
العدد العدد 16
السالسّنة التاسعة واألربعوننة التاسعة واألربعون

االشتراكاالشتراك
سنويسنويّ

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

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

اجلزائر
تونس
اHغرب
ليبيا

موريطانيا

بلدان خارج دول
اHغرب العربي

سنـةسنـة

1070,00 د.ج د.ج

2140,00 د.ج د.ج

ثمن النّسخة األصليّة 13,50 د.ج
ثمن النّسخة األصليّة وترجمتها 27,00 د.ج

ثمن العدد الصّادر في السّنW السّابقة : حسب التّسعيرة.
.Wوتسلّم الفهارس مجّانا للمشترك

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

سنـةسنـة

2675,00 د.ج د.ج

5350,00 د.ج د.ج

تزاد عليها
نفقات اإلرسال

األربعاء األربعاء 28  ربيع الثاني عام  ربيع الثاني عام 1433 هـ هـ
اHوافق اHوافق 21 مارس سنة مارس سنة 2012 م

اإلدارة والتّحرير
األمانة العاماألمانة العامّة للحكومةة للحكومة

WWW.JORADP.DZ

الطّبع واالشتراك
اHطبعة الراHطبعة الرّسميسمّية

حي البساتqW بئر مراد رايسq ص.ب 376 - اجلزائر - محطة
الهاتف :.021.54.35.06. إلى 09 

021.65.64.63

الفاكس.021.54.35.12.
ح.ج.ب .50-3200  اجلزائر

Télex.:.65.180.IMPOF.DZ
060.300.0007.68.KG بنك الفالحة والتّنمية الرّيفيّة
حساب العملة األجنبيّة للمشتركW خارج الوطن
بنك الفالحة والتّنمية الرّيفيّة 060.320.0600.12
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فهرسفهرس
مراسيم تنظيميةمراسيم تنظيمية

مـــرســوم تـــنــفـــيــذي رقــم 12 - 113 مـــؤرخ في  14 ربــيـع الــثـــاني عــام 1433 اHـــوافق 7 مــارس ســـنــة q2012 يــحـــدّد شــروط وضع
اHؤسسات اHتخصصة وهياكل استقبال األشخاص اHسنW وكذا مهامها  وتنظيمها  وسيرها ................................
مـرسوم تـنـفـيذي رقــم 12 - 114 مـؤرخ في 18 ربـيع الـثـاني عام 1433 اHـوافق 11 مـارس سـنـة q2012 يـتـضـمن إنـشـاء اHـصالح
اخلارجية لوزارة االستشراف واإلحصائيات وحتديد مهامها وتنظيمها...............................................................
مــرســوم تــنـــفــيــذي  رقــم 12 - 115 مـــؤرخ في 18 ربــيـع الــثــاني عــام 1433 اHـــوافق 11 مــارس ســنــة q2012 يــتـــعــلــق بــالـــلــجــنـــة
اHـتـخـصـصـة في إعـانــة الـفـنـون واآلداب بـعـنـوان حـسـاب الـتـخـصـيص اخلـاص رقم 092 - 302  الـذي عـنـوانه "الـصـنـدوق
الوطني لترقية الفنون واآلداب وتطويرها"....................................................................................................
مـرسوم تـنـفـيذي رقــم 12 - 116 مـؤرخ في 18 ربـيع الـثـاني عام 1433 اHـوافق 11 مارس سـنة q2012 يـتـضـمن إنشـاء وتـنـظيم
وســيـر الــلــجـنــة الـوطــنـيــة لــلـوقـــايــة من األمـــراض اHــتـنــقـلــة جـنــســيــا ومــتالزمــة الــعـــوز اHـنــــاعي اHـكــتــسب (الـســيـدا)
ومكافحتها.................................................................................................................................................
مرسوم تـنفيذي رقــم 12 - 117 مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1433 اHوافق 11 مارس سنة q2012 يعدل ويـتمم اHرسوم رقم
86-341 اHـــؤرخ في 21 ربــيـع الــثــاني عــام 1407 اHـــوافق 23 ديــســـمــبــر ســنـــة 1986 الـــذي يــحــــدد شــروط إحــداث مــراكــز

الشباب لقضاء العطل والترفيه وتنظيمها وسيرها........................................................................................
مـرسوم تـنـفـيذي رقــم 12 - 118 مـؤرخ في 18 ربـيع الـثـاني عام 1433 اHـوافق 11 مارس سـنة q2012 يـتضـمن إحـداث مـدرسة
وطنية ومدرسة جهوية للرياضات األوHبية.....................................................................................................
مـــرســـوم تـــنـــفـــيـــذي رقــم 12 - 119 مـــؤرخ في 18 ربـــيع الـــثـــانـي عــام 1433 اHـــوافق 11 مـــارس ســـنـــة q2012 يــــعـــــدل اHـــرســــوم
الـتـنفــيـذي رقم 09-16 اHؤرخ في 14 محـرم عام 1430 اHوافق 11 يـنـاير سـنة  2009 واHـتـضمن إحـداث مـدرسة وطـنـية
ومدارس جهوية لكرة القدم...........................................................................................................................

مراسيم فرديةمراسيم فردية
مــرسـوم رئــاسي مــؤرخ في 11 ربــيع الــثـانـي عـام 1433 اHـوافق 4 مــارس ســنــة q2012 يــتــضــمن إنــهــاء مــهــام رئــيــسي ديــواني
...................................................................................................................................... Wفي واليت Wوالي
Wيــتـضــمن إنـهــاء مـهـام مــديـرين لــلـتــقـنـ q2012 ـوافق 4 مـارس ســنـةHمــرسـوم رئــاسي مـؤرخ في 11 ربــيع الـثــاني عـام 1433 ا
........................................................................................................................ Wوالشؤون العامة في واليت
مــرسـوم رئــاسي مــؤرخ في 11 ربــيع الــثـانـي عـام 1433 اHـوافق 4 مـارس ســنـة q2012 يــتــضـمـن إنـهــاء مــهــام مــفـتـش في واليـة
البليدة .....................................................................................................................................................
مــرسـوم رئــاسي مـؤرخ في 11 ربــيع الـثــاني عـام 1433 اHـوافق 4 مـارس ســنـة q2012 يــتـضــمن إنـهــاء مـهـام كــتـاب عــامـW لـدى
رؤساء الدوائر في الواليات .........................................................................................................................
مـرسـوم رئـاسي مؤرخ في 11 ربـيع الـثـاني عام 1433 اHوافق 4 مارس سـنة q2012 يتـضـمن إنـهاء مـهـام الكـاتب الـعـام لبـلـدية
سكيكدة .....................................................................................................................................................
مرسوم رئاسي مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1433 اHوافق 4 مارس سنة q2012 يتضمن إنهاء مهام قاض .......................
مرسـوم رئاسي مؤرخ في 11 ربيع الـثاني عام 1433 اHوافق 4 مارس سـنة q2012 يتـضـمن إنهـاء مهـام مديـرين لـلتـجارة في
..................................................................................................................................................... Wواليت
مرسوم رئاسي مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1433 اHوافق 4 مارس سنة q2012 يتضمن تعيـW مديرين للتقنW والشؤون
العامة في الواليات .....................................................................................................................................
مـرسومـان رئاسيـان مؤرخان في 11 ربيع الـثاني عام 1433 اHوافق 4 مارس سـنة q2012 يـتضمـنان تعـيW رؤساء دوائر في
الواليات ....................................................................................................................................................
مــرســـوم رئــاسي مــؤرخ في 11 ربــيـع الــثــاني عــام 1433 اHـــوافق 4 مــارس ســـنــة q2012 يــتــضــمـن تــعــيــW مــكــلف بــالــدراســات
والتلخيص لدى ديوان كاتب الدولة لدى وزير الشؤون اخلارجيةq اHكلّف باجلالية الوطنية باخلارج .......................
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فهرس (تابع)فهرس (تابع)
مـرسـوم رئـاسي مؤرخ في 11 ربـيع الـثـاني عام 1433 اHـوافق 4 مـارس سـنـة q2012 يـتـضمـن تعـيـW مـدير احلـظـيـرة الثـقـافـية
لألهقار .....................................................................................................................................................
مــرسـوم رئــاسي مـؤرخ في 11 ربــيع الـثــاني عـام 1433 اHـوافق 4 مـارس ســنـة q2012 يـتــضــمن تـعــيـW مــديـر اHــسـرح اجلــهـوي
لسوق أهراس ............................................................................................................................................
مــرسـوم رئــاسي مـؤرخ في 11 ربــيع الـثــاني عـام 1433 اHـوافق 4 مـارس ســنـة q2012 يـتــضـمـن تـعــيـW مــديـرين لــلـتــجـارة في
..................................................................................................................................................... Wواليت

قرارات7 مقرقرارات7 مقرّرات7 آراءرات7 آراء
اجمللس الدستورياجمللس الدستوري

قرار رقـم 02 / ق. م د / 12  مؤرخ في 8 ربيع الـثاني عام 1433 اHوافق أول مـارس سنة q2012 يـتعـلـق باسـتخـالف نائب في
اجمللس الشعبي الوطني ..............................................................................................................................

اجمللس اإلسالمي األعلىاجمللس اإلسالمي األعلى
مـقـرّر مـؤرخ في 7 ذي احلـجـة عـام 1432 اHـوافق 3 نـوفـمـبـر سـنـة q2011 يـتـضـمن جتـديـد تـشـكــيـلـة الـلـجـنـة اHـتـسـاويـة األعـضـاء
اخملتصة �وظفي اجمللس اإلسالمي األعلى ........................................................................................................

وزارة اJاليةوزارة اJالية
قــرار وزاري مـشـتـرك مـؤرخ في 2 رمـضـان عـام 1432 اHـوافق 2 غـشـت سـنة q2011 يــحـدد تـعـداد مـنــاصب الـشـغل وتــصـنـيـفـهـا
ومدة العقد اخلاص باألعوان العاملW في نشاطات احلفظ أو الصيانة أو اخلدمات بعنوان اHديرية العامة للجمارك ...
قــرار مــؤرّخ في 15 شــعــبــان عـام 1432 اHـوافق 17 يــولــيــو ســنــة q 2011 يــعــدّل الــقــرار اHــؤرّخ في 18 ربــيع الــثـانـي عـام 1432
اHوافق 23 مارس سنة 2011 واHتضمّن تعيW أعضاء اللّجنة الوطنية لصفقات األشغـال .....................................
قرار مؤرّخ في 7 رمضـان عام 1432 اHوافق 7 غشـت سنـة q 2011 يعـدّل القرار اHؤرّخ في 18 ربيع الـثاني عام  1432 اHوافق
23 مارس سنة 2011 واHتضمّن تعيW أعضاء اللّجنة الوطنية لصفقات الدراسات واخلدمات .................................

مـقــرر مـؤرّخ في 17 شــوّال عـــام 1432 اHـوافق 15 سـبــتـمــبـر ســنـة q2011 يـعــدّل ويـتــمّم اHـقــرر اHـؤرّخ في 17 شــوّال عـام 1419
اHوافق 3 فبـراير سنة 1999 واHـتضـمّن تطـبيق اHادّة 169 من قانـون اجلمارك واHـتعلـقة بـاHصانع اخلـاضعـة للمـراقبة
اجلمركية .................................................................................................................................................

وزارة العمل والتشغيل والضمان االجتماعيوزارة العمل والتشغيل والضمان االجتماعي

قـرار مؤرّخ في 30 محـرّم عام 1433 اHوافق 25 ديـسمـبر سـنة q 2011 يـعدّل ويـتمّم  الـقرار اHؤرّخ في 12 ذي القـعدة عام 1418
اHوافق 11 مارس سنة 1998 واHتضمّن التنظيم الداخلي للصندوق الوطني للتأمينات االجتماعية للعمال األجراء ...

وزارة الصحة والسكان وإصالح اJستشفياتوزارة الصحة والسكان وإصالح اJستشفيات
قــرار  وزاري  مــشــتـرك مــؤرخ  في 17 ذي احلـجّــة عـام 1432 اHـوافق 13 نـوفــمــبــر ســنـة q2011 يــعــدّل ويـتــمّم الــقــرار الـوزاري
اHشـترك اHؤرخ في 14 ربـيع األول عام 1431 اHوافق  28 فـبـراير سـنة 2010 الـذي يحـدد كيـفيـات  تنـظيم وبـرامج وكذا
شروط االلتحاق بالتكوين اHتخصص  اHتعلق ببعض الرتب التابعة لسلك متصرفي مصالح الصحة......................

إعالنات وبالغاتإعالنات وبالغات
بنك اجلزائربنك اجلزائر

مـقرر رقم 12 - 01 مؤرّخ في 9 صفـر عام 1433 اHوافق 3 يـنـاير سـنة q2012 يـتضـمن نشـر قـائمـة البـنوك وقـائمـة اHؤسـسات
اHالية اHعتمدة في اجلزائر............................................................................................................................

28

28

28

28

29

30

31

31

31

33

34

35



28 ربيع الثاني عام  ربيع الثاني عام 1433 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 416
21 مارس سنة مارس سنة 2012 م م

-  و�قتـضى اHرسـوم الرئاسي رقم 10-149 اHؤرخ
في 14 جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1431 اHــوافق 28 مــايــو ســنــة

qأعضاء احلكومة Wتضمن تعيH2010 وا

-  و�ــــقــــتــــضى اHـــــرســــوم الــــتــــنــــفــــيــــذي رقم 350-08
اHــؤرخ في 29 شــوال عــام 1429 اHــوافق 29 أكــتــوبــر ســنـة
2008 الـذي يــحـدد شــروط إنـشـاء اHــؤسـســات االجـتـمــاعـيـة

 qوالطبية االجتماعية وتنظيمها وسيرها ومراقبتها
-  و�ــــقــــتــــضى اHـــــرســــوم الــــتــــنــــفــــيــــذي رقم 353-09
اHــؤرخ في 20 ذي الـــقـــعـــدة عــام 1430 اHــوافق 8 نـــوفـــمـــبــر
WوظفHتضمن القانون األساسي اخلاص باHسنة 2009 وا
اHــنــتــمــW لألسالك اخلــاصــة بــاإلدارة اHــكــلــفــة بــالــتــضــامن

qالوطني

qو بعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي : 

اHـــــاداHـــــادّة األولى : األولى :  يـــــهــــدف هـــــذا اHـــــرســـــوم إلى حتـــــديــــد
شـروط وضع  اHـؤسـسـات اHـتـخـصـصـة وهـيـاكل اسـتـقـبـال
األشــخـاص اHــسـنــW وكـذا مــهــامـهــا  وتـنــظـيــمـهــا وسـيــرهـا
تــطـبــيـقـا ألحــكـام اHـادة 26 من الــقـانـون رقم 10-12 اHـؤرخ
في 23 مــحــرم عـام 1432 اHــوافق 29 ديــســمــبــر ســنــة 2010
واHــتـعــلق بــحـمــايـة األشــخـاص اHــسـنــW وتـدعـى في صـلب

النص "اHؤسسات".

اHــــاداHــــادّة ة 2 :  : تــــطــــلـق عــــلـى اHــــؤســــســـــات اHــــتــــخـــــصــــصــــة
."WسنHتسمية " دور األشخاص ا WسنHلألشخاص ا

اHـاداHـادّة ة 3 :  : تـتـوفـر اHـؤسـسات اHـتـخـصـصـة لألشـخاص
اHسـنـW عـلى هـياكـل لالستـقـبـال بـالنـهـار  تـدعى " مـراكز

استقبال األشخاص اHسنW بالنهار". 

الفـــصـــل األولالفـــصـــل األول
أحكام عامةأحكام عامة

اHــــاداHــــادّة ة 4 :  : اHـــــؤســـــســـــات اHــــتــــخــــصــــصــــة لألشــــخــــاص
اHـســنـW مــؤســـســات عــمـومـيــة ذات طـابع إداريq تــتـمـتع

بالشخصية اHعنوية واالستقالل اHالي.

5 :  :  تــوضع اHــؤســســات  حتت وصــايــة الــوزيــر اHـاداHـادّة ة 
اHكلف بالتضامن الوطني.

اHاداHادّة ة 6 :  : تنشأ اHؤسسات �وجب مرسوم. 

مــــرســــوم تـــنــــفــــيــــذيمــــرســــوم تـــنــــفــــيــــذي رقــم  رقــم 12 -  - 113 مــــؤرخ في   مــــؤرخ في  14 ربــــيع ربــــيع
الـثاني عام الـثاني عام 1433 اHوافق  اHوافق 7 مـارس سنة  مـارس سنة q q2012 يـحديـحدّد
شـــروط وضـع اHــــؤســـســــات اHــــتـــخــــصــــصــــة وهـــيــــاكلشـــروط وضـع اHــــؤســـســــات اHــــتـــخــــصــــصــــة وهـــيــــاكل
اســــتـــــقــــبـــــال األشــــخـــــاص اHــــســـــنــــW وكـــــذا مــــهـــــامــــهــــااســــتـــــقــــبـــــال األشــــخـــــاص اHــــســـــنــــW وكـــــذا مــــهـــــامــــهــــا

وتنظيمها  وسيرها .وتنظيمها  وسيرها .
ــــــــــــــــــــــــــــــ

qإنّ الوزير األول
-  بـــنــــاء عــــلى تــــقــــريـــر وزيــــر الــــتــــضـــامـن الـــوطــــني

qواألســرة
-  وبــنـــاء عــلى الـــدســتـــورq ال ســيــمـــا اHــادتــــان 3-85

qو125 (الفقرة 2) منه
-  و�ـــــقـــــتــــضـى الـــــقــــانـــــون رقم 84-11 اHـــــؤرخ في 9
رمضان عام 1404 اHوافق 9 يونيو سنة 1984 واHتضمــن

qتممHعدل واHا qقانــــون األسرة
-  و�ــــقـــتــــضى الــــقــــانـــون رقم 85-05 اHــــؤرخ في 26
جــمــادى األولى عــام 1405 اHــوافق 16 فــبـــرايــر ســـنــة 1985

qتممHعدل واHا qتعلق بحماية الصحة وترقيتهاHوا
-  و�ــــقـــتــــضى الــــقــــانـــون رقم 90-21 اHــــؤرخ في 24
مــحــرم عــام 1411 اHــوافق 15 غــشت ســنــة 1990 واHــتــعــلق

qتممHعدل واHا qباحملاسبة العمومية
-  و�ــــقـــتــــضى الــــقــــانـــون رقم 02-09 اHــــؤرخ في 25
صــــفــــر عـــام 1423 اHــــوافق 8 مــــايــــو ســــنـــة 2002 واHــــتــــعــــلق

qوترقيتهم WعوقHبحماية األشخاص ا
- و�قـتـضى األمر رقم 06-03 اHؤرخ في 19 جـمادى
الــــــثــــــانــــــيــــــة عـــــام 1427 اHــــــوافق 15 يــــــولــــــيــــــو ســــــنـــــة 2006

qتضمن القانون األساسي العام للوظيفة العموميةHوا
-  و�ــــقـــتــــضى الــــقــــانـــون رقم 10-12 اHــــؤرخ في 23
مـحرم عام 1432 اHـوافق 29 ديـسـمبـر سـنة 2010 واHـتعلق

qادة 26 منهHال سيما ا  qWسنHبحماية األشخاص ا
-  و�ــــقـــتــــضى الــــقــــانـــون رقم 12-06 اHــــؤرخ في 18
صــفــر عــام 1433 اHــوافق 12 يــنـــايــر ســـنــة 2012 واHـــتـــعــلق

qباجلمعيات
-  و�ــــقــــتــــضى اHــــرســــوم رقم 80-82 اHــــؤرخ في 28
ربــــيع الــــثــــانـي عـــام 1400 اHــــوافق 15 مــــارس ســــنــــة 1980
واHـتـضــمن إحـداث دور اHـسـنــW أو اHـعـوقـW وتـنــظـيـمـهـا

qتممHعدل واHا qوسيرها

مراسيم تنظيميةمراسيم تنظيمية
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-  اHـشــاركــة فـي تـنـظـــيم الــنــشـاطــات الـرامــيـة إلى
دعم األشــخـاص اHـسـنـW اHــسـتـقـبـلـW وتـوفـيـر رفـاهـيـتـهم
بــاالتــصــال مع اHــؤســســات الــعــمــومـيــة اHــعــنــيــة و احلــركـة

q اجلمعوية

-  ضـمـان الـنـشـاطـات اHـشـغـلـة الـهـادفـة إلى رفـاهـيـة
األشــــخــــاص اHــــســــنــــW اHـــــتــــكــــفل بــــهـمq وال ســــيــــمــــا مــــنــــهــــا
الـنـشـاطـات الديـنـيـة والثـقـافـيـة والريـاضـيـة والـترفـيـهـية

واHسلية.  

اHــاداHــادّة ة 11 :  : تـــســـتــقـــبل مـــراكـــز اســتـــقـــبــال األشـــخــاص
اHسنW بالـنهار األشخاص اHسنW البالغW 65 سنة فما
فــوق الـذين يـعــيـشــون بـاHـنــزل ويـحـتــاجـون إلى مــسـاعـدة

ومرافقة اجتماعية ونفسية مالئمة.   

و بهذه الصفةq تكلف على اخلصوص �ا يأتي :

-  مسـاعدة األشـخاص اHـسـنW اHـستـقبـلW لـلحـفاظ
و/أو اإلبـــقـــاء عـــلى اســـتـــقاللـــيـــتـــهم من خـالل تــكـــفـل فــردي

qوعالجات مالئمة

-  تـطــويـر الــنـشــاطـات اHــشـغــلـة وورشــات الـشــغـالـة
لـفـائـدة األشـخـاص اHـسـنـW اHـسـتـقـبـلـW الـرامـيـة لـدعـمـهم

qوتوفير رفاهيتهم

-   تـوفـيـر الـعـالج واخلـدمـات اHالئـمــة بـاالتـصـال مع
qعنيةHالقطاعات ا

WــــســــنــــHتــــقــــد� الـــــدعم الــــنـــــفــــسي لـألشــــخـــــاص ا   -
qWستقبلHا

- اHــشـاركـــة في تــنــظـــيم الــنــشــاطــات الــرامــيـة إلى
دعم  األشــخـاص اHـسـنW اHـسـتـقـبـلـW وتوفـيـر رفـاهـيـتهم
بــاالتــصــال مع اHــؤســســات الــعــمــومـيــة اHــعــنــيــة و احلــركـة

q اجلمعوية

-   تــــطــــويــــر الـــنــــشــــاطــــات الــــديــــنــــيــــة والــــثــــقــــافــــيـــة
والـريـاضـيــة والـتـرفـيـهـيــة  واHـسـلـيـة الـهــادفـة إلى تـوفـيـر

qWستقبلHا WسنHرفاهية األشخاص ا

WـســتـقـبـلـHا WـسـنـHــسـاعـدة لألشـخــاص اHتـقـد� ا  -
واإلعانة واHرافقـة في جميع اHساعي الـهادفة إلى التكفل

qشاكلهم�

- تـشــجـيـع الـتــبـادل بــW األشـخــاص اHــسـنــW الـذين
WـســتـقـبـلـHا WــسـنـHـؤســسـات واألشـخـاص اHيـعـيــشـون بـا
بالـنهار قصـد اإلبقاء عـلى الروابط االجتـماعيـة ومحاربة
العزلة والوحدة والفراغ وسوء اHعيشة التي يعاني منها

األشخاص اHسنون.

يحدد مرسوم اإلنشاء تسمية اHؤسسة ومقرها.
تنشأ اHؤسـسات اHنصوص عليها في اHلحق اHرفق

بهذا اHرسوم.

الفصل الثانيالفصل الثاني
شــــروط الوضعشــــروط الوضع

اHـاداHـادّة ة 7 :  : يـوضع في اHـؤسـسـات األشـخـاص اHـسـنـون
البالغون من العمر 65 سنة فما فوقq وال سيما منهم :

-  األشـــــخـــــاص اHـــــســــــنـــــون احملـــــرومـــــون و/أو بـــــدون
q روابط أسرية

- األشخـاص اHـسنـون في وضعـيـة اجتـماعـيـة صعـبة
و/ أو بدون روابط أسرية.

اHاداHادّة ة 8 :  : يخضع الوضع باHؤسسات إلى تقد� طلب
مـرفق �ـلف يـحــدد مـكــونـاته الــوزيـر اHــكـلف بــالـتــضـامن

الوطني. 
كما ¢كن  أن يـتم الوضع بطلب من  اHصالح اHكلفة

بالنشاط االجتماعي في الوالية.

WـــــــســـــــنـــــــHــــــــادّة ة 9 :  : يـــــــعـــــــرض  وضـع األشـــــــخــــــــاص اHــــــــاداHا
باHؤسسات على رأي جلنة القبول في اHؤسسة.

حتـــدد مـــهـــام جلـــنـــة الـــقـــبـــول وتـــشـــكـــيـــلـــهـــا وســـيـــرهـــا
وتنظيمها في النظام الداخلي للمؤسسة.  

الفصل الثالثالفصل الثالث
اHـهاماHـهام

اHــــاداHــــادّة ة 10 :  :  تــــتـــــولــى اHــــؤســـــســــات اHــــتـــــخـــــصـــــصـــة
لألشــــــخــــــاص اHـــــســــــنــــــW مـــــهــــام الـــــتـــــكــــفـل اHـــــؤســــســـــاتي
بـاألشــخـاص اHـســنـqW وال ســيـمـا مــنـهم أولــئك احملـرومـون

و/أو دون روابط أسرية.
 وبهذه الصفةq تكلف على اخلصوص �ا يأتي :

- اســـتــــقـــبــــال األشـــخـــاص اHــــســـنــــW وضـــمـــان تــــكـــفل
qاجتماعي نفسي مالئم

qتوازنHضمان اإليواء واإلطعام السليم وا -
qؤسسةHتشجيع العالقات مع األسر ومحيط ا -

-  اقـتــراح  كل  الــنــشـاطــات  اHــشـجــعــة  عــلى  إعـادة
اإلدمـاج  الـعـائلـي  لألشخـاص اHـسـنـW في وضعـيـة إهـمال

qوضمان مرافقتهم
-  اتـــــــخـــــــاذ كـل اHــــــســـــــاعـي والـــــــدعـم لـــــــدى عـــــــائـالت
WــســنـHاالسـتـــقــبـــال الـراغــبــة في اســتـقــبــال األشــخـاص ا

qومرافقتهم في التكفل بهم
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اHــــاداHــــادّة ة 16 :  : يــــعــــW الــــوالي أعـــــضــــاء مـــجــــلـس اإلدارة
بـــنــــاء عــــلى اقــــتـــراح مـن الــســـلــطـــات واHـــنــظـــمـــات الــتي

يتبعونها  Hدة ثالث (3) سنوات قابلة للتجديد.

و في حالـة انقـطاع عـهدة أحـد أعضـاء مجلس اإلدارة
يـتم اســتـخالفـه حـسب األشــكـال نـفــسـهــا. ويـخــلـفه الــعـضـو

اجلديد اHعW إلى غاية انتهاء العهدة.  

تـنتـهي عهـدة أعضـاء مـجلس اإلدارة اHـعيـنqW بـحكم
صفتهمq بانتهاء هذه الصفة.

Wــادّة ة 17 :  : يـتــداول مــجــلس اإلدارة طــبــقــا لــلــقــوانـHــاداHا
والتنظيمات اHعمول بهاq على اخلصوصq فيما يأتي :

qالنظام الداخلي للمؤسسة  -

qؤسسةHبرامج نشاطات ا  -

qؤسسة وحساباتهاHمشروع ميزانية ا  -

qالصفقات والعقود واالتفاقات واالتفاقيات  -

-  اقــتـنــاء األمالك اHــنـقــولـة والــعــقـاريــة والـتــصـرف
qفيها

qقبول الهبات والوصايا ورفضها  -

qوتوسيعها qؤسسةHمشاريع تهيئة  ا -

-  الــتـقــريــر الـســنـوي عن نــشــاطـات اHــؤسـســة الـذي
qديرHيعده ا

-  كل اHـسـائل اHـتـعــلـقـة �ـهـام اHـؤسـســة وتـنـظـيـمـهـا
وسيرها. 

اHـاداHـادّة ة 18 :  : يجـتـمع مجـلس اإلدارة مـرتW في الـسـنة
عــــلـى األقلq في دورة عـــــاديــــةq بـــــنــــاء عــــلـى اســــتـــــدعــــاء من

رئيسه.

و ¢ــكن أن يــجـتــمع في دورة غــيــر عـاديــة بــنــاء عـلى
طـــــلب مـن رئـــــيـــــسه أو مـن ثـــــلـــــثي (3/2) أعـــــضـــــائـه أو من

السلطة الوصية.

اHــاداHــادّة ة 19 :  :  تـــرسل االســـتـــدعـــاءات الـــشـــخــصـــيـــة إلى
أعضاء مجلس اإلدارة مـرفقة بجدول األعـمال قبل خمسة
عـشـر (15) يـومــا عـلـى األقل من  تــاريخ االجـتــمــاع. و¢ـكن
تقليص هـذا األجل فيما يخص الدورات غير العادية دون

أن يقل عن ثمانية (8) أيام.

اHــــــــاداHــــــــادّة ة 20 :  : ال تــــــــصـح مـــــــداوالت مــــــــجــــــــلس اإلدارة إال
بحضور نصف عدد أعضائه.

الفصل الرابعالفصل الرابع
الـتنـظــيم والســيرالـتنـظــيم والســير

اHـاداHـادّة ة 12 :  : يـسـير اHـؤسـسـات مجـلس إدارة ويـديـرها
مديرq وتزود �جلس اجتماعي نفسي. 

13 :  : يــحـــدد الــتــنــظـــيم الــداخــلي لــلــمــؤســسـات اHـاداHـادّة ة 
بـقـــرار مشـتـرك بW الـوزيـر اHـكلف بـالـتضـامن الـوطني

ووزير اHالية والسلطة اHكلفة بالوظيفة العمومية.

اHاداHادّة ة 14 :  : يحـدد الوزيـر اHكـلف بالـتضـامن الوطني
النظام الداخلي النموذجي للمؤسسات.

القسم األولالقسم األول
مجلــس اإلدارةمجلــس اإلدارة

اHـاداHـادّة ة 15 :  : يـتــكــون مــجــلـس إدارة اHــؤسـســات الــذي
يرأسه الوالي أو ¦ثله من : 

- ¦ثل عن مـديريـة النـشاط االجـتمـاعي والتـضامن
qللوالية

qثل عن مديرية الصحة والسكان للوالية¦ -

qثل عن مديرية الشباب والرياضة للوالية¦ -

qثل عن مديرية الشؤون الدينية واألوقاف¦ -

- ¦ـثل عن الـصنـدوق الوطـني لـلضـمـان االجتـماعي
qعلى مستوى  الوالية

- ¦ـثل عن الـصنـدوق الوطـني لـلضـمـان االجتـماعي
 q للعمال غير األجراء على مستوى  الوالية

qثل عن صندوق التقاعد على  مستوى  الوالية¦ -

- ¦ــثـل عن اجملـــلس الـــشـــعـــبي الـــبــلـــدي Hـــقـــر تـــواجــد
qؤسسةHا

- ¦ـــثل عن اHــوظــفــW الــبـــيــداغــوجــيــW لــلــمــؤســســة
qينتخبه نظراؤه

- ¦ـثل عن اHـوظـفـW اإلداريـW لـلـمـؤسـسـة ينـتـخـبه
qنظراؤه

- ¦ثلW (2) عن جمعيـتW عاملـتW في نفس مجال
نشاط اHؤسسة.

¢كن  أن يـسـتـعW مـجـلس اإلدارة بـكل شخص كفء
¢كنه أن يساعده في أشغاله.

يـحــضـر مــديـر اHـؤســسـة اجـتــمـاعــات مـجـلس اإلدارة
بصوت استشاري ويتولى أمانته. 



7 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 16 28 ربيع الثاني عام  ربيع الثاني عام 1433 هـ هـ
21 مارس سنة مارس سنة 2012 م م

- إعداد تقرير سنوي عن نشاط اHؤسسة.

وهو اآلمر بصرف ميزانية اHؤسسة.

القسم الثالثالقسم الثالث
اجمللس االجتماعي النفسياجمللس االجتماعي النفسي

اHــاداHــادّة ة   24 :  : يــكــلـف اHـــجـــلس االجـــتـــمــاعي الـــنــفـــسي
لــــــلــــــمـــــــؤســــــســـــــات بــــــالــــــدراســـــــة وإبـــــــداء اآلراء وتـــــــقــــــد�
االقـتـراحـات والتـوصـيات فـي كل اHسـائل اHـرتـبطـة �ـهام

اHؤسـسة.

ويكلفq بهذه الصفةq على اخلصوص �ا يأتي:

-  دراسـة  برامج النشـاطات االجتمـاعية والنـفسية
 qوالسهر على تنسيقها  ومتابعة تنفيذها

qالئمة واقتراحهاHإعداد  تقنيات التكفل ا  -

-  الـقــيـام بــنــشـاطــات اHالحـظــة وتــوجـيه األشــخـاص
qWستقبلHا

- تقد� اقتراحـات تتعلق بالتكفل الطبي والنفسي
qWسنHوإعادة اإلدماج االجتماعي لألشخاص ا

- تقييم برامج التكفل.

اHاداHادّة ة 25 : : يضم اجمللس االجتماعي النفسي �ايأتي  :

qرئيسا qؤسسةHمدير ا -

- ¦ثل عن مـديريـة النـشاط االجـتمـاعي والتـضامن
qللوالية

qطبيب -

qنفساني عيادي -

q(ة) مساعد (ة) اجتماعي -

qمربٍ متخصص ينتخبه نظراؤه -

qمساعد احلياة اليومية  ينتخبه نظراؤه -

q(ة) رض¦ -

- ¦ثل عن اخللية اجلوارية اخملتصة إقليميا.

¢ــــكـن أن يــســـتــعــW اجملـــلس االجـــتـــمــاعي الــنــفــسي
بـــــــــكــل شــــــــــخـص كــفء مــن شـــــــــأنـه أن يــــــــــســــــــاعــــــــــده فـي

أشـغـالـه.

اHــاداHــادّة ة   26 :  :  يــعـــW مـــديـــر اHــؤســـســـة أعـــضــاء اجملـــلس
االجــــتــــمــــاعـي الــــنــــفــــسـي Hــــدة ثالث (3)  ســــنــــوات قــــابــــلــــة

للتجديد.

وإذا لم يكتمل الـنصابq يجتـمع مجلس اإلدارة بعد
اســتـدعــاء ثــان خالل الــثــمــانــيـة (8) أيــام اHــوالــيــة لـتــاريخ
االجتـمـاع اHـؤجل وتـصح مـداوالته حـيـنـئـذ مـهـمـا يـكن عدد

األعضاء احلاضرين.
تـــتـــخــذ قـــرارات مـــجـــلس اإلدارة بـــأغــلـــبـــيـــة أصــوات
األعــــضـــاء احلـــاضـــرينq وفـي حـــالـــة تـــســـاوي عـــدد األصـــوات

يكون صوت الرئيس مرجحا.

اHــــــاداHــــــادّة ة   21 :  : تـــــــدون مـــــــداوالت مــــــجـــــــلـس اإلدارة فـي
مــحــاضـر وتــسـجـل في سـجـل خـاص يــرقــمه ويـؤشــر عــلـيه

رئيس مجلس اإلدارة.
يـــــــوقـع الـــــــرئـــــــيـس وأمـــــــيـن اجلـــــــلــــــــســـــــة مـــــــحــــــــاضـــــــر
االجـــتـــــمـــاعـــات ثـم تـــــرسل إلى الــــســـلـــطـــة الــــوصـــيـــة وإلى

أعضاء مجلس اإلدارة في أجل شهر.
تـكــون مـــداوالت مـجــلس اإلدارة نـافـــذة بـعــد أجـل
ثـالثــيـن (30) يـــومـــا ابــتـــداء من إرســـالــهــا إلـى الــســـلــطـة
الـوصـــيـة إال في  حـالـة اعـتـراض صـريح مـبـلغ في غـضـون

هذا األجل. 
القسم الثانيالقسم الثاني

اHديـراHديـر

اHـاداHـادّة ة 22 :   :  يـعــW مديـر اHـؤسـسة بـقـرار من الـوزير
اHكلف بالتـضامن الوطني. وتنـهى مهامه حسب األشكال

نفسها.

اHاداHادّة ة  23 :  : يتولى اHدير سير اHؤسسة.
ويكلف بهذه الصفةq �ا يأتي:

qتنفيذ مداوالت مجلس اإلدارة  -
- تـمـثيـل اHـؤسـسـة أمام الـعـدالـة وفـي جمـيـع أعـمال

qدنيةHاحلياة ا
- إعــداد مـــشــروع مــيــزانــيـــة اHــؤســســة وحـــســابــاتــهــا

qوتقد¢ه جمللس اإلدارة للتداول بشأنه
- إعــداد بـــرامج الــنـــشــاطـــات واحلــصـــيــلـــة الــســـنــويــة

qللمؤسسة
- إبرام كل صـفقة أو عـقد أو اتـفاق أو اتفـاقية طـبقا

qعمول بهماHللتشريع والتنظيم ا
- تعـيـW اHسـتـخدمـW الذيـن لم يتـقرر بـشـأنهم ©ط

qفي جميع مناصب الشغل qآخر Wتعي
- ¦ــــارســـــة الــــســــلـــــطــــة الــــســـــلّــــمــــيـــــة عــــلى مـــــجــــمــــوع

qعمول بهHؤسسة طبقا للتنظيم اHمستخدمي ا
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- في باب اإليــرادات :- في باب اإليــرادات :

qمنوحة من الدولةHاإلعانات ا  -

qمساهمات اجلماعات احمللية -

- مـــســاهـــمــات اHـــؤســســـات والــهـــيــئـــات الــعـــمــومـــيــة
qعمول بهماHواخلاصة طبقا للتشريع والتنظيم ا

qالهبات والوصايا  -

- كـــل اHـــــــوارد األخــــــــرى اHـــــــرتـــــــبـــــــطـــــــة بـــــــنــــــشــــــاط
اHؤسسة.

 - في باب النفـقات : - في باب النفـقات :

qنفقات التسيير -

qنفقات التجهيز -

- كـل الــــنـــــفــــقــــات األخــــرى الــــضــــروريــــة لــــتــــحــــقــــيق
أهدافها.

33 :  : تـمــسك مـحـاسـبـة اHـؤسسـة طـبـقا لـقـواعد اHاداHادّة ة 
احملـــاســـبـــة الـــعــــمـــومـــيـــة وتـــســــنـــد إدارة األمـــوال إلى عـــون

محاسب يعينه أو يعتمده وزير اHالية. 

34 :  : يـــتــــولى اHـــــراقـــبـــة اHـــالـــيــــة لـــلـــمـــؤســـســـة اHــاداHــادّة ة 
مــراقب مـالي يــعـW طــبـقـا لــلـتـشــريع والـتــنـظـيم اHــعـمـول

بهما.

اHاداHادّة ة 35 :  : تـلغى جمـيع األحكام اخملـالفة لـهذا اHرسوم
ال سـيـمـا اHـرسوم رقم 80-82 اHـؤرخ في 28 ربـيع الـثاني
عام 1400 اHوافق 15 مـارس سنة 1980 واHتـضـمن إحداث

دور اHسنW أو اHعوقW وتنظيمها وسيرها.

36 : :  يـــــــنــــــشــــــر هــــــذا اHــــــرســــــوم فـي اجلــــــريــــــدة اHـــــاداHـــــادّة  
الـــرّســــمــــيّـــة لـــلـــجــــمـــــهـــوريّـــة اجلــــزائـــريّـــة الـــدّ¢ـــقـــراطـــيّـــة

الشّعبيّة.

حــــــرّر بـــــاجلــــــزائـــــر في 14 ربــــــيع الـــــثــــــاني عـــــام 1433
اHوافق 7 مارس سنة 2012.

أحمد أويحيىأحمد أويحيى

اHـاداHـادّة ة 27 :  : يــجــتــمع اجملـلـس االجـتــمــاعي الــنـفــسي كل
ثالثـة (3) أشــهــر في دورة عــاديــة بــنــاء عـلـى اســتـدعــاء من

رئيسه.

و ¢ــكن أن يــجـتــمع في دورة غــيــر عـاديــة بــنــاء عـلى
طلب من رئيسه أو من ثلثي (3/2) أعضائه.

اHـاداHـادّة ة 28 :  : يـحـدد الــرئـيس جـدول اجـتــمـاعـات اجملـلس
االجتماعي النفسي .

تـرسل االستـدعـاءات الـشـخصـيـة إلى أعـضـاء اجمللس
مـرفــقـة بـجــدول األعـمـال قــبل ثـمــانـيـة (8) أيـام عـلى األقل

من تاريخ االجتماع. 

اHــــاداHــــادّة ة   29 :  : ال تــــصح مــــداوالت اجملــــلس إال بــــحــــضـــور
نصف عدد أعضائه على األقل.

و إذا لم يـكـتـمل الـنـصـابq يـجـتـمع اجملـلس من جـديـد
في أجـل ثـــمـــانـــيــة (8) أيـــام ابـــتـــداء مـن تـــاريخ االجـــتـــمـــاع
اHـؤجل وتـصـح  مـداوالته حـيـنـئـذ مـهـمـا يـكن عـدد األعـضـاء

احلاضرين.

تــتــخــذ قــرارات اجملــلس بـــأغــلــبــيــة أصــوات األعــضــاء
احلـاضـرينq وفي حـالة تـسـاوي عـدد األصوات يـكـون صوت

الرئيس مرجحا.

اHـاداHـادّة ة 30 :  :  تــدون اآلراء واالقـتــراحــات  في مـحــاضـر
يوقـعهـا رئيس اجملـلس  وتسـجل في سجل يـرقمه ويـؤشر

عليه مدير اHؤسسة.

يــعــد اجملـــلس االجــتــمــاعـي الــنــفــسي تـــقــريــرا ســنــويــا
لـــلـــنـــشـــاطــات ويـــرســـله إلـى مــديـــر الـــنـــشـــاط االجـــتــمـــاعي
والـتضامن للواليـةq يقيم فيه نـشاطاته ويقتـرح التدابير
الـتـي من شـأنــهــا حتـســW اخلــدمـات اHــقــدمـة مـن اHـؤســسـة

اHذكورة.

الفصل اخلامـسالفصل اخلامـس
أحـكـــام مـالـــيةأحـكـــام مـالـــية

اHـاداHـادّة ة 31 : : يـعـرض مـشـروع مـيـزانـيـة اHـؤسـسـة الـذي
يــعـــده اHـــديــــر عـــلى مــجــلس اإلدارة لــلــمــداولــة. ثم يــرسل
إلى الــســـلــطــــة الـــوصـــيــة وإلـى وزيــر اHــالــيــة لــلــمــوافــقــة

عليه. 

اHــاداHــادّة ة 32 :  : تـــشـــتــمـل مــيـــزانــيـــة اHـــؤســســـة عـــلى بــاب
لإليرادات وباب للنفقات :
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 اHلحق اHلحق
WسنHقائمة دور األشخاص اWسنHقائمة دور األشخاص ا

مقر اHؤسسةمقر اHؤسسة تسمية اHؤسسةتسمية اHؤسسة

بلدية وادي الفضة  - والية الشلف
بلدية أم البواقي - والية أم البواقي

بلدية باتنة - والية باتنة
بلدية بجاية - والية بجاية

بلدية البويرة - والية البويرة
بلدية بكارية - والية تبسة

بلدية عW بوشقيف - والية تيارت
بلدية تيزي وزو - والية تيزي وزو
بلدية باب الزوار - والية اجلزائر

بلدية دالي إبراهيم - والية اجلزائر
بلدية سيدي موسى - والية اجلزائر

بلدية العوانة - والية جيجل
بلدية صالح باي - والية سطيف
بلدية سكيكدة - والية سكيكدة
بلدية سكيكدة - والية سكيكدة

بلدية سيدي بلعباس - والية سيدي بلعباس
بلدية عنابة - والية عنابة

بلدية حمام دباغ - والية قاHة
بلدية حامة بوزيان - والية قسنطينة

بلدية بن شكاو - والية اHدية
بلدية صيادة - والية مستغا¬

بلدية سيق - والية معسكر
بلدية معسكر - والية معسكر

بلدية ورقلة - والية ورقلة
بلدية وهران - والية وهران

بلدية برج منايل - والية بومرداس
بلدية عW العسل - والية الطارف

بلدية بابار - والية خنشلة
بلدية سدراتة - والية سوق أهراس

بلدية سوق أهراس - والية سوق أهراس
بلدية حمام ريغة - والية عW الدفلى

بلدية عW تموشنت - والية عW تموشنت
بلدية غليزان - والية غليزان

دار األشخاص اHسنW لوادي الفضة
دار األشخاص اHسنW ألم البواقي

دار األشخاص اHسنW لباتنة
دار األشخاص اHسنW لبجاية
دار األشخاص اHسنW للبويرة
دار األشخاص اHسنW لبكارية

دار األشخاص اHسنW لعW بوشقيف
دار األشخاص اHسنW لتيزي وزو
دار األشخاص اHسنW لباب الزوار

دار األشخاص اHسنW لدالي إبراهيم
دار األشخاص اHسنW لسيدي موسى

دار األشخاص اHسنW للعوانة
دار األشخاص اHسنW لصالح باي
دار األشخاص اHسنW لسكيكدة 1
دار األشخاص اHسنW لسكيكدة 2

دار األشخاص اHسنW لسيدي بلعباس
دار األشخاص اHسنW لعنابة

دار األشخاص اHسنW حلمام دباغ
دار األشخاص اHسنW حلامة بوزيان

دار األشخاص اHسنW ل شكاو
دار األشخاص اHسنW لصيادة
دار األشخاص اHسنW لسيق
دار األشخاص اHسنH Wعسكر
دار األشخاص اHسنW لورقلة
دار األشخاص اHسنW لوهران

دار األشخاص اHسنW لبرج منايل
دار األشخاص اHسنW لعW العسل

دار األشخاص اHسنW لبابار
دار األشخاص اHسنW لسدراتة

دار األشخاص اHسنW لسوق أهراس
دار األشخاص اHسنW حلمام ريغة

دار األشخاص اHسنW لعW تموشنت
دار األشخاص اHسنW لغليزان
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يرسم  ما يأتي :يرسم  ما يأتي :

اHـــــادةاHـــــادة األولى :  األولى :  يـــــهــــدف هـــــذا اHـــــرســـــوم إلـى إنـــــشــــاء
مــديـريــة لـلـتــخـطــيط واإلعالم اإلقـلــيـمي عــلى مـســتـوى كل

واليةq وحتديد مهامها وتنظيمها.

2 :  : تـــــتـــــولى مـــــديـــــريــــة الـــــتـــــخـــــطـــــيط واإلعالم اHــــادة اHــــادة 
qـــادة األولى أعالهHـــذكـــورة فـي اHاإلقـــلـــيـــمـي في الـــواليـــة ا

على اخلصوصq اHهام اآلتية :

- إقـامـة حـلـقــات إعالم عـلى مـسـتـوى الـواليـةq بـصـفـة
qمعيارية ومؤسساتية

qإعداد اخلصائص اإلقليمية -

qإقامة بنوك للمعطيات وحتيينها -

- نــشـر اHــعـلـومــة االقـتــصـاديـة واالجــتـمــاعـيـة بــصـفـة
qمنتظمة

- مـــبــــاشــــرة تــــقـــيــــيم الــــطــــاقــــات واألعـــمــــال احملــــلــــيـــة
qللتنمية

- مـــتــابــعــة الــتــحـــقــيــقــات اإلحــصــائـــيــة الــتي يــعــدهــا
qالديوان الوطني لإلحصائيات على اخلصوص وتنسيقها

- تنشـيط مخـتلف األشـغال اHـرتبـطة بـإعداد برامج
الـــتـــنــمـــيــة لـــلـــواليــةq بـــاالتـــصــال مع الـــقـــطــاعـــات اHـــعــنـــيــة

وتنسيقها  في إطار التخطيط الفضائي.

اHادة اHادة 3 :  : تـضم مديريـة التـخطيط واإلعالم اإلقـليمي
في الوالية ثالث (3) مصالح :

qنظومات اإلعالميةHمصلحة اخلصائص وا -

qمصلحة التحليل والتلخيص -

- مصلحة إدارة الوسائل.

تـضم كل مـصــلـحـة مـكــتـبـW اثـنـW (2) إلى ثالثـة (3)
مكاتب.

يـحـدد تـنـظـيم اHـصــالح بـقـرار مـشـتـرك بـW الـوزيـر
اHــكــلف بـــاالســتــشــراف واإلحــصــائــيـــات والــوزيــر اHــكــلف
بـاجلــمــاعـات احملــلـيــة والــوزيـر اHــكــلف بـاHــالـيــة والــسـلــطـة

اHكلفة بالوظيفة العمومية.

اHادة اHادة 4 :  :  ينـشر هـذا اHرسـوم في اجلريـدة الرّسـميّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ¢قراطيّة الشّعبيّة.

حــــــرر بـــــاجلــــــزائـــــر في 18 ربــــــيع الـــــثــــــاني عـــــام 1433
اHوافق 11 مارس سنة 2012.

أحمد أويحيىأحمد أويحيى

ربــــيع مــــرســـــوم تــــنــــفـــــيــــذي مــــرســـــوم تــــنــــفـــــيــــذي رقــم رقــم 12 -  - 114 مــــؤرخ في  مــــؤرخ في 18 ربــــيع 
q2012 ــــوافق 11 مــــارس ســــنــــة  مــــارس ســــنــــةHــــوافق  اHالــــثـــــاني عــــام الــــثـــــاني عــــام 1433 ا
يـــــتــــــضــــــمن إنــــــشـــــاء اHــــــصــــــالح اخلــــــارجـــــيــــــة لـــــوزارةيـــــتــــــضــــــمن إنــــــشـــــاء اHــــــصــــــالح اخلــــــارجـــــيــــــة لـــــوزارة
االســــتــــشــــراف واإلحــــصــــائــــيــــات وحتــــديــــد مــــهــــامــــهــــااالســــتــــشــــراف واإلحــــصــــائــــيــــات وحتــــديــــد مــــهــــامــــهــــا

وتنظيمها.وتنظيمها.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

qإن الوزير األول
-  بـــــــنــــــــاء عــــــــلى تــــــــقــــــــريـــــــر  وزيــــــــر االســـــــتــــــــشـــــــراف

qواإلحصائيات
- وبـناء على الـدستـورq ال سيمـا اHادتان 85-3 و125

q( الفقرة 2)  منه
- و�ـقتـضى اHرسـوم التـشريعي رقم 94-01 اHؤرخ
في 3 شــــعــــبــــان عـــام 1414 اHــــوافق 15 يــــنــــايـــر ســــنـــة 1994

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

 qتعلق بالواليةHوا
- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسي رقم 99-240 اHـؤرخ
في 17 رجـب عـــام 1420 اHــــوافق 27 أكــــتــــوبــــر ســــنــــة 1999
واHــتـعــلق بــالـتــعــيـW فـي الـوظــائف اHــدنـيــة والــعـســكــريـة

qللدولة
- و�ــــقــــتــــضـى اHــــرســــــوم الــــرئــــــاسي رقم 10 - 149
اHــــــؤرخ في 14  جـــمــــادى الـــثـــانـــيـــة عــــام 1431 اHــــوافق 28

 qأعضاء احلكومـة Wتضمن تعيHمايو سنة 2010 وا
- و�ـــقــــتـــضى اHـــــرســـوم الـــتـــنــــفـــيـــــذي رقـم 215-94
اHــؤرخ في 14 صـــفـــر عـــام 1415 اHــوافق 23 يـــولـــيـــو ســـنـــة
1994 الــــذي يـــــحــــدد أجـــــهــــزة اإلدارة الـــــعــــامـــــة في الـــــواليــــة

qوهياكلها
- و�ـــقــــتـــضى اHـــــرســـوم الـــتـــنــــفـــيـــــذي رقـم 160-95
اHؤرخ في 4 مـحرم عام 1416 اHوافق 3 يونـيو سـنة 1995
qـــتــضـــمن تـــنـــظـــيم اجملـــلس الـــوطـــني لإلحـــصـــاء وعــمـــلهHوا

qتممHعدل واHا
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 10-282 اHؤرخ
في 8 ذي احلـجـة عام 1431 اHـوافق 14 نـوفـمـبـر سـنـة 2010
qالذي يحدد صالحيات وزير االستشراف واإلحصائيات

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 10-283 اHؤرخ
في 8 ذي احلـجـة عام 1431 اHـوافق 14 نـوفـمـبـر سـنـة 2010
واHـتـضــمن تـنـظـيم اإلدارة اHــركـزيـة لـوزارة االسـتـشـراف

qواإلحصائيات
qوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -
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- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسي رقم 10-149 اHـؤرخ
في 14 جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1431 اHــوافق 28 مــايــو ســنــة

qأعضاء احلكومة Wتضمن تعيH2010 وا

- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الــــتـــنــــفـــــيـــذي رقم 98 -116
اHــــؤرخ في 21 ذي احلــــجّــــة عـــــام 1418 اHــــوافــق 18 أبــــريل
ســــنـــــة 1998 الـــــذي يــــحـــــدد كــــيــــفـــــيــــات تـــــســــيــــيـــــر حــــســــاب
الــــــتـــــــخـــــــصــــــيـص اخلـــــــاص رقم 092 - 302 الــــــذي عـــــــنـــــــوانه
q"الصندوق الوطني لترقية الفنون واآلداب وتطويرها"

- و�ــــقــــتــــضى اHـــــرســـــوم الــــتــــنــــفـــــيــــذي رقم 12 -18
اHؤرخ في 15 صفر عام 1433 اHوافــق 9  يناير سنة 2012
الـذي يـحـدد كـيـفـيـات تـسـيـيـر حـسـاب الـتـخـصـيص اخلـاص
رقم 092 - 302 الذي عـنوانه "الـصنـدوق الوطـني لتـرقية

q"الفنون واآلداب وتطويرها

qوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم  ما يأتي :يرسم  ما يأتي :

اHاداHادّة األولى : ة األولى : يهدف هذا اHـرسوم إلى إنشاء اللجنة
اHـتــخــصـصــة في إعـانــة الــفـنــون واآلداب بـعــنـوان حــسـاب
الــــــتــــــخــــــصـــــيــص اخلـــــــاص رقم 092 - 302 الــــــذي عــــــنــــــوانه
"الصنـدوق الوطـني لتـرقية الـفنـون واآلداب وتطـويرها"

وحتديد كيفيات منح هذه اإلعانة.

الفصل األولالفصل األول
اللجنة اللجنة اHتخصصة في اHتخصصة في إعانة الفنون واآلدابإعانة الفنون واآلداب

اHـاداHـادّة ة 2 : : تــنـشـأ لـدى الـوزيــر اHـكـلّف بـالــثـقـافـة جلـنـة
مـتـخــصـصــة في إعـانـة الــفـنـون واآلداب وتــدعى في صـلب

النص "اللجنة".
تكـلّف اللـجنـة بـدراسة مـلفـات طلب اإلعـانة لـلفـنون
واآلداب وإبداء رأي مسبق فيـهاq باستثنـاء السينماq عن
طــريق حــســاب الــتــخــصــيص اخلــاص رقم 092 - 302 الـذي
عـــنــوانه "الــصـــنــدوق الــوطــنـي لــتــرقــيـــة الــفــنــون واآلداب

وتطويرها".
عـندما تتعـلق طلبات اإلعانـة بالكتابq تـأخذ اللجنة

بعW االعتبار رأي اHركز الوطني للكتاب. 

اHاداHادّة ة 3 : :  تـتكـون اللجـنة من ثالثـة عشر (13) عـضوا
من بينهم الرئيس.

Wحتــدّد الــقــائــمــة االســمــيــة ألعــضــاء الــلــجــنــة وتــعــيــ
الرئيس واألمانة �قرر من الوزير اHكلّف بالثقافة.

يعـW أعضاء الـلجـنة واألمانـة لعهـدة سنة (1) واحدة
قابلة للتجديدq كليا أو جزئيا.

مــــرســــوم تـــنــــفــــيــــذي  مــــرســــوم تـــنــــفــــيــــذي  رقــم رقــم 12 -  - 115 مــــؤرخ في  مــــؤرخ في 18 ربــــيع ربــــيع
q2012 ــــوافق 11 مــــارس ســــنــــة  مــــارس ســــنــــةHــــوافق  اHالــــثـــــاني عــــام الــــثـــــاني عــــام 1433 ا
يــتـعــلــق بــالـلــجــنــة اHــتـخــصــصـة في إعــانـــة يــتـعــلــق بــالـلــجــنــة اHــتـخــصــصـة في إعــانـــة الـفــنـونالـفــنـون
واآلداب بـــعـــنـــوان حــــســـاب الـــتـــخــــصــــيص اخلــــاصواآلداب بـــعـــنـــوان حــــســـاب الـــتـــخــــصــــيص اخلــــاص
رقـم رقـم 092 -  -  302  الـذي عــنــوانه "الــصـنــدوق الــوطـنيالـذي عــنــوانه "الــصـنــدوق الــوطـني

لترقية الفنون واآلداب وتطويرها".لترقية الفنون واآلداب وتطويرها".
ــــــــــــــــــــــــــــــ

qإنّ الوزير األول

qبناء على تقرير وزيرة الثقافة -

- وبـناء على الـدستـورq ال سيّمـا اHادتان 85-3 و125
q(الفقرة 2) منه

- و�ـــــــــقـــــــــتـــــــــضـى األمـــــــــر رقم 75-59 اHـــــــــؤرخ في 20
رمــــضــــان عــــام 1395 اHــــوافق 26 ســــبــــتــــمــــبــــر  ســــنـــة 1975

qتمّمHعدّل واHا qتضمن  القانون التجاريHوا

- و�قتضى القانون رقم 84-17 اHؤرخ في 8 شوّال
Wتـعلق  بقوانHوافق 7 يولـيو  سنة 1984  واHعام 1404 ا

qتمّمHعدّل واHا qالـيّةHا

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 90-21 اHــــؤرخ في 24
مــحـرّم عـام 1411 اHـوافق 15 غــشت  سـنـة 1990  واHــتـعـلق

qتمّمHعدّل واHا qباحملاسبة العمومية

- و�ــــــقـــــتـــــضى الــــــقـــــانـــــون رقم 97-02 اHـــــؤرخ في 2
رمــــضـــــان عــــام 1418 اHـــــوافق 31 ديــــســـــمـــــبــــر  ســـــنــــة 1997
واHـتـضـمن قــانـون  اHـالـيّـة لـسـنـة q1998 ال سـيّـمـا اHـادّة 90

qمنـه

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 99-11 اHــــؤرخ في 15
رمــــضـــــان عــــام 1420 اHـــــوافق 23 ديــــســـــمـــــبــــر  ســـــنــــة 1999
واHـتـضـمن قــانـون  اHـالـيّـة لـسـنـة q2000 ال سـيّـمـا اHـادّة 89

qمنـه

- و�ــقــتـــضى األمــر رقم 09-01 اHــؤرخ في 29 رجب
عام 1430 اHوافق 22 يوليو  سنة 2009  واHتضمن قانون

qادّة 85 منـهHال سيّما ا q2009 الية التكميلي لسنةHا 

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 10-13 اHــــؤرخ في 23
مـــــحــــــرّم عـــــام 1432 اHـــــوافق 29 ديــــــســـــمــــــبـــــر  ســــــنـــــة 2010
واHـتـضمن  قـانـون  اHـاليّـة لـسـنة q2011 ال سيّـمـا اHادّة 73

qمنـه

- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسي رقم 09-202 اHـؤرخ
في 2 جـــمـــادى الــثـــانــيـــة عــام 1430 اHــوافق 27 مــايـــو ســنــة

qتضمن إنشاء مـركـز وطني للكتابH2009 وا
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اHـاداHـادّة ة 8 :  :  يـسـتــفـيد أعــضــاء الــلــجــنــة مــن مـكـافآت
ال ¢كن أن تـقل عن عشـرة آالف دينار (10.000 دج) عن كل

جلسة.
¢ــكن حتـيــW مـبــالغ اHـكــافـآت اHــنـصــوص عـلـيــهـا في

هذه اHادّة في أجل ال ¢كن أن يقل عن ثالث (3) سنوات.
يـكــــون مــبــلـغ اHـكــــافــآت و/ أو حتـيــيــنـهــا مــوضـــوع
قـــرار مـشـتــرك بـW الــوزيــر اHكــلّف بـاHـاليّـة والــوزيـر

اHكـلّف بالثقافـة.
تــدفع هـذه اHــكـافـآت ألعــضـاء الـلــجـنــة احلـاضـرين في

االجتماعات على أساس محاضر اHداوالت.

الفصل الثانيالفصل الثاني
كيفيات منح  اإلعانةكيفيات منح  اإلعانة

اHــاداHــادّة ة   9 :  :  يـــفـــتح احلـــصـــول عـــلى إعـــانـــة الـــصـــنـــدوق
الوطني لترقية الفنون واآلداب وتطويرها لكـل من :

q1 - مبدعي األعمال الفنية أو األدبية
2 - األشخاص اHعنويW اخلاضعW للقانون اخلاص

qالذين يعملون في مجال الفنون واآلداب
3 - اHؤسسات والهيئات العمومية التي تعمل في

مجال الفنون واآلداب.

اHـاداHـادّة ة 10 : : يـجب على اHـتـرشح لإلعـانة أن يـودع لدى
qعـلى اخلـصـوص qمـلـفـا يـتـكـون qـكـلّـفـة بـالـثـقـافـةHالـوزارة ا

من الوثائق اآلتيةq في ثالث (3) نسخ :
1 - طلب اإلعانة يبW ما يأتي :

qشروعHتعريف بالعمل أو ا -
qقررة إلجنازهHالكيفيات واآلجال ا -

- الـــتـــاريـخ اHـــقـــرر لــتـــســـلـــيـم نــســـخـــة الـــعـــمل أو
qشروع النهائيHا

- تعريف باHترشح وإجنازاته احملتملة. 
qشروع مسجال على دعائم مالئمةH2 - العمل أو ا
3 - القانون األساسي للهيئة صاحبة الطلبq عند

qاالقتضاء
qشروعH4 - تقدير مالي لكلفة إجناز العمل أو ا

5 - التعهد بذكر عبارة إعانة الصندوق على العمل
أو اHشروع.

اHاداHادّة ة 11 : : تسـجل أمانـة اللجـنة ملـفات طـلب اإلعانة
بــعــد الــتــحــقق من مــطــابــقــتــهــا حــسب الــتــرتــيب الــزمــني

لورودهاq في سجل استقبال مرقم ومؤشر عليه.

اHــاداHــادّة ة 4 : : يــتــم اخــتـــيــــار أعــضـــــاء الــلــجــنـــــة بــحــكــم
كـــــــفــــــــاءتـــــــهـم واالهـــــــتــــــمــــــــــام الــــــــذي يــــــــولــــــــونـه خملـــــــتـــــــلف

التخصصــات الفنــيةq غيــر السينمائيةq ولآلداب.

يجب أن يعكس تعـيW األعضاء جمـيع التخصصات
األدبية والفنية التي من شأنها أن تكون معنية باإلعانة.

¢ـــكــن الـــلـــجـــنــــــة أن تـــســـتـــعـــــــW بـــأي شــــخص مـن
شـأنــهq بـحـكـــم كــفـــاءتــه و/ أو االهـتـمـــام الــذي يــولــــيه

للثقافـــةq أن يساعدهــا في أشغالهـا.

اHـاداHـادّة ة 5 : : يــلـتـزم أعـضـاء الـلـجـنــة بـاالحـتـفـاظ بـسـريـة
مداوالتهم.

qخالل مــــدة عـــضــــويــــتـــهم qال ¢ــــكن أعــــضـــاء الــــلـــجــــنــــة
الـترشح لـلحـصول عـلى اإلعـانة كـما يـجب أن ال تكـون لهم
عالقـة عــضـويـة أو مـصـلــحـة مـبـاشـرة أو غــيـر مـبـاشـرة مع

اHترشحW للحصول على اإلعانة.

6 : : تــعــد الــلـــجــنــة نــظــامــهــا الــداخــلي وتــصــادق اHـاداHـادّة ة 
عليه.

 ويـصــادق عـلى الـنــظـام الـداخــلي �ـقــرر من الـوزيـر
اHكلّف بالثقافة.

يحدّد النظام الداخلي على اخلصوص مـا يأتي :

qكيفيات تكوين ملفات طلب اإلعانات ودراستها -

- كـيفيات الـتعبيـر عن مالحظات اللـجنة حول آراء
اHـركــز الـوطــني لــلــكـتــاب فـيــمــا يـخص اإلعــانــات اHـوجــهـة

qللكتاب

- اHــعــايـيــر الــضــروريـة لــلــتـعــبــيـر عـن آراء الـلــجــنـة
qطبقةHواجلداول ا

qدورية االجتماعات -

qناقشاتHنظـام ا -

qداوالتHقواعد ا -

- الـــقــواعـــد الــتـــأديـــبــيـــة اHــتـــعـــلــقـــة بــاالنـــضـــبــاط في
االجتماعات.

يتولى الرئيس تـنسيق أنشطة اللجنة ويسهر على
تطبيق النظام الداخلي ويوجه اHناقشات.

ويـشـرف عـلـى حتـضـيـر االجـتـمـاعـات ويـسـطـر جـدول
األعمال ويوجه االستدعاءات إلى أعضاء اللجنة.

اHـاداHـادّة ة 7 : : تــتـولّى مـصــالح الـوزارة اHـكــلّـفـة بـالــثـقـافـة
أمانة اللجنة.



13 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 16 28 ربيع الثاني عام  ربيع الثاني عام 1433 هـ هـ
21 مارس سنة مارس سنة 2012 م م

اHـاداHـادّة ة 14 : : يــرسل مـحــضــر مـداوالت الــلـجــنــة مـوقــعـا
إلـى الــوزيـــر اHــكـــلّف بـــالــثـــقـــافــة ويـــدوّن في ســـجل خــاص
مـرقم ومــؤشــر عـلــيه يـجب أال يـحــتـوي عـلى أي تـشـطـيب

أو إضافة.

اHاداHادّة ة   15 : : يـكون مـنح اإلعـانة وكـذا مـبلـغـها مـوضوع
مقرر من الوزير اHكلّف بالثقافة.

اHـاداHـادّة ة   16 : : تـبلّـغ األمانـة اHـتـرشـحـW بـالـرد اخملصص
لطلبهم عن طريق البريد.

¢ــكن اHــتــرشحq في حــالــة الـرفضq تــقــد� طــعن لـدى
الوزير اHكلف بالثقافة.

وفي هـذه احلـالـةq ¢ـكن الـوزيـر اHـكـلّف بـالـثـقـافـة أن
يطلب من اللجنة إعادة دراسة اHلف.

اHاداHادّة ة 17 : : توضح شروط وكيـفيات استعمال اإلعانة
في اتـــفـــاقـــيـــة تـــبـــرم بــــW اHـــســـتـــفـــيـــد والـــوزارة اHـــكـــلّـــفـــة

بالثقافة.
كــمـــا يـجـب أن تـــوضـح االتـــفــاقـــيـــة عـلى اخلــصـوص

مـا يأتي :
qستفيدHواجبات ا -

qكيفيات تسليم اإلعانة -
qشروعHآجال إجناز العمل أو ا -

qكيفيات متابعة استعمال اإلعانة -
qكيفيات مراقبة استعمال اإلعانة -

- اإلجـراءات اHطـبـقة في حـالة اسـتـعمـال اإلعانـة �ا
ال يطابق أحكام هذا النص واالتفاقية.

الفصل الثالثالفصل الثالث
مراقبة استعمال اإلعانةمراقبة استعمال اإلعانة

اHـاداHـادّة ة 18 : : يـجب أن تـصب اHـبالغ اHـمـنـوحة بـعـنوان
اإلعانة في حساب بنكي أو بريدي باسم اHستفيد.

اHــاداHــادّة ة   19 : : يـــخـــضـع اســـتـــعـــمـــال اإلعـــانـــة اHـــمـــنـــوحــة
Hــراقـــبــة الـــوزارة اHــكــلّـــفــة بــالـــثــقـــافــة. ويــلـــزم اHــســتـــفــيــد

باالمتثال لذلك.

وفي حــالـة عــدم احــتـرام اHــسـتــفـيــد لــواجـبــاتهq ¢ـكن
الوزير اHكلّف بـالثقافة أن يقـرّر إمّا وقف اإلعانة ريثما
يـقـدم اHـسـتـفـيــد مـبـرراتهq وإمّـا إعالن إلـغــائـهـا واHـطـالـبـة

بردّ اHبالغ التي سبق دفعها.

وتسلم اHودع وصل إيداع.

تـــعــرض أمــانـــة الــلـــجــنــة مـــلــفــات طـــلب اإلعــانـــة عــلى
الــلـــجــنــة لـــدراســتــهـــاq وتــرسل طــلـــبــات اإلعــانـــة اHــتــعـــلــقــة

بالكتاب إلى اHركز الوطني للكتاب.

عــنـدمـا يـكـون صـاحـب الـطـلب قـد اسـتــفـاد سـابـقـا من
إعـــانــــة الـــصــــنـــدوق الـــوطــــني لـــتــــرقـــيـــة الــــفـــنـــون واآلداب
وتــطــويــرهــاq تــعــلم األمــانــة الـلــجــنــة بــالــكــيــفــيـات الــتي ²

استعمالها.

اHـاداHـادّة ة 12 : : تـدلي الــلـجــنـة بــرأيـهــاq حـسب احلــالـةq في
جانب أو أكثر من اجلوانب اآلتية :

- الــقـيــمــة الــفــنـيــة أو األدبــيــة لــلـعــمل أو لــلــمــشـروع
qرشح لإلعانةHا

qنتظرةHالتأثيرات االجتماعية الثقافية ا -

- مدى مالءمة منح اإلعانة.

تـنـدرج أشـغــال الـلـجـنـة في إطــار األولـويـات الـعـامـة
لـــســـيــاســـة إعـــانـــة اإلبـــداع األدبي والـــفـــني الـــتي يـــقـــررهــا

الوزير اHكلّف بالثقافة.
اللجنـة مدعوة إلى تقد� أي رأي أو تـوصية للوزير

اHكلّف بالثقافة.

اHــاداHــادّة ة 13 : : تــدلـي الــلـــجـــنـــة بــعـــد الـــتــداولq بـــرأي من
اآلراء اآلتية :

qوافقة على الطلبHا -
qقبول الطلب مع حتفظات -

- تـعـلـيق دراسـة الـطـلب في انـتـظـار تـقـد� الـوثـائق
qأو التبريرات التكميلية

- الرفض النهائي اHبرر.

تدرج الـلـجـنة في مـحـاضرهـاq عـند االقـتـضاءq اآلراء
التي يـقـدمـها اHـركـز الـوطنـي للـكـتـاب في طلـبـات اإلعـانة
إلـى اHــتــدخــلـــW في مــراحل الـــكــتــاب طــبـــقــا لــلــمــادة 5 من
اHـــــرســـــوم الـــــرّئـــــاسيّ رقم 09-202 اHـــــؤرخ في 2 جـــــمــــادى
الــثـانــيــة عـام 1430 اHـوافق 27 مـايــو ســنـة 2009 واHـذكـور

أعاله.

وترفق آراء اHركز الـوطني للكتاب بكل مالحظة أو
تــعــلـــيق تــراهـــمــا مــفـــيــدين التــخـــاذ قــرار الــوزيـــر اHــكــلف

بالثقافة.
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ربــــيع مــــرســـــوم تــــنــــفـــــيــــذي مــــرســـــوم تــــنــــفـــــيــــذي رقــم رقــم 12 -  - 116 مــــؤرخ في  مــــؤرخ في 18 ربــــيع 
q2012 ــــوافق 11 مــــارس ســــنــــة  مــــارس ســــنــــةHــــوافق  اHالــــثـــــاني عــــام الــــثـــــاني عــــام 1433 ا
يـتــضـمن إنــشـاء يـتــضـمن إنــشـاء وتــنــظـيم وســيـر وتــنــظـيم وســيـر الــلـجــنـة الــوطـنــيـةالــلـجــنـة الــوطـنــيـة
للـوقــايـة من األمــراض اHتـنـقلـة جنـسـيـا ومـتالزمـةللـوقــايـة من األمــراض اHتـنـقلـة جنـسـيـا ومـتالزمـة

العـوز اHنــاعي اHكتسب (السيدا) ومكافحتها.العـوز اHنــاعي اHكتسب (السيدا) ومكافحتها.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

qإنّ الوزير األول

- بـناء عـلى تـقريـر وزيـر الصـحـة والسـكان وإصالح
qستشفياتHا

- وبـناء على الـدستـورq ال سيّمـا اHادتان 85-3 و125
q(الفقرة 2) منه

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 85-05 اHــــؤرخ في 26
جــمــادى األولى عــام 1405 اHــوافق 16 فــبـــرايــر ســـنــة 1985

qتمّمHعدّل واHا qتعلق  بحماية الصحة وترقيتهاHوا

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 12-07 اHــــؤرخ في 28
ربـــيع األول عـــام 1433 اHــــوافق 21  فــــبــــرايـــر  ســــنـــة 2012

 qتعلق  بالواليةHوا

- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسي رقم 10-149 اHـؤرخ
في 14 جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1431 اHــوافق 28 مــايــو ســنــة

qأعضاء احلكومة Wتضمن تعيH2010 وا

- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الــــتـــنــــفـــــيـــذي رقم 11 -379
اHـؤرخ في 25 ذي احلــجّــة عــام 1432 اHـوافــق 21 نـوفــمــبـر
سـنـة 2011 الذي يـحدد صالحـيات وزيـر الصّـحة والـسكان

qستشفياتHوإصالح ا

qوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم  ما يأتي :يرسم  ما يأتي :

اHـــــاداHـــــادّة األولى : ة األولى : يــــــهـــــدف هــــــذا اHـــــرســــــوم إلـى إنـــــشـــــاء
وتـنــظـيم وسـيـر الــلـجـنـة الــوطـنـيـة لـلــوقـايـة من األمـراض
اHـــتــنــقـــلــة جــنـــســيـــا ومــتالزمـــة الــعــوز اHـــنــاعي اHـــكــتــسب
(الـــســـيـــدا) ومـــكـــافـــحـــتـــهــا والـــتـي تـــدعى في صـــلب الـــنص

"اللّجنة الوطنية".

الفصل األولالفصل األول
اللجنـة الوطنـية للوقاية من األمـراض اHتنقلة جنسـيااللجنـة الوطنـية للوقاية من األمـراض اHتنقلة جنسـيا
ومتالزمة العوز اHناعي اHكتسب (السيدا) ومكافحتهاومتالزمة العوز اHناعي اHكتسب (السيدا) ومكافحتها

2 : : تـــوضع الـــلــــجـــنـــة الـــوطـــنـــيـــة لـــدى الـــوزيـــر اHــاداHــادّة ة 
اHكلّف بالصّحة. 

و¢ـكن الـوزيـر اHــكـلف بـالـثـقــافـة أن يـقـرر في حـالـة
qــتــكـرر لــواجــبـاتهHــسـتــفــيـد أو إخاللـه اخلـطــيـر أو اHغش ا
إقـصاءه نـهـائيـا من أي إمـكانـية فـي االستـفادة من أي دعم
مــالي من الــصــنــدوق الــوطــنـي لــتــرقــيــة الــفــنـون واآلداب

وتطويرها.

الفصل الرابعالفصل الرابع
أحكام خاصة باخملصصاتأحكام خاصة باخملصصات

اHـــــاداHـــــادّة ة 20 : : تـــــــدرس الـــــلــــــجـــــنــــــةq فـــــيـــــمــــــا  يـــــتــــــعــــــلـق
�ـخـصـصـات اHـؤسـسات حتـت الوصـايـة اHـنـصـوص عـلـيـها
فــي اHرسـوم التنفيــذي رقم 12 - 18 اHؤرخ في 15 صفر
qــذكــور أعالهHــوافــق 9  يــنــايــر ســنـة 2012  واHعـام 1433 ا
qكـلّف بـالثـقـافة ذلكHفي حـالـة ما إذا طـلب مـنـها الـوزيـر ا

العمليات اآلتـية :

qإصدار نشريات دورية -

qترجمة أعمال أدبية -

- إجناز إنتاجات فنية.

وفـي هــذه احلــالــةq تـــبــدي الــلــجـــنــة رأيــا في الـــقــيــمــة
الــفــنــيــة أو األدبـــيـة لــلــعـمـل أو لــلــمـشـــروع وتــرسـلــه إلى

الوزير اHكـلّف بالثقافـة.
الفصل اخلامسالفصل اخلامس
أحكام نهائيةأحكام نهائية

اHــــاداHــــادّة ة   21 : : تـــــرسل الــــلــــجـــــنــــة إلى الــــوزيـــــر اHــــكــــلّف
بــالــثــقــافــة تــقــريــرا ســنــويـــا حتــلــيــلــيــا حــول اإلعــانــة الــتي
¢ــنـــحــهــا الـــصــنــدوق الـــوطــني لــتـــرقــيــة الـــفــنــون واآلداب

وتطويرها. 

اHــاداHــادّة ة   22 :  :  تــلـــغــى جــمـــيـع األحــكــــام اخملــالــفــــة لــهـــذا
اHـــرســومq وال سـيـّـمـا مـنـــهـــا اHـرســــوم الـتــنـفــيــذي رقم
98 - 116 اHـؤرخ فـي 21 ذي احلــجـة عــام 1418 اHـوافــق 18

أبــريل ســنــة 1998 الــذي يــحـدد كــيــفـيــات تــســيـيــر حــسـاب
الــــــتـــــــخـــــــصــــــيـص اخلـــــــاص رقم 092 - 302 الــــــذي عـــــــنـــــــوانه
"الــــــصــــــنـــــــدوق الــــــوطــــــنـي لــــــتــــــرقــــــيــــــة الــــــفــــــنــــــون واآلداب

وتطويرها".

اHـــــاداHـــــادّة ة   23 : : يـــــــنــــــشــــــر هــــــذا اHــــــرســــــوم فـي اجلــــــريــــــدة
الرّسميّة للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ¢قراطيّة الشّعبيّة.

حــــــرّر بـــــاجلــــــزائـــــر في 18 ربــــــيع الـــــثــــــاني عـــــام 1433
اHوافق 11 مارس سنة 2012.

أحمد أويحيىأحمد أويحيى
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qالدفاع الوطني -
qالشؤون اخلارجية -

qالداخلية واجلماعات احمللية -
qاليةHا -

qالشؤون الدينية واألوقاف -
qالتربية الوطنية -

qالتعليم العالي والبحث العلمي -
qWهنيHالتكوين والتعليم ا -

qالعمل والتشغيل والضمان االجتماعي -
qالتضامن الوطني -
qالشباب والرياضة -

- االتصـال.

2 - بعنوان اHؤسسات والهيئات الوطنية : - بعنوان اHؤسسات والهيئات الوطنية :
 *  ¦ثل عن الهيئات واHؤسسات اآلتية :

qكافحة اخملدرات وإدمانهاH الديوان الوطني -
qاجمللس الوطني ألخالقيات علوم الصحة -

qعهد الوطني للصحة العموميةHا -
qمعهد باستور باجلزائر -

- الوكالة الوطنية للدم.

3 - بعنوان اHنظمات واجلمعيات : - بعنوان اHنظمات واجلمعيات :

 *  ¦ثل عن اHنظمات واجلمعيات اآلتية :
qنظمة النقابية للعمال األكثر تمثيالHا -
qمنظمة أصحاب العمل األكثر تمثيال -

qالهالل األحمر اجلـزائري -
qالكشافة اإلسالمية اجلزائرية -

- جـمعـيـة األشخـاص اHـتعـايـشW مع فـيروس الـعوز
qناعي البشريHا

* ثالثـــة (3) ¦ــثــلـــW عن اجلــمــعـيــات الـنــاشــطــة في
مـجـــال الـوقايــة من مـتالزمــة الـعـــوز اHـنـــاعي اHـكـتسب

(السيدا) ومكافحتها.

4 - بعنوان الشخصيات : - بعنوان الشخصيات :
* ثالث (3) شخـصيـات معتـرف بكـفاءاتـها فـي مجال
األمــراض اHـــتــنـــقـــلــة جـــنــســـيـــا ومــتالزمـــة الـــعــوز اHـــنــاعي

اHكتسب (السيدا) يعيّنها الوزير اHكلّف بالصّحة.
¢كـن اللـجـنـة الـوطـنـيـة أن تـسـتـعـW بأي شـخص ذي

كفاءة ¢كنه مساعدتها في أشغالها.

اHـاداHـادّة ة 3 : :  الــلـجــنــة الــوطــنـيــة جــهــاز دائم اســتــشـاري
وتشـاوري  للـتنـسيق ومـتابـعة وتـقيـيم مجـموع نـشاطات
الـوقـايــة من األمـراض اHـتـنـقـلـة جـنـسـيـا ومـتالزمـة الـعـوز

اHناعي اHكتسب (السيدا) ومكافحتها.

وتكلف بهذه الصفة على اخلصوص �ا يأتي :
- إعــداد آلـيــات تـنــفـيــذ تـدابــيــر الـوقــايـة واHــكـافــحـة

qستوى الوطنيHوضمان متابعتها على ا
- اHشاركة في إعـداد البرنامج الوطـني للوقاية من
األمــراض اHــتــنــقــلـــة  جــنــســيــا ومــتـالزمــة الــعـــوز اHــنــاعي
اHـكـتـسب (الـسـيـدا) ومـكـافـحـتـهـا وتـنـسـيقـه والـسهــر عـلى
إعـــداد وانـــســـجـــــام مـــخـــطـــطـــات الـــنـــشـــاطـــات الـــقـــطـــاعـــيــة

qعنـيةHبالتشـاور مع كــل القطاعات ا
- تقـد� الدعم الـتقني الـضروري خملـتلف القـطاعات

qعنيةHا
- تـقـيـيم احـتيـاجـات اخملـطط الوطـني االسـتـراتـيجي
للـوقـايـة من األمراض اHـتـنـقـلة  جـنـسـيا ومـتالزمـة الـعوز
اHــــنـــاعـي اHـــكــــتـــسـب (الـــســــيـــدا) ومــــكـــافــــحـــتــــهـــا واقــــتـــراح
اإلجـــراءات الـــرامـــيـــة إلى انـــســـجـــام تــنـــفـــيـــذ الـــنـــشـــاطــات

qاخملتلفة
- السـهـر عـلى إدماج مـفـهوم احـتـرام حقـوق اإلنـسان
في مخططات التنـفيذq وفقا لالتفاقيـات اHتعلقة بحقوق

qاإلنسان التي صادقت عليها اجلـزائر
qحتفيز كل نشاط بحث ذي صلة �هامها -

- اHبـادرة بنـشاطـات اإلعالم والتـحسـيس واالتصال
qاالجتماعي

- تـطــويـر اHـرافــعـة من أجـل تـعـبــئـة اHـوارد اHــوجـهـة
qذكورة أعاله ومكافحتهاHللوقاية من األمراض ا

- جـمع الــتـقــاريـر عن الــنـشــاطـات اخلــاصـة �ـخــتـلف
الـقــطـاعـات اHـعـنـيــة وكـذا الـتـقـاريـر عن نــشـاطـات الـلـجـان

qالوالئية ودراستها وتقييمها واعتمادها
- اقتراح كل التـدابير ذات الطابع الـطبي والتقني
والــقــانــوني أو اإلداري اHــتــعـــلــقــة بــالــوقــايــة من األمــراض

اHذكورة أعاله ومكافحتها.

اHـاداHـادّة ة 4 : : تـتــشــكل الــلــجــنــة الـوطــنــيــة الــتي يــرأســهـا
الوزير اHكلّف بالصّحة أو ¦ثله من :

1 -  بعنوان الوزارات : -  بعنوان الوزارات :
* ¦ثل عن الوزراء اHكلفW بالقطاعات اآلتية :

qالصحة -
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اHـاداHـادّة ة 12 : : تـعــد الـلــجـنــة الـوطــنـيــة نـظـامــهـا الــداخـلي
وتصادق عليه.

اHــاداHــادّة ة   13 : : تــنــشىء الـــقــطــاعـــات الــوزاريــة اHـــعــنــيــة
بــتـطــويــر مـخــطط عــمـلي لــلــوقـايــة من األمــراض اHـتــنـقــلـة
جــنـــســيــا ومــتـالزمــة الــعــوز اHــنـــاعي اHــكــتـــسب (الــســيــدا)
ومـكافـحـتهـا التي تـعـينـها الـلجـنـة الوطـنيـة ضـمنـهاq جلـنة

قطاعية لهذا الغرض.

اHـاداHـادّة ة   14 : : تـزود الــلـجـنـة الــوطـنـيــة بـأمـانــة تـتـوالهـا
اHصالح اخملتصة للوزارة اHكلفة بالصحة.

اHـاداHـادّة ة   15 : : تـعــد الــلــجـنــة الــوطــنـيــة تــقــريـرا ســنــويـا
يـــتــضـــمن حـــصـــيـــلـــة نـــشــاطـــاتـــهـــا في مـــجـــال الـــوقــايـــة من
األمــراض اHـــتــنــقــلـــة  جــنــســـيــا ومــتـالزمــة الــعـــوز اHــنــاعي

اHكتسب (السيدا) ومكافحتها.

يرسل هذا التقرير إلى الوزير األول.

اHــــاداHــــادّة ة   16 : : تــــســـجـل مـــصــــاريف تــــســـيــــيـــر الــــلـــجــــنـــة
الوطنية في ميزانية تسيير الوزارة اHكلفة بالصحة.

اHـاداHـادّة ة   17 : : تــتــوفــر الــلـجــنــة الــوطــنـيــة في كـل واليـة
عـــلى جلــــنـــة لـــلـــوقــــايـــة من األمـــراض اHــــتـــنـــقـــلــــة  جـــنـــســـيـــا
ومـتالزمـة العـوز اHنـاعي اHـكتـسب (الـسيـدا) ومكـافـحتـها

تدعى أدناه "اللجنة الوالئية".

الفصل الفصل الثانيالثاني
اللجـان الوالئـية للوقايـة من األمراض اللجـان الوالئـية للوقايـة من األمراض اHتنقلة اHتنقلة  جنسيا جنسيا
ومتالزمة العوز اHناعي اHكتسب (السيدا) ومكافحتهاومتالزمة العوز اHناعي اHكتسب (السيدا) ومكافحتها

18 : : تــــكــــلف الـــلـــجـــنـــــة الـــوالئـــــيـــةq في إطـــــار اHــاداHــادّة ة 
qمــهــــام الــلــجــنـــــة الــوطــنـــيــة وتـــوجــيــهــاتــهـــا وتــوصــيــاتــهــا
بتـنســيق ومتـابعــة وتـقييم مجـمل نشاطـات الوقاية من
األمــراض اHـــتــنـــقـــلــة جـــنــســـيـــا ومــتالزمـــة الـــعــوز اHـــنــاعي

اHكتسب (السيدا) ومكافحتها على مستوى الوالية.

اHـاداHـادّة ة   19 : تـتــشـكل الــلـجـنــة الـوالئـيــة الـتي يــرأسـهـا
الوالي أو ¦ثله من :

1 -  بعنوان مديريات الوالية : -  بعنوان مديريات الوالية :
-  ¦ـــثل عن اHـــديـــرين أو ¦ـــثــلـــيـــهمq اHـــكــلـــفـــW عــلى

التوالي بالقطاعات اآلتية :
qالصحة -

qالداخلية واجلماعات احمللية -
qالشؤون الدينية واألوقاف -

اHاداHادّة ة 5 : : يعيّن أعضاء اللـجنة الوطنية لعهدة مدتها
خـمس (5) ســنــوات بــقــرار من الــوزيــر اHــكــلف بــالــصــحـة

بناء على اقتراح السلطات واHنظمات التابعW لها.
qوفي حالـة انقطـاع عهدة عـضو من اللـجنة الـوطنية

يتم استخالفه حسب األشكال نفسها لباقي العهدة.

اHـاداHـادّة ة   6 : : جتـتـمع الـلـجـنــة الـوطـنـيـة في دورة عـاديـة
مـرة كل سـتة (6) أشـهـر بـاسـتـدعاء مـن رئـيـسـهـا. و¢ـكـنـها
أن جتتـمع في دورة غيـر عاديـة باسـتدعـاء من رئيـسها أو

بطلب من ثلثي (3/2) أعضائها.

اHـاداHـادّة ة   7 : : يــعــد الـرئــيس جــدول أعـمــال االجــتـمــاعـات
ويـرسلـه إلى أعضــاء الـلـجنــة الـوطـنـية قـبـل أجـل خـمـسة
عــشـــر (15) يــومــا عــلى األقل من تــاريخ االجــتــمــاع. و¢ـكن
تقـليص هـذا األجل في الـدورات غير الـعاديـة دون أن يقل

عن ثمانية (8) أيام.

اHــــاداHــــادّة ة 8 :  :  تــــصـح مــــداوالت الـــــلــــجــــنـــــــة الــــوطـــــنــــــيــــة
بــحــضــــور نـصـف أعـضــائــهــــا. وفي حــالـــة عـــدم اكــتــمـــال
النـصــابq يـبـرمج اجـتـمـاع آخر في غـضـون الـثـمـانـية (8)
أيـام الـتي تـلي تـاريخ االجتـمـاع اHـؤجلq وتـتداول الـلـجـنة

الوطنية حينئذ مهما يكن عدد األعضاء احلاضرين.

 اHاداHادّة ة   9 :  :  تتخذ مداوالت الـلجنة الوطنـية بأغلبية
أصــــوات األعــــضــــاء احلــــاضــــرين. وفي حــــالــــة تــــســــاوي عـــدد

األصواتq يكون صوت الرئيس مرجحا.
 تـــــدون اHــــداوالت فـي مــــحـــــاضــــر وحتـــــرر في ســـــجل

خاص مرقم ومؤشر عليه من الرئيس.

اHاداHادّة ة   10 :  : تزود اللجنـة الوطنية بلـجان متخصصة
تكلف على التوالي �ا يأتي :

qالوقاية -
qالتكفل -

qالترصد الوبائي -
qتابعة والتقييمHا -

- االتصال.
و¢كن اللجـنة الوطنيةq زيادة على ذلكq أن تنشىء

جلانا تقنيةq عند احلاجةq في إطار حتقيق أهدافها.
يــحـــدد تــنـــظـــيم وســـيــر الـــلــجـــان اHـــتــخـــصــصـــة وكــذا
شروط إنشاء اللجـان التقنية في النـظام الداخلي للجنة

الوطنية.

اHـاداHـادّة ة 11 : : جتــتــمع الــلــجـنــة الــوطــنـيــة عــلى مــســتـوى
الوزارة اHكلفة بالصحة.
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تـدون مـداوالت الـلـجـنـة الـوالئـيـة في مـحـاضـر حترر
في سجل خاص مـرقم ومؤشر عليه من الرئيس. وترسل
مــــحــــاضــــر االجـــتــــمــــاعــــات إلى الــــوالي ورئــــيس الــــلــــجــــنـــة

الوطنية في أجل ثمانية (8) أيام.

اHـاداHـادّة ة   25 : : تــعـد الــلـجــنـة الــوالئـيـة نــظـامــهـا الــداخـلي
وتصادق عليه.

اHـاداHـادّة ة   26 : : تـزود الــلـجــنـة الــوالئـيــة بـأمــانـة تــتـوالهـا
اHصالح اخملتصة Hديرية الصحة والسكان للوالية.

 اHـاداHـادّة ة   27 : : تــعــد الـلــجــنــة الـوالئــيــة تــقـريــرا ســنــويـا
يـــتــضـــمن حـــصـــيـــلـــة نـــشــاطـــاتـــهـــا في مـــجـــال الـــوقــايـــة من
األمــراض اHـــتــنـــقـــلــة جـــنــســـيـــا ومــتالزمـــة الـــعــوز اHـــنــاعي

اHكتسب (السيدا) ومكافحتها.
 يــرسل هــذا الــتــقـريــر إلى الــوالي ورئــيس الــلــجــنـة

الوطنية.

اHـــــاداHـــــادّة ة   28 : : يـــــــنــــــشــــــر هــــــذا اHــــــرســــــوم فـي اجلــــــريــــــدة
الرّسميّة للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ¢قراطيّة الشّعبيّة.

حــــــرّر بـــــاجلــــــزائـــــر في 18 ربــــــيع الـــــثــــــاني عـــــام 1433
اHوافق 11 مارس سنة 2012.

أحمد أويحيىأحمد أويحيى
ـــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــ

ربــــيع مــــرســـــوم تــــنــــفـــــيــــذي مــــرســـــوم تــــنــــفـــــيــــذي رقــم رقــم 12 -  - 117 مــــؤرخ في  مــــؤرخ في 18 ربــــيع 
q2012 ــــوافق 11 مــــارس ســــنــــة  مــــارس ســــنــــةHــــوافق  اHالــــثـــــاني عــــام الــــثـــــاني عــــام 1433 ا
يـــعـــدل ويـــتـــمم اHـــرســـوم رقم يـــعـــدل ويـــتـــمم اHـــرســـوم رقم 86-341 اHــؤرخ في  اHــؤرخ في 21
ربـيع الــثــاني عـام ربـيع الــثــاني عـام 1407 اHـوافق  اHـوافق 23 ديـســـمــبـر ســنــة ديـســـمــبـر ســنــة
1986 الـــذي يــحـــدد شــروط إحــداث مــراكــز الــشــبـاب الـــذي يــحـــدد شــروط إحــداث مــراكــز الــشــبـاب

لقضاء العطل والترفيه وتنظيمها وسيرها.لقضاء العطل والترفيه وتنظيمها وسيرها.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

qإنّ الوزير األول
qبناء على تقرير وزير الشباب والرياضة -

- وبـنـاء على الـدسـتـورq السيـمـا اHـادتان 85-3 و125
q(الفقرة 2) منه

- و�ـــــــــقـــــــــتـــــــــضـى األمـــــــــر رقم 75-58 اHـــــــــؤرخ في 20
رمــــضــــان عــــام 1395 اHــــوافق 26 ســــبـــــتــــمــــبـــــر ســــنــــة 1975

qتممHعدل واHا qدنيHتضمن القانون اHوا
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 85-05 اHــــؤرخ في 26
جــمــادى األولى عــام 1405 اHــوافق 16 فــبـــرايــر ســـنــة 1985

qتممHعدل واHا qتعلق بحماية الصحة وترقيتهاHوا

qالتربية الوطنية -
qWهنيHالتكوين والتعليم ا -

qالتشغيل -
qالشباب والرياضة -
qالتضامن الوطني -

- االتصـال.

2 - بعنوان اHنظمات واجلمعيات : - بعنوان اHنظمات واجلمعيات :
-  ¦ـــــثل عـــــلى مـــــســــتـــــوى الــــواليـــــة عن اHـــــنــــظـــــمــــات

واجلمعيات اآلتية :
qالهالل األحمر اجلزائري -

qالكشافة اإلسالمية اجلزائرية -.
- اجلـــمـــعــــيـــات الــــنـــاشــــطـــة فـي مـــجــــال الـــوقــــايـــة من

متالزمة العوز اHناعي اHكتسب (السيدا) ومكافحتها.
¢ـكن الـلـجــنـة الـوالئـيـة أن تـســتـعـW بـأي شـخص ذي

كفاءة ¢كنه مساعدتها في أشغالها.

اHــاداHــادّة ة 20 : : يـــعــيّن أعـــضــاء الــلــجـــنــة الــوالئــيـــة لــعــهــدة
مــدتـــهــا خــمس (5) ســنـــوات بــقــرار مـن الــوالي بـــنــاء عــلى

اقتراح السلطات واHنظمات التابعW لها.
qوفي حـالة انـقطـاع عهـدة عضـو من اللـجنـة الوالئـية

يتم استخالفه حسب األشكال نفسها لباقي العهدة.

اHـاداHـادّة ة   21 : : جتـتمـع اللـجـنـة الـوالئـيـة في دورة عـادية
مـرة كل ثالثة (3) أشـهـر بـاسـتدعـاء من رئـيـسـها. و¢ـكـنـها
أن جتتـمع في دورة غيـر عاديـة باسـتدعـاء من رئيـسها أو

بطلب من ثلثي (3/2) أعضائها.

اHـاداHـادّة ة 22 : : يــعـد الـرئــيس جـدول أعــمـال االجـتــمـاعـات
ويــرسـلـه إلى أعــضـاء الــلــجـنــة الــوالئــيـة قــبل أجل خــمــسـة
عــشــر (15) يـــومــا عــلى األقل من تـــاريخ االجــتــمــاع. و¢ــكن
تقـليص هـذا األجل في الـدورات غير الـعاديـة دون أن يقل

عن ثمانية (8) أيام.

اHــــاداHــــادّة ة   23 : : تـــــصـح مــــداوالت الـــــلـــــجـــــنـــــة الــــــوالئــــــيــــة
بــحــضـــور نــصـف أعــضـــائــهـــاq وفـي حــالـــة عــــدم اكــتــمـــال
الـنصـــابq يبــرمج اجتـمـاع آخـــر في غضـــون الثـمانـــية
(8) أيــــام الــتي تــلي تـــاريخ االجــتــمــاع اHــؤجــلq وتــتـداول

الـــلــجــــنـــــة الــوالئـــــيــة حـــيـــنــئـــذ مـــهــمـــا يــكـن عــدد األعـــضــاء
احلاضرين.

اHاداHادّة ة   24 : : تتـخذ مداوالت الـلجنـة الوالئيـة بأغلـبية
أصــــوات األعــــضــــاء احلــــاضــــرينq وفي حــــالــــة تــــســــاوي عـــدد

األصواتq يكون صوت الرئيس مرجحا.
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"اHادة 2 : ¢كن اإلدارات التابـعة للدولـة واجلماعـات
احملـــلـــيــة واHـــؤســســـاتq والـــهــيـــئـــات واHـــقـــاوالت اخلــاضـــعــة
qـؤســسـة قـانـونـاHواجلـمــعـيـات ا qلـلـقـانــون الـعـام أو اخلـاص
qوكذا كـل شخص مـعـنـوي خاضع لـلـقـانون الـعـام أو اخلاص
تــــنــــظـــيـم مــــراكـــز الــــعــــطـل  والـــتــــرفــــيه لــــفــــائــــدة األطــــفـــال
والـــــشـــــبـــــابq ضــــــمن الـــــشــــــروط احملـــــددة في أحـــــكـــــام هــــذا

اHرسوم ".

اHــاداHــادّة ة 3 :  : تــعــدل وتـــتــمم أحــكــام اHــادة 4 مـن اHــرسـوم
رقـم 86-341 اHـــــــــؤرخ في 21 ربــــــــيـع الــــــــثــــــــانـي عــــــــام 1407
اHوافق 23 ديسمبر سنة 1986 واHذكور أعالهq كما يأتي :

" اHــادة 4 :   تـتــمــثل مـــهــمـة اHــركـز فـي الـعـمل عـلى
ما يأتي :

- تــرويـج الــتــرفــيــهــات الــتــربــويــة لــفــائــدة الــشــبـاب
qوتعميمها

- مـــعـــرفـــة حـــســنـــة واكـــتـــشــاف الـــتـــراث الـــتــاريـــخي
q والثقافي الوطني

qحتقيق تفتح الشباب بدنيا وفكريا وأخالقيا -
- تـنـمـيــة روح الـتـطـوع والـتـضـامن والـتـعـاون وكـذا

qالشباب Wنظمة بHالعالقات ا
- تــنـمـيــة احلس اHـدني واحلــيـاة اHــشـتـركــة وتـرسـيخ

روح اHواطنة لدى الشباب ".

اHــاداHــادّة ة 4 :  : تــــعـــدل أحـــكــــام اHــــادة 5 مـن اHـــرســـوم رقم
86-341 اHـؤرخ في 21 ربـيع الــثـاني عـام 1407 اHـوافق 23

ديسمبر سنة 1986 واHذكور أعالهq كما يأتي :

"اHـادة 5 : يـجب عـلـى اHـركـزq بــغـيـة حتــقـيق األهـداف
اHذكورة في اHادة 4 أعالهq أن يقوم �ا يأتي:

- يـنظم أو يكـلف الشباب بـأن ينظـموا حسب طرق
مالئــمــة أنــشــطـة تــرفــيــهــيــة تـربــويــةq ال ســيــمـا تــلك الــتي
تنمي فيهم حب االطالع الـعلمي وتقوي ملكاتهم الذهنيـة

qدني والوطني والتطوع واحلياة اجلماعيةHوحسهم ا
qالشباب Wينظم لقاءات ومبادالت ب -

- يسهر على حماية صحتهم وحتسينها عن طريق :
qاحترام قواعد النظافة الفردية واجلماعية *

* األنـــشــطــة الـــبــدنـــيــة اHالئـــمــة لــلـــحــيــاة فـي الــهــواء
qالطلق

* تغذية سليمة ومتوازنة".

اHــاداHــادّة ة 5 :  :  تـــعــــدل أحــــكـــام اHــادة 7 من اHـــرســوم رقم
86-341 اHـؤرخ في 21 ربـيع الــثـاني عـام 1407 اHـوافق 23

ديسمبر سنة  1986 واHذكور أعالهq كما يأتي :

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 90-11 اHــــؤرخ في 26
رمـضـان عام 1410 اHـوافق 21 أبـريل سـنة 1990 واHـتـعلق

qتممHعدل واHا qبعالقات العمل
- و�ــــــقـــــتـــــضى الــــــقـــــانـــــون رقم 90-33 اHـــــؤرخ في 8
جــمـادى األولى عـام 1411 اHـوافق 25 ديـســمــبـر ســنـة 1990

qتممHعدل واHا qتعلق بالتعاضديات االجتماعيةHوا
- و�قـتضى األمر رقم 95-07 اHؤرخ في 23 شـعبان
عـــــام 1415 اHــــــوافق 25 يــــــنــــــايــــــر ســــــنــــــة 1995 واHــــــتـــــــعــــــلق

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

qباجلمعيات
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 12-07 اHــــؤرخ في 28
ربــــيـع األول عـــام 1433 اHــــوافق 21  فــــبــــرايــــر ســــنــــة 2012

 qتعلق بالواليةHوا
- و�ــــقـــتــــضـى اHـــرســــوم رقم 86-341 اHــــؤرخ في 21
ربــيع الــثــانـي عـام 1407 اHــوافق 23 ديــســمــبــر ســنــة 1986
الذي يحدد شروط إحـداث مراكز الشبـاب لقضاء العطـل

qتممHعدل واHا qوالترفيه وتنظيمها وسيرها
- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسي رقم 10-149 اHـؤرخ
في 14 جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1431 اHــوافق 28 مــايــو ســنــة

qأعضاء احلكومة Wتضمن تعيH2010 وا

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 06-345 اHؤرخ
في 5 رمــضـان عـام 1427 اHـوافق 28 سـبــتـمـبــر سـنـة 2006
الذي يـحـدد قواعــد تنظــيم مديريـات الشبــاب والرياضة

qللوالية وسيرها
- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 07-01 اHـؤرخ
في 17 ذي احلـــجـــة عــام 1427 اHــوافق 6 يــنـــايــر ســـنــة 2007
واHتـضمن حتـويل مـراكز إعالم الـشبـيـبة وتـنشـيطـها إلى

qدواوين مؤسسات الشباب للوالية
qو بعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي : 

اHـــــاداHـــــادّة ة األولى :األولى : يـــــهـــــدف هـــــذا اHـــــرســـــوم إلـى تـــــعـــــديل
وتتـمـيم بـعض أحـكـام اHـرسوم رقم 86-341 اHـؤرخ في 21
ربــيع الــثــانـي عـام 1407 اHــوافق 23 ديــســمــبــر ســنــة 1986
الذي يحـدد شروط إحـداث مراكـز الشـباب لـقضـاء العطل

والترفيـه وتنظيمها وسيرها.

اHــاداHــادّة ة 2 :  :  تـــعـــدل أحـــكـــام اHـــادة 2 مــن اHـرســوم رقم
86 -341 اHؤرخ في 21 ربيع الـثـاني عام 1407 اHوافق 23

ديسمبر سنة 1986 واHذكور أعالهq كما يأتي :
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9 :  :  تـــعـــدل أحـــكـــام اHـــادة 14 من اHـــرســـوم رقم اHــاداHــادّة ة 
86-341 اHـؤرخ في 21 ربـيع الــثـاني عـام 1407 اHـوافق 23

ديسمبر سنة 1986 واHذكور أعالهq كما يأتي :

"اHــــادة 14 : يــــودع اHـــنــــظم طــــلب الــــتـــرخــــيص لــــفـــتح
اHــركــز لــدى مــديــريــة الــشــبــاب والــريــاضــة بــالــواليــة قــبل
خـمـسـة وأربـعـW (45) يـومــا عـلى األقل من الــتـاريخ احملـدد
لـفتـح اHركز مـرفقا �لف حتـدد تشكيلـته بقرار من وزير

الشبـاب والرياضة".

10 :  : يتـمم اHـرسوم رقم 86-341 اHـؤرخ في 21 اHاداHادّة  
ربــيع الــثــانـي عـام 1407 اHــوافق 23 ديــســمــبــر ســنــة 1986

واHذكور أعالهq �ادة 14 مكرر حترر  كما يأتي :

"اHـــــادة 14 مــــــكـــــرر : حتــــــدث لـــــدى وزيــــــر الـــــشــــــبـــــاب
والـريــاضـة جلــنـة وطــنـيــة تـكـلـف بـتــنـسـيـق مـراكـز الــعـطل
والــــتـــــرفــــيه لـــــلــــشــــبـــــاب وحــــمالت الـــــعــــطل وحتـــــضــــيــــرهــــا

ومتابعتها وتقييمها.    

 تــتـوفـر الــلـجـنــة الـوطــنـيـة عــلى جلـان والئــيـة تـوضع
لـدى الـواليq وتـكـلف بـتـحـضـيـر مـراكـز الـعـطل والـترفـيه

للشباب على مستوى الوالية ومتابعتها وتقييمها.

حتـدد صالحيات وتشكـيلة اللـجنة الوطنـية واللجان
الـــوالئـــيـــة وكـــذا تـــنـــظـــيـــمـــهـــا وســـيـــرهـــا بـــقـــرار من وزيـــر

الشباب والرياضة".

اHــاداHــادّة  11 :  :  تـــعــدل أحــكــام اHــادة 15 مـن اHـرســوم رقم
86-341 اHـؤرخ في 21 ربـيع الــثـاني عـام 1407 اHـوافق 23

ديسمبر سنة 1986 واHذكور أعالهq كما يأتي :
"اHــــادة 15 : يــــزود اHـــركــــز �ــــســـتــــخــــدمي الــــتـــأطــــيـــر
ومــــســــتـــخــــدمـي اHـــصــــلــــحــــة حتــــدد قـــائــــمــــتــــهم فـي نـــظــــامه

الداخلي".

اHــاداHــادّة ة 12 :  :  تـــعــدل أحــكــام اHــادة 16 مـن اHـرســوم رقم
86-341 اHـؤرخ في 21 ربـيع الــثـاني عـام 1407 اHـوافق 23

ديسمبر سنة 1986 واHذكور أعالهq كما يأتي :
"اHــادة 16 : ال يــجـــوز ألحــد أن يــســيــر مـــركــز الــعــطل
والــتـــرفــيه لــلــشـــبــاب أو يــشــارك في تـــأطــيــره إذا لم يــكن
حـــائـــزا شـــهـــادة  واعـــتـــمـــادا يـــســــلـــمـــهـــمـــا  وزيـــر الـــشـــبـــاب
WـــالــيــHــســيـــرين اHوالــريـــاضــة بـــالــنـــســبـــة لــلــمـــديــريـن وا

.Wومدير الشباب والرياضة للوالية بالنسبة للمنشط

غيـر أنه ¢كـن  وزير الشـباب والـرياضـة أن يرخص
حلـــائــزي اإلجـــازات والــشـــهـــادات غــيـــر تـــلك الـــتي ســـلــمـــهــا

قطاعه للممارسة في هذه اHراكز.

" اHــادة 7 : تـــصـــنف اHـــراكـــز حـــسب أعـــمـــاراألطـــفــال
والشباب الذين تستقبلهم في األصناف الثالثة اآلتية :

- مـراكـز األطـفال الـذين تـتـراوح أعـمـارهم بW 6 و9
q سنوات

10 Wمــراكــز األطــفــال الــذين تــتــراوح أعـمــارهـم بـ -
qو14 سنة

15 Wمـراكــز الـشــبـاب الــذين تـتــراوح أعـمــارهم بـ -
و18 سنة.

ال يـجـوز أن يـسـتــقـبل في اHـركــز الـواحـد وفي نـفس
الـوقت شباب ينـتمون إلى صنـفW مختـلفW من األعمار

إال برخصة صريحة ¢نحها وزير الشباب والرياضة".

اHــاداHــادّة ة 6 :  : تـــعــــدل أحــــكـــام اHــــادة 8 مـن اHـــرســـوم رقم
86-341 اHـؤرخ في 21 ربـيع الــثـاني عـام 1407 اHـوافق 23

ديسمبر سنة 1986 واHذكور أعالهq كما يأتي :
"اHـادة 8 : قـصـد الـسـمـاح بـسـيـر عاد لألنـشـطة يـجب
أن يـــطـــابق عـــدد األطـــفــال والـــشـــبـــاب اHــتـــكـــفل بـــهم طـــاقــة
االستيـعاب احلقـيقيـة للـمركز الـتي ال ينبـغي بأي حال أن

تفوق 400 شخص مهما تكن طبيعة اHركز.
وإذا زاد الــعــدد عــلى q200 يـــجب تــنـــظــيم اHـــركــز في
مـخـيــمـات فــرعـيـة جملــمـوعــات إضـافـيــة �ـعـدل 100 شـخص
بــــالـــنـــــســــبـــة لـألطــــفــــال و�ــــعـــدل 50 شــــخــــصـــا بــــالــــنـــســــبـــة

 ." Wللمراهق

7 :  :  تـــعـــدل أحـــكـــام اHـــادة 10 من اHـــرســـوم رقم اHــاداHــادّة ة 
86-341 اHـؤرخ في 21 ربـيع الــثـاني عـام 1407 اHـوافق 23

ديسمبر سنة 1986 واHذكور أعالهq كما يأتي :
"اHادة 10: يجب أن تكون مـجموع األنشطـة اHنظمة
في اHـركـز مـطـابـقـة ألهـداف الـسـيـاسـة الـوطـنـيـة لـلـشـباب
والـبـرامج الـعامـة الـتي تـعـدهـا وزارة الشـبـاب والـريـاضة
بـــالــعالقــة مـع اإلدارات واHــؤســســات والـــهــيــئــات اHـــعــنــيــة
ويـنبـغي أن تراعى سن الـشبـاب اHسـتفـيد مـنهـا وقدراته
وجـــنــسـه وكــذلـك الــظـــروف اخلـــاصــة بـــاحملـــيط االجـــتـــمــاعي

واجلغرافي للمركز".

8 :  :  تـــعـــدل أحـــكـــام اHـــادة 13 من اHـــرســـوم رقم اHــاداHــادّة ة 
86-341 اHـؤرخ في 21 ربـيع الــثـاني عـام 1407 اHـوافق 23

ديسمبر سنة 1986 واHذكور أعالهq كما يأتي :
"اHادة 13 : يـخضع فـتح اHركز لـترخـيص مسبق من
الـــواليq يــســلـمq بــعــد فـــحص اHــلف مـن  مــصــالـح مــديــريــة
الــشـــبــاب والـــريــاضــة لـــلــواليــة ورأي الـــســلـــطــات اHــعـــنــيــة
لـلـصـحـة  واحلـمـاية اHـدنـيـة عـلى مـسـتـوى الـواليـة ورئيس

اجمللس الشعبي البلدي Hكان وجود اHركز".
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اHاداHادّة ة 16 :  :  تعدل وتـتمم أحـكام اHادة 22 من اHـرسوم
رقـم 86-341 اHـــــــــؤرخ في 21 ربــــــــيـع الــــــــثــــــــانـي عــــــــام 1407
اHوافق 23 ديسمبر سنة 1986 واHذكور أعالهq كما يأتي :

"اHادة 22 :  مديـر اHـركز مـسـؤول عن السـيـر احلسن
للمركز.

ويكلف بهذه الصفة  �ا يأتي :
qالي للمركزHالتسيير البيداغوجي واإلداري وا -

qإعداد البرنامج البيداغوجي  للمركز -
-  تـنـفـيـذ برامج الـتـنـشـيط والـتـرفيـهـات الـتـربـوية

qقررةHا
- ¦ـــــارســــــة الـــــســـــلــــــطـــــة الــــــســـــلّـــــمــــــيـــــة عــــــلى جــــــمـــــيع

qWستخدمHا
qاحترام شروط النظافة والصحة واألمن  -

- إعـــداد في  آخـــر كـل دورة تــقـــريـــرا أدبـــيـــا ومـــالـــيــا
يرسله إلـى مدير الـشبـاب والريـاضة لـلواليـة وإلى منظم

الدورة.

و¢ــكــنـه أن يــتــخــذq عــلى أســـاس حتــفــظيq كل إجــراء
qـركـز الـذين خــالـفـوا الـنـظـام الـداخـليHجتـاه مــسـتـخـدمي ا
ويـــجـب عـــلـــيه حـــيـــنـــئـــذ أن يـــعـــلـم بـــذلك  مـــديـــر الـــشـــبـــاب

والرياضة للوالية ومنظم اHركز".

اHــاداHــادّة ة 17 :  : تــعـــدل أحـــكـــام اHــادة 23 من اHـــرســوم رقم
86-341 اHـــؤرخ فـي 21 ربــــيع الـــثـــاني عــام 1407 اHــوافق

23 ديسمبر سنة 1986 واHذكور أعالهq كما يأتي :

"اHادة 23 : يـجب أن يتـأكـد مديـر اHـركز لـلـقيـام بكل
نشاطات التطوعq ¦ا يأتي :

- أن تكون النشـاطات اHوكلة إلى الشـباب مناسبة
qلقدراتهم 

- أن تـكون  االحـتـياطـات قد اتـخـذت لتـفادي أخـطار
qاحلوادث

- أن تــكـــون في الــنـــشــاطـــات اHــطـــلــوب الـــقــيـــام بــهــا
فائدة حقيقيةq وتساهم في التكوين اHدني للشباب.

يـخضع إجناز األنشـطة اHنصـوص عليهـا في  الفقرة
أعاله لــرأي الـســلـطــات اHـعــنـيــة  وال ســيـمــا مـنــهـا اHــصـالح
اHـــكــــلـــفـــة بــــاحلـــمــــايـــة اHــــدنـــيـــة والــــصـــحــــة لـــكل صــــنف من

األنشطة ".

اHـاداHـادّة ة 18 :  : تـعدل وتـتـمم أحـكـام اHادة 24 من اHـرسوم
رقـم 86-341 اHـــــــــؤرخ في 21 ربــــــــيـع الــــــــثــــــــانـي عــــــــام 1407
اHوافق 23 ديسمبر سنة 1986 واHذكور أعالهq كما يأتي :

يـسلم وزير الشـبـاب والريـاضة الرخصـة اHنصوص
عـلـيـهـا في الـفـقــرة أعاله وكـذا مـعـادلـة اإلجـازات الـوطـنـية
واألجــنـبـيـة اخلـاضـعـة لـلـجـنـة مـعـادلـة الـشـهـادات الـوطـنـية

: Wشكلة من األعضاء اآلتHواألجنبية وا
qرئيسا qدير العام للشباب أو ¦ثلهHا -

qدير العام للرياضة أو ¦ثلهHا -
- مـفـتش الـشبـاب والـريـاضـة يعـيـنه وزيـر الـشـباب

qوالرياضة
- مـسـتشـار الـشـبـاب ومسـتـشـار الريـاضـة يـعيـنـهـما

وزير الشباب والرياضة.
يـــــســــــلّـم  الـــــوزراء اHــــــعــــــنـــــيــــــون شــــــهـــــادات األطــــــبـــــاء
والــــنــــفـــــســــانـــــيــــW واHـــــمــــرضــــW  ومـــــراقــــبــي الــــســـــبــــاحــــة

واعتمادهم".

اHــاداHــادّة ة 13 :  : تــعـــدل أحـــكـــام اHــادة 18 من اHـــرســوم رقم
86-341 اHـؤرخ في 21 ربـيع الــثـاني عـام 1407 اHـوافق 23

ديسمبر سنة 1986 واHذكور أعالهq كما يأتي :
"اHـادة 18 : يــجب أن يــتـوفــر كل مــركـز عــلى مــنـشط
لـــفـــوج من عـــشــرة (10) أطـــفـــال أو لــفـــوج من ثـــمـــانـــيــة (8)
مــراهــقــW  ومــنــشط إضــافي لــكل مــجــمــوعــة مـن ســتـة (6)

أفواج".

اHاداHادّة ة 14 :  :  تعدل وتـتمم أحـكام اHادة 19 من اHـرسوم
رقـم 86-341 اHـــــــــؤرخ في 21 ربــــــــيـع الــــــــثــــــــانـي عــــــــام 1407
qــــــذكــــور أعـــالهHـــوافــق 23 ديـــســمـــبـــر ســــنـــة 1986 واHا

كما يأتي :
"اHـادة 19 : يـلـزم مـسـتخـدمـو اHـركـزq ال سيـمـا اHـدير
واHـــســـيـــر اHــــالي والـــنـــفـــســـانـي واHـــنـــشـــطـــون والـــطـــبـــيب
واHـــمـــرضـــون ومـــراقب الـــســــبـــاحـــة بـــاحلـــضـــور الـــدائم في
اHركـز بجانب الـشباب الـذين هم حتت مسـؤوليتـهم. غير
أنه يــحق لــهم االســتــفــادة من فــتــرة اسـتــرجــاع أســبــوعــيـة

مدتها  24 ساعةq  ابتداء من األسبوع الثاني للدورة.

و يـــــجب أن تـــــتـــــخـــــذ كل الـــــتـــــدابـــــيـــــر أثـــــنـــــاء فـــــتــــرة
االسـتـرجـاع  لـضـمـان اHـداومــة في مـنـاصب الـتـأطـيـر لـكل

مركز".

اHاداHادّة ة 15 :  :  تعدل وتـتمم أحـكام اHادة 20 من اHـرسوم
رقـم 86-341 اHـــــــــؤرخ في 21 ربــــــــيـع الــــــــثــــــــانـي عــــــــام 1407
اHوافق 23 ديسمبر سنة 1986 واHذكور أعالهq كما يأتي :

"اHــادة 20 : يـــجب أن يـــتـــحـــلـى مـــســـتـــخـــدمـــو اHـــركــز
ومــــؤطــــروه بــــســــلـــوك مــــثــــالـي أمـــام األطــــفــــال والــــشــــبـــاب
اHـــوضــــوعــــW حتت مــــســـؤولــــيــــتـــهـمq وأن يـــكــــون لــــبـــاســــهم
محتشما وتكون مواقفهم غير شائبة في كل الظروف". 
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- مـــبـــلغ الـــتـــعـــويــضـــات اHـــدفـــوعـــة خملـــتـــلف أصـــنــاف
qركزHمستخدمي ا

- كل نفقة أخرى ضرورية حلسن سير اHركز".

اHــاداHــادّة ة 21 :  : تــعـــدل أحـــكـــام اHــادة 31 من اHـــرســوم رقم
86-341 اHـؤرخ في 21 ربـيع الــثـاني عـام 1407 اHـوافق 23

ديسمبر سنة 1986 واHذكور أعالهq كما يأتي :
"اHــادة 31 : يــحــدد الــســعــر اHـــرجــعي األدنى الــيــومي
بــقـــرار من وزيــر الــشـــبــاب والــريـــاضــة طــبـــقــا لــلـــتــشــريع

والتنظيم اHعمول بهما".

اHاداHادّة ة 22 :  : تتـمم  أحكـام اHرسوم رقم 86-341 اHؤرخ
في 21 ربـيع الــثـاني عـام 1407 اHـوافق 23 ديــسـمـبــر سـنـة

1986 واHذكور أعالهq �ادة 32 مكررq حترر كما يأتي :

"اHــادة 32 مــكــرر : يــجـب عــلى كل شـــخص راغب في
تــنـظـيم مــركـز الـعــطل والـتـرفــيه لـلـشــبـاب اكـتــتـاب دفـتـر
أعـــبــاء مـــطــابـــقــا لـــدفـــتــر أعـــبــاء ©ـــوذجي يــحـــددq ال ســيـــمــا
WـــــنــــظــــمــــHالــــشــــروط وااللــــتـــــزامــــات الــــتـي يــــجـب عــــلى ا

مراعاتها.
     يـلـحق  دفتـر األعـباء الـنمـوذجي اHـنصـوص عـليه

في الفقرة أعالهq بهذا اHرسوم".

اHــاداHــادّة ة 23 :  :  تـــعــدل أحــكــام اHــادة 35 مـن اHـرســوم رقم
86-341 اHـؤرخ في 21 ربـيع الــثـاني عـام 1407 اHـوافق 23

ديسمبر سنة 1986 واHذكور أعالهq كما يأتي :
"اHــادة 35 : يـــتـــعــW عـــلى اHـــنـــظـــمــW قـــصـــد تــوســـيع
استفـادة اإلقامـة في اHراكـز لتشـمل جمـيع فئـات األطفال
WغـتربHمن الشـباب ا Wأن يتكـفلوا بـعدد مـع qوالشبـاب

.WعوقHوالشباب ا
يــحـــدد وزيــر الـــشــبــاب والـــريــاضـــة كل ســـنــة نـــســبــة
الـشـباب اHـنـصوص عـلـيـهم في الفـقـرة أعاله وكذا الـفـئات
اHـسـتـفـيـدة دون أن تتـجـاوز هـذه الـنـسـبة 20 % من الـعدد

اإلجمالي في اHركز".

اHــاداHــادّة ة 24 :  : تــعـــدل أحـــكـــام اHــادة 36 من اHـــرســوم رقم
86-341 اHـؤرخ في 21 ربـيع الــثـاني عـام 1407 اHـوافق 23

ديسمبر سنة 1986 واHذكور أعالهq كما يأتي :
"اHـادة 36 : ¢ـكـن مـراكـز الـعــطل والـتـرفـيـه لـلـشـبـاب
أن تـــنــظم بــصـــفــة ثــانــويـــة ومن أجل ضــمـــان  مــردوديــتــهــا
الــقــصــوى أنـشــطــة في الــهــواء الـطــلق والــتــرفـيـه وكـذا كل
نـــشــاط آخــر ذي طـــابع ثــقـــافي وعــلـــمي وريــاضي  لـــفــائــدة

األطفال والشباب.

"اHـادة 24 : يـجب أن يــتــوفـر  كـل مـركــزq زيــادة عـلى
الـــســــجالت اHـــنــــصـــوص عـــلـــيــــهـــا في اHـــادة 26 أدنـــاهq عـــلى

السجالت اآلتية :
- سـجل للتعـداد تدون فيه قـائمة األطفـال والشباب

qعلومات التي تخصهمHمع بيان ا WستخدمHوا
- ســجل عــام تــدون فــيه يـــومــيــا مــخــتــلف األنــشــطــة
qركز والصعوبات احملتملة التي يتلقاهاHالتي ينظمها ا

- سـجل لــلـتــفــتـيش والــرقـابــة تــدون فـيه مالحــظـات
qركزHالذين راقبوا ا WؤهلHاألعوان ا

- ســــجل لـــلـــزيــــارات والـــشـــكــــاوىq يـــفـــتح لــــلـــشـــبـــاب
  qوعائالتهم قصد رصد مالحظاتهم واقتراحاتهم احملتملة
- ســـجل لــلــتــمـــريض تــدون فــيه حـــاالت الــقــبــول في

العيادة وأسبابها والعالج اHقدم أو اHقترح.
يـــجب تــرقـــيم الــســـجالت الــتي يـــســتــعـــمــلــهـــا اHــركــز

وتأشيرها من قبل اHمثل اHؤهل للهيكل اHنظم.
غـيـر أن سـجل الـتـفـتـيش والـرقـابـة يجـب أن يرقـمه
ويـؤشــره مـســؤول اHـصـلــحـة اHــكـلـفــة بـنــشـاطـات الــشـبـاب

�ديرية الشباب والرياضة للوالية اخملتصة إقليميا".

اHـاداHـادّة ة 19 :  :  تــعـدل وتــتــمم اHـادة 28 مـن اHـرســوم رقم
86-341 اHـؤرخ في 21 ربـيع الــثـاني عـام 1407 اHـوافق 23

ديسمبر سنة 1986 واHذكور أعالهq كما يأتي :
"اHادة 28 : يتم التمويل من خالل :
qإعانات الدولة واجلماعات احمللية -

- مـســاهـمــات اHـؤســسـات والــهـيــئـات الــعـمــومـيـة أو
qاخلاصة

qمساهمة التعاضديات -
- مساهمة أسر األطفال والشباب اHستفيدين ". 

اHــاداHــادّة ة 20 :  : تــتـــمم أحـــكـــام اHــادة 29 من اHـــرســوم رقم
86-341 اHـؤرخ في 21 ربـيع الــثـاني عـام 1407 اHـوافق 23

ديسمبر سنة 1986 واHذكور أعالهq كما يأتي :
" اHادة 29 : تشتمل نفقات اHركز على ما يأتي :

qنفقات التغذية -
qأعباء ومصاريف الصيانة -

qنفقات اللوازم التربوية والترفيهية -
- نـــفـــقــــات الـــنـــقل اHـــتـــعــــلـــقـــة بـــتـــطـــبـــيـق الـــبـــرنـــامج

qالبيداغوجي والسياحي
qواد الصيدالنيةHنفقات ا -
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اHــاداHــادّة ة 27 :  :  تـــعــدل أحــكــام اHــادة 39 مـن اHـرســوم رقم
86-341 اHـؤرخ في 21 ربـيع الــثـاني عـام 1407 اHـوافق 23

ديسمبر سنة 1986 واHذكور أعالهq كما يأتي :

"اHــادة 39 :  طــبــقـــا لــلــمــادة 38 مــكــرر أعـالهq يــخــضع
اHــديـــرون واHــســيـــرون اHــالــيـــون واHــنــظـــمــون لــعـــقــوبــات
تــــتــــراوح مـن الــــســــحـب اHــــؤقـت إلى الــــســـــحب الــــنـــــهــــائي
لـــرخــصــــة اHـــمــارســــة عـــلـى أســــاس تــقـــريـــر يــعــــده مـــديــر
الـشباب والريـاضة للواليـة أو األعوان اHؤهلون لـلمصالح

اخملتصة اHكلفون بالتفتيش والرقابة.

يـقرر وزيـر الشـباب والـريـاضة الـعقـوبات اHـذكورة
في الفقرة األولى أعاله.

يــــخـــــضع األطـــــبــــاء واHـــــمــــرضـــــون والــــنـــــفــــســـــانــــيــــون
واHـنــشــطـون ومــراقـبــو الــسـبــاحــة لـعــقـوبــات تــتـراوح من
الـسـحب اHـؤقت إلى الـسحـب النـهـائي لـرخصـة اHـمـارسة
عــــلى أســــاس تـــقــــريــــر يـــعــــده مــــديـــر اHــــركــــز ويـــقــــرر هـــذه

العقوبات مدير الشباب والرياضة للوالية.

Wصـلـحة لـعقـوبـات تتـراوح بHيـخـضع مسـتخـدمـو ا
اإلنـذار والـطـرد مـن اHـركـزq ويـقـرر هـذه الـعـقـوبـات مـديـر
الـشباب والرياضـة للوالية عـلى أساس تقريـر يعده مدير

اHركز".

اHـاداHـادّة ة 28 :  :  تـعـوض تـسـميـة "مـراكـز الـشـبـاب لـقـضاء
الــعــطل والــتــرفــيه" بــتــســمـيــة "مــراكــز الــعــطل والــتـرفــيه

للشباب".

اHــاداHــادّة ة 29 :  :  تـــلــغـــى جــمـــيـع األحـــكــــام اخملـــالــفــــة لـــهـــذا
اHـرسومq السيـما اHرسوم الـتنفيذي رقـم 92-453 اHؤرخ
فـي 11 جــمــــادى الـثــانـيــة عـــام 1413 اHـوافـق 6 ديـســمـبــر
ســـنــــة q1992 اHــــعــــدل واHــــتــــمـم لـــلــــمــــرســـوم رقــم 341-86
اHــــــــؤرخ فــي 21 ربــــــــيـع الـــــــثــــــــانـي عـــــــام 1407 اHــــــــوافق 23
ديــــســــــمـــبــــر ســــــنـــة 1986 الـــــذي يــــــحـــدد شــــــروط إحـــداث
مــراكــز الـشــبـــاب لـقــضــاء الـعــطـل والــتــرفـيه وتــنــظـيــمــهـا

وسيرها. 

30 : :  يـــــــنــــــشــــــر هــــــذا اHــــــرســــــوم فـي اجلــــــريــــــدة اHـــــاداHـــــادّة  
الـــرّســـــمـــيّـــة لـــلـــجــــمــــهـــوريّـــة اجلــــزائـــريّـــة الـــدّ¢ــــقـــراطـــيّـــة

الشّعبيّة.

حــــــرّر بـــــاجلــــــزائـــــر في 18 ربــــــيع الـــــثــــــاني عـــــام 1433
اHوافق 11 مارس سنة 2012. 

أحمد أويحيىأحمد أويحيى

كـمــا ¢ـكـنـهــا أن تـسـتـقــبل زيـادة عـلـى ذلك تـربـصـات
ومــلـــتــقـــيــات وأيــامـــا دراســيــة أو كـل لــقــاء آخـــر تــنــظـــمــهــا
اجلـــمـــعــــيــات واHــــؤســـســـات والــــهــيــــئـــات الـــعـــمــومـــيــة أو

اخلاصة ". 

اHاداHادّة ة 25 : : تعدل وتـتمم  أحـكام اHادة 37 من اHـرسوم
رقـم 86-341 اHـــــــــؤرخ في 21 ربــــــــيـع الــــــــثــــــــانـي عــــــــام 1407
qــــــذكـــور أعـــالهHـــوافــق 23 ديــــســمــــبــر ســـــنــة 1986 واHا

كما يأتي:  

" اHادة 37 : يخضع اHركز للتفتيش والرقابة من  :
- األعــوان اHــؤهــلــW في وزارة الــشـبــاب والــريــاضـة

qفيما يخص تنظيمه وسيره
- األعـوان اHـؤهلـW  لـلـمنـظم فـيـمـا يخص اسـتـعـمال

qوضوعة حتت تصرفهHالية اHادية واHالوسائل ا
- األعــوان اHـؤهــلــW لـلــحــمـايــة اHـدنــيــة فـيــمــا يـخص

 qشروط األمن
- اHصالح اخملتصـة في الوزارة اHكلفة باHالية فيما
يخص تـسييره اHـالي عندمـا يستـفيد من إعـانات  الدولة

qواجلماعات احمللية والهيئات العمومية
- األعــوان اHــؤهــلــW في الــوزارة اHــكــلــفــة بــالــصــحـة

qفيما يخص النظافة والوقاية الصحية
- األعوان اHؤهلW طبقا للتنظيم اHعمول به". 

اHــاداHــادّة ة 26 :  : تــعــدل وتـــتــمم أحــكــام اHــادة 38 مــكــرر من
اHـــرســـوم رقم 86-341 اHــــؤرخ في 21 ربــــيع الــــثـــانـي عـــام
qـــذكــور أعالهHـــوافـق 23 ديـــســـمـــبــر ســـنــة 1986 واH1407 ا

كما يأتي :

"اHـــــادة 38 مــــــكــــــرر : دون اHــــــســــــاس بــــــالــــــعــــــقــــــوبـــــات
qـعمـول بـهـماHـنـصوص عـلـيـها فـي التـشـريع والـتنـظـيم اHا
يقتـرح السـحب اHؤقت أو الـنهـائي لرخـصة اHـمارسة كل

من :
- جلــــنـــــة الــــتــــأديب اHـــــنــــعــــقــــدة فـي وزارة الــــشــــبــــاب
WــالــيــHــســيــريـن اHــديـــرين واHوالـــريــاضــة فــيــمــا يــخص ا

qWنظمHوا
- جلـــنـــة الـــتــأديـب اHـــنــعـــقـــدة في مـــديـــريـــة الـــشـــبــاب
WـــمـــرضــHوالــريـــاضـــة لـــلـــواليـــة فـــيـــمـــا يــخـص األطــبـــاء وا

والنفسانيW واHنشطيـن وحراس السباحة.
حتدد  تشكيلـة اللجنتW اHـذكورتW أعاله وكيفيات

عملهما �قرر من  وزير الشباب والرياضة".
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-  تـوفــيـر الــورشــات إلجنــاز الــنـشــاطـــات الـيــدويــة
والعلميــة والرياضية.

فـي مــجــال الــتـــجـهـــيـزات : يــجـب أن يـــزود اHـركـزفـي مــجــال الــتـــجـهـــيـزات : يــجـب أن يـــزود اHـركـز
�ا يأتي : �ا يأتي : 

* مراقدمراقد  تستجيب للشروط اآلتية :  

- أن تـكــون مـــزودة بــاألســـرّة واألفــرشـة واألغــطـيـة
بـالـقـدر الــكـافي حـسـب عـدد اHـقـيــمـW بـاHــركـز اHـصـرح به

qفي رخصة االفتتاح
- أن تسـتجـيب األسـرّة Hقـاييـس األمنq ال سيـما في

qركبةHحالة األسرّة ا
- أن تــــضـــــمن الــــتـــــوافق بـــــW طــــاقــــة اHـــــرقــــد و عــــدد
W(70 سم)  ب Wاألشــــخـــاص عـــلى  أســـاس مــــســـافـــة ســـبـــعـــ

qركبةHاألسرّة  ومسافة مترين (2) في حالة األسرّة ا
- أن تـــضـــمن حـــجم الــتـــهـــويــة الـــضــروريـــة لألطـــفــال
بتوفير أربعة أمتار مكعبة (4 م3)  من الهواء لكل طفل.

*  مطبخ ومطعم مطبخ ومطعم  يستجيبان للشروط اآلتية :   
- أن يكونا مزودين بأوان تتناسب مع عدد األطفال
والــــــشـــــبــــــاب اHـــــصــــــرح بـه مع مــــــنع اســــــتــــــعـــــمــــــال األواني

qالبالستيكية
qأن يتوفرا على وسائل التخزين والتبريد -

- أن ¢ـنـعا اسـتـعـمال اHـواد الـغـذائـية اجملـمـدة خـاصة
qمنها اللحوم �ختلف أنواعها

- أن يــــتــــوفــــرا وجــــوبـــا عــــلـى شــــهـــادة طــــبــــيــــة عــــامـــة
qوصــدريـة وكـذا نـتــائج الـتـحـالـيـل الطــبــيـة الـضــرورية

qWال سيما للمستخدم
qطبخHأن يضمنا لباسا صحيا خاصا بعمال ا -

- أن يــــتـــــوفــــرا عــــلـى فــــضــــاءات تـــــتــــنــــاسـب مع عــــدد
األطفال والشباب 

- أن يـتـوفـرا عـلـى الـطـــــــاوالت  والـكـراسي بـالـعـدد
الكافي.

qعــيـــادة عــيـــادة  مـــزودة بــالـــتــجــــهـــيــزات الــضـــروريـــة *
وال سـيــمـا الـثالجـة واخلــزانـة والـعــتـاد الـطـبـي لإلسـعـافـات

األوليــة واألدوية.

3 :  : يـــــتــــــعـــــW عــــــلى مــــــنـــــظـم اHـــــركــــــز احـــــتـــــرام اHـــــاداHـــــادّة ة 
اإلجراءات اآلتية :

- إبــرام اتـفــاقـيـة مع مـديـر اHـركـز  واHـقـتـصـد سـتـة
qركزH(6 ) أيام على األقل قبل تاريخ فتح ا

- إعـداد اHـلف اإلداري اخلـاص بــتـسـيـيــر اHـركـز قـبل
فـــــتــــحـه والــــذي يــــحـــــتــــوي عـــــلى الــــســـــجالت اHـــــذكــــورة في

qعمول بهماHالتشريع  والتنظيم ا

اHلـحقاHلـحق
دفـــتـــر األعـــبــاء الـــنـــمـــوذجي اHـــطـــبق عـــلى مـــراكـــز الــعـــطلدفـــتـــر األعـــبــاء الـــنـــمـــوذجي اHـــطـــبق عـــلى مـــراكـــز الــعـــطل

والترفيه للشبابوالترفيه للشباب
اHاداHادّة ة األولى :األولى : يـهدف دفـتر  األعـبـاء هذا  إلى  حتـديد
الـــــــتـــــــزامــــــــات  و شــــــــروط إحــــــــداث  مــــــــراكـــــــــز الـــــــعــــــــطـل
والــتــرفــيه لــلــشــبــاب وتــنــظـــيــمـــهــا وســيــرهـــاq طـبــقـــا
ألحــــكــــام  اHــادة 32  مــكــــرر  مـن  اHــرســوم  رقم 86 -341
اHــؤرخ فــي 23 ديـسـمـبـر سـنـة 1986 الـذي يـحـــدد شـروط
إحـــــداث مـــراكـــــز الـــشــــبــــاب لـــقــــضــــاء الــــعـــطـل والـــتــــرفـــيه

وتنظيمهـــا  وسيرها.

2 :  : يـــجب أن تــــســـتـــجــــيب هـــيــــاكل وفـــضـــاءات اHــاداHــادّة ة 
وجتـهـيـزات مـركـز الـعـطــل والـتـرفـيه  لـلـشـبـاب لـلـشروط

اآلتية :
في مجال اHوقعq يجب على اHركز ما يأتي :في مجال اHوقعq يجب على اHركز ما يأتي :

- أن يــكــون بــعـيــدا عـن مـخــتــلف األضـــرار الــتي من
شـــأنــــهـــا اHـــســــاس بـــأمن األطــــفـــــال والـــشــــبـــاب وصـــحــــتـــهم

qالبدنيـة  والذهنية واألخالقية
- أن يتـوفر على هيـاكل مهيـأة خصيـصا للـنشاطات

qالتربوية والترفيهية
- أن يــكــون مــزودا �ـــحالت وفــضـــاءات وجتــهــيــزات

 qمارسة هذه النشاطاتH مالئمة
- أن يكـون مزودا بـكل التـجهـيزات الـتي من شأنـها
ضـــمــان الــسالمــة واألمن طــبــقــا لـــلــتــشــريـــــع  والــتــنــظــيم

اHعمول بهما.
فــي مـــجـال الـوســـائل الــصـحـيـةq يــجب عـلى اHـركـزفــي مـــجـال الـوســـائل الــصـحـيـةq يــجب عـلى اHـركـز

ما ما يأتي :يأتي :
qأن يتوفر على مراحيض لكل فوج  10 أطفال -

qأن يتوفر على حنفية لكل فوج  10 أطفال -
qأن يتوفر على مرش لكل فوج  10 أطفال -

- أن يــتـم فــصـل الـــذكــور عـن اإلنــاث فـي اHــراحـــيض
q رشات في حالة االختالطHوا

- أن يـتـم الـتـأكــد من تـوفــر اHـيـاه الــصـاحلـة لــلـشـرب
qبالقدر الكـافي

- أن يــتم الــتـأكــد من صالحــيــة قــنـوات صــرف اHــيـاه
qالقذرة

- أن تــتـخـذ االحـتـيــاطـات اHـعـتـادة فـي حـالـة انـقـطـاع
اHياه( وجود صهاريج اHياه للطبخ ودورات اHياه).

في مجال الفضاءات q يجب على اHركز ما يأتي :في مجال الفضاءات q يجب على اHركز ما يأتي :
qركزHضمان إنارة كافية داخل ا -

- اتــخـــاذ االحــتـــيــاطــات اHـــعــتـــادة في حـــالــة انـــقــطــاع
q(وجود مولد الكهرباء )الكهرباء



28 ربيع الثاني عام  ربيع الثاني عام 1433 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 2416
21 مارس سنة مارس سنة 2012 م م

ربــــيع مــــرســـــوم تــــنــــفـــــيــــذي مــــرســـــوم تــــنــــفـــــيــــذي رقــم رقــم 12 -  - 118 مــــؤرخ في  مــــؤرخ في 18 ربــــيع 
q2012 ــــوافق 11 مــــارس ســــنــــة  مــــارس ســــنــــةHــــوافق  اHالــــثـــــاني عــــام الــــثـــــاني عــــام 1433 ا
يــتـضــمن إحــداث مـدرســة وطـنــيــة ومـدرســة جـهــويـةيــتـضــمن إحــداث مـدرســة وطـنــيــة ومـدرســة جـهــويـة

للرياضات األوHبية.للرياضات األوHبية.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

qإنّ الوزير األول

qبناء على تقرير وزير الشباب الرياضة -

- وبــــنـــاء عـــلى الــــدّســـتـــورq ال ســـيّــــمـــا اHـــادّتـــان 3-85
qو125 (الفقرة 2) منه

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 04-10 اHــــؤرخ في 27
جــمـــادى الــثــانـــيــة عــام 1425 اHــوافق 14 غــشت ســنــة 2004
واHـتعـلق بـالتـربـية الـبـدنيـة والـرياضـةq ال سـيمـا اHادة 23

qمنه

- و�ــــقــــتــــضـى اHــــرســــــوم الــــرئــــــاسي رقم 10 - 149
اHــــــؤرخ في 14  جـــمــــادى الـــثـــانـــيـــة عــــام 1431 اHــــوافق 28

 qأعضاء احلكومـة Wتضمن تعيHمايو سنة 2010 وا

- و�ـــــقــــتـــــضى اHــــرســــوم الــــتــــنــــفــــيــــذي رقم 410-05
اHـؤرخ في 16 رمـضان عام 1426 اHـوافق 19 أكتـوبر سـنة
2005 الــــــــذي يــــــــحـــــــدد صــالحــــــــيــــــــات وزيــــــــر الـــــــشــــــــبـــــــاب

qوالرياضة

- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 09-15 اHـؤرخ
في 14 مـحرم عام 1430 اHوافق 11 ينـاير سـنة 2009 الذي
يـــحــــدد شـــروط إحــــداث اHـــدارس الــــريـــاضــــيـــة الــــوطـــنــــيـــة
واجلـــهــويــة اHــتـــخــصــصــة وتــنــظــيــمـــهــا وعــمــلــهــاq ال ســيــمــا

qادتان 6 و 7 منهHا

- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 09-16 اHـؤرخ
في 14 مــــحــــرم عـــام 1430 اHــــوافق 11 يــــنــــايــــر ســــنـــة 2009
واHـتضـمن إحداث مـدرسـة وطنـية ومـدارس جهـوية لـكرة

qالقدم

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 10-311 اHؤرخ
في 29 ذي احلـجـة عام 1431 اHـوافق 5 ديـسـمـبـر سـنة 2010
واHـــتـــضـــمن إحـــداث مـــدرســـة وطـــنـــيـــة ومـــدرســـة جـــهـــويــة

qائيةHائية وحتت اHللرياضات ا

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 11-297 اHؤرخ
في 18 رمـــضـــان عـــام 1432 اHــــوافق 18 غــــشت ســــنـــة 2011
واHـــتـــضـــمن إحـــداث مـــدرســـة وطـــنـــيـــة ومـــدرســـة جـــهـــويــة

qلرياضات الفروسية

qوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

- اســتالم قــائــمـــة األطــفــال الــذين تــعـــيــنــهم مــديــريــة
q ستقبلةHالشباب والرياضة للوالية ا

qتقد� كل وثائق ملف التسجيل -
- اكــتــتــاب تــأمـW  يــغــطي األخــطــار الــتي قــد حتـدث
لألطـفال والشـباب  ومستـخدمي اHركـز من افتتاحه  إلى

غاية قفله.

4 :  : يـــتـــعـــW عـــلى اHـــنـــظم إيـــداع طـــلب رخـــصــة اHــاداHــادّة ة 
االفتتـاح  في أجل خمسة وأربعW (45) يومـا  قبل تاريخ
 االفتـتــاح وتـتراوح  مـدة الـدورات من خمـسة عـشر (15)

إلى واحد وعشرين (21) يوما.

اHاداHادّة ة  5 :  : يجب على اHنظم احترام مدة الدورات.

اHــــــاداHــــــادّة ة   6 :  : يـــــــجب عـــــــلـى اHــــــنـــــــظم تـــــــقــــــد� اHـــــــشــــــروع
الـبـيـداغوجــي الذي يـحـضــره مديـر اHـركـز والـذي يجب أن
يـنـبـثق  من الـبـرامـج والـسـيـاسـة الـعـامـة لـوزارة الـشـبـاب
والـرياضة q واHدعم بـكل التجهـيزات والعتـاد البيداغوجي

الضروري لتجسيد اHشروع البيداغوجي اHذكور.

اHاداHادّة ة   7 :  : يـجب على اHـنظم أن يضـمن النـشاطــــات
الــثــقــافــيـــة والــعــلــمــيــة والـــريــاضــيــة والــتــســلــيــة  لــفــائـــدة
األطـفــــــال  والشـباب طـبقـا لـلتـشريع والـتـنظـيم اHعـمول

بهما.

اHـاداHـادّة ة   8 :  : يـلتـزم اHـنـظم بـتسـجـيل صـنف واحـد فقط
من أصــــنــــاف األطــــفــــال أو الــــشـــــبــــاب في اHــــركــــز الــــواحــــد

اHذكورة طبقا للتنظيم اHعمول به.

اHاداHادّة ة   9 :  : يلتـزم اHنـظم بإرســال تقـارير عـند نـهايـة
كل دورة إلى مــــديــــريــــة الـــشــــبـــــاب والــــريـــاضــــة  لــــلــــواليـــة

اHستقبلة. 

اHــاداHــادّة ة   10 :  : يــــتـــعـــW عـــلى اHـــنـــظـم فـــتح حـــســـاب جـــار
لـلمركز مع تزويـده باHبلغ اHـالي الكافي لتـسيير الدورة
حسـب السـعر اHـرجعي الـيومي األدنى الـذي حتدده وزارة

الشباب والرياضة.

اHـاداHـادّة ة   11 :  : يــتــعـW عــلى مــديـر اHــركــز ضـمــان صـرف
نفقات اHركز طبقا للتشريع والتنظيم الساريي اHفعول. 

اHـاداHـادّة ة   12 :  : يــلــتــزم اHــسـيــر اHــالي لــلــمــركــز بــضــمـان
مـسك حسابـات اHركـز طبقـا للـتشـريع والتنـظيم اHـعمول

بهما.

اHــــاداHــــادّة ة 13 :  : يــــعــــرض  عـــدم   احــــتـــرام   بــــنـــود   دفــــتـــر
األعـباء هـذا  إلى العـقوبـات اإلداريـة اHنـصوص عـليـها في

التشريــع والتنظيم اHعمول بهما.
حرربـ..................في....................

قر´ وصودق عليه 
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ربــــيع مــــرســـــوم تــــنــــفـــــيــــذي مــــرســـــوم تــــنــــفـــــيــــذي رقــم رقــم 12 -  - 119 مــــؤرخ في  مــــؤرخ في 18 ربــــيع 
q2012 ــــوافق 11 مــــارس ســــنــــة  مــــارس ســــنــــةHــــوافق  اHالــــثـــــاني عــــام الــــثـــــاني عــــام 1433 ا
يــعـــدل اHـرســوم الـتـنـفــيــذي رقم يــعـــدل اHـرســوم الـتـنـفــيــذي رقم 09-16 اHـؤرخ في اHـؤرخ في
14 مـــحـــرم عــام  مـــحـــرم عــام 1430 اHــوافق  اHــوافق 11 يــنـــايـــر ســـنــة  يــنـــايـــر ســـنــة 2009

واHـتضـمن إحـداث مدرسـة وطـنيـة ومـدارس جهـويةواHـتضـمن إحـداث مدرسـة وطـنيـة ومـدارس جهـوية
لكرة القدم.لكرة القدم.

ــــــــــــــــــــــــــــــ

qإنّ الوزير األول
qبناء على تقرير وزير الشباب الرياضة -

- وبــــنـــاء عـــلى الــــدّســـتـــورq ال ســـيّــــمـــا اHـــادّتـــان 3-85
qو125 (الفقرة 2) منه

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 04-10 اHــــؤرخ في 27
جــمـــادى الــثــانـــيــة عــام 1425 اHــوافق 14 غــشت ســنــة 2004
واHـتعـلق بـالتـربـية الـبـدنيـة والـرياضـةq ال سـيمـا اHادة 23

qمنه
- و�ــــقــــتــــضـى اHــــرســــــوم الــــرئــــــاسي رقم 10 - 149
اHــــــؤرخ في 14  جـــمــــادى الـــثـــانـــيـــة عــــام 1431 اHــــوافق 28

 qأعضاء احلكومـة Wتضمن تعيHمايو سنة 2010 وا
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 05-410 اHؤرخ
في 16 رمــضــان عـام 1426 اHـوافق 19 أكــتـوبــر ســنـة 2005

qالذي يحدد صالحيات وزير الشباب والرياضة
- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 09-15 اHـؤرخ
في 14 مـحرم عام 1430 اHوافق 11 ينـاير سـنة 2009 الذي
يـــحــــدد شـــروط إحــــداث اHـــدارس الــــريـــاضــــيـــة الــــوطـــنــــيـــة

 qتخصصة وتنظيمها وعملهاHواجلهوية ا
- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 09-16 اHـؤرخ
في 14 مــــحــــرم عـــام 1430 اHــــوافق 11 يــــنــــايــــر ســــنـــة 2009
واHـتضـمن إحداث مـدرسـة وطنـية ومـدارس جهـوية لـكرة

qالقدم
- و�ــــقـــتـــضى اHـــرســـوم الــــتـــنـــفـــيـــذي رقــم 12 - 118
اHـؤرخ في 18 ربـيع الــثــاني عـام 1433 اHـوافق 11 مـارس
سـنـة 2012 واHــتــضـمن إحــداث مــدرسـة وطــنــيـة ومــدرسـة

qبيةHجهوية للرياضات األو
qوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اHـاداHـادّة ة األولى :األولى : يـهدف هـذا اHـرسوم إلى تـعـديل بعض
أحــــكـــام اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 09-16 اHــــؤرخ في 14
مـحـرم عام 1430 اHـوافق 11 يـنـايـر سـنـة 2009 واHـتـضمن

إحداث مدرسة وطنية ومدارس جهوية لكرة القدم.

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اHـاداHـادّة  ة  األولى :األولى : تـطـبـيـقـا ألحـكـام اHـادة 7 من اHـرسـوم
الـــتـــنــــفـــيـــذي رقم 09-15 اHــــؤرخ في 14 مـــحـــرم عـــام 1430
اHـوافق 11 يــنـايــر ســنـة 2009 الــذي يـحــدد شــروط إحـداث
اHـــدارس الــريـــاضــيـــة الـــوطــنـــيــة واجلـــهــويـــة اHــتـــخــصـــصــة
وتــنــظــيـــمــهــا وعــمــلـــهــاq حتــدث مــدرســة ريـــاضــيــة وطــنــيــة
مــــتـــخــــصــــصـــة تــــدعى "اHــــدرســـة الــــوطــــنـــيــــة لــــلـــريــــاضـــات

األوHبية".

اHـاداHـادّة ة 2 : : يـحــدد مـقــر اHـدرسـة الــوطـنــيـة لـلــريـاضـات
األوHبية بسطيفq والية سطيف.

اHــاداHــادّة  3 : : تـــتـــوفـــر اHـــدرســـة الـــوطـــنـــيـــة لـــلـــريـــاضـــات
األوHبـيـة عـلى مدرسـة جـهـويـة للـريـاضـات األوHبـيـة يـحدد

مقرها ببسكرةq والية بسكرة.

اHـاداHـادّة  ة    4 : : دون اHسـاس بـاHـهام اHـوكـلـة إلى اHدارس
الـرياضيـة الوطـنيـة واجلهـوية اHتـخصـصة احملـدثة �وجب
التنظيم اHعـمول بهq تتولى اHدرسة الوطنية للرياضات
األوHــبـيـة تـكـوين اHــواهب الـريـاضـيـة الــشـابـة في فـصـائل

االختصاصات الرياضية اآلتية :

qالرياضات اجلماعية -

qالرياضات الفردية -

- الرياضات القتالية.

اHاداHادّة ة 5 :   :  طبقا ألحكام اHادة 4 أعالهq تتولى اHدرسة
اجلــهـويــة لـلــريـاضــات األوHـبــيـة لــبـســكــرة تـكــوين اHـواهب
الـريـاضـيــة الـشـابـة في فـصـائل االخــتـصـاصـات الـريـاضـيـة

اآلتية :

qالرياضات اجلماعية -

qالرياضات الفردية -

- الرياضات القتالية.

6 :   :  يــــــنـــــــشـــــــر هـــــــذا اHـــــرســــــوم فـي اجلــــــريـــــدة اHـــــاداHـــــادّة ة 
الـــرســــمــــيّـــة لـــلــــجــــمـــــهـــوريّـــة اجلـــزائـــريّـــة الـــدّ¢ـــقـــراطـــيّـــة

الشّعبيّة.

حــــــرّر بـــــاجلــــــزائـــــر في 18 ربــــــيع الـــــثــــــاني عـــــام 1433
اHوافق 11 مارس سنة 2012.

أحمد أويحيىأحمد أويحيى
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أ - إعداد :أ - إعداد :
 1 - جــرد كـمي وكــيـفـي وتـقــديـري يــتم إعــداده طـبــقـا

qعمول بهاHوالتنظيمات ا Wللقوان
2 - حصـيـلة خـتـاميـة حـضوريـة تـعـد طبـقـا للـتـشريع
والـتنـظيم اHـعـمول بـهمـا وتتـعـلق بالـوسائـل وتبـW قيـمة
عناصر الذمة اHالـية التابعة للمدرستW اجلهويتW لكرة

القدم لسطيف وبسكرة.
ب - حتـديـد :ب - حتـديـد : إجـراءات تــبـلـيغ اHـعـلـومـات والـوثـائق
اHـتـعــلـقـة �ـوضـوع الــتـحـويل اHـنـصــوص عـلـيه في اHـادة 3

أعاله.

اHاداHادّة ة 5 :   :  تلغى جميع األحكام اخملالفة لهذا اHرسوم.

اHاداHادّة ة   6 :   :  ينشر هـذا اHرسوم في اجلريـدة الرسميّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ¢قراطيّة الشّعبيّة.

حــــــرّر بـــــاجلــــــزائـــــر في 18 ربــــــيع الـــــثــــــاني عـــــام 1433
اHوافق 11 مارس سنة 2012. 

أحمد أويحيىأحمد أويحيى

اHــــــاداHــــــادّة ة   2 : : تــــــــعـــــــدل أحـــــــكـــــــام اHـــــــادة 2 مـن اHـــــــرســـــــوم
الـــتـــنــــفـــيـــذي رقم 09-16 اHــــؤرخ في 14 مـــحـــرم عـــام 1430

اHوافق 11 يناير سنة 2009 واHذكور أعالهq كما يأتي :

"اHــادّة 2 :  تــتــوفــر اHــدرســة الــوطـــنــيــة لــكــرة الــقــدم
بــســيــدي مــوسى عـلى مــدرســة جـهــويـة لــكـرة الــقـدم يــحـدد

مقرها بسيدي بلعباسq والية سيدي بلعباس".

اHــــــــاداHــــــــادّة ة   3 : : حتــــــــــول إلى اHــــــــدرســــــــــة الــــــــوطــــــــنــــــــيـــــــــة
للـريـاضـات األوHـبـيـة لـسـطـيـف احملـدثــة �ــوجب اHـرسـوم
الـتـنــفـيـذي رقم 12- 118 اHـؤرّخ في 18 ربـيع الــثـاني عـام
qـــذكــــور أعــالهHـــــوافـق 11 مـــــارس ســـنــــة 2012 واH1433 ا

WـــــســـــتـــــخـــــدمـــــHكـل األمـالك واحلـــــقـــــوق وااللـــــتـــــزامـــــات وا
الــتـابـعـW لــلـمـدرسـتــW اجلـهـويـتــW لـكـرة الـقــدم لـسـطـيف

وبسكرة.

اHاداHادّة ة   4 : : تـطبـيقـا ألحكـام اHادة 3 أعالهq يـترتب على
التحويل ما يأتي :

q¬في والية مستغا qعبد الكر� دريسي -
- مصطفى أغاميرq في والية معسكر.

ــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـــرســـوم رئــــاسي مـــؤرخ في مـــرســـوم رئــــاسي مـــؤرخ في 11 ربـــيع الــــثـــاني عـــام  ربـــيع الــــثـــاني عـــام 1433
اHــوافق اHــوافق 4 مــارس ســنــة  مــارس ســنــة q2012 يــتــضـــمن إنــهــاء مــهــامq يــتــضـــمن إنــهــاء مــهــام

مفتش في والية البليدة.مفتش في والية البليدة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب مـرسـوم رئـاسي مؤرخ في 11 ربـيع الـثاني
عـام 1433 اHـوافق 4 مـارس سـنة 2012 تـنهـى مـهـام الـسـيد
qبـــصـــفـــته مـــفـــتـــشـــا في واليـــة الـــبـــلـــيــدة qمـــصـــطـــفى راشم

لتكليفه بوظيفة أخرى.
ــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـــرســـوم رئــــاسي مـــؤرخ في مـــرســـوم رئــــاسي مـــؤرخ في 11 ربـــيع الــــثـــاني عـــام  ربـــيع الــــثـــاني عـــام 1433
اHــوافق اHــوافق 4 مــارس ســنــة  مــارس ســنــة q2012 يــتــضـــمن إنــهــاء مــهــامq يــتــضـــمن إنــهــاء مــهــام

كتاب عامW لدى رؤساء الدوائر في الواليات.كتاب عامW لدى رؤساء الدوائر في الواليات.
ــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب مـرسـوم رئـاسي مؤرخ في 11 ربـيع الـثاني
عـام 1433 اHـوافق 4 مـارس سـنة 2012 تـنـهى مـهـام الـسادة
اآلتـــيـــة أســـمـــاؤهم بـــصـــفــتـــهـم كــتـــابـــا عـــامـــW لـــدى رؤســاء

الدوائر في الواليات اآلتيةq لتكليفهم بوظائف أخرى :

مـــرســـوم رئــــاسي مـــؤرخ في مـــرســـوم رئــــاسي مـــؤرخ في 11 ربـــيع الــــثـــاني عـــام  ربـــيع الــــثـــاني عـــام 1433
اHــوافق اHــوافق 4 مــارس ســنــة  مــارس ســنــة q2012 يــتــضـــمن إنــهــاء مــهــامq يــتــضـــمن إنــهــاء مــهــام

.Wفي واليت Wرئيسي ديواني والي.Wفي واليت Wرئيسي ديواني والي
ــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب مـرسـوم رئـاسي مؤرخ في 11 ربـيع الـثاني
عـــــام 1433 اHـــــوافق 4 مـــــارس ســــــنـــــة 2012 تــــــنـــــهـى مـــــهـــــام
الــســيــدين اآلتي اســـمــاهــمــا بــصــفــتــهـــمــا رئــيــسي ديــواني
والــيـــW في الـــواليــتـــW اآلتــيـــتــqW لـــتـــكــلـــيف كل مـــنــهـــمــا

بوظيفة أخرى :
qفي والية بشار qعبد الكر� زيناي -

- عبد الله بوعنينيq في والية ورقلة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـــرســـوم رئــــاسي مـــؤرخ في مـــرســـوم رئــــاسي مـــؤرخ في 11 ربـــيع الــــثـــاني عـــام  ربـــيع الــــثـــاني عـــام 1433
اHــوافق اHــوافق 4 مــارس ســنــة  مــارس ســنــة q2012 يــتــضـــمن إنــهــاء مــهــامq يــتــضـــمن إنــهــاء مــهــام

.Wوالشؤون العامة في واليت Wمديرين للتقن.Wوالشؤون العامة في واليت Wمديرين للتقن
ــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب مـرسـوم رئـاسي مؤرخ في 11 ربـيع الـثاني
عـــــام 1433 اHـــــوافق 4 مـــــارس ســــــنـــــة 2012 تــــــنـــــهـى مـــــهـــــام
Wالــسـيــدين اآلتي اسـمــاهـمــا بـصــفـتـهــمـا مــديـرين لــلـتــقـنـ
والــشــؤون الـعــامــة في الـواليــتــW اآلتـيــتــqW لـتــكــلـيف كل

منهما بوظيفة أخرى :

مراسيم فرديةمراسيم فردية
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- محـمد تـاسيـقا بـوعمـزةq دائرة أوقـروت في والية
qأدرار

- ثـــامـــر بـن حلـــرشq دائـــرة حـــاسي الـــرمل في واليـــة
qاألغواط

- بــــوســــيـف بـــوريـشq دائــــرة اHــــنـــصــــورة فـي واليـــة
qتلمسان

qدائرة سكيكدة في والية سكيكدة qسمير نفلة -
- تــــوفـــيـق دريسq دائــــرة حـــامــــة بـــوزيــــان في واليـــة

qقسنطينة
- مــــحـــمــــد فــــقـــيــــرq دائـــرة ســــيـــدي خلــــضــــر في واليـــة

q¬مستغا
- جلول شبويq دائرة الداموس في والية تيبازة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـــرســـوم رئــــاسي مـــؤرخ في مـــرســـوم رئــــاسي مـــؤرخ في 11 ربـــيع الــــثـــاني عـــام  ربـــيع الــــثـــاني عـــام 1433
اHــوافق اHــوافق 4 مــارس ســنــة  مــارس ســنــة q2012 يــتــضـــمن إنــهــاء مــهــامq يــتــضـــمن إنــهــاء مــهــام

الكاتب العام لبلدية سكيكدة.الكاتب العام لبلدية سكيكدة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب مـرسـوم رئـاسي مؤرخ في 11 ربـيع الـثاني
عـام 1433 اHـوافق 4 مـارس سـنة 2012 تـنهـى مـهـام الـسـيد
qبـصـفـته كــاتـبـا عـامــا لـبـلـديــة سـكـيـكـدة qذيــاب بـوسـمـاعـت

لتكليفه بوظيفة أخرى.
ــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـــرســـوم رئــــاسي مـــؤرخ في مـــرســـوم رئــــاسي مـــؤرخ في 11 ربـــيع الــــثـــاني عـــام  ربـــيع الــــثـــاني عـــام 1433
اHــوافق اHــوافق 4 مــارس ســنــة  مــارس ســنــة q2012 يــتــضـــمن إنــهــاء مــهــامq يــتــضـــمن إنــهــاء مــهــام

قاض.قاض.
ــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب مـرسـوم رئـاسي مؤرخ في 11 ربـيع الـثاني
عـام 1433 اHـوافق 4 مــارس ســنـة 2012 تـنــهىq ابــتـداء من
27 أكـتـوبـر سـنة q2011 مـهـام السـيـد غـاشم بطـqW بـصـفته

قاضيا �حكمة معسكرq بسبب الوفاة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـــرســـوم رئــــاسي مـــؤرخ في مـــرســـوم رئــــاسي مـــؤرخ في 11 ربـــيع الــــثـــاني عـــام  ربـــيع الــــثـــاني عـــام 1433
اHــوافق اHــوافق 4 مــارس ســنــة  مــارس ســنــة q2012 يــتــضـــمن إنــهــاء مــهــامq يــتــضـــمن إنــهــاء مــهــام

.Wمديرين للتجارة في واليت.Wمديرين للتجارة في واليت
ــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب مـرسـوم رئـاسي مؤرخ في 11 ربـيع الـثاني
عـــــام 1433 اHـــــوافق 4 مـــــارس ســــــنـــــة 2012 تــــــنـــــهـى مـــــهـــــام
السـيدين اآلتي اسماهـما بصـفتهمـا مديرين لـلتجارة في

الواليتW اآلتيتqW لتكليف كل منهما بوظيفة أخرى :
qفي والية تيزي وزو qعبد العزيز مقراني -

- عكاشة دقمانq في والية ورقلة.

مـــرســـوم رئــــاسي مـــؤرخ في مـــرســـوم رئــــاسي مـــؤرخ في 11 ربـــيع الــــثـــاني عـــام  ربـــيع الــــثـــاني عـــام 1433
Wيــــتـــــضــــمن تـــــعــــيــــ qWيــــتـــــضــــمن تـــــعــــيــــ q2012 ـــــوافق 4 مـــــارس ســـــنـــــة  مـــــارس ســـــنـــــةHـــــوافق اHا

مديرين للتقنW والشؤون العامة في الواليات.مديرين للتقنW والشؤون العامة في الواليات.
ــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب مـرسـوم رئـاسي مؤرخ في 11 ربـيع الـثاني
عام 1433 اHوافق 4 مـارس سنة 2012 يعـW السـادة اآلتية
أســــمــــاؤهم مــــديــــرين لــــلــــتــــقـــنــــW والــــشــــؤون الــــعـــامــــة في

الواليات اآلتية :
qفي والية البويرة qآكلي وعلي -

q¬في والية مستغا qمخلوف عليان -
qفي والية معسكر qعبد الكر� دريسي -

- مصطفى أغاميرq في والية تيسمسيلت.
ــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــرسـومــان رئـاســيـان مــؤرخـان في مــرسـومــان رئـاســيـان مــؤرخـان في 11 ربـيع الــثــاني عـام ربـيع الــثــاني عـام
Wيتضـمنان تـعي qWيتضـمنان تـعي q2012 وافق 4 مـارس سنة  مـارس سنةHوافق  اH1433 ا

رؤساء دوائر في الواليات.رؤساء دوائر في الواليات.
ــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب مـرسـوم رئـاسي مؤرخ في 11 ربـيع الـثاني
عام 1433 اHوافق 4 مـارس سنة 2012 يعـW السـادة اآلتية

أسماؤهم رؤساء دوائر في الواليات اآلتية :
والية أدرار :والية أدرار :

qدائرة أولف : محمد تاسيقا بوعمزة -
والية أم البواقي :والية أم البواقي :

qدائرة سوق نعمان : سمير نفلة -
والية قاHة :والية قاHة :

qدائرة بوشقوف : جلول شبوي -
والية معسكر :والية معسكر :

qدائرة تيزي : محمد فقير -
qدائرة بوحنيفية : بوسيف بوريش -
qدائرة وادي األبطال : ثامر بن حلرش -

والية الطارف :والية الطارف :
- دائرة بوثلجة : توفيق دريس.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
�ـوجب مـرسـوم رئـاسي مؤرخ في 11 ربـيع الـثاني
عام 1433 اHوافق 4 مـارس سنة 2012 يعـW السـادة اآلتية

أسماؤهم رؤساء دوائر في الواليات اآلتية :
والية اHدية :والية اHدية :

qدائرة بني سليمان : مصطفى راشم -
والية خنشلة :والية خنشلة :

qدائرة احلامة : ذياب بوسماعت -
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والية النعامة :والية النعامة :
qدائرة النعامة : عبد الكر� زيناي -

والية غرداية :والية غرداية :
- دائرة اHنيعة : عبد الله بوعنيني.

ــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـــرســـوم رئــــاسي مـــؤرخ في مـــرســـوم رئــــاسي مـــؤرخ في 11 ربـــيع الــــثـــاني عـــام  ربـــيع الــــثـــاني عـــام 1433
اHـوافق اHـوافق 4 مـارس سـنة  مـارس سـنة q2012 يـتضـمن تـعيـW مـكلفq يـتضـمن تـعيـW مـكلف
بـالــدراســات والـتــلــخــيص لـدى ديــوان كــاتب الــدولـةبـالــدراســات والـتــلــخــيص لـدى ديــوان كــاتب الــدولـة
لــدى وزيـــر الــشــؤون اخلـــارجــيــة q اHـــكــلف بــاجلـــالــيــةلــدى وزيـــر الــشــؤون اخلـــارجــيــة q اHـــكــلف بــاجلـــالــيــة

الوطنية باخلارج.الوطنية باخلارج.
ــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب مـرسـوم رئـاسي مؤرخ في 11 ربـيع الـثاني
عـام 1433 اHـوافق 4 مـارس سـنة 2012 يـعـW السـيـد أحـمد
جاللq مــكـلــفــا بـالــدراسـات والــتـلــخــيص لـدى ديــوان كـاتب
الــدولــة لـدى وزيــر الــشـؤون اخلــارجــيـةq اHــكــلف بــاجلـالــيـة

الوطنية باخلارج.
ــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـــرســـوم رئــــاسي مـــؤرخ في مـــرســـوم رئــــاسي مـــؤرخ في 11 ربـــيع الــــثـــاني عـــام  ربـــيع الــــثـــاني عـــام 1433
اHـوافق اHـوافق 4 مــارس سـنـة  مــارس سـنـة q2012 يـتـضـمن تـعـيـW مـديـرq يـتـضـمن تـعـيـW مـديـر

احلظيرة الثقافية لألهقار.احلظيرة الثقافية لألهقار.
ــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب مـرسـوم رئـاسي مؤرخ في 11 ربـيع الـثاني
عـام 1433 اHـوافق 4 مـارس سـنة 2012 يـعـW السـيـد أحـمد

عواليq مديرا للحظيرة الثقافية لألهقار.

مـــرســـوم رئــــاسي مـــؤرخ في مـــرســـوم رئــــاسي مـــؤرخ في 11 ربـــيع الــــثـــاني عـــام  ربـــيع الــــثـــاني عـــام 1433
اHـوافق اHـوافق 4 مــارس سـنـة  مــارس سـنـة q2012 يـتـضـمن تـعـيـW مـديـرq يـتـضـمن تـعـيـW مـديـر

اHسرح اجلهوي لسوق أهراس.اHسرح اجلهوي لسوق أهراس.

ــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـــــــوجــب مـــــــرســـــــوم رئــــــاسـي مــــــؤرخ في 11 ربــــــيع
Wـــــوافق 4 مــــارس ســـــنــــة 2012 يــعــHالـــــثــــــانـي عــــام 1433 ا
الــســـيـــد عـــــزالــديـــن جــــبــالـيq مــديـــرا لــلـــمــســـرح اجلــهــوي

لسوق أهراس.
ــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـــرســـوم رئــــاسي مـــؤرخ في مـــرســـوم رئــــاسي مـــؤرخ في 11 ربـــيع الــــثـــاني عـــام  ربـــيع الــــثـــاني عـــام 1433
Wيــــتـــــضــــمن تـــــعــــيــــ qWيــــتـــــضــــمن تـــــعــــيــــ q2012 ـــــوافق 4 مـــــارس ســـــنـــــة  مـــــارس ســـــنـــــةHـــــوافق اHا

.Wمديرين للتجارة في واليت.Wمديرين للتجارة في واليت
ــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب مـرسـوم رئـاسي مؤرخ في 11 ربـيع الـثاني
عــام 1433 اHــــوافق 4 مـــارس ســـنـــة 2012 يــعـــW الـــســـيــدان
Wاآلتـي اســــمــــاهـــــمــــا مــــديــــرين لــــلــــتـــجــــارة فـي الـــواليــــتـــ

: Wاآلتيت

qفي والية تيزي وزو qعكاشة دقمان -

- عبد العزيز مقرانيq في والية ورقلة.

- و�ــــقــتـــضـى الـــنـــظـــام اHــــؤرخ فـي 25 ربــيع األول
عام 1421 اHوافق 28 يونـيو سـنة 2000 احملدد لـقواعـد عمل
اجملــلـس الــدســـتــوريq اHــعـــدّل واHـتـمّمq ال سـيــمـا اHـادتـان

q42 مكرّر و42 مكرّر1 منه

- وبـــمــــقـــتــــــضى  إعـــالن الــــــمــجـــلس الـــدســتــوري
رقم 03 / إ. م د/ 07 اHـؤرخ في 4 جـمادى األولى عام 1428
اHـوافق  21 مـايــو سـنـة 2007  واHــتـضـمـن نـتـائج انــتـخـاب

qأعضاء اجمللس الشعبي الوطني

- وبـــنـــاء عـــلى الـــتــصــريح بــشـغـور مـقــعـد الـنـائب
بـن حــلـــيــمــة بـــوطــويـــقــةq اHــــنـــتـــخب في قـــائــمـــة الــتـــجــمع
الوطني الد¢قـراطي بالدائرة االنتخابية تيارتq بسبب

اجمللس الدستورياجمللس الدستوري
قــــرار رقـم قــــرار رقـم 02 / ق. م د /  ق. م د / 12  مــــؤرخ في   مــــؤرخ في 8 ربــــيع الــــثــــاني ربــــيع الــــثــــاني
عــام عــام 1433 اHـــوافق  اHـــوافق أول مـــارس أول مـــارس ســـنـــة ســـنـــة q2012 يـــتـــعـــلـقq يـــتـــعـــلـق

باستخـالف نائب في اجمللس الشعبي الوطني.باستخـالف نائب في اجمللس الشعبي الوطني.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

qإن اجمللس الدستوري

- بــــنـــاء عـــلى الـــدســــتـــورq ال ســـيـــمـــا اHـــواد 105 و112
qو163 ( الفقرة 2 ) منه

- و�ــقـتـضى  الــقـانـون الــعـضـوي رقم 12 - 01  اHـؤرخ
في 18 صفر عام 1433 اHوافـق 12 يناير سنة 2012 واHتعلّق

qواد 88 و102 و103 منهHال سيما ا qبنظام االنتخابات

قرارات7 مقرقرارات7 مقرّرات7 آراءرات7 آراء
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الــوفــاةq اHــرسل من قــبـل رئــيس اجملــلس الــشــعــبي الــوطــني
بتاريخ 25 فبـرايرسنة q2012 حتت رقم أخ/ أر / 30 / 2012
واHـسجل بـاألمـانـة العـامـة لـلمـجـلس الـدسـتـوري بـتاريخ 26

q15 حتت رقم q2012 فبرايرسنة

- وبــــنـــــاء عــــلى قــــوائم اHـــــتــــرشــــحــــW لالنــــتــــخــــابــــات
الـتشـريعـيةq اHـعدة من طـرف وزارة الداخـليـة واجلمـاعات
احمللـية عن كل دائـرة انتخـابيـةq اHرسلـة بتاريخ 25 أبريل
سنة q2007  حتت رقم 1456 /07 واHسجـلة باألمانة العامة
لــلـمــجــلس الــدســـتــوري بــتـاريخ 5 مـايــو ســنـة q2007 حتت

q81 رقم

qقررHوبعد االستماع إلى العضو اqقررHوبعد االستماع إلى العضو ا
- واعــــتـــــبــــارا أنـه �ــــقـــــتــــضـى أحــــكـــــام اHــــادة 102 من
الـقــانـون الـعـضــوي اHـتـعـلق بــنـظـام االنـتــخـابـات واHـذكـور
qيستخلف الـنائب بعد شغور مقعده بسبب الوفاة qأعاله
بـاHتـرشح اHـرتب مـبـاشرة بـعـد اHـتـرشح األخيـر اHـنـتخب
في الــــقـــائـــمـــة االنـــتـــخـــابـــيـــة الـــذي يـــعــــوضه خالل الـــفـــتـــرة

qتبقيةHالنيابية ا
- واعـــــتــــــبـــــارا أنـه بــــــعـــــد االطـالع عـــــلـى إعالن اجملــــــلــس
الـــــدســتــوريq وعـــلى قــائـــمــة مــتـــرشــحي الـــتــجــمـع الــوطــني
الـد¢ــقـراطي بــالـدائـرة االنــتـخــابـيـة تــيـارتq اHــشـار إلـيــهـمـا
أعالهq تــبــW أن اHــتــرشح اHــرتب مــبــاشـــرة بـــعــــد اHـــتـرشح
األخــيـــر اHـــنــتــخــب فـي هـــــذه الــقـــــــائـــمــــة هــــــو اHــتـــرشـح

qرابح غول

يقريقرّر ما يأتي ر ما يأتي :

اHـــــادة األولى اHـــــادة األولى : يـــــســــتـــــخـــــلف الـــــنـــــائـب بن حـــــلــــيـــــمــــة
بــوطـويــقـةq بـعــد شـغـور مــقـعــده بـسـبب الــوفـاةq بــاHـتـرشح

رابح غول.

اHــــادة اHــــادة 2 :  :  يـــــبــــلّـغ هــــذا الـــــقــــرار إلـى رئـــــيــس اجملــــلـس
الشعبـي الوطنـي وإلى وزير الداخلية واجلماعات احمللية.

اHـادة اHـادة 3 :  : يـنــشـر هـذا الــقـرار في اجلــريـدة الــرسـمـيـة
للجمهورية اجلــزائريـة الد¢قراطية الشعبية.

بهذا تداول اجملـلــس الدسـتوري في جلسته اHنعقدة
بـــتـــاريخ 8 ربـــيع الــــثـــاني عـــام 1433 اHـــوافق  أول مـــارس

سنة 2012.
رئيس اجمللس الدستوريرئيس اجمللس الدستوري

بوعالم بسايحبوعالم بسايح
أعضاء اجمللس الدستوري :
qحنيفة بن شعبان -

qمحمد حبشي -
qبدر الدين سالم -

qداود Wحس -
qمحمد ضيف -

qولودة بن زوةHا qفريدة لعروسي -
- الهاشمي عدالة.

اجمللس اإلسالمي األعلىاجمللس اإلسالمي األعلى
نوفـمبر مـقرمـقرّر مؤرخ في ر مؤرخ في 7 ذي احلـجة عام  ذي احلـجة عام 1432 اHوافق  اHوافق 3 نوفـمبر 
ســـنـــة ســـنـــة q2011 يـــتــــضـــمـن جتـــديـــد تــــشـــكـــيــــلـــة الـــلــــجـــنـــةq يـــتــــضـــمـن جتـــديـــد تــــشـــكـــيــــلـــة الـــلــــجـــنـــة
اHــــتـــــســــاويــــة األعــــضــــاء اخملــــتــــصــــة �ــــوظـــــفي اجملــــلساHــــتـــــســــاويــــة األعــــضــــاء اخملــــتــــصــــة �ــــوظـــــفي اجملــــلس

اإلسالمي األعلى.اإلسالمي األعلى.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـــــوجب مـــــقـــــرر مـــــؤرّخ في 7 ذي احلــــجـــــة عــــام 1432
اHــوافق 3 نــوفــمــبــر ســنــة q2011 جتــدد تـــشــكــيــلـــة الــلــجــنــة
اHــتــســاويـــة األعــضــاء اخملــتــصــة �ــوظــفي اجملــلس اإلسالمي
األعـلـىq تـطـبـيـقـا ألحـكـام اHـرسـوم رقم 84 - 10 اHـؤرّخ في
11 ربــيع الــثــانـي عـام 1410 اHــوافق 14 يــنــايــر ســنـة 1984

الـــذي يــــحـــدد اخــــتـــصــــاص الـــلــــجـــان اHــــتـــســــاويـــة األعــــضـــاء
وتشكيلها وتنظيمها وعملهاq كما يأتي :

¦ثلو اHستخدمW¦ثلو اHستخدمW¦ثلو اإلدارة¦ثلو اإلدارةاألسالكاألسالك

األعضاء الدائموناألعضاء الدائمون

- عبديش يوسف

- بومعور آسيا

- قيسوار كمال

األعضاء اإلضافيوناألعضاء اإلضافيون

- بوقرة عز الدين

- عيطر حسان

- جوادي دريس

األعضاء اإلضافيوناألعضاء اإلضافيون

- بوجنون مسعود

- شنقيطي محمد

- لقويرة أمال

األعضاء الدائموناألعضاء الدائمون

- شيخي الهاشمي

- طير رياض

- سمود عبد الغني

جميع األسالكجميع األسالك

يرأس السيّد عبديش  يوسف اللجنة اHتساوية األعضاءq وفي حالة وقوع مانع له تخلفه السيّدة بومعور آسيا.
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- و�ــــقـــــتــــضى اHـــــرســــوم الـــــتــــنــــفـــــيــــذي رقم 95 - 54
اHـؤرخ في 15 رمـضان عام 1415 اHـوافق 15 فبـراير سـنة

qاليةH1995  الذي يحدد صالحيات وزير ا

- و�ــــقــــتــــضى اHـــــرســــوم الــــتــــنــــفــــيــــذي رقم 03 - 190
اHـؤرخ في 26 صـفـر عام 1424 اHـوافق 28 أبـريل سـنة 2003

qدير العام للوظيفة العموميةHالذي يحدد صالحيات ا
- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسي  اHـؤرخ في 7 ربـيع
الثاني عام 1423 اHوافق 18 يونـيو سنة 2002  واHتضمن

qالعام للحكومة Wاألم Wتعي

يقريقرّران ما يأتي :ران ما يأتي :

اHـادة األولى : اHـادة األولى :  تـطـبـيـقـا ألحـكـام اHـادة 8 من اHـرسـوم
الـرئاسي رقم 07 - 308  اHـؤرخ في 17 رمـضـان عام 1428
اHوافق 29 سبتمبر سنة 2007 واHذكور أعالهq يهدف هذا
الــــقـــرار إلـى حتـــديــــد تـــعــــداد مـــنــــاصب الــــشـــغل اHــــطـــابــــقـــة
لــنـشــاطــات احلــفظ أو الــصــيـانــة أو اخلــدمــات وتــصـنــيــفــهـا
ومـــدة الـــعــقـــد اخلــاص بـــاألعـــوان الــعـــامــلـــW لـــدى اHــديـــريــة

العامة للجماركq كما هو مبW في اجلدول اآلتي :

وزارة اJاليةوزارة اJالية
قــــرار وزاري مـــشــــتــــرك مـــؤرخ في قــــرار وزاري مـــشــــتــــرك مـــؤرخ في 2 رمــــضــــان عـــام  رمــــضــــان عـــام 1432
اHــوافق اHــوافق 2 غــشت ســنــة  غــشت ســنــة q2011 يــحــدد تــعــداد مــنــاصبq يــحــدد تــعــداد مــنــاصب
الــشــغل وتــصــنــيــفــهــا ومــدة الــعــقــد اخلــاص بــاألعــوانالــشــغل وتــصــنــيــفــهــا ومــدة الــعــقــد اخلــاص بــاألعــوان
الــــعــــامــــلــــW في نــــشــــاطــــات احلــــفظ أو الــــصــــيــــانـــة أوالــــعــــامــــلــــW في نــــشــــاطــــات احلــــفظ أو الــــصــــيــــانـــة أو

اخلدمات بعنوان اHديرية العامة للجمارك.اخلدمات بعنوان اHديرية العامة للجمارك.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

qالعام للحكومة Wإن األم
qاليةHووزير ا

- �قتـضى اHرسـوم الرئاسي رقم 07 - 308  اHؤرخ
في 17 رمـضـان عام 1428 اHـوافق 29 سـبـتمـبـر سـنة 2007
الـــذي يــــحـــدد كـــيــــفـــيـــات تــــوظـــيف األعــــوان اHـــتـــعــــا قـــديـن
وحـقوقـهـــم وواجـبـاتهـــم  والـعـنــاصر اHـشـكّـلـة لـرواتـبهــم
والــقــواعـد اHــتـعــلــقـة بــتـســيـيــرهم وكــذا الـنــظــام الـتــأديـبي

qادة 8 منهHال سيما ا qطبق عليهــمHا
- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 10 - 149
اHـؤرّخ في 14 جـمـادى الـثـانـيـة عام 1431 اHـوافق 28 مـايو

qأعضاء احلكومة Wتضمّن تعيHسنة 2010  وا

التصنيفالتصنيف

التعدادالتعداد
الرقمالرقم( 2+1 )
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عامل مهني من اHستوى األول
عون خدمة من اHستوى األول

حارس
سائق سيارة من اHستوى األول
عامل مهني من اHستوى الثاني

سائق سيارة من اHستوى الثاني
عون خدمة من اHستوى الثاني

سائق سيارة من اHستوى الثالث
عامل مهني من اHستوى الثالث
عون خدمة من اHستوى الثالث
عون وقاية من اHستوى األول

عامل مهني من اHستوى الرابع
عون وقاية من اHستوى الثاني

اجملموع العاماجملموع العام

التعداد حسب طبيعة عقد العمل التعداد حسب طبيعة عقد العمل 
عقد غير محدد اHدةعقد غير محدد اHدة

(1)
عقد محدد اHدةعقد محدد اHدة

(2)
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عن األمW العام للحكومةعن األمW العام للحكومة
وبتفويض منهوبتفويض منه

اHدير العام للوظيفة العموميةاHدير العام للوظيفة العمومية
بلقاسم بوشمالبلقاسم بوشمال

عن وزير اHاليةعن وزير اHالية
األمW العاماألمW العام
ميلود بوطبةميلود بوطبة

اHـاداHـادّة ة 2 :  : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســمـيّـة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ¢قراطيّة الشّعبيّة.

حـــرّر بـــاجلـــزائــر في 2 رمـــضـــان عــام 1432 اHــوافق 2
غشت سنة 2011.

"يـــعــيّن اHــوظـــفــون اآلتــيــة أســـمــاؤهمq طــبـــقــا ألحــكــام
اHادّة 153 من اHرسـوم الرّئاسيّ رقم 10 - 236 اHؤرّخ في
7 أكـــتـــوبــــر ســـنـــة 2010 واHـــتــــضـــمّن تــــنـــظـــيم الــــصـــفـــقـــات
الـــعــمـــومـــيـــةq اHـــعــدّل واHـــتـــمّمq أعـــضـــاء ¦ــثـــلـــW لـــلــوزراء
األوصـياءq لـلـمصـالح اHـتـعاقـدة عـندمـا تـكون هـذه األخـيرة
غـــيــر ¦ـــثــلـــة بــالـــلــجـــنــة الـــوطــنـــيــة لـــصــفـــقــات الـــدّراســات

واخلدمات :
......................................................................
- الـسّـيـد العـربي عيـادq عضـــو أساسي خـلفـا للـسّيد
جـعـفر نـعار والـسّـيدة جنـيـة مخـلفq زوجة لـيـمانq عـضوة
مــســـتــخــلـــفــة خـــلــفــا لـــلــسّـــيــد الـــعــربي عـــيــادq ¦ــثـــلي وزيــر

الشباب والرياضة.

(البـاقي بدون تغييـر)".
ـــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــ

مقرر مؤرمقرر مؤرّخ في خ في 17 شو شوّال عــام ال عــام 1432 اHوافق  اHوافق 15 سبـتمبر سبـتمبر
ســـنـــة ســـنـــة q2011 يــــعـــدq يــــعـــدّل ويــــتـــمل ويــــتـــمّـم اHـــقــــرر اHـــؤرـم اHـــقــــرر اHـــؤرّخ في خ في 17
شــــوشــــوّال عــــام ال عــــام 1419 اHــــوافق  اHــــوافق 3 فـــــبــــرايـــــر ســــنــــة  فـــــبــــرايـــــر ســــنــــة 1999
واHــــــــتـــــضــــــــمواHــــــــتـــــضــــــــمّن تـــــــطـــــبــــــيق اHـــــادن تـــــــطـــــبــــــيق اHـــــادّة ة 169 مـن قـــــانـــــون مـن قـــــانـــــون
اجلـمـارك واHـتـعـلــقـة بـاHـصـانع اخلـاضــعـة لـلـمـراقـبـةاجلـمـارك واHـتـعـلــقـة بـاHـصـانع اخلـاضــعـة لـلـمـراقـبـة

اجلمركية.اجلمركية.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

qدير العامّ للجماركHإنّ ا

- �ـــــقــــــتـــــضـى الـــــقــــــانـــــون رقم 79-07 اHـــــؤرّخ في 26
شعـبان عام 1399 اHوافق 21 يولـيو سنة 1979 واHـتضمّن

 qتمّمHعدّل واHا qقانون اجلمارك

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 01-10 اHــــؤرّخ في 11
ربــــيع الــــثــــانـي عـــام 1422 اHــــوافق 3 يــــولــــيــــو ســــنــــة 2001

qتمّمHعدّل واHا qناجمHتضمّن قانون اHوا

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 03-10 اHــــؤرّخ في 19
جـــمـــادى األولى عـــام 1424 اHــوافق 19 يـــولـــيـــو ســـنـــة 2003

qستدامةHتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية اHوا

- و�ـقــتـضـى الـقــانـون رقم 04-20 اHـؤرّخ في 13 ذي
القـعدة عام 1425 اHوافق 25 ديسـمبـر سنة 2004 واHـتعلق
بالـوقاية من اخملـاطر الكـبرى وتسـيير الـكوارث في إطار

qستدامةHالتنمية ا

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 05-07 اHــــؤرّخ في 19
ربـــــــيـع األوّل عـــــــام 1426 اHــــــــوافق 28 أبـــــــريـل ســـــــنـــــــة 2005

qتمّمHعدّل واHا qتعلق باحملروقاتHوا

ـــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــ
قــرار مــؤرقــرار مــؤرّخ في خ في 15 شــعــبــان عــام  شــعــبــان عــام 1432 اHــوافق  اHــوافق 17 يــولــيــو يــولــيــو
ســــنـــــة ســــنـــــة q 2011 يــــعــــد q يــــعــــدّل الــــقــــرار اHــــؤرل الــــقــــرار اHــــؤرّخ في خ في 18 ربــــيع ربــــيع
الــــثــــاني عــــام الــــثــــاني عــــام  1432  اHــــوافق اHــــوافق 23 مــــارس ســــنـــة  مــــارس ســــنـــة 2011
واHتضمواHتضمّن تعيـW أعضاء اللن تعيـW أعضاء اللّجنة الوطنية لصفقاتجنة الوطنية لصفقات

األشغـال.األشغـال.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب قرار مؤرّخ في 15 شعـبان عام 1432 اHوافق
17 يولـيـو سنــة 2011 يعــدّل هـــذا القــرار الـقـرار اHؤرّخ

في 18 ربــيع الــثــــانـي عـــام 1432 اHــوافق 23 مــارس ســنــة
2011 واHتـضمّن تـعيـW أعضـاء اللّـجنـة الوطـنيـة لصـفقات

األشغالq كما يأتي :
"يـعيّن اHوظفـون اآلتية أسـماؤهمq طبقـا ألحكام اHادّة
153 مـن اHـــــرســـــوم الـــــرّئـــــاسـيّ رقم 10 - 236 اHـــــؤرّخ في 7

qتضمّن تنـظيم الصفقات العموميةHأكتوبر سنة 2010 وا
اHــعـــدّل واHــتـــمّمq أعـــضــاء بـــالــلـــجـــنــة الـــوطــنـــيــة لـــصــفـــقــات

األشغـال :
.......................................................................
- السّـيد إسـماعــيل راميq عضــو مـستخلفq ¦ثــل
وزيــــر الـتّـجــارةq خـلـفـا لـلــسّـيـدة جـوهـــر فـرحــاويq زوجــة

بنيني.
(البـاقي بدون تغييـر)".

ـــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــ

قرار مؤرقرار مؤرّخ في خ في 7 رمضان عام  رمضان عام 1432 اHوافق  اHوافق 7 غشت سنـة غشت سنـة
q 2011 يـعـد q يـعـدّل الـقـرار اHؤرل الـقـرار اHؤرّخ في خ في 18 ربيع الـثـاني عام ربيع الـثـاني عام

Wن تعيWتضمّن تعيHتضم واHوافق 23 مارس سنة  مارس سنة 2011 واHوافق اH1432 ا 

أعـــضــاء الـــلأعـــضــاء الـــلّــجـــنــة الـــوطــنـــيــة لـــصــفـــقــات الـــدراســاتــجـــنــة الـــوطــنـــيــة لـــصــفـــقــات الـــدراســات
واخلدمات.واخلدمات.

ــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــــوجـب قــــــــرار مـــــــــؤرّخ في 7 رمـــــــــضــــــــان عــــــــام 1432
اHوافــق 7 غشت سنــة 2011 يـعـــدّل هــذا القــرار القــرار
اHؤرّخ  في 18 ربيع الـثــاني عــام 1432 اHوافق 23 مارس
ســنــة 2011 واHــتــضــمّن تــعــيـW أعــضــاء الــلّــجــنــة الــوطــنــيـة

لصفقــات الدّراســات واخلدمــاتq اHعـدّلq كما يأتي :
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- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتّـنفـيـذيّ رقم 90-78 اHـؤرّخ
في 2 شـــعـــبـــان عــام 1410 اHــوافق 27 فــبـــرايـــر ســـنــة 1990

qتعلّق بدراسات التأثير على البيئةHوا
- و�قتـضى اHرسـوم التّنفيذيّ رقم 06-198 اHؤرّخ
في 4 جـمادى األولى عام 1427 اHوافق 31 مايـو سنة 2006
 الـذي يـضـبط الـتـنـظـيم اHـطـبق عـلى اHـؤسـسـات اHـصـنّـفة

qحلمايـة البيئة
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 07-144 اHؤرّخ
في 2 جـمادى األولى عام 1428 اHوافق 19 مايـو سنة 2007
qصنّفة حلماية البيئةHنشآت اHالذي يحددمجـال قائمة ا
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 07-145 اHؤرّخ
في 2 جـمادى األولى عام 1428 اHوافق 19 مايـو سنة 2007
الـذي يـحـدّد مجـال تـطـبـيق ومـحـتـوى وكـيـفـيـات اHـصـادقة

qعلى دراسة موجز التأثير على البيئة
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 07-297 اHؤرّخ
في 15 رمـضـان عام 1428 اHـوافق 27 سـبـتمـبـر سـنة 2007
الـذي يحـدّد إجـراءات احلـصـول عـلى رخص إجنـاز مـنـشآت
الـــنّـــقـل بـــواســـطـــة األنـــابــيـب وعـــمـــلـــيــات نـــقـل احملـــروقــات

qبواسطـة األنـابيب
- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتّـنفـيـذيّ رقم 08-63 اHـؤرّخ
في 17 صــــفــــر عـــام 1429 اHــــوافق 24 فــــبــــرايـــر ســــنـــة 2008
واHــتــضــمّن تــنــظــيم اإلدارة اHــركــزيــة لــلــمــديــريــة الــعــامّــة

qللجمارك
- و�ــقــتــضى الــقــرار اHـؤرّخ في 16 رجب عـام 1424
اHــوافق 3 ســـبـــتــمـــبـــر ســـنــة 2003 الـــذي يــحـــدّد االنـــتـــشــار
واالختـصـاص اإلقلـيـمي لـلمـديـريـات اجلهـويـة ومـفتـشـيات

qتمّمHعدّل واHا qاألقسام للجمارك
- و�ــقــتــضى اHــقــرر اHـؤرّخ في 17 شــوّال عــام 1419
اHـوافق 3 فـبـرايـر سـنة q1999 اHـعدّل واHـتـمّمq الـذي يـحدّد
كـيفـيـات تطـبـيق اHادّة 169 من قانـون اجلـمـاركq اHتـعـلـقة
باHؤسسة اHـوضوعة حتت نظام اHصـنع اخلاضع للمراقبة

qاجلمركية
- و�ــقــتــضى اHــقــرر اHـؤرّخ في 17 شــوّال عــام 1419
اHوافق 3 فبـراير سـنة 1999 الذي يـحـدّد كيـفيـات تطـبيق

qتعلقة بالكفاالتHا qادّة 119 من قانون اجلماركHا

يقـريقـرّر مــا يأتي :ر مــا يأتي :

اHاداHادّة ة األولى : األولى : يعدّل هـذا اHقرر ويتمّم اHقرر اHؤرّخ
في 3 فـــبــرايــر ســنــة 1999 واHــتــعــلّـق بــاHــصــانـع اخلــاضــعــة

للمراقبة اجلمركية.

اHــــاداHــــادّة ة 2 :  : تــــعـــدّل وتــــتــــمّـم أحــــكــــام اHـــوادّ 5 و6 و7 من
اHــقــرر اHــؤرّخ في 3 فــبـــرايــر ســـنــة 1999 واHـــذكــور أعاله

وحترّر كما يأتي :

qـادّة 5 : يــقـوم رئــيس مــفـتــشـيــة أقــسـام اجلــمـاركHا"
اHـرسل إلـيه الـطـلب بـزيـارة اHـؤسـسـة وبـتـحـريـر مـحـضر

يبW تطابق اHنشآت واحملالت بالنسبة للمخططات.
تــرسل اHــلــفــات اHــقــبــولــة وكــذلك احملــاضــر اHــذكــورة
آنـــفــاq إلى اHـــديــريــة الــعـــامــة لــلـــجــمــاركq مــتـــبــوعــة بــآراء
مـوافـقة رئـيس مـفتـشـية أقـسـام اجلمـارك واHـدير اجلـهوي

للجمارك اخملتصW إقليميا".
"اHــــادّة 6 : يــــخــــضع االعــــتــــمــــاد حتـت نـــظــــام اHــــصــــنع
اخلـاضع لـلمـراقـبـة اجلمـركـيـة إلى مـقرر اعـتـمـاد من طرف

اHديـر العـامّ للجمارك".

"اHادّة 7 : يـتعيّن على اHـستغل اكـتتاب تعـهد سنوي
مـــضـــمـــونq مـــعـــتـــمـــد من طـــرف قـــابض اجلـــمـــارك اخملـــتص

إقليميا.
يجب أن يتضمن التعهد التزام اHستغل �ا يأتي :

qنظام جمركي مرخص به Wتعي -
- دفـع احلــقــوق والــرســوم واألتــاوى وكــذا الــغــرامـات
احملتمـلة االستـحقاق وعـدم إجراء أي اقـتطاع لـلمنـتوجات

qدون حضور أعوان اجلمارك
- الـتكفل باHصـاريف احملتملـة الناجمـة عن عمليات

qراقبــةHا
- الــتــكـــفــل بــأعــوان اجلـــمــارك اHــعـــيــنــW بـــاHــؤســســــة
اHوضوعة حتت نظام اHصنع اخلاضـع للمراقبـة اجلمركـية :

qمن حيث اإليواء واإلطعام *
* من حـيث الــنــقــل والـتــنـقـــلq �ـا فــيـهـــا الـتــنـقالت
من مــــكـــان الـــعـــمــل إلى مـــكــــان اإلقـــامـــة األولى �ــــنـــاســـبـــة

qالعطـل السنوية أو العطل التعويضية
- إشـــراك أعــــوان اجلـــمــــارك اHـــعـــيــــنـــW بـــاHــــؤســـســـة
اHــــوضــــوعـــــة حتـت نــــظـــــام اHــــصــــنـع اخلــــاضـع لــــلــــمــــراقــــبــــة

اجلمركـية في :
* الدورات الـتكويـنية والـرسكلـة وحتسW اHـستوى
في مـــجـــال الـــتــكـــنـــولـــوجـــيـــات احلـــديــثـــة لـــقـــيـــاس وتـــعــداد

qاحملروقات السائلة والغازية
qطب العمـل *

- عــدم الــقـــيــام بــأي تـــغــيــيــر فـي مــنــشـــآت اHــؤســســة
والـــذي ¢ـــكن أن يـــعـــرقل اHـــمـــارســـة الـــعـــاديـــة لـــلـــمـــراقـــبــة
اجلــمـــركـــيــة دون تـــرخـــيص مــســـبق مـن رئــيس مـــفـــتــشـــيــة

أقسام اجلمارك اخملتص إقليميا".

اHـاداHـادّة ة 3 :  : يـنــشــر هــذا اHـقــرر في اجلــريــدة الـرّســمــيّـة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ¢قراطيّة الشّعبيّة.

حـــرّر بـــاجلـــزائــر في 17 شـــوّال عــام 1432 اHــوافق 15
سبتمبر سنة 2011.

محمد عبدو بودربالةمحمد عبدو بودربالة
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وزارة العمل والتشغيل والضمانوزارة العمل والتشغيل والضمان
االجتماعياالجتماعي

قـرار مـؤرقـرار مـؤرّخ في خ في 30 مـحـر مـحـرّم عام م عام 1433 اHـوافق  اHـوافق 25 ديـسـمـبـر ديـسـمـبـر
سـنـة سـنـة q2011  يـعـد  يـعـدّل ويــتـمل ويــتـمّم الــقـرار اHـؤرم الــقـرار اHـؤرّخ في خ في 12 ذي ذي
الـــــقــــعـــــدة عــــام الـــــقــــعـــــدة عــــام 1418 اHـــــوافق  اHـــــوافق 11 مــــارس ســـــنــــة  مــــارس ســـــنــــة 1998
واHـتــضـمواHـتــضـمّـن الـتــنـظــيم الـداخــلي لــلـصــنـدوق الــوطـنيـن الـتــنـظــيم الـداخــلي لــلـصــنـدوق الــوطـني

للتأمينات االجتماعية للعمال األجراء.للتأمينات االجتماعية للعمال األجراء.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

qإنّ وزير العمل والتشغيل والضّمان االجتماعي
- �قتـضى اHرسـوم الرئـاسي رقم 10 - 149 اHؤرّخ
في 14  جــمــادى الـثــانـيــة عـام 1431 اHـوافق 28 مـايــو ســنـة

qأعضاء احلكومة Wتضمّن تعيH2010 وا

- و�قتـضى اHرسوم التـنفيذي رقم 92 - 07 اHؤرّخ
في 28 جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1412 اHــوافق 4 يــنــايــر ســنـة
1992 واHــتـــضــمن الــوضع الـــقــانــوني لــصـــنــاديق الــضــمــان

االجـــــتــــــمـــــاعـي والـــــتـــــنـــــظــــــيم اإلداري واHــــــالي لــــــلـــــضـــــمـــــان
qادّة 7 منهHالسيما ا qاالجتماعي

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

qوالضمان االجتماعي
- و�ـقــتــضـى الـقــرار اHـؤرّخ في 12 ذي الـقــعــدة عـام
1418 اHـوافق 11 مــارس ســنـة 1998 واHــتـضــمن الــتـنــظـيم

الــداخــلي لــلــصــنــدوق الــوطــني لــلــتـأمــيــنــات االجــتــمــاعــيـة
qتمّمHعدّل واHا qللعمال األجراء

يقريقرّر ما يأتي :ر ما يأتي :

اHاداHادّة األولى :ة األولى : يعـدّل هـذا القـرار ويتـمّم بعض أحـكام
الــــقــــرار اHـــؤرّخ في 12 ذي الـــقــــعـــدة عـــام 1418 اHــــوافق 11
مارس سنة 1998 واHتضمن الـتنظيم الداخلي للصندوق

الوطني للتأمينات االجتماعية للعمال األجراء.

اHــاداHــادّة ة 2 : : تــعــدّل وتـــتــمّم أحـــكــام اHــادّة 11 مـن الــقـرار
اHــــؤرّخ في 12 ذي الــــقــــعــــدة عــــام 1418 اHــــوافق 11 مــــارس

سنة 1998 واHذكور أعالهq كما يأتي :
" اHادّة 11 : ........... ( بدون تغيير ) ..........

- ........... ( بدون تغيير ) ..........
- تــضـــمن تـــســـيــيـــر نـــظــام الـــبـــطــاقـــة اإللـــكــتـــرونـــيــة

q" للمؤمن له اجتماعيا " الشفاء

- جتـــري الــدراســـات اHـــعـــلـــومـــاتـــيـــة وتــتـــولـى إجنــاز
qالتطبيقات التقنية

- تـضــمن الـتــنـسـيـق بـW مـراكــز احلـسـاب لــلـوكـاالت
qالوالئية ومتابعتها وتقييمها التقني

- تـضـمن صـيـانـة جتـهـيـزات اإلعالم اآللـي واHـسـاعدة
qالتقنية الستعمالها

........... ( الباقي بدون تغيير ) .........."

اHاداHادّة ة 3 : : تتـمّم أحكام اHادّة 16 من القرار اHؤرّخ في
12 ذي الــــقــــعــــدة عـــام 1418 اHــــوافق 11 مــــارس ســــنـــة 1998

واHذكور أعالهq في نهايتها كما يأتي :

" اHادّة 16 : ...... ( بدون تغيير ) ..........
- تــســيــيــر مـركــز احلــســاب وكــذا مــجــمــوع الـوســائل

اHعلوماتية ".

اHاداHادّة ة 4 : : تتـمّم أحكام اHادّة 20 من القرار اHؤرّخ في
12 ذي الــــقــــعــــدة عـــام 1418 اHــــوافق 11 مــــارس ســــنـــة 1998

واHذكور أعالهq في نهايتها كما يأتي :
" اHادّة 20 : ...... ( بدون تغيير ) ..........

- تـــســـيـــيـــر مـــركـــز احلــســـاب لـــلـــوكـــالـــة الـــذي يـــديــره
مختص في اإلعالم اآللي ".

اHاداHادّة ة 5 : : تتـمّم أحكام اHادّة 21 من القرار اHؤرّخ في
12 ذي الــــقــــعــــدة عـــام 1418 اHــــوافق 11 مــــارس ســــنـــة 1998

واHذكور أعالهq في نهايتها كما يأتي :
" اHادّة 21 : ...... ( بدون تغيير ) ..........

- تـــســـيـــيـــر مـــركـــز احلــســـاب لـــلـــوكـــالـــة الـــذي يـــديــره
مختص في اإلعالم اآللي ".

اHاداHادّة ة 6 : : تتـمّم أحكام اHادّة 22 من القرار اHؤرّخ في
12 ذي الــــقــــعــــدة عـــام 1418 اHــــوافق 11 مــــارس ســــنـــة 1998

واHذكور أعالهq في نهايتها كما يأتي :
" اHادّة 22 : ...... ( بدون تغيير ) ..........

- تـــســـيـــيـــر مـــركـــز احلــســـاب لـــلـــوكـــالـــة الـــذي يـــديــره
مختص في اإلعالم اآللي ".

اHـاداHـادّة ة 7 :  : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســمـيّـة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ¢قراطيّة الشّعبيّة.

حــرّر بـــاجلــزائــر في 30 مــحــرّم عــام 1433 اHــوافق 25
ديسمبر سنة 2011.

الطيب لوحالطيب لوح
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وزارة الصحة والسكان وإصالحوزارة الصحة والسكان وإصالح
اJستشفياتاJستشفيات

قرار  وزاري  مشترك مؤرخ  في قرار  وزاري  مشترك مؤرخ  في 17 ذي احلج ذي احلجّة عام ة عام 1432
اHوافق اHوافق 13 نوفـمبـر سنة  نوفـمبـر سنة q2011 يعـدq يعـدّل ويتـمل ويتـمّم القرارم القرار
الـــــــوزاري اHـــــــشــــــــتـــــــرك اHـــــــؤرخ فيالـــــــوزاري اHـــــــشــــــــتـــــــرك اHـــــــؤرخ في 14 ربــــــــيع األول ربــــــــيع األول
عامعام 1431 اHوافق  اHوافق  28 فبـراير سـنة  فبـراير سـنة 2010 الـذي يحدد الـذي يحدد
كــيــفــيــات  تــنــظــيم وبــرامج وكــذا شــروط االلــتــحــاقكــيــفــيــات  تــنــظــيم وبــرامج وكــذا شــروط االلــتــحــاق
بـــالــــتـــكـــوين اHــــتـــخـــصـص  اHـــتـــعــــلق بـــبــــعض الـــرتببـــالــــتـــكـــوين اHــــتـــخـــصـص  اHـــتـــعــــلق بـــبــــعض الـــرتب

التابعة لسلك متصرفي مصالح الصحة.التابعة لسلك متصرفي مصالح الصحة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 qالعام للحكومة Wإن األم

qستشفياتHو وزير الصحة و السكان و إصالح ا

- �ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم  الــــــرئـــــاسـي رقم  10 - 149
اHـؤرخ في 14 جـمــادى الـثـانــيـة عـام1431 اHـوافق 28 مـايـو

qأعضاء احلكومة Wتضمن تعيHسنة 2010 وا

- و�ـــقــــتـــضى اHــــرســـوم الـــتـــنــــفـــيـــذي رقم  09 - 161
اHؤرخ في 7 جـمادى األولى عام 1430 اHوافق 2 مايـو سنة
WــوظــفـHــتــضــمن الــقــانـون األســاسي اخلــاص بــاH2009  وا 

qلسلك متصرفي مصالح الصحة WنتمHا

- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 09 - 162
اHؤرخ في 7 جـمادى األولى عام 1430 اHوافق 2 مايـو سنة

qدرسة الوطنية للصحة العموميةHتعلق باH2009 وا 

- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسي  اHـؤرخ في 7 ربـيع
الثاني عام 1423 اHوافق 18 يونـيو سنة 2002  واHتضمن

qالعام للحكومة Wاألم Wتعي

- و�قتـضى القرار الوزاري اHشترك اHؤرخ في14
ربـيع األول عام 1431 اHـوافق 28 فـبـرايـر سـنة 2010 الـذي
يـحــدد كـيـفـيــات  تـنـظــيم وبـرامج و كـذا شــروط االلـتـحـاق
بــالـتــكــوين اHــتــخـصص  اHــتــعــلق بــبـعـض الـرتب الــتــابــعـة

qلسلك متصرفي مصالح الصحة

يقرران ما يأتي :يقرران ما يأتي :

اHـــــادة األولى : اHـــــادة األولى :  يــــــهـــــدف هــــــذا الــــــقـــــرار إلـى تـــــعــــــديل
وتــتــمـيم بــعض أحــكــام الـقــرار الــوزاري اHـشــتــرك اHـؤرخ
في 14 ربــــيـع األول عـــام 1431 اHــــوافق 28 فــــبــــرايـــر ســــنـــة

2010 واHذكور أعاله.

اHادة اHادة 2 :  :  تعـدّل وتتمّم اHادة 14 من القرار الوزاري
اHـشــتــرك اHـؤرخ في 14 ربــيـع األول عـام 1431 اHـوافق28

فبراير سنة 2010 واHذكور أعالهq كما يأتي :

"اHــــادة 14 : يــــجـــري الــــتالمــــيـــذ فـي طـــور الــــتــــكـــوين
لــرتــبــة مــتــصــرف رئــيــسـي Hــصــالح الــصــحــة تــربــصــا في
الـــــســـــنـــــة األولى Hـــــدة ثـالثــــة (3) أشـــــهـــــر فـي اHـــــؤســـــســــات
الـعمومية االستـشفائيةq وتـربصا في السنـة الثانية Hدة
ســـتــة (6) أشـــهـــر في اHـــراكـــز االســـتـــشــفـــائـــيـــة اجلـــامـــعـــيــة
واHـــؤســســات االســـتــشــفـــائــيــة اHــتـــخــصــصـــة واHــؤســســات
االسـتــشــفــائـيــة واHــصـالـح غـيــر اHــمــركـزة أو أي مــؤســسـة
عمومية للصـحة تابعة للوزارة اHكلّفة بالصحةq ويعدّون

على إثرهما تقرير التربص".

اHـادة اHـادة 3 :  : يـعــدّل ويـتــمّم اHـلـحق 2 "بـرنـامج الــتـكـوين
اHــتــخــصص لــرتـبــة مــتــصــرف رئـيــسي Hــصــالح الــصــحـة"
بــالــنـســبــة Hـدة الــتــكــوين اHــتـخــصص : ســنــتـان (2) فــيــمـا

يخص السنة الثانية كما يأتي :

qالتكوين النظري : ستة (6) أشهر -

qالتربص : ستة (6) أشهر -

.............. (بدون تغيير حتى) اجملموع ................

التربص :

يجري الـتالميـذ في فتـرة التكـوين لرتـبة مـتصرف
رئـيـسي Hـصـالح الـصحـة تـربـصـا في الـسـنـة الـثـانـيـة Hدة
ســـتــة (6) أشـــهـــر في اHـــراكـــز االســـتـــشــفـــائـــيـــة اجلـــامـــعـــيــة
واHـــؤســســات االســـتــشــفـــائــيــة اHــتـــخــصــصـــة واHــؤســســات
االسـتــشــفــائـيــة واHــصـالـح غـيــر اHــمــركـزة أو أي مــؤســسـة
عمومـية للصـحة تابعـة للوزارة اHكـلّفة بالـصحة ويعدّون

على إثره تقرير التربص.

اHـادة اHـادة 4 :  : يـنــشـر هـذا الــقـرار في اجلــريـدة الـرّســمـيـة
للجمهورية اجلزائرية الد¢قراطية الشعبية.

حــرر بــاجلــزائــر في 17 ذي احلــجّــة عـام 1432 اHــوافق
13 نوفمبر سنة 2011.

وزيروزير
الصحة والسكانالصحة والسكان

وإصالح اHستشفياتوإصالح اHستشفيات
جمال ولد عباسجمال ولد عباس

عن األمW العام للحكومةعن األمW العام للحكومة
وبتفويض منهوبتفويض منه

اHدير العام للوظيفة العموميةاHدير العام للوظيفة العمومية
بلقاسم بوشمالبلقاسم بوشمال



qالقرض الشعبي اجلزائري -
qبنك التنمية احمللية -

qبنك الفالحة والتنمية الريفية -
q( بنك ) الصندوق الوطني لالدخار واالحتياط -

qبنك البركة اجلزائري -
q( فرع بنك ) سيتي بنك - اجلزائر -

qصرفية - اجلزائرHؤسسة العربية اHا -
qنتيكسيس - اجلزائر -

qسوسيتي جينيرال - اجلزائر -
q( فرع بنك ) البنك العربي - اجلزائر -

qبي . ن . بي باريباس - اجلزائر -
qترست بنك - اجلزائر -

qبنك اإلسكان للتجارة والتمويل - اجلزائر -
qبنك اخلليج - اجلزائر -
qفرنسا بنك - اجلزائر -

qكاليون - اجلزائر -
q( فرع بنك ) إتش . إس . بي . سي - اجلزائر -

- مصرف السالم - اجلزائر.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

اHلحق الثانياHلحق الثاني

قائمة اHؤسسات اHالية  قائمة اHؤسسات اHالية  اHعتمدةاHعتمدة
إلى غاية إلى غاية 2 يناير سنة  يناير سنة 2012

qشركة إعادة التمويل الرهني -
- الشركة اHالـية لالستثمار واHـساهمة والتوظيف

q" ش . م . ا . م . ت - ش . أ "
qاليHالشركة العربية لإليجار ا -

qالي - اجلزائرHغاربية لإليجار اHا -
qسيتيالم اجلزائر -

- الصندوق الوطـني للتعاضديـة الفالحية "مؤسسة
q" مالية

- الشركة الوطنية لإليجار اHالي - شركة أسهم.

بنك اجلزائربنك اجلزائر
مـقـرر رقم مـقـرر رقم 12 -  - 01 مـؤر مـؤرّخ في خ في 9 صـفـر عام  صـفـر عام 1433 اHـوافق  اHـوافق 3
يــنــايــر ســنـة يــنــايــر ســنـة q2012 يــتــضــمن نـــشــر قــائــمــة الــبــنــوكq يــتــضــمن نـــشــر قــائــمــة الــبــنــوك

وقائمة اHؤسسات اHالية اHعتمدة في اجلزائر.وقائمة اHؤسسات اHالية اHعتمدة في اجلزائر.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

qإن محافظ بنك اجلزائر
- �قـتضى األمر رقم 03 - 11 اHؤرخ في 27  جمادى
الـثـانــيـة عـام 1424 اHـوافق 26 غــشت سـنـة 2003 واHــتـعـلق

qادة 93 منهHال سيما ا qتمّمHعدّل واHا qبالنقد والقرض
- و �ـقتـضى اHرسـوم الرئـاسي اHؤرخ في 10 ربيع
األول عـام 1422 اHــوافق 2  يــونــيــو ســنـة 2001 واHــتــضـمن

qمحافظ ونواب محافظ بنك اجلزائر Wتعي
- و �قتـضى اHرسوم الرئاسي اHؤرخ في 5 جمادى
األولـى عـــــــام  1427 اHــــــــوافق  أول يــــــــونـــــــيـــــــو ســـــــنـــــــة 2006 

qنائب محافظ بنك اجلزائر Wتضمن تعيHوا

يقرر ما يأتي :يقرر ما يأتي :

مــادة وحـــيـدة : مــادة وحـــيـدة : تــطـــبــيــقــا ألحــكــام اHـادة 93 من األمــر
رقم 03 - 11 اHــــؤرخ في 27  جـــمــــادى الـــثـــانـــيـــة عـــام 1424 
اHــوافق 26 غــشت ســنــة q2003 اHـــعــدّل واHـــتــمّمq واHـــذكــور
أعالهq تنشر في اجلريـدة الرسمية للجـمهورية اجلزائرية
الــد¢ـــقــراطـــيــة الــشـــعــبــيـــةq قــائـــمــة الــبـــنــوك وكــذا قـــائــمــة
اHؤسـسات اHالـية اHـعتمـدة في اجلزائـر إلى غاية 2 يـناير

سنة 2012 واHلحقتان بهذا اHقرر.
حرّر بـاجلزائر في 9 صـفر عام 1433 اHوافق 3 يـناير

سنة 2012.
محمد لكصاسيمحمد لكصاسي

ــــــــــــــــــــــــــــــ

اHلحق األولاHلحق األول

قائمة البنوك قائمة البنوك اHعتمدة إلى غاية اHعتمدة إلى غاية 2 يناير سنة  يناير سنة 2012
qبنك اجلزائر اخلارجي -

qالبنك الوطني اجلزائري -

إعالنات وبالغاتإعالنات وبالغات
35 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 16 28 ربيع الثاني عام  ربيع الثاني عام 1433 هـ هـ
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