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السالسّنة الثالثة واخلمسوننة الثالثة واخلمسون

االشتراكاالشتراك
سنويسنويّ

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

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

اجلزائر
تونس
اHغرب
ليبيا

موريطانيا

بلدان خارج دول
اHغرب العربي

سنـةسنـة

1070,00 د.ج د.ج

2140,00 د.ج د.ج

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

ثمن العدد الصّادر في السّنY السّابقة : حسب التّسعيرة.
.Yوتسلّم الفهارس مجّانا للمشترك

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

سنـةسنـة

2675,00 د.ج د.ج

5350,00 د.ج د.ج

تزاد عليها
نفقات اإلرسال

األحد األحد 13 صفر عام  صفر عام 1438 هـهـ

اHوافق اHوافق 13 نوفمبر سنة  نوفمبر سنة 2016 م

اإلدارة والتّحرير
األمانة العاماألمانة العامّة للحكومةة للحكومة

WWW.JORADP.DZ

الطّبع واالشتراك
اHطبعة الراHطبعة الرّسميسمّية

حي البساتrY 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 للمشتركY خارج الوطن
بنك الفالحة والتّنمية الرّيفيّة 060.320.0600.12
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مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة
مـرسوم تـنفـيذي رقم 16-281 مؤرخ في 2 صفـر عام 1438 اHوافق 2 نـوفمـبر سـنة r2016 يـحدد شـروط وكـيفـيات الـتبـليغ عن
احلوادث والوقائع اخلطيرة اخلاصة بالطيران اHدني..........................................................................................

مـرسوم تـنـفـيذي رقم 16-282 مـؤرّخ في 2 صفـر عام 1438 اHـوافق 2 نـوفمـبـر سـنة r2016 يـحـدد نظـام الـتكـوين اHـهني األولي
والشهادات اHتوجة له..................................................................................................................................

مرسوم تنفيذي رقم 16-283 مؤرخ في 2 صفر عام 1438 اHوافق 2 نوفمبر سنة r2016 يحدد شروط وكـيفيات االستفادة من
دعم الـدولـة لـفـائدة عـائالت االســتـقـبال وأشـخـاص الـقانـون اخلـاص مـقـابل الـتكــفل بـاألشـخـاص اHسـنـY احملـرومY و/أو
بدون روابط أسرية.....................................................................................................................................

مــرسـوم تــنـفــيـذي رقم 16-285 مـؤرّخ في 7 صـفــر عـام 1438 اHـوافق 7 نــوفـمــبـر ســنـة r2016 يــتـضــمن حتـويـل داري األشـخـاص
اHسنY إلى مركزين نفسيY بيداغوجيY لألطفال اHعوقY ذهنيا.....................................................................

مرسوم تـنفيذي رقم 16-286 مؤرّخ في 7 صفـر عام 1438 اHوافق 7 نوفمـبر سنة r2016 يـتضمن حتـويل مركزين Hـن يعانون
..............................................................................................YسنHنقصا في التنفس إلى دارين لألشخاص ا

مــرســوم تــنــفــيــذي رقم 16-287 مـؤرّخ في 7 صــفــر عــام 1438 اHـوافق 7 نــوفــمــبــر ســنــة r2016 يــتـضــمن حتــويل دار اســتــقــبـال
اليتامى ضحايا اإلرهاب إلى مؤسسة الطفولة اHسعفة.....................................................................................

مــرسـوم تــنـفــيـذي رقم 16-288 مـؤرّخ في 7 صـفــر عـام 1438 اHـوافق 7 نــوفـمــبـر ســنـة r2016 يــتـضــمن حتـويـل داري األشـخـاص
اHسنY إلى مؤسستي ديار الرحمة...............................................................................................................

مـرسوم تـنفـيذي رقم 16-289 مؤرّخ في 7 صفـر عام 1438 اHوافق 7 نـوفمـبر سـنة r2016 يتـضمـن حتــويل مـركــز Hن يـعانون
نقصا في التنفـس إلى مركز نفسي بيـداغوجي لألطـفال اHعوقY ذهنيا.............................................................

مـرسـوم تـنـفـيـذي رقم 16-290 مـؤرّخ في 7 صـفـر عـام 1438 اHـوافق 7 نـوفمـبـر سـنة r2016 يـتـضـمن حتـويل مـؤسـسـة الـطـفـولة
اHسعفة إلى مركز نفسي بيداغوجي لألطفال اHعوقY ذهنيا..............................................................................

مــرســوم تــنــفــيــذي رقم 16-291 مـؤرّخ في 7 صــفــر عــام 1438 اHـوافق 7 نــوفــمــبــر ســنــة r2016 يــتــضــمن حتــويل دار اســتــقــبـال
اليتامى ضحايا اإلرهاب إلى مركز نفسي بيداغوجي لألطفال اHعـوقY ذهنيا......................................................

مراسيم فرديمراسيم فرديّة
مــرســــوم رئــاسيّ مــؤرّخ في 3 مــحــرّم عـــام 1438 اHـــوافـق 5 أكــتــوبــر ســنـــة r2016 يــتــضــمّن إنـــهــاء مــهــام رئــيس ديــوان وزيــر
الداخلية واجلماعات احمللية............................................................................................................................

مرسـومان رئاسيّان مؤرّخان في 3 محرّم عـام 1438 اHوافـق 5  أكتوبر سنـة r2016 يتضمّنان إنهاء مهام والة...................

مـرســوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 3 مـحـرّم عــام 1438 اHـوافـق 5 أكــتـوبـر سـنـة r2016 يـتـضـمّن إنـهـاء مــهـام والة مـنـتـدبـY لـدى والي
والية اجلزائر..............................................................................................................................................

مــرســوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 3 مـحــرّم عــام 1438 اHـوافـق 5 أكــتـوبـر سـنــة r2016 يــتـضـمّـن إنـهـاء مــهـام وال مـنــتـدب بـاHــقـاطـعـة
اإلدارية جلانت في والية إيلـيـزي...................................................................................................................

مرســومـان رئاسـيّان مـؤرّخان في 3 محـرّم عـام 1438 اHوافـق 5  أكـتـوبر سـنـة r2016 يـتضـمّنـان إنهـاء مهـام كتـاب عامY في
الواليات.....................................................................................................................................................

مــرســوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 3 مـحــرّم عــام 1438 اHـوافـق 5 أكــتـوبـر سـنــة r2016 يـتــضـمّن إنـهــاء مـهـام مــديـر اHـوارد الــبـشـريـة
والتكوين بوالية اجلـزائر..............................................................................................................................
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مــرســوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 3 مـحــرّم عــام 1438 اHـوافـق 5 أكــتـوبـر سـنــة r2016 يـتــضـمّن إنـهـاء مــهـام اHـفـتـش الـعـام في واليـة
سعيدة.......................................................................................................................................................

مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 محرّم عـام 1438 اHوافـق 5 أكتوبر سنـة r2016 يتضمّن إنهاء مهام رؤساء دوائر في الواليات......

مرسـوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 محرّم عـام 1438 اHوافـق 5 أكتوبر سنـة r2016 يتضمّن تعيY والة......................................

مـرســوم رئـاسيّ مؤرّخ في 3 محـرّم عـام 1438 اHوافـق 5 أكـتـوبر سـنـة r2016 يـتضـمّن تعـيY والة مـنتـدبY لـدى والي واليـة
اجلـزائر......................................................................................................................................................

مرســوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 محـرّم عـام 1438 اHوافـق 5 أكتـوبر سنـة r2016 يتضـمّن  تعيـY وال منتـدب باHقـاطعة اإلدارية
جلانت في والية إيليزي................................................................................................................................

مرسـوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 محرّم عـام 1438 اHوافـق 5 أكتوبر سنـة r2016 يتضمّن تعيY كتاب عامY في الواليات.........

قرارات5 مقرقرارات5 مقرّرات5 آراءرات5 آراء
وزارة الداخلية واجلماعات احملليةوزارة الداخلية واجلماعات احمللية

قــرار مـؤرخ في 4 ذي احلـجــة عـام 1437 اHـوافق 6 سـبــتـمــبـر ســنـة r2016 يـعــدل الـقــرار اHـؤرخ في 10 ربــيع الـثــاني عـام 1437
اHوافق 20 يناير سنة 2016 الذي يحدد تشكيلة اللجنة القطاعية للصفقات لوزارة الداخلية واجلماعات احمللية..........

وزارة العدلوزارة العدل

قرار مؤرخ في 12  جمادى األولى عام 1437 اHوافق 21  مارس سنة r2016 يحدّد قائمـة األشغال واخلدمات والنشاطات التي
�ـكـن أن تـقـوم بـهـا اHــدرسـة الــوطـنــيـة Hـوظـفي إدارة الــسـجـونr زيـادة عـلـى مـهـمـتـهــا الـرئـيـســيـةr وكـيـفـيــات تـخـصـيص
العائدات الناجتة عنها..................................................................................................................................

وزارة السكن والعمران واFدينةوزارة السكن والعمران واFدينة

قـرار مـؤرخ فـي 25 شـوّال عـام 1437 الـمـوافـق 30 يـولــيـو سنة r2016 يـتضـمّـن اHوافـقة على الوثـيقة الـتقنيـة التنظـيمية
- C3 .2/4 - اHسماة "التقنY احلراري للبنايات".............................................................................................

وزارة التعليم العالي والبحث العلميوزارة التعليم العالي والبحث العلمي

قـرار مؤرخ في 28 محـرّم عام 1438 اHوافق 30 أكـتـوبر سـنة r2016 يحـدد دفـتر شـروط تسـلـيم رخصـة إنـشاء مـؤسـسة خـاصة
للتكوين العالي...........................................................................................................................................

وزارة العمل والتشغيل والضمان االجتماعيوزارة العمل والتشغيل والضمان االجتماعي

قــرار مؤرّخ في 26 شـعـبـان عام 1437 اHـوافق 2 يـونـيـو سـنـة r2016 يـعـدّل ويـتـمّم الـقـرار اHؤرّخ في 13 ربـيع األول عام 1435
اHوافق 15 يناير سنة 2014 الذي يحدّد تشكيلة اجمللس الوطني االستشاري للتعاضدية االجتماعية..........................

الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحتهالهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته

مقرر مؤرّخ في 30 ذي احلجة عام 1437 اHوافـق 2 أكتوبر سنـة r2016 يتضمن تفويض اإلمضاء إلى األمY العام................

مـقـرر مـؤرّخ في 30 ذي احلـجـة عـام 1437 اHـوافـق 2 أكــتـوبـر سـنــة r2016 يـتـضــمن تـفـويض اإلمــضـاء إلى نـائب اHــديـر اHـكـلف
باHيزانية واحملاسبة.....................................................................................................................................
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مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة
مرسـوم تنـفيذي رقم مرسـوم تنـفيذي رقم 16-281 مؤرخ في  مؤرخ في 2 صـفر عام  صـفر عام 1438
اHـــــوافق اHـــــوافق 2 نـــــوفـــــمـــــبـــــر ســـــنــــة  نـــــوفـــــمـــــبـــــر ســـــنــــة r2016 يـــــحـــــدد شـــــروطr يـــــحـــــدد شـــــروط
وكـيـفيـات الـتـبـلـيغ عـن احلـوادث والـوقائـع اخلـطـيرةوكـيـفيـات الـتـبـلـيغ عـن احلـوادث والـوقائـع اخلـطـيرة

اخلاصة بالطيران اHدني.اخلاصة بالطيران اHدني.
ــــــــــــــــــــــــــ

rإنّ الوزير األول

- بـــنــــاء عـــلى تــــقـــريــــر وزيـــر األشــــغـــال الــــعـــمــــومـــيـــة
rوالنقل

-  وبـــنـــاء عـــلى الـــدســـتـــورr ال ســـيـــمـــا اHـــادتــان 4-99
rو143 (الفقرة 2) منه

- وبــــمــــقــــتـــضى الــــقـــانـــون رقم 98-06 اHــــؤرخ في 3
ربـيع األول عام 1419 اHـوافق 27  يـونـيـو سـنة 1998 الـذي
يـحـدد الـقـواعـد الـعـامـة اHتـعـلـقـة بـالـطـيـران اHـدنيr اHـعدّل

rتمّمHوا

- و�ــــــقــــــتــــــضى اHــــــرســــــوم رقم 63-84 اHــــــورخ في 5
مــــارس ســــنــــة 1963 واHــــتــــضــــمن انــــضــــمــــام اجلــــمــــهــــوريــــة
اجلـزائـرية الـد�ـقراطـيـة الشـعـبيـة إلى االتـفـاقيـة اHـتعـلـقة
بالطيران اHـدني الدولي (اتفاقية شـيكاغو اHؤرخة في 7
ديـسـمبـر سـنة 1944 وتـعديالتـها)r ال سـيـما اHـلحق رقم 13

 rمنها

- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسي رقم 15-125 اHـؤرخ
فـي 25 رجـب عـــــــام 1436 اHــــــــوافق 14 مـــــــايـــــــو ســـــــنــــــة 2015

rعدلHا rأعضاء احلكومة Yتضمن تعيHوا

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 89-165 اHؤرخ
في 27 مـحرم عام 1410 اHوافق 29 غـشت سنة 1989 الذي

rيحدد صالحيات وزير النقل

- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 10-98 اHـؤرخ
في 2 ربيع الثاني عام 1431 اHوافق 18 مارس سنة 2010
rــركـــزيـــة في وزارة الـــنــقلHـــتــضـــمن تـــنـــظــيـم اإلدارة اHوا

rتمّمHعدّل واHا

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي : 

اHاداHادّة األولى :ة األولى : تـطبـيقـا ألحكـام اHادة 97  من الـقانون
رقم 98 - 06 اHــــؤرخ في 3 ربـــيع األول عـــام 1419 اHــــوافق

27 يـونـيـو سـنة 1998 واHـذكور أعـالهr يهـدف هـذا اHـرسوم

إلى حتــديــد شــروط وكــيــفـيــات الــتــبــلــيغ عن كـل حـادث أو
واقـعـة خـطـيــرة خـاصـة بـالـطـيـران الـمـدنـي تـقـع فوق
الـــتـــراب الـــوطـــني أو فــي الـــمــجـــال اجلــوي اجلــزائــري أو
تـــســـنـــد إلى الـــجـــزائـــر مـن طــرف الـــمــنــظــمــة الـــدولــيــة

للطيران اHدني.

2 :  : تــبــلغ الــســلــطــة اHــكــلــفــة بــالــطـيــران اHــدني اHـاداHـادّة ة 
بـــدون تــــأخـــيــــر وبـــأســــرع الـــوســــائلr اHـــنــــظـــمــــة الـــدولــــيـــة
لــلـــطـــيــــران اHــدني والــســـلــطــات اHـــكــلــفــة بـــالــتــحـــقــيــقــات
الـــتــــقـــنــــيـــة حـــول احلــــوادث والـــوقــــائع اخلــــطـــيــــرة اخلـــاصـــة
بـــالــطـــيـــران اHــدني فـي الــدول اHـــعــنـــيــةr عـن كل حــادث أو
rواقــــعــــة خــــطـــيــــرة مــــذكـــورة فــي الـــمــــادة األولـى أعـاله
وذلك طبقــا للـمقاييس وأسالـيب العمل اHوصى بها فــي

اHنظمة الدولية للطيران اHدني.

كمـا �كن تـبلـيغ الهـيئـات اإلقلـيمـية والـدوليـة التي
تـسـهم في سـالمـة الـطيـران اHـدنـي عن احلـادث أو الـواقـعة

اخلطيرة اخلاصة بالطيران اHدني.

اHاداHادّة ة 3 : : الـوقائع اخلطـيرة اخلاصـة بالطـيران اHدني
الـواجب التـبـليغ عـنـها هي الـواردة في اHـلحق األول بـهذا

اHرسوم.

4 : : يـــحـــرر الـــتـــبـــلـــيـغ بـــوضـــوح بـــالـــلـــغــات اHـاداHـادّة ة 
الــعـــربــيــة أو اإلجنــلــيــزيــة أو الــفــرنـــســيــة مع مــراعــاة لــغــة
الـمــرسـل أو الـمــرسل إلـيــهـمr طـبــقـا لـلـنـمــوذج اHرفق

باHلحق الثاني.

يــجب مــوافـاة اHــرسل إلــيــهم اHــعـنــيــY بــاHـعــلــومـات
غـيـر الـواردة في الـتـبـلـيغ وكـذا جـمـيع اHـعـلـومـات اHـفـيدة

األخرى �جرد توفرها.

5 : : يـــنـــشـــر هـــذا الـــمـــرســـوم فـي الـــجـــريـــدة اHـاداHـادّة ة 
الــرّسـمـيّــة للــجـمــهـوريّـة الـجــزائــريّـة الــدّيـمــقـراطــيّـة

الشّعبيّة.

حـــــرّر بـــــاجلــــزائـــــر في 2 صــــفـــــر عــــام 1438 اHـــــوافق 2
نوفمبر سنة 2016.

عبد اHالك ساللعبد اHالك سالل
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اHلحقاHلحق األول األول

الوقائعالوقائع اخلطيرة اخلاصة بالطيران اHدني اخلطيرة اخلاصة بالطيران اHدني

قائمة الوقائع اخلطيرة اخلاصة بالطيران اHدني :قائمة الوقائع اخلطيرة اخلاصة بالطيران اHدني :

- تصـادمات وشـيكة تـتطـلب إجراء مـناورة لتـفادي الـتصادمr أو وضـعيـة خطـرةr أو احلـالة الـتي كان من اHالئم فـيها
rاتخاذ إجراء لتفادي التصادم

rصنفة على أنها حوادثHحاالت التصادم غير ا -

rطيران مراقب نحو مرتفعات أمكن تفادي التصادم بها بالكاد  -

rأو على �ر أرضي أو مدرج غير مخصص rفشل اإلقالع على مدرج مغلق أو مشغول -

rراقبةHفشل اإلقالع أو االقتراب ألي سبب من األسباب غير تعليمة ا -

rأو من �ر أرضي أو مدرج غير مخصص rإقالع من مدرج مغلق أو مشغول -

rأو على �ر أرضي أو مدرج غير مخصص rهبوط أو محاولة هبوط على مدرج مغلق أو مشغول -

rقرر أثناء اإلقالع أو الصعود األوليHفشل ذريع في إجناز األداء ا -

- حـــريق و/أو دخــان فـي مــقـــصــورة الـــقــيـــادةr أو في مـــقــصـــورة الــركـــابr أو في مــســـتــودعـــات الــبـــضــائـعr أو حــرائق
rاحملركات

rاالحتياطي من طرف طاقم القيادة Yأحداث تطلبت استعمال األوكسيج -

rخلل في هيكل الطائرة أو تفكك احملرك -

rأعطال متعددة في جهاز واحد أو أكثر من أجهزة الطائرة �ا يؤثر على تشغيلها بدرجة خطيرة -

rحالة عجز عضو طاقم القيادة أثناء الطيران -

rمستويات كمية الوقود وحاالت توزيع الوقود التي تتطلب من الطيار إعالن حالة الطوار� -

- عمـليــات اقـتحـام اHـدارج مـن حيث خطـورتـها من الـفئـة A طبــقا للـدليل بشــأن جتنب اقتـحـام اHدارج (الـوثيقة
rتعلقة بالتصنيفات حسب درجة اخلطورةHعلومات اH9870) الذي يتضمن ا

rدرج في أثناء اإلقالع أو الهبوطHدرج أو جتاوز جانب اHوقائع مثل الهبوط قبل العتبة أو جتاوز ا -

- أعطـال في األجهـزةr وظـواهر جـويةr وعـملـيات خـارج نـطاق الـطيـران اHعـتمـد كان مـن اHمـكن أن تسـبب صعـوبات
rفي التحكم في الطائرة

rالحةHحدوث أعطال في أكثر من جهاز واحد من األجهزة االحتياطية الالزمة للتوجيه وا -

- اإلطـالق غير اHـتـعـمـد أو اHـتـعـمــد كـتـدبـيـر طـار� لـشـحـنـة مـتـدلـيــة أو أي شـحنـة خـارجـية أخـرى تـنـقـلـهـا
الطائرة.

هذه القائمة ليست حصرية بل هي مجرد دليل لتحديد عبارة "الواقعة اخلطيرة".
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مختصر ACCID بالنسبة للحوادث
مختصر INCID بالنسبة للوقائع اخلطيرة

صـانع الطائـرة وطرازهـا وعالمات جـنسـيتهـا وتسـجيـلها
ورقمها اHسلسل

اسم اHالك أو اHستغل أو مستأجر الطائرة إن وجد

اسم ومؤهالت قائد الطائرة 

جنسية أعضاء الطاقم والركاب

عـدد أفـراد طـاقم الـطـائـرة والــركـاب اHـوجـودين عـلى مـ 
rالـــطــائـــرة الــذين قـــتــلـــوا أو أصــيـــبــوا بـــجــروح بـــلــيـــغــة

وغيرهم �ن قتلوا أو أصيبوا بجروح بليغة.

تــــــاريـخ ووقت وقــــــوع احلــــــادث أو الــــــواقــــــعــــــة اخلــــــطــــــيـــــرة
(بالتوقيت احمللي أو العاHي)

آخـــر نـــقـــطـــة غـــادرت مـــنـــهـــا الـــطـــائـــرة ونـــقـــطـــة الـــهـــبــوط
اHقصودة

مـــوقع الــطـــائــرة بــاإلشـــارة إلى نــقـــطــة جــغـــرافــيـــة يــســهل
التعرف عليها وكذا خطي العرض والطول

وصف احلــادث أو الـواقـعــة اخلـطــيـرة ومـدى الــضـرر الـذي
أصاب الطائرة بقدر ما هو معروف

بيـان إلى أي مدى سـتقـوم دولة وقـوع احلادث أو الـواقعة
بـإجـراء التـحـقيق أو تـعـتزم تـفـويض سلـطـاتهـا في هذا

الشأن

اخلـصائص الطبيـعية Hنـطقة احلادث أو الواقـعة اخلطيرة
وبـــيـــان صـــعــوبـــات الـــوصـــول إلى اHـــوقع أو اإلجــراءات

اخلاصة للوصول إليه

ذكــر عالمــة تــمــيــيــز الــســلــطــة اHــبــلــغـة ووســائـل االتــصـال
بــاحملــقق اHــعــY ومــصــلــحــة الــتــحــقــيق في احلــوادث في

دولة وقوع احلادث أو الواقعة

وجود محتمل لبضائع خطرة على م  الطائرة ووصفها

ACCID (حادث)

INCID (واقعة خطيرة)

- األشــخـاص عــلـى م  الـطائـرة :........ (الطاقم :/.......
الـركـاب :.......)

القتلى :.................. - اجلرحى :...............
- غير ذلك :.........(قتلى أو جرحى بجروح بليغة)

التوقيت احمللي
التوقيت العاHي

نعم 
ال

اHلحق الثانياHلحق الثاني
استمارة تبليغ عن احلوادث / الوقائع اخلاصة بالطيران اHدنياستمارة تبليغ عن احلوادث / الوقائع اخلاصة بالطيران اHدني
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ANNEXE 2

NOTIFICATION D�INCIDENTS / ACCIDENTS D�AVIATION CIVILE

ACCID (accident)             INCID (incident grave)

Personnes à bord : ..........  (équipage :......
-passagers :..........)

Tués :...............   -Blessés :.......................
Autres :..........(tués et grièvement blessés)

Heure locale :

Heure UTC :

Oui

Non

Abréviations d�identification :

- ACCID pour un accident

- INCID pour un incident grave

Constructeur, modèle, marques de nationalité et
d�immatriculation et  numéro de série de l�aéronef

Nom du propriétaire et le cas échéant, nom de
l�exploitant et de l�affréteur de l�aéronef

Nom et qualification du pilote, commandant de bord

Nationalité de l�équipage et des passagers

Nombre des membres d�équipage et de passagers à
bord : tués et grièvement blessés; autres : tués et
grièvement blessés

Date et heure (heure locale ou UTC) de l�accident ou
de l�incident grave

Dernier  point de départ de l�aéronef et point
d�atterrissage prévu

Position de l�aéronef par rapport à un point de repère
géographique facile à identifier (latitude et longitude)

Description de l�accident ou de l�incident grave et
étendue des dommages causés à  l�aéronef, dans la
mesure où ils sont connus

Indication de la mesure dans laquelle l�Etat
d�occurence mènera l�enquête ou se propose de déléguer
ses pouvoirs pour la conduite de cette enquête

Caractéristiques physiques de la zone de l�accident ou
de l�incident grave et indication des difficultés d�accès ou
des dispositions spéciales concernant l�accès au site

Identification du service émetteur et moyen de
contacter l�enquêteur désigné et le service d�enquête sur
les accidents de l�Etat d�occurence

Présence éventuelle et description des marchandises
dangereuses se trouvant à bord de l�aéronef
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ANNEX 2

AVIATION INCIDENT / ACCIDENT NOTIFICATION FORM

ACCID (Accident)              

INCID ( Serious Incident)

Local time :

UTC time :

Persons on board :.........  (Crew :.............
-Passengers :..........)

Fatal :............... - Serious Injury :.......................
Other :..........( Fatal and serious injury)

Yes

No

Identifying abbreviation :

- ACCID (For accidents)

- INCID (For serious incidents)

Manufacturer, model, nationality and registration
marks, and serial number of the aircraft

Name of owner, operator and hirer if any, of the
aircraft

Name and qualification of the pilot in command

Nationality of crew and passengers

Date and time (local time or UTC) of the accident or
serious incidents

Last point of departure and point of intended landing
of the aircraft

Number of crew and passengers, aboard : killed and
seriously injured; Other : killed and seriously injured

Position of the aircraft with reference to easily
defined geographical point (latitude and longitude)

Description of the accident or serious incident and the
extent of damage to the aircraft, so far as is known

An indication to what extent the investigation will be
conducted or is proposed to be delegated by the state of
occurence

Physical characteristics of the accident or serious
incident of access difficulties of special requirements to
reach the site

Identification of the originating authority and means
to contact the investigator in charge and the accident
investigation authority of the state of occurrence at any
time 

Presence and description of dangerous goods on board
the aircraft 
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- و�ـــقـــتـــضـى اHـــرســـوم الـــتـــنـــفـــيـــــذي رقــم 125-12
اHـؤرخ في 26 ربـيع الــثــاني عـام 1433 اHـوافق 19 مـارس
ســـنــة 2012 الـــذي يـــحـــدد الـــقـــانـــون األســـاسي الـــنـــمـــوذجي

rهنيHتخصصة في التكوين اHللمعاهد الوطنية ا
- و�ـــقـــتـــضـى اHـــرســـوم الـــتـــنـــفـــيـــــذي رقــم 140-14
اHؤرخ في 20 جمـادى الثانـية عام 1435 اHوافق 20 أبريل
ســـنــة 2014 الـــذي يـــحـــدد الـــقـــانـــون األســـاسي الـــنـــمـــوذجي

rYهني والتمهHراكز التكوين اH
- و�ـــقـــتـــضـى اHـــرســـوم الـــتـــنـــفـــيـــــذي رقــم 184-16
اHـؤرخ في 17 رمــضـان عـام 1437 اHـوافق 22 يـونـيـو سـنـة
2016 الــذي يـحـدد مــهـام وكــيـفـيــات تـنـظــيم وسـيــر اHـراكـز

اHـتــخــصـصــة في الــتــكـويـن اHـهــني والــتــمـهــY لألشــخـاص
rجسديا YعوقHا

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اHادة األولى : اHادة األولى :  تـطبـيقـا ألحكـام اHادة 19 من الـقانون
رقم 08-07 اHــــــؤرخ في 16 صــــــفـــــــر عــــــام 1429 اHــــــوافق 23
فــبــرايــر ســنـة 2008 واHــذكـور أعـالهr يـهــدف هــذا اHــرسـوم
إلى حتـــديـــد نــظـــام الـــتـــكـــوين اHـــهـــني األولي والـــشـــهــادات

اHتوجة له.

الفصل األولالفصل األول
نظام التكوين اHهني األولينظام التكوين اHهني األولي

الفرع األولالفرع األول
أ¥اط تنظيم التكوين اHهني األوليأ¥اط تنظيم التكوين اHهني األولي

اHـادة اHـادة 2 : : تـنــظم دورات الــتــكــوين اHــهــني األولي في
اHـــؤســســـات الــعــمـــومــيـــة لــلــتـــكــوين اHـــهــني حـــسب أ¥ـــاط

التكويـن اآلتية :
rاحلضوري -

rYعن طريق التمه -
- عن بعد.

rــذكـورة أعالهH3 : : تــعــرف أنـــمـــاط الــتــكــوين ا اHـادة اHـادة 
كما يأتي :

- الــــنــــمط احلــــضــــوري : - الــــنــــمط احلــــضــــوري : تــــكــــوين يــــتــــضــــمن  دروســــا
نـظـريــة وأعـمـاال تـطـبــيـقـيـةr ويــتم عـلى مـســتـوى مـؤسـسـة
rهنيHهني ويستكمل بتربصات في الوسط اHالتكوين ا
تـــكـــوين يـــتـــضــــمن دروســـا  : Yعن طـــريق الــتـــمـــهــ - : Yعن طـــريق الــتـــمـــهــ -
تقنية وتكنـولوجية تكميلية. ويتم على مستوى مؤسسة
التكوين اHهني وتكوينا تطبيقيا يتم على مستوى هيئة

rمستخدمة

مرسـوم تنـفيذي رقم مرسـوم تنـفيذي رقم 16-282 مؤر مؤرّخ خ في في 2 صـفر عام  صـفر عام 1438
اHـوافق اHـوافق 2 نـوفـمبـر سـنة  نـوفـمبـر سـنة r r2016 يـحدد نـظـام التـكوينيـحدد نـظـام التـكوين

اHهني األولي والشهادات اHتوجة له.اHهني األولي والشهادات اHتوجة له.
ــــــــــــــــــــــــــ

rإنّ الوزير األول

- بــــنـــاء عــــلى تــــقـــريــــر وزيــــر الـــتــــكـــويـن والـــتــــعــــلـــيم
rYهنيHا

- وبـناء على الـدستـورr ال سيمـا اHادتان 99-4 و143
r(الفقرة 2) منه

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 81-07 اHــــؤرخ في 24
شـعـبـان عـام 1401 اHـوافق 27 يـونـيـو سـنـة 1981 واHـتـعلق

rتممHعدل واHا rYبالتمه

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

rتممHعدل واHا rبعالقات العمل

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 08-04 اHــــؤرخ في 15
مـحـرم عام 1429 اHـوافق 23 يـنـايـر سـنـة 2008 واHـتـضمن

rالقانون التوجيهي للتربية الوطنية

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 08-07 اHــــؤرخ في 16
صـفـر عام 1429 اHـوافق 23 فـبـرايـر سـنة 2008 واHـتـضمن
القـانون التـوجيـهي للـتكـوين والتـعليم اHـهنـيrY ال سـيما

rادة 19 منهHا

- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسي رقم 07-304 اHـؤرخ
في 17 رمـضـان عام 1428 اHـوافق 29 سـبـتمـبـر سـنة 2007
الـذي يحدد الشبـكة االستداللـية Hرتبات اHـوظفY ونظام

rتممHعدل واHا rدفع رواتبهم

- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسي رقم 15-125 اHـؤرخ
في 25 رجب عــــــام 1436 اHــــــوافــق 14 مـــــــايــــــو ســــــنــــــة 2015

rعدلHا rأعضاء احلكومة Yتضمن تعيHوا

- و�ـــقـــتـــضـى اHـــرســـوم الـــتـــنـــفـــيـــــذي رقــم 419-01
اHــؤرخ في 5 شــوال عــام 1422 اHــوافق 20 ديــســمــبــر ســنـة
2001 الــــذي يــــحــــدد شــــروط إحــــداث اHــــؤســــســــات اخلــــاصـــة

rهني وفتحها ومراقبتهاHللتكوين ا

- و�ـــقـــتـــضـى اHـــرســـوم الـــتـــنـــفـــيـــــذي رقــم 345-09
اHؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1430 اHوافق 22 أكتـوبر سنة
2009 الـذي يـحـدد كـيـفـيـات إحـداث شـهـادات تـتـوج دورات

rهني األوليHالتكوين ا
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بـثــمـانـيـة عـشـر (18) شـهــرا لـلـمـتـرشـحــY الـذين يـثـبـتـون
مستـوى دراسيـا للسـنة األولى من طـور التعـليم الـثانوي

العام والتكنولوجي.

الـتأهـيل من اHـستـوى الرابع :الـتأهـيل من اHـستـوى الرابع : تـأهـيل تقـني يطابق
مـناصب شـغل تتـطلب معـارف نظـرية وقـدرات تطـبيـقية
تــســـمح له بــالـــتــحــكــم فــي الــتـــقــنــيـــات الــضــروريــــة ألداء
اHـــهــــام واإلجنـــــاز والــــصـــيـــانـــــة والــــتـــقـــيـــيـــم واHـــراقـــبـــــة
ومـســاعـــدة إطـــار ذي مـسـتـوى عـال في أعمـال الـتـصـميم

وضمان تنسيق أشغال فريق من العمال.

يتــم االلتـحــاق بــدورة التكوين اHهنــي األولي من
اHــســتــوى الـرابـع الـتـي حتـدد مــدة الــتــكــوين الــدنـيــا فــيــهـا
بــــأربــــعــــة وعــــشــــرين (24) شــــهـــرا  لــــلــــمـــتــــرشــــحـــY الــــذين
يـثـبتـونr على األقـلr مسـتوى دراسـيـا للـسنـة الـثانـية من

طور التعليم الثانوي العام والتكنولوجي.

الـتـأهــيل من اHـســتـوى اخلـامس :الـتـأهــيل من اHـســتـوى اخلـامس : تـأهـيل تــقـني سـام
يــطـابق مــنــاصب شـغل تــتــطـلب مــعـارف نــظـريــة وقـدرات
تــطــبـــيــقــيـــة ومــؤهالت تــســـمح له �ــمـــارســة وظــائف ذات
مـسـؤوليـةr وتسـيـير األشـغال مـع ضمـان تنـظـيم وتنـسيق
ومـراقــبـة نـشـاطــات فـوج أو مـجــمـوعـة أفـواج مـن الـعـمـال

على اخلصوص.

يــتـم االلــتــحــاق بــدورة الــتــكــويـن اHــهــنـي األولي من
اHـسـتـوى اخلـامس الـتي حتـدد مـــدة الـتـكـوين الـدنـيـا فـيـها
بـثالثY (30) شهـرا لـلمـترشـحـY الذين يـثبـتـون مسـتوى
دراسـيـا لـلـسـنـة الـثـالثـة من طـور الـتـعـلـيم الـثـانـوي الـعام

والتكنولوجي.

rــهــنيHــكـــلف بــالــتــكـــوين اHــادة 5 : : �ـــكن الــوزيــر اHــادة اHا
عــلى ســبــيل االســتـــثــنــاءr أن يــغــيــر �ــوجب قــرار شــروط
االلـــتــــحـــاق بـــدورات الـــتــــكـــوين اHـــهـــنـي األولي وكـــذا مـــدة
الـتـكـوين بـالنـسـبـة خملـتـلف مـسـتـويـات الـتـأهيـل مع األخذ
بعY االعتبار مـقاييس خاصةr ال سيمـا : التطور التقني

والتكنولوجي للمهن ومحتوى برنامج التخصص.

الفصل الثانيالفصل الثاني
تتويج التكوين اHهني األوليتتويج التكوين اHهني األولي

اHــــادة اHــــادة 6 : : تـــــتــــوج دورات الـــــتــــكــــويـن اHــــهـــــني األولي
حسب كل مستوى تأهيل مهني بالشهادات اآلتية :

- اHــســتــوى األولr يــتــوج بــشــهــادة الــتـكــويـن اHـهــني
r(ش.ت.م.م) تخصصHا

- اHـسـتـوى الـثــانيr يـتـوج بــشـهـادة الـكـفــاءة اHـهـنـيـة
r(ش.ك.م)

- النمط عن بعد : - النمط عن بعد : تكوين  يـسمح ألي شخص التعلم
بــطـــريــقــة مـــســتـــقــلــة وعن بـــعــد دون االلـــتــزام بــالـــتــوقــيت

والتنقل ودون وجود مادي للمكون.

 ويــنـظم بــعـدة كــيـفــيـات (عن طــريق اHـراســلـة أو عن
طريق اخلط) ويدعم بتجمعات بيداغوجية بصفة دورية.

الفرع الثانيالفرع الثاني
مستويات التأهيل اHهنيمستويات التأهيل اHهني

اHـادة اHـادة 4 :   :  تـضــمن اHــؤســسـات الــعــمـومــيــة لـلــتــكـوين
اHهني تكوينـا مهنيا أوليا في مسـتويات التأهيل اHهني

اHعرفة أدناهr كما يأتي :

الـــــــتــــــأهـــــــيل مـن اHــــــســـــــتــــــوى األول :الـــــــتــــــأهـــــــيل مـن اHــــــســـــــتــــــوى األول : تــــــأهـــــــيل عـــــــامل
مــــتـــــخــــصـص يــــطـــــابق مــــنـــــاصب شـــــغل تـــــتــــطـــــلب قــــدرات
تـطـبيـقـيـةr تمـكـنه من أداء مـهام مـرتـبطـة �ـمـارسة مـهـنة

وذلك حتت اHراقبة الدائمة Hسؤول مباشر.

يـتـــم االلـتــحـاق بـــدورة الـتــكــوين اHـهــني األولي من
اHستـــوى األول التي حتـــدد مــدة الـتكـويــن الدنـيا فـيهــا
باثني عشر (12) شهرا  للمترشحY الذين يثبتونr على
األقلr مسـتـوى دراسـيا لـلـسـنة الـثـانـيـة من طور الـتـعـليم

اHتوسط.

الـتـأهـيل مـن اHـسـتـوى الـثـاني :الـتـأهـيل مـن اHـسـتـوى الـثـاني : تـأهـيل عـامـل وعون
مـــؤهل يـــطــابق مـــنــاصـب شــغل تـــتــطـــلب مـــعــارف نـــظــريــة
وقــدرات تـطــبــيــقــيــة تــســمح له بــتــنــفــيــذ اHــهــام واألعــمـال
اHــتــربــطـة �ــمــارســة اHــهــنــةr ويـكــون قــادرا عــلى تــفــســيـر
التوجيهـات الضرورية لتنـظيم العمل اخملصص له حسب

الوسائل التي تتوفر لديه.

يــتــم االلــتــحــاق بـــدورة الــتــكـويـن اHـهــنـــي األولـــي
مـن اHــســـتــوى الـــثــاني الــتي حتـــدد مــدة الــتــكـــوين الــدنــيــا
فيـهـا باثني عشر (12) شهرا للـمترشحY الـذين يثبتون
مـــســـتـــوى دراســـيـــا لـــلـــســـنـــة الـــرابــعـــة مـن طـــور الــتـــعـــلـــيم

اHتوسط.

الـتـأهـيل من اHـسـتـوى الـثـالث :الـتـأهـيل من اHـسـتـوى الـثـالث : تـأهـيل عـامـل وعون
ذي تـــأهــيل عـــال يــطـــابق مــنـــاصب شــغل تـــتــطـــلب مــعــارف
نـــظـــريـــة وقــــدرات تـــطـــبـــيـــقـــيـــة تــــمـــكـــنه من الــــتـــحـــكم في
الـتقنـيات الـضرورية ألداء مـهام مـرتبـطة �مـارسة مـهنة

وتنظيم عمل مؤهل في اHهنة اHعنية.

يـتـــم االلـتــحـاق بــدورة الـتــكــوين اHـهــنـي األولي من
اHـسـتـوى الـثـالث الـتي حتـدد مـدة الـتـكـوين الـدنـيــا فـيـهــا
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اHـــــادة اHـــــادة 12 :  : حتــــــدد شـــــروط وكــــــيــــــفــــــيـــــات مــــــشــــــاركـــــة
اHـتـرشـحـY األحـرار في االمتـحـان الـنـهـائي �ـوجب قرار

من الوزير اHكلف بالتكوين اHهني.

13 :  : تُـــعــــدّ الـــشـــهــــادات اHـــمـــنــــوحـــة Hـــتــــربـــصي اHــادة اHــادة 
الـــمـــؤســســات اخلــاصــة لــلــتــكــوين اHــهــني الــذين اجــتــازوا
بـنـجــاح االمـتـحــان الـنــهـائي اHـنــظم من طـرف اHــؤسـسـات
الــعــمــومــيــة لـلــتــكــويـن اHــهـنـي الــتــابــعــة لـقــطــاع الــتــكــوين
والــتــعــلــيـم الــمــهــنــيــيـنr هي نـفـسـهـا اHـنـصـوص عـلـيـهـا

في اHادة 6 أعاله.

الفصل الرابعالفصل الرابع

أحكام نهائيةأحكام نهائية

اHــادة اHــادة 14 :  : يــلـــغى اHـــرســوم الـــتـــنــفـــيــذي رقم 345-09
اHؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1430 اHوافق 22 أكتـوبر سنة
2009 الـذي يـحـدد كـيـفـيـات إحـداث شـهـادات تـتـوج دورات

التكوين اHهني األولي.

غـيـر أن الـنـصـوص اHـتخـذة لـتـطـبـيـقه تـبـقى سـارية
اHـفــعـول إلى غــايـة نــشـر الـنــصـوص الــتـطــبـيــقـيــة اجلـديـدة

لهذا اHرسوم في اجلريدة الرسمية.

اHادة اHادة 15 : : ينشر هـذا اHرسوم في اجلريـدة الرّسميّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــــرّر بـــــاجلــــزائـــــر في 2 صــــفـــــر عــــام 1438 اHـــــوافق 2
نوفمبر سنة 2016.

عبد اHالك ساللعبد اHالك سالل
ــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــ

مرسـوم تنـفيذي رقم مرسـوم تنـفيذي رقم 16-283 مؤرخ في  مؤرخ في 2 صـفر عام  صـفر عام 1438
اHـــــوافق اHـــــوافق 2 نـــــوفـــــمـــــبـــــر ســـــنــــة  نـــــوفـــــمـــــبـــــر ســـــنــــة r2016 يـــــحـــــدد شـــــروطr يـــــحـــــدد شـــــروط
وكـيـفـيـات االسـتفـادة من دعم الـدولـة لـفـائـدة عائالتوكـيـفـيـات االسـتفـادة من دعم الـدولـة لـفـائـدة عائالت
االســـــتـــقــــبــــال وأشـــخــــاص الــــقـــانــــون اخلــــاص مـــقــــابلاالســـــتـــقــــبــــال وأشـــخــــاص الــــقـــانــــون اخلــــاص مـــقــــابل
الـتـكــفل بـاألشـخـاص اHـسـنـY احملـرومـY و/أو بدونالـتـكــفل بـاألشـخـاص اHـسـنـY احملـرومـY و/أو بدون

روابط أسرية.روابط أسرية.
ــــــــــــــــــــــــــ

rإنّ الوزير األول

- بــــنـــاء عــــلى تــــقـــريــــر وزيـــرة الــــتـــضــــامن الــــوطـــني
rرأةHواألسرة وقضايا ا

- وبـناء على الـدستـورr ال سيّمـا اHادتان 99-4 و143
r(الفقرة 2) منه

- اHــسـتــوى الـثـالـثr يـتــوج بـشـهــادة الـتــحـكم اHــهـني
r(ش.ت.م)

r(ش.ت) يتوج بشهادة تقني rستوى الرابعHا -
- اHـــســــتـــوى اخلـــامـسr يـــتـــوج بــــشـــهـــادة تــــقـــني ســـام

(ش.ت.س).

7 : : تــــخـــضـع دورات الـــتـــكــــوين اHـــهــــني األولي اHــادة اHــادة 
اHــــتــــوجــــة بــــالــــشــــهــــادات اHـــذكــــورة فـي اHـــادة 6 أعـالهr إلى
تــقــيـيــمــات دوريـة وامــتــحــان نـهــائي لــلــدورةr حــيث حتـدد
كـــيــفـــيــات تــنـــظــيـــمــهـــا �ــوجـب قــرار من الـــوزيــر اHـــكــلف

بالتكوين اHهني.

8 : : الـشـهادات اHـتـوجة لـلـتكـوين اHـهني األولي اHادة اHادة 
اHذكورة في اHادة 6 أعالهr �اثلة.

حتـدد شـروط وكـيفـيـات تـسـلـيـمـهـا �ـوجب قـرار من
الوزير اHكلف بالتكوين اHهني.

الفصل الثالثالفصل الثالث
أحكام خاصةأحكام خاصة

اHــادة اHــادة 9 :  : تــنـــظم اHــؤســـســات الـــعــمـــومــيــة لـــلــتـــكــوين
اHهني االمتحانات اHهنية اآلتية :
rشهادة االقتصاد والقانون -

rشهادة التحكم في تقنيات احملاسبة -
rهنية في البنوكHشهادة األهلية ا -

- شهادة األهلية اHهنية في التأمينات.

يـتـحــصل اHـتــرشـحـون الــنـاجـحــون في االمـتــحـانـات
اHهنية اHـذكورة أعاله على الشهـادة التي توافق اHستوى

الرابع أو اخلامس اHذكورة في اHادة 6 أعاله.

اHــادة اHــادة 10 : : حتـــدد شـــروط الـــتـــنــظـــيـم واHــشـــاركـــة في
االمـتــحـانــات اHـهــنـيــة اHـذكــورة في اHـادة 9 أعالهr �ـوجب

قرار من الوزير اHكلف بالتكوين اHهني.

11 :  : تــنــظم اHــؤســســات الــعــمــومـيــة لــلــتــكــوين اHـادة اHـادة 
اHــهـــني امـــتــحـــانـــات نـــهــايـــة الـــتــكـــوين لـــلــدورات لـــفـــائــدة
اHتـرشـحـY األحرار قـصـد احلصـول عـلى إحدى الـشـهادات
اHــذكــورة في اHـادة 6 أعالهr واHــتــوجــة بــدورات الـتــكــوين

اHهني األولي.
�كــن اHـترشـحــY الـذين يثـبتـــون دورة كامـلة من
التـكوين اHـتبع فـي مؤسـسة عـمومـية لـلتـكوين اHـهني أو
فـي مـؤسـسـة خـاصـة لـلتـكـوين اHـهـني ولم يـتـحـصـلـوا على
الـــــشـــــهـــــادة اHـــــتـــــوجـــــة لــــدورة الـــــتـــــكـــــوينr اHـــــشـــــاركـــــة في

االمتحانات اHذكورة أعاله.
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بـــــاألشـــــخـــــاص  اHــــســـــنـــــY احملـــــرومــــY و/أو بـــــدون روابط
أسريةr تـطبيقـا ألحكام اHادة 27 من الـقانون رقم 10 - 12
اHـؤرّخ في 23 مـحـرّم عام 1432 اHـوافق 29 ديـسـمـبـر سـنة

.YسنHتعلق بحماية األشخاص اH2010 وا

الفصلالفصل األول األول
أحكام عامةأحكام عامة

اHــاداHــادّة ة 2  :   : تــطــبق أحــكـــام هــذا اHــرســوم عــلى عــائالت
االســتـــقـــبـــال واألشـــخــاص الـــطـــبـــيـــعــيـــY وكـــذا األشـــخــاص
اHـعـنويـY اخلاضـعY لـلـقانـون اخلاصr ال سـيـما اجلـمعـيات
الـنـاشطـة في مـجال حـمـاية األشـخـاص اHسـنـrY اHؤسـسة
Yبـالـغـ Yقـانـونـا والـراغـبـة في اسـتـقـبـال أشـخـاص مـسـنـ
من الـــعـــمـــر 65 ســـنـــة فـــمـــا فـــوقr مـــحـــرومـــY و/أو بــدون

روابط أسرية.

اHــــاداHــــادّة ة 3 :  : تــــمـــنـح عـــائـالت االســـتــــقــــبـــال واألشــــخـــاص
الـطـبـيـعـيـون واألشـخـاص اHـعـنـويـون اخلـاضـعـون لـلـقـانـون
اخلـــــاص اHــــذكـــــورون في اHــــادة 2 أعالهr مـــــقــــابـل الــــتـــــكــــفل
rو/أو بدون روابط أسرية Yاحملروم YـسنHباألشخاص ا
دعـم الــــدولـــة مـن خالل مــــســـاعــــدة ذات طــــابع طــــبي وشــــبه

طبي ونفسي واجتماعيr ال سيما فيما يخص :
- اHـــتـــابــعـــة الــطـــبــيـــة اHـــنــتـــظــمـــة من خالل فـــحــوص

rدورية خملتلف التخصصات
rاخلدمات شبه الطبية -

- الدعم النفسي واHرافقة االجتماعية.

حتـدد طــبــيـعــة وكـيــفـيــات االســتـفــادة من اHـســاعـدات
اHـــذكـــورة في الـــفـــقـــرة أعالهr بـــقـــرار من الـــوزيـــر اHــكـــلف

بالتضامن الوطني.

الفصلالفصل الثاني الثاني
الــشــروط اHــطـبــقــة عــلـى عــائالت االســتــقــبــال واألشــخـاصلــشــروط اHــطـبــقــة عــلـى عــائالت االســتــقــبــال واألشــخـاص
اخلــــاضـــعـــY لــــلـــقـــانــــون اخلـــاص الـــراغــــبـــY في اســــتـــقـــبـــالاخلــــاضـــعـــY لــــلـــقـــانــــون اخلـــاص الـــراغــــبـــY في اســــتـــقـــبـــال
أشخاص مسنY محرومY و/أو بدون روابط أسريةأشخاص مسنY محرومY و/أو بدون روابط أسرية

اHــــاداHــــادّة ة 4 :  : �ـــــكن عـــــائالت االســــتـــــقــــبـــــال واألشــــخــــاص
Y(2) مـسـن Yاســتـقـبــال شـخص أو شــخـصـ rYالـطــبـيــعـيـ

محرومY و/أو بدون روابط أسرية.

�ـــكن األشـــخـــاص اHـــعـــنـــويـــY اخلـــاضـــعـــY لـــلـــقـــانــون
اخلـاصr اسـتـقــبـال شـخـصـY (2) مـسـنـY مـحـرومY و/أو
بــدون روابـط أسـريــة فــأكــثــر وفق اإلمــكــانــيــات اHــتــوفـرة
لـــديــهـــا وفي حـــدود يــضـــبـــطــهـــا قــرار مـن الــوزيـــر اHـــكــلف

بالتضامن الوطني.

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 83-11 اHــــؤرّخ في 21
رمــضـان عـام 1403 اHـوافق 2 يـولـيــو سـنـة 1983 واHــتـعـلق

rتمّمHعدّل واHا rبالتأمينات االجتماعية

- و�ــــــقـــــتـــــضى الــــــقـــــانـــــون رقم 84-11 اHـــــؤرّخ في 9
رمـضان عام 1404 اHوافق 9 يونـيو سـنة 1984 واHـتضمن

rتمّمHعدّل واHا rقانون األسرة

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

rتمّمHعدّل واHا rتعلق بحماية الصحة وترقيتهاHوا

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 02-09 اHــــؤرّخ في 25
صــــفــــر عـــام 1423 اHــــوافق 8 مــــايــــو ســــنـــة 2002 واHــــتــــعــــلق

rوترقيتهم YعوقHبحماية األشخاص ا

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 10-12 اHــــؤرّخ في 23
مـحرّم عام 1432 اHـوافق 29 ديـسـمبـر سـنة 2010 واHـتعلق

rادة 27  منهHال سيما ا rYسنHبحماية األشخاص ا

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 12-06 اHــــؤرّخ في 18
صــفــر عــام 1433 اHــوافق 12 يــنـــايــر ســـنــة 2012 واHـــتـــعــلق

rباجلمعيات

- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسي رقم 15-125 اHـؤرخ
فـي 25 رجـب عـــــــام 1436 اHــــــــوافق 14 مـــــــايـــــــو ســـــــنــــــة 2015

rعدلHا rأعضاء احلكومة Yتضمن تعيHوا

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 08-350 اHؤرّخ
في 29 شـــوّال عـــام 1429 اHــــوافق 29 أكـــتـــوبــــر ســـنـــة 2008
الــــذي يـــحــــدد شــــروط إنـــشــــاء اHــــؤســـســــات االجــــتـــمــــاعــــيـــة

rوالطبية االجتماعية وتنظيمها وسيرها ومراقبتها

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 10-128 اHؤرّخ
في 13 جـــمـــادى األولى عــام 1431 اHــوافق 28 أبـــريل ســـنــة
2010 واHــــتــــضــــمـن تــــعــــديل تــــنــــظـــــيم مــــديــــريــــة الــــنــــشــــاط

rاالجتماعي للوالية

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 13-134 اHؤرّخ
في 29 جـــمـــادى األولى عــام 1434 اHــوافق 10 أبـــريل ســـنــة
2013 الـــذي يــحـــدد صالحـــيـــات وزيــر الـــتـــضـــامن الـــوطــني

rرأةHواألسرة وقضايا ا

يرسم ما يأتي  :يرسم ما يأتي  : 

اHـــــاداHـــــادّة األولى : ة األولى : يـــــهـــــدف هــــــذا اHـــــرســــوم إلى حتـــــديــــد
شروط وكيفيـات استفادة عائالت االسـتقبال واألشخاص
اخلـاضعـY للـقانـون اخلاصr مـن دعم الدولـة مقـابل التـكفل
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7 :  : تــــكـــون االســـتـــفـــادة مـن اخلـــدمـــات اHـــقـــدمـــة اHــاداHــادّة ة 
ووضع األشــخـاص اHــسـنــY احملـرومــY و/أو بـدون روابط
أسـريةr مـحل اتـفـاقـية تـبـرم طـبـقا لالتـفـاقـيـة النـمـوذجـية
اHـلــحــقــة بــهــذا اHـرســومr بــY اHــصــالح اHــكــلـفــة بــالــنــشـاط
االجـتـمــاعي اخملـتـصــة إقـلـيــمـيـا ومــقـدمي اخلـدمــات مـرفـقـة
�ــلف يــودع عـلـى مـســتــوى مـديــريــة الــنـشــاط االجــتــمـاعي

والتضامن للوالية.

8 :  : يـــتـــضـــمـن مـــلف طـــلـب االســـتـــفـــادة من دعم اHــاداHــادّة ة 
الدولة اHذكور في اHادة 7 أعالهr الوثائق اآلتية :

أ - بـــالــــنـــســــبـــة لـــعــــائالت االســـتــــقـــبــــال واألشـــخـــاصأ - بـــالــــنـــســــبـــة لـــعــــائالت االســـتــــقـــبــــال واألشـــخـــاص
: Yالطبيعي: Yالطبيعي
rطلب -

rنسخة من بطاقة التعريف  الوطنية -
r3 مستخرج من صحفية السوابق القضائية رقم -

rشهادة اإلقامة -
rشهادة تثبت وجود محل اإليواء -

- شهادة الدخل.

Yاخلـــاضـــعــ YــعـــنـــويــHب - بـــالــنـــســـبــة لألشـــخـــاص اYاخلـــاضـــعــ YــعـــنـــويــHب - بـــالــنـــســـبــة لألشـــخـــاص ا
للقانون اخلاص :للقانون اخلاص :

rطلب -
rنسخة من االعتماد -

rنسخة من القانون األساسي للجمعية -
- نسـخة من شـهادة التـأمY عـلى اخملاطـر التي �كن
أن يـتــعـرض لــهـا األشـخــاص اHـســنـون اHــسـتــقـبــلـون طــبـقـا

rعمول بهماHللتشريع والتنظيم ا
- نسخة من التقرير اHالي السنوي.

اHـــــاداHـــــادّة ة 9 :  : تــــــدرس اHـــــصـــــالح اHـــــكــــــلـــــفـــــة بـــــالـــــنـــــشـــــاط
االجـتــمـاعـــي اخملـتــصــة إقــلــيـمــيـــا مـلـف طــلب االســتـقــبـال
وتـبـدي رأيـهـا فـيه فـــي أجل ثـمـانـيـة (8) أيـامr ابـتداء من
تـــاريخ إيـــداع الـــطـــلـبr ثم تـــعـــرضه عـــلى مـــديـــر الـــنـــشـــاط

االجتماعي والتضامن للوالية.

اHـــــاداHـــــادّة ة 10 :  : تـــــقــــوم اHـــــصـــــالـح اHـــــكـــــلـــــفـــــة بـــــالـــــنـــــشــــاط
االجتمـاعي اخملتصـة إقليمـيا بإجـراء التحقـيق االجتماعي
حـــول تـــوفـــر وشـــروط االســـتـــقــــبـــال اHـــذكـــورة في اHـــادة 5
أعالهr في أجل ثــمـانــيـة (8) أيــامr ابـتــداء من تــاريخ إيـداع

الطلب.

5 :  : يـــجـب أن تـــســـتـــوفي عــــائالت االســـتـــقـــبـــال اHــاداHــادّة ة 
واألشـــخـــاص اخلـــاضـــعــــون لـــلـــقـــانـــون اخلـــاص الـــراغـــبـــة في
اســـتــــقـــبــــال األشـــخــــاص اHـــســــنـــY احملــــرومـــY و/أو بـــدون

روابط أسريةr الشروط اآلتية :

أ - بـــالــــنـــســــبـــة لـــعــــائالت االســـتــــقـــبــــال واألشـــخـــاصأ - بـــالــــنـــســــبـــة لـــعــــائالت االســـتــــقـــبــــال واألشـــخـــاص
: Yالطبيعي: Yالطبيعي

rدنيةHالتمتع بحقوقهم ا -
rتوفر دخل منتظم ومستقر -

rأن ال يكونوا موضوع إدانة شائنة -
- تــــوفـــر مــــكــــان إيـــواء مــــســـتــــقــــر مـــزود بــــالــــوســـائل

الضرورية للتكفل بالشخص اHسن. 

: YعنويHب - بالنسبة لألشخاص ا: YعنويHب - بالنسبة لألشخاص ا
- أن يـكـونـوا مـعـتـمـديـن طـبـقـا لـلـتـشـريع والـتـنـظـيم

rعمول بهماHا
- تــوفــر مــكــان إيــواء مـــســتــقــر ومــجــهـــز يــســتــجــيب

rعمول بها في هذا اجملالHللمقاييس ا
- تـــوفــر اإلمـــكــانـــيــات الـالزمــة لـــلــتـــكــفـل بــالـــشــخص

rسنHا
- اكــــتـــتــــاب تـــأمــــY يـــغــــطي اخملـــاطــــر الـــتـي �ـــكن أن
يــتــعـــرض لــهـــا األشــخــاص اHـــســنـــون اHــســـتــقــبـــلــون طـــبــقــا

للتشريع والتنظيم اHعمول بهما.

الفصل الثالثالفصل الثالث
مهام عائالت االستقبال واألشخاص اخلاضعY للقانونمهام عائالت االستقبال واألشخاص اخلاضعY للقانون

اخلاصاخلاص

اHاداHادّة ة 6 :  : يـتعY عـلى عائالت االسـتقبـال واألشخاص
اخلـاضعـY للـقانـون اخلـاص ضمـان تكـفل مالئم باألشـخاص
.YستقبلHو/أو بدون روابط أسرية ا Yاحملـروم YسنHا

ويكلفون بهذه الصفةr �ا يأتي :
- ضمـان اسـتقـبـال األشخـاص اHـسنـY والسـهـر على

rرفاهيتهم
rضمان إيواء مالئم وتغذية صحية ومتوازنة -

rضمان متابعة طبية وشبه طبية -
rضمان مرافقة نفسية واجتماعية -

YــــســــنـــHضــــمــــان الــــنــــظــــافــــة واألمن لـألشــــخــــاص ا -
rYستقبلHا

- جتنب عزلة ووحدة الشخص اHسن.
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Yيــتــعـ r16 : : فـي حـالــة عــدم االمــتـثــال لإلعــذار اHـاداHـادّة ة 
عــلى اHـــصـــالح اHـــكــلـــفـــة بــالـــنـــشــاط االجـــتـــمــاعـي اخملــتـــصــة
إقـلــيـمـيــاr اتـخــاذ كل الـتــدابـيــر الـتي تــراهـا مــنـاســبـةr �ـا

فيها فسخ االتفاقية.

اHاداHادّة ة 17 : : يعد مديـر النشاط االجتـماعي والتضامن
لـلـواليـة اخملـتص إقـلـيـمـيـاr تـقـريـرا سـنـويـا عن الـنـشـاطات
يــقـــيّم فـــيه دعم الـــدولــة اHـــنـــصــوص عـــلــيـه في أحــكـــام هــذا
اHــــرســــومr ويــــرســـــله إلى الـــــوزيــــر اHــــكــــلف بـــــالــــتــــضــــامن

الوطني.

اHاداHادّة ة 18 : : ينشر هـذا اHرسوم في اجلريـدة الرّسميّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــــرّر بـــــاجلــــزائـــــر في 2 صــــفـــــر عــــام 1438 اHـــــوافق 2
نوفمبر سنة 2016.

عبد اHالك ساللعبد اHالك سالل
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اHلحقاHلحق

اجلمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبيةاجلمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية

وزارة التضامن الوطني واألسرة وقضايا اHرأة

االتـفـاقـيـة الـنـمـوذجـيـة بـيـن الـمـصـالـح الـمـكـلـفـةاالتـفـاقـيـة الـنـمـوذجـيـة بـيـن الـمـصـالـح الـمـكـلـفـة
بـالـنـشـاط االجـتـمـاعـي الـمـخـتـصـة إقـلـيـمـيـابـالـنـشـاط االجـتـمـاعـي الـمـخـتـصـة إقـلـيـمـيـا
وعـائـالت االسـتـقـبـال وعـائـالت االسـتـقـبـال واألشـخـاص الـخـاضـعـيـنواألشـخـاص الـخـاضـعـيـن

للـقـانـون الـخـاص لالسـتـفـادة مـن دعـم الـدولـة مـقـابـلللـقـانـون الـخـاص لالسـتـفـادة مـن دعـم الـدولـة مـقـابـل
الـتـكـفـل بـاألشخاص الـمـسـنـيـن احملرومY و/أو بدونالـتـكـفـل بـاألشخاص الـمـسـنـيـن احملرومY و/أو بدون

روابط أسريةروابط أسرية

: Yب: Yب

- مـصـالح مـديــريـة الـنـشـاط االجـتـمـاعي والـتـضـامن
لـــــــلـــــــواليــــــة..........................................r �ـــــــثـــــــلــــــة

بالسيد(ة)........................................

مــــــديــــــر (ة) الــــــنـــــشــــــاط االجــــــتــــــمــــــاعي والــــــتــــــضــــــامن
لوالية..............................................

rمن جهةrمن جهة
- وعــــــائــــــلــــــة االســــــتــــــقــــــبـــــالr �ــــــثــــــلــــــة بــــــالــــــســــــيـــــد(ة)
.......................................................اHـــــولــــود(ة)
r.......................................................بـــــــــتـــــــــاريخ
بـواليــة.............................................r الـقـاطن(ة)
بـ (العنوان).....................................................

11 : : يــــــبت مــــــديـــــــر الــــــنــــــشــــــاط االجــــــتــــــمــــــاعي اHـــــاداHـــــادّة  
والـــتــضـــامـن لــلـــواليـــة في طـــلب االســـتـــقـــبـــال عــلـى أســاس
الــــتـــحــــقــــيـق االجــــتــــمــــاعـي الــــمــــذكــــور فـي الــــمـــادة 10
أعالهr في أجـل واحــــد وعــــشــــرين (21) يــــومــــاr ابــــتــــداء من

تاريخ إيداع الطلب.

يــــــبـــــلــغ قـــــرار مــــــديـــــر الــــــنـــــشــــــاط االجـــــتــــــمـــــاعـي
والــتـضـامـن لـلـواليــة إلى صـاحب الـطــلب في أجل ثــمـانـيـة

(8) أيام.

اHــــاداHــــادّة  12 : : �ــــكـن عــــائـــلــــة االســــتــــقــــبـــال أو الــــشــــخص
اخلـاضع لــلــقــانـون اخلــاصr في حــالـة رفـض الـطــلبr تــقـد
طـعن لــدى الـوالي اخملـتص إقـلـيـمــيـاr الـذي يـفـصل فـيه في
أجل أقــصــاه ثالثــون (30) يــومــاr ابــتـــداء من تــاريخ إيــداع

الطعن.

الفصل اخلامسالفصل اخلامس
مراقبة ظروف التكفلمراقبة ظروف التكفل

اHــــاداHــــادّة ة 13  :  : زيــــادة عــــلـى أشــــكــــال اHـــــراقــــبــــة األخــــرى
rـعمـول بـهـماHـنـصوص عـلـيـها فـي التـشـريع والـتنـظـيم اHا
تخضع عائالت االستقبال واألشخاص اخلاضعون للقانون
اخلــاص لــلـمــراقـبــة الــدوريـة لــلـمــصــالح اHـكــلــفـة بــالـنــشـاط

االجتماعي اخملتصة إقليميا.

تشمل اHراقبةr على اخلصوصr ما يأتي :

- شــروط الــتــكــفــل بــاألشـخــاص الــمــســتــقــبــلــيـن
rوأمنهم

rاحترام بنود االتفاقية ومتابعة تنفيذها -

- شــــروط الــــنــــظــــافــــة والـــصــــحــــة �ــــا فــــيــــهــــا تـــوازن
الوجبات الغذائية.

اHـاداHـادّة ة 14  :  :  يـتــعـY عـلـى اHـصــالح اHـكــلـفــة بـالــنـشـاط
االجتـمـاعي والـتضـامن اخملـتـصة إقـلـيمـيـا حتـرير مـحـاضر

تدون فيها اآلراء واHالحظات اHسجلة.

يــــــجـب أن تـــــبــــلـغ نــــســـــخــــة مـن احملــــضـــــر إلى مـــــديــــر
النـشـاط االجـتمـاعي والـتـضـامن للـواليـة التـخاد الـتـدابـير

الالزمة.

rـادّة ة 15 : : في حــالـة مـعــايـنـة مــخـالــفـات أو تـقــصـيـرHـاداHا
يـتم إعذار عـائلـة االستـقبـال أو الشـخص اخلاضع لـلقـانون
اخلـــاص الــذي يـــجب عــلـــيه االمـــتــثـــال في أجل عـــشــرة (10)

أيامr ابتداء من تاريخ اإلعذار.
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الفصلالفصل الثاني الثاني
التزامات عائلة االستقبال وشخص القانون اخلاصالتزامات عائلة االستقبال وشخص القانون اخلاص

اHاداHادّة ة 5 : : تـلتزم عـائلة االستـقبال أو شـخص القانون
اخلـاص اHستقـبلة للشـخص اHسنr بتخـصيص دعم الدولة
اHـنـصوص عـلـيه �ـوجب هذه االتـفـاقيـة لـفائـدة األشـخاص

اHسنY احملرومY و/أو بدون روابط أسرية.

اHـاداHـادّة ة 6 : : تـلـتـزم عـائلـة االسـتـقـبـال وشـخص الـقـانون
اخلاص بضمانr ما يأتي :

rإيواء مالئم وتغذية صحية ومتوازنة -
rمتابعة طبية وشبه طبية -
rمتابعة نفسية واجتماعية -

- احــتـــرام كـــرامــة الـــشـــخص اHـــسن وجتـــنب عـــزلــته
rووحدته

- سالمة وأمن الشخص اHسن.

اHاداHادّة ة 7 : : تـلتزم عـائلة االستـقبال أو شـخص القانون
اخلــــاص اHــــســـتــــقــــبـالن لــــلـــشــــخـص اHــــسن بــــإعالم مــــصــــالح
الـنشـاط االجـتـماعي والـتـضـامن للـواليـة بـأي حالـة طـارئة

تخص الشخص اHسن.

اHاداHادّة ة 8 : : تـلتزم عـائلة االستـقبال أو شـخص القانون
اخلــاص اHــســتـقــبالن لــلــشــخص اHــسن بــتــســهـيـل إجـراءات
اHــراقـــبــة الــدوريـــة من طــرف مـــصــالح مـــديــريــة الـــنــشــاط
االجـتـمـاعي والــتـضـامن لـلـواليــة اخملـتـصـة إقـلـيــمـيـاr طـبـقـا

لألحكام التشريعية والتنظيمية اHعمول بها.

الفصل الثالثالفصل الثالث
الـتـزامـات مـصالـح مـديـرية الـنـشـاط االجـتـمـاعـيالـتـزامـات مـصالـح مـديـرية الـنـشـاط االجـتـمـاعـي

والتضامن للواليةوالتضامن للوالية

اHاداHادّة  9 : : تـلتزم مصـالح مديريـة النشـاط االجتماعي
والــتـضـامن لــلـواليـة (4) ....................بـتـقــد لألشـخـاص
اHـسنـY اHسـتقـبلY دعـــم الدولـة اHنصـوص علـيه �وجب
اHــرسـوم الــتــنــفــيـذي رقم 16-283 اHـؤرّخ في 2 صــفــر عـام
1438 اHــوافق 2 نــوفــمــبــر ســنــة 2016 الــذي يــحــدد شــروط

وكـــيـــفـــيـــات االســـتــــفـــادة من دعم الـــدولــــة لـــفـــائـــدة عـــائالت
االســـتــقــبـــال وأشــخـــاص الــقــانـــون اخلــاص مــقـــابل الــتـــكــفل
rو/أو بدون روابط أسرية Yاحملروم YـسنHباألشخاص ا

اHتضمن :

r............................... (1) أو الشخص الطبيعي -
r.............................................ولود(ة) بتاريخHا
بوالية........................r اHقيم............................
r.......................................................(العنوان)

- أو الـــشـــخص اHـــعـــنـــوي (2) الـــعـــنــــوان االجـــتـــمـــاعي
..........................................................r �ــــــــــــــثـال
بـــالـــســـيـــد(ة).....................................r اHـــولـــود(ة)
r..................................................بـــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــاريـخ
بوالية ................................... (اHـقر االجـتماعي)
................................................... (الـــــــعـــــــنــــــوان)
......................................................................

من جهة أخرى.من جهة أخرى.

® االتفاق على ما يأتي  :® االتفاق على ما يأتي  : 

الفصلالفصل األول األول
موضوع االتفاقيةموضوع االتفاقية

اHــــاداHــــادّة األولى :ة األولى : تــــســـــتــــقــــبـل عــــائـــــلــــة االســــتـــــقــــبــــال أو
األشـخـاص الـطـبـيـعـيـون واHـعـنـويـون اخلـاضـعـون لـلـقـانـون
اخلــــــاص (3) ..............................(تـــــــوضـــــــيح اسـم ولـــــــقب
الــشــخص الـــطــبــيــعـي أو الــعــنــوان االجـــتــمــاعي لـــلــشــخص
اHـعـنـوي)r السـيـد(ة)........................r اHـولـود(ة) بـتاريخ
.............................بـــــــلــــــــديـــــــة ...................... بــــــــواليـــــــة
....................... القاطن بـ........................................

2 : : يــســتــقــبل الــشــخص اHــسن لــفــتــرة مــؤقــتـة اHـاداHـادّة ة 
لثالثة (3) أشهرr من.......................إلى.....................

اHــاداHــادّة ة 3 : : يـــســـتــقـــبل الـــشــخـص اHــسن بـــعـــد انــقـــضــاء
الــفــتــرة اHــؤقــتــة من طــرف عــائــلــة االســتــقـبــال أو شــخص
الـقـانـون اخلـاص اHذكـور فـي اHادة األولـى أعالهH rـدة سـنة
قابلة للتجديدr من ......................إلى........................

اHـاداHـادّة ة 4  :  : يــســـتــقـــبـل الــشـخص اHــسن مــنـاســبـاتــيـا
فـي فـــتــرات الـــمـــرض والــنـــقـــاهــة واألعـــيـــاد الــديــنـــيــة
والــــوطـــــنــــيــــة واالجــــتـــمــــاعـــيــــةH rـــدة......................r من
.................................إلى.......................................

(1) حتديد اسم ولقب الشخص الطبيعي.
(2) حتديد العنوان االجتماعي للشخص اHعنوي.

(3)   حتــــديـــــد اسم ولــــقـب الــــشـــــخص الـــــطــــبـــــيــــعي أو
العنوان االجتماعي للشخص اHعنوي.

(4) حتـديـد مـديريـة الـنـشـاط االجـتـمـاعي والـتـضـامن
للوالية اHعنية.



13 صفر عام  صفر عام 1438 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 1667
13 نوفمبر سنة  نوفمبر سنة 2016 م م

- اHــتــابـعــة الـطــبـيــة اHـنــتـظــمــة من خالل فـحــوصـات
rدورية خملتلف التخصصات

rاخلدمات شبه الطبية -

- الدعم النفسي واHرافقة االجتماعية.

اHــاداHــادّة ة 10 : : يــتـــعــY عـــلى مـــصــالح مـــديــريـــة الــنـــشــاط
االجـتمـاعي والتـضامن لـلوالية (1) ..........القـيام �ـراقبة
ومـتابعة منـتظمة لعـائالت االستقبال وأشـخاص القانون
اخلـاص اHــسـتــقـبـلــY لألشــخـاص اHــسـنــY احملـرومـY و/أو

بدون روابط أسرية.

الفصل الرابعالفصل الرابع
تعديل االتفاقية وفسخهاتعديل االتفاقية وفسخها

اHــاداHــادّة ة 11 : : يــتم كل تـــعــديل لــهـــذه االتــفــاقــيـــة بــاتــفــاق
.Yالطرف

يـجب عــلى الـطـرف اHــعـني بــالـتـعــديل إعالم الـطـرف
اآلخر ومراعاة إشعار مسبق مدته شهر.

اHــاداHــادّة ة 12 : : تـــفــسخ االتـــفـــاقــيـــةr ال ســيـــمـــا في احلــاالت
اآلتية :

rعدم احترام بنود االتفاقية -
rسنHبطلب من الشخص ا -

rسنHوفاة الشخص ا -
- بـطــلب من عــائـلــة االسـتــقـبــال أو شــخص الـقــانـون

rاخلاص
- مـــعــايـــنــة تـــقـــصــيـــر أو مـــخــالـــفــات خـــطـــيــرة تـــضــر

بالشخص اHسن.

اHـاداHـادّة ة 13 : : يـسـري مـفـعـول هـذه االتــفـاقـيـة ابـتـداء من
تاريخ توقيعها.

حرربـ ................... في ........................

(1) حتـديـد مـديريـة الـنـشـاط االجـتـمـاعي والـتـضـامن
للوالية اHعنية.

(اسم ولقب مدير
النشاط

االجتماعي والتضامن
للوالية)

(حتديد اسم ولقب �ثل
عائلة االستقبال أو الشخص
الطبيعي أو اسم ولقب �ثل
الشخص اHعنوي وعنوانه

االجتماعي)

مرسـوم تنـفيذي رقم مرسـوم تنـفيذي رقم 16-285 مؤر مؤرّخ خ في في 7 صـفر عام  صـفر عام 1438
اHوافق اHوافق 7 نوفـمبر سنة  نوفـمبر سنة r r2016 يتـضمن حتويل دارييتـضمن حتويل داري
Yإلـى مـــــركــــــزيـن نـــــفــــــســــــيـــــ YــــــســـــنــــــHاألشــــــخــــــاص اYإلـى مـــــركــــــزيـن نـــــفــــــســــــيـــــ YــــــســـــنــــــHاألشــــــخــــــاص ا

بيداغوجيY لألطفال اHعوقY ذهنيا.بيداغوجيY لألطفال اHعوقY ذهنيا.
ــــــــــــــــــــــــــ

rإنّ الوزير األول
- بــــنـــاء عــــلى تــــقـــريــــر وزيـــرة الــــتـــضــــامن الــــوطـــني

rرأةHواألسرة وقضايا ا
- وبـناء على الـدستـورr ال سيّمـا اHادتان 99-4 و143

r(الفقرة 2) منه
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 90-30 اHــــؤرخ في 14
جـمـادى األولى عام 1411 اHـوافق أول ديـسمـبـر سـنة 1990

rتممHعدل واHا rتضمن قانون األمالك الوطنيةHوا
- و�ــــــقــــــتــــــضـى اHــــــرســــــوم الــــــرئـــــــاسـي رقم 125-15
اHــــؤرخ فـي 25 رجب عــام 1436 اHــوافق  14 مـــايـــو ســـنـــة

rعدلHا rأعضاء احلكومة Yتضمن تعيH2015 وا

- و�قـتـضى اHرسـوم التـنفـيذي  رقم 12-05 اHؤرخ
في 10 صـــــفــــــر عـــــام 1433 اHـــــوافق 4 يـــــنــــــايـــــر ســـــنـــــة 2012
واHـــتـــضـــمـن الـــقـــانـــون األســـاسي الـــنـــمـــوذجي Hـــؤســـســـات

 rYعوقHتخصصة لألطفال اHالتربية والتعليم ا
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 12-113 اHؤرخ
في 14 ربيع الثاني عام 1433 اHوافق 7 مارس سنة 2012
الـذي يحـدد شروط وضـع اHؤسـسات اHـتخـصـصة وهـياكل
اسـتــقـبــال األشــخـاص اHــسـنــY وكـذا مــهـامــهـا وتــنـظــيـمــهـا

rوسيرها

 يرسم  ما يأتي : يرسم  ما يأتي :

اHــاداHــادّة األولى :ة األولى : يـــهــدف هـــذا اHــرســـوم إلى حتــويل دار
األشـــــخــــاص اHـــــســــنـــــY لــــلـــــحــــاجـبr واليــــة بـــــســــكــــرةr ودار
األشــخـاص اHــسـنــY لـلــدبـيــلـةr واليـــة الــواديr اHــنـصــوص
علـيـهمــا فـي اHلــحق اHـرفــق باHــرسـوم الـتـنفـيــذي رقــم
12-113 اHـؤرخ فـي 14 ربــيع الــثــانـي عـام 1433 اHـوافق 7

Yإلى مـركـزين نـفـسـيـ rـذكـور أعالهHمـارس سـنة 2012 وا
بيداغوجيY لألطفال اHعوقY ذهنيا.

اHاداHادّة ة 2 : : تتمم قائمة اHـراكز النفسيـة البيداغوجية
لألطـفــال اHـعـوقــY ذهـنــيـا اHـنــصـوص عـلــيـهــا في اHـرسـوم
الــــتــــنـــفــــيــــذي  رقم 12-05 اHــــؤرخ في 10 صــــفــــر عـــام 1433
اHوافق 4  يناير سنة 2012 واHذكور أعالهr طـبقا للملحق

الرابع اHرفق بهذا اHرسوم.

اHاداHادّة ة 3 :  : حتول األمالك اHنقـولة والعقـارية واحلقوق
والــواجـبــاتr وكـذا الـوســائل ومـســتـخـدمــو دار األشـخـاص
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- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 90-30 اHــــؤرخ في 14
جـمـادى األولى عام 1411 اHـوافق أول ديـسمـبـر سـنة 1990

rتممHعدل واHا rتضمن قانون األمالك الوطنيةHوا
- و�ـــــقـــــتـــــضى اHـــــرســـــوم رقم 87-228 اHـــــؤرخ في 4
ربــــيـع األول عــــام 1408 اHـــــوافق 27 أكـــــتــــوبـــــر ســـــنــــة 1987
واHـتـضـمن إنـشـاء مـراكـز Hن يـعـانـون نـقـصـا في الـتـنـفس

rوتنظيمها وعملها
- و�ــــقـــــتـــــضى اHـــــرســــــوم الـــــرئــــــاسي رقم 15 - 125
اHــــؤرخ فـي 25 رجب عــام 1436 اHــوافق  14 مـــايـــو ســـنـــة

rعدلHا rأعضاء احلكومة Yتضمن تعيH2015 وا

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 12-113 اHؤرخ
في 14 ربيع الثاني عام 1433 اHوافق 7 مارس سنة 2012
الـذي يحـدد شروط وضـع اHؤسـسات اHـتخـصـصة وهـياكل
اسـتــقـبــال األشــخـاص اHــسـنــY وكـذا مــهـامــهـا وتــنـظــيـمــهـا

rوسيرها

 يرسم  ما يأتي : يرسم  ما يأتي :

اHاداHادّة األولى :ة األولى : يـهدف هـذا اHرسـوم إلى حتويل مـركز
rبـلديـة واد الشـعبة rن يـعانون نـقصـا في التـنفس حلـملةH
واليـــة بــاتـــنـــةr ومــركـــز Hن يـــعــانـــون نـــقــصـــا في الـــتـــنــفس
لـتـسـالـةr واليـة سـيـدي بـلـعـبـاسr اHـنـصــوص عـلـيـهـمــا فـي
الـقــائــمــة اHــلـــحــقــة  بــاHــرســـوم رقم 87-228 اHــؤرخ في 4
ربــــيـع األول عــــام 1408 اHـــــوافق 27 أكـــــتــــوبـــــر ســـــنــــة 1987

.YسنHإلى دارين لألشخاص ا rذكور أعالهHوا

YـــســنــHــادّة ة 2 : : تـــتــمـــم قــائـــمـــة دور األشـــــخــاص اHــاداHا
اHــنــصــوص عــلـــيــهــا في اHــرســوم الـــتــنــفــيــذي رقم 113-12
اHــؤرخ فــي 14 ربــيع الــثــانـي عـام 1433 اHــوافق 7 مـارس
ســنــة 2012 واHــذكـــور أعالهr طــبــقــا لــلــمــلــحق اHــرفق بــهــذا

اHرسوم.

اHاداHادّة ة 3 :  : حتول األمالك اHنقـولة والعقـارية واحلقوق
والـــواجـــبــــاتr وكـــذا الــــوســـائـل ومـــســــتـــخــــدمـــو مــــركـــز Hن
rبـلــديـة واد الــشـعــبـة rيــعـانــون نـقــصـا فـي الـتــنـفس حلــمـلــة
واليـــة بــاتـــنـــةr ومــركـــز Hن يـــعــانـــون نـــقــصـــا في الـــتـــنــفس
تـــســالـــةr واليـــة ســـيـــدي بــلـــعـــبـــاسr إلى داريـن لألشـــخــاص
اHسـنـY اHـنـصـوص عـلـيـهـمـا في اHـادة األولى أعالهr طـبـقا

ألحكام التشريع والتنظيم اHعمول بهما.

اHاداHادّة ة 4 :  : تلغى األحكام اخملالفة لهذا اHرسوم.

اHاداHادّة ة 5 :  : ينـشر  هـذا اHرسـوم في اجلريـدة الرّسـميّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــــرّر بـــــاجلــــزائـــــر في 7 صــــفـــــر عــــام 1438 اHـــــوافق 7
نوفمبر سنة 2016.

عبد اHالك ساللعبد اHالك سالل

YـسنHودار األشخاص ا rواليـة بسكـرة rللـحاجب YسـنHا
Yـــــركـــــزيـن الـــــنـــــفـــــســـــيــــHإلى ا rواليـــــة الـــــوادي rلـــــدبـــــيـــــلـــــة
البيداغوجيY لألطـفال اHعوقY ذهنيا اHنصوص عليهما
في اHـادة األولى أعالهr طـبـقـا ألحـكـام التـشـريع والـتـنـظيم

اHعمول بهما.

اHاداHادّة ة 4 :  : تلغى األحكام اخملالفة لهذا اHرسوم.

اHاداHادّة ة 5 :  : ينـشر  هـذا اHرسـوم في اجلريـدة الرّسـميّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــــرّر بـــــاجلــــزائـــــر في 7 صــــفـــــر عــــام 1438 اHـــــوافق 7
نوفمبر سنة 2016.

عبد اHالك ساللعبد اHالك سالل
ــــــــــــــــــــــــــــــــ

اHلحق الرابعاHلحق الرابع

قـائـمـة الـمـراكـز النفـسـية البيداغوجية لألطفالقـائـمـة الـمـراكـز النفـسـية البيداغوجية لألطفال
اHعوقY ذهنيااHعوقY ذهنيا

  مقر اHؤسسة  مقر اHؤسسةتسمية اHؤسسةتسمية اHؤسسة

..................... ( بدون تغيير) ......................

اHـركز الـنفـسي البـيداغوجي
لـألطــفــال اHــعـــوقــY ذهــنــيــا

للحاجب
اHـركز الـنفـسي البـيداغوجي
لـألطــفــال اHــعـــوقــY ذهــنــيــا

للدبيلة

بـــــــــلــــــــــديـــــــــة احلـــــــــاجب -
والية بسكرة

بــــلــــديـــة الــــدبــــيـــــلـــة -
والية الوادي

مرسـوم تنـفيذي رقم مرسـوم تنـفيذي رقم 16-286 مؤر مؤرّخ خ في في 7 صـفر عام  صـفر عام 1438
اHــــوافق اHــــوافق 7 نـــوفـــمــــبـــر ســـنـــة  نـــوفـــمــــبـــر ســـنـــة r r2016 يـــتـــضــــمن حتـــويليـــتـــضــــمن حتـــويل
مـركزيـن Hن يعـانـون نـقـصـا في الـتنـفس إلى دارينمـركزيـن Hن يعـانـون نـقـصـا في الـتنـفس إلى دارين

.YسنHلألشخاص ا.YسنHلألشخاص ا
ــــــــــــــــــــــــــ

rإنّ الوزير األول

- بــــنـــاء عــــلى تــــقـــريــــر وزيـــرة الــــتـــضــــامن الــــوطـــني
rرأةHواألسرة وقضايا ا

- وبـناء على الـدستـورr ال سيّمـا اHادتان 99-4 و143
r(الفقرة 2) منه



13 صفر عام  صفر عام 1438 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 1867
13 نوفمبر سنة  نوفمبر سنة 2016 م م

يرسم  ما يأتي :يرسم  ما يأتي :

اHــاداHــادّة األولى :ة األولى : يـــهــدف هـــذا اHــرســـوم إلى حتــويل دار
اسـتــقـبــال الـيــتـامى ضــحـايــا اإلرهـاب لــلـمــحـمــديـة r واليـة
اجلـــزائــــرr اHـــنــــصــــوص عــــلـــيــــهــــا فـي الــــقـــائــــمـــة اHــــلــــحــــقـــة
بــاHـــرســـوم الــتــنــفـيــــذي رقم 99-48 اHــؤرخ في 27 شـوال
rـذكـور أعالهHـوافق 13 فــبـرايــر ســنـة 1999 واHعـام 1419 ا

إلى مؤسسة للطفولة اHسعفة.

اHـاداHـادّة ة 2 : : تـتـمم قـائـمـة مـؤسـسـات الـطـفـولـة اHـسـعـفـة
اHـــنــصـــوص عــلـــيـــهــا فـي اHــرســـوم الـــتــنـــفـــيــذي رقم 04-12
الـــمـــؤرخ في 10 صــفــر عـام 1433 اHــوافق 4  يــنــايــر ســنـة
2012 والـمــذكــور أعـالهr طــبقــا لـلـمـلـحق الـمــرفـق بــهـذا

اHرسوم.

اHاداHادّة ة 3 :  : حتول األمالك اHنقـولة والعقـارية واحلقوق
والـواجـبــاتr وكـذا الــوسـائل ومـســتـخــدمـو  دار اسـتــقـبـال
الـيتـامى ضحـايا اإلرهـاب للـمحـمديـةr والية اجلـزائرr إلى
مــؤســسـة الــطــفــولـة اHــســعـفــة اHــنـصــوص عــلـيــهــا في اHـادة
األولى أعــالهr طــــبـــــقـــــا ألحـــــكـــــام الــــتــــشــــريع والــــتــــنــــظــــيم

اHعمول بهما.

اHاداHادّة ة 4 :  : تلغى األحكام اخملالفة لهذا اHرسوم.

اHاداHادّة ة 5 :  : ينـشر  هـذا اHرسـوم في اجلريـدة الرّسـميّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــــرّر بـــــاجلــــزائـــــر في 7 صــــفـــــر عــــام 1438 اHـــــوافق 7
نوفمبر سنة 2016.

عبد اHالك ساللعبد اHالك سالل
ــــــــــــــــــــــــــــــــ

اHلحقاHلحق

قائمة مؤسسات الطفولة اHسعفةقائمة مؤسسات الطفولة اHسعفة

مرسـوم تنـفيذي رقم مرسـوم تنـفيذي رقم 16-287 مؤر مؤرّخ فخ في ي 7 صـفر عام  صـفر عام 1438
الـــمـــوافـق الـــمـــوافـق 7 نـوفــمــبـر ســنـة  نـوفــمــبـر ســنـة r r2016 يـتــضــمن حتـويليـتــضــمن حتـويل
دار استقبال اليتامى ضحايا اإلرهاب إلى مؤسسةدار استقبال اليتامى ضحايا اإلرهاب إلى مؤسسة

الطفولة اHسعفة.الطفولة اHسعفة.
ــــــــــــــــــــــــــ

rإنّ الوزير األول

- بــــنـــاء عــــلى تــــقـــريــــر وزيـــرة الــــتـــضــــامن الــــوطـــني
rرأةHواألسرة وقضايا ا

- وبـناء على الـدستـورr ال سيّمـا اHادتان 99-4 و143
r(الفقرة 2) منه

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 90-30 اHــــؤرخ في 14
جـمـادى األولى عام 1411 اHـوافق أول ديـسمـبـر سـنة 1990

rتممHعدل واHا rتضمن قانون األمالك الوطنيةHوا

- و�ــــــقــــــتــــــضـى اHــــــرســــــوم الــــــرئـــــــاسـي رقم 125-15
اHــــؤرخ فـي 25 رجب عــام 1436 اHــوافق  14 مـــايـــو ســـنـــة

rعدلHا rأعضاء احلكومة Yتضمن تعيH2015 وا

- و�قـتـضى اHرسـوم التـنفـيذي  رقم 99-48 اHؤرخ
في 27 شـــوال عـــام 1419 اHــــوافق 13 فـــبـــرايــــر ســـنـــة 1999
واHــــتـــضــــمن إحــــداث دور اســـتــــقـــبــــال الـــيــــتــــامى ضـــحــــايـــا

 rتممHا rاإلرهاب وتنظيمها وعملها

- و�قـتـضى اHرسـوم التـنفـيذي  رقم 12-04 اHؤرخ
في 10 صـــــفــــــر عـــــام 1433 اHـــــوافق 4 يـــــنــــــايـــــر ســـــنـــــة 2012
واHـــتـــضـــمـن الـــقـــانـــون األســـاسي الـــنـــمـــوذجي Hـــؤســـســـات

 rسعفةHالطفولة ا

اHلحـقاHلحـق
YسنHقائمة دور األشخاص اYسنHقائمة دور األشخاص ا

  مقر اHؤسسة  مقر اHؤسسةتسمية اHؤسسةتسمية اHؤسسة

..................... ( بدون تغيير) ......................

YـــــــســـــــنــــــHدار األشــــــــخــــــاص ا
حلملة 

YـــــــســـــــنـــــــHدار األشــــــــخـــــــاص ا
لتسالة

بـــلـــديــة  واد الـــشــعـــبــة -
والية باتنة

بـــــــلــــــديــــــة تـــــــســــــالـــــــة -
والية سيدي بلعباس

  مقر اHؤسسة  مقر اHؤسسةتسمية اHؤسسةتسمية اHؤسسة

..................... ( بدون تغيير) ......................

مــؤســسـة الــطــفــولـة اHــســعــفـة
للمحمدية

بـــلــديـــة الــمــحـــمـديـة -
والية اجلزائر



19 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 67 13 صفر عام  صفر عام 1438 هـ هـ
13 نوفمبر سنة  نوفمبر سنة 2016 م م

مرسـوم تنـفيذي رقم مرسـوم تنـفيذي رقم 16-288 مؤر مؤرّخ خ في في 7 صـفر عام  صـفر عام 1438
اHوافق اHوافق 7 نوفـمبر سنة  نوفـمبر سنة r r2016 يتـضمن حتويل دارييتـضمن حتويل داري

األشخاص اHسنY إلى مؤسستي ديار الرحمة.األشخاص اHسنY إلى مؤسستي ديار الرحمة.
ــــــــــــــــــــــــــ

rإنّ الوزير األول
- بــــنـــاء عــــلى تــــقـــريــــر وزيـــرة الــــتـــضــــامن الــــوطـــني

rرأةHواألسرة وقضايا ا
- وبـناء على الـدستـورr ال سيّمـا اHادتان 99-4 و143

r(الفقرة 2) منه
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 90-30 اHــــؤرخ في 14
جـمـادى األولى عام 1411 اHـوافق أول ديـسمـبـر سـنة 1990

rتممHعدل واHا rتضمن قانون األمالك الوطنيةHوا
- و�ــــــقــــــتــــــضـى اHــــــرســــــوم الــــــرئـــــــاسـي رقم 125-15
اHــــؤرخ فـي 25 رجب عــام 1436 اHــوافق  14 مـــايـــو ســـنـــة

rعدلHا rأعضاء احلكومة Yتضمن تعيH2015 وا

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 02-178 اHؤرخ
في 7 ربـــيع األول عــام 1423 اHــوافق 20 مـــايـــو ســـنــة 2002
واHـــتـــضـــمـن إحـــداث مـــؤســـســـات ديــــار الـــرحـــمـــة وحتـــديـــد

 rقانونها األساسي
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 12-113 اHؤرخ
في 14 ربيع الثاني عام 1433 اHوافق 7 مارس سنة 2012
الـذي يحـدد شروط وضـع اHؤسـسات اHـتخـصـصة وهـياكل
اسـتــقـبــال األشــخـاص اHــسـنــY وكـذا مــهـامــهـا وتــنـظــيـمــهـا

rوسيرها

 يرسم  ما يأتي : يرسم  ما يأتي :

اHـاداHـادّة األولى :ة األولى : يـهــــدف هـذا اHــرســوم إلى حتـويل دار
األشــخــاص اHــســنــY لــســكــيــكــدة r2 واليـــة ســكــيــكــدةr ودار
األشــخـاص اHـســنـY لـورقـلــــةr واليــة ورقـلــــةr اHـنـصــوص
علـيهمـا فـي الـقــائـمـة الـمـلـحـقـة بـاHـرسـوم التنــفـيذي
رقـم 12-113 اHـــــــــؤرخ في 14 ربــــــــيـع الــــــــثــــــــانـي عــــــــام 1433
اHـــــــــوافق 7 مـــــــــارس ســــــــنــــــــة 2012 واHـــــــــذكــــــــور أعـالهr  إلى

مؤسستي ديار الرحمة.

rـادّة ة 2 : : تـتــمــم قـائـمـــة مـؤســسـتـي ديــار الــرحـمــةHـاداHا
اHــنــصــوص عـلــيــهــا فـي اHــرسـوم الــتــنــفــيــذي رقـم 178-02
اHؤرخ فــي 7 ربـيع األول عام 1423 اHوافق 20 مايـو سنة
2002 واHذكور أعالهr طبقا للملحق اHرفق بهذا اHرسوم.

اHاداHادّة ة 3 :  : حتول األمالك اHنقـولة والعقـارية واحلقوق
والــواجـبــاتr وكـذا الـوســائل ومـســتـخـدمــو دار األشـخـاص
اHــســنــY لــســكــيــكــدة r2 واليــة ســـكــيــكـــدةr ودار األشــخــاص

اHـــســـنـــY لـــورقــــلـــةr واليـــة ورقـــلـــةr إلـى مـــؤســـســـتي ديـــار
الـرحـمـةr اHنـصـوص علـيـهـما في اHـادة األولى أعالهr طـبـقا

ألحكام التشريع والتنظيم اHعمول بهما.

اHاداHادّة ة 4 :  : تلغى األحكام اخملالفة لهذا اHرسوم.

اHاداHادّة ة 5 :  : ينـشر  هـذا اHرسـوم في اجلريـدة الرّسـميّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــــرّر بـــــاجلــــزائـــــر في 7 صــــفـــــر عــــام 1438 اHـــــوافق 7
نوفمبر سنة 2016.

عبد اHالك ساللعبد اHالك سالل
ــــــــــــــــــــــــــــــــ

اHلحقاHلحق
قائمة مؤسستي ديار الرحمةقائمة مؤسستي ديار الرحمة

مقر اHؤسسةمقر اHؤسسةتسمية اHؤسسةتسمية اHؤسسة

..................... ( بدون تغيير) ......................

دار الرحمة

دار الرحمة

21 - سكيكدة

30 - ورقلة

مرسـوم تنـفيذي رقم مرسـوم تنـفيذي رقم 16-289 مؤر مؤرّخ خ في في 7 صـفر عام  صـفر عام 1438
7 نـــوفــمـــبـــر ســـنــة  نـــوفــمـــبـــر ســـنــة r r2016 يـــتـــضــمــن حتـــويليـــتـــضــمــن حتـــويل اHــوافق اHــوافق 
مــركـــز Hن يــعـانـون نــقـصــا في الـتــنـفـس إلـى مـركـزمــركـــز Hن يــعـانـون نــقـصــا في الـتــنـفـس إلـى مـركـز

نفسي بيـداغوجي لألطـفال اHعوقY ذهنيا.نفسي بيـداغوجي لألطـفال اHعوقY ذهنيا.
ــــــــــــــــــــــــــ

rإنّ الوزير األول
- بــــنـــاء عــــلى تــــقـــريــــر وزيـــرة الــــتـــضــــامن الــــوطـــني

rرأةHواألسرة وقضايا ا
- وبـناء على الـدستـورr ال سيّمـا اHادتان 99-4 و143

r(الفقرة 2) منه
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 90-30 اHــــؤرخ في 14
جـمـادى األولى عام 1411 اHـوافق أول ديـسمـبـر سـنة 1990

rتممHعدل واHا rتضمن قانون األمالك الوطنيةHوا
- و�ـــــقـــــتـــــضى اHـــــرســـــوم رقم 87-228 اHـــــؤرخ في 4
ربــــيـع األول عــــام 1408 اHـــــوافق 27 أكـــــتــــوبـــــر ســـــنــــة 1987
واHـتـضـمن إنـشـاء مـراكـز Hن يـعـانـون نـقـصـا في الـتـنـفس

rوتنظيمها وعملها
- و�ــــــقــــــتــــــضـى اHــــــرســــــوم الــــــرئـــــــاسـي رقم 125-15
اHــــؤرخ فـي 25 رجب عــام 1436 اHــوافق  14 مـــايـــو ســـنـــة

rعدلHا rأعضاء احلكومة Yتضمن تعيH2015 وا

الواليةالوالية

1 - سكيكدة

1 - ورقلة



13 صفر عام  صفر عام 1438 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 2067
13 نوفمبر سنة  نوفمبر سنة 2016 م م

- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 12-05 اHـؤرخ
في 10 صـــــفـــــر عـــــام 1433 اHـــــوافق 4  يـــــنـــــايـــــر ســـــنـــــة 2012
واHـــتـــضـــمـن الـــقـــانـــون األســـاسي الـــنـــمـــوذجي Hـــؤســـســـات

rYعوقHتخصصة لألطفال اHالتربية والتعليم ا

 يرسم  ما يأتي : يرسم  ما يأتي :

اHاداHادّة األولى :ة األولى : يـهدف هـذا اHرسـوم إلى حتويل مـركز
rواليـة الطارف rن يعـانون نقـصا في التـنفس لبـوحجارH
اHــنـصـــوص عــلـيه فـي الــقـائــمــة اHـلـــحـقــة  بـاHـــرســوم رقم
87-228 اHـــــؤرخ في 4 ربــــــيع األول عـــــام 1408 اHـــــوافق 27

أكـــتـــوبـــر ســـنـــة 1987 واHـــذكـــور أعالهr إلـى مـــركـــز نـــفـــسي
بيداغوجي لألطفال اHعوقY ذهنيا.

اHاداHادّة ة 2 : : تتمم قائمة اHـراكز النفسيـة البيداغوجية
لألطـفــال اHـعـوقــY ذهـنــيـا اHـنــصـوص عـلــيـهــا في اHـرسـوم
الــــتــــنــــفــــيــــذي رقم 12-05 اHــــؤرخ في 10 صــــفــــر عــــام 1433
اHوافق 4 ينـاير سنة 2012 واHذكور أعالهr طـبقا لـلملحق

الرابع اHرفق بهذا اHرسوم.

اHاداHادّة ة 3 :  : حتول األمالك اHنقـولة والعقـارية واحلقوق
والـــواجـــبــــاتr وكـــذا الــــوســـائـل ومـــســــتـــخــــدمـــو مــــركـــز Hن
rواليـة الـطـارف rيـعـانـون نــقـصـا فــي الــتـنـفس لــبـوحـجــار
إلى اHركز النفـسي البيداغوجي لألطفـال اHعوقY ذهنيا
اHـــنـــصـــوص عـــلـــيه فـي اHـــادة األولى أعالهr طـــبـــقـــا ألحـــكـــام

التشريع والتنظيم اHعمول بهما.

اHاداHادّة ة 4 :  : تلغى األحكام اخملالفة لهذا اHرسوم.

اHاداHادّة ة 5 :  : ينـشر  هـذا اHرسـوم في اجلريـدة الرّسـميّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــــرّر بـــــاجلــــزائـــــر في 7 صــــفـــــر عــــام 1438 اHـــــوافق 7
نوفمبر سنة 2016.

عبد اHالك ساللعبد اHالك سالل
ــــــــــــــــــــــــــــــــ

اHلحـق الرابعاHلحـق الرابع
قـائـمـة الـمـراكـز النـفـسـيـة الـبـيـداغـوجـيـة لألطفـالقـائـمـة الـمـراكـز النـفـسـيـة الـبـيـداغـوجـيـة لألطفـال

اHعوقY ذهنيااHعوقY ذهنيا

  مقر اHؤسسة  مقر اHؤسسةتسمية اHؤسسةتسمية اHؤسسة

..................... ( بدون تغيير) ......................

اHـركز الـنفـسي البـيداغوجي
لـألطــفــال اHــعـــوقــY ذهــنــيــا

لبوحجار

بـــــــلــــــديــــــة بـــــوحــــــجـــــار -
والية الطارف

مرسـوم تنـفيذي رقم مرسـوم تنـفيذي رقم 16-290 مؤر مؤرّخ خ في في 7 صـفر عام  صـفر عام 1438
اHــــوافق اHــــوافق 7 نـــوفـــمــــبـــر ســـنـــة  نـــوفـــمــــبـــر ســـنـــة r r2016 يـــتـــضــــمن حتـــويليـــتـــضــــمن حتـــويل
مــــؤســـســـة الــــطـــفـــولـــة اHــــســـعـــفــــة إلى مـــركــــز نـــفـــسيمــــؤســـســـة الــــطـــفـــولـــة اHــــســـعـــفــــة إلى مـــركــــز نـــفـــسي

بيداغوجي لألطفال اHعوقY ذهنيا.بيداغوجي لألطفال اHعوقY ذهنيا.
ــــــــــــــــــــــــــ

rإنّ الوزير األول
- بــــنـــاء عــــلى تــــقـــريــــر وزيـــرة الــــتـــضــــامن الــــوطـــني

rرأةHواألسرة وقضايا ا
- وبـناء على الـدستـورr ال سيّمـا اHادتان 99-4 و143

r(الفقرة 2) منه
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 90-30 اHــــؤرخ في 14
جـمـادى األولى عام 1411 اHـوافق أول ديـسمـبـر سـنة 1990

rتممHعدل واHا rتضمن قانون األمالك الوطنيةHوا
- و�ــــقـــــتـــــضى اHـــــرســــــوم الـــــرئــــــاسي رقم 15 - 125
اHــــؤرخ فـي 25 رجب عــام 1436 اHــوافق  14 مـــايـــو ســـنـــة

rعدلHا rأعضاء احلكومة Yتضمن تعيH2015 وا

- و�قـتـضى اHرسـوم التـنفـيذي  رقم 12-04 اHؤرخ
في 10 صـــــفــــــر عـــــام 1433 اHـــــوافق 4 يـــــنــــــايـــــر ســـــنـــــة 2012
واHـــتـــضـــمـن الـــقـــانـــون األســـاسي الـــنـــمـــوذجي Hـــؤســـســـات

 rسعفةHالطفولة ا
- و�قـتـضى اHرسـوم التـنفـيذي  رقم 12-05 اHؤرخ
في 10 صـــــفــــــر عـــــام 1433 اHـــــوافق 4 يـــــنــــــايـــــر ســـــنـــــة 2012
واHـــتـــضـــمـن الـــقـــانـــون األســـاسي الـــنـــمـــوذجي Hـــؤســـســـات

 rYعوقHتخصصة لألطفال اHالتربية والتعليم ا

 يرسم  ما يأتي : يرسم  ما يأتي :

اHـــــاداHـــــادّة األولى :ة األولى : يـــــهــــــدف هــــــذا اHـــــرســــــوم إلى حتــــــويل
rوالية قسنطينة r3 سعفة لقسنطينةHمؤسسة الطفـولة ا
اHـــنــصــــوص عـــلــيـــهـــا فــي الــقـــائـــمــة اHـــلـــحـــقـــة بــاHــــرســـوم
الـــتـــنـــفـــيـــــذي  رقم 12-04 اHــؤرخ في 10 صـــفـــر عـــام 1433
اHــوافق 4 يــنـــايــر ســـنــة 2012 واHـــذكـــور أعالهr إلى مـــركــز

نفسي بيداغوجي لألطفال اHعوقY ذهنيا.

اHاداHادّة ة 2 : : تتمم قائمة اHـراكز النفسيـة البيداغوجية
لألطـفــال اHـعـوقــY ذهـنــيـا اHـنــصـوص عـلــيـهــا في اHـرسـوم
الــــتــــنـــفــــيــــذي  رقم 12-05 اHــــؤرخ في 10 صــــفــــر عـــام 1433
اHوافق 4 ينـاير سنة 2012 واHذكور أعالهr طـبقا لـلملحق

الرابع اHرفق بهذا اHرسوم.

اHاداHادّة ة 3 :  : حتول األمالك اHنقـولة والعقـارية واحلقوق
والــــواجـــبــــاتr وكــــذا الـــوســــائل ومــــســــتـــخــــدمــــو مـــؤســــســـة
الــطـفـولـة اHـســعـفـة لـقـســنـطـيـنـة r3 واليـة قـســنـطـيـنـةr إلى
اHـركــز الـنــفــسي الـبــيــداغـوجي لـألطـفــال اHـعــوقــY ذهـنــيـا
اHـــنـــصـــوص عـــلـــيه فـي اHـــادة األولى أعالهr طـــبـــقـــا ألحـــكـــام

التشريع والتنظيم اHعمول بهما.
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اHاداHادّة ة 4 :  : تلغى األحكام اخملالفة لهذا اHرسوم.

اHاداHادّة ة 5 :  : ينـشر  هـذا اHرسـوم في اجلريـدة الرّسـميّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــــرّر بـــــاجلــــزائـــــر في 7 صــــفـــــر عــــام 1438 اHـــــوافق 7
نوفمبر سنة 2016.

عبد اHالك ساللعبد اHالك سالل
ــــــــــــــــــــــــــــــــ

اHلحق الرابعاHلحق الرابع
قـائـمـة الـمـراكز الـنـفـسـيـة الـبيـداغـوجـية لألطـفـالقـائـمـة الـمـراكز الـنـفـسـيـة الـبيـداغـوجـية لألطـفـال

اHعوقY ذهنيااHعوقY ذهنيا

- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 12-05 اHـؤرخ
في 10 صـــــفـــــر عـــــام 1433 اHـــــوافق 4  يـــــنـــــايـــــر ســـــنـــــة 2012
واHـــتـــضـــمـن الـــقـــانـــون األســـاسي الـــنـــمـــوذجي Hـــؤســـســـات

rYعوقHتخصصة لألطفال اHالتربية والتعليم ا

 يرسم  ما يأتي : يرسم  ما يأتي :

اHــاداHــادّة األولى :ة األولى : يـــهــدف هـــذا اHــرســـوم إلى حتــويل دار
اســـتــقـــبــال الـــيــتـــامى ضـــحــايـــا اإلرهــاب لـــلــمـــطــمـــرr واليــة
غليزانr اHنصـوص عليها فـي القائمة اHلـحقة باHـرسـوم
الـــتـــنــــفـــيـــــذي رقم 99-48 اHــــؤرخ في 27 شـــوال عـــام 1419
اHـوافق 13 فـبـرايـر سـنـة 1999 واHـذكـور أعالهr إلـى مـركز

نفسي بيداغوجي لألطفال اHعوقY ذهنيا.

اHاداHادّة ة 2 : : تتمم قائمة اHـراكز النفسيـة البيداغوجية
لألطـفــال اHـعـوقــY ذهـنــيـا اHـنــصـوص عـلــيـهــا في اHـرسـوم
الــــتــــنــــفــــيــــذي رقم 12-05 اHــــؤرخ في 10 صــــفــــر عــــام 1433
اHوافق 4  يناير سنة 2012 واHذكور أعالهr طـبقا للملحق

الرابع اHرفق بهذا اHرسوم.

اHاداHادّة ة 3 :  : حتول األمالك اHنقـولة والعقـارية واحلقوق
والــواجــبـات وكــذا الــوسـائـل ومـســتــخـدمــو  دار اســتـقــبـال
الــيـتـامى ضــحـايــا اإلرهـاب لـلــمـطـمــرr واليـة غــلـيـزانr إلى
اHـركـز الـنــفـسـي الـبـيـداغـوجي لألطــفـــال اHـعـوقـY ذهـنـيـا
اHـــنـــصـــوص عـــلـــيه فـي اHـــادة األولى أعالهr طـــبـــقـــا ألحـــكـــام

التشريع والتنظيم اHعمول بهما.

اHاداHادّة ة 4 :  : تلغى األحكام اخملالفة لهذا اHرسوم.

اHاداHادّة ة 5 :  : ينـشر  هـذا اHرسـوم في اجلريـدة الرّسـميّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــــرّر بـــــاجلــــزائـــــر في 7 صــــفـــــر عــــام 1438 اHـــــوافق 7
نوفمبر سنة 2016.

عبد اHالك ساللعبد اHالك سالل
ــــــــــــــــــــــــــــــــ

اHلحق الرابعاHلحق الرابع
قـائـمـة الـمـراكز الـنـفـسـيـة الـبيـداغـوجـية لألطـفـالقـائـمـة الـمـراكز الـنـفـسـيـة الـبيـداغـوجـية لألطـفـال

اHعوقY ذهنيااHعوقY ذهنيا

  مقر اHؤسسة  مقر اHؤسسةتسمية اHؤسسةتسمية اHؤسسة

..................... ( بدون تغيير) ......................

اHـركز الـنفـسي البـيداغوجي
لـألطــفــال اHــعـــوقــY ذهــنــيــا

قسنطينة 3

بـــلــــديـــة قـــســـنــــطـــيـــنـــة -
والية قسنطينة

مرسـوم تنـفيذي رقم مرسـوم تنـفيذي رقم 16-291 مؤر مؤرّخ خ في في 7 صـفر عام  صـفر عام 1438
اHـوافق اHـوافق 7 نـوفـمـبـر سـنـة  نـوفـمـبـر سـنـة r r2016 يـتــضـمن حتـويل داريـتــضـمن حتـويل دار
اســـتـــقــبـــال الـــيـــتـــامى ضـــحـــايـــا اإلرهـــاب إلى مـــركــزاســـتـــقــبـــال الـــيـــتـــامى ضـــحـــايـــا اإلرهـــاب إلى مـــركــز

نفسي بيداغوجي لألطفال اHعـوقY ذهنيا.نفسي بيداغوجي لألطفال اHعـوقY ذهنيا.
ــــــــــــــــــــــــــ

rإنّ الوزير األول
- بــــنـــاء عــــلى تــــقـــريــــر وزيـــرة الــــتـــضــــامن الــــوطـــني

rرأةHواألسرة وقضايا ا
- وبـناء على الـدستـورr ال سيّمـا اHادتان 99-4 و143

r(الفقرة 2) منه
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 90-30 اHــــؤرخ في 14
جـمـادى األولى عام 1411 اHـوافق أول ديـسمـبـر سـنة 1990

rتممHعدل واHا rتضمن قانون األمالك الوطنيةHوا
- و�ــــــقــــــتــــــضـى اHــــــرســــــوم الــــــرئـــــــاسـي رقم 125-15
اHــــؤرخ فـي 25 رجب عــام 1436 اHــوافق  14 مـــايـــو ســـنـــة

rعدلHا rأعضاء احلكومة Yتضمن تعيH2015 وا

- و�قـتـضى اHرسـوم التـنفـيذي  رقم 99-48 اHؤرخ
في 27 شـــوال عـــام 1419 اHــــوافق 13 فـــبـــرايــــر ســـنـــة 1999
واHــــتـــضــــمن إحــــداث دور اســـتــــقـــبــــال الـــيــــتــــامى ضـــحــــايـــا

 rتممHا rاإلرهاب وتنظيمها وعملها

  مقر اHؤسسة  مقر اHؤسسةتسمية اHؤسسةتسمية اHؤسسة

..................... ( بدون تغيير) ......................

اHـركز الـنفـسي البـيداغوجي
لـألطــفــال اHــعـــوقــY ذهــنــيــا

للمطمر

بــــلــــديــــة الــــمــــطــــمـــر -
واليـة غليزان
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مراسيم فرديمراسيم فرديّة
مـرســوم رئـاسيمـرســوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 3 مـحـر مـحـرّم عـام م عـام 1438 اHـوافـق  اHـوافـق 5
أكــتـوبــر ســنــة أكــتـوبــر ســنــة r2016 يـتــضــمr يـتــضــمّن إنــهـاء مــهــام رئـيسن إنــهـاء مــهــام رئـيس

ديوان وزير الداخلية واجلماعات احمللية.ديوان وزير الداخلية واجلماعات احمللية.
ــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مــــرســـوم رئــاسـيّ مــؤرّخ في 3 مـــحـــرّم عـــام
1438 اHــوافق 5 أكــتــوبــر ســنـة r2016 تــنـهـى مــهــام الــسّــيـد

عزيز بن يـوسفr بصـفته رئـيسـا لديوان وزيـر الداخـلية
واجلماعات احملليةr لتكليفـه بوظيفـة أخـرى.
ــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــ

مــرســــومــان رئـــاســيمــرســــومــان رئـــاســيّــان مـــؤرــان مـــؤرّخــان في خــان في 3  مــحــرمــحــرّم م عـــام عـــام 1438
اHـوافـق اHـوافـق 5  أكــتـوبــر ســنــة أكــتـوبــر ســنــة r2016 يــتــضـمr يــتــضـمّــنـان إنــهـاءــنـان إنــهـاء

مهام والة.مهام والة.
ــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مــــرســـوم رئــاسـيّ مــؤرّخ في 3 مـــحـــرّم عـــام
1438 اHـوافق 5 أكــتـوبــر ســنـة r2016 تــنـهـى مـهــام الـســيّـدة

والـــسّــادة اآلتــيـــة أســمـــاؤهمr بــصـــفــتــهـم والة في الــواليــات
اآلتـيةr لتكليفهم بوظـائف أخـرى :

rفي والية الشلف rأبوبكر الصديق بوستة -
rفي والية األغواط rمحمد فردي -

rفي والية أم البواقي rعبد احلكيم شاطر -
rفي والية بسكرة rمحمد حميدو -

rفي والية البويرة rناصر معسكري -
rفي والية اجللفة rعبد القادر جالوي -
rفي والية سطيف rمحمد بودربالي -
rفي والية سكيكدة rYفوزي بن حس -
rفي والية قسنطينة rواضح Yحس -

rفي والية ورقلة rساعد أقوجيل -
rفي والية بومرداس rنورية �ينة زرهوني -
rفي والية تيسمسيلت rعبد احلميد الغازي -

rفي والية تيبازة rعبد القادر قاضي -
rفي والية ميلة rعبد الرحمان مدني فواتيح -

- عباس كمالr في والية عY الدفلى.

�ــوجب مــــرســـوم رئــاسـيّ مــؤرّخ في 3 مـــحـــرّم عـــام
1438 اHــوافق 5 أكــتــوبــر ســنـة r2016 تــنــهى مــهــام الــسّــادة

rاآلتـــيــــة أســـمـــاؤهـم بـــصـــفــــتـــهـم والة في الـــواليــــات اآلتـــيـــة
إلحالتهم على التّقـاعد :

rفي والية تيزي وزو rبراهيم مراد -
rسيلةHفي والية ا rمحمد بوسماحة -

- حسY بسايحr في والية النعامة.
ــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــ

مـرســوم رئـاسيمـرســوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 3 مـحـر مـحـرّم عـام م عـام 1438 اHـوافـق  اHـوافـق 5
أكـــتـــوبــــر ســـنـــة أكـــتـــوبــــر ســـنـــة r2016 يـــتـــضــــمr يـــتـــضــــمّن إنـــهــــاء مـــهـــام والةن إنـــهــــاء مـــهـــام والة

منتدبY لدى والي والية اجلزائر.منتدبY لدى والي والية اجلزائر.
ــــــــــــــــــــــــــ

بــمـــوجـب مــــرســوم رئـــاسـيّ مــؤرّخ فـي 3 مــحــرّم
عـــــام 1438 اHــــوافق 5 أكــــتــــوبـــر ســــنـــة r2016 تـــنـــهـى مـــهـــام
الـسّــادة اآلتـيـة أســمـاؤهــمr بـصـفــتـهــم والة مـنـتــدبـيـن
لـــدى والـي واليـــة الــجــــزائـــرr لـــتــكـــلـــيـــفـــهـم بـــوظــائـف

أخـرى :
rبالدار البيضاء rمولود شريفي -

rبسيدي أمحمد rعبد القادر بن مسعود -
rبالدرارية rعبد القادر كلكال -

rبالشراڤة rرشيد جنالوي -
- سليمان أبصيرr باحلراش.

ــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــ

مـرســوم رئـاسيمـرســوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 3 مـحـر مـحـرّم عـام م عـام 1438 اHـوافـق  اHـوافـق 5
أكـــتـــوبــــر ســـنــــة أكـــتـــوبــــر ســـنــــة r2016 يـــتـــضــــمr يـــتـــضــــمّن إنـــهـــاء مـــهـــام والن إنـــهـــاء مـــهـــام وال
مــــنــــتــــدب بــــاHــــقــــاطــــعــــة اإلداريــــة جلــــانت فـي واليـــةمــــنــــتــــدب بــــاHــــقــــاطــــعــــة اإلداريــــة جلــــانت فـي واليـــة

إيلـيـزي.إيلـيـزي.
ــــــــــــــــــــــــــ

بــمـــوجـب مــــرســوم رئـــاسـيّ مــؤرّخ فـي 3 مــحــرّم
عـــام 1438 الـــمـــوافق 5 أكــتــوبــر ســنـة r2016 تــنــهى مــهــام
الـسّـيــد أحـسن خــالـديr بـصــفـته والــيـا مـنــتـدبــا بـاHـقــاطـعـة
اإلداريــة جلــانت فـي واليــة إيــلـــيــزيr لــتــكـــلــيــفـه بـــوظــيــفـــة

أخـرى.
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مــرســــومــان رئـــاســيمــرســــومــان رئـــاســيّــان مـــؤرــان مـــؤرّخــان في خــان في 3  مــحــرمــحــرّم م عـــام عـــام 1438
اHـوافـق اHـوافـق 5  أكــتـوبــر ســنــة أكــتـوبــر ســنــة r2016 يــتــضـمr يــتــضـمّــنـان إنــهـاءــنـان إنــهـاء

مهام كتاب عامY في الواليات.مهام كتاب عامY في الواليات.
ــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مــــرســـوم رئــاسـيّ مــؤرّخ في 3 مـــحـــرّم عـــام
1438 اHـوافق 5 أكــتـوبــر ســنـة r2016 تــنـهـى مـهــام الـسّــيـدة

Yوالــسّـــادة اآلتـــــيـة أســمـــاؤهم بــصـفــتـهــم كــتــابـــا عــامـــ
فـي الواليات اآلتيةr لتكليفهم بوظـائف أخـرى :

rفي والية بجاية rابراهيم إيدير -
rفي والية البويرة rأحمد مقالتي -

rفي والية اجلـزائر rجمال الدين بر�ي -
rفي والية جيجـل rأحمد كروم -

rفي والية سعيدة rطاهر حشاني -
rديةHفي والية ا rحاج مقداد -

r°في والية مستغا rسيف اإلسالم لوح -
rسيلةHفي والية ا rمحمد جمال خنفار -
rفي والية برج بوعريريج rخالد لكحـل -

rفي والية بومرداس rموسى غالي -
rفي والية تيسمسيلت rمبارك البار -

rفي والية تيبازة rفائزة بونيف -
- بشير فارr في والية عY تموشنت.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مــــرســـوم رئــاسـيّ مــؤرّخ في 3 مـــحـــرّم عـــام
1438 اHــوافق 5 أكــتــوبــر ســنـة r2016 تــنـهـى مــهــام الــسّــيـد

rبــصـفــتـه كـاتــبــا عــامــا لــواليــة تــبــسـة rعــبـــد الــقــادر طــيــان
إلحالتـه على التّقـاعد.

ــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــ

مـرســوم رئـاسيمـرســوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 3 مـحـر مـحـرّم عـام م عـام 1438 اHـوافـق  اHـوافـق 5
أكـــتــوبــر ســنـــة أكـــتــوبــر ســنـــة r2016 يــتــضــمr يــتــضــمّـن إنــهــاء مــهــام مــديــرـن إنــهــاء مــهــام مــديــر

اHوارد البشرية والتكوين بوالية اجلـزائر.اHوارد البشرية والتكوين بوالية اجلـزائر.
ــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مــــرســـوم رئــاسـيّ مــؤرّخ في 3 مـــحـــرّم عـــام
1438 الـــمـــوافـق 5 أكـــتـــوبـــر ســـنــة r2016 تـــنـــهـى مـــهـــام

الـــسّــيــد ابــراهـــيـم أوشــانr بــصـــفــتـه مــديـــرا لـلــمــوارد
الـبـشـريـة والـتـكـوين بـواليـة اجلــزائـرr لـتـكـلـيـفـه بـوظـيـفـة

أخـرى.

مـرســوم رئـاسيمـرســوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 3 مـحـر مـحـرّم عـام م عـام 1438 اHـوافـق  اHـوافـق 5
أكـتـوبــر سـنــة أكـتـوبــر سـنــة r2016 يـتــضـمr يـتــضـمّن إنــهـاء مـهــام اHـفـتشن إنــهـاء مـهــام اHـفـتش

العام في والية سعيدة.العام في والية سعيدة.
ــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مــــرســـوم رئــاسـيّ مــؤرّخ في 3 مـــحـــرّم عـــام
1438 اHـوافق 5 أكـتـوبـــر سـنــة r2016 تـنـهـى مـهــام الــسّـيـد

rبـصفـته مـفـتـشـا عامـا في واليـة سـعـيدة rبـن عمـر بـكـوش
لتكليفـه بوظيفـة أخـرى.

ــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــ

مـرســوم رئـاسيمـرســوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 3 مـحـر مـحـرّم عـام م عـام 1438 اHـوافـق  اHـوافـق 5
أكــتـوبــر ســنــة أكــتـوبــر ســنــة r2016 يـتــضــمr يـتــضــمّن إنــهـاء مــهــام رؤسـاءن إنــهـاء مــهــام رؤسـاء

دوائر في الواليات.دوائر في الواليات.
ــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مــــرســـوم رئــاسـيّ مــؤرّخ في 3 مـــحـــرّم عـــام
1438 اHــوافق 5 أكــتــوبــر ســنـة r2016 تــنــهى مــهــام الــسّــادة

اآلتــيـــة أســمـــاؤهم بـــصــفـــتــهم رؤســـاء دوائــر فـي الــواليــات
اآلتيةr لتكليفهم بوظـائف أخـرى :

- واليـة الشلف :- واليـة الشلف :
دائرة الكر�ية : عبد العزيز بوشارب.

- واليـة األغواط :- واليـة األغواط :
دائرة حاسي الرمل : محمد سعيد بن قامو.

- واليـة أم البواقي :- واليـة أم البواقي :
دائرة عY مليلة : جهيد موس.

- واليـة باتنة :- واليـة باتنة :
دائرة باتنة : محمد صحراوي.

- واليـة تـيزي وزو :- واليـة تـيزي وزو :
دائرة تـيزي وزو : جياللي دومي.

- واليـة قسنطينة :- واليـة قسنطينة :
دائرة اخلروب : عز الدين بوطارة.

- واليـة مستغا° :- واليـة مستغا° :
دائرة مستغا° : عبد الكر مغربي.

- واليـة معسكر :- واليـة معسكر :
rدائرة سيق : شيخ الرجا

دائرة تيغنيف : محمد بن عياد الشريف.
- واليـة وهران :- واليـة وهران :

دائرة بئر اجلير: حميد بعيش.
- واليـة تيبازة :- واليـة تيبازة :

دائرة حجوط : عيسى بوحلية.
- واليـة عY تموشنت :- واليـة عY تموشنت :

دائرة حمام بوحجر : محمد قرداح.
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مـرســوم رئـاسيمـرســوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 3 مـحـر مـحـرّم عـام م عـام 1438 اHـوافـق  اHـوافـق 5
أكتوبر سنـة أكتوبر سنـة r2016 يتضمr يتضمّن تعيY والة.ن تعيY والة.

ــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مــــرســـوم رئــاسـيّ مــؤرّخ في 3 مـــحـــرّم عـــام
1438 اHـوافق 5 أكـتـوبــر سـنــة r2016 يـعـيّن الـسّـادة اآلتـية

أسماؤهمr والة في الواليات اآلتـية :
rفي والية الشلف rYفوزي بن حس -
rفي والية األغواط rأحمد مقالتي -

rفي والية أم البواقي rجمال الدين بر�ي -
rفي والية بسكرة rأحمد كروم -

rفي والية البويرة rمولود شريفي -
rسيلةHفي والية ا rحاج مقداد -

rفي والية تـيزي وزو rمحمد بودربالي -
rفي والية اجللفة rساعد أقوجيل -

rفي والية سطيف rناصر معسكري -
rفي والية سكيكدة rعبد احلكيم شاطر -

rفي والية قسنطينـة rعباس كمال -
rفي والية ورقلـة rعبد القادر جالوي -

rفي والية بومرداس rعبدالرحمان مدني فواتيح -
rفي والية تيسمسيلت rعبد القادر بن مسعود -

rفي والية تيبازة rموسى غالي -
rفي والية ميلـة rمحمد جمال خنفار -

rالدفلى Yفي والية ع rعزيز بن يوسف -
- عبد احلميد الغازيr في والية النعامة.

ــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــ

مـرســوم رئـاسيمـرســوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 3 مـحـر مـحـرّم عـام م عـام 1438 اHـوافـق  اHـوافـق 5
Yوالة منـتدب Yن تعيـYوالة منـتدب Yيـتضـمّن تعيـ rيـتضـم r2016 أكتـوبر سـنـة أكتـوبر سـنـة

لدى والي واليـة اجلـزائر.لدى والي واليـة اجلـزائر.
ــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مــــرســـوم رئــاسـيّ مــؤرّخ في 3 مـــحـــرّم عـــام
1438 اHــــوافق 5 أكــــتــــوبـــــر ســــنـــــة r2016 تــــعــــيّن الــــسّــــيــــدة

والـــسّـــادة اآلتـــــيـــة أســـمـــاؤهـمr والة مـــنـــتـــدبـــY لــــدى والي
واليـة اجلـزائر :

rبالدرارية rفايزة بونيف -
rبالشراڤة rحميد بعيش -

rبالدار البيضاء rجياللي دومي -
rباحلراش rعبد العزيز بوشارب -
rبسيدي امحمد rمحمد قرداح -

- ابراهيم أوشانr بزرالدة.
ــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــ

مـرســوم رئـاسيمـرســوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 3 مـحـر مـحـرّم عـام م عـام 1438 اHـوافـق  اHـوافـق 5
أكـتـوبـر سـنـة أكـتـوبـر سـنـة r2016 يـتـضـمr يـتـضـمّن  تـعـيـY وال مـنـتدبن  تـعـيـY وال مـنـتدب

باHقاطعة اإلدارية جلانت في والية إيليزي.باHقاطعة اإلدارية جلانت في والية إيليزي.
ــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مــــرســـوم رئــاسـيّ مــؤرّخ في 3 مـــحـــرّم عـــام
1438 اHـوافق 5 أكـتـوبــر سـنـة r2016 يعـيّن الـسّـيـد مـحـمد

سـعيـد بن قـاموr والـيـا مـنتـدبـا باHـقـاطعــة اإلداريـة جلانت
في واليـة إيلـيزي.

ــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــ

مـرســوم رئـاسيمـرســوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 3 مـحـر مـحـرّم عـام م عـام 1438 اHـوافـق  اHـوافـق 5
Yكـتـاب عـام Yن تـعيـYكـتـاب عـام Yيـتـضـمّن تـعيـ rيـتـضـم r2016 أكـتـوبـر سـنــة أكـتـوبـر سـنــة

في الواليات.في الواليات.
ــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مــــرســـوم رئــاسـيّ مــؤرّخ في 3 مـــحـــرّم عـــام
1438 اHـوافق 5 أكـتـوبــر سـنــة r2016 يـعـيّن الـسّـادة اآلتـية

أسماؤهمr كتابا عامY في الواليات اآلتـية :
rفي والية بجاية rخالد لكحل -

rفي والية البويرة rشيخ الرجا -
rفي والية تبسة rمحمد بن عياد الشريف -

rفي والية اجلـزائر rطاهر حشاني -
rفي والية جيجـل rعز الدين بوطارة -

rفي والية سعيدة rمبارك البار -
rديةHفي والية ا rعيسى بوحلية -
r°في والية مستغا rبشير فار -

rسيلةHفي والية ا rمحمد صحراوي -
rفي والية برج بوعريريج rابراهيم إيدير -

rفي والية بومرداس rجهيد موس -
rفي والية تيسمسيلت rعبد الكر مغربي -

rفي والية تيبازة rبن عمر بكوش -
- سيف اإلسالم لوحr في والية عY تموشنت.
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قرارات5 مقرقرارات5 مقرّرات5 آراءرات5 آراء
وزارة الداخلية واجلماعات احملليةوزارة الداخلية واجلماعات احمللية

سبـتمبر قـرار مؤرخ في قـرار مؤرخ في 4 ذي احلـجة عام  ذي احلـجة عام 1437 اHوافق  اHوافق 6 سبـتمبر 
سنة سنة r2016 يعدل القرار اHؤرخ في r يعدل القرار اHؤرخ في 10 ربيع الثاني ربيع الثاني
عـام عـام 1437 اHـوافق  اHـوافق 20 يــنـايــر ســنـة  يــنـايــر ســنـة 2016 الــذي يــحـدد الــذي يــحـدد
تــشـــكــيـــلــة الــلـــجــنــة الـــقــطـــاعــيــة لـــلــصــفـــقــات لــوزارةتــشـــكــيـــلــة الــلـــجــنــة الـــقــطـــاعــيــة لـــلــصــفـــقــات لــوزارة

الداخلية واجلماعات احمللية.الداخلية واجلماعات احمللية.
ـــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجـب قــــــرار مــــــؤرخ في 4 ذي احلــــــجــــــة عــــــام 1437
اHـوافق 6 سـبــتـمـبـر سـنـة r2016 يـعـدّل الــقـرار اHـؤرخ في
10 ربــيع الــثــانـي عـام 1437 اHــوافق 20 يــنــايــر ســنـة 2016

الذي يـحدد تـشـكيـلة الـلـجنـة القـطـاعيـة للـصـفقـات لوزارة
الداخلية واجلماعات احملليةr كما يأتي :

" ....................... (بدون تغيير حتى)

- اHديرية العامة للميزانية :- اHديرية العامة للميزانية :

rعضوا rالسيد شلوش جياللي -

- السيد بن يوسف فوزيr مستخلفا.

�ثال للوزير اHكلف بالتجارة :�ثال للوزير اHكلف بالتجارة :

rعضوا rالسيد مرغيت مصطفى -

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

وزارة العدلوزارة العدل
قــرار مــؤرخ في قــرار مــؤرخ في 12  جــمــادى األولى عــام   جــمــادى األولى عــام 1437 اHــوافق  اHــوافق 21
مـارس سـنة مـارس سـنة r2016 يـحـدr يـحـدّد قـائـمـة األشـغـال واخلـدماتد قـائـمـة األشـغـال واخلـدمات
والــــنـــشــــاطـــات الــــتي �ــــكن أن تــــقـــوم بــــهـــا اHــــدرســـةوالــــنـــشــــاطـــات الــــتي �ــــكن أن تــــقـــوم بــــهـــا اHــــدرســـة
الـــــوطــــنــــيـــة Hـــوظــــفي إدارة الـــســـجــــونr زيـــادة عـــلىالـــــوطــــنــــيـــة Hـــوظــــفي إدارة الـــســـجــــونr زيـــادة عـــلى
مـهـمتـهـا الـرئـيسـيـةr وكـيفـيـات تـخصـيص الـعـائداتمـهـمتـهـا الـرئـيسـيـةr وكـيفـيـات تـخصـيص الـعـائدات

الناجتة عنها.الناجتة عنها.
ـــــــــــــــــــــــــ

rحافظ األختام rإنّ وزير العدل

- �ـقــتــضى اHــرســوم الــرّئــاسيّ رقم 15-125 اHـؤرّخ
فـي 25 رجـب عـــــــام 1436 اHــــــــوافق 14 مـــــــايـــــــو ســـــــنــــــة 2015

rعدّلHا rأعضاء احلكومة Yتضمّن تعيHوا

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 98-412 اHؤرّخ
في 18 شــعــبــان عــام 1419 اHــوافق 7 ديــســمــبــر ســنــة 1998
الــذي يــحــدّد كــيــفــيــات تــخــصــيص الــعــائــدات الــنــاجتــة عن
rؤسـسات الـعمـوميةHاخلـدمات واألشـغال الـتي تقـوم بهـا ا

rزيادة على مهمتها الرئيسية

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 04-332 اHؤرّخ
في 10 رمــضــان عـام 1425 اHـوافق 24 أكــتـوبــر ســنـة 2004

rحافظ األختام rالذي يحدّد صالحيات وزير العدل

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 10-312 اHؤرّخ
في 7 مـــحـــرّم عــام 1432 اHــوافق 13 ديـــســمـــبـــر ســـنــة 2010
واHـــتــــضــــمّن إنــــشــــاء اHـــدرســــة الــــوطـــنــــيــــة Hـــوظــــفي إدارة

rالسجون وتنظيمها وسيرها

يقـريقـرّر مـا يأتي :ر مـا يأتي :

اHـاداHـادّة األولى :ة األولى : تطـبـيـقا ألحـكـام اHـادتY 2 (الـفـقرة 2)
و8 من اHـــرســــوم الـــتّـــنــــفـــيـــذيّ رقم 98-412 اHــــؤرّخ في 18
شعـبـان عام 1419 اHوافق 7 ديـسـمبـر سـنة 1998 واHـذكور
أعالهr يـــهــــدف هـــذا الــــقـــرار إلـى حتـــديـــد قــــائـــمــــة األشـــغـــال
واخلـدمـات والـنشـاطـات الـتـي �ـكن أن تـقـوم بـهـا اHـدرسة
الــوطــنــيـة Hــوظــفي إدارة الــســجــونr زيــادة عــلى مــهــمــتــهـا

الرئيسيةr وكيفيات تخصيص العائدات الناجتة عنها.

اHــــــــاداHــــــــادّة ة 2 : : حتــــــــدّد قـــــــائــــــــمــــــــة األشــــــــغــــــــال واخلــــــــدمـــــــات
والنشاطات اHذكورة في اHادة األولى أعالهr كما يأتي :
rإجناز دراسات وبحوث في مجال اختصاصها -

- تــــنــــظـــــيم و/ أو احــــتـــــضــــان مــــلــــتـــــقــــيــــات ونــــدوات
rومحاضرات وأيام دراسية ومؤتمرات

- تـنـظـيم دورات حتـسـY اHـسـتـوى وجتـديـد اHـعارف
rفي مجال اختصاصها

rتنظيم وإجراء امتحانات ومسابقات -
- طـبع ونــشــر وســحب اجملالت واHــؤلـفــات الــعـلــمــيـة

rوالتقنية والبيداغوجية
- تــقــــد اHـســـــاعــدة الــتـقــنــــيـة والــبــيــداغـــوجـــــيـة

فـي اجملاالت ذات الصلـة �هامها.
تـــوفـــر اHــدرســـةr فـي هـــذا اإلطــارr األقـــســـام واحملالت
rوالـعتاد والوسـائل السمعـية البصـرية واإلطعام واإليواء

وكذا كل اHنشآت الضرورية.
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3 : : تــــقـــدم األشـــغـــال واخلـــدمــــات والـــنـــشـــاطـــات اHــاداHــادّة ة 
اHذكورة في هذا القرارr وفقا ألحكام اHادة 3 من اHرسوم
الــتّــنـفــيــذيّ رقم 98-412 اHـؤرّخ في 18 شـعــبــان عـام 1419

اHوافق 7 ديسمبر سنة 1998 واHذكور أعاله.

اHــاداHــادّة ة 4 : : تـــقــدم طـــلــبـــات إجنــاز األشـــغــال واخلـــدمــات
والـنـشـاطـات إلـى مـديـر اHـدرسـة الـوطــنـيـة Hـوظـفي إدارة
الــســجــون الـذي يــفــصل فــيــهــاr بــعــد مـوافــقــة اHــديــر الــعـام

إلدارة السجون وإعادة اإلدماج.

اHــــاداHــــادّة ة 5 : : تـــوزع الــــعــــائــــدات الــــنــــاجتـــة عـن األشــــغـــال
واخلـدمـات والنـشـاطـاتr بعـد اقـتـطـاع األعبـاء الـنـاجتة عن
إجنـــــازهـــــاr طـــــبـــــقـــــا ألحـــــكـــــام اHـــــادتــــY 4 و5 مـن اHـــــرســـــوم
الــتّــنـفــيــذيّ رقم 98-412 اHـؤرّخ في 18 شـعــبــان عـام 1419

اHوافق 7 ديسمبر سنة 1998 واHذكور أعاله.

يـــــقـــــصــــد بـــــاألعـــــبـــــاء الـــــنـــــاجتـــــة عن إجنـــــاز األشـــــغــــال
واخلدمات والنشاطات :

- شـراء العتـاد واألدوات و/أو اHواد اHـستعـملــة في
rإجناز األشغال واخلدمات والنشاطات

- اHـصــاريف الـعـامــة الـنـاجتـة عن اســتـعـمـال احملالت
rنشآتHوغيرهـا من ا

- تـسـديــد مـقـابل اخلــدمـات اخلـاصـة اHــنـجـزة في هـذا
اإلطار من طرف الغير.

اHـاداHـادّة ة 6 : : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســمـيّـة
للجمهورية اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــــرّر بـــــاجلـــــزائـــــر في 12 جـــــمــــــادى األولى عـــــام 1437
اHوافق 21 مارس سنة 2016.

الطيب لوحالطيب لوح

وزارة السكن والعمران واFدينةوزارة السكن والعمران واFدينة
قـــرار مـــؤرخ في قـــرار مـــؤرخ في 25 شـــو شـــوّال عــام ال عــام 1437 اHــوافق  اHــوافق 30 يـــولـــيـــو يـــولـــيـــو
سـنة سـنة r2016  يتضـمr  يتضـمّن اHوافـقة عـلى الوثيـقة الـتقـنيةن اHوافـقة عـلى الوثيـقة الـتقـنية
التـنظيـمية - التـنظيـمية - C3 . .2/4 - اHسمـاة "التقـنY احلراري - اHسمـاة "التقـنY احلراري

للبنايات".للبنايات".
ـــــــــــــــــــــــــ

rدينةHإنّ وزير السكن والعمران وا
- �ــــــقــــــتــــــضى اHــــــرســــــوم رقم 82-319 اHــــــؤرّخ في 6
مـحرّم عام 1403 اHوافق 23 أكتـوبر سنة 1982 واHـتضمّن
جــعـل اHــعـــهـــد الـــوطـــني لـــلـــدراســـات واألبــحـــاث اHـــتـــعـــلـــقــة
بــالـبــنـاء مــركـزا وطــنــيـا لــلـدراســات واألبـحــاث اHـتــكـامــلـة

rتمّمHعدّل واHا rللبناء

- و�ـــقـــتـــضـى اHـــرســــوم رقم 86-213 اHــؤرّخ في 13
ذي احلــــــــجّــــــــة عـــــــام 1406 اHــــــــوافق 19 غـــــــــشت ســــــــنــــــــة 1986
واHـتـضـمّن إنـشـاء جلـنـة تـقـنـيـة دائـمـة لـلـمـراقـبـة الـتـقـنـيـة

rللبناء
- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرّئـاسيّ رقم 15-125 اHـؤرّخ
فـي 25 رجـب عـــــــام 1436 اHــــــــوافق 14 مـــــــايـــــــو ســـــــنــــــة 2015

rعدّلHا rأعضاء احلكومة Yتضمّن تعيHوا
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 08-189 اHؤرّخ
في 27 جـــمـــادى الــثـــانـــيـــة عــام 1429 اHـــوافق أوّل يــــولـــيـــو
ســــــنــــــة 2008 الــــــذي يــــــحـــــدّد صـالحــــــيــــــات وزيــــــر الــــــســــــكـن

rتمّمHعدّل واHا rدينـةHوالعمـران وا
- و�قـتضى القرار اHؤرّخ في 10 شعبان عـام 1418
اHــوافـق 10 ديــســمــبــــر ســنـــة 1997 واHــتــضــمّن اHــوافــقــــة
عـلى الــوثـيـقــــة الـتـقـنــيـة الـتــنـظـيـمــيـة اHـتـعــلـقـة بــتـنـظــيم
الـــعـــزل احلـــراري في عـــمـــارات الـــســـكـن - قـــواعـــد حـــســاب

rالضيـاع احلـراري
- و�ــقـــتـــضى الـــقـــرار اHــؤرّخ في 25 ربــــيع الـــثــاني
عــــــام 1419 اHـــــوافـق 18 غـــــشـت ســـــنــــــة 1998 واHـــــتــــــضـــــمّن
اHـوافـقــــة عـلى الـوثـيــقـــة الـتـقـنــيـة الـتـنــظـيـمـيـة اHــتـعـلـقـة
بــقــواعـــد حــســاب مــولــدات احلــرارة لــلــبــنــايــات - اإلصــدار

r(تكييف الهواء) الثاني

يقـريقـرّر مـا يأتي :ر مـا يأتي :

اHــــاداHــــادّة األولى :ة األولى : يــــوافـق عــــلى الـــــوثــــيــــقـــــة الــــتــــقـــــنــــيــــة
الـــتـــنــظـــيـــمـــيــة - C3 .2/4 - اHــســـمــاة "الـــتــقـــنــY احلــراري

للبنايات" اHلحقة بأصل هذا القرار.

اHـــــاداHـــــادّة ة 2 :  : يـــــكــــــلـف اHـــــركــــــز الــــــوطــــــني لــــــلــــــدراســـــات
واألبـحـاث اHـتكـامـلـة لـلـبنـاء بـطـبع هـذه الـوثـيقـة الـتـقـنـية

التنظيميةr موضوع هذا القرارr وتوزيعها.

اHـاداHـادّة ة 3 :  : تـلـغـى أحـكـام كـل من الــقـرار اHـؤرّخ في 10
شـــــعـــــبـــــان عــــام 1418 اHـــــوافق 10 ديـــــســـــمـــــبـــــر ســـــنــــة 1997
واHـتـضـمّن اHــوافـقـة عـلى الـوثــيـقـة الـتـقــنـيـة الـتـنــظـيـمـيـة
الـمــتـعـلــقـة بتـنظيم الـعزل احلراري في عـمارات السكن
- قـواعـد حسـاب الـضـياع احلـراري والـقـرار اHؤرّخ في 25
ربـــــيع الـــــثــــانـي عــــام 1419 اHـــــوافق 18 غــــشـت ســــنــــة 1998
واHـتـضـمّن اHــوافـقـة عـلى الـوثــيـقـة الـتـقــنـيـة الـتـنــظـيـمـيـة
اHــتـعــلــقـة بــقــواعـد حــســاب مــولّـدات احلــرارة لــلـبــنــايـات -

اإلصدار الثاني (تكييف الهواء).

اHـاداHـادّة ة 4 : : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســمـيّـة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حــرّر بـــاجلـــزائــر في 25 شــوّال عــام 1437 اHــوافق 30
يوليو سنة 2016.

عبد اجمليد تبونعبد اجمليد تبون



27 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 67 13 صفر عام  صفر عام 1438 هـ هـ
13 نوفمبر سنة  نوفمبر سنة 2016 م م

وزارة التعليم العالي والبحث العلميوزارة التعليم العالي والبحث العلمي
قــرار مــؤرخ في قــرار مــؤرخ في 28 مــحــر مــحــرّم عـام م عـام 1438 اHــوافق  اHــوافق 30 أكــتــوبـر أكــتــوبـر
سنة سنة r2016 يحدد دفتـر شروط تسليم رخصة إنشاءr يحدد دفتـر شروط تسليم رخصة إنشاء

مؤسسة خاصة للتكوين العالي.مؤسسة خاصة للتكوين العالي.
ــــــــــــــــــــــــــ

 rإنّ وزير التعليم العالي والبحث العلمي

- �ــقــتـــضى األمــر رقم 66-156 اHــؤرخ في 18 صــفــر
عـام 1386 اHـوافق 8 يـونـيــو سـنـة 1966 واHـتـضــمن قـانـون

rتمّمHعدّل واHا rالعقوبات

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

rتمّمHعدّل واHا rدنيHتضمن القانون اHوا

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

rتمّمHعدّل واHا rتضمن القانون التجاريHوا

- و�ـــقــــتــــضـى الـــقـــانــون رقم 99-05 اHــؤرخ في 18
ذي احلـــــــــجـــــــــة عــــــــام 1419 اHـــــــــوافق 4 أبـــــــــريل ســـــــــنــــــــة 1999
rــتــضــمـن الــقــانــون الــتـــوجــــيـــهــي لــلــتــــعـــلـــيـم الــعــاليHوا

rادة 43 مكرر 1 منهHال سيما ا rتمّمHعدّل واHا

- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسي رقم 15-125 اHـؤرخ
فـي 25 رجـب عـــــــام 1436 اHــــــــوافق 14 مـــــــايـــــــو ســـــــنــــــة 2015

rعدّلHا rأعضاء احلكومة Yتضمن تعيHوا

- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 13-77 اHـؤرخ
في 18 ربـيع األول عام 1434 اHـوافق 30 يـنـايـر سـنة 2013
الــذي يــحــدد صـالحــيــات وزيــر الــتــعــلــيم الــعــالي والــبــحث

rالعلمي

- و�ـقــتـضى الــقـرار اHـؤرخ في 14 جــمـادي الـثــانـيـة
عـام 1429 اHـوافق 18 يـونـيـو سـنـة 2008 الـذي يـحـدد دفـتـر
شــروط تـســلـيم رخــصـة إنــشـاء مــؤســسـة خــاصـة لــلـتــكـوين

rالعالي

يـقـرر ما يأتي :يـقـرر ما يأتي :

اHـادة األولى : اHـادة األولى : تـطـبـيـقـا ألحـكـام اHـادة 43 مـكـرر 1 من
الـــقـــانـــون رقم 99-05 اHــؤرخ في 18 ذي احلـــجـــة عـــام 1419
اHــــوافق 4 أبـــريل ســـنـــة r1999 اHـــعـــدّل واHــــتـــمّم واHـــذكـــور
أعالهr يـهـدف هـذا الـقـرار إلى حتـديد دفـتـر شـروط تـسـليم
رخـصـة إنـشــاء مـؤسـســة خـاصـة لـلــتـكـوين الــعـاليr وتـدعى

في صلب النص "مؤسسة خاصة".

الفصل األوالفصل األوّل
أحكام عامأحكام عامّة

اHــــادة اHــــادة 2 : : يــــهـــدف دفــــتــــر الـــشــــروط هــــذا إلى حتــــديـــد
الـــشــــروط والـــقــــواعـــد الــــعـــامـــة إلنــــشـــاء مــــؤســـســــة خـــاصـــة

للتكوين العالي وسيرها.

اHـادة اHـادة 3 : : تــسـلّـم رخـصـة إنــشـاء مــؤسـســة خـاصــة عـلى
: Yمرحلت

- تـسـلّم رخـصـة مـؤقـتـة إلنـشـاء مـؤسـسـة خـاصـة بـعـد
اسـتيـفاء الـشروط اHـذكـورة في دفتـر الشـروط هذاr بـناء
عـلى تقـرير تقـييـمي تعـدّه اللـجنـة الوزاريـة اHذكورة في

rادة 11 من هذا القرارHا

- تـسـلّم رخصـة نـهـائيـة إلنـشـاء مـؤسسـة خـاصـة على
إثـر إنــهـاء طـور تــكـوين كـامـل بـنـاء عــلى تـقــريـر تـقــيـيـمي
ومـراقـبــة لـفـتـرة الـتـكـوين اHـعـنـي تـنـجـزه هـيـئـة اHـراقـبـة

اHذكورة في اHادة 44 من هذا القرار.

يــخص الــتــقــيــيم اجلــوانب الــبــيــداغــوجــيــة واإلداريـة
للتكوين الذي تضمنه اHؤسسة اخلاصة.

اHـادة اHـادة 4 : : تــتـكـفل الـلــجـنـة الـوزاريـة اHــكـلـفـة بـدراسـة
طــلـبــات رخـصـة إنــشـاء مـؤســسـة خــاصـة لـلــتـكـويـن الـعـالي

باHتابعة واHراقبة والتقييم اHذكورة في اHادة 3 أعاله.

اHــادة اHــادة 5 : : ال تـــســلّـم رخــصـــة إنـــشـــاء مــؤســـســـة خـــاصــة
لــلـــتــكــويـن الــعــالـي إالّ لــلــمـــؤســســة األمr كـــمــا يــتـــعــY عــلى
مــلــحــقــاتـهــا و/أو فــروعــهــا احلـصــول عــلى رخــصــة اإلنــشـاء

وفق األشكال والشروط نفسها.

اHــادة اHــادة 6 : : تـــبـــيّن رخـــصـــة إنـــشـــاء اHـــؤســـســـة اخلـــاصـــة
لـلـتكـوين الـعالي مـيـدان أو ميـادين الـتكـوين والـشعـبة أو
الـــشـــعـبr والـــتـــخـــصص أو الـــتـــخـــصـــصـــاتr والـــشـــهــادة أو

الشهادات التي سُلّمت من أجلها.

ينشر الوزيـر اHكلف بالتعـليم العالي في بداية كل
دخــول جـــامــعي قـــائــمــة اHـــؤســســات اخلـــاصــة اHـــرخّص لــهــا

بضمان تكوين عال وقائمة التخصصات اHُدرّسة.

اHادة اHادة 7 : : يـخضع كل تعـديل ألحد العـناصر األسـاسية
الـــتي أدّت إلى تـــســـلـــيم رخـــصـــة إنـــشــاء مـــؤســـســـة خـــاصــة
للـتـكـوين الـعالـي إلى موافـقـة مـسـبقـة من الـوزيـر اHـكلف

بالتعليم العالي.

اHــــادة اHــــادة 8 : : تــــطــــبـــيــــقــــا ألحــــكــــام اHـــادة 43 مـــكـــرر 3 من
الـــقـــانـــون رقم 99-05 اHــؤرخ في 18 ذي احلـــجـــة عـــام 1419
اHــــوافق 4 أبـــريل ســـنـــة r1999 اHـــعـــدّل واHــــتـــمّم واHـــذكـــور
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أعالهr يــخـضع إنــشـاء مــؤســسـة خــاصـة أجــنـبــيـة لــلـتــكـوين
الـــعـــالي إلى اتـــفـــاق ثـــنـــائي يـــصـــدّق عـــلـــيه بـــY احلـــكـــومــة

اجلزائرية وحكومة البلد اHعني. 

الفصل الثانيالفصل الثاني
إجراءات وشروط تسليم الرخصةإجراءات وشروط تسليم الرخصة

اHـادة اHـادة 9 : : زيــادة عــلى الــشــروط الــواردة في اHـادة 43
مـكرر 1 من الـقـانون رقم 99-05 اHـؤرخ في 18 ذي احلـجة
عــام 1419 اHــــوافق 4 أبــــريل ســــنـــة r1999 اHـــعـــدّل واHــــتـــمّم
واHــذكــور أعـالهr يــجب أن يــحــتــوي مــلـف تــســلــيم رخــصــة
إنــشــاء مــؤســســة خــاصــة لــلــتــكــوين الــعــالي في نــســخــتــيه

الورقية والرقميةr على الوثائق اآلتية :

- دفـتـر الـشـروط هــذا مّـوقع ومـؤشـر عــلـيه من قـبل
rؤسسة اخلاصةHمسؤول ا

rنسخة من القانون األساسي للمؤسسة اخلاصة -

- نــســخــة من الــســجّل الــتــجــاري مــخــصص حــصــريـا
rYلنشاطات التعليم والتكوين العالي

- نـــــســــــخــــــة من الــــــســـــيــــــرة الــــــذاتـــــيــــــة لــــــلـــــمــــــســـــؤول
rالبيداغوجي للمؤسسة اخلاصة

- عـــرض الــتـــكــوين اHـــقــتـــرح طــبـــقــا لـــنــمــوذج وزارة
rالتعليم العالي والبحث العلمي

- عــــرض عن إمـــكـــانــــيـــات الـــتــــأطـــيـــر الـــبــــيـــداغـــوجي
rواإلداري والتجهيزات البيداغوجية والعلمية

rتوقعةHتعدادات الطلبة ا -

- مـــحـــضـــر مـــطـــابـــقـــة لـــلـــمــــقـــايـــيس احملـــددة من قـــبل
rمصالح النظافة واألمن

rشهادة مطابقة تسلّمها مصلحة العمران -

rؤسسة اخلاصةHا Yشهادة تأم -

rلكية العقارية أو شهادة اإليجارHشهادة ا -

- شهادة اجلـنسـية اجلـزائرية Hـدير اHـؤسسـة اخلاصة
وشـهـاداته اجلامـعـية وجتـربـته اHهـنـية في مـجـال التـكوين

rالعالي

- مـسـتخـرج من صـحيـفـة السّـوابق الـقضـائـية Hـدير
اHؤسسة اخلاصة.

يــحــدد ¥ــوذج طــلب رخــصــة إنــشــاء مــؤســســة خــاصــة
لـــلــتـــكــوين الـــعــالـي طــبـــقــا لـــلــنـــمــوذج رقم 1 اHـــلـــحق بـــهــذا

القرار.

اHـادة اHـادة 10 : : تـضـمن مـصـالح اHـديـريـة الـعـامـة لـلـتـعـلـيم
والتكوين العاليY الفحص اإلداري للوثائق اHكوّنة Hلف
طلب رخصة إنشـاء مؤسسة خاصة أثناء إيداعهr على إثر

هذا الفحص يسلّم وصل إيداع اHلف.

اHادة اHادة 11 : : تنشأ جلـنة وزارية تكلف بـدراسة طلبات
رخصة إنشاء مؤسسة خاصة للتكوين العالي.

rYفـرعـيـت Yالـلـجـنـة في أشـغـالـهـا بـلـجـنـتـ Yتـسـتـعـ
تــــتـــكـــفل إحــــداهـــمـــا بـــتــــقـــيـــيـم وفـــحص عـــروض الــــتـــكـــوين
لــلــمــؤســســات اخلــاصــةr وتـتــكــفل الــلــجــنــة األخــرى بــإجـراء

معاينات ميدانية في عY اHكان لهذه اHؤسسات.

Yحتـــدد تـــشــــكـــيـــلـــة الــــلـــجـــنــــة الـــوزاريـــة والـــلــــجـــنـــتـــ
الفرعيتY بقرار من الوزير اHكلف بالتعليم العالي.

اHـادة اHـادة 12 : : تـفـصل الـلـجنـة الـوزاريـة اHـكلـفـة بـدراسة
طلـبات رخصـة إنشاء مـؤسسـة خاصة خالل أجل ال يـتعدى

الثالثة (3) أشهر التي تلي تاريخ تسليم وصل اإليداع.

اHـادة اHـادة 13 : : تـتـداول الـلـجـنة عـلـى أساس دراسـة مـلف
طلـب تسـلـيم رخـصـة إنـشـاء مـؤسـسـة خـاصـة وعلـى أساس
مـحـاضـر الـلــجـنـتـY الــفـرعـيـتـY اHــذكـورتـY في اHـادة 11
أعاله. وال تصح مـداوالت الـلجـنة إالّ بـحـضور ثـلثي (3/2)

أعضائها.

اHادة اHادة 14 : : في حـالة رفض مـلف طلب تـسلـيم رخصة
إنـشـاء مـؤسـسة خـاصـة من طـرف الـلـجـنة اHـكـلـفـة بـدراسة
طلبات رخصـة إنشاء مؤسسة خـاصةr فإنه يجب أن يعلل
هـــذا الـــرفض ويــبـــلّغ كـــتــابـــيــا لـــلــشـــخص اHـــعــنـــوي اHــؤهل

لتمثيل اHؤسسة اخلاصة.

�ــكن الــشــخص اHــعـنــوي اHــؤهل لــتــمـثــيل اHــؤســسـة
اخلـاصةr إيـداع طعن لـدى الوزيـر اHكـلف بالـتعـليم الـعالي
في أجل ثالثـY (30) يـــــومـــــاr ابـــــتــــداء مـن تــــاريـخ تـــــبــــلـــــيغ
الـرفضr ويـتم الـفـصـل في الـطـعن خالل الـشـهـر الـذي يـلي

إيداعه.

الفصل الثالثالفصل الثالث
تنظيم اHؤسسة اخلاصة للتكوين العاليتنظيم اHؤسسة اخلاصة للتكوين العالي

15 : : �ـــكـن أن تـــأخـــذ اHـــؤســـســــة اخلـــاصـــة شـــكل اHــادة اHــادة 
جـامعة عندمـا تضمن تكويـنات متعددة الـتخصصاتr مع
احـتـرام شــروط الـتـأطـيــر الـبـيــداغـوجي واإلداريr وتـوفّـر
الـهـيـاكل والـتجـهـيـزات الـعـلـمـيـة اHالئـمـة. و�ـكن أن تـأخذ
اHــؤســسـة اخلــاصـة شــكل مـدرســة أو مــعـهــد عـنــدمـا تــضـمن

تكوينا متخصصا.
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اHـــــادة اHـــــادة 16 : : �ـــــكـن اHـــــؤســــــســــــة اخلـــــاصــــــة األم إنــــــشـــــاء
مـــلــحـــقــات و/أو فـــروع. ويــخـــضع إنــشـــاء اHــلـــحــقــات و/أو
الفروع إلى نفس شـروط وأشكال إنشاء شروط اHؤسسة

األم.

اHــادة اHــادة 17 : : ال تـــســلّـم رخــصـــة إنــشـــاء اHــلـــحــقــات و/أو
الــــفـــروع إالّ بـــعـــد حــــصـــول اHـــؤســــســـة األم عـــلـى الـــرخـــصـــة

النهائية.

اHـادة اHـادة 18 : : إضـافــة إلى الــهـيــاكل األداريـةr يــجب عـلى
اHـــؤســـســـة اخلــــاصـــة أن تـــشـــمل فـي تـــنـــظـــيـــمــــهـــا الـــهـــيـــاكل
rـكـلفـة بـالـتنـظـيم الـبـيداغـوجي والـتـعـليمHالـبـيـداغوجـيـة ا
لـلــتـكــفل بـاHــشــاكل اHـرتــبـطــة بــالــدراسـات واالمــتـحــانـات
rــتـواصلHوالــتــقـيــيم والــتـدرج والــتــربـصــات والــتـكــوين ا
وكــــذا تـــلـك اHــــرتــــبــــطــــة بــــالــــبـــحـث واالبــــتــــكــــار وتــــطــــويـــر

تكنولوجيات اإلعالم واالتصال.

اHــادة اHــادة 19 : : �ـــكن اHـــؤســســـة اخلــاصـــة ضــمـــان خــدمــات
إيواء وإطعام ونقل الطلبة الذين يزاولون التكوين بها.

حتـــــدّد شــــروط تــــنــــظــــيـم هــــذه اخلــــدمـــــات بــــقــــرار من
الوزير اHكلّف بالتعليم العالي.

اHـادة اHـادة 20 : : ال يـنـبغي لـلـمـؤسسـة اخلـاصـةr في أي حال
من األحـوالr اسـتـعــمـال تـسـمــيـات اHـؤسـسـات الــعـمـومـيـة
لـلتعليم والـتكوين العالـيY. ويجب عليـها إظهار مالحظة

"مؤسسة خاصة" على كل وثائقها الرسمية.

اHـادة اHـادة 21 : : يـنــبـغـي لـلــمـؤســسـة اخلــاصــةr بـعــد تـســلـيم
رخـصـة إنـشـائـهـاr أن تـعـدّ نظـامـهـا الـداخـلي وتـعـرضه عـلى

الوزير اHكلف بالتعليم العالي للموافقة.

YوظفHعـليها إعالم الطلـبة واألساتذة وا Yكما يتع
بنظامها الداخلي بكل وسائل اإلعالم.

اHــادة اHــادة 22 : : يــتـــعـــيّن عـــلى الـــشــخـص اHــعـــنـــوي اHــؤهل
لــتـمــثـيل اHــؤسـســة اخلـاصـة أيــضـاr إعالم الــطـلــبـة بــتـكــلـفـة

التكوينr وكذا كيفيات الدفع والتسديد.

اHــادة اHــادة 23 : : يـــجب أن تـــزوّد اHـــؤســـســـة اخلـــاصـــةr بـــعــد
تسليم رخصة إنشائهاr �جلس علمي أو بيداغوجي.

اHـادة اHـادة 24 : : يـتــشـكل اجملــلس الـعــلـمي أو الــبـيــداغـوجي
للمؤسسة اخلاصة من أساتذة ذوي رتب جامعية.

الفصل الرابعالفصل الرابع
الشخص اHعنوي اHؤهل لتمثيل اHؤسسة اخلاصةالشخص اHعنوي اHؤهل لتمثيل اHؤسسة اخلاصة

اHــــادة اHــــادة 25 : : يــــتـــــعـــــيّـن عــــــلى الـــــشـــــخـص اHــــــعــــنـــوي
اHــــؤهل لــــتـــمــــثـــيـل اHـــؤســــســـة اخلــــاصـــةr إثــــبـــات رأســــمـــال

اجــتـــمـــاعي يـــســاويr عــلى األقلr الــرأســمـال االجــتــمـاعي
الـــذي يـــشـــتـــرطـه الـــتـــنـــظــــيم اHـــعـــمـــول بـه إلنـــشـــاء شـــركـــة

مساهمة.

يـنبـغي لـلـشخص اHـعـنـوي اHؤهل لـتـمـثيل اHـؤسـسة
اخلاصة :

- أن يـــتــمـــتع بـــســمـــعـــة جــيـــدة اجـــتــمـــاعــيـــا وعـــلــمـــيــا
rوثقافيا وفي مجال التسيير

rأن يتمتع باجلنسية اجلزائرية -
- أن يــكــون حــاصال عــلى شــهــادة الــدكــتــوراه أو عــلى

 rشهادة تؤهله لرتبة أستاذ مساعد في التعليم العالي
rأن يثبت جتربـة مهنية تقدر بعشر (10) سنوات -
عـلى األقلr في نشاطات الـتعلـيم والتكوين الـعاليY ذات

 rؤسسة اخلاصةHصلة مع موضوع ا
- أن يتمتع بحقوقه اHدنية.

اHادة اHادة 26 : : ينـبغي لـلشخـص اHعـنوي اHؤهـل لتمـثيل
اHؤسسـة اخلاصـةr أن يثبت لـدى الوزيـر اHكلف بـالتـعليم
العاليr في بـداية كل سنـة جامعـيةr اكتـتاب كفـالة بنـكية
تسمـح بسدّ النـفقات اHتـرتبة عـلى حالة الغـلق اHنصوص
عـــلـــيــــهـــا في اHـــادة 43 مـــكـــرر 13 من الـــقـــانـــون رقم 05-99
اHـؤرخ في 18 ذي احلــجـة عـام 1419 اHـوافق 4 أبــريل سـنـة

r1999 اHعدّل واHتمّم واHذكور أعاله.

اHــادة اHــادة 27 : : تــطـــبــيـــقـــا ألحــكـــام اHــادة 43 مـــكــرر 13 من
الـــقـــانـــون رقم 99-05 اHــؤرخ في 18 ذي احلـــجـــة عـــام 1419
اHــــوافق 4 أبـــريل ســـنـــة r1999 اHـــعـــدّل واHــــتـــمّم واHـــذكـــور
أعالهr يــتـــعــY عــلى اHــؤســـســة اخلــاصــة  لــلــتـــكــوين الــعــالي
تـقــد شـهــادة بـنــكـيــة في بـدايــة كل ســنـة جــامـعــيـة تــثـبت

اكتتاب الكفالة.

اHادة اHادة 28 : : تسمح الكفالة البنكية بسد :
- الــنــفــقـات اHــتــرتــبــة عــلى حــالــة الــغــلق اHــنــصـوص
عـــلـــيــــهـــا في اHـــادة 43 مـــكـــرر 12 من الـــقـــانـــون رقم 05-99
اHـؤرخ في 18 ذي احلــجـة عـام 1419 اHـوافق 4 أبــريل سـنـة

rذكور أعالهHتمّم واHعدّل واHا r1999

rترتبة على دراسة الطلبةHالتكاليف ا -
- التكاليف اHترتبة على نشاطات التعليم.

يــحـدد مـبـلـغ الـكـفـالــة الـبـنـكــيـة لـلـمــؤسـسـات اخلـاصـة
ســنــويـا بـ 15 % من اHــبــلغ اإلجـمــالي الــنـاجت عن تــكــالـيف

دراسة الطلبة وتكاليف نشاطات التعليم.
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الفصل اخلامسالفصل اخلامس
اHسؤول البيداغوجياHسؤول البيداغوجي

اHـادة اHـادة 29 : : تـخضع اHـؤسـسـة اخلـاصة لـإلدارة الفـعـلـية
والــدائـــمــة Hــســـؤول بــيـــداغــوجـي تــتـــوفـــر فــيـه الـــشـــروط

اآلتية :
rأن يتمتع باجلنسية اجلزائرية -

- أن يــكــون حــاصال عــلى شــهــادة الــدكــتــوراه أو عــلى
شـهــادة تــؤهـلـه لــرتـبــة أســتـاذ مــسـاعــد فـي الــتـعــلـيـم

 rالعالي
- أن يـثبت جتربـة مهنـية تقـدر بخمس (5) سـنوات

 rعلى األقل rYفي نشاطات التعليم والتكوين العالي
- أن يتمتع بحقوقه اHدنية.

يــجب إبالغ الــوزيــر اHــكــلف بــالــتــعــلــيم الــعــالـي بـأي
تــغـيـيــر لـلـمــسـؤول الـبـيــداغـوجي لــلـمـؤسـســة اخلـاصـةr في

أجل ال يتعدى الثمانية (8) أيام اHوالية.

اHـــــادة اHـــــادة 30 : : في حــــــالـــــة شــــــغــــــور مـــــنــــــصب اHــــــســـــؤول
الــبــيــداغــوجيr يــتــولى هــذه اHــهــمــةr بــصــفــة مــؤقــتــةr أحـد

أساتذة اHؤسسة.

ال �ـــكـن أن تــتـــعـــدى مـــدة شـــغـــور مـــنــصـب اHـــســؤول
البيداغوجي ثالثY (30) يوما.

يــنــبـــغي أالّ تــتــعـــدى مــدة شــغل هـــذه اHــهــمـــةr بــصــفــة
مؤقـتةr ثالثة (3) أشـهرr ابـتداء من تـاريخ شغـور منصب

اHسؤول البيداغوجي.

الفصل السادسالفصل السادس
كيفيات التسجيلكيفيات التسجيل

اHـادة اHـادة 31 : : يـســمح  بــالــتـســجــيل في مــؤسـســة خــاصـة
لـلمـترشـحـY احلائـزين شهـادة بكـالوريـا التـعلـيم الثـانوي
أو شــهــادة أجــنــبــيــة مــعــادلــة لــهــا مـن أجل الــتــكــوين لــنــيل

شهادة الطور األول و/أو الطور الثاني.

اHــــادة اHــــادة 32 : : يــــتــــعــــY عــــلى اHــــؤســــســــة اخلــــاصــــةr بــــعــــد
احلــصـــول عــلى رخـــصــة إنـــشــائــهـــاr إبــرام عـــقــد تـــكــوين مع

الطالب يحدد طبقا للنموذج رقم 2 اHلحق بهذا القرار.

اHـادة اHـادة  33 : : يـجب عـلى اHؤسـسـة اخلاصـةr بـعد تـسـليم
رخـصـة إنــشـائـهـاr مـسك سـجل خـاص بـتـسـجـيالت الـطـلـبـة

لكل تكوين مضمون.

rـــؤســـســـة اخلــــاصـــة أيـــضـــاHعـــلـى ا Yــــادة 34 : : يــــتـــعـــHــــادة اHا
تسليم شهادة جناح لكل طالب أنهى دراسته بنجاح.

الفصل السابعالفصل السابع
التعليمالتعليم

rـؤسـسة اخلـاصـة تـكـوينـات عـلـياHـادة 35 : : تـضـمن اHـادة اHا
حــــصـــــريــــاr في الـــــطـــــور األوّل (لــــيـــــســــانس) و/أو الـــــطــــور
الـثـاني(مـاســتـر) في جـمـيع مـيـادين الــتـكـوينr بـاسـتـثـنـاء

العلوم الطبية.

اHـادة اHـادة 36 : : يـجب أن تتـطـابق الـبـرامج الـبيـداغـوجـية
لـعـروض الــتـكـوين الـتي ® إعــدادهـا طـبـقـا لــلـنـمـوذج الـذي
أعـــدتـه وزارة الـــتــــعـــلــــيم الــــعـــالـي والـــبــــحث الــــعـــلــــميr مع

موضوع اHؤسسة اخلاصة ومهامها. 

يــــجـب أن تــــراعي مــــحـــــتــــويــــات الــــبــــرامـج تــــطــــبــــيق
واحـتـرام الـقـيم الـوطـنـيـة ورمـوز الـدولـة كـمـا هي مـحـددة

في الدستور على اخلصوص.

وال يـــنـــبـــغي أن تـــؤثـــرr بـــأي حـــال من األحـــوالr عـــلى
 .Yالوحدة الوطنية واألمن والدفاع الوطني

اHادة اHادة 37 : : حتـدد اHؤسـسة اخلـاصة تـنظـيمـا للـتسـيير
الـبيداغـوجي للتـعلـيمr بناء عـلى اقتراح مـجلـسها الـعلمي

أو البيداغوجيr يتضمن على اخلصوصr ما يأتي :
rرزنامة التعليم -

- تواريخ االمتحانات واHداوالت.

يـجب عــلى اHـؤسـســة اخلـاصـة أن تـعــلم الـطـلــبـة بـهـذه
اHعلومات في بداية كل سنة جامعية.

اHــــادة اHــــادة 38 : : تــــنـــظـم اHـــؤســــســــة اخلــــاصـــة مــــداوالت في
نهاية كل سداسي وفي نهاية كل سنة جامعية.

تـعـتـبــر اHـشـاركــة في اHـداوالت نـشــاطـا بـيــداغـوجـيـا
يثمن كلّ الواجبات البيداغوجية لألستاذ.

تـتـخذ الـقـرارات بـاألغـلـبـيـة البـسـيـطـة ألعـضـاء جلـنة
اHداوالت.

ويــكـــون صــوت الــرئــيس مــرجــحــا في حــالــة تــســاوي
األصوات.

تـــــدعى جلــــنــــة مـــــداوالت نــــهــــايــــة كـل ســــداسي "جلــــنــــة
مـداوالت الـسداسي"r وتـتـشـكل من أساتـذة مـسـؤولY عن

مواد السداسي.

r"تدعى جلنة مـداوالت السنة " جلنة مداوالت السنة
وتتشكل من أساتذة مسؤولY عن مواد السنة.

يــــــرأس جلـــــنــــــة اHـــــداوالتr أســـــتــــــاذ يـــــعـــــيّـن مـن قـــــبل
نـــظــرائـه. وتـــقــرر جلـــنـــة اHـــداوالت فـــيـــمـــا يــخـص جنــاح أو

تأجيل الطالبr حسب مساره ونتائجه البيداغوجية.
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ال �ــــكـن جلــــنـــــة اHــــداوالت أن جتـــــتــــمـع إال بــــحـــــضــــور
مجموع األساتذة الذين يكونونها. 

في حالة غيـاب عضو أو عدة أعضاءr ال �كن اللجنة
أن جتتمع إالّ بحضور ثلثي (3/2) أعضائها.

يلزم أعضاء اللجنة باحلفاظ على سرية اHداوالت.

الفصل الثامنالفصل الثامن
مستخدمو التدريسمستخدمو التدريس

اHـادة اHـادة 39 : : يـنـبـغي أن تـتـوفــر اHـؤسـسـة اخلـاصـة عـلى
أســاتـذة مــؤهـلــY لـضــمـان نــســبـة الــتـأطــيـر الــبـيــداغـوجي

للتكوين العالي اHقترحr يساوي :
- أسـتاذا واحـدا خلمـسة وعـشرين (25) طالـبا Hـيدان

rالعلوم والتكنولوجيا
- أســـتـــاذا واحـــدا لـــثالثـــY (30) طــــالـــبــــا لــــلــــمـــيــــادين

األخرى.

تــتـــشــكل هـــيــئــة الـــتــدريـس من أســاتـــذة مــتــعـــاقــدين
يــتـعــY عـلــيـهم إمــضـاء عــقـد Hــدة ســنـة في بــدايـة كل ســنـة
جـامعـيـةr يلـتـزمونr من خـاللهr بالـتـكفل بـالـتعـلـيم وبدون
انــقـطــاع طــوال الـســنــة اجلـامــعــيـة بــاســتـثــنــاء حـالــة الــقـوة

القاهرة اHثبتة قانونا. 

يـحدد ¥وذج الـعقد طـبقا للـملحق رقم 3 اHلـحق بهذا
القرار.

اHــــادة اHــــادة 40 : : يـــتــــعــــY عـــــلى اHــــــؤســــــســــــة اخلــــاصـــة أن
تــعـــطي األولـــويــةr عـــنــد الـــتـــوظــيفr لـــلـــمــوارد الـــبــشـــريــة

اجلـــزائــريـــةr وأن تــضـــمن لــهـم دورات تــكــويـــنــيـــة وجتــديــد
مـعـارفـهم وحتـسـY مـسـتـواهم طـبـقـا لـلـتـشـريع والـتـنـظـيم

اHعمول بهما.

اHادة اHادة 41 : : يسهر مـدير اHؤسسة اخلاصة على احترام
قـــــواعــــد آداب وأخالقـــــيــــات اHـــــهــــنـــــة اجلــــامــــعـــــيــــة مـن قــــبل

اHستخدمY والطلبة.

الفصل التاسعالفصل التاسع
هياكل التعليم وملحقاتهاهياكل التعليم وملحقاتها

42 : : يـــــجب أن تـــــكـــــون الـــــهـــــيــــاكـل اخملـــــصـــــصــــة اHــــادة اHــــادة 
الستـقبال التجهـيزات البيداغوجـية مطابقة لـلتجهيزات
اHــطــلــوبــة فـي اHــؤســســات الــعــمــومــيــة لـــلــتــعــلــيم الــعــالي.
وتُـحـدّد اخلــصـوصـيــات الـتـقــنـيـة ومــسـاحـات هـذه الــهـيـاكل

طبقا للجدول اHبيّن أدناه.

1. مـقـايـيس اHـسـاحـات : . مـقـايـيس اHـسـاحـات : حتـدد اHــقـايـيس اHـسـتـعـمـلـة
واHتعلقة �ساحات الهياكل البيداغوجيةr كما يأتي : 

- مـسـاحة وحـدويـة قـدرها 1 م2 لـكل طـالب بالـنـسـبة
لـــلــــمـــدرجـــاتr و1,50 م2 لـــكل طــــالب بــــالـــنـــســــبـــة لــــقـــاعـــات
الــدروس وقـاعــات األعـمــال اHـوّجــهـةr و2,50 م2 لــكل طــالب
بـالـنسـبـة للـمـخابـر وقـاعات األعـمـال التـطـبيـقـية وقـاعات
اإلعالم اآللـي اHـــــــتــــــعـــــــددة الــــــوســـــــائطr و2 م2 لـــــــكـل طـــــــالب

بالنسبة لقاعات اHطالعة.

- أمّـا بـالنـسـبة Hـسـاحات اHـرور الـعمـوديـة واألفقـية
ودورات اHــــــيــــــاهr يـــــضــــــاف مـــــا مــــــقـــــداره 40 % ألخــــــذ هـــــذه

اHساحات بعY االعتبار.

الهياكلالهياكل
اHساحاتاHساحات
الوحدويةالوحدوية
(م(م2/طالب)/طالب)

مساحاتمساحات
اHرور ودوراتاHرور ودورات
اHياه (اHياه (40 %)

اHساحات الوحدويةاHساحات الوحدوية
�ا فيها مساحات�ا فيها مساحات
اHرور (ماHرور (م2/طالب)/طالب)

مالحظاتمالحظات

فضاءات التدريسفضاءات التدريس

قـــــــــــاعـــــــــــات الـــــــــــتـــــــــــدريـس
واألعمال اHوجهة 

مدرجات

مـخــابـر وقـاعـات األعـمـال
التطبيقية

 1,50 م2

 1 م2

 2,50 م2

 0,60 م2

 0,60 م2

 1 م2

 2,10 م2

 1,40 م2

 3,50 م2

دروس وحـــــــــــــصــص األعـــــــــــــمـــــــــــــال
اHوجهة

محاضرات

حـــصص األعـــمــال الـــتــطـــبــيـــقــيــة
والتجريبية
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الهياكلالهياكل
اHساحاتاHساحات
الوحدويةالوحدوية
(م(م2/طالب)/طالب)

مساحاتمساحات
اHرور ودوراتاHرور ودورات
اHياه (اHياه (40 %)

اHساحات الوحدويةاHساحات الوحدوية
�ا فيها مساحات�ا فيها مساحات
اHرور (ماHرور (م2/طالب)/طالب)

مالحظاتمالحظات

فضاءات التدريس (تابع)فضاءات التدريس (تابع)

قــــــــــــــاعــــــــــــــات اإلعـالم اآللـي
اHتعددة الوسائط

قـاعــات الــرسم وورشـات
الهندسة اHعمارية

بهو التكنولوجيا

قـاعـة احملـاضـرات أو قـاعة
االستماع

2,50 م2

 3 م2

 5 م2

 1,50 م2

 1 م2

 1,20 م2

 2 م2

 0,60 م2

 3,50 م2

 4,20 م2

 7 م2

2,10 م2

أعـــمــــال تـــطـــبـــيـــقـــيـــة في اإلعالم
اآللـي والـــــلــــغـــــات واHـــــتـــــعــــددة

الوسائط

أعـــمـــال تـــطــبـــيـــقـــيــة فـي الــرسم
الـــــــصـــــــنــــــــاعي والــــــــهـــــــنـــــــدســـــــة
اHــعــمـاريــة واجلــغـرافــيــا وعـلم

اخلرائط...

أعمـال تطـبيـقـية في اHـيكـانيك
والهندسة اHدنية واHواد...

محاضرات

هياكل الدعم البيداغوجي واإلداريهياكل الدعم البيداغوجي واإلداري

قـــاعــة اHــطــالـــعــة وتــصــفح
الدوريات

قاعة تخزين الكتب

قاعة اإلنترنت

مكاتب إدارية

مكاتب لألساتذة 

 2 م2

 4,50 م2 لكل

 1000 كتاب

2 م2 لكل طالب

12 م2
إلى 16 م2

6 م2
لكل أستاذ

0,80 م2

 0,80 م2

 2,80 م2

2,80 م2 لكل طالب

12 م2 إلى 16م2

6 م2 لكل أستاذ

2. الــشـروط اHــتــعــلــقــة بــالــبــنـاء. الــشـروط اHــتــعــلــقــة بــالــبــنـاء :: يــجبr عــنــد إجنــاز
الـهــيـاكلr مــراعـاة الــشـروط اHـتــعـلــقـة بــالـبــنـاءr وال ســيـمـا

فيما يخص :

- مــطــابــقـة اHــقــايــيس الــتــقـنــيــة (من طــرف هــيــئـات
اHـراقبـة التـقنـيـة للـبنـاء) واHقـاييس اHـتعـلقـة باألمن (من
طـــرف اHــصـــالح اخملــتـــصــة لـــلــحـــمــايـــة اHــدنـــيــة) بـــالــنـــســبــة

rوجودةHللهياكل ا

- اHــطــابــقــة مع مـــقــتــضــيــات الــتــنـــظــيم اHــعــمــول به
اHـــتــعـــلق بـــكــيـــفـــيــات الـــبـــنــاء (رخـــصــة الـــبـــنــاء وشـــهــادات

rراد إجنازهاHطابقة...) بالنسبة للهياكل  اHا

- يجب أن تضم برامج إجنـاز الهياكل البيداغوجية
أو غــيـرهــا الـفـضــاءات الـنــوعـيـة واHالئــمـة لــلـشـعــبـة اHـراد

فتحها.

اHـادة اHـادة 43 : : يـــجـب أن تـتــوفـر اHــؤسـســة اخلـاصــة عـلى
ما يأتي : 

- مـكـتـبة مـزوّدة بـرصـيـد وثـائـقي كـافr وتـضم قـاعة
rYسجلHللمطالعة تتالءم مساحتها مع عدد الطلبة ا

- فضاء¶ مجهـز بوسائل اإلعالم اآللي بكمية ونوعية
ضروريY وكافيY للتكوين وأعمال الطلبة. 



33 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 67 13 صفر عام  صفر عام 1438 هـ هـ
13 نوفمبر سنة  نوفمبر سنة 2016 م م

الفصل العاشرالفصل العاشر
مراقبة اHؤسسات اخلاصة للتكوين العاليمراقبة اHؤسسات اخلاصة للتكوين العالي

44 : : تـــخــــضع اHـــؤســــســـة اخلـــاصــــة لـــلـــمــــراقـــبـــة اHــادة اHــادة 
اإلدارية والبيداغوجية للوزير اHكلف بالتعليم العالي.

�ــكن أن تـــتم اHـــراقــبــة قـــبل أو أثـــنــاء أو بـــعــد طــور
تــكـويــني مـعــيّنr من قــبل هـيــئـة يــتم تـعــيـيــنـهــا من طـرف

الوزير اHكلف بالتعليم العالي.

اHادة اHادة 45 : : تلـتزم اHـؤسـسة اخلـاصة بـالسـمـاح للـهيـئة
اHذكورة في اHادة 44 أعالهr بإجراء اHراقبة وإبالغها بكل

وثيقة أو معلومة تسمح �مارسة هذه الرقابة. 

اHـادة اHـادة 46 : : �ـكن الوزيـر اHـكـلف بـالتـعـلـيم الـعالي أن
يـقررr بـنـاء عـلى تقـريـر هـذه الهـيـئةr سـحب الـرخـصة في

احلاالت اآلتية :
rعدم احترام بنود دفتر الشروط هذا -

rعمول بهHمخالفات التنظيم ا -
- إعـــادة الــتـــحـــويل أو الـــتـــغـــيـــيــر اجلـــزئـي أو الــكـــلّي

rلطبيعة النشاطات
- غلق أو وقف النشاط �بادرة الشخص اHعنوي.

اHــادة اHــادة 47 : : يــشـــتـــرط إلعـــادة فــتـح اHــؤســـســـة اخلـــاصــة
تـقـد طـلب جـديـد لـلـحـصـول عـلى رخـصـة إنـشـاء مـؤسـسة
r(30) يـــــومــــا Yوكــــذا مــــلـف جــــديــــد فـي أجل ثالثــــ rخــــاصــــة

ابتداء من تاريخ إخطارها من أجل تسوية وضعيتها.
وفي حالة العودr تسحب الرخصة فوراً ونهائيا.

وفي كل احلــاالتr لن �س ســحب الـرخــصـة بــحـقـوق
الـطــلـبـة الــذين هم في طــور الـتـكــوين وبـحـقــوق األسـاتـذة
اHــتـــعـــاقــديـن اHــضـــمــونـــة من قـــبل اHـــؤســســـة رغم أخـــطــاء

اHؤسسة.
48 : : يــــجب عــــلى اHـــؤســــســـة اخلــــاصـــة أن تــــعـــلم اHــادة اHــادة 
الـوزيـر اHـكـلف بـالـتـعـلـيم الـعـالي بـكل مـشـروع تعـاون مع

الهيئات واHؤسسات األجنبية.
اHادة اHادة 49 : : تـلغـى أحكـام القـرار اHؤرخ في 14 جـمادى
الثانية عام 1429 اHوافق 18 يونيو سنة 2008 الذي يحدد
دفـــتـــر شـــروط تـــســـلـــيم رخـــصـــة إنـــشـــاء مـــؤســـســـة خـــاصـــة

للتكوين العالي.
اHادة اHادة  50 : : يـنـشر هـذا الـقرار في اجلـريـدة الرسـمـية

للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.
حــرر بـــاجلــزائــر في 28 مــحــرّم عــام 1438 اHــوافق 30

أكتوبر سنة 2016.
طاهر حجارطاهر حجار

اجلمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبيةاجلمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية
وزارة التعليم العالي والبحث العلميوزارة التعليم العالي والبحث العلمي

اHـلحـق رقم اHـلحـق رقم 1

استمارة طلب رخصة إنشاء مؤسسة خاصة للتكوين العالياستمارة طلب رخصة إنشاء مؤسسة خاصة للتكوين العالي

اHــرجع : الـــقــانــون رقم 99-05 اHــؤرخ في 18 ذي احلــجــة عــام 1419 اHــوافق 4 أبــريل ســنــة 1999 واHــتــضــمـن الــقــانــون
التوجيهي للتعليم العاليr اHعدّل واHتمّم.

تاريخ اإليداع : ........................................................................................................................................

وصل رقم : .............................................................................................................................................

مؤرخ في : .............................................................................................................................................

I. .  تكوين اHلف :تكوين اHلف :
- طلب رخصة

1. الوثائق اHتعلقة �ؤسس اHؤسسة اخلاصة :. الوثائق اHتعلقة �ؤسس اHؤسسة اخلاصة :
rؤسسHدفتر الشروط واستمارة طلب الرخصة موّقع ومؤشر عليهما من قبل ا -

rؤسسHشهادة ميالد ا -
rشهادة اجلنسية اجلزائرية للمؤسس -

- نسخة من القوانY األساسية للمؤسسة اخلاصة.
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2. الوثائق اHتعلقة �دير اHؤسسة اخلاصة :. الوثائق اHتعلقة �دير اHؤسسة اخلاصة :
rيالدHشهادة ا -

rشهادة اجلنسية اجلزائرية -
rمستخرج عن صحيفة السوابق القضائية -

rYنسخ من شهادات التعليم والتكوين العالي -
- نسخ من شهادات العمل.

3. الوثائق اHتعلقة باHسؤول البيداغوجي للمؤسسة اخلاصة :. الوثائق اHتعلقة باHسؤول البيداغوجي للمؤسسة اخلاصة :
rيالدHشهادة ا -

rشهادة اجلنسية اجلزائرية -
rمستخرج عن صحيفة السوابق القضائية -

rYنسخ من شهادات التعليم والتكوين العالي -
- نسخ من شهادات العمل.

II. تعريف اHؤسسة :. تعريف اHؤسسة :

1. التسمية. التسمية : ..........................................................................................................................................
2. مكان إنشاء اHؤسسة اخلاصة مبنية أو في طور اإلجناز (. مكان إنشاء اHؤسسة اخلاصة مبنية أو في طور اإلجناز (العنوان بالتحديد).

شارع : ................................................................................ رقم : .........................................................
بلدية : ...................................................................................................................................................
دائرة : ...................................................................................................................................................
والية : ...................................................................................................................................................
الرمز البريدي : .....................................................................................................................................
الهاتف : .......................................... تلكس : .................................  فاكس : ............................................
البريد اإللكتروني : ................................................................................................................................

3. القوانY األساسية للهياكل. القوانY األساسية للهياكل ::             إيجار : [   ]         ملكية خاصة : [   ]
4. ساعات العمل اHتوقعة :. ساعات العمل اHتوقعة :

صباحاr من .......................................................... إلى ............................................................................

مساءr من ............................................................ إلى ............................................................................
III. وصف الهياكل :. وصف الهياكل : (اHؤسسة واHالحق)

1. الهياكل اإلدارية . الهياكل اإلدارية (تعيY العدد وإعطاء مساحات كل منها).

اHساحةاHساحةالرقمالرقم الهياكل اإلدارية اHتوفرةالهياكل اإلدارية اHتوفرة

الـمـجـمـوعالـمـجـمـوع
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2. الهياكل  البيداغوجية :. الهياكل  البيداغوجية :

اHالحظاتاHالحظاتالرقمالرقم اHساحةاHساحةالعددالعددطبيعة القاعاتطبيعة القاعات

ورشة

قاعة الدروس

مخبر

مدرج

مكتبة

أخرى

اجملموعاجملموع

3. .  اHصالح اHشتركة :اHصالح اHشتركة :

النادي : .................................................................................................................................................

العيادة : ................................................................................................................................................

أخرى : ............................................................................ .....................................................................

IV. اHستخدمون :. اHستخدمون :

1. مستخدمو اإلدارة :. مستخدمو اإلدارة :

اHالحظاتاHالحظاتالرقمالرقم اHنصب اHشغولاHنصب اHشغولالصفةالصفةالعددالعدد

اجملموعاجملموع
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2. مستخدمو التدريس :. مستخدمو التدريس :

العددالعدد
الصفةالصفة

الشهادة أو الشهاداتالشهادة أو الشهادات
اHشاركوناHشاركون اHتعاقدون بعقد محدد اHدةاHتعاقدون بعقد محدد اHدة اHتعاقدون بعقد غير محدد اHدةاHتعاقدون بعقد غير محدد اHدة

الرتبةالرتبة

V. .  التكوينات اHضمونة :التكوينات اHضمونة :

العدد اHتوقع للطلبةالعدد اHتوقع للطلبةاHيدان أو اHياديناHيدان أو اHيادين
الشعبةالشعبة

أو الشعبأو الشعب
التخصصالتخصص

مدمدّة التكوينة التكوينأو التخصصاتأو التخصصات شروط االلتحاقشروط االلتحاق

VI. الوسائل البيداغوجية والتعليمية :. الوسائل البيداغوجية والتعليمية :

البيانات التقنية األساسيةالبيانات التقنية األساسيةطبيعة التجهيزاتطبيعة التجهيزات العددالعدد
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اHادة اHادة 3 : شروط االلتحاق بالتكوين العالي : : شروط االلتحاق بالتكوين العالي : ........

اHادة اHادة 4  : تنظيم التكوين : : تنظيم التكوين :

ينظّم التكوين لعدد ......... من الطلبةr ويتضمن :

- مسار التـكوين وحجمه الساعي اإلجمالي واحلجم
الـســاعي لــكل تــعــلــيم نــظـري وتــطــبــيــقي واحلــجم الــسـاعي

rللتربص التطبيقي

- الـــشــــروط الـــعـــامـــة الـــتـي يـــتمّ من خـاللـــهـــا ضـــمـــان
التكوينr ال سيما :

rالوسائل البيداغوجية والتعليمية *

* كيفيات مراقبة اHعارف. 

اHادة اHادة  5 : مهلة االنسحاب : : مهلة االنسحاب :

�كن الطالب االنـسحاب بعد خمسة عشر (15) يوما
من تاريخ إمضاء هذا العقد. 

يـخـطـر الــطـالبr عــنـد االقـتـضــاءr اHـؤسـســة بـرسـالـة
مـوصى عـلـيـهـا مع وصل اسـتـالم. وفي هـذه احلـالـةr ال يـلزم

الطالب بدفع أي مبلغ.

اHادة اHادة 6 : أحكام مالية :  : أحكام مالية : 

يقدّر مبلغ التكوين بـ ...................... دج.

يــلـتــزم الــطــالب بــدفع اHـبــلغ اإلجــمــالي اHــشــار إلـيه
أعالهr وفق كيفيات الدفع اآلتية :

- بعد انقـضاء أجل االنسحـاب اHذكور في اHادة 5 من
هذا العقدr يقوم الطالب بدفع أوّل مبلغ قدره ........ دج.

ال �كن أن يفوق هذا اHبلغ 30 % من اHبلغ اHطلوب
دفعه من طرف الطالب.

- يــتم تــوزيع دفع اخملــلــفــات بــالــتــقـســيـط وفق ســيـر
التكوينr وحسب الرزنامة اآلتية:

أ. ......... دجr بتاريخ ........... / / .......................

ب. ......... دجr بتاريخ ........... / / .....................
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اجلمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبيةاجلمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية

وزارة التعليم العالي والبحث العلميوزارة التعليم العالي والبحث العلمي

اHــــلحــق رقم اHــــلحــق رقم 2

¥وذج عقد التكوين العالي¥وذج عقد التكوين العالي

يبـرم عـقد الـتـكوين الـعـالي طبـقـا للـمادة 43 مـكرر 6
(فقرة 3) من الـقانون رقم 99-05 اHؤرخ في 18 ذي احلجة
عـام 1419 اHـوافق 4 أبـريل سـنة 1999 واHـتـضمن الـقـانون

التوجيهي للتعليم العاليr اHعدّل واHتمّم.

الصفة أو التسمية االجتماعية للمؤسسة ............

عنوان اHؤسسة اخلاصة للتكوين العالي : ............

رقم وتاريخ رخصة إنشاء اHؤسسة : ...................

 : Yب : Yب

1. اHـــؤســســة اخلــاصـــة لــلــتــكـــوين الــعــالـيr �ــثــلــة من
طرف : ...................................................................

و :و :

2. االسم والـلـقـب وعنـوان اHـتـعـاقـد اHـدعـو في صـلب
النص "الطالب".......................................................

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

اHادة األولى : اHوضوع :اHادة األولى : اHوضوع :

تنفـيذا لهـذا العقـدr تلتزم اHـؤسسة اخلـاصة بتـنظيم
نشاط التكوين العالي حتت عنوان :

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

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

اHـادة اHـادة 2 : طـبـيـعــة وخـصـوصـيـات نـشــاطـات الـتـكـوين : طـبـيـعــة وخـصـوصـيـات نـشــاطـات الـتـكـوين
العالي :العالي :

يتوج التكوين بـ :

شهادة الليسانس :  [   ]  شهادة اHاستر:  [   ]      

إثر نهاية التكوينr تسلّم شهادة للطالب.
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: Yحقوق وواجبات الطرف : : Yادة 7 : حقوق وواجبات الطرفHادة اHا

يـتـوجّب عـلى الـطـالب االطّـالع عـلى الـنـظام الـداخـلي
للمؤسسة وااللتزام باحترامه.

يــتــوجّب عــلى اHــؤســســة تــســلــيم شــهــادات مــدرســيـة
لـلطـالب واكـتـتـاب كل ضـمـان لتـغـطـيـة اHـسؤولـيـة اHـدنـية

للطالب.

اHادة اHادة 8 : االنقطاع عن التكوين :  : االنقطاع عن التكوين : 

في حـــالــة انـــقـــطــاع مـــســـبق عن الـــتـــكــويـن من طــرف
اHؤسـسة أو التـخلّـي أو بسبـب عائق يـحول دون مـواصلة
الــتــكـــوين أو حــالــة قــوة قــاهـــرة حــصــلت لــلـــطــالبr يــفــسخ

العقد طبقا للتنظيم اHعمول به.

اHادة اHادة 9 : حاالت النزاع : : حاالت النزاع :

Yالــطــرفـ Yفي حــالــة عـدم الــتــوصل إلى حل ودي بــ
اHتعاقدينr �كن تطبيق أحد اإلجراءات اآلتية :

- اللـجوء لـلـتسـوية الـودية بـوسـاطة أقـرب مؤسـسة
rجامعية عمومية

- إخـطــار اHـفــتـشــيـة الــعـامــة لـلــبـيــداغـوجــيـة لـوزارة
rالتعليم العالي والبحث العلمي

- إخطار احملاكم اخملتصة.

اHادة اHادة 10 : أحكام ختامية : : أحكام ختامية :

ينبغي أن تسلّم نسخة من هذا العقد :

rلكل طرف متعاقد -

- للوزارة اHكلفة بالتعليم العالي.

تــعــادل مــدة هــذا الـعــقــد مــدة الـتــكــوين مــوضــوع هـذا
العقد.

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

عن الطالبعن الطالب
(اسم ولقب اHوق(اسم ولقب اHوقّع)ع)

عن اHؤسسة اخلاصةعن اHؤسسة اخلاصة
إمضاء (اسم ولقب اHوقإمضاء (اسم ولقب اHوقّع)ع)

ختم اHؤسسةختم اHؤسسة

اجلمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبيةاجلمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية
وزارة التعليم العالي والبحث العلميوزارة التعليم العالي والبحث العلمي

اHـلحق رقم اHـلحق رقم 3
¥وذج عقد االلتزام بنشاط التعليم¥وذج عقد االلتزام بنشاط التعليم

يبرم عقد التـزام بنشاط التعلـيم طبقا ألحكام دفتر
الــــشـــروط الــــذي يــــحـــدد شــــروط تـــســــلــــيم رخــــصـــة إنــــشـــاء
مـــؤســســـة خـــاصــة لـــلـــتــكـــوين الـــعـــالي ويـــحــدد تـــنـــظــيـــمـــهــا

وسيرهاr ال سيما اHادة 20 منه.
الصفة أو التسمية االجتماعية للمؤسسة : ..........
عنوان اHؤسسة اخلاصة للتكوين العالي : ............
رقم وتاريخ رخصة إنشاء اHؤسسة :  ..................

: Yب: Yب
1. اHــؤســســـة اخلـــاصــة لــلـــتــكــويــن الــعــــاليr �ـثــلـة
من طرف : ..............................................................

و
2. .  االسم والـلقب وعنـوان اHتـعاقدr اHـدعو في صلب
النص "األستاذ"........................................................
.............................................................................

اHادة األولى : اHوضوع :اHادة األولى : اHوضوع :

تنفيذا لهذا العقدr يلتزم األستاذ (1) ...................

بــالـتـكــفل بـالـتــعـلـيم وكـلّ الـنـشـاطــات الـبـيــداغـوجـيـة
ذات الصلة :

- بوحدة التـعليم ............... بحجم ساعي أسبوعي
قدره ................................ ساعة.

- بـاHادة........................... بـحـجم ساعي أسـبوعي
قدره ............................... ساعة.

- باألعـمال اHـوجهـة ........... بحـجم ساعي أسـبوعي
قدره ................................ ساعة.

- باألعمال التـطبيقيـة ....... بحجم ساعي أسبوعي
قدره ................................ ساعة.

اHادة Hادة 2 : آجال االنسحاب : : آجال االنسحاب :

عـــنــد بـــدايــة كل ســـنــة جـــامــعـــيــة وابـــتــداء مـن تــاريخ
إمـضـاء هـذا الــعـقـدr تـمـنح لألسـتــاذ مـهـلـة ثـمـانـيـة (8) أيـام

لالنسحاب.

(1) حتديد اسم ولقب ورتبة وتخصص األستاذ.
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13 نوفمبر سنة  نوفمبر سنة 2016 م م

وزارة العمل والتشغيلوزارة العمل والتشغيل
والضمان االجتماعيوالضمان االجتماعي

قـــرار مــؤرقـــرار مــؤرّخ في خ في 26 شــعــبــان عــام  شــعــبــان عــام 1437 اHــوافق  اHــوافق 2 يــونــيــو يــونــيــو
r2016 يــــعـــدr يــــعـــدّل ويــــتــــمل ويــــتــــمّم الــــقـــرار اHــــؤرم الــــقـــرار اHــــؤرّخ في خ في 13 ســـنــــة ســـنــــة 
ربــيـع األول عـام ربــيـع األول عـام 1435 اHـوافق  اHـوافق 15 يــنــايــر ســنـة  يــنــايــر ســنـة 2014
الــذي يــحــدالــذي يــحــدّد تـشــكــيــلــة اجملـلس الــوطــني االســتــشـاريد تـشــكــيــلــة اجملـلس الــوطــني االســتــشـاري

للتعاضدية االجتماعية.للتعاضدية االجتماعية.
ــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجـب قــــــرار مــــــؤرّخ في 26 شـــــــعــــــبــــــان عــــــام 1437
اHـوافق 2 يـونـيـو سـنة r2016 يـعدّل ويـتـمّـم الـقـرار اHؤرّخ
في 13 ربــــيع األول عـــام 1435 اHــوافـق 15 يــنـــايــــر ســـنـــة
2014 الـــذي يـحــدّد تـشــكــيـلــة اجملـلس الــوطــني االسـتــشـاري

للتعاضدية االجتماعيةr كما يأتي :
" - الــسـيــدة شــبــيــرة آمـالr �ــثــلــة عن وزيــر الــعـمل

rوالتشغـيل والضمان االجتماعي
- ........................(بدون تغيير)........................
- الــسـيــد لـكــمـيــتي عـز الــدينr بـعــنـوان الــتـعــاضـديـة

rاليةHالعامة لعمال ا
- ........................(بدون تغيير)........................
- الـسـيـد تـلـي عـاشـورr بـعــنـوان الـتـعـاضــديـة الـعـامـة

rلعمال الصناعات الكهربائية والغازية
- ........................(بدون تغيير)........................
- ........................(بدون تغيير)........................
- الـســيـد تــواتي جــيالليr بــعـنــوان تـعــاضـديــة الــري

rوالغابات والتجهـيز
- ........................(بدون تغيير)........................
- الـسـيــد زيـتـوني بـلـقــاسم عـليr بـعــنـوان تـعـاضـديـة

rعمال احلبـوب
- الـسـيـد ضـيف حمـيـدr بـعـنـوان الـتعـاضـديـة الـعـامة

rللشؤون اخلارجية
- ........................(بدون تغيير).......................
- الــــســــيــــد جـــــياللـي بــــوعالمr بـــــعــــنــــوان تـــــعــــاضــــديــــة

rاجلمـارك اجلـزائرية
- الــسـيــد بــارش عـبــد الــكـرr بــعــنـوان الــتــعـاضــديـة

rالعامة لألشغال العمومية
- الــســيــد فــرادي عـز الــديـنr �ـثـال عن االحتــاد الــعـام

rYللعمال اجلـزائري
rالـســيـدة حـجـاج جـمـيـلـة واآلنـسـة حـفـيـفي نـصـيـرة -

rفي التعاضديات YؤهلHا Yبعنوان الشخص
- السيد هدام تيجاني حسانr اHدير العام للصندوق

rالوطني للتأمينات االجتماعية للعمال األجـراء
- السـيد عـاشق - يـوسف أحمـد شـوقي فؤادr اHـدير
الــعــام لــلـصــنــدوق الــوطــني لــلــضــمــان االجــتــمـاعـي اخلـاص

rبغير األجـراء
.....................(الباقي بدون تغيير).................".

عــنـد االقــتـضــاءr يــجب عـلى األســتــاذ إعالم اHـؤســسـة
اخلـــاصــــة عن رغـــبــــته في االنــــســـحــــابr بـــواســـطــــة رســـالـــة

موصى عليها مع وصل استالم.

اHادة اHادة 3 : أحكام مالية : : أحكام مالية :

يُــحــدّد مــبـــلغ اخلــدمــة بـ ......................................
دج في الشهر/في السداسي/في السنة.

rشار إليه أعالهHبلغ الكلّي اHؤسسة بدفع اHتلتزم ا
وفق الفترات اHشار إليها أعاله.

: Yحقوق وواجبات الطرف : : Yادة 4 : حقوق وواجبات الطرفHادة اHا

يــــلـــتــــزم األســـتــــاذ بــــاالطالع عــــلى الــــنـــظــــام الــــداخـــلي
لــلـــمـــؤســـســـة اخلـــاصـــة وأحـــكــام دفـــتـــر الـــشـــروطr ويـــلـــتــزم

باحترامهما.

تــلــتــزم اHـؤســســة اخلــاصــة بـتــســلــيم شــهــادات الــعـمل
Yواكـتـتـاب كل تـأم rـعـمـول بهHلألسـتـاذ طـبـقا لـلـتـنـظـيم ا

لتغطية اHسؤولية اHدنية لألستاذ.

اHادة اHادة 5 : توق : توقّف التكوين : ف التكوين : 
في حالة التـوقّف اHسبق لنشـاط التعليم من طرف
اHـــؤســـســـة اخلـــاصـــة أو الـــتـــخـــلي أو بـــســـبب عـــائـق أو قــوة
قـــاهـــرة حتـــول دون مــتـــابـــعـــة نـــشـــاط الـــتـــعـــلـــيم مـن طــرف

األستاذr يُفسخ العقد طبقاً للتنظيم اHعمول به.

اHادة اHادة 6 : حاالت النزاع : : حاالت النزاع :
Yالــطــرفـ Yفي حــالــة عـدم الــتــوصل إلى حل ودّي بــ

: Yكن تطبيق أحد اإلجراءين اآلتي� rتعاقدينHا
- اللّـجوء لـلـتّسـوية الـودّية بـوسـاطة أقـرب مؤسـسة

 rجامعية عمومية
- إخطار احملاكم اخملتصة.

اHادة اHادة 7 : أحكام ختامية : : أحكام ختامية :
ينبغي أن تسلم نسخة من هذا العقد:

rلكل طرف متعاقد -
- للوزارة اHكلفة بالتعليم العالي.

تـعـادل مـدّة هـذا الـعـقـد مـدّة نـشـاط الـتـعـلـيم مـوضـوع
هذا العقد.

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

األستاذاألستاذ
(اسم ولقب اHمضي)(اسم ولقب اHمضي)

عن اHؤسسةعن اHؤسسة
اخلاصة للتكوين العالياخلاصة للتكوين العالي

إمضاء (اسم وصفة اHمضي)إمضاء (اسم وصفة اHمضي)



مــــــقـــــــرر مــــــؤرمــــــقـــــــرر مــــــؤرّخ في خ في 30 ذي احلــــــجــــــة عــــــام  ذي احلــــــجــــــة عــــــام 1437 اHــــــوافـق  اHــــــوافـق 2
أكـتـوبـر سـنـة أكـتـوبـر سـنـة r2016 يتـضـمن تـفـويض اإلمـضـاء إلىr يتـضـمن تـفـويض اإلمـضـاء إلى

نائب اHدير اHكلف باHيزانية واحملاسبة.نائب اHدير اHكلف باHيزانية واحملاسبة.
ـــــــــــــــــــــــــ

إنّ رئــيس الــهــيـــئــة الــوطــنــيــة لــلــوقــايــة من الــفــســاد
rومكافحتـه

- �ـقــتــضى اHــرســوم الــرّئــاسيّ رقم 06-413 اHـؤرّخ
في أول ذي الـــقــــعـــــدة عـــــام 1427 اHــــوافــق 22 نـــوفــــمـــبـــــر
سـنـة 2006 الـذي يحـدّد تـشكـيلـة الهـيئـة الـوطنـية لـلوقـاية
rمن الــفـســاد ومــكـافــحــته وتــنــظـيــمــهـا وكــيــفــيـات ســيــرهـا

rتمّمHعدّل واHا

- و�ـقتـضى اHـرســوم الـرّئـــاسيّ اHؤرّخ فـي 12 ذي
احلـــــجّــــــة عـــــام 1437 اHـــــوافق 14 ســـــبــــــتـــــمـــــبــــــر ســـــنـــــة 2016
واHـــتــضـــمّن تـــعــيـــY رئــيس وأعـــضــاء الـــهــيـــئــة الـــوطــنـــيــة

rللوقاية من الفساد ومكافحته

- وبـــمـــقـــتــــضـى اHــرســوم الـــرّئــاسيّ اHــؤرّخ في 13
ربـــيع الـــثـــانـي عــام 1434 اHــوافق 24 فــبـــرايـــر ســـنــة 2013
واHــتــضـمّـن تــعـيــY الــسّــيــد حــمــيــد مـارونـيr نــائب مــديـر
مكلـفا باHيزانـية واحملاسبـة بالهيئـة الوطنيـة للوقاية من

rالفساد ومكافحته

يقريقرّر ما يأتي :ر ما يأتي :

rــادة األولى : يــفــوّض إلى الـــسّــيــد حــمــيــد مــارونيHــادة األولى : اHا
نـائب مــديــر مـكــلــفـا بــاHـيــزانــيـة واحملــاسـبــةr اإلمــضــاء في
حـدود صالحـيـاتهr بـاسم رئـيس الـهـيـئة الـوطـنـيـة لـلـوقـاية
مـن الــفـــســـاد ومــكـــافـــحــتـهr عــلـى جــمـــيع الـــوثـــائق اإلداريــة
اHتعلقة بـااللتزام بالنفقات �ا في ذلك األوامر بالصرف

اHرتبطة بتنفيذ ميزانية الهيئة.

اHـادة اHـادة 2 : : يـنــشــر هــذا اHـقــرر في اجلــريــدة الـرّســمــيّـة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حرّر بـاجلـزائر في 30 ذي احلـجـة عام 1437 اHـوافق 2
أكتوبر سنة 2016. 

محمد سبايبيمحمد سبايبي
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الهيئة الوطنية للوقايةالهيئة الوطنية للوقاية
من الفساد ومكافحتهمن الفساد ومكافحته

مــــــقـــــــرر مــــــؤرمــــــقـــــــرر مــــــؤرّخ في خ في 30 ذي احلــــــجــــــة عــــــام  ذي احلــــــجــــــة عــــــام 1437 اHــــــوافـق  اHــــــوافـق 2
أكـتـوبـر سـنـة أكـتـوبـر سـنـة r2016 يتـضـمن تـفـويض اإلمـضـاء إلىr يتـضـمن تـفـويض اإلمـضـاء إلى

األمY العام.األمY العام.
ـــــــــــــــــــــــــ

إنّ رئــيس الــهــيـــئــة الــوطــنــيــة لــلــوقــايــة من الــفــســاد
rومكافحتـه

- �ـقــتــضى اHــرســوم الــرّئــاسيّ رقم 06-413 اHـؤرّخ
في أول ذي الـــقــــعـــــدة عـــــام 1427 اHــــوافــق 22 نـــوفــــمـــبـــــر
سـنـة 2006 الـذي يحـدّد تـشكـيلـة الهـيئـة الـوطنـية لـلوقـاية
rمن الــفـســاد ومــكـافــحــته وتــنــظـيــمــهـا وكــيــفــيـات ســيــرهـا

rتمّمHعدّل واHا

- و�ـقتـضى اHـرســوم الـرّئـــاسيّ اHؤرّخ فـي 12 ذي
احلـــــجّــــــة عـــــام 1437 اHـــــوافق 14 ســـــبــــــتـــــمـــــبــــــر ســـــنـــــة 2016
واHـــتــضـــمّن تـــعــيـــY رئــيس وأعـــضــاء الـــهــيـــئــة الـــوطــنـــيــة

rللوقاية من الفساد ومكافحته

- و�قتـضى اHرسوم الرّئاسيّ اHؤرّخ في 13 محرّم
عــــام 1434 اHــــوافق 27 نـــوفــــمـــبــــر ســـنـــة 2012 واHــــتــــضـــمّن
تــعــيـY الــسّـيــد مــصـطــفى شــعـبــانr أمــيـنــا عــامـا بــالــهـيــئـة

rالوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته

يقريقرّر ما يأتي :ر ما يأتي :

rـادة األولى : يـفـوّض إلى السّـيـد مـصطـفى شـعـبانHـادة األولى : اHا
األمY الـعـامr اإلمضــاء في حدود صالحـياتهr بـاسم رئيس
الــهـيــئـة الـوطــنـيــة لـلــوقـايــة من الـفــسـاد ومـكــافـحــتهr عـلى

جميع الوثائق اإلدارية �ا فيها القرارات.

اHـادة اHـادة 2 : : يـنــشــر هــذا اHـقــرر في اجلــريــدة الـرّســمــيّـة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حرّر بـاجلـزائر في 30 ذي احلـجـة عام 1437 اHـوافق 2
أكتوبر سنة 2016. 

محمد سبايبيمحمد سبايبي
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