وســيــلــة

مالئمةr عند االقتضاء.

اGادة اGادة 7 :  : يتم التكوين في اGـعاهد الوطنـية للتكوين
العالي شبه الطبي.

اGادة اGادة 8 :  : يـنظم التـكوين بعـد اإلدماجr بشـكل تناوبي
ويشمل دروسا نظرية وتربصا تطبيقيا.

اGادة اGادة 9 :  : حتدد مـدة التـكوين بـعد اإلدمـاج بتـسعة (9)
أشهر.

اGـادة اGـادة 10 :  : يـلـحق بـهـذا الـقـرار بـرنـامج الـتـكـوين بـعد
اإلدمـاجr ويـتم تـفـصيل مـحـتـواه من طـرف اGعـهـد الـوطني

البيداغوجي للتكوين شبه الطبي.

اGـادة اGـادة 11 :  : يـتـابع اGـوظـفـون أثـنـاء الـتـكـوينr تـربـصـا
تـطبـيـقـيـا في اGـؤسـسـات الـعـمـوميـة لـلـصـحـة وفـقـا لـلـمدة

احملددة في البرنامج.

اGـادة اGـادة 12 :  : يـضـمن  تــأطـيـر ومـتـابـعـة اGـوظـفـX أثـنـاء
rعنيةGؤسسات التكوين اG سلك األساتذة rدورة التكوين
بـالـتـنـسـيق مع األعـوان الـطـبـيـX في الـتـخـديـر واإلنـعاش

ذوي اGؤهالت اGطلوبة.
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وزير الصحة والسكانوزير الصحة والسكان
وإصالح اGستشفياتوإصالح اGستشفيات
عبد العزيز زياريعبد العزيز زياري

عن األمX العام للحكومةعن األمX العام للحكومة
وبتفويض منهوبتفويض منه

اGدير العام للوظيفة العموميةاGدير العام للوظيفة العمومية
بلقـاسم بوشمالبلقـاسم بوشمال

اGـادة اGـادة 13 :  : يلـزم اGـوظـفـون اGـعـنـيـون بـالـتـكـوين بـعد
اإلدماج في الرتـبة اGذكورة في اGادة األولى أعاله بإعداد
 تقرير نهـاية  التكوينr  حول موضوع له صلة بالوحدات

اGدرسة واGقررة في البرنامج.

اGـادة اGـادة 14 :  : يـتم تـقـيـيم اGـعـارف حـسب مـبـدأ اGـراقـبة
البيداغوجية اGستمرة وتشمل امتحانات دورية.

اGـادة اGـادة 15 : : يـتـم الـتــقــيـيـم الـنــهــائي وفــقـا لــلــكـيــفــيـات
اآلتية :

rـــســـتـــمـــرةGــــراقـــبــــة الــــبــــيــــداغـــوجـــيـــة اGمـــعــــدل ا -
r2 عاملGا

r1 عاملGا rعالمة التربص التطبيقي -
- عالمة تـقرير نـهاية التكـوينr اGعامل 2.

اGــادة اGــادة 16 :  : تــضــبـط قــائــمــة اGــوظــفـــX الــذين تــابــعــوا
دورة الــــتــــكـــــوين بــــعـــــد اإلدمــــاجr من طــــرف جلـــــنــــة نــــهــــايــــة

التكوين والتي تتكون من :
- مــديــر الــصــحــة والــســكــان مــكــان تــواجــد مــؤســســة

rرئيسا rؤهل قانوناGالتكوين شبه الطبي أو §ثله ا
rعنيةGمدير مؤسسة التكوين ا -

- §ـــثــلــX اثــنــX (2) عن ســــلك األســــاتــــذة Gــــؤســــســـة
التكوين اGعنية.

تـبـلّغ نـسـخـة من احملـضـر اGـعـد من طـرف جلـنـة نـهـايـة
التكوينr إلى مصالـح الوظيفة العمومية في أجل ثمانية

(8) أيام ابتداء من تاريخ توقيعه. 

r17 :  : عـنــد نــهــايــة دورة الــتــكــوين بــعــد اإلدمـاج اGـادة اGـادة 
Xشـهادة لـلـمـوظـف rـعـنـيـةGـنح مـدير مـؤسـسـة الـتكـوين ا�
الـذين تابـعوا دورة الـتكـوينr على أسـاس محـضر الـلجـنة

اGذكورة في اGادة 16 أعاله.

اGـادة اGـادة 18 :  : يـنــشـر هـذا الــقـرارفي اجلــريـدة الـرســمـيـة
للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.

حــــــرر بـــــاجلــــــزائـــــر في 25 جـــــمــــــادى األولى عـــــام 1434
اGوافق 7 أبريل  سنة 2013.

اGلحقاGلحق
برنامج التكوين بعد اإلدماج في رتبةبرنامج التكوين بعد اإلدماج في رتبة
عون طبي في التخدير واإلنعاشعون طبي في التخدير واإلنعاش

مدة التكوين : تسعة ( مدة التكوين : تسعة ( 9 ) أشهر ) أشهر
1 - التكوين النظري : - التكوين النظري :

277  ساسااجملموعاجملموع

24 سا

15 سا

60 سا

15 سا

60 سا

30 سا

15 سا

18 سا

40 سا

الوحداتالوحدات اGعاملاGعاملالرقمالرقم

1

1

3

1

2

1

1

1

احلجم الساعياحلجم الساعي

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2 - التربص التطبيقي مدته : ستة عشر (  - التربص التطبيقي مدته : ستة عشر ( 16 ) أسبوعا ) أسبوعا

حفظ الصحة والتخدير

التكفل باGريض بأبعاده البيولوجية والنفسية واالجتماعية

تقنيات التخدير والعالج اGكثف

تسيير التنبيب الصعب واGراقبة اخلاصة

التخدير حسب احلالة

تسيير آالم ما بعد العمليات اجلراحية

اإلعالم اآللي والبحث في التخدير

متالزمة اإلنهاك اGهني

التقييمات
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قــرار وزاري مـــشــتـــرك مــؤرخ في قــرار وزاري مـــشــتـــرك مــؤرخ في 25 جــمــادى األولى عــام جــمــادى األولى عــام
1434  اGــوافق   اGــوافق 7 أبــريل ســنـة  أبــريل ســنـة r2013 يــحــدد كــيــفــيـاتr يــحــدد كــيــفــيـات

تـــنــــظـــيم الــــتـــكـــويـن بـــعـــد اإلدمــــاج في رتـــبــــة قـــابـــلـــةتـــنــــظـــيم الــــتـــكـــويـن بـــعـــد اإلدمــــاج في رتـــبــــة قـــابـــلـــة
ومحتوى برنامجه.ومحتوى برنامجه.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
rالعام للحكومة Xإن األم

rستشفياتGووزير الصحة و السكان وإصالح ا
- �ــــقـــتــــضى اGــــرســـوم رقم 66 - 145 اGــــؤرّخ في 12
صـــفـــر عــام 1386 اGــوافق 2 يــونـــيــو ســـنــة 1966  واGـــتـــعــلق
بـتحـريـر ونـشـر بعض الـقـرارات ذات الـطابـع التـنـظـيمي

rتممGعدل و اGا rXوظفGأو الفردي التي تهم وضعية ا
- و�ــــــقـــــتــــــضى اGــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 12 - 326
اGـؤرّخ في 17 شـوّال عـام 1433 اGـوافق 4 ســبــتـمــبـر ســنـة

rأعضاء احلكومة Xتضمن تعيG2012  وا

- و�ــــقـــتــــضى اGــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 96 - 148
اGـؤرّخ في 9 ذي احلــجـة عـام 1416 اGـوافق 27 أبــريل ســنـة
1996 واGـــتــضـــمن إنـــشــاء اGـــعــهـــد الــوطـــني الـــبــيـــداغــوجي

rللتكوين شبه الطبي وتنظيمه وسيره
- و�قتـضى اGرسوم التـنفيذي رقم 11 - 94 اGؤرّخ
في 21 ربـــيع األول عـــام 1432 اGــــوافق 24 فــــبــــرايـــر ســــنـــة
2011 الـــذي يـــحــــول مـــدارس الـــتـــكــــوين شـــبه الــــطـــبي إلى

rمعاهد وطنية للتكوين العالي للقابالت
- و�ــــقـــتــــضى اGــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 11 - 122
اGـؤرّخ في 15 ربـيع الــثــاني عـام 1432 اGـوافق 20 مـارس
ســــــنـــــة  2011 واGـــــتــــــضـــــمـن الــــــقـــــانــــــون األســـــاسـي اخلـــــاص
بـــاGـــوظـــفـــات اGـــنـــتــمـــيـــات لـــســـلك الـــقـــابالت فـي الـــصـــحــة

rالعمومية
- و�ـقــتـضـى اGـرســوم الـرئــاسي اGـؤرّخ في 7 ربـيع
الـثاني عام 1423 اGوافق 18 يونـيو سنة  2002 واGـتضمن

rالعام للحكومة Xاألم Xتعي
يقـريقـرّران مـا يأتي :ران مـا يأتي :

اGـاداGـادّة األولى : ة األولى : تطـبـيـقـا ألحـكـام اGادّة 29 من اGـرسوم
الـتـنـفـيـذي رقم 11 - 122 اGـؤرّخ في 15 ربـيع الـثـانـي عام
1432 اGوافق 20 مارس سنة  2011 واGذكـور أعالهr يهدف

هــذا الــقـرار إلى  حتــديــد كــيـفــيــات تـنــظــيم الــتـكــوين بــعـد
اإلدماج في رتبة قابلة ومحتوى برنامجه.

اGـاداGـادّة ة 2 :  : يـــتـم االلـــتــحـــاق بـــالــتــكـويـن بـعــد اإلدمـاج
في رتــبــة قــابـلـةr وفــقـا ألحــكــام اGـرسـوم الـتـنـفيـذي رقم
11 - 122 اGــؤرّخ في 15 ربـــيع الـــثـــاني عــام 1432 اGــوافق

20 مارس سنة 2011 واGذكور أعاله.

اGـاداGـادّة ة 3  :   : يــتم فــتح دورة الــتــكـويـن في رتــبـة قــابــلـة
�ــوجب قـــرار أو مــقــرر من الـــســلــطـــة الــتي لــهـــا صالحــيــة

التعيX يحدد فيه على اخلصوص ما يأتي :

rعنيةGالرتبة ا -
rـعـنـيـات بـالـتـكـوين بـعـد اإلدماجGـوظـفـات اGعــدد ا -
احملـدد في اخملـطط الـقـطاعي الـسـنـوي أو اGـتعـدّد الـسـنوات
لــلـتـكــوين اGـصــادق عـلـيـه بـعـنــوان الـسـنــة اGـعــتـبـرة طــبـقـا

rعمول بهاGلإلجراءات ا
rمدة التكوين -

rتاريخ بداية التكوين -
rعنيةGمؤسسة التكوين ا -

- قــائـــمــــة اGـــوظـــفــات اGـــعــنـــيـــات بــالـــتــكــــــوين بـــعــد
اإلدماج.

اGـاداGـادّة ة 4 :  : يــجب تــبـلــيغ نــسـخــة من الــقـرار أو اGــقـرر
اGــذكــور أعـالهr إلى مــصـــالـح الــوظــيـــفــــة الــعــمـــومــــيــة في

أجــل عشــرة (10) أيام ابتداء من تاريخ توقيعه.
اGــاداGــادّة ة 5 :  : يــجب عــلى مــصــالـح الــوظــيــفــة الــعــمــومــيــة
إبداء رأي اGطابقـة خالل أجـل عشرة (10) أيام ابتـداء من

تاريخ استالم القرار أو اGقرر.
6 :  : تـــلـــزم اGـــوظـــفـــات اGـــدمــــجـــات في الـــرتـــبـــة اGــاداGــادّة ة 

اGذكورة في اGادة األولى أعالهr �تابعة دورة التكوين.

وتعـلمن من طـرف اإلدارة اGسـتخدمـة بتـاريخ بداية
rالــتـكــوين �ـوجب اســتـدعــاء فـردي وبــأيـة وســيـلـة مـالئـمـة

عند االقتضاء.

اGاداGادّة ة 7 :  : يتم التكوين في اGـعاهد الوطنـية للتكوين
العالي للقابالت.

اGــــاداGــــادّة ة 8 :  : يــــنــــظم الــــتــــكـــــوين بــــعــــد اإلدمــــاجr بــــشــــكـل
تنـاوبي ويشمــل دروسا نظرية وتربصا تطبيقيا.

اGاداGادّة ة 9 :  : حتدّد مـدة التـكوين بـعـد اإلدماج بـتسـعة (9)
أشهر.

اGـاداGـادّة ة 10 :  : يـلـحق بـهـذا الـقـرار بـرنـامج الـتـكـوين بـعد
اإلدمـاجr ويـتم تـفـصيل مـحـتـواه من طـرف اGعـهـد الـوطني

البيداغوجي للتكوين شبه الطبي.

اGـاداGـادّة ة 11 :  : تــتـابع اGــوظـفـات أثــنـاء الــتـكـوين تــربـصـا
تـطبـيـقيـا في اGـؤسـسات الـعـمـوميـة لـلصـحـةr وفـقا لـلـمدة

احملددة في البرنامج.
اGـاداGـادّة ة 12 :  : يـضـمن تــأطـيـر ومـتـابـعـة اGـوظـفـات أثـنـاء
rـعنيةGؤسسـات التكوين اG دورة الـتكوين سلك األسـاتذة

بالتنسيق مع القابالت ذات اGؤهالت اGطلوبة.
اGاداGادّة ة 13 :  : تلزم اGوظفـات اGعنيات بالتكوين بإعداد
بــعــد اإلدمــاج في الـــرتــبــة اGــذكــورة في اGــادة األولى أعاله
تـقـريــر نـهـايـة الـتـكـوين حـول مـوضـوع له صـلـة بـالـوحـدات

اGدرسة واGقررة في البرنامج.
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اGـاداGـادّة ة 14 :  : يـتم تـقـيـيم اGـعـارف حـسب مـبـدأ اGـراقـبة
البيداغوجية اGستمرّة وتشمل امتحانات دورية.

اGـاداGـادّة ة 15 :  : يـتـم الـتــقــيـيـم الـنــهــائي وفــقـا لــلــكـيــفــيـات
اآلتية :

r2 عاملGا rستمرةGراقبة البيداغوجية اGمعدل ا -
r1 عاملGا rعالمة التربص التطبيقي -

- عالمة تقرير نهاية التكوينr اGعامل 2.

اGـاداGـادّة ة 16 :  : تـضــبط قـائـمــة اGـوظـفـات الــلـواتي تـابـعن
الـــتــكــوين بــعــد اإلدمــاجr من طـــرف جلــنــة نــهــايــة الــتــكــوين

والتي تتكون من :

- مــديــر الــصــحــة والــســكــان مــكــان تــواجــد مــؤســســة
rرئيسا rؤهل قانوناGعنية أو §ثله اGالتكوين ا

rعنيةGمدير مؤسسة التكوين ا -
- §ـثـلــــX اثـنـــX (2) عن ســـلك األســـاتــذة Gـــؤســســة

التكـويـن اGعنية.

تـــبــلـّـغ نــســـخــــة من احملـــضــــر اGـــعـــد من طــــرف جلـــنـــة
نهاية التـكوينr إلى مصالح الوظيفــة العمومية في أجـل

ثمانية (8) أيــام ابتــداء من تاريخ توقيعه.

r17 :  : عـنــد نــهــايــة دورة الــتــكــوين بــعــد اإلدمـاج اGـاداGـادّة ة 
�نح مـدير مـؤسسـة التـكوين اGـعنـيةr  شـهادة لـلمـوظفات
اللواتي تابعن دورة التكوينr على أساس محضر اللجنة

اGذكورة في اGادة 16 أعاله.

اGـاداGـادّة ة 18 :  : يـنـشـر هـذا الـقـرار في اجلـريـدة الـرّسـمـيـة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حــــــرّر بـــــاجلــــــزائـــــر في 25 جـــــمــــــادى األولى عـــــام 1434
اGوافق 7 أبريل سنة 2013.

وزير الصحة والسكانوزير الصحة والسكان
وإصالح اGستشفياتوإصالح اGستشفيات
عبد العزيز زياريعبد العزيز زياري

عن األمX العام للحكومةعن األمX العام للحكومة
وبتفويض منهوبتفويض منه

اGدير العام للوظيفة العموميةاGدير العام للوظيفة العمومية
بلقـاسم بوشمالبلقـاسم بوشمال

اGعاملاGعاملالرقمالرقم

العلوم االنسانية واالجتماعية
التحضير للوالدة
التحضير لألبوة

طب األمــراض الـــعــقـــلــيـــة واألمــراض الــنـــفــســـيــة لـــدى األم واGــولــود حـــديث الــوالدة
والرضيع والطفل

التشريع وأخالقيات اGهنة
طب أمراض النساء والتوليد اGرضي

علم األدوية
التكفل باأللم لدى اGرأة احلامل

علم اجلنس
التقييمات

2

2

2

2

1

2

1

1

1

الوحداتالوحدات

30 سا

21 سا

21 سا

60 سا

30 سا

30 سا

30 سا

18 سا

12 سا

40 سا

اGلحـــقاGلحـــق
برنامج التكوين بعد اإلدماج في رتبة قابلةبرنامج التكوين بعد اإلدماج في رتبة قابلة

مدة التكوين : تسعة (مدة التكوين : تسعة (9) أشهر) أشهر
1 - التكوين النظري : - التكوين النظري :

احلجم الساعياحلجم الساعي

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

اجملموعاجملموع

2  - التربص التطبيقي مدته : ستة عشر (  - التربص التطبيقي مدته : ستة عشر (16) أسبوعا) أسبوعا

292 سا سا
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قــــرار وزاري مـــشــتــــرك مــؤرقــــرار وزاري مـــشــتــــرك مــؤرّخ في خ في 3  جــمـــادى الـــثــانـــيــة  جــمـــادى الـــثــانـــيــة
عـــــام عـــــام 1434 اGــــوافــق  اGــــوافــق 14  أبــــريل ســــنــــة   أبــــريل ســــنــــة r2013 يــــحــــدr يــــحــــدّد
قــائــمــة اإليـــرادات والــنــفــقــات حلــســاب الــتــخــصــيصقــائــمــة اإليـــرادات والــنــفــقــات حلــســاب الــتــخــصــيص
اخلــــــــاص رقم اخلــــــــاص رقم 138-302 الــــــــذي عــــــــنــــــــوانـه "صــــــــنـــــــدوق الــــــــذي عــــــــنــــــــوانـه "صــــــــنـــــــدوق

مكافحـة السرطان".مكافحـة السرطان".
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

rاليةGإنّ وزير ا
rستشفياتGووزير الصّحة والسّكان وإصالح ا

- �ـــــقــــــتـــــضـى الـــــقــــــانـــــون رقم 99-11 اGـــــؤرّخ في 15
رمـــــضـــــان عـــــام 1420 اGـــــوافق 23 ديـــــســـــمـــــبـــــر ســـــنــــة 1999
rادّة 89 منـهGال سيّما ا r2000 اليّة لسنةGتضمّن قانون اGوا
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 10-13 اGــــؤرّخ في 23
محرّم عام 1432 اGوافق 29 ديسمبر سنة 2010 واGتضمّن

rادّة 79 منـهGال سيّما ا r2011 اليّة لسنةGقانون ا
- و�ـقـتضى الـقـانون رقم 11-16 اGـؤرّخ في 3 صـفر
عــام 1433 اGــــوافق 28 ديـــســـمــــبـــر ســـنـــة 2011 واGـــتـــضـــمّن
rوادّ 48 و70 و73 و74 منـهGال سيّما ا r2012 اليّة لسنةGقانون ا
- و�قـتـضى اGـرسـوم الـرّئـاسيّ رقم 12-326 اGـؤرّخ
في 17 شـــوّال عــام 1433 اGــوافق 4 ســـبـــتــمـــبــر ســـنــة 2012

rأعضاء احلكومة Xتضمّن تعيGوا
- و�ـقـتـضى اGـرسـوم الـتّـنفـيـذيّ رقم 95-54 اGـؤرّخ
في 15 رمــضــان عـام 1415 اGـوافق 15 فــبـرايــر ســنـة 1995

rاليّةGالّـذي يحدّد صالحيات وزير ا
- و�ـقتـضى اGرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 11-379 اGؤرّخ
في 25 ذي احلـجّة عام 1432 اGوافق 21 نوفـمبـر سنة 2011
الــذي يــحــدّد صالحــيــات وزيـر الــصّــحــة والــسّـكــان وإصالح

rستشفياتGا
- و�ـقتـضى اGرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 12-343 اGؤرّخ
في أوّل ذي الـقــعــدة عـام 1433 اGـوافق 17 ســبــتـمــبــر ســنـة
2012 الـذي يــحــدّد كـيــفـيــات تــسـيــيــر حـســاب الـتــخــصـيص

r"اخلاص رقم 138-302 الذي عنوانه "صندوق مكافحة السرطان
يقـريقـرّران مـا يأتي :ران مـا يأتي :

اGـاداGـادّة األولى :ة األولى : تــطـبــيـقـا ألحــكـام اGـادّة 3 من اGـرسـوم
الــتّـــنــفـــيــذيّ رقم 12-343 اGــؤرّخ فـي أوّل ذي الــقـــعــدة عــام
rـــذكـــور أعالهGــوافق 17 ســـبـــتـــمـــبـــر ســـنــة 2012 واG1433 ا

يـهدف هـذا القـرار إلى حتـديد قـائمـة اإليرادات والـنفـقات
حلــسـاب الــتــخــصــيص اخلــاص رقم 138-302 الــذي عــنـوانه

"صندوق مكافحة السرطان".
2 :  : حتـــدّد قــــائـــمـــة إيــــرادات ونـــفـــقــــات حـــســـاب اGــاداGــادّة ة 
الـتـخـصـيص اخلاص رقم 138-302 الـذي عـنـوانه "صـندوق

مكافحة السرطان" كما يأتي :
في باب اإليرادات :في باب اإليرادات :

rمخصصات ميزانية الدولة -
- الرسم اإلضافي عـلى حق مرور الكـحول في حدود

rالنسبة احملددة قانونا

- حــصــة من نــاجت الــرسم اإلضــافي عــلى اGــنــتــوجــات
rالتبغـية

- حــصــة من نـاجت الــرسم عــلى رقم أعـمــال مــتـعــامـلي
rالهاتف النقال

- الــــــرسـم عــــــلـى رقم أعـــــــمــــــال مـــــــؤســــــســـــــات إنــــــتــــــاج
اGـــشـــروبــات الـــغــازيــــة واســـتــيـــرادهــا فـي حــدود الـــنــســـبــة

rاحملـددة قانونا
- كل اإليرادات واGساهمات األخرى احملتملة.

في باب النفقات :في باب النفقات :
- النفقات اGتعلقة بعمليات التحسيس والوقاية :
* احلــــمـالت الــــتـــــحــــســـــيــــســـــيـــــة : إجنــــــاز كـــــلــــيـــــبــــــات

rوأشـرطــة وثائقـية
rلقاح مضاد لسرطان عنق الرحم *

XـســتــخــدمـGنــشــاطـات الــتــكــوين اخلـاص لــفــائــدة ا *
اGكلفX بالوقاية من مرض السرطان.

- النفقات اGتعلقة بالكشف عن السرطان وعالجه :
* اقتناء واسمات األورام :

* اGـــــســـــتـــــضـــــد الــــــبـــــروســـــتـــــاتي اخلـــــاص بـــــســـــرطـــــان
rالبروستات

* موجهـة القنـد اGيـشمائـية الـبشريـة من بX أخرى
rنويةGلبعض األورام ا

rعدةGالغسترين بالنسبة لسرطان ا *
rجنيني بالنسبة لسرطان الكبد Xألفا - بروت *

rضغيGستضد السرطاني - اGا *
* اGــســتـــضــد الــســرطــاني 15.3 بـــالــنــســبـــة لــســرطــان

rالثدي
* اGــســتـــضــد الــســرطــاني 19.9 بـــالــنــســبـــة لــســرطــان

rالبنكرياس
* اGــســتـــضــد الــســرطــاني 12.5 بـــالــنــســبـــة لــســرطــان

rبيضGا
* شـدف الـكيـراتـX اخلـلوي 1.21 بـالـنـسـبـة لـسـرطـان

r(سرطانة بشرانية) ثانةGالرئة أو ا
rجنيني بالنسبة لسرطان اخلصية Xألفا - بروت *
* اقـتنـاء كواشف التـحديـد للـواسمـات البـيولـوجية

rستهدفGالتي تستعمل في حتديد العالج ا
* اقتناء مواد الكشف عن سرطان عنق الرحم :

rأطقم الكشف اخللوي -
rلونات والكواشفGا -

- اختبارات فيروس الورم احلليمي البشري.
* اقتـناء اGستـلزمات الـطبية اGـوجهة لـزرع النخاع

العظمي بالنسبة لألمراض الدموية اخلبيثة :
rخزانة معاجلة الهواء -

- اجلريان الطبقي.



* اقـــتــنـــاء مـــواد صــيـــدالنــيـــة إشــعـــاعـــيــة تـــضم أدويــة
حتتوي عنصرا إشـعاعيا الستعمالها في التشخيص وكذا
احلـقـائب اGـسـتـعـمـلـة في حتـضـيـر اGـنـتـجـات الـصـيـدالنـيـة

rشعةGومولدات النظائر ا
* اقـــتــنـــاء عـــيـــادات مـــتـــنـــقــلـــة مـــجـــهـــزة لـــتـــشــخـــيص

rسرطان الثدي في إطار مخطط النشاط احملدد سنويا
* اقتناء قطع الغـيار واGستهلكـات اخلاصة باGعاجلة

rاإلشعاعية
* تـــمـــويـل اخلـــدمـــات الـــطـــبــــيـــة اGـــرتـــبــــطـــة �ـــعـــاجلـــة
الـــســـرطـــان الـــتي تـــقــــوم بــهـــا الـــفـــرق الـــطـــبـــيــة فـي إطـــار

التعـاقـد والشراكـة.
اGـاداGـادّة ة 3 :  : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســمـيّـة

للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.
حـــرّر بـــاجلــــزائـــر في 3 جــــمــــادى الـــثــــانـــيــــة عـــام 1434

اGوافق 14 أبريل سنة 2013.

الـــذي يـــحــدّد كـــيـــفــيــــات تــســـيــــيـــر حـــســـاب الــتـــخــصــيص
اخلــــاص رقم 138-302 الـــذي عــــنـــوانه "صـــنــــدوق مـــكـــافـــحـــة

r"السرطان
- و�ـقــتـضى الــقــرار الـوزاري اGـشـتـرك اGـؤرّخ في
3 جـمــادى الـثـانــيـة عـام 1434 اGـوافق 14 أبــريل سـنـة 2013
الـــــذي يـــــحـــــدّد قـــــائـــــمـــــة اإليــــــرادات والـــــنـــــفـــــقـــــات حلـــــســـــاب
الـتـخـصـيص اخلـاص رقم 138-302 الـذي عـنـوانه "صـنـدوق

r"مكافحة السرطان
يقـريقـرّران مـا يأتي :ران مـا يأتي :

اGـاداGـادّة األولى :ة األولى : تــطـبــيـقــا ألحـكــام اGـادّة 4 من اGـرسـوم
الــتّـــنـــفــيـــذيّ رقم 12-343 اGــؤرّخ فـي أوّل ذي الــقـــعـــدة عــام
rـــذكـــور أعالهGــوافق 17 ســـبــــتـــمـــبـــر ســـنـــة 2012 واG1433 ا

يـهــدف هـذا الــقـرار إلى حتــديـد كــيـفــيـات مــتـابــعـة وتـقــيـيم
حــســاب الـــتــخــصــيص اخلــاص رقم 138-302 الــذي عــنــوانه

"صندوق مكافحة السرطان".
اGــاداGــادّة ة 2 :  : �ــوّل الـــصــنـــدوق الــنـــشــاطـــات اGــنـــصــوص
علـيــهــا في أحـكـام الــقــرار الـوزاري اGـشـتـرك اGؤرّخ في
3 جـمــادى الـثـانــيـة عـام 1434 اGـوافق 14 أبــريل سـنـة 2013

واGذكور أعاله.
اGــــاداGــــادّة ة 3 :  : يـــجـب أن يـــتـم كل طــــلب مــــنح إعــــانـــة خالل
مـــنــاقـــشـــة اGــيـــزانــيـــات عـــلى أســـاس مــلف يـــتـــضــمّـن عــلى
اخلــصــوص بــرنــامج الــنـــشــاط الــذي أعــده اآلمــر بــالــصــرف
مـــبـــيــنـــا األهــداف وآجـــال اإلجنـــاز ومــرفـــقــا بـــالـــتــبـــريــرات
اGـــتـــعـــلـــقـــة بـــاإليـــرادات اGــــقـــبـــوضـــة والـــنـــفـــقـــات اGـــنـــجـــزة
واحملــتــمـــلــة وكــذا حــصـــائل اســتــخــدام الـــقــروض اخملــصــصــة

بعنوان اإلعانات السابقة.
اGـاداGـادّة ة 4 :  : تـتــولى مــصــالح الـوزيــر اGــكــلّف بـالــصــحـة
مــتـــابــعــــة ومــراقــبــــة كــيـــفــيــــات اســتـــخــــدام اخملـــصــصــــات

اGاليّـة اGمنوحـة.
وبـــــهـــــذه الــــصـــــفــــةr تـــــؤهل لـــــطـــــلب جـــــمــــيـع الــــوثـــــائق
واGستندات احملاسبية الضرورية Gمارسة هذه الرقابة.

اGــــــــاداGــــــــادّة ة 5 :  : يــــــــجـب أالّ يــــــــتـم اســــــــتــــــــخــــــــدام اإلعــــــــانـــــــات
واخملــصـصـات اGـالــيّـة اGـمــنـوحـة إالّ لـلــغـايـات الــتي مـنـحت

مـن أجلهـا.
اGاداGادّة ة 6 :  : تخضع اخملصـصات اGاليّة اGمنوحة ألجهزة
الـــرقـــابـــة الـــتـــابـــعـــة لـــلـــدولـــة طـــبـــقـــا لإلجـــراءات واألحـــكـــام

التشريعية والتنظيمية اGعمول بها.
اGاداGادّة ة 7 :  : يرسل الوزير اGـكلّف بالصحة إلى الوزير
اGـكــلّف بــاGــالـيّــة حــصــيـلــة ســنـويــة تــبــيّن مـجــمــوع مــبـالغ
اإليرادات والنفقات اGنجزة في نهاية كـل سنة ميزانية.
اGـاداGـادّة ة 8 :  : يــنـشــر هـذا الــقــرار في اجلـريــدة الــرّسـمــيّـة

للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.
حرّر باجلزائر في 9 رجب عام 1434 اGوافق 19 مايو

سنة 2013.

وزير اGاليةوزير اGالية
كر� جوديكر� جودي

وزير الصحة والسكانوزير الصحة والسكان
وإصالح اGستشفياتوإصالح اGستشفيات
عبد العزيز زياريعبد العزيز زياري

ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ
قـــــــرار وزاري مــــشــــتــــــرك مــــؤرقـــــــرار وزاري مــــشــــتــــــرك مــــؤرّخ في خ في 9  رجـب عــــام   رجـب عــــام 1434
اGــــوافــق اGــــوافــق 19  مــــايــــو ســــنــــة   مــــايــــو ســــنــــة r2013 يـــــحــــدr يـــــحــــدّد كــــيــــفــــيــــاتد كــــيــــفــــيــــات
متـابعــة وتـقيــيم حســاب الـتخـصـيص اخلــاص رقممتـابعــة وتـقيــيم حســاب الـتخـصـيص اخلــاص رقم
138-302  الــــــذي عـــــــنــــــوانـه "صـــــــنــــــدوق مـــــــكــــــافـــــــحـــــــة  الــــــذي عـــــــنــــــوانـه "صـــــــنــــــدوق مـــــــكــــــافـــــــحـــــــة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالسرطان".السرطان".
rاليةGإنّ وزير ا

rستشفياتGووزير الصّحة والسّكان وإصالح ا
- �ـــــقــــــتـــــضـى الـــــقــــــانـــــون رقم 99-11 اGـــــؤرّخ في 15
رمـــــضـــــان عـــــام 1420 اGـــــوافق 23 ديـــــســـــمـــــبـــــر ســـــنــــة 1999
rادّة 89 منـهGال سيّما ا r2000 اليّة لسنةGتضمّن قانون اGوا

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 10-13 اGــــؤرّخ في 23
محرّم عام 1432 اGوافق 29 ديسمبر سنة 2010 واGتضمّن

rادّة 79 منـهGال سيّما ا r2011 اليّة لسنةGقانون ا
- و�ـقـتضى الـقـانون رقم 11-16 اGـؤرّخ في 3 صـفر
عــام 1433 اGــــوافق 28 ديـــســـمــــبـــر ســـنـــة 2011 واGـــتـــضـــمّن
rوادّ 48 و70 و73 و74 منـهGال سيّما ا r2012 اليّة لسنةGقانون ا
- و�قـتـضى اGـرسـوم الـرّئـاسيّ رقم 12-326 اGـؤرّخ
في 17 شـــوّال عــام 1433 اGــوافق 4 ســـبـــتــمـــبــر ســـنــة 2012

rأعضاء احلكومة Xتضمّن تعيGوا
- و�ـقـتـضى اGـرسـوم الـتّـنفـيـذيّ رقم 95-54 اGـؤرّخ
في 15 رمــضــان عـام 1415 اGـوافق 15 فــبـرايــر ســنـة 1995

rاليّةGالّـذي يحدّد صالحيات وزير ا
- و�ـقتـضى اGرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 11-379 اGؤرّخ
في 25 ذي احلـجّة عام 1432 اGوافق 21 نوفـمبـر سنة 2011
الــذي يــحــدّد صالحــيــات وزيـر الــصّــحــة والــسّـكــان وإصالح

rستشفياتGا
- و�ـقتـضى اGرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 12-343 اGؤرّخ
في أوّل ذي القـعدة عام 1433 اGوافق 17 سبـتمبر سنة 2012

عن وزير اGاليةعن وزير اGالية
األمX العاماألمX العام
ميلود بوطبةميلود بوطبة

وزير الصحة والسكانوزير الصحة والسكان
وإصالح اGستشفياتوإصالح اGستشفيات
عبد العزيز زياريعبد العزيز زياري
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