
العدد العدد 63
السالسّنة الثامنة واألربعوننة الثامنة واألربعون

االشتراكاالشتراك
سنويسنويّ

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

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

اجلزائر
تونس
اJغرب
ليبيا

موريطانيا

بلدان خارج دول
اJغرب 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

اJطلوب 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 27  ذو احلجذو احلجّة عام ة عام 1432 هـ هـ
اJوافق اJوافق 23 نوفمبر سنة نوفمبر سنة 2011 م

اإلدارة والتّحرير
األمانة العاماألمانة العامّة للحكومةة للحكومة

WWW.JORADP.DZ

الطّبع واالشتراك
اJطبعة الراJطبعة الرّسميسمّية

حي البساتsX بئر مراد رايسs ص.ب 376 - اجلزائر - محطة
الهاتف : 021.54.35.06  إلى 09 

021.65.64.63

الفاكس 021.54.35.12 
ح.ج.ب  50-3200  اجلزائر

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

مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة
مـرسـوم تـنـفـيـذي رقم 11 - 377 مـؤرخ في 25 ذي احلـجّـة عـام 1432 اJـوافق 21 نـوفـمـبـر سـنـة s2011 يــعــدل ويــتــمـم اJــرســوم
الـــتــنـــفــيـــذي رقم 94-248 اJـؤرخ في 2 ربــيع األول عـام 1415 اJـوافق 10 غــشـت ســنـة 1994 واJـتــضــمن تــنــظـيم اإلدارة
اJركزية فـي وزارة الداخليـة واجلماعـات احملليـة..............................................................................................

مــرسـوم تــنـفــيـذي رقم 11 - 378 مـؤرخ في 25 ذي احلـجّــة عـام 1432 اJـوافق 21 نــوفـمــبـر ســنـة s2011 يــحـدد كــيـفــيـات تــسـيــيـر
حسـاب التخصيص اخلاص رقم 136-302 الذي عنوانه "حساب تمويل إعادة انتشار أعوان احلرس البلدي"................

مـرســوم تــنــفــيـذي رقم  11 - 379 مـؤرّخ في 25 ذي احلـجّــة عـام 1432 اJـوافق 21 نــوفـمــبـر ســنـة s2011 يــحــدد صالحــيــات وزيـر
الصحة والسكان وإصالح اJستشفيات............................................................................................................

مــرسـوم تــنـفــيـذي رقم 11 - 380 مـؤرّخ في 25 ذي احلـجّــة عـام 1432 اJـوافق 21 نــوفـمــبـر ســنـة s2011 يــتـضــمن تـنــظـيم اإلدارة
اJـركزيـة في وزارة الصحـة والسكـان وإصـالح اJستشفيـات.............................................................................

مراسيم فرديمراسيم فرديّة
مــرسـوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 28  ذي الــقـعــدة عــام 1432 اJـوافق 26  أكـتــوبـر ســنـة s2011 يــتـضــمّن إنـهــاء مـهــام نـائب  مــديـر في
اJديرية العامّة إلدارة السجون وإعادة اإلدماج بوزارة العدل..............................................................................

مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 28  ذي القعدة عـام 1432 اJوافق 26  أكتوبر سنة s2011 يتضمّن إنهاء مهام قــاض.....................

مــرسـوم رئــاسيّ مــؤرّخ في 28  ذي الــقــعــدة عــام 1432 اJـوافق 26  أكــتــوبــر ســنـة s2011 يــتــضــمّن إنــهــاء مــهــام اJــديــر اجلــهـوي
للضرائب بوهران.......................................................................................................................................

مــرسـوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 28  ذي الــقـعــدة عــام 1432 اJـوافق 26  أكـتــوبـر ســنـة s2011 يــتــضـمّـن إنـهــاء مــهـام نــائب مــديـر في
اJديرية العامّة للجمارك..............................................................................................................................

مرسـوم رئاسيّ مؤرّخ في 28  ذي القـعدة عـام 1432 اJوافق 26  أكتـوبر سنة s2011 يـتضمّن إنهـاء مهام مكلّف بـالتفتيش في
اJفتشية اجلهوية للمفتشية العامّـة للماليّة باألغواط........................................................................................

مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 28  ذي القـعدة عـام 1432 اJوافق 26  أكـتـوبر سـنة s2011 يتـضـمّن إنهـاء مهـام نـائبـة مديـر بوزارة
الطاقة واJناجم...........................................................................................................................................

مـرسـوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 28  ذي الـقـعـدة عــام 1432 اJـوافق 26  أكــتـوبـر سـنـة s2011 يـتـضـمّـن إنـهـاء مـهـام مـديـرين لألشـغـال
العمومية في الواليات.................................................................................................................................

مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 28  ذي القـعدة عـام 1432 اJوافق 26  أكـتـوبر سـنة s2011 يتـضـمّن إنهـاء مهـام نـائبـة مديـر بوزارة
التجارة.....................................................................................................................................................

مــرسـوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 28  ذي الــقـعــدة عــام 1432 اJـوافق 26  أكـتــوبـر ســنـة s2011 يـتـضــمّن إنـهــاء مـهـام مــديـرين بـوزارة
التّجـارة.....................................................................................................................................................

مرسـوم رئاسيّ مؤرّخ في 28  ذي القـعدة عـام 1432 اJوافق 26  أكـتـوبر سـنة s2011 يـتضـمّن إنهـاء مهـام عمـيــد كـلــية اآلداب
والعلــوم اإلنـسانــية بجامعــة األمير عبد القادر للعلوم اإلسالمية بقسنطينـة......................................................

مــرسـوم رئــاسيّ مــؤرّخ في 28  ذي الــقــعــدة عــام 1432 اJـوافق 26  أكــتــوبــر ســنـة s2011 يــتــضـمّـن إنـهــاء مــهــام مــديــر دراسـات
بوزارة البريد وتكنولوجيات اإلعالم واالتصـال...............................................................................................

مــرسـوم رئــاسيّ مــؤرّخ في 28  ذي الــقــعــدة عــام 1432 اJـوافق 26 أكــتــوبــر ســنـة s2011 يــتــضــمّن إنــهــاء مــهــام مــفــتـش بـوزارة
االتصـال....................................................................................................................................................
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فهرس (تابع)فهرس (تابع)
مرسـوم رئاسيّ مؤرّخ في 28  ذي القـعدة عـام 1432 اJوافق 26 أكـتـوبر سـنة s2011 يـتضـمّن إنهـاء مهـام مديـر دراسات لـقسم
تقنيات التحليل والرقابة �جلس احملـاسبـة....................................................................................................

مــرسـوم رئــاسيّ مــؤرّخ في 28  ذي الــقــعــدة عــام 1432 اJـوافق 26 أكــتــوبــر ســنـة s2011 يــتــضــمّن تــعــيـX نـــائــبــــة مــديــــر فـي
اJفتشــية العـامّــة للمالـيّة بـوزارة اJالـيّة......................................................................................................

مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 28  ذي القعدة عـام 1432 اJوافق 26 أكتوبر سنة s2011 يتضمّن تعيX نائبة مدير بوزارة الطاقة
واJناجم.....................................................................................................................................................

مــرســـوم رئــاسـيّ مــؤرّخ في 28  ذي الـــقــعــدة عـــام 1432 اJـــوافق 26 أكـــتــوبـــر ســنــة s2011 يـــتــضــمّن تـــعــيــX مــديـــرين لألشــغــال
العمومية في الواليات.................................................................................................................................

مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 28  ذي القعدة عـام 1432 اJوافق 26 أكتوبر سنة s2011 يتضمّن تعيX مديرين بوزارة التّجـارة..

مــرسـوم رئــاسيّ مــؤرّخ في 28  ذي الــقــعــدة عــام 1432 اJـوافق 26 أكــتــوبــر ســنـة s2011 يـتــضــمّن تـعــيـX األمــX الـعــامّ جلـامــعـة
تلمسان......................................................................................................................................................

مـرســومـان رئـاسـيّـان مـؤرّخـان في 28  ذي الـقـعـدة عــام 1432 اJـوافق 26 أكــتـوبـر سـنـة s2011 يـتـضـمّـنـان تـعـيـX نـائـبي مـديـر
..................................................................................................................................................Xبجامعت

مراسـيم رئاسيّة مؤرخة في 28  ذي القعدة عـام 1432 اJوافق 26 أكتوبر سنة s2011 تتضمّن تعيX عمداء كليات باجلامعات...

مــرســومــان رئــاســيّـان مــؤرّخــان في 28  ذي الــقــعــدة عــام 1432 اJـوافق 26 أكــتــوبــر ســنـة s2011 يــتــضــمّـنــان الــتّـعــيــX بـوزارة
السياحة والصّناعة التقليدية........................................................................................................................

مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 28  ذي الـقـعـدة عـام 1432 اJـوافق 26 أكـتـوبـر سـنة s2011 يـتـضـمّن تعـيـX اJـديـرة الـعامّــة لـلـوكـالة
الوطنية للصّناعة التقليدية..........................................................................................................................

مرسـوم رئاسيّ مؤرّخ في 28  ذي القـعدة عـام 1432 اJوافق 26 أكتـوبر سنة s2011 يتضـمّن تعيـX مدير السـياحة والـصّناعة
التقليدية في والية قــاJة..............................................................................................................................

قرارات8 مقرقرارات8 مقرّرات8 آراءرات8 آراء

وزارة الداخلية واجلماعات احملليةوزارة الداخلية واجلماعات احمللية
قــرار وزاري مــشــتـرك مــؤرخ في 15 ذي الــقــعــدة عـام 1432 اJـوافق 13 أكــتــوبــر ســنـة s2011 يــحــدد شـروط وكــيــفــيــات اقــتــنـاء
التجهيزات احلساسة وحيازتها واستغاللها واستعمالها والتنازل عنها...............................................................

وزارة األشغال العموميةوزارة األشغال العمومية

قـــرار وزاري مــشــتــرك مــؤرّخ في 19 رجب عـــام 1432 اJـوافق 21 يـونــيـو ســنـة s2011 يــحـدّد إطـــار تــنـظــيم اJــسـابــقــات عـلى
أســاس االخـتـبــارات واالمـتـحــانـات اJــهـنــيــة لاللـتــحـــاق بـالــرتب الـتــابـعـــة لـألسالك اخلـاصـة بــاإلدارة اJـكــلّـفـة بــاألشـغـال
العمومية...................................................................................................................................................
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مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّةمراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة
مــرســوم تــنــفــيــذي رقم مــرســوم تــنــفــيــذي رقم 11 -  - 377 مــؤرخ في  مــؤرخ في 25 ذي احلــج ذي احلــجّــةــة
عــام عــام 1432 اJــوافق  اJــوافق 21 نـــوفــمـــبــر ســـنــة  نـــوفــمـــبــر ســـنــة s2011 يــــعـــدلs يــــعـــدل
ويــتــمـم اJــرســوم الــتـنــفــيـذي رقم ويــتــمـم اJــرســوم الــتـنــفــيـذي رقم 94-248 اJـؤرخ اJـؤرخ
في في 2 ربــيـع األول عـام  ربــيـع األول عـام 1415 اJــوافق  اJــوافق 10 غــشت ســنــة غــشت ســنــة
1994  واJـتضـمن تنـظيم اإلدارة اJـركزية فـي وزارةواJـتضـمن تنـظيم اإلدارة اJـركزية فـي وزارة

الداخليـة واجلماعـات احملليـة.الداخليـة واجلماعـات احملليـة.
ـــــــــــــــــــــــــــــ

sإنّ الوزير األول
- بـــنــاء عـــلى تـــقــريـــر وزيـــر الــداخـــلـــيــة واجلـــمـــاعــات

sاحمللية
- وبـــنـــاء عـــلى الـــدســـتـــورs ال ســـيّـــمـــا اJـــادتــان  3-85

 sو125 (الفقرة 2) منه
- و�ــــقــــتــــضـى اJــــرســــــوم الــــرئــــــاسي رقم 10 - 149
اJــــــؤرخ في 14 جـــمــــادى الـــثـــانــــيـــة عــــام 1431 اJــــوافق 28 

 sأعضاء احلكومـة Xتضمن تعيJمايو سنة 2010 وا
- و�ـقتـضى اJرسوم الـتنـفيذي رقم 90-188 اJؤرخ
في أول ذي احلـجة عام 1410 اJـوافق 23 يونـيو سـنة 1990
الــــذي يــــحـــــدد هــــيــــاكـل اإلدارة اJــــركــــزيــــة وأجــــهـــــزتــــهــــا في

sالوزارات
- و�ـقتـضى اJرسوم الـتنـفيذي رقم 94-247 اJؤرخ
في 2 ربــيـع األول عـام 1415 اJــوافق 10 غــشت ســنــة 1994
sالذي يحدد صالحيات وزير الداخلية واجلماعات احمللية

- و�ـقتـضى اJرسوم الـتنـفيذي رقم 94-248 اJؤرخ
في 2 ربــيـع األول عـام 1415 اJــوافق 10 غــشت ســنــة 1994
واJــتـضـمـن تـنـظــيم اإلدارة اJـركــزيـة في وزارة الـداخــلـيـة

sتممJعدل واJا sواجلماعات احمللية
 sوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

 يرسم  ما يأتـي : يرسم  ما يأتـي :

اJـادة األولى :اJـادة األولى :  يـعـدل ويـتـمم هـــذا اJـرسـوم اJـرسوم
الـــتـــنــــفـــيـــذي رقـم 94-248 اJــــؤرخ فـي 2 ربـــيع األول عـــام

1415 اJوافق 10 غشت سنة 1994 واJذكور أعاله.

اJـادة اJـادة 2 : : تـتـمم اJادة 3  من اJـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم
94-248 اJـــــؤرخ في 2 ربــــــيع األول عـــــام 1415 اJـــــوافق 10

غــــشـت ســــنـــة 1994 واJـــذكــور أعالهs بـــاحلــالـــة "هـ"  حتــرر
كما يأتي :

"اJـــادة 3 :  تـــشـــتــــمل اJـــديــريـــة الـــعـــامــة لـــلـــحـــريــات
العامة والشؤون القانونية على مايأتي :

......................................................................

......................................................................

......................................................................
هـ - مديرية اJسـتندات والوثائق اJـؤمنة وتشتمل

على:
sديرية الفرعية إلدارة واستغالل النظمJ1- ا 

2 - اJــديــريـــة الــفــرعــيــة إلعــداد وإنــتــاج اJــســتــنــدات

sؤمنةJوالوثائق ا
3 - اJديرية الفـرعية للدراسات والتطوير وصيانة

sعلوماتيةJا
4 - اJديـرية الـفرعـية Jـتابـعة الـتطـور التـكنـولوجي

sعلوماتيةJوتخطيط ا
5 - اJـديـرية الـفـرعـيـة لـلـتـصـديق اإللـكـتـروني وأمن

اJعلوماتية".

اJادةاJادة 3 : :   ينـشر هـذا اJرسـوم في اجلـريدة الـرّسمـيّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حــرّر بــاجلــزائــر في 25 ذي احلــجّــة عــام 1432 اJــوافق
21 نوفمبر سنة 2011.

أحمد أويحيىأحمد أويحيى
ـــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــ

مــرســوم تــنــفــيــذي رقم مــرســوم تــنــفــيــذي رقم 11 -  - 378 مــؤرخ في  مــؤرخ في 25 ذي احلــج ذي احلــجّــةــة
يـــحــدد  sيـــحــدد s2011 ــوافق 21 نـــوفـــمـــبـــر ســـنـــة  نـــوفـــمـــبـــر ســـنـــةJــوافق  اJ1432 ا عــام عــام 
كــيـفــيـات تــسـيـيــر حـســـاب الـتــخـصــيص اخلـاص رقمكــيـفــيـات تــسـيـيــر حـســـاب الـتــخـصــيص اخلـاص رقم
136-302 الذي عنوانه "حساب تمويل إعادة انتشار الذي عنوانه "حساب تمويل إعادة انتشار

أعوان احلرس البلدي".أعوان احلرس البلدي".
ـــــــــــــــــــــــــــــ

sإنّ الوزير األول
- بــنــاء عـلـى الـتــقــريـر اJــشــتـرك بــX  وزيــر اJـالــيـة

sووزير الداخلية واجلماعات احمللية
- وبـناء على الـدّستـورs ال سيّمـا اJادّتان 85-3 و125

s( الفقرة 2) منه



5 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 63 27 ذو احلج ذو احلجّة عام  ة عام  1432 هـ هـ
23 نوفمبر  سنة   نوفمبر  سنة  2011 م م

- و�قتضى القانون رقم 84-17 اJؤرخ في 8 شوال
Xـتـعـلق بـقـوانـJـوافق 7 يـولـيــو سـنـة 1984 واJعـام 1404 ا

sتممJعدل واJا sاليةJا
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 90-21 اJــــؤرخ في 24
مــحــرم عــام 1411 اJــوافق 15 غــشت ســنــة 1990 واJــتــعــلق

sتممJعدل واJا sباحملاسبة العمومية
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 99-11 اJــــؤرخ في 15
رمـــــضـــــان عـــــام 1420 اJـــــوافق 23 ديـــــســـــمـــــبـــــر ســـــنــــة 1999
واJــتــضـمن قــانــون اJـالــيــة لـســنـة s2000 السـيــمــا اJـادة 89

sمنه
- و�ـــــــــقـــــــــتـــــــــضـى األمـــــــــر رقم 10-01 اJـــــــــؤرخ في 16
رمـضان عام 1431 اJوافق 26 غـشت سنة 2010 واJـتضمن
قـانــون اJـالــيــة الـتــكـمــيــلي لـســنـة s2010 السـيــمــا اJـادة 71

sمنه
- و�ــــقــــتــــضـى اJــــرســــــوم الــــرئــــــاسي رقم 10 - 149
اJــــــؤرخ في 14  جـــمــــادى الـــثـــانـــيـــة عــــام 1431 اJــــوافق 28

 sأعضاء احلكومـة Xتضمن تعيJمايو سنة 2010 وا
sوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم  ما يأتي :يرسم  ما يأتي :

اJـــاداJـــادّة األولى :ة األولى : تـــطــبــيــقـــا ألحــكــام اJــادة 71 من األمــر
رقم 10-01 اJــؤرخ في 16 رمـــضـــان عـــام 1431 اJــوافق 26
غـــشت ســـنــة 2010  واJـــذكــور أعـالهs  يــحـــدد هــذا اJـــرســوم
كيفيات تـسيير حسـاب التخصيص اخلاص رقم 302-136
الذي عنوانه "حـساب تمويل إعادة انـتشار أعوان احلرس

البلدي".

2 :  : يـــفــــتح حـــســـاب الـــتـــخــــصـــيص اخلـــاص رقم اJـــاداJـــادّة ة 
136-302 في كتابات أمX اخلزينة الرئيسي.

يـكون الـوزيـر اJـكلف بـالـداخـليـة واجلـمـاعات احملـلـية
اآلمر الرئيسي بصرف هذا احلساب.

اJـاداJـادّة ة 3 :  : يقيد في هذا احلساب :

في باب اإليرادات :في باب اإليرادات :
- مخصصات ميزانية الدولة.

في باب النفقات :في باب النفقات :
- تعويض مـالي لفـائدة الـصندوق الـوطني لـلتـقاعد

sبعنوان خدمات التقاعد االستثنائي
Xتعويض مـالي لفـائدة الـصنـدوق الوطـني للـتأم -
sتعلقة بالعطبJعاشات النوعية اJاالجتماعي بعنوان ا

- اJــســـاهـــمــة الـــشـــخــصـــيـــة لــلـــمـــتــعـــامـــلـــX في إطــار
مـــشـــاريع إنــشـــاء الـــنــشـــاطــات بـــعـــنــوان جـــهــاز "الـــقــروض

s"صغرةJا
- عالوة الــتــســريح اإلرادي اJــدفــوعــة لــفــائــدة أعـوان

احلرس البلدي.

يــحــدد قـرار مــشــتـرك بــX الــوزيـر اJــكــلف بــاJـالــيـة
والــوزيـر اJــكــلف بــالــداخــلـيــة واجلــمــاعــات احملـلــيــة مــدونـة

اإليرادات والنفقات اJقيدة في هذا احلساب.

4 :  :  حتــدد كــيــفــيـات مــتــابــعــة وتــقــيــيم حــسـاب اJــاداJــادّة ة 
الــتـخــصــيص اخلـاص رقم 136-302 الــذي عـنــوانه "حــسـاب
تـــمـــويـل إعـــادة انـــتـــشـــار أعـــوان احلـــرس الـــبـــلـــدي" بـــقـــرار
مـشــتــرك بــX الـوزيــر اJــكـلـف بـاJــالــيـة والــوزيــر اJــكـلف

بالداخلية واجلماعات احمللية.

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

اJـاداJـادّة ة 5 :  :  ينشر هـذا اJرسوم في اجلريـدة الرّسميّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حــرّر بــاجلــزائــر في 25 ذي احلــجّــة عــام 1432 اJــوافق
21 نوفمبر سنة 2011.

أحمد أويحيىأحمد أويحيى
ـــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــ

مـرســوم تــنـفــيـذي رقم  مـرســوم تــنـفــيـذي رقم  11 -  - 379 مـؤر مـؤرّخ في خ في 25 ذي احلـج ذي احلـجّـةـة
يـــحــدد  sيـــحــدد s2011 ــوافق 21 نـــوفـــمـــبـــر ســـنـــة  نـــوفـــمـــبـــر ســـنـــةJــوافق  اJ1432 ا عــام عــام 
صالحــــــيــــــات وزيـــــــر الــــــصــــــحــــــة والــــــســــــكــــــان وإصالحصالحــــــيــــــات وزيـــــــر الــــــصــــــحــــــة والــــــســــــكــــــان وإصالح

اJستشفيات.اJستشفيات.
ـــــــــــــــــــــــــــــ

sإن الوزير األول
- بـناء عـلى تـقريـر وزيـر الصـحـة والسـكان وإصالح

sستشفياتJا
- وبــنـــاء عــلى الـــدســتـــورs ال ســيـــمــا اJـــادّتــان 85 - 3

sو125 (الفقرة 2) منه
- و�ــــقــــتــــضـى اJــــرســــــوم الــــرئــــــاسي رقم 10 - 149
اJــــــؤرخ في 14  جـــمــــادى الـــثـــانـــيـــة عــــام 1431 اJــــوافق 28

 sأعضاء احلكومـة Xتضمن تعيJمايو سنة 2010 وا
- و�ـقـتـضى اJـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 96-66 اJـؤرخ
في 7 رمضان عام 1416 اJوافق 27 يناير سنة 1996 الذي

sيحدد صالحيات وزير الصحة والسكان
sوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -
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يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اJــــاداJــــادّة األولى :ة األولى : يــــقـــتــــرح وزيــــر الــــصـــحــــة والــــســــكـــان
وإصالح اJــــســــتـــشــــفـــيــــاتs في إطــــار الــــســـيــــاســــة الـــعــــامـــة
للحـكومة وبرنـامج عملهـاs عناصر الـسياسة الـوطنية في
مـجـال الــصـحـة والـسـكــان وإصالح اJـسـتـشــفـيـات ويـتـولى
مـتابـعة ومـراقبة تـنفـيذهـاs طبـقا للـقوانـX والتـنظـيمات

اJعمول بها.

ويـعــرض نـتـائج عــمـله عــلى الـوزيـر األول واحلــكـومـة
ومــجــلس الـــوزراء حــسب األشـــكــال والــكــيـــفــيــات واآلجــال

اJقررة.

اJــاداJــادّة ة 2  :  : يــكــلف وزيـــر الــصــحــة والـــســكــان وإصالح
اJسـتـشفـيـاتs بـاالتصـال مع مـؤسـسات الـدولـة وهـيئـاتـها
والـــــــوزارات اJــــــعـــــــنــــــيـــــــة وبــــــالـــــــتـــــــشــــــاور مـع الــــــشـــــــركــــــاء

االجتماعيsX بالصالحيات اآلتية :
- اJبادرة بالدراسـات االستشرافية والتفكير التي
من شـأنـهـا حتـديـد اخـتـيـارات احلـكـومـة في مـجـال الـصـحة

sستشفياتJوالسكان وإصالح ا
- إعـداد الــتـدابــيـر واJـقــايـيس الــضـروريـة Jــمـارسـة

sالنشاطات وسير هياكل قطاع الصحة وتنفيذها
sنظومة الوطنية للصحةJالعمل على تدعيم ا -

- العـمل علـى ترقـية الـعالقات بـX الـهيـئات اJـكلـفة
بالبحث العلمي وقطاع الصحة.

اJــاداJــادّة ة 3 :  : يـــكـــلف وزيـــر الـــصــحـــة والـــســـكــان وإصالح
sعلى اخلـصوص sـسـتــشـفــيــات فــي مـجـــال الــصـــحـــةJا

�ا يأتي :
- إعـــداد االســــتـــراتــــيـــجــــيـــة والـــســــيـــاســــة الـــوطــــنـــيـــة
sوتنفيذها وتقييمها في مجال حماية الصحة وترقيتها
- تــنـظـيم الــوقـايــة وحـفظ صـحــة الـســكـان ومـكــافـحـة

sتنقلةJتنقلة وغير اJاألمراض ا
- اJـبادرة بـبرامج نـشـاطات الـصحـة اخلاصـة بفـئات

sالهشة أو التي هي في وضع صعب XواطنJا
sإعداد برامج الصحة اجلوارية -

- السـهر عـلى مكـافحـة إدمان اخملـدرات واJمـارسات
sاإلدمانية

- إعــــداد واقـــتــــراح تــــنـــظــــيم اJــــنـــظــــومـــة الــــوطـــنــــيـــة
sال سيما إعداد اخلريطة الصحية sللصحة

sتنظيم العالج الطبي في هياكل الصحة -
sضبط �ارسة مهن الصحة -

- إعـــــداد الــــســـــيــــاســـــة الـــــوطــــنـــــيــــــة لـــــلــــمـــــنــــتـــــجــــــات
الــصــيــدالنـــيـــة واJــســتــلــزمــات الــطـــبــيــــة والــتــجــهــيــــزات

sستعملة في الطب البشريJالصحــية ا
- الــســهــر عــلى الــتــمــوين بــاJــنـتــجــات الــصــيــدالنــيـة
واJـــســتــلــزمــات الــطــبــيــة والــتــجــهــيــزات الــصــحــيــة وعــلى

sنوعيتها
- الـــســــهــــر عــــلى احلــــمــــايـــة الــــصــــحــــيـــة فـي األوســـاط

sاخلاصة
- احلث عـلى األعـمـال اJـرتــبـطـة بـالـوقـايـة ومـكـافـحـة
األمــراض الـوبــائـيـة واJــتـوطــنـة وغـيــر اJـتــنـقـلــة واقـتـراح

sرتبطة بهاJتدابير الكشف ا
- اJـبادرة بتدابـير مكـافحة األضرار والـتلوث التي

تؤثر في صحة السكان وتنفيذها.

اJــاداJــادّة ة 4 :  : يـــكـــلف وزيـــر الـــصــحـــة والـــســـكــان وإصالح
sعــلى اخلـصـوص sفـي مــجـــال الـســكـــان sــســتــشــفـــيــاتJا

�ا يأتي :
- إعــداد االســتــراتــيــجــيــة والــســيــاســة الـوطــنــيــة في

sمجال السكان وتنفيذها وتقييمها
- حتــديــد األولــويــات في مــجــال الـتــحــكـم في الــنــمـو

sالد�وغرافي والتخطيط العائلي
- الـقـيام بـالـتـحـالـيل وكل الـدراسات االسـتـشـرافـية

في مجال الد�وغرافيا.

اJــاداJــادّة ة 5 :  : يـــكـــلف وزيـــر الـــصــحـــة والـــســـكــان وإصالح
اJـــســـتـــشـــفــيـــاتs فـي مــجـــال إصالح اJـــســـتـــشـــفـــيــاتs عـــلى

اخلصوصs �ا يأتي :
- إعــداد االســتــراتــيــجــيــة والــســيــاســة الـوطــنــيــة في

sستشفيات وتنفيذها وتقييمهاJمجال ا
- الـســهـر عــلى تــنـفــيـذ مــسـعـى اجلـودة في الــعالجـات

sفي الوسط االستشفائي
- اقـتـراح الـتـدابـيـر اJـوجـهـة لـضـمـان تـرقـيـة الـعالج

sنظومة الوطنية للصحةJستوى العالي في اJذي ا
- اقـتـراح الـتدابـيـر التـي من شأنـهـا حتـسX تـنـظيم

sوعمل هياكل الصحة العمومية واخلاصة وتنفيذها
- حتـــديــــد أ¡ـــاط مـــســــتـــخـــدمـي الـــصـــحــــة في مـــجـــال

تطوير هياكل الصحة واإلصالح االستشفائي.

اJـاداJـادّة ة 6 :   :  يـقــتــرح وزيـر الــصــحـة والــســكـان وإصالح
اJـستـشـفيـاتs قـصـد ضمـان تـنفـيـذ اJهـام وإجنـاز األهداف
اJـــســـنـــدة لهs تـــنـــظــــيم اإلدارة اJـــركـــزيـــة اJـــوضـــوعـــة حتت
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ســـلـــطـــتـه ويـــســـهـــر عـــلـى ســـيـــر الـــهـــيـــاكـل واJـــصـــالح غـــيـــر
اJـمـركـزة وكـذا الــهـيـئـات واJـؤســسـات حتت الـوصـايـة في

إطار القوانX والتنظيمات اJعمول بها.

7 :   :  يــسـاهـم وزيـر الــصــحــة والــســكـان وإصالح اJـاداJـادّة ة 
اJـــســـتــشـــفـــيــات فـي تــكـــوين وتـــطـــويــر اJـــوارد الـــبــشـــريــة

اJؤهلة الضرورية إلجناز نشاطات القطاع.

ويــتــولـى تــقــيــيم احــتــيــاجــات الــقــطــاع من الــوســائل
الـبـشـريـة واJـاديـة واJـالـيــة الـضـروريـة ويـتـخـذ الـتـدابـيـر
اJالئمة من أجل تلبـيتها في إطار القوانX والتنظيمات

اJعمول بها.

ويــســهــر عــلى إعــداد األحــكــام الــقــانــونــيــة األســاســيــة
اJطبقة على موظفي الصحة.

8 :  : يــقــتــرح وزيــر الــصــحــة والــســكــان وإصالح اJـاداJـادّة ة 
اJستشفـياتs في حدود صالحياتهs وضع كل آلية تنسيق
مـــــشــــتــــركـــــة بــــX الــــقـــــطــــاعــــات أو كـل جــــهــــاز اســـــتــــشــــاري
وتــشــاوري كـفــيـل بـضــمــان تــكــفل أفــضل بــاJــهــام اJــســنـدة

إليه.

اJــاداJــادّة ة 9 :  : يـــبـــادر وزيـــر الــصـــحـــة والـــســكـــان وإصالح
اJـــســـتـــشـــفـــيـــات �ـــنـــظـــومـــة اإلعالم واالتـــصـــال اJـــتـــعـــلـــقـــة
بـالــنـشـاطــات الـتــابـعــة جملـال اخــتـصــاصه ويـضــعـهــا ويـحـدد

أهدافها ويعد االستراتيجيات اJرتبطة بها.

اJـاداJـادّة ة 10 :  : يـتــولى وزيـر الــصـحــة والـســكـان وإصالح
اJستشفيات ما يأتي :

- يــــســــاهـم في اJــــفــــاوضـــــات الــــدولــــيــــةs الــــثــــنــــائــــيــــة
واJـتـعـددة األطـراف اJـرتــبـطـة بـالـنـشــاطـات الـتـابـعـة جملـال

sاختصاصه
- يـــســـهـــر عـــلـى تـــطـــبــــيق االتـــفـــاقــــيـــات واالتـــفـــاقـــات
الـدولـيـة ويـتـولىs في حـدود صالحـيـاتهs تـنـفـيـذ الـتـدابـيـر

sرتبطة بذلكJا
- يـضــمن تــمـثــيل الـقــطــاع في نـشــاطـات اJــنـظــمـات
والــــهـــيــــئـــات اجلــــهــــويـــة والــــدولـــيــــة في مــــيـــاديـن الـــصــــحـــة

والسكان وإصالح اJستشفيات.

11 :  : تـــلـــغى أحـــكـــام اJــرســوم الــتــنــفــيــذي رقم اJـاداJـادّة ة 
96-66 اJـؤرخ في 7 رمــضـان عـام 1416 اJـوافق 27 يــنـايـر

سنة 1996 الذي يحدد صالحيات وزير الصحة والسكان.

اJاداJادّة ة 12 :  : ينشر هـذا اJرسوم في اجلريـدة الرسميّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حــرّر بــاجلــزائــر في 25 ذي احلــجّــة عــام 1432 اJــوافق
21 نوفمبر سنة 2011.

أحمد أويحيىأحمد أويحيى

مــرســوم تــنــفــيــذي رقم مــرســوم تــنــفــيــذي رقم 11 -  - 380 مــؤر مــؤرّخ في خ في 25 ذي احلــج ذي احلــجّــةــة
عـام عـام 1432  اJـوافق اJـوافق 21 نــوفـمـبــر سـنـة  نــوفـمـبــر سـنـة s2011 يــتـضـمنs يــتـضـمن
تـــــنـــــظــــــيم اإلدارة اJــــــركـــــزيـــــــة في وزارة الـــــصـــــحــــــةتـــــنـــــظــــــيم اإلدارة اJــــــركـــــزيـــــــة في وزارة الـــــصـــــحــــــة

والسكـان وإصـالح اJستشفيـات.والسكـان وإصـالح اJستشفيـات.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

sإنّ الوزير األول
- بنــاء على تـقريـر وزير الصـحة والـسكان وإصالح

sستشفياتJا
- وبــنــــاء عــلى الـــدســتـــورs ال ســيـــمـــا اJـــادتـــان 3-85

sو125 (الفقـرة 2) منـه
- و�ـقتـضـى اJـرسوم الـرئاسي رقم 10-149 اJؤرخ
في 14 جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1431 اJــوافق 28 مــايــو ســنــة

sأعضاء احلكومة Xتضمن تعيJ2010 وا

- و�ــــقــــتــــضـى اJــــرســــوم الــــتــــنـــفــــيـــــذي رقم 188-90
اJـــؤرخ في أول ذي احلــجـــة عـــام 1410 اJــوافق 23 يــونــيــو
سـنة 1990 الـذي يحـدد هـيـاكل اإلدارة اJـركزيـة وأجـهـزتـها

sفي الوزارات
- و�ــــقــــتــــضـى اJــــرســــوم الــــتــــنـــفــــيـــــذي رقم 428-05
اJــؤرخ في 5 شـــوال عــام 1426 اJــوافق 7 نـــوفــمـــبـــر ســـنــة
2005 واJـــــتــــضــــمن تـــــنــــظــــيم اإلدارة اJـــــركــــزيــــة في وزارة

sستشفياتJالصحة والسكان وإصالح ا
- و�ــــقـــتـــضـى اJـــرســـوم الــــتـــنـــفـــيــــذي رقم 11 - 379
اJــؤرّخ في 25 ذي احلـــجّـــة عــام 1432 اJــوافق 21 نـــوفـــمـــبــر
سـنة 2011 الـذي يـحدد صالحـيـات وزير الـصـحة والـسـكان

sستشفياتJوإصالح ا
sوبعـد موافقـة رئيـس اجلمهورية -

يرسم  ما يأتي :يرسم  ما يأتي : 

اJـاداJـادّة األولى :ة األولى :  تـشـتـمـل اإلدارة اJـركـزيـة في وزارة
الــصــحــة والــســكــان وإصـالح اJـســتــشــفـيــاتs حتت ســلــطـة

الوزيرs على ما يأتي:

* األمـــX الـــعــامs* األمـــX الـــعــامs ويـــــســــاعــــــده مــــديــــرا (2)  دراســـــات
ويــلــحـق به مــكــتب الــبــريــد واالتــصــال واJــكــتب الــوزاري

   sؤسسةJلألمن الداخلي في ا

Xويــســاعــده ثــمــانــيـة (8) مـكــلـفـ sرئــيس الــديـوان * sرئــيس الــديـوان *
بالدراسـات والتلخيص ويكلفون �ا يأتي:

- حتـــــضـــــيـــــر مــــشـــــاركـــــة الــــوزيـــــر فـي الــــنـــــشـــــاطــــات
sاحلكومية وتنظيمها

- حتــضــيـــر نــشــاطــات الــوزيــر فـي مــجــال الــعالقــات
sاخلارجية وتنظيمها
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- متابعة اJلف اJـتعلق بحماية اJمتلكات واJبادرة
بـحــمالت تـفـتـيـش ومـراقـبـة تـرمـي إلى سالمـة األشـخـاص

sمتلكات العموميةJوا

- حتضـير نـشاطـات الوزيـر في مـجال الـعالقات مع
sأجهزة اإلعالم وتنظيمها ومتابعتها

sمتابعة احلصائل وتلخيصها -

 sمتابعة ملفات البحث في الصحة -

sواجلمعيات Xمتابعة ملف الشركاء االجتماعي -

- مـــتـــابـــعــــة مـــلـــفـــات نـــشـــاطــــات الـــوزيـــر في مـــجـــال
العالقات العامة.

* اJــفــتــشــيــة الــعــامــةsاJــفــتــشــيــة الــعــامــةs ويــحــدد تــنــظــيــمــهــا وســيــرهــا
�رسوم تنفيذي.

* الهياكل اآلتية :* الهياكل اآلتية :

sديرية العامة للوقاية وترقية الصحةJا -

- اJـــــديـــــريــــــة الـــــعـــــامــــــة Jـــــصـــــالـح الـــــصــــــحـــــة وإصالح
sستشفياتJا

sديرية العامة للصيدلة والتجهيزات الصحيةJا -

sمـديـريـة الـسـكـان -

sمديرية الدراسات والتخطيط -

 sنازعات والتعاونJمديرية التنظيم وا -

sوارد البشريةJمديرية ا -

sمديرية التكوين -

sالية والوسائلJمديرية ا -

- مديرية اJنظومات اإلعالمية واإلعالم اآللي.

sـديريـة العـامة لـلوقـاية وتـرقيـة الصـحةJا  : sـديريـة العـامة لـلوقـاية وتـرقيـة الصـحةJادّة ة 2 :  اJاداJا
وتكلف �ا يأتي: 

-  إعـــداد الــــســـيـــاســـة الـــوطـــنـــيــــة لـــتـــرقـــيـــة الـــصـــحـــة
والـــســـكـــان وحتـــســـيـــنـــهـــا واحلـــفــــاظ عـــلـــيـــهـــا وتـــنـــفـــيـــذ ذلك

sعنيةJبالتعاون مع الهياكل ا

- ضــمــان اJــراقــبــة الــوبــائــيــة لــلــســكــان واالســتــعــداد
Jـواجهـة األخـطار اJـرتبـطـة باألمـراض البـارزة واألمراض
اJتجددة والقـيام باJراقبة الصحية على احلدود في إطار

sXاليقظة واإلنذار الصحي

- اJــبــادرة بــســيـاســات ومــخــطــطــات اسـتــراتــيــجــيـة
وبرامج اJكـافحـة في ميادين األمـراض اJتـنقلـة اJنـتشرة

والـبــارزة واJـتــجـددة واألمــراض غـيــر اJـتــنـقــلـة والــصـحـة
الـبيئية والـصحة في األوساط اخلاصـة والقيام بتـنفيذها

 sال سيما في مجال الوقاية sواإلشراف عليها
- اJــــشــــاركــــة  فـي مــــراقـــــبــــة  تــــطــــبـــــيق  الــــتـــــشــــريع
والـتـنظـيم في مـجـال  حـفظ الـصـحـة  فـيمـا يـتـعـلق بـاJـياه

 sواألغذية والنفايات االستشفائية
- تـــــفـــــعــــيـل الـــــتــــربـــــيـــــة الــــصـــــحـــــيــــة والـــــتـــــحــــســـــيس
وتنظيمـهما في مجاالت صالحيـاتها وخصوصا عن طريق
إقـــامـــة نـــشـــاطـــات تــــهـــدف إلى تـــقـــلـــيـص عـــوامل األخـــطـــار
sوترقية أ¡اط  معيشة سليمة وسلوكات صحية مالئمة

-  تقييم األنشطة اJنجزة  وإعداد حصائل عنها.
و تضم ثالث (3) مديريات :

sتـنـقـلةJمـديـرية الـوقـايـة ومكـافـحـة  األمـراض ا  -sتـنـقـلةJ1  -  مـديـرية الـوقـايـة ومكـافـحـة  األمـراض ا
وتكلف �ا يأتي :

- إعـداد واقـتـراح مـخـططـات اسـتـراتـيـجـيـة وبـرامج
ومشاريع الوقاية ومـكافحة األمراض اJتنـقلة واقتراحها

sوتنفيذها
- إعــداد الـبــرامج الــصـحــيـة اJــتـعــلـقــة بـالــتـلــقـيــحـات

 sاخلاصة بالسكان وتنفيذها ومتابعتها وتقييمها
-  إقـــامــة نــظـــام الــيـــقــظــة الـــصــحـــيــةs بــاالتـــصــال مع
الهياكل اJعنيـةs خصوصا فيما يتـعلق باألمراض اJتنقلة

 sتجددةJنتشرة واألمراض البارزة واJا
- حتـــديــــد اخملـــطــــطـــات االســـتــــراتـــيــــجـــيـــة والــــبـــرامج
واJــشـــاريع الـــرامـــيــة إلى حـــمـــايــة الـــصـــحــة في مـــخـــتــلف

مراحل احلياة وتنفيذها s بالتعاون مع الهياكل اJعنية.

 : X(2) فرعيت Xو تضم  مديريت

1.1 - اJديـرية الفرعـية لبـرامج التلـقيحـات وترقية- اJديـرية الفرعـية لبـرامج التلـقيحـات وترقية

الصحةsالصحةs وتكلف �ا يأتي:
- تـــنـــفـــيـــذ الـــبـــرنـــامج اJـــوسّع لـــلـــتـــلـــقـــيح اإلجـــبـــاري

 sومتابعته وتقييمه
- حتــديـد االســتـراتــيـجـيــات الـتــلـقــيـحــيـة وحتــيـيــنـهـا

 sوتطويرها
- تنفيذ الـبرامج األخرى اخلاصة بـاألمراض اJتحكم

sفيها بالتلقيح  ومتابعتها وتقييمها
sمتابعة آثار ما بعد التلقيح وتقييمها  -

- حتديـد وتنفـيذ البـرامج الراميـة إلى ترقيـة صحة
 sاألم والطفل
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-  مــتـابــعــة الـبــرامج الــصــحـيــة اJــتـعــلــقـة بــالــتـغــذيـة
 sوأمراض األطفال وتقييمها

-  تـنـفيـذ الـبـرامج اJتـعـلـقة بـتـرقيـة صـحـة الطـفـولة
Xـــراهــقــة والـــشــبــاب واألشـــخــاص الــبـــالــغــJالــصـــغــيــرة وا
واألشـخاص اJـسـنـX ومـتـابـعـتـهـا وتـقـيـيـمـهـا s بـالـتـنسـيق

مع القطاعات اJعنية.

2.1 -  اJـديرية الفـرعية Jكـافحة األمراض اJـنتشرة-  اJـديرية الفـرعية Jكـافحة األمراض اJـنتشرة

واإلنذار الصحيsواإلنذار الصحيs وتكلف �ا يأتي :
-  اقــتـراح بــرامج الــوقــايــة من األمــراض اJـنــتــشـرة

 sوالسهر على تطبيقها ومتابعتها وتقييمها
- جــمـع اJـــعــطـــيـــات الـــوبـــائـــيـــة وحتــلـــيـــلـــهـــا وضـــمــان

 sراقبة الوبائيةJا
- اقـــتــــراح بـــرامج الــــوقـــايـــة مـن األمـــراض الـــبـــارزة

 sتجدّدةJوا
sضمان تنفيذ ومتابعة التنظيم الصحي الدولي -
- الــــتـــنـــظـــيـم واإلعـــداد Jـــواجـــهـــة حــــدوث كل ظـــاهـــرة

sوبائية
- ضـمــان الـعالقــات والـتــنـسـيـق الـقــطـاعي اJــشـتـرك

 sتنقلةJفي مجال الوقاية من األمراض ا
- مـتـابـعة نـشـاطـات الوقـايـة من األمـراض اJنـتـشرة

وتقييمها.

2 -  مــديــريـة األمــراض غــيـــر -  مــديــريـة األمــراض غــيـــر اJـتـنــقـلـةاJـتـنــقـلـةs وتــــــكــلـف
�ا يأتي :

- إعـداد وتنفيـذ اخملططات االسـتراتيجـية والبرامج
ومــشــاريع الــوقــايــة الــرامـــيــة إلى تــقــلــيص أثــر األمــراض

 sزمنة وترقية الكشف عنهاJا
- ضــمـان تــرقــيـة أ¡ــاط مــعـيــشـة ســلــيـمــة ومــكـافــحـة

sعنيةJباالتصال مع القطاعات ا sعوامل اخلطر
- إقـامـة نــظـام إعالمي قـصــد مـتـابـعــة األمـراض غـيـر

sتنقلةJا
- ضــمـــان نــشـــاطــات الـــوقــايـــة في األوســاط اخلـــاصــة

 sومتابعتها وتقييمها
- إعـــداد واقــتــراح بـــرامج احلـــمــايــة اخلـــاصــة بـــصــحــة
الــفـــئــات الــهـــشــة من الـــســكــان أو األشـــخــاص في وضـــعــيــة

صعبة.

  :  X(2) فرعيت Xوتضم  مديريت 

1.2 - اJـديـريـة الــفـرعـيـة لـلـوقـايـة من األمـراض غـيـر - اJـديـريـة الــفـرعـيـة لـلـوقـايـة من األمـراض غـيـر

اJتنقلة ومكافحة عوامل اخلطرs وتكلف �ا يأتي : اJتنقلة ومكافحة عوامل اخلطرs وتكلف �ا يأتي : 

-  تـنـفـيـذ بـرامج الوقـايـة من األمـراض االسـتـقالبـية
واجلــــيــــنــــيــــة واألمــــراض الــــســــرطــــانــــيــــة وأمــــراض الــــقــــلب
واألوعـيـة واألمـراض التـنـفـسـيـة اJـزمـنـة والـعـجـز الـكـلوي
اJزمن واألمراض األخـرى اJزمـنة غيـر اJتـنقلـة اJنـتشرة

  sوالكشف عنها

 sاقتراح نشاطات مكافحة تعاطي التبغ  -

- ضـمـان  تـرقــيـة أ¡ـاط مـعـيـشـة ســلـيـمـةs بـاالتـصـال
sعنيةJمع القطاعات ا

- دراســــة الـــنـــشـــاطـــات الــــرامـــيـــة إلى الــــتـــأثـــيـــر في
sاحملـــــددات الــــصـــــحـــــيــــة وعـــــوامل الـــــهـــــشــــاشـــــة الـــــصــــحـــــيــــة

واقتراحهاs بالتنسيق مع القطاعات اJعنية.

2.2 - اJـــديـــريـــة الـــفـــرعـــيـــة لـــلـــنـــشـــاطـــات الـــصـــحـــيـــة- اJـــديـــريـــة الـــفـــرعـــيـــة لـــلـــنـــشـــاطـــات الـــصـــحـــيـــة

اخلاصةsاخلاصةs وتكلف �ا يأتي :  

- تــفـــعــيل نـــشــاطــات الـــوقــايــة في الـــوسط اJــدرسي
الـعـادي واJـتـخـصص لألشــخـاص اJـعـوقـX واجلـامـعي وفي
مـــؤســســـات الــتــكـــوين والـــتــعـــلــيم اJـــهــنـــيــX ومـــراقــبـــتــهــا

 sوتقييمها

- اJسـاهـمـة في الـوقـايـة وفي تـرقـيـة أ¡ـاط مـعـيـشة
سـليـمة في األوسـاط التـربويـة األخرىs ال سـيمـا الطـفولة

sالصغيرة ومراكز العطل والترفيه

-  تــنــفــيـذ بــرامـج الــتــربــيـة الــصــحــيــة فـي األوسـاط
 sالتربوية

- تـنـشـيط الـبرامج في مـجـال احلـمـاية الـصـحـية في
 sوسط العمل ومراقبتها وتقييمها

- اJسـاهمـة في تـقيـيس نشـاطـات الوقـاية الـصحـية
 sقاييس في مجال ظروف العملJواألمن وفي إعداد ا

- اJـسـاهـمـة في نـشـاطـات الـوقـايـة وتـرقـيـة الـصـحـة
sعنيةJبالتعاون مع القطاعات ا sفي الوسط العقابي

-  اقـتـراح الـنـشـاطـات الـرامـيـة إلى حـمـايـة الـفـئـات
الهشة. 

3 -  مـديرية الوقـاية االجتمـاعية والبـيئيةs-  مـديرية الوقـاية االجتمـاعية والبـيئيةs وتكلف
�ا يأتي :

- إعـــداد بــرنــامـج نــشــاط يـــتــعـــلق بــتـــرقــيــة الـــصــحــة
الـــعــقـــلــيـــة ومــكـــافـــحــة تـــعــاطي اخملـــدرات واإلدمــان عـــلــيـــهــا

sعنيةJمع الهياكل ا sواقتراحه وتنفيذه

- إعــــداد اخملـــــطــــطــــات االســــتــــراتــــيـــــجــــيــــة والــــبــــرامج
واJــشــاريع اJـرتــبــطـة بــحـمــايــة الـبــيـئــة وتــرقـيــة الـصــحـة

  sساهمة في تنفيذهاJواقتراحها وا
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- إعــداد الـبـرامج واJــشـاريع اJـتــعـلـقـة بــالـوقـايـة من
األخــطــار اJــرتـــبــطــة بــالــتـــغــذيــة وتــنـــفــيــذهــا ومــتـــابــعــتــهــا

sوتقييمها
- حتــديــد الــتـدابــيــر الــرامــيـة إلى تــقــلــيص األخــطـار

 sرتبطة بالعالج وتنفيذها ومتابعتها وتقييمهاJا
- حتــديــد الــتـدابــيــر الــرامــيـة إلى تــقــلــيص األخــطـار
الطبيـة والسمومـية وتنفـيذها ومـتابعتـها وتقيـيمهاs مع

الهياكل اJعنية. 

 : X(2) فرعيت Xو تضم مديريت

sـديـريــة الـفـرعـيــة لـتـرقـيــة الـصـحـة الــعـقـلـيـةJا -sـديـريــة الـفـرعـيــة لـتـرقـيــة الـصـحـة الــعـقـلـيـةJ1.3 - ا

وتكلف �ا يأتي :
sاقتراح برامج ترقية الصحة العقلية وتنفيذها  -
- تـطــويـر وتــدعـيـم الـنـشــاطـات اجلــواريـة فـي مـجـال

 sترقية الصحة العقلية
sمارسات اإلدمانيةJاقتراح نشاطات مكافحة ا -

- اقــــتــــراح كــل الـــتـــــدابـــيــــر الــــرامـــيــــة إلـى تــــدعــــيم
ترقـيـة الصـحة الـعقـليـة ومتابـعـة وتقييم كل الـنشاطات

اJنجزة في هذا اجملال.

2.3 - اJــــديـــريــــة الــــفـــرعــــيـــة لــــلــــوقـــايــــة من األخــــطـــار - اJــــديـــريــــة الــــفـــرعــــيـــة لــــلــــوقـــايــــة من األخــــطـــار

اJرتبطة بالبيئة والتغذيةاJرتبطة بالبيئة والتغذيةs وتكلف �ا يأتي : 
-  اقـــتـــراح بـــرامج الـــوقـــايـــة من األمـــراض اJـــتــحـــكم
فيها بحفظ الصحة في احمليط خصوصا األمراض اJتنقلة

 sياه والتسمّم العقربي والثعبانيJعن طريق ا
- ضـمـان الـعالقـات والتــنسـيق الـقـطـاعي اJـشـترك
في مــجال الوقـايـة من األمراض اJرتـبطة بحـفظ الصحة

 sفي احمليط والوقاية من أمراض التسمّمات الغذائية
sتنفيذ برامج التربية الصحية اجلوارية -

sتــــنـــفــــيــــذ بـــرامج مــــكــــافـــحــــة األضـــرار الــــصـــوتــــيـــة -
 sعنيةJبالتعاون مع القطاعات ا

- تـنفـيذ بـرامج مكـافحـة اJلـوثات اجلـوية واJـلوثات
sعنيةJبالتعاون مع القطاعات ا sاألخرى

- مـتابعـة برامج مكـافحة اإلصابـات التي حتدث في
 sالوسط االستشفائي وتقييمها

- دراسة واقـتـراح كل الـتـدابـيـر اJـرتبـطـة بـتـسـيـير
 sالنفايات االستشفائية ومعاجلتها

- حتــــــديــــــد تــــــدابــــــيــــــر حــــــفـظ الـــــصــــــحــــــة فـي الــــــوسط
sاالستشفائي وفي الهياكل غير االستشفائية

- تـنـفـيـذ بـرامج مـكـافحـة اآلثـار غـيـر اJـرغـوب فـيـها
اJرتبطة بالعالج ومتابعتها وتقييمها.

اJـاداJـادّة ة 3 : اJــديــريـة الــعـامــة Jــصـالح الــصــحـة وإصالح : اJــديــريـة الــعـامــة Jــصـالح الــصــحـة وإصالح
اJستشفياتsاJستشفياتs وتكلف �ا يأتي: 

- إعــداد واقــتـــراح وتــنــفــيــذ مـــخــطط عــام لــلـــتــنــظــيم
الـصــحي يـشــمل جــمـيع هــيـاكل الــصـحـة �ــا فـيــهـا الــقـطـاع

sاخلاص

- إعــداد واقــتــراح الــبــرامج الــنــوعــيــة لــلــعالج قــصــد
ضـمان تـغـطـيـة صحـيـة مـتوازنـة وكـامـلـة للـسـكـان عـبر كل

sمراحل احلياة

- إعداد اخملـطـطـات الـنوعـيـة لـتـنـفيـذ كل الـنـشـاطات
الـرامية إلى ترقـية التـسيير في  مـجال عالج  األشخاص
اJــســـنـــX والــصـــحــة اجلـــواريـــة واالســتـــعــجـــاالت الـــطــبـــيــة

sستوى العاليJاجلراحية وتطوير العالج ذي ا

- إعــــداد مـــــخــــطـــــطــــات تـــــقــــيـــــيس طـــــرق الــــتـــــنـــــظــــيم
والــــتـــســــيـــيــــر وتــــخـــصــــيص الــــوســـائـل لـــهــــيـــاكـل الـــصــــحـــة
ومواصفات اJنـاصب Jستخدمي الـصحة الذين �ارسون

sعلى مستوى هياكل العالج

- اJــســاهـمــة في إعـداد اخلــريـطــة الــوطـنــيـة لــلـصــحـة
وحتيينها والتـكفل �تابعة برنـامج تواجد هياكل الصحة

sالعمومية واخلاصة

- الــــســــهــــر عــــلى مــــراقــــبــــة �ــــارســــة مــــهن الــــصــــحــــة
sوهياكل الصحة العمومية واخلاصة

- تـنـفيـذ مخـططـات وتـرتيـبات لـتـنظـيم اإلسعـافات
sواالستعجاالت في حالة حدوث كارثة

- وضع مــعــايــيــر خـــاصــة بــعــمــلــيــتي اعــتــمــاد هــيــاكل
sالعالج وتأهيل مصالح الصحة

-  تقييم األنشطة اJنجزة وإعداد حصائل عنها.

و تضم ثالث (3) مديريات : 

1 -  مــــديــــريــــة بــــرامـج الــــعالج واألخالقــــيــــات وآداب-  مــــديــــريــــة بــــرامـج الــــعالج واألخالقــــيــــات وآداب
مهنة الطبsمهنة الطبs وتكلف �ا يأتي :

- إعـداد ووضع برامج الـتكـفل بـعالج حديـثي الوالدة
sXواألشخاص البالغ XراهقJوكذا األطفال وا

- إعــــداد ووضع بــــرامج خــــاصـــة بــــصــــحـــة األشــــخـــاص
sXسنJا

- حتـديـد وإعـداد وتـطـويـر بـرامج الـتـكـفل بـاألمراض
sزمنةJا
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sإعداد وتطوير برامج التكفل باألمراض النادرة -
- اJــسـاهـمـة في الـتـنـسـيـق مـا بـX الـقـطـاعـات قـصـد

sندمج ببعض فئات األشخاص الهشةJالتكفل ا
- الــسـهــر عــلى تــنــفـيــذ وتــقـيــيم بــرامج اJــراقــبـة في

sمجال األخالقيات وآداب مهنة الطب
- تــــنـــشــــيط الــــبـــرامـج اJـــطــــبـــقــــة في مــــجــــال الـــعالج

ومراقبتها وتقييمها.

و تضم ثالث (3) مديريات فرعية : 

1.1 - اJديرية الـفرعية لبرامج عالج حديثي الوالدة - اJديرية الـفرعية لبرامج عالج حديثي الوالدة

والطفولة واJراهقة والشبابوالطفولة واJراهقة والشبابs وتكلف �ا يأتي :
- حتـديـد بـرامج الـعالج اJـتـعـلـقـة بـكل فـتـرات احلـمل

sوتنفيذها
- دراســة واقـتــراح مــقــايـيـس ومـعــايــيــر حـسن األداء
في مجـال البـرامج  اJتـعلـقة بـالصـحة اإلجنـابيـةs ال سيـما
الـكـشـف عن سـرطـان األعـضـاء الـتـنـاسـلـيـة والـتـكـفل بـعـدم

sاخلصوبة والصحة اجلينية  خالل كل مراحل احلياة
- مـــتــــابــــعــــة نـــوعــــيــــة خـــدمــــات الــــصــــحـــة اإلجنــــابــــيـــة

sوتقييمها
- تنـفـيذ بـرامج العالج اخلـاصـة بالـطفـولـة واJراهـقة

والشباب. 

2.1 - اJــديـــريــة الـــفــرعـــيــة لـــبــرامج عـالج األشــخــاص- اJــديـــريــة الـــفــرعـــيــة لـــبــرامج عـالج األشــخــاص

البالغX واألشخاص اJسنsXالبالغX واألشخاص اJسنsX وتكلف �ا يأتي :
Xحتـــــديــــــد بـــــرامـج الـــــعالج لـألشـــــخـــــاص الــــــبـــــالـــــغـــــ -

sوتنفيذها XسنJواألشخاص ا
- تــــطــــويــــر هـــيــــاكـل الــــتـــكــــفـل الــــطـــبـي بــــاألشــــخـــاص

sXسنJا
- مـــتـــابـــعــــة نـــوعـــيـــة اخلـــدمـــات اJــــقـــدّمـــة لألشـــخـــاص

sوتقييمها XسنJا
- اJـســاهـمــة في بـرامـج اإلعالم والـتــربـيــة الـصــحـيـة

واالتصال.

3.1  - اJــديـريــة الـفــرعــيـة لألخـالقـيــات وآداب مـهــنـة - اJــديـريــة الـفــرعــيـة لألخـالقـيــات وآداب مـهــنـة

الطبsالطبs وتكلف �ا يأتي :
- إعـــداد كل بـــرامج اJـــراقـــبـــة في مـــجـــال أخالقـــيــات
وآداب مــهـــنــة الـــطب واJـــوجـــهــة لـــلــمـــؤســـســات الـــصــحـــيــة
ومهنيي الصـحة في القطاع العمومي واخلاصs بالتعاون

sركزيةJعنية باإلدارة اJصالح اJمع ا
- مـراقبـة كل اJـعـلومـات الـطـبيـة  اJـوجـهة  Jـرتـفقي
 sومهنيي الصحة في إطار أخالقيات وآداب مهنة الطب

- مـــــــراقــــــبــــــة إجــــــراءات جـــــــمع ومـــــــعــــــاجلــــــة وإرســــــال
اJـعطـيـات الـطـبيـة اخلـاصـة باJـرضى في مـجـال أخالقـيات
الــــصـــحــــةs عـــلـى كل مــــســـتــــويـــات مــــنـــظــــومـــة اJــــعـــلــــومـــات

sالصحية
- إقـــامــة  عالقـــات تــنــســـيق وتــعـــاون مع اJــنـــظــمــات
اJــهــنــيــة بــشــأن كل اJــســائـل اJــتــعـلــقــة بــأخـالقــيـات وآداب

sمهنة الطب
- مــراقــبـة نــشــاط اJـرفـق الـعــام اخملــول لـلــمــنـظــمـات

sعنيةJباالتصال مع الهياكل ا sهنيةJا
- اقـتــراح كل تـدبـيــر و/ أو إعـداد كل تـقـريــر يـتـعـلق
بــاJـراقـبـات اJــنـجـزة في مــجـال األخالقـيــات وآداب مـهـنـة

الطب.

2 - مــــديـــريـــة اJـــؤســــســـات االســـتـــشــــفـــائـــيـــة وإصالح- مــــديـــريـــة اJـــؤســــســـات االســـتـــشــــفـــائـــيـــة وإصالح
اJستشفياتsاJستشفياتs  وتكلف �ا يأتي :

- إعـداد واقتراح التـدابير اJوجـهة لتنظـيم الهياكل
sاالستشفائية العمومية واخلاصة وسيرها

- إعــــداد األنــــشــــطــــة والــــبــــرامج اJــــتــــعــــلــــقــــة بــــإصالح
sستشفيات واقتراحها ومتابعتهاJا

- اJشـاركة في حتـديد معـاييـر تخـصيص اJوارد مع
sعنيةJصالح اJا

- الــسـهـر عـلـى الـتـوزيع الـعــادل لـلـوسـائـل والـهـيـاكل
األســـاســيــة والــتـــجــهــيــزات واJـــســتــخـــدمــX قــصــد تـــلــبــيــة
احلــاجــيــات من  الــعالج االســتـشــفــائي وضــمــان تــقـيــيــســهـا

sوتنسيقها ومراقبتها
- تــــــقـــــيـــــيـم كل الـــــنــــــشـــــاطـــــات اJـــــرتـــــبــــــطـــــة بـــــإصالح
اJستشفيـات واتخاذ التدابير الـضرورية لبلوغ األهداف

sقررةJا
- مراقـبة سـير اJـؤسسـات االستـشفـائيـة وتقـييـمها

وإعداد تقارير دورية بشأنها. 

و تضم ثالث (3) مديريات فرعية :

1.2 - اJــديــريــة الــفــرعــيــة لــلــمــؤســســات الــعــمــومــيــة- اJــديــريــة الــفــرعــيــة لــلــمــؤســســات الــعــمــومــيــة

االستشفائيةs االستشفائيةs  وتكلف �ا يأتي :
- تــنــفـيــذ الــنـشــاطــات والـبــرامج اJــرتـبــطــة بـإصالح

 sستشفياتJا
- اقــــتـــراح كـل الـــتــــدابــــيـــر لــــضـــمــــان عــــقـــلــــنـــة ســــيـــر

sخريطة مواقعها Xؤسسات االستشفائية وحتيJا
- اJشـاركـة في حتديـد االحتـياجـات من العالج  ومن

sناسبةJالوسائل االستشفائية ا
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- دراســـة واقـــتـــراح الــــتـــدابـــيـــر اJــــوجـــهـــة لـــتــــنـــظـــيم
عيـادات الـتـولـيـد ومـصـالح أو الـوحـدات اخلـاصـة بـحديـثي

sالوالدة وسيرها
- مــــراقــــبــــة ســـيــــر هــــيــــاكل الــــصــــحــــة ونــــشــــاطــــاتــــهـــا

sومهنييها وجتهيزاتها وتقييمها
- حتديد أ¡اط تنظيم االستشفاء باJنزل.

2.2 - اJـديـريـة الفـرعـيـة لـلـمـؤسـسـات االسـتـشـفـائـية- اJـديـريـة الفـرعـيـة لـلـمـؤسـسـات االسـتـشـفـائـية

اخلاصةsاخلاصةs وتكلف �ا يأتي :
- دراســة واقــتــراح كل الــتــدابــيــر اJــوجــهــة لــضــمــان
تـــرقــيـــة الــهـــيــاكـل االســتـــشــفـــائــيـــة اخلــاصـــة وإدمــاجـــهــا في

sنظومة الوطنية للصحةJا
- تــنــفـيــذ الــنـشــاطــات والـبــرامج اJــرتـبــطــة بـإصالح

 sستشفياتJا
- دراسـة واقتـراح كل الـتـدابـيـر الـتي من شـأنـها أن
تشجّع وحتفّز إنشـاء الهياكل االستشفـائية اخلاصة بشكل
يـــســمح بــتــغـــطــيــة مــتـــوازنــة لالحــتـــيــاجــات ذات األولــويــة

 sللسكان
- اقــتـــراح الـــتــدابـــيــر اJـــوجـــهــة لـــتــأطـــيـــر نــشـــاطــات

sؤسسات والتجهيزات ومهن الصحةJا
- دراســــة مـــطــــابــــقـــة مــــلــــفـــات اعــــتــــمـــاد اJــــؤســــســـات

sتعلقة بهاJاالستشفائية اخلاصة وتسليم االعتمادات ا
-  مـــراقــبــة ســـيــر نـــشــاطــات الـــعالج و�ــارســـة مــهن

الصحة وتقييمها.

3.2 - اJــديــريــة الـــفــرعـيـــة لالســتــعـجـاالتs- اJــديــريــة الـــفــرعـيـــة لالســتــعـجـاالتs وتـكـلف

�ا يأتي :
-  اقـــتــراح الـــتــدابـــيــر اJـــوجــهـــة لــضـــمــان الـــتــنـــظــيم
والــســـيــر اJـــنـــتــظـم لــلـــمــصـــالح  االســـتـــعــجـــالــيـــة الـــطــبـــيــة

sاجلراحية
- اJـشـاركـة في حتـديد ووضع إسـتـراتـيـجيـة الـتـكفل
بـاآلثـار الـنـاجــمـة عن الـنـكـبــات والـكـوارث واحلـوادث بـكل
أنـواعـهـاs ال سيـمـا عـبـر حتـديـد مـخـطط حتـضـيـر ومـواجـهة

sاحلاالت االستثنائية
- اJـشاركـة في إعـداد خريـطة وطـنيـة لالسـتعـجاالت

sوضمان متابعتها وحتيينها
Xـوجــهـة لـتــحـسـJدراسـة واقــتـراح كل الــتـدابـيــر ا -

sصالح االستعجالية وضمان استمرارية العالجJأداء ا
- حتـديـد الـوسـائل الـبشـريـة واJـاديـة Jـصالـح العالج

sاالستعجالي

- دراســــة وتـــنـــظـــيـم واقـــتـــراح الــــتـــدابـــيــــر اJـــوجـــهـــة
Xـناوبة الطبية اجلـراحية في القطاعJا Xلضمان وحتس

sالعمومي واخلاص
- تقييم نشاطات االستعجاالت واJناوبة.

3 - مـديـريـة هــيـــاكـل الــصــحــة الــجـواريـةs- مـديـريـة هــيـــاكـل الــصــحــة الــجـواريـةs وتـكـلف
�ا يأتي :

- دراسـة واقــتـراح وتـنـفــيـذ  كل الـتــدابـيـر الـتي من
شـأنـهـا أن تـشـجّع وحتـفّـز إنـشـاء هـيـاكل الـصـحـة اجلـوارية
بـشـكل يـسـمح بـتـغـطـيـة مـتـوازنـة لالحـتـيـاجـات األسـاسـيـة

sللسكان من العالج
- إعـــــداد مــــخــــطــــطــــات وبــــرامـج الــــعالج الـــــبــــديل عن

sتنقلةJاالستشفاء عبر الوحدات الصحية ا
- إعــداد واقـــتـــراح كل الـــتــدابـــيـــر اJــوجـــهـــة لــضـــمــان
تـــرقــيـــة وإدمــاج الـــطب اخلـــاص في اJـــنــظـــومــة الـــوطــنـــيــة

sللصحة
- حتــديـد كل الــتـدابـيــر الـرامـيــة إلى تـقــيـيس  طـرق
تــنــظــيم وتــســيــيــر هــيــاكل الــصــحــة اجلــواريــة الــعــمــومــيـة

واخلاصة.

: X(2) فرعيت Xو تضم مديريت

1.3 - اJــديـريـة الـفـرعــيـة لـهـيـاكـل  الـصـحـة اجلـواريـة- اJــديـريـة الـفـرعــيـة لـهـيـاكـل  الـصـحـة اجلـواريـة

والعالج باJنزلsوالعالج باJنزلs وتكلف �ا يأتي :
-  مـتــابـعــة تـنــفـيــذ تـنــظـيم نــشـاطــات وسـيـر هــيـاكل

sالصحة اجلوارية العمومية واخلاصة وضمان تقييمها
- اJـــشــــاركــــة في حتــــديــــد االحـــتــــيــــاجــــات الـــصــــحــــيـــة

sاألساسية وضمان تلبيتها
- اقــتــراح كل الــتــدابــيـر اJــوجــهــة لــتـرقــيــة وتــأطــيـر

sالنشاطات الصحية في الهياكل اجلوارية للصحة
- دراسـة مــطـابــقـة مــلـفــات اعـتــمـاد الـهــيـاكـل اخلـاصـة

sتعلقة بهاJللصحة اجلوارية وتسليم االعتمادات ا
-  مـراقبة وتقـييم �ارسـة اJهن والهـياكل اجلوارية

sللصحة
- حتـــديـــد طـــرق تـــنـــظـــيـم الـــعالج بـــاJـــنـــزل ووحـــدات

الصحة اJتنقلة.

2.3 - اJـديـريـة الــفــرعــيــة لـلــطـب الــخـاصs - اJـديـريـة الــفــرعــيــة لـلــطـب الــخـاصs وتـكلف

�ا يأتي :
-  اقـــتــراح الـــتــدابـــيــر الـــهــادفــة لـــتــأطـــيــر نـــشــاطــات

sالهياكل وجتهيزات ومهن الطب اخلاص
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sتنظيم وتقييس نشاطات الطب اخلاص -
- دراسـة مـطـابـقــة مـلـفـات الــهـيـاكل اخلـاصــة لـلـصـحـة

sتعلقة بهاJوتسليم االعتمادات ا
-  مـراقـبة وتـقـيـيـم �ارسـة اJـهـن والـهيـاكـل اخلـاصة

للصحة.

اJـاداJـادّة ة 4 : اJــديـريـة الــعـامــة لـلـصــيـدلــة والـتـجــهـيـزات : اJــديـريـة الــعـامــة لـلـصــيـدلــة والـتـجــهـيـزات
الصحيةsالصحيةs وتكلف �ا يأتي :

- تـــــطـــــويـــــر ســـــيــــــاســـــة الـــــقـــــطـــــاع في مـــــجـــــال اJـــــواد
الصيدالنية واJسـتلزمات الطبية والـتجهيزات الصحية

 sومتابعة ومراقبة تنفيذها
- تـــطـــويـــر الـــســـيـــاســـة اJـــتـــعـــلـــقـــة بـــتـــســـجـــيل اJـــواد
الصيدالنية واJسـتلزمات الطبية والـتجهيزات الصحية

         sصادقة عليها وتقييم تنفيذهاJوا 
- حتــــــديــــــد احلــــــاجــــــيـــــات مـن اJــــــواد الـــــصــــــيــــــدالنــــــيـــــة
واJــســتــلـزمــات الــطـبــيــة والـتــجــهـيــزات الــصـحــيــة وإعـداد

 sوجهة   لضمان ضبطها وتوفرهاJالئمة اJالتدابير ا
- اJـسـاهـمـة في تـرقـيـة ومـتـابـعـة االسـتـثـمـارات في
مــــجــــال اJــــواد الـــصــــيــــدالنــــيــــة واJـــســــتــــلــــزمـــات الــــطــــبــــيـــة

 sوالتجهيزات الصحية
- تــقـيــيم الــتـكــالــيف واJـيــزانــيـات اJــتـعــلــقـة بــاJـواد
الـــصـــيـــدالنـــيــة واJـــســـتـــلـــزمـــات الـــطـــبـــيـــة والـــتـــجـــهـــيــزات

 sالصحية
- دراســـة كل الــتـــدابـــيــر اJـــوجـــهــة لـــضـــمــان تـــنـــظــيم

sال سيما الصيدلية االستشفائية واقتراحها sالصيدلة
- إعــداد سـيــاســة حتـديــد أســعـار اJــواد الــصـيــدالنــيـة
sومتابعتها sستلزمات الطـبية والتجهيزات الصحيةJوا

sعنيةJمع الهياكل والقطاعات الوزارية ا
sضمان توازن في مجال التغطية بالصيدليات  -

- اJــبــادرة بـالــدراســات الــهـادفــة إلى تــقــديـر تــلــبــيـة
حــاجـيــات الـســكـان من اJــواد الـصــيـدالنــيـة واJــسـتــلـزمـات

sالطبية والتجهيزات الصحية وتشجيعها
- تـطــويــر نـظــام إعالم إحــصــائي يــهـدف إلى مــعــرفـة
تــطـــور الــطــلـب والــعـــرض في مــجـــال اJــواد الـــصــيـــدالنــيــة

sستلزمات الطبية والتجهيزات الصحيةJوا
- مـراقــبــة وتــشـكــيل مــلــفـات الــتــرخـيـص لـلــتــجـارب
الـعيـاديـة وجتـارب التـكـافـؤ احليـوي واتـخاذ  كـل التـدابـير

sالكفيلة بترقيتها
- تـــــقــــــيــــــيم األعــــــمـــــال اJــــــنــــــجـــــزة فـي مـــــجــــــال اJـــــواد
الصيدالنية واJسـتلزمات الطبية والـتجهيزات الصحية

وإعداد حصائل عنها.   

: (2) Xو تضم مديريت

1 - مديرية اJواد الصيدالنيةs- مديرية اJواد الصيدالنيةs وتكلف �ا يأتي :
- تــنــفــيــذ اســتـــراتــيــجــيــة الــقـــطــاع في مــجــال اJــواد

 sستلزمات الطبيةJالصيدالنية وا
- حتـديـد وحتــلـيل احلـاجــيـات من اJـواد الـصــيـدالنـيـة

sوجهة لضمان ضبطهاJواقتراح التدابير ا
- وضـع نـــظــــام إعالم إحـــصــــائي يــــهـــدف إلى مــــعـــرفـــة
تــطـــور الــطــلـب والــعـــرض في مــجـــال اJــواد الـــصــيـــدالنــيــة

sستلزمات الطبيةJوا
- اJـــشـــاركـــة في إعـــداد قــائـــمـــة اJـــواد الــصـــيـــدالنـــيــة

sالقابلة للتعويض
- اقـتــراح كل الــتـدابــيـر الـهــادفـة إلـى حتـديــد أسـعـار

sستلزمات الطبيةJواد الصيدالنية واJا
- دراســـة واقـــتـــراح الـــتـــدابـــيـــر اJـــوجـــهـــة إلى ضـــبط

sستلزمات الطبيةJواد الصيدالنية واJاستهالك ا
-  اJـسـاهـمة في تـرقـيـة ومتـابـعة االسـتـثـمارات في

sستلزمات الطبيةJواد الصيدالنية واJمجال ا
- ضــمــان تــوفــر اJــواد الــصــيــدالنــيــة واJــســتــلــزمـات

sالطبية
- تـــنــــظـــيم وحتــــديـــد إجــــراءات تـــســــيـــيــــر ومـــراقــــبـــة

sالصيدليات االستشفائية
sستحضرات الصيدالنيةJإعادة تأهيل ا -

- الـــســـهـــر عـــلى الـــتـــواجـــد اJـــتـــوازن لـــلـــصـــيـــدلـــيــات
sوضمان مراقبتها

- الـــــســــهـــــر عــــلـى احــــتـــــرام إجــــراء الـــــتــــصـــــديق عـــــلى
التجارب العيادية  اخلاصة باألدوية. 

و تضم أربع (4)  مديريات فرعية :

sواد الـصـيدالنـيةJـديـرية الـفـرعيـة لـترقـيـة اJا -sواد الـصـيدالنـيةJـديـرية الـفـرعيـة لـترقـيـة اJ1.1 - ا

وتكلف �ا يأتي :
- تـــــشـــــجـــــيع تـــــرقـــــيـــــة اإلنـــــتـــــاج الـــــوطـــــنـي لـــــلـــــمــــواد

sالصيدالنية
- مــــــتــــــابـــــــعــــــة االســــــتــــــثـــــــمــــــارات فـي مــــــجــــــال اJــــــواد

sستلزمات الطبيةJالصيدالنية وا
- تـسليم رخص اسـتغالل اJؤسـسات اخلاصـة بإنتاج

sستلزمات الطبيةJواد الصيدالنية واJو/ أو توزيع ا
- الـقـيام بـتـفـتيش الـوحـدات اإلنـتـاجيـة ومـؤسـسات

sالتكنولوجيا احليوية وتدقيقها
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- اJــبــادرة بـالــدراســات الــهـادفــة إلى تــقــديـر تــلــبــيـة
حـــــاجـــــيـــــات الـــــســـــكــــان فـي مـــــجـــــال اJـــــواد الـــــصـــــيـــــدالنـــــيــــة

sستلزمات الطبية وتشجيعهاJوا

- دراســة طـــلـــبـــات إجنـــاز جتــارب عـــيـــاديـــة وجتــارب
الــتــكــافـؤ احلــيــوي وإعــداد الــتــراخــيص بــشـأنــهــا ومــتــابــعـة

sسيرها

- مـــتـــابـــعـــة نـــشـــاطـــات جلـــان األخالقـــيـــات اJـــتـــعـــلـــقــة
sبالتجارب العيادية

- اعـــــتــــمـــــاد شـــــركــــات تـــــقــــد© اخلـــــدمـــــات في مـــــجــــال
sالتجارب العيادية

- مـــتــابـــعـــة نـــشــاطـــات الـــيــقـــظـــة بــخـــصـــوص األدويــة
والعتاد الطبي.

sواد الصيدالنيةJديرية الفـرعية لتسجـيل اJا -sواد الصيدالنيةJديرية الفـرعية لتسجـيل اJ2.1 - ا

وتكلف �ا يأتي :

  sواد الصيدالنيةJتسجيل ا -

- إعــداد اJــدونـــات الــوطــنـــيــة لــلـــمــواد الــصـــيــدالنــيــة
 sستلزمات الطبية وحتيينها بصفة دوريةJوا

sإعداد قائمة األدوية األساسية وحتيينها -

- اJصادقة على اJستلزمات الطبية. 

3.1 - اJـــديــــريـــة الــــفـــرعـــيــــة لـــلـــضــــبط والـــنــــشـــاطـــات- اJـــديــــريـــة الــــفـــرعـــيــــة لـــلـــضــــبط والـــنــــشـــاطـــات

التقنيةsالتقنيةs وتكلف �ا يأتي:

- السـهر عـلى احتـرام شروط �ارسـة اJهـنة وضبط
sستلزمات الطبيةJواد الصيدالنية واJسوق ا

- دراسـة واقـتـراح الـتدابـيـر اJـوجـهـة لـضـمـان ضبط
sاالستهالك الصيدالني واالستيراد

- تــقــيــيم ســوق اJــواد الــصــيــدالنــيــة واJــســتــلــزمــات
sالطبية وضمان توفرها

- مـراقــبــة اإلشـهــار والـتــصــديق عـلـى تـرويج اإلعالم
sالطبي الصيدالني

sؤثرات العقلية وتقييمهاJمتابعة استعمال ا -

- تــــســـلــــيم اعــــتـــمــــادات شــــركـــات الــــتــــرويج الــــطـــبي
sXالطبي XندوبJومقررات �ارسة ا

- الـــســـهـــر عـــلى الـــتـــواجـــد اJـــتـــوازن لـــلـــصـــيـــدلـــيــات
ومراقبتها.

sـديــريـة الـفـرعـيـة لــلـصـيـدلـيـة االســتـشـفـائـيـةJا -sـديــريـة الـفـرعـيـة لــلـصـيـدلـيـة االســتـشـفـائـيـةJ4.1 - ا

وتكلف �ا يأتي :

- الـــســـهـــر عـــلى ضـــمـــان تـــوفـــر اJـــواد الـــصـــيـــدالنـــيــة
واJـستلـزمات الـطبيـة في الهـياكل االسـتشفـائيـة وهياكل

sالعالج
- تـــنــــظـــيم وحتــــديـــد إجــــراءات تـــســــيـــيــــر ومـــراقــــبـــة

sالصيدليات االستشفائية
- إعداد اJـدونات االسـتـشفـائيـة للـمـواد الصـيدالنـية
و اJـسـتــلـزمـات الــطـبـيــة حـسب نـوع اJــؤسـسـة واJــصـلـحـة

sوحتيينها
-  تــــرقــــيــــة اJـــــســــتــــحــــضـــــرات االســــتــــشــــفـــــائــــيــــة في

اJؤسسات.

 2 - مديرية التجهيزات الصحيةs  - مديرية التجهيزات الصحيةs وتكلف �ا يأتي :
- حتــــديــــد وحتـــــلــــيل احلـــــاجــــيــــات من الـــــتــــجــــهــــيــــزات

sالصحية
-  اقــــتـــراح وتـــنــــفـــيـــذ الــــتـــدابـــيــــر اJـــوجـــهــــة لـــضـــبط

sاستخدام و/أو استهالك التجهيزات الصحية
sإعداد مدونة التجهيزات الصحية -

- تـطــويــر نـظــام إعالم إحــصــائي يــهـدف إلى مــعــرفـة
تـطـور الـطـلب والـعـرض في مـجال الـتـجـهـيـزات الـصـحـية

sوضمان ضبطها
- اJــــــشــــــاركــــــة فـي حتــــــديــــــد مــــــقــــــايــــــيـس في مــــــجــــــال

sالتجهيزات الصحية واألدوات
- اقــــتـــراح  الـــتــــدابـــيـــر اJــــوجـــهـــة لــــلـــمـــصــــادقـــة عـــلى
الــتـجــهـيــزات الـصــحـيــة واألدوات واJــسـتــهـلــكـات وضــمـان

sتنفيذها
- اJـــــســــــاهـــــمـــــة في حتــــــديـــــد كـــــيـــــفـــــيـــــات الــــــتـــــمـــــوين

sبالتجهيزات الصحية  وصيانتها
- تـشـجيـع ترقـيـة اإلنـتـاج الوطـني من الـتـجـهـيزات

الصحية.

و تضم ثالث (3) مديريات فرعية :

1.2 - اJديريـة الفرعـية لـلمصـادقة عـلى التجـهيزات - اJديريـة الفرعـية لـلمصـادقة عـلى التجـهيزات

الصحيةsالصحيةs وتكلف �ا يأتي :
- اJــــــشـــــاركــــــة فـي حتـــــديــــــد اJــــــقـــــايــــــيـس في مــــــجـــــال

  sالتجهيزات واألدوات الطبية
- اقــــتـــراح  الـــتــــدابـــيـــر اJــــوجـــهـــة لــــلـــمـــصــــادقـــة عـــلى

sالتجهيزات الصحية واألدوات
- إعداد مـدونـة الـتـجـهـيزات الـصـحـيـة والـسـهـر على

sحتيينها
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sتقييم احلاجيات من التجهيزات الصحية -
- تـشـجيـع ترقـيـة اإلنـتـاج الوطـني من الـتـجـهـيزات

sالصحية
- مـــتــابــعــة االســتــثــمــارات فـي مــجــال الــتــجــهــيــزات

sالصحية
- تـسليم رخص اسـتغالل اJؤسـسات اخلاصـة بإنتاج

و/ أو توزيع التجهيزات الصحية.

2.2 - اJــــديــــريـــــة الــــفــــرعــــيــــة لــــلــــضــــبـط  والــــتــــمــــوين- اJــــديــــريـــــة الــــفــــرعــــيــــة لــــلــــضــــبـط  والــــتــــمــــوين

بالتجهيزات الصحيةsبالتجهيزات الصحيةs وتكلف �ا يأتي :
-  تـــســيــيــر بـــرنــامج عــقـــود اســتــيــراد الـــتــجــهــيــزات

sالصحية وضمان متابعته وتقييمه
- ضــمـــان مـــتـــابـــعـــة ســـوق الـــتــجـــهـــيـــزات الـــصـــحـــيــة

sوتقييمه
- تــنـــظـــيم نـــشـــاط تــوزيـع الـــتــجـــهـــيـــزات الــصـــحـــيــة

وضمان متابعته.

3.2 - اJـديــريـة الــفــرعـــيــة لـلــدعــم الـتـقـني - اJـديــريـة الــفــرعـــيــة لـلــدعــم الـتـقـنيs وتـكـلف

�ا يأتي :
- اقــتـراح كل الــتــدابـيــر الـتي مـن شـأنــهـا اJــسـاهــمـة

sفي صيانة التجهيزات الصحية ومتابعتها
- اJـــســاهــمـــة في إعـــداد وانــســجـــام دفــاتـــر الــشــروط
الـتـقنـيـة اJـتعـلـقة بـاقـتنـاء الـتـجهـيـزات الطـبـيةs ال سـيـما
فــيــمــا يــتــعــلق بــاJـواصــفــات الــتــقــنــيــة والـبــنــود اJــتــعــلــقـة

sبالصيانة
- الـســهـر عــلى تـشــكـيـل فـرق تــقـنــيـة مــحـلــيـة تــكـلف

بصيانة التجهيزات على مستوى اJؤسسات الصحية.

اJاداJادّة ة 5 : مـديـريـة الـسـكـانs : مـديـريـة الـسـكـانs وتكلف �ا يأتي :
-  حتــــديـــد األهــــداف واالســــتــــراتــــيـــجــــيــــات  اخلــــاصـــة

 sبالسكان
- الــعـــمل عـــلى إدراج اJــتـــغــيـــرة الــد�ـــوغــرافـــيــة في
االســـتـــراتـــيـــجـــيـــات والــــبـــرامج  الـــقـــطـــاعــــيـــة  لـــلـــتـــنـــمـــيـــة

sاالقتصادية واالجتماعية
- تـــنـــســــيق اخملـــطـــطـــات  الـــقــــطـــاعـــيـــة والـــنـــشـــاطـــات

sنجزة في هذا اجملال ومتابعتها وتقييمهاJا
- اJــسـاهـمـة في حتـسـX مـعـرفــة واقع الـديـنـامـيـكـيـة

sالد�وغرافية ومحدداتها
- اJــــبــــادرة بــــالــــدراســــات والــــتـــــحــــالــــيل واألبــــحــــاث
اJتعلقة بالسـكان وتشجيعها قصـد متابعة وتقييم أفضل

sلألهداف احملددة في هذا اجملال

- تــصــوّر ومــتـابــعــة وتــقـيــيم الــبــرامج الــرامــيـة إلى
حتسـX احلصول عـلى خدمـات نوعيـة للعالجـات في مجال
الــصـــحــة اإلجنــابـــيــة والـــتــنــظـــيم الـــعــائــلـي عــلى اJـــســتــوى

الوطني واحمللي.

و تضم أربع (4) مديريات فرعية :

1 -  اJــديــــريــــة الـــفـــرعــيـــة لـــلــــصــــحـــة اإلنــــجــــابــــيـــة-  اJــديــــريــــة الـــفـــرعــيـــة لـــلــــصــــحـــة اإلنــــجــــابــــيـــة
والـتـنـظـيـم الـعـائـلـيsوالـتـنـظـيـم الـعـائـلـيs وتكلف �ا يأتي :

-  تــــســـــهــــيل احلــــصـــــول عــــلى خــــدمـــــات في الــــصــــحــــة
sنوعيتها Xاإلجنابية والتنظيم العائلي وحتس

-  تـــطـــويـــر مـــكــونـــات الـــصـــحـــة اإلجنـــابـــيــة وتـــدعـــيم
sالعالقة مع التنظيم العائلي

- تـطويـر  آليـات وإجـراءات تسـييـر وتـقيـيم برامج
 sالصحة اإلجنابية وتنفيذها

- دراســة واقـتــراح مــقــايـيـس ومـعــايــيــر حـسن األداء
  sقدمي اخلدماتJ تواصلJالتي تدرج التكوين ا

- حتــديــد ومـتــابــعـة وتــقــيـيـم الـبــرامج ذات األولــويـة
في الــصــحــة اإلجنــابـيــة الــتي تــدرج الــكــشف عن ســرطـان
األعــضـاء الــتـنــاسـلـيــة والـتــكـفل بــعـدم اخلــصـوبــة بـتــطـويـر
نـــشـــاطـــات اJــــســـاعـــدة الـــطــــبـــيـــة عـــلـى اإلجنـــاب والـــصـــحـــة

التناسلية خالل كل مراحل احلياة.

2 - اJـــــديــــريـــــة الــــفـــــرعــــيـــــة لــــلـــــدراســــات واألبـــــحــــاث- اJـــــديــــريـــــة الــــفـــــرعــــيـــــة لــــلـــــدراســــات واألبـــــحــــاث
والتحاليلsوالتحاليلs وتكلف �ا يأتي:

- اJــبــادرة بــالــدراســات والـــتــحــالــيل واألبــحــاث في
 sمجال السكان والد�وغرافيا وتطويرها

- اJــسـاهـمـة في حتـسـX مـعـرفــة واقع الـديـنـامـيـكـيـة
 sالد�وغرافية ومحدداتها

- حتـسـX جـمع اJعـلـومـات ووضع قاعـدة ديـنـاميـكـية
sللمعطيات حول السياسة الوطنية للسكان والتنمية

- تـرقـية اJـبـادالت مـع مـؤسسـات الـتـعـلـيم والـبـحث
sفي مجال الصحة والسكان والتنمية

- ترقية الدراسـات ذات البعد اJتعـدد التخصصات
حول السكان.

3 - اJـــديــــريـــة الــــفـــرعـــيــــة لالســــتـــشــــراف والـــيــــقـــظـــة - اJـــديــــريـــة الــــفـــرعـــيــــة لالســــتـــشــــراف والـــيــــقـــظـــة
الد�وغرافيةsالد�وغرافيةs وتكلف �ا يأتي :

- الــــعـــــمل عــــلـى اJالحـــــظــــة اJــــنــــتـــــظــــمــــة لـــــلــــظــــواهــــر
 sالد�وغرافية واالجتماعية الد�وغرافية اجلديدة

- اJساهمة في وضع وتطوير نظام معلومات خاص
 sبالسكان والتنمية وقاعدة ديناميكية للمعطيات
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 sعلومات الد�وغرافيةJساهمة في نشر اJا -
- إعـداد الـفـرضــيـات واإلسـقـاطـات اخلـاصـة بـالـسـكـان

sستوى الوطني واحملليJمع الهيئات اخملتصة على ا
- ترقية حماية اإلرث الد�وغرافي.

4 - اJـــديــريـــة الـــفــرعـــيــة الســـتــراتـــيـــجــيـــات وبــرامج- اJـــديــريـــة الـــفــرعـــيــة الســـتــراتـــيـــجــيـــات وبــرامج
السكانsالسكانs وتكلف �ا يأتي :

- حتـديد األهـداف واالسـتـراتـيـجـيـات والبـرامج  في
Xمجـال  الـسكـان  بـشـكل دوري بهـدف حتـقيق الـتـوازن ب
sالنمو الد�وغرافي والتنمية االقتصادية واالجتماعية

- تـــرقــيــة اJــقـــاربــة اJــتــعـــددة الــقــطــاعـــات وتــنــســيق
ومـتابـعـة وتـقيـيم الـنـشاطـات اJـنجـزة في هـذا اجملـال على

sستوى الوطني واحملليJا
- اJــســاهــمــة في إدراج الــبــعــد الــســكــاني في بــرامج

sالتنمية
- تــدعـيم نـشــاطـات اإلعالم والــتـربـيــة واالتـصـال في

 sمجال السكان والتنمية
- تـــرقــيـــة الـــشــراكـــة والـــتــعـــاون الـــتــقـــني والـــعـــلــمي

sواردJلتجنيد ا
- اJــــســـاهــــمـــة فـي حتـــديــــد ووضع الــــبـــرامج اخلــــاصـــة

باالحتياجات احمللية للسكان.

اJـاداJـادّة ة 6 :  مـديــريـة الـدراســات والـتــخـطـيطs :  مـديــريـة الـدراســات والـتــخـطـيطs وتـكـلف
�ا يأتي :

- اJـبـادرة بـالـدراسـات والـتـحـقـيـقات واألبـحـاث في
مــجــال الــتــخــطــيط واالســتــثــمــار اخلــاص بــقــطــاع الــصــحـة

sوإعدادها وتنفيذها وتقييمها
- اJــــســـــاهــــمــــة فـي إعــــداد اJــــؤشـــــرات الــــتي تـــــســــمح
بــتـــحـــديــد االحـــتـــيــاجـــات الـــصــحـــيـــة وتــخـــطـــيط الـــوســائل
الالزمة لـلنـشاطـات قصد تـلبـيتـهاs بـالتـعاون مع الـهياكل

sعنيةJا
sاخملططات التوجيهية للقطاع Xإعداد وحتي -

- ضــمــان مــتــابــعـــة تــنــفــيــذ مــشــاريع االســتــثــمــارات
العمومية اJسجلة لصالح قطاع الصحة.

: X(2) فرعيت Xو تضم مديريت

1 -  اJــــــديـــــريــــــة الـــــفــــــرعـــــيــــــة لـــــلــــــدراســـــات وبــــــرامج-  اJــــــديـــــريــــــة الـــــفــــــرعـــــيــــــة لـــــلــــــدراســـــات وبــــــرامج
االستثمارsاالستثمارs وتكلف �ا يأتي :

- الــقـيــام بـالــدراسـات الــنـمـوذجــيـة إلجنــاز مـخــتـلف
مـشــاريع االسـتــثـمــارات اJــتـعــلـقــة بـالــصـحــة  والـتــصـديق

sعليها

- إعداد و/ أو الـتصديـق على دفاتـر األعبـاء اJتعـلقة
بـــإجنــاز وإعــادة تــأهـــيل وجتــهــيـــز اJــؤســســات الـــعــمــومــيــة

sللصحة

- الـــعـــمل عـــلى إجنـــاز والـــتـــصــديـق عـــلى الـــدراســات
 sنشأةJالنموذجية للمساعدة في التحكم في ا

- حتـــيـــX بـــطـــاقـــيــة مـــكـــاتـب الـــدراســـات الـــوطـــنـــيــة
واألجــنــبــيــة اJــتـــخــصــصــة في إجنــاز اJــنــشــآت األســاســيــة

sوجتهيزات قطاع الصحة

- ضـمان مـتـابـعـة اإلجنازات واالقـتـنـاءات في مـجال
الــهـــيــاكل األســـاســيــة والـــوســائل والـــتــجــهـــيــزات لــلـــقــطــاع

sوتقييمها ومراقبتها

- مــسك اJـعــلــومـات اJــتــعـلــقــة �ـشــاريع االســتـثــمـار
sوحتيينها

- إعـــداد بــرامج الـــتــجــهــيـــزات الــســنــويـــة واJــتــعــددة
الـسنـوات ذات الـتـسيـيـر اJـركزي وغـيـر اJـمركـز وضـمان
sعنيةJركزية اJمتابعة إجنازها بالتنسيق مع الهياكل ا

- حتديـد احلـاجيـات من الـتجـهـيزاتs بـالتـنـسيق مع
sصالح والهيئات التابعة للقطاعJا

- إعداد احلصائل اJتعـلقة بتنفـيذ برامج االستثمار
sمدونة عمليات التجهيز Xسجلة وحتيJا

- ضــمــان مـتــابــعــة وتــنــســيق وتــقــيــيم بــرامـج إجنـاز
وتواجد اJنشآت األساسية التابعة للقطاع. 

2 -  اJديرية الفرعية للتخطيطs-  اJديرية الفرعية للتخطيطs وتكلف �ا يأتي :

- إعــداد بــرامج الــتــجــهــيــزات الــســنــويــة  واJــتــعـددة
 sالسنوات اخلاصة بالقطاع

- ضــــمــــان تــــغــــطـــيــــة احلــــاجــــيــــات من الــــتــــجــــهــــيـــزات
اJرتبـطة باJـنشآت األسـاسيـة واقتراح الـتدابيـر اJالئمة

 sلضمان ضبطها وتوفرها

sاقتراح ومتابعة تقييس وسائل وموارد القطاع  -

- إجنـــاز مـــلــفـــات تـــنــمـــيط الـــتـــجــهـــيـــزات الــصـــحـــيــة
sمركزةJووضعها حتت تصرف الهياكل غير ا

- اJـشـاركــة في إعـداد اخلــريـطـة الــصـحــيـة الـوطــنـيـة
sوحتيينها

- الــقـــيــام بـــالــدراســات االســـتــشـــرافــيــة الـــضــروريــة
sلتنمية القطاع

sاقتراح مخطط توجيهي قطاعي للصحة -
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- جــمع اJـعــلـومــات الـتي تــسـمح بــتـقــيـيم احلــاجـيـات
sالصحية وحتليلها واستغاللها

- اقـــتــراح مــخـــطــطـــات تــنــمـــيــة فـي مــجــال الـــصــحــة
بــالــتــعــاون مع الـــهــيــاكل اJــركــزيـــة وغــيــر اJــمــركــزة وكــذا

sعنيةJالهيئات ا
- حتـــديــــد اJـــقـــايــــيس قـــصــــد االســـتــــخـــدام الـــعــــقالني

 sاديةJالية واJللموارد البشرية وا
- اJـشـاركـة في تـقـيـيس الـوسـائل حـسب الـتـخصص

sوالنشاط
- إعـــداد حــصـــيـــلــة الـــنــشـــاطــات اJـــنـــجــزة في مـــجــال

التقييس بصفة دورية.

sـنـازعــات والـتـعـاونJمـديـريــة الـتـنـظــيم وا : sـنـازعــات والـتـعـاونJـادّة ة 7 : مـديـريــة الـتـنـظــيم واJـاداJا
وتكلف �ا يأتي :

- الـقــيـام بـكل دراســات وأشـغـال اإلعـداد والــتـنـسـيق
والــتــلــخـيـص فـيــمــا يـخـص تـطــبــيق الــتـشــريع والــتــنــظـيم
الـــســـاريــX عـــلى الـــنــشـــاطـــات الــتـي يــضـــطـــلع بـــهــا قـــطــاع

sالصحة
 sنازعات للقطاعJضمان متابعة معاجلة قضايا ا -

- إجناز دراسات قانـونية لفائدة قـطاع الصحة  في
sإطار إجناز مهامه

- تــرقـــيـــة ومـــتـــابـــعـــة الــتـــعـــاون الـــثـــنـــائي واJـــتـــعــدد
األطــراف بــالـتــعـاون مع الــهـيــاكل والــهـيــئـات والــقـطــاعـات

 sعنيةJا
- تـــرقـــيــــة ومـــتـــابـــعـــة االتـــفـــاقـــات واالتـــفـــاقـــيـــات مع
الـقـطـاعـات واJـؤسـسـات الــشـريـكـة بـالـتـعـاون مع الـهـيـاكل

sعنيةJا
- ضــمـان مــتــابـعــة تــطـبــيق االتــفـاقــيــات واالتـفــاقـات
الـــدولـــيــة اJـــتـــعـــلـــقـــة بـــالـــقـــطـــاعs بـــالــتـــعـــاون مـع الــهـــيـــاكل

sعنيةJوالقطاعات ا
- ضــــمــــان ســــيــــر الـــلــــجــــنــــة الــــوزاريــــة لــــلــــصــــفــــقـــات
الـــــعـــــمــــومـــــيـــــة والــــســـــهـــــر عــــلـى احــــتـــــرام إجـــــراءات إبــــرام

الصفقات.

وتضم أربع (4) مديريات فرعية :

1 - اJديرية الفرعية للتنظيمs- اJديرية الفرعية للتنظيمs وتكلف �ا يأتي :
- دراسـة مشـاريع الـنصـوص الـواردة من الوزارات

sعنية التابعة للقطاعJاألخرى بالتشاور مع الهياكل ا
- إعــداد وضـــمــان مــتــابــعــة إصــدار وتــوزيع الــنــشــرة

 sكلفة بالصحةJالرسمية للوزارة ا

- تنسيق وضـمان انسجام مشاريع النصوص التي
تـعدها هياكل اإلدارة اJـركزية والسـهر على مطـابقتها مع

 sعمول بهماJالتشريع والتنظيم ا
- صـــيـــاغـــة مـــشــاريـع الــنـــصـــوص اخلـــاصــة بـــالـــقـــطــاع
sعنية لدراستهاJؤسسات والقطاعات اJواقتراحها على ا
- الـسهـر على مـتـابعـة اإلجراءات اخلـاصة بـاJصـادقة
عــلـى الــنـــصـــوص الــتـــشـــريــعـــيــة والـــتـــنــظـــيـــمــيـــة لـــلــقـــطــاع

 sعنيةJبالتعاون مع الهياكل ا  sونشرها
- القـيـام بـالعـمـليـات الـضـرورية لـتـقـنX الـنـصوص

اJعمول بها واخلاصة بقطاع الصحة.

2 - اJـديـــريــة الــفــرعــيــة لـــلــــمـــنـــازعــاتs- اJـديـــريــة الــفــرعــيــة لـــلــــمـــنـــازعــاتs وتـكـلف
�ا يأتي : 

- الــــقــــيــــام ولــــفـــائــــدة الــــوزارة اJــــكــــلــــفــــة بــــالــــصــــحـــة
بـإجــراءات الــدعـاوى الــقـضــائــيـة أمــام اجلــهـات الــقــضـائــيـة

 sاخملتصة
- مـــتـــابـــعـــة قـــضـــايـــا اJـــنـــازعـــات اخلـــاصـــة بـــالـــقـــطــاع

sوضمان معاجلتها في اآلجال احملددة
- ضــمــان تـقــيـيم وحتــلـيـل قـضــايـا اJــنـازعــات بـصــفـة

sدورية
- مـــعـــاجلــة الـــقـــضـــايـــا مـــا قـــبل الـــنـــزاع مع تـــفـــضـــيل
الــطـرق الــبـديــلـة لــتـســويـة الـنــزاعـات فـي إطـار الـتــشـريع

sعمول بهماJوالتنظيم ا
- دراســـة كـل إجـــراء تـــأديــــبي تـــقــــتـــرحه اJــــنـــظـــمـــات
اJــهــنــيــة يــهــدف إلى مــنـع اJــمــارســة و/ أو غــلق هــيــكل أو
sــنــاســبــةJمــؤســســة صـــحــيــة خــاصــة وتــقــتــرح الـــتــدابــيــر ا

sعنيJباالتصال مع الهيكل ا
- دراســـة واقـــتـــراح احلـــلـــول لـــوضـــعـــيـــات الـــنــزاع أو
الــتـنــازع ذات الــصـلــة بــنـشــاط اJـرفـق الـعــام لـلــمــنـظــمـات

sهنيةJا
- اقــــتــــراح كل إجــــراء يــــخـص تــــنــــظــــيم اJــــؤســــســــات
واJـــصـــالح الـــصـــحـــيـــة وســـيـــرهـــا يـــســمـح بـــتـــفـــادي حــدوث

.XرتفقJمنازعات تخص التكفل با

3  - اJديرية الفـرعية للدراسات القانونيةs - اJديرية الفـرعية للدراسات القانونيةs وتكلف
�ا يأتي : 

- القـيـام باألبـحـاث في مجـال الـدراسات الـقـانونـية
والـــفــقـــهــيـــة واالجـــتــهـــاديــة والـــدراســات األخـــرى الــكـــفــيـــلــة
بـــاJـــســـاعـــدة عـــلـى حل اJـــشـــاكل اخلـــاصـــة �ـــرحـــلـــة مـــا قـــبل
الــــتــــنــــازع واJـــنــــازعــــات والــــفـــهـم الــــصـــحــــيح لــــلــــنــــصـــوص

sالقانونية
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- تــــقـــد© اJـــســـاعـــدة واالســــتـــشـــارة  خملـــتـــلـف هـــيـــاكل
sالقطاع في مجال اختصاصها

- الـقـيــام بـأشـغـال الــدراسـات وحتـضـيــر مـلـخص عن
 sكل ملف قصد تسهيل استغالله

sتكوين رصيد وثائقي ضروري لنشاطات القطاع -

- إعداد اقتراحات حـلول تسمح بالقـيام باختيارات
 sرجوةJقانونية مالئمة وفقا لألهداف ا

- اJــســـاهــمـــة في حتـــســـX اJــنـــظــومـــة الـــتــشـــريــعـــيــة
والتنظيمية التي تسير القطاع.

4 - اJديرية الفرعية للتعاونs - اJديرية الفرعية للتعاونs وتكلف �ا يأتي :

- تـــرقــــيـــة الــــتـــعــــاون الـــثــــنـــائي واJــــتـــعــــدد األطـــراف
وحتـــضــيـــر وتــنـــســيق مـــشــاركـــة الــقـــطــاع فـي اجــتـــمــاعــات

sتخصصةJنظمات الدولية واجلهوية اJا

- اJــــشــــاركــــة في إعـــــداد االتــــفــــاقــــات واالتــــفــــاقــــيــــات
الـدولـيـة اJــتـعـلـقـة بـالـقــطـاع في إطـار اإلجـراءات اJـعـمـول

sبها

- مـتــابـعـة تـطـبـيق االتـفـاقـيـات واالتـفـاقـات الـدولـيـة
sتعلقة بنشاطات القطاعJا

- حتـضيـر اJـلفـات الـتـقنـيـة في إطار جلـان مـختـلـطة
 sللتعاون

- وضع حــــيّــــز الــــتــــنــــفــــيــــذ الــــتـــعــــاون والــــتــــبــــادل مع
sماثلةJنظمات واإلدارات األجنبية اJا

- ترقـية الـشراكـة والتـبادل مع اإلدارات والـهيـئات
sالوطنية وحتديد إطارها

- إعـداد احلـصـائل اJتـعـلـقة بـبـرامج الـتعـاون اخلـاصة
بالقطاع.

اJـاداJـادّة ة 8 : مــديـــريــة الـــمــوارد الـــبــشـــريـــةs : مــديـــريــة الـــمــوارد الـــبــشـــريـــةs وتـكـلف
�ا يأتي :

- حتـديـد سـيــاسـة تـنـمـيـة وتـثــمـX اJـوارد الـبـشـريـة
 sللقطاع وتنفيذها

Xـتـعـلـقـة بـالـقـوانJـبـادرة  �ـشـاريع الـنـصـوص اJا -
األساسية Jستخدمي قطاع الصحة واقتراحهاs باالتصال

sركزيةJعنية لإلدارة اJمع الهياكل ا

sوارد البشرية وتقييمهاJمتابعة تسيير ا -

Xالـطـبـيـ XـسـتـخـدمـJتـسـيـيـر بـطـاقـيـات جـمــيع ا -
sللقطاع Xوشبه الطبي

Xاإلداري XـسـتـخـدمـJتسـيـيـر بـطـاقـيات جـمـيع ا  -
sللقطاع Xوالتقني

sXــــســــتــــخــــدمـــJــــشــــاركــــة في تــــقــــيــــيس تــــعــــداد اJا -
sركزيةJعنية لإلدارة اJباالتصال مع الهياكل ا

- الـقــيــام بــكل الــتــدابــيـر الــكــفــيــلــة بـضــمــان تــوفــيـر
ظروف عمل مالئمة وتسيير فعال لعالقات العمل. 

 : X(2) فرعيت Xوتضم مديريت

1 - اJـديرية الفرعـية للمـستخدمX الـطبيX وشبه- اJـديرية الفرعـية للمـستخدمX الـطبيX وشبه
الطبيsXالطبيsX وتكلف �ا يأتي :

- دراســة واقـــتــراحs مــشـــاريع الــنــصـــوص اJــتــعـــلــقــة
بــالــقــوانـــX األســاســيــة لــلــمــســتــخـــدمــX الــطــبــيــX وشــبه
الـطــبـيــX والــفـئــات األخــرى من اJـســتــخـدمــX وبـتــنــظـيم
تــسـيـيـر حـيـاتــهم اJـهـنـيـةs بــاالتـصـال مع الـهـيــاكل اJـعـنـيـة

sركزيةJلإلدارة ا
- اJــــشـــــاركــــة فـي تــــقـــــيــــيـم حــــاجـــــيــــات الـــــقـــــطــــاع من
اJـسـتـخـدمX الـطـبـيـX وشـبه الـطبـيـX والـفـئـات األخرى

sXستخدمJمن ا
- ضــمــان الــتــســيــيــر الــتــقــديــري لــلــتــوظــيـف اخلـاص
باJـستـخدمـX الطـبيـX وشبه الـطبـيX والـفئـات األخرى

 sللقطاع XستخدمJمن ا
Xـــهــنــيــة لــلـــمــســتــخــدمــJضــمــان تــســـيــيــر احلــيــاة ا -

 sللقطاع وتنظيمها وترقيتها Xالطبي
- ضـــمـــان تـــســـيــــيـــر اJـــســـتـــخـــدمــــX األجـــانب الـــذين
�ـــارســون فـي إطــار الــتـــعــاون الـــتــقــنـي تــطــبـــيــقـــا ألحــكــام

 sوقعةJصادق عليها واالتفاقات اJاالتفاقيات ا
Xالـطـبـيـ Xإعـداد بـطــاقـيـة مـركــزيـة لـلـمــسـتـخـدمــ -

وشبه الطبيX والفئات األخرى للقطاع وحتيينها.

Xاإلداريــ Xــديـــريــة الــفــرعــيـــة لــلــمــســـتــخــدمــJا  -Xاإلداريــ Xــديـــريــة الــفــرعــيـــة لــلــمــســـتــخــدمــJ2 -  ا
والتقنيsXوالتقنيsX وتكلف �ا يأتي : 

XـسـتــخـدمـJـشــاركـة في تــقـيـيم احلــاجـيــات من اJا -
 sXوالتقني Xاإلداري

- ضـــمـــان تـــوظـــيف مــــســـتـــخـــدمي اإلدارة اJـــركـــزيـــة
 sوتسييرهم

- ضـــمـــان تـــوظــيـف مـــتــصـــرفـي الــصـــحـــة وتـــســـيـــيــر
 sهنيةJحياتهم ا

Xاإلداريـ Xإعـداد بـطــاقـيـة مـركــزيـة لـلـمـســتـخـدمـ -
والتقنيX للقطاع وحتيينها.
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اJاداJادّة ة 9 : مديرية التكوينs : مديرية التكوينs وتكلف �ا يأتي : 

- إعـــداد مــــخـــطط اســــتـــراتـــيـــجـي لـــلـــتــــكـــوين اخلـــاص
 sبالقطاع وتنفيذه

- حتـــديــد ســـيــاســـة الـــتــكـــوين اخلـــاصـــة �ــســـتـــخــدمي
الـصــحـةs بـالـتــشـاور والـتـعــاون مع الـقـطـاعــات والـهـيـئـات

sعنيةJا

- دراســـــة  اجلـــــدول الـــــتـــــقـــــديـــــري لـــــتـــــكـــــويـن اJــــوارد
الـبــشـريــة الـضـروريــة لـســيـر هـيــاكل الـقــطـاع واقـتــراحـهـا

sعنيةJؤسسات اJبالتعاون مع الهياكل وا

- حتــديــد الــبـرامـج الــقـطــاعــيــة الــســنــويــة واJــتــعـددة
الــسـنــوات لــلـتــكـوين الــكــفـيــلـة بــتـلــبــيـة حــاجـيــات الـقــطـاع

 sواقتراحها وتنفيذها

- الــــعــــمل عــــلى مــــراجــــعــــة بــــرامج الــــتــــكــــوين األولي
واJــتـواصل اJــطـبــقـة عــلى مــسـتــخـدمي الــصـحــة وإثـرائــهـا

 sعنيةJباالتصال مع مؤسسات التكوين ا sبصفة دائمة

- اJشـاركة في حتـديد أ¡ـاط منـاصب العـمل وأ¡اط
التكوين Jستخدمي الصحة. 

 : X(2) فرعيت Xوتضم مديريت

1 -  اJــديـريـة الـــفــرعــيـــة لـلـتــكـوين األوليs-  اJــديـريـة الـــفــرعــيـــة لـلـتــكـوين األوليs وتـكـلف
�ا يأتي :

- إعــداد الــبـرامـج واJــنــاهج والــوســائل الــتــعــلــيــمــيـة
sوضمان مراقبة تنفيذها

sالتصديق على برامج التكوين األولي -

sتقييم احلاجيات من التكوين األولي -

- إعداد مـخـطـطـات الـتـكـوين شـبه الـطـبي الـسـنـوية
 sتعددة السنوات وتنفيذها وتقييمهاJو/ أو ا

-  اقــــتــــراح  كل تــــدبــــيــــر من شــــأنـه حتـــســــX بــــرامج
الــتـكــوين األولـيs بـاالتــصــال مع اJــؤســسـات والــقــطــاعـات

sعنيةJا

- تـسـليـم الشـهـادات ومـعـادالتهـا في مـجـال الـتـكوين
Xالتـابع XسـتخدمـJشبه الطـبي  والفـئات األخـرى من ا

 sلقطاع الصحة

- دراسة طـلبات إنـشاء اJـؤسسات اخلـاصة للـتكوين
Xـســاعــدين الــطـبــيـJشـبـه الـطــبي والــفـئــات األخــرى من ا

sتعلقة بهاJوتسليم االعتمادات ا

- ضـمــان الــوصــايــة الــبــيـداغــوجــيــة عــلى مــؤســسـات
sالتكوين العمومية واخلاصة والتابعة لقطاع الصحة

sعـنيةJباالتـصال مع مؤسـسات التـكوين ا sالقـيام -
بـــــتـــــحـــــســــــX بـــــرامج الــــــتـــــكـــــوين األولـي اJـــــطـــــبــــــقـــــة عـــــلى
اJستـخدمX اJـكلفـX باإلدارة والتـسييـر وإثرائهـا بصفة

دائمة.
2 - اJـديـريــة الـفـرعـيـة لـلــتـكـوين اJـتـواصلs- اJـديـريــة الـفـرعـيـة لـلــتـكـوين اJـتـواصلs وتـكـلف

�ا يأتي :
- حتــديــد احلــاجــيـات فـي مــجـال الــتــكــوين اJــتــواصل
sعنيةJباالتصال مع الهياكل ا sستخدمي قطاع الصحةJ
- الــتــصـــديق عــلى مـــخــطــطـــات الــتــكــويـن اJــتــواصل

 sاخلاصة بالقطاع
- إعـداد مـخـطط الــتـكـوين اJـتــواصل الـسـنـوي و/ أو
 sوتنفيذه وتقييمه sستخدمي القطاعJ تعدد السنواتJا
- تــــقـــــيــــيـم أثــــر الـــــتــــكـــــوين اJـــــتــــواصـل في نـــــوعــــيــــة

اخلدمات.

اJـاداJـادّة ة 10 : مــديـريـة اJـــالــيــــة والـــوســـائــلs : مــديـريـة اJـــالــيــــة والـــوســـائــلs وتـكـلف
�ا يأتي :

- تقـيـيم االحـتيـاجـات من اعتـمـادات تسـيـير اإلدارة
sمركزة التابعة للقطاعJصالح غير اJركزية واJا

- تــنــفــيــذ مــيــزانــيـــة الــتــســيــيــر والــتــجــهــيــز لإلدارة
 sكلفة بالصحةJركزية للوزارة اJا

- إجـراء تـقيـيم لـلـتـسـييـر اJـالي واحملـاسـبي وحتـليل
sاليةJعلومة اJا

- الـــقـــيـــام �ـــراقـــبـــة الـــتـــســـيـــيـــر اJـــالي ومـــحـــاســـبـــة
اJــؤســسـات الــعــمــومــيــة لــلــصــحــة واقــتــراح كل الــتــدابــيـر

 sفاعلية  وجناعة تسييرها Xالهادفة إلى حتس
- ضــمـان مــتـابــعـة الــتـعــاقــد والـتــدابـيــر اJـتــخـذة في

sستشفياتJإطار إصالح ا
- اقـــتـــراح كل الـــتـــدابـــيــــر الـــتي من شـــأنـــهـــا ضـــمـــان

sركزيةJصيانة �تلكات اإلدارة ا
- الـــقــيـــام بــجــرد اJـــمــتـــلــكــات اJـــنــقـــولــة والــعـــقــاريــة

sركزيةJلإلدارة ا
- تسيير الوسائل العامة للوزارة.

: X(2) فرعيت Xوتضم مديريت

1 - اJديـرية الفـرعية لـلميـزانية واحملـاسبةs- اJديـرية الفـرعية لـلميـزانية واحملـاسبةs وتكلف
�ا يأتي :

- مركزة مشاريع ميـزانية تسيير وجتهيز الهياكل
sـــؤســـســــات الـــعـــمــــومـــيـــة الــــتـــابـــعــــة  لـــقـــطــــاع الـــصـــحـــةJوا
ودراســــتـــهــــا وإعـــدادهــــاs بـــاالتــــصـــال مـع مـــصــــالح الـــوزارة

sاليةJكلفة باJا
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sركزيةJضمان تنفيذ ميزانية اإلدارة ا -
- دراسة التـدابير اJـوجهة لتـحسX كـيفيات تـنفيذ

sيزانية واقتراحهاJا
sضمان سير مكتب الصفقات العمومية -

- ضـــمــان مــراقـــبــة تـــنــفــيـــذ اJــيـــزانــيــة واقـــتــراح كل
الـــتــدابــيــر الــتي مـن شــأنــهــا عــقــلــنــة اســـتــعــمــال الــوســائل

sاليةJا
sعلوماتي في احملاسبةJتطبيق النظام ا -

- مــركـزة  وضــعـيـات مــحـاســبـة مـيــزانـيــة الـتـســيـيـر
والتجهيز.

2 - اJديرية الــفـرعــيــة للــوســائـل العامةs- اJديرية الــفـرعــيــة للــوســائـل العامةs وتكلف
�ا يأتي :

sركزيةJتسيير وسائل اإلدارة ا -
- الــســهــر عــلـى حــفظ الــصــحــة وصــيــانــة اJــمــتــلــكــات

sركزيةJنقولة والعقارية لإلدارة اJا
- حتـديـد وتـلـبـيـة احـتـيـاجـات اإلدارة اJـركـزيـة فـيـمـا

sيخص العتاد واللوازم والوسائل من مختلف األنواع
- ضــمـــان الــشــروط اJــاديـــة الــضــروريــة لـــنــشــاطــات

sركزيةJهياكل اإلدارة ا
- ضمان تسـيير أرشيف اإلدارة اJركزية واحملافظة

عليه.

اJـاداJـادّة ة 11 :  مــديـريــة اJــنــظــومــات اإلعالمــيـة واإلعالم :  مــديـريــة اJــنــظــومــات اإلعالمــيـة واإلعالم
اآلليsاآلليs وتكلف �ا يأتي :

- حتـديـد االسـتـراتـيـجـيـة الـوطـنـيـة Jـنـظـومـة اإلعالم
sاخلاصة بقطاع الصحة

- حتديـد أدوات ومنـاهج تنظـيم اJنـظومـة اإلعالمية
 sللصحة

- الـتصـديق عـلى اخملطـطـات التـوجـيهـيـة للـمـنظـومة
sاإلعالمية للصحة

- اJـــبــادرة بــاإلجــراءات اJــتــعــلـــقــة بــتــبــادل وحــمــايــة
sشاركة في إعدادهاJعلومات واJعطيات واJا

- تـــنــســيـق مــخــتـــلف األنــظـــمــة اإلعالمـــيــة الــفـــرعــيــة
للصـحة ذات الصـلة باJـنظـومة الوطـنية لإلعالم  والـسهر

 sعلى انسجامها
- الـعمل على تعـميم استعـمال تكنـولوجيات اإلعالم

sواالتصال
sتطوير شبكة اإلعالم اآللي للقطاع وضمان أمنها -
- حتــــــديـــــــد اخـــــــتــــــيـــــــارات احلـــــــلــــــول فـي اإلعـالم اآللي

الضرورية للقطاع.

: X(2) فرعيت Xو تضم مديريت

1 - اJـــديــــريــــة الـــفــــرعــــيــــة لـــلــــتــــنــــظـــيـم واJـــنــــظــــومـــة- اJـــديــــريــــة الـــفــــرعــــيــــة لـــلــــتــــنــــظـــيـم واJـــنــــظــــومـــة
اإلعالميةsاإلعالميةs وتكلف �ا يأتي :

 sحتديد ووضع أدوات ومناهج التنظيم -
Xحتـديد الدعـائم اإلعالمية وضـمان تداولـها وحتي -

sالبطاقيات
sعلوماتي للقطاعJإعداد اخملطط التوجيهي ا -

- تـصـميم الـتطـبيـقـات اJعـلومـاتـية خملـتلف مـجاالت
sنشاطات القطاع

- تــــطـــويـــر وإجنــــاز الـــبـــرمــــجـــيـــات والــــتـــطـــبــــيـــقـــات
sعلوماتية وفقا للمخطط التوجيهي للقطاعJا

- اJــــســـاهــــمــــة في إعـــداد اخملــــطــــطـــات الــــتـــوجــــيـــهــــيـــة
 sللمؤسسات التابعة للقطاع

- ضــــمـــــان الـــــســـــريــــة وأمـن الـــــبــــرمـــــجـــــيـــــات وإيــــواء
اJعطيات.  

sـــديــــريــــة الــــفـــرعــــيــــة لــــشـــبــــكــــات اإلعالم اآلليJا  -sـــديــــريــــة الــــفـــرعــــيــــة لــــشـــبــــكــــات اإلعالم اآلليJ2 -  ا
وتكلف �ا يأتي :

- إقـــامــــة الـــشــــبـــكـــات احملــــلـــيــــة Jـــؤســــســـات وهــــيـــاكل
sالصحة

- تـــطــويـــر شـــبــكـــة الــربـط بــX مـــؤســســـات الــصـــحــة
 sوالشركاء اآلخرين للقطاع

 sحتديد طرق االلتحاق بالشبكة -
- تــطــويــر إرســال اJــعــلــومــات عــبــر شـبــكــات اإلعالم

sاآللي
- حتــديـــد وإقــامـــة خــطـــة أمن لـــلــشـــبــكـــات الــداخـــلــيــة

sواخلارجية للقطاع
sعطياتJضمان سالمة التجهيزات وا -

- اJـشاركة في إعـداد دفاتر األعبـاء اخلاصة بـالقطاع
واJــتــعــلـــقــة بــاقـــتــنــاء الـــبــرمــجــيـــات وحــزم الــبـــرمــجــيــات

والتصديق عليها.

اJـاداJـادّة ة 12 :  : تـمــارس هـيـاكـل اإلدارة اJـركـزيـة اJـكـلـفــة
بالصحة والسـكـان وإصالح اJستشفـيـاتs كل هيكل فيما
يـخــصهs عــلى هـيــئـات الــقـطــاع ومــؤسـســاتهs الـصالحــيـات
واJــهـــام اJــســـنـــدة إلــيــهــا فـي إطــار األحــكــام الـــتــشــريــعــيــة

والتنظيمية اJعمول بها.

اJاداJادّة ة 13 :  :  يـحدد تـنـظيم اإلدارة اJـركـزية في وزارة
sــســـتــشـــفــيـــات في مـــكــاتبJالـــصــحـــة والــســـكــان وإصـالح ا
بـــقـــــرار مـــشــــتـــرك بــــX وزيـــر اJــــالـــيـــــة ووزيـــر الــــصـــحـــة
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والـــســـكـــان وإصــالح اJــســـتـــشـــفـــيــات والـــســـلـــطــة اJـــكـــلـــفـــة
بالوظيفـة العموميـة في حدود مكتبX (2) إلى أربعة (4)

مكاتب لكل مديرية فرعية.

اJـاداJـادّة ة 14 :  : تـــلــغـى أحــكـــام اJــرســـوم الـتــنــفــيـذي رقم
05-428 اJـؤرخ في 5 شـوال عـام 1426 اJـوافق 7 نـوفــمـبـر

سنة 2005 واJذكور أعاله.

اJاداJادّة ة 15 : : ينشر هـذا اJرسوم في اجلريـدة الرّسميّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـرّر بــاجلــزائـر في 25 ذي احلــجّــة عـام  1432 اJـوافق
21 نوفمبر سنة 2011.

أحمد أويحيىأحمد أويحيى

مراسيم فرديمراسيم فرديّة
مـــــرســــوم رئــــاسـيمـــــرســــوم رئــــاسـيّ مــــؤر مــــؤرّخ في خ في 28  ذي الـــــقــــعـــــدة عـــــام   ذي الـــــقــــعـــــدة عـــــام 1432
اJوافق اJوافق 26  أكتوبر سنة   أكتوبر سنة s2011 يتضمs يتضمّن إنهاء مهامن إنهاء مهام
نـائـب  مـديـر في اJـديــريـة الـعـامنـائـب  مـديـر في اJـديــريـة الـعـامّــة إلدارة الـسـجـونــة إلدارة الـسـجـون

وإعادة اإلدماج بوزارة العدل.وإعادة اإلدماج بوزارة العدل.
ـــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـــرســـوم رئــاسـيّ مــؤرّخ في 28 ذي الـــقـــعــدة
عام 1432 اJوافق 26 أكتوبر سنة 2011 تنهى مهام السّيد
مــراد قـيـشحs بــصـفـتـه نــائب مــديــر لـتـطـبــيق الـعـقـوبـات
في اJــــديــــريـــة الــــعــــامّـــة إلدارة الــــســــجـــون وإعــــادة اإلدمـــاج

بوزارة العدلs إلعادة إدماجه في رتبته األصلية.
ـــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــ

مـــــرســــوم رئــــاسـيمـــــرســــوم رئــــاسـيّ مــــؤر مــــؤرّخ في خ في 28  ذي الـــــقــــعـــــدة عـــــام   ذي الـــــقــــعـــــدة عـــــام 1432
اJوافق اJوافق 26  أكتوبر سنة   أكتوبر سنة s2011 يتضمs يتضمّن إنهاء مهامن إنهاء مهام

قــاض.قــاض.
ـــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـــرســـوم رئــاسـيّ مــؤرّخ في 28 ذي الـــقـــعــدة
عام 1432 اJوافق 26 أكتوبر سنة 2011 تنهى مهام السّيد
sـلحJا Xبـصـفـته قــاضـيـا في مـحــكـمـة عـ sابـراهـيم بـوحلــيـة

إلحالته على التّقـاعد.
ـــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــ

مـــــرســــوم رئــــاسـيمـــــرســــوم رئــــاسـيّ مــــؤر مــــؤرّخ في خ في 28  ذي الـــــقــــعـــــدة عـــــام   ذي الـــــقــــعـــــدة عـــــام 1432
اJوافق اJوافق 26  أكتوبر سنة   أكتوبر سنة s2011 يتضمs يتضمّن إنهاء مهامن إنهاء مهام

اJدير اجلهوي للضرائب بوهران.اJدير اجلهوي للضرائب بوهران.
ـــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـــرســـوم رئــاسـيّ مــؤرّخ في 28 ذي الـــقـــعــدة
عام 1432 اJوافق 26 أكتوبر سنة 2011 تنهى مهام السّيد
sبـصفته مديـرا جهويا لـلضرائب بوهران sعـبد الله ساعد

إلحالته على التّقـاعد.

مـــــرســــوم رئــــاسـيمـــــرســــوم رئــــاسـيّ مــــؤر مــــؤرّخ في خ في 28  ذي الـــــقــــعـــــدة عـــــام   ذي الـــــقــــعـــــدة عـــــام 1432
اJوافق اJوافق 26  أكتوبر سنة   أكتوبر سنة s2011 يتضمs يتضمّن إنهاء مهامن إنهاء مهام

نائب مدير في اJديرية العامنائب مدير في اJديرية العامّة للجمارك.ة للجمارك.
ـــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـــرســـوم رئــاسـيّ مــؤرّخ في 28 ذي الـــقـــعــدة
عام 1432 اJوافق 26 أكتوبر سنة 2011 تنهى مهام السّيد
أحــمـد مــعـاشــةs بـصــفـته نــائب مــديـر لــلـفــرق في اJـديــريـة

العامّة للجماركs إلعادة إدماجه في رتبته األصلية.
ـــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــ

مـــــرســــوم رئــــاسـيمـــــرســــوم رئــــاسـيّ مــــؤر مــــؤرّخ في خ في 28  ذي الـــــقــــعـــــدة عـــــام   ذي الـــــقــــعـــــدة عـــــام 1432
اJوافق اJوافق 26  أكتوبر سنة   أكتوبر سنة s2011 يتضمs يتضمّن إنهاء مهامن إنهاء مهام
مكلمكلّف بالتفتـيش في اJفتشية اجلهـوية للمفتشيةف بالتفتـيش في اJفتشية اجلهـوية للمفتشية

العامالعامّـة للماليـة للماليّة باألغواط.ة باألغواط.
ـــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـــرســـوم رئــاسـيّ مــؤرّخ في 28 ذي الـــقـــعــدة
عام 1432 اJوافق 26 أكتوبر سنة 2011 تنهى مهام السّيد
عـبـد الـــرحـمـان مـحـمـــوديs بـصـفـتــه مـكــلّــفـا بـالـتـفـتــيش
في اJـــفــتـــشــيـــة اجلــهـــويـــة لــلـــمــفـــتــشـــيــة الـــعــامّـــة لــلـــمــالـــيّــة

باألغواطs إلحالته على التّقـاعد.
ـــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــ

مـــــرســــوم رئــــاسـيمـــــرســــوم رئــــاسـيّ مــــؤر مــــؤرّخ في خ في 28  ذي الـــــقــــعـــــدة عـــــام   ذي الـــــقــــعـــــدة عـــــام 1432
اJوافق اJوافق 26  أكتوبر سنة   أكتوبر سنة s2011 يتضمs يتضمّن إنهاء مهامن إنهاء مهام

نائبة مدير بوزارة الطاقة واJناجم.نائبة مدير بوزارة الطاقة واJناجم.
ـــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـــرســـوم رئــاسـيّ مــؤرّخ في 28 ذي الـــقـــعــدة
عــــام 1432 اJــــوافق 26 أكــــتــــوبـــر ســــنـــة 2011 تــــنــــهى مــــهـــام
الـسّـيـدة نـــورة زواويs بـصــفـتـهـا نـائـبـــة مــديـــر لـلـتـحــكم
فـي الـــطـــاقـــــة بـــوزارة الـــطــــاقـــــة واJـــنــــــاجمs لـــتــــكـــلـــيــــفـــهـــا

بوظيفــة أخــرى.



27 ذو احلج ذو احلجّة عام  ة عام  1432 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 2263
23 نوفمبر  سنة  نوفمبر  سنة  2011 م م

مـــــرســــوم رئــــاسـيمـــــرســــوم رئــــاسـيّ مــــؤر مــــؤرّخ في خ في 28  ذي الـــــقــــعـــــدة عـــــام   ذي الـــــقــــعـــــدة عـــــام 1432
اJوافق اJوافق 26  أكتوبر سنة   أكتوبر سنة s2011 يتضمs يتضمّن إنهاء مهامن إنهاء مهام

مديرين لألشغال العمومية في الواليات.مديرين لألشغال العمومية في الواليات.
ـــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـــرســـوم رئــاسـيّ مــؤرّخ في 28 ذي الـــقـــعــدة
عــــام 1432 اJــــوافق 26 أكــــتــــوبـــر ســــنـــة 2011 تــــنــــهى مــــهـــام
الـــــسّـــــــادة اآلتــــــيـــــة أســـــمــــــــاؤهم بـــــصـــــفــــتـــــــهـم مــــديــــــــرين
لـألشــغـــــال الــعـــمــومــيـــة في الــواليــات اآلتــيـــةs لــتــكـــلــيــفــهم

بـوظـائف أخــرى :

sديةJفي والية ا sموسى صالة -

sفي والية بومرداس sعز الدين خناقة -

- نور الدين بوبعةs في والية ميلة.
ـــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــ

مـــــرســــوم رئــــاسـيمـــــرســــوم رئــــاسـيّ مــــؤر مــــؤرّخ في خ في 28  ذي الـــــقــــعـــــدة عـــــام   ذي الـــــقــــعـــــدة عـــــام 1432
اJوافق اJوافق 26  أكتوبر سنة   أكتوبر سنة s2011 يتضمs يتضمّن إنهاء مهامن إنهاء مهام

نائبة مدير بوزارة التجارة.نائبة مدير بوزارة التجارة.
ـــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـــرســـوم رئــاسـيّ مــؤرّخ في 28 ذي الـــقـــعــدة
عــــام 1432 اJــــوافق 26 أكــــتــــوبـــر ســــنـــة 2011 تــــنــــهى مــــهـــام
الـسّـيــدة فـريـدة غــزاليs بـصـفــتـهـا نــائـبـة مــديـر لـعــمـلـيـات
اJـــيـــزانـــيــة واحملـــــاســـبـــة بـــوزارة الـــتـــجــــارةs لـــتـــكـــلـــيـــفـــهــا

بوظيفــة أخــرى.
ـــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــ

مـــــرســــوم رئــــاسـيمـــــرســــوم رئــــاسـيّ مــــؤر مــــؤرّخ في خ في 28  ذي الـــــقــــعـــــدة عـــــام   ذي الـــــقــــعـــــدة عـــــام 1432
اJوافق اJوافق 26  أكتوبر سنة   أكتوبر سنة s2011 يتضمs يتضمّن إنهاء مهامن إنهاء مهام

مديرين بوزارة التمديرين بوزارة التّجـارة.جـارة.
ـــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـــرســـوم رئــاسـيّ مــؤرّخ في 28 ذي الـــقـــعــدة
عــــام 1432 اJــــوافق 26 أكــــتــــوبـــر ســــنـــة 2011 تــــنــــهى مــــهـــام
الــسّـــيــدة والــسّــيــد اآلتـي اســمــاهــمـــا بــصــفــتــهـــمــا مــديــرين

بوزارة التّجارةs لتكليف كل منهما بوظيفة أخـرى :

- حـــســــيـــنـــــــة جـــــادونs مـــديــــــرة مــــراقــــبـــــة اجلــــودة
sوقـمــع الـغش

- عـــــــبــــــــد احلــــــــكـــــــيـم زبــــــــيـــــــريs مــــــــديـــــــر الــــــــدّراســـــــات
واالستكشاف واإلعالم االقتصادي.

مـــــرســــوم رئــــاسـيمـــــرســــوم رئــــاسـيّ مــــؤر مــــؤرّخ في خ في 28  ذي الـــــقــــعـــــدة عـــــام   ذي الـــــقــــعـــــدة عـــــام 1432
اJوافق اJوافق 26  أكتوبر سنة   أكتوبر سنة s2011 يتضمs يتضمّن إنهاء مهامن إنهاء مهام
عــــمــــيــــــد كــــلــــــيــــة اآلداب والــــعــــلــــــوم اإلنـــــســــانــــــيــــةعــــمــــيــــــد كــــلــــــيــــة اآلداب والــــعــــلــــــوم اإلنـــــســــانــــــيــــة
بــجــامــعـــة األمــيــر عــبــد الــقــادر لــلــعــلــوم اإلسالمــيـةبــجــامــعـــة األمــيــر عــبــد الــقــادر لــلــعــلــوم اإلسالمــيـة

بقسنطينـة.بقسنطينـة.
ـــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـــرســـوم رئــاسـيّ مــؤرّخ في 28 ذي الـــقـــعــدة
عـام 1432 اJـوافق 26 أكــتــوبــر ســنـة 2011 تـنــهىs ابــتـــداء
sمـــهـــام الـــسّـــيـــد أحـــمـــد صــاري s2011 من 6 فـــبـــرايـــر ســـنـــة
بـــصـــفـــتـه عـــمـــيـــدا لـــكـــلــــيـــة اآلداب والـــعـــلـــــوم اإلنـــســـانـــيـــة
بــــجــــامــــعــــــة األمــــيـــــر عــــبــــد الــــقــــادر  لــــلــــعـــــلــــوم اإلسالمــــيــــة

بقسنطينةs بسبب إلـغاء الهيكـل.
ـــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــ

مـــــرســــوم رئــــاسـيمـــــرســــوم رئــــاسـيّ مــــؤر مــــؤرّخ في خ في 28  ذي الـــــقــــعـــــدة عـــــام   ذي الـــــقــــعـــــدة عـــــام 1432
اJوافق اJوافق 26  أكتوبر سنة   أكتوبر سنة s2011 يتضمs يتضمّن إنهاء مهامن إنهاء مهام
مــديـــر دراســات بــوزارة الــبـــريــد وتــكــنـــولــوجــيــاتمــديـــر دراســات بــوزارة الــبـــريــد وتــكــنـــولــوجــيــات

اإلعالم واالتصـال.اإلعالم واالتصـال.
ـــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـــرســـوم رئــاسـيّ مــؤرّخ في 28 ذي الـــقـــعــدة
عام 1432 اJوافق 26 أكتوبر سنة 2011 تنهى مهام السّيد
عـــمـــــار بـن سي ســــعـــيـــدs بــــصـــفــــتــه مــــديـــرا لــــلـــدّراســـــات
sبـــوزارة الــبـــــريـــد وتـــكـــنـــولـــوجـــيــات اإلعـالم و االتـــصــــال

إلحالتـه على التّقـاعـد.
ـــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــ

مـــــرســــوم رئــــاسـيمـــــرســــوم رئــــاسـيّ مــــؤر مــــؤرّخ في خ في 28  ذي الـــــقــــعـــــدة عـــــام   ذي الـــــقــــعـــــدة عـــــام 1432
اJوافق اJوافق 26 أكتـوبر سنة  أكتـوبر سنة s2011 يتضـمs يتضـمّن إنهـاء مهامن إنهـاء مهام

مفتش بوزارة االتصـال.مفتش بوزارة االتصـال.
ـــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـــرســـوم رئــاسـيّ مــؤرّخ في 28 ذي الـــقـــعــدة
عام 1432 اJوافق 26 أكتوبر سنة 2011 تنهى مهام السّيد
sبــصــفـته مــفــتــشـا بــوزارة االتــصـال sعــبـد الــله بـن سـبــتي

إلحالتـه على التّقـاعد.
ـــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــ

مـــــرســــوم رئــــاسـيمـــــرســــوم رئــــاسـيّ مــــؤر مــــؤرّخ في خ في 28  ذي الـــــقــــعـــــدة عـــــام   ذي الـــــقــــعـــــدة عـــــام 1432
اJوافق اJوافق 26 أكتـوبر سنة  أكتـوبر سنة s2011 يتضـمs يتضـمّن إنهـاء مهامن إنهـاء مهام
مـديـر دراسـات لـقـسم تـقـنـيـات الـتـحـلـيل والـرقـابـةمـديـر دراسـات لـقـسم تـقـنـيـات الـتـحـلـيل والـرقـابـة

�جلس احملـاسبـة.�جلس احملـاسبـة.
ـــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـــرســـوم رئــاسـيّ مــؤرّخ في 28 ذي الـــقـــعــدة
عام 1432 اJوافق 26 أكتوبر سنة 2011 تنهى مهام السّيد
خـالــد بـشـــانs بـصــفـتـه مـديــرا لـلــدّراسـات لــقـسم تــقـنــيـات
الــــتـــحـــلـــيـل والـــرقـــابـــة �ــــجـــلس احملــــاســـبـــةs إلحـــالــــته عـــلى

التّقــاعـد.



23 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 63 27 ذو احلج ذو احلجّة عام  ة عام  1432 هـ هـ
23 نوفمبر  سنة   نوفمبر  سنة  2011 م م

مـــــرســــوم رئــــاسـيمـــــرســــوم رئــــاسـيّ مــــؤر مــــؤرّخ في خ في 28  ذي الـــــقــــعـــــدة عـــــام   ذي الـــــقــــعـــــدة عـــــام 1432
Xن تــعــيــXيــتــضــمّن تــعــيــ sيــتــضــم s2011 ــوافق 26 أكــتـــوبــر ســـنــة  أكــتـــوبــر ســـنــةJــوافق اJا
نــائـبـــة مـديــــر فـي اJــفـتـشـــيـة الـعـــامنــائـبـــة مـديــــر فـي اJــفـتـشـــيـة الـعـــامّـــة لـلـمـالــيـــة لـلـمـالــيّـةـة

بـوزارة اJالـيبـوزارة اJالـيّة.ة.
ـــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـــرســـوم رئــاسـيّ مــؤرّخ في 28 ذي الـــقـــعــدة
عـام 1432 اJــوافق 26 أكــتــوبــر ســنـة 2011 تـــعــيّن الــسّــيــدة
فـــريــدة غــــزاليs نــائـبــة مـديــــر لـلـمـيـزانـــيـة واحملــاسـبــة

في اJفتشية العامّة للماليّة بوزارة اJاليّة.
ـــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــ

مـــــرســــوم رئــــاسـيمـــــرســــوم رئــــاسـيّ مــــؤر مــــؤرّخ في خ في 28  ذي الـــــقــــعـــــدة عـــــام   ذي الـــــقــــعـــــدة عـــــام 1432
Xن تــعــيــXيــتــضــمّن تــعــيــ sيــتــضــم s2011 ــوافق 26 أكــتـــوبــر ســـنــة  أكــتـــوبــر ســـنــةJــوافق اJا

نائبة مدير بوزارة الطاقة واJناجم.نائبة مدير بوزارة الطاقة واJناجم.
ـــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـــرســـوم رئــاسـيّ مــؤرّخ في 28 ذي الـــقـــعــدة
عـام 1432 اJــوافق 26 أكــتــوبــر ســنـة 2011 تـــعــيّن الــسّــيــدة
نورة زواويs نائبة مديـر للفعالية الطاقوية في اJديرية

العامّة للطاقة بوزارة الطاقة واJناجم.
ـــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــ

مـــــرســــوم رئــــاسـيمـــــرســــوم رئــــاسـيّ مــــؤر مــــؤرّخ في خ في 28  ذي الـــــقــــعـــــدة عـــــام   ذي الـــــقــــعـــــدة عـــــام 1432
Xن تــعــيــXيــتــضــمّن تــعــيــ sيــتــضــم s2011 ــوافق 26 أكــتـــوبــر ســـنــة  أكــتـــوبــر ســـنــةJــوافق اJا

مديرين لألشغال العمومية في الواليات.مديرين لألشغال العمومية في الواليات.
ـــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـــرســـوم رئــاسـيّ مــؤرّخ في 28 ذي الـــقـــعــدة
عــام 1432 اJــوافق 26 أكــتـــوبــر ســـنــة 2011 يـــعـــيّن الـــسّــادة
اآلتــــيــة أســمـــــاؤهــم مــديــــرين لـألشــغـــــال الــعــمـــومــــــيـة

فــي الواليات اآلتــية :

sفي والية سطيف sموسى صالة -

sديةJفي والية ا sنور الدين بوبعة -

- عز الدين خناقةs في والية ميلة.
ـــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــ

مـــــرســــوم رئــــاسـيمـــــرســــوم رئــــاسـيّ مــــؤر مــــؤرّخ في خ في 28  ذي الـــــقــــعـــــدة عـــــام   ذي الـــــقــــعـــــدة عـــــام 1432
Xن تــعــيــXيــتــضــمّن تــعــيــ sيــتــضــم s2011 ــوافق 26 أكــتـــوبــر ســـنــة  أكــتـــوبــر ســـنــةJــوافق اJا

مديرين بوزارة التمديرين بوزارة التّجـارة.جـارة.
ـــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـــرســـوم رئــاسـيّ مــؤرّخ في 28 ذي الـــقـــعــدة
عـام 1432 اJــوافق 26 أكــتــوبــر ســنـة 2011 تـــعــيّن الــسّــيــدة

والسّيد اآلتي اسماهما مديرين بوزارة التّجارة :

- حـــســـيـــنـــة جـــادونs مــديـــرة لـــلـــتـــنـــظــــيـم والـــشــؤون
sالقانونـية

- عــبـــد احلـــكــــيم زبـــيـــريs مــديـــرا Jـــتـــابــعـــة وتـــرقـــيــة
اJبادالت التّجاريـة.

ـــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــ

مـــــرســــوم رئــــاسـيمـــــرســــوم رئــــاسـيّ مــــؤر مــــؤرّخ في خ في 28  ذي الـــــقــــعـــــدة عـــــام   ذي الـــــقــــعـــــدة عـــــام 1432
Xن تــعــيــXيــتــضــمّن تــعــيــ sيــتــضــم s2011 ــوافق 26 أكــتـــوبــر ســـنــة  أكــتـــوبــر ســـنــةJــوافق اJا

األمX العاماألمX العامّ جلامعة تلمسان. جلامعة تلمسان.
ـــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـــرســـوم رئــاسـيّ مــؤرّخ في 28 ذي الـــقـــعــدة
عــام 1432 اJــوافق 26 أكــتـــوبــر ســـنــة 2011 يــعـــيّن الـــسّــيــد

عبــد احلفيظ قطايةs أمينا عاما جلامعة تلمسان.
ـــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــ

مــرســـومــان رئـــاســيمــرســـومــان رئـــاســيّــان مـــؤرــان مـــؤرّخــان في خــان في 28  ذي الــقـــعــدة عـــام  ذي الــقـــعــدة عـــام
1432 اJــوافق  اJــوافق 26 أكـــتــوبــر ســنــة  أكـــتــوبــر ســنــة s2011 يـــتــضــمs يـــتــضــمّــنــانــنــان

.Xنائبي مدير بجامعت Xتعي.Xنائبي مدير بجامعت Xتعي
ـــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـــرســـوم رئــاسـيّ مــؤرّخ في 28 ذي الـــقـــعــدة
عــام 1432 اJــوافق 26 أكــتـــوبــر ســـنــة 2011 يــعـــيّن الـــسّــيــد
عــــبــــــد احلـــفــــيـظ هاللs نــــائب مــــديــــر مـــكــــلّــــفــــا بــــالـــعـالقـــات
اخلارجـيّـة والـتـعـاون والـتنـشـيط واالتـصـال والـتـظـاهرات

العلمية بجامعة األغواط.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـــرســـوم رئــاسـيّ مــؤرّخ في 28 ذي الـــقـــعــدة
عــام 1432 اJــوافق 26 أكــتـــوبــر ســـنــة 2011 يــعـــيّن الـــسّــيــد
كـمال حدوشs نـائب مديـر مكـلّفـا بالتـنمـية واالسـتشراف

والتوجيه بجامعة تيارت.
ـــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــ

مــراســيـم رئـاســيمــراســيـم رئـاســيّـة مــؤرخــة في ـة مــؤرخــة في 28  ذي الـقــعـدة عــام   ذي الـقــعـدة عــام 1432
Xن تــعــيــXتــتــضــمّن تــعــيــ sتــتــضــم s2011 ــوافق 26 أكــتـــوبــر ســـنــة  أكــتـــوبــر ســـنــةJــوافق اJا

عمـداء كليـات باجلامعات.عمـداء كليـات باجلامعات.
ـــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـــرســـوم رئــاسـيّ مــؤرّخ في 28 ذي الـــقـــعــدة
عـام 1432 اJــوافق 26 أكــتــوبــر ســنـة 2011 تـــعــيّن الــسّــيــدة
خـــلـــوجـــة مـــغــربـيs عـــمــيـــدة لـــكـــلـــيـــة الــعـــلـــوم االقـــتـــصـــاديــة

والتّجارية وعلوم التسيير بجامعة بجاية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـــرســـوم رئــاسـيّ مــؤرّخ في 28 ذي الـــقـــعــدة
عــام 1432 اJــوافق 26 أكــتـــوبــر ســـنــة 2011 يــعـــيّن الـــسّــيــد
عــــبـــــد الــــعــــــزيــــــز أمــــقــــــرانs عــــمــــيــــدا لــــكــــلــــــيــــة الــــعــــلـــوم
االقــتــصــاديــة والــتّــجــاريـــة وعـلــــوم الــتــســيــيــر بــجــامــعــــة

تيــزي وزو.
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�ــوجب مـــرســـوم رئــاسـيّ مــؤرّخ في 28 ذي الـــقـــعــدة
عــام 1432 اJــوافق 26 أكــتـــوبــر ســـنــة 2011 يــعـــيّن الـــسّــيــد
مــحـمـد بـراهــيم صـاحليs عـمــيـدا لـكـلــيـة الـعـلــوم اإلنـسـانـيـة

واالجتماعية بجامعة تيزي وزو.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـــرســـوم رئــاسـيّ مــؤرّخ في 28 ذي الـــقـــعــدة
عــام 1432 اJــوافق 26 أكــتـــوبــر ســـنــة 2011 يــعـــيّن الـــسّــيــد
الـطـاهـر بـلـعـيـورs عـمـيـدا لـكـلـيـة اآلداب والـلـغـات والـعـلـوم

االجتماعية بجامعـة جيجـل.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـــرســـوم رئــاسـيّ مــؤرّخ في 28 ذي الـــقـــعــدة
عــام 1432 اJــوافق 26 أكــتـــوبــر ســـنــة 2011 يــعـــيّن الـــسّــيــد
مـــحـــمــــد خـــمـــاجــــــةs عـــمــــيـــدا لـــكـــلـــــيـــة عـــلــــــوم اJـــهـــنـــــدس

بجامعـــة قسنطينـة.
ـــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــ

مــرســـومــان رئـــاســيمــرســـومــان رئـــاســيّــان مـــؤرــان مـــؤرّخــان في خــان في 28  ذي الــقـــعــدة عـــام  ذي الــقـــعــدة عـــام
1432 اJــوافق  اJــوافق 26 أكـــتــوبــر ســنــة  أكـــتــوبــر ســنــة s2011 يـــتــضــمs يـــتــضــمّــنــانــنــان

التالتّعيX بوزارة السياحة والصعيX بوزارة السياحة والصّناعة التقليدية.ناعة التقليدية.
ـــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـــرســـوم رئــاسـيّ مــؤرّخ في 28 ذي الـــقـــعــدة
عـام 1432 اJـوافق 26 أكـتـوبـر سـنة 2011 تـعـيّن الـسّـيـدتان
و الــــــسّــــــادة اآلتــــــيــــــة أســــــمــــــاؤهـم بــــــــوزارة الــــــســــــيــــــاحــــــــة

والصّناعــة التقليديــة :
- عـــــبــــــد الـــــرؤوف خـــــالـفs مـــــديـــــرا لــــــتـــــقـــــيـــــيـم ودعم

sشـاريـع السياحـيةJا
sنائبة مدير للدّراسات sزكية قصباجي -

- مـــــصـــــطـــــفـى لـــــراشـــــيـشs نـــــائب مـــــديــــــر لـــــلـــــضـــــبط
sراقبةJوا

- أســـــمــــاء حــــيـــــاة نــــاجـيs نــــائــــبـــــة مــــديــــر لـــــلــــشــــؤون
sنازعاتJالقانونية وا

- توفيق بوزوايدs نائب مدير للوسائل العامّـة.

�ــوجب مـــرســـوم رئــاسـيّ مــؤرّخ في 28 ذي الـــقـــعــدة
عـام 1432 اJـوافق 26 أكـتـوبـر سـنة 2011 تـعـيّن الـسّـيـدتان
والـسيّد اآلتيـة أسماؤهم نـوّاب مديرين بوزارة الـسياحة

والصّناعة التقليدية :
sاليّةJنائبة مدير للمحاسبة وا sسعاد شنوف -

- ربــــــيــــــعــــــة زخــــــمـيs نـــــائــــــبــــــة مــــــديــــــر لــــــلــــــدّراســـــات
sاالقتصـاديــة

- جــمــال عــلــيــلـيs نــائب مــديـــر لــتـــثــمــX اســتــعــمــال
اJيــاه احلمويـة.

ـــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــ

مـــــرســــوم رئــــاسـيمـــــرســــوم رئــــاسـيّ مــــؤر مــــؤرّخ في خ في 28  ذي الـــــقــــعـــــدة عـــــام   ذي الـــــقــــعـــــدة عـــــام 1432
Xن تــعــيــXيــتــضــمّن تــعــيــ sيــتــضــم s2011 ــوافق 26 أكــتـــوبــر ســـنــة  أكــتـــوبــر ســـنــةJــوافق اJا
اJـــديـــرة الـــعــاماJـــديـــرة الـــعــامّــــة لـــلـــوكـــالـــة الـــوطــنـــيـــة لـــلـــصــــة لـــلـــوكـــالـــة الـــوطــنـــيـــة لـــلـــصّـــنـــاعــةـــنـــاعــة

التقليدية.التقليدية.
ـــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـــرســـوم رئــاسـيّ مــؤرّخ في 28 ذي الـــقـــعــدة
عـام 1432 اJــوافق 26 أكــتــوبــر ســنـة 2011 تـــعــيّن الــسّــيــدة
فــــازيــــــة أبـــركـــــــانs مـــديــــرة عـــامّـــــة لــــلـــوكــــالـــة الــــوطـــنــــيـــة

للصّناعــة التقليدية.
ـــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــ

مـــــرســــوم رئــــاسـيمـــــرســــوم رئــــاسـيّ مــــؤر مــــؤرّخ في خ في 28  ذي الـــــقــــعـــــدة عـــــام   ذي الـــــقــــعـــــدة عـــــام 1432
Xن تــعــيــXيــتــضــمّن تــعــيــ sيــتــضــم s2011 ــوافق 26 أكــتـــوبــر ســـنــة  أكــتـــوبــر ســـنــةJــوافق اJا
مـديــر الــسـيــاحـة والــصمـديــر الــسـيــاحـة والــصّــنـاعــة الــتـقــلـيــديــة في واليـةــنـاعــة الــتـقــلـيــديــة في واليـة

قــاJة.قــاJة.
ـــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـــرســـوم رئــاسـيّ مــؤرّخ في 28 ذي الـــقـــعــدة
عــام 1432 اJــوافق 26 أكــتـــوبــر ســـنــة 2011 يــعـــيّن الـــسّــيــد
وحـيـد بـخـاخشـةs مـديــرا للـسـيـاحـة والصّـنـاعــة الـتقـلـيـدية

في واليـة قـاJة.

قرارات8 مقرقرارات8 مقرّرات8 آراءرات8 آراء
وزارة الداخلية واجلماعات احملليةوزارة الداخلية واجلماعات احمللية

قـرار وزاري مـشـتـرك مـؤرخ في قـرار وزاري مـشـتـرك مـؤرخ في 15 ذي الـقـعـدة عـام  ذي الـقـعـدة عـام 1432
اJـــــوافق اJـــــوافق 13 أكـــــتــــــوبـــــر ســـــنـــــة  أكـــــتــــــوبـــــر ســـــنـــــة s2011 يـــــحـــــدد شـــــروطs يـــــحـــــدد شـــــروط
وكـيـفيـات اقـتـنـاء الـتـجـهيـزات احلـسـاسـة وحـيـازتـهاوكـيـفيـات اقـتـنـاء الـتـجـهيـزات احلـسـاسـة وحـيـازتـها

واستغاللها واستعمالها والتنازل عنها.واستغاللها واستعمالها والتنازل عنها.
ـــــــــــــــــــــــــــــ

sإن وزير الدفاع الوطني
sووزير الداخلية و اجلماعات احمللية

sاليةJووزير ا

sووزير النقل

sووزير البريد و تكنولوجيات اإلعالم واالتصال

- �قتـضى اJرسوم الرئاسي رقم 05 - 162 اJـؤرخ
في 23 ربــيـع األول عـام  1426 اJـوافق  2 مـايــو ســنـة 2005
الـــذي يـــحـــدد مـــهــام الـــوزيـــر اJـــنـــتــدب لـــدى وزيـــر الـــدفــاع

sالوطني وصالحياته
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- و�ــــــقـــــتــــــضى اJــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 10 - 149
اJـؤرخ في 14 جـمـادى الثـانـيـة عام 1431 اJـوافق  28 مـايو

sأعضاء احلكومة Xتضمن تعيJسنة 2010 وا

- و�ــــقـــتــــضى اJــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 89 - 165
اJــــؤرخ في 27 مـــحـــرم عـــام 1410 اJــــوافق 29 غـــشت ســـنـــة
sتممJعدل واJا s1989 الذي يحدد صالحيات وزير النقل

- و�ــــقـــتــــضى اJــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 94 - 247
اJـؤرخ في 2 ربـيع األول عام 1415 اJـوافق 10 غـشت سـنة
1994 الـذي يــحـدد صـالحـيــات وزيـر الــداخـلــيـة واجلــمـاعـات

sاحمللية

- و�قتـضى اJرسوم التـنفيذي رقم 95 - 54 اJؤرخ
في  15 رمــضـان عـام 1415 اJـوافق 15 فـبـرايــر سـنـة 1995

sاليةJالذي يحدد صالحيات وزير ا

- و�قتـضى اJرسوم التـنفيذي رقم 03 - 57 اJؤرخ
في 4 ذي احلــجــة عــام 1423 اJــوافق 5 فــبـــرايــر ســـنــة 2003
الـــذي يــحــدد صـالحــيـــات وزيــر الــبـــريــد و تـــكــنــولـــوجــيــات

sاإلعالم واالتصال

- و�ــــقـــتــــضى اJــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 09 - 410
اJــؤرخ في 23 ذي احلــجــة عــام 1430 اJــوافق 10 ديــســـمــبــر
ســـــنــــة 2009 الـــــذي يــــحـــــدد قـــــواعـــــد األمن اJـــــطـــــبــــقـــــة عـــــلى
الـنشـاطـات اJنـصبـة على الـتـجهـيزات احلـساسـةs ال سيـما

s14 و21 منه s13 وادJا

- و�ـقتـضى القرار الـوزاري اJشـترك اJؤرّخ في 9
جـمادى األولى عام 1424 اJوافق 9 يولـيو سـنة 2003 الذي
يـحـدد شـروط استـيـراد الـتـجهـيـزات احلـسـاسة واقـتـنـائـها
وصـيانـتـها واسـتـغاللـها والـتـنـازل عنـهـا ونقـلـهـا وكيـفـيات

sتمّمJا sذلك

يقررون ما يأتي :يقررون ما يأتي :

اJـادة األولى : اJـادة األولى : تطـبـيـقـا ألحـكـام اJواد 13 و14 و21 من
اJرسوم الـتنفيذي رقم 09 - 410 اJؤرخ في 23 ذي احلجة
sـذكور أعالهJـوافق  10 ديـسـمبـر سـنة 2009 واJعام 1430 ا
يــهـدف هــذا الـقــرار إلى حتـديــد شـروط وكــيـفــيـات اقــتـنـاء
الـتجهيزات احلـساسة من قبل اJـتعاملX اJـعتمدين وكذا
شـروط و كيفيـات اقتناء و حـيازة و استغالل واسـتعمال
والـتـنـازل عن الــتـجـهـيـزات احلـســاسـة من قـبل األشـخـاص

الطبيعيX واJعنويX ألغراض احليازة واالستعمال.

الفصل األولالفصل األول
إجراءات اقتناء التجهيزات احلساسة من قبلإجراءات اقتناء التجهيزات احلساسة من قبل

اJتعاملX اJعتمديناJتعاملX اJعتمدين

اJـادة اJـادة 2 :  : يخـضع اقـتـناء الـتـجهـيـزات احلسـاسـة على
اJـســتـوى الـوطـنيs مـن قـبل اJـتـعــامـلـX لـرخـصــة مـسـبـقـة
Xيسلمها والي مكان �ارسة النشاط بالنسبة للمتعامل
من األشـخـاص الـطـبيـعـيـX أو اJـقـر االجـتـمـاعي بـالـنـسـبة
للـمتعـاملX من األشـخاص اJعـنويX بعـد رأي جلنة األمن

للوالية.

اJـادة اJـادة 3 : : يــبــيـن طـلـب رخـصـة االقـتــنـاء بـاخلـصـوص
ما يأتي :

- الهوية أو الغـرض االجتماعي والعنوان و جنسية
sتعامل طالب الرخصةJا

- نـــشــاط اJـــتـــعــامـل كــمـــا هــو مـــحـــدد في اJــادة 6 من
اJرسوم الـتنفيذي رقم 09 - 410 اJؤرخ في 23 ذي احلجة
sذكور أعالهJوافق 10 ديسمبر سنة 2009 واJعام 1430 ا

- الــتــعــيــX الــكــامل (الــنــوع و الــعالمــة و الــنــمـوذج)
sللتجهيزات موضوع طلب الرخصة و كمياتها

sمنشأ التجهيزات و كيفيات النقل -

- مــــكـــان أو أمـــاكن الــــتـــخـــزين واالســــتـــعـــمـــال و كـــذا
شروط حفظ التجهيزات في مأمن.

يــرفـق طــلـب رخــصــة االقـتــنـاء �ـلف يـحـتـوي عـلى
ما يأتي :

- نـــســـخــة مـــصــادق عـــلى مـــطــابـــقــتـــهـــا ألصل اعــتـــمــاد
sفعولJتعامل طالب الرخصة ساري اJا

- نـــســخـــة مــصـــادق عـــلى مـــطــابـــقـــتــهـــا ألصل رخـــصــة
االستغالل لصاحب الوجـهة النهائية عندما يتعلق الطلب
بـاقتـناء جتـهيـزات مصـنفـة في األقسـام الفـرعية  1 و2 و3
من الـقـسـم أ من قـائـمــة الـتــجـهـيــزات احلـسـاســةs اJـذكـورة
في اJـلحق I من اJـرسـوم التـنفـيذي رقم 09 - 410 اJؤرخ
في 23 ذي احلجة عام 1430 اJوافق 10 ديسمبر سنة 2009 

واJذكور أعاله.

- نسخة من اJواصفات التقنية للتجهيزات.

ال يــتــعــلق طــلب رخــصــة االقــتــنــاء إال بــالــتــجــهــيـزات
اJبينة في االعتماد.
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اJـادة اJـادة 4 :  : يـودع طــلب الـرخــصـة اJــذكـور أعاله واJــعـد
حسب الـنمـوذج اJبX فـي اJلحق األول بـهذا الـقرارs لدى

مصالح التنظيم للوالية اخملتصة إقليمياs مقابل وصل.

يدرس الـطـلب في أجل ال يـتـجـاوز سـتX (60) يـوما
ابتداء من تاريخ إيداعه.

XـبJـعـدة حسب الـنـموذج اJا sتبـلغ رخـصة االقـتـناء
في اJلحـق الثاني بـهذا الـقرارs لـلمـعني من قـبل اJصالح
اJــكـلـفـة بــالـتـنـظــيم لـلـواليـة اخملــتـصـة إقـلــيـمـيـا خالل األجل
احملدد في الفقـرة أعاله. رخصة االقتنـاء شخصيةs ال �كن

التنازل عنها أوتبديلها.

يجب أن يعلل رفض الطلب قانونا.

وفي حـالــة رفض الــطـلبs يــسـتــلم اJــتـعــامل تـبــلـيــغـا
للقرار بنفس الشكل و في نفس اآلجال.

اJـادة اJـادة 5 : : ال �ـكـن اقـتـنـاء الــتـجـهـيــزات احلـسـاسـة من
الـسوق الـوطـنيـة إال لـدى متـعـامل مـعتـمـد قانـونـا لإلجتار

في هذه التجهيزات أو لدى شخص مرخص له قانونا.

عند اقـتناء الـتجـهيز لـدى متـعاملs على هـذا األخير
أن يضع ختمه النـدي على رخصة االقتنـاءs يبX فيها أن
هــذه األخـــيــرة قــد ¯ اســتـــهالكــهـــا وتــرتب عـــلــيــهـــا  اقــتــنــاء

التجهيزات اJبينة فيها مع حتديد األرقام التسلسلية.

تـــرجـع الــرخـــصـــة األصـــلــيـــة لـــلــمـــشـــتـــري مع فـــاتــورة
الشراء وحتفظ نسخة منها لدى اJتعامل.

يــتم اقـــتــنــاء الـــتــجــهـــيــزات احلــســـاســة اJــصـــنــفــة في
الــقــسـم الــفــرعي 2 من الــقـــسم ب لــدى شـــخص مــرخص له
قانونـاs في إطار حتـويل اJلـكيةs بـعد الـتحـقق من رخصة
االقتناء من قبل مصـالح البلدية اخملتصـة إقليميا. وتبلغ

السلطة اJسلمة لرخصة االقتناء بذلك. 

عـــنـــدمـــا ال يـــقـــيم اJـــتـــنـــازل واJـــتـــنـــازل له في نـــفس
الواليةs يبلغ كذلك والي والية محل إقامة اJتنازل له.

اJـادة اJـادة 6 :  : يـخـضـع اقـتـنـاء الـتـجــهـيـزات احلـسـاسـة من
السـوق اخلـارجيـة لتـأشـيرة تـعد وفـقـا ألحكـام اJادة 14 من
اJرسوم الـتنفيذي رقم 09 - 410 اJؤرخ في 23 ذي احلجة

عام 1430 اJوافق 10 ديسمبر سنة 2009 واJذكور أعاله.
يـــــودع طــــلـب الــــتــــأشـــــيــــرة مـن قــــبل اJـــــتــــعـــــامل لــــدى
الــــوزارة اJـــعــــنــــيـــة أو الــــواليـــة مــــكــــان الـــنــــشــــاطs ويـــرفق

بالوثائق اآلتية :

- نـسخة من اعـتماد اJتـعامل طالب الـرخصة ساري
sفعولJا

- الــنـسـخـة األصــلـيـة لــرخـصـة االقــتـنـاءs مـســلـمـة من
sقبل الوالي اخملتص إقليميا

- نسخة من اJواصفات التقنية للتجهيزات.

يـــبـــX طـــلب الـــتـــأشـــيـــرة الـــبـــلـــد الـــقـــادمـــة مـــنه هـــذه
التجهيزات. 

بـعـد الـتـأكـد من مـطـابـقـة الـطـلبs يـرسل هـذا األخـيـر
إلى الـسـلــطـة اJـكـلـفـة بـإعـداد الــتـأشـيـرة خالل اخلـمـسـة (5)

أيام من أيام العمل التي تلي تاريخ اإليداع.

تبـلّغ الردود اخملصـصة لطـلب التأشـيرة للـمعني من
Xفي أجل سـتـ sقـبل مـصـالح الـواليـة مـكــان إيـداع الـطـلب
(60) يوما من أيام العمل ابتداء من تاريخ إيداع الطلب.

اJادة اJادة 7 :  : تتم جـمركة الـتجـهيزات احلـساسة اسـتنادا
إلى رخـصـة االقتـنـاء األصـلـيـة اJـؤشـرة وفـقـا ألحـكـام اJادة
 14 من اJــرســـوم الــتــنـــفــيــذي رقم 09 - 410 اJــؤرخ في23

ذي احلــــجــــة عـــام 1430 اJــــوافق 10 ديــــســــمـــبــــر ســــنـــة 2009 
واJذكور أعاله.

تـتم جمركـة التجهـيزات احلسـاسة في اآلجال احملددة
في الفقرة 2 من اJادة 8 والفقرة 2 من اJادة 16 أدناه.

تـــمأل رخـــصـــة اقـــتـــنــاء الـــتـــجـــهـــيـــزات احلـــســاســـة من
الـــســـوق اخلـــارجـــيـــة اJــــؤشـــرة قـــانـــونـــاs من قــــبل مـــصـــالح
اجلــمــارك الـتي تــضع خـتــمــا نـديــا يـبــX بـأن الــرخـصــة قـد
اسـتـهــلـكت وتـرتـبت عــلـيـهـا جـمــركـة الـتـجـهــيـزات اJـبـيـنـة
فـيها مع حتديد الـرقم التسلسـلي للتجهـيزات اJستوردة.
وحتـــفـظ نـــســـخـــة من الـــرخـــصـــة عــــلى مـــســـتـــوى مـــصـــلـــحـــة

اجلمارك اJعنية. 

تـــرسل مـــصــالح اجلـــمــارك قــائـــمــة عن الـــتــجـــهــيــزات
اJقتناة من السوق اخلارجية كل ثالثة (3) أشهرs للسلطة
XكـلفـتJا Xـعـدة للـتأشـيرة الـتي تـبلغ مـصالح الـوزارتـJا

بالدفاع الوطني والداخلية.

تبX القائمة اJذكورة بالنسبة لكل تأشيرة معدة :

- كــمـيــة الـتــجـهــيـزات ونــوعـهــا وعالمـتــهـا و¡ــوذجـهـا
sورقمها التسلسلي
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sمرجع التأشيرة -
- مرجع رخصة االقتناء والسلطة اJسلّمة إياها. 

اJادة اJادة 8 :  : يتم اقـتنـاء التـجهـيزات احلـساسـة موضوع
الـرخـصة عـلى اJـسـتـوى الـوطني من قـبل اJـتـعـامـلsX في
أجل ال يـتـجـاوز سـتـة (6) أشـهـرs ابـتـداء مـن تـاريخ تـبـلـيغ

الرخصة.
�ـدد هــذا األجل إلى ســنـة (1) واحــدة عـنــدمــا يــتــعـلق
األمـر بــاالقـتــنـاء من الــسـوق اخلــارجـيــة ابـتــداء من تـاريخ
تـبـلـيغ الـتـأشــيـرة ويـنـجـز االقـتـنـاء من الـسـوق اخلـارجـيـة

في عملية واحدة.

الفصل الثانيالفصل الثاني

إجراءات اقتناء و حيازة واستغالل واستعمال والتنازلإجراءات اقتناء و حيازة واستغالل واستعمال والتنازل
Xعن التجهيزات احلساسة من قبل األشخاص الطبيعيXعن التجهيزات احلساسة من قبل األشخاص الطبيعي

واJعنويX ألغراض احليازة و االستعمالواJعنويX ألغراض احليازة و االستعمال

اJــادة اJــادة 9 :  : يـــخـــضع اقـــتـــنــاء الـــتـــجـــهــيـــزات احلـــســـاســة
ألغـــراض احلــيــازة و االســـتــعــمــال لـــلــحــصــول عـــلى رخــصــة
االقتناء اJذكورة في اJادة 17 من اJرسوم التنفيذي رقم
09 - 410 اJــــؤرخ في 23 ذي احلــــجــــة عـــام 1430 اJــــوافق 10

ديسمبر سنة 2009 واJذكور أعاله.

اJادة اJادة 10 : : يبX طلب رخصة االقتناء ما يأتي :
- الــهــويـة أو الــغــرض االجـتــمــاعي لــطـالب الــرخــصـة

sوعنوانه ومهنته أو نشاطه
- الــتـعــيـX الـكــامل ( الـنــوع و الـعالمـة و الــنـمـوذج )

sللتجهيزات موضوع طلب الرخصة
sواصفات التقنية للتجهيزاتJا -

sكمية التجهيزات -
- مـنـشـأ التـجـهـيـزات و كـيـفـيـات الـنـقل و كـذا الـبـلد

sالقادمة منه
- مـــكـــان أو أمـــاكن الـــتـــخـــزين و االســـتـــعـــمـــال و كــذا

شروط حفظ التجهيزات في مأمن.

يرفق الطلب �لف يحتوي على ما يأتي :

: Xبالنسبة لألشخاص الطبيعي: Xبالنسبة لألشخاص الطبيعي

sدنيةJبطاقة احلالة ا -

- مــسـتــخــرج مــن الــســوابــق الــقــضـائـية (رقم 3)
sال يتعدى تاريخه ثالثة (3) أشهر

sشهادة اإلقامة -
sشهادة اجلنسية -

sاألجانب Xسند إقامة بالنسبة للمقيم -
- جــرد وصــفي لــلــوســائل اJــعــدة حلــفظ الــتــجــهــيـزات

sموضوع الطلب في مأمن

- نـــســخـــة مــصـــادق عـــلى مـــطــابـــقـــتــهـــا ألصل رخـــصــة
اسـتغالل الـتجـهيـزات اJصـنفـة في األقسـام الفـرعية 1 و2

و3 من القسم "أ" من قائمة التجهيزات احلساسة.

: XعنويJبالنسبة لألشخاص ا: XعنويJبالنسبة لألشخاص ا

sاألساسية Xنسخة من القوان -

- بــطــاقــة احلــالـــة اJــدنــيــةs مــســتــخــرج من الــســوابق
sالـــقــضــائــيــة (رقم 3) ال يــتــعــدى تـــاريــخه ثالثــة (3) أشــهــر
sــســيــرينJوشــهـــادة اجلــنــســيـــة بــالــنــســبـــة لــكل واحــد مـن ا

sديرينJو ا XساهمJا

- جــرد وصــفي لــلــوســائل اJــعــدة حلــفظ الــتــجــهــيـزات
sموضوع الطلب في مأمن

- نـــســخـــة مــصـــادق عـــلى مـــطــابـــقـــتــهـــا ألصل رخـــصــة
اسـتغالل التجـهيزات اJصـنفة في األقسـام الفرعية  1 و2

sو3 من القسم "أ" من قائمة التجهيزات احلساسة

- ســنــد إقــامــة بــالــنــســبــة لــلــمــســيــرين مـن جــنــســيـة
أجنبية.

اJــادة اJــادة 11 : : يـــودع طــلـب الــرخـــصــة اJـــعــد في أربع (4)
نــــسخs حــــسـب الـــنــــمــــوذج اJــــبــــX في اJــــلــــحق األول بــــهـــذا
الــقــرارs لــدى مــصــالح الــواليــة اخملــتــصــة إقــلــيــمــيــا مــقــابل

وصل.
بـعـد الـتـأكـد من مـطـابـقـة الـطـلبs يـرسل هـذا األخـيـر
خالل اخلــمــســة (5) أيــام من أيــام الـــعــمل الــتي تــلي تــاريخ

إيداعه إلى : 
- الوزارة اJـكلـفة بتـكنـولوجـيات اإلعـالم و االتصال
بـالـنـسـبـة لـلـتـجهـيـزات اJـصـنـفـة في الـقـسم "أ" من قـائـمة

sالتجهيزات احلساسة

- وزارة الـنـقل بـالـنـسـبـة لـلـتـجـهـيـزات اJصـنـفـة في
الـقـسم الـفـرعي 1 من الــقـسم "ب" من قـائـمـة الـتـجـهـيـزات

احلساسة.

عــنــدمــا يــتــعــلق طــلب الــرخــصـة بــاقــتــنــاء جتــهــيـزات
حسـاسـة مصـنـفة في الـقـسمـX الـفرعـيX 2 و3 من الـقسم
"ب" و الـقـسم "ج" من قـائـمة الـتـجـهـيزات احلـسـاسـةs فإنه

يدرس من قبل مديرية التنظيم للوالية.
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Xيـــدرس طــلب الـــرخـــصــة في أجـل ال يــتـــجــاوز ســـتــ
(60) يوماs ابتداء من تاريخ إيداعه. 

تـــرسل رخـــصـــة االقــتـــنـــاء اJـــعــدة مـن قــبـل الــســـلـــطــة
اJـؤهلـة اJـذكورة أعالهs حـسب الـنمـوذج اJـبX في اJـلحق
الــــــثـــــانـي بـــــهــــــذا الــــــقـــــرارs دون أجـل إلى الــــــوالي اخملــــــتص
إقـليميا. رخـصة االقتناء شخـصيةs ال �كن الـتنازل عنها

أو تبديلها.

تـــبــلغ رخــصـــة االقــتــنــاء لــلـــمــعــنيs من قـــبل مــصــالح
والية مكـان إيداع الطـلب خالل اخلمسة (5) أيـام التي تلي

استالم الرخصة.

بــالـــنــســـبــة لـــلــهـــيــئـــات أو اإلدارات الــعـــمــومـــيــة ذات
الـتــسـيـيـر اJــركـزيs يـودع طـلـب الـتـرخـيـصs لـدى مـصـالح

الوزارة اJعنية مقابل وصل.

يـبــلغ رفض الـطــلبs اJـعـلـل قـانـونــاs لـلـمــعـني حـسب
نفس األشكال.

اJادة اJادة 12 :  : تسلم رخص اقتـناء التجهـيزات احلساسة
من الــســوق الــوطــنــيـة أو مـن الــسـوق اخلــارجــيــة من قــبل
s عـتمدين بـاجلزائرJا Xمثـليات واألعـوان الدبلـوماسـيJا
فـي إطـــار اإلجـــراءات اJـــعـــتـــمـــدة فـي هـــذا اجملـــالs من قـــبل

مصالح :

- الوزارة اJـكلـفة بتـكنـولوجـيات اإلعـالم و االتصال
Xـصـنـفــة في الـقـسـمـJبـالـنــسـبـة لـلـتــجـهـيـزات احلـســاسـة ا
الـفــرعــيـX 1 و2 من الـــقــسـم "أ" من قـــائــمـــة الــتـــجــهـــيــزات

sاحلساسة

- الـوزارة اJــكــلـفــة بـالــنــقل بـالــنــسـبــة لـلــتــجـهــيـزات
sصنفة في القسم "ب" من قائمة التجهيزات احلساسةJا

- الــــــوزارة اJــــــكــــــلـــــفــــــة بـــــالـــــداخــــلـــــيـــــة بـــــالــــنـــــســـــبــــة
لــــلـــــتــــجــــهــــيـــــزات اJــــصــــنـــــفــــة في الـــــقــــسم "ج" مـن قــــائــــمــــة

التجهيزات احلساسة.

تـعــفى اJـمـثــلـيـات الــدبـلـومــاسـيـة من تــطـبـيق إجـراء
رخـصـة اقتـناء الـتجـهـيزات احلـساسـة اJصـنـفة في الـقسم

الفرعي 3 من القسم أ من قائمة التجهيزات احلساسة.

يــبــX طــلب رخــصــة االقــتــنــاءs حــسب احلــالــةs هــويــة
اJمثـليـة  وألقـاب وأسماء طـالب الرخـصة وعـنوانه ونوع
وكـمــيـة الــتـجــهـيــزات مـوضــوع الـطــلب و كـذا مــواصـفــاتـهـا

التقنية.

يــــرسـل طــــلـب الــــرخـــــصــــة Jـــــصــــالـح وزارة الــــشــــؤون
اخلارجيةs حتت عنوان الـبعثة الدبلومـاسية التي ينتمي
إلـيـهـا طـالب الـرخـصـة. يـسـجل و يـرسل لـلـسـلـطـة اJـسـلـمة
لـلرخصةs مـصحوبا بـالرأي اJعلل Jـصالح وزارة الشؤون

اخلارجية.
تــــرجع رخــــصـــة االقــــتــــنـــاء Jــــصــــالح وزارة الــــشـــؤون
اخلارجيـة التي ترسـلها بدورهـا إلى البعـثة الدبلـوماسية

اJعنية.
في حــالـــة رفض الــطـــلبs يــبـــلغ هـــذا األخــيــر بـــنــفس

األشكال اJنصوص عليها في هذه اJادة.

اJــادة اJــادة 13 :  : التـــســـمح رخـــصـــة االقــتـــنـــاء اJـــذكــورة في
اJــادة 9 أعـالهs بــاالقـــتــنـــاء من الـــســوق اخلـــارجـــيــة إال بـــعــد
تــأشــيــرهـا مـن قـبـل الـســلــطــات اJــذكــورة في اJـادة 14 من
اJرسوم الـتنفيذي رقم 09 - 410 اJؤرخ في 23 ذي احلجة

عام 1430 اJوافق 10 ديسمبر سنة 2009 واJذكور أعاله.
يـودع طـلب الـتـأشيـرة لـدى مـصالـح الوزارة اJـعـنـية
أو مــصـالـح الـواليــة اخملـتــصـة إقــلـيــمـيــاs ويــرفق بـالــوثـائق

اآلتية :
sالنسخة األصلية من رخصة االقتناء -

- نسخة من اJواصفات التقنية للتجهيزات.
يـــبـــX طـــلب الـــتـــأشـــيـــرة الـــبـــلـــد الـــقـــادمـــة مـــنه هـــذه

التجهيزات.
بـعـد الـتـأكـد من مـطـابـقـة الـطـلبs يـرسل هـذا األخـيـر
إلى الـسـلــطـة اJـكـلـفـة بـإعـداد الــتـأشـيـرة خالل اخلـمـسـة (5)

أيام من أيام العمل التي تلي تاريخ اإليداع. 
تبـلغ الردود اخملصـصة لطـلب التأشـيرة للـمعني من
Xفي أجل ســتــ sقـــبل مــصــالح واليـــة مــكــان إيــداع الــطــلـب
(60) يـــــومــــا مـن أيـــــام الــــعـــــمـلs ابــــتـــــداء مـن تــــاريـخ إيــــداع

الطلب.

اJـادة اJـادة 14 :  : ال �ـكن اقـتنـاء الـتجـهـيزات احلـسـاسة من
الـسوق الـوطـنيـة إال لـدى متـعـامل مـعتـمـد قانـونـا لالجتار
sفي هــذه الـتـجـهـيــزات أو لـدى شـخص مــرخص له قـانـونـا

طبقا ألحكام اJادة 5 من هذا القرار.

اJـادة اJـادة 15 :  : تـتم جـمـركــة الـتـجـهـيــزات احلـسـاسـة وفـقـا
ألحكام الفقرات  1 و2 و3 من اJادة 7 من هذا القرار.

تــرسل قـائـمـة عن الــتـجـهـيـزات اJـقــتـنـاة من الـسـوق
اخلــــارجــــيــــة مـن قــــبـل مــــصــــالـح اجلــــمــــاركs وفـــــقــــا ألحــــكــــام

الفقرتX  3 و 4 من اJادة  7 من هذا القرار.
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اJادة اJادة 16 :  : يتم اقتنـاء التجهيزات احلساسة موضوع
الــرخـصـة فـي أجل ال يـتـجــاوز سـتـة (6) أشـهــرs ابـتـداء من

تاريخ تبليغ الرخصة.
�ــدد هـذا األجـل إلى سـنــة واحـدة (1) عــنــدمــا يــتـعــلق
األمر بـاالقـتـنـاء من الـسـوق اخلـارجـيـة ويـبـدأ سـريـان هذا
األجل ابتداء من تاريخ تبـليغ تأشيرة االستيراد. وينجز

االقتناء من السوق اخلارجية في عملية واحدة.

اJــــادة اJــــادة 17 :  : تــــعــــد رخــــصــــة اســــتــــغـالل الــــتــــجــــهــــيــــزات
احلــــســـاســــة اJــــذكــــورة في اJــــادتـــX  20 و21 من اJـــــرســــوم
التـنفيذي رقم 09 - 410 اJؤرخ في 23 ذي احلجة عام1430
اJــوافق 10 ديـــســـمـــبـــر ســـنـــة 2009 واJـــذكـــور أعالهs وفـــقـــا

للنموذج اJبX في اJلحق الرابع بهذا القرار.
يـودع طـلب الـرخصـة اJـعـد وفقـا لـلنـمـوذج اJـبX في
اJــلـــحق الــثـــالث من هــذا الـــقــرارs لـــدى مــصـــالح الــســـلــطــة
اJعنـية اJـذكورة في اJادة 20 من اJرسـوم التنـفيذي رقم
09-410 اJـــــؤرخ في 23 ذي احلـــــجّـــــة عـــــام 1430 اJـــــوافق 10

ديسمبر سنة 2009 واJذكور أعالهs مقابل وصل.
يبX الطلبs على اخلصوصs ما يأتي :

- الــهــويـة أو الــغــرض االجـتــمــاعي لــطـالب الــرخــصـة
sوعنوانه ومهنته أو نشاطه

- تـعـيــX الـتــجـهـيــزات (الـنـوع والــعالمـة والــنـمـوذج
s(والكمية

- الـرقم الـتـسـلـسـلي ورقم الـتـسـجـيل عـنـدمـا يـتـعـلق
الطلب بـتجهـيزات حـساسة مـصنفـة في القـسم الفرعي 1

sمن القسم ب أو القسم الفرعي 1 من القسم ج
sمنشأ التجهيزات ومواصفاتها التقنية -

- اســتــعـــمــال الــتـــجــهــيـــزات (شــخــصي أو مـــهــني مع
s(حتديد طبيعة النشاطات في حالة الفرضية الثانية

- مكان االستعمال.
- نـــســخـــة مــصـــادق عـــلى مـــطــابـــقـــتــهـــا ألصل رخـــصــة

االقتناءs عند االقتضاء.
عنـدمـا يـتـعلق الـطـلب بـاسـتـغالل جتهـيـزات حـسـاسة
مصنـفة في األقسام الفرعية  1 و2 و3 من القسم "أ"s على
طـــالب الـــرخـــصـــة أن يـــبـــلـغ لـــلـــســـلـــطـــة اJـــانـــحـــة لـــرخـــصـــة
االســـتــغالل األرقــام الــتــســلــســـلــيــة و/أو أرقــام الــتــســجــيل

اخلاصة بالتجهيزات موضوع الطلب حال اقتنائها.

18 :  : يــرفـق طـلـب رخــصــة اســتـغـالل جتــهــيـزات اJـادة اJـادة 
اJـراقبة عن طريق الـفيديو اJـصنفة في الـقسم الفرعي 1
الـفقرة 1 من الـقسم "ج"  من قائـمة التـجهيـزات احلساسة

بالوثائق اإلضافية اآلتية :

- مــخـطط تــفـصــيـلي لــلـبــنـايـات الــتـابــعـة لــلـمـســتـغل
واحمليط احملاذي لها مع حتديد موقع الكاميرات.

- تـــعـــريف الـــشــخـص أو األشــخـــاص اJـــســـؤولــX عن
النظام واستغالله و صيانته.

اJـادة اJـادة 19 : : �ـنع مـنـعـا باتـا الـتـنازل عـن التـجـهـيزات
احلــــســـاســـة احملـــازة مـن قـــبل األشــــخـــاص الـــطـــبــــيـــعـــيـــX أو
اJعـنـويsX بـاسـتثـنـاء التـرخـيص اJـسبق لـلـتنـازل اJـسلّم
من قـبل السـلطـة اJذكـورة في اJادة 11 أعاله. وال �كن أن
يـتم  هــذا الـتـنـازل إال لــفـائـدة مــتـعـامل مــعـتـمــد قـانـونـا أو

شخص طبيعي أو معنوي مرخص له قانونا.

20 :  : يلـزم األشـخـاص الطـبـيعـيـون واJعـنـويون اJادة اJادة 
احلـــــــائــــــزون جتـــــــهــــــيـــــــزات حـــــــســــــاســـــــة ألغــــــراض احلـــــــيــــــازة
واالســتــعــمـالs بــالــتــصــريح بــهـا لــدى مــصــالح واليــة مــكـان

حيازة هذه التجهيزات.
توجه الهيئـات أو اإلدارات العمومية ذات التسيير

اJركزي تصريحها Jصالح الوزارة اJكلفة بالداخلية.
يـــتم الـــتـــصـــريح بـــالـــتـــجـــهـــيـــزات طــبـــقـــا لـإلجــراءات
الـواردة فـي هـذا الـقــرار  في أجل سـتـة (6) أشـهــرs ابـتـداء

من تاريخ نشر هذا القرار في اجلريدة الرسمية.

اJـادة اJـادة 21 : : يــلـغـى الـقــرار الــوزاري اJــشــتــرك اJـؤرّخ
في 9 جــــمــــادى األولى عـــام 1424 اJــــوافق 9 يــــولــــيـــو ســــنـــة

s2003 اJتمّمs واJذكور أعاله.

اJـادة اJـادة 22 : : يـنـشـر هـذا الـقـرار في اجلـريـدة الـرسـمـية
للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.

حـرر بــاجلــزائـر في 15 ذي الـقــعـدة عـام 1432 اJـوافق
13 أكتوبر سنة 2011.

عن وزير الدعن وزير الدّفاع الوطنيفاع الوطني
الوزير اJنتدبالوزير اJنتدب

لدى وزير الدفاع الوطنيلدى وزير الدفاع الوطني
عبد اJالك ڤنايزيةعبد اJالك ڤنايزية

وزير اJاليةوزير اJالية
كر© جوديكر© جودي

وزير النقلوزير النقل
عمار توعمار تو

وزير البريد وتكنولوجياتوزير البريد وتكنولوجيات
اإلعالم واالتصالاإلعالم واالتصال
موسى بن حماديموسى بن حمادي

وزير الداخليةوزير الداخلية
واجلماعات احملليةواجلماعات احمللية
دحو ولد قابليةدحو ولد قابلية
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اJلحق األولاJلحق األول

اجلمهــورية اجلــزائرية الد�قــراطية الشعبــيةاجلمهــورية اجلــزائرية الد�قــراطية الشعبــية

طلب رخصة اقتناء جتهيزات حساسةطلب رخصة اقتناء جتهيزات حساسة

أنا اJمضي أسفله

هوية الطالب ( 1 ) .........................................................................................................................................

اJولود في ................................................................ بـ ................................................................................

اجلنسية........................................................................................................................................................

العنوان ( 2 ) .................................................................................................................................................

اJهنة ( 3 ) ....................................................................................................................................................

نوع النشاطات ( 4 ) .......................................................................................................................................

مرجع االعتماد ( 5 ) ........................................................................................................................................

أطلب رخصة اقتناء و حيازة التجهيزات احلساسة اJبينة أدناه :

طبيعة التجهيزاتطبيعة التجهيزاتتعيX التجهيزاتتعيX التجهيزات
(النوع والعالمة والنموذج)(النوع والعالمة والنموذج)

الكميةالكميةالقسم الفرعيالقسم الفرعيالقسمالقسم

حرر بـ......... في ..................

(إمضاء الطالب)

1 - أذكر أسماء و ألقاب أو الغرض االجتماعي لطالب الرخصة.
2 - حدد العنوان الشخصي أو عنوان اJقر االجتماعي لطالب الرخصة.

3 - عندما يقدم الطلب من شخص طبيعي أو معنوي غير متعامل.
4 و5 - عندما يقدم الطلب من متعامل معتمد.
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اJلحق الثانياJلحق الثاني
اجلمهــورية اجلــزائرية الد�قــراطية الشعبــيةاجلمهــورية اجلــزائرية الد�قــراطية الشعبــية

الـ ...................... (1)
اJرجع......................

رخصة اقتناء جتهيزات حساسةرخصة اقتناء جتهيزات حساسة
إن........................ (1)

- �قتـضى اJرسوم التـنفيذي رقم 09 - 410 اJؤرخ في 23 ذي احلـجة عام 1430 اJوافق 10 ديسـمبر سنة  2009 الذي
sنصبة على التجهيزات احلساسةJطبقة على النشاطات اJيحدد قواعد األمن ا

- و �قتـضى القرار الوزاري اJـشترك اJؤرخ في 15 ذي القـعدة عام 1432 اJوافق 13 أكتـوبر سنة 2011 الـذي يحدد
sشروط و كيفيات اقتناء التجهيزات احلساسة وحيازتها واستغاللها و استعمالها و التنازل عنها

- وبناء على رأي (2) .............................................................................................................................. 
يقرر ما يأتي :يقرر ما يأتي :

مادة وحيدة: تمنح رخصة االقتناء لـ :
تعيX اJستفيد : ................................................................................................................................... 
مرجع االعتماد (3) .................................................................................................................................

- تعيX التجهيزات :

الكميةالكميةالقسم الفرعيالقسم الفرعيالقسمالقسمطبيعة التجهيزاتطبيعة التجهيزاتتعيX التجهيزاتتعيX التجهيزات

حرر بـ............................ في..........................

الـ (1) ...........................................................

بلغت الرخصة بتاريخ.....................
اخلتم

تأشيرة اقتناء من السوق اخلارجية بصفة (4) :
- نهائية 
- مؤقتة

أعدت من قبل ...........في..............................
بلغت في................. من قبل (5)...................

اخلتم واإلمضاء تـــمت جــمـــركــة الـــتــجـــهــيــزات
موضوع الرخصة بتاريخ...

اخلتم

قسم مخصص Jصالح اجلماركقسم مخصص Jصالح اجلمارك

الـــــــــطــــــــبــــــــيــــــــعــــــــة والـــــــــرقم
نظام اJواكبة ونوعه ( 6 ) ................التسلسلي للتجهيزات

- مصلحة األمن العمومي ................

- شركة مواكبة معتمدة. .................

sحسب احلالة sذكور أعالهJشترك اJادة 2 أو 9 أو 12 من القرار الوزاري اJفي ا Xعدة للرخصة كما هو مبJ1 - حدد السلطة ا
sذكور أعالهJشترك اJستشارة إلبداء الرأي وفقا للمادة 2 أو9 من القرار الوزاري اJ2 - حدد اللجنة أو السلطة / السلطات ا

3 - بالنسبة للمتعاملX احملددين في اJادة  6 من اJرسوم التنفيذي رقم 09-410 اJؤرخ في 23 ذي احلجّة عام 1430 اJوافق 10 ديسمبر
sذكور أعالهJسنة 2009 وا

sالئمةJ4 - أشطب العبارة غير ا
sذكور أعالهJشترك اJادة 6 أو13 من القرار الوزاري اJفي ا Xعدة للتأشيرة كما هو مبJ5 - حدد السلطة ا

6 - حـدد نظام اJـواكبة ونـوعه طبقـا ألحكام اJـرسوم التـنفيذي رقم 09-410 اJؤرخ في 23 ذي احلجّـة عام 1430 اJوافق 10 ديسمـبر سنة
2009 واJذكور أعاله.

مالحظة استدراكية :مالحظة استدراكية : - رخصة االقتناء شخصية.
- ال �كن تقسيم الكمية اJستوردة.
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اJلحق الثالثاJلحق الثالث
اجلمهــورية اجلــزائرية الد�قــراطية الشعبــيةاجلمهــورية اجلــزائرية الد�قــراطية الشعبــية

طلب رخصة استغالل جتهيزات حساسةطلب رخصة استغالل جتهيزات حساسة
هوية الطالب (1).....................................................................................................................................
العنوان (2)............................................................................................................................................
اJهنة أو النشاط اJمارس.........................................................................................................................

أطلب رخصة استغالل التجهيزات احلساسة اJبينة أدناه :

XتعيXتعي
التجهيزاتالتجهيزات

طبيعة التجهيزاتطبيعة التجهيزات
(النوع والعالمة(النوع والعالمة

والنموذج)والنموذج)

كميةكمية
التجهيزاتالتجهيزات

الرقم التسلسليالرقم التسلسلي
أو رقم التسجيلأو رقم التسجيل

(3)

الغرض من استعمالالغرض من استعمال
التجهيزاتالتجهيزات

(شخصي أو مهني)(شخصي أو مهني)

منشأمنشأ
التجهيزاتالتجهيزات

مكانمكان
االستعمالاالستعمال

1 - أذكر أسماء و ألقاب أو الغرض االجتماعي لطالب الرخصة.

2 - حدد العنوان الشخصي أو عنوان اJقر االجتماعي لطالب الرخصة.

3 - حدد رقم التسجيل عندما يتعلق الطلب بالتجهيزات احلساسة اJصنفة في القسم الفرعي 1 من القسم ب أو القسم 1 من القسم ج
من قائمة التجهيزات احلساسة.

حرر بـ.........في..................
(إمضاء طالب الرخصة)
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اJلحق الرابعاJلحق الرابع
اجلمهــورية اجلــزائرية الد�قــراطية الشعبــيةاجلمهــورية اجلــزائرية الد�قــراطية الشعبــية

رخصة استغالل جتهيزات حساسةرخصة استغالل جتهيزات حساسة

إن  ........................................ (1)

- �ــقـتــضى اJـرســوم الـتــنـفــيـذي رقم 09 - 410 اJـؤرخ في 23 ذي احلــجـة عـام  1430 اJـوافق  10 ديــسـمـبــر سـنـة 2009
sنصبة على التجهيزات احلساسةJطبقة على النشاطات اJالذي يحدد قواعد األمن ا

- و�ـقتـضى القرار الـوزاري اJشـترك اJؤرخ في 15 ذي القـعدة عام 1432 اJوافق 13 أكتـوبر سـنة 2011 الـذي يحدد
sشروط وكيفيات اقتناء التجهيزات احلساسة وحيازتها واستغاللها و استعمالها و التنازل عنها

- و بناء على رأي (2)...........................................................................

يقرر ما يأتي :يقرر ما يأتي :

مادة وحيدة: تمنح رخصة االستغالل لـ :

- تعيX اJستفيد:................................................................................

- تعيX التجهيزات :

طبيعة التجهيزاتطبيعة التجهيزاتتعيX التجهيزاتتعيX التجهيزات
(النوع والعالمة والنموذج)(النوع والعالمة والنموذج)

الكميةالكميةالقسم الفرعيالقسم الفرعيالقسمالقسم

1 - حـدد الـسـلـطـة اJـعــدة لـلـرخـصـة كـمـا هـو مـبـX في اJـادة 20 من اJـرسـوم الـتـنـفـيـذي رقم 09 - 410 اJـؤرخ في  23 ذي احلـجـة عـام 1430
اJوافق 10 ديسمبر سنة 2009 واJذكور أعاله.

2 - حدد  الـلجـنة أوالـسـلطـة/السـلـطات اJـستـشارة إلبـداء الـرأي وفقـا للـمادة 20 من اJـرسوم الـتـنفـيذي رقم 09 - 410 اJؤرخ في 23 ذي
احلجة عام 1430 اJوافق 10 ديسمبر سنة  2009 واJذكور أعاله.

مالحظة استدراكية مالحظة استدراكية : رخصة االستغالل شخصية.

حرر بـ.........في..................
الــ ....................................... (1)
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وزارة األشغال العموميةوزارة األشغال العمومية

قـــــرار وزاري مــــشـــتـــــرك مــــؤرقـــــرار وزاري مــــشـــتـــــرك مــــؤرّخ في خ في 19 رجـب عـــــام  رجـب عـــــام 1432
اJـوافق اJـوافق 21 يــونـيــو ســنـة  يــونـيــو ســنـة s2011 يـحــدs يـحــدّد إطـــار تـنــظـيمد إطـــار تـنــظـيم
اJـســابـقــات عـلـى أسـاس االخــتـبــارات واالمـتــحـانـاتاJـســابـقــات عـلـى أسـاس االخــتـبــارات واالمـتــحـانـات
اJـــهـــنــــيـــة لاللـــتـــحــــــاق بـــالـــرتب الـــتـــابـــعـــــة لألسالكاJـــهـــنــــيـــة لاللـــتـــحــــــاق بـــالـــرتب الـــتـــابـــعـــــة لألسالك

اخلاصة باإلدارة اJكلاخلاصة باإلدارة اJكلّفة باألشغال العمومية.فة باألشغال العمومية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

sالعامّ للحكومة Xإنّ األم

sووزير األشغال العمومية

- �ـــــقـــــتـــــضى اJـــــرســـــوم رقم 66-145 اJـــــؤرّخ في 12
صـــفـــرعـــام 1386 اJــوافق 2 يـــونـــيـــو ســـنـــة 1966 واJـــتـــعـــلّق
بـتحـريـر ونـشـر بعض الـقـرارات ذات الـطابـع التـنـظـيمي

sتمّمJعدّل واJا sXوظفJأو الفردي التي تهم وضعية ا

- و�ــــقـــتــــضـى اJـــرســــوم رقم 66-146 اJــــؤرّخ في 12
صـــفـــر عــام 1386 اJــوافق 2 يــونـــيـــو ســـنــة 1966 واJـــتـــعــلّق
بالـتـعـيـX في الـوظـائف الـعمـومـيـة وإعـادة تـرتـيب أفراد
جــيـش الــتـــحـــريــر الـــوطـــني ومـــنــظـــمـــة جــبـــهـــة الــتـــحـــريــر

sتمّمJعدّل واJا sالوطني

- و�قـتـضى اJـرسـوم الـرّئـاسيّ رقم 10-149 اJـؤرّخ
في 14 جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1431 اJــوافق 28 مــايــو ســنــة

sأعضاء احلكومة Xتضمّن تعيJ2010 وا

- و�ـقـتـضى اJـرسـوم الـتّـنفـيـذيّ رقم 90-99 اJـؤرّخ
في أوّل رمــضــان عـام 1410 اJـوافق 27 مــارس ســنـة 1990
واJـتـعـلّق بـســلـطـة الـتـعـيـX والـتــسـيـيـر اإلداري بـالـنـسـبـة
للموظفـX وأعوان اإلدارة اJركزية والـواليات والبلديات

sؤسسات العمومية ذات الطابع اإلداريJوا

- و�ـقتـضى اJرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 09-391 اJؤرّخ
في 5 ذي احلـجّـة عام 1430 اJـوافق 22 نـوفـمـبـر سـنـة 2009
XـنتـمJا XـوظفـJتـضـمّن القـانون األسـاسي اخلـاص باJوا

sكلّفة باألشغال العموميةJلألسالك اخلاصة باإلدارة ا

- و�ــقـتـضـى اJـرسـوم الــرّئـاسيّ اJـؤرّخ في 7 ربـيع
الـثاني عام 1423 اJوافق 18 يونـيو سـنة 2002 واJـتضمّن

sالعامّ للحكومة Xاألم Xتعي

- و�ــقــتــضى الــقــــرار الــــوزاري اJــشــتــــرك اJـؤرّخ
في 6 رمــــضــــان عـــام 1417 اJــــوافق 15 يــــنــــايـــر ســــنـــة 1997
واJـــتــضـــمّن تـــنـــظــيـم وإجــراء اJـــســـابــقـــات واالمـــتــحـــانــات
واالخـتبارات اJهـنية لاللـتحاق بـاألسالك اخلاصة باإلدارة

sكلّفة بالتجهيز والتهيئة العمرانيةJا

يقـريقـرّران مــا يأتي :ران مــا يأتي :

اJــاداJــادّة األولى : ة األولى : يــهــدف هــذا الــقــرار إلى حتــديــد إطــار
اJـسابـقات عـلى أساس االخـتبـارات واالمتـحانـات اJهـنية
لـاللــتـــحـــاق بـــالـــرتب الـــتـــابـــعـــة لألسـالك اخلـــاصـــة بــاإلدارة

اJكلّفة باألشغال العمومية.

2 :  : يـــــــتـم فـــــــتح اJــــــــســـــــابـــــــقـــــــات عــــــــلى أســـــــاس اJــــــاداJــــــادّة ة 
االخــتــبـارات واالمــتــحــانـات اJــهــنــيـة بــقــرار أو مــقـرّر من

.Xالسلطة التي لها صالحية التعي

يــجـب أن يــنــشــر قــــرار أو مــقــــرر فــتح اJــســابــقــات
عــلى أسـاس االخـتـبــارات واالمـتـحـانـات اJــهـنـيـة اJـذكـورة
في الـــفــقــرة أعـالهs في شــكـل إعالن عن طــريـق الــصـــحــافــة
اJـكتوبة وفي موقع األنـترنت للمديـرية العامّة لـلوظيفـة

العمومية أو في شكل ملصقات داخليـةs حسب احلـالـة.

اJاداJادّة ة 3 :  : تـمنح زيـادات لـلمـترشـحـX أبنـاء الشـهداء
أو أرامــل الــــشــــهــــداء وفــــقــــــا لــــلـــتــــشــــــريــع والـــتــــنــــظـــــــيم

اJعمـول بهما.

4 :  : يـــجب أن حتــــتـــوي مـــلــــفـــات الـــتــــرشح عـــلى اJــاداJــادّة ة 
الوثائق اآلتية :

: XوظفJغير ا Xأ) بالنسبة للمترشح: XوظفJغير ا Xأ) بالنسبة للمترشح
sطلب خطي للمشاركة -

sصورتان (2) شمسيتان -
- نــســـخـــة طــبق األصـل مــصـــادق عـــلــيـــهــا مـن بــطـــاقــة

sفعولJالتعريف الوطنية سارية ا
- نـسـخــة طـبق األصـــل مـصـــادق عـلـيـهـا من اJـؤهــل

sستوى الدراسيJطلوبة أو اJأو الشهادة ا
- نـــســخـــة طـــبق األصـل مــصـــادق عـــلـــيـــهـــا من شـــهــادة

إثبات الوضعية اجتاه التزامات اخلدمة الوطنية.
- مــســتـخــرج من صــحــيـفــــة الــســــوابق الــقـضـــائـــيـة

sفعولJ(رقم 3) سارية ا
بــعــد الــقــبــول الـــنــهــائي في اJــســابــقــات عــلى أســاس
االخـــتــبـــاراتs يـــجب عـــلى اJــتـــرشـــحــsX إتـــمـــام مــلـــفـــاتــهم

بالوثائق اآلتية :
sشهادة اجلنسية اجلزائرية -

sعند االقتضاء sدنيةJشهادة عائلية للحالة ا -
- شـهــادتــان طــبــيــتــان (الــطب الــعـام وطـب األمـراض
الصـدريـة مـسـلمـتـان من طـرف طـبـيب مخـتص)s تـثـبـتان

sطلوبJنصب اJترشح لشغل اJأهلية ا
- أربع (4) صور شمسية.
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: XوظفJا Xب) بالنسبة للمترشح: XوظفJا Xب) بالنسبة للمترشح
XــوظــفـJتــتــخـذ اإلدارة إجــراءات اإلشــهـار لــقــائــمـة ا
الـذين تـتـوفـــر فـيـــهم الـشـــروط الـقـانـونــــيـة لـلـمـشـاركـــة
فـي االمــتـــحــانـــات اJــهـــنـــيــة في أمـــاكن الـــعــمل فـي الــوقت

اJناسب مع تبليغ اJعنيX فرديا.
يـــتـــعــيّـن عـــلى اJـــوظـــفـــــX اJـــعـــنـــيـــX الـــقــــيـــام خالل
عـــشــــرة (10) أيـــام الــتـي تــلـي عــمـــلــيـــة الـــتــبـــلـــيغ بـــتــأكـــيــد

مشاركتهم في االمتحان اJهني كتابيا.

اJــــــاداJــــــادّة ة 5 :  : تـــــــتـــــــضــــــمّـن اJـــــــســــــابـــــــقـــــــات عــــــلـى أســــــاس
االختباراتs االختبـارات اآلتــية :

- رتبة مهندس دولة في األشغال العمومية :رتبة مهندس دولة في األشغال العمومية :
1 - اخــــتـــبـــار في الــــثـــقـــافـــة الـــعــــامـــة (اJـــدة ثالث (3)

s(2 عـامـلJا sساعات
2 - اختـبار في مـوضوع تـقني في الـتخـصص (اJدة

s(3 عـامـلJا sثالث (3) ساعات
3 - اخـــتــبـــار في الـــلـــغــة األجـــنـــبــيـــة (الـــفــرنـــســـيــة أو

االجنليزية) (اJدة  ساعتان s(2) اJعامل 1).
- رتبة مهندس رئيسي في األشغال العمومية :رتبة مهندس رئيسي في األشغال العمومية :

1 - اخــــتـــبـــار في الــــثـــقـــافـــة الـــعــــامـــة (اJـــدة ثالث (3)
s(2 عـامـلJا sساعات

2 - اختـبار في مـوضوع تـقني في الـتخـصص (اJدة
s(3 عـامـلJا sأربع (4) ساعات

3 - اخـــتــبـــار في الـــلـــغــة األجـــنـــبــيـــة (الـــفــرنـــســـيــة أو
االجنليزية) (اJدة  ساعتان s(2) اJعامل 1).
- رتبة تقني في األشغال العمومية :رتبة تقني في األشغال العمومية :

1 - اخــــتـــبـــار في الــــثـــقـــافـــة الـــعــــامـــة (اJـــدة ثالث (3)
s(2 عـامـلJا sساعات

2 - اختـبار في مـوضوع تـقني في الـتخـصص (اJدة
s(3 عـامـلJا sثالث (3) ساعات

3 - اخـــتــبـــار في الـــلـــغــة األجـــنـــبــيـــة (الـــفــرنـــســـيــة أو
االجنليزية) (اJدة  ساعتان s(2) اJعامل 1).

- رتبة تقني سام في األشغال العمومية :رتبة تقني سام في األشغال العمومية :
1 - اخــــتـــبـــار في الــــثـــقـــافـــة الـــعــــامـــة (اJـــدة ثالث (3)

s(2 عـامـلJا sساعات
2 - اختـبار في مـوضوع تـقني في الـتخـصص (اJدة

s(3 عـامـلJا sثالث (3) ساعات
3 - اخـــتــبـــار في الـــلـــغــة األجـــنـــبــيـــة (الـــفــرنـــســـيــة أو

االجنليزية) (اJدة  ساعتان s(2) اJعامل 1).

- رتبة مساعد تقني في األشغال العمومية :رتبة مساعد تقني في األشغال العمومية :
s(2) ــــدة ســــاعــــتــــانJ1 - اخــــتــــبــــار فـي دراســــة نص (ا

s(2 عـامـلJا
2 - اختـبار في مـوضوع تـقني في الـتخـصص (اJدة

s(3 عـامـلJا s(2) ساعتان
3 - اخــتــبــار في اJــصـطــلــحــات الــعـلــمــيــة والـتــقــنــيـة

(اJدة  ساعة s(1) اJعامل 1).

6 :  : تــــــتــــــضــــــمّــن االمــــــتــــــحــــــانــــــات اJــــــهــــــنــــــــيــــــة اJـــــاداJـــــادّة ة 
االختـبارات اآلتيـة :

- رتبة مهندس دولة في األشغال العمومية :رتبة مهندس دولة في األشغال العمومية :
1 - اخــــتـــبـــار في الــــثـــقـــافـــة الـــعــــامـــة (اJـــدة ثالث (3)

s(2 عـامـلJا sساعات
2 - اخــتــبــار حـول إعــداد مــشــروع تــقـنـي (اJـدة ثالث

s(3 عـامـلJا s(3) ساعات

3 - اخــتــبــار في الــتــحــريــر اإلداري (اJــدة  ســاعــتـان
s(2 عاملJا s(2)

- رتبة مهندس رئيسي في األشغال العمومية :رتبة مهندس رئيسي في األشغال العمومية :
1 - اخــــتـــبـــار في الــــثـــقـــافـــة الـــعــــامـــة (اJـــدة ثالث (3)

s(2 عـامـلJا sساعات
2 - اختبار حـول إعداد وحتليل مـشروع تقني (اJدة

s(3 عـامـلJا sأربع (4) ساعات
3 - اخــتــبــار في الــتــحــريــر اإلداري (اJــدة  ســاعــتـان

s(2 عاملJا s(2)
- رتبة رئيس اJهندسX في األشغال العمومية :رتبة رئيس اJهندسX في األشغال العمومية :

1 - اخــــتـــبـــار في الــــثـــقـــافـــة الـــعــــامـــة (اJـــدة ثالث (3)
s(2 عـامـلJا sساعات

2 - اختبار حـول إعداد وحتليل مـشروع تقني (اJدة
s(3 عـامـلJا sأربع (4) ساعات

3 - اخـــتــبــار في الـــتــحــريــر اإلداري (اJــدة  ثالث (3)
s(2 عاملJا sساعات

- رتبة تقني في األشغال العمومية :رتبة تقني في األشغال العمومية :
1 - اخــــتـــبـــار في الــــثـــقـــافـــة الـــعــــامـــة (اJـــدة ثالث (3)

s(2 عـامـلJا sساعات
2 - اختـبار في مـوضوع تـقني في الـتخـصص (اJدة

s(3 عـامـلJا sثالث (3) ساعات
3 - اخــتــبــار في الــتــحــريــر اإلداري (اJــدة  ســاعــتـان

s(1 عاملJا s(2)
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- رتبة تقني سام في األشغال العمومية :رتبة تقني سام في األشغال العمومية :
1 - اخــــتـــبـــار في الــــثـــقـــافـــة الـــعــــامـــة (اJـــدة ثالث (3)

s(2 عـامـلJا sساعات
2 - اختـبار في مـوضوع تـقني في الـتخـصص (اJدة

s(3 عـامـلJا sثالث (3) ساعات
3 - اخــتــبــار في الــتــحــريــر اإلداري (اJــدة  ســاعــتـان

s(2) اJعامل 1).
- رتبة مساعد تقني في األشغال العمومية :رتبة مساعد تقني في األشغال العمومية :

sدة ثالث (3) سـاعاتJ1 - اختـبار في دراسـة نص (ا
s(2 عـامـلJا

2 - اختـبار في مـوضوع تـقني في الـتخـصص (اJدة
s(3 عـامـلJا sثالث (3) ساعات

3 - اختـبار تـطبـيقي في الـتخـصص (اJدة  سـاعتان
s(2) اJعامل 1).

- رتـــــبــــــة عـــــون تـــــقــــــني مـــــتــــــخـــــصص  فـي األشـــــغـــــالرتـــــبــــــة عـــــون تـــــقــــــني مـــــتــــــخـــــصص  فـي األشـــــغـــــال
العمومية :العمومية :

sــــدة ثالث (3) ســـاعـــاتJ1 - اخــــتـــبــــار دراســــة نص (ا
s(2 عـامـلJا

2 - اختـبار في مـوضوع تـقني في الـتخـصص (اJدة
s(3 عـامـلJا sثالث (3) ساعات

3 - اخــتــبـار تــطـبــيــقي في الــتـخــصص (اJـدة  سـاعـة
s(1) اJعامل 1).

اJـــــــــــــاداJـــــــــــــادّة ة 7  :   : كــل عـالمـــــــــــــة تــــــــــــــقـل عـن 20/5 فــي أحـــــــــــــد
االختبارات اJذكورة أعالهs تعد إقصائية.

اJاداJادّة ة 8 :  : يعتـبر نـاجحـX نهائـيا في اJـسابـقات على
أساس االخـتـبـارات أو االمـتـحـانـات اJهـنـيـةs اJـتـرشـحون
الــــذيـن حتــــصــــلـــــوا عــــلى مـــــعــــدل يــــســـــاوي أو يــــفــــوق 20/10
ويـرتــبـون حـسب درجــة االسـتـحـقــاق وفي حـدود اJـنـاصب

اJالية اJراد شغلها.
اJاداJادّة ة 9 :  : تـضبط قائمـة اJترشحـX اJقبولـX نهائيا
في اJـســابــقـات عــلى أسـاس االخــتــبـارات أو االمــتـحــانـات
اJهنية من طـرف جلنة القبول النهائي اJذكورة في اJادة

9 أدنـاه.
تـــكـــون الـــقـــائـــمــة مـــحل نـــشـــر عـــلى مـــســـتـــوى مـــركــز

االمتحان واإلدارة اJستخدمة.

اJاداJادّة ة 10 :  : تتكون جلنة القبول النهائي من :
- الــســلــطــة الــتي لــهــا صالحــيــة الــتــعــيــX أو �ــثــلــهـا

sؤهـل قانوناJا
- �ثل السلطة اJكلفة بالوظيفة العمومية.

اJــاداJــادّة ة 11 :  : يــتــعـــX عــلى مــســؤول اJـــؤســســة اJــؤهــلــة
كـــمـــركـــز امــــتـــحـــان أن يـــســـلم إلـى أعـــضـــاء جلـــنـــة الـــقـــبـــول

النهائيs ال سيما الوثائق اآلتية :
sنسخة من مواضيع االختبارات -

sواضيعJنسخة من محضر فتح أظرفة ا -
sنسخة من محضر سير االختبارات -
- نسخة من كشف نقاط االختبارات.

اJــــاداJــــادّة ة 12 :  : كلّ مــــتـــرشـح نـــاجـح نـــهــــائـــيــــا لم يــــلــــتـــحق
�ـنــصب تــعــيـيــنه أو �ــؤسـســة الـتــكــوين في أجـل أقــصـاه
sثالثـون (30) يــومـا ابـتــداء من تـاريخ تــبـلــيـغــه بـالــنـجــاح
في اJــســـابــقــة عـــلى أســاس االخـــتــبــارات أو االمـــتــحــانــات
اJـهـنـيـةs يـفقـد حـقه في الـنـجـاحs ويـعـوض بـاJـتـرشح الذي

يليه في القائمة االحتياطية حسب الترتيب.

اJــاداJــادّة ة 13 :  : يــجب عـــلى اJــتــرشــحــــX لـــلــمــســـابــقــــات
عـــــلـى أســــاس االخـــــتــــبـــــارات أو االمــــتـــــحــــانـــــات اJــــهـــــنــــيــــة
اJـنــصـوص عــلـيــهـا في هــذا الـقــرار أن يـســتـوفــوا مـســبـقــا
جـــمـــــيع الــــشـــــروط الـــقــــانـــونــــيـــة األســــاســـيـــة اJــــطـــلـــوبــــة
لاللـــتــحــــاق �ـــخــتـــلف األسـالك والــرتب اخلـــاصـــة بــاإلدارة
اJـــكـــلـــفـــة بـــاألشـــغـــال الـــعـــمـــومـــيـــةs كـــمـــا حـــددتـــهـــا أحـــكــــــام
اJـرســـوم الـتـنفـيذي رقـم 09-391 اJؤرّخ في 5 ذي احلـجّة
عام 1430 اJوافق 22 نوفمبر سنة 2009 واJذكـور أعاله. 

اJاداJادّة ة 14 :  : تلغى جميع األحكام اخملالفة لهذا القرار.

اJـاداJـادّة ة 15 :  : يـنـشـر هـذا الـقـرار في اجلـريـدة الـرّسـمـيّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــرّر بـــاجلـــزائـــر في 19 رجب عــام  1432 اJــوافق 21
يونيو سنة 2011.
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