
العدد العدد 33
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

األربعاء األربعاء 17 شعبان شعبان عام عام 1434 هـهـ
اGوافق اGوافق 26 يونيو سنة يونيو سنة 2013 م

اإلدارة والتّحرير
األمانة العاماألمانة العامّة للحكومةة للحكومة

WWW.JORADP.DZ

الطّبع واالشتراك
اGطبعة الراGطبعة الرّسميسمّية

حي البساتqX بئر مراد رايسq 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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مـرسـوم تــنـفـيـذي رقم 13 -  218  مـؤرّخ في 9 شـعـبـان عـام 1434 اGـوافـق 18 يــونـيـو سـنـة q2013 يـحــدد شـروط مـنح الـعالوات
بعنوان تكاليف تنويع إنتاج الكهرباء............................................................................................................

مرسوم تـنفيذي رقــم 13 - 219 مؤرخ في  9 شعـبان عام 1434 اGوافـق  18 يونـيو سنة q2013 يـتضمن إعـادة تنظـيم اGدرسة
الوطنية حلفظ اGمتلكات الثقافية وترميمها...................................................................................................

مـرسـوم تـنـفـيـذي رقـم 13 -  220 مـؤرخ في 9 شـعـبـان عـام 1434 اGـوافق 18 يـونـيـو سـنة q2013 يـتـضـمن إنـشـاء وكـالـة وطـنـيـة
لتسيير اإلجنازات وجتهيز مؤسسات الصحة..................................................................................................

قرارات3 مقرقرارات3 مقرّرات3 آراءرات3 آراء

وزارة الداخلية واجلماعات احملليوزارة الداخلية واجلماعات احملليّة

قـرار وزاري مـشتـرك مؤرخ في 4 شـعـبـان عام 1433 اGـوافق 24  يـونـيو  سـنة q2012 يـعـدّل القـرار الـوزاري اGشـتـرك اGؤرّخ
في 15 رجب عـام 1430 اGـوافق 8 يـولـيـو سـنة 2009 الـذي يـحـدد تـعـداد مـنـاصب الــشـغل وتـصـنـيـفـهـا ومـدة الـعـقـد اخلـاص
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وزارة اBاليةوزارة اBالية
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اGـوا فق 13 يـونـيـو سـنة 2005 واGـتـضـمن اعـتـمـاد الـشـركـة ذات اGــسـؤولـيـة احملـدودة "بي و ك لالسـتـشـارة و الـتـوظـيف
....................................................................................................Xوالسّمسرة" بصفتها شركة سمسرة للتأم

..............................Xيتضمن اعتماد سمسار للتأم q2013 وافق 4 فبراير سنةGقرار مؤرخ في 23 ربيع األول عام 1434 ا

قـرار مؤرخ في 26 ربـيع األول عام 1434 اGوافق 7 فـبـراير سـنة q2013 يتـضمن اعـتـماد "تـعاضـدية الـتـأمX اجلـزائريـة لعـمال
التربية و الثقافة".......................................................................................................................................

قـرار مؤرخ في 10 رجب عـام 1433 اGـوافق 31 مـايـو سـنة q2012 يـعـدّل الـقرار اGـؤرّخ في 18 ربـيع الـثـاني عام 1432 اGـوافق
23 مارس سنة 2011 واGتضمن تعيX أعضاء اللجنة الوطنية لصفقات اللوازم.................................................

وزارة الثقافةوزارة الثقافة

قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 2 جمادى األولى عام 1433 اGوافق 25 مارس سنة q2012  يتضمن إنشـاء ملحقة لدار الثقافة
لوالية تلمسان............................................................................................................................................

قــرار مــؤرخ في17 ذي الـــقــعــدة عــام 1433 اGـــوافق 3 أكــتــوبــر ســنــة q2012 يــتـــضــمن اســتــخـالف عــضــو فـي اجملــلس الــتـــوجــيــهي
للمدرسة اجلهوية للفنون اجلميلة بتيبازة.......................................................................................................

قـرار مؤرخ في17 ذي الـقـعـدة عام 1433 اGـوافق 3 أكـتـوبـر سـنة q2012 يـتـضـمن اسـتـخالف عـضـو بـاجمللس الـتـوجـيـهي لـلـمـركز
اجلزائري للسينما.......................................................................................................................................

قرار مؤرخ في18 ذي القـعدة عام 1433 اGوافق 4 أكتـوبر سنة q2012 يتـضمن  تعـيX أعضـاء مجلس إدارة الـوكالة اجلـزائرية
لالشعاع الثقافي..........................................................................................................................................
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مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة
مـــرســـوم تـــنـــفـــيـــذي رقم مـــرســـوم تـــنـــفـــيـــذي رقم 13 -   -  218  مــؤر  مــؤرّخ في خ في 9 شـــعـــبـــان شـــعـــبـــان
يـــحـــدد  qيـــحـــدد q2013 ــــوافـق 18 يــــونــــيـــو ســــنـــة  يــــونــــيـــو ســــنـــةGــــوافـق اGعـــــــام عـــــــام 1434 ا
شـــروط مـــنح الـــعالواتشـــروط مـــنح الـــعالوات بـــعـــنــــوان تـــكـــالـــيـف تـــنـــويعبـــعـــنــــوان تـــكـــالـــيـف تـــنـــويع

إنتاج الكهرباء.إنتاج الكهرباء.
ــــــــــــــــــــ

qإنّ الوزير األول
qناجمGبناء على تقرير وزير الطاقة وا -

- و بــنـاء عـلى الــدسـتـــورq ال سـيـمـــــا اGـادتـــان 3-85
qو 125 (الفقرة 2) منه

- و �ــــقـــتــــضى الــــقــــانـــون رقم 99-09 اGــــؤرخ في 15
ربـــيع الـــثـــانـي عــام  1420 اGــوافق 28 يـــولـــيـــو ســـنـــة 1999

qتعلق بالتحكم في الطاقةGوا
- و �ـقـتـضى الـقـانون رقم 02-01 اGـؤرخ في 22 ذي
الـقــعـدة عـام 1422 اGـوافق 5 فـبـرايــر سـنـة 2002 واGــتـعـلق
بــالـكــهــربــاء وتــوزيع الــغـاز بــواســطــة الــقـنــواتq ال ســيــمـا

qادة 178 منهGا
- و �ــــقـــتــــضى الــــقــــانـــون رقم 04-09 اGــــؤرخ في 27
جـــمـــادى الــثـــانـــيـــة عــام  1425 اGــوافــق 14 غـــشـــت ســـنـــــة
2004 واGـــتـــعـــلق بـــتـــرقــيـــة الـــطـــاقـــات اGـــتـــجــددة فـي إطــار

qستدامةGالتنمية ا
- و �ــــــقـــــتــــــضى اGــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي  رقم 325-12
اGـؤرخ في 16 شـوال عـام  1433 اGـوافق 3 سـبــتـمـبـر سـنـة

qالوزير األول Xتضمن تعيG2012  وا

- و �قتـضى اGرسـوم الرئاسي رقم 12-326 اGؤرخ
في 17 شــوال عــام  1433 اGــوافق 4 ســبـــتــمــبـــر ســنــة 2012

qأعضاء احلكومة Xتضمن تعيGوا
- و �قـتـضى اGرسـوم التـنفـيذي رقم 04-92 اGؤرخ
في 4 صـــــفــــــر عـــــام  1425 اGــــــوافق 25 مـــــارس ســــــنـــــة 2004

qتعلق بتكاليف تنويع إنتاج الكهرباءGوا
- و �ــــقــــتــــضى اGـــــرســــوم الــــتــــنــــفــــيــــذي رقم 428-06
اGــؤرخ في 5 ذي الـــقـــعـــدة عــام 1427 اGــوافق 26 نـــوفـــمـــبــر
ســـــنــــة 2006 الـــــذي يـــــحـــــدد إجـــــراء مـــــنـح رخص اســـــتـــــغالل

qنشآت إلنتاج الكهرباءGا
- و �ــــقــــتــــضى اGـــــرســــوم الــــتــــنــــفــــيــــذي رقم 429-06
اGــؤرخ في 5 ذي الـــقـــعـــدة عــام 1427 اGــوافق 26 نـــوفـــمـــبــر
ســنــة 2006 الــذي يـحــدد دفــتــر الــشـروط اGــتــعــلق بــحــقـوق

qوواجبات منتج الكهرباء

- و�ــــقــــتــــضى اGـــــرســــوم الــــتــــنــــفــــيــــذي رقم 08- 114
اGؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1429 اGوافق 9 أبريل سنة
2008 الذي يحدد كيفيات منح امتيازات توزيع الكهرباء

و الـــغـــاز و ســحـــبـــهــا ودفـــتـــر الــشـــروط اGـــتـــعــلق بـــحـــقــوق
qصاحب االمتياز وواجباته

q و بعد موافقة رئيس اجلمهورية  -
يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اGـاداGـادّة األولى : ة األولى : في إطـار تـنـفــيـذ الـقـانـون رقم 01-02
اGؤرخ في 22 ذي القـعدة عام 1422 اGوافق 5 فبـراير سنة
2002 واGـــتــــعــــلق بــــالــــكـــهــــربــــاء وتـــوزيـع الــــغـــاز بــــواســــطـــة

القنواتq و تـطبيقـا للمادة 178 منه q يـهدف هذا اGرسوم
إلى حتديد شروط مـنح العالوات بعنوان تـكاليف تنويع

إنتاج الكهرباء.
اGـاداGـادّة ة 2 : : �ـكن أن يـســتـفـيـد مـنـتج الـكـهـربـاءq ابـتـداء
من اGــنــشــآت اGـذكــورة أدنــاهq من عالوات عـن طـريـق بـيع

الكهرباء التي ينتجها بتسعيرة الشراء اGضمونة.
يــقـصــد بـالـعـالواتq بـعــنـوان تـكــالـيـف تـنـويـع إنـتـاج
الــــكــــهــــربــــاءq الـــــدخل الــــذي �ــــكـن أن يــــغــــطي الـــــتــــكــــالــــيف
اإلضافـية الناجـمة عن إنتـاج الكهـرباء اGتـجددة أواإلنتاج
اGـشــتـرك مع ضــمـان مـردود مــالي Gـنــشـأة اإلنـتــاج بـفـضل

تسعيرة الشراء اGضمونة اGطبقة  عليها .
اGاداGادّة ة 3 : : يقصد في مفهوم هذا اGرسوم �ا يأتي :

" احلرارة اGـفيدة": " احلرارة اGـفيدة": احلـرارة اGنـتجـة في إطار مـسار
qإنــــتــــاج مــــشــــتــــرك من أجل إرضــــاء طــــلـب إنــــتــــاج حـــرارة
اليــتـعــدى اGــتـطــلـبــات من احلـرارة والــذي قـد تــتم تــلـبــيـته
بــصــورة أخــرى عن طــريق مــســارات إنــتــاج الــطــاقــة غــيـر

مسار اإلنتاج اGشترك.
"اGـنشـأة الـهجـيـنة": "اGـنشـأة الـهجـيـنة": اGنـشـأة التي تـسـتخـدم مـصادر

الطاقة  األحفورية  واGتجددة إلنتاج الكهرباء.
"تــســعــيــرة الــشــراء اGــضــمــونـة":"تــســعــيــرة الــشــراء اGــضــمــونـة": تــســعـيــرة يــحــددهـا
الوزيـر اGكـلف بالـطـاقة بـقرار لـشراء اGـوزعX الـكهـرباء
اGنتجة عن طريق مـنشآت إنتاج الكهـرباء اGستفيدة من

النظام اخلاص. 
"نــــظــــام خـــاص":"نــــظــــام خـــاص": كـل نــــشــــاط إلنــــتـــاج الــــكــــهــــربــــاء من
مصـادر الـطاقـة اGتـجـددة وكذا إنـتاج الـكـهربـاء عن طريق

اإلنتاج اGشترك في ظل شروط  معينة. 
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كل نــشـاط إلنــتـاج الــكـهــربـاء غــيـر "نـظـام مــشـتـرك": "نـظـام مــشـتـرك": 
ذلك اخلاضع للنظام اخلاص.

اGــــاداGــــادّة ة 4 : : تــــخص أحــــكـــام هــــذا  اGــــرســــوم الـــكــــهــــربـــاء
اGنتجة عن طريق:

1 - كل منشأة تستعمل الفروع اآلتية :

qالشمسية الكهروضوئية و احلرارية -

qالرياح -

qاحلرارية اجلوفية -

qالنفايات Xتثم -

qالكهرومائية الصغيرة -

- الكتلة احليوية.

2 - كل مـنــشـأة هــجـيــنـةq مــوجـودة عـنــد تـاريـخ نـشـر
هذا اGـرسوم في اجلريـدة الرسمـيةq والتي  يـبلغ إنتـاجها
الـسـنوي مـن الكـهـربـاء من مـصـادر الطـاقـــات  اGـتـجـــددة

5 % على األقل من مجموع إنتاجها السنوي.

3 - كل مـــــنــــشـــــأة لإلنـــــتــــاج اGـــــشــــتـــــرك تــــســـــتـــــجــــيب
للمعايير اآلتية :

أ- الـــقــدرة اGـــركـــبـــة حــسـب شــروط ISO ال يــجب أن
qتتجاوز 50 ميغاواط

ب - يــــجب أن تـــضـــمـن مـــنـــشـــأة اإلنــــتـــاج اGـــشـــتـــرك
اقـتـصـادا في الـطاقـة األولـيـة q يـتم حـسـابه وفقـا لـلـصـيـغة
اGـــــــذكــــــورة أدنـــــــاهq يــــــقــــــدر بـ 5 % عـــــــلى األقـل بــــــالــــــنــــــظــــــر
لــــلـــمـــعــــطـــيـــات اGــــرجـــعــــيـــة لإلنــــتـــاج اGـــنــــفـــصل لــــلـــحـــرارة

والكهرباء.

يحـدد االقـتـصـاد اGـتـعـلق بـالـغـاز الـطبـيـعي من خالل
الصيغة اآلتية :

Ep = [ 1 - Q / [ E / (1 - t) ncc + C / n t]] 100

بحيث أن:

qتعلق بالغاز الطبيعيGهو االقتصاد ا Ep  -

Q هـو الـطـاقـة األولـيـة اGسـتـهـلـكـة (بـالـكـيـلوواط  -
q (PCI ساعي

E هو الـطاقة الكـهربائـية اGنتـجة (بالـكيلوواط  -
q (ساعي

C هــو الـــطـــاقـــة احلـــراريـــة اGـــســـتــعـــمـــلـــة فـــعـــلـــيــا  -
q (بالكيلوواط ساعي)

t  هــو قـيــمــة اخلـســائــر عـبــر اخلــطـوط بــالــنـســبـة  -
qــتــوسطGــوصـــلــة بــالـــشــبــكـــة ذات الــضــغـط اGلــلـــمــنــشـــآت ا
(HTA) و t يـــــســــاوي في هـــــذه احلــــالــــة q% 7  وبـــــالــــنـــــســــبــــة
للمنشآت اGوصلة بالشبكة ذات الضغط العالي  t يساوي

q % 3.5

- nt هـــو مــردود الـــســـخـــان الـــكالســـيـــكي اGـــســـتــعـــمل
�نشـأة منفصلة. nt يساوي 91 % في حالـة ما إذا أنتجت
qـــاء الـــســاخن �ـــعــدل 80 درجــة مـــائــويــة أو أقلGــنـــشــأة اGا
(107-0,2 *  درجـــة احلـــرارة) % فـي حـــالــــة مـــا إذا أنــــتـــجت
اGـــنـــشـــأة مـــاء ســـاخـــنـــا بـــX درجـــة حــرارة 80 و 110 درجــة
مـــائـــويـــةq 85 % فـي حـــالـــة إنـــتـــاج اGـــاء الــــســـاخن  بـــدرجـــة

qحرارة أعلى من 110 درجة مائوية أو البخار

-  n cc  هو اGردود الكـهربائي لدورة مركبةq عندما
  n cc = 0,54

ج - الـــقــــيـــمــــة الـــدنـــيــــا لـــعـالقـــة " احلــــرارة اGـــنــــتـــجـــة
q0,5 نتجة" حتدد بـGستعملة فعليا على الكهرباء اGوا

د - يــجب أن تــســتــعــمـل  احلــرارة اGــنــتــجــة من قــبل
اGـــنـــشـــأة واGـــســتـــعـــمـــلـــة في حـــســـاب الـــقـــيم اGـــذكـــورة في
q فـعـلــيـا بـصـورة �ـكن  الـتـحـقق مـنـهـا qب و ج Xالـنـقـطـتـ
ســــواء ألجـل االحــــتـــــيـــــاجــــات اخلـــــاصـــــة لـــــلــــمـــــنـــــتجq أو ألجل
احـتـيـاجـات الـغـيـر تـطـبـيـقـا لـعـقـود جتـاريـة حتـدد كـيـفـيـات

التحقق منها في عقد الشراء.

اGــاداGــادّة ة 5 : : من أجل االســتـــفــادة من تــســـعــيــرة الــشــراء
اGـضـمـونـة فـي إطـار الـنـظـام اخلـاصq اGـنـصـوص عـلـيه في
هذا اGرسومq فإنه يجب على منتج الكهرباء من اGنشآت
اGــذكــورة أعالهq أن يـقــوم بــربط مــنـشــأته بــشـبــكــة نـقل أو

شبكة توزيع الكهرباء.

اGــاداGــادّة ة 6 : : يـــجب عــلى اGــنــتـج الــراغب في االســتــفــادة
من تـسـعـيرة الـشـراء اGـضمـونـة  أن يقـدم إلى جلـنـة ضبط

الكهرباء والغاز طلبا يحتوي على الوثائق اآلتية :

- اســتــمــارة طــلب االســتــفــادة من تــســعــيــرة الــشـراء
اGـضـمــونـة في إطـار الـنــظـام اخلـاصq مـسـتــوفـاة و مـوقـعـة
من قــبل مــقــدم الــطــلـب عــلى الــنــحــو الــواجب. وتــعــد هــذه

 qاالستمارة جلنة ضبط الكهرباء والغاز �قرر

- نــســخــة من طــلب الـــربط بــالــشــبــكــة  اGــودعــة لــدى
qعنيGمسير الشبكة ا

- شــهــادة ضــمــان اGــنـــشــأ الــصــادرة وفــقــا لـــلــتــنــظــيم
qعمول بهGا
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- الـتــقــريــر الــطــاقــوي الـذي يــســمح بــحــســاب حــصـة
الـطاقـة الكـهـربائـية اGـنتـجة من مـصادر الـطاقـة اGتـجددة
بــالـنــســبـة جملــمل الــطــاقـة اGــنــتـجــة ســنـويــا  فــيــمـا يــتــعـلق

qنشآت الهجينةGبا

- كـــمـــيــات الـــطـــاقـــة األولـــيــة اGـــســـتـــهـــلــكـــة والـــطـــاقــة
الكـهربائـية اGنـتجة و الـطاقة احلـرارية اGسـتعمـلة  فعـليا
والــتي تــســمح بـــتــحــديــد اقــتــصــاد الــطــاقــة األولــيــة فــيــمــا

يتعلق باGنشآت اGشتركة.

ويـقـدم مـنـتج الـكـهـربـاء هـذا الطـلب فـي آن واحد مع
طلب احلصول على رخصة االستغالل.

تـقـوم جلنـة ضـبط الـكـهـرباء و الـغـاز بـدراسـة الـطلب
خالل أجل ال تــتـعـدى مــدته  شـهـرين (2) ابــتـداء من تـاريخ
إيـداع الـطـلب كـامـالq ثم تـرسل رأيـهـا إلـى الـوزيـر اGـكـلف
بـالـطــاقـة الـذي يـفـصل في الـطــلب خالل أجل مـدته خـمـسـة
عشر ( 15) يوما ابتداء من تاريخ استالم رأي جلنة ضبط
qالـكـهـربـاء و الـغـاز. ويـبــلغ صـاحب الـطـلب �ـقـرر الـوزيـر

مع تقد¤ األسباب في حالة الرفض. 

اGـاداGـادّة ة 7 : : يـخـول مـقـرر مـنح االســتـفـادة من تـسـعـيـرة
الـشـراء اGـضـمـونـة لـلطـالب احلـق في إبـرام عـقد شـراء مع
مـوزع الــكـهــربـاء بـتــسـعــيـرة الــشـراء اGــضـمــونـة الــسـاريـة
اGـفعـول عـنـد تاريخ الـتـبـليغ. ويـلـغى هـذا اGقـرر في حـالة
مـا إذا لم يـشرع في إنـشـاء اGـنشـأة  خالل أجل اثـني عـشر

(12) شهرا ابتداء من تاريخ إصداره.

يــعــلق مــقــرر مــنح االســتــفــادة من تــســعــيــرة الــشـراء
اGــــضــــمــــونــــة Gــــدة التــــتــــعــــدى ســــنــــة واحــــدة إذا لم تــــصــــبح
خـــصــائص اGـــنــشــأة بـــعــد إجنـــازهــا مــوافـــقــة لـــلــمــعـــلــومــات
الواردة في اGلف الذي مـنح على أساسه هـذا اGقرر. غير
qأنه �ـكن رفـع هـذا الـتـعـلـيق قـبل نـهـايـة مـدة سـنـة واحـدة
إذا قــام اGــنـتـج �ـطــابــقـة مــنــشـأتـه لـلــمــواصـفــات اGــذكـورة
أعاله. وفي هــذه احلـالــةq يـســري مـفــعـول مــقـرر االســتـفـادة
من تـــســعــيـــرة الــشــراء اGـــضــمــونـــة من جــديـــد بــتــســـعــيــرة
الــشـــراء اGــضـــمــونـــة الــســـاريــة اGـــفــعـــول عــنـــد تــاريخ رفع
الـتعلـيق. وفي احلالـة اGعـاكسة وعـند انـتهاء مـدة التـعليق
يــتم إلــغـــاء مــقــرر مـــنح االســتــفـــادة من تــســعـــيــرة الــشــراء

اGضمونة.  

في حـالــة إلـغــاء مـقـرر مــنح االسـتــفـادة من تـســعـيـرة
الشراء اGضمونـةq يفسخ عقد الشـراء بقوة القانون ويتم

إعالم موزع الكهرباء اGعني بذلك فورا.                 

ال يــــعــــفي مــــنح االســــتــــفــــادة من تــــســــعــــيــــرة الــــشـــراء
اGضـمـونة  اGـستـفـيد من اسـتيـفـاء الرخص  األخـرى التي

يفرضها التنظيم اGعمول به. 

8 : : يـــتـــعـــX عـــلى مـــوزع الـــكـــهـــربـــاءq في إطـــار اGــاداGــادّة ة 
الــنــظـــام اخلــاصq إبــرام عــقــد لـــشــراء الــكــهــربـــاء مع مــنــتج
الــــكـــهــــربــــاء من مــــصـــادر الــــطــــاقـــات اGــــتــــجـــددة واإلنــــتـــاج
اGشترك q بتسعيرة شراء مضمونة لكل كيلوواط ساعي
منتج و محقون في الـشبكة. وتنشر جلنة ضبط الكهرباء

و الغاز ¥وذجا لعقد الشراء.

تـسـتـثـنى من عـقـد الـشـراء اGـوقع بـX كل من مـنـتج
ومــوزع الـكــهــربــاء كــمـيــات الــكــهــربـاء اGــنــتــجــة من طـرف
مـنـشـأة اGـنـتج والـتي تـسـتـهـلـكـهـا الـتـجـهـيـزات الـوظـيـفـية

التي تستخدم في مسار إنتاج الكهرباء. 

تــقـتــرح جلـنــة ضـبط الــكـهــربـاء و الـغــاز عـلـى الـوزيـر
q ضمونةGمستويات لتسعـيرة الشراء ا qكلف بالطاقـةGا
بـالـنـسـبـة لـكل فـرع إنـتـاج. وحتـدد هـذه الـتـسـعـيـرات وكذا
شــروط تــطـــبــيــقـــهــا �ــوجـب قــرارات من الــوزيـــر اGــكــلف

بالطاقة. 

إن تــســعــيــرة الــشــراء اGــضــمــونــة ثــابــتــة طــوال مـدة
الـعـقـدq غــيـر أنه �ـكـن تـصـحـيــحـهـا بــعـد مـرور اخلـمس (5)
سنوات األولىq بالنـظر إلى الفرق بX الـقدرة الطاقوية
احلـقـيـقـيــة لـلـمـوقع و الــقـدرة الـتي اسـتـعــمـلت في حـسـاب
تــســعــيــرة الــشــراء اGــضــمــونــة األولــيــةq  و ذلك بــالــنــســبـة
لـلـمـدة اGـتـبـقـيـة من الـعـقـد. ويـتم هـذا الـتـصـحـيح وفـقـا Gـا
هـو منـصـوص عـليه في الـقـرار اGـتضـمن حتـديـد تسـعـيرة
الـشراء اGـضـمـونة بـالـنسـبـة لـكل فرع مـعـني. وفي جـميع
Xيــجب أالّ يــتــعـدى الــفــارق الـواجـب اعـتــبــاره بـ qاحلـاالت
الـقـدرة احلـقـيـقـيــة اGـقـاسـة خالل مـدة اخلـمس ( 5) سـنـوات
وتلك الـتي استعـملت حلساب تـسعيـرة الشراء اGـضمونة
األولــيـــة نــســـبــة أقـــصــاهــا q% 15  وفي حـــالــة مـــا إذا تــعــدى
الـفـارق هـذه الـنسـبـة فـإن الـتـسعـيـرة اجلـديـدة تـكـون  تلك
اGـوافـقـة للـقـدرة الـطـاقـويـة األولـيـة بـزيـادة أو بـنـقـصــــان

15 % حسب احلالة.  

اGاداGادّة ة 9 : : تتم مـراجعـة  تسعـيرات الـشراء اGضـمونة
وكــــذا شــــروط تـــــطــــبــــيــــقــــهــــا دوريــــا حــــسـب نــــفس أشــــكــــال
حتــديـــدهــاq لــكـي تــؤخــذ فـي احلــســبـــان تــطــورات تـــكــالــيف
مــخــتـــلف الــفــروع الـــتــكــنـــولــوجــيــة إلنـــتــاج الــكـــهــربــاء من

مصادر الطاقات اGتجددة و اإلنتاج اGشترك. 

ال تــطــبق الــتــسـعــيــرات اجلــديـدة عــلى عــقــود الــشـراء
اGبرمة في وقت سابق. 

اGــــاداGــــادّة ة 10 : :  تـــــعــــوض الــــتــــكــــالـــــيف اإلضــــافـــــيــــة الــــتي
يـتــحــمــلـهــا اGــوزع  من جــراء إلـزامــيــة الــشـراء اGــفــروضـة

عليهq على أساس السعر اGتوسط للكهرباء العادية.
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حتــدد جلنـة ضبط الـكهربـاء و الغاز السـعر اGتوسط
لــلــكــهـــربــاء الــعــاديــةq  عـــلى أســاس أســعــار بـــيع الــكــهــربــاء
الــواردة في عـقـود الــشـراء اGـبـرمــة عـلى مـســتـوى الـسـوق
الـــوطــنــيـــةq الــتي تــأخـــذ بــعــX االعـــتــبــار شــروط تـــســيــيــر
حظيرة إنتاج الـكهرباء. ويـراجع هذا السـعر سنويا وفقا
لألشـكـال نفـسهـا ألخـذ  تطـورات أسـعار الـكهـربـاء العـاديـة

في احلسبان.

تــعــد جلــنـة ضــبـط الـكــهــربــاء و الــغــاز طــريــقــة حتــديـد
السعر اGتوسط للكهرباء �قرر .

اGـــــاداGـــــادّة ة 11 :  :  يــــتـم إبــــرام عـــــقــــد الــــشـــــراء بــــX اGـــــنــــتج
واGــوزع بـتـســعـيـرة الــشـراء اGـضــمـونـة اGــعـمـول بــهـا عـنـد
تـاريخ تــبـلــيغ مـقــرر مـنح االســتـفــادة من هـذه الــتـســعـيـرة
بـــعـــنـــوان الـــنــظـــام اخلـــاص. وال يـــدخل عـــقـــد الـــشـــراء حـــيــز

التنفيذ إال ابتداء من تاريخ تشغيل الربط بالشبكة.

 أي تــأخــر Gـــدة أكــثـــر من ســتــة (6) أشــهــر من طــرف
اGــنــتج في تــشــغــيل اGــنــشــأة بـالــنــســبــة لألجل الــتــقــديـري
للتـشغيلq يـحسم بـاGثل من مدة عـقد الـشراء اGبـرم بينه

و بX موزع الكهرباء.  

اGـاداGـادّة ة 12 : : يـخــضع مــوزع الــكـهــربــاء وفـقــا لــلـتــنــظـيم
اGـعـمــول بهq بـصـفـتـه صـاحب امـتـيــازq إلى اإللـزام بـشـراء
الــكــهـربــاء اGــنـتـــجــة انـطـالقــا من اGــنـشـــآت اGــذكــورة في
اGــادة 3 أعــاله. ويــدفـع لــلــمـــنـــتج حق كــمـــيــات الــكــهــربــاء
الــتي © شـراؤهـا بـتـسـعـيـرة الــشـراء اGـضـمـونـة  ويـحـصل
فـي اGــقـــابل عـــلى تــعـــويض عن الـــتــكـــالــيـف اإلضــافـــيــة من
الـصندوق الوطـني للطاقـات اGتجددة واإلنـتاج اGشترك.
كـمـا �ـكن أن يـقـتـطع هـذا الـتـعـويضq جـزئـيـا أو كـلـيـاq من

.Xتسعيرات الكهرباء للزبائن النهائي

حتـدد كـيـفيـات دفع الـتـعـويض لـلـمـوزعـX �ـقرر من
الوزير اGكلف بالطاقة.

اGاداGادّة ة 13 : : يتعX عـلى مسيري شـبكات نقل وتوزيع
الــكـهــربــاء و مــســيــر شــبــكــة نــقل الــغــاز تــوصــيل مــنــشـآت
إنــتـاج الـكــهـربـاء انــطالقـا من مــصـادر الــطـاقـات اGــتـجـددة
qشترك اخلاضعة للنظام اخلاص بشبكاتهمGو/أو اإلنتاج ا
وفـــقـــا لـــنــــفس الـــشـــروط اGــــالـــيـــة اGـــنـــصـــوص عــــلـــيـــهـــا في
Xاخلــاضــعـ Xــعــمــول به بــالـنــســبــة لــلــمـنــتــجــGالــتــنــظــيم ا

للنظام اGشترك.

اGــــاداGــــادّة ة 14 : : يـــتـــعــــX عـــلى مـــنــــتج الـــكـــهــــربـــاءq في ظل
الـــنـــظــام اخلـــاصq جتـــهـــيـــز مــنـــشـــآته بـــتـــجــهـــيـــزات قـــيــاس
الــطــاقــات الـــكــهــربــائــيـــة واحلــراريــة لــتــحـــديــد الــتــدفــقــات

احملقونة  واGسحوبة من الشبكة و كذا احلرارة اGفيدة.

اGـاداGـادّة ة 15 : : تــخـضع خــصـائـص الـكــهـربـاء اGــنـتــجـة من
qـشـتركGـتجـددة و /أو أنـظمـة اإلنـتاج اGمـصـادر الطـاقـة ا
ال سيـما منـشؤها و كـمياتهـا إلى رقابة دوريـة تهدف إلى

اإلشهاد على منشئها q طبقا للتنظيم اGعمول به.
يجب على اGنـتجX و اGوزعX وضع جـهاز تسجيل
بـيـاني و إلـكـتـروني جلـمـيع اGـعـطـيـات اGـتـعـلـقـة بـتسـجـيل
وفــوتـرة كــمـيــات الـكــهـربــاء اGـنـتــجـة انــطالقـا مـن مـصـادر

الطاقة اGتجددة و/أو اإلنتاج اGشترك.
اGـاداGـادّة ة 16 : : تـلــغى جـمـيع األحــكـام اخملـالـفــة ألحـكـام هـذا
اGـــرســوم و كـــذا أحـــكـــام اGـــرســـوم الـــتـــنــفـــيـــذي رقم 92-04
اGؤرخ في 4 صفر عام  1425 اGوافق 25 مارس سنة 2004

واGتعلق بتكاليف تنويع إنتاج الكهرباء.  
اGاداGادّة ة 17 :  : ينشر هـذا اGرسوم في اجلريـدة الرّسميّة

للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.
حــرّر بــاجلــزائــر في 9 شــعــبــان عــام 1434 اGــوافق 18

يونيو سنة 2013.
عبد اGالك ساللعبد اGالك سالل

ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مرسـوم تنـفيذي رقــم مرسـوم تنـفيذي رقــم 13 -  - 219 مؤرخ في   مؤرخ في  9 شعـبان عام شعـبان عام
1434 اGـوافـق   اGـوافـق  18 يـونـيـو سـنة  يـونـيـو سـنة q2013 يتـضـمن إعادةq يتـضـمن إعادة

تنـظيم اGـدرسة الـوطنـية حلـفظ اGمـتلـكات الـثقـافيةتنـظيم اGـدرسة الـوطنـية حلـفظ اGمـتلـكات الـثقـافية
وترميمها.وترميمها.

ــــــــــــــــــــ
qإنّ الوزير األول

-  بـنـاء على الـتـقـرير اGـشـتـرك بـX وزيرة الـثـقـافة
qووزير التعليم العالي والبحث العلمي

- وبــنـــاء عــلى الـــدســتـــورq ال ســيـــمــا اGـــادتــان 85 - 3
qو125 (الفقرة 2) منه

- و�ـقــتـضـى الـقــانـون رقم 99-05 اGـؤرخ في 18 ذي
احلــجــة عـام 1419 اGـوافق 4 أبــريل ســنـة 1999 واGــتــضـمن
qـتمــمGعـــدل واGا qالـقانـون الـتوجـيـهي للـتـعـليــم الـعـالـــي

qادة 38 منهGال سيما ا
- و�ــــقـــتــــضـى اGـــرســــوم رقم 83-363 اGــــؤرخ في 15
شـعــبــان عـام 1403 اGــوافق 28 مـايــو ســنـة 1983 واGــتــعـلق
�ـمــارسـة الــوصــايـة الــتــربـويــة عـلـى مـؤســسـات الــتــكـوين

qالعالي
- و�قـتـضى اGـرسـوم الـرئـاسي رقم 12-325 اGـؤرخ
في 16 شـــوال عــام 1433 اGــوافق 3 ســـبـــتــمـــبــر ســـنــة 2012

qالوزير األول Xتضمن تعيGوا
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- و�قـتـضى اGـرسـوم الـرئـاسي رقم 12-326 اGـؤرخ
في 17 شـــوال عــام 1433 اGــوافق 4 ســـبـــتــمـــبــر ســـنــة 2012

qأعضاء احلكومة Xتضمن تعيGوا

- و�ـقتـضى اGرسوم الـتنـفيذي رقم 99-244 اGؤرخ
في 21 رجـب عـــام 1420 اGــــوافق 31 أكــــتــــوبــــر ســــنــــة 1999
الـــذي يـــحـــدد قـــواعـــد إنـــشـــاء مـــخــبـــر الـــبـــحـث وتــنـــظـــيـــمه

qوسيره

- و�ـقتـضى اGرسوم الـتنـفيذي رقم 05-500 اGؤرخ
في 27 ذي الـــقـــعـــدة عــام 1426 اGــوافق 29 ديـــســمـــبـــر ســـنــة
2005 الـذي يـحـدد مــهـام اGـدرسـة خـارج اجلـامـعـة والـقـواعـد

qاخلاصة بتنظيمها وسيرها

- و�ـقتـضى اGرسوم الـتنـفيذي رقم 08-328 اGؤرخ
في 21 شـــوال عـــام 1429 اGــــوافق 21 أكـــتـــوبــــر ســـنـــة 2008
واGــتــضــمن إنــشــاء اGــدرســة الــوطــنــيــة حلــفظ اGــمــتــلــكــات

qالثقافية وترميمها

- و�ـقتـضى اGرسوم الـتنـفيذي رقم 11-397 اGؤرخ
في 28 ذي احلـجة عام 1432 اGوافق 24 نوفـمبـر سنة 2011
الذي يـحدد الـقواعـد اخلاصة بـتسـييـر اGؤسـسة الـعمـومية

qهنيGذات الطابع العلمي والثقافي وا

 qوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم ما يأتي  :يرسم ما يأتي  : 

البــــاب األولالبــــاب األول

أحكام عامةأحكام عامة

اGـاداGـادّة األولى : ة األولى : يـهدف هـذا اGرسـوم إلى إعـادة تنـظيم
qـمـتلـكـات الـثقـافـيـة وترمـيـمـهاGـدرسة الـوطـنـية حلـفظ اGا
اGـنـشـأة �ــوجب اGـرسـوم الـتــنـفـيـذي رقم 08 -328 اGـؤرخ
في 21 شـــوال عـــام 1429 اGــــوافق 21 أكـــتـــوبــــر ســـنـــة 2008

واGذكور أعالهq وتدعى في صلب النص "اGدرسة".

اGاداGادّة ة 2 :  : اGدرسة مؤسـسة عمومية ذات طابع علمي
وثـقافي ومهـني تتـمتع بـالشـخصيـة اGعـنويـة واالستقالل

اGالي.

اGــــاداGــــادّة ة 3  :    :  تــــوضـع اGــــدرســــة حتت وصــــايــــة الــــوزيــــر
اGكلف بالثقافة.

Xتــمــارس الــوصــايــة الــبــيــداغــوجــيــة بــاالشــتــراك بـ
الـــوزيـــر اGـــكـــلـف بـــالـــتـــعـــلـــيـم الـــعـــالي والـــبــــحث الـــعـــلـــمي
والــوزيـر اGـكـلف بـالـثـقـافــةq طـبـقـا ألحـكـام اGـرســــوم رقـم
83-363 اGـؤرخ في 15 شـعـبـان عـام 1403 اGـوافق 28 مـايـو

سنة 1983 واGذكور أعاله.

اGاداGادّة ة 4  :    :  يحدد مقر اGدرسة �دينة اجلزائر. 

و �كـن نقـله إلى أي مكـان آخر من الـتراب الـوطني
�ــــوجب مــــرســــوم  بــــنــــاء عــــلى تــــقــــريــــر الــــوزيــــر اGــــكــــلف

بالثقافة.

الباب الثانيالباب الثاني

اGهـاماGهـام

اGــاداGــادّة ة 5  :   : زيــادة عـــلى اGــهـــــام الــعـــامــــة احملــــددة فــي
اGـــــواد 5 و6 و7 مـن اGــــرســـــوم الــــتـــــنــــفـــــيــــذي رقــم 500-05
اGـؤرخ فــي 27 ذي الـقــعـدة عـام 1426 اGـوافق 29 ديـســمـبـر
ســــنــــة 2005  واGــــذكـــــور أعالهq تـــــتــــولـى اGــــدرســـــة مــــهـــــمــــة
رئــيـســيـة تــتـمـثـل في الـتــكـوين الــعـالي والــبـحث الــعـلـمي
والـــتــطــويـــر الــتــكــنـــولــوجي في مــيـــدان حــفظ اGــمـــتــلــكــات

الثقافية اGنقولة والعقارية وترميمها.

و بهذه الصفةq تقوم �ا يأتي :

- ضـمـان الـتـعـلـيم فـي الـطـور األول والـطـور الـثـاني
qـمتلكات الثـقافية وترميمهاGفي ميدان حفظ ا

- الـقـيـام بكـل نشـاطـات الـتـكـوين اGـتـواصل وجتـديد
اGـعـارف وحتـسX اGـسـتـوى لألطراف اGـعـنـية بـالـدراسات

qوإجناز التراث الثـقافي وتسييره

- اGــــــســــــاهـــــــمــــــة في تـــــــطــــــويــــــر الــــــبـــــــحث الــــــعـــــــلــــــمي
والــتــكـنــولـوجـي بـالــتــنـــسـيـق مع الـهــيـئــات اGــهـتــمـة بــهـذا

qيدانGا

-  ضــــمـــان الــــبـــحـث الـــتـــــجــــريـــبـي في اGــــيـــدان وفي
اخملــابــر لـتــرقــيــة الــتـــقــنـــيــات واألدوات الــتــقــلــيــديــة وكـذا
األبـــحــــاث اGـــتــــعـــلــــقـــة بـــحــــفظ اGـــــمـــتـــــلــــكـــات الــــثــــقــــافــــيـــة

qوترميمها

- ضــمــان مــهــام اخلــبــرة واخلــدمــات في مــيــدان حــفظ
اGـمتـلـكات الثـقافـية وترمـيـمها.

الباب الثالثالباب الثالث

التنظيم والعملالتنظيم والعمل

اGــاداGــادّة ة 6  :   : يـــديــر اGـــدرســة مـــجــلـس إدارة ويــســـيــرهــا
مـــديــر يــســـاعــده مــديــرون مـــســاعــدون وأمـــX عــام ومــديــر
اGـكـتـبـة وتزود بـهـيـئـات تـقيـيم الـنـشـاطـات البـيـداغـوجـية

والعلمية.

تـتــشـكل اGـدرسـة مـن أقـسـام تـوضع حتـت مـسـؤولـيـة
رؤساء أقسام وتضم مصالح تقنية.

و �ـــكـن أن حتـــتـــوي اGــــدرســـة عـــلى هــــيـــاكل مــــكـــلـــفـــة
باخلدمات اجلامعية.
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اGاداGادّة ة 7  :   : يـحدد التـنظيم اإلداري للـمدرسة وطـبيعة
Xـصـالح الـتـقـنـيـة وتـنـظـيـمـهـا �ـوجب قـرار مـشـتـرك بـGا
الـــوزيـــر اGـــكـــلف بـــالـــثـــقـــافـــة والـــوزيـــر اGـــكـــلـف بـــاGـــالـــيــة

والسلطة اGكلفة بالوظيفة العمومية.
الفصل األولالفصل األول
مجلس اإلدارةمجلس اإلدارة

اGاداGادّة ة 8  :    :  يتكون مجلس إدارة اGدرسة من : 
qرئيسا qكلف بالثقافة أو ¬ثلهGالوزير ا -

- ¬ــثل الـوزيــر اGــكـلف بــالـتــعـلــيم الــعـالي والــبـحث
qالعلمي

qثل وزير الدفاع الوطني¬ -
- ¬ــــثل الـــوزيـــر اGــــكـــلف بــــالـــداخـــلـــيــــة واجلـــمـــاعـــات

qاحمللية
qاليةGكلف باGثل الوزير ا¬ -

qكلف بالتربية الوطنيةGثل الوزير ا¬ -
qXهنيGكلف بالتكوين والتعليم اGثل الوزير ا¬ -
- ¬ـــثـل الـــوزيـــر اGــــكـــلف بــــالـــســـيــــاحـــة والـــصــــنـــاعـــة

qالتقليدية
qكلف بالسكن والعمرانGثل الوزير ا¬ -
qكلف بالشؤون الدينيةGثل الوزير ا¬ -

qكلف باجملاهدينGثل الوزير ا¬ -
qكلفة بالوظيفة العموميةGثل السلطة ا¬ -

qثل ينتخبه األساتذة عن كل قسم¬ -
- ¬ثل ينتخبه الطلبة.

يتولى مدير اGدرسة أمانة مجلس اإلدارة.
يـــشــــارك اGـــديـــرون اGــــســـاعـــدون واألمــــX الـــعـــام في

اجتماعات مجلس اإلدارة بصوت استشاري.
�ــكـن أن يــســـتــعـــX مــجـــلس اإلدارة بــأي شـــخص من

شأنه أن يساعده في أشغاله. 
اGــاداGــادّة ة 9  :   : عــهــدة أعــضــاء اجملــلس اGـــنــتــخــبــX مــدتــهــا
ثالث (3) سنـوات قـابـلـة للـتـجـديـد مـرة واحدةq بـاسـتـثـناء
¬ـثــلي الـطــلـبـة الــذين يـنــتـخـبــون Gـدة ســنـة واحـدة قــابـلـة

للتجديد.
و في حـــالـــة انـــقـــطـــاع عـــهـــدة أي عـــضـــو مـن األعـــضــاء
يـــســتــخـــلف بــعــضـــو جــديــد حــسب األشـــكــال نــفـــســهــا حــتى

انتهاء العهدة.

حتدد القائـمة االسمية ألعضاء مجلس اإلدارة بقرار
من الوزير اGكلف بالثقافة.

اGاداGادّة ة 10  :   : يتداول مجلس اإلدارة فيما يأتي:
qدرسةGمخططات تنمية  ا -

qاقتراحات برمجة أعمال التكوين والبحث -
- اقــتـــراحـــات بــرامج الـــتـــبــادل والـــتـــعــاون الـــعـــلــمي

qالوطني والدولي
qاحلصيلة السنوية للتكوين والبحث -
qاليةGيزانية واحلسابات اGمشاريع ا -

qوارد البشريةGمشاريع مخططات تسيير ا -
- قـبـول الـهـبـات والـوصـايـا واإلعـانـات واGـسـاهـمات

qاخملتلفة
qشراء العقارات أو بيعها أو إيجارها -

qالقروض الواجب القيام بها -
qمشاريع إنشاء مؤسسات فرعية واقتناء أسهم -

- الـــكــشف الـــتــقــديــري لـــلــمــوارد اخلــاصـــة بــاGــدرســة
وكيفـيات استـعمالهـا في إطار تطـوير نشاطـات التكوين

qوالبحث
- اســــتـــعـــمـــال اGـــوارد الــــنـــاجتـــة عن اقــــتـــنـــاء األســـهم
وإنـشــاء اGــؤســسـات الــفــرعـيــةq في إطــار مــخـطـط تـنــمــيـة

qدرسةGا
- اتــــفــــاقـــــات الــــشــــراكــــة مـع مــــجــــمــــوع الـــــقــــطــــاعــــات

qاالجتماعية واالقتصادية
qالنظام الداخلي -

- الــتــقــريــر الـــســنــوي عن الــنــشـــاطــات الــذي يــقــدمه
اGدير.

يـدرس مـجـلس اإلدارة ويقـتـرح كل تـدبـيـر من شأنه
حتسX سير اGدرسة وتسهيل حتقيق أهدافها.

11  :   : يــجــتــمـع مــجــلس اإلدارة في دورة عــاديــة اGـاداGـادّة ة 
مــرتــX (2) في الــــســــنــــة عــــلى األقـل بــــنــــاء عـــلـى طــــلب من
رئــيــسه. وتــرسل اســتــدعـاءات فــرديــة يــحـدد فــيــهــا جـدول
األعــمــال إلى األعــضــاء قـبـل خـمــســة عــشـر (15) يــومــا عـلى

األقل من التاريخ اGقرر لالجتماع.
و �ـكــنه أن يـجـتـمـع في دورة غـيـر عـاديــة بـنـاء عـلى
طـــلب مـن رئــيـــسه وإمـــا من اGـــديــر وإمـــا من ثـــلــثي (3/2)
أعــضــائـهq و�ــكن أن يـــقــلص األجـل اGــذكـــور أعاله في هــذه

احلالة إلى ثمانية (8) أيام.
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تـرفـق االسـتـدعـاءات بــالـوثـائق الـضــروريـة لـدراسـة
جدول األعمال.

12  :   : �ـكن أن يـشكل مـجلس اإلدارة جلـان عمل اGاداGادّة ة 
تـتـكــون من أعـضــائه عـنـدمــا تـسـتــدعي ذلك أهـمــيـة جـدول

أعمال الدورة.

13  :   : ال تـــصـح اجـــتـــمـــاعـــات مـــجـــلس اإلدارة إال اGــاداGــادّة ة 
بحضور ثلثي (3/2) أعضائه على األقل.

و إذا لم يــكـتــمل الـنــصـابq يــعـقـد اجــتـمــاع ثـان خالل
أجل ثـــمــــانـــيـــة (8) أيــــام وتـــصـح مـــداوالت مــــجـــلس اإلدارة

حينئذ مهما يكن عدد األعضاء احلاضرين.

جتــرى مـــداوالت مــجـــلس اإلدارة في جـــلــســـة عــلـــنــيــة
ويــتم الــتــصــويت عــلـيــهــا بــاألغـلــبــيــة الــبـســيــطــة لألعــضـاء

احلاضرين.

وفي حـــــالــــة تـــــســـــاوي عــــدد األصـــــوات يــــكـــــون صــــوت
الرئيس مرجحا.

اGــــــــاداGــــــــادّة ة 14  :   : تــــــــدون مــــــــداوالت مــــــــجــــــــلـس اإلدارة في
مــحــاضـر وتــسـجـل في سـجـل خـاص يــرقــمه ويـؤشــر عــلـيه

ويوقعه الرئيس واGدير.

يـرسل محضـر االجتمـاع اGوقع من الرئـيس واGدير
خالل اخلــمــســة عــشـر (15) يـومــا الــتي تــلـي االجـتــمــاع إلى

الوزير اGكلف بالثقافة ليوافق عليه.

اGاداGادّة ة 15  :   : تكون مـداوالت مجلس اإلدارة نـافذة بعد
ثالثX (30) يـــــومـــــا من تـــــاريخ اســـــتالم الـــــوزيـــــر اGــــكـــــلف
بــالـثـقـافــة احملـاضـر مـا لـم يـعـتـرض عــلى ذلك صـراحـة خالل

هذا األجل.

16  :   : تــخــضع اGــداوالت اGــتــعــلــقــة بــاGــيــزانــيــة اGـاداGـادّة ة 
واحلسـابـات اGالـيـــة وبيع الـعـقــارات أو إيـجـارها وقـبول
الـــهـــبـــات والـــوصـــايـــا واإلعـــانـــات واGـــســـاهـــمـــات اخملـــتـــلـــفــة
للمـوافقة اGـشتركة من الـوزير اGكـلف بالثقـافة والوزير
اGـكـلف باGـالـيـةq خالل اخلـمسـة عـشر (15) يومـا الـتي تلي
االجتـماع . وتـكـون اGداوالت نـافـذة بعـد ثالثX (30) يـوما
من تـاريخ اإلرسال مـا لم يعـتـرض على ذلك صـراحة خالل

هذا األجل.

ال تـــكـون اGـــداوالت اGـتـعـلـقـــة بـإنـشـــاء مـؤسـســات
فـــــرعــيـــة واقـــتـــنــــاء أســـهــم وكـــذا تـــلك اGـــتـــعــلـــقـــة بـــإبــرام
Xاالتــفـاقــــات واتــفـاقــيــات الـتــعــاون الــدولـيــة لــلـتــبــادل بـ
اجلــامـعــات نــافـذة إال بــعــد اGـوافــقــة الـصــريــحــة عـلــيــهـا من

الوزير اGكلف بالثقافة.

الفصل الثانيالفصل الثاني

اجمللس العلمياجمللس العلمي

اGاداGادّة ة 17  :   : يتشكل اجمللس العلمي من:

qرئيسا qديرGا -

qساعدينGديرين اGا -

qرؤساء األقسام -

qرؤساء اللجان العلمية لألقسام -

qمـــديــر أو مـــديــري وحـــدات و/أو مــخـــابــر الـــبــحث -
qعند االقتضاء

qكتبةGمدير ا -

- ¬ـثـل مـنــتــخب عن األســاتــذة بــرتــبــة أسـتــاذq وفي
حـــالـــة عــدم وجـــودهq من بـــX األســـاتــذة احملـــاضـــرين عن كل

qقسم

   qساعدينGثل منتخب عن سلك األساتذة ا¬ -

qإن وجد qXشاركGثل منتخب عن األساتذة ا¬ -

- أســتـــاذين دائــمــX (2) تـــابـــعــG Xـــؤســـســـات أخــرى
للتعليم العالي.

�ــكن أن يــسـتــعـX اجملــلس الــعـلــمي  بــأي شـخص من
شأنه أن يساعده في أشغاله.

qـادّة ة 18  :   : يــبـدي اجملـلس الـعـلــمي آراءه وتـوصـيـاتهGـاداGا
على اخلصوصq فيما يأتي:

- اخملططـات السـنوية واGـتعـددة السنـوات للـتكوين
qوالبحث

- مـــشــاريع إنـــشـــاء أو تــعـــديل أو حل أقـــســامq وعـــنــد
qاالقتضاء وحدات ومخابر البحث

- بــــرامج الــــتــــبــــادل والــــتــــعـــاون الــــعــــلــــمي الــــوطــــني
qوالدولي

qحصائل التكوين والبحث -

- بــــــرامـج الـــــشــــــراكــــــة مع مــــــخــــــتـــــلـف الـــــقــــــطــــــاعـــــات
qاالجتماعية واالقتصادية

qبرامج التظاهرات العلمية -

qنتائج البحث Xأعمال تثم -

- حصائل اقتناء الوثائق العلمية والتقنية.

ويـــقــتــرح تــوجـــيــهــات ســـيــاســات الــبـــحث والــوثــائق
العلمية والتقنية.
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ويــبــدي رأيه فـي كل مــســألـة ذات طــابـع بـيــداغــوجي
وعلمي يعرضها عليه رئيسه.

يـــعـــلم اGـــديـــر مـــجـــلس اإلدارة بـــاآلراء والـــتـــوصـــيــات
التي يبديها اجمللس العلمي.

اGــاداGــادّة ة 19  :   :  يــنـــتــخب األعــضــاء ¬ـــثــلــو األســاتــذة من
نظرائـهم مجتـمعG Xدة ثالث (3) سنوات قـابلة للـتجديد
مرة واحدة من بX األسـاتذة الذين هم في وضـعية نشاط

دائم.

Xال تصح العملـيات االنتخابية إال بتصويت  خمس
.Xائة ( 50 %)  من الناخبGفي ا

و إذا لم يــــكـــــتــــمل هــــذا الـــــنــــصــــابq تــــنــــظـم عــــمــــلــــيــــة
انـتخـابـيـة ثـانـيـة وتـصح نـتـائـجهـا حـيـنـئـذ مـهـمـا يـكن عدد

.XصوتGا

حتدد قـائـمـة أعـضـاء اجملـلس الـعـلـمي بـقـرار مـشـترك
بـX الـوزيـر اGـكـلف بـالـثـقـافـة والـوزيـر اGـكـلف بـالـتـعـلـيم

العالي والبحث العلمي.

اGــاداGــادّة ة 20  :   : يــجــتــمع اجملـــلس الــعــلــمي مــرتــX (2) في
السنة في دورة عادية بناء على استدعاء من رئيسه.

و �ـكـنه أن يـجـتـمع في دورة غـيـر عـاديـة بـطـلب من
رئيسه أو من ثلثي (3/2) أعضائه.

اGاداGادّة ة 21  :   : حتدد كيفـيات سير اجمللس العلمي بقرار
مـشـتـرك بـX  الـوزيـر اGـكـلف بـالـثـقـافـة والوزيـر اGـكـلف

بالتعليم العالي والبحث العلمي.

الفصل الثالثالفصل الثالث

اGديـــر اGديـــر 

اGـــــاداGـــــادّة ة 22  :   : اGــــــديـــــر مــــــســـــؤول عـن الـــــســــــيـــــر الــــــعـــــام
للمدرسة.

و بهذه الصفةq يقوم �ا يأتي :

- �ـــثل اGـــدرســة أمـــام الــعـــدالـــة وفي جــمـــيع أعـــمــال
qدنيةGاحلياة ا

qXستخدمGارس السلطة السلمية على جميع ا� -

- يـبـرم كل صـفـقة واتـفـاقـيـة وعـقـد واتـفـاق في إطار
qعمول بهGالتنظيم ا

- يـسـهـر عـلى تـطـبيـق التـشـريع والـتـنـظـيم اGـعـمول
qبهما في مجال التعليم والتمدرس

- يـحـضـر مشـروع مـيـزانـيـة اGـدرسـة ويـعـرضه عـلى
qمجلس اإلدارة ليتداول بشأنه

qدرسةGهو اآلمر بصرف ميزانية ا -
- يعX مستـخدمي اGدرسة الذين لم تـتقرر طريقة

qبها Xأخرى للتعي
- يـتـخـذ كل تـدبـيـر من شـأنه أن يـحـسن الـنـشـاطات

qالبيداغوجية والعلمية للمدرسة
- يــســهــر عــلى احــتــرام الــنــظــام الــداخــلي لــلــمــدرسـة
الـــــذي يــــــعـــــد مـــــشـــــروعـه ويـــــعـــــرضـه عـــــلـى مـــــجـــــلس اإلدارة

qللمصادقة عليه
- هــو اGـــســؤول عــلـى حــفظ األمن واالنـــضــبــاط داخل

qدرسةGا
- يـــســلم الـــشــهــادات بـــتــفــويـض من الــوزيـــر اGــكــلف

qبالتعليم العالي
- يضمن حفظ األرشيف وصيانته.

23  :   : يــعــX اGــديـر �ــوجب مــرســوم بــنــاء عـلى اGـاداGـادّة ة 
Xبـاألولـويـة من بـ qـكـلـف بـالـثـقـافـةGاقـتـراح من الـوزيـر ا
qلرتـبـة أستـاذ وفي حـالة عـدم وجودهم XـنتـمـGاألساتـذة ا

من  بX األساتذة احملاضرين.
اGاداGادّة ة 24  :   :  يساعد اGدير :

qمدير مساعد للدراسات في التدرج والشهادات -
qا بعد التدرج والبحث العلميG مدير مساعد -

- مـــديـــر مـــســـاعـــد لـــلـــتـــكـــوين اGـــتـــواصل والـــعـالقــات
 qاخلارجية

qعام Xأم -
- مدير اGكتبة.

اGـاداGـادّة ة 25  :   : يـعـX اGـديـرون اGـسـاعـدون �وجـب قرار
من الوزيـر اGكلف بـالثقـافةq بنـاء على اقتـراح من اGدير

. Xأساتذة التعليم والتكوين العالي Xمن ب
26  :   : يــكــلف األمـX الــعــام بـالــتــسـيــيـر اإلداري اGـاداGـادّة ة 
واGــــالي لـــلــــهــــيـــاكل اGــــوضـــوعــــة حتت ســــلـــطــــته واGــــصـــالح

التقنية.
يـكـلف مـديـر اGـكـتـبة بـتـسـيـيـر اGـكـتـبـة اGـنـظمـة في

شكل مصالح.
يـعـX األمـX الـعـام ومديـر اGـكـتـبـة �وجـب قرار من

الوزير اGكلف بالثقافة بناء على اقتراح من اGدير.
qدرسةGفي إطار تسـيير ا qـديرGادّة ة 27  :   : يساعد اGاداGا
مــــجـــلـس مـــديــــريـــة يــــضم اGـــديــــرين اGــــســـاعــــدين ورؤســـاء

األقسام ومدير اGكتبة.
يجـتمع مـجلس اGديـرية مرة واحـدة في الشـهر على

األقل  ويتولى األمX العام أمانة اجمللس.
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الفصل الرابعالفصل الرابع
القسمالقسم

اGــــاداGــــادّة ة 28  :   : يـــــشـــــكل الـــــقــــسـم وحــــدة تـــــعــــلـــــيم وبـــــحث
ويضمن في أحد الشعب أو التخصصات ما يأتي:

qتكوين في التدرج -
- تكوين مـا بعـد التـدرج ونشـاطات الـبحث الـعلمي
ونشـاطـات التـكـوين اGتـواصل وحتـسX اGـسـتوى وجتـديد

اGعارف.
يــســيــر الــقــسـم رئــيس قــسم ويــزود بــلــجــنــة عــلــمــيــة

ويشتملq عند االقتضاءq على مخابر.
تــنـشــأ األقــســام واخملــابـر بــقــرار من الــوزيــر اGــكـلف

بالثقافة .
الفرع األولالفرع األول

اللجنة العلميةاللجنة العلمية
اGاداGادّة ة 29  :   : تـضم اللـجنـة العـلـميـة للـقسمq زيـادة على
Xرئـيـسـا وسـتـة (6) إلى ثـمـانـيـة (8) ¬ـثل qرئـيس الـقـسم
عن أســاتـذة الــتـعــلـيم والــتـكــوين الــعـالــيـX وأســتـاذين (2)

مشاركqX إن وجدا.
يــنــتــخب ¬ــثــلي األســاتـذة نــظــراؤهـم Gـــدة ثالث (3)
سنوات قابلة للتجديــد من بX األساتذة الدائمX الذين

هــم فـي وضعية نشاط في القسم.
حتــدد الــقـائــمــة االســمـيــة ألعــضــاء الـلــجــنــة الـعــلــمــيـة
�ـــوجب قـــرار مــشـــتـــرك بــX الـــوزيــر اGـــكــلـف بــالـــثــقـــافــة

والوزير اGكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي.
اGــاداGــادّة ة 30  :   : تـــبـــدي الـــلـــجــنـــة الـــعـــلـــمـــيـــة لــلـــقـــسم آراء

وتوصياتq فيما يأتي:
qتنظيم التعليم ومحتواه -
qاقتراحات برامج البحث -

qتنظيم أشغال البحث -
qاقتراحات إنشاء مخابر البحث أو إلغائها -

- اقـتـراحـات فــتح فـروع مـا بـعـد الـتـدرج وتـمـديـدهـا
qطلوب شغلهاGناصب اGو/أو غلقها وحتديد عدد ا

qمواصفات األساتذة واحلاجات إليهم -
- اقــتــراحــات بـرامـج نـشــاطــات الــتــكــوين اGــتـواصل

qعارفGستوى وجتديد اGا Xوحتس
- مـــــواضــــيع الــــبـــــحث في مـــــا بــــعــــد الــــتــــدرج وجلــــان

qناقشة وجلان التأهيل اجلامعيGا

- حــصـــائل الــنـــشــاطـــات الــبــيـــداغــوجــيـــة والــعــلـــمــيــة
للقسم.

و تـــــبــــدي رأيــــهــــا فـي كل مــــســــألـــــة أخــــرى ذات طــــابع
بيداغوجي أو علمي يعرضها عليها رئيس القسم.

اGاداGادّة ة 31  :   :  جتتـمع اللـجنة الـعلمـية لـلقسم في دورة
عـاديـة مـرة واحـدة كل ثالثة (3) أشهـر بـنـاء عـلى اسـتـدعاء

من رئيسها.
و �كـنـهـا أن جتتـمع في دورة غـيـر عاديـة إمـا بـطلب
من رئـيـسـهـا وإمـا بـطـلب من ثـلـثي ( 3/2) أعـضـائـهـا وإمـا

من رئيس القسم.
الفرع الثانيالفرع الثاني
رئيس القسمرئيس القسم

اGـــــاداGـــــادّة ة 32  :   : رئـــــيس الـــــقـــــسـم مـــــســــؤول عـن الـــــســـــيــــر
البيداغوجي واإلداري للقسم.

ويـــســـاعــده رؤســـاء مـــصــالـح ورؤســاء مـــخـــابــرq عـــنــد
االقتضاء.

يــعــX رئــيس الـــقــسم Gــدة ثالث (3) ســنـــوات قـــابـــلــة
لـلـتجـديد مـرة واحـدة من بX األسـاتـذة الدائـمX لـلـتعـليم
والـتـكـوين الـعـالـيــX بـقـرار من الـوزيـر اGـكـلف بـالـثـقـافـة

بناء على اقتراح من اGدير.
الباب الرابعالباب الرابع
أحكام ماليةأحكام مالية

اGــاداGــادّة ة 33  :   : تـــشــتـــمل مـــيـــزانـــيــة اGـــدرســـة عــلـى بــاب
لإليرادات وباب للنفقات:

أ - في باب اإليرادات :أ - في باب اإليرادات :
qإعانات الدولة -

Xدرسة من أشـخاص معنويGمساهمات تـمويل ا -
qXأو طبيعي

qنظمات الدوليةGإعانات ا -
qالقروض والهبات والوصايا -

qاخملصصات االستثنائية -
- اإليرادات اخملتلفة اGرتبطة بنشاط اGدرسة.

ب - في باب النفقات :ب - في باب النفقات :
qنفقات التسيير -
qنفقات التجهيز -

- كل الـنـفـقـات األخـرى الـضـروريـة لـتـحـقيـق أهداف
اGدرسة.
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اGـاداGـادّة ة 34  :   :  يـرسل اGـديـر نـسـخــة من اGـيـزانـيـة بـعـد
اGوافقة عليها إلى اGراقب اGالي والعون احملاسب.

اGــاداGــادّة ة 35  :   : تــمـــسك مــحــاســبـــة اGــدرســة وفق قــواعــد
احملاسبة العمومية.

يـــعـــهــــد مـــسـك احملـــاســـبــــة وتـــداول األمــــوال إلى عـــون
محاسب.

اGاداGادّة ة 36  :   : تخـضع مراقبـة النـفقات الـتي تلتـزم بها
اGــــدرســـة إلـى أحـــكــــام اGـــرســــوم الـــتــــنـــفــــيـــذي رقم 397-11
اGــؤرخ فـي 28 ذي احلــجــة عــام 1432 اGــوافق 24 نــوفـــمــبــر

سنة 2011  واGذكور أعاله.
اGــاداGــادّة ة 37  :   : تــســتـــعــمل مـــوارد اGــدرســة الـــنــاجتــة عن
نــشــاطــات تــقـد¤ خــدمــات و/أو خــبــرة واســتـغـالل بـراءات
االختراع وتسويق منـتجات نشاطاتها واGداخيل الناجتة
عن إنـــشـــاء مـــؤســســـات فـــرعـــيـــة واقـــتــنـــاء األســـهمq حـــسب
الكـيفيـات احملددة �ـوجب اGرسوم الـتنـفيذي رقم 397-11
اGــؤرخ في 28 ذي احلـــجـــة عــام 1432 اGــوافق 24 نـــوفـــمـــبــر

سنة 2011 واGذكور أعاله.
الباب اخلامسالباب اخلامس
أحكام ختاميةأحكام ختامية

اGــــاداGــــادّة ة 38  :   : تــــلـــــغى األحـــــكــــام اخملـــــالــــفـــــة ألحــــكـــــام هــــذا
اGـرســومq ال ســيـمــا تــلك الــواردة في اGـرســوم الــتـنــفــيـذي
رقم 08-328 اGـــــؤرخ في 21 شـــــوال عــــام 1429 اGـــــوافق 21

أكتوبر سنة 2008 واGذكور أعاله.
اGـــــاداGـــــادّة ة 39  :  :  يـــــنــــــشــــــر هـــــذا اGــــــرســــــوم في اجلــــــريـــــدة

الرّسميّة للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.
حــرّر بــاجلــزائــر في 9 شــعــبــان عــام 1434 اGــوافق 18

يونيو سنة 2013.
عبد اGالك ساللعبد اGالك سالل

ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرسـوم تنـفـيذي رقـم مـرسـوم تنـفـيذي رقـم 13 -   -  220 مـؤرخ في  مـؤرخ في 9 شعـبـان عام شعـبـان عام
1434 اGـوافق اGـوافق 18 يـونـيـو سـنـة  يـونـيـو سـنـة q2013 يـتـضـمن إنـشـاءq يـتـضـمن إنـشـاء

وكـــــالــــة وطــــنـــــيــــة لــــتـــــســــيـــــيــــر اإلجنــــازات وجتـــــهــــيــــزوكـــــالــــة وطــــنـــــيــــة لــــتـــــســــيـــــيــــر اإلجنــــازات وجتـــــهــــيــــز
مؤسسات الصحة.مؤسسات الصحة.

ــــــــــــــــــــ
qإنّ الوزير األول

- بـناء عـلى تـقريـر وزيـر الصـحـة والسـكان وإصالح
qستشفياتGا

- وبـناء على الـدستـورq ال سيمـا اGادتان 85-3 و125
q(الفقرة 2 ) منه

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

qتمّمGعدّل واGا qتضمن القانون التجاريGوا
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 85-05 اGــــؤرخ في 26
جــمــادى األولى عــام 1405 اGــوافق 16 فــبـــرايــر ســـنــة 1985

 qتمّمGعدّل واGا qتعلق بحماية الصحة وترقيتهاGوا
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 88-01 اGــــؤرخ في 22
جــــمــــادى األولى عـــام 1406 اGــــوافق 12 يـــنـــايــــر ســـنـــة 1988
واGــتـضـمن الــقـانـون الـتـوجــيـهي لـلــمـؤسـسـات الــعـمـومـيـة

qال سيما الباب الثالث منه qاالقتصادية
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 90-11 اGــــؤرخ في 26
رمـضـان عام 1410 اGـوافق 21 أبـريل سـنة 1990 واGـتـعلق

 qتممGعدل واGا qبعالقات العمل
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 90-21 اGــــؤرخ في 24
مــحــرم عــام 1411 اGــوافق 15 غــشت ســنــة 1990 واGــتــعــلق

qتممGعدل واGا qباحملاسبة العمومية
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 90-30 اGــــؤرخ في 14
جـمـادى األولى عام 1411 اGـوافق أول ديـسمـبـر سـنة 1990

 qتضمن قانون األمالك الوطنيةGوا
- و�ـقتـضى اGرسـوم التـشريعي رقم 94-07 اGؤرخ
في 7 ذي احلــــجــــة عـــام 1414 اGــــوافق 18 مـــايــــو ســـنـــة 1994
واGــتـــعـــلق بـــشـــروط اإلنـــتــاج اGـــعـــمـــاري و¬ــارســـة مـــهـــنــة

 qعماريGهندس اGا
- و�ــقــتــضى األمــر رقم 95-20 اGــؤرخ في 19 صــفــر
عـام 1416 اGـوافق 17 يـولـيـو سـنـة 1995 واGـتـعـلق �ـجـلس

qتمّمGعدّل واGا qاحملاسبة
- و�ـقــتـضـى الـقــانـون رقم 07-11 اGـؤرخ في 15 ذي
الــــــقـــــعــــــدة عـــــام 1428 اGـــــوافق 25 نــــــوفـــــمــــــبـــــر ســــــنـــــة 2007

 qاليGتضمن النظام احملاسبي اGوا
- و�قـتـضى اGـرسـوم الـرئـاسي رقم 12-325 اGـؤرخ
في 16 شـــوال عــام 1433 اGــوافق 3 ســـبـــتــمـــبــر ســـنــة 2012

qالوزير األول Xتضمن تعيGوا
- و�قـتـضى اGـرسـوم الـرئـاسي رقم 12-326 اGـؤرخ
في 17 شـــوال عــام 1433 اGــوافق 4 ســـبـــتــمـــبــر ســـنــة 2012

qأعضاء احلكومة Xتضمن تعيGوا
- و�ـقتـضى اGرسوم الـتنـفيذي رقم 96-431 اGؤرخ
في19 رجـب عـــام 1417 اGــــوافق 30 نــــوفــــمـــبــــر ســــنـــة 1996
واGــتـــعــلـق بــكـــيـــفــيـــات تـــعــيـــX مـــحــافـــظي احلـــســـابــات في
اGـؤسـسـات الـعـمـومـيـة ذات الـطـابع الـصـنـاعي والـتـجاري
ومـراكـز البـحث والتـنـميـة وهـيئـات الضـمـان االجتـماعي
والــــدواويـن الــــعــــمــــومــــيــــة ذات الـــــطــــابع الــــتــــجــــاري وكــــذا

 qستقلةGؤسسات العمومية غير اGا
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- و�ـقـتـضى اGـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 11-32 اGـؤرخ
في 22 صــــفـــــر عــــام 1432 اGـــــوافق 27 يـــــنــــايـــــر ســـــنــــة 2011

 qمحافظي احلسابات Xتعلق بتعيGوا

- و�ــــقــــتــــضى اGـــــرســــوم الــــتــــنــــفــــيــــذي رقم 11- 379
اGــؤرخ في 25 ذي احلـــجـــة عــام 1432 اGــوافق 21 نـــوفـــمـــبــر
سـنة 2011 الـذي يـحدد صالحـيـات وزير الـصـحة والـسـكان

 qستشفياتGوإصالح ا

qو بعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي : 

الفصل األولالفصل األول

التسمية - الهدف - اGقر 

اGــــاداGــــادّة األولى :ة األولى : تــــنــــشــــأ وكــــالــــة وطــــنــــيــــة لــــتــــســــيــــيـــر
اإلجنـازات وجتـهـيـز مـؤسـسـات الــصـحـةq  تـدعى في صـلب

النص " الوكالة ".

الـــوكــــالـــة مـــؤســــســـة عــــمـــومـــيــــة ذات طـــابع صــــنـــاعي
وجتاري تتمتع بالشخصية اGعنوية واالستقالل اGالي. 

تــخــضع الــوكــالـة لــلــقــواعـد اGــطــبــقـة عــلى اإلدارة في
عالقتها مع الدولة وتعد تاجرة في عالقتها مع الغير. 

اGاداGادّة ة 2 :  : توضع الوكـالة حتت وصاية الوزير اGكلف
بالصحة .

اGاداGادّة ة 3 :  : يحدد مقر الوكالة �دينة اجلزائر. 

اGاداGادّة ة 4 :  : �ـكن إنشاء مـلحقـات للوكـالة �وجب قرار
من الوزير اGكلف بالصحة.

اGــاداGــادّة ة 5 :  : تــكـــون الـــوكـــالــة صـــاحب مـــشـــروع مـــفــوض
تقوم بـاسم الدولة وحلـسابـها بالـعملـيات الـتي تساهم في

إجناز مؤسسات الصحة.

تكـون احلـقوق والـواجبـات اGـترتـبة عـلى هـذه اGهـمة
بـالـنـســبـة لـكل مـشـروعq مـوضـوع اتــفـاقـيـة تـفـويض إجنـاز

اGشروع اGفوض. 

وتــنــجـز الــوكــالــة أيـضــا في إطــار مــهـامــهــا عـمــلــيـات
التجهيز حلساب الوزارة اGكلفة بالصحة . 

الفصل الثاني الفصل الثاني 

مهام الوكالة

اGاداGادّة ة 6 :  : تكلف الوكـالةq في إطار مهمـتها في مجال
إجناز اGشروع اGفوضq على اخلصوص بـما يأتي :

 - تــســيـر بــاسم الـدولــة وحلـســابــهـا الــعـمــلـيــات الـتي
qتساهم في إجناز مشاريع االستثمار في ميدان الصحة

- إعــــــداد أو تـــــــكــــــلــــــيف مـن يــــــعــــــد دراســــــات اجلــــــدوى
ومتـابعـة مشـاريع القـطاع  وتـنفـيذ كل األشـغال اGـرتبـطة

qبهدفها
qضمان تسيير مشاريع الدراسات واإلجنازات -

- تـقـد¤ دعم تـقـني في مـجـال إعـادة تـأهـيل اGـنـشـآت
qالصحية

- تـــكــوين مـــلـــفــات اســـتــشـــارة مــؤســـســات الـــدراســة
qواإلجناز

qناقصاتGإعداد دفاتر األعباء وإعالن ا -
- تــنــســيق أعـــمــال اGــؤســســات والــهـــيــئــات اGــعــنــيــة
بـــإجنـــاز ومـــتـــابـــعـــة مـــشـــاريع اإلجنـــاز وتـــســـيـــيـــر الـــعـــقــود

qرتبطة بهاGا
- إجناز أو تكليـف من ينجز كل الدراسات التقنية

 qرتبطة بهدفهاGواالقتصادية ا
- الـقيام بـاستالم اإلجنازات ضـمن الشروط الـعادية

للتسيير واالستغالل.
اGــاداGــادّة ة 7 :  :  تـــكـــلف الـــوكـــالـــةq في إطـــار مـــهـــمـــتــهـــا في

مجال التجهيزاتq على اخلصوص بـما يأتي : 
- إجناز عـمـلـيـات اقـتـنـاء جتهـيـزات الـصـحـة حلـساب

qكلفة بالصحةGالوزارة ا
- إعـداد وتـنفـيذ بـرامج اقـتنـاء الـتجـهيـزات الـطبـية
عــلى أســاس مــخــطــطــات جتــهــيــز يــصــادق عــلــيــهــا الــوزيــر

 qكلف بالصحةGا
- الــقـــيــام بــاقـــتــنــاء الـــتــجــهـــيــزات الــطـــبــيــة لـــفــائــدة

 qؤسسات العمومية للصحة وتسليمها وتنصيبهاGا
- مـســاعــدة مـؤســســات الـصــحــة في مــرحـلــة مــا قـبل

qتنصيب التجهيزات وضمان متابعتها
- السـهر على تكـوين اGستـخدمX اGسـتعمـلX لهذه

 qالتجهيزات
- الـقـيـام أو تـكـلـيف من يـقـوم بـالـدراسـات الـتـقـنـيـة
واالقـتصادية وتـلك اخلاصة بـالصفقـات وكذا كل  اخلدمات

qرتبطة بهدفهاGا
- ضــمـــان صـــيــانـــة جتـــهــيـــزات الـــصــحـــة عـــلى أســاس

q قواعد تعاقدية
qناقصاتGإعداد دفاتر األعباء وإعالن ا -

- الـشـروع في اسـتـالم الـتـجـهـيـزات ضـمن الـشـروط
العادية للتسيير والسير.

حتـدد قـائـمة الـتـجـهـيزات اGـذكـورة في الـفـقرة أعاله
�قرر من الوزير اGكلف بالصحة.
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اGــاداGــادّة ة 8 :  : �ـــكن الـــوكـــالـــة ضـــمـــان خـــدمـــات من نـــفس
طـــبــيــعــة اخلــدمــات الــتـــابــعــة Gــهــامــهــا بــنـــاء عــلى طــلب من

أشخاص خاضعX للقانون العام أو اخلاص .
اGاداGادّة ة 9 :  : �كن الوكالـة أن تستعX �كتب أو مكاتب

دراسات استشارية إلجناز مهامها.
اGــــاداGــــادّة ة 10 :  : تــــؤهـل الــــوكـــالــــةq فـي إطـــار نــــشــــاطــــاتــــهـــا
التجاريةq إلنـشاء فروع وأخذ مسـاهمات في كل مؤسسة

وإبرام كل عقد شراكة طبقا للتشريع اGعمول به . 
اGاداGادّة ة 11 :  : تضمــن الوكالـة تبعات اخلدمـة العمومية
طبقـا لبنـود دفتر األعباء اGلحــق بـهـذا اGرسوم. وتتلقى
الــوكـالــة فـي اGــقـابـل مــسـاهــمــة مــالــيــة من الــدولــة في كل

سنة مالية.
الفصل الثالث الفصل الثالث 
التنظيم والسير

اGــاداGــادّة ة 12 :  : يـــســيــر الــوكـــالــة مــجــلـس إدارة ويــديــرهــا
مدير عام. 

اGـاداGـادّة ة 13 :  : يـحــدّد الـتـنــظـيم الــداخـلي لــلـوكـالــة بـقـرار
من الــوزيـر اGــكــلف بـالــصــحـة بــعــد مـداولــة مــجـلس إدارة

هذه اGؤسسة .
القسم األولالقسم األول

مجلـس اإلدارة
اGـاداGـادّة ة 14 :  : يـضم مـجلس اإلدارة الـذي يـرأسه الـوزير

اGكلف بالصحة أو ¬ثله ما يأتي:
- ¬ـــثل واحــد (1) عن الـــوزيـــر اGـــكـــلف بـــالـــداخـــلـــيـــة

qواجلماعات احمللية
- ¬ــــثـل واحـــد (1) عن الــــوزيــــر اGــــكــــلف بــــالــــشـــؤون

qاخلارجية
qاليةGكلف باGثل واحد (1) عن الوزير ا¬ -

- ¬ـــثل واحـــد (1) عـن الـــوزيـــر اGـــكـــلـف بـــالـــتـــهـــيـــئـــة
qدينةGالعمرانية والبيئة وا

- ¬ــــــثل واحـــــد (1) عن الــــــوزيـــــر اGـــــكـــــلـف بـــــالـــــعـــــمل
qوالتشغيل والضمان االجتماعي

- ¬ـــثل واحـــد (1) عن الــــوزيــــر اGـــكــــلف بــــالـــتــــعــــلـــيم
qالعالي والبحث العلمي

- ¬ــــثـل واحــــد (1) عن الـــــوزيـــــر اGــــكـــــلـف بــــالـــــســـــكن
 qوالعمران

- ¬ــــثـل واحـــد (1) عـن الــــوزيــــر اGــــكــــلف بــــاألشــــغــــال
qالعمومية

- ¬ـــثل واحـــد (1) عن الـــوزيــــر اGـــكـــلـف بـــالـــتــــكـــوين
qXهنيGوالتعليم ا

qعنية بالعملية أو ¬ثل عنهGوالي الوالية ا -
- ¬ثل واحد (1)  عن مستخدمي الوكالة.

�ـــكن مــــجـــلس اإلدارة االســـتــــعـــانـــة بـــكـل شـــخص من
شأنه مساعدته في أشغاله بحكم كفاءته.

يــحــضــر اGــديــر الــعــام لــلــوكــالــة اجــتـمــاعــات مــجــلس
اإلدارة بصوت استشاري ويتولى أمانته.

15 :  : يـــجب أن يــــكـــون أعـــضــــاء مـــجـــلس اإلدارة اGــاداGــادّة ة 
الذين �ـثلـون الدوائر الـوزارية برتـبة نـائب مدير إدارة

مركزية على األقل. 
اGاداGادّة ة 16 :  : يعـX أعضـاء مجـلس إدارة الوكـالة بـقرار
مـن الـــوزيـــر اGـــكــــلف بـــالـــصــــحـــةq بـــنـــاء عـــلـى اقـــتـــراح من
الـسـلـطـات الـتي يــتـبـعـونـهـاG qـدة ثالث (3) سـنـوات قـابـلـة

للتجديد.
في حالـة انقـطاع عهـدة أحد األعـضاءq يـتم استخالفه
حسب األشكال نفـسهاq ويخلفه الـعضو اجلديد اGعqX إلى

غاية انقضاء العهدة.
تــنــتـــهي عــهـــدة األعــضــاء اGـــعــيّــنــX بـــحــكم وظـــائــفــهم

بانتهاء هذه الوظائف.
اGــاداGــادّة ة 17 :  : يــتــداول مـــجــلس اإلدارةq عـــلى اخلــصــوص

فيما يأتي :
- بــرامـج ومــخــطــطــات الــعــمل الــســنــويــة واGــتــعــددة

qالسنوات للوكالة
- مشـاريع بـرامج االسـتـثـمار والـتـهـيـئة والـتـجـهـيز

qوتوسيع الوكالة
qمشروع ميزانية الوكالة -

- مــشــروعي الــتــنــظــيم الــداخــلي والــنــظــام الـداخــلي
qللوكالة

 qالي للوكالةGالنظام احملاسبي وا -
- مـــخــطـــطـــات تــوظـــيف اGـــســـتــخـــدمـــX وتــكـــويـــنــهم

q مستواهم Xوجتديد معارفهم وحتس
qالصفقات واالتفاقات والعقود واالتفاقيات -

- إنشـاء فـروع وإلغـائـها وأخـذ مـساهـمـات والتـنازل
qعنها

qاتفاقات الشراكة -
- األتـــاوى واGـــكـــافـــآت الــتـي تـــتــقـــاضـــاهـــا �ـــنـــاســـبــة

 qدراسات وأشغال وخدمات تقوم بها الوكالة
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 qمحافظ احلسابات Xتعي -

qنصرمةGتقرير نشاط السنة ا -

qقبول الهبات والوصايا ورفضها -

- االتـــفـــاقـــيـــة اجلــــمـــاعـــيـــة الـــتـي حتـــكم مــــســـتـــخـــدمي
qالوكالة

- كل اGـــســـائل األخـــرى الـــتـي تــهـم تـــنـــظــيـم الـــوكـــالــة
وسيرها وحتقيق أهدافها.

اGاداGادّة ة 18 :  : يجتمع مـجلس اإلدارة بناء على استدعاء
من رئيسه في دورة عاديةq أربع (4) مرات  في السنة.

و �ـكــنه أن يـجـتـمـع في دورة غـيـر عـاديــة بـنـاء عـلى
طلب من :

qرئيسه -

qدير العام للوكالةGا -

-  ثلثي (3/2) أعضائه.

اGاداGادّة ة 19 :  : يـعدّ رئـيس مجـلس اإلدارة جدول األعـمال
بناء على اقتراح اGدير العام للوكالة.

اGــاداGــادّة 20 :  : يـــجـب أن تـــرسل االســـتــــدعـــاءات مـــرفـــقـــة
بــجـدول األعــمـال إلى أعــضــاء مـجــلس اإلدارة قــبل خـمــسـة
عــشــر (15) يــومــا عــلى األقل من تــاريخ االجــتــمــاع. و�ــكن
تقليص هذا األجل بالنسبة للدورات غير العادية دون أن

يقل عن ثمانية (8) أيام.

اGــــــــاداGــــــــادّة ة 21 :  : ال تــــــــصـح مـــــــداوالت مــــــــجــــــــلس اإلدارة إال
بـحـضـور ثـلـثي (3/2) آعـضـائه عـلى األقل. وإذا لم يـكـتـمل
الـنـصــابq يـعـقــد اجـتــمـاع جـديــد في أجل ثـمــانـيـة (8) أيـام
ويـــــتــــداول اجملــــلـس حــــيــــنـــــئــــذ مــــهــــمـــــا يــــكـن عــــدد األعــــضــــاء

احلاضرين. 

اGـاداGـادّة ة 22 :  : تـتـخـذ قـرارات مــجـلس اإلدارة بـاألغـلـبـيـة
qالــبــســيــطــة لألصــوات. وفي حــالــة تــســاوي عــدد األصـوات

يكون صوت الرئيس مرجحا.

23 :  : تـــــــــدوّن مـــــــــداوالت مـــــــــجـــــــــلـس اإلدارة في اGــــــــاداGــــــــادّة ة 
محـاضر وتسـجّل في سجلّ مـرقم ومؤشر عـليه ويوقـعــها
رئــيس مــجــلـس اإلدارة. و تــرسل اGــداوالت إلـى الــســلــطــة
الــوصــيـة لــلــمــوافـقــة عــلـيــهــا في اخلــمـســة عــشـر (15) يـومـا
اGـوالـيـة لالجـتـمـاعq وتـصـبح نـافـذة بـعد ثـالثX (30) يـوما
من إرسـالـهاq مـا لم يـبلغ اعـتـراض صريح في غـضـون هذا

األجل.

القسم الثانيالقسم الثاني

اGـديـر العـام

اGــــاداGــــادّة ة 24 :  : يـــعــــX اGـــديــــر الـــعـــام لــــلـــوكـــالــــة �ـــرســـوم
رئاسيq بناء على اقتراح من الوزير اGكلف بالصحة.

و تنهى مهامه حسب األشكال نفسها.

اGاداGادّة ة 25 :  : يضمن اGديـر العام السير احلسن للوكالة
في إطار التشريع والتنظيم اGعمول بهما.

و بهذه الصفة يكلفq على اخلصوصq �ا يأتي :

qتنفيذ قرارات مجلس اإلدارة -

qحتضير اجتماعات مجلس اإلدارة -

- تـمــثـيل الــوكـالــة أمـام الـعــدالـة وفـي جـمـيـع أعـمـال
qدنيةGاحلياة ا

Xإعــداد مــشــروعـي الــتــنــظــيم والـــنــظــام الــداخــلــيــ -
qللوكالة

- إعـداد بـرامج ومـخـطـطـات عمل الـوكـالـة اGـعـروضة
qعلى مجلس اإلدارة للمداولة

- إعـداد مـشروع مـيـزانـية الـوكـالة وحـسـاباتـهـا الذي
qيعرضه على مجلس اإلدارة للمداولة

qاألمر بصرف إيرادات ونفقات ميزانية الوكالة -

- إبـــرام كل صــفــقــة وعــقــد واتـــفــاقــيــة واتــفــاق طــبــقــا
qعمول بهماGللتشريع والتنظيم ا

- الـــتـــعـــيـــX في مـــنـــاصب الـــشـــغل الـــتـي لم تـــتـــقــرر
qفيها Xبشأنها أي طريقة أخرى للتعي

- ¬ـارسة الـسلطـة السـلمـية عـلى جمـيع مسـتخدمي
qالوكالة

- إعـداد الـتـقـريـر الـسـنـوي لـنـشـاطـات الـوكـالـة الذي
qيرسله إلى السلطة الوصية

- تـفـويض إمـضـائه حتت مـسـؤولـيـته الـى مسـاعـديه
 .Xاألقرب

اGاداGادّة ة 26 :  : يساعد اGـدير العام في تـأدية مهامه ثالثة
(3) مديرين  يـعيـنون بـقرار من الوزيـر اGكـلف بالـصحة

بناء على اقتراح اGدير العام .

و تنهى مهامهم حسب األشكال نفسها.



17 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 33 17 شعبان عام  شعبان عام 1434 هـ هـ

26 يونيو سنة  يونيو سنة 2013 م

الفصل الرابعالفصل الرابع

أحكــام مـاليــة
اGاداGادّة ة 27 :  :  تزود الـدولة الـوكالـة برصـيد أولي يـحدد
مــبـــلــغه بـــقــرار مــشـــتــرك بــX الـــوزيــر اGـــكــلف بــالـــصــحــة

والوزيراGكلف باGالية. 
اGــاداGــادّة ة 28 :  : تـــفـــتح الـــســنـــة اGـــالـــيــة لـــلـــوكــالـــة في أول

يناير وتقفل في 31 ديسمبر من كل سنة.
اGـاداGـادّة ة 29 :  : تـخـضع ميـزانـيـة الوكـالـة الـتـقديـريـة بـعد
مـصـادقـة مـجـلس اإلدارة عـلـيـهـا Gـوافـقـة الـسـلـطـة الـوصـيـة

اGعنية.
اGاداGادّة ة 30 :  : تتـضمن مـيزانـية الوكـالة بـابا لإليرادات

وبابا للنفقات .
في باب اإليرادات :في باب اإليرادات :

- مسـاهـمـات الدولـة عـلى أسـاس دفـتر األعـبـاء الذي
يـبـيّن تبـعـات اخلدمـة الـعمـومـيـة التي تـتـحمـلـها اGـؤسـسة
والـنـشـاطـات الـتي تـدخل في إطـار الـبـرامج اخلـاصـة التي

qعنيةGتقررها السلطات ا
- ناجت اخلدمات الـناجمة عن إجناز اGشروع اGفوض
حلـــســـاب الـــدولـــة واخلـــدمـــات اGـــقـــدمـــة لـــصـــالـح األشـــخــاص

qللقانون العام أو اخلاص Xاخلاضع
- اإلعـانـات احملـتـمـلـة اGقـدمـة من الـهـيـئـات الـوطـنـية

 qعنيةGوالدولية بعد موافقة السلطات ا
qرتبطة �هام الوكالةGوارد األخرى اGكل ا -

- االقــتــراضـات احملــتــمــلـة اGــبــرمـةq طــبــقـا لــلــتــشـريع
qعمول بهماGوالتنظيم ا

- الهبات والوصايا.
في باب النفقات :في باب النفقات :
qنفقات التسيير -
qنفقات التجهيز -

- كل النفقات األخرى الضرورية إلجناز مهامها.
اGـاداGـادّة ة 31 :  : تـمــسك مـحـاســبـة الـوكـالــةq حـسب الـشـكل

التجاريq طبقا للتشريع والتنظيم اGعمول بهما.
تـطـبق الوكـالـة قـواعد احملـاسـبـة الـعمـومـيـة في إطار

اGساهمات التي تمنحها إياها الدولة.
32 :  : يــــقـــوم مـــحـــافـظ أو مـــحـــافـــظــــو حـــســـابـــات اGــاداGــادّة ة 
qــعـــمــول بـــهــمــاGيــعـــيــنـــون طــبـــقــا لــلـــتــشـــريع والــتـــنــظـــيم ا

باGصادقة على حسابات الوكالة وفحصها.

اGــاداGــادّة ة 33 :  : يـــرسل اGـــديــر الـــعـــام لـــلــوكـــالـــة احلــصـــائل
وحـــــســــابــــات الـــــنــــتــــائـج وقــــرارات تــــخــــصـــــيص الــــنـــــتــــائج
والتقرير السـنوي عن النشاط مرفقة بتقرير محافظ أو
مـحافـظي احلـسابـات إلى الـسلـطـات اGعـنـية بـعـد مصـادقة

مجلس اإلدارة عليها . 

اGاداGادّة ة 34 : : ينشر هـذا اGرسوم في اجلريـدة الرّسميّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حــرّر بــاجلــزائــر في 9 شــعــبــان عــام 1434 اGــوافق 18
يونيو سنة 2013.

عبد اGالك ساللعبد اGالك سالل
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اGلحــقاGلحــق

دفتر األعباء الذي يـحدد تبعات اخلدمة العمومية للوكالةدفتر األعباء الذي يـحدد تبعات اخلدمة العمومية للوكالة
الوطنيةالوطنية لتسيير اإلجنازات وجتهيز مؤسسات الصحة لتسيير اإلجنازات وجتهيز مؤسسات الصحة

اGـاداGـادّة األولى :ة األولى : يــهـدف دفــتــر األعــبــاء هــذا إلى حتــديـد
تــبـعــات اخلـدمــة الـعــمـومـيــة الـتي تــقع عـلـى عـاتق الــوكـالـة
الـوطـنيـة لتـسيـيـر اإلجنازات وجتـهيـز مـؤسسـات الصـحة

وكذا شروط وكيفيات تنفيذها.

اGـاداGـادّة ة 2 :  : تـعـدّ تـبعـات اخلـدمـــة الـعمـومـيـة الـتي تقــع
عـلـى عـاتـق الــوكــالــة كـل اGـهــام اGــســنـــدة إلــيــهـــا بــعــنـوان
عـمـل الـدولــة في مـجــال إجنـاز مــنــشـآت الــصـحــة واقـتــنـاء

جتهيزات الصحة وتشغيلها.

اGـاداGـادّة ة 3 :  : تـتـلــقى الـوكـالـة بـالـنـسـبـة لـكل سـنـة مـالـيـة
مـسـاهــمـة مــالـيـة مــقـابل تــبـعـات اخلــدمـة الـعــمـومــيـة الـتي

يفرضها عليها دفتر األعباء هذا.

تدفع اGـسـاهـمـات اGالـيـة الـتي تـعـود للـوكـالـة مـقابل
الــتـــكــفل بـــتــبـــعــات اخلــدمـــة الــعـــمــومـــيــة وفــقـــا لإلجــراءات

اGنصوص عليها في التشريع والتنظيم اGعمول بهما.

اGـــــاداGـــــادّة ة 4 :  : تـــــرسـل الـــــوكــــــالـــــة إلـى الـــــوزيــــــر اGـــــكــــــلف
بــالــصـحــة قــبل 30 أبــريل من كـل سـنــة تــقــيــيـمــا لــلــمــبـالغ
الــواجب تـخــصـيــصـهـا لــهـا لـتــغـطــيـة الـتــكـالـيـف احلـقـيــقـيـة
اGـتـرتــبـة عــلى تـبـعــات اخلـدمــة الـعـمــومـيـة الــتي يـفــرضـهـا

عليها دفتر األعباء هذا.

اGــــاداGــــادّة ة 5 :  : يـــــجب إرســــال حــــصـــــيــــلــــة عـن اســــتــــعــــمــــال
اGـسـاهـمات اGـالـيـة إلى وزيـر اGـالـيـة عـنـد نـهـايـة كل سـنة

مالية. 

حرر في

قر® وصودق عليه
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عن وزير الداخليةعن وزير الداخلية
واجلماعات احملليةواجلماعات احمللية

األمX العام عبد القادر والياألمX العام عبد القادر والي

عن  وزير عن  وزير اGاليةاGالية
األمX العاماألمX العام
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-
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13

3
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عامل مهني من اGستوى األول
حارس

سائق سيارة من اGستوى األول
عون وقاية من اGستوى األول

عون وقاية من اGستوى الثاني

اجملموع العاماجملموع العام

اGاداGادّة ة 2 :  ينشر هذا القرار في اجلريدة الرّسميّة للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.
حرّر باجلزائر في 4 شعبان عام 1433 اGوافق 24 يونيو سنة 2012.

عن األمX العام للحكومةعن األمX العام للحكومة
وبتفويض منهوبتفويض منه

اGدير العام للوظيفة العموميةاGدير العام للوظيفة العمومية
بلقاسم بوشمالبلقاسم بوشمال

وزارة الداخلية واجلماعات احملليوزارة الداخلية واجلماعات احملليّة
قــــرار وزاري مــــشـــتــــرك مــــؤرخ في قــــرار وزاري مــــشـــتــــرك مــــؤرخ في 4 شــــعــــبــــان عـــام  شــــعــــبــــان عـــام 1433
اGـــــوافق اGـــــوافق 24 يـــــونـــــيـــــو   يـــــونـــــيـــــو  ســـــنـــــة ســـــنـــــة q2012 يـــــعـــــدq يـــــعـــــدّل الـــــقـــــرارل الـــــقـــــرار
الـــوزاري اGـــشــــتـــرك اGـــؤرالـــوزاري اGـــشــــتـــرك اGـــؤرّخ في خ في 15 رجـب عـــام  رجـب عـــام 1430
اGــــوافق اGــــوافق 8 يــــولــــيــــو ســــنـــة  يــــولــــيــــو ســــنـــة 2009 الــــذي يــــحــــدد تــــعـــداد الــــذي يــــحــــدد تــــعـــداد
مــنــاصب الـــشــغل وتـــصــنــيــفـــهــا ومــدة الـــعــقــد اخلــاصمــنــاصب الـــشــغل وتـــصــنــيــفـــهــا ومــدة الـــعــقــد اخلــاص
بـاألعـوان الـعامـلـX فـي نـشـاطات احلـفـظ أوالـصـيـانةبـاألعـوان الـعامـلـX فـي نـشـاطات احلـفـظ أوالـصـيـانة
أواخلــدمــات بــعــنــوان اإلدارة اGــركــزيــة في اGــديــريــةأواخلــدمــات بــعــنــوان اإلدارة اGــركــزيــة في اGــديــريــة

العامة للمواصالت السلكية والالسلكية الوطنية.العامة للمواصالت السلكية والالسلكية الوطنية.
ـــــــــــــــــــــــــ

qالعام للحكومة Xإن األم
qووزير الداخلية واجلماعات احمللّية

qاليةGووزير ا
- �قتـضى اGرسـوم  الرئاسي رقم 07 - 308 اGؤرخ
في 17 رمـضـان عام 1428 اGـوافق 29 سـبـتمـبـر سـنة 2007
الــــذي يــــحــــدد كـــيــــفــــيــــات تــــوظــــيف األعــــوان اGــــتـــعــــاقــــدين
وحــقـــوقــهـم وواجــبـــاتـــهم والـــعــنـــاصـــر اGــشـــكـــلــة لـــرواتـــبــهم
والــقــواعـد اGــتـعــلــقـة بــتـســيـيــرهم وكــذا الـنــظــام الـتــأديـبي

qادة 8 منهGال سيما ا qطبق عليهمGا

- و�ــــــقـــــتــــــضى اGــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 10 - 149
اGـؤرخ في 14 جـمـادى الثـانـيـة عام  1431 اGـوافق 28 مـايو

qأعضاء احلكومة Xتضمن تعيGسنة 2010 وا
- و�ــــقـــــتــــضى اGـــــرســــوم الـــــتــــنــــفـــــيــــذي رقم 95 - 95
اGــــؤرخ في 24 شـــوّال عـــام 1415 اGــــوافق 25 مـــارس ســـنـــة
1995 واGــتــضـــمن تــنــظــيـم اGــديــريــة الــعـــامــة لــلــمــواصالت

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

qالعامّ للحكومة Xاألم Xتعي
- و�ــقـتــضى الـقــرار الـوزاري اGــشـتــرك اGـؤرّخ في
15 رجب عام 1430 اGوافق 8 يوليو سنة 2009 الذي يحدد

تــعـداد مــنــاصب الــشــغل وتــصـنــيــفــهــا ومـدة الــعــقــد اخلـاص
بـــاألعـــوان الـــعـــامــــلـــX في نــــشـــاطـــات احلـــفـظ أوالـــصـــيـــانـــة
أواخلـدمـات بـعـنوان اإلدارة اGـركـزيـة في اGـديـريـة الـعـامة

qللمواصالت السلكية والالسلكية الوطنية
يقريقرّرون ما يأتي :رون ما يأتي :

اGــاداGــادّة األولى :ة األولى : يــعــدّل جــدول تــعــداد مــنــاصب الــشــغل
اGنـصوص عـليه في الـقرار الـوزاري اGشـترك اGؤرّخ في
15 رجب عـام 1430 اGـوافق 8 يـولـيــو سـنـة 2009 واGـذكـور

أعالهq كما يأتي :
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وزارة اBاليةوزارة اBالية

قــــــــرار مــــــــؤرخ في قــــــــرار مــــــــؤرخ في 23 ربــــــــيـع األول عـــــــام  ربــــــــيـع األول عـــــــام 1434 اGــــــــوافق  اGــــــــوافق 4
فــــبــــرايــــر ســــنـــة فــــبــــرايــــر ســــنـــة q2013 يــــعــــدq يــــعــــدّل الـــقــــرار اGــــؤرخ في ل الـــقــــرار اGــــؤرخ في 6
جمادى األولى عــــــام جمادى األولى عــــــام 1426 اGوا فـــــــــق  اGوا فـــــــــق 13 يونيـــو يونيـــو
ســـــنـــــة ســـــنـــــة 2005 و اGــــتـــــضــــمـن اعـــــتــــمـــــاد الــــشـــــركــــة ذات و اGــــتـــــضــــمـن اعـــــتــــمـــــاد الــــشـــــركــــة ذات
اGــــــــســــــــؤولــــــــيــــــــة احملــــــــدودة "بـي و ك لـالســــــــتــــــــشــــــــارةاGــــــــســــــــؤولــــــــيــــــــة احملــــــــدودة "بـي و ك لـالســــــــتــــــــشــــــــارة
والـتـوظـيف و الـسوالـتـوظـيف و الـسّـمـسـرة" بصـفـتـهـا شـركـة سـمـسرةـمـسـرة" بصـفـتـهـا شـركـة سـمـسرة

.Xللتأم.Xللتأم
ــــــــــــــــــــــ

 �ـــوجب قـــرار مـــؤرخ في 23 ربـــيع األول عـــام 1434
اGـوافق 4 فـبـرايـر سـنـة 2013 تـعــدّل أحـكـام الـقـرار اGـؤرخ
في 6 جـــــمـــــادى األولـى عـــــام 1426 اGـــــوافــــق 13 يـــــونـــــيـــــــو

سنـــة q2005 كما يأتي :
"تــعــتــمــدq عـــمال بــأحــكــــــام األمـــر رقم 95-07 اGــؤرخ
فــي 23 شـــــعـــــبـــــــــان عـــــــــام 1415 اGـــــوافــــق 25 يــــنـــــايـــــــر
سـنــــة 1995  واGـتـعلق بـالـتـأميـنـات واGـرسـوم التـنـفـيذي
رقم 95-340 اGـــــؤرخ في 6 جـــــمـــــادى الـــــثـــــانـــــيـــــة عــــام 1416
اGـوافق 30 أكـتـوبــر سـنـة 1995 الـذي يـحــدد شـروط مـنـــح
وسطـــــاء الـتـأمــــX االعتـمـــاد واألهـلـيـة اGهـنـيـة و سـحبه
مـنـهم و مـكــافـأتـهم و مـراقـبـتـهـمq الـشـركـة ذات اGـسـؤولـيـة
احملـــدودة اGـــســـمـــاة "بي و ك لالســـتـــثـــمـــار و الـــتــوظـــيف و
السّمـــسرة" في الـتأمينــــات و اGسيّرة من طرف السيّد

.Xبصفتها شركة سمسرة للتأم qمنير كشيدة
يــخـــضع كل تــعــديـل إلحــدى الــعــنــاصـــر اGــكــونــة Gــلف
طــــلب االعــــتــــمــــاد إلى اGــــوافــــقــــة اGــــســــبــــقــــة إلدارة رقــــابــــة

التأمينات.
ويــجبq زيـادة عــلى ذلكq تـبــلـيـغ إدارة الـرقـابــة بـكل
عـنــصـر جــديـد �س الــسـيــر الـعـادي Gــكـتـب الـسـمــسـرة في

أجل أقصاه خمسة عشر(15) يوما."
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

قــــــــرار مــــــــؤرخ في قــــــــرار مــــــــؤرخ في 23 ربــــــــيـع األول عـــــــام  ربــــــــيـع األول عـــــــام 1434 اGــــــــوافق  اGــــــــوافق 4
فــبـــرايـــر ســـنــة فــبـــرايـــر ســـنــة q2013 يـــتـــضـــمن اعـــتـــمـــاد ســـمـــســارةq يـــتـــضـــمن اعـــتـــمـــاد ســـمـــســارة

.Xللتأم.Xللتأم
ــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب قــــرار مــــؤرخ في 23 ربــــيـع األول عـــام 1434
Xوافق 4 فبـراير سنة 2013 يعتـمد السيد واضح حوسGا
بـصفـته سمـسارا لـلتـأمqX شـخصـا طبـيعـياq عـمال بأحـكام
األمــــــــر رقم 95-07 اGــــــــؤرخ في 23 شــــــــعـــــــبــــــــان عــــــــام 1415
qــتــعــلـق بــالــتــأمــيــنــاتGــوافــق 25 يـــنــايــر ســنــة  1995 واGا

واGـــرســوم الـــتـــنـــفــيـــذي رقم 95-340 اGــؤرخ في6 جـــمــادى
الــثـــانــيـــة عــام 1416 اGــوافق 30 أكــتـــوبــر ســـنــة 1995 الــذي
يــحــدد شــروط مــنح وســطــاء الــتــأمــX االعــتــمــاد واألهــلــيـة
اGــهــنــيــة وســحــبه مــنــهم و مــكــافــأتــهم ومــراقــبــتــهـمq قــصـد

¬ارســـة السمسرة وعمليات التأمX اآلتية:
1 - حوادث.
2 - مرض.

3 - أجسام العربـات البرية (األخرى غير اGستعملة
عبر السكة احلديدية).

4 - أجسام عربات السكة احلديدية.
5 - أجسام العربات اجلوية.

6 - أجسام العربات البحرية و البحيرية.
7 - البضائع اGنقولة.

8 - احلريق واالنفجار و العناصر الطبيعية.
9 - أضرار الحقة باألمالك األخرى.

10 - اGــسـؤولــيــة اGـدنــيــة لـلــعــربـات الــبــريـة احملــركـة

ذاتيا.
11 - اGسؤولية اGدنية للعربات اجلوية.

12 - اGـسـؤوليـــــة اGـدنـيـــــــة لـلعـربــــات الـبـحـريـــة

و البحيرية.
13 - اGسؤولية اGدنية العامة.

14 - قروض.

15 - الكفالة.

16 - اخلسائر اGالية اخملتلفة.

17 - احلماية القانونية.

XــــعــــرضـــGــــســــاعــــدة (مــــســــاعــــدة األشــــخــــاص اG18 - ا

للصعوبات ال سيما خالل تنقالتهم).
20 - حياة - وفاة.

21 - زواج - والدة.

22 -  تأمينات متعلقة بأموال االستثمار.

24 - رسملة.

25 - تسيير األموال اجلماعية.

26 - االحتياط اجلماعي.

يــخـــضع كل تــعــديـل إلحــدى الــعــنــاصـــر اGــكــونــة Gــلف
طــــلب االعــــتــــمــــاد إلى اGــــوافــــقــــة اGــــســــبــــقــــة إلدارة رقــــابــــة

التأمينات.
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وفــقـا لـلــشـروط احملـددة من قــبل جلـنــة اإلشـراف عـلى
الـتـأمـيـنـاتq يـتـولى اGـتصـرف اإلداري اGـؤقت اGـعـيّن من
قبـلـها مـهـام إدارة و تسـيـيـر تعـاضـدية الـتـأمX اجلـزائـرية

لعمال التربية و الثقافة.
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

قـرار مؤرخ في قـرار مؤرخ في 10 رجب عـام  رجب عـام 1433 اGـوافق  اGـوافق 31 مايـو سـنة مايـو سـنة
q q2012 يعيعـدّل القرار اGؤرل القرار اGؤرّخ في خ في 18 ربيع ال ربيع الـثاني عامثاني عام

1432 اG اGــــــــــوافق وافق 23 م مــــــــــارس سارس ســــــــــنــــــــــة ة 2011 واG واGــــــــــتــــــــــضــــــــــمنمن

تعيX أعضاء اللجنة الوطنية لصفقات اللوازم.تعيX أعضاء اللجنة الوطنية لصفقات اللوازم.
ـــــــــــــــــــــ

�ــوجب قــرار مـؤرخ في 10 رجب عـام 1433 اGـوافق
31 مـــايـــو ســـنــة 2012 يـــعـــدل الـــقـــرار اGـــؤرّخ في 18 ربــيع

الـثاني عام 1432 اGوافق 23 مـارس سنة 2011 واGـتضمن
تعـيX أعـضاء الـلجنـة الوطـنيـة لصـفقـات اللـوازمq اGعدّل

واGتمّمq كما يأتي :
.................................................................. -"
- الـسيـدان صادق بركـان وسالم صـايتq ¬ثال وزير
اGـالية (اGديريـة العامة للـميزانية)q عـلى التواليq عضوا
أسـاسـيـا وعـضـوا مـسـتـخـلــفـاq خـلـفـا لـلـسـيـدين عـبـد الـقـادر

بوطيب وعمر خروبي.
.....(الباقي بدون تغيير)....."

وزارة الثقافةوزارة الثقافة
قـــرار وزاري مـــشــــتـــرك مـــؤرقـــرار وزاري مـــشــــتـــرك مـــؤرّخ في خ في 2 جـــمـــادى األولى عـــام جـــمـــادى األولى عـــام
1433 اGـوافق  اGـوافق 25 مـارس سنة  مـارس سنة q2012  يتـضمن إنـشاءq  يتـضمن إنـشاء

ملحقة لدار الثقافة لوالية تلمسان.ملحقة لدار الثقافة لوالية تلمسان.

ــــــــــــــــــــــــــــــ

qاليةGإن وزير ا

qووزيرة الثقافة

- �قـتـضى اGـرسـوم الـرئـاسي رقم 10 - 149 اGـؤرخ
في 14 جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1431 اGــوافق 28 مــايــو ســنــة

qأعضاء احلكومة Xتضمن تعيG2010 وا 

- و�ــــقـــــتــــضى اGـــــرســــوم الـــــتــــنــــفـــــيــــذي رقم 95 - 54
اGـؤرخ في 15 رمـضان عام 1415 اGـوافق 15 فبـراير سـنة

qاليةG1995  الذي يحدد صالحيات وزير ا

- و�ــــقـــتــــضى اGــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 98 - 236
اGــؤرخ في 4 ربــيع الـــثــاني عــام 1419 اGــوافق 28 يــولــيــو
qــتـضــمن الـقــانـون األســاسي لــدور الـثــقـافـةGسـنـة 1998 وا

qادة 3 منهGال سيما ا qتمّمGعدّل واGا

يـجبq زيـادة عـلى ذلكq تـبـلـيغ إدارة الـرقابـة عن كل
عـنــصـر جــديـد �س الــسـيــر الـعـادي Gــكـتـب الـسـمــسـرة في

أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما.
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

قــــــــرار مــــــــؤرخ في قــــــــرار مــــــــؤرخ في 26 ربــــــــيـع األول عـــــــام  ربــــــــيـع األول عـــــــام 1434 اGــــــــوافق  اGــــــــوافق 7
فــبـــرايــر ســـنــة فــبـــرايــر ســـنــة q2013 يــتـــضــمن اعــتـــمــاد "تــعـــاضــديــةq يــتـــضــمن اعــتـــمــاد "تــعـــاضــديــة

التأمX اجلزائرية لعمال التربية و الثقافة".التأمX اجلزائرية لعمال التربية و الثقافة".

ــــــــــــــــــــ

�ــــوجب قــــرار مــــؤرخ في 26 ربــــيـع األول عـــام 1434
اGوافق 7 فبـراير سنة 2013 تعتمـدq تطبيـقا ألحكام األمر
رقم 95-07 اGــــؤرخ في 23 شـــعــــبـــان عـــام 1415 اGــــوافق 25
يــنـــايــر ســـنــة 1995 و اGــتـــعــلق بـــالــتـــأمــيــنـــاتq و اGــرســوم
الـــــتــــنــــفـــــيــــذي رقــــم 96-267 اGـــــــؤرخ في18 ربــــيـع األول
عـــام 1417 اGوافق 3 غـشت سنة 1996 الذي يـحدد شروط
مــــنح شـــركــــات الـــتـــأمـــX و/أو إعــــادة الـــتـــأمــــX االعـــتـــمـــاد
وكــيـفـيــات مـنـحهq "تــعـاضـديــة الـتـأمــX اجلـزائـريــة لـعـمـال

التربية و الثقافة" G (MAATEC)دة سنة واحدة (1).

�ـنح هــذا االعـتـمـاد لـهــذه الـتـعـاضـديــة قـصـد ¬ـارسـة
عمليات التأمX اآلتية:

3- أجسام الـعربـات البريـة (األخرى غـير اGسـتعـملة أجسام الـعربـات البريـة (األخرى غـير اGسـتعـملة

عبر السكة احلديدية) عبر السكة احلديدية) 

1.3- عربات برية ذات محرك.

8-  احلريق واالنفجار و العناصر الطبيعية. احلريق واالنفجار و العناصر الطبيعية.

1.8- احلريق.

2.1.8- األخطار البسيطة.

9- أضرار الحقة باألمالك األخرى.أضرار الحقة باألمالك األخرى.

1.9- أضرار اGياه.

q2.9- انكسار الزجاج

3.9- السرقة.

10-  اGــســؤولــيــة اGـدنــيــة لــلــعــربـات الــبــريــة احملــركـةاGــســؤولــيــة اGـدنــيــة لــلــعــربـات الــبــريــة احملــركـة

ذاتيا.ذاتيا.

1.10- اGسؤولية اGدنية للعربة.

2.10-  اGسؤولية اGدنية للناقل.
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احملـلـيـةq خـلـفـا لــلـسـيـد شـريف عـليq  لـلــفـتـرة اGـتـبـقـيـة من
العـضويـةq تطـبيـقا ألحـكام اGادة 9 من اGـرسـوم التـنفـيذي
رقـم 10-74 اGــــــــؤرخ في 21 صــــــــفــــــــر عـــــــام 1431 اGــــــــوافق 6
فبـراير سـنة 2010 واGـتـضمن الـقـانـون األساسـي للـمـركز

اجلزائري للسينما.
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

أكـتوبر قـرار مؤرخ فيقـرار مؤرخ في18 ذي القـعـدة عام  ذي القـعـدة عام 1433 اGوافق  اGوافق 4 أكـتوبر 
يــتــضـمن  تــعـيــX أعــضــاء مــجـلس إدارة تــعـيــX أعــضــاء مــجـلس إدارة  qيــتــضـمن q2012 ســنــة ســنــة

الوكالة اجلزائرية لالشعاع الثقافي.الوكالة اجلزائرية لالشعاع الثقافي.

ــــــــــــــــــــ

�ــــوجب قــــرار مــــؤرخ في 18 ذي الــــقــــعــــدة عـــام 1433
اGــــوافق 4 أكــــتــــوبــــر ســــنــــة 2012 يــــتــــشــــكل مــــجــــلس إدارة
الـوكــالـة اجلــزائـريــة لإلشــعـاع الــثـقــافيq تـطــبـيــقـا ألحــكـــام
اGادة 9 من اGرسـوم التنـفيذي رقم 08-304 اGؤرخ في 27
رمــــضــــان عــــام 1429 اGــــوافق 27 ســــبـــــتــــمــــبـــــر ســــنــــة 2008
واGـتضمن حتـويل الطـبيعـة القـانونيـة للـوكالة اجلـزائرية

لإلشعاع الثقافيq من األعضاء اآلتية أسماؤهم:

السيدتان و السادة:

qـكــلف بـالــثـقــافـةGـثــلـة الــوزيــر ا¬ qفــتـيــحـة عــاقب -
qرئيسة

qثل وزير الدفاع الوطني¬ qعبد القادر بوروينة -

- عبـد الوهــــاب شـرفـــيq ¬ثل وزيـــــــر الـداخلـيــة
qواجلماعات احمللية

qثل وزير الشؤون اخلارجية¬ qفريد بلحنش -

qاليةGكلف باGثل الوزير ا¬ qساسي بركون -

- أحــــمــــد جـاللq ¬ــــثـل الــــوزيــــر اGــــكـــــلف بـــــاجلــــالــــيــــة
qالوطنية باخلارج

- عبد القادر غـوتيq ¬ثل الوزير اGكـلف بالسياحة
qو الصناعة التقليدية

- مـحمد مولـسهولq مديـر اGركز الثـقافي اجلزائري
qبباريس

qناقد مسرحي qابراهيم نوال -

qناقد فني q مؤرخ qمحمد جحيش -

- سميرة زناديq ناشرة.

يـــــــلــــــغى الـــــــقــــــرار اGــــــؤرخ في 20 مــــــحــــــرم عــــــام 1430
اGـوافــق 17 يــنـايــر ســنـة 2009 واGــتـضـمـن تـعـيــX أعـضـاء

مجلس إدارة الوكالة اجلزائرية لإلشعاع الثقافي.

وزير اGاليةوزير اGالية
كر¤ جوديكر¤ جودي

وزيرة الثقافةوزيرة الثقافة
خليدة توميخليدة تومي

- و�قتـضى اGرسوم التـنفيذي رقم 05 - 79 اGؤرخ
في 17 مــحــرم عــام  1426 اGــوافق 26  فـــبــرايــر ســنــة 2005

qالذي يحدد صالحيات وزير الثقافة
يقريقرّران ما يأتي :ران ما يأتي :

اGـادة األولى : اGـادة األولى : تــطـبــيـقـا ألحــكـام اGـادة 3 من اGـرسـوم
الـــــتــــنــــفـــــيــــذي رقم 98 - 236 اGــــؤرخ في 4 ربــــيع الـــــثــــاني
عـام 1419 اGـوافق 28 يــولــيــو ســنـة  q1998 اGـعــدّل واGــتـمّم
واGـذكور أعالهq يهـدف هذا القرار إلى إنـشاء ملـحقة لدار

الثقافة في بلدية اGنصورة بوالية تلمسان.
اGـادة اGـادة 2 :  : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرســمـيـة

للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.
حــــــرّر بـــــاجلــــــزائــــــر في 2 جــــــمــــــادى األولـى عـــــام 1433

اGوافق 25 مارس سنة 2012.

ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

أكـتوبر قـرار مؤرخ فيقـرار مؤرخ في17 ذي القـعـدة عام  ذي القـعـدة عام 1433 اGوافق  اGوافق 3 أكـتوبر 
ســـنــة ســـنــة q2012 يـــتـــضــمنq يـــتـــضــمن اســتـــخالف عـــضــو فـي اجملــلساســتـــخالف عـــضــو فـي اجملــلس
الــتــوجــيـــهي لــلــمــدرســة اجلــهــويـــة لــلــفــنــون اجلــمــيــلــةالــتــوجــيـــهي لــلــمــدرســة اجلــهــويـــة لــلــفــنــون اجلــمــيــلــة

بتيبازة.بتيبازة.
ــــــــــــــــــــ

�ـــوجب قـــرار مـــؤرخ في 17 ذي الـــقـــعـــدة عـــام  1433
qالـسـيـد جـيالنـي زبدة Xـوافق 3 أكـتـوبـر سـنـة 2012 يـعGا
عـضـوا في اجملـلس الـتـوجيـهي لـلـمـدرسـة اجلـهـويـة لـلـفـنون
qرئيسا qـكلف بالـثقافـةGمديـر الوالية ا qاجلميلـة بتيـبازة
خـــلــفـــا لــلـــســـيــد حـــســX عـــمــبـــيسq لـــلــفـــتــرة اGـــتـــبــقـــيــة من
العـضويـةq تطـبيـقا ألحـكام اGادة 9 من اGـرسـوم التـنفـيذي
رقم 98-242 اGـؤرخ في 8 ربـيع الـثـانـي عام 1419 اGـوافق
أول غــــشت ســــنــــة 1998 واGــــتـــضــــمـن الــــقـــانــــون األســــاسي

للمدارس اجلهوية للفنون اجلميلة.
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

أكـتوبر قـرار مؤرخ فيقـرار مؤرخ في17 ذي القـعـدة عام  ذي القـعـدة عام 1433 اGوافق  اGوافق 3 أكـتوبر 
q2012 يــــتــــضـــمنq يــــتــــضـــمن اســــتـــخـالف عــــضـــو بــــاجملــــلساســــتـــخـالف عــــضـــو بــــاجملــــلس ســـنـــة ســـنـــة 

التوجيهي للمركز اجلزائري للسينما.التوجيهي للمركز اجلزائري للسينما.
ــــــــــــــــــــ

�ـــوجب قـــرار مـــؤرخ في 17 ذي الـــقـــعـــدة عـــام  1433
اGــــوافق 3 أكــــتــــوبــــر ســــنــــة 2012 تـــعــــX الـــســــيـــدة لــــيـــنـــدة
حـــمـــراويq عــضـــوا في مـــجــلـس تــوجـــيه اGـــركــز اجلـــزائــري
لـلـسـيـنـمــاq ¬ـثـلـة الـوزيـر اGـكـلف بـالـداخـلـيـة و اجلـمـاعـات
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أكـتوبر قـرار مؤرخ فيقـرار مؤرخ في18 ذي القـعـدة عام  ذي القـعـدة عام 1433 اGوافق  اGوافق 4 أكـتوبر 
يــتــضـمن  تــعـيــX أعــضــاء مــجـلس إدارة تــعـيــX أعــضــاء مــجـلس إدارة  qيــتــضـمن q2012 ســنــة ســنــة

اGسرح اجلهوي بسوق أهراس.اGسرح اجلهوي بسوق أهراس.

ــــــــــــــــــــ

�ــــوجب قــــرار مــــؤرخ في 18 ذي الــــقــــعــــدة عـــام 1433
اGــــوافق 4 أكــــتــــوبــــر ســــنـــة 2012 يـــعـــX في مـــجـــلس إدارة
اGسـرح اجلـهـوي بـسـوق أهـراسq تـطـبـيـقـا ألحـكـام اGادة 10
من اGـــرســــوم الـــتـــنــفـــيــــــذي رقــم 07-18 اGــــؤرخ فــي 27
ذي احلــــــجــــــة عــــــام 1427 اGــــــوافق 16  يــــــنــــــايــــــر ســــــنـــــة 2007
واGتـضمن القـانون األساسي لـلمسـارح اجلهويـةq األعضاء

اآلتية أسماؤهم:

السيدتان و السادة:

qرئيسا qكلف بالثقافةGثل الوزير ا¬ qعمر مانع -

- مــــحــــمــــد صــــالح عــــرجــــونq ¬ـــثـل الــــوزيـــر اGــــكــــلف
qاليةGبا

- مـــحـــمــد الـــطــيـب خــرايـــفيq ¬ـــثل الــوزيـــر اGـــكــلف
qبالداخلية و اجلماعات احمللية

- إدريـس شــــــــقــــــــرونيq ¬ــــــــثـل اGــــــــســـــــرح الــــــــوطــــــــني
qاجلزائري

- عبـد احلميـد باروكq ¬ـثل اجمللس الـشعبي الـبلدي
qلبلدية سوق أهراس

- نورة بـتـيلq ¬ـثـلـة الـديـــوان الـوطــــني لـلـثـقـافـــة
qواإلعالم

XــســتـــخــدمــGــثل مـــنــتــخب عـن ا¬ qيـــزيــد رويــبـي -
qللمسرح اجلهوي بسوق أهراس Xالفني

XــسـتــخـدمـGــثـلــة مـنــتـخــبـة عن ا¬ qصـبــاح مـاضي -
الفنيX للمسرح اجلهوي بسوق أهراس.

ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

أكـتوبر قـرار مؤرخ فيقـرار مؤرخ في18 ذي القـعـدة عام  ذي القـعـدة عام 1433 اGوافق  اGوافق 4 أكـتوبر 
يــتــضـمن  تــعـيــX أعــضــاء مــجـلس إدارة تــعـيــX أعــضــاء مــجـلس إدارة  qيــتــضـمن q2012 ســنــة ســنــة

اGسرح اجلهوي  بالعلمة.اGسرح اجلهوي  بالعلمة.

ــــــــــــــــــــ

�ــــوجب قــــرار مــــؤرخ في 18 ذي الــــقــــعــــدة عـــام 1433
اGــــوافق 4 أكــــتــــوبــــر ســــنـــة 2012 يـــعـــX في مـــجـــلس إدارة
اGــسـرح اجلــهــوي بــالــعـلــمــةq تــطــبـيــقــا ألحــكــام اGـادة 10 من

اGــرسـوم الــتــنــفــيـذي رقم 07-18 اGـؤرخ في 27 ذي احلـجـة
عــــام 1427 اGـــــوافق 16  يـــــنــــايـــــر ســـــنــــة 2007 واGـــــتـــــضـــــمن
الــقــانــون األســاسي لــلــمــســارح اجلــهــويــةq األعــضــاء اآلتــيــة

أسماؤهم : 

السيدتان و السادة:

qـكــلف بـالـثــقـافـةGـثل الـوزيــر ا¬ qإدريـس بـوديـبــة -
qرئيسا

qاليةGكلف باGثل الوزير ا¬ qعمر عكازي -

- نـصــيـر سـتـيـتيq ¬ـثل الـوزيــر اGـكـلف بـالـداخـلـيـة
qواجلماعات احمللية

- عـــــبــــد الـــــكــــر¤ حـــــبــــيـبq ¬ــــثـل اGــــســـــرح الــــوطـــــني
qاجلزائري

- الـــطـــاهـــر قـــرورq ¬ـــثل اجملـــلـس الــشـــعـــبـي الـــبـــلــدي
qلبلدية العلمة

- نــورة بـــتــيـلq ¬ــثـــلــة الــديـــوان الــوطـــني لـــلــثـــقــافــة
qواإلعالم

XسـتخـدمGـثل منـتخـب عن ا¬ qمـصطـفى عـمران -
qللمسرح اجلهوي بالعلمة Xالفني

XـسـتــخـدمـGــثـلــة مـنـتــخـبـة عـن ا¬ qزهــرة بـلــخـيـر -
الفنيX للمسرح اجلهوي بالعلمة.

ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

أكـتوبر قـرار مؤرخ فيقـرار مؤرخ في18 ذي القـعـدة عام  ذي القـعـدة عام 1433 اGوافق  اGوافق 4 أكـتوبر 
سـنـة سـنـة q2012 يـحـدد الـقـائـمـة االســمـيـة ألعـضـاء اجملـلسq يـحـدد الـقـائـمـة االســمـيـة ألعـضـاء اجملـلس
التـوجيهي لـلمكـتبة الـرئيسـية للـمطالـعة العـموميةالتـوجيهي لـلمكـتبة الـرئيسـية للـمطالـعة العـمومية

لوالية تلمسان.لوالية تلمسان.

ــــــــــــــــــــ

�ــــوجب قــــرار مــــؤرخ في 18 ذي الــــقــــعــــدة عـــام 1433
اGــوافق 4 أكــتـــوبـــر ســـنــة 2012 حتـــدد الـــقـــائــمـــة االســـمـــيــة
ألعضـاء اجملـلس التـوجيـهي للـمكـتبـة الرئـيسـية لـلمـطالـعة
الـعـمـومـيـة لـواليـة تـلـسـمـانq تـطـبـيـقـا ألحـكـام اGـادة 11 من
اGــــرســـوم الــــتــــنــــفـــيــــذي رقـم 12-234 اGــــؤرخ في 3 رجــب
عـــــام 1433 اGـــــوافق 24  مـــــايـــــو ســـــنـــــة 2012  الـــــذي يـــــحـــــدّد
الــقـــانــون األســاسي لـــلــمــكــتـــبــات الــرئــيـــســيــة لــلـــمــطــالــعــة

العموميةq كما يأتي :
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السادة :

qرئيسا qمدير الثقافة بالوالية qحكيم ميلود -

qثل الوالي¬ qخلميسي بزاز -

qرئيس اجمللس الشعبي الوالئي qمحمد هاملي -

- شريف عراشq ¬ثل وزير اGالية على مستوى
qالوالية

qمدير التربية الوطنية بالوالية qجنادي مسقم -

qمدير الشباب و الرياضة بالوالية qسعيد حقاس -

- بــاخلـــيـــر كـــاروq مـــديــر الـــبـــريـــد و تـــكــنـــولـــوجـــيــات
qاإلعالم و االتصال بالوالية

qكاتب qعبد القادر زيتوني -

- عبد الوهاب بن منصورq كاتب.

ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

أكـتوبر قـرار مؤرخ فيقـرار مؤرخ في18 ذي القـعـدة عام  ذي القـعـدة عام 1433 اGوافق  اGوافق 4 أكـتوبر 
سـنة سـنة q2012  يـحدد الـقـائـمـة االسمـيـة ألعـضـاء اجمللسq  يـحدد الـقـائـمـة االسمـيـة ألعـضـاء اجمللس
التـوجيهي لـلمكـتبة الـرئيسـية للـمطالـعة العـموميةالتـوجيهي لـلمكـتبة الـرئيسـية للـمطالـعة العـمومية

لوالية تيبازة.لوالية تيبازة.
ــــــــــــــــــــ

�ــــوجب قــــرار مــــؤرخ في 18 ذي الــــقــــعــــدة عـــام 1433
اGــوافق 4 أكــتـــوبـــر ســـنــة 2012 حتـــدد الـــقـــائــمـــة االســـمـــيــة
ألعضـاء اجملـلس التـوجيـهي للـمكـتبـة الرئـيسـية لـلمـطالـعة
الــعـمــومـيـة لــواليـة تــيـبـازةq تــطـبــيـقـا ألحــكـام اGـادة 11 من
اGــــرســـوم الــــتــــنــــفـــيــــذي رقم 12-234 اGــــؤرخ في 3 رجـــب
عـــــــام 1433 اGـــــوافق 24  مـــــايــــو ســـــنــــة 2012 الــــذي يـــــحــــدّد
الــقـــانــون األســاسي لـــلــمــكــتـــبــات الــرئــيـــســيــة لــلـــمــطــالــعــة

العموميةq كما يأتي:

السيدتان و السادة:

qرئيسا qمدير الثقافة بالوالية qجيالني زبدة -

qثل الوالي¬ qمحمد حلسن -

- نــــــور الــــــديـن البــــــريq رئــــــيس اجملــــــلـس الــــــشــــــعــــــبي
qالوالئي

- عبد اGالك جبارq ¬ثل وزير اGالية على مستوى
qالوالية

qمديرة التربية الوطنية بالوالية qجيدة بولقان -

qمدير الشباب و الرياضة بالوالية qكمال كاينو -

- حـسX بن الـعمـريq مديـر البـريد و تـكنـولوجـيات
qاإلعالم و االتصال بالوالية

qشاعرة ورسامة qصليحة امكراز -

- أحمد فوضيل شريفq شاعر وكاتب.

ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

أكـتوبر قـرار مؤرخ فيقـرار مؤرخ في18 ذي القـعـدة عام  ذي القـعـدة عام 1433 اGوافق  اGوافق 4 أكـتوبر 
سـنـة سـنـة q2012 يـحـدد الـقـائـمـة االســمـيـة ألعـضـاء اجملـلس يـحـدد الـقـائـمـة االســمـيـة ألعـضـاء اجملـلس
التـوجيهي لـلمكـتبة الـرئيسـية للـمطالـعة العـموميةالتـوجيهي لـلمكـتبة الـرئيسـية للـمطالـعة العـمومية

لوالية مستغا�.لوالية مستغا�.

ــــــــــــــــــــ

�ــــوجب قــــرار مــــؤرخ في 18 ذي الــــقــــعــــدة عـــام 1433
اGــوافق 4 أكــتـــوبـــر ســـنــة 2012 حتـــدد الـــقـــائــمـــة االســـمـــيــة
ألعضـاء اجملـلس التـوجيـهي للـمكـتبـة الرئـيسـية لـلمـطالـعة
الـعـمـوميـة لـواليـة مـستـغـا�q تـطـبيـقـا ألحـكـام اGادة 11 من
اGـــرســـوم الــــتـــنـــفــــيـــذي رقم 12-234 اGــــؤرخ فـي 3 رجـــب
عــام 1433 اGوافق 24 مايو سنة 2012 الذي يحدّد القانون
qاألسـاسي لـلـمـكـتـبـات الـرئـيـسـيـة لـلـمـطـالـعــة الـعـمـومـيـــة

كما يأتي :

السيدة و السادة:

qرئيسة qمديرة الثقافة بالوالية qحليمة حنكور -

qثل الوالي¬ qهواري Xمحمد األم -

- سيد أحمد بن عبد اللّهq رئيس اجمللس الشعبي
qالوالئي

- محمد سعدوتq ¬ثل وزير اGالية على مستوى
qالوالية

qمدير التربية الوطنية بالوالية qمحمد بوهالي -

- عــــمــــر مــــســــعــــوديq مــــديــــر الــــشــــبــــاب و الــــريــــاضـــة
qبالوالية

- عــــــــبـــــــد الــــــــكـــــــر¤ خــــــــضــــــــراويq مـــــــديــــــــر الـــــــبــــــــريـــــــد
qوتكنولوجيات اإلعالم و االتصال بالوالية

qكاتب و مخرج و مصور qمصطفى عبد الرحمان -

- عبد القادر عرابيq شاعر.
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أكـتوبر قـرار مؤرخ فيقـرار مؤرخ في18 ذي القـعـدة عام  ذي القـعـدة عام 1433 اGوافق  اGوافق 4 أكـتوبر 
سـنـة سـنـة q2012 يـحـدد الـقـائـمـة االســمـيـة ألعـضـاء اجملـلسq يـحـدد الـقـائـمـة االســمـيـة ألعـضـاء اجملـلس
التـوجيهي لـلمكـتبة الـرئيسـية للـمطالـعة العـموميةالتـوجيهي لـلمكـتبة الـرئيسـية للـمطالـعة العـمومية

لوالية سعيدة.لوالية سعيدة.
ــــــــــــــــــــ

�ــــوجب قــــرار مــــؤرخ في 18 ذي الــــقــــعــــدة عـــام 1433
اGــوافق 4 أكــتـــوبـــر ســـنــة 2012 حتـــدد الـــقـــائــمـــة االســـمـــيــة
ألعضـاء اجملـلس التـوجيـهي للـمكـتبـة الرئـيسـية لـلمـطالـعة
الــعـمــومـيـة لــواليـة ســعـيـدةq تــطـبــيـقـا ألحــكـام اGـادة 11 من
اGرسوم الـتنفيذي رقم 12-234 اGـؤرخ فـــــي 3 رجـــــــب
عــــــــام 1433 اGــــــوافــــق 24  مـــــــايـــــــــو ســــــنــــــــــة 2012 الـــــذي
يحــــدّد القانون األساسي لـلمكتبات الرئيسية للمطالعة

العموميةq كما يأتي:
السادة:

qمــديــر الــثــقــافــة بــالــواليـة qعــبــد احلــمـيــد بــومــدين -
qرئيسا

qثل الوالي¬ qمختار طاهير -
- مــــصــــطـــــفى بــــومـــــدينq رئـــــيس اجملــــلـس الــــشـــــعــــبي

qالوالئي
- طـيب بــويــحيq ¬ــثل وزيــر اGـالــيــة عـلى مــســتـوى

qالوالية
qمدير التربية الوطنية بالوالية qميلود طرفاية -

- بـــوطـــالب عـــرجــانيq مـــديـــر الــشـــبـــاب و الــريـــاضــة
qبالوالية

- سـلــيـمــان نـعــامـةq مــديــر الـبــريـد و تــكـنــولـوجــيـات
qاإلعالم و االتصال بالوالية

qكاتب qمحمد حيدار -
- مصطفى صحراويq كاتب.

ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

أكـتوبر قـرار مؤرخ فيقـرار مؤرخ في18 ذي القـعـدة عام  ذي القـعـدة عام 1433 اGوافق  اGوافق 4 أكـتوبر 
سـنـة سـنـة q2012 يـحـدد الـقـائـمـة االســمـيـة ألعـضـاء اجملـلس يـحـدد الـقـائـمـة االســمـيـة ألعـضـاء اجملـلس
التـوجيهي لـلمكـتبة الـرئيسـية للـمطالـعة العـموميةالتـوجيهي لـلمكـتبة الـرئيسـية للـمطالـعة العـمومية

لوالية سيدي بلعباس.لوالية سيدي بلعباس.

ــــــــــــــــــــ

�ــــوجب قــــرار مــــؤرخ في 18 ذي الــــقــــعــــدة عـــام 1433
اGـوافق 4 أكــتــوبــر ســســنـة 2012 حتـدد الــقــائــمـة االســمــيـة
ألعضـاء اجملـلس التـوجيـهي للـمكـتبـة الرئـيسـية لـلمـطالـعة
العمومية لـوالية سيدي بلعباسq تطبيقا ألحكام اGادة 11
من اGـــرســوم الــتــنــفــيــذي رقم 12-234 اGــؤرخ في 3 رجب

عام 1433 اGوافق 24 مايـو سنة 2012 الذي يـحدّد الـقانون
qاألسـاسي لـلـمـكـتـبـات الـرئـيـسـيـة لـلـمـطـالـعـة الـعـمـومـيــــة

كما يأتي :
السيدة و السادة:

qرئيسا qمدير الثقافة بالوالية qمحمد طيبي -
qثلة الوالي¬ qنسيمة غزالي -

qرئيس اجمللس الشعبي الوالئي qمحمد جاهد -
- محـمد فـوزي مراد بوديـةq ¬ثل وزيـر اGالـية على

qمستوى الوالية
qمدير التربية الوطنية بالوالية qغازي بن هالل -
- اجلــــيـاللي ســــمــــاكq مــــديـــر الــــشــــبــــاب و الــــريــــاضـــة

qبالوالية
- عـبـد الـقـادر كـاريq مـديـر الـبـريـد و تـكـنـولـوجـيات

qاإلعالم و االتصال بالوالية
qكاتب qإدريس قرقوى -

- عبد القادر هنيq كاتب.

وزارة العمل والتشغيلوزارة العمل والتشغيل
والضمان االجتماعيوالضمان االجتماعي

قــــرار مرار مــــؤرؤرّخ في خ في 8 رجب ع رجب عــــام ام 1434 اG اGــــوافق وافق 18 م مــــايايــــو سو ســــنــــة
q2013 يq يــــــــتــــــــضــــــــمّـن رفـن رفـع قع قــــــــيــــــــمــــــــة مة مــــــــعــــــــاشاشــــــــات الات الــــــــضّــــــــمــــــانان

االجتماعي ومنحه وريوعه.االجتماعي ومنحه وريوعه.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

qإنّ وزير العمل والتشغيل والضّمان االجتماعي

- �ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 83 - 11 اGــــؤرّخ في 21
رمــضـان عـام 1403 اGـوافق 2 يـولـيــو سـنـة 1983 واGــتـعـلّق
بـالـتــأميـنـات االجـتـماعـيـةq اGـعـدّل واGتـمّمq ال سـيّـمـا اGادّة

q42 منه

- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 83 - 12 اGــؤرّخ في 21
رمــضـان عـام 1403 اGـوافق 2 يـولـيــو سـنـة 1983 واGــتـعـلّق

qادّة 43 منهGال سيّما ا qتمّمGعدّل واGا qبالتقاعد

- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 83 - 13 اGــؤرّخ في 21
رمــضـان عـام 1403 اGـوافق 2 يـولـيــو سـنـة 1983 واGــتـعـلّق
q ـتمّمGـعدّل واGا qـهـنيـةGبـحوادث الـــعــــمـــــل واألمراض ا

qادّة 84 منهGال سيّما ا
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- و�ـــــــقـــــــتــــــــضى األمــــــــر رقم 06 - 04 اGــــــــؤرخ في 19
جــمــادى الـثــانــيــة عـام 1427 اGـوافق 15 يــولـيــو ســنـة 2006
واGتـضـمن قانـون اGالـيـة التـكمـيـلي لسـنة q2006 ال سـيما

qادة 29 منهGا

- و�ــــقـــــتــــضى الــــقــــانــــون رقم 08 - 21 اGــــؤرخ في 2
مــــــحــــــرّم عــــــام 1430 اGــــــوافق 30 ديــــــســــــمــــــبــــــر ســــــنــــــة 2008
واGــتـضـمن قــانـون اGــالـيـة لــسـنـة q2009 ال سـيــمـا اGـادة 65

qمنه

- و�قـتـضى األمر رقم 12 - 03 اGـؤرخ في 20 ربـيع
األول عـام 1433 اGـوافق 13 فـبـرايـر سـنة 2012 واGـتـضمن
qادة 5 منهGال سيما ا q2012 الية التكميلي لسنةGقانون ا

-  و�ـــــقـــتـــضى اGـــرســـوم رقم 84 - 29 اGــؤرّخ في 9
جــــمـادى األولى عـام 1404 اGـوافق 11 فـبـرايــر  سـنـة 1984
الّذي يــحدّد اGــبلغ األدنى للزيادة علــى الغـير اGنصوص

qتمّمGعدّل واGا qعليها في تشريع الضمان االجتماعي

-  و�ــــــقـــتــــضى اGــــرســــوم  الـــرّئــــاسي رقم 11 - 407
اGـؤرّخ في 4 مــحــرّم عـام 1433 اGـوافق 29 نــوفــمــبــر ســنـة

qضمونG2011 الذي يحدد األجر الوطني األدنى ا

- و�قتـضى اGرسـوم الرئاسي رقم 11- 326 اGؤرخ
في 17 شـــوال عــام 1433 اGــوافق 4 ســـبـــتــمـــبــر ســـنــة 2012

qأعضاء احلكومة Xتضمن تعيGوا

-  و�ـــقــــتـــضى اGــــرســـوم الـــتـــنــــفـــيـــذي رقم 08 - 124
اGــؤرّخ في 9 ربـــيع الـــثـــانـي عــام 1429 اGــوافق 15 أبــريل
سـنة 2008 الذي يـحدّد صالحـيات وزيـر الـعمل والـتشـغيل

qوالضمان االجتماعي

- و �قـتضى الـقرار اGؤرخ في28 شعـبان عام 1433
اGــــوافق 18 يــــولــــيـــو ســــنـــة 2012 واGــــتـــضــــمن رفـع قـــيــــمـــة

qمعاشات الضمان االجتماعي ومنحه وريوعه

يقريقرّر ما يأتي :ر ما يأتي :

اGـاداGـادّة األولى :ة األولى : ترفـع قيـمـة مـعاشـات تـقـاعد الـضـمان
االجـــتـــمـاعي ومنـحهq اGـنـصوص عـلـيهـا في الـقـانون رقم
83 - 12 اGؤرّخ في 21 رمـضان عام 1403 اGوافق 2 يـوليو

ســنـة 1983 واGذكـور أعالهq بـتـطـبيق نـسـبـة وحيـدة تـقدر
بـ  11 %.

حتــدّد في اGــلــحـق اGــرفق بــأصل هــذا الــقــرارq حــسب
الـسنة اGـرجعـيةq مـعامالت الـتحيـX اGطـبقـة على األجور

اGـعــتـمــدة كـأســاس حلـســاب اGـعــاشـات اجلــديـدة اGــنـصـوص
علـيهـا في اGادّة 43 من الـقـانون رقـم 83 - 12  اGؤرّخ في
21 رمـــــضـــــان عـــــام 1403 اGـــــوافق 2 يـــــولـــــيـــــو ســـــنـــــــة 1983

واGذكور أعاله.

اGاداGادّة ة 2 : : تـطــبق النــسبة اGنـصوص علـيها في اGادة
األولى أعـالهq عـلى اGــبـلغ الـشـهــري Gـعـاش ومـنـح الـتـقـاعـد

الناجت عن حقوق االشتراك.

يـــضـــاف مـــبـــــلغ رفــع الـــقـــيـــمـــة الـــنـــاجت عن تـــطـــبـــيق
الـفــقـرة أعـالهq إلى احلـد األدنى الــقـانــوني Gـعــاش الـتــقـاعـد
اGــنـصـوص عــلـيه في الــقـانـون رقم 83 - 12 اGـؤرّخ في 21
رمــضــان عــام 1403 اGــوافق 2 يـــولــيــو ســنــــة 1983 واألمــر
رقم 12 - 03 اGـؤرخ في 20 ربــيـع األول عـام 1433 اGـوافق
13 فــــــــبــــــــرايـــــــــر ســــــــنــــــــة 2012 واGـــــــــذكـــــــــوريـن أعــالهq وإلى

الــعـالوات الــتـكـمـــيــلـيـة اGـنـصـوص عـليــهـا في األمـر رقم
06 - 04 اGـؤرخ في 19 جـمــادى الـثـانــيـة عـام 1427 اGـوافق

15 يــــولــــيـــو ســــنـــة 2006 وكــــذا الـــزيــــادات االســــتــــثـــنــــائــــيـــة

Gــعـاشــات ومـنــح الــتــقـــاعــد والـعالوة الــتـكــمـيــلـيــة Gـنــــحـة
الــتــــقــاعـد اGــنــصــوص عــلـيــــهــا في الــــقــانـون رقم 08 - 21
اGـــؤرخ في 2 مـحـرّم عام 1430 اGـوافق 30 ديـسـمـبـر سـنـة
2008  والــتــثـمــX االســتــثــنــائي اGــنــصــوص عــلــيه �ــوجب

األمـــــر رقم 12 - 03 اGـــــؤرخ في 20 ربــــيـع األول عــــام 1433
اGوافق 13 فبراير سنة 2012 واGذكورين أعاله.

اGـاداGـادّة ة 3 : : تـطـبق الـنـسبـة اGـنـصـوص عـلـيـهـا في اGادة
األولى أعالهq على اGبلغ الـشهري Gعاش الـعجز الناجت عن
تـطـبـيق اGـادة 42 من الــقـانـون رقم 83 - 11 اGـؤرّخ في 21
رمــضـان عـام 1403 اGـوافق 2 يـولـيــو سـنـة 1983 واGـذكـور

أعاله.

يـضاف مـبلغ رفع الـقيـمة الـناجت عن تـطبـيق الفـقرة
أعالهq إلى احلد األدنى الـقانـوني Gـعاش الـعجـز اGنـصوص
علـيه في القانون رقم 83 - 11 اGؤرّخ في 21 رمضان عام

1403 اGوافق 2 يوليو سنة 1983 واGذكور أعاله.

اGــاGـــادادّة ة 4 : : تــرفــع قــــيــمــة ريـــوع حــــوادث الــعـــمـل
أو األمـراض اGهنيـة ضمن الشـروط اGنصوص عـليها في

اGادة األولى أعاله.

5 : : يـــرفع مـــبــــلغ الـــزيـــادة لـــلــــغـــيـــر اGـــمـــنـــوحـــة اGــاداGــادّة ة 
Gستفيدي معــاش عــجز أو تــقاعـد أو ريع حادث عمل أو

ريع مرض مهني بنسبة 11 %.
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اGــاGــــــــــادادّة ة 6 :  : يــــــنـــــشـــــر هــــــذا الــــــقـــــرار الّــــذي يـــــســــري
مــفــعــوله ابــتــداء مـن أول مــايــو ســنـة 2013  فـي اجلــريـدة
الــــــرســـمـــيّـــة لـــلـــجــــمـــهـــوريـــة اجلـــزائـــريــــة الـــد�ـــقـــراطـــيـــة

الشعبية.

حرّر بـاجلـزائر في8 رجب عام 1434 اGوافق 18 مـايو
سنة 2013.

الطيب لوحالطيب لوح

وزارة الصناعة واBؤسسات وزارة الصناعة واBؤسسات الصغيرةالصغيرة
واBتوسطةواBتوسطة وترقية االستثماروترقية االستثمار

قــــرار وزاري مـــشـــتــــرك مـــؤرقــــرار وزاري مـــشـــتــــرك مـــؤرّخ في خ في 26  ربـــــيع الـــثــــاني  ربـــــيع الـــثــــاني
عـــــام عـــــام 1434  اGـــــوافق   اGـــــوافق 9 مـــــارس ســـــنـــــة  مـــــارس ســـــنـــــة q2013 يـــــعــــدq يـــــعــــدّل
ويــتــمويــتــمّم الـــقــرار الــوزاري اGــشـــتــرك اGــؤرم الـــقــرار الــوزاري اGــشـــتــرك اGــؤرّخ في خ في 27
رمـضـان عام رمـضـان عام 1422 اGـوافق  اGـوافق 12 ديـسـمـبـر سـنـة  ديـسـمـبـر سـنـة 2001
الـــذي يــــحـــدالـــذي يــــحـــدّد مــــدونـــة إيـــرادات ونــــفـــقــــات صـــنـــدوقد مــــدونـــة إيـــرادات ونــــفـــقــــات صـــنـــدوق

ترقية التنافسية الصناعية.ترقية التنافسية الصناعية.
ــــــــــــــــــــ

إنّ وزيـــــر الـــــصـــــنــــــاعـــــة واGـــــؤســـــســــــات الـــــصـــــغـــــيـــــرة
qتوسطة وترقية االستثمارGوا

qاليّةGووزير ا
- �ـقـتــضى اGـرســوم الـرّئـاسيّ رقم 12- 326 اGـؤرّخ
في 17 شـــوّال عــام 1433 اGــوافق 4 ســـبـــتــمـــبــر ســـنــة 2012

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

qاليّةGالذي يحدّد صالحيات وزير ا
- و�ــــقـــتـــضى اGـــرســـوم الــــتّـــنـــفـــيـــذيّ رقم 192-2000
اGـؤرّخ في 14 ربـيع الــثــاني عـام 1421 اGـوافق 16 يــولــيـو
ســـــنــــة 2000 الــــذي يـــــحــــدّد كـــــيــــفـــــيــــات تـــــســــيـــــيــــر حـــــســــاب
الـتـخـصـيص رقم 102-302 الذي عـنـوانه "صـنـدوق تـرقـية

qتمّمGعدّل واGا q"التنافسية الصناعية
- و�قـتـضى اGرسـوم التّـنفـيذيّ رقم 11- 16 اGؤرّخ
في 20 صــفـر عـام 1432 اGـوافق 25 يـنـايـر سـنـة 2011 الـذي
يــحـدّد صالحـيـات وزيـر الـصـنــاعـة واGـؤسـسـات الـصـغـيـرة

qتوسطة وترقية االستثمارGوا
- و�ــقــتــضى الــقــــرار الــــوزاري اGــشــتــــرك اGـؤرّخ
في 27 رمـضـان عام 1422 اGـوافق 12 ديـسـمـبـر سـنة 2001
الـــذي يــحـــدّد مـــدونــة إيـــرادات ونـــفــقـــات صـــنــدوق تـــرقـــيــة

qالتنافسية الصناعية

يقـريقـرّران مـا يأتي :ران مـا يأتي :

اGــــاداGــــادّة األولى :ة األولى : يــــعـــدّل هــــذا الــــقـــرار ويــــتــــمّم الــــقـــرار
الــــوزاري اGـــــشـــــتــــرك اGـــــؤرّخ في 27 رمــــضـــــان عــــام 1422
اGــــوافـق 12 ديـــســــمـــبـــــر ســـنـــة 2001 الــــذي يــــحـــدّد مــــدوّنـــة

إيرادات ونفقات صندوق ترقية التنافسية الصناعية.

اGــــــاداGــــــادّة ة 2  :   : تـــــــعـــــــدّل اGــــــادّة 2 مـن الـــــــقـــــــرار الـــــــوزاري
اGـــشـــتــــرك اGـــؤرّخ في 27 رمـــضـــان عـــام 1422 اGــــوافق 12

ديسمبر سنة 2001 واGذكور أعالهq كما يأتي :

"اGــــادّة 2  : �ــــوّن صــــنــــدوق تــــرقــــيــــة الــــتــــنــــافــــســــيــــة
الصناعية عن طريق :

qتخصيصات ميزانية الدولة *
* الهبات والوصايا".

اGــــــاداGــــــادّة ة 3  :   : تـــــــعـــــــدّل اGــــــادّة 3 مـن الـــــــقـــــــرار الـــــــوزاري
اGـــشـــتــــرك اGـــؤرّخ في 27 رمـــضـــان عـــام 1422 اGــــوافق 12

ديسمبر سنة 2001 واGذكور أعالهq كما يأتي :

"اGــــادّة 3  :  تـــــمـــــنح مـــــســـــاهـــــمـــــة صـــــنـــــدوق تـــــرقـــــيــــة
التنافسية الصناعية إلى مـا يأتي :

- الـــــنـــــشــــاطـــــات اGـــــرتــــبـــــطـــــة �ــــحـــــيط اGـــــؤســـــســــات
الصـناعـيـة  التي تـبادر بـهـا وزارة الصـناعـة واGؤسـسات

الصغيرة واGتوسطة وترقية االستثمار.
- ............ (الباقي بدون تغيير) ............".

اGـاداGـادّة ة 4  :  : تـعـدّل وتـتـمّم اGـادّة 4 من الـقـرار الوزاري
اGـــشـــتــــرك اGـــؤرّخ في 27 رمـــضـــان عـــام 1422 اGــــوافق 12

ديسمبر سنة 2001 واGذكور أعالهq كما يأتي :

"اGــادّة 4  :  يـــســاهـم الــصــنـــدوق في تـــمــويل نـــفــقــات
Xــؤديــة إلى حتــسـGـاديــة اGـاديــة وغــيــر اGاالســتــثــمــارات ا
qـؤســســـات واخلـدمـــات ذات الـعالقـــةGجنـاعـــة وتــرقـــيـة ا

وال سيّمـا منهـا :

1 - الـنـفـقــات اGـتـصـلـة بــتـحـسـX جنــاعـة اGـؤسـسـات - الـنـفـقــات اGـتـصـلـة بــتـحـسـX جنــاعـة اGـؤسـسـات
الصناعيةq الصناعيةq ال سيّما :

- اخلبرة واGساعدة التقنية في ميادين :
* إعــداد الـــدراســات والــتـــشــخــيـــصــات ومــخـــطــطــات

qؤسسات واألشغال األخرى للخبرةGتأهيل ا
* تــنـــفــيـــذ ومــتــابـــعــة تــوصـــيــات مــخـــطــطـــات تــأهــيل

qؤسسـاتGا
Xــتــصـــلــة بــتـــحــســGــاديـــة اGاالســتـــثــمــارات غـــيــر ا -

qالتنافسـية
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Xـــــتــــصـــــلـــــة بــــتـــــحـــــســــGــــاديـــــة اGاالســـــتــــثـــــمـــــارات ا -
التنافسيةq ال سيّما جتهيزات :

� اإلنتاج اGوجه إلى تقوية جودة اGنتوجات
qوالتغلـيف

qذات التكنولوجيات العالية �
qالدعم للبحث والتطوير واالبتكار والصيانة �

� خاصة بآالت مخابر التحليل واالختبار واGعايرة
qراقبة والقياسGوا

� تهدف إلى استعمال تكنولوجيات اإلعالم
qواالتصـال

- نـشـاطات االتـصـال اGـرتـبـطـة بـترقـيـة الـتـنـافـسـية
الصناعــية.

2 - النفقات اGتصلة بتأهيل محيط اGؤسسة : - النفقات اGتصلة بتأهيل محيط اGؤسسة :
- اخلبرة واGساعدة التقنية في ميادين :

qالتقييس �
qالقياسة �

� اجلودةq ال سيّما اGساعدة في التصديق على
qنتوجات واألنظمة واألشخاصGا

qوضع أنظمة لإلعالم والتسيير �
qاالستراتيجية الصناعية �

qلكية الصناعيةGا �
qاإلعالم الصناعي والتجاري �
qاالبتكار والبحث والتطوير �

� التكوين في اGواد البشريةq ال سيّما في :
qالتنظــيم *

qناجمانتGا *
� االعتماد

qالي لعمليات التحسيس حول االعتمادGالدعم ا *
* مـــســــــاعـــدة هــــيـــئــــات تـــقــــيــــيم اGــــطـــابــــقـــــة قــــصـــــد
اعـتـمـادهـــا وهي مـخـابـر الـتـجـارب والــتـحـالـيل واGـعـابـرة
وكـذلك هـيـئـات التـفـتـيش واGـطابـقــة (أجـهـزة مـنـتـوجات

q(أو أشخـاص
� التأهـيل

* إجنــــــاز الـــــــدراســــــات ذات الـــــــطــــــابـع االقــــــتـــــــصــــــادي
qرتبطة بالتأهيلGوالتحقيقات ا

� كل النفقات األخرى التي لها عالقة بتأهيل
qتصلة بالصناعةGؤسسة الصناعية واخلدمات اGمحيط ا

� ترقية اجلمعيات اGهنية للقطاع الصناعي.:

3 - الــنـــفـــقــات اGـــتـــصــلـــة بـــعـــمــلـــيـــات تــطـــور الـــذكــاء - الــنـــفـــقــات اGـــتـــصــلـــة بـــعـــمــلـــيـــات تــطـــور الـــذكــاء
االقتصادي واليقظة االستراتيجية لدى اGؤسسات :االقتصادي واليقظة االستراتيجية لدى اGؤسسات :

qتنظيم ملتقيات التحسيس �
� التكوين في الذكاء االقتصادي

� اGــرافـقــة ومـتـابــعـة وضع خاليــا الـذكـاء االقــتـصـادي
qواليقظة االستراتيجية من طرف خبرة مؤهلة

qاقتناء أدوات اليقظة �
� إجناز دراسات ذات طابع اقتصادي والتحقيقات.

4 - الـــنــفـــقــــات اGـــتـــصــلــــة بـــاGـــنــاطــق الــصـــنــــاعـــــيــة - الـــنــفـــقــــات اGـــتـــصــلــــة بـــاGـــنــاطــق الــصـــنــــاعـــــيــة
ومناطق األنشطـة :ومناطق األنشطـة :

� النفقات اGـتصلة بالـدراسات وإجناز أشغال إعادة
qناطق الصناعية ومناطق األنشطةGتأهيل ا

� الـنـفـقـات اGـتـعـلـقـة بـالـدراسـات والـتـهـيـئـة وإنـشـاء
qناطق الصناعية ومناطق األنشطةGا

� كل النفقات األخـرى اGتعلقـة بالدراسات واإلنشاء
qناطق الصناعية ومناطق األنشطةGوتطوير ا

� اGـــصــــاريف اخملـــصــــصـــة بــــعـــنـــوان تــــنـــفـــيــــذ بـــرامج
الـــتـــكــــوين اGـــوجـــهـــة إلى مـــســــيـــري اGـــنـــاطق الـــصـــنـــاعـــيـــة

ومناطق األنشطة.
5 - الـنفـقات اGـتصـلـة بـالنظـــام الـوطـني لالبـتكــار - الـنفـقات اGـتصـلـة بـالنظـــام الـوطـني لالبـتكــار

ال سيّما :
� اGـــســاعـــدات اGــالـــيــة لـــتــطــويـــر وتــرقـــيــة االبـــتــكــار
والـــبــحث والـــتــطــور لـــدى اGــراكـــز الــتــقـــنــيـــة الــصــنـــاعــيــة

qبتكرةGؤسسات الصناعية اGومخابر البحث وا
� اGــــــســـــــاعــــــدات إلجنـــــــاز الــــــدراســـــــات ذات الــــــطـــــــابع

qاالقتصادي والتحقيقات
� اGساعــدات للمخترعــX بإنشــاء شركــات دافعـة

q(START UPS)

� اGساعدات للـمخترعX لتـسجيل براءاتهم وإجناز
¥اذج الختراعاتهم.

6 - الــنــفــقـــات اGــتــصــلـــة بــســيــر الـــلــجــنــة الــوطــنــيــة - الــنــفــقـــات اGــتــصــلـــة بــســيــر الـــلــجــنــة الــوطــنــيــة
للتنافسية الصناعية :للتنافسية الصناعية :

� الـــنــفـــقــات الـــنــاجتـــة عن مـــهــام الـــلــجـــنــة الـــوطــنـــيــة
الــتـنـافــسـيـة الــصـنـاعــيـة �ـنــاسـبـة اجــتـمـاعــاتـهـاq ال ســيّـمـا
الـتقـاريـر واألشغـال األخـرى لـلخـبـرةq الضـروريـة لتـنـوير
أعـــضـــاء الـــلــــجـــنـــة حـــول أثـــر ووضــــعـــيـــة مـــخـــتــــلف بـــرامج
الـــتــــنـــافــــســـيـــة اGــــبـــادر بــــهـــا من طــــرف وزارة الـــصــــنـــاعـــة

واGؤسسات الصغيرة واGتوسطة وترقية االستثمار.
7 - ال - الــــــنــــــفــــــــقــــــات اGات اGــــــتــــــصــــــلـلـــــــة بة بــــــالالــــــدراسدراســــــات  واGات  واGــــــســــــاعاعــــــدةدة
التقنية اخلاصة باالستراتيجية الصناعيةq التقنية اخلاصة باالستراتيجية الصناعيةq ال سيّما تلك :
� الدراسات اGتعلقة بالفروع الصناعية والتموقـع

qاالستراتيجي



وزير الصناعة واGؤسساتوزير الصناعة واGؤسسات
الصغيرة واGتوسطةالصغيرة واGتوسطة 
وترقية االستثماروترقية االستثمار
شريف رحمانيشريف رحماني

وزير اGاليةوزير اGالية
كر¤ جوديكر¤ جودي

qتعلقة باألسواقGالدراسات ا �
� إجناز مخططات إعادة االنتشار وإنعاش

qالنشاطات
� إجناز مخططات تنمية الفروع الصناعية.

8 - الــنـفــقـات اGــتـصــلـة بــتـطــويـر اســتـعــمـال وإدمـاج - الــنـفــقـات اGــتـصــلـة بــتـطــويـر اســتـعــمـال وإدمـاج
qال ســيّــمـا :  الــدراســات qتـكــنــولـوجــيــات اإلعالم واالتــصـالqتـكــنــولـوجــيــات اإلعالم واالتــصـال

عمليات التحسيس (ملتقيات وملصقات أخرى)».
اGـاداGـادّة ة 5  :   : يـنـشـر هـذا الـقـرار فـي اجلـريـدة الـرّسـمـيّـة

للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.
حــــــرّر بـــــاجلــــــزائـــــر في 26 ربــــــيع الـــــثــــــاني عـــــام 1434

اGوافق 9 مارس سنة 2013.

qثل وزير األشغال العمومية¬ qباديس صنصال -
- حسـX حلوانq ¬ـثل وزير الـبريد وتـكنولـوجيات

qاإلعالم واالتصال
- مـحــمـد خـلــيـفــةq ¬ـثل وزيــر الـتــهـيــئـة الــعـمــرانـيـة

والبيئة واGدينة.

وزارة البريد وتكنولوجياتوزارة البريد وتكنولوجيات
اإلعالم واالتصـالاإلعالم واالتصـال

قـــــــرار مــــــــؤرقـــــــرار مــــــــؤرّخ في خ في 9  ذي احلــــــــج  ذي احلــــــــجّـــــــة عـــــــام ـــــــة عـــــــام 1433 اGــــــــوافق  اGــــــــوافق 25
أكتوبر سنة أكتوبر سنة q2012 يحد يحدّد القـائمة االسمية ألعضاءد القـائمة االسمية ألعضاء

مجلس إدارة "بريد اجلزائر".مجلس إدارة "بريد اجلزائر".
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجـب قــــــرار مــــــؤرّخ في 9 ذي احلــــــجّــــــة عــــــام 1433
اGـوافق 25 أكــتــوبــر ســنـة q2012 حتــدّد الــقــائــمــة االســمــيـة
ألعــضــاء مـجــلس إدارة "بــريــد اجلـزائــر"q تــطــبـيــقــا ألحــكـام
اGادّة 11 من اGرسـوم التّنفيذيّ رقم 02-43 اGؤرّخ في 30
شـوّال عـام 1422 اGـوافق 14 يـنـايـر سـنـة 2002 واGــتـضـمّن

إنشاء "بريد اجلزائر"q كما يأتي :
- عـــمـــر زرارقـــةq ¬ـــثـل الـــوزيـــر اGـــكـــلف بـــالـــبـــريـــد

qرئيسا qوتكنولوجيات اإلعالم واالتصال
- فـــافــا قـــوالq ¬ـــثــلـــة الــوزيـــر اGــكـــلف بـــاجلــمـــاعــات

qعضوا qاحمللـية
qعضوا qاليةGثل وزير ا¬ qحمود قرماش -

- فـــريــد نـــزارq ¬ـــثل وزيـــر الــتـــهـــيــئـــة الـــعــمـــرانـــيــة
qعضوا qدينةGوالبيئة وا

- عـبـد العـزيـز لوسـيفq مـسـؤول مكـلف بـالسـيـاسة
الـــبــريـــديـــة لــدى وزيـــر الـــبـــريــد وتـــكـــنــولـــوجـــيــات اإلعالم

qعضوا qواالتصال
- أحـمـد بن �ـيـنـةq مـسـؤول مـكـلف بـاخلـدمـة الـعـامـة
لـــلــــبـــريــــد لـــدى وزارة الـــبــــريـــد وتــــكـــنــــولـــوجــــيـــات اإلعالم

qعضوا qواالتصال
qـــثل يــنـــتـــخــبـه الــعـــمــال¬ qمـــحــمـــد مــالـك مــجـــاول -

qعضوا

- يوسف عالفq ¬ثل اGرتفقqX عضوا.
تـلغـى أحـكـام القـرار اGـؤرّخ في  14 شـوّال عام 1432
اGــوافق 12 ســـبـــتــمـــبــر ســـنــة 2011 الـــذي يـــحــدد الـــقــائـــمــة

االسمية ألعضاء مجلس إدارة "بريد اجلزائر".

ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ
قـرارمـؤرخ في قـرارمـؤرخ في 9 ذي احلــجـة عـام  ذي احلــجـة عـام 1433 اGـوافق  اGـوافق 25 أكــتـوبـر أكــتـوبـر
ســـنــة ســـنــة q2012 يـــتــضـــمن تـــعــيــX أعـــضــاء مـــجــلس إدارةq يـــتــضـــمن تـــعــيــX أعـــضــاء مـــجــلس إدارة

اGعهد اجلزائري للتقييس.اGعهد اجلزائري للتقييس.
ــــــــــــــــــــ

�ـــــــوجـب قـــــــرار مـــــــؤرخ في 9 ذي احلـــــــجـــــــة عــــــام 1433
اGــوافق 25 أكــتـــوبـــر ســـنــة 2012 يـــعــqX تـــطــبـــيــقـــا ألحــكـــام
اGـــــادة 13 من اGــرســــوم الــتــنـــفــيــذي رقم 98-69 اGـــــــؤرخ
في 24  شـــوال عـــام 1418 اGــــوافق 21 فـــبـــرايــــر ســـنـــة 1998
واGــتـــضــمن إنـــشــاء اGـــعــهــد اجلـــزائــري لـــلــتـــقــيــيـس ويــحــدد
قانونه األساسيq اGـعدل واGتممq أعـضاء في مجلس إدارة
اGــعـــهــد اجلــزائــري لــلــتــقــيــيـسq الــســيــدات والــســادة اآلتــيــة

أسماؤهم:
- مــــــداني بـن فــــــرحــــــات q ¬ــــــثـل وزيــــــر الــــــصــــــنــــــاعـــــة
واGـؤسـسـات الـصـغـيــرة واGـتـوسـطـة وتـرقـيـة االسـتـثـمـار-

رئيسا.
qثل وزير الدفاع الوطني¬ qمحمد الطيب أتروز -

qاليةGثل وزير ا¬ qتوفيق صديقي -
qثل وزير التجارة¬ qكمال سعيدي -

- عمار صادميq ¬ثل وزير التعليم العالي والبحث
qالعلمي

qناجمGثل وزير الطاقة وا¬ qالياس عربية -
- رشــيــدة أبـــركــانq ¬ــثــلــة وزيــر الــصــحــة والــســكــان

qستشفياتGوإصالح ا
qثلة وزير السكن والعمران¬ qرشيدة سعيداني  -
- فـتــيــحـة بن دينq ¬ــثــلــة وزيـر الــفالحــة والــتـنــمــيـة

qالريفية
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