
العدد العدد 07
السالسّنة التاسعة واألربعوننة التاسعة واألربعون

االشتراكاالشتراك
سنويسنويّ

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

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

اجلزائر
تونس
اHغرب
ليبيا

موريطانيا

بلدان خارج دول
اHغرب العربي

سنـةسنـة

1070,00 د.ج د.ج

2140,00 د.ج د.ج

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

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

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

سنـةسنـة

2675,00 د.ج د.ج

5350,00 د.ج د.ج

تزاد عليها
نفقات اإلرسال

الثالثاء الثالثاء 21  ربيع األول عام ربيع األول عام 1433 هـ هـ
اHوافق اHوافق 14 فبراير سنة فبراير سنة 2012  م م

اإلدارة والتّحرير
األمانة العاماألمانة العامّة للحكومةة للحكومة

WWW.JORADP.DZ

الطّبع واالشتراك
اHطبعة الراHطبعة الرّسميسمّية

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

021.65.64.63

الفاكس 021.54.35.12 
ح.ج.ب  50-3200  اجلزائر

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

اتفاقيات واتفاقات دولياتفاقيات واتفاقات دوليّة
مـرســوم رئـاسيّ رقم 11-471 مـؤرّخ في 3 صـفــر عـام 1433 اHـوافق 28 ديــسـمــبـر ســنـة q2011 يــتـضــمّن الــتــصـديق عــلى اتــفـاق
التعاون في ميدان الـنقـل البحري بW حكومة اجلـمهوريّة اجلزائريّة الدّ|قـراطيّة الشّعبيّة وحكـومة جمهورية فيتنام
االشتراكيةq اHوقع باجلــزائر في 28  فبرايـر سنـة 2011 ...................................................................................

قوان1قوان1
قـــانـــون رقم 11 - 16 مـــؤرّخ في 3  صــفـــرعــام 1433 اHـــوافق 28 ديـــســـمـــبـــر ســـنــة q2011 يــتـــضـــمن قـــانـــون اHـــالــيـــة لـــســـنــة 2012
(استدراك).................................................................................................................................................

مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة
مـــرســـوم رئـــاسي  رقم 12-21 مـــؤرخ في 22 صــفـــر عــام 1433 اHـــوافق 16 يــنـــايـــر ســـنــة q2012 يـــتـــضـــمن  الـــقــــانـــون األســـاسـي
النموذجـي للمؤسسة العسكرية ذات الطابـع العلمي والتكنولوجـي....................................................................
مرسوم تـنفيذي رقم 12-16 مؤرّخ في 15 صفـر عام 1433 اHوافـق 9 ينـاير سنة q2012 يـؤسس حمايـة مطار جـيجل - فرحات
عباس ويحدد محيطه...................................................................................................................................
مرسوم تنفيذي رقم 12-17 مؤرخ في 15 صفر عام 1433 اHوافق 9 يناير سنة q2012 يعـدل ويـتمم اHـرسـوم التنـفـيـذي رقم
06- 239 اHـؤرخ فـي 8 جــمادى الـثـانيـة عـام 1427 اHـوافق 4 يــولـيـو سـنــة 2006 الـذي يـحــدد كيـفيـات تـسيــير حـسـاب

التخصيص اخلـاص رقم 123-302  الذي عنوانه "الصندوق الوطني للتراث الثقافي".............................................
مــرســوم تــنــفــيــذي رقم 12-18 مـؤرخ في 15 صــفــر عــام 1433 اHـوافق 9 يــنــايــر ســنـة q2012 يــحــدد كــيــفــيــات تــســيـــيــر حــســاب
التخصيص اخلاص رقم 092-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني لترقية الفنون واآلداب وتطويرها".....................
مـرسـوم تـنـفـيـذي رقم 12-19 مـؤرخ في 15 صـفـر عـام 1433 اHـوافق 9 يـنـايـر سـنة q2012  يـتـضـمـن حتـويل الــوكــالــة الـوطـنـية
لتطوير البحـث اجلامعـي إلى وكالـة موضوعاتيـة للبحـث في العلوم والتكنولوجيا..............................................
مـرسـوم تـنـفـيـذي رقم 12-20 مـؤرخ في 15 صـفـر عـام 1433 اHـوافق 9 يـنـايـر سـنة q2012 يـتـضـمــن حتـويل الــوكــالــة الـوطـنـيـة
لتطوير البحث في الصحة إلى وكالة موضوعاتية للبحث في علوم الصحة.........................................................
Wيـؤسس النظام الـتعويضي لـلموظف q2012 وافق 17 ينـاير سنةHمرسوم تـنفيذي رقم 12-22 مؤرخ في 23 صفر عام 1433 ا
اHنتمW ألسالك مستخدمي دعم البحث..........................................................................................................

مراسيم فرديمراسيم فرديّة
مـرسـوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 30  صـفـر عـام 1433 اHـوافق 24 يـنـايـر سـنة q2012 يـتـضـمّن إنـهـاء مـهـام رئـيس دائـرة وادي الـتـريـة
بوالية معسكر.............................................................................................................................................
مــرسـومــان رئـاســيّـان مــؤرّخـان في 30  صـفــر عـام 1433 اHـوافق 24 يـنــايـر ســنـة q2012 يــتـضــمّـنــان إنـهـاء مــهـام نــائـبــتي مـديـر
بوزارة التضامن الوطني واألسرة واجلالية الوطنية باخلارج - سابقا.................................................................
مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 30  صفـر عام 1433 اHـوافق 24 يـنـاير سـنة q2012 يـتـضمّن إنـهـاء مـهـام مديـر الـسـكن والتـجـهـيزات
العمومية في والية جيجـل............................................................................................................................
مــرسـوم رئــاسيّ مــؤرّخ في 30  صــفــر عــام 1433 اHـوافق 24 يــنــايــر ســنـة q2012 يـتــضــمّن إنــهــاء مــهــام اHــديــر الــعــــامّ لــلــمــركـز
االستشفائي اجلامعي في مدينـة سيدي بلعباس...............................................................................................
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 30  صفر عام 1433 اHوافق 24 يناير سنة q2012 يتضمّن إنهاء مهـام مكلّفة بالّدراسات والتلخيص
بوزارة الصيد البحري واHوارد الصيدية........................................................................................................
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فهرس (تابع)فهرس (تابع)
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 30  صفر عام 1433 اHوافق 24 يناير سنة q2012 يتضمّن تعيW رئيس ديوان والي واليـة البيض.
مـرسـوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 30  صـفـر عـام 1433 اHـوافق 24 يـنـايـر سـنة q2012 يـتـضـمّـن تـعـيـW نـائبـي مـديـر بـاHـديـريـة الـعـامة
للحماية اHدنية...........................................................................................................................................
مــرسـوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 30  صـفــر عـام 1433 اHـوافق 24 يـنــايـر ســنـة q2012 يـتــضـمّن تــعـيـW رئــيس دائـرة اHــرسى بـواليــة
الشلف.......................................................................................................................................................
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 30  صفر عام 1433 اHوافق 24 يناير سنة q2012 يتضمّن تعيـW مفتشة بوزارة التضامن الوطني
واألسرة.....................................................................................................................................................
مرسـوم رئاسيّ مؤرّخ في 30  صفـر عام 1433 اHوافق 24 ينـاير سنة q2012 يـتضـمّن تعـيW نـوّاب مديـرين بوزارة الـتضامن
الوطني واألسرة..........................................................................................................................................
مرسـوم رئاسيّ مؤرّخ في 30  صفـر عام 1433 اHوافق 24 ينـاير سنة q2012 يـتضمّن تـعيـW مدير الـتعمـير والبـنـاء في والية
بشـار........................................................................................................................................................
مــرسـوم رئــاسيّ مــؤرّخ في 30  صـفــر عـام 1433 اHـوافق 24 يـنــايـر ســنـة q2012 يــتـضــمّن تــعـيــW مـديــر الـســكن والـتــجـهــيـزات
العمومية في والية جيجـل............................................................................................................................
مرسـوم رئاسيّ مؤرّخ في 30  صفـر عام 1433 اHوافق 24 ينـاير سنة q2012 يـتضمّن تـعيW اHـدير العـامّ للمـركز االستـشفائي
اجلامعي في مدينة البليدة............................................................................................................................
مـرسـوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 30  صـفـر عـام 1433 اHـوافق 24 يـنـايـر سـنة q2012 يتـضـمّن تـعـيـW نـائـبي مـديـر بـوزارة الـسـيـاحة
والصناعة التقليدية.....................................................................................................................................

قرارات@ مقرقرارات@ مقرّرات@ آراءرات@ آراء
وزارة الداخلية واجلماعات احملليوزارة الداخلية واجلماعات احملليّة

قـرار وزاريّ مــشـتــرك مـؤرّخ في 26  صـفــر عـام 1433 اHـوافق 18  يــنـايـر سـنـة q2012  يـحــدّد نـســبـة مـســاهـمــة الـواليـات في
صندوق الضمان للجماعات احمللية................................................................................................................
قــرار وزاريّ مـشـتـرك مـؤرّخ في 26  صـفــر عـام 1433 اHـوافق 18  يــنـايـر سـنـة q2012 يــحـدّد نـســبـة مـســاهـمـة الـبــلـديـات في
صندوق الضمان للجماعات احمللية................................................................................................................
قــرار وزاريّ مــشــتـرك مــؤرّخ في 26  صـفــر عـام 1433 اHـوافق 18  يــنــايــر ســنـة q2012 يــحـدّد نــســبــة االقـتــطــاع من إيـرادات
التسيير في ميزانيات البلديات..................................................................................................................
قــرار مــؤرّخ في 26  صــفــر عــام 1433 اHـــوافق 18  يــنــايــر ســنــة q2012 يــحـــدّد نــســبــة االقـــتــطــاع مـن إيــرادات الــتــســـيــيــر في
ميزانيات الواليات.....................................................................................................................................

وزارة العدلوزارة العدل

قـرار مؤرّخ في 17 صفـر عام 1433 اHـوافق 11 يـنـاير سـنة q2012 يـتـضـمن فـتح مسـابـقـة وطنـيـة لـتـوظيف طـلـبـة قضـاة لـسـنة
......................................................................................................................................................... 2012

وزارة السياحة والصناعة وزارة السياحة والصناعة التقليديةالتقليدية
قــرار وزاري مـشـتـرك مـؤرّخ في 23  شــوّال عـام 1432 اHـوافق 21  سـبـتـمـبـر سـنـة q2011 يــتـضـمّن إنـشــاء الـلّـجـنــة الــقـطــاعـيـة
Hـمارســة الوصـاية الـتربـوية عـلى اHـدرسة الـوطنـية الـعلـيا لـلسـياحـة التـابعـة لوزارة الـسيـاحة والـصنـاعة الـتقـليـدية
وتشكيلها وتنظيمها وعملها........................................................................................................................



21 ربيع األول عام   ربيع األول عام  1433 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 407
14 فبراير  سنة  فبراير  سنة  2012 م م

اتفاقيات واتفاقات دولياتفاقيات واتفاقات دوليّةمراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة
مـرسوم رئـاسيمـرسوم رئـاسيّ رقم  رقم 11-471 مـؤر مـؤرّخ في خ في 3 صـفـر عام  صـفـر عام 1433
اHـوافق اHـوافق 28 ديـسـمبـر سـنة  ديـسـمبـر سـنة q2011 يـتـضمq يـتـضمّن الـتـصديقن الـتـصديق
Wعـلى اتفـاق الـتعـاون في ميـدان الـنقـل الـبحـري بWعـلى اتفـاق الـتعـاون في ميـدان الـنقـل الـبحـري ب
حكومة اجلمهـوريحكومة اجلمهـوريّة اجلزائرية اجلزائريّة الدة الدّ|قـراطي|قـراطيّة الشة الشّعبيعبيّة
وحــكــومــة جــمــهـــوريــة فــيــتــنــام االشــتــراكــيــةq اHــوقعوحــكــومــة جــمــهـــوريــة فــيــتــنــام االشــتــراكــيــةq اHــوقع

باجلــزائر في باجلــزائر في 28  فبرايـر سنـة   فبرايـر سنـة 2011.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

qإنّ رئيس اجلمهوريّة

qبناء على تقرير وزير الشؤون اخلارجيّة -

qادّة 77-11 منهHال سيّما ا qوبناء على الدّستور -

- وبـــعـــد االطّالع عـــلى اتـــفـــاق الـــتـــعــــاون فـي مـــيــدان
الـــنـــقل الـــبــحـــري بـــW حــكـــومـــة اجلــمـــهـــوريّـــة اجلــــزائـــريّـــة
الــدّ|ـقــراطــيّـــة الــشّـعــبــيّـــة وحــكـومــة جــمــهــوريـة فــيــتــنـــام
q2011 وقـع باجلـزائر في 28 فبـرايـر سنةHا qاالشتـراكـية

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اHـــاداHـــادّة األولـى :ة األولـى : يـــصـــــدّق عـــلى اتـــفــــــاق الــتــعــــــاون
في مـــيـــدان الـــنـــقل الـــبـــحـــري بـــW حـــكـــومـــة اجلـــمـــهـــوريّــــة
اجلــزائـريّــة الـدّ|ـقـراطـيّــة الـشّـعـبـيّــة وحـكـومـة جـمـهـوريـة
فيتنـام االشتراكيةq اHوقـع باجلزائر في 28 فبراير سنـة
q2011 ويــــنـــشــــر في اجلــــريــــدة الـــرّســــمـــيّــــة لــــلـــجــــمـــهــــوريّـــة

اجلزائريّة الدّ|قراطيّة الشّعبيّة.

اHـاداHـادّة ة 2 : : يـنشـر هـذا اHـرسـوم في اجلريـدة الـرّسـمـيّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ|قراطيّة الشّعبيّة.

حــــرّر بــــاجلــــزائــــر في 3 صــــفــــر عــــام 1433 اHــــوافق 28
ديسمبر سنة 2011.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اتفاق التعاون في ميدان  الناتفاق التعاون في ميدان  النّقل البحريقل البحري
بW حكومة اجلمهوريبW حكومة اجلمهوريّـة اجلـزائريـة اجلـزائريّـة ـة الدالدّ|قراطي|قراطيّـةـة
الشالشّعبيعبيّـة ـة وحكومة جمهورية وحكومة جمهورية فيتنام االشتراكيةفيتنام االشتراكية

إن حـــكـــومــة اجلـــمــهـــوريّـــة اجلــزائـــريّــة الـــدّ|ـــقــراطـــيّــة
qالشّعبيّة

وحــكـــومــة جــمــهــوريــة فــيــتـــنــام االشــتــراكــيــة اHــشــار
q"تعاقدينHا Wإليهما فيما يأتي بـ"الطرف

رغــــبـــة مــــنـــهــــمــــا في دعم عـالقـــاتــــهـــمــــا االقــــتـــصــــاديـــة
والــتـجــاريــة وإنــشــاء أسس الــتـعــاون اHــشــتــرك في اجملـال
الــبـحــري بـغـيــة تـرقــيـةq تــسـهــيل وتـنــظـيم ســيـولـة الــنـقـل
الـبـحري بـW الـبـلديـن واستـغالل مـوانـئهـمـا وأسـاطيـلـهـما
الــتــجـــاريــة بــهـــدف حتــقـــيق الــتـــنــمــيـــة اHــشـــتــركــة Hـــا فــيه

qمصلحة البلدين

قد اتفقتا على ما يأتي :قد اتفقتا على ما يأتي :

اHاداHادّة األولىة األولى
أهداف االتفاقأهداف االتفاق

يهدف هذا االتفاق إلى :

- تـرقـية وتـطـويـر اHالحة الـبـحـريـة وصنـاعـة الـنقـل
qالبلدين Wالبحـري ب

- تـنظيم العالقـات واألنشطة الـبحرية بـW البلدين
qوذلك مع ضمان تنسيق أفضل لهذه األنشطة

- وضع سـيـاسـة مـوحـدة تـرتـكـز علـى مـبـدأ اHـشـاركة
والــتــكــامل بــW أســاطــيل الــبــلــدين في الــنــقــل واHــبـادالت

qالتجـاريـة البحـرية

- العمل على إزالـة العوائق التي قد تـعرقل تطوير
qالبلدين Wعمليات النقـل البحـري ب

qـــراقـــبــــةHتـــنـــســـيـق أنـــشـــطـــتـــهـــمـــا فـي مـــجـــــاالت ا -
اإلنــقــــاذ في الــبــحـرq ومــكــافــحــة الـتــلــوث وحــمــايــة احملـيط
الــبـــحـــري وكــذا تـــبـــادل اHــعـــلـــومــات بـــW الــبــلـــدين قــصــد
ضـــمــان أحـــسن ظـــروف األمن لـــلـــمالحـــة وصــنـــاعـــة الـــنــقــل

qالبلدين Wب Wالبحري

qالتشريعات البحرية للبلدين Wالتنسيق ب -

- تـوحــيـد اHــواقف في احملــافل والـهــيـئــات الـبــحـريـة
qاإلقليمية والدولية

- التعاون في مجال التكوين البحري واHينائي.

اHاداHادّة ة 2
التعاريفالتعاريف

ألغــــــــراض تـــــــطـــــــبــــــيـق هـــــــــذا االتـــــــفــــــــــاقq يـــــــقـــــــصــــــــد
بالعبــارات اآلتــية :
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1 - "السلطة البحرية اخملتصة" : - "السلطة البحرية اخملتصة" :

أ) بــالـنــسـبــة لـلــجــمـهــوريّـة اجلــزائـريّــة الـدّ|ــقـراطــيّـة
qقـلqالشّعبيّة : وزارة النوزارة النّقـل

ب) بالنسبـة جلمهورية فيـتنام االشتراكية : وزارةوزارة
الـنالـنّـقل أو أيـة سـلـطــة مـخـتـصـة مـعـيـنـة من طـرف احلـكـومـةـقل أو أيـة سـلـطــة مـخـتـصـة مـعـيـنـة من طـرف احلـكـومـة

الفيتنامية.الفيتنامية.

2  - "شركة بحرية ألحد الطرفW اHتعاقدين"  :  - "شركة بحرية ألحد الطرفW اHتعاقدين"  :

كل شــركــة بــحــريــة عــمــومــيــة أو خــاصــة تــابــعــة ألحــد
الــطــرفـــW اHــتــعـــاقــديـن مــســتـــغــلــة لـــســفـنq يــكــون مـــقــرهــا
االجـتماعي بإقلـيم أحد الطرفـW اHتعاقدين ومـعترف بها

كشركة بحرية من قبل السلطة البحرية اخملتصة.

3 - "سفينة طرف متعاقد" : - "سفينة طرف متعاقد" :

كل ســفـــيــنــة جتــاريــة مــســجــلــة في بــلــد ذلك الــطــرف
وتـرفــع عـلـمه طــبـقــا لـقــوانـيـنهq وكــذا الـسـفن اHــسـتـأجــرة

من طرف الشركات البحرية لذلك الطرف اHتعاقد.

غــيـــر أن هـــذه الــعـــبـــارة ال تــشـــمل الـــســفـن احلــربــــيــة
والــــســــفـن الــــتي هـي في خــــدمــــة الــــدولــــة وســـــفن الــــبــــحث
الـــعـــلـــمي وســـفن الـــصّـــيــد الـــبـــحـــري والـــســـفن والـــوحــدات

البحرية اHستعملة ألغراض غير جتارية.

4 - "عضو الطاقم" : - "عضو الطاقم" :

qكل شـخـص مـكـلّف فـعــلـيـا بــأداء عـلى مـ� الـســفـيـنـة
أثـناء سـفرهـاq مهـام مرتـبطـة بتـسيـير أو خـدمة الـسفـينة

والذي يكون اسمه مدرجا في قائمة الطاقم.

اHاداHادّة ة 3
اجملاالت اخلارجة عن تطبيق هذا االتفاقاجملاالت اخلارجة عن تطبيق هذا االتفاق

Wتـطــبق الـتــشـريــعـات الـنــافـذة لــدى كل من الــطـرفـ
اHـتـعــاقـدين فـيــمـا يـتــعـلق بـاالمــتـيـازات واحلــقـوق اخلـاصـة
بـــالـــعـــلم الـــوطــني فـي مــجـــال الـــنـــقل الــســـاحـــلي وخـــدمــات
اإلنــــقــــاذ واجلــــر واإلرشــــاد واخلــــدمــــات األخــــرى اخملــــصــــصـــة

لشركات الطرف اHتعـاقد.

اHاداHادّة ة 4
تطبيق التشريعاتتطبيق التشريعات

تخضع سفن كل من الـطرفW اHتعـاقدين وطواقمها
وركـــابـــهـــا وحـــمــــولـــتـــهـــا خـالل تـــواجـــدهـــا فـي حـــدود اHـــيـــاه
اإلقــلـيــمـيــة والـداخــلـيــة ومــوانىء الـطــرف اHـتــعـاقــد اآلخـر

لتشريع هذا الطرف األخير.

اHاداHادّة ة 5
جنسية السفن ووثائقهاجنسية السفن ووثائقها

1 - يــعـــتـــرف كــل مــن الــطـــرفـــW اHــتـــعـــاقدين
بــــجــــنــــســـيـــــة الــــســــفــن الــــتــــابــعــة لـلــطــرف اHــتــعــاقـد
اآلخــــر عــــلـى أســــاس الـــــوثــــائـق اHــــوجـــــودة عــــلـى مــــ� هــــذه
الــسـفنq الـصــادرة من قـبل الــسـلــطـات الـبــحـريـة اخملــتـصـة
الــــتــــابــــعـــة لــــلــــطـــرف اHــــتــــعــــاقـــد اآلخــــر وفــــقـــا لــــقــــوانـــيــــنه

وتنظيماته السارية.

2 - يـعـتـرف كل من الـطـرفـW اHـتـعـاقـدين بـالـوثـائق
الـقانـونيـة الدولـيـة اHتـواجدة عـلى م� الـسـفيـنة الـتابـعة
لـلـطـرف اHـتـعـاقد اآلخـر واخلـاصـة بـصـنـاعتـهـا وجتـهـيـزاتـها
وطـــاقـــتـــهــــا وقـــيـــــاس حـــمــــولـــتـــهـــــا وكــــذلـك أيـــــة شـــهـــــادة
ووثـــيـــقــــة أخـــرى صــــادرة من قـــبل الـــســـلـــطـــات الـــبـــحـــريـــة
اخملــتـصـــة لـلــطــرف اHــتـعــاقـد الــذي تــرفـع الـســفـيــنـة عــلـمه

وفقـا لقوانينه السارية.

W3 - تـــــــعــــــفـى الـــــســـــفن الـــــتـــــابـــــعـــــة ألحـــــد الـــــطـــــرفــــ
اHــتـعــاقـديـن الـتي حتــمل وثــائق قــيـاس احلــمـولــة اHــسـلــمـة
طـبــقـا لالتــفـاقــيـة الــدولـيـة لــقـيــاس حـمــولـة الــسـفن لــسـنـة
q1969 من إعـادة قـيــاس جـديـد حلــمـولـتـهــا. ويـعـتــبـر قـيـاس

احلـــمـــولـــة اHـــبـــيـــنـــة بـــالـــشـــهـــادة أســـاســـا حلـــســـاب الـــرســوم
الطنية.

اHاداHادّة ة 6
معاملة السفن باHوانىءمعاملة السفن باHوانىء

|ـنـح كل من الـطــرفـW اHــتـعـاقــدين �ـوانــئه لـلــسـفن
الــتــابـعــة لــلـطــرف اHــتـعــاقــد اآلخـــر نــفس اHــعــامـلــــة كــتـلك
الــتـي |ــنـــحــهـــا لــســـفــنهq فـــيـــمــا يـــتــعـــلق بــحـــريــة الـــدخــول
واخلـــــــروج واإلقــــــامــــــة بـــــــاHــــــوانىءq ال ســـــــيّــــــمــــــا احلــــــقــــــــوق

والــرسوم اHينائـية.

اHاداHادّة ة 7
وثائق تعريف البحارةوثائق تعريف البحارة

يــــعــــتــــرف كل من الــــطــــرفــــW اHــــتـــعــــاقــــدين بــــوثــــائق
تـــعـــريف الـــبـــحـــارة الـــصـــادرة عن الـــســـلـــطـــات الـــبـــحـــريـــة
اخملــتـصـــــة لـلــطــــــرف اHـتــعـــاقـــد اآلخــــر و|ــنــح حلــــامـلي
تـلـك الـوثــائق احلـقـــــوق اHـنــصــــوص عـلــيـهـــــا في اHــادّة 8

مـن هـذا االتفــاق.

إن وثـائق التعـريف اHذكـورة أعاله هي كـاآلتي :
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- بـالــنــسـبــة لــلـجــمـهــوريّــة اجلـزائــريّـة الــدّ|ــقـراطــيّـة
q"الحـة البحـريـةHدفتـر ا"q"الحـة البحـريـةHالشّعبيّة : "دفتـر ا

- بــالــنــســبــة جلــمــهــوريــة الــفــيــتــنــام االشــتــراكـــيـة :
"جـواز سفـر عضو طاقم أو جـواز سفـر عـادي"."جـواز سفـر عضو طاقم أو جـواز سفـر عـادي".

اHاداHادّة ة 8
احلقوق اHعتـرف بها للبحـارةاحلقوق اHعتـرف بها للبحـارة

حاملي وثائق التعريفحاملي وثائق التعريف

1 - تـــخــــول وثــــائق الــــتــــعــــريف اHــــذكـــورة فـي اHـــادّة
الـســابــعـة (7) من هــذا االتـفــاق حلـامــلــيـهــا حق الــنـزول إلى
الـيـابـسة خـالل رسو سـفـنـهم بـاHـيـنـاء شـريـطـة أن يـكـونوا
مدرجـW في سـجل طـاقم الـسـفـيـنة وفـي القـائـمـة اHـرسـلة

إلى سلطات الطرف اHتعاقد اآلخـر.

2 - يـرخص لألشـخـاص احلــامـلـW لـوثــائق الـتـعـريف
اHــمــنـوحــة مـن أحــد الــطـرفــW اHــتــعــاقــدين واHــذكــورة في
qسـتـعمـلةHمهـمـا كانت وسـيـلة الـنـقل ا q(7) ادّة الـسابـعةHا
بـالــدخـول إلـى إقـلــيم الـطــرف اHــتـعــاقـد اآلخــرq أو الـعــبـور
عبـره لاللتحاق بـسفيـنتهم أو االنتـقال إلى سفـينة أخرى

أو اإلقامة به ألسباب صحية أو العودة إلى بالدهم.

3 - تــمـــنح تــأشـــيــرات الـــدخــول أو الـــعــبـــور الالزمــة
لــلــتـــواجــد بــإقــلــيم أحــد الــطــرفــW اHــتـــعــاقــدين بــطــلب من
الـــطـــرف اHـــتـــعــــاقـــد اآلخـــر لألشـــخـــاص احلـــامـــلـــW لـــوثـــائق
الـتـعـريف اHـذكـورة في اHادّة q(7) وغـيـر حـامـلـW جلـنـسـية

أحد الطرفW اHتعاقدين.

4 - يـحــتــفظ كــل من الــطــرفــW اHــتـعــاقــدين بــحـقــه
في رفض الـدخول إلى إقلـيمه ألي شخص يـعتبـر تواجده

غير مرغوب فيه.

اHاداHادّة ة 9
 ارسة النقـل البحري ارسة النقـل البحري

1 - يـتـفق الـطـرفان اHـتـعـاقدان عـلى الـتـعـاون إلزالة
كل العـوائق التي |كـنها عرقـلة تطـور اHبادالت الـبحرية
بــW الـبـلـدين ويـلــتـزمـانq في إطـار احــتـرام حـريـة احلـركـة
البحريـة الدوليـةq بضمان مـعاملـة  اثلة وغـير تمـييزية
للسفن التـابعة لكل طرف متـعاقدq واالمتناع عن أي عمل

قد |س بحرية اختيار الناقل البحري.

2 - يــــتـــفـق الـــطــــرفـــان اHــــتـــعــــاقــــدان عـــلـى عـــدم وضع
عوائق تمنع السفن التابعة للطرف اHتعاقد اآلخر القيام

بـــنـــقل الـــبـــضـــائع أو اHـــســـافــريـن بــW مـــوانىء بـــلـــديـــهـــمــا
ومـوانـىء الـبــلـدان األخــرىq حتت غـطــاء احـتــرام مـنــافـسـة

نزيهة على أساس جتاري.

3 - إن الـــــــــــســــــــــــفـــن الـــــــــــرافـــــــــعـــــــــــــة لـــــــــعـــــــــلـم آخـــــــــــر
واHــــســــتــأجــــرة من طــرف الـشــركــات الــبــحـريــة الــتــابــعـة
ألحـــــــد الـــــطــــرفـــــW اHـــــتـــــعـــــاقـــــدينq تـــــســـــتـــــفـــــيـــــد من نـــــفس
االمـتـيـازات الـتي تـسـتـفـيد مـنـهـا الـسـفن الـتي حتـمل عـلم

هذا الطرف.

4 - إن أحـــكـــام هـــذه اHـــادّة ال تــمـس بـــحق الـــشـــركــات
الـبــحــريـة لــبـلــدان أخـرى اHــشــاركـة بــدون قـيــد وفي إطـار
مــنــافـســة نــزيــهــة عــلى أســاس جتــاريq في نــقـل الـبــضــائع
اHـــتـــبـــادلــــة في إطـــار الــــتـــجــــارة اخلـــارجــــــيـــة الـــثــــنـــائــــيـــة

للطـرفW اHتعـاقدين.

اHاداHادّة ة 10
تمثيل الشركات البحريةتمثيل الشركات البحرية

W1 - يـحق لشركـات النقل الـبحري لـكل من الطرف
اHــتـعــاقـديـن أن تـســتـغل في إقــلــيم الـطــرف اآلخـر مــصـالح
ضـروريـة لـنـشـاطـاتـهـا الـبـحـريـةq وفـقـا لـلـتـشـريع الـسـاري

اHفعول لدى هذا الطرف اHتعاقد.

2 - وفــي حــــالــــة تــــنــــازل هــــذه الــــشـــركــات عـــن
حـــقـــهـا اHـــشــــار إلـــيــه فـــي الـــفـــقـــــرة الــسـابـقـةq |ـكن
qأن تـعـيّن لـتمـثـيـلـها أيـة شـركـة بـحريـة مـرخص لـهـا بذلك
وفــقـا لــلــتـشــريع الــســاري اHـفــعــول لـدى الــطــرف اHـتــعــاقـد

اآلخر.

اHاداHادّة ة 11
االستثمار اHشتركاالستثمار اHشترك

يـــــعـــــمــل الـــــطــــرفـــــان اHـــتـــعـــاقـــدان عــلـى تـــشــجـــيع
إنــشـاء مـشـاريع وشـركــات اسـتـثـمـار مــشـتـركـة في اجملــال
الـــبـــحـــري وتـــطـــويـــر أســــاطـــيـــلـــهـــمـــا الـــوطـــنـــيـــة وأنـــشـــطـــة
مـوانئهماq طـبقا للتـشريع الساري اHـفعول لدى كل طرف

متعاقد.

اHاداHادّة ة 12
تسديد تكاليف الشحنتسديد تكاليف الشحن

يــتـم تــســديـــد تــكــالـــيف الــشــحـن في إطــار عـــمــلــيــات
الـنــقل الــبـحــري بـW الــطـرفــW اHـتــعـاقــدين بـعــمـلــة قـابــلـة
للتحويل بحرية ومقبولة لديهماq طبقا لتشريع الصرف

في كل من البلدين.
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اHاداHادّة ة 13
احلوادث في البحر احلوادث في البحر 

فــي حــــالــــة مــــا إذا تــــعــــرضــت ســــفــــيــنــــة تــابــعـة
ألحـــــد الــــطـــرفـــW اHــــتـــعـــاقــــدين لـــعــــطب أو جـــنــــحت قـــرب
سـواحــل الـطــرف اHــتـعــاقــد اآلخـر أو بــأحــد مـوانــئهq تــقـوم
الـــســلــطــات اخملــتـــصــة لــهــذا الـــطــرف �ــنح أعـــضــاء الــطــاقم
والــركــاب وكـــذلك الــســفــيــنـــة وحــمــولــتــهــا نــفس احلــمــايــة
واHسـاعدة التي تقـدمها للسفن الرافعة لعلمها. ال تخضع
الــبــضـائع اHــنــتــشـلــة من الــســفــيـنــة أليــة رســوم جـمــركــيـة
شــريــطــة عـدم تــوجــيــهــهـا لالســتــهالك عــلى إقــلـــيم الــطـرف

اHتعـاقد اآلخـر.

اHاداHادّة ة 14
تسوية النزاعات على م� السفنتسوية النزاعات على م� السفن

1 - فـي حـــالــــة نـــشــــوء أي نـــزاع يــــتـــعــــلق بــــالـــنــــشـــاط
البحري على م� سـفينة تابعة ألحد الطرفW اHتعاقدين
qتـعاقد اآلخرHأثنـاء تواجدهـا في مينـاء أو مياه الـطرف ا
|ــكن الـســلـطـات الــبـحــريـة اخملـتــصـة لــهـذا الـطــرف األخـيـر

التدخـل لتسوية ودية.

2 - وإذا تـــعـــذر ذلكq يـــتم إخـــطـــار اHـــمـــثل الـــرســـمي
qللـبلـد الـذي حتمــل الـسفـينــة عـلمه وإذا لم يـســو الـنـزاع
يـطــبق الــتـشــريع الـســاري في الــدولـة الــتي تـوجــد فـــيــهـا

السفينـة.

اHاداHادّة ة 15
التكوين في اجملال البحريالتكوين في اجملال البحري

يـــــعـــــمـــل الـــــطـــــرفــــان اHـــتـــعـــاقـــدان عـــلى تـــنـــســـيق
أنـــــــشـــــــطـــــــة مــــــراكـــــــز ومــــــدارس الــــتـــــكـــــوين الـــــبـــــحــــري
واHــــيـــنـــائي الـــتـــابـــعـــة لـــهـــمـــا بـــهـــدف االســـتـــعـــمـــال األمـــثل
للـقـدرات اHـتـاحـة في مـجـال تبـادل اHـعـلـومـات واخلـبرات.
يـسـهـل كل طـرف مـتـعـاقـد حـصـول رعـايـا الـطـرف اHـتـعـاقـد
اآلخـــر عــلى الـــتــكـــوين الــنـــظــري والــتـــطــبـــيــقي والـــتــأهــيل
وحتــــســــW اHــــســـــتــــوى والــــرســــكــــلــــة وتــــبــــادل اHــــعــــلــــومــــات

والتجارب.

اHاداHادّة ة 16
االعتراف بالشهادات واHؤهالتاالعتراف بالشهادات واHؤهالت

يـــعـــتـــرف كــال من الـطـرفـW اHـتـعـاقـدين بـشـهادات
اHالحـة البحريـة اHمنوحـة من قبل الطرف اHـتعاقد اآلخر

طــبــقــا ألحــكــام االتــفــاقــيــة الــدولــيــة حـول مــعــايــيــر تــكــوين
الــبـحــارة وتـسـلــيم الـشــهـادة والـيــقـظـة (STCW78) اHــعـدلـة
والـقوانـW والتـنـظيـمـات الوطـنيـة الـساريـة اHـفعـول لدى

كل من الطرفW اHتعاقدين.

اHاداHادّة ة 17
التعـاونالتعـاون

يـــــــشــــــجـــع الـــــــطـــــرفــــــان اHــــــتــــــعـــــاقــــــدان الــــــشــــــركـــــات
qـــؤســســـات والـــهـــيــئـــات الـــتـــابــعـــة لـــبـــلــديـهـماHوا
ذات الــــــصـــــلــــة بـــالــــنــــقــل الـــبــــحــــــريq عـــلى تــــطــــويــــر كـل
األشـــــكـــــــال اHــــــمــــــكـــــنـــــــة لــــــلــــــتــــعـــــاون وال ســــيّــــمـــا في

اHيادين اآلتية :

qبناء وإصالح السفن -

qوانىءHبناء واستغالل ا -

qاستغالل السفن وتطوير األساطيل التجارية -

qاستئجار السفن -

qWالسالمة واألمن البحري -

qحماية احمليط البحري -

- التكوين اHتخصص.

اHاداHادّة ة 18
العالقات اإلقليمية والدوليةالعالقات اإلقليمية والدولية

يـــــــعـــــــمــل الـــــــطـــــــرفـــــان عـــــلى جتـــــنـــــيـس وتـــــوحـــــيــــد
مــــــواقــــــفــــهـــمــــا عــــلى مــــســــتــــوى اHــــنــــظـــمــــات والــــهــــيــــئـــات
واHـــــؤتــــمــــرات واHــنــتــديــات اإلقـــلــيــمــيــة والــدولــيــة ذات
الــصـــلــة بــالــنــشـاطــات الــبــحــريــة واHــوانىء. كــمــا يـعــمالن
أيــــضـــا عـــلـى تـــنـــســــيق نـــشــــاطـــهـــمــــا أثـــنـــاء انــــضـــمـــامــــهـــمـــا
لالتــــفــاقـــيــات واHـــعــاهـــدات الــبـــحــريـــة الــدولـــيــة �ـــا يــدعم

أهداف هذا االتفاق.

اHاداHادّة ة 19
اللجنة البحرية اHشتركةاللجنة البحرية اHشتركة

1 - لـــضــمــان الــتـــطــبــيق الـــفــعــال لـــهــذا االتــفــاق وفي
إطـار تــكــريس مــبـدأ الــتــشـاور واحلــوارq يــتم إنـشــاء جلــنـة
بحرية مشتـركة مشكلة من  ثلW عن اإلدارات البحرية

وكذا خبراء معينW من قبل الطرفW اHتعاقدين.
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2 - تـــــجــــــتــــمــع الــــلـــجــــنـــة الــــبـــحــــريـــة اHــــشـــتــــركـــــة
بــالــــتــــنـــاوب فـــي بـلــد أحــــد الــــطـــرفــW اHــــتــــعــــاقـدين
وبــطــلب مـن أحـد الــطــرفــW اHــتــعــاقــدينq ثـالثـة (3) أشــهــر

كأقصى حـد من تـاريخ تقــد£ الطلب.

3 - تـدرس اللـجنـة البـحـرية اHـشتـركة اHـسائل ذات
االهتمـام اHشتـرك وعلى اخلصوص تـلك اHتعـلقة بتـفسير
وتــطـــبــيق هـــذا االتــفـــاق وكــذا اجلـــوانب األخــرى اHـــتــعـــلــقــة

بالنّقـل البحـري.

اHاداHادّة ة 20
qتعديله qنفيذqتعديله qدخول االتفاق حيدخول االتفاق حيّز التز التّنفيذ
إنهاء العمل به وتسوية اخلالفاتإنهاء العمل به وتسوية اخلالفات

1 - يـخضع هـذا االتـفاق لـلـتصـديق طـبقـا لإلجراءات
الـقانونية اHـعمول بهـا في كل بلد ويصـبح ساري اHفعول
في اليـوم الثالثW (30) بعد تـبادل وثائق التـصديق عليه

بواسطة القناة الدبلوماسية.

2 - يبـقى هذا االتـفاق سـاري اHفـعول Hـدة خمس (5)
سـنــوات ويـجــدد ضــمـنــيـاq من ســنــة ألخـرىq مــا لم يـخــطـر
أحـد الــطــرفــW اHــتــعـاقــدين الــطــرف اآلخــر كــتــابـيــا أو عن
طـريق القـناة الـدبلـوماسـيةq عن نـيته في إنـهاء الـعمل به

ستة (6) أشهر على األقل قبل انتهاء مدة سريانه.

3 - أي تـــــعـــــديـل عـــــلى هـــــذا االتـــــفـــــاق يـــــجب أن يـــــتم
كــتــابـيــا وعن طــريق الــقـنــاة الــدبـلــومــاســيـة و�ــوافــقـة كال

(30) Wـتـعـاقـدين. ويــدخل حـيّـز الـتّــنـفـيـذ ثالثـHا Wالـطـرفــ
يومـا بعد تـبادل وثائق الـتصديق عـليه من قبل حـكومتي

الطـرفW اHتعاقدين.

4 - تـتم تـســويـــة اخلالفــــات اHـتـعـلـقـــة بـأي تـفـســيـر
أو تـطـبـيق هـذا االتـفـاقq وديـا في إطـار الـلـجـنـة الـبـحـريـة
اHشتركة وإن تعذر ذلك فمن خالل القنـاة الدبلوماسية.

إثــبـــاتـــا لــذلكq قـــام اHـــوقــعـــان أدنـــاهq اHــرخـص لــهـــمــا
قانونا بالتوقيع على هذا االتفاق.

حــرر فـي اجلـــزائــر بــتــاريخ 28 فــبــرايــــر ســنـة 2011
مـن نـسـخـتـW أصـلـيـتـW بـالـلـغــات الـعـربـيـة والـفـيـتـنـامـيـة
والـــــفــــرنــــســــيـــــةq ولـــــلــــنــــصــــوص الـــــثالثــــة نــــفـس احلــــجـــــيــــة

القانـونية.

وفي حـــالــة االخـــتالف في الـــتـــفــســـيـــرq يــرجـح الــنص
باللغة الفرنسية.

قوان1قوان1مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة
قــانــون رقم قــانــون رقم 11 - - 16 مـؤر مـؤرّخ في خ في 3  صــفــر عـام   صــفــر عـام 1433 اHـوافق  اHـوافق 28 ديــســمــبــر ســنـة  ديــســمــبــر ســنـة q2011 يـتــضــمن قــانــون اHــالــيــة لــســنـة q يـتــضــمن قــانــون اHــالــيــة لــســنـة 2012

(استدراك).(استدراك).
ــــــــــــــــــــــــــــــ

اجلريدة الرسمية - العدد 72 الصادر بتاريخ 4 صفر عام 1433 اHوافق 29 ديسمبر سنة 2011.

الصفحة 29 - اHادة 86 - في باب النفقات - اHطة 2 :

- بدال من : - بدال من : "...ال تتجاوز كلفتها مليون دينار (1.000.000 دج)".

- يقرأ : - يقرأ : "...ال تتجاوز كلفتها مائة ألف دينار (100.000 دج)".

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

عن حكومةعن حكومة
اجلمهورية اجلزائريةاجلمهورية اجلزائرية
الد|قراطية الشعبيةالد|قراطية الشعبية

محمد بن مراديمحمد بن مرادي
وزير الصناعةوزير الصناعة

واHؤسسات الصغيرةواHؤسسات الصغيرة
واHتوسطة وترقية االستثمارواHتوسطة وترقية االستثمار

عن حكومة جمهوريةعن حكومة جمهورية
فيتنام االشتراكيةفيتنام االشتراكية
انغويان هونغ كوانانغويان هونغ كوان

وزير البناءوزير البناء
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مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّةمراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة
مـرسوم رئاسي  رقم مـرسوم رئاسي  رقم 12-21 مؤرخ في  مؤرخ في 22 صـفر عام  صـفر عام 1433
اHــوافق اHــوافق 16 يــنــايــر ســنـة  يــنــايــر ســنـة q2012 يــتــضــمن  الــقـــانـــونq يــتــضــمن  الــقـــانـــون
األســاسـي الــنــمــوذجـي لــلـمــؤســســة الـعــســكــريـة ذاتاألســاسـي الــنــمــوذجـي لــلـمــؤســســة الـعــســكــريـة ذات

الطابـع العلمي والتكنولوجـي.الطابـع العلمي والتكنولوجـي.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

qإن رئيس اجلمهورية
qبناء على تقرير وزير الدّفاع الوطني -

- وبــنـــاء عـــلــى الــــدســـتــــورq ال سـيّــمـا اHــادتـان 77
q(1 و2 و8) و125  (الفقرة األولى) منه

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 90-21 اHــــؤرخ في 24
مـــحـــرم عــام 1411 اHــوافق 5 غـــشت  ســـنــة 1990 واHـــتـــعــلق

qباحملاسبة العمومية
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 98-11 اHــــؤرخ في 29
ربــــيع الــــثـــانـي  عـــام 1419 اHــــوافق 22 غــــشت  ســــنـــة 1998
واHتـضمن القـانون التـوجيهي والـبرنامج اخلـماسي حول
q2002 - 1998 الــبـحث الــعــلـمي والــتـطــويــر الـتــكـنــولـوجي

qتممHعدل واHا
- و�قـتـضى األمر رقم 03-07 اHؤرخ في 19 جـمادى
األولى عـام 1424 اHـوافق 19 يــولــيــو ســنـة 2003 واHــتــعـلق

qببراءات االختراع
- و�ـقـتـضى األمـر رقم 06-02 اHـؤرخ في 29 مـحـرم
عــــام 1427 اHــــوافق 28 فــــبــــرايــــر  ســــنـــة 2006 واHــــتــــضـــمن

qWالعسكري Wالقانون األساسي العام للمستخدم
- و�ــــقــــتــــضى اHــــرســــوم  رقم 74-60 اHــــؤرخ في 27
مـــــــحـــــــرم عــــــام 1394 اHــــــوافق 20 فـــــــبـــــــرايـــــــر  ســـــــنــــــة 1974
Wالـشـبيـه WـدنـيHا WـوظـفHـتـضمن إنـشـاء إطار من اHوا
باHوظفW الـعسكريW في وزارة الـدفاع الوطني وحتديد
Wـــطـــبــــقـــة عـــلـى الـــشـــبــــيـــهـــHقــــواعـــد الـــقــــانـــون األســـاسـي ا

qتممHا qWالدائم
- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسي رقم 05-162 اHـؤرخ
في 23 ربـــيع األول عــام 1426 اHــوافق 2 مـــايـــو ســـنــة 2005
الـــذي يـــحـــدد مـــهــام الـــوزيـــر اHـــنـــتــدب لـــدى وزيـــر الـــدفــاع

qالوطني وصالحياته
- و�ــــقــــتــــضى اHـــــرســــوم الــــتــــنــــفــــيــــذي  رقم 243-99
اHــؤرخ في 21 رجب عــام 1420 اHــوافق 31 أكــتـــوبــر ســـنــة
1999 الذي يـحدد تنظـيم وسير الـلجان القـطاعيـة الدائمة

qللبحث العلمي والتطوير التكنولوجي

- و�ــــقــــتــــضى اHـــــرســــوم الــــتــــنــــفــــيــــذي  رقم 131-08
اHؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 اHوافق 3 مايو سنة
qتضمن القانون األساسي اخلاص للباحث الدائمH2008 وا

يرسم  ما يأتي :يرسم  ما يأتي :

اHـــــادة األولى :اHـــــادة األولى : يـــــهـــــدف هــــــذا اHـــــرســـــوم إلـى حتـــــديـــــد
القانون األساسي الـنموذجي اخلاص باHؤسـسة العمومية
ذات الــطــابع الـــعــلــمي والــتــكـــنــولــوجي الــتــابـــعــة لــلــجــيش
الوطني الـشعـبيq التي تـسمّى "اHـؤسسة الـعسـكرية ذات
الـطـابع الـعـلـمي والـتـكـنـولـوجي" وتـدعى في صـلب الـنص

"اHؤسسة".

الفصل األولالفصل األول
أحكام عامـةأحكام عامـة

2 : : اHــؤســســة هــيــئـة عــســكــريــة تــكــلـف بــإجنـاز اHـادة اHـادة 
أهــــداف اجلــــيش الــــوطــــني الــــشــــعـــبـي في مــــجــــال الـــبــــحث

العلمي والتطوير التكنولوجي.

تـتـمـتع اHـؤسسـة بـالـشـخـصـية اHـعـنـويـة واالسـتقالل
اHالي.

اHـادة اHـادة 3 : :  حتــدث اHــؤسـســة الــعـســكـريــة ذات الــطـابع
الـــعــــلـــمي والــــتـــكـــنــــولـــوجيq حــــسب مـــجــــال اخـــتـــصــــاصـــهـــا

وحجمهاq وفق أحد األشكال اآلتـية :
qمعهد بحث -
qمركز بحث -
qوحدة بحث -

- مخبر بحث مستقـل.

اHادة اHادة 4 : :  حتدث اHؤسسةq كما يأتي :
- �ــــوجب مــــرســـوم رئــــاسي عـــنــــدمـــا يــــتـــعــــلق األمـــر

qبناء على اقتراح من وزير الدفاع الوطني qعهد�
- �ــوجب قـرار وزيـر الــدفـاع الـوطــني فـيــمـا يـخص
أشكـال اHؤسسـات األخرىq بنـاء على اقتراح من السلطة

الوصية اHفوضة.

يــقــصـد "بــالــســلــطــة الــوصــيــة اHــفــوضــةبــالــســلــطــة الــوصــيــة اHــفــوضــة" الــتــشــكــيــلــة
الـــعـــضــويـــة لـــلـــجـــيش الـــوطــنـي الـــشــعـــبي الـــتي تـــتـــبـــعـــهــا

اHؤسسة.
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يخضع كل اقتـراح إحداث مؤسسـة إلى رأي اللجنة
الــــقـــــطــــاعــــيــــة الــــدائــــمــــة لــــلـــــبــــحث الــــعــــلـــــمي والــــتــــطــــويــــر

التكنولوجي لوزارة الدفاع الوطني.

حتـــــدد مــــهـــــام اHــــؤســـــســــة ووصـــــايــــتـــــهــــا �ـــــوجب نص
إحداثها.

اHــــادة اHــــادة 5 : :  يــــحـــــدد مــــقـــــر اHــــؤســـــســـــة �ــــوجـب الــــنص
اHـــتـــضــمن إحـــداثـــهــا. و|ـــكن نــقـــله إلـى أي مــكـــان آخــر من
الـــتـــراب الـــوطـــنيq وفـق األشــكـــال نـــفـــســـهـــا الـــتي أحـــدثت

�وجبها.

|كن إقامة اHـؤسسة داخل هيكل عسكري ترتبط به
اHؤسسة ويدعى في صلب النص "وحدة االرتباط".

|ــكن إحـــداث وحــدات مـــلــحـــقــة بـــاHــؤســـســة Hـــرافــقــة
نـشـاطـات الـبـحث الـعـلـمي والـتـطـويـر الـتـكـنـولـوجيq عـند

احلاجة.

6 : :  يـــتـــقـــرر إحـــداث اHـــؤســـســـة اســـتـــنـــادا إلى اHــادة اHــادة 
اHعايير اآلتية :

- الطابع األولوي جملـاالت البحث العلـمي والتطوير
qراد دخولهاHالتكنولوجي ا

- حـــجم واســــتـــمـــراريــــة بـــرامج ومــــشـــاريع الــــبـــحث
qقرر إجنازهاHالعلمي والتطوير التكنولوجي ا

- تـطويـر اHـعارف الـعـلمـيـة والـتقـنـية الـتي لـها وقع
qعلى التحكم في تقنيات وتكنولوجيات الدفاع واألمن

- وجــود الــقــدرات الــعـلــمــيــة والــتــقـنــيــة الــضــروريـة
لتحقيق األهداف احملـددة في مخططات التـطوير للهياكل

الوصية.

اHـادة اHـادة 7 : :  يـتم حلّ اHـؤسـسة عـنـدمـا تـصـبح الـشروط
التي أدت إلى إحداثها غير متوفرة.

ويـــتـم حل اHــــؤســـســــة وفق األشــــكــــال نـــفــــســــهـــا الــــتي
تقررت عند إحداثها.

اHادة اHادة 8 : :  تـخضع اHؤسـسة إلى التـنظيم اHـعمول به
في وزارة الدفاع الوطني وإلى أحكام هذا اHرسوم.

اHـادة اHـادة 9 : :  يـحـدد تـنـظـيم اHـؤسسـة وسـيـرهـا الـداخلي
�وجب قرار من وزير الدفاع الوطني.

اHـادة اHـادة 10 : : |ـكن إحــداث فـروعq عــنـد االقـتــضـاءq لـدى
اHـــؤســـســـة لـــتـــثـــمـــW نـــتــائـج نـــشـــاطــات الـــبـــحـث الــعـــلـــمي

والتطوير التكنولوجي.

و|كن أن تـقوم اHـؤسسة بـكلّ أشكـال الشـراكة التي
تدخل ضمن إطار إجناز مهامها.

تـــوضّح كــيــفـــيــات تــنــفـــيــذ أحــكـــام هــذه اHــادة �ــوجب
قرار من وزير الدفاع الوطني.

اHــــادة اHــــادة 11 : :  يــــتم إعـــــداد بــــرامج ومــــشــــاريـع الــــبــــحث
اHكونـة خملطط أعبـاء اHؤسسـةq طبقـا للتـنظيم اHـعمول به
في وزارة الـدفاع الوطـني وتتم اHوافقـة عليـها �قرر من
رئــــيـس أركــــان اجلــــيش الـــــوطــــني الــــشــــعـــــبي بــــعــــد الــــرأي
اHــطـابق من الـلــجـنـة الـقــطـاعـيـة الـدائــمـة لـلـبــحث الـعـلـمي

والتطوير التكنولوجي لوزارة الدفاع الوطني.

اHادة اHادة 12 : :  تكلف الـلجـنة القـطاعـية الدائـمة لـلبحث
الـعـلمي والـتـطويـر الـتكـنـولوجي لـوزارة الـدفاع الـوطني

بالتشاور مع السلطة الوصيةq �ا يأتي :
- حتديد األهـداف ذات طابع األولويـة وكذا اHشاريع

qعتمدةHا
qالبت في الوسائل الضرورية لتنفيذها -

- الـبـت في كل نـشـاط أو مـبـادرة تـهـدف إلى تـرقـيـة
وتفعـيل وتثمـW البحث الـعلمي والـتطويـر التكـنولوجي
من أجل حتــــقـــيق مــــخـــطـــطــــات تـــطـــويــــر اجلـــيش الــــوطـــني

qالشعبي
- الــــــبـت في كــل اHــــــســـــــائـل اHـــــــتــــــصــــــلــــــــة بــــــاHــــــوارد
الـــبــــشــــريـــــة واHـــاديـــــة واHـــالـــــيــــة وكــــذا تــــلك اHــــتـــعــــلــــقــــة

qؤسسـةHنشآت األساسية والتجهـيزات اخلاصة باHبا
- إبـــــــداء الـــــــرأي قـــــــبـل كل اقــــــــتـــــــراح حتـــــــويـل شـــــــكل

qؤسساتHا
- تقييم النتـائج اHتحصل عليها وكذا مطابقتها مع

األهداف احملددة.

الفصل الثانيالفصل الثاني
مهام اHؤسسة ومخطط أعبائهامهام اHؤسسة ومخطط أعبائها

الفرع األولالفرع األول
مهام اHؤسسةمهام اHؤسسة

اHادة اHادة 13 : :  تضـطـلع اHؤسـسةq طـبـقا لـطبـيـعتـها وفي
إطـار تـنفـيذ مـخـططـات تطـويـر البـحث في مـجال الـدفاع
واألمن اHــوافق عـلـيـهــاq �ـهـمـة إجنــــاز بــرامـج ومـشــاريـع
الــبـحث الــعــلـمي والــتــطــويـــر الـتــكــنـولــوجي في اHــيـادين

التي حددت لها في نصّ إحداثها.

وبـــهــذه الـــصــفـــةq يــمـــكن أن تـكــلف عـلـى اخلـصـوص
�ا يأتي :

- ضــمـان الــتـكــفل بــإجنـاز بــرامج ومـشــاريع الــبـحث
qالعلمي والتطوير التكنولوجي
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- إســنــاد تــنــفــيــذ الــبــرامج واHــشــاريع الــتي تــتــولى
qإلى أي مـؤســسـة مــنـاولـة qكــلـهــا أو جـزء مــنـهــا qتـنــفـيــذهـا
شــــريـــطـــة احلـــصـــول عــــلى تـــرخـــيـص صـــريح مـن الـــســـلـــطـــة

qفوّضةHالوصية ا
- طـــلب مـــســـاهـــمـــة كـــفـــاءات عـــلــمـــيـــة والـــلـــجـــوء إلى
وســـائل تـــقـــنـــيـــة وصـــنــاعـــيـــة خـــارجـــيــة فـي إطـــار الــبـــحث

اHشترك واHناولة.

الفرع الثانيالفرع الثاني
مخطط أعباء اHؤسسةمخطط أعباء اHؤسسة

15 : :  يـتم إعـداد مخـطط أعـباء اHـؤسـسةq طـبـقا اHادة اHادة 
لألهداف اHـعتـمدة بـعنـوان اخملطـطات الـقطـاعيـة  لتـطوير

اجليش الوطني الشعبيq وال سيما عبر :
qبرامج البحث والتطوير -

qبرامج التجهيز -
qبراج التطوير الصناعي -

qبرامج التحديث -
qبرامج الصيانة -
- برامج التكوين.

وزيـادة عـلى ذلكq تـتـمـحـور أولـويـات مـخـطط أعـباء
اHؤسـسة حـول تـلبـية أهـداف تطـويـر مراكـز االهتـمام في
مــجــال الـعــلـوم والــتــكـنــولـوجــيــات لـدى الــسـلــطــة الـوصــيـة
اHـــــفــــــوضـــــة مـن خالل الــــــدراســـــات والـــــبــــــحـــــوث واخلـــــبـــــرة
والتجـارب والتقـييم وإجنـاز النمـاذج التـبيانـية ودراسة

اجلدوى.

الفصل الثالثالفصل الثالث
تنظيم اHؤسسة وسيرهاتنظيم اHؤسسة وسيرها

الفرع األولالفرع األول
تنظيم اHؤسسةتنظيم اHؤسسة

اHــادة اHــادة 16 : :  تــتـــوفــر اHـــؤســســة عـــلى قــدرات بـــشــريــة
qويـتم تنظـيمها qمنـاسبة تتـكون خصـوصا من فرق بحث
حــسب حــجـمــهـا والــشـكل اHــتــخـذ إلحــداثـهــاq في مـديــريـات
ودوائر ومـخابر وورشـات وغيـرها من هيـاكل دعم تقـنية

ومنشآت أساسية ضرورية لتنفيذ نشاطاتها.

يحدد شكل إحـداث اHؤسسة بسـعة برامج ومشاريع
دراسات البحث والتطوير التكنولوجي اHوكلة إليها.

qـؤسـسـة حـسب حـجمـهـا ومـوقـعـهاHـادة 17 : :  |ـكن اHـادة اHا
أن تتوفر على وحدة حماية.

- اHـــــشـــــاركـــــة في عـــــمـــــلـــــيـــــات الـــــتـــــقـــــيـــــيـم واخلـــــبــــرة
والـــتـــصـــديق عـــلى اHـــنـــتـــوجـــات والـــعـــتـــاد والـــتـــجـــهـــيــزات
ومنظـومات األسـلحـةq سواء اHطـورة منـها أو الـتي تكون
في طـــور االســـتــــكـــشـــاف أو االقـــتـــنـــاء قــــصـــد إدخـــالـــهـــا في

qاخلدمة العملياتية

- ضــمـــان يــقـــظــة عــلـــمــيـــة وتــكـــنــولـــوجــيـــة ذات صــلــة
�ــوضــوعـهــا وجــمع الــعــنــاصــر الالزمــة لــتــحــديــد مـشــاريع
qوبرامج جديدة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي

- اHشـاركة في أعـمال الـتـقيـيس وضمـان اجلودة في
qمجاالت اختصاصها

- اHـساهـمة في التـثمـW العـملـياتي لـنتـائج البحث
qفي ميدان العلوم والتكنولوجيات

- تقـد£ اHـسـاعـدة التـقـنـيـة في مـجاالت اخـتـصـاصـها
لـوحـدات اجلــيش الـوطـني الـشــعـبي اHـكـلـفــة بـاحلـفـاظ عـلى
الـقــدرات الـعــمـلــيـاتــيــة لـلــوسـائل الــقـتــالـيــة وكـذلك تــقـد£

qساعدة في أعمال اخلبرة بعد احلوادث والعوارضHا

- الــــتـــشــــجـــيـع عـــلـى اكـــتــــســـاب اHــــعــــارف الـــعــــلـــمــــيـــة
والتـقنية والـتكنـولوجية الـتي تساهم في تـطوير اجليش
qالـــوطـــني الـــشـــعـــبي وحتـــديث جتـــهـــيـــزات الــدفـــاع واألمن

qعارف ونشرهاHوالتحكم في هذه ا

- إعــداد دراســـات ذات صــلـــة �ــجـــاالت اخــتـــصــاصـــهــا
تــكــون تــداعــيــاتـــهــا ذات أهــمــيــة أكــيــدة في مــجــال الــدفــاع

qواألمن

- جـمع ومـعـاجلـة اHعـلـومـات الـعـلـميـة والـتـقـنـية ذات
الـــصــلـــة �ـــوضـــوعــهـــا وضـــمــان حـــفـــظـــهــا ونـــشـــرهــاq طـــبـــقــا

qعمول به في وزارة الدفاع الوطنيHللتنظيم ا

- تــنـفـيـذ بــرامج ومـشـاريـع الـبـحث الـتــابـعـة جملـاالت
qاختصاصاتها

qالقيام بأعمال التكوين ذات الصلة باختصاصها -

- الـقـيام بـدراسات اسـتـكشـافـية تـكون مـرفـقةq عـند
qبإجناز ¬اذج qاالقتضاء

- تــقـد£ خــدمــات ذات صـلــة �ـجــاالت اخــتـصــاصـاتــهـا
لـــصــالح هـــيــئــات وطـــنــيـــة أخــرىq بــعـــد مــوافـــقــة الــســـلــطــة

الوصية.

qـؤسسـة وفي حـدود اختـصاصـاتهاHادة 14 : :  |كن اHادة اHا
طبقا للتنظيم اHعمول به في وزارة الدفاع الوطني :

- إبــــرام كل عــــقـــد أو اتــــفــــاقـــيــــة واحلـــصــــول عــــلى كل
qرخصة أو ترخيص ضروري لتحقيق مسعاها
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الفرع الثانيالفرع الثاني

مجالس اHؤسسةمجالس اHؤسسة

اHــادة اHــادة 18 : :  تــزوّد كـل مــؤســـســةq بـــاســتـــثــنـــاء مــخـــبــر
الـبـحث اHــسـتـقلq �ـجــلس عـلـمي و|ــكن أن تـزوّد �ـجـلس

توجيهي.

حتـدد مـهـام هـذين اجملـلــسـW وتـشـكـيـلــهـمـا وسـيـرهـمـا
�وجب قرار من وزير الدفاع الوطني.

اHــادة اHــادة 19 : :  يـــزوّد مــخــبــر الـــبــحث اHــســتـــقل �ــجــلس
مخبر حتدد مهامه وتشكيله وسيره �وجب نص إحداثه.

الفرع الثالثالفرع الثالث
مدير اHؤسسةمدير اHؤسسة

qحــسب احلــالـــة qــؤســســـةHــادة 20 : :  يــتــولى إدارة اHــادة اHا
مـديـر عـام عندمـا يتعلق األمـر �عهدq ومديـر فيما يخص

أشكال اHؤسسـات األخـرى.

يرأس إدارة اHـؤسـسـةq حسـب حجـمـهاq ضـابط عـمـيد
أو ضابط سام يعqW طبقا للتنظيم اHعمول به.

|ــــكن تـــــعــــيــــW اHـــــديــــر الــــعـــــام أو اHــــديــــر مـن ضــــمن
اHــســتــخــدمــW اHــدنـيــW الــشــبــيــهــW الــذين تــتــوفــر فـيــهم
الـشـروط اHــنـصـوص عـلـيــهـا في الـتـنـظــيم اHـعـمـول به في

وزارة الدفاع الوطني.

يــجب أن تـــكــون لــلــمــديــر الـــعــام أو اHــديــر اHــؤهالت
العلمية والتقنية اHطلوبة.

يعW اHدير العام �رسوم رئاسي.

ويعW اHدير بقرار من وزير الدفاع الوطني.

وتنهى مهامهما حسب األشكال نفسها.

اHـادة اHـادة 21 : :  يـتــمــتع اHــديـر الــعــام أو مــديـر اHــؤســسـة
بكل سلطات اإلدارة والتـسيير و|ارس سلـطته السلمية

.WستخدمHوالتأديبية على جميع ا

وبهذه الصفةq فإنـه :
- |ــثل اHــؤســســـة في كل الــعالقـــات مع الــغــيــر وفي

qدنيةHأعمال احلياة ا
- |ارسq حتت مـسـؤوليـتهq إدارة مـصالح اHـؤسـسة

qوملحقاتها
- يقـوم بتوظـيف اHستـخدمW اHـشتركـW واخلبراء

qعمول بهHطبقا للتنظيم ا qستشارين وفصلهمHا

- يـــتـــولى مـــتــابـــعـــة وتــســـيـــيــر الـــوســـائل الـــبــشـــريــة
qؤسسةHالية في اHادية واHوا

- يوقّع الـصفقـات والعـقود واالتفـاقيات واالتـفاقات
qؤسسة وحلسابهاHباسم ا

ويقــوم بإعـداد :
qالنظام الداخلي للمؤسسة *

qستقبليةHالتقرير السنوي لألنشطة واآلفاق ا *
qالية للمؤسسةHاحلصيلة ا *

qيزانيات التقديرية واألولوياتHا  *
- يــوقّع جــمــيع ســنــدات الــدّفع ويــقــبــلــهــا ويــظــهّــرهـا

qويسددها باالشتراك مع العون احملاسب
- يــوفــر كل اHــنـــتــوجــات واHــواد األولــيــة واخلــدمــات

ذات الصلة بنشاط اHؤسسة.

اHـادة اHـادة 22 : :  |ـكـن الـســلــطـة الــوصــيـة اHــفــوضـةq فــيــمـا
يــخـص اHــعـــهــدq تــبـــعــا حلـــجم مـــخــطط األعـــبــاءq أن تـــقــتــرح

تعيW أمW عامّ Hساعدة اHدير في مهامه.

يحدد تعيـW األمW العامّ ومهامه وصالحياته بقرار
من وزير الدفاع الوطني.

الفرع الرابعالفرع الرابع

التنظيم العلمي للمؤسسةالتنظيم العلمي للمؤسسة

اHـادة اHـادة 23 : :  تـشــتـمل اHـؤســسـة من أجل تـنــفـيـذ اHـهـام
اHــســنــدة إلــيــهــا ووفــقـا حلــجــمــهــاq عــلى مــخــابــر ودوائـر أو

مديريات بحث مهيكلـة في فرق بحث.

اHــــادة اHــــادة 24 : :  فــــريق الـــــبــــحث هــــو الــــكــــيــــان األســــاسي
اHكـلف بتنفـيذ النـشاطات اHوافـقة Hوضـوع بحث يندرج
ضمن إطـار بـرامج  ومـشاريع الـبـحث العـلـمي والتـطـوير

التكنولوجي. ويتشكل من ثالثة (3) باحثW على األقـل.

اHـادة اHـادة 25 : :  يـكــلف اخملـبـر الــعـضـوي لـلــبـحث بـتــنـفـيـذ
أعـمـال تتـعـلق �ـحـور بـحث واحـد أو عدة مـحـاور لـلـبحث
تـكـون تـابـعـة الخـتـصــاص اHـؤسـسـة وتـنـدرج ضـمن بـرامج
ومـــشــاريع الـــبــحث الـــعــلـــمي والــتـــطــويــر الـــتــكـــنــولــوجي.

ويتكون على األقل من فريقW(2)  للبحث.

اHادة اHادة 26 : :  تكلف الـدائرة الـعضـوية للـبحث بـتنـفيذ
برامج ومشاريع البـحث العلمي والتطـوير التكنولوجي
اHـتـعـلـقـة �ـجـال بـحث واحـد أو عـدة مـجـاالت تـكـون تـابـعة
Wــؤســســة. وتـتــكــون من مــخــبــرين عــضــويـHالخـتــصــاص ا

اثنW (2) على األقل وورشات.
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اHــــادة اHــــادة 27 : :  تــــكـــلـف اHـــديــــريــــة الـــعــــضــــويـــة لــــلـــبــــحث
بـاإلشــراف عـلى بــرامج ومـشـاريع الــبـحث وتــقـيـيــمـهـا في
Wـــؤســـســـة. وتـــتــــكـــون من دائـــرتـــHمـــجـــاالت اخـــتـــصــــاص ا

عضويتW اثنتW (2) على األقل.

اHـادة اHـادة 28 : :  تــصـنف الــوظـائف واHــنـاصـب اHـرتــبـطـة
�ــخـــتــلف مــكــونـــات اHــؤســســة �ــوجـب قــرار عــلى أســاس
مـدونــة مـرجـعــيـةq طـبــقـا لــلـتـنــظـيم اHـعــمـول به في وزارة

الدفاع الوطني.

الفرع اخلامسالفرع اخلامس
أشكال التنظيم اخملتلفةأشكال التنظيم اخملتلفة

اHـادة اHـادة 29 : :  تـتـوفر اHـؤسـسـة عـلى مـنـشـآت وورشات
ووسـائل عـلـمــيـة وتـقـنـيـة مالئـمـة لـطـبـيـعـة اHـهـام اHـنـوطـة

بها.

اHادة اHادة 30 : :  معـهد الـبحث مـؤسسـة تتـكون على األقل
من أربع (4) مديريات عضوية.

اHادة اHادة 31 : :  مـركز البـحث مؤسـسة تتـكون على األقل
من ثالث (3) دوائر.

اHادة اHادة 32 : :  وحـدة البـحث مؤسسـة تتـكون على األقل
من ثالثة(3) مخابر عضوية.

اHـادة اHـادة 33 : :  مـخـبـر البـحث اHـسـتـقل مـؤسسـة تـتـكون
على األقل من أربع (4) فرق بحث.

اHادة اHادة 34 : :  |كن اHـؤسسـةq من أجل تـنفـيذ بـرامجـها
ومشاريـعها اHـتعلـقة بالـبحثq بالـتعاون مع هـياكل بحث
Wأخــــرى ومــــؤســـــســــات الـــــتــــعــــلـــــيم والـــــتــــكــــويـن الــــعـــــالــــيــــ
qدنيةHالعسكرية منها وا qومؤسسات القطـاع االقتصادي
أن حتــدث مـخـابـر بـحـث مـخـتـلـطــة أو مـشـتـركـة وورشـات

مشتركة وكذلك فرق بحث مختلطة أو مشتركة.

حتـــدّد كــيـــفـــيــات وضع هـــذه الـــكــيـــانـــات اخملــتـــلـــطــة أو
اHـــشــتــركـــة وكــذلـك كــيـــفــيـــات تــطــبـــيق واســـتــغالل نـــتــائج
وتــداعــيـــات الــنــشـــاطــات الــتـي تــشــتــرك فـي إجنــازهــا عن

طريق التنظيم.
ويـــطــــبق هـــذا الــــنـــوع من الــــتـــعــــاون عـــلى الــــتـــعـــاون

الدوليq طبقا للتنظيم اHعمول به.
الفصل الرابعالفصل الرابع

تسيير مستخدمي اHؤسسةتسيير مستخدمي اHؤسسة
الفرع األولالفرع األول

القدرات البشرية للمؤسسةالقدرات البشرية للمؤسسة

qـؤسـسـة من أجل إجنــاز مـهـامـهـاHـادة 35 : :  تـشـغّـل اHـادة اHا
qWشـبـيـه Wمـدنـيـ Wومـسـتـخـدم Wعـسكـريـ Wمـسـتـخـدمـ

طبقا للتنظيم اHعمول به.

Wمـشـــاركـ Wبـبــاحـثـ Wـؤسـســة أن تـسـتـعـHو|ـكن ا
ومـسـتشــارينq طـبـقـــا لـلتـنـظـــيم اHـعـمـول بــه في وزارة

الدفــاع الـوطني.

اHــادة اHــادة 36 : :  تـــتــوفـــر اHـــؤســـســة عـــلى مـــوارد بـــشـــريــة
Wومن مــســتــخــدمـ Wوخــبـراء دائــمــ Wتـتــكــون من بــاحــثــ
تـــقـــنــــيـــW - إداريــــW لـــدعـم نـــشــــاطـــات الــــبـــحـث واخلـــبـــرة

والتجارب.

WـــــــســـــــتــــــخـــــــدمــــــH37 : :  يـــــــخـــــــضع تـــــــوظـــــــيف ا اHــــــادة اHــــــادة 
الـعسـكـريـW واHـدنيـW الـشـبيـهـW وتـكـوينـهم وتـسـيـيرهم
بــاHـؤســسـة لألحـكــام الـتــنـظـيــمـيـة اHــعـمــول بـهـا في وزارة

الدفاع الوطني.

اHادة اHادة 38 : :  يتم تعيW مسؤولي اHديريات العضوية
ورؤسـاء الدوائر ورؤسـاء اخملابر الـعضويـة ورؤساء فرق
qفـوضةHبنـاء عـلى اقتـراح من السـلـطة الـوصيـة ا qالبـحث

طبقا للتنظيم اHعمول به في وزارة الدفاع الوطني.

39 : :  يـــســـتـــفــــيـــد اHـــســــتـــخـــدمـــون الــــبـــاحـــثـــون اHــادة اHــادة 
الـــعــســـكــريـــون في اHـــؤســـســة من نـــظـــام تــعـــويـــضي خــاص
�ــســتــخـدمـي الـبــحث الــعــلـمـي والـتــطــويــر الـتــكــنــولـوجي

لوزارة الدفاع الوطنيq طبقا للتنظيم اHعمول به.

يـــســــتـــفــــيـــد اHــــســـتــــخـــدمـــون اHــــدنـــيــــون الـــبــــاحـــثـــون
الـشـبـيهـون في اHـؤسـسـةq طبـقـا لـلـتنـظـيم اHـعـمول به من
تــمـــديــد االســـتـــفــادة من اHـــنح والـــتــعـــويـــضــات اHـــمــنـــوحــة

للباحثW الدائمW في القطاع العـام.

الفرع الثانيالفرع الثاني
مناصب العمل والتدرج العلمي مناصب العمل والتدرج العلمي Hستخدمي اHؤسسةHستخدمي اHؤسسة

اHــــادة اHــــادة 40 : :  يــــتـــــقــــلـــــد اHــــســـــتــــخـــــدمــــون الـــــبــــاحـــــثــــون
الــعــســكـــريــون واHــدنــيــون الــشــبــيــهـــون الــعــامــلــون بــشــكل
qفـي إطــار نــشـــاطــاتــهم qـــؤســســةHنــظـــامي عــلى مـــســتــوى ا
qWمــنـاصب عـمـل مـوافـقـة لــرتـبـتــهم وتـخـصــصـهم الـعــلـمـيـ
طـــبــقــا لــلــنــصــوص الــتــنــظــيــمــيــة اHــعــمــول بــهــا في وزارة

الدفاع الوطني.

41 : :  يـــســـتـــفــــيـــد اHـــســــتـــخـــدمـــون الــــبـــاحـــثـــون اHــادة اHــادة 
الــعــســكـــريــون واHــدنــيــون الــشــبــيــهـــون الــعــامــلــون بــشــكل
نظـامي عـلى مسـتوى اHـؤسـسةq بـالتـدرج الـعلـمي اHوافق
لــــشــــهــــادتــــهـم وجتــــربــــتــــهم فـي مــــيــــدان الــــبــــحـث الــــعــــلــــمي
والتطوير التـكنولوجيq وذلك طبقا لـلتنظيم اHعمول به

في وزارة الدفاع الوطني.

42 : :  يـــخــــضع اHـــســــتـــخــــدمـــون الــــتـــقــــنـــيـــون - اHــادة اHــادة 
اإلداريــون لـــدعم نــشـــاطــات الـــبــحث الـــعــلـــمي والــتـــطــويــر
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التكـنولوجي لألحـكام التـنظيـمية اHطـبقة عـلى الوظائف
واHـنــاصب اHـشــغـولــة مـا لم تــرد أحـكــام خـاصـة فـي الـقـرار

اHتضمن إحداث اHؤسسة.

الفصل اخلامسالفصل اخلامس
موارد التخصيص واألحكام اHاليةموارد التخصيص واألحكام اHالية

الفرع األولالفرع األول
تخصيص  اHؤسسةتخصيص  اHؤسسة

اHــادة اHــادة 43 : :  يــحـــدّد الــتـــخــصـــيص األولي لـــلــمـــؤســســة
�ـــوجب الـــنص اHـــتــضـــمن إحـــداثــهـــا. ويــبـــيّن قـــرار وزيــر

الدفاع الوطني العناصر اHكونة له.

|ــكن تـــعــديل الــتـــخــصــيص �ـــوجب قــرار من وزيــر
الدفاع الوطني.

التخصيص غـير قابل للتنـازل وال ينتقل وال يجوز
التصرف فيه.

الفرع الثانيالفرع الثاني
اHوارد اHالية للمؤسسةاHوارد اHالية للمؤسسة

اHادة اHادة 44 : :  تشتمل ميزانية اHؤسسة على ما يأتي :

في باب اإليـرادات :في باب اإليـرادات :
- االعــــتــــمــــادات الـــــســــنــــويــــة اخلــــاصــــة بــــالــــتــــجــــهــــيــــز
والـتسييـر اHمنوحة فـي إطار مخططـات وبرامج البحث
اخلاصـة بالـدفاعq وفقـا  لإلجراءات اHـعمـول بها في وزارة

qالدفاع الوطني
qتمويل برامج ومشاريع البحث والتطوير -

- االعــتــمـــادات واإلعــانــات الــتي قــد تـــمــنح بــعــنــوان
qالتعاون من أجل تمويل دراسات أو مشاريع تطوير

- اخلــــدمـــــات اHــــقــــدمـــــة وعــــقــــود الـــــبــــحـث أو اخلــــبــــرة
qوالتجارب

qمداخيل النشريات واإلبداع وبراءات االختراع -
- الهبات والوصايا.

في باب النفقات :في باب النفقات :
qنفقات التسيير -

qنفقات التجهيزات واالستثمار -
- نفقات أخرى ضرورية لتحقيق مهامها.

اHــــادة اHــــادة 45 : :  بــــغض الــــنـــظــــر عن الــــتـــنــــظـــيـم اHـــتــــعـــلق
بتـسيـيـر اHيـزانيـة واHالـيـة اHعـمول به في وزارة الـدفاع

الـــوطـــنيq تــــخـــضع اHـــؤســـســـة إلـى الـــقـــواعـــد اHـــكـــيـــفـــة مع
خصوصية مهـامها وال سيما منهـا ميزانية الدولة ومسك
مـحـاسبـة مـطـابـقـة لـلنـظـام احملـاسـبي اHـالي وكـذا اHـراقـبة

اHالية البعدية.

اHـادة اHـادة 46 : :  يـعــيّن مـحـافظ حــسـابـات لـلــتـصـديق عـلى
احلسابات فيما يخص اHعهد.

اHـادة اHـادة 47 : :  تــوافق الــســلــطــة الـوصــيــة اHــفــوضـة عــلى
مــيـزانــيـتـي الـتــسـيــيـر والــتــجـهــيـز لــلـمــؤســسـة وكــذا عـلى
تـقـاريـر الــنـشـاطـات اHـتـعــلـقــة بـهـمـا. وتــأتي هـذه اHـوافـقـة
qـتـوفــرة عـلى مـجـلس تـوجـيـهيHـؤسـسـات اHفـيــمـا يـخص ا

بعد الرأي اHطابق من هذا اجمللس.

اHادة اHادة 48 : :  تخـضع اHؤسـسة خملـتـلف أشكـال اHراقـبة
الــــتـي تــــمــــارســــهـــــا األجــــهــــزة اHــــؤهــــلـــــة في وزارة الــــدفــــاع

الوطني.

الفصل السادسالفصل السادس
أحكام ختاميةأحكام ختامية

49 : :  يـــــــتــــــعــــــيّن عـــــــلى مــــــؤســــــســـــــات الــــــبــــــحث اHـــــادة اHـــــادة 
والــتــطـــويــر الــتــابــعــة لــهــيــاكل اجلــيـش الــوطــني الــشــعــبي
االمـتـثال ألحـكـام هـذا اHرسـوم في أجل سـنـتW (2) ابـتداء

من تاريخ توقيعه.

اHادة اHادة 50 : : ينشر هـذا اHرسوم في اجلريـدة الرّسميّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الد|قراطيّة الشّعبيّة

حـــرّر بـــاجلـــزائـــر في 22 صـــفـــر عـــام 1433 اHــوافق 16
يناير سنة 2012.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة
ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

مرسـوم تنـفيذي رقم مرسـوم تنـفيذي رقم 12-16 مؤر مؤرّخ في خ في 15 صـفر عام  صـفر عام 1433
اHـوافـق اHـوافـق 9 يـنـايــر سـنـة  يـنـايــر سـنـة q2012 يــؤسس حـمـايــة مـطـارq يــؤسس حـمـايــة مـطـار

جيجل - فرحات عباس ويحدد محيطه.جيجل - فرحات عباس ويحدد محيطه.
ــــــــــــــــــــــــــ

qإنّ الوزير األول
- بـــنــاء عـــلى تـــقــريـــر وزيـــر الــداخـــلـــيــة واجلـــمـــاعــات

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

q(الفقرة 2) منه
- و�قـتـضى األمر رقم 66 -156 اHؤرخ في 18 صـفر
عـام 1386 اHـوافق 8 يـونـيــو سـنـة 1966 واHـتـضــمن قـانـون

qتممHعدل واHا qالعقوبات
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- و�ــــــقـــــتـــــضى الــــــقـــــانـــــون رقم 84-09 اHـــــؤرخ في 2
جـــمـــادى األولى عـــام 1404 اHــــوافق 4 فـــبـــرايـــر ســـنـــة 1984

qتعلق بالتنظيم اإلقليمي للبالدHوا
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 90-09 اHــــؤرخ في 12
رمــضــان عـام 1410 اHـوافق 7 أبــريل ســنـة 1990 واHــتــعـلق

qتممHا qبالوالية
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 90-29 اHــــؤرخ في 14
جـمـادى األولى عام 1411 اHـوافق أول ديـسمـبـر سـنة 1990

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

qتممHعدل واHا qتضمن قانون األمالك الوطنيةHوا
- و�ــقــتــضى األمــر رقم 95-24 اHــؤرخ في 30 ربــيع
الثاني عام 1416 اHوافق 25 سبـتمبر سنة 1995 واHتعلق

qبحماية األمالك العمومية وأمن األشخاص فيها
- و�قـتضى الـقانون رقم 98-06 اHؤرخ في 3 ربيع
األول عـام 1419 اHـوافق 27 يـونـيـو سـنـة 1998 الــذي يـحـدد
qتممHعدل واHا qدنيHتعلقة بالطيران اHالقواعد العامة ا
- و�ـقــتـضـى الـقــانـون رقم 04-20 اHـؤرخ في 13 ذي
القـعدة عام 1425 اHوافق 25 ديسـمبـر سنة 2004 واHـتعلق
بــالــوقــايــة من األخــطــار الــكــبــرى وتــســيــيــر الــكــوارث في

qستدامةHإطار التنمية ا
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 11-10 اHــــؤرخ في 20
رجب عــام 1432 اHــوافق 22 يـــونــيــو ســنــة 2011 واHــتــعــلق

 qبالبلدية
- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســـرم رقم 83-373 اHــــؤرخ في 15
شعـبـان عام 1403 اHـوافق 28 مايـو سـنة 1983 الـذي يـحدد
سـلـطـات الـوالي في مـيـدان األمن واحملـافـظـة عـلى الـنـظـام

 qالعام
- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســـرم رقم 84-105 اHــــؤرخ في 11
شـعــبــان عـام 1404 اHــوافق 12 مـايــو ســنـة 1984 واHــتــعـلق

qنشآت والهياكل األساسيةHبتأسيس محيط حلماية ا
- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســـرم رقم 84-385 اHــــؤرخ في 29
ربيع األول عام 1405 اHوافق 22 ديسمبر سنة 1984 الذي
يـحـدد الـتـدابـيـر اخملـصـصـة حلمـايـة الـتـركـيـبـات واHـنـشآت

qوالوسائل
- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســـرم رقم 84-386 اHــــؤرخ في 29
ربـــيع األول عـــام 1405 اHــــوافق 22 ديـــســــمـــبــــر ســـنـــة 1984
واHــتـضــمن إحــداث الـلــجــنـة الــوطــنـيــة لــتـصــنــيف الــنـقط

qاحلساسة وحتديد مهامها

- و�قـتضى اHـرسرم رقم 87-175 اHؤرخ في 16 ذي
احلــجـة عـام 1407 اHـوافق 11 غــشت سـنـة 1987 واHــتـضـمن
qطارية في قسنطينةHصالح اHإنشاء مؤسسة لتسيير ا
- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسي رقم 10-149 اHـؤرخ
في 14 جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1431 اHــوافق 28 مــايــو ســنــة

qأعضاء احلكومة Wتضمن تعيH2010 وا

- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 94-50 اHـؤرخ
في 16 رمــضــان عـام 1414 اHـوافق 26 فــبـرايــر ســنـة 1994
واHتـضمن إحداث الـلجنـة الوطنـية ألمن الطـيران اHدني

qتمّمHا qطاراتHوجلان أمن ا
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 95-192 اHؤرخ
في 12 صــــفــــر عــــام 1416 اHــــوافق 10 يـــــولــــيـــــو ســــنــــة 1995

qطارHيناء أو اHتضمن إنشاء محافظة أمن اHوا
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 95-254 اHؤرخ
في 29 ربـيع األول عـام 1416 اHـوافق 26 غـشت سـنة 1995

qتضمن تغيير تسمية مطار جيجل اجلهويHوا
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 96-158 اHؤرخ
في 16 ذي احلــــجــــة عـــام 1416 اHــــوافق 4 مـــايــــو ســـنـــة 1996
الـــذي يـــحـــدد شـــروط تـــطـــبـــيق أحـــكـــام األمن الـــداخـــلي في
اHـؤســسـة اHــنـصــوص عـلــيـهــا في األمـر رقم 95-24 اHـؤرخ
في 30 ربـيع الـثـانـي عام 1416 اHـوافق 25 سـبـتـمـبـر سـنة
1995 واHــــتـــــعـــــلـق بـــــحــــمـــــايـــــة األمـالك الـــــعــــمـــــومـــــيـــــة وأمن

qاألشخاص فيها
- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 02-88 اHـؤرخ
في 18 ذي احلـــجـــة عــام 1422 اHــوافق 2 مـــارس ســـنــة 2002

qتعلق بارتفاقات الطيرانHوا
 qوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اHــــاداHــــادّة األولى : ة األولى :  يــــهـــدف هــــذا اHـــرســــوم إلى تــــأســـيس
مــحـــيط حــمـــايــة مــطـــار جــيــجـل - فــرحــات عـــبــاس وضــبط
حدوده وحتـديد قـواعد األمن والـسالمـة اHطـبقـة داخل هذه

اHساحة. 

اHـاداHـادّة ة 2 : : تـبـW حـدود مـحـيط حـمـايـة مـطـار جيـجل -
فـــرحــات عـــبــاسq كـــمــا هي مـــحــددة فـــي اHــادتــW 2 و3 من
اHـرسوم رقــم 84-105 اHــؤرخ فــي 11 شـعـبــان عــام 1404
qـــــــــذكــــــــــور أعــالهHـــــــــوافــق 12 مــــــــايــــــــــو ســـــــــنــــــــــة 1984 واHا
بالشريط األحمـــر في اخملطط اHلحق بأصل هذا اHرسوم.

حتدد اإلحداثيات اجلغـرافية اHتعلقة �حيط احلماية
كما يأتي :
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خط العرضخط العرض خط الطولخط الطول

اإلحداثيات اجلغرافيةاإلحداثيات اجلغرافية اHوقعاHوقع رقم اHعالمرقم اHعالم

محطة حرارية
أشواط
أشواط
تالتة
تالتة
تالتة

أوالد صالح
منطقة صناعية
منطقة صناعية

قندولة
وادي جن جن
وادي جن جن
وادي جن جن

محطة حرارية
محطة حرارية
محطة حرارية

اHعلم 1
اHعلم 2
اHعلم 3
اHعلم 4
اHعلم 5
اHعلم 6
اHعلم 7
اHعلم 8
اHعلم 9

اHعلم 10
اHعلم 11
اHعلم 12
اHعلم 13
اHعلم 14
اHعلم 15
اHعلم 16

شمال "11'36°49 
شمال "39'36°48 
شمال "22'36°48 
شمال "49'36°47 
شمال "45'36°47 
شمال "12'36°47 
شمال "50'36°46 
شمال "19'36°46 
شمال "12'36°46 
شمال "11'36°46 
شمال "44'36°46 
شمال "58'36°46 
شمال "21'36°48 
شمال "5'36°49 
شمال "7'36°49 
شمال "8'36°49 

شرق "27'5°52 
شرق "34'5°52 
شرق "44'5°52 
شرق "59'5°52 
شرق "0'5°53 
شرق "7'5°53 
شرق "3'5°53 
شرق "2'5°53 
شرق "32'5°52 
شرق "10'5°52 
شرق "16'5°52 
شرق "15'5°52 
شرق "59'5°51 
شرق "47'5°51 
شرق "27'5°51 
شرق "11'5°52 

اHــــاداHــــادّة ة 3 : : يــــتـــولـى والي واليـــة جــــيـــجـل حـــمــــايـــة هـــذا
احمليط طبقا للقوانW والتنظيمات اHعمول بها.

تـتم استـشارة الـسلـطة اHـكلـفة بأمـن مطار جـيجل -
فـرحـات عـبــاس بـشـأن كل مــسـألـة تــرتـبط بـتــأمـW مـحـيط

احلماية.

اHــاداHــادّة ة 4 : : يـــتم إعـــداد مـــخـــطط أمن مـــحـــيـط احلـــمـــايــة
حتت إشراف الوالـيq بالتـشاور مع الـسلـطة اHـكلـفة بأمن

اHطار واHصالح اHعنية.

اHاداHادّة  ة  5 : : |ـنع داخل محـيط حمـايـة اHطـار كل إجناز
أو بناء جديد أو منشأة جديدة دائمة أو مؤقتة.

غير أنه |ـكن أن يرخص طـبقـا للـتشـريع والتـنظيم
اHـعمول بهماq إجنـاز البنايات اHـوجهة لتلبـية احتياجات
توسـعة  اHطار وتـسييـره وغيرهـا من اHنشـآت األساسية
ذات اHـنــفـعـة الـعـامـة بــعـد أخـذ رأي الـسـلـطــة اHـكـلـفـة بـأمن

اHطار.

اHــــاداHــــادّة ة 6 : :  |ــــكن أن يــــكـــون  كـل بـــنــــاء أو مـــنــــشـــأة أو
نـــشـــاط يـــقع داخل مـــحـــيط احلـــمـــايــة  مـن شــأنـه أن يــشـــكل

عائـقا أو خـطرا عـلى سالمة وأمن مـطار جـيجل - فـرحات
عـبـاس  مـحل حتـويل أو تغـيـيـر لـلـمـوقع أو تـعـديل أو هدم

طبقا للتشريع والتنظيم اHعمول بهما.

يستفيـد أصحاب األمالك وأصحاب احلقـوق العينية
اآلخـــرون اHـــعـــنــــيـــون من تـــعــــويـــضـــات طـــبـــقـــا لــــلـــتـــشـــريع

والتنظيم اHعمول بهما.

اHــــاداHــــادّة ة 7 : : يــــجب هــــدم الـــبــــنــــايـــات غــــيــــر الـــشــــرعــــيـــة
واHساكن الهشة اHبنية داخل محيط احلماية.

اHاداHادّة ة 8 : : تمنع داخل مـحيط احلماية كل أنواع غرس
األشــــجــــار وزرع احلــــبــــوب أو أي نــــوع آخــــر مـن الــــزراعـــة
|كن أن يشكل خطرا على مطار جيجل - فرحات عباس.

|ـكن أن تــوضح كــيـفــيـات تــطـبــيق أحــكـام هــذه اHـادة
عـند احلاجة بقـرار مشترك بـW الوزير اHكلف بـالداخلية
واجلــمــاعـــات احملــلــيــة والـــوزيــر اHــكـــلف بــالــنـــقل والــوزيــر

اHكلف بالفالحة.
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اHــــاداHــــادّة ة 9 : : دون اHـــــســــاس بـــــاألحـــــكــــام الـــــتــــشـــــريــــعـــــيــــة
والـتـنـظـيـمـيـة اHـتـعــلـقـة بـالـتـهـيـئـة والـتـعـمـيـرq يـجب عـلى
الـــســـلـــطــة اإلداريـــة اخملـــتـــصـــة أن تـــســـتــقـي الـــرأي اHــســـبق
لــلــســلــطــة اHــكــلــفــة بـــأمن مــطــار جــيــجل - فــرحــات عــبــاس
بـخصوص أي طلب لـلترخيص بـإجناز أو تهيـئة أو تعديل

 للبنايات أو للمنشآت الواقعة داخل محيط احلماية.

10 : : |ــــكن أن |ــــنع داخل اHــــنـــاطق احلــــســـاســـة اHــاداHــادّة ة 
الواقعة في محيط احلماية :

- وضع جتـهـيــزات االتـصـاالت الـسـلـكـيـة والالسـلـكـيـة
qواللوحات اإلشهارية أو أي جتهيز حضري آخر

qالقيام بإيداع أي شيء على مسالك الطرقات -

-  ـارسـة أي نـشاط |ـثل تـهـديـدا علـى أمن وسالمة
مطار جيجل - فرحات عباس.

يــقــصــد بــاHــنــطـــقــة احلــســاســة كل فــضــاء |ــثل نــظــرا
Hـوقـعه أو لـطـبيـعـة الـنـشـاطـات الـتي تـمـارس فـيه أهـمـية

خاصة ألمن وسالمة مطار جيجل - فرحات عباس.

تــضـــبط حـــدود اHـــنــاطـق احلــســـاســـة بــقـــرار من والي
واليـة جـيـجل بـالـتـشـاور مـع الـسلـطـة اHـكـلـفـة بـأمـن اHـطار

واHصالح األمنية.

اHـاداHـادّة ة 11 : : يـخـضع التـنـقل داخل احلـمايـة إلى تـنـظيم
تـعــده الـســلـطــة اإلداريـة اخملــتـصــة بـالــتـشــاور مع الـســلـطـة

اHكلفة بأمن اHطار.

اHـاداHـادّة ة 12 : : تـخـضع كل صـفـقـة أو وضع أمـالك عـقـارية
حتت تـصرف الغيرq مـهما كانت طـبيعتـها والواقعة داخل
محيط احلماية للتصريح اHسبق من قبل صاحب اHلك أو
وكـيـله لـدى اHصـالح األمـنـيـة اخملتـصـة إقـلـيمـيـا الـتي تـعلم

السلطة اHكلفة بأمن اHطار بذلك.

13 : : تــتــكــفل مــيــزانــيـة الــدولــة من خـالل واليـة اHـاداHـادّة ة 
جـــيــجـل بــالـــنــفـــقـــات اHــرتـــبــطـــة بـــعــمـــلــيـــات ضـــبط احلــدود
واإلشـارة واإلنــارة واحلـراسـة والــتـفـتــيش واHـراقــبـة عـلى

مستوى محيط احلماية.

اHـاداHـادّة ة 14 : : يــعـرّض عــدم احـتــرام أحـكــام هـذا اHــرسـوم
لــلــعــقــوبــات اHــنــصـوص عــلــيــهــا في الــتــشــريـع والـتــنــظــيم

اHعمول بهما.

qعـنـد احلـاجـة qـرســومHـادّة ة 15 : : تـوضح أحــكـام هـذا اHـاداHا
بـقرار مشترك بـW الوزير اHكـلف بالداخلـية واجلماعات

.WعنيHاحمللية والوزير أو الوزراء ا

اHاداHادّة ة 16 :  : ينشر هـذا اHرسوم في اجلريـدة الرّسميّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ|قراطيّة الشّعبيّة.

حــــرّر بــــاجلــــزائــــر في 15 صــــفــــر عــــام 1433 اHــــوافق 9
يناير سنة 2012.

أحمد أويحيىأحمد أويحيى
ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

مرسـوم تنـفيذي رقم مرسـوم تنـفيذي رقم 12-17 مؤرخ في  مؤرخ في 15 صـفر عام  صـفر عام 1433
اHوافق اHوافق 9 ينـاير سنة  ينـاير سنة q2012 يعــدل ويـتـمم اHـرسـومq يعــدل ويـتـمم اHـرسـوم
جــــمـــادى الــــتـــنـــــفـــــيــــذي رقم الــــتـــنـــــفـــــيــــذي رقم 06- - 239 اHـــــؤرخ فـي  اHـــــؤرخ فـي 8 جــــمـــادى 
الـــثــانــيــة عـــام الـــثــانــيــة عـــام 1427 اHـــوافق  اHـــوافق 4 يــــولــيـــو ســنــــة  يــــولــيـــو ســنــــة 2006
الــذي يـحــدد كـيـفـيات تـسـيــيـر حـســاب الـتـخـصيصالــذي يـحــدد كـيـفـيات تـسـيــيـر حـســاب الـتـخـصيص
اخلـــــاص رقم اخلـــــاص رقم 123-302  الـــــذي عــــنــــوانه "الــــصــــنــــدوق  الـــــذي عــــنــــوانه "الــــصــــنــــدوق

الوطني للتراث الثقافي".الوطني للتراث الثقافي".
ــــــــــــــــــــــــــــــ

qإنّ الوزير األول
- بـنـاء عـلى الـتـقـريـر اHـشـتـرك بـW وزيـرة الـثـقـافـة

qاليةHووزير ا
- وبـناء على الـدّستـورq ال سيّمـا اHادّتان 85-3 و125

q( الفقرة 2) منه
- و�قتضى القانون رقم 84-17 اHؤرخ في 8 شوال
Wـتـعـلق بـقـوانـHـوافق 7 يـولـيــو سـنـة 1984 واHعـام 1404 ا

qتممHعدل واHا qاليةHا
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 90-21 اHــــؤرخ في 24
مــحــرم عــام 1411 اHــوافق 15 غــشت ســنــة 1990 واHــتــعــلق

qتممHعدل واHا qباحملاسبة العمومية
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 98-04 اHــــؤرخ في 20
صــفــر عــام 1419 اHــوافق 15 يـــونــيــو ســنــة 1998 واHــتــعــلق

qبحماية التراث الثقافي
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 99-11 اHــــؤرخ في 15
رمـــــضـــــان عـــــام 1420 اHـــــوافق 23 ديـــــســـــمـــــبـــــر ســـــنــــة 1999
واHــتـضـمن قــانـون اHــالـيـة لــسـنـة q2000 ال سـيــمـا اHـادة 89

qمنه
- و�ـقــتـضـى الـقــانـون رقم 05-16 اHـؤرخ في 29 ذي
الـــــقـــــعـــــدة عـــــام 1426 اHـــــوافق 31 ديــــــســـــمـــــبــــــر ســـــنـــــة 2005
واHــتـضـمن قــانـون اHــالـيـة لــسـنـة q2006 ال سـيــمـا اHـادة 69

qتممةHعدلة واHا qمنه
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 10-13 اHــــؤرخ في 23
مــــــحــــــرم عــــــام 1432 اHــــــوافق 29 ديــــــســــــمــــــبــــــر ســــــنــــــة 2010
واHــتـضـمن قــانـون اHــالـيـة لــسـنـة q2011 ال سـيــمـا اHـادة 74

qمنه
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- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 11-11 اHــــؤرخ في 16
شعـبان عام 1432 اHوافق 18 يولـيو سنة 2011 واHـتضمن
قــانـون اHــالـيـة الــتـكـمــيـلي لــسـنـة q2011 ال سـيــمـا اHـادة 48

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

 qأعضاء احلكومـة Wتضمن تعيHمايو سنة 2010 وا
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 06-239 اHؤرخ
في 8 جــمـــادى الــثــانــيــة عــام 1427 اHــوافق 4 يـــولــيــو ســنــة
2006 الـذي يــحــدد كـيــفـيــات تــسـيــيــر حـســاب الـتــخــصـيص

اخلــاص رقم 123-302 الــذي عــنــوانه "الــصــنــدوق الــوطــني
q"للتراث الثقافي

qوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم  ما يأتي :يرسم  ما يأتي :

اHـاداHـادّة األولى :ة األولى : تـطبـيـقا ألحـكـام اHادة 69 من الـقانون
رقم 05-16 اHـؤرخ في 29 ذي القـعـدة عام 1426 اHـوافق 31
q2006 ـالية لـسنةHـتضمن قـانون اHديسـمبر سنة 2005 وا
اHــعـدلــة واHــتـمــمــةq يـعــدل ويـتــمم هــذا اHــرسـوم اHــرســـوم
الـتـنـفـيـذي رقم 06-239 اHـؤرخ في 8 جـمـادى الثـانـيـة عام
1427 اHــوافق 4 يـــولــيــو ســنــة 2006 الــذي يـــحــدد كــيــفــيــات

تـســيـيــر حـســـاب الـتــخـصــيص اخلـاص رقم 123-302 الـذي
عنوانه "الصندوق الوطني للتراث الثقافي" .

اHـــــــاداHـــــــادّة ة 2 :   :  تـــــــعــــــدل وتــــــتـــــــمم اHــــــادة 3 مـن اHــــــرســـــوم
الـتـنـفـيـذي رقم 06-239 اHـؤرخ في 8 جـمـادى الـثـانـيـة عام
1427 اHـوافق 4 يـولـيـو سـنـة 2006 واHـذكـور أعالهq وحترر

كما يأتي :

"اHـادّة 3 : يقيد في هذا احلساب :

في باب اإليرادات :في باب اإليرادات :
............... (بدون تغيير).....................

في باب النفقات :في باب النفقات :
- اHصاريف اHـدفوعة بعـنوان الدراسات .............

q(بدون تغيير)
- تمويل الدراسات واخلبرات ............................

q(بدون تغيير)
- اقتناء األمالك الـثقافيـة اHنقولة ......................

q(بدون تغيير)
- اHصاريف اHـدفوعة بعـنوان  ارسة حق ...........

q(بدون تغيير)
- اHصاريف اHـدفوعة قـصد إجناز .......................

q(بدون تغيير)

q(بدون تغيير) ...............تمويل أنشطة الدعاية -
- االقـتـنـاء بـالتـراضي Hـمـتـلـكـــات ثقـافـيـــة عـقـــارية
تــابــعـــة لــلــمــلــكـــيــــة اخلــاصــةq طــبـــقــــا ألحــكــــام اHــــادة 5 من
الـقانون رقم 98-04 اHؤرخ في 20 صـفر عام 1419 اHوافق
qـتـعلق بـحـمايـة الـتراث الـثـقافيH15 يونـيو سـنة 1998 وا

q1983 الية لسنةHواد 150 إلى 161 من قانون اHوأحكام ا
- الــــتـــعــــويـض اHــــرتــــبط بــــعــــمــــلــــيــــات نــــزع مــــلــــكــــيـــة
اHـمتـلكـات الـثقـافـية الـعقـاريـةq طبـقـا ألحكـام اHواد 5 و 46
و47 من القانون رقم 98-04 اHؤرخ في 20 صفر عام 1419
اHـوافق 15 يـونـيــو سـنـة 1998 واHـتــعـلق بــحـمـايــة الـتـراث
الثقافي والتشـريع اHتعلق بعمليات نزع اHلكية من أجل

qنفعة العموميةHا
- تمويل كل الـعمـليات اHـتعلـقة بـاإلعانات اHـباشرة
Wـتعـلقـة بحـفظ وحـمايـة وتـرقيـة وتثـمHـباشـرة اHوغـير ا
الـتـراث الـثـقـافي اHـادي وغـيـر اHـاديq طـبـقـا لـلـقانـون رقم
98-04 اHــؤرخ في 20 صــفــر عــام 1419 اHــوافق 15 يــونــيــو

qتعلق بحماية التراث الثقافيHسنة 1998 وا
qـمـتـلـكـات الـثـقـافـيةHـكـتـشف اH ـمـنـوحـةHـكـافـأة اHا -
طـبـقا ألحـكـام اHادة 77 من الـقـانون رقم 98-04 اHـؤرخ في
20 صـفـر عام 1419 اHـوافق 15 يـونـيـو سـنة 1998 واHـتـعلق

qبحماية التراث الثقافي
- مـخصصات لـلمؤسـسات حتت الوصـاية �قرر من
الــوزيــر اHــكـــلف بــالــثـــقــافــة بـــعــنــوان الــنـــفــقــات اHـــتــصــلــة
بـالـعـمـليـات اHـعـهودة إلـيـهـا طـبقـا لـدفـتـر الشـروط الـعـامة

اHلحق بهذا اHرسوم.

حتدد قائمة ....................( الباقي بدون تغيير)".

اHـاداHـادّة ة 3 :  :  ينشر هـذا اHرسوم في اجلريـدة الرّسميّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ|قراطيّة الشّعبيّة.

حــــرّر بــــاجلــــزائــــر في 15 صــــفــــر عــــام 1433 اHــــوافق 9
يناير سنة 2012.

أحمد أويحيىأحمد أويحيى
ــــــــــــــــــــــــــــــ

اHلحقاHلحق

دفتر الشروط العامة الذي يحدد مسؤوليات وحقوقدفتر الشروط العامة الذي يحدد مسؤوليات وحقوق
وواجبات وزارة الثقافة واHؤسسات حتت الوصايةوواجبات وزارة الثقافة واHؤسسات حتت الوصاية

اHستفيدة من مخصص إلجناز العمليات اHعهودة إليهااHستفيدة من مخصص إلجناز العمليات اHعهودة إليها

اHـاداHـادّة األولى :ة األولى : تـطبـيـقا ألحـكـام اHادة 74 من الـقانون
رقم 10-13 اHـــــؤرخ في 23 مـــــحـــــرم عـــــام 1432 اHـــــوافق 29



19 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 07 21 ربيع األول عام   ربيع األول عام  1433 هـ هـ
14 فبراير  سنة   فبراير  سنة  2012 م م

ديسـمبر سنة 2010  واHذكور أعالهq يـحدد دفتر الشروط
هــذا مـــســؤولـــيــات وحــقـــوق والــتـــزامــات  وزارة الــثـــقــافــة
واHـؤســسـات حتـت الـوصــايـة اHــسـتــفــيـدة من مــخـصــصـات
إلجنــاز الـعــمــلــيــات اHـعــهــودة إلــيــهـاq خــارج مــخــطط أعــبـاء

اHؤسسة.

2 :   :  تـــمــــنح اخملـــصــــصـــات لـــلـــمــــؤســـســـات حتت اHـــاداHـــادّة ة 
الــوصـايـة �ـقـرر من وزيــر الـثـقـافـــةq إلجنــاز كل عـمـلـيـات
صيـانة وحفـظ وحمايـة وترميم وإعـادة تأهـيل واستصالح
اHـمــتـلــكــات الـثــقـافــيــة الـعــقـاريــة واHـنــقــولـة وكــذا صـيــانـة

وحفظ وحماية اHمتلكات الثقافية غير اHادية.

تتمثل هذه العملياتq على اخلصوصq فيما يأتي :
- الــدراسـات اHــسـبــقــة لـكل الــتـدخـالت الـتي مــحـلــهـا

qمتلكات الثقافيةHا
- اخلـبــرات الـضــروريـة حلــفظ اHـمــتـلــكـات الــثـقــافـيـة

qوتثمينها
- أشـــغــــال الـــتـــرمـــيـم و/أو إعـــادة تـــأهــــيل واألشـــغـــال

qاالستعجالية
qمتلكات الثقافيةHا Wحماية وتأم -

- األعــــمـــال الــــتــــحـــســــيــــســـيــــة حـــول قــــيــــمـــة الــــتـــراث
qالثقافي

qأعمال التنقيب والسبر األثرية -
qنقولة والعقاريةHمتلكات الثقافية اHاقتناء ا -
qادية وحفظهاHمتلكات الثقافية غير اHحماية ا -

q لكيةHتعلقة بعمليات نزع اHالتعويضات ا -
qاديةHمتلكات الثقافية اHإجناز عملية جرد ا -

- تزويد بنك اHعطـيات اخلاص باHمتلكات الثقافية
غير اHادية.

حتدد قـائمـة اHؤسـسات حتت وصـاية وزارة الـثقـافة
التي |كنهـا االستفادة من اخملصـصاتq بقرار من الوزير

اHكلف بالثقافة.

3 :   :  يـــــحـــــدد مـــــقـــــرر وزيـــــر الـــــثــــقـــــافـــــة مـــــبـــــلغ اHـــــاداHـــــادّة ة 
اخملــصـــصــات وطــبـــيــعــة الـــعــمــلـــيــة الــواجب إجنـــازهــا وكــذا
اHـؤسـسـة حتت الــوصـايـة اHـسـتــفـيـدة وكـذا مـبــلغ تـكـالـيف
تـسـيـيـر الــعـمـلـيــة اHـعـهـودة الـذي ال |ــكن أن يـتـعـدى 10 %

من قيمة اخملصص.

اHـــــاداHـــــادّة ة 4 :   :  يــــجـب عــــلـى اHــــؤســـــســــة حتـت الــــوصـــــايــــة
اHستـفيـدة من اخملصصـاتq السـهر على اسـتعـمال األموال

اHدفوعة إلجناز العملية اHعهودة دون سواها.

اHـــــاداHـــــادّة ة 5 :   :  يــــجـب عــــلـى اHــــؤســـــســــة حتـت الــــوصـــــايــــة
اHـــســــتـــفـــيــــدة من اخملـــصــــصـــاتq الـــســــهـــر عـــلـى أن تـــخـــضع

كيفيات استعمال اخملصصات Hصادقة وزارة الثقافة.

اHـاداHـادّة ة 6 :   :  تلـتزم اHـؤسسة حتت الـوصايـة اHستـفيدة
من اخملــصــصــات  بــتــقـد£ تــقــريــر مــعــنــوي ومـالـي لـوزارة

الثقافةq خالل كل مراحل إجناز العملية.

اHـــــاداHـــــادّة ة 7 :   :  يــــجـب عــــلـى اHــــؤســـــســــة حتـت الــــوصـــــايــــة
اHسـتفـيدة من اخملصـصاتq أن حتـصل على مـوافقة وزارة
الثقافة عن كل تـعديل |كن أن |س العملية التي منحت

من أجلها اخملصصات.

Wاتــفــاقــيــة مــا بـ q8 :   :  تــبــرم لــكل اخملــصــصـات اHــاداHــادّة ة 
وزارة الــثـقـافـة واHـؤســسـة حتت الـوصـايـة اHــسـتـفـيـدة من
اخملــصـــصــاتq حتــدد �ــوجــبــهــا كــيــفـــيــات مــنح واســتــعــمــال

اخملصصات.

تـندرج هـذه االتفـاقيـة في إطار األحـكام الـتشـريعـية
والــتــنــظــيــمــيــة الــتي حتــكم الــصــنــدوق الــوطــني لــلــتـراث

الثقافي وكذا مقتضيات دفتر الشروط العامة هذا.

اHــاداHــادّة ة 9 : : إضـافـة للـمـقـتضـيـات اHنـصـوص علـيـها في
دفـتـر الشـروط هـذاq يـجب أن تتـضـمن االتـفـاقيـة اHـبـرمة
بـW وزارة الـثـقـافـة واHـؤسـسـة حتت الـوصـايـة اHـسـتـفـيدة

من اخملصصات على ما يأتي :

q وصف العملية الواجب إجنازها -

qآجال إجناز العملية -

qبلغ اخملصص وكيفيات وشروط دفعهHا -

- حــــاالت ســــحـب أو تــــوقـــيـف اخملــــصص و/ أو فــــسخ
qاالتفاقية

- كل شــــــرط آخــــــر من شــــــأنه ضــــــمــــــان إجنـــــاز مــــــحل
االتفاقية.

اHـــــاداHـــــادّة ة 10 :   :  يــــجـب عــــلى اHــــؤســــســــة حتت الــــوصــــايـــة
qــســتــفــيـــدة من اخملــصــصــات أن تــرسل لــوزارة الــثــقــافــةHا
الـوثـائق واHعـلـومـات ومبـررات اHـصاريف الـتي تـمكـنـها
من التأكد من أن األموال اخملـصصة ® استعمـالها وفقا Hا

خصصت له.

اHـــاداHـــادّة ة 11 : :  يــجـب عـــلـى اHـــؤســســـــة حتت الــوصـــايــة
اHـسـتـفـيــــدة من اخملـصـصــاتq أن تـــودع اHــبـالغ اHـدفـوعــة

برســم اخملصـص في حساب خاص.
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اHـــــاداHـــــادّة ة 12 :   :  يــــجـب عــــلى اHــــؤســــســــة حتت الــــوصــــايـــة
qأن تـرسـل لـوزارة الــثــقــافـة qــســتــفـيــدة من اخملــصــصــاتHا
عـنـد نهـايـة كل عمـلـيةq حـصـيـلة أدبـيـة ومالـيـة مرفـقـة بكل

الوثائق اHبررة.

اHـــــاداHـــــادّة ة 13 :   :  في حــــالـــــة عــــدم احــــتــــرام أحــــكــــام دفــــتــــر
الـشروط هذاq تأخـذ وزارة الثقـافة كل التـدابير التي من
شــأنــهـا احملــافــظــة عـلى األمــوال الــعــامـة اHــدفــوعـة بــعــنـوان

اخملصصات.
ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

مرسـوم تنـفيذي رقم مرسـوم تنـفيذي رقم 12-18 مؤرخ في  مؤرخ في 15 صـفر عام  صـفر عام 1433
اHـوافق اHـوافق 9 ينـاير سـنة  ينـاير سـنة q2012 يحـدد كـيفـيـات تسـيــيرq يحـدد كـيفـيـات تسـيــير
حــــســــاب الــــتــــخــــصــــيص اخلــــاص رقم حــــســــاب الــــتــــخــــصــــيص اخلــــاص رقم 092-302 الــــذي الــــذي
عـــنــــوانه "الـــصــــنـــدوق الــــوطـــني لــــتـــرقــــيـــة الــــفـــنـــونعـــنــــوانه "الـــصــــنـــدوق الــــوطـــني لــــتـــرقــــيـــة الــــفـــنـــون

واآلداب وتطويرها".واآلداب وتطويرها".
ــــــــــــــــــــــــــــــ

    qإنّ الوزير األول
- بـنـاء عـلى الـتـقـريـر اHـشـتـرك بـW وزيـرة الـثـقـافـة

qاليةHووزير ا
- وبـناء على الـدّستـورq ال سيّمـا اHادّتان 85-3 و125

q( الفقرة 2) منه
- و�ـــــــــقـــــــــتـــــــــضـى األمـــــــــر رقم 75-59 اHـــــــــؤرخ في 20
رمــــضــــان عــــام 1395 اHــــوافق 26 ســــبـــــتــــمــــبـــــر ســــنــــة 1975

qتممHعدل واHا qتضمن القانون التجاريHوا
- و�قتضى القانون رقم 84-17 اHؤرخ في 8 شوال
Wـتـعـلق بـقـوانـHـوافق 7 يـولـيــو سـنـة 1984 واHعـام 1404 ا

qتممHعدل واHا qاليةHا
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 90-21 اHــــؤرخ في 24
مــحــرم عــام 1411 اHــوافق 15 غــشت ســنــة 1990 واHــتــعــلق

qتممHعدل واHا qباحملاسبة العمومية
- و�ــــــقـــــتـــــضى الــــــقـــــانـــــون رقم 97-02 اHـــــؤرخ في 2
رمـــــضـــــان عـــــام 1418 اHـــــوافق 31 ديـــــســـــمـــــبـــــر ســـــنــــة 1997
واHــتـضـمن قــانـون اHــالـيـة لــسـنـة q1998 ال سـيــمـا اHـادة 90

qمنه
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 99-11 اHــــؤرخ في 15
رمـــــضـــــان عـــــام 1420 اHـــــوافق 23 ديـــــســـــمـــــبـــــر ســـــنــــة 1999
واHــتـضـمن قــانـون اHــالـيـة لــسـنـة q2000 ال سـيــمـا اHـادة 89

qمنه
- و�ــقــتـــضى األمــر رقم 09-01 اHــؤرخ في 29 رجب
عـام 1430 اHـوافق 22 يـولـيـو سـنة 2009 واHـتـضـمن قـانون

qادة 85 منهHال سيما ا q2009 الية التكميلي لسنةHا

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 10-13 اHــــؤرخ في 23
مــــــحــــــرم عــــــام 1432 اHــــــوافق 29 ديــــــســــــمــــــبــــــر ســــــنــــــة 2010
واHــتـضـمن قــانـون اHــالـيـة لــسـنـة q2011 ال سـيــمـا اHـادة 73

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

qتضمن إنشاء مركز وطني للكتابH2009 وا

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

 qأعضاء احلكومـة Wتضمن تعيHمايو سنة 2010 وا
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 98-116 اHؤرخ
في 21 ذي احلــجــة عـام 1418 اHــوافق 18 أبــريل ســنــة 1998
الـذي يـحـدد كـيـفـيـات تـسـيـيـر حـسـاب الـتـخـصـيص اخلـاص
رقم 092-302 الـذي عـنـوانه "الـصـنــدوق الـوطـني لـتـرقـيـة

q"الفنون واآلداب وتطويرها
qوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم  ما يأتي :يرسم  ما يأتي :

اHـاداHـادّة األولى :ة األولى : تـطبـيـقا ألحـكـام اHادة 90 من الـقانون
رقم 97-02 اHــــؤرخ في 2 رمــــضــــان عــــام 1418 اHــــوافق 31
q1998 ـالية لـسنةHـتضمن قـانون اHديسـمبر سنة 1997 وا
اHـعـدلـةq يـهدف هـذا اHـرسـوم إلى حتـديـد كـيفـيـات تـسـيـير
حــســاب الـــتــخــصــيص اخلــاص رقم 092-302 الــذي عــنــوانه
"الصندوق الوطني لترقية الفنون واآلداب وتطويرها".

اHـاداHـادّة ة 2 :   :  يفتح في كتـابات أمW اخلزيـنة الرئيسي
حــســاب الـــتــخــصــيص اخلــاص رقم 092-302 الــذي عــنــوانه
"الصندوق الوطني لترقية الفنون واآلداب وتطويرها".

اآلمــر الــرئــيــسي بــصــرف هــذا احلــســاب هــو الــوزيـر
اHكلف بالثقافة.

اHـاداHـادّة ة 3 :  : يقيد في هذا احلساب :

في باب اإليرادات :في باب اإليرادات :
- عــــــائـــــــد رسـم نــــــســــــبـــــــته 0,5 % عــــــلـى رقم أعـــــــمــــــال
مــتـــعــامــلـي الــهــاتـف الــنــقـــال اHــنــشـــأ �ــوجب اHــادة 85 من
األمــــر رقم 09-01 اHــــؤرخ في 29 رجـب عـــام 1430 اHــــوافق
22 يولـيو سـنة 2009 واHـتضـمن قـانون اHـالـية الـتـكمـيلي

 q2009 لسنة
qإعانات الدولة واجلماعات احمللية -

qوارد األخرىHساهمات أو اHجميع ا -
- الهبات والوصايا.
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في باب النفقات :في باب النفقات :
- إعــــــانـــــات الــــــدولــــــة لـــــتــــــرقــــــيـــــة الــــــفــــــنـــــون واآلداب

qوتطويرها
- مـخصصات لـلمؤسـسات حتت الوصـاية �قرر من
الــوزيــر اHــكـــلف بــالــثـــقــافــة بـــعــنــوان الــنـــفــقــات اHـــتــصــلــة
بـالـعـمـليـات اHـعـهودة إلـيـهـا طـبقـا لـدفـتـر الشـروط الـعـامة

اHلحق بهذا اHرسوم.
حتـدد قـائمـة اإليـرادات والـنـفـقات اHـقـتـطـعـة من هذا
احلـــســاب بــقــرار مـــشــتــرك بــW الـــوزيــر اHــكــلـف بــاHــالــيــة

والوزير اHكلف بالثقافة.

4 :  :  حتــدد كــيــفــيـات مــتــابــعــة وتــقــيــيم حــسـاب اHــاداHــادّة ة 
الــــــــتــــــــخـــــــصــــــــيـص اخلــــــــاص رقم 092-302 الـــــــذي عــــــــنــــــــوانه
"الصنـدوق الوطـني لتـرقية الـفنـون واآلداب وتطـويرها"
بــقــرار مــشــتــرك بــW الــوزيــر اHــكــلـف بــاHــالــيــة والــوزيـر

اHكلف بالثقافة.

اHـاداHـادّة ة 5 :  :  ينشر هـذا اHرسوم في اجلريـدة الرّسميّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ|قراطيّة الشّعبيّة.

حــــرّر بــــاجلــــزائــــر في 15 صــــفــــر عــــام 1433 اHــــوافق 9
يناير سنة 2012.

أحمد أويحيىأحمد أويحيى
ــــــــــــــــــــــــــــــ

اHلحقاHلحق

دفتر الشروط العامة الذي يحدد مسؤوليات وحقوقدفتر الشروط العامة الذي يحدد مسؤوليات وحقوق
وواجبات الوزارة اHكلفة بالثقافة واHؤسسات حتتوواجبات الوزارة اHكلفة بالثقافة واHؤسسات حتت
وصايتها اHستفيدة من مخصص إلجناز العملياتوصايتها اHستفيدة من مخصص إلجناز العمليات

اHعهودة إليهااHعهودة إليها

اHـاداHـادّة األولى :ة األولى : تـطبـيـقا ألحـكـام اHادة 73 من الـقانون
رقم 10-13 اHـــــؤرخ في 23 مـــــحـــــرم عـــــام 1432 اHـــــوافق 29
ديسمبر سنة 2010  واHذكور أعالهq يهدف دفتر الشروط
الــعــامــة هــذا إلى حتــديــد مــســؤولــيــات وحــقــوق وواجــبـات
الــوزارة اHــكــلــفــة بــالــثـقــافــة واHــؤســســات حتت وصــايــتــهـا
qعـهودة إلـيهاHـستفـيدة من مـخصص إلجنـاز العـمليـات اHا

خارج مخطط أعباء اHؤسسة.

2 :   :  تـــمــــنح اخملـــصــــصـــات لـــلـــمــــؤســـســـات حتت اHـــاداHـــادّة ة 
وصــايـــة الــوزارة اHـــكـــلــفـــة بــالـــثـــقــافـــة �ــقـــرر من الـــوزيــر

اHكلف بالثقافــةq للقيام �ا يأتي :

- إجنـاز عـملـيـات طـبـاعـة ونشـر الـكـتب وغـيـرها من
qالنشريات

- إجنــــاز عــــمــــلــــيـــات تــــرقــــيــــة الــــكــــتب وغــــيــــرهــــا من
qالنشريات

qإجناز ترجمات ألعمال أدبية -
- نــــشـــر وطـــبــــاعـــة وتـــرقــــيـــة الــــنـــشـــريــــات الـــدوريـــة
اخملتصة في اجملاالت األدبـية والفنية والـنشريات اHوجهة

qرسومةHللشباب والشرائط ا
- إجنــاز عـــمــلــيـــات إنــتــاج وتـــوزيع وتــرقــيـــة أعــمــال

qفنية باستثناء األعمال السينمائية
qوسيقية واإليقاعيةHتسجيل األغاني واألعمال ا -

- تـــــنــــظــــيم ورشـــــات وإقــــامــــات في جـــــمــــيع األنــــواع
qاألدبية والفنية

- شـراء حـقـوق الـنـشـر والـتـرجـمـة في اجلـزائـر وفي
qاخلارج

- تــــكــــر£ وإحـــيــــاء ذكـــرى الــــشـــخــــصـــيــــات واألحـــداث
األدبية والفنية.

حتدد قائمـة اHؤسسات حتت وصايـة الوزارة اHكلفة
بـالـثـقـافـة الـتي |ـكـنـهـا االسـتـفـادة مـن اخملـصـصـاتq بـقرار

من الوزير اHكلف بالثقافة.

اHـــاداHـــادّة ة 3 :   :  يــحـــدد مــقــرر الــوزيـــر اHــكــلف بـــالــثــقــافــة
اHــــــبـــــلـغ اخملـــــصـص وهـــــدفـه واHـــــؤســــــســـــة حتـت الــــــوصـــــايـــــة
اHــســتــفــيــدة مــنه وكــذا مــصــاريف الــتــســيــيــر الـتـي تــعـود

عليها والتي ال |كن أن تفوق 10 % من قيمة اخملصص.

اHــاداHــادّة ة 4 :   :  يـجب أن تـســهـر اHــؤسـسـة حتت الــوصـايـة
اHــســتــفـيــدة من اخملــصص عــلى تــوجــيه األمــوال اHـمــنــوحـة

كليا إلجناز العمليات اHعهودة إليها.

اHــاداHــادّة ة 5 :   :  يـجب أن تـســهـر اHــؤسـسـة حتت الــوصـايـة
اHــســتـــفــيــدة من اخملــصـص عــلى مــوافــقـــة الــوزارة اHــكــلــفــة

بالثقافة على كيفيات استعمال اخملصص.

اHــاداHــادّة ة 6 :   :  يـجب أن تـســهـر اHــؤسـسـة حتت الــوصـايـة
اHـسـتفـيـدة من اخملصص عـلى احملـافظـة عـلى حقـوق اHـلكـية
العـمـوميـة لإلنـتـاجات الـفـنـية واألدبـيـة اHـمولـة �ـخصص
وكـــذا عـــلى احـــتـــرام الــتـــشـــريع اHـــتــعـــلق بـــحـــقـــوق اHــؤلف

واحلقوق اجملاورة.

7 :   :  تـــــتـــــبع مـــــقـــــررات اخملـــــصــــصـــــات بـــــإبــــرام اHـــــاداHـــــادّة ة 
اتفـاقـيـات بW الـوزارة اHـكـلفـة بـالـثـقافـة واHـؤسـسة حتت
الوصاية اHستـفيدة من اخملصصq حتدد كيفيات استعمال

اخملصصات.

اHـاداHـادّة ة 8 :   :  يـجب أن جتدد االتـفاقيـة حقـوق وواجبات
كل طرف.
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ويجب أن توضحq خصوصا ما يأتي :
qالعملية أو العمليات التي سيتم إجنازها -

qآجال اإلجناز -
- احلـاالت اHتعـلقة بـسحب أو تعـليق اخملصص و/ أو

qفسخ االتفاقية
- جـــمـــيع الــبـــنـــود األخـــرى الــتـي من شـــأنــهـــا ضـــمــان

حتقيق هدف االتفاقية وحفظ حقوق الدولة.

اHــاداHــادّة ة 9 :   :  تـلـزم اHـؤسـسـة حتت الـوصايـة اHـسـتـفـيدة
من اخملــصص بـإرســال الـوثــائق واHـعــلـومــات إلى الـوزارة
اHـكـلـفـة بــالـثـقـافـة لـتــمـكـيـنـهـا مـن الـتـحـقق من أن األمـوال

اHمنوحة قد ® استعمالها طبقا لوجهتها.

اHـاداHـادّة ة 10 :   :  تلـزم اHؤسـسة حتت الـوصاية اHـستـفيدة
من اخملـصص بوضع اHـبـالغ اHمـنوحـة بـعنـوان اخملصـصات

في حساب خاص يخصص فقط للمخصصات.

اHـاداHـادّة ة 11 :   :  تلـزم اHؤسـسة حتت الـوصاية اHـستـفيدة
من اخملـصص بـتـقـد£ حـصـيـلـة حـول اسـتـعـمـال اخملـصـصات
لـلوزيـر اHـكـلف بـالثـقـافـة في الـثالثة (3) أشهـر الـتي تلي

اختتام العملية أو العمليات وفي نهاية كل سنة.

اHـــــاداHـــــادّة ة 12 :   :  في حــــالـــــة عــــدم احــــتــــرام أحــــكــــام دفــــتــــر
الــشــروط هــذاq تـتــخــذ الــوزارة اHــكــلــفـة بــالــثــقــافــة جـمــيع
الـتـدابيـر الـضـروريـة للـمـحـافظـة عـلى األمـوال العـمـومـية

بعنوان اخملصص.
ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

مرسـوم تنـفيذي رقم مرسـوم تنـفيذي رقم 12-19 مؤرخ في  مؤرخ في 15 صـفر عام  صـفر عام 1433
اHــــوافق Hــــوافق 9 يــــنــــايــــر ســــنــــة  يــــنــــايــــر ســــنــــة q2012  يــــتــــضــــمـن حتــــويلq  يــــتــــضــــمـن حتــــويل
الــوكــالــة الـوطـنـيـة لــتـطـويـر الـبـحـث اجلـامـعـي إلىالــوكــالــة الـوطـنـيـة لــتـطـويـر الـبـحـث اجلـامـعـي إلى
وكـــــالـــــــة مـــــوضــــــوعــــــاتـــــيـــــــة لـــــلــــــبــــــحـث فـي الـــــعــــــلـــــوموكـــــالـــــــة مـــــوضــــــوعــــــاتـــــيـــــــة لـــــلــــــبــــــحـث فـي الـــــعــــــلـــــوم

والتكنولوجيا.والتكنولوجيا.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

qإن ّ الوزير األول
-  بـناء عـلى تقـرير  وزيـر الـتعـليم الـعالي والـبحث

qالعلمي
- وبــــنـــاء عـــلى الــــدســـتـــورq ال ســـيــــمـــا اHـــادتـــان 3-85

qو125 (الفقرة 2) منه
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 98-11 اHــــؤرخ في 29
ربـــــيع الـــــثــــانـي عــــام 1419 اHـــــوافق 22 غــــشـت ســــنــــة 1998
واHتـضمن القـانون التـوجيهي والـبرنامج اخلـماسي حول
q2002-1998 الــبــحث الــعـــلــمي والــتــطــويـــر الــتــكــنــولــوجي

qتممHعدّل واHا

- و�ـقــتـضـى الـقــانـون رقم 99-05 اHـؤرخ في 18 ذي
احلــجــة عـام 1419 اHـوافق 4 أبــريل ســنـة 1999 واHــتــضـمن

qتممHعدّل واHا qالقانون التوجيهي للتعليم العالي
- و�ــــقــــتــــضـى اHــــرســــــوم الــــرئــــــاسي رقم 10 - 149
اHــــــؤرخ في 14  جـــمــــادى الـــثـــانـــيـــة عــــام 1431 اHــــوافق 28

 qأعضاء احلكومـة Wتضمن تعيHمايو سنة 2010 وا
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 95-183 اHؤرخ
في 4 صــــــفــــــر عــــــام 1416 اHــــــوافق 2 يــــــولــــــيــــــو ســــــنـــــة 1995
واHتضـمن إنشاء وكـالة وطـنية لـتطـوير البـحث اجلامعي

qوتنظيمها وسيرها
- و�ــــقــــتــــضى اHـــــرســــوم الــــتــــنــــفــــيــــذي رقم 11- 398
اHــؤرخ في 28 ذي احلـــجـــة عــام 1432 اHــوافق 24 نـــوفـــمـــبــر
سنة 2011 الذي يـحدد مهـام الوكالـة اHوضوعـاتية لـلبحث

qوتنظيمها وسيرها
qوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

 يرسم  ما يأتي : يرسم  ما يأتي :

اHـــــاداHـــــادّة األولى :ة األولى :  يـــــهـــــدف هـــــذا اHـــــرســـــوم إلى حتـــــويل
الـوكالـة الوطنـية لـتطـوير الـبحث اجلـامعي الـتي أنشئت
�ـــوجـب اHـــرســـوم الـــتـــنــــفـــيـــذي رقم 95-183 اHــــؤرخ في 4
صـــفـــر عــام 1416 اHــوافق 2 يـــولـــيـــو ســـنـــة 1995 واHـــذكــور
أعالهq إلى وكــــالــــة مــــوضــــوعــــاتــــيــــة لــــلــــبــــحث فـي الــــعــــلـــوم

والتكنولوجياq وتدعى في صلب النص "الوكالة".

اHادة اHادة 2 :  :  تخـضع الوكـالة ألحكـام اHرسـوم التنـفيذي
رقم 11- 398 اHــؤرخ في 28 ذي احلـــجـــة عــام 1432 اHــوافق
24 نـــوفــــمـــبــــر ســـنـــة 2011 واHــــذكـــور أعـالهq وألحـــكــــام هـــذا

اHرسوم.

اHـــــادة اHـــــادة 3 : : في إطــــــار اHـــــهـــــام احملــــــددة في اHـــــادة 4 من
اHـرسوم الـتـنفـيذي رقم 11- 398 اHؤرخ في 28 ذي احلـجة
عــــام 1432 اHــــوافق 24 نـــوفــــمـــبــــر ســـنـــة 2011 واHـــــذكـــــور
أعـــالهq تـكــــلـف الـوكــالـــة بــتـنــســــيق ومـتــابـعــة نـشــاطـات

البحث في العلوم والتكنولوجيا.

اHــادة اHــادة 4 :  : زيـــادة عـــلى األعـــضـــاء احملـــددين فـي اHــادة 8
من اHـــرســـوم الــتـــنـــفـــيــذي رقم 11- 398 اHــؤرخ في 28 ذي
احلـجـة عام 1432 اHـوافق 24 نـوفـمـبـر سـنة 2011 واHـذكور

أعالهq يتكون مجلس توجيه الوكالة من  ثلي :

qكلف بالصناعةHالوزير ا -
qكلف بالبيئةHالوزير ا -

qناجمHكلف بالطاقة واHالوزير ا -
- الوزير اHكلف بالسكن.
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5 : : حتــــول من الـــوكـــالــــة الـــوطـــنـــيــــة لـــتـــطـــويـــر اHــادة اHــادة 
الـبـحث اجلــامـعي إلى الــوكـالـة اHــوضـوعـاتــيـة لــلـبـحث في
العلـوم والتكـنولـوجياq األمالك اHـنقـولة وتسـيير األمالك

العقارية ووسائلها وحقوقها والتزاماتها.

اHادة اHادة 6 :  :  يترتب على الـتحويل اHنـصوص عليه في
اHادة 5 أعالهq ما يأتي :

1 - إعـداد جـرد كــيـفي وكـمي وتــقـديـري تـعــدهq طـبـقـا
للقوانـW والتنـظيمـات اHعمـول بهاq جلـنة يعـW أعضاءها
كل من الوزيـر اHـكلف بـالتـعـليم الـعالي والـبـحث العـلمي

qاليةHكلف باHوالوزير ا

2 - حتــديــد إجــراءات تـــبــلــيـغ اHــعــلــومـــات والــوثــائق
التي تتـعلق �ـوضوع الـتحـويل اHنـصوص عـليه في اHادة

5 أعاله.

اHـادة اHـادة 7 :  :  يـحــول اHــسـتــخـدمــون الـتــابــعـون لــلـوكــالـة
الــــوطــــنــــيــــة لــــتــــطــــويـــــر الــــبــــحث اجلــــامــــعـي إلى الــــوكــــالــــة
اHـوضـوعـاتـيـة لـلـبحــث في الـعـلـوم والـتـكـنـولـوجـيـاq طـبـقا

للتشريع والتنظيم اHعمول بهما.

WـــعـــنـــيـــHا WـــســـتـــخــــدمـــHــــادة 8 :  :  تـــبـــقى حــــقـــوق اHــــادة اHا
وواجـــبــاتـــهم خـــاضــعـــة لألحـــكــام الـــقـــانــونـــيــة والـــقـــانــونـــيــة

األساسية والتعاقدية اHعمول بها عند تاريخ التحويل.

qـرسومHـادة 9 :  :  تــلــغى األحـكــام اخملـــالــفــة لــهــذا اHـادة اHا
ال سيّما أحـكام اHرسوم التنفيذي رقم 95-183 اHؤرخ في
4 صــفــر عـام 1416 اHــوافق 2 يــولــيــو ســنـة 1995 واHــذكــور

أعاله.
اHادة اHادة 10 :  : ينشر هـذا اHرسوم في اجلريـدة الرّسميّة

للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ|قراطيّة الشّعبيّة.
حــــرّر بــــاجلــــزائــــر في 15 صــــفــــر عــــام 1433 اHــــوافق 9

يناير سنة 2012.
أحمد أويحيىأحمد أويحيى

ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

مرسـوم تنـفيذي رقم مرسـوم تنـفيذي رقم 12-20 مؤرخ في  مؤرخ في 15 صـفر عام  صـفر عام 1433
اHـــــوافق اHـــــوافق 9 يـــــنــــايـــــر ســــنــــة  يـــــنــــايـــــر ســــنــــة q2012 يـــــتــــضـــــمـن حتـــــويلq يـــــتــــضـــــمـن حتـــــويل
الــوكـالـة الوطـنية لتـطوير البـحث في الصحة إلىالــوكـالـة الوطـنية لتـطوير البـحث في الصحة إلى

وكالة موضوعاتية للبحث في علوم الصحة.وكالة موضوعاتية للبحث في علوم الصحة.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

qإن ّ الوزير األول
-  بـناء عـلى تقـرير  وزيـر الـتعـليم الـعالي والـبحث

qالعلمي
- وبــــنـــاء عـــلى الــــدســـتـــورq ال ســـيــــمـــا اHـــادتـــان 3-85

qو125 (الفقرة 2) منه

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 98-11 اHــــؤرخ في 29
ربـــــيع الـــــثــــانـي عــــام 1419 اHـــــوافق 22 غــــشـت ســــنــــة 1998
واHتـضمن القـانون التـوجيهي والـبرنامج اخلـماسي حول
q2002-1998 الــبــحث الــعـــلــمي والــتــطــويـــر الــتــكــنــولــوجي

qتممHعدّل واHا
- و�ـقــتـضـى الـقــانـون رقم 99-05 اHـؤرخ في 18 ذي
احلــجــة عـام 1419 اHـوافق 4 أبــريل ســنـة 1999 واHــتــضـمن

qتممHعدّل واHا qالقانون التوجيهي للتعليم العالي
- و�ــــقــــتــــضـى اHــــرســــــوم الــــرئــــــاسي رقم 10 - 149
اHــــــؤرخ في 14  جـــمــــادى الـــثـــانـــيـــة عــــام 1431 اHــــوافق 28

 qأعضاء احلكومـة Wتضمن تعيHمايو سنة 2010 وا
- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 95-40 اHـؤرخ
في 26 شـــعـــبـــان عـــام 1415 اHــوافق 28 يـــنـــايـــر ســـنـــة 1995
واHـتـضـمن إنـشاء الـوكـالـة الـوطـنيـة لـتـطـويـر البـحث في

qالصحة وتنظيمها وعملها
- و�ــــقــــتــــضى اHـــــرســــوم الــــتــــنــــفــــيــــذي رقم 11- 398
اHــؤرخ في 28 ذي احلـــجـــة عــام 1432 اHــوافق 24 نـــوفـــمـــبــر
سنة 2011 الذي يـحدد مهـام الوكالـة اHوضوعـاتية لـلبحث

qوتنظيمها وسيرها
qوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

 يرسم  ما يأتي : يرسم  ما يأتي :

اHـــــاداHـــــادّة األولى :ة األولى :  يـــــهـــــدف هـــــذا اHـــــرســـــوم إلى حتـــــويل
الــوكــالــة الـــوطــنــيــة لــتــطـــويــر الــبــحث فـي الــصــحــة الــتي
أنشئت �ـوجب اHرسوم التنفيذي رقم 95-40 اHؤرخ في
26 شـــــعـــــبـــــان عـــــام 1415 اHـــــوافق 28 يـــــنــــــايـــــر ســـــنـــــة 1995

واHـذكور أعالهq إلى وكـالـة موضـوعاتـية لـلـبحث في عـلوم
الصحةq وتدعى في صلب النص "الوكالة".

اHادة اHادة 2 :  :  تخـضع الوكـالة ألحكـام اHرسـوم التنـفيذي
رقم 11- 398 اHــؤرخ في 28 ذي احلـــجـــة عــام 1432 اHــوافق
24 نـــوفـــمــــبـــر ســـنـــة 2011  واHـــذكـــور أعـالهq وألحـــكـــام هـــذا

اHرسوم.

اHـــــادة اHـــــادة 3 : : في إطــــــار اHـــــهـــــام احملــــــددة في اHـــــادة 4 من
اHـرسوم الـتـنفـيذي رقم 11- 398 اHؤرخ في 28 ذي احلـجة
عــــام 1432 اHــــوافق 24 نـــوفــــمـــبــــر ســـنـــة 2011 واHـــــذكـــــور
أعـــالهq تـكــــلـف الـوكــالـــة بــتـنــســــيق ومـتــابـعــة نـشــاطـات

البحث في علوم الصحة.

اHــادة اHــادة 4 :  : زيـــادة عـــلى األعـــضـــاء احملـــددين فـي اHــادة 8
من اHـــرســـوم الــتـــنـــفـــيــذي رقم 11- 398 اHــؤرخ في 28 ذي
احلـجـة عام 1432 اHـوافق 24 نـوفـمـبـر سـنة 2011 واHـذكور

أعالهq يتكون مجلس توجيه الوكالة من  ثلي :
qكلف بالصحةHالوزير ا -
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qكلف بالصناعةHالوزير ا -
qكلف بالضمان االجتماعيHالوزير ا -

qكلف بالبيئةHالوزير ا -
- الوزير اHكلف بالفالحة.

5 : : حتــــول من الـــوكـــالــــة الـــوطـــنـــيــــة لـــتـــطـــويـــر اHــادة اHــادة 
الـبحث في الصحـة إلى الوكالة اHـوضوعاتيـة للبحث في
علوم الصحـةq األمالك اHنقولة وتسـيير األمالك العقارية

ووسائلها وحقوقها والتزاماتها.

اHادة اHادة 6 :  :  يترتب على الـتحويل اHنـصوص عليه في
اHادة 5 أعالهq ما يأتي :

1 - إعـداد جـرد كــيـفي وكـمي وتــقـديـري تـعــدهq طـبـقـا
للقوانـW والتنـظيمـات اHعمـول بهاq جلـنة يعـW أعضاءها
كل من الوزيـر اHـكلف بـالتـعـليم الـعالي والـبـحث العـلمي

qاليةHكلف باHوالوزير ا

2 - حتــديــد إجــراءات تـــبــلــيـغ اHــعــلــومـــات والــوثــائق
التي تتـعلق �ـوضوع الـتحـويل اHنـصوص عـليه في اHادة

5 أعاله.

اHـادة اHـادة 7 :  :  يـحــول اHــسـتــخـدمــون الـتــابــعـون لــلـوكــالـة
الـــوطــنـــيــة لــتـــطــويـــر الــبـــحث في الـــصــحـــةq إلى الـــوكــالــة
اHـوضـوعـاتـيـة لـلـبـحث في عـلوم الـصـحـةq طـبـقـا لـلـتـشريع

والتنظيم اHعمول بهما.

WـــعـــنـــيـــHا WـــســـتـــخــــدمـــHــــادة 8 :  :  تـــبـــقى حــــقـــوق اHــــادة اHا
وواجـــبــاتـــهم خـــاضــعـــة لألحـــكــام الـــقـــانــونـــيــة والـــقـــانــونـــيــة

األساسية والتعاقدية اHعمول بها عند تاريخ التحويل.

qـرسومHـادة 9 :  :  تــلــغـى األحـكــام اخملــالــفــة لــهــذا اHـادة اHا
ال سيّـما أحـكام اHـرسـوم التـنفـيذي رقم 95-40 اHؤرخ في
26 شـــــعـــــبـــــان عـــــام 1415 اHـــــوافق 28 يـــــنــــــايـــــر ســـــنـــــة 1995

واHذكور أعاله.

10 :  :  يـــــــنــــــشــــــر هــــــذا اHــــــرســــــوم فـي اجلــــــريــــــدة اHـــــادة اHـــــادة 
الرّسميّة للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ|قراطيّة الشّعبيّة.

حــــرّر بــــاجلــــزائــــر في 15 صــــفــــر عــــام 1433 اHــــوافق 9
يناير سنة 2012.

أحمد أويحيىأحمد أويحيى
ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

مرسـوم تنـفيذي رقم مرسـوم تنـفيذي رقم 12-22 مؤرخ في  مؤرخ في 23 صـفر عام  صـفر عام 1433
اHـــــوافق اHـــــوافق 17 يـــــنــــايـــــر ســــنــــة  يـــــنــــايـــــر ســــنــــة q2012 يـــــؤسس الـــــنــــظــــامq يـــــؤسس الـــــنــــظــــام
التـعويضي لـلموظـفW اHنـتمW ألسالك مـستخدميالتـعويضي لـلموظـفW اHنـتمW ألسالك مـستخدمي

دعم البحث.دعم البحث.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

qإن الوزير األول

- بـنـاء عـلى تـقـريـر وزيـر الــتـعـلـيم الـعـالي والـبـحث
qالعلمي

-  وبـــنـــاء عـــلى الـــدســـتـــورq ال ســـيّـــمـــا اHـــادتــان 3-85
qو125 ( الفقرة 2)  منه

- و�قتضى األمر رقم  06-03 اHؤرخ في 19 جمادى
الثـانية عام 1427 اHوافق 15 يولـيو سنة 2006 واHـتضمن

qالقانون األساسي العام للوظيفة العمومية

- و�ــــقـــتــــضـى اHـــرســــوم رقم 79-301 اHــــؤرخ في 12
صـفر عام 1400 اHوافق 31 ديسـمبـر سنة 1979 واHـتضمن

qعدلHا q1980 هنية لسنةHضبط أجور بعض األصناف ا

- و�ـــــقـــــتـــــضى اHـــــرســـــوم رقم 81-14 اHـــــؤرخ في 25
ربــيـع األول عـام 1401 اHــوفق 31 يـــنــايــر ســنــة 1981 الــذي
يـحـدد كـيـفـيـات حـسـاب تعـويـض الـعمـل الـتـناوبـيq اHـعدل

qتممHوا

- و�ـــــقـــــتـــــضى اHـــــرســـــوم رقم 81-57 اHـــــؤرخ في 22
جــــمــــادى األولى عـــام 1401 اHــــوافق 28 مــــارس ســــنـــة 1981
الــذي يــحــدد نــســبــة مــنح الــتـــعــويض اجلــزافي عن اخلــدمــة

qعدلHا qالدائمة وشروطه

- و�ــــقـــتــــضـى اHـــرســــوم رقم 82-183 اHــــؤرخ في 21
رجـب عـــام 1402 اHــــوافق 15 مـــايــــو ســـنـــة 1982 واHــــتــــعـــلق

qعدلHا qنطقةHبكيفيات حساب تعويض ا

- و�ــــقـــتــــضـى اHـــرســــوم رقم 88-219 اHــــؤرخ في 22
ربــــيـع األول عــــام 1409 اHـــــوافق 2 نــــوفـــــمــــبـــــر ســــنــــة 1988

qعدلHا qتضمن كيفيات حساب تعويض الضررHوا

- و�ــــقـــتــــضـى اHـــرســــوم رقم 88-221 اHــــؤرخ في 22
ربــــيـع األول عــــام 1409 اHـــــوافق 2 نــــوفـــــمــــبـــــر ســــنــــة 1988
واHـتـضــمن شـروط تـطـبــيق اHـكـافــآت عـلى اHـردود وطـرق

qربط األجور باإلنتاج

- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسي رقم 07-307 اHـؤرخ
في 17 رمـضـان عام 1428 اHـوافق 29 سـبـتمـبـر سـنة 2007
الـذي يــحـدد كـيــفـيـات مــنح الـزيــادة االسـتـداللــيـة لــشـاغـلي

qؤسسات واإلدارات العموميةHناصب العليا في اHا

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

 qأعضاء احلكومـة Wتضمن تعيHمايو سنة 2010 وا

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 92-409 اHؤرخ
في 19 جـمـادى األولى عام 1413 اHـوافق 14 نـوفـمـبـر سـنة
1992 واHـتـضـمـن تـأسـيس تـعــويض لـصـالح عــمـال الـبـحث

qالعلمي والتقني عن أشغال البحث الدائمة
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- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 11-443 اHؤرخ
في أول صــفــر عـام 1433 اHــوافق 26 ديــســمــبــر ســنــة 2011
WـنتـمHا WـوظفـHتـضـمن القـانون األسـاسي اخلـاص باHوا

qستخدمي دعم البحثH لألسالك اخلاصة
qوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اHــادة األولى : اHــادة األولى :  يــهــدف هــــذا اHــرســــوم إلى تــأســيـس
الـــنـــظــــام الــــتـــعـــويـــضـــي لـــلـــمــــوظـــفـــW اHـــنــــتـــمـــW ألسالك
مـسـتـخـدمي دعم الــبـحث اخلـاضـعـW لـلـمـرسـوم الـتـنـفـيـذي
رقم 11-443 اHــــؤرخ في أول صــــفــــر عـــام 1433 اHــــوافق 26

ديسمبر سنة 2011 واHذكور أعاله.

اHــادة اHــادة 2 :   :  يــســـتــفـــيـــد اHــوظـــفـــون اHـــنــتـــمــون ألسالك
مــــســــتـــخــــدمـي دعم الــــبــــحثq حــــسـب احلــــالـــةq مـن اHــــنــــحـــة

والتعويضات اآلتية :
qردوديةHمنحة ا -

qتعويض خاص بدعم البحث -
qتعويض اخلدمات اإلدارية -
qتعويض اخلدمات التقنية -

qتعويض التوثيق -
qالتكنولوجي Wتعويض التثم -

qتعويض التأهيل العلمي -
qتعويض الضرر -

- تعويض جزافي عن اخلدمة.

اHـادة اHـادة 3  :  : حتـسب مـنــحـة اHـردوديـة بـنـسـبـة مـتـغـيـرة
مـن صــــفـــر (0)  إلى ثـالثــW في اHـــائــة (30 %) مـن الـــراتب
Wالــــــرئـــــيـــــسـي وتـــــدفـع كـل ثالثـــــة (3) أشـــــهـــــر لــــلـــــمــــوظـــــفــــ

اHذكورين في اHادة 2 أعاله.
يــخــضـع صــرف مــنــحــة اHــردوديــة إلـى تــنــقــيط حتــدد

معاييره بقرار من الوزير اHكلف بالبحث العلمي.
اHــــادة اHــــادة 4  :  : يـــدفـع الــــتـــعــــويض اخلــــاص بـــدعـم الـــبــــحث
شــهــريــا وفق نــسـبــة عــشــرة في اHــائـة (10 %) من الــراتب

الرئيسي للموظفW اHذكورين في اHادة 2 أعاله.
5  :  : يــدفع تــعـويـض اخلـدمــات اإلداريــة شــهــريـا اHـادة اHـادة 
لـــلـــمـــوظـــفـــW اHـــنـــتـــمـــW إلـى شـــعـــبـــة إدارة الـــبـــحثq وفق

: Wاآلتيت Wالنسبت
WصـنـفHا W40 % من الـراتب الرئـيـسي لـلمـوظـفـ -

qفي األصناف 11 فما فوق
WصـنـفHا W25 % من الـراتب الرئـيـسي لـلمـوظـفـ -

في األصناف 10 فما دون.
اHـادة اHـادة 6  :  : يــدفع تـعــويض اخلـدمــات الـتـقــنـيـة شــهـريـا
لـلـموظـفـW اHـنـتـمـW إلى شـعبـة الـهـنـدسـة وشـعـبة اإلعالم

: Wاآلتيت Wوفق النسبت qالعلمي والتكنولوجي
WصـنـفHا W40 % من الـراتب الرئـيـسي لـلمـوظـفـ -

qفي األصناف 11 فما فوق
WصـنـفHا W25 % من الـراتب الرئـيـسي لـلمـوظـفـ -

في األصناف 10 فما دون.
Wـادة 7 : : يدفع تـعـويض الـتوثـيق شـهريـا لـلمـوظـفHـادة اHا
اHـنتمـW إلى شعـبة الـتطويـر التـكنـولوجي حـسب اHبالغ

اجلزافية اHبينة في اجلدول اآلتي :

اHبلغ بالديناراHبلغ بالدينارالرتبةالرتبةالسلكالسلكالشعبةالشعبة

مهندسو البحثالتطوير التكنولوجي
مهندس بحث خبير

مهندس بحث مستشار
مهندس بحث

12.000

8.000

6.000

اHـادة اHـادة 8 : : يدفع تـعـويض الـتـثمـW الـتـكنـولـوجي شـهـريا لـلـمـوظفـW اHـنـتمـW إلى شـعـبة الـتـطـويـر التـكـنـولوجي وفق
نسب الراتب الرئيسي اHبينة في اجلدول اآلتي :

نسبة الراتب الرئيسينسبة الراتب الرئيسيالرتبةالرتبةالسلكالسلكالشعبةالشعبة

مهندسو البحثالتطوير التكنولوجي
مهندس بحث خبير

مهندس بحث مستشار
مهندس بحث

% 40

% 35

% 35
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9 : : يدفع تـعويـض التـأهيل الـعـلمي شـهريـا لـلمـوظفـW اHـنتـمW إلـى شعـبة الـتـطويـر التـكـنولـوجيq وفق نسب اHادة اHادة 
الراتب الرئيسي اHبينة في اجلدول اآلتي :

نسبة الراتب الرئيسينسبة الراتب الرئيسيالرتبةالرتبةالسلكالسلكالشعبةالشعبة

مهندسو البحثالتطوير التكنولوجي
مهندس بحث خبير

مهندس بحث مستشار
مهندس بحث

% 25

% 15

% 10

10 : : يدفع تـعويـض الضـرر شهـريـا وفق نسـبة اHادة اHادة 
خـمسـة وعـشـرين فـي اHـائة (25 %) من الـراتب الـرئـيـسي
WـؤهلHإلى أسالك أعوان الـصيـانة ا WنـتمـHا Wلـلمـوظفـ

وأعوان الصيانة واخلدمة.

اHــــادة اHــــادة 11 : : يــــدفع الـــــتــــعــــويض اجلــــزافـي عن اخلــــدمــــة
شـهريـا وفق نـسبـة خـمسـة وعشـرين في اHـائة (25 %) من
الراتب الرئيسي لـلموظفW اHـنتمW إلى أسالك سائقي

السيارات.

اHـادة اHـادة 12 : : تـخـضع اHـنـحـة والـتـعـويـضـات اHـنـصوص
عـــــلـــــيــــــهـــــا في اHـــــادة 2 أعـاله إلى اشــــــتـــــراكـــــات الـــــضـــــمـــــان

االجتماعي والتقاعد.

WــوظـفـHـادة 13 : : تـلـغــى كـــل األحـكــــام اخلــاصــة بـاHـادة اHا
qإلـى أسالك مـــــســــتـــــخــــدمـــي دعــم الـــــبــــــحث WـــــنــــتـــــمــــــHا

اخملــالفة لهــذا اHرســومq وال سيما منها أحكام :

- اHــــرســـــوم رقم 79-301 اHـــــؤرخ في 12 صــــفـــــر عــــام
qذكور أعالهHوافق 31 ديسمبر سنة 1979 واH1400 ا

- اHــــــرســـــوم رقم 81-14 اHـــــؤرخ في 25 ربـــــيع األول
qذكور أعالهHوفق 31 يناير سنة 1981 واHعام 1401 ا

- اHـرسـوم رقم 81-57 اHـؤرخ في 22 جـمـادى األولى
qذكور أعالهHوافق 28 مارس سنة 1981 واHعام 1401 ا

- اHــــــرســــــوم رقم 82-183 اHــــــؤرخ في 21 رجب عــــــام
qذكور أعالهHوافق 15 مايو سنة 1982 واH1402 ا

- اHــــرســــوم رقم 88-219 اHــــؤرخ في 22 ربــــيع األول
qذكور أعالهHوافق 2 نوفمبر سنة 1988 واHعام 1409 ا

- اHــــرســــوم رقم 88-221 اHــــؤرخ في 22 ربــــيع األول
qذكور أعالهHوافق 2 نوفمبر سنة 1988 واHعام 1409 ا

- اHـــرســوم الـــتـــنـــفـــيـــذي رقم 92-409 اHــؤرخ في 19
جــمــادى األولى عـام 1413 اHـوافق 14 نــوفــمــبــر ســنـة 1992

واHذكور أعاله.

qــادة 13 أعالهHــادة 14 : : بـــغض الـــنــظـــر عن أحــكـــام اHــادة اHا
يـــســتـــمـــر اHــوظـــفــون اHـــذكـــورون في اHــادة 2 أعاله الــذين
يــشــغـلــون مــنـاصـب عـلــيــا في اHــؤسـســات الــعـمــومــيـة ذات
الــــطــــابع الـــــعــــلــــمي والــــتــــكـــــنــــولــــوجي فـي االســــتــــفــــادة من
التـعـويض اجلـزافي عن اخلـدمـة الـدائـمـة اHنـصـوص عـلـيـها
في اHـرسوم رقم 81-57 اHـؤرخ في 22 جـمـادى األولى عام
qــــــذكـــــــور أعالهHــــــوافق 28 مـــــــارس ســـــــنــــــة 1981 واH1401 ا

وحتسب طـبقـا للـتنظـيم الـساري اHفـعول في 31 ديسـمبر
سنة q2007 وذلك في انـتظار مـنحهم الـزيادة االستـداللية
اHـــنـــصـــوص عـــلـــيـــهـــا فـي اHـــرســـوم الـــرئـــاسي رقم 307-07
اHــؤرخ في 17 رمـــضـــان عــام 1428 اHــوافق 29 ســبـــتـــمـــبــر

سنة 2007 واHذكور أعاله.

15 : : يــســري مــفــعــول هــذا اHــرسـوم ابــتــداء من اHـادة اHـادة 
أول يناير سنة 2008.

اHادة اHادة 16 : : يـنشر هـذا اHرسوم في اجلـريدة الرّسـميّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ|قراطيّة الشّعبيّة.

حـرّر بــاجلــزائــر فــي 23 صـــفــر عــام 1433 اHوافق
17  يناير سنة 2012.

أحمد أويحيىأحمد أويحيى
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مراسيم فرديمراسيم فرديّة
مرسـوم رئـاسيمرسـوم رئـاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 30  صـفـر عام صـفـر عام 1433 اHـوافق  اHـوافق 24
يناير سنة يناير سنة q2012 يتضمq يتضمّن إنهاء مهام رئيس دائرةن إنهاء مهام رئيس دائرة

وادي الترية بوالية معسكر.وادي الترية بوالية معسكر.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 30 صـــفـــر عـــام
1433 اHــوافق 24 يـــنــايــر ســنــة 2012 تــنــهـى مــهــام الـــسّـــيــد

بــارودي أمــبــاركq بــصــفـتـه رئــيــســا لــدائــرة وادي الــتــريـة
بوالية معسكرq لتكليفه بوظيفة أخرى.

ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

مــرســـومــان رئـــاســـيمــرســـومــان رئـــاســـيّــان مـــؤرــان مـــؤرّخــان في خــان في 30  صـــفـــر عــام صـــفـــر عــام 1433
اHوافق اHوافق 24 يناير سنة  يناير سنة q2012 يتضـمq يتضـمّنان إنهاء مهامنان إنهاء مهام
نائـبتي مـدير بـوزارة الـتضـامن الوطـني واألسرةنائـبتي مـدير بـوزارة الـتضـامن الوطـني واألسرة

واجلالية الوطنية باخلارج - سابقا.واجلالية الوطنية باخلارج - سابقا.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 30 صـــفـــر عـــام
1433 اHـوافق 24 يــنـايــر ســنـة 2012 تــنـهـى مـهــام الــسّـــيـدة

صـــافــــيـــة حــاشــيq بــصـــفــتــهـــــا نــائــبـــــة مــديــــر Hـــتــابــعـــــة
بـــــرامج مــــكـــافــــحـــة الــــفـــقــــر بـــوزارة الــــتـــضــــامن الــــوطـــني
واألســرة واجلـالـيـة الــوطـنـيـة بــاخلـارج- سـابـقــاq لـتـكـلــيـفـهـا

بوظيفـة أخـرى.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 30 صـــفـــر عـــام
1433 اHـوافق 24 يــنـايــر ســنـة 2012 تــنـهـى مـهــام الــسّـــيـدة

حـــوريـــة ســـقــــايq بـــصـــفــــتـــهـــا نـــائــــبـــة مـــديــــر لـــدعم اإلدمـــاج
االجـــــتـــــمــــــاعي واHـــــهـــــنـي لألشـــــخـــــاص اHـــــعـــــوقـــــW بـــــوزارة
الـتضـامن الوطـني واألسـرة واجلالـية الـوطنـية بـاخلارج -

سابقاq لتكليفها بوظيفـة أخـرى.
ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

مرسـوم رئـاسيمرسـوم رئـاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 30  صـفـر عام صـفـر عام 1433 اHـوافق  اHـوافق 24
يناير سنة يناير سنة q2012 يتضمq يتضمّن إنهاء مهام مدير السكنن إنهاء مهام مدير السكن

والتجهيزات العمومية في والية جيجـل.والتجهيزات العمومية في والية جيجـل.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 30 صـــفـــر عـــام
1433 اHــوافق 24 يـــنــايــر ســنــة 2012 تــنــهـى مــهــام الـــسّـــيــد

أحــــمـــد واضحq بــــصـــفـــته مــــديـــرا لـــلــــســـكن والـــتــــجـــهـــيـــزات
العمومية في والية جيجلq لتكليفه بوظيفة أخرى.

مرسـوم رئـاسيمرسـوم رئـاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 30  صـفـر عام صـفـر عام 1433 اHـوافق  اHـوافق 24
يــنـــايــر ســـنــة يــنـــايــر ســـنــة q2012 يــتـــضـــمq يــتـــضـــمّن إنــهـــاء مـــهــام اHـــديـــرن إنــهـــاء مـــهــام اHـــديـــر
الـعـــامالـعـــامّ لـلـمـركـز االسـتــشـفـائي اجلـامـعي في مـديـنــة لـلـمـركـز االسـتــشـفـائي اجلـامـعي في مـديـنــة

سيدي بلعباس.سيدي بلعباس.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 30 صـــفـــر عـــام
1433 اHــوافق 24 يـــنــايــر ســنــة 2012 تــنــهـى مــهــام الـــسّـــيــد

يــحي دهــارq بـصــفــته مــديـرا عــامــا لـلــمــركــز االسـتــشــفـائي
اجلــــامـــعي فـي مـــديـــنــــة ســــــيـــدي بـــلـــعــــبـــــاسq لـــتـــكــــلـــيـــفــه

بوظيفــة أخرى.
ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

مرسـوم رئـاسيمرسـوم رئـاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 30  صـفـر عام صـفـر عام 1433 اHـوافق  اHـوافق 24
يــنـــايــر ســـنــة يــنـــايــر ســـنــة q2012 يــتـــضــمq يــتـــضــمّن إنـــهــاء مـــهــام مــكـــلن إنـــهــاء مـــهــام مــكـــلّــفــةــفــة
بـالـدبـالـدّراسـات والــتـلـخـيص بـوزارة الـصـيـد الـبـحـريراسـات والــتـلـخـيص بـوزارة الـصـيـد الـبـحـري

واHوارد الصيدية.واHوارد الصيدية.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 30 صـــفـــر عـــام
1433 اHـوافق 24 يــنـايــر ســنـة 2012 تــنـهـى مـهــام الــسّـــيـدة

فــاطـــمــة مـــرزانq زوجــة تـــاوشــيـــشــاتq بـــصــفـــتــهـــا مــكـــلّــفــة
بـالدّراسات والتـلخيص بـوزارة الصيد الـبحري واHوارد

الصيديةq إلحالتها على التّقـاعد.
ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

مرسـوم رئـاسيمرسـوم رئـاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 30  صـفـر عام صـفـر عام 1433 اHـوافق  اHـوافق 24
يــنـايــر ســنـة يــنـايــر ســنـة q2012 يـتــضــمq يـتــضــمّن تـعــيـW رئــيس ديـوانن تـعــيـW رئــيس ديـوان

والي واليـة البيض.والي واليـة البيض.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 30 صـــفـــر عـــام
1433 اHـوافق 24 يـنـايـر سـنـة 2012 يـعـيّـن الـسّـيـد جـمـوعي

مدوحq رئيسا لديوان والي والية البيض.
ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

مرسـوم رئـاسيمرسـوم رئـاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 30  صـفـر عام صـفـر عام 1433 اHـوافق  اHـوافق 24
يــنــايــر ســنـة يــنــايــر ســنـة q2012 يــتــضــمq يــتــضــمّن تــعـيــW نــائــبي مــديـرن تــعـيــW نــائــبي مــديـر

باHديرية العامة للحماية اHدنية.باHديرية العامة للحماية اHدنية.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 30 صـــفـــر عـــام
1433 اHـوافق 24 يـنـايــر سـنـة 2012 يـعـيّن الــسّـيـدان اآلتي

اسماهما نائبي مدير باHديرية العامة للحماية اHدنية :



21 ربيع األول عام   ربيع األول عام  1433 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 2807
14 فبراير  سنة  فبراير  سنة  2012 م م

qنائب مدير للعمليات qسعيد حلياني -

- خالد منونq نائب مدير للتجهيزات واإلمداد.
ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

مرسـوم رئـاسيمرسـوم رئـاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 30  صـفـر عام صـفـر عام 1433 اHـوافق  اHـوافق 24
يــنــايــر ســنـة يــنــايــر ســنـة q2012 يـتــضــمq يـتــضــمّن تــعـيــW رئــيس دائـرةن تــعـيــW رئــيس دائـرة

اHرسى بواليـة الشلف.اHرسى بواليـة الشلف.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 30 صـــفـــر عـــام
1433 اHـوافق 24 يـنـايــر سـنـة 2012 يــعـيّن الـسّــيـد بـارودي

أمباركq رئيسا لدائرة اHرسى بوالية الشلف.
ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

مرسـوم رئـاسيمرسـوم رئـاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 30  صـفـر عام صـفـر عام 1433 اHـوافق  اHـوافق 24
ينـاير سـنة ينـاير سـنة q2012 يتـضمq يتـضمّن تـعـيW مـفـتشـة بوزارةن تـعـيW مـفـتشـة بوزارة

التضامن الوطني واألسرة.التضامن الوطني واألسرة.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 30 صـــفـــر عـــام
1433 اHـوافق 24 يـنـايـر سـنـة 2012 تـعـيّـن الـسّـيـدة حـوريـة

سقايq مفتشة بوزارة التضامن الوطني واألسرة.
ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

مرسـوم رئـاسيمرسـوم رئـاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 30  صـفـر عام صـفـر عام 1433 اHـوافق  اHـوافق 24
يـنـايـر سـنـة يـنـايـر سـنـة q2012 يـتـضـمq يـتـضـمّن تـعـيـW نـون تـعـيـW نـوّاب مـديـريناب مـديـرين

بوزارة التضامن الوطني واألسرة.بوزارة التضامن الوطني واألسرة.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 30 صـــفـــر عـــام
1433 اHـــــوافق 24 يـــــنـــــايـــــر ســـــنـــــة 2012 تـــــعـــــيّـن الـــــسّـــــيـــــدة

والــــسّــــيــــدان اآلتــــيــــة أســــمــــاؤهم نــــوّاب مــــديــــريـن بـــوزارة
التضامن الوطني واألسرة :

- صـافـيـة حــاشيq نـائـبــة مـديـر لــلـتـكــفل بـاألشـخـاص
qؤسسات وفي عائالت االستقبالHفي ا WسنHا

- عــــــبـــــد الــــــله حـــــدابq نــــــائب مــــــديـــــر لــــــدعم اإلدمـــــاج
qWعوقHهني لألشخاص اHاالجتماعي وا

- يــــوسف رحــــميq نـــائـب مـــديــــر Hـــتـــابــــعـــة وحتــــلـــيل
برامج التنمية االجتماعية.

مرسـوم رئـاسيمرسـوم رئـاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 30  صـفـر عام صـفـر عام 1433 اHـوافق  اHـوافق 24
يـنـايـر سـنة يـنـايـر سـنة q2012 يتـضـمq يتـضـمّن تـعـيW مـديـر الـتعـمـيرن تـعـيW مـديـر الـتعـمـير

والبنـاء في والية بشـار.والبنـاء في والية بشـار.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

بــــمـــــوجــب مـــــرســـــوم رئــــاســـيّ مـــــؤرّخ فــــي 30
صـفر عام 1433 اHوافق 24 ينـاير سـنة 2012 يعـيّن السّـيد
مراد منصوريq مديرا للتعمير والبناء في والية بشار.

ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

مرسـوم رئـاسيمرسـوم رئـاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 30  صـفـر عام صـفـر عام 1433 اHـوافق  اHـوافق 24
يــنـايــر ســنـة يــنـايــر ســنـة q2012 يــتـضــمq يــتـضــمّن تـعــيـW مــديـر الــسـكنن تـعــيـW مــديـر الــسـكن

والتجهيزات العمومية في والية جيجـل.والتجهيزات العمومية في والية جيجـل.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 30 صـــفـــر عـــام
1433 اHــوافق 24 يــنـــايــر ســـنــة 2012 يــعــيّن الـــسّــيــد مــازن

صــنـدقــليq مـديـــرا لــلـســكــن والـتـجــهـــيــزات الـعـمـــومــــيـة
فـي واليـة جيجـل.

ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

مرسـوم رئـاسيمرسـوم رئـاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 30  صـفـر عام صـفـر عام 1433 اHـوافق  اHـوافق 24
يـــنــايــر ســنــة يـــنــايــر ســنــة q2012 يــتــضــمq يــتــضــمّن تــعــيــW اHــديــر الــعـامن تــعــيــW اHــديــر الــعـامّ
للمركز االستشفائي اجلامعي في مدينة البليدة.للمركز االستشفائي اجلامعي في مدينة البليدة.

ــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 30 صـــفـــر عـــام
1433 اHــوافق 24 يــنـــايــر ســـنــة 2012 يــعـــيّن الـــسّـــيـــد يــحي

دهـــارq مـديــــرا عــامــا لــلـمــركـــز االسـتــشـفـــائـي اجلـــامـعي
في مدينـة البلـيدة.

ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

مرسـوم رئـاسيمرسـوم رئـاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 30  صـفـر عام صـفـر عام 1433 اHـوافق  اHـوافق 24
يــنــايــر ســنـة يــنــايــر ســنـة q2012 يــتــضــمq يــتــضــمّن تــعـيــW نــائــبي مــديـرن تــعـيــW نــائــبي مــديـر

بوزارة السياحة والصناعة التقليدية.بوزارة السياحة والصناعة التقليدية.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 30 صـــفـــر عـــام
1433 اHـوافق 24 يـنـايـر سـنة 2012 تـعيّن الـسّـيدة والـسّـيد

اآلتـي اســــمـــــاهـــــمــــا نـــــائـــــبي مـــــديـــــر بــــــوزارة الـــــســــيـــــاحـــــة
والصناعـة التقليديـة :

qWنائب مدير للمستخدم qدريس ترخوش -

- حـــمـــيــدة بـــايq نـــائـــبـــة مــديـــر لـــتـــرقـــيــة الـــصـــنـــاعــة
التقليديـة.
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قرارات@ مقرقرارات@ مقرّرات@ آراءرات@ آراء
وزارة الداخلية واجلماعات احملليوزارة الداخلية واجلماعات احملليّة

قــــــــرار وزاريرار وزاريّ م مــــــشــــــــتــــــــرك مرك مــــــؤرؤرّخ في خ في 26  ص  صــــــــفــــــــر عر عــــــام ام 1433
اHاHــــــــــوافق وافق 18  ي  يــــــــــنــــــــايايــــــــــر سر ســــــــنــــــــة ة q2012  يq  يــــــــــحــــــــدّد ند نــــــــــســــــــبــــــــة
مساهمة المساهمة الـواليات في صندوق الضمان للجماعاتواليات في صندوق الضمان للجماعات

احمللية.احمللية.
ــــــــــــــــــــــــــــ

qإنّ وزير الدّاخليّة واجلماعات احمللّيّة

qاليّةHووزير ا

- �ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 90 - 09 اHــــؤرّخ في 12
رمــضــان عـام 1410 اHـوافق 7 أبــريل ســنـة 1990 واHــتــعـلّق

qتممHا qبالوالية

- و�ــــقــــتــــضى اHــــرســـــوم الــــتّــــشــــريــــعيّ رقم 93 - 18
اHـؤرّخ في 15 رجب عـام 1414 اHـوافق 29 ديـســمــبـر ســنـة
1993 واHـتضمّن قـانون اHـاليّة لـسنة q1994 ال سيّـما اHادّة

q93 منه

- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 09 - 09 اHــؤرّخ في 13
مــــــحــــــرّم عـــــام 1431 اHــــــوافق 30 ديـــــســــــمــــــبــــــر ســــــنـــــة 2009
واHـتـضـمن قــانـون اHـالـيــة لـسـنـة q2010 ال سـيــمـا اHـواد 60

qو61 و62 منه

- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســـوم رقم 86 - 266 اHــــؤرّخ في 2
ربــــيـع األوّل عــــام 1407 اHـــــوافق 4 نــــوفـــــمــــبـــــر ســــنــــة 1986
واHــتـضــمّن تـنــظـيـم صـنــدوق اجلـمــاعـات احملــلـيّــة اHـشــتـرك

qوعمله

- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرّئـــــاسـيّ رقم 10 - 149
اHـؤرخ في 14  جـمـادى الثـانيـة عام 1431 اHـوافق 28 مـايو

qأعضاء احلكومة Wتضمن تعيHسنة 2010 وا

يقريقرّران ما يأتي :ران ما يأتي :

اHـاداHـادّة األولى ة األولى : حتـــدّد نـسـبــة مـسـاهمـة الـواليات في
صـنـدوق الـضـمـان لـلـجــمـاعـات احملـلـيـة بـاثــنــيـن في اHـائـة

(2%) بالنسبة لسنة 2012.

اHــــاداHــــادّة ة 2 : تـــــطــــبّـق هــــذه الـــــنّــــســـــبــــة عـــــلى تـــــقــــديــــرات
اإليـرادات اجلــبـائـيّـة  الّـتي حتـتـوي عـلـيـهـا بـطـاقـة احلـسـاب

الّتي تبلّغها مصالح الضّرائب الوالئيّة.

اHـاداHـادّة ة 3 : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســمـيّـة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ|قراطيّة الشّــعـبيّـة.

حـــرّر بـــاجلـــزائــر في 26 صـــفـــر عــام 1433 اHــوافق 18
يناير سنة 2012.

وزير اHاليةوزير اHالية
كر£ جوديكر£ جودي

وزير الدوزير الدّاخلياخليّة
واجلماعات احمللواجلماعات احمللّيّة
دحو ولد قابليةدحو ولد قابلية

ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

قــــــــرار وزاريرار وزاريّ م مــــــشــــــــتــــــــرك مرك مــــــؤرؤرّخ في خ في 26  ص  صــــــــفــــــــر عر عــــــام ام 1433
اHوافق اHوافق 18  يناير سنة   يناير سنة q2012 يحدq يحدّد ند نـسبة مساهمةسبة مساهمة

البلديات في صندوق الضمان للجماعات احمللية.البلديات في صندوق الضمان للجماعات احمللية.
ــــــــــــــــــــــــــــ

qإنّ وزير الدّاخليّة واجلماعات احمللّيّة
qاليّةHووزير ا

- �ـقتـضى اHرسـوم التّـشريعيّ رقم 93 - 18 اHؤرّخ
في 15 رجب عــام 1414 اHــوافق 29 ديـــســـمـــبـــر ســـنـــة 1993
واHــتـضـمّن قــانـون اHــالـيّـة لــسـنـة q1994 ال سـيّــمـا اHـادّة 93

qمنه
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 09 - 09 اHــؤرّخ في 13
مــــــحــــــرّم عـــــام 1431 اHــــــوافق 30 ديـــــســــــمــــــبــــــر ســــــنـــــة 2009
واHـتـضـمن قــانـون اHـالـيــة لـسـنـة q2010 ال سـيــمـا اHـواد 60

qو61 و62 منه
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 11 - 10 اHــؤرّخ في 20
رجب عــام 1432 اHــوافق 22 يـــونــيــو ســنــة 2011 واHــتــعــلّق

qبالبلدية
- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســـوم رقم 86 - 266 اHــــؤرّخ في 2
ربــــيـع األوّل عــــام 1407 اHـــــوافق 4 نــــوفـــــمــــبـــــر ســــنــــة 1986
واHــتـضــمّن تـنــظـيـم صـنــدوق اجلـمــاعـات احملــلـيّــة اHـشــتـرك

qوعمله
- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرّئـــــاسـيّ رقم 10 - 149
اHـؤرخ في 14  جـمـادى الثـانيـة عام 1431 اHـوافق 28 مـايو

qأعضاء احلكومة Wتضمن تعيHسنة 2010 وا
يقريقرّران ما يأتي :ران ما يأتي :

اHاداHادّة األولى ة األولى : حتـــدّد نـسبـــة مسـاهمـة البـلديات في
صـنـدوق الـضـمـان لـلـجــمـاعـات احملـلـيـة بـاثــنــيـن في اHـائـة

(2%) بالنسبة لسنة 2012.
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اHــــاداHــــادّة ة 2 : تـــــطــــبّـق هــــذه الـــــنّــــســـــبــــة عـــــلى تـــــقــــديــــرات
اإليـــرادات اجلـــبــــائـــيّـــة اHـــبـــاشـــرة وغـــيـــر اHـــبـــاشـــرة  الّـــتي
حتـــتــوي عـــلــيــهـــا بــطـــاقــة احلـــســاب الّـــتي تــبـــلّــغـــهــا مـــصــالح

الضّرائب الوالئيّة.

اHـاداHـادّة ة 3 : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســمـيّـة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ|قراطيّة الشّــعـبيّـة.

حـــرّر بـــاجلـــزائــر في 26 صـــفـــر عــام 1433 اHــوافق 18
يناير سنة 2012.

إيـــــرادات الــــتـــــســـــيــــيـــــر واخملـــــصــــصـــــة لـــــتــــغـــــطـــــيــة
نــفـقــات الـتــجـهــيـز واالســتــثـمــار بـعــشـرة في اHــائـة (%10)

لسنة 2012.

اHـاداHـادّة ة 2 :  : تـؤخذ بـعـW االعـتـبار في حـسـاب االقـتـطاع
اإليرادات اآلتية :

� احلـــســاب احلـــســاب 74 : مـــخــصـــصـــات الــصـــنـــدوق اHــشـــتــرك
لـلـجـمـاعـات احملـلـيـة مع حـسم اHـسـاعـدة اHـقـدمة لـألشـخاص
اHــســـنــW (اHـــادة الــفـــرعــيــة 7413 أو اHــادة 666 بــالـــنـــســـبــة

للبلديات التي تكون فيها مقار الواليات والدوائر).

� احلــســاب احلــســاب 75 : الـــضــرائب غــيــر اHـــبــاشــرة مع حــسم
حقـوق احلفالت (اHادة 755 بـالنسـبة للـبلديـات التي تكون

فيها مقار الواليات والدوائر).

� احلــــــســــــاب احلــــــســــــاب 76 : الــــــضــــــرائب اHــــــبــــــاشــــــرة مـع حــــــسم
اHــسـاهـمـة فــي صـنـدوق ضـمـان الضرائب احملـلية (اHادة
670) وكـــذا مـــســـاهــــمـــة الـــبـــلـــديـــات فـي تـــرقـــيـــة مـــبـــادرات

الـــــشــــبــــاب وتـــــطــــويــــر اHــــمـــــارســــة الــــريــــاضـــــيــــة (اHــــادتــــان
الفـرعيـتان 6490 أو 6790 بالـنسـبة لـلبـلديـات التي تـكون

فيها مقار الواليات والدوائر).

اHـاداHـادّة ة 3 : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســمـيّـة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ|قراطيّة الشّــعـبيّـة.

حـــرّر بـــاجلـــزائــر في 26 صـــفـــر عــام 1433 اHــوافق 18
يناير سنة 2012.

وزير اHاليةوزير اHالية
كر£ جوديكر£ جودي

وزير الدوزير الدّاخلياخليّة
واجلماعات احمللواجلماعات احمللّيّة
دحو ولد قابليةدحو ولد قابلية

ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

قــــــــرار وزاريرار وزاريّ م مــــــشــــــــتــــــــرك مرك مــــــؤرؤرّخ في خ في 26  ص  صــــــــفــــــــر عر عــــــام ام 1433
اHاHــــــــــوافق وافق 18  ي  يــــــــــنــــــــــايايــــــــــر سر ســــــــــنــــــــــة ة q2012 يq يــــــــــحــــــــــدّد ند نــــــــــســــــــــبــــــــــة
االقاالقــــتــــطــــاع من إياع من إيــــرادات الرادات الــــتــــســــيــــيــــر في مر في مــــيــــزانزانــــيــــاتات

البلديات.البلديات.
ــــــــــــــــــــــــــــ

qإنّ وزير الدّاخليّة واجلماعات احمللّيّة
qاليّةHووزير ا

- �ـقتـضى اHرسـوم التّـشريعيّ رقم 93 - 18 اHؤرّخ
في 15 رجب عــام 1414 اHــوافق 29 ديـــســـمـــبـــر ســـنـــة 1993
واHــتـضـمّن قــانـون اHــالـيّـة لــسـنـة q1994 ال سـيّــمـا اHـادّة 93

qمنه
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 11 - 10 اHــؤرّخ في 20
رجب عــام 1432 اHــوافق 22 يـــونــيــو ســنــة 2011 واHــتــعــلّق

qبالبلدية
- و�ــقـــتــضى اHـــرســوم رقم 67 - 145 اHــؤرخ في 23
ربـــيع الــــثـــاني عـــام 1387 اHــــوافق 31 يـــولـــيــــو ســـنـــة 1967
واHتـعلق باالقـتطاع من إيـرادات التسـييرq ال سـيّما اHادة

q2 منه
- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســـوم رقم 84 - 71 اHــــؤرّخ في 14
جــــمــــادى األولى عـــام 1404 اHــــوافق 17 مــــارس ســــنـــة 1984

qالذي يحدّد قائمة مصاريف البلديات وإيراداتها
- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرّئـــــاسـيّ رقم 10 - 149
اHـؤرخ في 14  جـمـادى الثـانيـة عام 1431 اHـوافق 28 مـايو

qأعضاء احلكومة Wتضمن تعيHسنة 2010 وا
يقريقرّران ما يأتي :ران ما يأتي :

اHــاداHــادّة األولى ة األولى : : تــــحــــدّد الـــــنـــــســـــبـــــة الــــقـــــانـــونـــيــة
الـــــدنـــــيـــــا الـــــتـــي تـــــقـــــتـــــطـــــعـــــهــــــا الـــــبـــــلـــــديــــات من

وزير اHاليةوزير اHالية
كر£ جوديكر£ جودي

وزير الدوزير الدّاخلياخليّة
واجلماعات احمللواجلماعات احمللّيّة
دحو ولد قابليةدحو ولد قابلية

ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

قــــرار مرار مــــؤرؤرّخ في خ في 26  ص  صــــفــــر عر عــــام ام 1433 اH اHــــوافق وافق 18  ي  يــــنــــايايــــر
ســــــنــــة ة q2012 يq يــــــحــــــدّد ن نــــــســــبــــــة االقة االقــــــتــــــطــــاع ماع مـن إين إيــــراداترادات

التسيير في ميزانيات الواليات.التسيير في ميزانيات الواليات.
ــــــــــــــــــــــــــــ

qإنّ وزير الدّاخليّة واجلماعات احمللّيّة
- �ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 90 - 09 اHــــؤرّخ في 12
رمــضــان عـام 1410 اHـوافق 7 أبــريل ســنـة 1990 واHــتــعـلّق

qتممHا qبالوالية
- و�ــقـــتــضى اHـــرســوم رقم 70 - 154 اHــؤرخ في 22
شــــــعــــــبــــــان عـــــام 1390 اHــــــوافق 22 أكــــــتــــــوبــــــر ســــــنــــــة 1970
qتضمن حتديد قائمة مصاريف الواليات وإيراداتهاHوا



31 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 07 21 ربيع األول عام   ربيع األول عام  1433 هـ هـ
14 فبراير  سنة   فبراير  سنة  2012 م م

- و�ــقـــتــضى اHـــرســوم رقم 70 - 156 اHــؤرخ في 22
شعـبـان عام 1390 اHـوافق 22 أكتـوبر سـنة 1970 واHـتـعلق
بـاالقـتـطـاع مـن إيـرادات الـتـسـيـيــرq ال سـيّـمـا اHـادة األولى

qمنه
- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرّئـــــاسـيّ رقم 10 - 149
اHـؤرخ في 14  جـمـادى الثـانيـة عام 1431 اHـوافق 28 مـايو

qأعضاء احلكومة Wتضمن تعيHسنة 2010 وا

يقريقرّر ما يأتي :ر ما يأتي :

اHاداHادّة األولى ة األولى : حتدّد الـنـسـبة القـانونـية الـدنيـا التي
تــقــتــطــعــهــا الــواليـات مـن إيــرادات الـتــســيــيــر واخملــصــصـة
لـتـغـطـية نـفـقـات الـتـجهـيـز واالسـتـثـمار بـعـشـرة في اHـائة

(10%) لسنة 2012.

اHـاداHـادّة ة 2 :  : تـؤخذ بـعـW االعـتـبار في حـسـاب االقـتـطاع
اإليرادات اآلتية :

� احلـــســاب احلـــســاب 74 : مـــخــصـــصـــات الــصـــنـــدوق اHــشـــتــرك
للجماعات احمللية.

� احلــــــســــــاب احلــــــســــــاب 76 : الــــــضــــــرائب اHــــــبــــــاشــــــرة مـع حــــــسم
اHـــســـاهـــمــة فــي صـــنـــدوق ضـــمــان لـلــضــرائـب اHــبــاشـرة
(اHـادة 640) وكـذا مـساهـمـة الواليـات في تـرقيـة مـبادرات
الشـبـاب وتـطـوير اHـمـارسـات الـريـاضيـة (الـبـاب الـفرعي

9149 اHادة الفرعية 6490).

اHـاداHـادّة ة 3 : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســمـيّـة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ|قراطيّة الشّــعـبيّـة.

حـــرّر بـــاجلـــزائــر في 26 صـــفـــر عــام 1433 اHــوافق 18
يناير سنة 2012.

دحو ولد قابليةدحو ولد قابلية

وزارة العدلوزارة العدل
قـرار مؤرقـرار مؤرّخ في خ في 17 صـفر عام  صـفر عام 1433 اHوافق  اHوافق 11 ينـاير سنة ينـاير سنة
q2012 يتضمن فتح مسابقة وطنية لتوظيف طلبةq يتضمن فتح مسابقة وطنية لتوظيف طلبة

قضاة لسنة قضاة لسنة 2012. . 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
qحافظ األختام qإن وزير العدل

- �ـقتـضى اHـرسـوم الـرئاسي رقم 10 - 149 اHـؤرّخ
في 14 جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1431 اHــوافق 28 مــايــو ســنــة

qأعضاء احلكومة Wتضمّن تعيH2010 وا

- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 04 - 332
اHـؤرخ في 10 رمـضـان عام 1425 اHـوافق 24 أكـتـوبـر سـنة
2004 الـــــذي يـــــحـــــــدّد صالحـــــــيـــــات وزيـــــر الــــــعـــــدلq حـــــافظ

qاألختام

- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 05 - 303
اHـــــؤرخ في 15 رجب عـــــام 1426 اHـــــوافق 20 غــــشـت ســــنــــة
2005 واHـتـضـمّن تـنظـيم اHـدرسـة الـعـلـيا لـلـقـضـاء وحتـديد

كـيـفـيـات سـيـرها وشـروط االلـتـحـاق بـهـا ونـظـام الـدراسة
فـيـها وحـقـوق الـطـلـبـة الـقضـاة وواجـبـاتـهمq ال سـيـمـا اHادة

q26 منه

يقريقرّر ما يأتي :ر ما يأتي :

اHادة األولى : اHادة األولى :  تـطبـيقـا ألحكـام اHادة 26 من اHـرسوم
الــتـــنـــفــيـــذي رقم 05 - 303 اHــؤرخ في 15 رجب عــام 1426
اHــوافق 20 غــشت ســنــة 2005 واHــذكـــور أعالهq تــفــتح عــلى
مستوى اHدرسة العـليا للقضاء مسابقة وطنية لتوظيف

أربعمائة وسبعW ( 470 ) طالبا قاضيا لسنة 2012.

اHـادة اHـادة 2 :  :  حتـدد فـتـرة الـتــسـجـيل في اHــسـابـقـة من 5
فبراير إلى 29 فبراير سنة 2012.

يـشــرع في اخـتــبـارات الــقـبــول يـوم 27 مــارس سـنـة
.2012

اHـاداHـادّة ة 3 :  : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســمـيّـة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ|قراطيّة الشّعبيّة.

حـــرّر بـــاجلـــزائـــر في 17 صـــفـــر عـــام 1433 اHــوافق 11
يناير سنة 2012.

الطيب بلعيزالطيب بلعيز

وزارة السياحة والصناعة وزارة السياحة والصناعة التقليديةالتقليدية
قــــرار وزاري مــــشــــتــــرك مــــؤرقــــرار وزاري مــــشــــتــــرك مــــؤرّخ في خ في 23  شــــو  شــــوّال عــــام ال عــــام 1432
اHـوافق اHـوافق 21  سـبــتـمـبــر سـنـة   سـبــتـمـبــر سـنـة q2011 يـتـضــمq يـتـضــمّن إنـشـاءن إنـشـاء
الـلالـلّــجـنــة الـقـطــاعــيـة Hـمـارســة الـوصــايـة الـتـربـويـةــجـنــة الـقـطــاعــيـة Hـمـارســة الـوصــايـة الـتـربـويـة
عــلى اHـدرسـة الــوطـنـيـة الــعـلـيـا لــلـسـيـاحــة الـتـابـعـةعــلى اHـدرسـة الــوطـنـيـة الــعـلـيـا لــلـسـيـاحــة الـتـابـعـة
لـوزارة السـياحـة والـصنـاعة الـتقـليـدية وتـشكـيلـهالـوزارة السـياحـة والـصنـاعة الـتقـليـدية وتـشكـيلـها

وتنظيمها وعملها.وتنظيمها وعملها.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

qإن وزير التعليم العالي والبحث العلمي
qووزير السياحة والصناعة التقليدية

- �ـــــقـــــتـــــضى اHـــــرســـــوم رقم 83-363 اHـــــؤرّخ في 15
شـعــبــان عـام 1403 اHــوافق 28 مـايــو ســنـة 1983 واHــتــعـلّق
�ـــمـــارســـــة الــــوصـــــايـــــة الـــتـــــربــــويـــــة عـــلى مـــؤســـســـــات

qالتكــوين العــالي
- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســـوم رقم 85-243 اHــــؤرّخ في 16
مــــــحـــــــرّم عــــــام 1406 اHـــــــوافق أوّل أكـــــــتـــــــوبــــــر ســـــــنــــــة 1985
واHــــتـــضـــمّـن الـــقـــانـــون األســــاسي الـــنــــمـــوذجي لـــلــــمـــعـــاهـــد

qالوطنية للتكوين العالي



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

qأعضاء احلكومة Wتضمّن تعيH2010 وا

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 94-255 اHؤرّخ
في 9 ربــيـع األوّل عـام 1415 اHــوافق 17 غــشت ســنــة 1994
qـدرســة الــوطـنــيــة الـعــلــيـا لــلــسـيــاحـةHــتـضــمّن إنــشــاء اHوا

qتمّمHعدّل واHا

- و�ــقــتــضى الــقــــرار الــــوزاري اHــشــتــــرك اHـؤرّخ
في 10 ربــــيـع األوّل عــــام 1429 اHـــــوافق  18 مــــارس ســـــنــــة
2008 واHـــتـــضــمّـن إنــشـــاء الـــلـــجـــنــة الـــقـــطـــاعــيـــة Hـــمـــارســة

الـوصاية التربـوية على مؤسسـة التكوين العـالي التابعة
لوزارة الـتهيئة العـمرانية والبيـئة والسياحة وتـشكيلها

qوتنظيمها وعملها

يقـريقـرّران مـا يأتي :ران مـا يأتي :

اHــــاداHــــادّة األولى : ة األولى : تـــطــــبـــيـــقـــا ألحــــكـــام اHـــادّتـــW 4 و6 من
اHـــرســوم رقـم 83-363 اHــؤرّخ في 15 شـــعـــبـــان عـــام 1403
اHــوافق 28 مــايــو ســنــة 1983 واHــذكــور أعالهq تـــنــشــأ لــدى
وزيــر الــتــعـلــيم الــعــالي والــبــحث الــعــلـمـي جلـنــة قــطــاعــيـة
Hـمارسة الوصايـة التربوية علـى اHدرسة الوطنـية العليا
qللسيـاحة التـابعة لوزارة الـسياحـة والصناعـة التقـليدية

وتدعى في صلب النص "اللجنة".

اHـاداHـادّة ة 2 :  : تـمـارس الـوصـايـة الـتــربـويـة عـلى اHـدرسـة
الوطنية العليا للسياحة وفقا للتنظيم اHعمول به.

3 :  : تـــتــــكـــون الـــلـــجـــنـــة الـــقــــطـــاعـــيـــة لـــلـــوصـــايـــة اHــاداHــادّة ة 
الــتــربـويــة عـلـى اHـدرســة الـوطــنـيــة الــعـلــيـا لــلــسـيــاحـة من

األعضاء اآلتي ذكرهم :

- اHـــديــــر اHـــكـــلّـف بـــالـــتــــكـــوين الــــعـــالي فـي مـــرحـــلـــة
الـــتــدرج بـــوزارة الــتـــعــلـــيم الـــعــالي والـــبــحـث الــعـــلــمي أو

qرئيسا qثله 

- اHـديـر اHـكلّف بـالـتـكوين Hـا بـعـد التـدرج والـبحث
qفي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أو  ثله

- اHديـر اHـكـلّف بـاHـوارد الـبـشـريـة بـوزارة الـتـعلـيم
qالعالي والبحث العلمي أو  ثله

- اHـــديــر اHـــكــلّـف بــالـــدراســات الـــقــانـــونــيـــة بــوزارة
qالتعليم العالي والبحث العلمي أو  ثله

- اHــــديــــر اHــــكــــلّف بــــالــــتـــكــــويـن بـــوزارة الــــســــيــــاحـــة
qوالصناعة التقليدية أو  ثله

- اHـدير الـعـامّ لـلـمدرسـة الوطـنـية الـعلـيـا للـسيـاحـة
qأو  ثلـه

- اHـديـر اHـكـلّف بـالـشـؤون الـبـيـداغـوجـيـة بـاHـدرسـة
الوطنية العليا للسياحة أو  ثله.

|ـــكن الــــلـــجــــنـــة االســـتــــعـــانـــة بــــأي شـــخص مـن شـــأنه
مساعدتها في أشغالها.

اHاداHادّة ة 4 :  : جتتـمع الـلجـنة في دورة عـادية مـرة واحدة
(1) خالل الـسـنــة اجلــامـعـــيـة و|ـكنـهــا االجـتـمـاع في دورة

غـيـر عـاديــةq بـنــاء عـلى استـدعـــاء من رئـيـسـهـا أو بـطلب
مـن اHــــديــــــر اHـــــكـــــلّف بـــــالــــتــــكــــــوين بــــوزارة الـــــســــيــــاحـــــة

والصناعة التقليدية.

5 :  : تــتــولـى اHــديــريــة اHــكــلّــفــة بــالــتــكــوين لــدى اHـاداHـادّة ة 
وزارة السياحة والصناعة التقليدية أمانة اللجنة.

6 :  : يــحــدّد رئــيس الــلــجــنــة تــاريخ كـل اجــتــمـاع اHـاداHـادّة ة 
ومكانه وجدول أعماله.

وتــرســل االســتــدعــــاءات مــرفــقـــة بــجـــدول األعــمـــال
إلى أعضاء اللجنة قبل خمسة عشر (15) يوما على األقـل

من تاريخ كل اجتماع.

و|ـكن تــقـلــيص هـذا األجل بــالـنـســبـة لـلــدورات غـيـر
العادية دون أن يقل عن ثمانية (8) أيـام.

اHاداHادّة ة 7 :  : تـدون مداوالت اللـجنـة في محضـر يحرّره
ويرقمه ويؤشر عليه الرئيس وأعضاء اللجنة.

اHــاداHــادّة ة 8 :  : تـــلــغـى أحــكـــام الــقـــرار الـــوزاري اHــشـــتــرك
اHــؤرّخ في  10 ربـــيع األوّل عــام  1429 اHــوافق  18 مــارس

سنة 2008 واHذكور أعاله.

اHـاداHـادّة ة 9 :  : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســمـيّـة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ|قراطيّة الشّعبيّة.

حـــرّر بـــاجلـــزائــر في 23 شـــوّال عــام 1432 اHــوافق 21
سبتمبر سنة 2011.

وزير السياحةوزير السياحة
والصناعة التقليديةوالصناعة التقليدية
اسماعيل ميموناسماعيل ميمون

وزير التعليم العاليوزير التعليم العالي
والبحث العلميوالبحث العلمي
رشيد حراوبيةرشيد حراوبية
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