
العدد العدد 75
السالسّنة الثنة الثّالثة واألربعونالثة واألربعون

االشتراكاالشتراك
سنويسنويّ

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

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

اجلزائر
تونس
اIغرب
ليبيا

موريطانيا

بلدان خارج دول
اIغرب 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

اIطلوب 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

األحـد األحـد 5  ذو القعدة عام  ذو القعدة عام 1427 هـهـ
اIوافق اIوافق 26  نوفمبر سنة  نوفمبر سنة 2006 م م

اإلدارة والتّحرير
األمانة العاماألمانة العامّة للحكومةة للحكومة

WWW.JORADP.DZ

الطّبع واالشتراك
اIطبعة الراIطبعة الرّسميسمّية

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

021.65.64.63

الفاكس 021.54.35.12 
ح.ج.ب  50-3200  اجلزائر

Télex : 65 180 IMPOF DZ
060.300.0007 68 KG بنك الفالحة والتّنمية الرّيفيّة
حساب العملة األجنبيّة للمشتركX خارج الوطن
بنك الفالحة والتّنمية الرّيفيّة 060.320.0600.12
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فهرسفهرس
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اIـرسـوم الـتـنـفـيذيّ رقم 99 - 176 اIـؤرّخ في 20  ربـيع الـثـاني عـام 1420 اIـوافـق 2  غـشـت  سـنة 1999 الـذي يـحـدّد
..........................................................................Xالطبي Xدنية بالنسبة للممارسIكيفيات تأدية اخلدمة ا
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مــرســوم تــنــفــيــذي رقم 06 - 422 مــؤرّخ في أوّل ذي الــقــعــدة عــام 1427 اIـوافـق 22  نــوفــمــبــر  ســنــة r2006 يــتــضــمّن إنــشــاء
اIؤسسة االستشفائية لعX أزالr والية سطيف وتنظيمها وسيرها.................................................................
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باIنفعة العمومية لعملية تمديد إجناز أول خط Iترو اجلزائر.........................................................................
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- و�ــــــقـــــتــــــضى اIــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 06 - 175
اIــؤرخ في 26 ربــيع الـــثــاني عــام 1427 اIــوافق  24 مــايــو

rرئيس احلكومة Xتضمن تعيIسنة 2006  وا
- و�ــــــقـــــتــــــضى اIــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 06 - 176
اIــؤرخ في 27 ربـــيع الـــثـــاني عــام 1427 اIــوافق 25 مـــايــو

rأعضاء احلكومة Xتضمن تعيIسنة 2006  وا
-  و�ــــقـــتــــضى اIــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 94 -247
اIؤرخ في 2 ربـيع األول عام 1415 اIوافق 10 غـشت سنة
1994 الـذي يـحـدد صالحـيـات وزيـر الداخـلـيـة  و اجلـمـاعات

rاحمللية
- و�ـقتـضى اIرسوم الـتنـفيذي رقم 95-293 اIؤرخ
في 5  جـمـادى األولى عام 1416 اIـوافق 30 سـبـتمـبـر سـنة
1995 واIـتعلق بـكيـفيـات تنـظيم اIسـابقـات واالمتـحانات

واالخــــــتــــــبـــــارات اIــــــهــــــنــــــيــــــة في اIــــــؤســــــســـــات و اإلدارات
 rالعمومية

 - و�قـتـضى اIرسـوم التـنفـيذي رقم 96-92 اIؤرخ
في 14 شــــــوال عــــــام 1416 اIــــــوافق 3 مــــــارس ســـــــنــــــة 1996
واIتعلق بتكـوين اIوظفX و حتسX مـستوياتهم وجتديد

 rعدلIا rمعلوماتهم
يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اIـادة األولى اIـادة األولى :  يـحـدد هــذا اIـرسـوم تـنــظـيم اIـدرسـة
الوطنية لإلدارة وسيرها.

الفصل الفصل األولاألول
أحكام أحكام عامةعامة

اIادة اIادة 2 : : اIدرسة الوطنية لإلدارة مؤسسة عمومية
ذات طــــابـع إداريr تـــــتــــمـــــتع بـــــالـــــشـــــخــــصـــــيـــــة اIــــعـــــنـــــويــــة
واالســتــقالل اIـالي وتــوضع حتت وصــايــة وزيـر الــداخـلــيـة

واجلماعات احمللية وتدعى في صلب النص "اIدرسة ".

اIـادة اIـادة 3 : : يــحـدد مـقــر اIـدرسـة فـي  مـديـنــة اجلـزائـر .
و�ـــكن نـــقـــله إلى أي مـــكـــان من الـــتـــراب الـــوطـــني حـــسب

األشكال نفسها .

اIادةاIادة 4 : تكلف اIدرسة �ا يأتي:
- ضمان تكوين إطـارات للتصور تلـبية الحتياجات
إدارة الــــدولـــــة واجلــــمـــــاعـــــات اإلقــــلـــــيــــمـــــيـــــة واIــــؤســـــســــات

rالعمومية

مـرسـوم تنـفـيذي رقم مـرسـوم تنـفـيذي رقم 06 -  - 419 مؤر مؤرّخ في أوخ في أوّل ذي الـقـعدةل ذي الـقـعدة
عام عام 1427 اIوافـق  اIوافـق 22   نوفـمبـر  نوفـمبـر  سنة  سنة r2006 يـتضمr يـتضمّن

تنظيم اIدرسة الوطنية لإلدارة وسيرها.تنظيم اIدرسة الوطنية لإلدارة وسيرها.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

rإنّ رئيس احلكومة
-  بـنــاء عـلى تــقـريـر وزيــر الـدولــةr وزيـر الـداخــلـيـة

rواجلماعات احمللية
-  وبــــنـــاء عـــلى الــــدســـتـــورr الســـيّــــمـــا اIـــادتـــان 4-85

rو125 (الفقرة 2) منه
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 90 - 21 اIــؤرخ في 24
مــحــرم عــام 1411 اIــوافق 15 غــشت ســنــة 1990 واIــتــعــلق

rتممIعدل و اIا rباحملاسبة العمومية
- و�قـتـضى األمر رقم 06-03 اIؤرخ في 19 جـمادى
الثـانية عام 1427 اIوافق 15 يولـيو سنة 2006 واIـتضمن

 rالقانون األساسي العام للوظيفة العمومية
- و�ــــقـــتــــضى اIــــرســـوم رقم 64-155 اIــــؤرخ في 27
مــحـرم عـام 1384 اIـوافق 8 يـونـيــو سـنـة 1964 واIــتـضـمن

rتممIعدل و اIا rدرسة الوطنية لإلدارةIإنشاء ا
- و�ــــقـــتــــضى اIــــرســـوم رقم 66-306 اIــــؤرخ في 18
جــمــادى الـثــانــيــة عـام 1386 اIـوافق 4 أكــتــوبــر ســنـة 1966
 rتمّمIعدل واIا rدرسة الوطنية لإلدارةIتعلق بسير اIوا
- و�ــقـــتــضى اIــرســوم رقم 85 - 59 اIــؤرخ في أول
رجب عـام 1405 اIـوافق 23 مــارس سـنـة 1985 واIــتـضـمن
الــــقـــــانــــون األســـــاسي الـــــنــــمـــــوذجي لـــــعــــمـــــال اIــــؤســـــســــات

 r واإلدارات العمومية
-  و�ــقـــتــضى اIـــرســوم رقم 86 -179 اIــؤرخ في 29
ذي القـعـدة عام 1426 اIـوافق 5 غـشت سـنة 1986 واIـتـعلق
بــالـتــصــنـيف الــفــرعي لــلـمــنـاصـب الـعــلــيـا لــلـمــؤســسـة في

rستخدمةIبعض الهيئات ا
- و�قـتـضى اIـرسـوم الـرئـاسي رقم 99-240 اIـؤرخ
في 17 رجـب عـــام 1420 اIــــوافق 27 أكــــتــــوبــــر ســــنــــة 1999
واIــتــعــلق بــالـتــعــيــX في اIــنـاصب اIــدنــيــة و الـعــســكــريـة

rللدولة
- و�قـتـضى اIـرسـوم الـرئـاسي رقم 05-440 اIـؤرخ
في 10 شـــوال عــام 1426 اIــوافق 12 نـــوفــمـــبــر ســـنــة 2005
الـذي يسـند إلى وزير الـداخلـية واجلـماعـات احمللـية سـلطة

rدرسة الوطنية لإلدارةIالوصاية على ا

مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة
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rكلفة بالوظيفة العموميةIثل عن السلطة ا� -
rوال يعينه وزير الداخلية واجلماعات احمللية -
rينتخبهما نظراؤهما Xأستاذين (2) دائم -

rينتخبهما نظراؤهما Xأستاذين (2) مناوب -
- �ــــــثـل يــــــنــــــتــــــخـــــــبه اIــــــســـــــتــــــخــــــدمــــــون اإلداريــــــون

rوالتقنيون
- �ثل ينتخبه الطلبة.

�ــــــكن مــــــجــــــلس اإلدارة أن يــــــدعــــــو إلبــــــداء الـــــرأي أو
لالستـشـارةr أي شـخص ذي كـفـاءة  من شأنـه أن يوضح له
كل اIـســائل اIـتــعـلــقـة �ــمـارسـة صـالحـيـاتـه والسـيـمــا تـلك

اIدرجة في جدول أعمال اجتماعاته الدورية.

يـــحـــضــر اIـــديـــر الـــعـــام اجـــتـــمـــاعــات مـــجـــلس اإلدارة
بصوت استشاريr ويتولى كتابة اجمللس.

8 :   :  يـــعـــX أعــضـــاء مـــجـــلس اإلدارة بـــقــرار من اIــادةاIــادة  
وزير الـداخلـية واجلـمـاعات احملـليـة Iدة ثالث (3 ) سـنوات
قـــابــلــة لـــلــتــجـــديــد بـــنــاء عــلـى اقــتــراح من الـــســلـــطــة الــتي

ينتمون إليها.
ويعX �ـثل الطـلبـة  اIنتـخب Iدة سـنة واحـدة غير

قابلة للتجديد.
وفي حالة انقطـاع عهدة أحد أعضائهr يخلفه العضو

اجلديدr اIعX أواIنتخب إلى غاية انتهاء العهدة. 

ال �ـكن أعــضـاء مـجـلس اإلدارة تـعـيــX �ـثـلـX عـنـهم
في اجتماعات اجمللس.

9 : : يــــجـــتــــمع مــــجـــلس اإلدارة فـي دورة عـــاديـــة اIــادة اIــادة 
مـرتـX (2) في الــســـنــة. كــمــا �ـــكــنه أن يــجـــتــمع في دورة
غـيــر عـاديـة إمّــا بـطــلب من رئــيـسه وإمّــا من اIـديــر الـعـام

للمدرسة. 
تـــرسـل االســـتـــدعــــاءات الـــفـــرديـــة الــــتي حتـــدد جـــدول
األعــمـــال بــواســطــة ظـــرف مــضــمــونr إلى أعـــضــاء مــجــلس
اإلدارة قـبـل خـمــسـة عــشـر(15) يـومــا من تــاريخ االجـتــمـاع

على األقل.

اIــــــادةاIــــــادة 10 :  : ال تــــــــصـح مـــــــداوالت مــــــــجــــــــلس اإلدارة إال
بحضور نصف عدد أعضائه على األقل. وعندما ال يكتمل
الـنـصــابr يـنـظم اجـتـمـاع جـديـد في غـضـون الـثـمـانـيـة (8)
أيـــام اIـــوالـــيـــة . وفي هـــذه احلـــالــة تـــصـح مــداوالت اجملـــلس

مهما يكن عدد األعضاء احلاضرين.

تــتــخــذ مــداوالت مــجــلـس اإلدارة بــأغــلــبــيــة األعــضــاء
احلـاضـرين. وفي حـالة تـسـاوي عـدد األصوات يـكـون صوت

الرئيس مرجحا.

-  تـنـظـيم أعـمال حتـسـX اIـسـتوى وجتـديـد اIـعارف
لــفـــائــدة مـــســتــخـــدمي الــتـــأطــيــر الـــتــابــعـــX لــلــمـــؤســســات

rواإلدارات العمومية
-  تـــطــويـــر نــشـــاطــات الـــدراســات والـــبــحث اإلداري
والــتــدقـــيق  واالســتــشـــارة لــفــائـــدة اIــؤســســات واإلدارات

العمومية.
وبـــهــذه الـــصــفـــةr تــشــارك فـي الــبـــرامج والــشـــبــكــات

الوطنية والدولية Iؤسسات التكوين والبحث.

الفصل الثاني الفصل الثاني 
التنظيم التنظيم و السيرو السير

اIـــــادة اIـــــادة 5  :    :  يـــــشـــــرف عــــــلى اIـــــدرســــــة مـــــجـــــلس إدارة
ويديرها مدير عام.

تزود اIدرسة �جلس علمي وبيداغوجي. 

القسم األول القسم األول 
مجلس مجلس اإلدارةاإلدارة

6  :   : يـــكـــلـف مـــجـــلس اإلدارة بــــدراســـة جـــمـــيــع اIــادة اIــادة 
اIـسـائل اIـتـصـلـة بـالـسـيـر الـعـام لـلـمـدرسـة ويـصـادق عـلى
برنامج العمل ويتولى التقييم الدوري لشروط إجنازه. 

وبهذه الصفةr يتداول على اخلصوص فيما يأتي:
rالتقرير السنوي للنشاط وحصيلة التكوين -

- اجلـداول الـتقـديـرية لإليـرادات والـنفـقـات ويوافق
rيزانيةIعلى ا

- اخملططات والبـرامج السنوية واIتعددة السنوات
rللتكوين والدراسات والبحث والتعاون

rاحلساب السنوي اإلداري -
rمشاريع برامج االستثمار والتجهيز -
rمشاريع اقتناء أو إيجار العقارات -

rالنظام الداخلي للمدرسة -
- قبول الهبات والوصايا.

اIادة اIادة 7 :  : يتكون مجلس اإلدارة من :
rوزيــر الـــداخـــلــيـــة و اجلـــمــاعـــات احملـــلــيـــة أو �ـــثــله -

rرئيسا
rثل عن وزير الشؤون اخلارجية� -

rاليةIثل عن وزير ا� -
rثل عن وزير الدفاع الوطني� -

 rكلف بالتعليم العاليIثل عن الوزير ا� -
 rكلف باالتصالIثل عن الوزير ا� -
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-  يـــحــــضـــر اجـــتــــمـــاعـــات مــــجـــلس اإلدارة و يــــتـــولى
rتنفيذ قراراته

-  يـــــعــــد احلـــــســـــاب اإلداري و الــــتـــــقـــــريــــر الـــــســـــنــــوي
لـلـنـشـاطـات و يـرسـله إلى الــسـلـطـة الـوصـيـة بـعـد مـوافـقـة

rمجلس اإلدارة عليه
- يـبرم مـع الهـيـئات الـوطـنـية و الـدولـيـة اتفـاقـيات

التعاون و التبادل.

اIادةاIادة 15 : : يساعد اIدير العام  أمX عام و مديرون.

القسم الثالثالقسم الثالث
اجمللس اجمللس العلمي و البيداغوجيالعلمي و البيداغوجي

اIــادةاIــادة 16 :  : يـــبـــدي اجملـــلس الــعـــلــمــي و الــبــيـــداغــوجي
رأيه و يـقدم اقتراحـاته و توصيـاته  في اIسائل اIتـعلقـة

 بالسير البيداغوجي و العلمي للمدرسة والسيما : 
- مـــشــــاريع بـــرامـج الـــتـــكـــوين و حتــــســـX اIـــســـتـــوى

rعارفIوجتديد ا
rتنظيم  التربصات وسيرها -

- مــشــاريع بـــرامج الــبــحـث و تــنــظــيـم الــتــظــاهــرات
rالعلمية

- مـــشـــاريع تـــعـــديل بـــرامـج الـــدراســـات و كـــيـــفـــيــات
rعارفIتقييم دورات  التكوين و مراقبة ا

rسابقات و االمتحاناتIتشكيل جلان ا -
- مشاريع التعـاون و التبادل مع الهيئات الوطنية

rو األجنبية
rتوظيف مستخدمي التدريس  -

- قــائـــمـــة اإلجـــازات  والــشـــهـــادات الــتـي تــخـــول حق
اIشاركة في مسابقة االلتحاق باIدرسة. 

اIــادةاIــادة 17 :  : يـــرأس اجملـــلس الـــبــيـــداغـــوجي و الـــعـــلــمي
أســتــاذ دائـم بــدرجــة أســتــاذ مــحـــاضــر يــعــI Xــدة ثالث (3)
سـنـوات  بــقـرار من وزيــر الـداخـلــيـة و اجلــمـاعـات احملــلـيـة
بـنــاء عــى اقــتـراح من اIــديـر الـعــام لـلـمـدرســةr و يـتـكـون

من :
rمدير الدراسات -
rمدير التربصات -

rتواصل و التعاونIمدير التكوين ا -
rمدير مركز التوثيق والبحث و اخلبرة -

-  ثالثة (3) مدرسX دائمrX ينتخبهم زمالؤهم
rدة ثالث (3) سنوات قابلة للتجديدI

- مدرسX (2) مناوبrX  ينتخبهما زمالؤهما Iدة
rثالث (3) سنوات قابلة للتجديد

11 :  : تـــــــــدون مـــــــــداوالت مـــــــــجـــــــــلـس اإلدارة في اIــــــــادة اIــــــــادة 
مـــحـــاضـــر وتــســـجـل في دفـــتــر خـــاص ويـــوقـــعـــهـــا الــرئـــيس

وكاتب اجللسة.
ترسل محاضـر اجتماعـات مجلس اإلدارة إلى وزير
الــداخـلـيــة واجلـمـاعــات احملـلــيـة و إلى كل عــضـو في اجملـلس

في غضون الشهر الذي يلي تاريخ االجتماع.

اIـادةاIـادة 12 :   :  تـكون مـداوالت مـجـلس اإلدارة نـافذة في
أجل أقــــصــــاه ثـالثـــون (30 )  يــــومـــــا من اســــتالم مــــحــــاضــــر
االجــتـمـاعــات مـا لم تــعـتـرض عــلى ذلك  الـســلـطـة الــوصـيـة

صراحة. 
وال تــــصـــــبح مــــــداوالت مـــــجـــــلـس اإلدارة اIــــتــــعـــــلــــقــــة
باIـيزانـيـــة  واحلـســاب اإلداري واقـتنـــــاء العـقــارات أو
بـيـعـهـــا أو تـأجـيـرهـا وقبـول الـهـبـات والوصـايـا و الـنـظام
الــداخــلي نــافــذة  إال بــعــد اIــوافــقــة الــصــريــحــة عــلــيــهــا من

السلطة الوصية.
القسم الثانيالقسم الثاني
اIدير العاماIدير العام

اIــادةاIــادة 13 :  : يــعـــX اIـــديــر الـــعــام لـــلــمـــدرســة �ـــرســوم
رئـاسي بنـاء عـلى اقتـراح من وزير الـداخـليـة واجلمـاعات

احمللية.
وتنهى مهامه باألشكال نفسها.

ويـــتـــقــاضى راتـــبه اســـتــنـــادا إلى الـــوظــيـــفــة الـــعــلـــيــا
لوالي الوالية.

اIـادةاIـادة 14 :  : يــتــولى اIــديــر الــعــام لــلــمــدرســة تــســيــيـر
الـوسـائل الـبـشـريـة و اIـاديـة و اIـالـيـة لـلـمـدرسـة و يـتـخـذ

كل إجراء من شأنه أن يضمن تنظيم اIدرسة وسيرها.

و بهذه الصفةr فإن اIدير العام:
rدرسةIهو اآلمر بصرف ميزانية ا -

- يــــعـــــد  تــــقـــــديــــرات اIـــــيــــزانـــــيــــة ســـــنــــويـــــا و يــــقــــوم
rبتحيينها

- يـبــرم جــمــيع الــصــفــقــات و االتـفــاقــيــات و الــعــقـود
 rواالتفاقات

- �ـــثل اIــدرســة أمـــام الــقــضــاء و في جـــمــيع أعــمــال
rدنيةIاحلياة ا

rXستخدمIارس السلطة السلمية على جميع ا� -
- يــعــX اIــســتــخــدمــX الــذين لم تــتــقــرر في شــأنــهم
طـــريـــقـــة أخـــرى لــــلـــتـــعـــيـــX في إطــــار الـــقـــانـــون األســـاسي

rالساري عليهم
-  يقوم بتطـبيق النظام الداخلي بعد موافقة وزير

rالداخلية و اجلماعات احمللية عليه
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اIــادة اIــادة 24 :  :  تــكـــلف مـــديــريـــة الـــتــربـــصـــات بــتـــنـــظــيم
التربصات و متابعتها  وتقييمها .

اIــادة اIــادة 25 :  : تــكـــلـف مـــديـــريــــة الـــتــــكـــوين اIـــتــواصــل
والـتعـاون بتنـظيـم دورات تكوينـية للتحـضيـر لوظائف
اIـــســـــؤولـــيـــة و حتــــســــX اIـــؤهـالت والـــتـــكــــيــــيف اIــــهـــني

للمـوظـف و حتضـيره Iهام جديدة. 
و فـي هــذا اإلطـــارr �ــكن أن تـــنــظم  دورات تـــكــويــن
وحتسـX اIسـتــوى لـصالـح اIوظـفX األجـانب و كل عمــل
في مـجــال الــشــراكـة والــتــبـادل مـع اIـؤســســات ذات نـفس

الطابع.

26 : : يـــكــــلـــف مـــركـــــز الـــتـــوثــــيــق  والـــبـــحــث اIــادةاIــادة  
واخلـــبــــــرة بـــتــــرقـــيـــة  وتـــطـــويــــر نـــشـــاطـــات الـــدراســــــات
والـبـحـــث اإلداري  واالسـتـشـارة و الـتــدقـيق واخلـبـرة في
مـجـال الـتـسـيـيـر الـعـمـومي لـصـالح اIـؤسـسـات واإلدارات

العمومية.
ويتولى اIركز مهمة :ويتولى اIركز مهمة :

- جــمع وحتــلــيل أدوات الــتــوثـيـق اIـتــعــلــقــة بـاإلدارة
Xوالقيـام بترتـيبهـا و تزويد الـطلبـة واألساتذة والـباحث

rبالوثائق الضرورية ألشغالهم
- الــقـيــام بـكل الـبــحـوث في مــيـدان الـعــلـوم اإلداريـة
واإلدارة الـعـمـومـيــةr  و تـرقـيـتـهـا ضـمن الـشـروط وحـسب
rو ضــــمـــان نـــشـــرهـــا  rـــــدرســـةIالــــبـــرنـــامج الــــذي  حتـــدده ا

rطبوعاتIالسيما عن طريق ا
- ضمان  إجنـاز كل دراسة أواستـشارة أو خبرة في
مـجــال اإلدارة الــعــمـومــيــةr لـصــالح اIــؤســسـات واإلدارات

العمومية و بناء على طلبهاr وفي إطار تعاقدي.

 اIـــــادة  اIـــــادة 27 : : يــــعــــX األمــــX الــــعــــام بــــقــــرار مـن وزيـــر
الداخـلية واجلـماعات احملـليــة   ويتـقاضى راتبـه استنــادا

إلى وظيفة رئيس ديوان في اإلدارة اIركزية.

وتنهى مهامه باألشكال نفسها.
rالعام  اإلمضاء  في حدود صالحياته Xيفوض  األمـ

من اIدير العام. 
و يـــكــلف بــضــمــان الــنــيـــابــة في حــالــة غــيــاب اIــديــر

العام للمدرسة .

28 :  : يــعــX اIـديــرون و مــديـر مــركـز الــتــوثـيق اIـادة اIـادة 
والـبـحث واخلــبـرة بـقـرار من وزيـر الـداخـلـيـة واجلـمـاعـات
احملـلـيةr   ويـتـقاضـون رواتـبهم اسـتـنادا إلى وظـيـفة مـدير

في اإلدارة اIركزية.
وتنهى مهامهم باألشكال نفسها.

- موظفX (2) أحدهمـا من اإلدارة اإلقليـمية واآلخر
مـن اإلدارة اIــركـــزيـــة بــرتـــبــة مـــديـــر إدارة مــركـــزيـــة عــلى

rاألقل
- أستاذين (2) من التعلـيم العالي في الـتخصصات
اIراد ترقيتهاr يعينهما الوزير اIكلف بالتعليم العالي.

�كن اجمللس العـلمي و البيداغوجي أن يستشير أي
شخص ذي كفاءة من شأنه أن يوضح له أعماله.

اIـــــــــادةاIـــــــــادة 18  : : يــــــــعــــــــX أعــــــــضــــــــاء اجملــــــــلـس الــــــــعـــــــــلــــــــمي
والــبــيــداغــوجـي بــقــرار من وزيــر الــداخــلــيــة و اجلــمــاعــات

احملليةI rدة ثالث (3) سنوات قابلة للتجديد.

اIـادة اIـادة  19 : : يـجــتـمع اجملــلس الـعــلـمي و الــبـيــداغـوجي
أربع (4) مرات في السنة في دورة عادية.

و�ــكـنه أن يــجـتــمع في دورة غــيـر عــاديــة بـنــاء عـلى
اســــتــــدعـــــاء من رئــــيـــــسه أو مـن نــــصف (2/1) أعــــضــــائه أو

بطلب من اIدير العام للمدرسة.
ويــعـد نــظـامه الــداخـلي و يــصـادق عــلـيه عــنـد انــعـقـاد

دورته األولى.

اIـادةاIـادة 20 : : يـعـد اجملـلس الـعـلـمي و الـبـيـداغـوجيr عـند
نـــــهـــــايـــــة كـل دورةr مـــــحـــــضـــــرا يـــــدون فـــــيـه اآلراء الـــــتي ¥
إقـرارهـا بــخـصـوص مـخــتـلف اIـسـائـل اIـدرجـة في جـدول

األعمال.
ويـــرسل احملـــضـــر في غـــضـــون ثــمـــانـــيــة (8) أيــام إلى

اIدير العام للمدرسة.

الفصل الثالثالفصل الثالث
التنظيم التنظيم اإلداري للمدرسةاإلداري للمدرسة

اIادة اIادة 21 :  : تتكون اIدرسة من الهياكل اآلتية :
 rأمانة عامة -

 rمديرية الدراسات -
 rمديرية  التربصات -

 rتواصل و التعاونIمديرية التكوين ا -
- مركز التوثيق و البحث و اخلبرة.

تــــوضع هــــذه الــــهــــيــــاكل حتـت ســـلــــطــــة اIــــديــــر الــــعـــام
للمدرسة. 

اIــــادة اIــــادة 22 :  : تــــكــــلّـف األمــــانــــة الـــــعــــامــــة بــــالــــتـــــنــــشــــيط
والتنسيق بX هياكل ومصالح اIدرسة. 

اIــــادة اIــــادة 23 :  : تـــكــــلـف مـــديــــريــــة الـــدراســــات بــــتــــنـــظــــيم
التكوين ومتابعته وتقييمه. 



7اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 75
5 ذو القعدة  عام  ذو القعدة  عام 1427 هـ هـ
26 نوفمبر  سنة نوفمبر  سنة 2006   م م

وتـــفــــتح اIـــســـابـــقـــة  لـــلـــمــــتـــرشـــحـــX من  اجلـــنـــســـيـــة
اجلزائرية الذين تتوفر فيهم أحد الشروط اآلتية: 

 - احلــــصـــول  عـــلى شـــهــــادة لـــيـــســـانس فـي الـــتـــعـــلـــيم
الـــعــالي أو شـــهــادة مـــهــنــدس دولـــة أو شــهـــادة مــعــادلـــة لــهــا
وبـــلـــوغ 28 ســـنــــة  من الــــعــــمــــر عـــلـى األكـــثــــر عــــنـــد تــــاريخ

rسابقةIا
- ولـــلـــمـــوظـــفـــX اIـــرســـمـــX الـــذين لـــديـــهم ثالث (3)
سـنـــوات من األقـدمــيـة و شـهـــادة لـيـســانس في الـتـعـلـيــم
الــعــالي أو شــهــادة مـعــادلــة لــهــا و الـبــالــغــX من الــعــمـر 32
سـنـة عـــلى األكـثـر عـنـد تـــاريـخ اIـسـابـقـةr وذلك في حـدود

15 % من اIناصب اIفتوحة في اIسابقة.

Xأن يـكــونـوا مــتـحــصـلـ XـتــرشـحــIيـجب عــلى كل ا 
عــلى شــهـادة الــبـكــالـوريــا و مــعـفــيـX من واجــبـات اخلــدمـة

الوطنية.

اIادة اIادة 35 :  : ال �ـكن الترشـح لاللتحـاق باIدرسـة أكثر
.Xمن مرت

اIـادة اIـادة 36 :  : يـنـــظـم الـتــحـضـيــر لـلـمـسـابــقـة بـاالتـصـال
مع مــــؤســـســـات الــــتـــكـــويـن اIـــؤهـــلـــة فـي إطـــار الـــتــــنـــظـــيم

اIعمول به.

XـتحـصــلIاألجــانب ا XتــرشـحIـادة 37 :  : يــمـكن اIـادة اIا
عـلى شــهـادة الـلــيـســانس أو شـهـادة مــعـادلــة لـهـاr االلــتـحـاق
بـاIـدرســة  فــي إطـــار الـتـنــظـيـم اIـعــمـول به عـلى أسـاس
الـشــهــادة بــقـرار من وزيــرالــداخــلـيــة و اجلــمــاعـات احملــلــيـة
بــنـاء عـلـى اقـتـراح من اIــديـر الـعــام لـلــمـدرسـة r وذلك في

حدود 10 %  من اIقاعد اIفتوحة للمسابقة.

اIــادة اIــادة 38 :  : تـــتــضــمـن اIــســابــقـــة اخــتــبــارات كـــتــابــيــة
للقبول و اختبارا شفويا. 

يـــحــدد عـــدد االخــتـــبـــارات و طــبـــيــعـــتــهـــا و مــعـــامــلـــهــا
وبـرنامـجـها و تـشـكيل جلـنـة اختـبـارات القـبـول و النـجاح
بـقـرار مـشــتـرك بـX وزيـر الـداخـلـيــة و اجلـمـاعـات احملـلـيـة

والسلطة اIكلفة بالوظيفة العمومية. 

اIادة اIادة 39 :  : �نح اIترشـحون الناجحـون في اIسابقة
اخلارجية صـفة التالمـيذ و يتـقاضون مـنحة يـحدد مبـلغها

كما يأتي: 
r60 % من األجر القاعـدي اخلاص بسلـك االستقبال -

rفي السنة األولى
r80 % من األجر القاعـدي اخلاص بسلـك االستقبال -

في السنتX الثانية و الثالثة.
يــــوضع اIــــوظـــفــــون الـــنــــاجــــحـــون فـي اIـــســــابــــقـــة في

وضعية انتداب لدى اIدرسة طوال فترة دراساتهم.

اIـادةاIـادة 29 :  : يــسـاعـد اIـديـرين فـي أداء مـهـامـهم رؤسـاء
مصالح.

وتنظم اIصالح في مكاتب. 
يــعــX رؤســاء اIـــصــالح بـــقــرار من وزيــر الـــداخــلــيــة
واجلـــمــــاعــــات احملــــلـــيــــة بــــنـــاء عــــلى اقــــتــــراح اIـــديــــر الــــعـــام
للمدرسة  ويـتقاضون رواتبهم استنادا إلى وظيفة نائب

مدير  في اإلدارة اIركزية.
يــــعــــX رؤســـــاء اIــــكـــــاتب �ــــقـــــرر من اIــــديـــــر الــــعــــام
لــلــمــدرســةr  ويــتــقــاضــون رواتــبــهم اســتــنــادا إلـى وظــيــفـة

رئيس مكتب في اإلدارة اIركزية.

اIادةاIادة 30 :  : يحـدد الـتنـظـيم الـداخلي لـلـمدرسـة بـقرار
مـشـتــرك بـX وزيـر الـداخــلـيـة واجلـمـاعــات احملـلـيـة ووزيـر

اIالية و السلطة اIكلفة بالوظيفة العمومية.

الفصل الرابعالفصل الرابع
مستخدمو مستخدمو التعليم (األساتذةالتعليم (األساتذة)

اIـادة اIـادة 31 :  : يـتـكـون مـســتـخـدمـو الـتـعـلـيم في اIـدرسـة
مـن أســاتــذة الــتــعــلــيم الـــعــالي اIــنــتــدبــX وأعــوان الــدولــة

الذين يشغلون أو شغلوا r وظائف عليا.
�ـــارس مـــســتـــخــدمـــو الــتـــعـــلــيم الـــذين يـــشــغـــلــون أو

شغلوا وظائف علياr التدريس بصفة مناوب. 
 كـــمـــا �ـــكن اIــــدرســـة أن تـــقـــوم بـــتـــوظـــيف أســـاتـــذة

 .Xمؤقت
اIـــــادة اIـــــادة 32 :  : يــــــجب أن تــــــتـــــوفــــــر فـي أعـــــوان الــــــدولـــــة

اIوظفX بصفة مكلفX بالتدريسr الشروط اآلتية :
- أن يـــكـــونــــوا مـــتـــحـــصـــلـــX عـــلـى شـــهـــادة جـــامـــعـــيـــة
rمكتسبة بعد ثمانية (8) سداسيات دراسية على األقل

- يـشغلون أو شـغلوا  وظائف عـليا برتـبة مدير في
اإلدارة اIركزية  Iدة عشر (10) سنوات.

و يتقاضون مرتباتهم وفق التنظيم اIعمول به.
اIـادة اIـادة 33 : : يـبـرم األسـاتـذة اIـوظــفـون بـصـفـة مـنـاوب
عــــقـــد الــــتـــــزام حتــــــدد اIــــــدرســـة بــــنـــوده وفـق الـــتــــنــــظـــيم

اIعمول به. 
الفصل اخلامسالفصل اخلامس
نظام نظام الدراساتالدراسات
القسم األوالقسم األوّل

االلتحاق االلتحاق باIدرسةباIدرسة
اIـادة اIـادة 34 : : االلـتــحــاق بـاIــدرســـة مـشــروط �ــسـابـقـة
عــن طــريـق االخــتــبــارات تــفــتح ســنــويــا بــقــرار من وزيــر
الداخـلية واجلـماعات احملـليـة وتنشـر قبل  ثالثة (3) أشـهر

على األقل من تاريخ اIسابقة.
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الفصل السابعالفصل السابع
أحكام أحكام انتقالية وختاميةانتقالية وختامية

اIــــادةاIــــادة 47 :  : يــــبــــقـى الــــتالمــــيــــذ اIــــوجــــودون في طــــور
الـــتـــكـــويـن عـــنـــد تـــاريخ نـــشـــر هـــذا اIـــرســـوم في اجلـــريـــدة
الرسـميةr خاضعrX انـتقالياr للـكيفيات اIنـصوص عليها
في اIـرسوم رقم 66-306 اIؤرخ في 4 أكتـوبر سـنة 1966

واIذكور أعاله.
تــــنــــتــــــهـي اIــــــرحــــلــــة االنـــــتــــقــــالــــيــــة عــــــنــــد تــــــخــــرج

دفـعة 2005 - 2009 . 
اIادة اIادة 48 : :  تلـغى أحكـام اIرسوم رقم 66-306 اIؤرخ
في 14 أكـــتـــوبــــر ســـنـــة 1966 و اIـــذكـــور أعـاله مع مـــراعـــاة

أحكام اIادة 47 اIذكورة أعاله. 
اIـــــادةاIـــــادة 49 :   :  يـــــــنــــــشــــــر هــــــذا اIــــــرســــــوم فـي اجلــــــريــــــدة

الرّسميّة للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.
حـرّر باجلـزائـر في أوّل ذي القـعـدة عام 1427 اIـوافق

22 نوفمبر سنة 2006.      

عبد العزيز بلخادمعبد العزيز بلخادم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مرسمرسـوم تنفيذي رقم وم تنفيذي رقم 06 -  - 420 مؤر مؤرّخ في أوخ في أوّل ذي القعدةل ذي القعدة
 ع عـام ام 1427 اI اIـوافـق وافـق 22   ن نـوفوفـمـبـر ر  س سـنـة ة r2006 يr يـعـدّل
ويويــــتــــمّم اIم اIــــــرسرســــوم الوم الــــتــــنــــــفــــيــــذيذيّ رقم  رقم 99 -  - 176 اI اIــــؤرؤّرخ
في في 20  رب  ربــــــيع اليع الــــــثــــــاني عاني عــــام ام 1420 اI اIــــوافـق وافـق 2   غ غــــشتشت
ســــــنــــــة ة 1999 ال الــــــــذي يذي يــــــحــــــدّد كد كــــــيــــــــفــــــيــــــات تات تــــــــأديأديــــــة اخلة اخلــــــدمدمــــــة

.Xالطبي Xدنية بالنسبة للممارسIا.Xالطبي Xدنية بالنسبة للممارسIا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

rإنّ رئيس احلكومة
-  بـناء على تـقرير وزيـر الصحـة والسكان وإصالح

rستشفياتIا
- وبـناء على الـدّستـورr ال سيّمـا اIادّتان 85-4 و125

r(الفقرة 2) منه
- و�ــــــقـــــتـــــضى الــــــقـــــانـــــون رقم 84-10 اIـــــؤرخ في 9
جــمــادى األولى عــام 1404 اIــوافق 11 فــبـــرايــر ســـنــة 1984

rتمّمIعدّل واIا rدنيةIتعلق باخلدمة اIوا
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 85-05 اIــــؤرخ في 26
جــمــادى األولى عــام 1405 اIــوافق 16 فــبـــرايــر ســـنــة 1985

rتمّمIعدّل واIا rتعلق بحماية الصحة وترقيتهاIوا
- و�قـتـضى اIـرسـوم الـرئـاسي رقم 06-175 اIـؤرّخ
في 26 ربـــيع الــــثـــاني عـــام 1427 اIــــوافق 24  مـــايـــو ســـنـــة

rرئيس احلكومة Xتضمن تعيI2006 وا

- و�قـتـضى اIـرسـوم الـرئـاسي رقم 06-176 اIـؤرّخ
في 27 ربيع الـثاني عام 1427 اIوافق 25 مايـو سنة 2006

rأعضاء احلكومة Xتضمن تعيIوا

القسم الثانيالقسم الثاني
نظام الدراساتنظام الدراسات

اIادةاIادة 40 : : حتدد مدة الدراسة بثالث (3) سنوات.

يتضمن  التـكوين محاضرات ومحـاضرات منهجية
و أعماال تطبيقية وندوات  و تربصات.

اIـادةاIـادة 41 :  :  يــخــضع الـتـالمـيــذ عــنـد انــتــهـاء الــتــكـوين
المــتـحــان الــتــخــرج الـذي يــتــضــمن اخــتــبـــارات كــتــابــيـــة

واختبـارا شفويا و مناقشة مذكرة نهاية التكوين.

يـــتـــحـــصل الـــتـالمـــيـــذ الـــذيـن اجـــتــــازوا اخـــتـــبــــارات
امـــتـــــحــــان الــــتــــخــــرج بــــتــــفــــوقr عـــــلى شــــهــــــادة اIــــدرســـة
Xالـــوطـــنــيــــة لإلدارة و يـــعـــيــنـــون طـــبــقـــا ألحـــكــام الـــقـــوانــ

األساسية ذات الصلة.

اIــــــادة اIــــــادة 42 : : حتـــــــدد بـــــــرامـج الـــــــتـــــــكــــــويـن و تـــــــنـــــــظـــــــيم
الـتـربـصـات وكـيـفـيـات التـقـيـيم الـنـهـائي و تـسـلـيم شـهادة
اIـــدرســـة الـــوطــنـــيـــة لإلدارة بـــقـــرار مــشـــتـــرك بـــX وزيــر
الداخـلية و اجلـماعـات احمللـية و السـلطـة اIكـلفة بـالوظـيفة

العمومية.
الفصل الفصل السادسالسادس
أحكام ماليةأحكام مالية

اIــادة اIــادة 43 : : يــحـــضــراIــديــر الـــعــام مــشــروع مـــيــزانــيــة
اIدرسة ويعرض على  مجلس اإلدارة للمصادقة عليه.

كــمــا يــعــرض عــلى  اIــصــادقــة اIــشــتــركــة بــX  وزيـر
الداخلية و اجلماعات احمللية و وزير اIالية. 

44 : : تـــشـــتـــمل مـــيــــزانـــيـــة اIـــدرســـة عـــلى بـــاب اIــادة اIــادة 
لإليرادات وباب للنفقات:

في باب  اإليرادات :في باب  اإليرادات :
 rإعانات  الدولة - 

rدرسةIرتبطة بنشاطات اIاإليرادات ا - 
 - الهبات والوصايا.

في باب النفقاتفي باب النفقات :
rنفقات التسيير  - 
 -  نفقات التجهيز.

اIــادة اIــادة 45 :  تــمــسـك مــحــاســـبــة اIــدرســـة وفق قــواعــد
احملاسبة العمومية.

اIادة اIادة  46 :  :  تخضع اIـدرسة لـلرقـابة طـبقـا للـتشريع
و التنظيم اIعمول بهما.
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اIاداIادّة ة 2 : :  يـستفـيد األطباء اIـتخصـصون اIوجودون
في وضـعيـة الـقيـام بـاخلـدمة اIـدنـية عـنـد تاريخ نـشـر هذا

اIرسوم من التكييف األكثر مالءمة.

3 : :  يــــــنــــــشــــــــر هــــــذا اIــــــرســــــوم في اجلــــــريــــــدة اIـــــاداIـــــادّة ة 
الــــرّســـمـــــيّـــة لـــلـــجــــــمـــهـــوريّـــة اجلـــزائـــريّــــة الـــدّ�ـــقـــراطـــيّـــة

الشّعبيّة.

حـرّر باجلـزائر في أوّل ذي الـقعـدة عام 1427 اIوافق
22 نوفمبر سنة 2006.      

عبد العزيز بلخادمعبد العزيز بلخادم

- و�ـقـتـضى اIـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 96-66 اIـؤرّخ
في 7 رمــــضــــان عـــام 1416 اIــــوافق 27 يــــنــــايـــر ســــنـــة 1996

rالذي يحدّد صالحيات وزير الصحة والسكان
- و�ـقتـضى اIرسوم الـتنـفيذي رقم 99-176 اIؤرخ
في 20 ربيع الـثـاني عام 1420 اIوافق 2 غـشت سنة 1999
الــذي يــحـــدّد كــيـــفــيــات تـــأديــة اخلـــدمــة اIـــدنــيــة بـــالــنـــســبــة

rXالطبي Xللممارس
يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اIــــــاداIــــــادّة األولى : ة األولى :  يــــــعــــــدّل ويــــــتــــــمّم اIــــــلــــــحـق األول من
اIــــرســـوم الــــتــــنــــفـــيــــذي رقم 99-176 اIــــؤرخ في 20 ربــــيع
الـــثـــاني عــام 1420 اIــوافق 2 غـــشت ســـنــة 1999 واIـــذكــور

أعالهr طبقا للملحق اIرفق بهذا اIرسوم.

اIلحق األولاIلحق األول
تكييف مدة اخلدمة اIدنية بالنسبة لألطباء اIتخصصX في الصحة العمومية في اIؤسسات االستشفائيةتكييف مدة اخلدمة اIدنية بالنسبة لألطباء اIتخصصX في الصحة العمومية في اIؤسسات االستشفائية

اIنطقة اIنطقة 1الواليةالوالية
سنة واحدةسنة واحدة

اIنطقة اIنطقة 2
سنتانسنتان

اIنطقة اIنطقة 3
3 سنوات سنوات

اIنطقة اIنطقة 4
4 سنوات سنوات

أدرار

الشلف

األغواط

أم البواقي

 الــــــــقــــــــطـــــــاع الــــــــصــــــــحيالقطاع الصحي لرقان
ألدرار

الـــــــــقــــــــطـــــــــاع الــــــــصـــــــــحي
لتيميمون

الـــــــــقــــــــطـــــــــاع الــــــــصـــــــــحي
لبوقادير

القطاع الصحي لتنس
الــقـطــاع الــصـحي ألوالد

فارس

الـــــــــقــــــــطـــــــــاع الــــــــصـــــــــحي
لألغواط

القطاع الصحي آلفلو

الــــقـــــطـــــاع الــــصـــــحي ألم
البواقي

Xالــقـطــاع الــصـحي لــعـ
البيضاء

Xالــقـطــاع الــصـحي لــعـ
مليلة

الـــــــــقــــــــطـــــــــاع الــــــــصـــــــــحي
Iسكيانة

Xالــقــطــاع الــصــحي  عــ
فكرون

القطاع الصحي للشلف
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اIلحق األول (تابع)اIلحق األول (تابع)

اIنطقة اIنطقة 1الواليةالوالية
سنة واحدةسنة واحدة

اIنطقة اIنطقة 2
سنتانسنتان

اIنطقة اIنطقة 3
3 سنوات سنوات

اIنطقة اIنطقة 4
4 سنوات سنوات

باتنة

بجاية

بسكرة

بشار

البليدة

الـقطـاع الـصـحي لـبـني
عباس

الــــــــقــــــــطــــــــاع الــــــــصـــــــــحي
للعبادلة

الـــــــــقــــــــطـــــــــاع الــــــــصـــــــــحي
Iروانة

الـــــــــقــــــــطـــــــــاع الــــــــصـــــــــحي
ألريس

الـــــــــقــــــــطـــــــــاع الــــــــصـــــــــحي
لبريكة

الـــــــــقــــــــطـــــــــاع الــــــــصـــــــــحي
لنقاوس

Xالــقـطــاع الــصـحي لــعـ
توتة

الـــــــــقــــــــطـــــــــاع الــــــــصـــــــــحي
لبسكرة

الـــــــــقــــــــطـــــــــاع الــــــــصـــــــــحي
لسيدي عقبة

الـــــــــقــــــــطـــــــــاع الــــــــصـــــــــحي
لطولقة

الــقـطــاع الــصـحي ألوالد
جالل

القطاع الصحي لبشار

اIـــركـــز االســــتـــشــــفـــائي
اجلامعي بباتنة

الــــــــقــــــــطــــــــاع الــــــــصـــــــــحي
لباتنة

القطاع الصحي ألقبو
الــــــــقــــــــطــــــــاع الــــــــصـــــــــحي

ألميزور
الــــــــقــــــــطــــــــاع الــــــــصـــــــــحي

خلراطة
الــــــــقــــــــطــــــــاع الــــــــصـــــــــحي

لسيدي عيش

الــــــــقــــــــطــــــــاع الــــــــصــــــــحي
لبجاية

اIـــركـــز االســــتـــشـــفـــائي
   اجلامعي للبليدة

اIؤسسـة االستشفائية
اIـــــتــــــخـــــصـــــصــــــة في
األمـــراض الــعـــقـــلـــيــة

فرانتز فانون
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اIلحق األول (تابع)اIلحق األول (تابع)

اIنطقة اIنطقة 1الواليةالوالية
سنة واحدةسنة واحدة

اIنطقة اIنطقة 2
سنة واحدةسنة واحدة

اIنطقة اIنطقة 3
سنة واحدةسنة واحدة

اIنطقة اIنطقة 4
سنة واحدةسنة واحدة

البليدة (تابع)

البويرة

تامنغست

تبسة

تلمسان

الــــــــقــــــــطــــــــاع الــــــــصـــــــــحي
لتامنغست

Xالـقـطــاع الـصــحي لـعـ
صالح

الـــــــــقــــــــــطـــــــــاع الـــــــــصــــــــــحي
لألخضرية

الـقـطــاع الـصـحي لـسـور
الغزالن

الــــقـــطـع الـــصــــحي Iــــشـــد
الله 

Xالــقــطـــاع الــصــحي لــعــ
بسام

الـــــــــقــــــــــطـــــــــاع الـــــــــصــــــــــحي
للعوينات

الــقــطــاع الــصــحي لــبــئـر
العاتر

الـــــــــقــــــــــطـــــــــاع الـــــــــصــــــــــحي
للشريعة

القطاع الصحي للونزة

لـــــــــقـــــــــطـــــــــاع الـــــــــصـــــــــحي
للبويرة

الــــــــقــــــــطــــــــاع الــــــــصـــــــــحي
لتبسة

القطاع الصحي Iغنية
الــــــــقــــــــطــــــــاع الــــــــصـــــــــحي

لسبدو
الــــــــقــــــــطــــــــاع الــــــــصـــــــــحي

للغزوات
الـقـطــاع الـصـحي ألوالد

ميمون

اIـؤسـسـة االسـتـشـفـائـيـة
اIتخـصصـــة مـــــركـــز
مـــكـــافــحـــة الـــســـرطــان

زبانة
القطاع الصحي للبليدة
الـــــــــقــــــــــطـــــــــاع الــــــــــصــــــــــحي

لبوفاريك
الـــــــــقــــــــــطـــــــــاع الــــــــــصــــــــــحي

لألربعاء
الـــــــــقــــــــــطـــــــــاع الــــــــــصــــــــــحي

للعفرون

الـــــــــقــــــــطـــــــــاع الـــــــــصـــــــــحي 
لتلمسان

الـــــــــقــــــــــطـــــــــاع الــــــــــصــــــــــحي
للرمشي

اIــــركـــــز االســــتـــــشــــفـــــائي
اجلامعي بتلمسان
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اIلحق األول (تابع)اIلحق األول (تابع)

اIنطقة اIنطقة 1الواليةالوالية
سنة واحدةسنة واحدة

اIنطقة اIنطقة 2
سنة واحدةسنة واحدة

اIنطقة اIنطقة 3
سنة واحدةسنة واحدة

اIنطقة اIنطقة 4
سنة واحدةسنة واحدة

تيارت

تيزي وزو

اجلزائر

الـــــــــقــــــــطـــــــــاع الــــــــصـــــــــحي
للمهدية

الـــــــــقــــــــطـــــــــاع الــــــــصـــــــــحي
للسوقر

الـقطـاع الصـحي لقـصر
الشاللة

الـــــــــقــــــــطـــــــــاع الــــــــصـــــــــحي
لفرندة

اIؤسسـة االستشـفائية
اIــــــــــتــــــــــخــــــــــصــــــــــصــــــــــة
لألمـــراض الـــعــقـــلـــيــة

بتيارت
الــــــــقــــــــطــــــــاع الــــــــصـــــــــحي

لتيارت

Xالـقـطــاع الـصــحي لـعـ
احلمام

الــــــــقــــــــطــــــــاع الــــــــصـــــــــحي
عزازقة

الــــــــقــــــــطــــــــاع الــــــــصـــــــــحي
لبوغني

القـطاع الـصحي لذراع
اIيزان

الــــــــقــــــــطــــــــاع الــــــــصـــــــــحي
لـألربـــــــــــعــــــــــاء نــــــــــايـث

إيراثن
الــــــــقــــــــطــــــــاع الــــــــصـــــــــحي

ألزفون
الــــــــقــــــــطــــــــاع الــــــــصـــــــــحي

لتيقزيرت

اIــــركـــــز االســــتـــــشــــفـــــائي
اجلامعي لتيزي وزو
اIـؤسـسـة االسـتـشـفـائـيـة
اIـــــتـــــخـــــصـــــصـــــة بــــواد

عيسي
الـــــــــقــــــــطــــــــــاع الـــــــــصـــــــــحي
لــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــيــــــــــــــــــزي وزو

(صبيحي)

اIــــركـــــز االســــتـــــشــــفـــــائي
اجلامعي مصطفى 

اIــــركـــــز االســــتـــــشــــفـــــائي
اجلامعي حلسX داي

اIــــركـــــز االســــتـــــشــــفـــــائي
اجلــــــــــامــــــــــعـي لــــــــــبــــــــــاب

الوادي
اIــــركـــــز االســــتـــــشــــفـــــائي
اجلــــــــــامــــــــــعـي لــــــــــبــــــــــني

مسوس
اIـؤسـسـة االسـتـشـفـائـيـة
اIتـخصصة لألمراض

العقلية بالشراقة
اIـؤسـسـة االسـتـشـفـائـيـة
اIتـخصصة لألمراض
Xالعقلية دريد حس
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اIلحق األول (تابع)اIلحق األول (تابع)

اIنطقة اIنطقة 1الواليةالوالية
سنة واحدةسنة واحدة

اIنطقة اIنطقة 2
سنة واحدةسنة واحدة

اIنطقة اIنطقة 3
سنة واحدةسنة واحدة

اIنطقة اIنطقة 4
سنة واحدةسنة واحدة

اIــؤسـسـة االسـتــشـفـائـيـةاجلزائر (تابع)
اIتخصصة بالدويرة
اIــؤسـسـة االسـتــشـفـائـيـة
اIــــتـــــخــــصـــــصــــة بـــــابن

عكنون
اIــؤسـسـة االسـتــشـفـائـيـة
اIــــــــــــتـــــــــــخــــــــــــصــــــــــــصـــــــــــة

بتقصراين
اIــؤسـسـة االسـتــشـفـائـيـة
اIـــــتـــــخــــصـــــصـــــة عـــــبــــد

الرحماني
اIــؤسـسـة االسـتــشـفـائـيـة
اIتخـصصة بالشاطئ

األزرق
اIــركـــز الـــوطـــني لـــلــطب

الرياضي
مـــــــركــــــز بـــــــيـــــــار ومــــــاري

كوري
اIــؤسـسـة االسـتــشـفـائـيـة
اIتخصصة بالقطار

اIــؤسـسـة االسـتــشـفـائـيـة
اIــــــتــــــخــــــصــــــصــــــة آيت

إيدير
عيادة احلروق 

اIــؤسـسـة االسـتــشـفـائـيـة
اIتخصصة زميرلي
الــــــــــقــــــــــطــــــــــاع الــــــــــصــــــــــحي

Xلبولوغ
الــــــــــقــــــــــطــــــــــاع الــــــــــصــــــــــحي

لبئرطرارية
الـقطـاع الصـحي لسـيدي

أمحمد
القطاع الصحي للقبة

الــــــــــقــــــــــطــــــــــاع الــــــــــصــــــــــحي
للحراش

الــــــــــقــــــــــطــــــــــاع الــــــــــصــــــــــحي
للرويبة

Xالـــقــطـــاع الـــصــحي لـــعــ
طاية

الــــــــــقــــــــــطــــــــــاع الــــــــــصــــــــــحي
للدويرة

القطاع الصحي لزرالدة
القطاع الصحي لبراقي
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اIلحق األول (تابع)اIلحق األول (تابع)

اIنطقة اIنطقة 1الواليةالوالية
سنة واحدةسنة واحدة

اIنطقة اIنطقة 2
سنة واحدةسنة واحدة

اIنطقة اIنطقة 3
سنة واحدةسنة واحدة

اIنطقة اIنطقة 4
سنة واحدةسنة واحدة

اجللفة

جيجل

سطيف

سعيدة

سكيكدة

سيدي بلعباس

القطاع الصحي للجلفة
الـقـطـاع الـصحـي حلاسي

بحبح
Xالــقــطـــاع الــصـــحي لــعــ

وسارة
القطاع الصحي Iسعد

الـــــــــقــــــــــطـــــــــاع الــــــــــصــــــــــحي
للميلية

الـــــــــقــــــــــطـــــــــاع الــــــــــصــــــــــحي
للطاهير

اIـؤسـسـة االسـتـشـفـائـيـة
اIتـخصصة لألمراض
العقلية بعX عباسة 
Xالــقــطـــاع الــصـــحي لــعــ

وIان
الـــــــــقــــــــــطـــــــــاع الــــــــــصــــــــــحي

لبوقاعة

الـــــــــقــــــــــطـــــــــاع الــــــــــصــــــــــحي
للحساسنة

اIـؤسـسـة االسـتـشـفـائـيـة
اIتـخصصة لألمراض

العقلية باحلروش
القطاع الصحي للقل

الـــــــــقــــــــــطـــــــــاع الــــــــــصــــــــــحي
للحروش

الـــــــــقــــــــــطـــــــــاع الــــــــــصــــــــــحي
لتمالوس

القطاع الصحي لعزابة

القطاع الصحي لتالغ

 القطاع الصحي جليجل

 اIـؤسسـة االستـشفـائية
اIـــتـــخـــصـــصـــة لـــرأس

اIاء
Xالــقـطــاع الــصـحي لــعـ 

الكبيرة
 القطاع الصحي للعلمة

الـــــــــقــــــــــطـــــــــاع الـــــــــصــــــــــحي
لسعيدة

 اIـؤسسـة االستـشفـائية
     بسكيكدة

 الـــــــــقــــــــطـــــــــاع الــــــــصـــــــــحي
لسكيكدة

 الـــــــــقــــــــطـــــــــاع الــــــــصـــــــــحي
لسفيزف

  الــقــطــاع الـــصــحي لــ»
باديس

 اIــــركـــــز االســــتـــــشــــفـــــائي
اجلامعي بسطيف 

 الـــــــــقــــــــــطـــــــــاع الــــــــــصــــــــــحي
لسطيف

 اIــــركـــــز االســــتـــــشــــفـــــائي
اجلـــــــامــــــعـي بــــــســـــــيــــــدي

بلعباس
 اIـؤسـسـة االسـتـشـفـائـيـة
اIـتـخـصـصة لـألمراض
الـــــعــــقـــــلـــــيــــة بـــــســـــيــــدي

بلعباس
 الـــــــــقــــــــــطـــــــــاع الــــــــــصــــــــــحي

لسيدي بلعباس
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اIلحق األول (تابع)اIلحق األول (تابع)

اIنطقة اIنطقة 1الواليةالوالية
سنة واحدةسنة واحدة

اIنطقة اIنطقة 2
سنة واحدةسنة واحدة

اIنطقة اIنطقة 3
سنة واحدةسنة واحدة

اIنطقة اIنطقة 4
سنة واحدةسنة واحدة

عنابة

قاIة

قسنطينة

اIدية

الــــــــــقــــــــــطـــــــــــاع الــــــــــصــــــــــحـي
لبوشقوف

Xالـــقــطـــاع الـــصـــحـي لـــعــ
العربي

الــــــــــقــــــــــطـــــــــــاع الــــــــــصــــــــــحـي
للبرواقية

الـقــطــاع الـصــحي لــقــصـر
البخاري

Xالـــقــطـــاع الـــصـــحـي لـــعــ
بوسيف

الـــقــطـــاع الــصـــحي لـــبــني
سليمان

القطاع الصحي لتابالط

 اIؤسـسـة االسـتشـفـائـية
اIتخصصة بسرايدي
 اIؤسـسـة االسـتشـفـائـية
 اIتخصصة بالبوني
 الـــــــــقـــــــــطـــــــــاع الـــــــــصـــــــــحي

لشطايبي
 الـــــــــقـــــــــطـــــــــاع الـــــــــصـــــــــحي

للحجار

القطاع الصحي لقاIة
الــقــطــاع الــصـحـي لـوادي

الزناتي

القطاع الصحي للمدية

 اIـــــركــــز االســــتــــشــــفــــائي
اجلامعي بعنابة

 اIؤسـسـة االسـتشـفـائـية
اIتـخصـصة لألمراض

 العقلية الرازي
 القطاع الصحي لعنابة

اIـــــركــــز االســــتــــشــــفــــائي 
 اجلامعي بقسنطينة
اIــؤسـسـة االسـتــشـفـائـيـة
اIتـخصـصة لألمراض
الــــــعــــــقـــــــلــــــيــــــة بـــــــجــــــبل

الوحش
عيادة الرياض

اIــؤسـسـة االسـتــشـفـائـيـة
اIــتـخــصـصــة بـســيـدي

مبروك
اIــؤسـسـة االسـتــشـفـائـيـة

اIتخصصة دقسي
الــــــــــقــــــــــطــــــــــاع الــــــــــصــــــــــحي

لقسنطينة
الــــــــــقــــــــــطــــــــــاع الــــــــــصــــــــــحي

للخروب
الـقطـاع الصـحي لزيـغود

يوسف
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اIلحق األول (تابع)اIلحق األول (تابع)

اIنطقة اIنطقة 1الواليةالوالية
سنة واحدةسنة واحدة

اIنطقة اIنطقة 2
سنة واحدةسنة واحدة

اIنطقة اIنطقة 3
سنة واحدةسنة واحدة

اIنطقة اIنطقة 4
سنة واحدةسنة واحدة

مستغا¬

اIسيلة

معسكر

ورقلة

وهران

الـقطـاع الـصحي لـسـيدي
عيسى

Xالـــقــطـــاع الـــصـــحي لـــعــ
اIلح

الــــــــــقــــــــــطــــــــــاع الــــــــــصــــــــــحـي
لبوسعادة

اIـؤســسـة االســتـشـفــائـيـة
اIــــــــــــتــــــــــــخــــــــــــصــــــــــــصـــــــــــة

لبوحنيفية

 القطاع الصحي لورقلة
الـقــطـاع الــصـحي حلـاسي

مسعود
الــــــــــقــــــــــطــــــــــاع الــــــــــصــــــــــحـي

لتوقرت
الــــــــــقــــــــــطــــــــــاع الــــــــــصــــــــــحـي

للحجيرة

Xالـقـطــاع الـصــحي لـعـ
تادلس

الــــــــقــــــــطــــــــاع الــــــــصـــــــــحي
للمسيلة

 الـــــــقــــــــطـــــــاع الـــــــصــــــــحي
Iعسكر

 الـــــــقــــــطـــــــاع الــــــصـــــــحي 
لتيغنيف

 الـــــــقــــــــطـــــــاع الـــــــصــــــــحي
لغريس

 الــــــقــــــطـــــاع الــــــصــــــحي  
للمحمدية

 الـــــــقــــــــطـــــــاع الـــــــصــــــــحي
لسيق

الــــــــــقــــــــــطـــــــــــاع الــــــــــصــــــــــحـي
Iستغا¬

القـطـاع الـصـحي لـسـيدي
علي

اIـؤســسـة االســتـشــفـائــيـة
اIـتـخـصـصة لـألمراض

العقلية �ستغا¬

 اIــــركـــــز االســــتـــــشــــفـــــائي
 اجلامعي بوهران

 اIـؤسـسـة االسـتـشـفـائـيـة
 اجلامعية بوهران

 اIـؤسـسـة االسـتـشـفـائـيـة
 اIتـخصصة لألمراض
الــــــعـــــــقــــــلــــــيـــــــة ســــــيــــــدي

الشحمي
 اIـؤسـسـة االسـتـشـفـائـيـة
 اIـــتـــخــصـــصــة األمـــيــر

عبد القادر
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اIلحق األول (تابع)اIلحق األول (تابع)

اIنطقة اIنطقة 1الواليةالوالية
سنة واحدةسنة واحدة

اIنطقة اIنطقة 2
سنة واحدةسنة واحدة

اIنطقة اIنطقة 3
سنة واحدةسنة واحدة

اIنطقة اIنطقة 4
سنة واحدةسنة واحدة

وهران (تابع)

البيض

إيليزي

برج بوعريريج

بومرداس

الطارف

تندوف

الــــــــقــــــــطــــــــاع الــــــــصـــــــــحي
إليليزي

القطاع الصحي جلانت

الــــــــقــــــــطــــــــاع الــــــــصـــــــــحي
لتندوف

الـــــــــقــــــــطـــــــــاع الــــــــصـــــــــحي
للبيض

الـــــــــقــــــــطـــــــــاع الــــــــصـــــــــحي
لـألبـــــــــيـض ســــــــــيـــــــــدي

الشيخ

القطاع الصحي جملانة
الـقـطاع الـصـحي لرأس

الوادي

الـــــــــقــــــــطـــــــــاع الــــــــصـــــــــحي
للذرعان

الـــــــــقــــــــطـــــــــاع الــــــــصـــــــــحي
لبوحجار

الــقــطــاع الــصــحي بــرج
بوعريريج

الـقطـاع الـصـحـي لـبرج
منايل

القطاع الصحي لدلس

القطاع الصحي للقالة
الــــــــقــــــــطــــــــاع الــــــــصـــــــــحي

للطارف

عيادة طب العيون
اIؤسسـة االستشـفائية
اIتخصصة كنستال
الــــــــقــــــــطــــــــاع الــــــــصـــــــــحي

لوهران "شرقا"
الــــــــقــــــــطــــــــاع الــــــــصـــــــــحي

لوهران "غربا"
الــــــــقــــــــطــــــــاع الــــــــصـــــــــحي

ألرزيو
Xالـقـطــاع الـصــحي لـعـ

الترك
الــــــــقــــــــطــــــــاع الــــــــصـــــــــحي

للسانية

الــــــــقــــــــطــــــــاع الــــــــصـــــــــحي
لبومرداس
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اIلحق األول (تابع)اIلحق األول (تابع)

اIنطقة اIنطقة 1الواليةالوالية
سنة واحدةسنة واحدة

اIنطقة اIنطقة 2
سنة واحدةسنة واحدة

اIنطقة اIنطقة 3
سنة واحدةسنة واحدة

اIنطقة اIنطقة 4
سنة واحدةسنة واحدة

تيسمسيلت

الوادي

خنشلة

سوق أهراس

تيبازة

ميلة

عX الدفلى

الـــــــــقــــــــطـــــــــاع الــــــــصـــــــــحي
لتيسمسيلت

الـقطـاع الصـحي لـثنـية
األحد

الـقـطــاع الـصـحي لـبـرج
بونعامة

الـــــــــقــــــــطـــــــــاع الــــــــصـــــــــحي
للوادي

الـــــــــقــــــــطـــــــــاع الــــــــصـــــــــحي
للمغير

الـــــــــقــــــــطـــــــــاع الــــــــصـــــــــحي
خلنشلة

الـــــــــقــــــــطـــــــــاع الــــــــصـــــــــحي
لقايس

الـــــــــقــــــــطـــــــــاع الــــــــصـــــــــحي
لشرشار

القطـاع الصـحي لسوق
أهراس

الـــــــــقــــــــطـــــــــاع الــــــــصـــــــــحي
لسدراتة

الـــــــــقــــــــطـــــــــاع الــــــــصـــــــــحي
لفرجيوه

القطاع الصحي Iليانة
الـــــــــقــــــــطـــــــــاع الــــــــصـــــــــحي

للعطاف

الـــــــــقــــــــــطـــــــــاع الـــــــــصــــــــــحي
لقوراية

اIـؤسـسـة االسـتـشـفـائـية
اIتخصصة لألمراض
الـــــــــعـــــــــقـــــــــلـــــــــيـــــــــة وادي

العثمانية
القطاع الصحي Iيلة

الـــــــــقــــــــــطـــــــــاع الـــــــــصــــــــــحي
لشلغوم العيد

Xالــقــطـــاع الــصــحي لــعــ
الدفلى

الـــــــــقــــــــــطـــــــــاع الـــــــــصــــــــــحي
خلميس مليانة

الــــــــقــــــــطــــــــاع الــــــــصـــــــــحي
لتيبازة

الــــــــقــــــــطــــــــاع الــــــــصـــــــــحي
لشرشال

الــــــــقــــــــطــــــــاع الــــــــصـــــــــحي
للقليعة
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اIلحق األول (تابع)اIلحق األول (تابع)

اIنطقة اIنطقة 1الواليةالوالية
سنة واحدةسنة واحدة

اIنطقة اIنطقة 2
سنة واحدةسنة واحدة

اIنطقة اIنطقة 3
سنة واحدةسنة واحدة

اIنطقة اIنطقة 4
سنة واحدةسنة واحدة

النعامة

Xع
تيموشنت

غرداية

غليزان

الــــــــقــــــــطــــــــاع الــــــــصـــــــــحي
للمنيعة

الـــــــــقــــــــطـــــــــاع الــــــــصـــــــــحي
للنعامة ( مشرية)

Xالــقـطــاع الــصـحي لــعـ
الصفراء

الـــــــــقــــــــطـــــــــاع الــــــــصـــــــــحي
لغرداية

الـــــــــقــــــــطـــــــــاع الــــــــصـــــــــحي
للقرارة

الـــــــــقــــــــطـــــــــاع الــــــــصـــــــــحي
Iتليلي

الـقطـاع الـصـحي حلـمام
بوحجر

الـقطـاع الـصـحي لـبـني
صاف

الــــــــقــــــــطــــــــاع الــــــــصـــــــــحي
لغليزان

القـطاع الـصحي لوادي
رهيو

القطاع الصحي Iزونة

اIؤسسة االستشفائية
 لعX تيموشنت

Xالـقـطــاع الـصــحي لـعـ
تيموشنت

- و�قتـضى اIرسـوم الرئاسي رقم 06 - 175 اIؤرخ
في  26 ربـــيع الـــثـــاني عــام  1427 اIــوافق  24 مــايـــو ســنــة

rرئيس احلكومة Xتضمن تعيI2006 وا 

- و�ـقـتــضى اIـرســوم الـرئـاسي رقم 06-176 اIـؤرخ
في  27 ربـــيع الـــثـــاني عــام  1427 اIــوافق  25 مــايـــو ســنــة

rأعضاء احلكومة Xتضمن تعيI2006وا 

- و�ــــقــــتــــضى اIــــرســــوم الــــتــــنــــفــــيــــذي رقم 96 - 259
اIـؤرخ في  13 ربــيـع األول عـام  1417 اIـوافق  29 يــولــيـو
سـنة 1996 واIـتـضمن إنـشـاء جلنـة وطـنيـة حلـمايـة الـعائـلة

rوترقيتها

- و�قتـضى اIرسوم التـنفيذي رقم  97 - 98 اIؤرخ
في  21 ذي الـــقــــعـــدة عـــام  1417 اIــــوافق  29 مــــارس ســــنـــة

rتضمن إنشاء مجلس وطني للمرأةI1997 وا

مـرسـوم تنـفـيذي رقم مـرسـوم تنـفـيذي رقم 06 -  - 421 مؤر مؤرّخ في أوخ في أوّل ذي الـقـعدةل ذي الـقـعدة
عام عام 1427 اIوافـق  اIوافـق 22   نوفـمبـر  نوفـمبـر  سنة  سنة r2006 يـتضمr يـتضمّن

إنشا ء    مجلس      وطني    لألسرة       واIرأة.إنشا ء    مجلس      وطني    لألسرة       واIرأة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

rإنّ رئيس احلكومة
- بناء على تقرير الوزير اIكلّف باألسرة وقضايا

rرأةIا
- وبــنـــاء عــلى الـــدســتـــورr ال ســيـــمــا اIـــادتــان 85 - 4

rو125 (الفقرة 2) منه
- و�ــــقـــــتــــضى الــــقــــانــــون رقم 84 - 11 اIــــؤرخ في 9
رمـــــــضـــــــان عــــــام  1404 اIــــــــوافق  9 يـــــــونـــــــيـــــــو ســـــــنــــــة1984

rتممIعدل واIا rتضمن قانون األسرةIوا
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 85 - 05 اIــؤرخ في 26
جــمــادى األولى عـام  1405 اIـوافق  16 فــبـرايــر ســنـة 1985

rتممIعدل واIا rتعلق بحماية الصحة وترقيتهاIوا



اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 75 20
5 ذو القعدة  عام  ذو القعدة  عام 1427 هـ هـ
26 نوفمبر  سنة نوفمبر  سنة 2006  م م

rثل عن وزارة الفالحة والتنمية الريفية� -
- �ــــــثل عـن وزارة الــــــصـــــــحــــــة والــــــســـــــكــــــان وإصالح

rستشفياتIا
rثل عن وزارة الثقافة� -
rثل عن وزارة االتصال� -

rثل عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي� -
rXهنيIثل عن وزارة التكوين والتعليم ا� -
rثل عن وزارة العمل والضمان االجتماعي� -

rثل عن وزارة التشغيل والتضامن الوطني� -
rثل عن وزارة الشباب والرياضة� -

- �ثل عن وزارة اIـؤسسـات الـصغـيرة واIـتوسـطة
rوالصناعة التقليدية

- �ثلX (2) عن الوزير اIـنتدب لدى وزير الصحة
و السكـان وإصالح اIسـتشـفيات اIـكلف بـاألسرة وقـضايا

rرأةIا
- �ــــــثـل عـن احملــــــافــــــظــــــة الــــــعــــــامــــــة لــــــلـــــــتــــــخــــــطــــــيط 

rواالستشراف
rثل عن الديوان الوطني لإلحصائيات� -

- �ـثل عـن الـلـجــنـة الــوطـنــيـة االســتـشــاريـة حلــمـايـة
rحقوق اإلنسان وترقيتها

rثل عن اجمللس اإلسالمي األعلى� -
rثل عن اجمللس الوطني االقتصادي واالجتماعي� -
- �ـــثل  عن الـــديـــوان الـــوطـــنـي Iـــكـــافـــحـــة اخملــدرات

rوإدمانها
rثل عن الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب� -

rثل عن وكالة التنمية االجتماعية� -
- �ـــثل عن الـــوكـــالــة الـــوطـــنــيـــة لـــتــســـيـــيــر الـــقــرض

rصغرIا
- أربـــعــة (4) أســـاتــذة جـــامـــعـــيــX يـــخـــتـــارون بــحـــكم
كــفــاءتــهـم وخــبــرتــهم في اجملــاالت اIــرتــبــطــة �ــهــام اجملــلس
rكلف بالتعليم العالي والبحث العلميIيعينهم الوزير ا
- ســتــة (6) بــاحــثــX خــبــراء في  اجملــاالت اIــرتــبــطـة
�ــهــام اجملـلـسr �ـثــلــون هـيــئــات ومـراكــز وطــنــيـة لــلــبـحث
العلـمي يعيـنهم الوزيـر اIكلف بـالتعـليم العـالي والبحث

rالعلمي
- عـشرة (10) �ـثـلـX عن اجلـمـعـيـات الـوطـنـية الـتي

تنشط في مجال ترقية األسرة و اIرأة.
يــــعــــX �ــــثــــلــــو الــــهــــيــــئــــات واإلدارات واIــــؤســــســـات
الـعــمـومــيـة اIــذكـورون أعاله مـن بـX اإلطــارات الـســامـيـة

للدولة.

يـرسـم  ما يأتي : يـرسـم  ما يأتي : 

اIــاداIــادّة األولـىة األولـى : يـنــشـأr لـدى الـوزيـر اIـكـلف بـاألسـرة
و قضـايـا اIرأةr مـجـلس وطني لألسـرة واIـرأةr يدعى في

صلب النص "اجمللس".

اIـــاداIـــادّة ة 2 :  اجملـــلس جـــهـــاز  اســـتـــشـــاري يـــتـــولى إبـــداء
الرأي وضمان التـشاور واحلوار والتنسيق والتقييم في

كل األنشطة واألعمال اIتعلقة باألسرة واIرأة.

اIـاداIـادّة ة 3 :  يكلف اجمللسr السيما �ا يأتي: : 
- اIـــســـاهـــمـــة في إعـــداد الـــبـــرامج الـــعـــمـــلـــيـــة طـــبـــقـــا

 rرأةIلسياسة السلطات العمومية جتاه األسرة و ا
- اIــســـاهــمــة و/أو الـــقــيــام بـــالــبــحـــوث والــدراســات

rرأةIتعلقة باألسرة واIا
- تـقــد® الـتــوصــيـا ت بــخـصــوص كل الــتـدابــيـر ذات
الــطــابع الــقــانـونـي واالقـتــصــادي واالجــتــمــاعي والــثـقــافي

rرأةIالرامية إلى ترقية األسرة وا
- إبـداء الرأي حـول مـشاريع الـنصـوص الـتشـريعـية

rرأةIتعلقة باألسرة واIوالتنظيمية ا
- الـعـمـل عـلى جـمع اIـعـلـومـات واIـعـطـيـات اIـتـعـلـقـة
بـاألسرة واIـرأة ومعاجلـتهـا واستـغاللهـا قصـد تعـزيز بنك

rرتبط بهاIعطيات اIا
- تــنــظــيم اIــلـتــقــيــات والــنـدوات واأليــام الــدراســيـة
حـــــول اIـــــواضـــــيـع اIــــتـــــعـــــلـــــقـــــة بـــــاألســـــرة و اIـــــرأة ونـــــشــــر

rتعلقة �جال نشاطهIنشورات اIا
- الـــــعــــــمل عــــــلى تـــــبــــــادل األفـــــكــــــار والـــــتــــــجـــــارب مع
اIـنظمات والهـيئات الدوليـة واإلقليميـة التي لها أهداف

rاثلة�
- دراسـة كل مـسألـة ذات عالقـة �ـيدان نـشـاطه بـناء

rرأةIكلف باألسرة وقضايا اIعلى طلب من الوزير ا
- إعـداد تـقاريـر دوريـة حـول وضعـيـة األسـرة واIرأة

وإرسالها إلى الوزير اIكلف باألسرة وقضايا اIرأة.

اIـاداIـادّة ة 4  : : يحدد مقر اجمللس �دينة اجلزائر.

:Xـادّة ة 5  : : يتكون اجمللس من األعضاء اآلتIـاداIا
rثل عن وزارة الداخلية واجلماعات احمللية� -

rثل عن وزارة الشؤون اخلارجية� -
rثل عن وزارة العدل� -
rاليةIثل عن وزارة ا� -

rثل عن وزارة الشؤون الدينية واألوقاف� -
rثل عن وزارة التربية الوطنية�  -
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و�ـــكـــنهr عـــنـــد  احلـــاجـــةr أن يـــجــتـــمـع في دورة غـــيــر
عادية بناء عـلى طلب من الوزير اIكلف باألسرة وقضايا

اIرأة أومن رئيسه أو من ثلثي (3/2 ) أعضائه.

اIــاداIــادّة ة 14 : : التــصـح اجــتـــمــاعـــات اجملـــلس إالّ بــحـــضــور
ثـلـثي (3/2) أعــضــائه. وإذا لم يـكــتــمل الـنــصــاب يـســتـدعى
اجملــلـس مــجــددا فـي الــثــمـــانــيــة (8) أيــام اIــوالــيـــة لــتــاريخ
االجتـماع األول ويـجـتمع  حـينـئذ مـهـما يـكن عدد األعـضاء

احلاضرين.

اIـاداIـادّة ة 15 : : يــتــخـذ اجملــلس قــراراته بـأغــلــبـيــة أصـوات
األعـضــاء احلــاضــرينr وفي حــالــة تــســاوي األصــوات يــكـون

صوت الرئيس مرجحا.
تـكـون اجـتـمــاعـات اجملـلس مـوضـوع  مـحـاضـر تـسـجل
في ســـجل خـــاص مـــرقم ومـــؤشـــر عــلـــيه مـن طــرف رئـــيس

اجمللس.
اIـاداIـادّة ة 16 : : تـضـمن مـصــالح الـوزارة اIـكـلـفـة بـاألسـرة

وقضايا اIرأة أمانة اجمللس.

اIـاداIـادّة ة 17 : : يـتـلـقى اجملــلس من الـهـيــئـات واIـؤسـسـات
واإلدارات واجلــمــعــيــات اIـــعــنــيــة اIــعــلـــومــات والــتــقــاريــر

واIعطيات الضرورية ألداء مهامه.

اIــاداIــادّة ة 18 : : يـــعـــد اجملـــلس نـــظـــامه الـــداخـــلـي ويـــصــادق
عـــلــيـه ويــوافق عـــلــيـه الــوزيـــر اIــكـــلف بــاألســـرة وقــضـــايــا

اIرأة.

اIـاداIـادّة ة 19 : : يـعـد اجملـلس تـقـريـرا سـنـويـا عن نـشـاطـاته
ويـبـلـغه إلى الـوزير اIـكـلف بـاألسـرة وقضـايـا اIـرأة الذي

يعرضه على رئيس احلكومة.

اIــاداIــادّة ة  20 : : تــــســـجل نـــفــــقـــات ســـيـــراجملـــلـس بـــعـــنـــوان
ميزانية الوزارة اIكلفة باألسرة وقضايا اIرأة.

rـرسـومIـادّة 21 : : تـلــغى كل األحــكـام اخملــالـفــة لـهــذا اIـاداIا
السـيــمــا اIـرســوم الــتـنــفــيـذي رقم  96 -259 اIـؤرخ في 13
ربــــيـع األول عــــام  1417 اIــــوافق  29 يـــــولــــيـــــو ســــنــــة 1996
واIـــــرســــوم الـــــتـــــنـــــفــــيـــــذي رقم 97 - 98 اIـــــؤرخ في  21 ذي
الــــــــقـــــــعـــــــدة عـــــــام  1417 اIــــــــوافق  29 مــــــــارس ســـــــنـــــــة 1997

واIذكوران أعاله.

22 : : يــــــنــــــــشــــــر هــــــذا اIـــــرســــــوم فـي اجلــــــريـــــدة اIـــــاداIـــــادّة ة 
الـــرّســـمــــيّـــة لـــلـــجـــمــــــهـــوريّـــة اجلـــــزائـــريّـــة الـــدّ�ـــقـــراطـــيّـــة

الشّعبيّة.

حـرّر باجلـزائـر في أوّل ذي القـعـدة عام 1427 اIـوافق
22 نوفمبر سنة 2006.      

عبد عبد العزيز بلخادمالعزيز بلخادم

اIـــــاداIـــــادّة ة 6 : : �ــــكن اجملــــلسr طــــبـــقــــا جلـــدول أعــــمـــالهr أن
يـســتـعــX بـكل شــخص طــبـيــعي أو اعــتـبــاري من شـأنه أن

يساعده في أشغاله.

اIــاداIــادّة ة 7 : : يــعـــX الــوزيـــر اIــكـــلف بــاألســـرة وقــضـــايــا
rـادة 5 أعالهIــذكـورين في اIـرأة بــقـرار أعـضــاء اجملـلس اIا
Xبـنـاء على اقـتـراح من الـسـلـطـات والـتـنظـيـمـات الـتـابـع

لها Iدة ثالث (3) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.  
وفي حـالــة انـقـطـاع عـضـويــة أحـد أعـضـاء اجملـلس يـتم
اســتـخـالفه حـسب األشــكــال نـفــسـهــا لــلـفــتـرة اIــتــبـقــيـة من

العهدة.
تـنــتـهي عـضــويـة األعـضــاء اIـعـيــنـX بـحـكـم وظـائـفـهم

بانتهاء هذه األخيرة.

8 : يـــعـــX رئـــيـس اجملـــلس بـــقـــرار من الـــوزيـــر اIــاداIــادّة ة 
اIكلف باألسرة وقضايا اIرأة.

وتنهى مهامه حسب األشكال نفسها.
Xيـساعد رئـيس اجمللس نـائب رئيس ينـتخب من ب

أعضاء اجمللس.

اIادّة 9 : يضم اجمللس األجهزة اآلتية:
rاجلمعية العامة -

rالرئيس -
rكتبIا -
rاللجان -
- األمانة.

يـحـدد الــنـظـام الــداخـلي لـلــمـجـلس كــيـفـيـات تــطـبـيق
هذه اIادة.

اIــاداIــادّة ة 10 :  يــشـــكل اجملــلس جلــانــا دائـــمــةr الســيــمــا في
اجملاالت اآلتية :
rاألسرة -

- قضايا اIرأة.
 و�كنهr عند احلاجةr تشكيل جلان خاصة.

اIاداIادّة ة 11 : : تنتخب كل جلنة ضمنها رئيسا ومقررا.

12 : : تـكــلـف الـلــجــان الــدائــمــة بــدراســة وإعـداد اIـاداIـادّة ة 
اIـلفـات والتـقاريـر التي تـدخل في مجـال نشـاطهـا وتبدي
اآلراء واالقـــــتــــراحـــــات والــــتـــــوصــــيـــــات اIــــرتـــــبــــطـــــة بــــذلك

وتعرضها على اجمللس للمصادقة.

اIــاداIــادّة ة 13 : : يـــجــتـــمع اجملـــلـس بــدعـــوة من رئـــيـــسه في
دورة عادية مرتX في السنة.
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يرسم  ما يأتي يرسم  ما يأتي :
الفصل األولالفصل األول
أحكام عامةأحكام عامة

Xـادة األولى :  تنـشـــأ مـؤسســـة اسـتشـفـائيـــة بـعIـادة األولىاIا
أزالr واليــة ســطـــيفr تــخــضـع لــلــقــوانــX والـــتــنــظــيــمــات
اIعمول بـها وألحكام هذا اIـرسومr تدعى في صلب النص

" اIؤسسة ".

اIادة اIادة 2 :: اIـؤسسة االسـتشفائـية لعـX أزال مؤسسة
عـمــومـيـة ذات طـابع خـاص تـتــمـتع بـالـشـخــصـيـة اIـعـنـويـة

واالستقالل اIالي.
وتوضع  حتت وصاية الوزير اIكلف بالصحة.

الفصل الفصل الثاني الثاني 
 اIهام  اIهام 

اIــــادة اIــــادة 3 : : تــــكـــلّـف اIـــؤســــســـةr  فـي إطـــار الــــســـيــــاســـة
الوطنيـة للصحـة r بالتـكفل بصفـة متكـاملة باالحـتياجات
الـــصــحــيـــة لــســـكــان الــواليـــة الــتي تـــغــطـــيــهــا و كـــذا ســكــان

الواليات اجملاورة.

وبهذه الصفة r تتولى على اخلصوص اIهام اآلتية :
- ضـــــمـــــان نــــــشــــاطـــــات فـي مـــــيـــــادين الـــــتـــــشـــــخـــــيص
والــــفـــحص والـــعـالج والـــوقـــايـــة وإعـــادة الـــتـــأهــــيل الـــطـــبي
واالســـتـــشـــفـــاء وكـل نـــشـــاط يـــســـاهم في حـــمـــايـــة الـــصـــحـــة

rوترقيتها
- تـــطــــبـــيق بــــرامج الــــصـــحـــة الــــوطـــنــــيـــة واجلــــهـــويـــة

rواحمللية
- اIسـاهمـة في حمايـة احمليط وتـرقيـته في اIيادين
الـتابـعـة للـوقـايـة والنـظـافـة الصـحـية والـنـقـاوة ومكـافـحة

rاألضرار واآلفات االجتماعية
- اIــــشــــاركـــــة  في تـــــطــــويـــــر كل األعـــــمــــال واIـــــنــــاهج
والطرق واألدوات التي تـرمي إلى ترقية تسيير عصري

rاليةIادية واIواردها البشرية  واI وفعال
- ضـمـان الـنــشـاطـات اIـرتـبــطـة بـالـصــحـة اإلجنـابـيـة

r والتخطيط العائلي
- ضـمان تـنظـيم الـعالج اIتـخصّـص وبرمـجة تـقد�ه

rقصد التكفل ببعض األمراض
- اقــتــراح كل األعـمــال اIـتــعـلــقــة بـتــحـســX مـســتـوى

اIستخدمX و جتديد معارفهم  واIساهمة في ذلك. 

اIــادة اIــادة 4 : :  �ـــكـن أن تـــســتـــخـــدم اIـــؤســـســـة  كـــمـــيــدان
لـلـتـكـوين الـطـبي وشـبـه الـطبـي والـتـسـيـير االسـتـشـفـائي
عـــلى أســـاس اتـــفـــاقـــيـــات تـــبـــرم مع مـــؤســـســـات الــتـــعـــلـــيم

والتكوين.

مرسمرسـوم تنفيذي رقم وم تنفيذي رقم 06 -  - 422 مؤر مؤرّخ في أوخ في أوّل ذي القعدةل ذي القعدة
r2006 ــــــــــوافـق وافـق 22   ن نــــــــــــوفوفــــــــــمــــــــــــبــــــــــر ر  س ســــــــــــنــــــــــة ةIا Iع عــــــــــام ام 1427 ا 
rأزال Xعrأزال Xؤسـسة االسسة االسـتشتشـفائفائـية لية لـعIؤساء اIيـتضتضـمّن إنشن إنشـاء ا

والية سطيف وتنظيمها وسيرها.والية سطيف وتنظيمها وسيرها.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

rإنّ رئيس احلكومة

- بـناء على تـقرير وزيـر الصحـة والسكان و إصالح
rستشفياتIا

-  وبــنـــاء عــلى الـــدســتـــور r الســيـــمــا اIـــادتــان 85 -4
r و125 (الفقرة 2) منه

- و�قـتـضى األمر رقم 75 - 35 اIـؤرّخ في 17 ربـيع
الـثـاني عام 1395 اIـوافق 29 أبـريل سـنة 1975 واIـتـضمن

rتمّمIعدّل و اIا rاخملطط الوطني للمحاسبة

- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 85 - 05 اIــؤرّخ في 26
جـــمـــــادى األولى عـــام 1405 اIــــــوافــق 16 فـــبـــــرايــــر ســـنـــة
 1985واIـــتــعـــلـق بــحـــمـــايـــة الـــصـــحـــة و تــرقـــيـــتـــهـــاr اIـــعــدّل

rتمّمIوا

- و�ــــقـــتــــضى الــــقــــانـــون رقم 88-01  اIــــؤرخ في 22
جـــمـــادى األولى عـــام 1406 اIــوافق  12 يـــنـــايـــر ســـنـــة 1988
واIــتـضـمن الــقـانـون الـتـوجــيـهي لـلــمـؤسـسـات الــعـمـومـيـة

rال سيما الباب الثالث منه rاالقتصادية

- و�ـقـتـضى األمـر رقم 95 - 20 اIـؤرّخ في 19 صـفر
عـام 1416 اIـوافق 17 يـولـيـو سـنـة 1995 واIـتـعـلق �ـجـلس

rاحملاسبة

- و�ــــقــــتــــضى اIــــرســــوم رقم 71-215  اIــــؤرخ في 4
رجب عـام 1391 اIـوافق 25  غــشت سـنـة 1971 واIــتـضـمن

rعدّلIا rتنظيم الدروس الطبية

- و�ــــقـــتــــضـى اIـــرســــوم رقم 71-275 اIــــؤرّخ في 15
شـوال عام 1391 اIوافق 3 ديسـمبـر سنة 1971 واIـتضمن

rإحداث شهادة الدروس الطبية اخلاصة

- و�ــــقـــتــــضـى اIـــرســــوم رقم 74-200 اIــــؤرّخ في 14
رمـــــضــــــان عـــــام 1394 اIــــــوافق أول أكـــــتــــــوبـــــر ســـــنـــــة 1974

rتضمن إنشاء شهادة دكتور في العلوم الطبيةIوا

-  و�ـــــقـــــتـــــضـى اIـــــرســــــوم الـــــرئـــــاسـي رقـم 175-06
اIؤرخ فــي 26 ربيع الـثـاني  عام 1427 اIوافـــق 24 مـايو

 rرئيس احلكومة Xتضمن تعيIسنــة 2006  وا

- و�قتـضى اIرسـوم الرئاسي رقم 06- 176 اIؤرخ
في 27 ربـــيع الـــثـــانـي  عـــام 1427 اIــوافق 25 مـــايـــو ســـنـــة

rأعضاء احلكومة Xتضمن تعيI2006 وا
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- �ـــــثالن (2) عن اIـــــســـــتـــــخـــــدمـــــX يـــــنـــــتـــــخـــــبـــــهـــــمــــا
rنظراؤهما

- رئيس اجمللس الطبي للمؤسسة.

يــشـــارك اIــديـــر الــعـــام لــلـــمــؤســـســة فـي اجــتـــمــاعــات
مجلس اإلدارة بصوت استشاري و يتولى أمانته.

�ــكن مــجــلس اإلدارة أن يــســتــعــX  بــكل شــخص من
شأنه أن يساعده في أشغاله.

اIـادة اIـادة 9 :: يـعـيّن أعـضـاء مـجـلس اإلدارة لـعـهـدة مـدتـهـا
ثالث (3) ســــنـــوات قــــابـــلــــة لــــلـــتــــجـــديــــد �ـــوجـب قـــرار من
الوزير اIـكلف بـالصحـة  بنـاء على اقتـراح من السـلطات

التابعX لها.
وفي حـالـة انـقــطـاع عـهـدة أحـد األعــضـاءr يـعـX عـضـو
جـديــدr حـسب األشـكـال نــفـسـهـاr لــيـخـلـفه إلى غــايـة انـتـهـاء

العهدة.
 تــنــتــهي عــهـــدة األعــضــاء اIــعــيــنــX بــحــكم وظــائــفــهم

بانتهاء هذه األخيرة.

اIادة اIادة 10 : : يتداول مجلس اإلدارة فيما يأتي : 
rالسياسة العامة للمؤسسة -

- اIـشاريع السنـوية واIتـعددة السنـوات اIنصوص
rرسومIادة 6 من هذا اIعليها في ا

- احلـــســــابـــات الــــتـــقــــديـــريــــة لإليـــرادات والــــنـــفــــقـــات
وعــمـــلــيــات االســتــثــمــار واقــتـــنــاء اIــنــقــوالت والــعــقــارات
وعــــقــــود اإليــــجــــار والـــتــــصــــرف فــــيــــهـــا  وقــــبــــول الــــهــــبـــات

rوالوصايا أو رفضها
rؤسسةIمشروع ميزانية ا -

- مخـططات تـوظيف اIسـتخدمـX و تكويـنهم وكذا
rاألجور والتعويضات

 rالنظام الداخلي للمؤسسة و تنظيمها -
- االتـــفـــاقـــيـــات واالتــفـــاقـــات والـــعـــقــود والـــصـــفـــقــات

rرسومIادة 5 من هذا اIنصوص عليها في اIا
r اقتراحات إنشاء مصالح وإلغائها -

r القروض -
rنصرمةIالية اIالي للسنة اIالتسيير ا -

- احلصائل  وتقرير النشاط.
يــدرس مــجــلس اإلدارة كل اIــسـائـــل الـتـي يـعــرضــهـا
عـــلـــيه الـــوزيـــر الـــوصي أو اIـــديـــــر الـــعـــــام لـــلـــمـــؤســـســــة.

ويصــادق على نظامه الداخلي خالل دورته األولى.
يــتــداول مــجــلـس اإلدارة مــرة في الــســنــة عــلى األقل
XــرتــفــقــIــؤســســة فــيــمــا يــخص حــقــوق اIحــول ســيــاســة ا

ونوعية االستقبال والتكفل باIرضى.

اIـادة اIـادة 5 :   :  �ـكن اIـؤســسـةr لـتـأديـة مـهـامـهـا و تـطـويـر
نـشــاطـاتـهـاr إبـرام كل صـفـقـة أو اتـفـاقـيـة أو عـقـد أو اتـفـاق

مع كل هيئة عمومية أو خاصة وطنية أو أجنبية.

اIــــادة اIــــادة 6 : : يـتــعـX عـــلى اIــؤسـسـة إعــــداد وتــــنــفـيـذ
ما يأتي :

- مشـروع مـؤسسـة يـحدّد األهـداف الـعامـة الـسنـوية
rتـعـددة السـنـوات واستـراتـيـجيـات تـطويـر نـشاطـاتـهاIوا
السـيـمـا في مـيـادين الـعالج والـتـكـوين والـبـحث واIـسـعى
االجــــتـــمــــاعي واالتــــصـــال الــــداخـــلـي واخلـــارجي وتــــســـيــــيـــر

rمنظومة اإلعالم
- مشروع نوعية.

rوجوبا rنـصوص علـيهمـا أعالهIشروعـان اIينـدرج ا
في إطار سياسات الصحة والتكوين اIقررة.

تبرم عقود أهـداف مع السلطات الصحية والتكوين
اIعنية.

الفصل الفصل  الثالث الثالث
 التنظيم والسير التنظيم والسير

اIـادة اIـادة 7 : : يـســيـر اIــؤسـســة  مـجــلس إدارة و يـديــرهـا
مدير عام يساعده في �ارسة مهامه  مجلس طبي.

القسم األول القسم األول 
مجلس اإلدارةمجلس اإلدارة

اIـــــادة اIـــــادة  8 ::  يــــــضـم مــــــجـــــــلس اإلدارة األعـــــــضــــــاء اآلتي
ذكرهم  : 

rرئيسا rكلف بالصحةIثل عن الوزير ا� -
- �ــــثل عـن الــــوزيــــر اIــــكـــــلف بــــالــــتـــــعــــلــــيـم الــــعــــالي

rوالبحث العلمي
rاليةIكلف باIثل عن الوزير ا� -
rثل عن التأمينات االقتصادية� -

rثل عن هيئات الضمان االجتماعي� -
rثل عن اجمللس الشعبي الوالئي� -

- �ـــثل عن اجملــلـس الــشــعــبي الـــبــلــدي لــبـــلــديــة مــقــر
rؤسسةIا

- �ــثالن (2) عن جـــمــعـــيـــات اIــرتـــفـــقــX يـــعـــيّــنـــهـــمــا
الـــوزيــر اIــكـــلف بــالـــصــحــة مـن ضــمن اجلـــمــعــيـــات األكــثــر

rتمثيال
rينتخبه نظراؤه Xالطبي XستخدمIثل عن ا� -
- �ـثـل عن اIــسـتــخــدمــX شــبه الــطـبــيــX يــنــتــخـبه

rنظراؤه
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و يــــتـــــولى تــــســــيــــيــــر اIـــــؤســــســــة في إطــــار احــــتــــرام
التشريع والتنظيم اIعمول بهما.

ويقومr  بهذه الصفةr �ا يأتي :
- يــعــد بــرامج الــنـشــاطــات و يــعــرضــهــا عـلـى مـجــلس

rاإلدارة
- يــتــصـرف بــاسم اIــؤســسـة و �ــثــلــهـا أمــام الــعــدالـة

rدنيةIوفي جميع أعمال احلياة ا
rXستخدمIارس السلطة السلمية على جميع ا� -
 - يوظف اIستخـدمX اخلاضعX لسـلطته ويعيّنهم
 ويـنـهي مــهـامـهمr بـاســتـثـنـاء اIــسـتـخـدمـX الــذين تـتـقـرّر

rطريقة أخرى لتعيينهم
rيعدّ احلسابات التقديرية لإليرادات والنفقات  -

r ؤسسةIيعدّ مشروع ميزانية ا -
r يعدّ حصيلة النتائج وحساباتها  -

- يـــــبــــرم كـل الـــــصـــــفـــــقـــــات واالتـــــفـــــاقـــــات والـــــعـــــقــــود
rواالتفاقيات

- يــــعـــدّ مــــشـــروعـي  الـــتــــنـــظــــيم والــــنـــظــــام الــــداخـــلي
rللمؤسسة

- يعـدrّ في نهايـة كل سنة مـاليةr تـقريرا سـنويا عن
الـــنــشـــاطـــات مـــرفــقـــا بـــجـــداول حــســـابـــات الـــنــتـــائج الـــتي

يرسلها إلى السلطات اIعنية.

اIـادةاIـادة 18 : يـحـدّد تــنـظـيم اIـؤســسـة �ـوجب قـرار من
الوزير اIكلف بالصحة. 

القسم القسم الثالثالثالث
اجمللس الطبياجمللس الطبي

اIـادة اIـادة 19 :  :  يـكـلف اجملـلس الـطـبي بـإبـداء رأيه بـشـأن
ما يأتي :

r ؤسسةIبرامج الصحة التي تتكفل بها ا  -
rتعلقة بالتجهيزات الطبيةIمشاريع البرامج ا -

rإنشاء مصالح أو إلغائها -
rبرامج التظاهرات العلمية والتقنية -

rاتفاقيات التكوين والبحث في مجال الصحة -
- بــرامج ومـــشــاريع الــبـــحث واIــؤســـســة واالتــصــال

rوالنوعية
rتنظيم أشغال البحث و تقييمها -

rبرامج التكوين -
rتقييم نشاطات العالج والتكوين والبحث -

- كل مسألة يعرضها عليه اIدير العام.

اIــادة اIــادة 11 : : يـــجــتـــمع مـــجــلس اإلدارة فـي دورة عــاديــة
مرة واحدة كل ستة (6) أشهر.

و �ـكــنه أن يـجـتـمـع في دورة غـيـر عـاديــة بـنـاء عـلى
استدعاء من رئيسه أو بطلب من ثلثي (3/2) أعضائه. 

اIــــــــادة اIــــــــادة 12 :  : ال تــــــــصـح مـــــــداوالت مــــــــجــــــــلس اإلدارة إال
rبــأغـلـبـيـة األعـضــاء احلـاضـرين . و إذا لم يـكــتـمل الـنـصـاب
يـسـتـدعى اجملـلس ثـانــيـة خالل الـثـمـانـيـة (8) أيـام اIـوالـيـة
و�ـكن أن يـتـداول أعـضـاؤه احلـاضـرون حـيـنـئـذ مـهـمـا يـكن

عددهم.
تــتــخــذ قــرارات اجملــلس بـــأغــلــبــيــة أصــوات األعــضــاء
احلـاضرين. وفي حـالة تسـاوي عدد األصوات  يـكون صوت

الرئيس مرجحا.
تـدوّن مداوالت مـجلس اإلدارة في مـحـاضر وتـسجل
فـي ســجـل خـــاص مـــرقم ومـــؤشـــر عـــلــيـهr يـــوقّـــعــهـــا رئـــيس

اجللسة وأمينها.

اIــــادة اIــــادة 13 : :  تــــعـــــرض مــــداوالت مــــجــــلس اإلدارة عــــلى
مـوافـقــة الـســلـطـة الــوصـيـة خـالل الـثـمــانـيـة (8) أيـام الـتي

تلي االجتماع.
Xوتـكون مـداوالت مجـلس اإلدارة  نـافذة في الـثالث
(30) يوما ابتداء من اسـتالمها من السلـطة الوصية ما لم

يبلّغ اعتراض صريح خالل هذا األجل.

اIادة اIادة 14 : : يحدّد رئـيس مجلس اإلدارة جـدول أعمال
كل اجتـماع بـناء على اقـتراح من اIـدير العـام و يبلّغ إلى
كل عـضـو قـبل خـمـسـة عـشـر (15) يـومـا من الـتـاريخ احملـدّد

لكل دورة.
 و�ـكن تـقـلــيص هـذا األجل بـالـنـســبـة لـلـدورات غـيـر

العادية دون أن يقل عن ثمانية (8) أيام.

القسم القسم الثانيالثاني
اIدير العاماIدير العام

اIــادة اIــادة 15: يـــعـــيّن اIـــديــر الـــعـــام لـــلــمـــؤســـســة �ـــوجب
مرسوم رئاسي.

 وتنهى مهامه حسب األشكال نفسها.

اIـادة اIـادة 16 : : يـسـاعـد اIـديـر الـعـام لـلـمـؤسـسـة أمـX عام
ومـــديـــرون يـــعـــيّـــنـــون �ـــوجب قـــرار من الـــوزيـــر اIـــكـــلف

بالصحة.

اIــادة اIــادة 17 : : يـــكــلـف اIــديـــر الـــعــام بـــتــحـــقـــيق األهــداف
اIـنــوطـة بــاIـؤســسـة و يــسـهــر عـلـى تـنــفـيــذ الـبــرامج الـتي

يحددها مجلس اإلدارة.
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اIـادة اIـادة 23 :: يــعــد اIـديــر الــعــام الـبــيــانــات الـتــقــديــريـة
الــسـنــويــة إليــرادات و نــفـقــات اIــؤســســة و يـعــرضــهــا بــعـد
مــداولـــة مـــجــلس اإلدارة عـــلى الـــوزيـــر اIــكّـــلف بـــالــصـــحــة
لـــيــوافق عـــلــيـــهــا حـــسب الــشـــروط اIــنـــصــوص عـــلــيـــهــا في

التنظيم اIعمول به.

اIـادة اIـادة 24 :: تــمـسك حــسـابـات اIــؤسـســة طـبـقــا ألحـكـام
األمــــــــر رقم 75 - 35 اIــــــــؤرّخ في 29 أبـــــــــريل ســــــــنــــــــة 1975
واIـذكور أعالهr ويسـند مسك احملـاسبة إلى عـون محاسب

يعيّنه الوزير اIكلف باIالية.

اIادة اIادة 25 : : يعـيّن الوزيـر اIكـلف باIـاليـة باالشـتراك
مع الــوزيـر اIــكــلف بــالـصــحــة مـحــافــظـا لــلــحـســابــات لـدى

اIؤسسة.

اIــادة اIــادة 26 : : تـــرسل حـــصـــيـــلـــة وحـــســـابـــات االســـتـــغالل
مـــرفــقــة بــالــتــقــريـــر الــســنــوي عن الــنـــشــاط إلى الــســلــطــة
الــوصـيـة طـبــقـا لـلـشــروط اIـنـصـوص عــلـيـهـا في الــتـنـظـيم

اIعمول به.

27 : تـــخـــضع اIــــؤســـســـة  لـــلـــرقــــابـــة الـــبـــعـــديـــة اIــادة اIــادة 
لألجـــهـــــزة اIــــؤهـــلــة طـــــبـــقــا لـــلــــقــوانـــX و الــتـــنـــظــيـــمــات

اIعمول بها.

الفصل الفصل اخلامساخلامس

أحكام أحكام خاصةخاصة

اIـادة اIـادة 28 : تــزوّد الــدولــة اIــؤسـســةr لــبــلـوغ أهــدافــهـا
فـي إطــــار الـــــنـــــشـــــــاطـــــات اIـــــنــــــــوطـــــة بـــــهـــــاr بـــــالـــــوســـــائل
الـضـروريـة لـتـأديـة مـهـامـهـا وفق األحـكـام الـتـنـظـيـميـة في

هذا اجملال.

rعــــنــــد احلــــاجــــة rــــادة 29 : تــــوضّح نـــــصــــوص الحــــقــــةIــــادة اIا
كيفيات تطبيق أحكام هذا اIرسوم.

30 : يــــــنــــــشــــــــر هــــــذا اIـــــرســــــوم فـي اجلــــــريـــــدة اIـــــادة اIـــــادة 
الـــرّســـمـــــيّـــة لـــلـــجـــمــــهـــوريّـــة اجلـــــزائـــريّـــة الـــدّ�ـــقـــراطــــيـــة

الشّعبيّة.

حـرّر باجلـزائـر في أوّل ذي القـعـدة عام 1427 اIـوافق
22 نوفمبر سنة 2006.      

عبد العزيز بلخادمعبد العزيز بلخادم

يـعـد اجملـلس الـطـبي نـظـامه الـداخـلي و يـصـادق علـيه
خالل دورته األولى.

اIادة اIادة 20 : :  يضم اجمللس الطبي :
rصالح الطبيةIمسؤولي ا -

rسؤول عن الصيدليةIالصيدلي ا -
rدير العامIجراح أسنان يعيّنه ا -

- شـبـه طـبـي يـنــتــخــبه نــظــراؤه من أعــلى رتــبـة في
.Xسلك شبه الطبي

 يـنــتـخب اجملـلس الـطــبي من ضـمن أعــضـائه رئـيـسـا
ونـائب رئـيس.  وحتـدد عـهـدة أعـضـاء اجمللـس �دة ثالث(3)

سنوات قابلة للتجديد.

�ــكن اجملــلس الـطــبي أن يــســتــعـX بــكــل شــخــصــيـــة
علميــة أو خبـيــر �كنــه أن يفيــده في أشغالــه بالنظــر

إلى كفاءاته.

اIادة اIادة 21 : : يـجتمع اجملـلس الطبي بـناء على اسـتدعاء
من رئيسه في دورة عادية مرة واحدة كل شهرين.

 و�ــكـنه االجــتـمــاع في دورة غــيـر عــاديــة بـطــلب إمـا
من رئــــــيــــــسـه و إمــــــا مـن أغـــــلــــــبــــــيــــــة أعــــــضــــــائـه و إمــــــا من

اIديرالعام للمؤسسة.
الفصل الفصل الرابعالرابع
أحكام ماليةأحكام مالية

اIادة اIادة 22 : : تشتمل ميزانية اIؤسسة على ما يأتي :

-  في باب اإليرادات-  في باب اإليرادات :
rإعانات الدولة -

rإعانات اجلماعات احمللية -
- اإليــــرادات الــــنـــــاجتــــة عـن الــــتــــعـــــاقــــد مع هـــــيــــئــــات

rالضمان االجتماعي
 rالتخصيصات االستثنائية -

rرتبطة بنشاطهاIاألموال اخلاصة ا -
- تـــســـديــــدات الـــتـــأمـــيـــنـــات االقــــتـــصـــاديـــة بـــعـــنـــوان

rاألضرار اجلسدية
 rالهبات و الوصايا -

rتأتية من التعاون الدوليIوارد اIا -
- كل اIوارد األخرى اIرتبطة بنشاط اIؤسسة.

-  في باب النفقات-  في باب النفقات :
rنفقات التسيير -
 rنفقات التجهيز -

- كل النفقات األخرى اIرتبطة بنشاطها.
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وطــبـقـا ألحـــــكـام اIـــادة 10 مــن اIـرســوم الـتـنــفـيـذي رقــم
93 - 186 اIـــؤرّخ في 7 صـفـر عام 1414 اIـوافق 27 يـولـيو

سنة r1993 اIتّمم واIـذكور أعالهr يهدف هذا اIرسوم إلى
الـتـصـريح بـاIـنفـعـة الـعـمومـيـة لـعـمـليـة تـمـديـد إجناز أول
خط Iــتـــرو اجلــزائــر نــظــرا لـــطــابع الــبــنـى الــتــحــتــيــة ذات
اIــصـلــحـة الـعــامـة والـبــعـد الــوطـني واالسـتــراتـيــجي لـهـذه

األشغال.

اIــاداIــادّة 2 : : يـــخص طــابع اIـــنــفــعــة الــعـــمــومــيــة األمالك
الـعقـاريـة و/أو احلقـوق العـينـية الـعـقاريـة التي تـستـخدم
كـرحـاب لـعـمــلـيـة تـمـديـد نـحـو احلـراش من إجنـاز أول خط

Iترو اجلزائر.

اIــــاداIــــادّة 3 : : تــــقــع األراضي الــــتي تــــســــتــــخــــدم كــــرحـــاب
إلجنــاز الــتــمــديــــد اIــبــيــن أعـاله والــتي تــبــلغ مــســاحــتــهـا
اإلجــــمــــالـــــيــــة هــــكـــــتــــارين r (2) فـي تــــراب واليـــــة اجلــــزائــــر
(اجملـــالـس الـــشــــعـــبـــيــــة الـــبــــلـــديـــة لــــبـــوروبــــة وبـــاش جـــراح

واحلراش).
إن حتــديــد األراضي مـوضــوع عــمــلـيــات نــزع اIـلــكــيـة
إلجنــاز هــذا الــتــمــديــد هــو ذلـك اIــبــيّن في اخملــطط اIــلــحق

بأصل هذا اIرسوم.

اIـاداIـادّة 4 : : يــخص قــوام األشـغــال اIـلــتـزم بــهـا بــعـنـوان
إجناز تمديد اخلط األول Iترو اجلزائر ما يأتي :

- اخلـط اIـــــؤدي انــــــطـالقـــــا مـن مـــــحــــــطــــــة حي الــــــبـــــدر
اIتعددة األ°اط إلى القطاعات حتت األرض اآلتية :

rبوروبة *
rباش جراح *

rاحلراش *
- اIـــقـــطع اجلـــانـــبي اIـــســـتـــعـــرض لـــلـــبـــنى الـــفـــوقـــيــة
(األرضية) : سكـتان حديديـتان ذواتا بعد 1435 ± وبحجم

rمتوسط لفتحة النفق قدره 8,92 م
- أربع (4) مـحــطــات مـنــجــزة في الــعـراء ذات أبــعـاد
من 115 م  طــــوال  و 23 م  عــــرضـــا وعــــمق مـــتــــوسط من 20

rإلى 29 مترا لكل محطة
- قــنــطــرة طــولــهـا 380م  وعــرضــهـا 10,30 م الجــتــيـاز

rطريق واد أوشايح
-  ثالث (3) مـنـشـآت السـتـخالص الـهـواءr ومـركـزين

(2) لتجفيف اIياه .

اIـاداIـادّة 5 :  :  يــجب أن تـتــوفـر االعــتـمــادات الـضــروريـة
لـــلــتــعــويـــضــات اIــمــنـــوحــة لــفـــائــدة اIــعــنـــيــX وتــودع لــدى
اخلـزيـنــة الـعـمـومـيـة فـيـمـا يـخـص نـزع األمــالك الـعـقـاريـة
واحلـقـــوق الـعـيـنـيــة الـعـقـاريـة الـضــروريـة إلجنـاز تـمـديـد

أول خط Iترو اجلزائر.   

مرسمرسـوم تنفيذي رقم وم تنفيذي رقم 06 -  - 423 مؤر مؤرّخ في أوخ في أوّل ذي القعدةل ذي القعدة
r2006 ــــــــــوافـق وافـق 22   ن نــــــــــــوفوفــــــــــمــــــــــــبــــــــــر ر  س ســــــــــــنــــــــــة ةIا Iع عــــــــــام ام 1427 ا 
يــــتـضــــمّن الن الــــتـصــــريح بريح بـاIاIــــنــــفـعــــة الة الـعــــمـومومــــيــــة لة لـعــــمـلــــيـة

تمديد إجناز أول خط Iترو اجلزائر.تمديد إجناز أول خط Iترو اجلزائر.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

rإنّ رئيس احلكومة
rبناء على تقرير وزير النقل  -

- وبــنـــاء عــلى الـــدّســتـــورr الســيّـــمــا اIـــادّتــان 85  - 4
rو125 (الفقرة 2) منه

- و�ـــقــتـــضى الــقـــانــون رقم 90 -  30 اIــؤرّخ في 14
جـمـادى األولى عام 1411 اIـوافق أول ديـسمـبـر سـنة 1990

rتضمن قانون األمالك الوطنيةIوا
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 91 - 11 اIــؤرّخ في 12
شـوّال عـام 1411 اIـوافق 27 أبـريل سـنة 1991 الـذي يـحدد
rنفعـة العموميةIلكـية من أجل اIتعلـقة بنزع اIالـقواعد ا

rتممIا
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 01 - 13 اIــؤرّخ في 17
جـــــمــــــادى األولى عـــــام 1422 اIـــــوافق 7 غـــــشـت ســـــنـــــة 2001

rتضمن توجيه النقل البري وتنظيمهIوا
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 01 - 14 اIــؤرّخ في 29
جــــمــــادى األولى عــــام 1422 اIــــوافق 19 غــــشت ســــنــــة 2001
واIــتـعــلق بـتــنـظــيم حـركــة اIـرور عــبـر الــطـرق وسالمــتـهـا

rتمّمIعدّل واIا rوأمنها
- و�ــــــقـــــتــــــضى اIــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 06 - 175
اIــؤرّخ في 26 ربـــيع الـــثـــاني عــام 1427 اIــوافق 24 مـــايــو

rرئيس احلكومة Xتضمن تعيIسنة 2006 وا
- و�ــــــقـــــتــــــضى اIــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 06 - 176
اIــؤرّخ في 27 ربـــيع الـــثـــاني عــام 1427 اIــوافق 25 مـــايــو

rأعضاء احلكومة Xتضمن تعيIسنة 2006 وا
- و�ــــقـــتــــضى اIــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 93 - 186
r1993 وافق 27 يولـيو سنةIؤرّخ في 7 صفر عام 1414 اIا
اIتممr الـذي يحـدد كيـفيـات تطـبيق الـقانون رقم 91 - 11
اIــــؤرّخ في 12 شـــوّال عـــام 1414 اIــــوافق 27 أبــــريل ســــنـــة
1991 الذي يـحـدد الـقـواعد اIـتـعـلـقة بـنـزع اIـلـكـية من أجل

 rتمّمIا r نفعة العموميةIا

يرسم  ما يأتييرسم  ما يأتي:

اIــاداIــادّة ة األولى : األولى : تــطــبــيــقــا ألحــكــام اIــادة 12 مــكــرّر من
الـــــقـــــانـــــون رقم 91 - 11 اIـــــؤرّخ في 12 شـــــوّال عــــام  1411
rـــذكـــور أعالهIـــتـــمّـم واIا r 1991  ــــوافق 27 أبـــريل ســـنـــةIا
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اIـادةاIـادة  2 : : طــــبـقـا ألحــكـام اIــادة 34 من الــقـانـون رقــم
02 - 02 اIـــؤرّخ في 22 ذي الـــقـــعـــدة عــام 1422 اIــوافــق  5

فبـراير سـنة 2002 واIـذكـور أعالهr يهـدف هـذا اجمللس إلى
تـهـيـئـة  مـجـمـوعـة من الـوسـائل اIـطـلـوبـة حلـمـايـة اIنـاطق
الــســاحـلــيــة أو الــشــاطــئــيــة احلــســاســة أو اIــعــرضــة خملــاطـر

بيئية خاصة.

اIــادة اIــادة 3 :  : بــنــاء عــلى نــتــائج الــدراســات الــتي أعــدهــا
الــوزيــر اIــكـــلف بــالــبــيـــئــةr حتــدد اIــنــاطـق الــســاحــلــيــة أو
الــشــاطـئــيــة احلــسـاســة أو اIــعــرضـة خملــاطــر بــيـئــيــة خــاصـة

بقرار من الوالي اخملتص إقليميا.

4 :  : يـــتـــكـــون اجملــــلس الـــذي يـــرأسـه الـــوالي من اIــادة اIــادة 
�ثلي :

 rائيةIمديرية الوالية للموارد ا -
rمديرية الوالية لألشغال العمومية -

rمديرية الوالية للنقل -
rناجمIمديرية الوالية للصناعة وا -

- مــــديـــــريــــة الــــواليــــة لــــلــــصـــــيــــد الــــبــــحــــري واIــــوارد
rالصيدية

rمديرية الوالية للسياحة -
rمديرية الوالية للتخطيط وتهيئة اإلقليم -

rمديرية الوالية للثقافة -
rمديرية الوالية للمصالح الفالحية -

rاحملافظة الوالئية للغابات -
rالسلطة اإلدارية البحرية احمللية -

rقيادة الدرك الوطني -
- رئـــيـس أو رؤســـاء اجملـــالـس الـــشـــعــــبـــيـــة الــــبـــلـــديـــة

اIعنية.
�ـــكن أن يــســتــعـــX اجملــلس بــكل شـــخص طــبــيــعي أو

معنوي Iساعدته في أعماله.

(2) Xـادة  5 : : يـجـتـمع اجملـلس في دورة عـاديـة مـرتـIـادةاIا
في الـسنـة بنـاء عـلى استـدعاء من رئـيـسه من أجل تقـييم

وسائل التنفيذ ونتائج استعماله.

ويـــجــتــمع في دورة غـــيــر عــاديــة بــطــلـب من رئــيــسه
عندما تتطلب الوضعية ذلك.

6 : : �كن أن حتـدد كيـفـيات سـيـر اجمللس بـقرار اIادةاIادة  
من الوزير اIكلف بالبيئة.

اIــادةاIــادة  7 : : يـــرأس الــوزيـــر اIـــكــلـف بــالـــبــيـــئـــة اجملــلس
عـنـــدما تـكـون اIنـطـقة الـسـاحـليـة أو الـشاطـئـية احلـسـاسة
rـــعــرضــة خملـــاطــر بـــيــئــيـــة خــاصـــة تــغــطـي عــدة واليــاتIأو ا

ويضم األعضاء اآلتي ذكرهم :

اIـــــاداIـــــاّدة 6 :  :  يـــــــنــــــشــــــر هـــــــذا اIــــــرســــــوم في اجلــــــريـــــدة
الـــرّســـمـــــيّـــة لـــلـــجـــمــــــهـــوريّـــة اجلــــزائـــريّـــة الـــدّ�ـــقـــراطـــيّـــة

الشّعبيّة.

حـرّر باجلـزائـر في أوّل ذي القـعـدة عام 1427 اIـوافق
22 نوفمبر سنة 2006.      

عبد العزيز بلخادمعبد العزيز بلخادم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرسـوم تنـفـيذي رقم مـرسـوم تنـفـيذي رقم 06 -  - 424 مؤر مؤرّخ في أوخ في أوّل ذي الـقـعدةل ذي الـقـعدة
1427 اIــوافـق  اIــوافـق 22   نــوفــمــبــر  نــوفــمــبــر  ســنــة  ســنــة r2006 يــحــدr يــحــدّد عـام عـام 

تشكيلة مجلس التنسيق الشاطئي وسيره.تشكيلة مجلس التنسيق الشاطئي وسيره.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

rإنّ رئيس احلكومة

- بــنـــاء عـــلى تـــقــريـــر وزيـــر الــتـــهـــيــئـــة الـــعــمـــرانـــيــة
rوالبيئة

-  وبـناء على الـدستـورr السيّمـا اIادتان 85-4 و125
r(الفقرة 2) منه

- و�ــقـــتـــضى الـــقـــانــون رقم  90 - 08 اIــؤرّخ في 12
رمــضــان عـام 1410 اIـوافق 7 أبــريل ســنـة 1990 واIــتــعـلق

rتمّمIاr بالبلدية
- و�ــقـــتـــضى الـــقـــانــون رقم  90 - 09 اIــؤرّخ في 12
رمــضــان عـام 1410 اIـوافق 7 أبــريل ســنـة 1990 واIــتــعـلق

rتمّمIا r بالوالية
- و�قـتضى الـقانون رقم 02 - 02 اIؤرّخ في 22 ذي
الـقــعـدة عـام 1422 اIـوافق 5 فـبـرايــر سـنـة 2002 واIــتـعـلق

rبحماية الساحل وتثمينه
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 03 - 10 اIــؤرّخ في 19
جـــمـــادى األولى عـــام 1424 اIــوافق 19 يـــولـــيـــو ســـنـــة 2003

rستدامةIتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية اIوا
- و�ــــــقـــــتــــــضى اIــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 06 - 175
اIــؤرّخ في 26  ربــيع الـــثــاني عــام 1427 اIــوافق 24 مــايــو

rرئيس احلكومة Xتضمن تعيIسنة 2006 وا
- و�ــــــقـــــتــــــضى اIــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 06 - 176
اIــؤرّخ في 27  ربــيع الـــثــاني عــام 1427 اIــوافق 25 مــايــو

 rأعضاء احلكومة Xتضمن تعيIسنة 2006 وا

 يرسم  ما يأتي : يرسم  ما يأتي :

اIادة األولى :  اIادة األولى :  تـطبـيقـا ألحكـام اIادة 34 من الـقانون
رقم 02 - 02 اIؤرّخ في 22 ذي القـعدة عام 1422 اIوافق 5
فــبــرايــر ســنـة 2002 واIــذكـور أعـالهr يـهــدف هــذا اIــرسـوم
rإلى حتـديد تـشـكيـلـة مجـلس الـتـنسـيق الـشاطـئي وسـيره

الذي يدعى في صلب النص "اجملـلس".
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5 ذو القعدة  عام  ذو القعدة  عام 1427 هـ هـ
26 نوفمبر  سنة نوفمبر  سنة 2006  م م

rكلف بالصيد البحريIثل عن الوزير ا� -
rكلف بالسياحةIثل عن الوزير ا� -

- الوالة اIعنيون .
يــعــX أعــضــاء اجملــلس Iــدة ثالث (3) ســـنــوات قــابــلــة
لـلــتـجــديـد بـقــرار من الـوزيــر اIـكـلف بــالـبــيـئـة بــنـاء عـلى

اقتراح من السلطات التي ينتمون إليها.
يجـب أن تكـون صـفة عـضـو اجملـلس برتـبـة مـدير في

اإلدارة اIركزية على األقل.

8 :   يــــــنــــــشــــــر هــــــذا اIــــــرســــــوم  فـي اجلــــــريــــــدة اIـــــاداIـــــادّة  
الرّسميّة للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشعبيّة.

حـرّر باجلـزائر في أوّل ذي الـقعـدة عام 1427 اIوافق
22 نوفمبر سنة 2006.      

عبد العزيز بلخادمعبد العزيز بلخادم

rثل عن وزير الدفاع الوطني� -

rثل عن وزير الداخلية واجلماعات احمللية� -

rاليةIثل عن وزير ا� -

rناجمIكلف باIثل عن الوزير ا� -

rائيةIوارد اIكلف باIثل عن الوزير ا� -

rكلف بالنقلIثل عن الوزير ا� -

rكلف بالفالحةIثل عن الوزير ا� -

rكلف  باألشغال العموميةIثل عن الوزير ا� -

rكلف بالثقافةIثل عن الوزير ا� -

rكلف بالسكنIثل عن الوزير ا� -

rكلف بالصناعةIثل عن الوزير ا� -

قرارات3 مقرقرارات3 مقرّرات3 آراءرات3 آراء
- و�ــــقـــتــــضى اIــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 96 - 214
اIــؤرخ في 28 مــحــرم عــام 1417 اIــوافق 15 يـــونــيــو ســنــة

rناجمI1996 الذي يحدد صالحيات وزير الطاقة وا

- و�ــــقـــتــــضى اIــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 02 - 194
اIؤرخ في 15 ربيع األول عام 1423 اIوافق 28 مايـو سنة
2002 واIتضمن دفتـر الشروط اIتعـلق بشروط التموين

rبالكهرباء والغاز بواسطة القنوات

- و�ــقـتــضى الـقــرار الـوزاري اIــشـتــرك اIـؤرخ في
17جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1413 اIــوافق 12 ديــســمــبــر ســنــة

1992 واIـــتـــضـــمن تـــنـــظـــيم أمـن أنـــابـــيب نـــقل احملـــروقـــات

الـــســائـــلــة واIـــمــيــعـــة حتت الــضـــغط والــغـــازيــة واIـــنــشــآت
rلحقة بهاIا

- و�ـقـتـضى الـقـراراIؤرخ في 5 جـمـادى األولى عام
1406 اIــوافق 15 يــنـــايــر ســـنــة  1986 الــذي يـــحــدد مـــحــيط

احلـماية حول اIنـشآت والهيـاكل األساسية اخلـاصة بقطاع
rاحملروقات

- وبـنـاء عـلـى طـلـبـات الـشـركـة اجلــزائـريـة لـلـكـهـربـاء
والــغـاز " سـونــلـغــاز ش.ذ.أ. " اIـؤرخـة في 15 مــارس سـنـة

r2006

- وبــعـــد االطالع عـــلى تــقـــاريــر اIـــصــالـح والــهـــيــئــات
rعنية ومالحظاتهاIا

وزارة الطاقة وا9ناجموزارة الطاقة وا9ناجم
قــــــــــــرار رار مــــــــــــــؤرخ في ؤرخ في 24  ش شــــــــــــــعــــــــــــبــــــــــــــان عان عــــــــــــام ام 1427 اI اIــــــــــــوافق وافق 17
ســــــــبــــــــتــــــمــــــــبــــــر سر ســــــــنــــــة ة r2006 يr يــــــــتــــــضــــــــمن اIمن اIــــــــوافوافــــــقــــــــة عة عــــــلىلى
مشمشـاريع بناريع بنـاء اء محمحـطات تخطات تخـزين غزين غـاز البروباز البروبـان علىان على

مستوى عدة مدن بواليات مختلفة.مستوى عدة مدن بواليات مختلفة.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

rناجمIإن وزير الطاقة وا
- �ــــقـــتــــضى اIــــرســـوم رقم 84 - 105 اIــــؤرخ في 11
شـعــبــان عـام 1404 اIــوافق 12 مـايــو ســنـة 1984 واIــتــعـلق

rنشآت والهياكل األساسيةIبتأسيس محيط حلماية ا
- و�ــــــقـــــتــــــضى اIــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 02 - 195
اIــؤرخ في 19 ربــيـع األول عـام 1423 اIــوافق أول يــونــيــو
ســــنــــة 2002  واIــــتــــضــــمن الــــقــــانــــون األســــاسي لــــلــــشــــركـــة
r" .سماة " سونلغاز ش.ذ.أIا rاجلزائرية للكهرباء والغاز

- و�ــــــقـــــتــــــضى اIــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 06 - 176
اIــؤرخ في 27 ربـــيع الـــثـــاني عــام 1427 اIــوافق 25 مـــايــو

rأعضاء احلكومة Xتضمن تعيIسنة 2006  وا
- و�ــــقـــتــــضى اIــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 90 - 411
اIـــــؤرخ في 5 جـــــمــــــادى الـــــثـــــانــــــيـــــة عـــــام 1411 اIـــــوافق 22
ديسـمبـر سنة 1990 واIتـعلق بـاإلجراءات الـتطـبيـقية في
مــجـــال إجنــاز مـــنــشـــآت الــطـــاقــة الـــكــهـــربــائـــيــة والـــغــازيــة

rادة 13 منهIال سيما ا rراقبةIوتغيير أماكنها وبا
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- و�ـقـتـضى اIـرسـوم الـتّـنفـيـذيّ رقم 95-54 اIـؤرّخ
في 15 رمــضــان عـام 1415 اIـوافق 15 فــبـرايــر ســنـة 1995

rاليّةIالّذي يحدّد صالحيّات وزير ا
- و�ـقـتـضى اIـرسـوم الـتّـنفـيـذيّ رقم 05-79 اIـؤرّخ
في 17 مـــحـــرّم عــام 1426 اIــوافق 26 فـــبـــرايـــر ســـنـــة 2005

rالّذي يحدّد صالحيات وزير الثقافة

يقريقرّران مـا يأتي :ران مـا يأتي :

اIــــاداIــــادّة األولى : ة األولى : تــــطــــبـــــيــــقــــا لـــــلــــمــــادّة 3 من اIـــــرســــوم
الـــتّـــنــــفـــيـــذيّ رقم 93-149 اIــــؤرّخ في 2 مـــحـــرّم عـــام 1414
اIوافق 22 يونيو سنة 1993 واIذكور أعالهr تـنشأ ملحقة

للمكتبة الوطنيّة اجلزائريّة ببسكرة.

اIـاداIـادّة ة 2 : : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســمـيّـة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حــــــرّر بـــــاجلــــــزائــــــر في 7 رجب عــــــام 1427 اIــــــوافق 2
غشت سنة 2006.

يقرر ما يأتي :يقرر ما يأتي :

اIــادة اIــادة األولى :األولى : طـــبــقـــا ألحــكـــام اIــادة 13 من اIـــرســوم
الــتـــنــفـــيــذي رقم 90 - 411 اIــؤرخ في 22 ديــســمـــبــر ســنــة
1990 واIـذكـور أعالهr يـوافق عـلـى مـشـاريع بـنـاء اIـنـشآت

الغازية اآلتية :
- قنادسة ووكدة ( والية بشار ).

- جانت وإن أميناس ( والية ايليزي ).
- حاسي الفحل واIنصورة ( والية غرداية ).

- تندوف ( والية تندوف ).
- تيميمون ( والية أدرار ).

اIــادة اIــادة 2 : : يـــتــعـــX عـــلى اIـــشــروع أن يـــحــتـــرم جـــمــيع
األحــكــام اIـنــصــوص عــلــيــهــا في الــقــوانــX والــتــنــظــيــمـات

اIعمول بها واIطبّقة على إجناز اIنشأة واستغاللها.

اIـادة اIـادة 3 : يـتـعـX عـلى مـنـفّـذ اIـشـروع أيـضـا أن يـأخـذ
بـعـX االعـتـبـار الـتــوصـيـات الّـتي تـقـدّمـت بـهـا الـقـطـاعـات

الوزارية والسلطات احمللية اIعنية.

اIـادة اIـادة 4 : : تـكـلّف الـهـيـاكل اIــعـنـيـة في وزارة الـطـاقـة
واIــــنــــاجم وفـي شــــركـــة " ســــونــــلــــغــــاز ش.ذ.أ. " كـل فــــيــــمـــا

يخصهاr بتنفيذ هذا القرار.

اIـادة اIـادة 5 : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرســمـيـة
للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.

حـــرر بـــاجلــــزائـــر في 24 شـــعــــبـــان عـــام 1427 اIــــوافق
17سبتمبر سنة 2006.

شكيب خليلشكيب خليل

وزارة الثقافةوزارة الثقافة
قــــــــــــرار وزاري مرار وزاري مــــــــــــشــــــــــــتــــــــــــرك مرك مــــــــــــؤرؤرّخ في خ في 7 رجب ع رجب عــــــــــــام ام 1427
2 غ غــــــــشـت ست ســــــــنــــــــة ة r2006 يr يــــــــــتــــــــضــــــــمّـن إنن إنــــــــشــــــــاءاء اIاIــــــــوافق وافق 

ملحقة للمكتبة الوطنيملحقة للمكتبة الوطنيّة اجلزائرية اجلزائريّة ببسكرة.ة ببسكرة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

rإنّ وزيرة الثقافة
rاليّةIووزير ا

- �ـقــتــضى اIــرســوم الــرّئــاسيّ رقم 06-176 اIـؤرّخ
في 27 ربيع الـثاني عام 1427 اIوافق 25 مايـو سنة 2006

rأعضاء احلكومة Xتضمّن تعيIوا
- و�ـقتـضى اIرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 93-149 اIؤرّخ
في 2 مــــحــــرّم عــــام 1414 اIــــوافق 22 يــــونــــيــــو ســــنــــة 1993
واIـتـضـمّن الـقـانـون األسـاسي لـلـمـكـتـبـة الـوطـنـيّـةr اIـعدّل

rتمّمIوا

وزيرة الثقافةوزيرة الثقافة
خليدة خليدة توميتومي

عن وزير اIاليعن وزير اIاليّة
األمX العاماألمX العامّ
ميلود بوطابةميلود بوطابة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قــــــــــــرار وزاري مرار وزاري مــــــــــــشــــــــــــتــــــــــــرك مرك مــــــــــــؤرؤرّخ في خ في 7 رجب ع رجب عــــــــــــام ام 1427
2 غ غــــــــشـت ست ســــــــنــــــــة ة r2006 يr يــــــــــتــــــــضــــــــمّـن إنن إنــــــــشــــــــاءاء اIاIــــــــوافق وافق 

ملحقة للمكتبة الوطنيملحقة للمكتبة الوطنيّة اجلزائرية اجلزائريّة ببشار.ة ببشار.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

rإنّ وزيرة الثقافة
rاليّةIووزير ا

- �ـقــتــضى اIــرســوم الــرّئــاسيّ رقم 06-176 اIـؤرّخ
في 27 ربيع الـثاني عام 1427 اIوافق 25 مايـو سنة 2006

rأعضاء احلكومة Xتضمّن تعيIوا
- و�ـقتـضى اIرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 93-149 اIؤرّخ
في 2 مــــحــــرّم عــــام 1414 اIــــوافق 22 يــــونــــيــــو ســــنــــة 1993
واIـتـضـمّن الـقـانـون األسـاسي لـلـمـكـتـبـة الـوطـنـيّـةr اIـعدّل

rتمّمIوا
- و�ـقـتـضى اIـرسـوم الـتّـنفـيـذيّ رقم 95-54 اIـؤرّخ
في 15 رمــضــان عـام 1415 اIـوافق 15 فــبـرايــر ســنـة 1995

rاليّةIالّذي يحدّد صالحيّات وزير ا
- و�ـقـتـضى اIـرسـوم الـتّـنفـيـذيّ رقم 05-79 اIـؤرّخ
في 17 مـــحـــرّم عــام 1426 اIــوافق 26 فـــبـــرايـــر ســـنـــة 2005

rالّذي يحدّد صالحيات وزير الثقافة
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اIـاداIـادّة ة 2 : : يـنــشـر هـذا الــقـرار في اجلــريـدة الـرّســمـيّـة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حــــــرّر بـــــاجلــــــزائـــــر في 7 رجب عـــــام 1427 اIـــــوافق 2
غشت سنة 2006.

يقريقرّران مـا يأتي :ران مـا يأتي :

اIــــاداIــــادّة األولى : ة األولى : تــــطــــبـــــيــــقــــا لـــــلــــمــــادّة 3 من اIـــــرســــوم
الـــتّـــنــــفـــيـــذيّ رقم 93-149 اIــــؤرّخ في 2 مـــحـــرّم عـــام 1414
اIوافق 22 يونيو سنة 1993 واIذكور أعالهr تـنشأ ملحقة

للمكتبة الوطنيّة اجلزائريّة ببشار.

اIـاداIـادّة ة 2 : : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســمـيّـة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حــــــرّر بـــــاجلــــــزائــــــر في 7 رجب عــــــام 1427 اIــــــوافق 2
غشت سنة 2006.

وزيرة الثقافةوزيرة الثقافة
خليدة خليدة توميتومي

عن وزير اIاليعن وزير اIاليّة
األمX العاماألمX العامّ
ميلود بوطابةميلود بوطابة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قــــــــــــرار وزاري مرار وزاري مــــــــــــشــــــــــــتــــــــــــرك مرك مــــــــــــؤرؤرّخ في خ في 7 رجب ع رجب عــــــــــــام ام 1427
2 غ غــــــــشـت ست ســــــــنــــــــة ة r2006 يr يــــــــــتــــــــضــــــــمّـن إنن إنــــــــشــــــــاءاء اIاIــــــــوافق وافق 

ملحقة للمكتبة الوطنيملحقة للمكتبة الوطنيّة اجلزائرية اجلزائريّة بتبسة.ة بتبسة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

rإنّ وزيرة الثقافة

rاليّةIووزير ا

- �ـقــتــضى اIــرســوم الــرّئــاسيّ رقم 06-176 اIـؤرّخ
في 27 ربيع الـثاني عام 1427 اIوافق 25 مايـو سنة 2006

rأعضاء احلكومة Xتضمّن تعيIوا

- و�ـقتـضى اIرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 93-149 اIؤرّخ
في 2 مــــحــــرّم عــــام 1414 اIــــوافق 22 يــــونــــيــــو ســــنــــة 1993
واIـتـضـمّن الـقـانـون األسـاسي لـلـمـكـتـبـة الـوطـنـيّـةr اIـعدّل

rتمّمIوا

- و�ـقـتـضى اIـرسـوم الـتّـنفـيـذيّ رقم 95-54 اIـؤرّخ
في 15 رمــضــان عـام 1415 اIـوافق 15 فــبـرايــر ســنـة 1995

rاليّةIالّذي يحدّد صالحيّات وزير ا

- و�ـقـتـضى اIـرسـوم الـتّـنفـيـذيّ رقم 05-79 اIـؤرّخ
في 17 مـــحـــرّم عــام 1426 اIــوافق 26 فـــبـــرايـــر ســـنـــة 2005

rالّذي يحدّد صالحيات وزير الثقافة

يقريقرّران مـا يأتي :ران مـا يأتي :

اIــــاداIــــادّة األولى : ة األولى : تــــطــــبـــــيــــقــــا لـــــلــــمــــادّة 3 من اIـــــرســــوم
الـــتّـــنــــفـــيـــذيّ رقم 93-149 اIــــؤرّخ في 2 مـــحـــرّم عـــام 1414
اIوافق 22 يونيو سنة 1993 واIذكور أعالهr تـنشأ ملحقة

للمكتبة الوطنيّة اجلزائريّة بتبسة.

وزيرة الثقافةوزيرة الثقافة
خليدة خليدة توميتومي

عن وزير اIاليعن وزير اIاليّة
األمX العاماألمX العامّ
ميلود بوطابةميلود بوطابة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قــــــــــــرار وزاري مرار وزاري مــــــــــــشــــــــــتــــــــــــرك مرك مــــــــــــؤرؤرّخ في خ في 7 رجب ع رجب عــــــــــــام ام 1427
اIاIــــــــوافق وافق 2 غ غــــــــشت سشت ســــــــنــــــــة ة r2006 يr يــــــــــتــــــــضــــــــمّـن إنن إنــــــــشــــــــاءاء

ملحقة للمكتبة الوطنيملحقة للمكتبة الوطنيّة اجلزائرية اجلزائريّة باجللفة.ة باجللفة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

rإنّ وزيرة الثقافة
rاليّةIووزير ا

- �ــقـتــضى اIــرســوم الـرّئــاسيّ رقم 06-176 اIـؤرّخ
في 27 ربيع الـثاني عام 1427 اIوافق 25 مايـو سنة 2006

rأعضاء احلكومة Xتضمّن تعيIوا
- و�قتـضى اIرسوم التّـنفيذيّ رقم 93-149 اIؤرّخ
في 2 مــــحــــرّم عــــام 1414 اIــــوافق 22 يــــونــــيــــو ســــنــــة 1993
واIـتـضمّن الـقـانـون األسـاسي لـلـمـكـتبـة الـوطـنـيّـةr اIـعدّل

rتمّمIوا
- و�ـقـتـضى اIـرسوم الـتّـنـفـيذيّ رقم 95-54 اIـؤرّخ
في 15 رمــضــان عـام 1415 اIـوافق 15 فــبـرايــر ســنـة 1995

rاليّةIالّذي يحدّد صالحيّات وزير ا
- و�ـقـتـضى اIـرسوم الـتّـنـفـيذيّ رقم 05-79 اIـؤرّخ
في 17 مـــحـــرّم عــام 1426 اIــوافق 26 فــبـــرايـــر ســـنــة 2005

rالّذي يحدّد صالحيات وزير الثقافة
يقريقرّران مـا يأتي :ران مـا يأتي :

اIــــاداIــــادّة األولى : ة األولى : تــــطــــبـــــيــــقــــا لـــــلــــمــــادّة 3 مـن اIــــرســـوم
الـــتّـــنــــفـــيـــذيّ رقم 93-149 اIــــؤرّخ في 2 مـــحـــرّم عـــام 1414
اIوافق 22 يونيو سنة 1993 واIذكور أعالهr تنشأ ملحقة

للمكتبة الوطنيّة اجلزائريّة باجللفة.
اIـاداIـادّة ة 2 : : يـنــشـر هـذا الــقـرار في اجلــريـدة الـرّســمـيّـة

للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.
حــــــرّر بـــــاجلــــــزائـــــر في 7 رجب عـــــام 1427 اIـــــوافق 2

غشت سنة 2006.

وزيرة الثقافةوزيرة الثقافة
خليدة خليدة توميتومي

عن وزير اIاليعن وزير اIاليّة
األمX العاماألمX العامّ
ميلود بوطابةميلود بوطابة
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قــــــــــــرار وزاري مرار وزاري مــــــــــــشــــــــــتــــــــــــرك مرك مــــــــــــؤرؤرّخ في خ في 7 رجب ع رجب عــــــــــــام ام 1427
اIاIــــــــوافق وافق 2 غ غــــــــشت سشت ســــــــنــــــــة ة r2006 يr يــــــــــتــــــــضــــــــمّـن إنن إنــــــــشــــــــاءاء
Xمــــلــــــحــــقــــــة لة لــــــلــــمــــــكــــتــــــبــــة الة الــــــوطوطــــــنــــيّــــــة اجلة اجلــــزائزائــــــريريّــــة بة بــــــعــــ

تيموشنت.تيموشنت.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

rإنّ وزيرة الثقافة

rاليّةIووزير ا

- �ــقـتــضى اIــرســوم الـرّئــاسيّ رقم 06-176 اIـؤرّخ
في 27 ربيع الـثاني عام 1427 اIوافق 25 مايـو سنة 2006

rأعضاء احلكومة Xتضمّن تعيIوا

- و�قتـضى اIرسوم التّـنفيذيّ رقم 93-149 اIؤرّخ
في 2 مــــحــــرّم عــــام 1414 اIــــوافق 22 يــــونــــيــــو ســــنــــة 1993
واIـتـضمّن الـقـانـون األسـاسي لـلـمـكـتبـة الـوطـنـيّـةr اIـعدّل

rتمّمIوا

- و�ـقـتـضى اIـرسوم الـتّـنـفـيذيّ رقم 95-54 اIـؤرّخ
في 15 رمــضــان عـام 1415 اIـوافق 15 فــبـرايــر ســنـة 1995

rاليّةIالّذي يحدّد صالحيّات وزير ا

- و�ـقـتـضى اIـرسوم الـتّـنـفـيذيّ رقم 05-79 اIـؤرّخ
في 17 مـــحـــرّم عــام 1426 اIــوافق 26 فــبـــرايـــر ســـنــة 2005

rالّذي يحدّد صالحيات وزير الثقافة

يقريقرّران ران مـا يأتي :مـا يأتي :

اIــــاداIــــادّة األولى : ة األولى : تــــطــــبـــــيــــقــــا لـــــلــــمــــادّة 3 مـن اIــــرســـوم
الـــتّـــنــــفـــيـــذيّ رقم 93-149 اIــــؤرّخ في 2 مـــحـــرّم عـــام 1414
اIوافق 22 يونيو سنة 1993 واIذكور أعالهr تنشأ ملحقة

للمكتبة الوطنيّة اجلزائريّة بعX تيموشنت.

اIـــــاداIـــــادّة ة 2 : : يــــــنـــــــــشــــــر هــــــــذا الـــــــقــــــرار فـي اجلــــــريـــــدة
الـــرّســـمـــيّـــة لـــلـــجـــمـــهـــــوريّـــة اجلـــــزائـــريّـــة الـــدّ�ــــقـــراطـــيّـــة

الشّعبيّة.

حــــــرّر بـــــاجلــــــزائـــــر في 7 رجب عـــــام 1427 اIـــــوافق 2
غشت سنة 2006.

قــــــــــــرار وزاري مرار وزاري مــــــــــــشــــــــــــتــــــــــــرك مرك مــــــــــــؤرؤرّخ في خ في 7 رجب ع رجب عــــــــــــام ام 1427
2 غ غــــــــشـت ست ســــــــنــــــــة ة r2006 يr يــــــــــتــــــــضــــــــمّـن إنن إنــــــــشــــــــاءاء اIاIــــــــوافق وافق 

ملحقة للمكتبة الوطنيملحقة للمكتبة الوطنيّة اجلزائرية اجلزائريّة �عسكر.ة �عسكر.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

rإنّ وزيرة الثقافة

rاليّةIووزير ا

- �ـقــتــضى اIــرســوم الــرّئــاسيّ رقم 06-176 اIـؤرّخ
في 27 ربيع الـثاني عام 1427 اIوافق 25 مايـو سنة 2006

rأعضاء احلكومة Xتضمّن تعيIوا

- و�ـقتـضى اIرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 93-149 اIؤرّخ
في 2 مــــحــــرّم عــــام 1414 اIــــوافق 22 يــــونــــيــــو ســــنــــة 1993
واIـتـضـمّن الـقـانـون األسـاسي لـلـمـكـتـبـة الـوطـنـيّـةr اIـعدّل

rتمّمIوا

- و�ـقـتـضى اIـرسـوم الـتّـنفـيـذيّ رقم 95-54 اIـؤرّخ
في 15 رمــضــان عـام 1415 اIـوافق 15 فــبـرايــر ســنـة 1995

rاليّةIالّذي يحدّد صالحيّات وزير ا

- و�ـقـتـضى اIـرسـوم الـتّـنفـيـذيّ رقم 05-79 اIـؤرّخ
في 17 مـــحـــرّم عــام 1426 اIــوافق 26 فـــبـــرايـــر ســـنـــة 2005

rالّذي يحدّد صالحيات وزير الثقافة

يقريقرّران مـا يأتي :ران مـا يأتي :

اIــــاداIــــادّة األولى : ة األولى : تــــطــــبـــــيــــقــــا لـــــلــــمــــادّة 3 من اIـــــرســــوم
الـــتّـــنــــفـــيـــذيّ رقم 93-149 اIــــؤرّخ في 2 مـــحـــرّم عـــام 1414
اIوافق 22 يونيو سنة 1993 واIذكور أعالهr تـنشأ ملحقة

للمكتبة الوطنيّة اجلزائريّة �عسكر.

2 : : يــــــنـــــــــشــــــر هــــــــذا الــــــــقــــــرار في اجلــــــريــــــدة اIـــــاداIـــــادّة ة 
الـــرّســـمـــيّـــة لـــلـــجـــمــــهـــــوريّـــة اجلـــــزائـــريّـــة الـــدّ�ــــقـــراطـــيّـــة

الشّعبيّة.

حــــــرّر بـــــاجلــــــزائــــــر في 7 رجب عــــــام 1427 اIــــــوافق 2
غشت سنة 2006.

وزيرة الثقافةوزيرة الثقافة
خليدة خليدة توميتومي

عن وزير اIاليعن وزير اIاليّة
األمX العاماألمX العامّ
ميلود بوطابةميلود بوطابة

وزيرة الثقافةوزيرة الثقافة
خليدة خليدة توميتومي

عن وزير اIاليعن وزير اIاليّة
األمX العاماألمX العامّ
ميلود بوطابةميلود بوطابة



- و�ـقـتـضى اIـرسوم الـتّـنـفـيذيّ رقم 05-79 اIـؤرّخ
في 17 مـــحـــرّم عــام 1426 اIــوافق 26 فــبـــرايـــر ســـنــة 2005

rالّذي يحدّد صالحيات وزير الثقافة

يقريقرّران مـا يأتي :ران مـا يأتي :

اIــــاداIــــادّة األولى : ة األولى : تــــطــــبـــــيــــقــــا لـــــلــــمــــادّة 3 مـن اIــــرســـوم
الـــتّـــنــــفـــيـــذيّ رقم 93-149 اIــــؤرّخ في 2 مـــحـــرّم عـــام 1414
اIوافق 22 يونيو سنة 1993 واIذكور أعالهr تنشأ ملحقة

للمكتبة الوطنيّة اجلزائريّة بغليزان.

اIـاداIـادّة ة 2 : : يـنــشـر هـذا الــقـرار في اجلــريـدة الـرّســمـيّـة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حــــــرّر بـــــاجلــــــزائـــــر في 7 رجب عـــــام 1427 اIـــــوافق 2
غشت سنة 2006.

قــــــــــــرار وزاري مرار وزاري مــــــــــــشــــــــــــتــــــــــــرك مرك مــــــــــــؤرؤرّخ في خ في 7 رجب ع رجب عــــــــــــام ام 1427
2 غ غــــــــشـت ست ســــــــنــــــــة ة r2006 يr يــــــــــتــــــــضــــــــمّـن إنن إنــــــــشــــــــاءاء اIاIــــــــوافق وافق 

ملحقة للمكتبة الوطنيملحقة للمكتبة الوطنيّة اجلزائرية اجلزائريّة بغليزان.ة بغليزان.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

rإنّ وزيرة الثقافة

rاليّةIووزير ا

- �ـقــتــضى اIــرســوم الــرّئــاسيّ رقم 06-176 اIـؤرّخ
في 27 ربيع الـثاني عام 1427 اIوافق 25 مايـو سنة 2006

rأعضاء احلكومة Xتضمّن تعيIوا

- و�ـقتـضى اIرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 93-149 اIؤرّخ
في 2 مــــحــــرّم عــــام 1414 اIــــوافق 22 يــــونــــيــــو ســــنــــة 1993
واIـتـضـمّن الـقـانـون األسـاسي لـلـمـكـتـبـة الـوطـنـيّـةr اIـعدّل

rتمّمIوا

- و�ـقـتـضى اIـرسـوم الـتّـنفـيـذيّ رقم 95-54 اIـؤرّخ
في 15 رمــضــان عـام 1415 اIـوافق 15 فــبـرايــر ســنـة 1995

rاليّةIالّذي يحدّد صالحيّات وزير ا

وزيرة الثقافةوزيرة الثقافة
خليدة خليدة توميتومي

عن وزير اIاليعن وزير اIاليّة
األمX العاماألمX العامّ
ميلود بوطابةميلود بوطابة
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5 ذو القعدة  عام  ذو القعدة  عام 1427 هـ هـ
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