
العدد العدد 46
السالسّنة اخلمسوننة اخلمسون

االشتراكاالشتراك
سنويسنويّ

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

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

اجلزائر
تونس
اGغرب
ليبيا

موريطانيا

بلدان خارج دول
اGغرب العربي

سنـةسنـة

1070,00 د.ج د.ج

2140,00 د.ج د.ج

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

ثمن العدد الصّادر في السّنX السّابقة : حسب التّسعيرة.
.Xوتسلّم الفهارس مجّانا للمشترك

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

سنـةسنـة

2675,00 د.ج د.ج

5350,00 د.ج د.ج

تزاد عليها
نفقات اإلرسال

األحد األحد 16  ذو القعدة عام ذو القعدة عام 1434هـهـ
اGوافق اGوافق 22 سبتمبر سنة سبتمبر سنة 2013 م

اإلدارة والتّحرير
األمانة العاماألمانة العامّة للحكومةة للحكومة

WWW.JORADP.DZ

الطّبع واالشتراك
اGطبعة الراGطبعة الرّسميسمّية

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

021.65.64.63

الفاكس 021.54.35.12 
ح.ج.ب  50-3200  اجلزائر

Télex : 65 180 IMPOF DZ
060.300.0007 68 KG بنك الفالحة والتّنمية الرّيفيّة
حساب العملة األجنبيّة للمشتركX خارج الوطن
بنك الفالحة والتّنمية الرّيفيّة 060.320.0600.12
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اتفاقيات واتفاقات دوليةاتفاقيات واتفاقات دولية
مـــرســوم رئـــاسي رقم مـــرســوم رئـــاسي رقم 13 -  - 316 مــؤرخ في  مــؤرخ في 10 ذي الــقــعــدة ذي الــقــعــدة
عـام عـام 1434 اGـوافق  اGـوافق 16 سـبـتـمـبـر سـنة  سـبـتـمـبـر سـنة r2013 يـتـضمنr يـتـضمن
الـتــصــديق عــلى االتــفـاقــيــة اGـتــعــلـقــة بــضــبط احلـدودالـتــصــديق عــلى االتــفـاقــيــة اGـتــعــلـقــة بــضــبط احلـدود
الــبـحـريـة بــX االــبـحـريـة بــX اجلـمـهــوريـة اجلـزائــريـة الـد{ــقـراطـيـةجلـمـهــوريـة اجلـزائــريـة الـد{ــقـراطـيـة
الشـعبـية واجلـمهـورية الـتونـسيـةr اGوقـعة بـاجلزائرالشـعبـية واجلـمهـورية الـتونـسيـةr اGوقـعة بـاجلزائر

في في 11 يوليو سنة  يوليو سنة 2011.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

rإنّ رئيس اجلمهوريّة
rبناء على تقرير وزير الشؤون اخلارجيّة -

- وبـنــاء عــلى الــدّســتــورr ال ســيّــمــا اGــادتـان 77 - 11
rو131 منه

- و�ــــقـــــتــــضى الــــقــــانــــون رقم 13 - 02 اGــــؤرّخ في 9
ربـــيع الـــثـــانـي عــام 1434 اGــوافق 20 فــبـــرايـــر ســـنــة 2013
واGتضـمن اGوافقـة على االتفـاقيـة اGتعـلقة بـضبط احلدود
البحرية بX اجلمهورية اجلزائرية الد{قراطية الشعبية
واجلمـهـوريـة الـتـونـسـيـةr اGـوقـعـة بـاجلزائـر في 11 يـولـيو

r2011 سنة
يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اGادة األولى : اGادة األولى : يصدق على االتـفاقية اGتعـلقة بضبط
احلدود الـبـحـرية بـX اجلـمـهـورية اجلـزائـريـة الد{ـقـراطـية
الشعبية واجلـمهورية التونسيةr اGوقعة باجلزائر في 11
يــــولــــيــــو ســــنـــة r2011 وتــــنــــشــــر فـي اجلــــريــــدة الــــرســــمــــيـــة

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

للجمهورية اجلزائرية الد{قراطية الشعبية.
حـرر بــاجلــزائـر في 10 ذي الـقــعـدة عـام 1434 اGـوافق

16 سبتمبر سنة 2013.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اتفاقية تتعلق بضبط احلدود البحريةاتفاقية تتعلق بضبط احلدود البحرية
بX اجلمهوريبX اجلمهوريّـة اجلـزائريـة اجلـزائريّـةـة
الدالدّ{قراطي{قراطيّـة الشـة الشّعبيعبيّـةـة
واجلمهورية التونسيةواجلمهورية التونسية

إن اجلـمــهــوريّـة اجلــزائـريّــة الــدّ{ـقــراطــيّـة الــشّــعـبــيّـة
واجلمـهــوريّـــة التـونســـيّة اGـشـــار إلـيهـمـــا فـيمــــا يأتي

r"Xبـ "الطــرفـ
- رغبـة منهـما في تـوطيد عـالقات األخوة والـتعاون
Xالشـقيق Xالبـلدين والشعـب Xوحسن اجلـوار القائمـة ب

rشتركةGتجذرة في الروابط التاريخية اGوا

- واســتـــجــابــة لـإلرادة الــثــابـــتــة لــتـــعــزيـــز الــعالقــات
اGتـمـيـزة بX الـبـلـدين في كل اGيـادين عـلى أسـاس اإلخاء

rشتركةGصالح اGوالتضامن وحتقيق ا
- وحـــرصــا مـــنـــهــمـــا عـــلى تــعـــزيـــز بــنـــاء صـــرح احتــاد
اGــــــغـــــــرب الــــــعــــــربـي من خـالل تــــــمــــــتـــــX عـالقــــــات األخـــــوة

rوالتعـاون بينهما
- ووعـيا مـنهـما بـضرورة الـعمل عـلى حمـاية الـبحر
األبـــيض اGـــتـــوسط واحملـــافـــظـــة عـــلى ثـــرواته الـــطـــبـــيـــعـــيــة
الــبـيــولــوجــيــة مـنــهــا وغــيـر الــبــيــولــوجـيــة لــصــالح أجــيـال

rستقبلGاحلاضـر وا
- واســـــتـــــلــــــهـــــامـــــا من روح األخــــــوة والـــــوفـــــاق الـــــتي
سـمــحت بــإبـرام االتــفـاقــيـة اخلــاصــة بـرسم احلــدود الـبــريـة
بـX الـبـلديـنr اGـوقعـة في تـونـس بتـاريخ 19 مـارس سـنة

rXصادق عليها من قبل الطرفG1983 وا

Xوعــزمــا مــنـهــمــا عــلى ضــبط احلــدود الــبــحــريــة بـ -
rالبلدين بروح من التفاهم والتعاون واإلنصاف

- وعـــمال بـــأحـــكـــام اتـــفـــاقــيـــة األ� اGـــتـــحـــدة لـــقـــانــون
الـــبــــحــــار اGــــعــــتــــمـــدة بــــتــــاريخ 10 ديــــســــمــــبــــر ســــنـــة 1982

rوالقانون الدولي rXصادق عليها من قبل الطرفGوا
- واعــتـمـادا عـلى االتــفـاق حـول الـتـرتــيـبـات اGـؤقـتـة
اGـتـعـلـقـة بــضـبط احلـدود الـبـحــريـــة بـX الـطــرفـX اGـبـرم
في اجلزائـر بتاريخ 11 فبـراير سنة 2002 واGصـادق عليه
مـن قـــبل الـــطـــرفـــX ومـــحـــضـــر أشـــغـــال الـــفـــريق الـــتـــقـــني
اGــشــتــرك اجلــزائــري - الـــتــونــسي اGــوقع عــلــيه بــاجلــزائــر

r2002 بتاريخ 7 غشت سنة
Xاتـــفق الـــطــرفـــان عـــلى ضـــبط احلـــدود الـــبــحـــريـــة بــ
اجلمهـوريّة اجلزائـريّة الدّ{قـراطيّة الشّـعبيّة واجلـمهوريّة

التونسيّة نهائيا وفق األحكام اآلتـية :
اGاداGادّة األولىة األولى

1 - يـتـكـون رسم خط احلـدود الـبـحـريـة بـX الـبـلـدين
من قــطـع اGــســتــقــيــمـات الــرابــطــة بــX الــنــقـاط : ن1 ون2
ون3 ون4 ذات اإلحــداثـيــات اآلتـيــة وفــقـا لــنــظـام اإلســقـاط

(UNIVERSAL TRANSVERSE MERCATOR) UTM 32

468128.71 = X           1نقطة ن
 4088378.99 = Y                  

457962.5 = X           2نقطة ن
 4139213.5 = Y                  

449023.8594 = X           3نقطة ن
 4183909.7453 = Y                  

397568.0535 = X           4نقطة ن
 4206457.1241 = Y                  



5 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 46 16 ذو القعدة عام   ذو القعدة عام  1434 هـ هـ
22 سبتمبر  سنة  سبتمبر  سنة 2013 م م

2 - اإلحـداثــيـات اGــذكـورة أعاله مــعـرّفــة في الــنـظـام
.(WGS 84) 1984 ي لسنةGاجليوديزي العا

3 - لــتــثــبـــيت الــنــقــاط األربــع اGــشــــار إلــيــهـــا أعاله
عـلى خـرائط بـحـــريــة مـخـتـلــفـة الـنـظم اجلــيـوديـزيـة ونـظم
(AZIMUT) تـعـرف هــذه الـنـقـاط حـسب الـسـمت rاإلسـقـاط
واGــســافـــةr انــطالقــــا من الــنـقــطـــة 1 (ن1) الـتي تــتــمـثــل
فـي الــــــعالمـــــــة احلـــــــدوديـــــــة رقم 001 لـــــلــــــحـــــــدود الــــــبــــــريـــــة

اجلـزائرية - التونسية.
الــنـــقــطــة 2 (ن2) الــســمت = �'23 '28 °348 اGــســافــة =

51860.9625m

الــنـــقــطــة 3 (ن3) الــســمت = �'23 '28 °348 اGــســافــة =
97459.2693m

الــنـــقــطــة 4 (ن4) الــســمت = �'07 '55 °328 اGــســافــة =
137601.2365m

4 - لـغـايـة االسـتــداللr يـرسم خط الـتـحــديـدمـثـلـمـا ¡
تــعـريــفه في الـفــقـرة األولـى من هـذه اGــادّةr عـلى اخلــريـطـة

البحرية الدولية 3208.
اGاداGادّة ة 2

- يــــشـــكـل رسم خط حتــــديـــد الــــفـــضــــاءات الـــبــــحـــريـــة
اGتالصقة حد البـحر اإلقليمي واGنطـقة اGتاخمة واجلرف
الـقاري واGـنطقـة االقتـصاديـة اخلالـصة وكـذلك كل منـطقة
بـــحـــريـــة أخـــــرى مــــحـــدثــــة أو من اGـــمـــكن إحـــداثـــهـــا وفـــقـــا
التـــفـــاقـــيـــة األ� اGـــتـــحـــدة لـــقـــانـــون الـــبـــحـــار لـــســـنـــة 1982

وللقانون الدولي.
اGاداGادّة ة 3

تـــمــــارس اجلــــمــــهـــوريّــــة اجلــــزائــــريّــــة الـــدّ{ــــقــــراطــــيّـــة
الـشّعـبـيّة غـرب خط احلـدود البـحـرية سـيـادتهـا أو حـقوقـها
الــسـيــاديــة أو واليـتــهــا الـقــانـونــيــة. وتـمــارس اجلــمـهــوريّـة
الـتونسية شـرق خط احلدود البحـرية سيادتهـا أو حقوقها

السيادية أو واليتها القانونية.
اGاداGادّة ة 4

إذا قـرّر أحد الـطرفـX القـيـام أو التـرخيص بـالقـيام
بــأشــغــال تـنــقــيب لــغــايــة اســتــكــشــاف أو اســتـغـالل اGـوارد
rـعـدنــيـة عـلى مـقـربــة مـبـاشـرة من خـط احلـدود الـبـحـريـةGا

فإنه يقوم بإعالم الطرف اآلخر بذلك.

اGاداGادّة ة 5
في حـــــالـــــة تـــــواجــــد بـــــنـــــيـــــة جــــيـــــولـــــوجـــــيــــة أو حـــــقـل
لـلــمـحـروقـات أو لـلـغــاز الـطـبـيـعي أو أيـة مــوارد طـبـيـعـيـة
غـيــر حــيـةr عــلى جــانـبي خط احلـــدود الـبــحــريـــة اGـذكـــور
في اGـادّة األولـى من هـذه االتــفـاقـــيـةr وإذا كــانـت الـبــنــيـة

أو احلـقل اGـتـواجـد عـلـى أحـد جـانـبي اخلطr {ـكن اسـتـغالله
كليا أو جزئيا من اجلــانب اآلخــر للخط اGذكــورr يتبادل
الــطــرفــان جـمــيع اGــعــلــومـات فـي هـذا اخلــصــوص ويــضـبط
الـــطـــرفـــانr بـــاتـــفـــاق مــــشـــتـــركr الـــتـــرتـــيـــبـــات اGـــتـــعـــلـــقــــة

باستغالل هذه اGوارد.
اGاداGادّة ة 6

تـتم تسويـة كل خالف ينشأ بـX الطرفـX بخصوص
rـفاوضاتGتـفسيـر هذه االتـفاقـية أو تطـبيـقهـا عن طريق ا
وإن تـعـذر ذلك يـتم اللـجـوء إلى أيـة طريـقـة سـلمـيـة أخرى

يقبلها الطرفان وفقا للقانون الدولي.
اGاداGادّة ة 7

1 - يشـكل الطرفان جلـنة مشـتركة لـلحدود الـبحرية
تـكلّف �تـابعة تـنفـيذ هذه االتـفاقيـة وبتـذليل الصـعوبات

التي قد تنشأ عن تطبيقها.
2 - تـتـكـون الـلجـنـة اGـشـتـركة لـلـحـدود الـبـحـرية من

¢ثل عن كل طرف يساعده مستشارون أو خبراء.
3 - جتتمـع اللجـنـة اGشتركـة للحدود البحـريـة في
دورة عاديـة كل سنـتX (2) بـالـتداول في كل من الـبـلدين.
كمـا جتتمـع بطلب صـريح من أحــد الطــرفـــX وذلك في

غضون شهرين (2) من تاريخ الطلب.
4 - تــصـــدر الــلـــجــنــة اGـــشــتــركـــة لــلـــحــدود الــبـــحــريــة
تـوصــيـات تـرفع لـلــطـرفـX. وفي حــالـة اعـتـمــادهـا من قـبل
الـــطــرفـــX تـــصــبـح الــتـــوصـــيــات مـــلـــزمــة. وفـي حــالـــة عــدم

اعتمادها من أحد الطرفX تطبق أحكام اGادّة 6 أعاله.
اGاداGادّة ة 8

يـتم الـتـصـديق عـلى هـذه االتـفـاقـيـة وفـقـا لإلجـراءات
الـدســتـوريــة لـكل طــرف وتـدخـل االتـفـاقــيـة حــيّـز الــتـنــفـيـذ

اعتبارا من تاريخ تبادل وثائق التصديق.
اGاداGادّة ة 9

يــقـــوم الــطــرفـــان بــصـــفــة مـــشــتـــركــة بــتـــســجـــيل هــذه
االتـفـاقيـة لـدى األمـانـة العـامـة Gـنظـمـة األ� اGـتحـدة طـبـقا

للمادّة 102 من ميثاق األ� اGتحدة. 

حــرّر في اجلــــزائــر بـتـــاريخ 11 يـــولــيـــو ســنــة 2011
في نسختـX أصليـتX بالـلغة العـربية لـهما نـفس احلجية

القانونية.

عن اجلمهورية اجلزائريةعن اجلمهورية اجلزائرية
الد{قراطية الشعبيةالد{قراطية الشعبية

مراد مدلسيمراد مدلسي
وزير الشؤون اخلارجيةوزير الشؤون اخلارجية

عن اجلمهورية التونسيةعن اجلمهورية التونسية

محمد اGولدي الكافيمحمد اGولدي الكافي
وزير الشؤون اخلارجيةوزير الشؤون اخلارجية
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مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة
مـــرسـوم رئـــاسي رقم مـــرسـوم رئـــاسي رقم 13 -  - 299 مــؤر مــؤرّخ في خ في 13 شــو شــوّال عــامال عــام
1434 اGــوافق  اGــوافق 20 غـــشت ســـنــة  غـــشت ســـنــة r2013 يـــتـــضـــمن مـــنحr يـــتـــضـــمن مـــنح

وســـام بــــدرجــــة "عــــشـــيــــر" من مــــصـف االســـتــــحــــقـــاقوســـام بــــدرجــــة "عــــشـــيــــر" من مــــصـف االســـتــــحــــقـــاق
الوطني.الوطني.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

rإن رئيس اجلمهورية
- بـنـاء عـلى الــدسـتـورr ال سـيـمـا اGـادتـان 77 (8 و12)

rو125 (الفقرة األولى) منه
- و �ـــقــتـــضى الــقـــانــون رقم 84 - 02 اGــؤرخ في 28
ربــــــيـع األول عــــــام 1404 اGــــــوافق 2 يـــــــنــــــايـــــــر ســـــــنــــــة 1984

rتضمن إنشاء مصف االستحقاق الوطنيGوا
- و �ــقـــتـــضى اGـــرســوم رقم 84 - 87 اGــؤرخ في 19
رجب عـام 1404 اGـوافق 21 أبــريل ســنـة 1984 واGــتــضـمن
تنظيم مجـلس مصف االستحقاق الـوطني وعملهr اGعدل

rتممGوا
يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اGـــــادة األولى :اGـــــادة األولى : {ـــــنح وســـــام بـــــدرجـــــة "عــــشـــــيـــــر" من
مـصـف االسـتــحــقــاق الــوطــني لــلــسـيــدة واألســاتــذة اآلتــيـة

أسماؤهم :
rاألستاذ : لي يي -

rاألستاذ : لي هاكوجن -
rاألستاذ : هيون شيكسي -

rاألستاذ : ليوينغ جي -
- السيدة : وانغ وينيون.

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

حـــرر بـــاجلـــزائــر في 13 شـــوّال عــام 1434 اGــوافق 20
غشت سنة 2013.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــرســوم رئــاسي رقممــرســوم رئــاسي رقم  13 -  - 300 مــؤر مــؤرّخ في خ في 17 شــو شــوّال عــامال عــام
1434 اGـوافق  اGـوافق 24 غــشت سـنـة  غــشت سـنـة r2013 يـتــضـمن حتـويلr يـتــضـمن حتـويل

اعــــتـــمــــاد إلى مـــيـــزانـــيـــة تـــســـيـــيـــر وزارة الـــشـــبـــاباعــــتـــمــــاد إلى مـــيـــزانـــيـــة تـــســـيـــيـــر وزارة الـــشـــبـــاب
والرياضة.والرياضة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

rإنّ رئيس اجلمهوريـة

rاليةGبناء على تقرير  وزير ا  -
-  وبـــنــاء عــلى الـــدســتــورr ال ســيّـــمــا اGــادّتــان 77 - 8

rو125 ( الفقرة األولى) منه
- و�ـــــقـــــتــــضـى الـــــقــــانـــــون رقم 84 -17 اGـــــؤرخ في 8
شــوال عــام 1404 اGــوافق 7  يـــولــيــو ســنــة 1984 واGــتــعــلق

r تمّمGعدّل واGا rاليةGا Xبقوان
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 12-12 اGــــؤرخ في 12
صـفر عام 1434 اGوافق 26 ديسـمبـر سنة 2012 واGـتضمن

r2013 الية لسنةGقانون ا
- و�ــــقــــتــــضـى اGــــرســـــوم الــــرئــــاسـي اGــــؤرخ فـي 11
ربــــيـع األول عــــام 1434 اGـــــوافـق 23  يـــــنـــــايـــــر ســـــنـــــة 2013
واGـــتــــضــــمن تــــوزيع االعــــتــــمـــادات اخملــــصــــصــــة Gـــيــــزانــــيـــة
التكاليف اGشـتركة من ميزانية التسيير �وجب قانون

r2013 الية لسنةGا
- و�ـــقـــتـــضـى اGـــرســـــوم الـــتـــنـــفـــيــــذي رقــم 13 -72
اGـؤرخ فـي 11 ربــيــع األول عــام 1434 اGـوافـق 23  يــنــايـر
ســـنـــة 2013 واGــتـــضـــمن تـــوزيـع االعـــتـــمـــادات اخملـــصـــصــة
لـــوزيــر الـــشــبـــاب والـــريــاضـــة من مـــيــزانـــيــة الـــتـــســيـــيــــر

r2013 اليــة لسنةGوجــب قانــون ا�

يرسم  ما يأتي :يرسم  ما يأتي : 

اGــاداGــادّة األولى :ة األولى :  يــلـــغــى من مــيــزانـيــــة ســــنــة 2013
اعـتـمـاد قـدره مـائـة وأربــعـة عـشـر مـلـيـونـا وسـتـمـائـة ألف
ديـنـار (114.600.000 دج) مــقـيّـــد في مــيـزانــيـة الـتــكـالـيف
اGــشــتــركـــة وفي الــبــاب رقم 37-91 "نـــفــقــات مــحـــتــمــلــة -

احتياطي مجمع".

اGــاداGــادّة ة 2 : : يـخــصـص Gـيـزانـيــة ســـنة 2013  اعـتــمـاد
قــدره مائة وأربعـة عشـر مليونـــا وستمائة ألـف دينــار
(114.600.000 دج) يـــقــــيّــــد فـي مــيــزانـيــة تــسـيــيـر وزارة
الـــشـــبــاب والـــريـــاضـــة وفي األبـــواب اGــبـــيـــنــة فـي اجلــدول

اGلحق بهذا اGرسوم.

اGـــاداGـــادّة ة 3 : : يـــكــلـف وزيـــر اGـــالــيـــــة ووزيــــر الــشـــبــاب
والـريـاضــةr كل فـيـمـــا يخـصّـهr بـتنـفــيــذ هــــذا اGـرســوم
الـــــذي يـــنــــشـــــر في اجلـــريـــدة الـــرّســـمـــيّــــة لـــلـــجـــمـــهـــوريّـــة

اجلزائريّـة الدّ{قراطيّـة الشّعبيّـة .
حـــرر بـــاجلـــزائــر في 17 شـــوّال عــام 1434 اGــوافق 24

غشت سنة 2013.
عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة
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اجلدول اGلحقاجلدول اGلحق

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

01 -   -  31

02 -   -  31

03 -   -  33

01 -   -  34

02 -   -  34

03 -   -  34

07 -   -  34

90 -   -  34

01 -   -  35

7. 300.000

9. 740.000

17.040.000

4.260.000

4.260.000

7.500.000

1.500.000

600.000

700.000

3.500.000

13.800.000

4. 500.000

4.500.000

39.600.000

وزارة الشباب والرياضةوزارة الشباب والرياضة

الفرع األولالفرع األول
فرع وحيدفرع وحيد

الفرع اجلزئي األولالفرع اجلزئي األول
اGصالح اGركزيةاGصالح اGركزية

العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اGصالحوسائل اGصالح

القسم األولالقسم األول
اGوظفون - مرتبات العملاGوظفون - مرتبات العمل

اإلدارة اGركزية - الراتب الرئيسي للنشاط .............................
اإلدارة اGركزية - التعويضات واGنح اخملتلفة ...........................

مجموع القسم األول

القسم الثالثالقسم الثالث
اGوظفون - التكاليف االجتماعيةاGوظفون - التكاليف االجتماعية

اإلدارة اGركزية - الضمان االجتماعي .....................................
مجموع القسم الثالث

القسم الرابعالقسم الرابع
األدوات وتسيير اGصالحاألدوات وتسيير اGصالح

اإلدارة اGركزية - تسديد النفقات ...........................................
اإلدارة اGركزية - األدوات واألثاث ..........................................
اإلدارة اGركزية - اللوازم ......................................................
اإلدارة اGركزية - العتاد ولوازم اإلعالم اآللي ...........................
اإلدارة اGركزية - حظيرة السيارات .......................................

مجموع القسم الرابع

القسم اخلامسالقسم اخلامس
أشغال الصيانةأشغال الصيانة

اإلدارة اGركزية - صيانة اGباني ...........................................
مجموع القسم اخلامس
مجموع العنوان الثالث
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اجلدول اGلحقاجلدول اGلحق (تابع)(تابع)

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

02 -   -  4375. 000.000

75. 000.000

75. 000.000

114. 600.000

114. 600.000

114. 600.000

العنوان الرابعالعنوان الرابع
التدخالت العموميةالتدخالت العمومية

القسم الثالثالقسم الثالث
النشاط التربوي والثقافيالنشاط التربوي والثقافي

اإلدارة اGركزية - اGساهمة في اجلمعيات الرياضية...................
مجموع القسم الثالث
مجموع العنوان الرابع
مجموع الفرع اجلزئي األول
مجموع الفرع األول

مجموع االعتمادات اخملصصة لوزير الشباب والرياضة..............مجموع االعتمادات اخملصصة لوزير الشباب والرياضة..............

مـرسوم رئاسي رقم مـرسوم رئاسي رقم 13-317 مؤرخ في  مؤرخ في 10 ذي القـعدة عام ذي القـعدة عام
r2013 يـحــدد مــهـامr يـحــدد مــهـام 1434 اGـوافق  اGـوافق 16 ســبـتــمــبـر ســبـتــمــبـر سـنـة سـنـة 

نائب وزير الدفاع الوطني وصالحياته.نائب وزير الدفاع الوطني وصالحياته.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

rوزير الدفاع الوطني rإن رئيس اجلمهورية
- بـنــاء عــلى الــدسـتــورr الســيـمــا اGـواد 77 و78 و125

r(الفقرة األولى) منه
- و�ـــــقـــــتـــــضى الــــــمــــرســـــوم الـــــرئـــــاسي رقم 240-99
اGــؤرخ في 17 رجب عــام 1420 اGــوافق 27 أكــتـــوبــر ســـنــة
1999 واGـــــتـــــعــــــلق بـــــالـــــتــــــعـــــيـــــX في الـــــوظــــــائف اGـــــدنـــــيـــــة

rوالعسكرية للدولة
- و�ـــــــقــــــتـــــــضى اGــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 229-04
اGـؤرخ في 16 جـمــادى الـثـانـيـة عـام 1425 اGـوافق 3 غـشت
ســـنــة 2004 واGـــتـــضـــمن إحـــداث األمـــانـــة الـــعـــامـــة لــوزارة

rتممGعدل واGا rالدفاع الوطني
- و�قتـضى الـمرسوم الرئاسي رقم 05-162 اGؤرخ
في 23 ربـيع األول عـام 1426 اGـوافق 2 مـايــو سـنـة 2005 الـذي
يـحــدد مـهـام الـوزيــر اGـنـتــدب لـدى وزيـر الـدفــاع الـوطـني

rتممGعدل واGا rوصالحياته
- و�ـــــقـــــتـــــضى الــــــمــــرســـــوم الـــــرئـــــاسي رقم 312-13
اGــؤرخ في 5 ذي الــقــعــدة عــام 1434 اGــوافق 11 ســبــتــمــبـر

rأعضاء احلكومة Xتضمن تعيGسنة 2013 وا

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اGـادة األولى : اGـادة األولى : يــهـدف هـذا اGـرسـوم إلـى حتـديـد مـهـام
نائب وزير الدفاع الوطني وصالحياته. 

اGادة اGادة 2 : : يساعد نـائب الوزير وزير الـدفاع الوطني
rوحتت رقــابـتـه وسـلــطـته rو{ـارس عـن طـريق الــتـفــويض
الصالحيات التي يسندها إليه ويعرض عليه نتائج نشاطاته.
rـقرراتGيـفـوض له اإلمـضـاء عـلى جـمـيع الـوثـائـق وا

ومنها القرارات.

اGادة اGادة 3 : : يتـولى نائب الـوزير الـصالحيـات اGتـرتبة
على تفويض اإلمضاء واحملددة بنصوص خاصة في هذا اجملال.
وبــهـــذه الــصــفــةr وبــعــد إعالم وزيــر الــدفــاع الــوطــني

مسبقا :
- يــجــمع ويــعــالـج كل اGــراسالت اGــوجــهــة إلى وزيــر
الدفاع الوطني الـتي تتصل باGسائل النظامية واإلدارية
ويـبلغ بـواسـطـة ختـمهr الـردود الـتي يخـصـصـها لـهـا وزير

rالدفاع الوطني
- يـشرفr فـيـمـا يـخص وزارة الـدفـاع الـوطنـيr على
الــدراسـات الــتي تـهم الــنـشــاط احلـكــومي ويـقــوم بـتـمــثـيل

rالوزارة في هذا اإلطار
- يـــــــتـــــــولـى عالقـــــــات وزارة الـــــــدفـــــــاع الــــــوطـــــــنـي مع
مـؤسسات الدولـة ومع كل هيئـة وطنيـة أخرى خارجة عن

rاجليش الوطني الشعبي
- يــجــمع ويــعــالج اGــلــفـات والــقــضــايــا ذات اGــســتـوى
الوزاري ويخـصص لهـا الردود الالزمـةr طبـقا لـتوجـيهات

rوزير الدفاع الوطني وتعليماته
rحلــســاب وزيــر الـــدفــاع الــوطــني rيـــجــمع ويــعـــالج  -
اGـــســائـل االقــتـــصـــاديـــة واGــالـــيـــة وكـــذا اGــســـائل اGـــتـــصـــلــة
باGيـزانيـة وينسق أشـغال حتـضير مـخطط تـطوير وزارة
الـــدفــاع الـــوطــنـي ومــيـــزانــيـــتــهـــا الـــتي يــكـــون اآلمــر األول

rبصرفها
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- يـــتــولـى حلــســـاب وزيـــر الــدفـــاع الــوطـــنيr رئـــاســة
 rاللجنة الوزارية للصفقات

- يــعــد ويــنــفّــذr بــنــاء عــلى تــوجــيــهــات وزيــر الــدفـاع
الـوطــنيr الـسـيـاســة الـعـامـة لــلـمـوارد الـبــشـريـةr ويـشـرف
rوتـــرقــيــتــهم XـــســتــخــدمــGعــلـى إعــداد ســيــاســة تـــســيــيــر ا
ويـــجــمع ويــعـــالج اقــتــراحـــات مــخــطــطـــات حتــويل وحــركــة

rXالضباط واإلطارات الشبيه
- يـــــجـــــمـع اقـــــتـــــراحـــــات الــــــتـــــعـــــيـــــX فـي الـــــوظـــــائف
واGـنـاصب الـعـلـيـا الـتي تـقـدمـهـا جـمـيع األجـهـزة والـهـيـاكل
فـي وزارة الـدفـاع الــوطـنـي ويـعــرضـهـا عــلى وزيــر الـدفـاع

 rالوطني ليوافق عليها
rيرسم مخططـات التوظيف والتجـنيد والتكوين -

rبعد موافقة وزير الدفاع الوطني عليها
- يـــشـــرف عـــلـى حتـــديـــد مـــحـــاور ســـيـــاســـة الـــتـــعــاون
الـعــسـكــري والـعالقــات اخلـارجــيـةr يــنـشــطـهــا ويـسـهــر عـلى

rبعد موافقة وزير الدفاع الوطني عليها rتنفيذها
- يـشـرفr فيـمـا يـخص وزارة الدفـاع الـوطـنيr على
مــتــابـــعــة االتــفــاقــات واGـــعــاهــدات واالتــفــاقـــيــات الــدولــيــة
اGـتــعـددة األطـراف حـول األسـلـحـة الـنـوويـة والـبـيـولـوجـيـة
والكـيمـاوية واألسـلحـة التـقلـيديـة واأللغـام وحول الـفضاء
واالتصاالت الـسلكـية والالسلـكيـة والتجـهيزات احلـساسة
والــدراســات اخلـاصــة بــهــا ويــنــسق ذلـكr ويــقــوم بـتــمــثــيل

rوزارة الدفاع الوطني في هذا اإلطار
- يــــشـــرف عــــلى حتــــديــــد مـــحــــاور ســــيـــاســــة الـــبــــحث
الـعــلــمي والـتــقــنيr في مـجــال الــتـكــنـولــوجــيـا والــصـنــاعـة
rويـنـشـطـها ويـسـهـر عـلى تنـفـيـذها rالـعـسـكـرية والـتـسـليح

rبعد موافقة وزير الدفاع الوطني عليها
- يتولى تنظيم االحتياطات الوزارية وتسييرها.

اGـادة اGـادة 4 : : نــائب الــوزيـر مــســؤول عن الـســيــر احلـسن
لهياكل وزارة الدفاع الوطني.

5 :  : تـــســـاعـــد األمـــانـــة الـــعـــامـــة لـــوزارة الـــدفـــاع اGــادة اGــادة 
الوطني نائب الوزير من أجل تأدية مهامه وصالحياته.

اGـادة اGـادة 6 :  : تلـغى جـمـيع األحـكام اخملـالـفـة لهـذا اGـرسوم
والســـيـــمــا مـــنـــهـــا أحــكـــام اGـــرســوم الـــرئـــاسي رقم 162-05
اGـؤرخ في 23 ربـيع األول عـام 1426 اGـوافق 2 مـايـو سـنـة

r2005 اGعدل واGتمم واGذكور أعاله.

اGـادة اGـادة 7 : : يـنشـر هـذا اGـرسـوم في اجلريـدة الـرسـمـية
للجمهورية اجلزائرية الد{قراطية الشعبية.

حـرر بــاجلــزائـر في 10 ذي الـقــعـدة عـام 1434 اGـوافق
16 سبتمبر سنة 2013.

عبد العزيز بوتفليقة عبد العزيز بوتفليقة 

مـرســوم تــنـفــيـذي رقم مـرســوم تــنـفــيـذي رقم 13 -  - 318 مـؤر مـؤرّخ في خ في 10 ذي الــقـعـدة ذي الــقـعـدة
عـام عـام 1434 اGـوافق  اGـوافق 16 ســبــتـمــبــر ســنـة  ســبــتـمــبــر ســنـة r2013 يــتــعـلقr يــتــعـلق
بــــإجــــراءات الــــكــــشـف عن األمــــوال واألمـالك األخـــرىبــــإجــــراءات الــــكــــشـف عن األمــــوال واألمـالك األخـــرى
وحتــديـــد مـــوقـــعـــهــا وجتـــمـــيـــدهــا فـي إطــار مـــكـــافـــحــةوحتــديـــد مـــوقـــعـــهــا وجتـــمـــيـــدهــا فـي إطــار مـــكـــافـــحــة

تمويل اإلرهاب.تمويل اإلرهاب.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

rإنّ الوزير األول
rاليةGبناء على تقرير وزير ا -

- وبـنــاء عـلى الـدسـتـورr ال سـيّـمـا اGـواد 28 و 85 - 3
rو125 (الفقرة 2) منه

- وبنـاء عـلى ميـثاق مـنـظمـة األ� اGتـحـدةr ال سيـما
rوفصله السابع r25 ادتان 24 وGا

- و�ـــقــــتـــضى االتــــفـــاقــــيـــة الـــدولــــيـــة لــــقـــمع تــــمـــويل
اإلرهـاب اGعـتمـدة من طرف اجلـمعـية الـعامـة Gنـظمة األ�
اGــتـــحــدة يــوم 9  ديـــســمـــبــر ســـنــة 1999 واGـــصــدق عـــلــيـــهــا
بتحـفظ �وجب اGرسوم الرئاسي رقم 2000 - 445 اGؤرخ
r2000 وافق 23 ديسمبر سنةGفي 27 رمضان عام 1421 ا

- و�ـقـتضى اتـفـاقـية األ� اGـتـحـدة Gـكافـحـة اجلـر{ة
اGنظمة عبر الـوطنية اGعتمدة من طـرف اجلمعية العامة
Gــــنــــظـــــمــــة األ� اGــــتــــحــــدة يــــوم 15 نـــــوفــــمــــبــــر ســــنــــة 2000
واGـصـــدق عــلـيــهــا بـتــحــفـظr �ــوجـب اGـرســــوم الــرئـاسـي
رقــم 02-55 اGؤرخ فـي 22 ذي القـعدة عام 1422 اGوافق 5

r2002 فبراير سنة
- و�قـتضى الـقانون رقم 05 - 01 اGؤرخ في 27 ذي
احلــجــة عـام 1425 اGـوافق 6 فــبــرايــر ســنـة 2005 واGــتــعـلق
بـــــالـــــوقــــــايـــــة من تـــــبــــــيـــــيض األمـــــوال وتــــــمـــــويل اإلرهـــــاب

rتممGعدل واGا rومكافحتهما
- و�ــــــقـــــتــــــضى اGــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 13 - 312
اGـؤرخ في 5  ذي الـقــعــدة عـام 1434 اGـوافق 11 ســبـتــمــبـر

rأعضاء احلكومة Xتضمن تعيGسنة 2013 وا
- و�ــــقـــتـــضى اGـــرســــوم الــــتـــنـــفــــيـــذي رقم 02 - 127
اGــــؤرخ في 24 مــــحــــرم عـــام 1423 اGــــوافق 7 أبــــريل ســــنـــة
2002 واGــتــضــمـن إنــشــاء خــلــيــة مــعــاجلــة االســتــعالم اGــالي

rتممGعدل واGا rوتنظيمها وعملها
rوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم  ما يأتي :يرسم  ما يأتي :

اGاداGادّة األولى : ة األولى :  يحـدد هذا اGـرسوم كـيـفيـات تطـبيـق
اGــــــادة 15 مـــكــــرر 1 مـن الــــقــــانـــــون رقـم 05 - 01 اGـــــؤرخ
فــي 27 ذي احلـجـة عام 1425 اGـوافق 6 فبـراير سـنة 2005
واGتـعلق بـالوقايـة من تـبييـض األموال وتمـويل اإلرهاب

ومكافحتهماr اGعدل واGتمم.
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اGـاداGـادّة ة 2 : : تــطــبـيــقــا لـلــتــشـريـع اGـعــمــول به وقـرارات
الهـيئـات الدولـية اGـؤهلـةr تكـلف خلـية مـعاجلة االسـتعـالم
اGــــالــيr في إطــــار مــــجـــــال اخــــتــــصــــاصــــهـــــا بــــاالتــــصــــال مع
اGـؤسـسات الـوطنـية اGـعـنيـة والسـلـطات األخـرى اخملتـصة
اGـــنــصــوص عــلـــيــهــا في اGــادة 4 من الــقــانــون رقم 05 - 01
اGؤرخ في 27 ذي احلـجة عام 1425 اGوافق 6 فبـراير سـنة
r2005 اGـعـدل واGـتـمـم واGـذكـور أعالهr بـتــطـبـيق إجـراءات

Xالكشف عن األموال واألمـالك األخرى التابعـة لإلرهابي
أواGـنـظـمـات اإلرهـابـية أواألشـخـاص أوالـكـيـانـات اGـعـيـنة
بعـنوان الـعقـوبات اGالـية اGـستـهدفـة واGتـصلـة باإلرهاب

وتمويل اإلرهابr وحتديد موقعها وجتميدها فورا.

اGاداGادّة ة 3 : : تبلّغ خلـية معاجلة االسـتعالم اGالي القوائم
اGــلــخـصــة وكـذا حتــيـيــنـهــا اGــنـجــزة من طـرف أجــهـزة األ�
Xإلى اخلــاضــعــ rــتــخــصـــصــة �ــجــرد اســتالمــهــاGــتــحــدة اGا
والـسـلــطـات اخملـتــصـة اGــذكـورة في اGـــادة 4 من الــقـانــون
رقـم 05 - 01 اGؤرخ فـي 27 ذي احلجة عام 1425 اGوافق 6

فبراير سنة r2005 اGعدل واGتمم واGذكور أعاله.
يـــجـب عـــلى اخلـــاضـــعـــX الـــكـــشف عن أمـــوال وأمالك
األشـــخــاص والــكــيــانــات اGــســجــلـــة عــلى الــقــوائم اGــذكــورة
أعالهr وإرســـال نـــتـــائج أعـــمـــالـــهم عـــلى وجـه الــســـرعـــة إلى

خلية معاجلة االستعالم اGالي.
ويـــجب عـــلى اخلـــاضـــعــX �ـــجـــرد تـــســـلـــمــهـم الــقـــوائم
اGـلخـصـةr الـقـيـام فـورا بـتـأجـيل تـنـفـيـذ أي عـمـلـيـة لـفـائدة
األشـــخــاص والــكــيــانــات اGــســجــلـــة عــلى الــقــوائم اGــذكــورة

أعالهr والتصريح بها خللية معاجلة االستعالم اGالي.

اGــاداGــادّة ة 4 :  :  {ــكن خـــلــيــة مـــعــاجلــة االســتـــعالم اGــالي أن
تــعـــتـــرض عـــلى ســـبـــيل الـــتـــحــفـظG rـــدة أقــصـــاهـــا اثـــنـــتــان
وســبـعـون (72) ســاعـةr عــلى تـنـفــيـذ أي عــمـلـيــة لألشـخـاص

والـكـيـانـات اGـسـجـلـX عـلى الـقـوائم اGـذكـورة أعالهr طـبـقـا
ألحــكـام اGـادة 17 من الــقـانـون رقـم 05 - 01 اGـؤرخ فـي 27
ذي احلــجـة عـام 1425 اGـوافق 6 فـبـرايـر سـنـة r2005 اGـعـدل

واGتمم واGذكور أعاله.

اGـاداGـادّة ة 5 :  :  تـقـوم اGـؤسسـات الـوطـنيـة اGـعـنيـة بـإعداد
قـــــوائم األشــــخـــــاص الــــذين تـــــقع عــــلــــيـــــهم شــــبـــــهــــات قــــويــــة
بـضــلـوعــهم في اإلرهــاب أو تـمـويــله ويـتـم إرسـالـهــا حـسب

األشكال نفسهاr طبقا للتشريع اGعمول به.

اGــاداGــادّة ة 6 :  :  {ــكـن رئــيـس مــحـــكـــمـــة اجلــزائـــر أن يـــأمــر
بـــــتــــجـــــمـــــيـــــد و/ أو حــــجـــــز كـل أو جــــزء مـن األمـــــوال وكــــذا
عــائـــداتــهـــا اGــمـــلــوكـــة أو اGــوجـــهــة إلرهـــابــيـــX أو Gــنـــظــمــة
إرهابـيـة Gدة شـهـر قابـلـة لـلتـجـديدr طـبـقا ألحـكـام اGادة 18
مــكـرر مـن الـقــانـون رقم 05 - 01 اGـؤرخ في 27 ذي احلـجـة
عــام 1425 اGــوافق 6 فـــبــرايــر ســنــة r2005 اGــعـــدل واGــتــمم

واGذكور أعاله.

اGـاداGـادّة ة 7 :  :  تـبـلّغ خـلـيـة مـعـاجلـة االسـتـعالم اGـالي قـرار
رفع الـتــجـمـيـد وكــذا سـحب الـقــوائم اGـلـخــصـة وحتـيــيـنـهـا
فــــور اســـتـالمـــهــــا إلى اخلــــاضـــعــــX والـــســــلـــطــــات اخملـــتــــصـــة
اGـذكـورة في اGادة 4 من الـقـانون رقم 05 - 01 اGـؤرخ في
r2005 ــــوافق 6 فــــبــــرايــــر ســــنـــةG27 ذي احلــــجــــة عـــام 1425 ا

اGعدل واGتمم واGذكور أعاله.

اGاداGادّة ة 8 :  :  ينـشر هـذا اGرسـوم في اجلـريدة الـرّسمـيّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ{قراطيّة الشّعبيّة.

حـرر بــاجلــزائـر في 10 ذي الـقــعــدة عـام 1434 اGـوافق
16 سبتمبر سنة 2013.

عبد اGالك ساللعبد اGالك سالل

قرارات: مقرقرارات: مقرّرات: آراءرات: آراء
وزارة الثقافةوزارة الثقافة

قـرار مـؤرخ في قـرار مـؤرخ في 25 شـو شـوّال عـام ال عـام 1433 اGـوافق  اGـوافق 12 سـبـتـمـبـر سـبـتـمـبـر
ســنــة ســنــة r2012  يــتــضــمن فــتح دعــوى تــصــنــيف " اجلــامعr  يــتــضــمن فــتح دعــوى تــصــنــيف " اجلــامع

العتيق بني جالب بتقرت".العتيق بني جالب بتقرت".
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 rإن وزيرة الثقافة
- �ــــقـــتــــضى الــــقــــانـــون رقم 98 - 04  اGــــؤرخ في 20
صــفــر عــام 1419 اGــوافق 15 يـــونــيــو ســنــة 1998 واGــتــعــلق

rادة 18 منهGال سيما ا rبحماية التراث الثقافي

- و�ــــــقـــــتــــــضى اGــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 12 - 326
اGــؤرّخ في 17 شـوّال عام 1433 اGــوافـق 4 سـبـتمـبـر سـنة

rأعضاء احلكومة Xتضمّن تعيG2012 وا

- و�ــقــتــضى اGــرســـوم الــتــــنــفــيـــذي رقـــم 05 - 79
اGـؤرخ في 17 مــحــرم عـام 1426 اGـوافق 26 فــبـرايــر ســنـة

r2005 الذي يحدّد صالحيات وزير الثقافة

- وبـــــعـــــد االطـالع عـــــلـى رأي الـــــلـــــجــــــنـــــة الـــــوطــــــنـــــيـــــة
للممتلـكات الثقافية في اجـتماعيها اGؤرخX في 13 و27

r2011 يونيو سنة
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تقرتقرّر ما يأتي :ر ما يأتي :
اGــــاداGــــادّة األولى :ة األولى : تــــفــــتح دعــــوى لــــتــــصــــنـــيـف اGــــمـــتــــلك

الثقافي اGسمى " اجلامع العتيق بني جالب بتقرت"." اجلامع العتيق بني جالب بتقرت".
اGاداGادّة ة 2 : - طبيعة اGمتلك الثقافي : : - طبيعة اGمتلك الثقافي : معلم تاريخي.
- اGــوقع اجلـغـرافي - اGــوقع اجلـغـرافي : يــقع اGـمـتــلك الـثــقـافي بـبــلـديـة
تـــقــرتr واليـــة ورقـــلــةr وهـــو مــــبـــيـّـن فـي اخملـــطط اGـــلــحق

بأصل هذا القرارr ويحدّد كما يأتي :
rشماال : حي بعلوش -

rجنوبا : نهج محمد خميستي -
rشرقا : نهج سي احلواس -

rغربا : حي سيدي عبد السالم -
- تــعـيـX حــدود اGـنــطـقـة احملــمـيـة - تــعـيـX حــدود اGـنــطـقـة احملــمـيـة : 200 م ابـتـداء من

حدود اGمتلك الثقافي.
- نـطـاق الـتـصنـيف - نـطـاق الـتـصنـيف : {ـتـد الـتـصـنـيف إلى اGـسـاحة
اGـبـنيـة واGـقدرة بـ 176 م2 تـضاف إلـيـهـا مـساحـة اGـنـطـقة

احملمية.
- الــطــبــيـعــة الــقــانــونــيـة لــلــمــمــتــلك الــثـقــافي - الــطــبــيـعــة الــقــانــونــيـة لــلــمــمــتــلك الــثـقــافي : مـلك

عمومي للدولة.
- هـــــويــــة اGـــــالـــــكــــX : - هـــــويــــة اGـــــالـــــكــــX : وزارة الــــــشــــــؤون الــــــديــــــنــــــيــــــة

واألوقاف.
- اGـصـادر الـوثـائـقـيـة والـتـاريـخـيـة وكـذا اخملـطـطـات- اGـصـادر الـوثـائـقـيـة والـتـاريـخـيـة وكـذا اخملـطـطـات

والصور والصور : ملحقة بأصل هذا القرار.
االرتـــفـــاقــات : االرتـــفـــاقــات : - عـــبــور شـــبـــكـــات الـــتــزويـــد بـــاGـــيــاه
الصـاحلة لـلشـرب وشبكـة تطـهيـر اGيـاه والكـهربـاء والغاز

خلدمة عقار مجاور.
االلـتزامات : االلـتزامات : - {ـنع كل بنـاء داخل اGعـلم أو بجـانبه

rأو في حدوده
- ال يـــســــمح بـــأي شــــكل من األشــــكـــال إعـــادة تــــهـــيـــئـــة
اGنطقة احملمية أو إنشاء بنايات جديدةr من شأنها حجب

rعلمGالرؤية عن ا

اGـاداGـادّة ة 3 : : يـبــلّغ الــوزيــر اGـكــلّف بــالـثــقــافـةr بــالــطـرق
اإلداريـــةr قـــرار فـــتح دعـــوى الـــتـــصـــنـــيف إلى والـي واليــة
ورقلة بغرض الشـهر �قر اجمللس الشعبي البلدي لتقرت
Gـدة شـهرين (2) مـتـتـالـيـX والتـي تصـبح سـاريـة اGـفـعول
ابــتــداء من تـاريخ اســتالم الــتــبـلــيغ الــذي يـرســله الــوزيـر

اGكلف بالثقافة.

اGاداGادّة ة 4 :  :  {كن مالكي اGـعلم التاريـخي موضوع هذا
الــقـرار وكـذا مـالــكي اGـمـتــلـكـات اGــتـواجـدة داخل اGــنـطـقـة
احملمية أن يبدوا مالحظاتهم مكتوبة في سجل خاص لدى

مدير الثقافة لوالية ورقلة.

اGاداGادّة ة 5 :  : يـكلف مـدير الـثقـافة لـوالية ورقـلة بـتنـفيذ
هذا القرار.

اGـاداGـادّة ة 6 :  : يـتـعـرض كل من يـخالف أحـكـام هـذا الـقرار
لـــلــعــقــوبــات اGــنــصــوص عــلـــيــهــا في الــقــانــون رقم 98 - 04
اGــؤرخ في 20 صـــفـــر عـــام 1419 اGــوافق 15 يـــونـــيـــو ســـنـــة

1998 واGتعلق بحماية التراث الثقافي.

اGـاداGـادّة ة 7 :  :  يـنــشـر هـذا الــقـرار في اجلـريـدة الــرسـمـيـة
للجمهورية اجلزائرية الد{قراطية الشعبية .

حـــرر بـــاجلـــزائـــر في 25 شـــوّال عــام 1433 اGــوافق 12
سبتمبر سنة 2012.

خليدة توميخليدة تومي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سـبـتـمـبـر قـرار مـؤرخ في قـرار مـؤرخ في 25 شـو شـوّال عـام ال عـام 1433 اGـوافق  اGـوافق 12 سـبـتـمـبـر 
ســنــة ســنــة r2012  يــتــضــمن فــتح دعــوى تــصــنــيف " مــنــارةr  يــتــضــمن فــتح دعــوى تــصــنــيف " مــنــارة

برج لفنار".برج لفنار".
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 rإن وزيرة الثقافة
- �ــــقـــتــــضـى الـــقــــانــــون رقم 98 - 04  اGــــؤرخ في 20
صــفــر عــام 1419 اGــوافق 15 يـــونــيــو ســنــة 1998 واGــتــعــلق

rادة 18 منهGال سيما ا rبحماية التراث الثقافي
- و�ـــــقــــــتــــــضى اGــــــرســــــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 12 - 326
اGــؤرّخ في 17 شـوّال عام 1433 اGــوافـق 4 سـبـتـمـبـر سـنة

rأعضاء احلكومة Xتضمّن تعيG2012 وا

- و�ــقــتــضى اGــرســــوم الــتــــنـفــيــــذي رقـــم 05 - 79
اGـؤرخ في 17 مــحــرم عـام 1426 اGـوافق 26 فــبــرايــر ســنـة

r2005 الذي يحدّد صالحيات وزيرة الثقافة

- وبــــــعـــــد االطـالع عـــــلـى رأي الـــــلــــــجـــــنــــــة الـــــوطــــــنـــــيـــــة
لـلممتلـكات الثقافـية في اجتماعـيها اGؤرخX في 13 و27

r2011 يونيو سنة
تقرتقرّر ما يأتي :ر ما يأتي :

اGــــاداGــــادّة األولى : ة األولى : تــــفــــتح دعــــوى لــــتــــصــــنــــيف اGــــمــــتــــلك
الثقافي اGسمى " منارة برج لفنار"." منارة برج لفنار".

اGاداGادّة ة 2 : - طبيعة اGمتلك الثقافي : : - طبيعة اGمتلك الثقافي : معلم تاريخي.
- اGــوقع اجلـغـرافي - اGــوقع اجلـغـرافي : يـقع اGــمـتــلك الـثــقـافـي بـبــلـديـة
دلسr واليــة بـومــرداسr وهــو مـــبـــيـّن فـي اخملــطط اGــلـحق

بأصل هذا القرارr ويحدّد كما يأتي :
rتوسطGشماال - شرق : البحر األبيض ا -

rجنوبا :  حي برج لفنار -
rجلانة Xشرقا : حدائق وبسات -

- غربـا : أحياء سكـنية يـفصلـها عن اGعـلم التاريخي
شارع ثانويr طريق برج لفنار.
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- تــعـيـX حــدود اGـنــطـقـة احملــمـيـة - تــعـيـX حــدود اGـنــطـقـة احملــمـيـة : 200 م ابـتـداء من
حدود اGمتلك الثقافي.

- نـطـاق الـتـصنـيف - نـطـاق الـتـصنـيف : {ـتـد الـتـصـنـيف إلى اGـسـاحة
اGـبـنيـة واGـقدرة بـ 240 م2 تـضاف إلـيـهـا مـساحـة اGـنـطـقة

احملمية.
- الــطــبــيـعــة الــقــانــونــيـة لــلــمــمــتــلك الــثـقــافي : - الــطــبــيـعــة الــقــانــونــيـة لــلــمــمــتــلك الــثـقــافي : مـلك

عمومي للدولة.
- هـــويـــة اGــــالـــكـــX : - هـــويـــة اGــــالـــكـــX : الــــديـــــوان الــــوطــــنـي لإلشــــارات

البحرية - وحدة اجلزائر.
- اGـصـادر الـوثـائـقـيـة والـتـاريـخـيـة وكـذا اخملـطـطـات- اGـصـادر الـوثـائـقـيـة والـتـاريـخـيـة وكـذا اخملـطـطـات

والصور والصور : ملحقة بأصل هذا القرار.
االرتـــفـــاقــات : االرتـــفـــاقــات : - عـــبــور شـــبـــكـــات الـــتــزويـــد بـــاGـــيــاه
الصـاحلة لـلشـرب وشبكـة تطـهيـر اGيـاه والكـهربـاء والغاز

خلدمة عقار مجاور.
االلـتزامات : االلـتزامات : - {ـنع كل بنـاء داخل اGعـلم أو بجـانبه

rأو في حدوده
- ال يـــســــمح بـــأي شــــكل من األشــــكـــال إعـــادة تــــهـــيـــئـــة
اGنطقة احملمية أو إنشاء بنايات جديدةr من شأنها حجب

rعلمGالرؤية عن ا
اGـاداGـادّة ة 3 : : يـبــلّغ الــوزيــر اGـكــلّف بــالـثــقــافـةr بــالــطـرق
اإلداريـــةr قـــرار فـــتح دعـــوى الـــتـــصـــنـــيف إلى والـي واليــة
بـومــرداس بـغــرض الـشــهـر �ــقـر اجملـلـس الـشــعـبي الــبـلـدي
لـدلس Gــدة شــهـرين (2) مــتـتــالـيــX والـتي تــصـبح ســاريـة
اGـفـعــول ابـتــداء من تـاريـخ اسـتالم الــتـبـلــيغ الـذي يــرسـله

الوزير اGكلف بالثقافة.

اGاداGادّة ة 4 :  :  {كن مالكي اGـعلم التاريـخي موضوع هذا
الــقـرار وكـذا مـالــكي اGـمـتــلـكـات اGــتـواجـدة داخل اGــنـطـقـة
احملمية أن يبدوا مالحظاتهم مكتوبة في سجل خاص لدى

مدير الثقافة لوالية بومرداس.

اGــاداGــادّة ة 5 :  : يـــكــلف مـــديــر الـــثــقــافـــة لــواليـــة بــومــرداس
بتنفيذ هذا القرار.

6 :  : يتـعـرض كل من يخـالف أحـكام هـذا الـقرار اGاداGادّة ة 
لــلــعــقــوبــات اGــنــصــوص عــلــيــهــا في الــقــانــون رقم 98 - 04
اGــؤرخ في 20 صـــفـــر عــام 1419 اGــوافق 15 يـــونـــيـــو ســـنـــة

1998 واGتعلق بحماية التراث الثقافي.

اGـاداGـادّة ة 7 :  :  يـنـشـر هـذا الـقـرار فـي اجلـريـدة الـرسـمـيـة
للجمهورية اجلزائرية الد{قراطية الشعبية .

حـــرر بـــاجلـــزائــر في 25 شـــوّال عــام 1433 اGــوافق 12
سبتمبر سنة 2012.

خليدة توميخليدة تومي

سـبـتـمـبـر قـرار مـؤرخ في قـرار مـؤرخ في 25 شـو شـوّال عـام ال عـام 1433 اGـوافق  اGـوافق 12 سـبـتـمـبـر 
r2012  يـــتـــضـــمن فـــتح دعـــوى تـــصـــنـــيف اGـــوقعr  يـــتـــضـــمن فـــتح دعـــوى تـــصـــنـــيف اGـــوقع ســـنــة ســـنــة 

األثري " زموري البحري".األثري " زموري البحري".
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 rإن وزيرة الثقافة
- �ــــقـــتــــضـى الـــقــــانــــون رقم 98 - 04  اGــــؤرخ في 20
صــفــر عــام 1419 اGــوافق 15 يـــونــيــو ســنــة 1998 واGــتــعــلق

rادة 18 منهGال سيما ا rبحماية التراث الثقافي
- و�ـــــقــــــتــــــضى اGــــــرســــــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 12 - 326
اGــؤرّخ في 17 شـوّال عام 1433 اGــوافـق 4 سـبـتـمـبـر سـنة

rأعضاء احلكومة Xتضمّن تعيG2012 وا

- و�ــقــتــضى اGــرســــوم الــتــــنـفــيــــذي رقـــم 05 - 79
اGـؤرخ في 17 مــحــرم عـام 1426 اGـوافق 26 فــبــرايــر ســنـة

r2005 الذي يحدّد صالحيات وزيرة الثقافة

- وبــــــعـــــد االطـالع عـــــلـى رأي الـــــلــــــجـــــنــــــة الـــــوطــــــنـــــيـــــة
لـلممتلـكات الثقافـية في اجتماعـيها اGؤرخX في 13 و27

r2011 يونيو سنة
تقرتقرّر ما يأتي :ر ما يأتي :

اGــــاداGــــادّة األولى : ة األولى : تــــفــــتح دعــــوى لــــتــــصــــنــــيف اGــــمــــتــــلك
الثقافي اGسمى "اGوقع األثري زموري البحرياGوقع األثري زموري البحري".

اGاداGادّة ة 2 : - طبيعة اGمتلك الثقافي : : - طبيعة اGمتلك الثقافي : موقع أثري.
- اGــــوقع اجلــــغــــرافي - اGــــوقع اجلــــغــــرافي : يــــقع اGــــوقع األثــــري "زمـــوري
الـبـحـري" بـبلـديـة زمـوريr والية بـومـرداسr وهـو مــبـيـّن

فـي اخملطط اGلحق بأصل هذا القرارr ويحدّد كما يأتي :
- شماال : طريق غـير معبـد يفصل اGوقع األثري عن
مـسـجــد اإلمـام عـبــد احلـمــيـد بن بـاديـسr ووحـدات سـكــنـيـة

rتابعة خلواص ومعلبة الزيتون
- شرقا :  طريق والئي رقم 25 يفصل اGوقع األثري

rعن مخيم االصطياف الزيتونة ومحالت جتارية
- جــنــوبــا : قــطــعــة أرضـــيــة تــابــعــة خلــواص ووحــدات

rسكنية من نوع بنغل
- غــربــا : وحــدات ســكــنــيـــة مــلــكــيــة خــاصــةr وأراضي

تابعة ألمالك عمومية للدولة.
- تـعــيـX حــدود اGـنــطـقــة احملـمــيـة - تـعــيـX حــدود اGـنــطـقــة احملـمــيـة : 200 م ابـتـداء من

حدود اGمتلك الثقافي.
- نـطـاق الـتـصنـيف - نـطـاق الـتـصنـيف : {ـتـد الـتـصـنـيف إلى اGـسـاحة
اGــبــنــيــة واGــقــدرة بـ 6 هــكــتــارات تــضـــاف إلــيــهــا مــســاحــة

اGنطقة احملمية.
- الــطـبــيــعــة الــقــانــونــيــة لــلــمــمـتــلـك الـثــقــافي : - الــطـبــيــعــة الــقــانــونــيــة لــلــمــمـتــلـك الـثــقــافي : مــلك

لديوان الترقية والتسيير العقاري لوالية بومرداس.
- هــويـــة اGـــالـــكــX : - هــويـــة اGـــالـــكــX : ديـــوان الــــتـــرقــــيـــة والــــتـــســــيـــيـــر

العقاري لوالية بومرداس.
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- اGـصـادر الـوثـائـقـيـة والـتـاريـخـيـة وكـذا اخملـطـطـات- اGـصـادر الـوثـائـقـيـة والـتـاريـخـيـة وكـذا اخملـطـطـات
والصور والصور : ملحقة بأصل هذا القرار.

االرتـــفـــاقـــات وااللـــتـــزامـــات : االرتـــفـــاقـــات وااللـــتـــزامـــات : طـــبـــقـــا لـــلـــمـــادة 30 من
الـــــقـــــانـــــون رقم 98 - 04  اGـــــؤرخ في 20 صـــــفـــــر عـــــام 1419
اGـوافق 15 يـونـيــو سـنـة 1998 واGـتــعـلق بــحـمـايــة الـتـراث
الـثـقـافيr حتـدد ارتفـاقـات اسـتـعـمـال األرض وااللـتـزامات
التـي تقـع على عـاتق مـسـتـعـمـلي اGـوقع األثـري ومـنـطـقته
احملـــمــيـــة في مـــخـــطط حـــمــايـــة واســـتـــصالح اGـــوقع األثــري
ومـنــطــقـتـه احملـمــيــة الـتـي حتـدد كــيــفـيــات إنــشـائـه �ـوجب
اGـــــرســــــوم الـــــتـــــــنـــــفـــــيـــــــذي رقـــم 03 - 323 اGـــــؤرخ في 9
شعـبان عام 1424 اGوافق 5 أكتـوبر سـنة 2003 واGـتضمن
كـيـفـيـات إعداد مـخـطط حـمـايـة اGـواقع األثريـة ومـنـاطـقـها

احملمية التابعة لها واستصالحها.
اGـاداGـادّة ة 3 : : يـبــلّغ الــوزيــر اGـكــلّف بــالـثــقــافـةr بــالــطـرق
اإلداريـــةr قـــرار فـــتح دعـــوى الـــتـــصـــنـــيف إلى والـي واليــة
بـومــرداس بـغــرض الـشــهـر �ــقـر اجملـلـس الـشــعـبي الــبـلـدي
لزمـوري Gدة شـهرين (2) مـتتـاليX والـتي تصـبح سارية
اGـفـعــول ابـتــداء من تـاريـخ اسـتالم الــتـبـلــيغ الـذي يــرسـله

الوزير اGكلف بالثقافة.
اGاداGادّة ة 4 :  :  {كن مالكي اGـعلم التاريـخي موضوع هذا
الــقـرار وكـذا مـالــكي اGـمـتــلـكـات اGــتـواجـدة داخل اGــنـطـقـة
احملمية أن يبدوا مالحظاتهم مكتوبة في سجل خاص لدى

مدير الثقافة لوالية بومرداس.
اGــاداGــادّة ة 5 :  : يـــكــلف مـــديــر الـــثــقــافـــة لــواليـــة بــومــرداس

بتنفيذ هذا القرار.
6 :  : يتـعـرض كل من يخـالف أحـكام هـذا الـقرار اGاداGادّة ة 
لــلــعــقــوبــات اGــنــصــوص عــلــيــهــا في الــقــانــون رقم 98 - 04
اGــؤرخ في 20 صـــفـــر عــام 1419 اGــوافق 15 يـــونـــيـــو ســـنـــة

1998 واGتعلق بحماية التراث الثقافي.

اGـاداGـادّة ة 7 :  :  يـنـشـر هـذا الـقـرار فـي اجلـريـدة الـرسـمـيـة
للجمهورية اجلزائرية الد{قراطية الشعبية .

حـــرر بـــاجلـــزائــر في 25 شـــوّال عــام 1433 اGــوافق 12
سبتمبر سنة 2012.

خليدة توميخليدة تومي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قـرار مـؤرخ في قـرار مـؤرخ في 25 شـو شـوّال عـام ال عـام 1433 اGـوافق  اGـوافق 12 سـبـتـمـبـر سـبـتـمـبـر
ســـنــة ســـنــة r2012  يـــتـــضــمـن فـــتح دعـــوى تــصـــنـــيف اGـــوقعr  يـــتـــضــمـن فـــتح دعـــوى تــصـــنـــيف اGـــوقع

األثري " آث رهونة".األثري " آث رهونة".
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 rإن وزيرة الثقافة
- �ــــقـــتــــضى الــــقــــانـــون رقم 98 - 04  اGــــؤرخ في 20
صــفــر عــام 1419 اGــوافق 15 يـــونــيــو ســنــة 1998 واGــتــعــلق

rادة 18 منهGال سيما ا rبحماية التراث الثقافي

- و�ـــــقــــــتــــــضى اGــــــرســــــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 12 - 326
اGــؤرّخ في 17 شـوّال عام 1433 اGــوافـق 4 سـبـتـمـبـر سـنة

rأعضاء احلكومة Xتضمّن تعيG2012 وا

- و�ــقــتــضى اGــرســــوم الــتــــنـفــيــــذي رقـــم 05 - 79
اGـؤرخ في 17 مــحــرم عـام 1426 اGـوافق 26 فــبــرايــر ســنـة

r2005 الذي يحدّد صالحيات وزيرة الثقافة

- وبــــــعـــــد االطـالع عـــــلـى رأي الـــــلــــــجـــــنــــــة الـــــوطــــــنـــــيـــــة
لـلممتلـكات الثقافـية في اجتماعـيها اGؤرخX في 13 و27

r2011 يونيو سنة
تقرتقرّر ما يأتي :ر ما يأتي :

اGــــاداGــــادّة األولى : ة األولى : تــــفــــتح دعــــوى لــــتــــصــــنــــيف اGــــمــــتــــلك
الثقافي اGسمى"اGوقع األثري آث رهونةاGوقع األثري آث رهونة".

اGاداGادّة ة 2 : - طبيعة اGمتلك الثقافي : : - طبيعة اGمتلك الثقافي : موقع أثري.
- اGـوقع اجلغرافي - اGـوقع اجلغرافي : يقع اGـوقع األثري "آث رهـونة"
ببلديـة أزفونr والية تيزي وزوr وهو مـبـيـّن فـي اخملطط

اGلحق بأصل هذا القرارr ويحدّد كما يأتي :
r24 شماال : الطريق الوطني رقم *

* شـــــرقـــــا :  الــــطـــــريـق الـــــوطـــــني رقم 24 والــــطـــــريق
rالوالئي

rجنوبا : الطريق الوالئي والطريق البلدي *
* غــــربــــا : الــــطــــريق الــــبــــلـــدي وطــــريـق غـــيــــر مــــعــــبـــد

والطريق الوطني رقم 24.
- تـعــيـX حــدود اGـنــطـقــة احملـمــيـة - تـعــيـX حــدود اGـنــطـقــة احملـمــيـة : 200 م ابـتـداء من

حدود اGمتلك الثقافي.
- نـطـاق الـتـصنـيف - نـطـاق الـتـصنـيف : {ـتـد الـتـصـنـيف إلى اGـسـاحة
اGـقـدرة بـ 383,06 هـكــتــار تـضــاف إلـيــهـا مــســاحـة اGــنـطــقـة

احملمية.
- الــطـبــيــعــة الــقــانــونــيــة لــلــمــمـتــلـك الـثــقــافي : - الــطـبــيــعــة الــقــانــونــيــة لــلــمــمـتــلـك الـثــقــافي : مــلك

عمومي للدولة وملكية خاصة.
- هويـة اGالـكX : - هويـة اGالـكX : مـلك بـلـديـة أزفون مـا عـدا اGـقـبرة

رقم 2 ملكية خاصة تابعة للسيد حدوش سعيد.
- اGــصـادر الـوثـائـقـيـة والـتــاريـخـيـة وكـذا اخملـطـطـات- اGــصـادر الـوثـائـقـيـة والـتــاريـخـيـة وكـذا اخملـطـطـات

والصور والصور : ملحقة بأصل هذا القرار.
االرتفـاقات وااللتزامات : االرتفـاقات وااللتزامات : حتدد ارتفـاقات استعمال
األرض وااللـــتـــزامـــات الـــتي تـــقع عـــلـى عــاتـق مـــســـتــعـــمـــلي
اGـوقع األثري ومنطـقته احملميـة وتبX في مخـطط حماية
واسـتــصالح اGــوقع األثـري ومــنـطـقــته احملــمـيـة الــتي حتـدد
كــيـفـيـات إنـشــائـه بـــمـوجب اGـرســـوم الـتـــنـفـيـــذي رقـــم
03 - 323 اGؤرخ في 9 شعـبان عام 1424 اGوافق 5 أكتوبر

ســـنــة 2003 واGــتـــضـــمن كــيـــفـــيــات إعـــداد مـــخــطـط حــمـــايــة
اGـــــواقع األثـــــريــــة ومــــنـــــاطــــقـــــهــــا احملــــمـــــيــــة الـــــتــــابــــعـــــة لــــهــــا

واستصالحها.



16 ذو القعدة عام   ذو القعدة عام  1434 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 1446
22 سبتمبر  سنة سبتمبر  سنة 2013 م م

اGـاداGـادّة ة 3 : : يـبــلّغ الــوزيــر اGـكــلّف بــالـثــقــافـةr بــالــطـرق
اإلداريـــةr قـــرار فـــتح دعـــوى الـــتـــصـــنـــيف إلى والـي واليــة
تـيـزي وزو بـغــرض الـشـهــر �ـقـر اجملــلس الـشـعــبي الـبـلـدي
ألزفـون Gـدة شـهـرين (2) مـتـتـالـيـX والتـي تـصبـح سـارية
اGـفـعــول ابـتــداء من تـاريـخ اسـتالم الــتـبـلــيغ الـذي يــرسـله

الوزير اGكلف بالثقافة.

اGاداGادّة ة 4 :  :  {كن مالكي اGـعلم التاريـخي موضوع هذا
الــقـرار وكـذا مـالــكي اGـمـتــلـكـات اGــتـواجـدة داخل اGــنـطـقـة
احملمية أن يبدوا مالحظاتهم مكتوبة في سجل خاص لدى

مدير الثقافة لوالية تيزي وزو.

اGــاداGــادّة ة 5 :  : يــكــلـف مــديــر الــثــقـــافــة لــواليــة تــيــزي وزو
بتنفيذ هذا القرار.

6 :  : يتـعـرض كل من يخـالف أحـكام هـذا الـقرار اGاداGادّة ة 
لــلــعــقــوبــات اGــنــصــوص عــلــيــهــا في الــقــانــون رقم 98 - 04
اGــؤرخ في 20 صـــفـــر عــام 1419 اGــوافق 15 يـــونـــيـــو ســـنـــة

1998 واGتعلق بحماية التراث الثقافي.

اGـاداGـادّة ة 7 :  :  يـنـشـر هـذا الـقـرار فـي اجلـريـدة الـرسـمـيـة
للجمهورية اجلزائرية الد{قراطية الشعبية .

حـــرر بـــاجلـــزائــر في 25 شـــوّال عــام 1433 اGــوافق 12
سبتمبر سنة 2012.

خليدة توميخليدة تومي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قـرار مـؤرخ في قـرار مـؤرخ في 25 شـو شـوّال عـام ال عـام 1433 اGـوافق  اGـوافق 12 سـبـتـمـبـر سـبـتـمـبـر
سـنـة سـنـة r2012  يــتـضـمن فـتح دعـوى تــصـنـيف " فـيال بنr  يــتـضـمن فـتح دعـوى تــصـنـيف " فـيال بن

مرابط".مرابط".
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 rإن وزيرة الثقافة

- �ــــقـــتــــضى الــــقــــانـــون رقم 98 - 04  اGــــؤرخ في 20
صــفــر عــام 1419 اGــوافق 15 يـــونــيــو ســنــة 1998 واGــتــعــلق

rادة 18 منهGال سيما ا rبحماية التراث الثقافي

- و�ــــــقـــــتــــــضى اGــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 12 - 326
اGــؤرّخ في 17 شـوّال عام 1433 اGــوافـق 4 سـبـتمـبـر سـنة

rأعضاء احلكومة Xتضمّن تعيG2012 وا

- و�ــقــتــضى اGــرســـوم الــتــــنــفــيـــذي رقـــم 05 - 79
اGـؤرخ في 17 مــحــرم عـام 1426 اGـوافق 26 فــبـرايــر ســنـة

r2005 الذي يحدّد صالحيات وزيرة الثقافة

تقرتقرّر ما يأتي :ر ما يأتي :
اGــــاداGــــادّة األولى :ة األولى :  تــــفــــتح دعــــوى لــــتــــصــــنــــيف اGــــمــــتــــلك

الثقافي اGسمى " فيال بن مرابطفيال بن مرابط".

اGاداGادّة ة 2 : - طبيعة اGمتلك الثقافي : : - طبيعة اGمتلك الثقافي : معلم تاريخي.

- اGــوقع اجلــغـرافي - اGــوقع اجلــغـرافي : يـقـع اGـعــلم الــتـاريــخي بــبـلــديـة
بـلـوزدادr واليـة اجلـزائــرr وهـو مــبــيـّن فــي اخملـطط اGـلـحق

بأصل هذا القرارr ويحدّد كما يأتي :
rشماال : طريق مسدود شارع محمود روني -

rجنوبا : 15 شارع محمود روني -
rشرقا : ساللم -

- غربا : إقامة محمد زميرلي.
- تـعــيـX حــدود اGـنــطـقــة احملـمــيـة - تـعــيـX حــدود اGـنــطـقــة احملـمــيـة : 200 م ابـتـداء من

حدود اGمتلك الثقافي.
- نـطـاق الـتـصنـيف - نـطـاق الـتـصنـيف : {ـتـد الـتـصـنـيف إلى اGـسـاحة

اGقدرة بـ 2988 م2 تضاف إليها مساحة اGنطقة احملمية.
- الـطــبـيـعـة الــقـانـونـيـة لــلـمـمـتــلك الـثـقـافي : - الـطــبـيـعـة الــقـانـونـيـة لــلـمـمـتــلك الـثـقـافي : مـلــكـيـة

خاصة.
- هوية اGالكX : - هوية اGالكX : ملكية السيد بوحال يوسف.

- اGــصـادر الـوثـائـقـيـة والـتــاريـخـيـة وكـذا اخملـطـطـات- اGــصـادر الـوثـائـقـيـة والـتــاريـخـيـة وكـذا اخملـطـطـات
والصور والصور : ملحقة بأصل هذا القرار.

االرتـــفـــاقـــات وااللـــتـــزامـــات : االرتـــفـــاقـــات وااللـــتـــزامـــات : - {ـــنع كل بـــنـــاء داخل
اGعلم أو بجانبه أو في حدوده.

- ال يــــســـمـح بـــأي شــــكل من األشــــكـــال إعــــادة تـــهــــيـــئـــة
اGنطقة احملمـية أو إنشاء بنايات جديدةr من شأنها حجب

rعلمGالرؤية عن ا
- عـبـور شـبــكـات الـتـزويـد بـاGـيــاه الـصـاحلـة لـلـشـرب

وشبكة تطهير اGياه والكهرباء خلدمة عقار مجاور.

اGـاداGـادّة ة 3 : : يـبــلّغ الــوزيــر اGـكــلّف بــالـثــقــافـةr بــالــطـرق
اإلداريـــةr قـــرار فــــتح دعـــوى الـــتـــصـــنـــيـف إلى والي واليـــة
اجلــزائـــر بــغــرض الـــشــهـــر �ــقــر اجملـــلس الــشـــعــبي لــبـــلــديــة
بـلـوزداد Gـدة شـهرين (2) مـتـتـاليـX والـتي تـصـبح سـارية
اGــفـعــول ابـتــداء من تــاريخ اسـتالم الــتــبـلــيغ الـذي يــرسـله

الوزير اGكلف بالثقافة.

اGاداGادّة ة 4 :  :  {ـكن مالكي اGـعلم الـتاريخي مـوضوع هذا
الـقــرار وكـذا مـالــكي اGـمــتـلـكــات اGـتـواجــدة داخل اGـنــطـقـة
احملمية أن يبـدوا مالحظاتهم مكتوبة في سجل خاص لدى

مديرة الثقافة لوالية اجلزائر.
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اGــاداGــادّة ة 5 :  : تـــكـــلّـف مـــديـــرة الـــثـــقـــافـــة لـــواليـــة اجلـــزائــر
بتنفيذ هذا القرار.

6 :  : يتـعـرض كل من يخـالف أحـكام هـذا الـقرار اGاداGادّة ة 
لــلــعــقــوبــات اGــنــصــوص عــلــيــهــا في الــقــانــون رقم 98 - 04
اGــؤرخ في 20 صـــفـــر عــام 1419 اGــوافق 15 يـــونـــيـــو ســـنـــة

1998 واGتعلق بحماية التراث الثقافي.

اGـاداGـادّة ة 7 :  :  يـنـشـر هـذا الـقـرار فـي اجلـريـدة الـرسـمـيـة
للجمهورية اجلزائرية الد{قراطية الشعبية .

حـــرر بـــاجلـــزائــر في 25 شـــوّال عــام 1433 اGــوافق 12
سبتمبر سنة 2012.

خليدة توميخليدة تومي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قـرار مـؤرخ في قـرار مـؤرخ في 25 شـو شـوّال عـام ال عـام 1433 اGـوافق  اGـوافق 12 سـبـتـمـبـر سـبـتـمـبـر
r2012  يـــتـــضـــمن فـــتح دعـــوى تـــصـــنـــيف " فـــيالr  يـــتـــضـــمن فـــتح دعـــوى تـــصـــنـــيف " فـــيال ســـنــة ســـنــة 

بروسات".بروسات".
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 rإن وزيرة الثقافة
- �ــــقـــتــــضى الــــقــــانـــون رقم 98 - 04  اGــــؤرخ في 20
صــفــر عــام 1419 اGــوافق 15 يـــونــيــو ســنــة 1998 واGــتــعــلق

rادة 18 منهGال سيما ا rبحماية التراث الثقافي
- و�ــــــقـــــتــــــضى اGــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 12 - 326
اGــؤرّخ في 17 شـوّال عام 1433 اGــوافـق 4 سـبـتمـبـر سـنة

rأعضاء احلكومة Xتضمّن تعيG2012 وا

- و�ــقــتــضى اGــرســـوم الــتــــنــفــيـــذي رقـــم 05 - 79
اGـؤرخ في 17 مــحــرم عـام 1426 اGـوافق 26 فــبـرايــر ســنـة

r2005 الذي يحدّد صالحيات وزيرة الثقافة

تقرتقرّر ما يأتي :ر ما يأتي :
اGــــاداGــــادّة األولى :ة األولى :  تــــفــــتح دعــــوى لــــتــــصــــنـــيـف اGــــمـــتــــلك

الثقافي اGسمى " فيال بروساتفيال بروسات".

اGاداGادّة ة 2 : - طبيعة اGمتلك الثقافي : : - طبيعة اGمتلك الثقافي : معلم تاريخي.

- اGــوقع اجلـغـرافي - اGــوقع اجلـغـرافي : يــقع اGـمـتــلك الـثــقـافي بـبــلـديـة
اGـراديـةr واليـة اجلـزائـرr وهــو مــبــيـّن فـي اخملـطط اGـلـحق

بأصل هذا القرارr ويحدّد كما يأتي :
rشماال : نهج الشهداء -

rجنوبا : شارع سويداني بوجمعة -
- شــرقـــا : طــريق قــبـــلي وحــظــيــرة ســـيــارات تــابــعــة

rلإلذاعة الوطنية
- غربا : بناية رقم 17 وشارع سويداني بوجمعة.

- تـعــيـX حــدود اGـنــطـقــة احملـمــيـة - تـعــيـX حــدود اGـنــطـقــة احملـمــيـة : 200 م ابـتـداء من
حدود اGمتلك الثقافي.

- نـطـاق الـتـصنـيف - نـطـاق الـتـصنـيف : {ـتـد الـتـصـنـيف إلى اGـسـاحة
اGقدرة بـ 8600 م2 تضاف إليها مساحة اGنطقة احملمية.

- الــطـبــيــعــة الــقــانــونــيــة لــلــمــمـتــلـك الـثــقــافي : - الــطـبــيــعــة الــقــانــونــيــة لــلــمــمـتــلـك الـثــقــافي : مــلك
الدولة.

- هوية اGالكX : - هوية اGالكX : ملك الدولة.
- اGــصـادر الـوثـائـقـيـة والـتــاريـخـيـة وكـذا اخملـطـطـات- اGــصـادر الـوثـائـقـيـة والـتــاريـخـيـة وكـذا اخملـطـطـات

والصور والصور : ملحقة بأصل هذا القرار.
االرتـــفـــاقـــات وااللـــتـــزامـــات : االرتـــفـــاقـــات وااللـــتـــزامـــات : - {ـــنع كل بـــنـــاء داخل

اGعلم أو بجانبه أو في حدوده.
- ال يــــســـمـح بـــأي شــــكل من األشــــكـــال إعــــادة تـــهــــيـــئـــة
اGنطقة احملمـية أو إنشاء بنايات جديدةr من شأنها حجب

rعلمGالرؤية عن ا
- عـبـور شـبــكـات الـتـزويـد بـاGـيــاه الـصـاحلـة لـلـشـرب

وشبكة تطهير اGياه والكهرباء خلدمة عقار مجاور.
اGـاداGـادّة ة 3 : : يـبــلّغ الــوزيــر اGـكــلّف بــالـثــقــافـةr بــالــطـرق
اإلداريـــةr قـــرار فــــتح دعـــوى الـــتـــصـــنـــيـف إلى والي واليـــة
اجلــزائـــر بــغــرض الـــشــهـــر �ــقــر اجملـــلس الــشـــعــبي لــبـــلــديــة
اGـراديـة Gـدة شـهـرين (2) مـتـتـاليـX والـتي تـصـبح سـارية
اGــفـعــول ابـتــداء من تــاريخ اسـتالم الــتــبـلــيغ الـذي يــرسـله

الوزير اGكلف بالثقافة.

اGاداGادّة ة 4 :  :  {ـكن مالكي اGـعلم الـتاريخي مـوضوع هذا
الـقــرار وكـذا مـالــكي اGـمــتـلـكــات اGـتـواجــدة داخل اGـنــطـقـة
احملمية أن يبـدوا مالحظاتهم مكتوبة في سجل خاص لدى

مديرة الثقافة لوالية اجلزائر.

5 :  : تـــكـــلّف مــــديـــرة الـــثـــقـــافـــة لـــواليـــة اجلـــزائـــر اGــاداGــادّة ة 
بتنفيذ هذا القرار.

اGـاداGـادّة ة 6 :  : يـتـعـرض كل من يـخالف أحـكـام هـذا الـقرار
لـــلــعــقــوبــات اGــنــصــوص عــلـــيــهــا في الــقــانــون رقم 98 - 04
اGــؤرخ في 20 صـــفـــر عـــام 1419 اGــوافق 15 يـــونـــيـــو ســـنـــة

1998 واGتعلق بحماية التراث الثقافي.

اGـاداGـادّة ة 7 :  :  يـنــشـر هـذا الــقـرار في اجلـريـدة الــرسـمـيـة
للجمهورية اجلزائرية الد{قراطية الشعبية .

حـــرر بـــاجلـــزائـــر في 25 شـــوّال عــام 1433 اGــوافق 12
سبتمبر سنة 2012.

خليدة توميخليدة تومي
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rمراقبة النوعية والتحليل -
rعلم بيئة احليوان -

rعلوم النبات وتكنولوجيا احيائية -
- هندسة صيدالنية وبيوكيمياء.

3 :  : يــنـــشــرهــذا الــقــرارفي اجلــريــدة الــرســمــيــة اGـادة اGـادة 
للجمهورية اجلزائرية الد{قراطيةالشعبية.

حـرر بــاجلــزائـر في 24 ذي الـقــعـدة عـام 1433 اGـوافق
10 أكتوبر  سنة 2012.

وزارة الصحـة و السكـان وإصـالحوزارة الصحـة و السكـان وإصـالح
اCستشفيــاتاCستشفيــات

قـرار وزاري مـشـتـرك مـؤرخ في قـرار وزاري مـشـتـرك مـؤرخ في 24 ذي الـقـعـدة عـام  ذي الـقـعـدة عـام 1433
اGـــــوافق اGـــــوافق 10 أكـــــتـــــوبـــــر ســـــنـــــة  أكـــــتـــــوبـــــر ســـــنـــــة r2012 يـــــتـــــمـم قـــــائـــــمــــةr يـــــتـــــمـم قـــــائـــــمــــة
االخـــتــصـــاصـــات لـــلـــتــوظـــيـف والــتـــرقـــيـــة في أسالكاالخـــتــصـــاصـــات لـــلـــتــوظـــيـف والــتـــرقـــيـــة في أسالك

البيولوجيX في الصحة العمومية.البيولوجيX في الصحة العمومية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

rالعام للحكومة Xإن األم

rستشفياتGووزير الصحة و السكان وإصالح ا

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

rأعضاء احلكومة Xتضمن تعيGوا

- و�ــــقـــتــــضى اGــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 11 - 152
اGــؤرّخ في 29 ربـــيع الـــثـــانـي عــام 1432 اGــوافق 3 أبــريل
XوظفGتضمن القانون األساسي اخلاص باGسنة 2011 وا

rفي الصحة العمومية Xألسالك البيولوجي XنتمGا

- و�ــــقـــتــــضى اGــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 11 - 379
اGــؤرّخ في 25 ذي احلـــجـــة عــام 1432 اGــوافق 21 نـــوفـــمـــبــر
ســــــنـــــة 2011 الــــــذي يـــــحــــــدد صـالحـــــيــــــات وزيــــــر الـــــصــــــحـــــة

rستشفياتGوالسكان وإصالح ا

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

rالعام للحكومة Xاألم Xتعي

يقرران ما يأتي :يقرران ما يأتي :

اGـادة األولى : اGـادة األولى : تــطـبــيـقـا ألحــكـام اGـادة 8 من اGـرسـوم
الـتـنـفـيـذي رقم 11 - 152 اGـؤرّخ في 29 ربـيع الـثـانـي عام
1432 اGـوافق 3 أبــريل ســنـة 2011 واGــذكــور أعالهr يــهــدف

هــذا القـرار إلى  تـتـميم قـائـمـة االختـصـاصـات للـتـوظيف
والـــــتــــرقـــــيـــــة في أسـالك الــــبـــــيــــولـــــوجـــــيــــX فـي الــــصـــــحــــة

العمومية.

اGــادة اGــادة 2 :  : تـــتــمـم قــائــمـــة االخــتـــصــاصـــات لــلــتـــوظــيف
والترقية في أسالك الـبيولوجيX في الصحة العمومية

كما يأتي :
rالبيئة واحمليط -

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

عن األمX العام للحكومةعن األمX العام للحكومة
وبتفويض منهوبتفويض منه

اGدير العام للوظيفة العموميةاGدير العام للوظيفة العمومية
بلقاسم بوشمالبلقاسم بوشمال

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قــرار وزاري مـشــتــرك مـؤرخ في قــرار وزاري مـشــتــرك مـؤرخ في 23 ذي احلــجــة عـام  ذي احلــجــة عـام 1433
8 نوفـمبـر سنة  نوفـمبـر سنة r2012 يـحدد شـبكـة الـتقـييمr يـحدد شـبكـة الـتقـييم اGوافق اGوافق 
لــتــرقـــيــة أســاتــذة الــتــعـــلــيم شــبه الـــطــبي إلى رتــبــةلــتــرقـــيــة أســاتــذة الــتــعـــلــيم شــبه الـــطــبي إلى رتــبــة

مفتش بيداغوجي شبه طبي.مفتش بيداغوجي شبه طبي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

rالعام للحكومة Xإن األم
rستشفياتGووزير الصحة و السكان وإصالح ا

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

rأعضاء احلكومة Xتضمن تعيGوا
- و�قتـضى اGرسوم التـنفيذي رقم 90 - 99 اGؤرّخ
في أوّل رمــضــان عـام 1410 اGـوافق 27 مــارس ســنـة 1990
واGـتـعـلق بـســلـطـة الـتـعـيـX والـتــسـيـيـر اإلداري بـالـنـسـبـة
للموظفـX وأعوان اإلدارة اGركزية والـواليات والبلديات

rؤسسات العمومية ذات الطابع اإلداريGوا
- و�ــــقـــتــــضى اGــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 11 - 121
اGـؤرّخ في 15 ربـيع الــثــاني عـام 1432 اGـوافق 20 مـارس
XوظفGتضمن القانون األساسي اخلاص باGسنة 2011 وا

rللصحة العمومية Xألسالك شبه الطبي XنتمGا
- و�ــــقـــتــــضى اGــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 11 - 379
اGــؤرّخ في 25 ذي احلـــجـــة عــام 1432 اGــوافق 21 نـــوفـــمـــبــر
ســــــنـــــة 2011 الــــــذي يـــــحــــــدد صـالحـــــيــــــات وزيــــــر الـــــصــــــحـــــة

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

تعيX األمX العام للحكومة.

يقرران ما يأتي :يقرران ما يأتي :

اGادة األولى : اGادة األولى : تطبـيقا ألحكام اGادة 236 من اGرسوم
الـتـنـفـيـذي رقم 11 - 121 اGـؤرّخ في 15 ربـيع الـثـانـي عام
1432 اGـوافق 20 مـارس سـنة 2011 واGذكـور أعالهr يـهدف

هــذا الـقـرار إلى  حتـديـد شــبـكـة الـتـقـيـيم لـتـرقـيـة أسـاتـذة
الــتـعــلــيـم شــبــه الـطـــبــي إلى رتــبـــة مـفـــتــش بـيــداغــوجي

شبه طبي.

2 :  : يــــرتب اGـــتـــرشـــحـــون حــــسب االســـتـــحـــقـــاق اGــادة اGــادة 
بحيث يتم قبولهم في حدود اGناصب اGطلوب شغلها.

اGـادة اGـادة 3 :  : تـلــحق شــبــكـة الــتــقـيــيم اGــذكــورة في اGـادة
األولى أعالهr بهذا القرار.

4 :  : يــنــشــر هــذا الـقــرارفي اجلــريــدة الــرســمــيـة اGـادة اGـادة 
للجمهورية اجلزائرية الد{قراطية الشعبية.

حـرر بـاجلـزائـر في 23 ذي احلـجـة عام 1433 اGـوافق 8
نوفمبر  سنة 2012.

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

عن األمX العام للحكومةعن األمX العام للحكومة
وبتفويض منهوبتفويض منه

اGدير العام للوظيفة العموميةاGدير العام للوظيفة العمومية
بلقاسم بوشمالبلقاسم بوشمال

اGلحقاGلحق
شبكة التقييم لترقية أساتذة التعليم شبه الطبي في رتبة مفتش بيداغوجي شبه طبيشبكة التقييم لترقية أساتذة التعليم شبه الطبي في رتبة مفتش بيداغوجي شبه طبي

عدد النقاطعدد النقاط مجموع النقاطمجموع النقاطعناصر االنتقاءعناصر االنتقاء

2 /ن
2 /ن
3 /ن
3 /ن

2 /ن
3 /ن

0,5 /ن

1 /ن
1,5 /ن

2 /ن
1 /ن
0,5 /ن

1 - التنشيط أو اGشاركة في اGلتقيات البيداغوجية خالل اخلمس ( - التنشيط أو اGشاركة في اGلتقيات البيداغوجية خالل اخلمس (5) السنوات األخيرة :) السنوات األخيرة :
rتنشيط دورات التكوين البيداغوجي -

rشاركة في دورات التكوين البيداغوجيGا -
rالقيام باألشغال البيداغوجية -
- تأطير التربصات واGذكرات.

2 - اGؤهالت والشهادات : - اGؤهالت والشهادات :
تكوين ذو عالقة بالرتبة :

rمدة التكوين تساوي إثني عشر (12) شهرا -
- مدة التكوين أكثر من إثني عشر (12) شهرا.

3 - شغل منصب عال : - شغل منصب عال :
rمن سنة (1) إلى أربع (4) سنوات خبرة مهنية -

rأو من خمس (5) إلى تسع (9) سنوات خبرة مهنية -
rأو عشر (10) سنوات وأكثر خبرة مهنية -

4 - عالمة التقدير من اGسؤول اGباشر : - عالمة التقدير من اGسؤول اGباشر :
rهنيةGؤهالت اGالكفاءة وا -

rبادرةGروح ا -
- الفعالية واGردودية.

10 نقاط

5 نقاط

1,5 نقاط

3,5 نقاط

مجموع العالمة : مجموع العالمة : 20 /  / 20
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قــــــــرار وزاري مرار وزاري مــــــشــــــــتــــــــرك مرك مــــــؤرخ في ؤرخ في 18  رب  ربــــــيع األول عيع األول عــــــامام
1434 اG اGــــوافق وافق 30  ي  يــــــنــــايايــــر سر ســــنــــة ة r2013 ي يــــحــــــدد تدد تــــعــــدادداد

مــــنــــاصب الاصب الــــشــــغل وتغل وتــــصــــنــــيــــفــــهــــا وما ومــــدة الدة الــــعــــقــــد اخلد اخلـاصاص
بـاألعوان العاماألعوان العامـلX في نشلX في نشـاطات احلفظ أو الاطات احلفظ أو الـصيانةصيانة
أو اخلأو اخلــــــدمدمــــــات بات بــــــعــــــــنــــــوان اGوان اGــــــركركــــــز الز الــــــوطوطــــــنـي لي لــــــلــــــيــــــقــــــظــــــة

بخصوص األدوية والعتاد الطبي.بخصوص األدوية والعتاد الطبي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

rالعام للحكومة Xإن األم
rاليةGووزير ا

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

rادة 8 منهGال سيما ا rطبق عليهمGا
- و�ــــــقـــــتــــــضى اGــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 12 - 326
اGـؤرّخ في 17 شـوّال عـام 1433 اGـوافق 4 ســبــتـمــبـر ســنـة

rأعضاء احلكومة Xتضمن تعيG2012  وا

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

rاليةG1995  الذي يحدد صالحيات وزير ا

- و�ــــقــــتــــضى اGــــرســــوم الــــتــــنـــفــــيــــذي رقم 98 - 192
اGـؤرّخ في 8 صــفـر عـام 1419 اGـوافق 3 يـونـيــو سـنـة 1998
واGتضمن إحداث مـركز وطني لليقـظة بخصوص األدوية

rوالعتاد الطبي وتنظيمه وسيره
- و�ــــقــــتــــضى اGــــرســــوم الــــتــــنـــفــــيــــذي رقم 03 - 190
اGؤرخ في 26 صفر عام 1424 اGوافق 28 أبريل سنة 2003

rدير العام للوظيفة العموميةGالذي يحدد صالحيات ا 
- و�ــــقــــتــــضى اGــــرســــوم الــــتــــنـــفــــيــــذي رقم 11 - 379
اGــؤرّخ في 25 ذي احلـــجـــة عــام 1432 اGــوافق 21 نـــوفـــمـــبــر
ســــــنـــــة 2011 الـــــذي يــــــحــــــدد صـالحـــــيــــــات وزيــــــر الــــــصــــــحـــــة

rستشفياتGوالسكان وإصالح ا
- و�ـقــتـضـى اGـرســوم الـرّئــاسيّ اGـؤرّخ في 7 ربـيع
الـثاني عام 1423 اGوافق 18 يونـيو سـنة 2002 واGـتضمّن

rالعامّ للحكومة Xاألم Xتعي

يقررون ما يأتي :يقررون ما يأتي :

اGـاداGـادّة األولى :ة األولى : تـطـبـيــقـا ألحـكـام اGـادة 8  من اGـرسـوم
الــرئــاسي رقم 07 - 308 اGـؤرخ في 17 رمــضــان عـام 1428
اGوافق 29 سبـتمبـر سنة 2007 واGذكـور أعالهr يحدد هذا
الـقـرار تـعـداد مـنـاصب الـشـغل اGـطـابـقـة لـنـشاطـات احلـفظ
أوالصيانة أو اخلدمـات وتصنيفها وكذا مدة العقد اخلاص
بـاألعـوان اGعـنـيـX الـعامـلـX لـدى اGركـز الـوطـني للـيـقـظة

بخصوص األدوية والعتاد الطبيr وفقا للجدول أدناه :

التصنيفالتصنيف

التعدادالتعداد
( 2+1 )

الرقمالرقم
االستداللياالستداللي

مناصب الشغلمناصب الشغل

3

4

1

8

200

200

219

1

1

2

الصنفالصنف

التعداد حسب طبيعة عقد العملالتعداد حسب طبيعة عقد العمل

التوقيتالتوقيت
اجلزئياجلزئي

التوقيتالتوقيت
الكاملالكامل

التوقيتالتوقيت
اجلزئياجلزئي

التوقيتالتوقيت
الكاملالكامل

عقد محدد اGدةعقد محدد اGدة
(2)

عقد غير محدد اGدةعقد غير محدد اGدة
(1)

-

-

-

-

-

-

-

-

2

-

-

2

1

4

1

6

عامل مهني من اGستوى األول

حارس

سائق سيارة من اGستوى األول

اجملموعاجملموع  العام العام

اGاداGادّة ة 2 :  ينشر هذا القرار في اجلريدة الرّسميّة للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ{قراطيّة الشّعبيّة.
حرّر باجلزائر في 18 ربيع األول عام 1434 اGوافق 30 يناير سنة 2013.

عن األمX العام للحكومةعن األمX العام للحكومة
وبتفويض منهوبتفويض منه

اGدير العام للوظيفة العموميةاGدير العام للوظيفة العمومية
بلقاسم بوشمالبلقاسم بوشمال

عن وزير اGاليةعن وزير اGالية
األمX العاماألمX العام
ميلود بوطبةميلود بوطبة

 وزير الصحة والسكان وزير الصحة والسكان
وإصالح اGستشفياتوإصالح اGستشفيات
عبد العزيز زياريعبد العزيز زياري
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- و�ـقــتـضـى اGـرســوم الـرئــاسي اGـؤرّخ في 7 ربـيع
الـثاني عام 1423 اGوافق 18 يونـيو سنة  2002 واGـتضمن

rالعام للحكومة Xاألم Xتعي

يقرران ما يأتي :يقرران ما يأتي :

اGادة األولى : اGادة األولى : تطبـيقا ألحـكام اGواد 49 و63 و72 و85
و94 و107 و120 و128 و163 و176 و189 و202 و216 و229
من اGرسـوم التنـفيذي رقم 11 - 121 اGؤرّخ في 15 ربيع
الــثـاني عـام 1432 اGـوافق 20 مــارس سـنـة 2011 واGـذكـور
أعالهr يــهـدف هـــذا الــقـرار إلى  حتــديـد  كــيــفــيــات تـنــظـيم
الـتـكــوين  بـعــد اإلدمـاج في بـعـض الـرتب الـتــابـعـة ألسالك
شــبه الــطــبــيــX لــلــصــحــة الــعــمــومــيــة ومـحــتــوى بــرامــجه

حسب ما يأتي :

شعبة العالج :شعبة العالج :

سلك اGمرضX في الصحة العمومية :سلك اGمرضX في الصحة العمومية :

- رتبة ¢رض في الصحة العمومية.

شعبة إعادة التأهيل وإعادة التكييف :شعبة إعادة التأهيل وإعادة التكييف :

سلك اخملتصX في التغذية للصحة العمومية :سلك اخملتصX في التغذية للصحة العمومية :

- رتبة مختص في التغذية للصحة العمومية.

سلك اGداوين بالعمل للصحة العمومية :سلك اGداوين بالعمل للصحة العمومية :

- رتبة مداوي بالعمل للصحة العمومية.

سلك مر¢ي األسنان للصحة العمومية :سلك مر¢ي األسنان للصحة العمومية :

- رتبة مر� األسنان للصحة العمومية.

ســـلـك مـــقــــومي األعــــضــــاء االصــــطـــنــــاعــــيــــة لـــلــــصــــحـــةســـلـك مـــقــــومي األعــــضــــاء االصــــطـــنــــاعــــيــــة لـــلــــصــــحـــة
العمومية :العمومية :

- رتـــبــــة مـــقــــوم األعـــضــــاء االصـــطـــنــــاعـــيــــة لـــلــــصـــحـــة
العمومية.

سـلك اخملــتـصــX في الــعالج الـطــبـيــعي والــفـيــزيـائيسـلك اخملــتـصــX في الــعالج الـطــبـيــعي والــفـيــزيـائي
للصحة العمومية :للصحة العمومية :

- رتـبـة مـخــتص في الـعالج الــطـبـيـعي والــفـيـزيـائي
للصحة العمومية.

ســــلك الـــــبــــصــــاراتــــيــــX الـــنــــظــــاراتــــيــــX لــــلـــــصــــحـــةســــلك الـــــبــــصــــاراتــــيــــX الـــنــــظــــاراتــــيــــX لــــلـــــصــــحـــة
العمومية العمومية :

- رتبة بصاراتي نظاراتي للصحة العمومية.

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

تـــنـــظــــيم الـــتــــكـــوين بـــعــــد اإلدمـــاج في بــــعض الـــرتبتـــنـــظــــيم الـــتــــكـــوين بـــعــــد اإلدمـــاج في بــــعض الـــرتب
الـتـابـعـة ألسالك شـبـه الـطـبـيـX لـلـصــحـة الـعـمـومـيـةالـتـابـعـة ألسالك شـبـه الـطـبـيـX لـلـصــحـة الـعـمـومـيـة

ومحتوى برامجه.ومحتوى برامجه.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

rالعام للحكومة Xإن األم

rستشفياتGووزير الصحة و السكان وإصالح ا

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

rتممGعدل و اGا rXوظفGأو الفردي التي تهم وضعية ا

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

rأعضاء احلكومة Xتضمن تعيG2012  وا

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

rللتكوين شبه الطبي وتنظيمه وسيره

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

rمعاهد وطنية للتكوين العالي شبه الطبي

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

بـــاGــرسى (اجلــزائــر) إلى مــعـهــد وطــني لــلــتــكـويـن الـعــالي
rشبه الطبي

- و�ــــقـــتــــضى اGــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 11 - 121
اGـؤرّخ في 15 ربـيع الــثــاني عـام 1432 اGـوافق 20 مـارس
ســــــنـــــة r2011 واGـــــتــــــضـــــمـن الــــــقـــــانــــــون األســـــاسـي اخلـــــاص
بـــاGــوظـــفــX اGـــنــتـــمـــX ألسالك شـــبه الــطـــبـــيــX لـــلــصـــحــة

rالعمومية
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سلك مقومي البصر للصحة العمومية سلك مقومي البصر للصحة العمومية :

- رتبة مقوم البصر للصحة العمومية.

الشعبة الطبية التقنية :الشعبة الطبية التقنية :

ســلـك مــشــغــلـي أجــهــزة الــتــصـــويــر الــطــبـي لــلــصــحــةســلـك مــشــغــلـي أجــهــزة الــتــصـــويــر الــطــبـي لــلــصــحــة
العمومية :العمومية :

- رتــبــة مــشـغـل أجـهــزة الــتــصــويـر الــطــبي لــلــصــحـة
العمومية.

سلك اخملبريX للصحة العمومية :سلك اخملبريX للصحة العمومية :

- رتبة مخبري للصحة العمومية.

سلك احملضسلك احملضّرين في الصيدلة  للصحة العمومية :رين في الصيدلة  للصحة العمومية :

- رتبة محضّر في صيدلة للصحة العمومية.

ســـــلـك اخملـــــتـــــصـــــX في حـــــفـظ الــــــصـــــحـــــة لــــــلـــــصـــــحــــةســـــلـك اخملـــــتـــــصـــــX في حـــــفـظ الــــــصـــــحـــــة لــــــلـــــصـــــحــــة
الـعمومية :الـعمومية :

- رتـــــبـــــة مـــــخـــــتـص في حـــــفـظ الـــــصـــــحـــــة لـــــلـــــصـــــحـــــة
العمومية.

الشعبة الطبية االجتماعية :الشعبة الطبية االجتماعية :

سلك اGساعدين االجتماعيX للصحة العمومية :سلك اGساعدين االجتماعيX للصحة العمومية :

- رتبة مساعد اجتماعي للصحة العمومية.

سلك اGساعدين الطبيX للصحة العمومية :سلك اGساعدين الطبيX للصحة العمومية :

- رتبة مساعد طبي للصحة العمومية.

اGـادة اGـادة 2 :  : يـتم االلــتـحــاق بـالــتـكــوين بـعــد اإلدمـاج في
الـــــرتب اGــــذكـــــورة في اGــــادة األولـى أعالهr وفـــــقــــا ألحــــكــــام
اGــــرســــــوم الــــــتـــــنــــــفـــــيـــــذي رقـم 11 - 121 اGــــؤرّخ في 15
ربــــيع الــــثــــانـي عـــام 1432 اGــــوافق 20 مــــارس ســــنــــة 2011

واGذكور أعاله.

اGــــــادة اGــــــادة 3 :  : يـــــــتـم فــــــتـح دورة الـــــــتــــــكـــــــويـن في الـــــــرتب
اGــذكـورة أعاله �ـوجب قــرار أو مـقــرر من الـسـلــطـة الـتي

لها صالحية التعيX يحدد فيه على اخلصوص ما يأتي :

rعنيةGالرتبة أو الرتب ا -

rبـالــتــكـويـن بـعــد اإلدمـاج XــعـنــيــGا XــوظـفــGعــدد ا -
احملدد في اخملـطط الـقـطاعي الـسـنوي أو اGـتـعدد الـسـنوات
لـلـتـكـوين واGـصـادق عـليـه بعـنـوان الـسـنـة اGـعـتـبـرة طـبـقا

rعمول بهاGلإلجراءات ا

rمدة التكوين -

rتاريخ بداية التكوين -
rعنيةGمؤسسة التكوين ا -

- قائمة اGوظفX اGعنيX بالتكوين بعد اإلدماج.

اGـادة اGـادة 4 :  : يـجب  تـبـلــيغ  نـسـخـة مـن الـقـرار أواGـقـرر
اGـذكــور أعاله إلى مــصـالح الــوظـيــفـة الــعــمـومــيـة في أجل

عشرة ( 10) أيام ابتداء من تاريخ توقيعه.

5 : : يــجب عــلى مــصــالـح الــوظــيــفــة الــعــمــومــيـة اGـادة اGـادة 
إبــداء رأي  اGــطــابــقــة  خالل أجـل أقــصــاه عــشـرة (10) أيـام

ابتداء من تاريخ استالم القرار أو اGقرر.

اGــــادة اGــــادة 6 :  : يــــلـــزم اGــــوظــــفـــون اGــــدمــــجـــون فـي الـــرتب
اGذكورة في اGادة األولى أعالهr �تابعة دورة التكوين.

ويــعـــلــمـــون من طـــرف اإلدارة اGــســـتــخـــدمــة بـــتــاريخ
بــدايــة الـــتــكــوين �ــوجـب اســتــدعــاء فـــردي وبــأيــة وســيــلــة

مالئمةr عند االقتضاء.

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

اGادة اGادة 8 :  : ينظم التـكوين بعد اإلدمـاجr بشكل تناوبي
ويشمل دروسا نظرية وتربصا تطبيقيا.

اGادة اGادة 9 :  : حتـدد مدة التـكوين بعـد اإلدماج بتـسعة (9)
أشهر.

اGـادة اGـادة 10 :  : تـلــحق بـهـذا الــقـرار بـرامـج الـتـكــوين بـعـد
اإلدماجr ويتم تفصـيل محتواها من طـرف اGعهد الوطني

البيداغوجي للتكوين شبه الطبي.

اGـادة اGـادة 11 :  : يـتـابع اGــوظـفـون أثــنـاء الـتـكــوين تـربـصـا
تـطـبـيقـيـا في اGـؤسـسـات الـعمـومـيـة لـلـصحـة وفـقـا لـلـمدة

احملددة في البرامج.

اGـادة اGـادة 12 :  : يـضـمن  تـأطـيـر ومـتـابـعـة اGـوظـفـX أثـناء
دورة الــــتــــكــــوينr ســــلك األســــاتــــذة Gــــؤســــســــات الـــتــــكــــوين
اGـعنـيةr بـالتـنسـيق مع شبه الـطبـيX لـلصـحة الـعمـومية

ذوي اGؤهالت اGطلوبة.

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

اGدرسة واGقررة في البرامج.

اGـادة اGـادة 14 :  : يـتم تـقـيـيم اGـعـارف حـسب مـبـدأ اGـراقـبة
البيداغوجية اGستمرة وتشمل امتحانات دورية.
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اGـادة اGـادة 15 : : يـتـم الـتــقــيـيـم الـنــهــائي وفــقـا لــلــكـيــفــيـات
اآلتية :

rـــســـتـــمـــرةGــــراقـــبــــة الــــبــــيــــداغـــوجـــيـــة اGمـــعــــدل ا -
r2 عاملGا

r1 عاملGا rعالمة التربص التطبيقي -

- عالمة تـقرير نـهاية التكـوينr اGعامل 2.

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

التكوين والتي تتكون من :

- مــديــر الــصــحــة والــســكــان مــكــان تــواجــد مــؤســســة
rرئيسا rؤهل قانوناGالتكوين شبه الطبي أو ¢ثله ا

rعنيةGمدير مؤسسة التكوين ا -

- ¢ـــثــلــX اثــنــX (2) عـن ســـلـك األســـاتــــذة Gـــؤســــســـة
التكوين اGعنية.

تبـلّغ نـسـخـة من احملـضـر اGـعـد من طـرف جلـنـة نـهـاية
الـــتـــكـــويـنr إلى مـــصـــالح الـــوظـــيـــفـــة الـــعـــمـــومـــيـــة في أجل

ثمانية (8) أيام ابتداء من تاريخ توقيعه. 

rـادة 17 :  : عــنــد نـهــايــة دورة الــتـكــوين بــعــد اإلدمـاجGـادة اGا
Xشـهـادة للـمـوظـف rـعـنيـةGـنح مـديـر مؤسـسـة الـتكـوين ا}
الذين تابـعوا دورة الـتكـوينr على أسـاس محضـر اللـجنة

اGذكورة في اGادة 16 أعاله.

اGـادة اGـادة 18 :  : يــنـشــرهـذا الــقــرارفي اجلـريــدة الــرسـمــيـة
للجمهورية اجلزائرية الد{قراطية الشعبية.

حـــــرر بـــــاجلـــــزائـــــر في 25 جـــــمــــــادى األولى عـــــام 1434
اGوافق 7 أبريل  سنة 2013.

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

عن األمX العام للحكومةعن األمX العام للحكومة
وبتفويض منهوبتفويض منه

اGدير العام للوظيفة العموميةاGدير العام للوظيفة العمومية
بلقاسم بوشمالبلقاسم بوشمال

اGلحق األولاGلحق األول
برنامج التكوين بعد اإلدماج في رتبةبرنامج التكوين بعد اإلدماج في رتبة

¢رض للصحة العمومية¢رض للصحة العمومية
(شعبة العالج)(شعبة العالج)

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

230  ساسااجملموعاجملموع

30 سا

30 سا

30 سا

40 سا

30 سا

30 سا

40 سا

الوحدةالوحدة اGعاملاGعاملالرقمالرقم

3

3

2

2

3

3

احلجم الساعياحلجم الساعي

1

2

3

4

5

6

7

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

مشروع العالج وبروتوكوالت العالج

العالج التمريضي في طب أمراض السرطان

الفحوصات البيولوجية

الصيدلة العالجية

التكفل باأللم

حفظ الصحة االستشفائي

التقييمات



16 ذو القعدة عام   ذو القعدة عام  1434 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 2246
22 سبتمبر  سنة سبتمبر  سنة 2013 م م

اGلحق اGلحق 2
برنامج التكوين بعد اإلدماج في رتبةبرنامج التكوين بعد اإلدماج في رتبة
مختص في التغذية للصحة العموميةمختص في التغذية للصحة العمومية
(شعبة إعادة التأهيل وإعادة التكييف)(شعبة إعادة التأهيل وإعادة التكييف)

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

231  ساسااجملموعاجملموع

40 سا

21 سا

40 سا

45 سا

45 سا

40 سا

الوحدةالوحدة اGعاملاGعاملالرقمالرقم

2

1

2

2

3

احلجم الساعياحلجم الساعي

1

2

3

4

5

6

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

التغذية اGنظمة

التغذية االصطناعية

دراسة األغذية

احلميات العالجية للطفل

احلميات العالجية للبالغ

التقييمات

اGلحق اGلحق 3
برنامج التكوين بعد اإلدماج في رتبةبرنامج التكوين بعد اإلدماج في رتبة

مداوي بالعمل للصحة العموميةمداوي بالعمل للصحة العمومية
(شعبة إعادة التأهيل وإعادة التكييف)(شعبة إعادة التأهيل وإعادة التكييف)

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

226  ساسااجملموعاجملموع

15 سا

30 سا

30 سا

21 سا

30 سا

30 سا

30 سا

40 سا

الوحدةالوحدة اGعاملاGعاملالرقمالرقم

1

2

2

1

1

2

2

احلجم الساعياحلجم الساعي

1

2

3

4

5

6

7

8

النماذج اGفاهيمية في اGداواة بالعمل

اGداواة بالعمل والنشاط اليدوي

اGعاجلة احلسية واحلركية في طب اجلهاز العصبي اGركزي

مناهج التسهيل احلسي احلركي في طب اجلهاز العصبي اGركزي

XسنGطب األشخاص ا

اإلرغونوميا

ورشات األعمال التطبيقية

التقييمات

2 - التربص التطبيقي مدته : ستة عشر ( - التربص التطبيقي مدته : ستة عشر (16) أسبوعا) أسبوعا
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اGلحق اGلحق 4
برنامج التكوين بعد اإلدماج في رتبةبرنامج التكوين بعد اإلدماج في رتبة

مر� األسنان للصحة العموميةمر� األسنان للصحة العمومية
(شعبة إعادة التأهيل وإعادة التكييف)(شعبة إعادة التأهيل وإعادة التكييف)

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

230  ساسااجملموعاجملموع

30 سا

30 سا

30 سا

40 سا

30 سا

30 سا

40 سا

الوحدةالوحدة اGعاملاGعاملالرقمالرقم

2

2

3

2

1

2

احلجم الساعياحلجم الساعي

1

2

3

4

5

6

7

رمامة مقترنة ثابتة

األسنان اGر¢ة على مستوى األسنان اGزروعة

اGضغاط

اللوازم البيولوجية

طب الفك والوجه

االرتباطات

التقييمات

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

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

اGلحق اGلحق 5
برنامج التكوين بعد اإلدماج في رتبةبرنامج التكوين بعد اإلدماج في رتبة

مقوم األعضاء االصطناعية للصحة العموميةمقوم األعضاء االصطناعية للصحة العمومية
(شعبة إعادة التأهيل وإعادة التكييف)(شعبة إعادة التأهيل وإعادة التكييف)

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

220  ساسااجملموعاجملموع

30 سا

40 سا

30 سا

40 سا

40 سا

40 سا

الوحدةالوحدة اGعاملاGعاملالرقمالرقم

2

2

2

2

2

احلجم الساعياحلجم الساعي

1

2

3

4

5

6

طب القدم

اللوازم

األعمال التطبيقية وتكنولوجيا التخصص

تقنيات تقو العظام

تقو األعضاء االصطناعية لألشخاص اGصابX باحلروق

التقييمات
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اGلحق اGلحق 6
برنامج التكوين بعد اإلدماج في رتبةبرنامج التكوين بعد اإلدماج في رتبة

مختص في العالج الطبيعي والفيزيائي للصحة العموميةمختص في العالج الطبيعي والفيزيائي للصحة العمومية
(شعبة إعادة التأهيل وإعادة التكييف)(شعبة إعادة التأهيل وإعادة التكييف)

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

235  ساسااجملموعاجملموع

40 سا

40 سا

40 سا

30 سا

30 سا

15 سا

40 سا

الوحدةالوحدة اGعاملاGعاملالرقمالرقم

2

2

2

1

2

2

احلجم الساعياحلجم الساعي

1

2

3

4

5

6

7

إعادة التكييف في طب أمراض القلب

إعادة التأهيل في طب األمراض الرئوية

إعادة التأهيل في الوسط الرياضي

إعادة التأهيل العجاني

التقنيات اخملصصة في إعادة التأهيل في طب األعصاب

اGنهجية اGهنية

التقييمات

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

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

اGلحق اGلحق 7
برنامج التكوين بعد اإلدماج في رتبةبرنامج التكوين بعد اإلدماج في رتبة
بصاراتي نظاراتي للصحة العموميةبصاراتي نظاراتي للصحة العمومية
(شعبة إعادة التأهيل وإعادة التكييف)(شعبة إعادة التأهيل وإعادة التكييف)

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

230  ساسااجملموعاجملموع

30 سا

30 سا

30 سا

30 سا

40 سا

30 سا

40 سا

الوحدةالوحدة اGعاملاGعاملالرقمالرقم

3

3

3

3

3

3

احلجم الساعياحلجم الساعي

1

2

3

4

5

6

7

علوم النظر

بصريات فيزيولوجية

بصريات فيزيائية

بصريات هندسية

حتديد األدوات وجتريبها وتكييفها

دراسة األدوات وإجنازها وصيانتها

التقييمات
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اGلحق اGلحق 8
برنامج التكوين بعد اإلدماج في رتبةبرنامج التكوين بعد اإلدماج في رتبة

مقومقوّم البصر للصحة العموميةم البصر للصحة العمومية
(شعبة إعادة التأهيل وإعادة التكييف)(شعبة إعادة التأهيل وإعادة التكييف)

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

230  ساسااجملموعاجملموع

30 سا

30 سا

30 سا

30 سا

40 سا

30 سا

40 سا

الوحدةالوحدة اGعاملاGعاملالرقمالرقم

3

3

3

3

3

3

احلجم الساعياحلجم الساعي

1

2

3

4

5

6

7

علم البصريات الطبية
الرؤية اإلزدواجية واختالل التوازن العصبي - البصري

الرؤية اGنخفضة
احلول والغمش

تقنيات تقو البصر
الفحوصات الوظائفية

التقييمات

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

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

اGلحق اGلحق 9
برنامج التكوين بعد اإلدماج في رتبةبرنامج التكوين بعد اإلدماج في رتبة

مشغل أجهزة التصوير الطبي للصحة العموميةمشغل أجهزة التصوير الطبي للصحة العمومية
(الشعبة الطبية التقنية)(الشعبة الطبية التقنية)

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

238  ساسااجملموعاجملموع

21 سا

15 سا

15 سا

21 سا

15 سا

15 سا

15 سا

15 سا

15 سا

15 سا

21 سا

15 سا

40 سا

الوحدةالوحدة اGعاملاGعاملالرقمالرقم

2

1

1

2

1

1

1

1

1

1

1

1

احلجم الساعياحلجم الساعي

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

تكون الصورة / التفريز
استقصاء بالتصوير بالرنX اGغناطيسي

استقصاء احتشاء عضلة القلب
األمراض الطبية اجلراحية

تخطيط الصدى
استقصاء الثدي

الطب النووي واGداواة باألشعة
رقابة النوعية في علم األشعة

شبكة االتصال وحفظ صور األشعة الطبية
األشعة التشخيصية
اإلجنليزية الطبية
احلماية من األشعة

التقييمات
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اGلحق اGلحق 10
برنامج التكوين بعد اإلدماج في رتبةبرنامج التكوين بعد اإلدماج في رتبة

مخبري للصحة العموميةمخبري للصحة العمومية
(الشعبة الطبية التقنية)(الشعبة الطبية التقنية)

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

233  ساسااجملموعاجملموع

21 سا

21 سا

21 سا

30 سا

30 سا

40 سا

30 سا

40 سا

الوحدةالوحدة اGعاملاGعاملالرقمالرقم

2

2

2

2

2

2

2

احلجم الساعياحلجم الساعي

1

2

3

4

5

6

7

8

علم الوراثة
بيولوجيا اخلاليا
الفيزياء احليوية

علم األنسجة
تقنيات اGناعة

علم األمصال
تقنيات التشريح - أمراض اخلاليا

التقييمات

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

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

اGلحق اGلحق 11
برنامج التكوين بعد اإلدماج في رتبةبرنامج التكوين بعد اإلدماج في رتبة
محضمحضّر في الصيدلة للصحة العموميةر في الصيدلة للصحة العمومية

(الشعبة الطبية التقنية)(الشعبة الطبية التقنية)
مدة التكوين : تسعة ( مدة التكوين : تسعة ( 9 ) أشهر ) أشهر

1 - التكوين النظري : - التكوين النظري :

233  ساسااجملموعاجملموع

الوحدةالوحدة اGعاملاGعاملالرقمالرقم احلجم الساعياحلجم الساعي

30 سا

30 سا

40 سا

21 سا

30 سا

21 سا

21 سا

40 سا

2

2

2

2

2

2

2

1

2

3

4

5

6

7

8

اخلبرة والرقابة
التطبيب الصيدالني

مناقشة الوصفة الطبية
علم الصيدلة النباتية

علم األدوية
اGواد احلميوية

اGستلزمات الطبية
التقييمات



27 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 46 16 ذو القعدة عام   ذو القعدة عام  1434 هـ هـ
22 سبتمبر  سنة  سبتمبر  سنة 2013 م م

اGلحق اGلحق 12
برنامج التكوين بعد اإلدماج في رتبةبرنامج التكوين بعد اإلدماج في رتبة

مختص في حفظ الصحة للصحة العموميةمختص في حفظ الصحة للصحة العمومية
(الشعبة الطبية التقنية)(الشعبة الطبية التقنية)

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

240  ساسااجملموعاجملموع

30 سا

30 سا

30 سا

40 سا

30 سا

40 سا

40 سا

الوحدةالوحدة اGعاملاGعاملالرقمالرقم

2

2

2

2

2

2

احلجم الساعياحلجم الساعي

1

2

3

4

5

6

7

حفظ الصحة االستشفائي

خطر احمليط على الصحة

حفظ الصحة العامة والصحة

تسيير النفايات

طريقة التقييم الكمي لألخطار الصحية

طريقة التدخل في صحة احمليط

التقييمات

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

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

اGلحق اGلحق 13
برنامج التكوين بعد اإلدماج في رتبةبرنامج التكوين بعد اإلدماج في رتبة
مساعد اجتماعي للصحة العموميةمساعد اجتماعي للصحة العمومية

(الشعبة : الطبية االجتماعية)(الشعبة : الطبية االجتماعية)
مدة التكوين : تسعة ( مدة التكوين : تسعة ( 9 ) أشهر ) أشهر

1 - التكوين النظري : - التكوين النظري :

231  ساسااجملموعاجملموع

40 سا

40 سا

30 سا

30 سا

30 سا

21 سا

40 سا

الوحدةالوحدة اGعاملاGعاملالرقمالرقم

3

2

2

3

2

2

احلجم الساعياحلجم الساعي

1

2

3

4

5

6

7

احلقوق والواجبات

الوساطة االجتماعية

عالقات اGساعدة النفسية

علم النفس في الصحة

التأمينات االقتصادية

قانون العقوبات

التقييمات
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اGلحق اGلحق 14
برنامج التكوين بعد اإلدماج في رتبةبرنامج التكوين بعد اإلدماج في رتبة

مساعد طبي للصحة العموميةمساعد طبي للصحة العمومية
(الشعبة : الطبية االجتماعية)(الشعبة : الطبية االجتماعية)

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

230  ساسااجملموعاجملموع

40 سا

30 سا

30 سا

45 سا

45 سا

40 سا

الوحدةالوحدة اGعاملاGعاملالرقمالرقم

2

2

2

2

3

احلجم الساعياحلجم الساعي

1

2

3

4

5

6

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

اإلعالم اآللي وتكنولوجيات اإلعالم واالتصال

االتصال والتنظيم

التشريع الصحي

تنظيم وتسيير األمانة الطبية

اإلجنليزية الطبية

التقييمات

وزارة الشباب والرياضةوزارة الشباب والرياضة
قــــرار وزاري مــشـتــــرك مــؤرقــــرار وزاري مــشـتــــرك مــؤرّخ في خ في 4  جــمــــادى الــثــانـــيـة  جــمــــادى الــثــانـــيـة
يـــحـــدّد  rيـــحـــد r2013 ــــوافــق 15  أبــــريل ســــنـــة   أبــــريل ســــنـــةGــــوافــق  اGعــــــام عــــــام 1434 ا
قــائـمــــة إيــــرادات ونــفــقـــات حــســــاب الــتــخــصــيصقــائـمــــة إيــــرادات ونــفــقـــات حــســــاب الــتــخــصــيص
اخلـــــــاص رقم اخلـــــــاص رقم 135-302  الــــــذي عــــــنـــــوانـــه "صــــــنـــــدوق  الــــــذي عــــــنـــــوانـــه "صــــــنـــــدوق

الدعم العمومي لألندية احملترفة لكرة القدم".الدعم العمومي لألندية احملترفة لكرة القدم".
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

rاليّةGإنّ وزير ا
rووزير الشباب والرياضة

- �ـــــقــــــتـــــضـى الـــــقــــــانـــــون رقم 11-11 اGـــــؤرّخ في 16
شــــــعــــــبـــــــان عــــــام 1432 اGــــــوافـق 18 يــــــولــــــيــــــو ســــــنـــــة 2011
واGتـضـمّن قانـون اGالـيّـة التـكمـيـلي لسـنة r2011 ال سـيّما

rادّة 47 منـهGا
- و�قـتـضى اGـرسـوم الـرّئـاسيّ رقم 12-326 اGـؤرّخ
في 17 شـــوّال عــام 1433 اGــوافق 4 ســـبـــتــمـــبــر ســـنــة 2012

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

rاليّةGالذي يحدّد صالحيات وزير ا
- و�ـقتـضى اGرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 05-410 اGؤرّخ
في 16 رمــضــان عـام 1426 اGـوافق 19 أكــتـوبــر ســنـة 2005

rالذي يحدّد صالحيات وزير الشباب والرياضة

- و�ـقــتـضى اGـرسـوم الـتّـنـفـيـذيّ رقم 10-07 اGـؤرّخ
في 21 مــــحـــــرّم عــــام 1431 اGـــــوافق 7 يـــــنــــايـــــر ســـــنــــة 2010
XــــوظــــفــــGــــتـــــضــــــمـّن الـــــقـــــانــــون األســــاسي اخلـــــاص بــــاGوا
اGـــــنـــــتـــــمـــــX لألسـالك الــــــخـــــاصـــــة بـــــاإلدارة الـــــمـــــكــــلّــــفــــة

rبالـشـبـاب والـريـاضـة
- و�ـقــتـضى اGـرسـوم الـتّـنـفـيـذيّ رقم 11-23 اGـؤرّخ
في 21 صـــفـــــر عــــام 1432 اGــــوافــق 26 يـــنـــايــــر ســـنـــة 2011
الـذي يـحـدّد كـيـفـيــات تـسـيـيـر حـسـاب الـتـخـصـيص اخلـاص
رقم 135-302 الـــذي عـــنـــوانـه "صـــنـــدوق الــدعـم الـــعــمـــومي
لألنــديــة احملـتــرفـة لــكـرة الـقــدم"r اGـعـدّل واGــتـمّمr ال ســيّـمـا

rادّة 3 منـهGا
- و�ــقــتــضى الــقــــرار الــــوزاري اGــشــتــــرك اGــؤرّخ
في 30 ربيع الـثـاني عام 1432 اGوافق 4 أبـريل سنة 2011
الـذي يـحـدّد قـائـمـة إيـرادات ونـفـقـات حـسـاب الـتـخـصـيص
اخلــــــاص رقم 135-302 الـــــــذي عــــــنــــــوانـه "صــــــنـــــــدوق الــــــدعم

r"العمومي لألندية احملترفة لكرة القدم
يقـريقـرّران مـا يأتي :ران مـا يأتي :

اGـاداGـادّة األولى :ة األولى : تــطـبــيـقــا ألحـكــام اGـادّة 3 من اGـرسـوم
الـــتّـــنــــفـــيـــذيّ رقم 11-23 اGــــؤرّخ في 21 صـــفـــــر عــــام 1432
اGـوافــق 26 يـنـايـر سـنـة 2011 واGـذكـور أعالهr يـهـدف هـذا
الــــقـــرار إلـى حتـــديــــد قــــائـــمــــة إيـــرادات ونــــفــــقـــات حــــســـاب
الـتـخـصـيص اخلاص رقم 135-302 الـذي عـنـوانـه "صـندوق

الدعم العمومي لألنديـة احملترفة لكرة القدم".
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وزير اGاليةوزير اGالية
كر جوديكر جودي

وزير الشباب والرياضةوزير الشباب والرياضة
محمد تهميمحمد تهمي

اGــاداGــادّة ة 2 :  : حتــدّد اإليــرادات الـــتي تــخــصـم من حــســاب
التـخصـيص اخلاص رقم 135-302 الذي عـنوانـه "صـندوق
الدعم العمومي لألنديـة احملترفة لكرة القدم" كما يأتي :

rمخصصات ميزانية الدولة -
- 1% من مــــــداخـــــيـل اGـالعب اخملــــــصـــــصــــــة Gـــــقــــــابالت

rالفريق الوطني واألندية احملترفة لكرة القدم
- 2% من مــــداخــــيـل تــــغـــطــــيــــة الــــتــــرويـج والــــرعــــايـــة
لالحتـــاديــــة اجلـــزائــــريـــة لــــكـــرة الــــقـــدم والـــفــــريق الــــوطـــني

rواألندية احملترفة لكرة القدم
- الهبات والوصايا.

اGــــاداGــــادّة ة 3 :  : تـــخـص الـــنــــفــــقــــات الـــتـي تـــخــــصم مـن هـــذا
احلـــســـاب اGـــتـــعـــلــقـــة بـــتـــمـــويل الـــدعم الـــعـــمـــومي لـألنـــديــة

احملترفة لكرة القدم مـا يأتي :
1 - بــعـــنــوان الــدراســات إلجنــاز مـــراكــز الــتــدريب :
اGـــصـــاريف اGـــتـــعـــلــقـــة بـــدراســـات األرضـــيـــة والـــدراســات
اGــعــمــاريــة ومــخــطط مــسح األراضي واGــراقــبــة الــتــقــنــيـة

rللبناء واخلبرات ومتابعة أشغال اإلجناز
2 - بــــعـــــنـــــوان تــــمـــــويــل 80% من تـــــكـــــلــــفـــــــة إجنــــــاز

مـراكــز التدريب :
* اGـــصــاريف اGـــلــتـــزم بـــهــا بـــعــنـــوان إجنــاز هـــيــاكـل
اإليــواء واإلطـــعــــام والــهـــيـــاكـل اإلداريــــة والــبـــيـــداغــوجـــيــة
وقـاعــة احملـاضـرات واGــنـشــآت الـريـاضــيـة وهـيــاكـل الـعالج
واالسـتــرجـاع والـتـهـيـئـات اخلـارجـيـة والـطـرق والـشـبـكـات

rوقعGلحقات وسياج اGاخملتلفة وا
3 - بعنوان اقتناء احلافالت : وهذا في حدود عشرة

r(10.000.000 دج) دينار Xمالي
4 - بـــعــنـــوان الــتـــكــفـل بـ 50% من مــصـــاريف تــنــقل
الـــفـــرق عن طـــريق الـــطـــائـــرة في داخـل الـــوطن �ـــنـــاســـبــة
اGـــنـــافـــســـات الـــرســـمـــيـــة : دفع في حـــدود 50% من تـــذاكــر
الـطـائـرة لـلـفـرق ومـسـتـخـدمي الـتـأطـيـر الـتـقـني والـطـبي

rسيّرGوكذا الطاقم ا
5 - بـــعــنـــوان الــتـــكــفـل بـ 50% من مــصـــاريف تــنــقل
الـنــادي احملـتــرف لـكــرة الـقــدم بـالــنـســبــة لـلــمـقــابالت الـتي
جتري في اخلارج فـي إطار اGنـافسـات الرسـميـة النـاجمة
عن الــتـصــفـيــات اإلفـريــقـيــة أو الـعــربــيـة : دفع مــصـاريف
تــنـــقل كـل الـــفــرق مـن كل األصـــنــاف وتـــأطـــيـــرهم الـــتــقـــني

والطبي وكذا الطاقم اGسيّر على النحو اآلتي :
rمصاريف النقـل اجلوي *

* مـــصــاريف الـــنــقــل عن طــريق احلـــافــلـــة أو ســيــارة
rاألجرة أو بأية وسيلة أخرى للتنقـل

rمصاريف التأشيرة *
rسفر األشخاص Xتأم *

* مصاريف العـبور واحلاالت غير الواردة في حالة
الــــقــــوة الـــقــــاهــــرة كــــالــــظــــروف اGــــنــــاخــــيــــة غـــيــــر اGـالئــــمـــة

واإلضرابات وإلغاء الرحالت.

X6 - بعنوان الـتكفـل التامّ �صاريف إيواء الالعب
من الفئات الشابـة �ناسبة التنـقالت بعنوان اGنافسات
الـرسـمـية احملـلـيـة : مـصـاريف إيـواء وإطـعـام الالعـبX من

rالفئات الشابة وتأطيرهم التقني والطبي
7 - بــــــعــــــنــــــوان مــــــرتـب اGــــــدرّب الــــــذي يــــــوضـع حتت
تصرف كل فريق من فـئات الشباب من النادي احملترف :
دفع مــــرتـب مــــدرّب يــــوضع حتـت تــــصــــرف كــل فــــريق من
فئات الشبـاب من طرف الدولة والذي ¡ تشغيله �وجب

عقد من طرف النادي الرياضي احملترف لكرة القدم.
يصنّف مـرتب كـل مدرّب يوضع حتت الـتصرف مع
مـرتّب مـوظــفي شـعـبـة "الــريـاضـة" اGـتـصــلـة عـلى الـتـوالي
بــوظــائف مــربي األنـشــطــة الـبــدنــيـة والــريـاضــيــة ومـربي
رئــيــسي فـي األنــشــطــة الــبـــدنــيــة الــريــاضـــيــة ومــســتــشــار
الـــريــاضـــــة اGـــنـــصـــــوص عـــلـــيـــهـــــا فــي اGــوادّ 55 و56 و63
مـــن اGـرسـوم التّـنفـيذيّ رقم 10-07 اGؤرّخ في 21 مـحرّم
عـام 1431 اGوافق 7 ينـاير سـنة 2010 واGتـضمّن الـقانون
األســاسي اخلـــاص بــاGــوظــفــX اGــنــتـــمــX لألسالك اخلــاصــة

باإلدارة اGكلفة بالشباب والرياضة.
8 - بــعـــنـــوان تــمـــويل الـــرأســـمــال اGـــتـــداول لــلـــنــادي
احملــتــرف لــكـــرة الــقــدم في حـــدود مــبــلغ 25 مـــلــيــون ديــنــار
سنـويـا بـصفـة اسـتـثنـائـيـة وGدة أربع (4) سنـوات ابـتداء
من تاريخ نشر القانون رقم 11-11 اGؤرّخ في 16 شعبان
عـام 1432 اGـوافـق 18 يــولــيــو ســنـة 2011 واGــذكــــور أعاله

في اجلريدة الرسمية :
rــــــــذكـــــــــور في 8 أعـالهGـــــــــبــــــــلـــغ اGيــــــــوزّع 50% مـن ا -

كــاآلتي :
rللتأطير *
rللتكوين *

rدارس ومراكز التكوينGإلنشاء ا *
rلإلشهار *

Xـعـــــــارف الــعــلـمـــــيــة لــلـمــشـــــرفـــGلـتــحــســيــن ا *
عـلى النوادي الرياضية.

- يــــــخــــــصص 50% مـن اGــــــبــــــلغ اGــــــذكــــــور في 8 أعاله
لـتمـويل أعـباء حتـدد طـبيـعـتهـا ونـسبـها مـن طرف الـوزير

اGكلّف بالرياضة.
اGــاداGــادّة ة 4 :  : تــلـــغى أحــكـــام الــقــــرار الــوزاري اGــشــتــرك
اGــؤرّخ في 30 ربـــيع الـــثـــانـي عــام 1432 اGــوافق 4 أبــريل

سنة 2011 واGذكور أعاله.
اGـاداGـادّة ة 5 :  : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســمـيّـة

للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ{قراطيّة الشّعبيّة.
حـــرّر بـــاجلـــــزائـــر في 4 جـــمــــادى الـــثـــانـــيـــة عـــام 1434

اGوافق 15 أبريل سنة 2013.



16 ذو القعدة عام   ذو القعدة عام  1434 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 3046
22 سبتمبر  سنة سبتمبر  سنة 2013 م م

قــرار مؤرقــرار مؤرّخ في خ في 4  ربــيع الـثـــاني عــام   ربــيع الـثـــاني عــام 1434 اGـوافـق  اGـوافـق 14
فــبـــرايــر ســـنــة فــبـــرايــر ســـنــة r 2013 يـــحــد r يـــحــدّد صالحـــيــات وتـــشــكـــيــلــةد صالحـــيــات وتـــشــكـــيــلــة
الــلـــجـــنـــة الــوطـــنـــيــة والـــلـــجــان الـــوالئـــيــة لـــتـــنـــســيقالــلـــجـــنـــة الــوطـــنـــيــة والـــلـــجــان الـــوالئـــيــة لـــتـــنـــســيق
وحتــضــيــر ومــتــابــعـة وتــقــيــيم حــمــلــة مــراكــز الـعــطلوحتــضــيــر ومــتــابــعـة وتــقــيــيم حــمــلــة مــراكــز الـعــطل

والترفيه للشباب وكذا تنظيمها وسيرها.والترفيه للشباب وكذا تنظيمها وسيرها.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

rإن وزير الشباب والرياضة

- �ــــقـــتــــضى اGــــرســـوم رقم 86 - 341 اGــــؤرّخ في 21
ربــيع الــثــانـي عـام 1407 اGــوافق 23 ديــســمــبــر ســنــة 1986
الذي يحـدّد شروط إحـداث مراكـز الشـباب لـقضـاء العطل

rتمّمGعدّل واGا rوالترفيه وتنظيمها وسيرها

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

rأعضاء احلكومة Xتضمّن تعيG2012 وا

- و�ــــقـــتــــضى اGــــرســــوم الـــتّــــنــــفـــيــــذيّ رقم 05 - 410
اGـؤرّخ في 16 رمـضان عام 1426 اGـوافق 19 أكتـوبر سـنة

r2005 الذي يحدّد صالحيات وزير الشباب والرياضة

- و�ــــقـــتــــضى اGــــرســــوم الـــتّــــنــــفـــيــــذيّ رقم 06 - 345
اGؤرّخ في 5 رمـضان عام 1427 اGوافق 28 سبـتمبـر سنة
2006 الـــذي يـــحـــدّد قــــواعـــد تـــنـــظــــيم مـــديـــريــــات الـــشـــبـــاب

rوالرياضة للواليـة وسيـرهـا

- و�ـقــتـضى الــقـرار اGـؤرّخ في 15 شـوّال عـام 1413
اGــوافق 7 أبــريل ســنـــة 1993 الــذي يــحـــدّد تــكـــوين وســيــر
جلــنــة حتــضــيــر حــمـلــة مــراكــز الــعــطـل والــتــرفـــيه اخلــاصـة

rبالشباب ومتابعتها

يقـريقـرّر مــا يأتي :ر مــا يأتي :

اGــــــاداGــــــادّة األولى :ة األولى : يــــــهــــــدف هـــــــذا الــــــقــــــرار إلـى حتــــــديــــــد
صالحـيات وتـشـكـيـلة الـلـجـنـة الوطـنـيـة والـلجـان الـوالئـية
لـــتــنــســيـق وحتــضــيــر ومـــتــابــعـــة وتـــقــيــيم حـــمــلـــة مــراكـــز
الــعــطـل والــتـــرفــيه لــلــشـــبــاب وكــذا تــنــظــيـــمــهــا وســيــرهــا
تـطـبـيـقـا ألحـكـام اGـادّة 14 مـكـرّر من اGـرسـوم رقم 341-86
اGؤرّخ في 21 ربيع الـثاني عام 1407 اGوافق 23 ديسـمبر

سنة 1986 واGذكور أعاله.

الفصل األوالفصل األوّل
اللجنة الوطنية لتنسيق وحتضير ومتابعةاللجنة الوطنية لتنسيق وحتضير ومتابعة
وتقييم حملة مراكز العطل والترفيه للشبابوتقييم حملة مراكز العطل والترفيه للشباب

اGاداGادّة ة 2 : : تكـلّف اللجـنة الوطـنية لـتنسيـق وحتضير
ومـتابـعة وتـقيـيم حـملـة مراكـز العـطل والتـرفيه لـلشـباب

التي تدعى أدناه "اللجنة الوطنية" اGوضوعـة لدى وزيـر
الـشـباب والـرياضـة بـتعـزيز الـعـمل ما بـX الـقطـاعات من
خالل حشـد الوسـائل واجملهودات قـصد إجنـاح حملـة مراكز

العطل والترفيه للشباب.

اGاداGادّة ة 3 : : دون اGساس بـصالحيات الهـياكل واGصالح
اخملتصةr تكلّف اللجنة الوطنيةr ال سيّما �ا يأتي :

- اGـسـاهـمـة فـي إعـداد بـرنـامج حـمــلـة مـراكـز الـعـطل
rوالترفيه للشباب وتنسيقه

- اقــتـراح كل الـتـدابــيـر واإلجـراءات الالزمـة إلجنـاح
rحملة مراكز العطل والترفيه للشباب

- اقــتــراح قــائــمــة اGـــؤســســات اGــمــكـن تــخــصــيــصــهــا
rالحتضان مراكز العطل والترفيه للشباب

- اإلشـــراف عـــلى مـــتـــابــعــــة حـــمـــلــــة مـــراكــــز الــعـــطـل
rوالترفـيه للشبـاب

- تقييم حملة مراكز العطل والترفيه للشباب.

اGاداGادّة ة 4 :  : يتم حتضير ومـتابعة وتقيـيم حملة مراكـز
العطل والترفيه للشباب على ثالث (3) مراحـل :

- مـرحـلــة الــتـحـضـيــر : من أوّل يـنـايـر إلى 31 مـايـو
rمن كـل سنـة

- مـرحلــة اGتابـعة : من أوّل يـونيو إلى 15 سبـتمبر
rمن كـل سنـة

- مـرحلــة الـتـقـييم من 16 سـبـتـمـبر إلى 30 أكـتـوبـر
من كـل سنـة.

اGـاداGـادّة ة 5 : : تــتــشـكّـل الــلــجــنـة الــوطــنــيـة الــتي يــرأســهـا
وزير الشباب والرياضة أو ¢ثلهr كما يأتي :

rثل وزير الدفاع الوطني¢ -
rثل وزير الداخلية واجلماعات احمللية¢ -

rثل وزير التربية الوطنية¢ -
rثل وزير النقـل¢ -

- ¢ـــــثـل وزيــــــرة الـــــتـــــضـــــامن الـــــــوطـــــنـي واألســــــرة
rرأةGوقضـايـا ا

rثل وزير التجـارة¢ -
rXهنيGثل وزير التكوين والتعليم ا¢ -

- ¢ــــــــثـل وزيـــــــــر الــــــــصــــــــحـــــــــة والــــــــسّـــــــــكــــــــان وإصالح
rستشفيـاتGا

rثل وزير السياحة والصناعة التقليدية¢ -
rثل عن القيادة العامة للدرك الوطني¢ -
rديرية العامة لألمن الوطنيGثل عن ا¢ -
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rدنيةGديرية العامة للحماية اGثل عن ا¢ -
- ¢ثل عن اGديرية العامة للغابات.

{ـكــن الــلـجـنــة الــوطـنـــيـة أن تـسـتـــدعي أي شـخص
ذي كفـاءة من شأنه مساعدتها في أشغالها.

اGـاداGـادّة ة 6 : : يــعـيّن أعـضــــاء الـلـجــنــة الـوطـنـــيـة بـقـــرار
مـن وزيــــر الــشــبــــاب والــريــاضــــةr بــنـــاء عـــلـى اقــتـــراح
مـن الـهـيـئـات الـتي يـنـتـمـون إلـيـها Gـدة ثالث (3) سـنوات
قـابـلـة لـلـتـجـديـدr وفي حــالـة انـقـطـاع عـضـويـة أحـد أعـضـاء
الـلـجـنـة الـوطـنـيـةr يـتم اسـتـخالفـه حسـب األشـكـال نـفـسـها

حتى انتهاء مدة العضوية.
وتــنــتــهي عــهـدة األعــضــاء اGــعــيّـنــX بــحــكم وظــائــفـهم

بانتهاء هذه األخيرة

.اGـاداGـادّة ة 7 : : جتـتـمع الـلـجـنــة الـوطـنـيـة في دورة عـاديـة
مـرة كل ثالثة (3) أشـهر بـنـاء عـلى اسـتدعـاء من رئـيـسـها.
و{ـكــنــهــا أن جتــتــمع في دورة غــيــر عـاديــة كــلــمــا اقـتــضت

الضرورة ذلك بناء على استدعاء من رئيسها.
تــــــرســل االســـــتــــــدعـــــاءات إلـى أعـــــضــــــــاء الــــــلـــــجــــــنـــــــة
الــوطـنــيـة مـرفـقـة بـجـدول أعـمـال االجـتـمـاع قـبـل أسـبوع

من تاريخ انعقـاده.

اGـاداGـادّة ة 8 : : تـصح مـداوالت الـلـجـنـة الـوطـنـيـة بـحـضور
نصف أعـضـائهـا وفي حالـة عـدم اكتـمال الـنـصـاب يـبرمج
اجتمـاع آخر في غضون ثـمانية (8) أيام الـتي تلي تاريخ
االجتمـاع اGؤجلr وتتـداول اللجـنة الوطـنية حـينئـذ مهما

يكن عدد األعضاء احلاضرين.

اGـاداGـادّة ة 9 : : تــعـد الـلـجـنـة الـوطـنــيـة تـقـريـرا دوريـا عـنـد
نــــهـــايــــة اGــــراحـل اGــــشـــــار إلــــيــــهـــا فـي اGـــادّة 4 أعـاله وكـــذا
تــقــــريـــرا ســنـــويــا عن أنـــشــطــتـــهــا وتـــرســلــهـــمــا إلى وزيــر

الشباب والرياضة.

اGـاداGـادّة ة 10 : : تـعــد الـلــجـنــة الـوطــنـيــة نـظـامــهـا الــداخـلي
وتصـادق علـيه.

اGاداGادّة ة 11 : : تضمن اGصالح اخملـتصة للمـديرية العامة
اGكلفة بالشباب أمانة اللجنة الوطنية.

تكلّف أمانة اللجنة الوطنيةr ال سيّما �ا يأتي :
rحتضير اجتماعات اللجنة الوطنية -

- إرســــــال االســــــتـــــدعــــــاءات إلـى أعـــــضــــــاء الــــــلـــــجــــــنـــــة
rالـوطنــية

- إعداد محاضر اجتماعات اللجنة الوطنية.

اGـاداGـادّة ة 12 : : قـصــد تــنــفــيــذ صالحــيـاتــهــا عــلى الــصــعــيـد
احملــلي ومــتـابــعــتـهــاr تـتــوفــر الـلــجــنـة الــوطــنـيــة عــلى جلـان

والئية توضع لدى الوالي.

الفصل الثانيالفصل الثاني
اللجان الوالئية لتحضير ومتابعة وتقييماللجان الوالئية لتحضير ومتابعة وتقييم
حملة مراكز العطل والترفيه للشبابحملة مراكز العطل والترفيه للشباب

اGــاداGــادّة ة 13 : : فـي إطــار صالحـــيـــات الــلـــجــنـــة الـــوطــنـــيــة
وتــوجـــيــهـــاتـــهــا وتـــوصــيـــاتـــهــا ودون اGـــســاس بـــصالحـــيــات
الهياكـل واGصـالـح اخملتصـةr تكلّف اللجنـة الوالئية التي
تدعى أدناه "الـلجنـة الوالئية" بـتحضيـر ومتابعـة وتقييم
حـمــلــة مــراكــز الـعــطل والــتــرفــيه لــلــشـبــاب اGــنــظــمــة عـلى

مستوى الوالية.

اGـاداGـادّة ة 14 : : تـتـشـكّـل الـلـجـنـة الـوالئـيـة الـتي يـتـرأسـهـا
الوالي أو ¢ثله ¢ا يأتي :

rمدير الشباب والرياضة للوالية -
rمدير التنظيم والشؤون العامة للوالية أو ¢ثله -

rمدير التربية الوطنية للوالية أو ¢ثله -
rمدير النقـل للوالية أو ¢ثله -

rمدير النشاط االجتماعي والتضامن أو ¢ثله -
rمدير التجـارة أو ¢ثله -

rأو ¢ثله XهنيGمدير التكوين والتعليم ا -
rمدير الصحة والسكان أو ¢ثله -

rمدير السياحة والصناعة التقليدية أو ¢ثله -
- ¢ثــل الفـرقــة اإلقليمــية للــدرك الــوطـني عـلى

rمستوى الواليـة
- ¢ــــــــثـــل عن مــــــــصــــــــــالح األمـــن الــــــــــوطــــــــنـي عـــــــــلى

مستـوى الواليـة.
- ¢ثـل عن مديـريــة احلمايــة اGدنــية على مستوى

rالوالية
- ¢ثل عن محافظة الغابات على مستوى الوالية.

{ـكن الــلــجــنـة الــوالئــيـة أن تــســتـدعـي أي شـخص ذي
كفاءة من شأنه مساعدتها في أشغالها.

اGـاداGـادّة ة 15 : : يــعـيّن أعــضـــاء الـلــجـنـــة الـوالئـيــة بـقـــرار
مـن الواليr بناء على اقـتراح من الهيئـات التي ينتمون
إلـيــهـا Gـدة ثالث (3) ســنـوات قــابـلــة لـلــتـجــديـدr وفـي حـالـة
rانــقـطـــاع عـــضـويــــة أحــــد أعـضــــاء الـلــجـنـــة الــــوالئـــــيـة
يــتم اســتــخالفـــه حــسب األشــكـــال نــفــســهــا حــتى انــتــهـــاء

مـدة العضـويـة.
وتــنــتـهـي عــهـدة األعــضــاء اGــعــيّــنــX بــحـكـم وظــائـفــهم

بانتهاء هذه األخيرة.



اGـاداGـادّة ة 16 : : جتـتـمع الـلــجـنـة الـوالئــيـة في دورة عـاديـة
مـــرة واحـــدة كـــل ثالثــة (3) أشـهـــر بــنــاء عــلى اســتــدعـــاء

من رئيسها.
و{ـــكــنـــهــا أن جتـــتــمـــع في دورة غــيـــر عــاديـــة كــلـــمــــا
اقـــتـــضـت الـــضــــــرورة ذلـك بـــنــــــاء عـــلـى اســـتـــدعـــــــاء مـن

رئيسها.
تـــــرسـل االســـــتــــــدعــــــاءات إلى أعــــــضـــــــاء  الـــــلـــــجـــــنــــــة
الـــوالئــيـة مـرفـقــة بـجـدول أعــمـال االجـتـمـاع قـبـل أسـبـوع

من تاريخ انعقاده.
17 : : تـصح مـداوالت اللـجـنة الـوالئـية بـحـضور اGاداGادّة ة 
نـصف أعضـائهـا. وفي حالـة عدم اكـتمـال النـصاب يـبرمج
اجتمـاع آخر في غضون ثـمانية (8) أيام الـتي تلي تاريخ
االجـتماع اGـؤجلr وتتـداول اللـجنة الـوالئيـة حينـئذ مـهما

يكن عدد األعضاء احلاضرين.
اGـاداGـادّة ة 18 : : تعـد الـلـجـنـة الـوالئـيـة تـقـريـرا دوريـا عـند
نـهايـة اGراحل اGشـار إليـها في اGادّة 4 أعاله وكذا تـقريرا
ســنـــويــا عـن أنــشـــطــتـــهــا وتـــرســلـــهـــمــا إلى الـــوالي اGـــعــني

ورئيس اللجنة الوطنية.

اGـاداGـادّة ة 19 : : تــعــد الـلــجــنـة الــوالئــيـة نــظــامـهــا الــداخـلي
وتصـادق علـيه.

اGاداGادّة ة 20 : : تتـولى اGصـالح اخملتـصة Gـديريـة الشـباب
والرياضة للوالية أمانة اللجنة الوالئية.

تكلّف أمانة اللجنة الوالئيةr ال سيّما �ا يأتي :
rحتضيراجتماعات اللجنة الوالئية -

rإرسال االستدعاءات إلى أعضاء اللجنة الوالئية -
- إعداد محاضر اجتماعات اللجنة الوالئية.

21 : : تــلـغـى أحـكــام الــقــرار اGـؤرّخ في 7 أبـريل اGـاداGـادّة ة 
سنة 1993 واGذكور أعاله.

22  : : ينـشر هـذا القـرار في اجلـريدة الـرّسمـيّة اGاداGادّة ة 
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ{قراطيّة الشّعبيّة.

حرّر بـاجلـزائر في 4 ربيع الـثـاني عام 1434 اGوافق
14 فبراير سنة 2013.

محمد تهميمحمد تهمي
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16 ذو القعدة عام   ذو القعدة عام  1434 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 3246
22 سبتمبر  سنة  سبتمبر  سنة 2013 م م


