
العددالعدد 44 
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

األحد األحد 10  رمضان  عام   رمضان  عام 1433 هـ هـ
اHوافق اHوافق 29  يوليو سنة   يوليو سنة 2012 م

اإلدارة والتّحرير
األمانة العاماألمانة العامّة للحكومةة للحكومة

WWW.JORADP.DZ

الطّبع واالشتراك
اHطبعة الراHطبعة الرّسميسمّية

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

021.65.64.63

الفاكس 021.54.35.12 
ح.ج.ب  50-3200  اجلزائر

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

مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة
مــرســوم تــنــفــيــذي رقم 12 - 291  مـؤرخ في 2 رمــضــان عــام 1433 اHـوافق 21 يــولــيــو ســنـة q2012 يــحــدد الــقــانــون األســاسي
للديوان الوطني للحظيرة الثقافية لألهقار..................................................................................................

مــرســوم تــنــفــيــذي رقم 12 - 292  مـؤرخ في 2 رمــضــان عــام 1433 اHـوافق 21 يــولــيــو ســنـة q2012 يــحــدد الــقــانــون األســاسي
للديوان الوطني للحظيرة الثقافية للتاسيلي ن أزجر...................................................................................

مـرسوم تـنفـيذي رقم 12 - 293  مؤرخ في 2 رمضـان عام 1433 اHوافق 21 يـولـيو سـنة q2012 يحـدد مهـام اHصـالح اHشـتركة
للبحث العلمي والتكنولوجي وتنظيمها وسيرها..........................................................................................

قرارات3 مقرقرارات3 مقرّرات3 آراءرات3 آراء

وزارة ا9اليةوزارة ا9الية
قـرار وزاري مـشـترك مـؤرخ في 22 ربـيع الـثـاني عام 1433 اHـوافق 15 مـارس سـنـة q2012 يـعـدّل الـقرار الـوزاري اHـشـترك
اHؤرّخ في 30 جمادى األولى عام 1430 اHوافق 25 مايـو سنة 2009 الـذي يحدّد تعداد مـناصب الشغل وتصـنيفها ومدة
العقد اخلاص باألعوان العاملW في نشاطات احلفظ أو الصيانة أو اخلدمات بعنوان اإلدارة اHركزية في وزارة اHالية.

قــرار مـؤرّخ في 11 صـفــر عـام 1433 اHـوافق 5 يـنــايـر ســنـة q2012 يــتـضــمن اعـتــمـاد " تــعــاضـديــة الـتــأمـW اجلــزائـريــة لـعــمـال
التربية والثقافة "....................................................................................................................................

قــرار مـؤرّخ في 11 صـفـر عـام 1433 اHـوافق 5 يــنـايـر سـنـة q2012 يــتـضـمن اعـتـمــاد شـركـة الـتـأمـW "الــتـعـاضـدي" شـركـة ذات
الشكل التعاضدي......................................................................................................................................

وزارة الشؤون الدينية واألوقافوزارة الشؤون الدينية واألوقاف

قـــرار وزاري مــشـتــرك مـؤرّخ في 16 ربــيع الـثــاني عـام 1433 اHـوافق 9 فـبــرايـر ســنـة q2012 يــتـضــمّن وضع بـعض األسالك
الـتــقـنــيـة اخلـاصــة بـالــسـكـن والـعــمـران في حــالـة خــدمـة لـــدى وزارة الـشــؤون الـديـنــيـة واألوقــاف واHـصــالح اخلــارجـيـة
التابعة لها...............................................................................................................................................

وزارة الفالحة والتنمية الروزارة الفالحة والتنمية الرّيفيةيفية

قـــرار وزاري مـشـترك مـؤرّخ في 9  صفـر عــام 1433 اHـوافــق 3 يـنـاير سـنة q2012 يـحـدد قـائمـة اخلـضـر واللـحـوم والـفواكه
اHعنية بعملية الضبط...............................................................................................................................

قـــرار مؤرّخ في 10 صفـر عــام 1433 اHوافــق 4 ينـاير سنة q2012 يـفرض تـلقيح اخلـيول ضـد داء الكلب واألنـفلـونزا ومرض
..................................................................................................................Wالكزاز والتهاب األنف والرئت

وزارة الثقافةوزارة الثقافة

قرار وزاري مـشترك مؤرّخ في 23  جمادى الـثانية عام 1432 اHوافـق 26 مايـو سنة q2011 يتضمـّن إنشـــاء ملحقـة Hكتبـة
اHطالعـة العمومـية لـواليـة أم البـواقي........................................................................................................

Wيـتــضـمـّن إنـشـــاء مــلـحـقـتـ q2011 ـوافـق 26 مـايــو سـنـةHقــرار وزاري مـشـتـرك مـؤرّخ في 23  جــمـادى الـثــانـيـة عـام 1432 ا
Hكتبة اHطالعة العمومية لوالية معسكـر.....................................................................................................

4

10

16

19

20

21

21

23

23

24

24



3 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 44 10 رمضان   عام   رمضان   عام  1433 هـ هـ

29 يوليو    سنة   يوليو    سنة  2012  م م

فهرس (تابع)فهرس (تابع)

وزارة الشباب والرياضةوزارة الشباب والرياضة

قـرار وزاري مـشتـرك مؤرّخ في 6 شـوال عام 1432 اHـوافق 4 سـبتـمـبر سـنة q2011 يـتـمم القـرار الـوزاري اHشـتـرك اHؤرّخ
في  27  ربــيع األول عــام 1430 اHـوافق 24  مـارس ســنـة 2009 واHـتــضــمن تــصــنـيف اHــركــز الــوطـني لــطب الــريــاضـة
وشروط االلتحاق باHناصب العليا التابعة له................................................................................................

قـرار وزاري مـشـترك مـؤرخ في 11 صـفـر عـام 1433 اHـوافق 5 يـنـايـر سـنة q2012 يـحـدّد الـتـنـظيـم اإلداري لـلـمـدرسـة الـعـلـيا
لعلوم الرياضة وتكنولوجياتها لدالي ابراهيم وطبيعة مصاحلها التقنية وتنظيمها............................................

إعالنات وبالغاتإعالنات وبالغات

بنك اجلزائربنك اجلزائر

الوضعيّة الشّهريّة في 31 ديسمبر سنة 2011.........................................................................................................

الوضعيّة الشّهريّة في 31 يناير سنة 2012............................................................................................................

الوضعيّة الشّهريّة في 29 فبراير سنة 2012...........................................................................................................
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مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة
مـرسـوم تنـفـيذي رقم مـرسـوم تنـفـيذي رقم 12 -  - 291  مـؤرخ في   مـؤرخ في 2 رمـضان عام رمـضان عام
1433  اHـوافق اHـوافق 21 يـولـيــو سـنـة  يـولـيــو سـنـة q2012 يـحـدد الــقـانـونq يـحـدد الــقـانـون

األســاسي لــلــديــوان الـــوطــني لــلــحــظـــيــرة الــثــقــافــيــةاألســاسي لــلــديــوان الـــوطــني لــلــحــظـــيــرة الــثــقــافــيــة
لألهقار.لألهقار.

ــــــــــــــــــــــ
qإنّ الوزير األول

                 qبناء على تقرير وزيرة الثقافة -
- وبـــنـــاء عـــلى الـــدســـتـــورq ال ســـيـــمـــا اHـــادتــان 85- 3

 qو125 ( الفقرة 2) منه
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 90 - 21 اHــؤرخ في 24
مــحــرم عــام 1411 اHــوافق 15 غــشت ســنــة 1990 واHــتــعــلق

qتممHعدل و اHا qباحملاسبة العمومية
- و�ــقــتــضى الــقــانــون رقم 90 - 25 اHــؤرخ في أول
جــمـادى األولى عـام 1411 اHـوافق 18 نــوفـمـبــر  سـنـة 1990

qتممHعدل و اHا qتضمن التوجيه العقاريHوا
- و�ـــقــتـــضى الــقـــانــون رقم 98 - 04   اHــؤرخ في20
صــفــر عــام 1419 اHــوافق 15 يـــونــيــو ســنــة 1998 واHــتــعــلق

qادة 40 منهHال سيما ا qبحماية التراث الثقافي
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 01 - 10 اHــؤرخ في 11
ربــــيع الــــثــــانـي عـــام 1422 اHــــوافق 3 يــــولــــيــــو ســــنــــة 2001

 qتممHعدّل واHا qناجمHتضمن قانون اHوا
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 01 - 20 اHــؤرخ في 27
رمـــــضـــــان عـــــام 1422 اHـــــوافق 12 ديـــــســـــمـــــبـــــر ســـــنــــة 2001

qستدامةHتعلق بتهيئة اإلقليم و تنميته اHوا
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 02 - 08 اHــؤرخ في 25
صـــفـــر عـــام 1423 اHــــوافق 8 مـــايــــو ســـنـــة 2002  واHــــتــــعـــلق

qعدلHا qدن اجلديدة وتهيئتهاHبشروط إنشاء ا
- و�قـتضى الـقانون رقم 03 - 01 اHؤرخ في 16 ذي
احلـجـة  عام 1423 اHـوافق 17 فـبـرايـر سـنة 2003 واHـتـعلق

qستدامة للسياحةHبالتنمية ا
- و�قـتضى الـقانون رقم 03 - 03 اHؤرخ في 16 ذي
احلـجـة  عام 1423 اHـوافق 17 فـبـرايـر سـنة 2003 واHـتـعلق

qعدلHا qواقع السياحيةHناطق التوسع وا�
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 03 - 10 اHــؤرخ في 19
جـــمـــادى األولى عـــام 1424 اHــوافق 19 يـــولـــيـــو ســـنـــة 2003
qـسـتـدامةHـتـعـلق بـحـمـايـة الـبـيـئـة في إطـار الـتـنـمـيـة اHوا

qعدلHا

- و�ــــــقـــــتـــــضى الــــــقـــــانـــــون رقم 04-03 اHـــــؤرخ في 5
جـــمـــادى األولى عـــام 1425 اHــوافق 23 يـــونـــيـــو ســـنـــة 2004
واHـتــعــلق بــحــمــايـة اHــنــاطق اجلــبــلــيـة فـي إطـار الــتــنــمــيـة

 qستدامةHا
- و�ــــقـــتــــضى الــــقــــانـــون رقم 04 - 07 اHــــؤرخ في27
جــمـــادى الــثــانـــيــة عــام 1425 اHــوافق 14 غــشت ســنــة 2004

qتعلق بالصيدHوا
- و�ــــقـــتــــضـى الـــقــــانــــون رقم 05 - 12 اHــــؤرخ في28
جـــمـــادى الـــثـــانـــيـــة عــام 1426 اHــوافق 4 غـــشت ســـنـــة 2005

 qتممHعدل واHا qياهHتعلق باHوا
- و�ـــــــقـــــــتــــــــضى األمــــــــر رقم 06 - 05 اHــــــــؤرخ في 19
جــمــادى الـثــانــيــة عـام 1427 اHـوافق 15 يــولـيــو ســنـة 2006
واHـــتــــعـــلق بــــحـــمــــايـــة بـــعـض األنـــواع احلــــيـــوانـــيــــة اHـــهـــددة

qباالنقراض واحملافظة عليها
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 06 - 06 اHــؤرخ في 21
مـحرم عام 1427 اHوافق 20 فبـراير سنة 2006 واHـتضمن

qالقانون التوجيهي للمدينة
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 07 - 06 اHــؤرخ في 25
ربـــــيع الــــثـــــاني عــــام  1428 اHــــوافق 13 مــــايــــو ســــنــــة 2007
واHــــتـــعـــلق بـــتـــســــيـــيـــر اHـــســـاحـــات اخلــــضـــراء وحـــمـــايـــتـــهـــا

qوتنميتها
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 11 - 10 اHــؤرخ في 20
رجب عـام 1432 اHـوافق  22 يــونـيــو  ســنـة 2011 واHــتـعـلق

qبالبلدية
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 12 - 07 اHــؤرخ في 28
ربــــيـع األول عــــام 1433 اHـــــوافق 21 فـــــبــــرايـــــر ســـــنــــة 2012

 qتعلق بالواليةHوا
- و�ــقـــتــضى اHـــرســوم رقم 83 - 458 اHــؤرخ في 12
شـوال عام 1403 اHـوافق 23 يـولـيـو سـنة 1983 الـذي يـحدد
qعدلHا qالقانون األساسي النموذجي للحظائر الوطنية

  - و�قـتضى اHرسوم رقم 87 - 231  اHؤرخ في 11
ربــــيـع األول عـــام  1408 اHــــوافق 3 نــــوفــــمــــبــــر ســــنـــة 1987

qتضمن إنشاء ديوان حظيرة األهقار الوطنيةHوا
- و�ــقـتــضى اHــرسـوم رقم 87 - 232  اHـؤرخ في 11
ربــــيـع األول عــــام 1408 اHـــــوافق 3 نــــوفـــــمــــبـــــر ســــنــــة 1987

qتضمن تنظيم  حظيرة األهقار الوطنيةHوا
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-  و�قتـضى اHرسـوم الرئاسي رقم 10-149 اHؤرخ
في 14 جــمــادى الـثــانـيــة عـام 1431 اHـوافق 28  مـايــو ســنـة

qأعضاء احلكومة Wتضمن تعيH2010 وا

-  و�ــــقــــتــــضى اHــــرســــوم الــــتــــنــــفــــيــــذي  رقم 11 -87
اHــؤرخ في 18 ربـــيع األول عــام 1432 اHــوافق 21 فــبــرايــر
سـنـة 2011  واHــتــضـمن تــغـيــيـر تــســمـيــة حـظــيـرة األهــقـار

qالوطنية
qوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

الفصل األولالفصل األول
أحكام عامةأحكام عامة
الفرع األولالفرع األول

احلظيرة الثقافية لألهقاراحلظيرة الثقافية لألهقار

اHـــــادة األولى :اHـــــادة األولى : يـــــهـــــدف هــــــذا اHـــــرســـــوم إلـى حتـــــديـــــد
الـقـانون األسـاسي لـلـديـوان الـوطـني لـلـحظـيـرة الـثـقـافـية

لألهقار.

اHـــــادة اHـــــادة 2 : : تـــعــــد احلــــظــــيـــرة الــــثــــقــــافـــيــــة في مــــفــــهـــوم
الـــــقــــــانـــــون رقم 98 - 04  اHـــــؤرخ في20 صـــــفــــــر عـــــام 1419
اHـوافق 15 يـونـيـو سـنـة  1998 واHـتـعـلق بـحـمـايـة الـتـراث
الثقـافي q فضـاء ال �يـز بW الـطبـيعي و الثـقافيq يالحظ
و يدرك من منـظور بـيئي وثـقافي كـأداة ثقافـية ومـنجـز
جــمـاعــي في إعـــادة تــشـكـيــل مــسـتـمـــرq مــنـتج تـاريـخــي
لــــلـــــعالقــــــات اHـــــشــــتــــــركـــــة بــــW الــــســـــكـــــان ونــــشــــاطـــــاتــــهم

وتصوراتهم الذهنية والبيئة التي يتقاسمونها.   
فـهي مـكـان تـتـراكب وتـتـواجه فـيه األقـالـيـم اإلدارية

والتاريخية التي تد� التقاليد الثقافية السالفة . 

اHــادةاHــادة 3 :  : تــعــيّن حـدود احلــظــيــرة الـثــقــافـيــة لألهــقـار
والــــتي تـــقـــدر مـــســـاحـــتـــهـــا بـ 633.887  كــلم2 وفـــقـــا خملـــطط
تعيW احلدود وكـذا لإلحداثيات اجلغرافية اHلحقW بأصل

هذا اHرسوم كما يأتي : 
- الــشـمـال :- الــشـمـال : بــلـديــة اHــنـيــعـة بــواليــة غـردايــة وبـلــديـة

q رويسات بوالية ورقلة
- الــــشــــمـــال الــــشــــرقي :- الــــشــــمـــال الــــشــــرقي : بــــلــــديـــة بــــرج عــــمــــر إدريس

q بوالية إيليزي
- الــشــمـال الــغــربي :- الــشــمـال الــغــربي : بــلــديــتي أولف ورقــان بــواليـة

qأدرار
 qالشر ق:- الشر ق: بلدية برج احلواس بوالية إيليزي -

qالغرب : - الغرب : بلدية برج باجي مختار بوالية أدرار -

- اجلـنـوب :- اجلـنـوب : حـدود جــمـهـوريــة الـنــيـجـر ويــقـدر طـول
الــشـــريط احلـــدودي بــــحــوالي 844 كـــلم وحــدود جـــمــهـــوريــة

اHالي ويقدر طول الشريط احلدودي بـحوالي 338 كلم.

اHــادةاHــادة 4 :  : يـحــدد اخملــطط الــعــام لــلــتـهــيــئــةq الــتــقـســيم
اإلقـلـيـمي ألقــالـيم احلـظـيـرة الـثـقــافـيـة لألهـقـار الـذي يـحل

محل مخطط شغل األراضي للمنطقة اHعنية.

الفرع  الثانيالفرع  الثاني
الديوان الوطني للحظيرة الثقافية لألهقارالديوان الوطني للحظيرة الثقافية لألهقار

اHـــادةاHـــادة 5 : : الــديــوان الــوطـــني  لــلــحــظــيــرة الــثــقــافــيــة
لألهـــقـــار مــــؤســـســـة عـــمـــومـــيـــة ذات طـــابع إداريq يـــتـــمـــتع
بالـشخصـية اHعـنويــة واالستقالل اHـاليq يدعى في صلب

النص " الديوان". 
يــــوضـع الـــــديـــــوان  حتت وصـــــايـــــة الـــــوزيـــــر اHـــــكـــــلف

بالثقافة .

q6 :  : يــحــدّد مــقــر الــديــوان �ــديــنــة تــامـنــغــست اHــادة اHــادة 
والية تامنغست.

اHـادة اHـادة 7 :  : يـتــولى الـديـوان  مــهـام احلــمـايـة واحملــافـظـة
وتـثـمــW الـتـراث الـثـقــافي والـطـبـيـعـي لألقـالـيم اHـوجـودة
داخل حــدود  احلـظـيــرة الـثـقــافـيـــةq ال ســيـمــا إعـداد اخملـطط
الـعام للـتهيـئة الذي يـعتبـر أداة للـتخطـيط وأداة للحـماية
التي حتقق التجانس بW األبعاد الطبيعية و الثقافية .

وبهذه الصفةq يكلف على اخلصوص �ا يأتي : 

- جــرد الـثــروات الــبـيــئــيـة - الــثــقــافـيــة  لــلـحــظــيـرة
 qالثقافية  ودراستها

- الــقـيــام بــدراســات حــول احلـمــايــة و احملــافــظــة عـلى
 qالتراث البيئي- الثقافي للحظيرة الثقافية

- الــتــنــســيق مع الـــقــطــاعــات الــنــاشــطــة داخل حــدود
احلـظـيـرة الثـقـافـيـة في مـجـال الـتـراث الـبـيـئي- الـثقـافي

 q للحظيرة الثقافية

qإعداد اخملطط العام لتهيئة  احلظيرة الثقافية  -

- حـمـاية احلـظـيرة الـثـقـافيـة من كل تـدخل قد يـفـسد
 q مظهرها أو يعيق تطورها الطبيعي

- تــطــبـيق الــتــنــظـيـم اHــتــعـلـق بـاســتــعـمــال  الــتـراث
q البيئي - الثقافي واستغالله

- اتخـاذ كل إجراء ضـروري لتـهيـئة التـراث البـيئي
 qالثقافي للحظيرة الثقافية وتأمينه وتثمينه
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- ضـمـان مـهـام االتـصـال بـنـشـر اHـعـلـومـات بـواسـطـة
مـخـتـلف وسـائل اإلعالم حـول حـمـايـة  احلـظـيـرة الـثـقـافـيـة

 qوحفظها وتثمينها
- اHــشــاركــة في الــتــظــاهــرات الــعــلـمــيــة والــثــقــافــيـة
الــوطـــنـــيـــة والــدولـــيـــة الـــتي تـــهــدف إلـى تـــثــمـــW الـــتــراث

البيئي- الثقافي  للحظيرة الثقافية.

الفصل الثانيالفصل الثاني
التنظيم والتسييرالتنظيم والتسيير

اHــــــادةاHــــــادة 8 : : يـــســيــر الــديـــوان مــديــر ويــديـــره مــجــلس
توجيه ويزود بلجنة علمية وتقنية. 

اHــــادةاHــــادة 9 : : ينظم الديوان كما يأتي : 
qقرHهياكل في ا -

- هياكل خارج اHقر.

الفرع  األول الفرع  األول 
هياكل الديوانهياكل الديوان

اHــــــادةاHــــــادة 10 :  :  تـــنـــظـم هـــيـــاكل اHـــقــــر في شـــكل دوائـــر
ومـصــالح وفــروع تــكـلـف �ـهــام تــقـنــيــة وعــلـمــيــة و إداريـة
وتــنــشــيــطــيــة  وإعالمــيــة و اتــصــالــيــة في مــجــاالت تــدخل

احلظيرة الثقافية.

اHـــــادة اHـــــادة 11 : : تـــنـــظم الـــهـــيــاكـل خــارج اHـــقـــر في شـــكل
أقـسـام وأقسـام فـرعـية ومـراكـز مـراقـبة وحـراسـةq  تـكلف
بــاHـــراقــبـــة واحلــراســة والـــتــوجــيـه ومــتــابـــعــة الــنـــشــاطــات

والعمليات ذات الصلة �جال تخصصه .
كــمــا تــزود هــذه  األقــســام  بــوســائل بــشــريــة ومــاديـة
وأدوات لوجيستـيكية متطابـقة مع حجم اإلقليم وقدراته

وخصائصه التراثية.
يضم الديوان ثالثة (3) أقسام موجودة بـ : 

q تامنغست -
qإدلس -

- إن صالح.
كــــمــــا �ــــكن الــــديــــوان  إنـــــشــــاء أقــــســــام  أخــــرى عــــلى
مـــســتـــوى إقـــلـــيم احلـــظـــيـــرة الـــثــقـــافـــيـــة  لألهـــقـــار  بـــقــرار
مـشـتـرك بـW الـوزيـر اHـكـلف بـالـثـقـافـة  والوزيـر اHـكـلف

باHالية والسلطة اHكلفة بالوظيفة العمومية.

اHــــادة اHــــادة 12 : : يــعـW رؤســاء الــدوائــر واألقــســام بــقـرار
من الـوزيـر اHكـلف بـالـثقـافـة بـنـاء على اقـتـراح من مـدير

الديوان.

13 : :  يـحـدد الـتـنظـيم الـداخلي لـلـديوان بـقرار اHادة اHادة 
مـشـتــرك بـW الـوزيـر اHـكـلف بـالـثـقـافـة والـوزيـر اHـكـلـف

باHالية  والسلطة اHكلفة بالوظيفة العمومية.

الفرع الثانيالفرع الثاني
مجلس التوجيهمجلس التوجيه

اHـــــادةاHـــــادة  14 :  : يـــتـــكـــون مــجـــلـس تــوجـــيـه الــديـــوان من
األعضاء اآلتي ذكرهم : 

qرئيسا qكلف بالثقافةHثل الوزير ا¡ -
    qثل وزير الدفاع الوطني¡ -

- ¡ــــثل الـــوزيـــر اHــــكـــلف بــــالـــداخـــلـــيــــة واجلـــمـــاعـــات
qاحمللية

 qاليةHكلف باHثل الوزير ا¡ -
qناجمHكلف  بالطاقة واHثل الوزير ا¡ -
qائيةHوارد اHكلف  باHثل الوزير ا¡ -

- ¡ـــثل الــــوزيـــر اHـــكـــلف بــــالـــتـــهـــيـــئــــة الـــعـــمـــرانـــيـــة
qوالبيئة

qكلف بالفالحة والتنمية الريفيةHثل الوزير ا¡ -
qكلف باألشغال العموميةHثل الوزير ا¡ -

- ¡ــثل الـوزيــر اHــكـلف بــالـتــعـلــيم الــعـالي والــبـحث
qالعلمي

qكلف بالسكن والعمرانHثل الوزير ا¡ -
- ¡ـــثـل الـــوزيـــر اHــــكـــلف بــــالـــســـيــــاحـــة والـــصــــنـــاعـــة

qالتقليدية
qثل والي والية تامنغست¡ -

qعنيةHثلو اجملالس الشعبية البلدية للبلديات ا¡ -
- ¡ـــثـــلــــو اجملـــالس الـــشـــعـــبــــيـــة الـــوالئـــيـــة لـــلـــواليـــات

اHوجودة داخل إقليم اختصاص الديوان.
يـحـضر مـديـر الـديوان اجـتـمـاعات مـجـلس الـتـوجيه

بصوت استشاري ويتولى أمانته.
�ـكن مـجـلس الـتـوجـيه أن يـسـتـعـW بـأي شـخص من

شأنه أن يساعده في أشغاله.

qــــــــادة 15 : : يــــتــــداول مـــــجــــلس تـــــوجــــيــه الــــديـــوانHــــــــادة اHا
فيما يأتي :

- مــشــروعي الــتّــنــظــيم الــداخــلي والــنّــظــام الـداخــلي
 qللديوان

- بـرنامج الـنشـاطات الـسنـوية واHـتعـددة السـنوات
qنصرمةHو كذا حصائل نشاطات السنة ا
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qقبول الهبات والوصايا -
  qالكشوفات التقديرية لإليرادات والنفقات -

- الـتـقـرير الـسـنـوي عن نشـاط اHـيـزانيـة  واحلـساب
qاإلداري وحساب التسيير

qمشروع ميزانية الديوان -
- احلسابات السنوية.

كــمـا يــبــدي رأيه في جــمــيع اHــسـائـل الـتي يــعــرضــهـا
عليه مدير الديوان. 

اHـادةاHـادة  16 : : يعW أعضـاء مجلس توجـيه الديوان Hدة
خـمس (5) ســنــوات قـابــلــة لــلـتــجــديــد. وفي حـالــة انــقــطـاع
عــضــويــة أحــد األعــضــاءq يـــســتــخــلف بــعــضــو جــديــد حــسب

األشكال نفسها إلى غاية انتهاء مدة العضوية.
حتــدد الــقــائــمــة االســمــيــة ألعــضـاء مــجــلـس الـتــوجــيه

بقرار من الوزير اHكلف بالثقافة.

اHـــادة اHـــادة  17 : يــجـــتــمــع مــجـــلس تــوجـــيه الـــديــوان  في
دورة عــاديـة مــرة واحـدة في الـسـنــة بـنــاء عـلى اسـتــدعاء

مـن رئيسـه.
و�ـــــكن اجملــــلـس أن يــــجــــتــــمع فـي دورة غــــيــــر عــــاديــــة

بطـلب من رئيسه أو من ثلثي ( 3/2) أعضائه.
تــرسل االســتـدعـاءات مــرفـقــة بـجــدول األعـمــالq قـبل
خــمـســة عــشـر (15) يــومـا عــلى األقل من تــاريخ االجـتــمـاع.
و�ـــكن أن يــقـــلص هـــذا األجل في الـــدورات غــيـــر الــعـــاديــة

دون أن يقلّ عن ثمانية ( 8) أيام.

اHـادة اHـادة 18 : ال تصـحّ مداوالت مـجلس توجيه الديوان
إالّ بـــــحـــــضـــــور ثـــــلـــــثي (3/2) أعـــــضـــــائه عـــــلـى األقل. وإذا لم
يكـتـمل الـنّـصابq يـعـقـد اجـتـماع آخـر في أجل ثـمـانـية (8)

أيام. 
وفـي هــذه احلـــالـــةq تــصــحّ مـــداوالت مـــجـــلس تـــوجــيه

الديوان  مهمـا يكن عـدد األعضاء احلاضرين.
تـــتـــخـــذ قـــرارات مـــجـــلس الـــتـــوجـــيه بـــأغـــلـــبـــيـــة عـــدد
أصــــوات األعــــضــــاء احلــــاضــــرينq وفي حــــالــــة تــــســــاوي عـــدد

األصوات يكون صـوت الرئيس مرجـحا.  

اHــادة اHــادة 19 : : حتـرر مــداوالت مــجـلـس تـوجــيه الــديـوان
في محـاضر وتـدوّن في سجل خـاص يـرقمه ويـؤشر عـليه

الرئيس. 
تـرسل مــحـاضـر االجــتـمـاعـات إلـى الـسـلـطــة الـوصـيـة
خالل الــثــمــانــيـة (8) أيــام الـتـي تـلـي االجـتــمــاع لــلـمــوافــقـة

عليها.

الفرع الثالثالفرع الثالث
اHـديراHـدير

اHــادة اHــادة 20 :   :  يـعــيّن مـديــر  الـديــوان  �ـوجب مــرسـوم
Wمن بـ qـكـلف بــالـثـقـافـةHبــنـاء عـلى اقـتـراح مـن الـوزيـر ا
الــشــخــصــيــات الــتي تــتـمــتـع بـخــبــرة في اHــهــام الــعــلــمــيـة

والتقنية في مختلف ميادين تدخل احلظيرة الثقافية.
وتنهى مهامه  حسب  األشكال نفسها. 

اHـــادة اHـــادة 21 : : يـــكــلّف مـــديــر الـــديــوان بــتـــســيـــيــره وهــو
اآلمر بصرف ميزانيته.

وبهذه الصفة يكلف على اخلصوص �ا يأتي :
- إعـــداد مــــشـــروعي الــــتـــنـــظــــيم الــــداخـــلي والــــنـــظـــام

qالداخلي للديوان
- إعــداد  مـخــطط لــتـهــيـئــة احلـظــيـرة بــالــتـنــسـيق مع

القطاعات اHعنية ويعرضه على مجلس التوجيه.
-الـــســـهـــر عــلـى تـــنــفـــيـــذ قـــرارات مـــجــلـس الـــتــوجـــيه

 qوتوصياته
- إعــــداد بــــرامـج األنــــشــــطـــــة الــــســــنــــويـــــة واHــــتــــعــــددة

 qالسنوات
- الــتـصــرف بـاسـم الـديــوان وتـمــثـيــله أمــام الـقــضـاء

qدنيةHوفي جميع أعمال احلياة ا
- إعـــداد مــشـــروع اHـــيــزانـــيــة وااللـــتـــزام بــالـــنــفـــقــات

 qواألمر بصرفها
  qإعداد الكشوف التقديرية لإليرادات والنفقات-

- إبـرام جـمـيع الــصـفـقـات أو االتـفــاقـيـات أو الـعـقـود
 qعمول بهHأو االتفاقات في إطار التنظيم ا

- ¡ـارسة الـسلطـة السـلمـية عـلى جمـيع مسـتخدمي
الــديــوان والــتـعــيــW في اHــنــاصب الــتي لم تــقــرر طــريــقـة

 qفيها Wأخرى للتعي
- حتــضــيــر اجـتــمــاعــات مــجـلـس الـتــوجــيه والــلــجــنـة

 q العلمية والتقنية
- إعداد الـتـقـرير الـسـنـوي عن النـشـاطـات و إرساله
إلى الــــســـلــــطــــة الـــوصــــيــــة بـــعــــد أن يــــوافق عــــلـــيـه مـــجــــلس

 qالتوجيه

الفرع الرابعالفرع الرابع
اللجنة العلميـة والتقنيـةاللجنة العلميـة والتقنيـة

اHــادة  اHــادة  22 : : يــزود الـديــوان  بـلــجـنــة عـلــمـيــة وتـقــنـيـة
تـبـدي آراء و تـوصيـات بـشـأن مـخطـطـات الـعـمل و برامج

النشاطات العلمية والتقنية للديوان.
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اHــادة اHــادة 23 : : يـرأس الـلـجـنـة الـعـلـمـيـة والـتـقـنـيـة مـدير
الديوان.

  حتـدد تشكـيلة الـلجنـة العـلميـة والتقـنية  وسـيرها
بـقرار من الـوزير اHـكلف بـالثـقافـة بنـاء على اقـتراح من
اHدير ويتم اختيار أعـضاء اللجنة العلمية والتقنية  من
بـW الـشـخـصـيـات اHعـروفـة بـكـفـاءتـهـا في مـجـاالت  تدخل

احلظيرة الثقافية H qدة ثالث (3) سنوات.

اHــادة اHــادة 24 : :  �ــكـن الــلـــجــنـــة الــعـــلــمـــيــة والـــتــقـــنــيــة أن
تستعW بأي كفاءةq من شأنها أن تساعدها في أعمالها.

اHـادة اHـادة 25 :  : تـعـد الــلـجـنـة الـعـلـمـيـة والــتـقـنـيـة نـظـامـهـا
الداخلي وتصادق عليه. 

اHـادة اHـادة 26 :   :  تـعـد الـلجـنـة  الـعـلمـيـة والـتـقنـيـة تـقـريرا
علـمـيـا وتـقيـيـمـيـا علـى إثر كل دورة ويـعـرض عـلى  اHـدير

الذي يرسله للسلطة الوصية .

الفصل الثالثالفصل الثالث
التنظيم اHطبق داخل حدود إقليم احلظيرة الثقافيةالتنظيم اHطبق داخل حدود إقليم احلظيرة الثقافية

لألهقار  لألهقار  

اHادة اHادة 27 : : تكـلف الـسلـطة اHـسـيرة لـلحـظـيرة بـإعداد
اخملـطط الـعـام لـتـهـيئـة احلـظـيـرة ويـتـضـمن عـلى اخلـصوص

ما يأتي : 
 qناطق احملميةHحتديد ا -

 qواقع التي تفتح للزيارةHا Wتعي -
 q وضع مراكز احلراسة والرقابة -

- تـهــيــئـة الــدروب والـســبل الــتي تــؤدي إلى اHـواقع
 qهاHفتوحة للزيارة ووضع معاHا

- اإلشـــارة الـــعـــامـــة واخلـــاصـــة فـي اHـــنـــاطق احملـــمـــيـــة
اخملتلفة.

اHادة اHادة 28 :  : يـتم الدخول إلى حـدود احلظيـرة الثقـافية
لألهـــقــار  كـــمـــا هي مــحـــددة في هـــذا اHـــرســومq عـن طــريق

مراكز اHراقبة واحلراسة اHقامة في : 
تــــامـــــنــــغـــــست  وإن صـــــالح  وأراك وإدلس  وإن أزاو
Wوإن قــــزام  وتـــيــــمــــيـــاويـن وتـــ Wزواتــــ Wوســــيـــلـت  وتـــ

تارابW  وأمقيد  وزازير .
و�كنq عند احلاجةq إنشاء مراكز مراقبة أخرى.

29 :  : يــــســـمح �ـــزاولــــة الـــنـــشـــاطــــات الـــرعـــويـــة اHــادة اHــادة 
واحلرفية الريفـية و التقليدية في اHناطق احملمية احملددة
في اخملـطط الـعـام لـتـهيـئـة احلـظـيـرة الـثـقـافـيـةq مع مـراعاة

احـــتــرام الــتــعــلــيــمــات الــتي تــصــدرهــا الــســلــطــة اHــســيــرة
لـلـحـظـيـرة قـصـد حـمـايـة الـسالالت احلـيـوانـيـة و الـنـبـاتـيـة

واHناطق شديدة احلساسية فيها.

اHــادة اHــادة 30 :  : يـــؤهل الــديــوانq في حـــدود اخــتــصــاصــاته
وبالـتنـسيق مع الـقـطاعـات اHعـنيـةq لإلشراف عـلى تقـييم
اآلثــار اHـتــعـلــقـة �ــشـاريـع الـتــنـمــيـة والــهـيــاكل األسـاســيـة
واHــرافق و جــمـيـع األشـغــال و بــرنـامـج الـبــنــاء والــتـهــيــئـة
داخل اHـنـاطق احملـمــيـة احملـددة في اخملـطط الــعــام لـتـهـيـــئـة
احلـظــيـــرة الـثـقــافـيـــة الـتـــي تـخـلــف أثـــارا عــلى الـنـظــم
البيـئية والـتراث الطبـيعي واHـناظر الطـبيعـية واHواقع
واحملـــمــيـــات األثــريـــة واHــعـــالم الــتـــاريــخـــيــة و الـــقــطـــاعــات

احملفوظة.

اHادة اHادة 31 :  : دون اإلخالل باألحكام التـنظيمية اHتعلقة
بـاســتــغالل مــقـالع احلــجــارة و اHـراملq يــنــبـغـي اسـتــشـارة
الـديوان عند حتـديد مقـالع احلجارة واHـرامل التي يتوقع
إنــشـاؤهــا داخل اHـنــاطق احملـمــيـة احملــددة في اخملـطـط الـعـام

لتهيئة احلظيرة الثقافية. 

اHــــادة اHــــادة 32 : : يـــــخــــضـع إجنــــاز الـــــنــــشـــــاطــــات اHـــــهــــنـــــيــــة
والـسيـنـماتـوغرافـية و الـتصـوريـة و اإلذاعيـة والتـلفـازية
أو تـــنـــظـــيم الـــعـــروض داخل اHـــنـــاطق احملـــمـــيـــة احملـــددة في
اخملطط الـعام لتـهيـئة احلـظيرة الـثقـافيـةq لرخصـة مسـبقة
من اHـصــالح اHـعــنـيــة لـلــوزارة اHـكـلــفـة بــالـثــقـافــة و تـكـون

موضوع اتفاقية تبرم مع السلطة اHسيرة للديوان. 

اHـادة اHـادة 33 :  :  تـخـضع  كل  أعـمـال  الـبـحث  والـتـنقـيب
وأخـذ  الـعــيّـنـات  واحلـفــريـات  والـسـبـر وأخــذ  الـقـيـاسـات
داخل  اHناطق  احملمـية  احملددة  في اخملطط  العام  لتهيئة
احلـظيرة  الثـقافية  لتـرخيص مسبق  مـن الوزير اHكلف
بـالـثـقـافـة  وتـكـون  مـوضـوع  اتـفـاقـيـة  تـبـرم مع  الـسـلـطة

اHسيرة  للديوان .

اHادةاHادة 34 :  : ال  تقــام الزيـارة السياحـية داخل اHناطق
احملــمــيـــة احملــددة  في اخملــطـط  الــعــام  لــتـــهــيــئـــة  احلــظــيـــرة
الــثــقــافـــيــة إال  في  إطــار مـــنــظم  حتت  إشـــراف  هــيــئــات
عــمــومـيــة  أو بـواســطـة وكــاالت سـيــاحــيـة مــعـتــمـدة  وذلك
بـحـضـور مـرشــد يـخـتـار  من  بـW أعـوان حـفظ  ومـراقـبـة
ورقـــابــــة  احلــــظـــيــــرة  أو كـل ¡ـــثـل  آخـــر  يــــعــــيــــنه  مــــديـــر
الـديـوان �ـعــدل مـرشـد  واحـد لـكل  عـشـرة زوار  تـقـريـبـا.
يـقـيّـد  مــبـلغ  اخلـدمــة  الـتي  يـقــدمـهـا  اHــرشـدون لـوكـاالت
الـــســــيـــاحــــة في حـــســــاب  مـــفــــتـــوح  لــــهـــذا الــــغـــرض  خـــاص

بالديوان.

اHــــادة اHــــادة 35 : : يــــخـــــضع كـل نــــشـــــاط ســــيـــــاحي تـــــقــــوم به
وكــاالت الـسـيـاحـة اHــعـتـمـدة داخل اHـنــاطق احملـمـيـة احملـددة
في اخملطط العـام لتـهيئـة احلظيـرة الثـقافيـة إلى ترخيص
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مسبق من ديوان احلـظيرةq و في إطار ¡ارسة نشاطاتها
على الـوكاالت السيـاحية اHـعتمدة إلـزام السيـاح باحترام

التنظيم اHعمول بهq ال سيما فيما يتعلق �ا يأتي : 

- عــدم اســـتــعـــمــال اآلالت اHـــهــنـــيــة مـن أجل الــتـــقــاط
qصور فوتوغرافية

-  االمـتـنـاع من حـمل واسـتـعـمـال اHـعـدات واألجـهـزة
 qالعلمية

- االمـتـنـاع عن الـقـيــام بـأخـذ الـقـيـاسـات واحلـفـريـات
والــســبـــر وأخــذ الـــعــيــنـــات اHــتـــعــلــقـــة بــالـــتــراث الــثـــقــافي

 qوالطبيعي  للحظيرة الثقافية
- يـــتـــعـــW عـــلى الـــوكـــــاالت الـــســيـــاحـــيـــــة اHـــعـــتـــمــدة
الـــســهـــــر عـــلى تـــطــبـــيق الـــقـــوانــW اHـــتـــعــلـــــقـــة بــحـــمـــايــــة
الـتـــراث الـثــقـافــي والـطــبـيـعي وكــذا تـطـبــيق أحـكـام هـذا

اHرسوم.

اHادة اHادة 36 : : يـعد مساسـا بالتـراث الثقافي والـطبيعي
داخل اHــنــاطق احملــمــيــة احملـددة فـي اخملـطـط الـعــام لــتــهــيــئـة

احلظيرة الثقافية ما يأتي :

- كـل اســـــتـــــعـــــمـــــال كـــــلي أو جـــــزئـي السم احلـــــظـــــيـــــرة
 qألغراض جتارية دون ترخيص مسبق من الديوان

- كـل عـــمـــلـــيـــة نـــشـــر غـــيـــر مـــرخـــصـــة حـــول الـــتـــراث
 qالثقافي و الطبيعي للحظيرة الثقافية

- كل تدخل على اHمتـلكات الثقافيـة اHادية اHصنفة
و/أو اHــقـتـرحـة لــلـتـصــنـيف أو اHـســجـلـة في قــائـمـة اجلـرد
اإلضـافي دون احلـصـول عـلى تـرخـيص مـسبـق من الوزارة

 qكلفة بالثقافةHا
- كل إتـالف و/أو تـــــشـــــويه يـــــلـــــحـق بـــــاHـــــمـــــتـــــلـــــكـــــات
الــثــقـــافــيــة و اHــنـــقــولــة و الـــعــقــاريـــة والــوسط الــطـــبــيــعي

qناظر الطبيعية للحظيرة الثقافيةHوا
- كـل اســتـــغالل أو اســـتـــعـــمــال لـــلـــمـــواقع الـــثــقـــافـــيــة

 qرسومHوالطبيعية غير مطابق ألحكام هذا ا
- كـل اكـــتـــشــــاف عـــفـــوي أو أثـــنــــاء الـــقـــيــــام بـــأشـــغـــال
الـبـحث حـول الـتـراث الـثـقـافي و الـطـبـيـعي غـيـر اHـصرح

 qبه للديوان
- كل جمع للممتلـكات الثقافية اHنقولة والطبيعية

 qفي احلظيرة الثقافية
- كل إتالف وأخـذ عـيــنـات من اHـعـادن واHـسـتـحـثـات

 qرخص بها في احلظيرة الثقافيةHغير ا
- كل إتـالف أو تــــــشـــــويـه أو قـــــطـع أو اقـــــتـالع أنـــــواع

 qالنباتات البرية

- كل صــــــيــــــد بـــــأي وســــــيــــــلـــــة و نــــــقـل و بـــــيـع وشـــــراء
 qحيوانات برية حية

- كل تـــــلــــويث أو ضـخ Hــــيـــــاه الــــقــــلـــــتــــات و الــــدايــــات
والـينابيع والبـرك والشطوط واHـستنقعـات والبحيرات

 qغير مرخص به

 qاء وقولبتهاHكل رش للمحطات الصخرية با -

- كـل حــمـولــة زائــدة و خــدش ونــقش وكــتــابــة ورسم
 qعلى احملطات الصخرية

- كـل فـــصل أو مـــحـــاولـــة فـــصل أو إتالف جلـــداريـــات
احملطات الصخرية. 

الفصل الرابعالفصل الرابع

أحكـام ماليـةأحكـام ماليـة

اHــادة اHــادة 37 :  : تشتمل ميزانية الديوان على ما يأتي :

- في باب اإليرادات :- في باب اإليرادات :

- إعـــانــات الـــدولـــة واجلــمـــاعــات احملـــلـــيــة والـــهــيـــئــات
    qالعمومية

qرتبطة بنشاطهHاإليرادات اخلاصة ا -

- الهبات والوصايا. 

- في باب النفقات :  - في باب النفقات :  

qنفقات التسيير -

qنفقات التجهيز -

- جميع النفقات اHرتبطة بهدفه.

اHـــادةاHـــادة 38 : : تـمـسك مـحـاسـبـة الـديـوان طـبـقـا لـقـواعد
احملاسبة العمومية.

اHـــادةاHـــادة  39 : : يسـنـد مـسك احلسـابـات وتـداول األموال
لعون محاسب يعينه أو يعتمده وزير اHالية. 

اHـــادة اHـــادة 40 : : تــمــارس الــرقــابــة عـــلى نــفــقــات الــديــوان
حـسب الشـروط اHنصـوص علـيهـا في األحكـام التـشريـعية

والتنظيمية اHعمول بها.

اHـــــادة اHـــــادة 41  :   : حتــــدد حــــقـــــوق الــــدخــــول إلـى احلــــظــــيــــرة
الــثـقــافـيــة لألهـقــار  بـقــرار مــشـتــرك بـW الــوزيـر اHــكـلف

بالثقافة والوزير اHكلف اHالية.
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اHـادة اHـادة 42 : :  تـلغى جـميع أحـكام اHـرسوم رقم 231-87
اHــؤرخ في 11 ربـــيع األول عــام 1408 اHــوافق 3 نــوفـــمــبــر
ســـنــة 1987 واHـــتـــضـــمن إنـــشـــاء ديـــوان حـــظـــيـــرة األهـــقـــار
الــوطـــنــيــةq مـــا عــدا األحــكـــام اHــتــعـــلــقــة بـــإنــشــاء احلـــظــيــرة
الثـقافـية لألهـقارq وكــذا أحـكــام الـمــرسـوم رقم 87 -232
اHــؤرخ في 11 ربـــيع األول عــام 1408 اHــوافق 3 نــوفـــمــبــر

سنة 1987 و اHتضمن تنظيم حظيرة األهقار الوطنية.

43 : :   يـــــــنــــــشــــــر هــــــذا اHــــــرســــــوم فـي اجلــــــريــــــدة اHـــــادة اHـــــادة 
الرّسميّة  للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـرر بــاجلــزائـر في 2 رمــضــان عـام 1433 اHـوافق 21
يوليو سنة 2012.

أحمد أويحيىأحمد أويحيى
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرسـوم تنـفـيذي رقم مـرسـوم تنـفـيذي رقم 12 -  - 292  مـؤرخ في   مـؤرخ في 2 رمـضان عام رمـضان عام
1433  اHـوافق اHـوافق 21 يـولـيــو سـنـة  يـولـيــو سـنـة q2012 يـحـدد الــقـانـونq يـحـدد الــقـانـون

األســاسي لــلــديــوان الـــوطــني لــلــحــظـــيــرة الــثــقــافــيــةاألســاسي لــلــديــوان الـــوطــني لــلــحــظـــيــرة الــثــقــافــيــة
للتاسيلي ن أزجر.للتاسيلي ن أزجر.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

qإنّ الوزير األول
                 qبناء على تقرير وزيرة الثقافة -

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

- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 90 - 21 اHــؤرخ في 24
مــحــرم عــام 1411 اHــوافق 15 غــشت ســنــة 1990 واHــتــعــلق

qتممHعدل و اHاq باحملاسبة العمومية
- و�ــقــتــضى الــقــانــون رقم 90 - 25 اHــؤرخ في أول
جــمـادى األولى عـام 1411 اHـوافق 18 نــوفـمـبــر  سـنـة 1990

qتممHعدل و اHا qتضمن التوجيه العقاريHوا
- و�ـــقــتـــضى الــقـــانــون رقم 98 - 04   اHــؤرخ في20
صــفــر عــام 1419 اHــوافق 15 يـــونــيــو ســنــة 1998 واHــتــعــلق

qادة 40 منهHال سيما ا qبحماية التراث الثقافي
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 01 - 10 اHــؤرخ في 11
ربــــيع الــــثــــانـي عـــام 1422 اHــــوافق 3 يــــولــــيــــو ســــنــــة 2001

 qتممHعدّل واHناجم اHتضمن قانون اHوا
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 01 - 20 اHــؤرخ في 27
رمـــــضـــــان عـــــام 1422 اHـــــوافق 12 ديـــــســـــمـــــبـــــر ســـــنــــة 2001

qستدامةHتعلق بتهيئة اإلقليم و تنميته اHوا
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 02 - 08 اHــؤرخ في 25
صـــفـــر عـــام 1423 اHــــوافق 8 مـــايــــو ســـنـــة 2002  واHــــتــــعـــلق

qعدلHا qدن اجلديدة وتهيئتهاHبشروط إنشاء ا

- و�قـتضى الـقانون رقم 03 - 01 اHؤرخ في 16 ذي
احلـجـة  عام 1423 اHـوافق 17 فـبـرايـر سـنة 2003 واHـتـعلق

qستدامة للسياحةHبالتنمية ا
- و�قـتضى الـقانون رقم 03 - 03 اHؤرخ في 16 ذي
احلـجـة  عام 1423 اHـوافق 17 فـبـرايـر سـنة 2003 واHـتـعلق

qعدلHا qواقع السياحيةHناطق التوسع وا�
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 03 - 10 اHــؤرخ في 19
جـــمـــادى األولى عـــام 1424 اHــوافق 19 يـــولـــيـــو ســـنـــة 2003
qـسـتـدامةHـتـعـلق بـحـمـايـة الـبـيـئـة في إطـار الـتـنـمـيـة اHوا

qعدلHا
- و�ــــــقـــــتـــــضى الــــــقـــــانـــــون رقم 04-03 اHـــــؤرخ في 5
جـــمـــادى األولى عـــام 1425 اHــوافق 23 يـــونـــيـــو ســـنـــة 2004
واHـتــعــلق بــحــمــايـة اHــنــاطق اجلــبــلــيـة فـي إطـار الــتــنــمــيـة

 qستدامةHا
- و�ــــقـــتــــضى الــــقــــانـــون رقم 04 - 07 اHــــؤرخ في27
جــمـــادى الــثــانـــيــة عــام 1425 اHــوافق 14 غــشت ســنــة 2004

qتعلق بالصيدHوا
- و�ــــقـــتــــضـى الـــقــــانــــون رقم 05 - 12 اHــــؤرخ في28
جـــمـــادى الـــثـــانـــيـــة عــام 1426 اHــوافق 4 غـــشت ســـنـــة 2005

 qتممHعدل واHا qياهHتعلق باHوا
- و�ـــــــقـــــــتــــــــضى األمــــــــر رقم 06 - 05 اHــــــــؤرخ في 19
جــمــادى الـثــانــيــة عـام 1427 اHـوافق 15 يــولـيــو ســنـة 2006
واHـــتــــعـــلق بــــحـــمــــايـــة بـــعـض األنـــواع احلــــيـــوانـــيــــة اHـــهـــددة

qباالنقراض واحملافظة عليها
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 06 - 06 اHــؤرخ في 21
مـحرم عام 1427 اHوافق 20 فبـراير سنة 2006 واHـتضمن

qالقانون التوجيهي للمدينة
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 07 - 06 اHــؤرخ في 25
ربـــــيع الــــثـــــاني عــــام  1428 اHــــوافق 13 مــــايــــو ســــنــــة 2007
واHــــتـــعـــلق بـــتـــســــيـــيـــر اHـــســـاحـــات اخلــــضـــراء وحـــمـــايـــتـــهـــا

qوتنميتها
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 11 - 10 اHــؤرخ في 20
رجب عـام 1432 اHـوافق  22 يــونـيــو  ســنـة 2011 واHــتـعـلق

qبالبلدية
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 12 - 07 اHــؤرخ في 28
ربــــيـع األول عــــام 1433 اHـــــوافق 21 فـــــبــــرايـــــر ســـــنــــة 2012

qتعلق بالواليةHوا
- و �ـــقـــتـــضى اHـــرســـوم رقم 72-168 اHــؤرخ في 16
جــمــادى الـثــانـيــة عـام  1392 اHـوافق 27 يـولـيــو سـنـة 1972
واHـتضمن إنشاء احلـظيرة الوطنـية للتاسـيلي واHؤسسة

  qكلّفة بتسييرهاHالعمومية ا
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- و�ــــقـــتــــضـى اHـــرســــوم رقم 83-458 اHــــؤرخ في 12
شـوال عام 1403 اHـوافق 23 يـولـيـو سـنة 1983 الـذي يـحدد
qعدلHا qالقانون األساسي النموذجي للحظائر الوطنية

- و�ـــــقـــــتـــــضى اHـــــرســـــوم رقم 87-88 اHـــــؤرخ في 22
شعـبـان عام 1407 اHوافق 21 أبـريل سنة 1987 واHـتضمن

q إعادة تنظيم حظيرة التاسيلي الوطنية
- و�ـــــقـــــتـــــضى اHـــــرســـــوم رقم 87-89 اHـــــؤرخ في 22
شعـبـان عام 1407 اHوافق 21 أبـريل سنة 1987 الـذي يق»

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

qأعضاء احلكومة Wتضمن تعيH2010 وا

-  و�ــــقـــتــــضى اHــــرســـوم الــــتـــنــــفــــيـــذي  رقم 11 - 86
اHــؤرخ في 18 ربـــيع األول عــام 1432 اHــوافق 21 فــبــرايــر
سـنة 2011  واHـتضـمن تـغيـيـر تـسمـيـة حظـيـرة التـاسـيلي

qالوطنية
qوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :
الفصل األولالفصل األول
أحكام عامةأحكام عامة
الفرع  األولالفرع  األول

احلظيرة الثقافية للتاسيلي ن أزجراحلظيرة الثقافية للتاسيلي ن أزجر
اHـــــادة األولى : اHـــــادة األولى : يـــــهـــــدف هــــــذا اHـــــرســـــوم إلـى حتـــــديـــــد
الـقـانون األسـاسي لـلـديـوان الـوطـني لـلـحظـيـرة الـثـقـافـية

للتاسيلي ن أزجر.

اHـــــادة اHـــــادة 2 :  : تـــعــــد احلــــظــــيـــرة الــــثــــقــــافـــيــــة في مــــفــــهـــوم
الــــــقـــــــانــــــون رقم  98-04  اHــــــؤرخ في20 صــــــفــــــر عــــــام 1419
اHـوافق 15 يـونـيــو سـنـة 1998 واHـتــعـلق بــحـمـايــة الـتـراث
الـثـقـافي  فـضـاء ال �ـيـز بـW الـطـبـيـعي والـثـقـافيq يالحظ
ويـدرك من منـظور بـيئي وثـقافي كـأداة ثقـافيـة ومنـجــز
جــمـــاعي في إعـــادة تــشـكـــيل مــسـتـمـــرq مــنـتج تـاريـخــي
لـــــلــــعـالقــــــات اHـــــشــــتـــــركـــــة بـــــW الــــســـــكـــــان ونـــــشــــاطـــــاتــــهم

وتصوراتهم الذهنية والبيئة التي يتقاسمونها.   
فـهي مـكـان تـتـراكب وتـتـواجه فـيه األقـالـيـم اإلدارية

والتاريخية التي تد� التقاليد الثقافية السالفة. 

3 : : تـعـيّن حدود احلـظـيـرة الثـقـافيـة لـلتـاسـيلي اHـادة اHـادة 
ن أزجــر  والــتي تـــقــدر مــســـاحــتــهــا بـ 138.000 كــلم2 وفــقــا
WلحقHاحلـدود وكذا اإلحداثيات اجلغرافية ا Wخملطط تعي

بأصل هذا اHرسوم كما يأتي : 

- الـشـمال : - الـشـمال :  الـتكـويـنـات الرمـلـيـة للـكـثـبان الـواقـعة
qشمال التكوينات الرسوبية لهضبة التاسيلي ن أزجر

- الــــــغــــــرب :- الــــــغــــــرب : بـــــــلــــــديــــــتـي تــــــازروك وأدلـس  بــــــواليــــــة
 q تامنغست

- الـــشـــرق:- الـــشـــرق:  حــــدود  لـــيـــبـــيـــا ويـــقــــدر طـــول الـــشـــريط
q احلدودي بـ 520 كلم

- اجلـنـوب :- اجلـنـوب : حـدود جــمـهـوريــة الـنــيـجـر ويــقـدر طـول
الشريط احلدودي بـ 220 كلم .

اHـــادة اHـــادة  4 :  : يـــحــدد اخملــطط الـــعــام لــتــهـــيــئــة الـــتــقــســيم
اإلقـلـيـمي ألقـالـيم احلـظـيـرة الـثـقـافـيـة لـلـتـاسـيـلي ن أزجـر
الذي يحل محل مخطط شغل األراضي للمنطقة اHعنية .

الفرع  الثانيالفرع  الثاني

 الديوان الوطني للحظيرة الثقافية للتاسيلي الديوان الوطني للحظيرة الثقافية للتاسيلي ن ن أزجرأزجر

اHــادة اHــادة 5  :   : الــديــوان الــوطــني  لـلــحــظــيــرة الـثــقــافــيـة
qلــلــتــاسـيــلـي ن أجــر مــؤســسـة عــمــومــيــة ذات طــابع إداري
يـتـمـتع بــالـشـخـصـيــة اHـعـنـويــة واالســتـقالل اHـاليq يـدعى

في صلب النص " الديوان". 
يــــوضـع الـــــديـــــوان  حتت وصـــــايـــــة الـــــوزيـــــر اHـــــكـــــلف

بالثقافة.

اHــادة اHــادة 6  :   : يـحـدّد مقـر الـديـوان �ديـنـة جـانتq  والية
إيليزي.

اHـادةاHـادة  7 : يـتـولى الـديـوان  مـهــام احلـمـايـة واحملـافـظـة
وتـثـمــW الـتـراث الـثـقــافي والـطـبـيـعـي لألقـالـيم اHـوجـودة
داخـل حـدود  احلـظـيــرة الـثـقـافــيــة q ال سـيــمـا إعـداد اخملـطط
الــعــام لــلــتــهــيــئــة الــذي يــعــتــبــر  أداة احلــمــايــة الــتي حتــقق

التجانس بW األبعاد الطبيعية و الثقافية.

وبهذه الصفةq يكلف على اخلصوص �ا يأتي :
- جـــرد الــثـــروات الـــبــيـــئـــيــة الـــثــقـــافـــيــة لـــلـــحــظـــيــرة

 qالثقافية  ودراستها
- الــقــيــام بــدراســات حــول احلـــمــايــة واحملــافــظــة عــلى

 qالتراث البيئي الثقافي للحظيرة الثقافية
- الــتــنــســيق مع الـــقــطــاعــات الــنــاشــطــة داخل حــدود
احلــظـيــرة الـثـقــافـيـة فـي مـجـال الــتـراث الـبــيـئي الــثـقـافي

 qللحظيرة الثقافية
qإعداد اخملطط العام لتهيئة  احلظيرة الثقافية  -
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- حـمـاية احلـظـيرة الـثـقـافيـة من كل تـدخل قد يـفـسد
 qمظهرها أو يعيق تطورها الطبيعي

- تــطــبــيق الــتــنــظــيـم اHــتــعــلق بــاســتــعــمــال الــتـراث
qالبيئي الثقافي واستغالله

- اتخـاذ كل إجراء ضـروري لتـهيـئة التـراث البـيئي
 qالثقافي للحظيرة الثقافية وتأمينه وتثمينه

- ضـمـان مـهـام االتـصـال بـنـشـر اHـعـلـومـات بـواسـطـة
مـخـتـلف وسـائل اإلعالم حـول حـمـايـة  احلـظـيـرة الـثـقـافـيـة

 qوحفظها وتثمينها
- اHــشــاركــة في الــتــظــاهــرات الــعــلـمــيــة والــثــقــافــيـة
الــوطـــنـــيـــة والــدولـــيـــة الـــتي تـــهــدف إلـى تـــثــمـــW الـــتــراث

البيئي الثقافي للحظيرة الثقافية.

الفصل الثانيالفصل الثاني
التنظيم والتسييرالتنظيم والتسيير

اHـــادةاHـــادة 8 : : يـــســـيـــر الـــديـــوان مـــديـــر ويـــديــره مـــجـــلس
توجيه ويزود بلجنة علمية وتقنية. 

اHـادة اHـادة  9 : : ينظم الديوان كما يأتي :
qقرHهياكل في ا -

- هياكل خارج اHقر.

الفرع  األول الفرع  األول 
هياكل الديوان هياكل الديوان 

اHـــــادةاHـــــادة 10 : : تـــــنـــــظم هـــــيـــــاكل اHـــــقــــر فـي شــــكـل دوائــــر
ومـــصـــالـــح وفـــــروع تـــكـــلــف �ـــهــــــام تـــقـــنـــيــــة وعـــلـــمــــيــــة
وإداريـة وتـنـشيـطــيـة و إعالمـيـة و اتصـالـية في مـجاالت

تدخل احلظيرة الثقافية.

11 : : تــــنـــظـم الـــهـــيــــاكل خــــارج اHـــقـــر فـي شـــكل اHـــادة اHـــادة 
أقـسـام وأقـســام فـرعـيــة ومـراكـز مــراقـبـة وحـراســة تـكـلف
بــاHـــراقــبــة واحلــراســة و الــتــوجــيـه ومــتــابــعــة الــنــشــاطــات

والعمليات ذات الصلة �جال تخصصه.  

كــمــا تــزود هــذه  األقــســام  بــوســائل بــشــريــة ومــاديـة
وأدوات لوجيستـيكية متطابـقة مع حجم اإلقليم وقدراته

وخصائصه التراثية.
يضم الديوان ثالثة (3) أقسام موجودة بـ : 

qجانت -
qبرج احلواس -

- إيليزي.

كــــمــــا �ــــكن الــــديــــوان  إنـــــشــــاء أقــــســــام  أخــــرى عــــلى
مـســتــوى إقــلــيم احلــظــيـرة الــثــقــافــيـة لــلــتــاســيــلي ن أزجـر
بــقـرار مــشـتــرك بـW الــوزيـر اHــكـلف بــالـثــقـافــة والـوزيـر

اHكلف باHالية والسلطة اHكلفة بالوظيفة العمومية.

اHـادةاHـادة12 : : يعـW رؤسـاء الـدوائر واألقـسـام بـقرار من
الــوزيــر اHــكــلف بـــالــثــقــافــة بــنــاء عـــلى اقــتــراح من مــديــر

الديوان.

اHـادة اHـادة 13 : يـحـدد الــتـنـظـيم الـداخــلي لـلـديـوان بـقـرار
مـشـتـرك بـW الــوزيـر اHـكـلف بــالـثـقـافــة والـوزيـر اHـكـلف

باHالية والسلطة اHكلفة بالوظيفة العمومية.

الفرع الثاني الفرع الثاني 
مجلس التوجيهمجلس التوجيه

اHــادةاHــادة  14 : : يــتـــكــون  مـــجـــلس تــوجـــيه  الـــديــوان  من
األعضاء اآلتي ذكرهم : 

qرئيسا qكلف بالثقافةHثل الوزير ا¡ -
qثل وزير الدفاع الوطني¡ -

- ¡ــــثل الـــوزيـــر اHــــكـــلف بــــالـــداخـــلـــيــــة واجلـــمـــاعـــات
qاحمللية

 q اليةHكلف باHثل الوزير ا¡ -
qناجمHكلف  بالطاقة واHثل الوزير ا¡ -
q ائيةHوارد اHكلف  باHثل الوزير ا¡ -

- ¡ـــثل الــــوزيـــر اHـــكـــلف بــــالـــتـــهـــيـــئــــة الـــعـــمـــرانـــيـــة
qوالبيئة

qكلف بالفالحة والتنمية الريفيةHثل الوزير ا¡ -
qكلف باألشغال العموميةHثل الوزير ا¡ -

- ¡ــثل الـوزيــر اHــكـلف بــالـتــعـلــيم الــعـالي والــبـحث
   qالعلمي

qكلف بالسكن والعمرانHثل الوزير ا¡ -
- ¡ـــثـل الـــوزيـــر اHــــكـــلف بــــالـــســـيــــاحـــة والـــصــــنـــاعـــة

qالتقليدية
qثل والي والية إيليزي¡  -

qعنيةHثلو اجملالس الشعبية البلدية للبلديات ا¡ -
- ¡ـــثـــلــــو اجملـــالس الـــشـــعـــبــــيـــة الـــوالئـــيـــة لـــلـــواليـــات

اHوجودة داخل إقليم اختصاص الديوان.
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يـحـضر مـديـر الـديوان اجـتـمـاعات مـجـلس الـتـوجيه
بصوت استشاري ويتولى أمانته.

�ـكن مـجـلس الـتـوجـيه أن يـسـتـعـW بـأي شـخص من
شأنه أن يساعده في أشغاله.

qــــادة 15 : : يــــتــــداول مـــــجــــلـس تـــــوجـــــيــه الـــــديــــوانHــــادة اHا
فيما يأتي :

- مــشــروعي الــتــنــظــيم الــداخــلي والــنــظــام الـداخــلي
 qللديوان

- بـرنامج الـنشـاطات الـسنـوية واHـتعـددة السـنوات
q نصرمةHو كذا حصائل نشاطات السنة ا

qقبول الهبات والوصايا -
  qالكشوفات التقديرية لإليرادات والنفقات -

- الـتـقـرير الـسـنـوي عن نشـاط اHـيـزانيـة  واحلـساب
qاإلداري وحساب التسيير

qمشروع ميزانية الديوان -
- احلسابات السنوية .

كــمـا يــبــدي رأيه في جــمــيع اHــسـائـل الـتي يــعــرضــهـا
عليه مدير الديوان.

اHـادة اHـادة 16 :  : يعW أعضـاء مجلس توجيه الديوان  Hدة
خـمس (5)  سـنــوات قــابـلــة لـلــتـجــديــد. وفي حـالــة انـقــطـاع
عــضــويــة أحــد األعــضــاءq يـــســتــخــلف بــعــضــو جــديــد حــسب

األشكال نفسها إلى غاية انتهاء مدة العضوية.
حتــدد الــقــائــمــة االســمــيــة ألعــضـاء مــجــلـس الـتــوجــيه

بقرار من الوزير اHكلف بالثقافة.

اHـــادة اHـــادة 17 : : يـــجـــتــمــع مـــجــلـس تــوجـــيـه الــديـــوان  في
دورة عــاديـة مــرة واحـدة في الـسـنــة بـنــاء عـلى اسـتــدعاء

مـن رئيسـه.
و�ـــــكن اجملــــلـس أن يــــجــــتــــمع فـي دورة غــــيــــر عــــاديــــة

بطـلب من رئيسه أو من ثلثي (3/2) أعضائه.
تــرسل االســتـدعـاءات مــرفـقــة بـجــدول األعـمــالq قـبل
خــمـســة عــشـر (15) يــومـا عــلى األقل من تــاريخ االجـتــمـاع.
و�ـــكن أن يــقـــلص هـــذا األجل في الـــدورات غــيـــر الــعـــاديــة

دون أن يقل عن ثمانية  ( 8) أيام.

اHـادة اHـادة 18 : : ال تصـح مداوالت مـجلس توجيه الديوان
إال بـــــحـــــضـــــور ثـــــلـــــثي (3/2) أعـــــضـــــائه عـــــلـى األقل. وإذا لم
يكـتـمل الـنـصابq يـعـقـد اجـتـماع آخـر في أجل ثـمـانـية (8)

أيام. 

وفـي هــذه احلـــالـــةq تــصــح مـــداوالت مـــجـــلس تـــوجــيه
الديوان مهمـا يكن عـدد األعضاء احلاضرين.

  تــتـــخــذ قـــرارات مــجـــلس الــتـــوجــيـه بــأغـــلــبـــيــة عــدد
أصــــوات األعــــضــــاء احلــــاضــــرينq وفي حــــالــــة تــــســــاوي عـــدد

األصوات يكون صـوت الرئيس مرجـحا.  

اHــادة اHــادة 19 : : حتـرر مــداوالت مــجـلـس تـوجــيه الــديـوان
في مـحاضر وتـدون في سجل خاص يـرقمه و يؤشـر عليه

الرئيس. 
تـرسل مــحـاضـر االجــتـمـاعـات إلـى الـسـلـطــة الـوصـيـة
خالل الــثــمــانــيـة (8) أيــام الـتـي تـلـي االجـتــمــاع لــلـمــوافــقـة

عليها.

الفرع الثالثالفرع الثالث
اHـديراHـدير

20 :   :  يــعــيّـن مـديــر الــديــوان  �ــوجـب مــرسـوم اHــادة اHــادة 
Wمن بـ qـكـلف بــالـثـقـافـةHبــنـاء عـلى اقـتـراح مـن الـوزيـر ا
الــشــخــصــيــات الــتي تــتـمــتـع بـخــبــرة في اHــهــام الــعــلــمــيـة
والتقنية في مختلف ميادين تدخل احلظيرة الثقافية .

وتنهى مهامه  حسب  األشكال نفسها. 

اHـــادة اHـــادة 21 :  : يـــكــلّف مـــديــر الـــديــوان بــتـــســيـــيــره وهــو
اآلمر بصرف ميزانيته.

وبهذه الصفة يكلف على اخلصوص �ا يأتي :
- إعـــداد مــــشـــروعي الــــتـــنـــظــــيم الــــداخـــلي والــــنـــظـــام

qالداخلي للديوان

- إعــداد  مـخــطط لــتـهــيـئــة احلـظــيـرة بــالــتـنــسـيق مع
qعنية ويعرضه على مجلس التوجيهHالقطاعات ا

- الـــســهـــر عــلـى تــنـــفــيـــذ قــرارات مـــجــلـس الــتـــوجــيه
 qوتوصياته

- إعــــداد بــــرامـج األنــــشــــطـــــة الــــســــنــــويـــــة واHــــتــــعــــددة
 qالسنوات

- الــتـصــرف بـاسـم الـديــوان وتـمــثـيــله أمــام الـقــضـاء
qدنيةHوفي جميع أعمال احلياة ا

- إعـــداد مــشـــروع اHـــيــزانـــيــة وااللـــتـــزام بــالـــنــفـــقــات
 qواألمر بصرفها

  qإعداد الكشوف التقديرية لإليرادات والنفقات-
- إبـرام جـمـيع الــصـفـقـات أو االتـفــاقـيـات أو الـعـقـود

 qعمول بهHأو االتفاقات في إطار التنظيم ا
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- ¡ـارسة الـسلطـة السـلمـية عـلى جمـيع مسـتخدمي
الـديـوان و الـتـعـيـW في اHـنـاصب الـتي لـم تـتـقـرر طـريـقة

 qفيها Wأخرى للتعي
- حتــضــيــر اجـتــمــاعــات مــجـلـس الـتــوجــيه والــلــجــنـة

 q العلمية والتقنية
- إعداد الـتـقـرير الـسـنـوي عن النـشـاطـات و إرساله
إلى الــــســـلــــطــــة الـــوصــــيــــة بـــعــــد أن يــــوافق عــــلـــيـه مـــجــــلس

التوجيه. 

الفرع الرابعالفرع الرابع
اللجنة العلميـة والتقنيـةاللجنة العلميـة والتقنيـة

اHــادة  اHــادة  22 : : يــزود الـديــوان  بـلــجـنــة عـلــمـيــة وتـقــنـيـة
تـبـدي آراء و تـوصيـات بـشـأن مـخطـطـات الـعـمل و برامج

النشاطات العلمية والتقنية للديوان.

اHــادة اHــادة 23 : : يـرأس اللـجـنـة العـلـمـية والـتـقـنيـة  مـدير
الديوان.

 حتـدد تشـكيـلة الـلجـنة الـعـلمـية والـتقـنيـة  وسيـرها
بـقرار من الـوزير اHـكلف بـالثـقافـة بنـاء على اقـتراح من
اHـديـرq ويـتم اخـتـيـار أعـضـاء الــلـجـنـة الـعـلـمـيـة والـتـقـنـيـة
من بــW الــشــخـــصــيــات اHــعــروفــة بــكــفــاءتــهــا في مــجــاالت

تدخل احلظيرة الثقافية Hدة ثالث (3) سنوات .

اHــادة اHــادة 24 :  :  �ــكـن الــلـــجــنـــة الــعـــلــمـــيــة والـــتــقـــنــيــة أن
تستعW بأي كفاءةq من شأنها أن تساعدها في أعمالها .

اHـادة اHـادة 25 : : تـعـد الــلـجـنـة الـعـلـمـيـة والــتـقـنـيـة نـظـامـهـا
الداخلي و تصادق عليه.

26 :  :  تـعـد  اللـجنـة  العـلـميـة والتـقـنيـة تقـريرا اHادة اHادة 
علـميـا وتـقيـيمـيا عـلى  إثـر كل دورة ويعـرض على  اHـدير

الذي يرسله للسلطة الوصية .

الفصل الثالثالفصل الثالث
التنظيم اHطبق داخل حدود إقليم احلظيرة الثقافيةالتنظيم اHطبق داخل حدود إقليم احلظيرة الثقافية

للتاسيلي للتاسيلي ن ن أزجرأزجر

27 : : تكـلف الـسلـطة اHـسـيرة لـلحـظـيرة بـإعداد اHادة اHادة 
اخملطط العام لتهيئة احلظيرة ويتضمن على اخلصوص : 

 qناطق احملميةHحتديد ا -
 qواقع التي تفتح للزيارةHا Wتعي -

 qوضع مراكز احلراسة و الرقابة -
- تـهــيــئـة الــدروب والـســبل الــتي تــؤدي إلى اHـواقع

 qهاHفتوحة للزيارة ووضع معاHا

- اإلشـــارة الـــعـــامـــة واخلـــاصـــة فـي اHـــنـــاطق احملـــمـــيـــة
اخملتلفة.

اHادة اHادة 28 :  : يـتم الدخول إلى حـدود احلظيـرة الثقـافية
للـتـاسـيلي ن أزجـر كـمـا هي محـددة في هـذا اHـرسومq عن

طريق مراكز اHراقبة واحلراسة اHقامة في : 

إيـــــلـــــيــــــزي و جـــــانـت و بـــــرج احلـــــواس وتــــــW ألـــــكـــــوم
وتارات و تماجرت و أفارا و تاست و تادنت.

و�كنq عند احلاجةq إنشاء مراكز مراقبة أخرى.

29 : : يــــســـمح �ـــزاولــــة الـــنـــشـــاطــــات الـــرعـــويـــة اHــادة اHــادة 
واحلرفـية الريفـية والتـقليديـة في اHناطق احملـمية احملددة
في اخملـطط الـعـام لـتـهيـئـة احلـظـيـرة الـثـقـافـيـةq مع مـراعاة
احـــتــرام الــتــعــلــيــمــات الــتي تــصــدرهــا الــســلــطــة اHــســيــرة
لــلـحـظـيــرة قـصـد حـمــايـة الـسالالت احلــيـوانـيـة والــنـبـاتـيـة

واHناطق شديدة احلساسية فيها.

اHــادة اHــادة 30 : : يـــؤهل الــديــوانq في حـــدود اخــتــصــاصــاته
وبالـتنـسيق مع الـقـطاعـات اHعـنيـةq لإلشراف عـلى تقـييم
اآلثــار اHـتــعـلــقـة �ــشـاريـع الـتــنـمــيـة والــهـيــاكل األسـاســيـة
واHــرافق وجــمــيع األشــغــال وبــرنــامج الــبــنــاء و الــتــهــيــئــة
داخل اHــنــاطق احملــمــيــة احملـددة فـي اخملـطـط الـعــام لــتــهــيــئـة
احلظيـرة الثقـافية التي تـخلف آثارا عـلى النظم البـيئية
والــــتـــراث الــــطـــبــــيــــعي واHـــنــــاظـــر الــــطــــبـــيــــعـــيــــة واHـــواقع
واحملـــمــيـــات األثــريـــة واHــعـــالم الــتـــاريــخـــيــة و الـــقــطـــاعــات

احملفوظة.

اHادةاHادة31 :  : دون اإلخالل باألحـكام التـنظـيميـة اHتعـلقة
بـاســتــغالل مــقـالع احلــجــارة و اHـراملq يــنــبـغـي اسـتــشـارة
الـديوان عند حتـديد مقـالع احلجارة واHـرامل التي يتوقع
إنــشـاؤهــا داخل اHـنــاطق احملـمــيـة احملــددة في اخملـطـط الـعـام

لتهيئة احلظيرة الثقافية.

اHــــادة اHــــادة 32 :  : يـــــخــــضـع إجنــــاز الـــــنــــشـــــاطــــات اHـــــهــــنـــــيــــة
والسيـنماتـوغرافيـة و التصـورية و اإلذاعيـة و التلـفازية
أو تـــنـــظـــيم الـــعـــروض داخل اHـــنـــاطق احملـــمـــيـــة احملـــددة في
اخملطط الـعام لتـهيـئة احلـظيرة الـثقـافيـةq لرخصـة مسـبقة
من اHـصــالح اHـعــنـيــة لـلــوزارة اHـكـلــفـة بــالـثــقـافــة و تـكـون

موضوع اتفاقية تبرم مع السلطة اHسيرة للديوان. 

اHـادة اHـادة 33 : :  تـخـضع  كل  أعـمـال  الـبـحث  والـتـنقـيب
وأخـذ  الـعــيّـنـات  واحلـفــريـات  والـسـبـر وأخــذ  الـقـيـاسـات
داخل  اHنـاطق  احملمـية  احملددة في اخملـطط  العـام  لتهـيئة
احلـظيرة  الثـقافية  لتـرخيص مسبق مـن  الوزير اHكلف
بـالــثـقـافـة وتـكـون  مــوضـوع  اتـفـاقـيـة  تــبـرم مع  الـسـلـطـة

اHسيرة  للديوان.
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اHــــادةاHــــادة 34 : : ال  تـــــقــــام  الــــزيـــــارة  الــــســــيــــاحـــــيــــة  داخل
اHـنــاطق احملــمــيـة  احملــددة فــي اخملــطــط  الــعـــام  لــتــهـيــئـــة
احلـظــيـرة  الـثــقـافـيــة إالّ  في  إطـار  مــنـظم  حتت  إشـراف
هيئات  عمومـية  أو بواسطة  وكاالت  سيـاحية  معتمدة
 وذلك  بــحــضــور  مــرشــد يــخــتــار  من  بــW أعــوان  حــفظ
ومـــراقــبـــة ورقــابـــة احلــظـــيــرة  أو كل ¡ـــثل  آخـــر  يــعـــيــنه
مـديــر  الـديـوان  �ــعـدل  مـرشــد  واحـد لــكل  عـشـرة  زوار
تـقـريـبـا . يـقـيّـد  مــبـلغ  اخلـدمـة  الـتي  يـقـدمـهـا  اHـرشـدون
لــوكــاالت الـســيــاحـة  فـي  حـســاب  مــفـتــوح  لــهـذا  الــغـرض

خاص بالديوان.

اHــــادة اHــــادة 35 :  : يــــخـــــضع كـل نــــشـــــاط ســــيـــــاحي تـــــقــــوم به
وكــاالت الـسـيـاحـة اHــعـتـمـدة داخل اHـنــاطق احملـمـيـة احملـددة
في اخملطط العـام لتـهيئـة احلظيـرة الثـقافيـة إلى ترخيص
مسبق من ديوان احلـظيرةq و في إطار ¡ارسة نشاطاتها
على الوكاالت السيـاحية اHعتمدةq إلزام السياح باحترام

التنظيم اHعمول بهq ال سيما فيما يتعلق �ا يأتي : 

- عــدم اســـتــعـــمــال اآلالت اHـــهــنـــيــة مـن أجل الــتـــقــاط
qصور فوتوغرافية

- االمـتــنـاع من حـمـل واسـتـعــمـال اHـعــدات واألجـهـزة
 qالعلمية

- االمـتـنـاع عن الـقـيــام بـأخـذ الـقـيـاسـات واحلـفـريـات
والــســبـــر وأخــذ الـــعــيــنـــات اHــتـــعــلــقـــة بــالـــتــراث الــثـــقــافي

 qوالطبيعي  للحظيرة الثقافية
- يـــتـــعـــW عـــلى الـــوكـــاالت الـــســيـــاحـــــيـــة اHـــعـــتـــمــــدة
الــســهـــــر عــلى تـــطــبـــيــق الــقـــوانــــW اHــتـــعــلـــقــــة بــحـــمــايــة
الـتـــراث الـثــقـافـي والــطـبــيـعي و كــذا تـطــبـيق أحــكـام هـذا

اHرسوم.

اHادة اHادة 36 : : يـعد مساسـا بالتـراث الثقافي والـطبيعي
داخل اHــنــاطق احملــمــيــة احملـددة فـي اخملـطـط الـعــام لــتــهــيــئـة

احلظيرة الثقافيةq ما يأتي :

- كـل اســـــتـــــعـــــمـــــال كـــــلي أو جـــــزئـي السم احلـــــظـــــيـــــرة
 qألغراض جتارية دون ترخيص مسبق من الديوان

- كـل عـــمـــلـــيـــة نـــشـــر غـــيـــر مـــرخـــصـــة حـــول الـــتـــراث
 qالثقافي والطبيعي للحظيرة الثقافية

- كل تدخل على اHمتـلكات الثقافيـة اHادية اHصنفة
و/أو اHــقـتـرحـة لــلـتـصــنـيف أو اHـســجـلـة في قــائـمـة اجلـرد
اإلضـافي دون احلـصـول عـلى تـرخـيص مـسبـق من الوزارة

 qكلفة بالثقافةHا

- كل إتـالف و/أو تـــــشـــــويه يـــــلـــــحـق بـــــاHـــــمـــــتـــــلـــــكـــــات
الــثــقـــافــيــة و اHــنـــقــولــة و الـــعــقــاريـــة والــوسط الــطـــبــيــعي

qناظر الطبيعية للحظيرة الثقافيةHوا
- كـل اســتـــغالل أو اســـتـــعـــمــال لـــلـــمـــواقع الـــثــقـــافـــيــة

 qرسومHوالطبيعية غير مطابق ألحكام هذا ا
- كـل اكـــتـــشــــاف عـــفـــوي أو أثـــنــــاء الـــقـــيــــام بـــأشـــغـــال
الـبـحث حـول الـتـراث الـثـقـافي و الـطـبـيـعي غـيـر اHـصرح

 qبه للديوان
- كل جمع للممتلـكات الثقافية اHنقولة والطبيعية

 qفي احلظيرة الثقافية
- كل إتالف و أخـذ عـيـنات من اHـعـادن واHـستـحـثات

 qرخص بها في احلظيرة الثقافيةHغير ا
- كل إتـالف أو تــــــشـــــويـه أو قـــــطـع أو اقـــــتـالع أنـــــواع

 qالنباتات البرية
- كل صــــــيــــــد بـــــأي وســــــيــــــلـــــة و نــــــقـل و بـــــيـع وشـــــراء

 qحيوانات برية حية
- كـل تــــلـــــويث أو ضـخ Hــــيـــــاه الـــــقــــلـــــتــــات والـــــدايــــات
والـينابيع والبـرك والشطوط واHـستنقعـات والبحيرات

 qغير مرخص به
 qاء وقولبتهاHكل رش للمحطات الصخرية با -

- كل حـمــولـة زائــدة و خـدش و نــقش وكـتــابـة ورسم
 qعلى احملطات الصخرية

- كـل فـــصل أو مـــحـــاولـــة فـــصل أو اتالف جلـــداريـــات
احملطات الصخرية.

الفصل الرابعالفصل الرابع
أحكـام ماليـةأحكـام ماليـة

اHادة اHادة 37  :   : تشتمل ميزانية الديوان  على ما يأتي :
- في باب اإليرادات :- في باب اإليرادات :

- إعـــانــات الـــدولـــة واجلــمـــاعــات احملـــلـــيــة والـــهــيـــئــات
    qالعمومية

 qرتبطة بنشاطهHاإليرادات اخلاصة ا -
- الهبات والوصايا .
- في باب النفقات :- في باب النفقات :
qنفقات التسيير -
qنفقات التجهيز -

- جميع النفقات اHرتبطة بهدفه.
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اHـادةاHـادة  38 : : تـمـسك مـحــاسـبـة الـديـوان طــبـقـا لـقـواعـد
احملاسبة العمومية.

اHـادةاHـادة  39 : : يـســنـد مـسـك احلـسـابــات وتـداول األمـوال
لعون محاسب يعينه أو يعتمده وزير اHالية. 

اHــادة اHــادة 40 : : تــمـــارس الــرقـــابــة عــلـى نــفــقـــات الــديــوان
حـسب الشـروط اHنصـوص علـيهـا في األحكـام التـشريـعية

والتنظيمية اHعمول بها.

اHــــادة اHــــادة 41  :  : حتـــــدد حــــقـــــوق الــــدخـــــول إلـى احلــــظـــــيــــرة
الـثـقافـية لـلتـاسـيلي ن أزجـر بقـرار مـشتـرك بW الـوزير

اHكلف بالثقافة والوزير اHكلف باHالية.

اHـادة اHـادة 42 :  : ما عـدا األحـكـام اHـتـعـلـقـة  بـإنـشـاء حـظـيرة
الـتــاســيـلـي الـوطــنــيـة اHــذكــورة في اHــرسـوم رقم 168-72
اHؤرخ في 16 جمـادى الثانـية عام 1392 اHوافق 27 يـوليو
سنة 1972 واHـتضمن إنشـاء احلظيرة الـوطنية لـلتاسيلي
واHـؤســسـة الـعــمـومــيـة اHـكــلّـفـة بــتـســيـيـرهــاq تـلـغـى جـمـيع
أحـــكـــام اHـــرســوم رقم 87- 88 اHــؤرخ في 22 شـــعـــبـــان عــام
1407 اHــــوافق 21 أبــــريـل ســــنــــة 1987  واHـــــتــــضـــــمن إعــــادة

تنظيم احلظيـرة الوطنية للتـاسيليq وكذا أحكام اHرسوم
رقم 87-89 اHــــؤرخ في 22 شـــعــــبـــان عـــام 1407 اHــــوافق 21
أبريل سنة 1987 الذي يق» احلظيرة الوطنية للتاسيلي.

43 : :   يـــــــنــــــشــــــر هــــــذا اHــــــرســــــوم فـي اجلــــــريــــــدة اHـــــادة اHـــــادة 
الرّسميّة  للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـرر بــاجلــزائـر في 2 رمــضــان عـام 1433 اHـوافق 21
يوليو سنة 2012.

أحمد أويحيىأحمد أويحيى
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرسـوم تنـفـيذي رقم مـرسـوم تنـفـيذي رقم 12 -  - 293  مـؤرخ في   مـؤرخ في 2 رمـضان عام رمـضان عام
1433  اHــــوافق اHــــوافق 21 يـــولـــيــــو ســـنـــة  يـــولـــيــــو ســـنـــة q2012 يـــحــــدد مـــهـــامq يـــحــــدد مـــهـــام

اHـصـالح اHـشــتـركـة لـلـبــحث الـعـلـمي والــتـكـنـولـوجياHـصـالح اHـشــتـركـة لـلـبــحث الـعـلـمي والــتـكـنـولـوجي
وتنظيمها وسيرها.وتنظيمها وسيرها.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
qإن الوزير األول

- بـنـاء عـلى تـقـريـر وزيـر الــتـعـلـيم الـعـالي والـبـحث
qالعلمي

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

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 98-11 اHــــؤرخ في 29
ربـــــيع الـــــثــــانـي عــــام 1419 اHـــــوافق 22 غــــشـت ســــنــــة 1998
واHتضمن القـانون التوجيهي والـبرنامج اخلماسي حـول
q2002 - 1998 الـبحث الـعـلمــي والـتطـويـــر التـكنـولوجـي

qادة 20 مكرر منهHال سيما ا qتمـمHـعدل واHا

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

qتممHعدل واHا qالقانون التوجيهي للتعليم العالي

- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسي رقم 10-149 اHـؤرخ
في 14 جـمـادى الـثـانـيـة عام 1431 اHـوافـق 28 مـايـــو ســنـة

qأعضاء احلكومة Wتضمن تعيH2010 وا

- و�قتـضى  اHرسوم  التـنفيذي رقم 92-22 اHؤرخ
في 8 رجب عــــــام 1412 اHــــــوافق 13 يـــــــنــــــايـــــــر ســــــنــــــة 1992
واHـتـضمن إنـشـاء جلـان مـشـتـركـة بW الـقـطـاعـات لـتـرقـية
الـبــحث الــعــلــمي والــتـقــني وبــرمــجــته وتــقــو�ه ويــضـبط

qتممHعدل واHا qسيرها وتنظيمها

- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم  الـــتــــنــــفـــيــــذي  رقم 243-99
اHــؤرخ في 21 رجب عــام 1420 اHــوافق 31 أكــتـــوبــر ســـنــة
1999 الـــذي يــحـــدد تــنـــظـــيم الــلـــجـــان الــقـــطــاعـــيـــة الــدائـــمــة

qللبحث العلمي والتطوير التكنولوجي

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 03-279 اHؤرخ
في 24 جــمــادى الـثــانـيــة عـام 1424 اHـوافق 23 غــشت ســنـة
2003 الـــــذي يــــحـــــدد مــــهــــام اجلـــــامــــعـــــة والــــقــــواعـــــد اخلــــاصــــة

qتممHعدل واHا qبتنظيمها وسيرها

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 05-299 اHؤرخ
في 11 رجب عـام 1426 اHـوافق 16 غــشت سـنـة 2005 الـذي
يـحـدد مـهـام اHـركـز اجلـامــعي والـقـواعـد اخلـاصـة بـتـنـظـيـمه

qوسيره

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 05-500 اHؤرخ
في 27 ذي الـــقـــعـــدة عــام 1426 اHــوافق 29 ديـــســمـــبـــر ســـنــة
2005 الـذي يـحـدد مــهـام اHـدرسـة خـارج اجلـامـعـة والـقـواعـد

qاخلاصة بتنظيمها وسيرها

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 11-396 اHؤرخ
في 28 ذي احلـجة عام 1432 اHوافق 24 نوفـمبـر سنة 2011
الــــذي يـــــحــــدد الـــــقــــانـــــون األســـــاسي اخلـــــاص لــــلـــــمــــؤســـــســــة

qالعمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 11-397 اHؤرخ
في 28 ذي احلـجة عام 1432 اHوافق 24 نوفـمبـر سنة 2011
الذي يـحدد الـقواعـد اخلاصة بـتسـييـر اHؤسـسة الـعمـومية

qهنيHذات الطابع العلمي والثقافي وا

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 11-398 اHؤرخ
في 28 ذي احلـجة عام 1432 اHوافق 24 نوفـمبـر سنة 2011
الذي يحـدد مهام الوكـالة اHوضوعـاتية للـبحث وتنظـيمها

qوسيرها

qوبعد موافقة رئيس اجلمهورية  -
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يــــرسم ما يأتي :يــــرسم ما يأتي :

الفصل األولالفصل األول
أحكام عامةأحكام عامة

اHـادة األولى : اHـادة األولى :  تـطــبــيــقـا ألحــكــام اHـادة 20 مــكــرر من
الـقانون رقم 98-11 اHؤرخ في 29 ربيع الـثاني عام 1419
اHــوافق 22 غـــشت ســـنــة q1998 اHـــعــدل واHـــتـــمم واHـــذكــور
أعالهq يــــهــــدف هـــذا اHــــرســـوم إلـى حتـــديــــد مـــهــــام اHــــصـــالح
اHــشـتــركــة لــلـبــحث الــعــلــمي والــتـكــنــولــوجي وتــنـظــيــمــهـا

وسيرها.

اHادة اHادة  2  :  : يقصد باHـصالح اHشتركة لـلبحث العلمي
والـتـكــنـولـوجيq مـجـمـوع الـوسـائل اخلـاصـة والـتـجـهـيـزات
الــتــقـنــيــة والـعــلــمــيـة الــتي تــوضع بــصــفـة مــشــتــركـة حتت
تـصرف مؤسسـات التعليـم والتكوين الـعالي واHؤسسات
االســتـــشــفــائــيــة اجلـــامــعــيــة ومـــؤســســات الــبــحـث الــعــلــمي
والــوكـاالت اHــوضـوعــاتـيــة لـلــبـحثq من أجل إجنــاز بـرامج

بحث محددة ومصادق عليها.

اHادة اHادة 3 :  : �كن اHصالح اHـشتركة للـبحث أن تكتسي
أحد األشكال اآلتيةq ال سيما :
qأرضية تكنولوجية -

qأرضية تقنية للتحليل الفيزيوكيميائي -
qكثفHأرضية تقنية للحساب ا -

qوحدة جهوية للتوثيق -
qأرضية تقنية طبية -

qوادHمركز لتوصيف ا -
qأرضية تقنية لتطوير البرمجيات -

- حاضنة.
اHـادة اHـادة 4 :  : األرضــيــة الـتــكــنــولـوجــيــة هي اإلطــار الـذي
يـــتم فـــيه صـــنـــاعـــة الـــنـــمـــاذج األولـــيـــة وإجـــراء الـــتـــجــارب
واالسـتـدالل والــبـحــوث الـتـطــبـيــقـيـة واHــسـاعــدة الـتـقــنـيـة
وتــقـــد� اHــشــورة لـــفــائــدة اHـــؤســســات االقـــتــصــاديـــةq كــمــا
تـساهم في التكوين الـتطبيقي لـلطلبة وحتـسW اHستوى

وجتديد اHعارف.

اHــــادة اHــــادة 5 :  : تــــكــــلف األرضــــيــــة الــــتــــقـــنــــيــــة لــــلــــتـــحــــلــــيل
الفـيزيـوكمـيائـي بتـنفـيذ كل أعـمال الـدراسة واخلـبرة في
qمجال اختصاصـها حلساب القطـاع االجتماعي االقتصادي

كما تساهم في حتسW اHعدات والتقنيات التحليلية.

اHادة اHادة 6 :  :  تكلف األرضـية الـتقـنيـة للـحسـاب اHكثف
�ــــعـــاجلــــة الــــتـــطــــبـــيــــقــــات اHـــعــــقــــدة بـــواســــطــــة جتـــهــــيـــزات

مـــتـــخـــصـــصـــة من شـــأنــــهـــا تـــســـيـــيـــر كـــمـــيـــات كـــبـــيـــرة من
اHعلومات الرقمية.

اHـادة اHـادة 7 : :  تكـلف الـوحـدة اجلـهـويـة لـلـتـوثـيق بـاقـتـناء
اHــعـــلــومــة الــعــلــمـــيــة والــتــقــنــيـــة ومــعــاجلــتــهــا وتـــعــمــيــمــهــا
ونشرهاq كمـا تساهم في وضع نظام وطني للتوثيق على

اخلط وتطوير اHعدات التعليمية والتعميم العلمي.

اHـادة اHـادة 8 : : تـكــلف األرضــيـة الــتـقــنــيـة الــطـبــيـة بــإعـداد
الـــتـــحـــالــــيل وعـــمـــلــــيـــات الـــتـــشــــخـــيص وتـــرقــــيـــة الـــبـــحث
الـتطـبـيقي الـعيـادي والعالجي. كـمـا توفـر للـطلـبة أرضـية

للتربص في شتى االختصاصات.

اHـــــادة اHـــــادة 9 :  : يــــــكـــــلف مـــــركــــــز تـــــوصـــــيـف اHـــــواد بـــــوضع
الــــوســـائـل حتت تـــصــــرف فـــرق الــــبـــحـثq �ـــا يــــســـمـح لـــهـــا

بإجراء توصيف مواد البحث من أجل تصديقها.

اHــادة اHــادة  10 :  : تـــخــصـص األرضــيــة الـــتــقـــنــيـــة لــتـــطــويــر
الــــبــــرمــــجـــيــــات إلنــــشــــاء وضــــبط اآللــــيــــات الــــتي تــــســــاعـــد

مستعمل كل جهاز إعالم آلي.

اHــادة اHــادة  11 : : احلـــاضـــنــة هـــيـــكل الســـتـــقــبـــال ومـــســـانــدة
مـــشــروع ابــتــكـــاري ذي صــلــة مــبـــاشــرة بــالــبـــحثq تــســاعــد
صـاحب اHــشـروع عــلى حتـقـيـق فـكـرته وإثــبـــات إمـكــانـيـــة
تطـبـيـقـهـــا في اHـــدى الـبعـيـــدq وتــقــدم الـدعــم ألصـحــاب
اHـشــاريـع فـي مــجــال الــتـكـويــن واالسـتــشـارة والـتــمـويل

مع مرافقتهم إلى غاية إنشاء اHؤسسة.

اHادة اHادة  12 : : تنـشأ اHصـالح اHشـتركة لـلبحث بـعد أخذ
Wـشتـركـة بHرأي الـلـجنـة الـقـطاعـيـة الدائـمـة أو الـلجـنـة ا
Wبــقـرار مــشــتــرك بـ qحــسب احلــالــة qــعــنـيــةHالــقـطــاعــات ا
qاليةHكلف باHكلف بالـبحث العلمي والوزيـر اHالوزير ا
أو بـقــرار مـشـتـرك بـW الـوزيـر اHـكـلـف بـالـبـحث الـعـلـمي

والوزير اHكلف باHالية والوزير اHعني.
يــــحـــدد قــــرار اإلنــــشـــاء مــــؤســــســـة اإلحلــــاق وشــــكـــلــــهـــا

التنظيمي للمصالح اHشتركة وكذا اHؤسسات اHعنية.

اHـادة اHـادة 13 :  : يخـضع إنـشـاء اHصـالح اHـشـتركـة لـلـبحث
إلى توفر الشروط اآلتية :

- أهميـة نشـاطات اHـصالح اHشـتركـة للـبحث حسب
حــــاجـــيـــات اHــــؤســـســـات اHــــعـــنــــيـــة والـــقــــطـــاع االجـــتــــمـــاعي

qاالقتصادي
- تــوفــر مــوارد بــشــريــة ذات عالقــة و/ أو بــاإلمــكـان

qتوفيرها
- تـــوفـــر الـــهـــيـــاكل الـــقـــاعـــديـــة اHالئـــمـــة الســـتـــعـــمـــال

qالتجهيزات
- الوسائل اHادية واHالية اHوجودة.
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الفصل الثانيالفصل الثاني
اHهاماHهام

اHـادةاHـادة 14 : : تـتـكفـل اHـصـالح اHـشـتـركة لـلـبـحث بـجـمع
الـوســائل اHــشــتـركــة في مــجــال الـكــفــاءات والــتـجــهــيـزات
الـعـلـمـيـة والـتــمـويلq من أجل تـشـجـيـع تـنـمـيـة مـؤسـسـات
الــتــعــلـيـم والـتــكــوين الــعــالي واHـؤســســات االســتـشــفــائــيـة
اجلــــامــــعــــيـــة ومــــؤســــســــات الــــبــــحث الــــعــــلــــمـي والــــوكـــاالت
اHــوضـــوعــاتـــيـــة لــلـــبــحـثq وكــذا اHـــؤســـســات االقـــتــصـــاديــة

اHعنية.

الفصل الثالثالفصل الثالث
التنظيم والسيرالتنظيم والسير

15 : : يـكـلف رئيس مـؤسـسة اإلحلـــاق بـتسـيــير اHادة اHادة 
اHصالح اHشتركــة للبحث.

وبهــذه الصفــةq يكلف على اخلصــوصq �ا يأتي :

- الـــســـهـــر عـــلـى تـــنـــفـــيـــذ قـــرارات مـــجـــلس تـــنـــســـيق
qشتركة للبحث وإعالمه بذلكHصالح اHا

- تــنـــفـــيـــذ اHـــيـــزانــيـــة الـــتي صـــادق عـــلـــيـــهـــا مــجـــلس
qاإلدارة

- إبـرام كل عـقـد أو اتفـاقـيـة يتـعـلق بـنشـاط اHـصالح
اHشتركة للبحث.

اHـادة اHـادة 16 : : تــوضع اHـصــالح اHـشــتـركــة لـلــبـحثq حتت
مـسؤولية رئيس مـصلحة يعـينه الوزير اHـكلف بالبحث

العلمي أو  الوزير اHعني.

تنظم اHصالح اHشتركة للبحث في شكل فروع.

qشـتـركة لـلـبحثHـصـالح اHـادة 17 : : يـكلـف رئيس اHـادةاHا
حتت سـلـطـة مـسؤول مـؤسـسـة اإلحلاقq بـوضع الـنـشـاطات

اHبرمجة حيز التنفيذ.

وبهذه الصفةq يقوم �ا يأتي :

- إعـداد اجلــدول الـتـقــديـري Hـوارد ونــفـقــات اHـصـالح
qشتركة للبحثHا

- الــسـهـر عـلى تـســيـيـر جتـهـيــزات ومـعـدات اHـصـالح
qشتركة للبحث وصيانتهاHا

qؤسساتHضمان متابعة العالقات مع ا -

qالعمل على إيجاد شراكات جديدة -

- يــــتـــــولـى ¡ــــارســـــة الـــــســــلـــــطـــــة  الــــســـــلـــــمـــــيــــة عـــــلى
qشتركة للبحثHصالح اHفي ا WعينHا WستخدمHا

- اقـــتــــراح كل عـــقــــد أو اتـــفــــاقـــيــــة يـــتـــعــــلق بــــنـــشـــاط
qشتركة للبحثHصالح اHا

- إعـــداد احلـــصــيـــلــة الـــســـنــويـــة لــنـــشــاطـــات اHـــصــالح
اHشتركة للبحث.

اHـادةاHـادة 18 : : تـزود اHـصـالح اHـشـتـركــة لـلـبـحث �ـجـلس
تنسيق يتكون من :

qعنيةHؤسسات اHمسؤولي ا -

qشتركة للبحثHصلحة اHرئيس ا -

qثل عن القطاع االجتماعي واالقتصادي¡ -

- شــخـصــيــة عـلــمــيـةq كــفــاءاتـهــا مــتـصــلــة بـنــشــاطـات
اHصالح اHشتركة للبحث.

19 : : يكـلف مـجـلس تـنسـيق اHـصـالح اHشـتـركة اHادة اHادة 
للبحثq على اخلصوصq �ا يأتي :

qضبط البرنامج السنوي للنشاط -

- ضـبط اجلـدول الـتـقديـري Hـوارد ونـفـقات اHـصـلـحة
qويقدمها جمللس إدارة مؤسسة اإلحلاق

- ضـبط كيفيـات مساهـمة كل مؤسسـة في نشاطات
qشتركة للبحثHصالح اHا

- اقــتــراح اقــتـــنــاء الــتــجــهــيــزات الــضــروريــة حلــسن
qشتركة للبحثHصالح اHسير ا

qحتديد مخطط االتصال واإلعالم -

- حتــــديـــد ســــبل ووســــائل الــــتـــعــــاون والـــشــــراكـــة مع
القطاع االجتماعي واالقتصادي.

اHــــادةاHــــادة 20 :  : يـــــنـــــتـــــخب مـــــجـــــلس تـــــنـــــســـــيق اHـــــصـــــالح
اHـشتركة لـلبحث رئيـسا له من بW مسـؤولي اHؤسسات

اHعنية لعهدة مدتها خمس (5) سنوات.

21 : : يـــــجــــــتـــــمع مـــــجـــــلس تـــــنـــــســـــيق اHـــــصـــــالح اHــــادة اHــــادة 
اHشـتـركـة لـلـبـحث مـرة واحـدة عـلى األقل في الـسـنـة بـناء
عــــلى اســــتــــدعــــاء من رئــــيــــسـه أو بـــطــــلـب من ثــــلــــثي (3/2)

أعضائه.
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قرارات3 مقرقرارات3 مقرّرات3 آراءرات3 آراء
وزارة ا9اليةوزارة ا9الية

قــرار وزاري مـــشـــتــرك مـــؤرخ في قــرار وزاري مـــشـــتــرك مـــؤرخ في 22 ربـــيع الـــثـــانـي عــام ربـــيع الـــثـــانـي عــام
1433 اHــوافق  اHــوافق 15 مـــارس ســـنــة  مـــارس ســـنــة q2012 يـــعـــدq يـــعـــدّل الـــقــرارل الـــقــرار

الوزاري اHـشتـرك اHؤرالوزاري اHـشتـرك اHؤرّخ في خ في 30 جـمادى األولى عام جـمادى األولى عام
1430 اHـوافق  اHـوافق 25 مـايـو سـنـة  مـايـو سـنـة 2009 الـذي يـحـد الـذي يـحـدّد تـعـدادد تـعـداد

مــنــاصب الـــشــغل وتـــصــنــيــفـــهــا ومــدة الـــعــقــد اخلــاصمــنــاصب الـــشــغل وتـــصــنــيــفـــهــا ومــدة الـــعــقــد اخلــاص
باألعـوان الـعامـلـW في نـشاطـات احلـفظ أو الصـيـانةباألعـوان الـعامـلـW في نـشاطـات احلـفظ أو الصـيـانة
أو اخلـــدمــــات بـــعـــنــــوان اإلدارة اHـــركــــزيـــة في وزارةأو اخلـــدمــــات بـــعـــنــــوان اإلدارة اHـــركــــزيـــة في وزارة

اHالية.اHالية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

qالعام للحكومة Wإن األم

qاليةHووزير ا

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

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

qأعضاء احلكومة Wتضمن تعيHسنة 2010 وا
- و�ــــقـــــتــــضى اHـــــرســــوم الـــــتــــنــــفـــــيــــذي رقم 95 - 54
اHـؤرخ في 15 رمـضان عام 1415 اHـوافق 15 فبـراير سـنة

qاليةH1995  الذي يحدد صالحيات وزير ا

- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 03 - 190
اHــــؤرخ في 26 صــــفــــر عـــام 1424 اHــــوافق 28 أبــــريل ســــنـــة

2003  الـــذي يــــحـــدد صـالحـــيـــات اHــــديـــر الـــعــــام لـــلـــوظــــيـــفـــة

qالعمومية

- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 07 - 364
اHــؤرخ في 18 ذي الــقــعــدة عــام 1428 اHــوافق 28 نــوفــمــبــر
سـنة 2007  واHـتضـمن تنـظيم اإلدارة اHـركزية في وزارة

qاليةHا

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

qالعام للحكومة Wاألم Wتعي

- و�ــقـتــضى الـقــرار الـوزاري اHــشـتــرك اHـؤرّخ في
30 جــمــادى األولى عــام 1430 اHــوافق 25 مــايــو ســنــة 2009

الذي يحـدّد تعداد مـناصب الشـغل وتصـنيفـها ومدة الـعقد
اخلاص باألعوان العاملW في نشاطات احلفظ أو الصيانة

qاليةHركزية في وزارة اHأو اخلدمات بعنوان اإلدارة ا

يقريقرّران ما يأتي :ران ما يأتي :

اHـادة األولى : اHـادة األولى :  تـعدّل أحـكـام اHـادّة األولى مـن الـقرار
الوزاري اHـشتـرك اHؤرّخ في 30 جـمادى األولى عام 1430

اHوافق 25 مايو سنة 2009 واHذكور أعالهq كما يأتي :

" اHادة األولى :  تطبـيقا ألحـكام اHادة 8 من اHرسوم
الـرئاسي رقم 07 - 308  اHـؤرخ في 17 رمـضـان عام 1428
اHوافق 29 سبتمبر سنة 2007 واHذكور أعالهq يهدف هذا
القرار إلى حتديد تـعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة
الـعـقـد اخلاص بـاألعـوان الـعـامـلـW  في نـشـاطـات احلـفظ أو
الصـيانـة أو اخلدمـات بـعنـوان اإلدارة اHركـزية في وزارة

اHاليةq حسب اجلدول اآلتي :

qـشــتـركـة لــلـبـحثHـصــالح اHـادة  22 : : يـعــد رئـيس اHـادة اHا
اHـيــزانـيـة الـتـقـديــريـة Hـوارد ونـفـقـات اHــصـالح اHـشـتـركـة
للبحث ويقدمـها جمللس تنسيق اHصـالح اHشتركة للبحث
لــلـمــصـادقـة عــلـيــهـاq ثم تــرسل إلى مــجـلس إدارة مــؤسـسـة

اإلحلاق للمداولة.

اHادة اHادة 23 :  : تـبW الكـتابات احلسـابية Hـؤسسة اإلحلاق
بـكـيـفـيـة مـفـصـلـةq عـمـلـيـات الـنـفـقـات واإليـرادات اHـتـعـلـقة

بنشاط اHصالح اHشتركة للبحث.

اHــــادة اHــــادة 24 : :   تـــعــــتــــبــــر الـــوســــائـل اHـــاديــــة لــــلــــمـــصــــالح
اHشتركة للبحث جزءا من الذمة اHالية Hؤسسة اإلحلاق.

25 : :   يـــــــنــــــشــــــر هــــــذا اHــــــرســــــوم فـي اجلــــــريــــــدة اHـــــادة اHـــــادة 
الرّسميّة  للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـرر بــاجلــزائـر في 2 رمــضــان عـام 1433 اHـوافق 21
يوليو سنة 2012.

أحمد أويحيىأحمد أويحيى
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2 :  : يــــــنــــــشـــــــر هــــــــذا الــــــقــــــــرار فـي اجلـــــــريــــــدة اHـــــاداHـــــادّة ة 
الـــرّســـمــــيّـــة لـــلـــجـــمـــــهـــوريّـــة اجلــــزائـــريـّـــة الـــدّ�ــــقـــراطـــيّـــة

الشّعبيّة.

حــــــرّر بـــــاجلــــــزائـــــر في 22 ربــــــيع الـــــثــــــاني عـــــام 1433
اHوافق 15 مارس سنة 2012.

قـرار مـؤرقـرار مـؤرّخ في خ في 11 صـفـر عام  صـفـر عام 1433 اHـوافق  اHـوافق 5 يـنـايـر سـنـةيـنـايـر سـنـة
Wيــــتـــــضــــمـن اعــــتـــــمــــاد " تـــــعــــاضـــــديــــة الـــــتــــأمــــ qWيــــتـــــضــــمـن اعــــتـــــمــــاد " تـــــعــــاضـــــديــــة الـــــتــــأمــــ q2012

اجلزائرية لعمال التربية والثقافة ".اجلزائرية لعمال التربية والثقافة ".
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب قــرار مـؤرّخ في 11 صــفـر عـام 1433 اHـوافق
5 يـــنــايــر ســنـة q2012 تــعــتــمــدq تـــطـــبـيــقــا ألحــكـــام األمــر
رقـم 95 - 07  اHؤرخ في 23 شعـبـان عام 1415 اHوافـق 25
qتـمّمHـعـدّل واHا qـتـعـلّق بـالـتـأمـيـنـاتHيـنـايـر سـنة 1995 وا
واHــرسـوم الــتــنـفــيـذي رقم 96 - 267  اHـؤرخ في 18 ربـيع
األول عــام 1417 اHــوافق 3 غــشت ســنــة 1996  الــذي يــحــدد

عن األمW العام للحكومةعن األمW العام للحكومة
وبتفويض منهوبتفويض منه

اHدير العام للوظيفة العموميةاHدير العام للوظيفة العمومية
بلقاسم بوشمالبلقاسم بوشمال

التصنيفالتصنيف

التعدادالتعداد
( 2+1 )

الرقمالرقم
االستداللياالستداللي

مناصب الشغلمناصب الشغل

عامل مهني من اHستوى األول

عون اخلدمة من اHستوى األول

حارس

سائق سيارة من اHستوى األول

عامل مهني من اHستوى الثاني

سائق سيارة من اHستوى الثاني

عون خدمة من اHستوى الثاني

سائق سيارة من اHستوى الثالث 

عامل مهني من اHستوى الثالث

عون خدمة من اHستوى الثالث

عون وقاية من اHستوى األول

عامل مهني من اHستوى الرابع

عون وقاية من اHستوى الثاني

اجملموع العاماجملموع العام

42

4

76

5

6

-

-

-

7

-

83

-

16

239

200

219

240

263

288

315

348

1

2

3

4

5

6

7

الصنفالصنف

التعداد حسب طبيعة عقد العملالتعداد حسب طبيعة عقد العمل

التوقيتالتوقيت
اجلزئياجلزئي

التوقيتالتوقيت
الكاملالكامل

التوقيتالتوقيت
اجلزئياجلزئي

التوقيتالتوقيت
الكاملالكامل

عقد محدد اHدةعقد محدد اHدة
(2)

عقد غير محدد اHدةعقد غير محدد اHدة
(1)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

40

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

40

2

4

76

5

6

-

-

-

7

-

83

-

16

199

عن وزير اHاليةعن وزير اHالية
األمW العاماألمW العام
ميلود بوطبةميلود بوطبة
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Wو/أو إعـــــادة الــــتـــــأمــــ Wشـــــروط مــــنـح شــــركـــــات الــــتـــــأمــــ
االعــتــمـاد وكــيــفـيــات مــنــحهq اHـعــدّل واHــتــمّمq " تـعــاضــديـة
الــــــتــــــأمــــــيــن الــــــجـــــــزائــــــــريـــــــة لـــــــعــــــــمـــــال الــــــتـــــــربـــــــيـــــة

والـثـقــافــة" H (MAATEC)دة سنة واحدة (1).
و�ـــنح هـــذا االعــتـــمـــاد لــلـــتـــعــاضـــديـــة قــصـــد ¡ـــارســة

عمليات التأمW اآلتية :

3 - أجـــــســــــام الـــــعـــــربــــــات الـــــبـــــريــــــة ( األخـــــرى غـــــيـــــر - أجـــــســــــام الـــــعـــــربــــــات الـــــبـــــريــــــة ( األخـــــرى غـــــيـــــر
اHستعملة عبر السكة احلديدية )اHستعملة عبر السكة احلديدية )

3 . 1 - عربات ذاتية ذات محرك.

8 - احلريق واالنفجار والعناصر الطبيعية - احلريق واالنفجار والعناصر الطبيعية

8 . 1 - احلريق.

8 . 1 . 2 - األخطار البسيطة.

9 - أضرار أخرى الحقة باألمالك - أضرار أخرى الحقة باألمالك

9 . 1 - أضرار اHياه.

9 . 2 - انكسار الزجاج.

9 . 3 - السرقة.

10 - اHــسـؤولــيــة اHـدنــيــة لـلــعــربـات الــبــريـة احملــركـة - اHــسـؤولــيــة اHـدنــيــة لـلــعــربـات الــبــريـة احملــركـة

ذاتياذاتيا

10 . 1 - اHسؤولية اHدنية للعربة.

10 . 2 - اHسؤولية اHدنية للناقل.

وفــقـا لـلــشـروط احملـددة من قــبل جلـنــة اإلشـراف عـلى
الـتـأمـيـنـاتq يـتـولى اHـتـصـرف اإلداري اHـؤقت اHـعـW من
قـبلـهـا مـهـام إدارة وتـسيـيـر تـعـاضـدية الـتـأمـW اجلـزائـرية

لعمال التربية والثقافة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قــرار مــؤرقــرار مــؤرّخ في خ في 11 صــفــر عــام  صــفــر عــام 1433 اHــوافق  اHــوافق 5 يــنــايــريــنــايــر
Wيــــتـــــضــــمن اعـــــتــــمــــاد شــــركـــــة الــــتــــأمــــ qWيــــتـــــضــــمن اعـــــتــــمــــاد شــــركـــــة الــــتــــأمــــ q2012 ســـــنــــة ســـــنــــة

"التعاضدي" شركة ذات الشكل التعاضدي."التعاضدي" شركة ذات الشكل التعاضدي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�وجب قرار مؤرّخ في 11 صفر عام 1433 اHوافق 5
يــنــايـــر ســنـة q2012 تــعــــتـمـــدq تــطــبـــيـقــا ألحـــكــام األمـر
رقم 95 -07  اHـؤرخ في 23 شـعــبــان عـام 1415 اHـوافـق 25
qتـمّمHـعـدّل واHا qـتـعـلّق بـالـتـأمـيـنـاتHيـنـايـر سـنة 1995 وا
واHــرسـوم الــتــنـفــيـذي رقم 96 - 267  اHـؤرخ في 18 ربـيع
األول عــام 1417 اHــوافق 3 غــشت ســنــة 1996  الــذي يــحــدد

Wو/أو إعـــــادة الــــتـــــأمــــ Wشـــــروط مــــنـح شــــركـــــات الــــتـــــأمــــ
Wشـركة الـتأم qـتمّمHـعدّل واHا qاالعـتمـاد وكيفـيات مـنحه

"التعاضدي"q شركة ذات الشكل التعاضدي.
تـــعــتــمــد شــركــة الــتـــأمــW "الــتــعــاضــدي"q شــركــة ذات
WـعــنـويـHلـلــقـيـام مـع كل األشـخــاص ا qالـشــكل الـتــعـاضــدي
والـطبـيعـيـW بعـمـليـات التـأمـW على األشـخـاصq ال سيـما

في القطاعات االقتصادية التي تخصها.

�ـــنح هــذا االعـــتـــمــاد لـــهـــذه الــشـــركـــة قــصـــد ¡ـــارســة
عمليات التأمW اآلتية :

q1 - حوادث
q2 - مرض

WـــعــــرضـــHــــســــاعـــدة ( مــــســـاعــــدة األشـــخــــاص اH18 - ا

q( ال سيما خالل تنقالتهم qللصعوبات
q20 - احلياة - الوفاة

q21 - الزواج - الوالدة

q22 - تأمينات تتعلّق بأموال االستثمار

q24 - الرسملة

q25 - تسيير األموال اجلماعية

q26 - االحتياط اجلماعي

.W27 - إعادة التأم

qـــذكــورة أعالهHا "Wبـــعــنـــوان عــمـــلــيـــة "إعــادة الـــتـــأمــ
qالــتـعــاضــدي" وبـصــفــة هـامــشــيـة" Wيــؤهل لـشــركــة الـتــأمــ
إجــــراء مــــوافــــقـــــات مــــنــــحــــصـــــرة في الــــســـــوق الــــوطــــنــــيــــة

للتأمينات.
يخضــع كل تعـديل ألحد العناصر اHكونة Hلف طلب
االعــتــــمــاد إلـى اHــــوافــقــة اHــســــبــقـــة إلدارة الــرقــابــة عــلى

التأمينات.

وزارة الشؤون الدينية واألوقافوزارة الشؤون الدينية واألوقاف
قـــــرار وزاري مــشــتــرك مــؤرقـــــرار وزاري مــشــتــرك مــؤرّخ في خ في 16 ربــيع الـــثــاني عــام ربــيع الـــثــاني عــام
1433 اHــوافق  اHــوافق 9 فــبــرايــر ســنـة  فــبــرايــر ســنـة q2012 يــتـضــمq يــتـضــمّن وضعن وضع

بـعض األسالك الـتـقـنـيـة اخلـاصـة بـالـسكـن والـعـمرانبـعض األسالك الـتـقـنـيـة اخلـاصـة بـالـسكـن والـعـمران
فـي حــــالـــة خــــدمــــة لـــــدى وزارة الــــشــــؤون الــــديــــنــــيـــةفـي حــــالـــة خــــدمــــة لـــــدى وزارة الــــشــــؤون الــــديــــنــــيـــة

واألوقاف واHصالح اخلارجية التابعة لها.واألوقاف واHصالح اخلارجية التابعة لها.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

qالعام للحكومة Wإنّ األم
qووزير الشؤون الدينية واألوقاف
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qووزير السكن والعمران

- �ـقــتــضى اHــرســوم الــرّئــاسيّ رقم 10-149 اHـؤرّخ

في 14 جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1431 اHــوافق 28 مــايــو ســنــة

qأعضاء احلكومة Wتضمّن تعيH2010 وا

- �ـقــتـضى اHـرسـوم الـتّـنـفـيـذيّ رقم 09-241 اHـؤرّخ

في 29 رجب عـــــام 1430 اHـــــوافق 22 يـــــولـــــيـــــو ســـــنـــــة 2009

WــــوظــــفــــHــــتـــــضــــمّن الــــقــــانــــون األســـــــاسي اخلــــــاص بــــاHوا

اHــنـــتـــمـــW لألسالك الـــتـــقـــنـــيـــة اخلــاصـــة بـــاإلدارة اHـــكـــلّـــفــة

qبالسكن والعمران

- و�ـقتـضـى اHـرسوم الـرّئـاسيّ  اHـؤرّخ في 7 ربـيع

الـثاني عام 1423 اHوافق 18 يونـيو سـنة 2002 واHـتضمّن

qالعامّ للحكومة Wاألم Wتعي

- و�ــقــتــضـى الــقـــــرار الــــوزاري اHــشــتــرك اHـؤرّخ

في 16 رجـب عـــام 1420 اHــــوافق 26 أكــــتــــوبــــر ســــنــــة 1999

واHــــتـــضـــمّن وضـــع بـــعض األسالك الــــتـــقـــنـــــيــــة الـــتـــابـــعــــة

لــــوزارة الـــســــكن في حــــالـــة اخلــــدمـــة لـــدى مــــصـــالح وزارة

qالشؤون الدينية

يقريقرّرون مـا يأتي :رون مـا يأتي :

اHـاداHـادّة األولى :ة األولى : تــطـبــيـقـا ألحــكـام اHـادّة 2 من اHـرسـوم
الــــتّــــنـــفــــيــــذيّ رقم 09-241 اHــــؤرّخ في 29 رجـب عـــام 1430
اHـوافق 22 يــولـيــو ســنـة 2009 واHــذكـور أعالهq يــوضع في
حــــالــــة خـــدمــــة لـــدى وزارة الــــشــــؤون الـــديــــنـــيــــة واألوقـــاف
واHـصـالح اخلــارجـيــة الـتـابــعـة لـهــاq وفي حـدود الــتـعـدادات
اHنصوص عليها في هذا القرارq اHوظفون اHنتمون ألحد

األسالك اآلتـية :

التعدادالتعدادالسلكالسلك
51مهندسون معماريون

1تقنيو السكن والعمران

اHـاداHـادّة ة 2 :  : تـضـمن وزارة الـشـؤون الـديـنـيـة واألوقاف

واHـصــالح اخلـارجــيـة الـتــابـعــة لـهــا تـســيـيــر اHـسـار اHــهـني

لــلـمــوظـفــW اHـنــتـمــW لألسالك اHـذكــورة في اHـادّة األولى

أعالهq طـبـقـا لألحكـام الـقـانـونـية األسـاسـيـة احملـددة �وجب

اHـرسوم الـتّـنـفـيـذيّ رقم 09-241 اHـؤرّخ في 29 رجب عـام

1430 اHوافق 22 يوليو سنة 2009 واHذكور أعاله.

اHـاداHـادّة ة 3 :  : يـسـتــفـيـد اHـوظــفـون اHـوضــوعـون في حـالـة

اخلـدمـة من حق التـرقـية طـبقـا ألحـكام اHـرسوم الـتّـنفـيذيّ

رقم 09-241 اHــــــؤرّخ في 29 رجب عــــــام 1430 اHــــــوافق 22

يوليو سنة  2009 واHذكور أعاله.

اHــــاداHــــادّة ة 4 :  : تـــــكــــون الــــرتــــبــــــة اHــــشــــغـــــولــــــة من طـــــرف

اHــوظف الـــذي اســتــفــــاد مــن الــتــرقــــيــة مــحـــل حتـــويـــل

إلى الرتبة اجلديدة.

اHــاداHــادّة ة 5 :  : تـــلــغـى أحــكـــام الــقـــرار الـــوزاري اHــشـــتــرك

اHــؤرّخ في 16 رجب عــام 1420 اHــوافق  26 أكـــتــوبــر ســنــة

1999 واHذكور أعاله.

اHـاداHـادّة ة 6 :  : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســمـيّـة

للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حــــــرّر بـــــاجلــــــزائـــــر في 16 ربــــــيع الـــــثــــــاني عـــــام 1433

اHوافق 9 فبراير سنة 2012.

وزير الشؤون الدينيةوزير الشؤون الدينية

واألوقافواألوقاف

بوعبد اللبوعبد اللّه غالم الله غالم اللّه

وزير السكن والعمرانوزير السكن والعمران

نور الدين موسىنور الدين موسى

عن األمW العام للحكومةعن األمW العام للحكومة

وبتفويض منهوبتفويض منه

اHدير العام للوظيفة العموميةاHدير العام للوظيفة العمومية

بلقـاسم بوشمالبلقـاسم بوشمال
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وزارة الفالحة والتنمية الروزارة الفالحة والتنمية الرّيفيةيفية
قــــــرار وزاري مــــشـــتــــرك مــــؤرقــــــرار وزاري مــــشـــتــــرك مــــؤرّخ في خ في 9  صــــفــــر عـــــام   صــــفــــر عـــــام 1433
اHـوافــق اHـوافــق 3 يــنـايــر ســنـة  يــنـايــر ســنـة q2012 يــحــدد قـائــمـة اخلــضـرq يــحــدد قـائــمـة اخلــضـر

واللحوم والفواكه اHعنية بعملية الضبط.واللحوم والفواكه اHعنية بعملية الضبط.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

qإنّ وزير الفالحة والتنمية الريفية
qووزير التجـارة

- �ـقــتــضى اHــرســوم الــرّئــاسيّ رقم 10-149 اHـؤرّخ
في 14 جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1431 اHــوافق 28 مــايــو ســنــة

qأعضاء احلكومة Wتضمّن تعيH2010 وا

- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتّـنفـيـذيّ رقم 90-12 اHـؤرّخ
في 4 جـمـادى الثـانـيـة عام 1410 اHـوافــق أوّل يـنـايـر سـنة
qتمّمHعدّل واHا q1990 الذي يحدّد صالحيات وزير الفالحة

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذي رقم 02-453 اHؤرّخ
في 17 شــوّال عــام 1423 اHــوافق 21 ديــســمـــبــر ســنــة 2002

qالذي يحدّد صالحيات وزير التّجارة

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 09-309 اHؤرّخ
في 4 شـــوّال عــام 1430 اHــوافق 23 ســـبـــتــمـــبــر ســـنــة 2009
واHــتـــضــمن إنـــشــا ء الــديـــوان الــوطــنـي اHــهــني اHـــشــتــرك

qادّة 5 منهHال سيّما ا qللخضر واللحوم

يقريقرّران مـا يأتي :ران مـا يأتي :

اHـاداHـادّة األولى :ة األولى : تــطـبــيـقـا ألحــكـام اHـادّة 5 من اHـرسـوم
الــــتّــــنــــفــــيــــذيّ رقم 09-309 اHــــؤرّخ في 4 شــــوّال عــــام 1430
اHـوافـق 23 ســبــتـمــبــر ســنـة 2009 واHـذكــور أعالهq يــهـدف
هـذا الـقـرار إلى حتـديـد قـائـمـة اخلـضـر والـفـواكه والـلـحـوم

اHعنية بعملية الضبط.

اHــاداHــادّة ة 2 :  : حتــدد الـــقــائـــمــة اHـــذكــورة فـي اHــادّة األولى
أعالهq كمـا يأتي :

* فرع اخلضر :* فرع اخلضر :
qبطاطس موجهة لالستهالك والبذور -

qطماطم صناعية وطازجة -
qثوم أخضر وجاف -
- بصل أخضر وجاف

* فرع اللحوم :* فرع اللحوم :
qحلوم بيضاء �ا فيها الدجاج والديك الرومي -

- حلــــوم حـــــمــــراء �ـــــا فـــــيــــهــــــا األغـــــنـــــــام واألبــــقـــــــار
واإلبـــل واHاعــز.

* فرع الفواكه :* فرع الفواكه :
- حـــمـــضـــيــــات من بـــيـــنـــهـــا الـــبــــرتـــقـــال والـــيـــوســـفي

qوالليمون
qائدةHزيتون �ا فيه زيت الزيتون وزيتون ا -

- تمور التصدير واالستهالك احمللي.

* أخـرى :* أخـرى :
كل مـنتـوج مـصـنف ذو أولـوية مـن طرف الـسـلـطات

العمومـية.

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

حـــــرّر بــــاجلـــــزائــــر في 9 صــــفـــــر عــــام 1433 اHـــــوافـق 3
يناير سنة 2012.

وزير الفالحة والتنميةوزير الفالحة والتنمية
الريفيةالريفية

رشيد بن عيسىرشيد بن عيسى

وزير التجارةوزير التجارة
مصطفى بن بادةمصطفى بن بادة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يــنــايــر قـــــرار مــؤرقـــــرار مــؤرّخ في خ في 10 صــفــر عــــام  صــفــر عــــام 1433 اHــوافــق  اHــوافــق 4 يــنــايــر 
ســنــة ســنــة q2012 يــفـــرض تــلــقــيح اخلـــيــول ضــد داء الــكــلبq يــفـــرض تــلــقــيح اخلـــيــول ضــد داء الــكــلب
واألنـــــفـــــلـــــونـــــزا ومـــــرض الــــــكـــــزاز والـــــتـــــهـــــاب األنفواألنـــــفـــــلـــــونـــــزا ومـــــرض الــــــكـــــزاز والـــــتـــــهـــــاب األنف

.Wوالرئت.Wوالرئت
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

qإنّ وزير الفالحة والتنمية الريفية
- �ـقــتــضى اHــرســوم الــرّئــاسيّ رقم 10-149 اHـؤرّخ
في 14 جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1431 اHــوافق 28 مــايــو ســنــة

qأعضاء احلكومة Wتضمّن تعيH2010 وا

- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتّـنفـيـذيّ رقم 95-66 اHـؤرّخ
في 22 رمـضان عام 1415 اHوافــق 22 فبـراير سـنــة 1995
الـــذي يــــحــــدّد قــــائـــمــــة األمــــراض احلـــيــــوانــــيـــة الــــتي يــــجب
qالــتــصــريح بــهــا والــتــدابـيــر الــعــامـــة الــتي تــطــبق عــلــيــهـا

qتمّـمHعـدّل واHا
qصالح البيطريةHوبناء على اقتراح من مدير ا -

يقريقرّر مـا يأتي :ر مـا يأتي :

اHـاداHـادّة األولى :ة األولى : تــطـبــيـقـا ألحــكـام اHـادّة 3 من اHـرسـوم
الـــتّــنــفــيــذيّ رقم 95-66 اHــؤرّخ في 22 رمــضــان عــام 1415
اHــــــوافـق 22 فــــــبــــــرايـــــــر ســــــنــــــة q1995 اHـــــــعـــــــدّل واHــــــتــــــمّـم
واHـــذكـــــور أعـالهq يــهـــدف هـــذا الــقـــرار إلى فـــرض تـــلـــقــيح
اخلــــيــــول ضــــد داء الــــكــــلب واألنــــفــــلــــونــــزا ومــــرض الــــكـــزاز

.Wوالتهاب األنف والرئت
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وزيرة الثقافةوزيرة الثقافة
خليدة توميخليدة تومي

عن وزير اHاليةعن وزير اHالية
األمW العاماألمW العام
ميلود بوطبةميلود بوطبة

عن األمW العام للحكومةعن األمW العام للحكومة
وبتفويض منهوبتفويض منه

اHدير العام للوظيفة العموميةاHدير العام للوظيفة العمومية
بلقـاسم بوشمالبلقـاسم بوشمال

2 :  : قـــبـل كل جتـــمع لــــلـــخـــيـــول و/ أو تـــظـــاهـــرة اHــاداHــادّة ة 
لـلفـروسيـةq يجب أن يـكـون بحـوزة مرافـقي اخليـول التي
يـــجب أن تــشــارك فـي الــتــظــاهــرةq شـــهــادة تــلــقـــيح تــثــبت
تــلــقـــيح اخلــيـــول ضــد األمــراض اHــذكـــورة في اHــادّة األولى

أعاله وتتوفر فيها شروط الصحة اآلتـية :
- أكــثـــر من شــهــر (1) وأقل من ســـنــة (1) بــالـــنــســـبــة

qلداء الكلب ومرض الكزاز واألنفلونزا
- أكــــــثـــــر مـن شـــــهـــــر (1) وأقـل من ســـــتـــــة (6) أشــــــهـــــر
لــلــتــلـــقــيح األولي وأكـــثــر من شــهــر (1) وأقل من ســـنــة (1)

.Wإلعادة التلقيح بالنسبة اللتهاب األنف والرئت

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

حــــرّر بــــاجلــــزائــــر في 10 صــــفــــر عــــام 1433 اHــــوافق 4
يناير سنة 2012.

رشيد بن عيسىرشيد بن عيسى

وزارة الثقافةوزارة الثقافة
قـرار وزاري مـشـتـرك مؤرقـرار وزاري مـشـتـرك مؤرّخ في خ في 23  جـمـادى الثـانـيـة عام  جـمـادى الثـانـيـة عام
1432 اHوافـق  اHوافـق 26 مايــو سـنة  مايــو سـنة q2011 يتـضمـq يتـضمـّن إنـشــاءن إنـشــاء

مـلــحـقــة لــمــكـتـبــة الـمـطـالـعــة الـعــمـومـيـة لــواليـةمـلــحـقــة لــمــكـتـبــة الـمـطـالـعــة الـعــمـومـيـة لــواليـة
أم البـواقي.أم البـواقي.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

qالعام للحكومة Wإن األم
qاليةHووزير ا

qووزيرة الثقافة
- �ـقــتــضى اHــرســوم الــرّئــاسيّ رقم 10-149 اHـؤرّخ
في 14 جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1431 اHــوافق 28 مــايــو ســنــة

qأعضاء احلكومة Wتضمّن تعيH2010 وا

- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتّـنفـيـذيّ رقم 95-54 اHـؤرّخ
في 15 رمــضــان عـام 1415 اHـوافق 15 فــبـرايــر ســنـة 1995

qاليّةHالذي يحدّد صالحيات وزير ا
- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتّـنفـيـذيّ رقم 05-79 اHـؤرّخ
في 17 مـــحـــرّم عــام 1426 اHــوافق 26 فـــبـــرايـــر ســـنـــة 2005

qالذي يحدّد صالحيات وزير الثقافة
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 07-275 اHؤرّخ
في 6 رمــضـان عـام 1428 اHـوافق 18 سـبــتـمـبــر سـنـة 2007
الــــذي يــــحــــدّد الــــقـــــانــــون األســــاسي Hــــكـــــتــــبــــات اHــــطــــالــــعــــة

qالعمومية
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 08-236 اHؤرّخ
في 23 رجب عـــــام 1429 اHـــــوافق 26 يـــــولـــــيـــــو ســـــنـــــة 2008

qتمّمHا qطالعة العموميةHتضمّن إنشاء مكتبات اHوا

- و�ــقـتـضـى اHـرسـوم الــرّئـاسيّ اHـؤرّخ في 7 ربـيع
الـثاني عام 1423 اHوافق 18 يونـيو سـنة 2002 واHـتضمّن

qالعام للحكومة Wاألم Wتعي
يقـريقـرّرون مــا يأتي :رون مــا يأتي :

اHـاداHـادّة األولى :ة األولى : تــطـبــيـقـا ألحــكـام اHـادّة 4 من اHـرسـوم
الـــتّــنــفــيــذيّ رقم 07-275 اHــؤرّخ في 6 رمــضــان عــام 1428
اHوافق 18 سبتمبر سنة 2007 واHذكور أعالهq يهدف هذا
الـقـــرار إلى إنـشــاء مـلـحـقـة Hـكـتـبــة اHـطـالـعــة الـعـمـومـية

في بلدية باللة بوالية أم البواقي.
اHـاداHـادّة ة 2 : : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســمـيّـة

للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.
حـــرّر بـــاجلـــزائـــر في 23 جـــمـــادى الـــثـــانـــيـــة عــام 1432

اHوافق 26 مايو سنة 2011.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قـرار وزاري مـشـتـرك مؤرقـرار وزاري مـشـتـرك مؤرّخ في خ في 23  جـمـادى الثـانـيـة عام  جـمـادى الثـانـيـة عام
1432 اHـــــوافـق  اHـــــوافـق 26 مـــــايــــــو ســـــنــــة  مـــــايــــــو ســـــنــــة q2011 يـــــتـــــضـــــمـq يـــــتـــــضـــــمـّن

إنـشــاء ملحقتـH Wكتبة اHـطالعة العـمومية لواليةإنـشــاء ملحقتـH Wكتبة اHـطالعة العـمومية لوالية
معسكـر.معسكـر.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
qالعام للحكومة Wإن األم

qاليةHووزير ا
qووزيرة الثقافة

- �ـقــتــضى اHــرســوم الــرّئــاسيّ رقم 10-149 اHـؤرّخ
في 14 جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1431 اHــوافق 28 مــايــو ســنــة

qأعضاء احلكومة Wتضمّن تعيH2010 وا

- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتّـنفـيـذيّ رقم 95-54 اHـؤرّخ
في 15 رمــضــان عـام 1415 اHـوافق 15 فــبـرايــر ســنـة 1995

qاليّةHالذي يحدّد صالحيات وزير ا
- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتّـنفـيـذيّ رقم 05-79 اHـؤرّخ
في 17 مـــحـــرّم عــام 1426 اHــوافق 26 فـــبـــرايـــر ســـنـــة 2005

qالذي يحدّد صالحيات وزير الثقافة
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 07-275 اHؤرّخ
في 6 رمــضـان عـام 1428 اHـوافق 18 سـبــتـمـبــر سـنـة 2007
الــــذي يــــحــــدّد الــــقـــــانــــون األســــاسي Hــــكـــــتــــبــــات اHــــطــــالــــعــــة

qالعمومية
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- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 08-236 اHؤرّخ
في 23 رجب عـــــام 1429 اHـــــوافق 26 يـــــولـــــيـــــو ســـــنـــــة 2008

qتمّمHا qطالعة العموميةHتضمّن إنشاء مكتبات اHوا
- و�ــقـتـضـى اHـرسـوم الــرّئـاسيّ اHـؤرّخ في 7 ربـيع
الـثاني عام 1423 اHوافق 18 يونـيو سـنة 2002 واHـتضمّن

qالعام للحكومة Wاألم Wتعي
يقريقرّرون مــا يأتي :رون مــا يأتي :

اHـاداHـادّة األولى :ة األولى : تــطـبــيـقـا ألحــكـام اHـادّة 4 من اHـرسـوم
الـــتّــنــفــيــذيّ رقم 07-275 اHــؤرّخ في 6 رمــضــان عــام 1428
اHوافق 18 سبتمبر سنة 2007 واHذكور أعالهq يهدف هذا
الـقــرار إلى إنشــاء ملحـقتـH Wكتـبـة اHطـالعــة العمـومية

في كل من بلديتي معسكر واحملمدية بوالية معسكر.
اHـاداHـادّة ة 2 : : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســمـيّـة

للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.
حـــرّر بـــاجلـــزائـــر في 23 جـــمـــادى الـــثـــانـــيـــة عــام 1432

اHوافق 26 مايو سنة 2011.

- و�ــــقـــــتــــضى اHـــــرســــوم الـــــتــــنــــفـــــيــــذي رقم 95 - 54
اHـؤرخ في 15 رمـضان عام 1415 اHـوافق 15 فبـراير سـنة

qاليةH1995  الذي يحدد صالحيات وزير ا

- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 03 - 190
اHــــؤرخ في 26 صــــفــــر عـــام 1424 اHــــوافق 28 أبــــريل ســــنـــة
2003  الـــذي يــــحـــدد صـالحـــيـــات اHــــديـــر الـــعــــام لـــلـــوظــــيـــفـــة

qالعمومية
- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 06 - 371
اHـؤرخ في 26 رمـضان عام 1427 اHـوافق 19 أكتـوبر سـنة
2006  واHــتـــضــمن إنــشـــاء مــركــز وطــني ومـــراكــز جــهــويــة

qلطب الرياضة وتنظيمها وسيرها
- و�ــــقـــــتــــضى اHـــــرســــوم الـــــتــــنــــفـــــيــــذي رقم 08 - 04
اHؤرخ في 11 مـحرّم عام 1429  اHوافق 19  ينـاير سنة 2008
WـنتـمHا WـوظفـHتـضـمّن القـانون األسـاسي اخلـاص باHوا
qؤسسات واإلدارات العموميةHشتركة في اHلألسالك ا

- و�ـــــقــــتــــضى اHـــــرســــوم الــــتــــنــــفــــيــــذيّ رقم 10 - 07
اHؤرّخ في 21 محرّم عام 1431 اHوافق 7 ينـاير سنة 2010
WـنتـمHا WـوظفـHتـضـمن القـانون األسـاسي اخلـاص باHوا

qكلفة بالشباب والرياضةHلألسالك اخلاصة باإلدارة ا
- و�ــقـتـضـى اHـرسـوم الــرّئـاسيّ اHـؤرّخ في 7 ربـيع
الـثاني عام 1423 اHوافق 18 يونـيو سـنة 2002 واHـتضمّن

qالعام للحكومة Wاألم Wتعي
- و�ــقـتــضى الـقـرار الـوزاري اHــشـتـرك اHـؤرّخ في
12 صــفــر عـام 1429 اHــوافق 19  فــبــرايــر ســنـة 2008 الـذي

يـحــدد الـتـنـظــيم االسـتـشـفــائي لـلـمـركــز الـوطـني واHـراكـز
qاجلهوية لطب الرياضة

- و�ــقـتــضى الـقـرار الـوزاري اHــشـتـرك اHـؤرّخ في
12 صــفــر عـام 1429 اHــوافق 19  فــبــرايــر ســنـة 2008 الـذي

يـحدد التنـظيم اإلداري للمـركز الوطني واHـراكز اجلهوية
qلطب الرياضة

- و�ــقـتــضى الـقـرار الـوزاري اHــشـتـرك اHـؤرّخ في
27 ربــــيـع األول عـــام 1430 اHــــوافق 24 مــــارس ســــنـــة 2009

واHــتـضــمن تــصــنـــيـف اHــركـــز الـوطـــني لــطب الـريــاضـة
qناصب العليا التابعة لهHوكذا شروط االلتحاق با

يقريقرّرون ما يأتي :رون ما يأتي :

اHـادة األولى : اHـادة األولى :  يــتـمم هــذا الـقــرار أحـكــام اHـادة 3 من
الـقرار الـوزاري اHـشـتـرك اHـؤرّخ في 27 ربـيع األول عـام
q1430 الـــمــوافق 24 مــارس ســنــة 2009 والـــمــذكـــور أعـاله

كما يأتي :

" اHـادة 3 :  حتــدّد الـزيـادات االســتـداللـيــة لـلــمـنـاصب
الــعــلــيــا الــتــابـعــة لــلــمــركــز الــوطــني لــطب الــريــاضــة وكـذا

شروط االلتحاق بهذه اHناصبq طبقا للجدول اآلتي :

وزيرة الثقافةوزيرة الثقافة
خليدة توميخليدة تومي

عن األمW العام للحكومةعن األمW العام للحكومة
وبتفويض منهوبتفويض منه

اHدير العام للوظيفة العموميةاHدير العام للوظيفة العمومية
بلقـاسم بوشمالبلقـاسم بوشمال

وزارة الشباب والرياضةوزارة الشباب والرياضة
قــــــرار وزاري مــــــشـــــتــــــرك مــــــؤرقــــــرار وزاري مــــــشـــــتــــــرك مــــــؤرّخ في خ في 6 شــــــوال عـــــام  شــــــوال عـــــام 1432
اHــــوافق اHــــوافق 4 ســــبـــــتــــمــــبــــر ســــنــــة  ســــبـــــتــــمــــبــــر ســــنــــة q2011 يــــتــــمم الــــقــــرار يــــتــــمم الــــقــــرار
الـوزاري اHـشـتـرك اHـؤرالـوزاري اHـشـتـرك اHـؤرّخ في  خ في  27  ربـيع األول عــام  ربـيع األول عــام
1430 اHـــــوافق  اHـــــوافق 24  مـــــارس ســـــنـــــة   مـــــارس ســـــنـــــة 2009 واHـــــتـــــضـــــمن واHـــــتـــــضـــــمن

تــصـنــيف اHـركــز الــوطـني لــطب الــريـاضــة وشـروطتــصـنــيف اHـركــز الــوطـني لــطب الــريـاضــة وشـروط
االلتحاق باHناصب العليا التابعة له.االلتحاق باHناصب العليا التابعة له.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
qالعام للحكومة Wإنّ األم

qاليّةHووزير ا
qووزير الشباب والرياضة

- �قتـضى اHرسـوم الرئاسي رقم 07 - 307  اHؤرخ
في 17 رمـضـان عام 1428 اHـوافق 29 سـبـتمـبـر سـنة 2007
الـذي يــحـدد كـيــفـيـات مــنح الـزيــادة االسـتـداللــيـة لــشـاغـلي

qؤسسات واإلدارات العموميةHناصب العليا في اHا
- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 10 - 149
اHـؤرّخ في 14 جـمـادى الـثـانـيـة عام 1431 اHـوافق 28 مـايو

qأعضاء احلكومة Wتضمّن تعيHسنة 2010  وا

عن وزير اHاليةعن وزير اHالية
األمW العاماألمW العام
ميلود بوطبةميلود بوطبة
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طريقةطريقة
WالتعيWالتعي اHناصباHناصب

القسمالقسمالصنفالصنفالعلياالعليا
اHستوىاHستوى
السلالسلّميمي

الزيادةالزيادة
االستدالليةاالستداللية

التصنيفالتصنيف
شروط االلتحاق باHناصبشروط االلتحاق باHناصب

قرار من
وزير

الشباب
والرياضة

قرار من
وزير

الشباب
والرياضة

أ

أ

4

4

مَ

م - 1

427

256

األمW العام

رئيس دائرة
اإلدارة العامة
رئيس دائرة
الوسائل
العامة

اHؤسسةاHؤسسة
العموميةالعمومية

- متصرف مستشار.
- مــفــتـش الــشــبــاب والــريــاضــة ( فـرع

إدارة وتسيير ).
- متـصـرف رئـيـسي يـثبـت خمس (5)
qسنوات خدمة فعلية بهذه الصفة

- مــقـتــصــد رئـيــسي يــثــبت خـمس (5)
qسنوات خدمة فعلية بهذه الصفة

- مــتــصـرف أو مــقــتــصـد يــثــبت عــشـر
(10) ســنـــوات خـــدمـــة فـــعــلـــيـــة بـــهــذه

الصفة.
- مــتـصــرف رئــيــسي يـثــبت ثالث (3)
qسنوات خدمة فعلية بهذه الصفة

- مــقـــتــصــد رئـــيــسي يـــثــبت ثالث (3)
qسنوات خدمة فعلية بهذه الصفة

- مــتــصــرف أو مــقــتـصــد يــثــبت ســبع
(7) ســـنــــوات خـــدمــــة فـــعــــلـــيــــة بـــهـــذه

الصفة.
اHركزاHركز
الوطنيالوطني
لطبلطب

الرياضةالرياضة

..... ( بدون تغيير ) .....

..... ( بدون تغيير ) .....

قرار من
وزير

الشباب
والرياضة

قرار من
وزير

الشباب
والرياضة

قرار من
وزير

الشباب
والرياضة

أ

أ

أ

4

4

4

م - 2

م - 2

م - 2

154

154

154

رئيس
مصلحة

WستخدمHا
والتكوين في

اHركز
الوطني لطب

الرياضة
رئيس
مصلحة
اHيزانية

واحملاسبة في
اHركز

الوطني لطب
الرياضة
رئيس
مصلحة
االقتصاد
والدعم في
اHركز

الوطني لطب
الرياضة

- متصرف رئيسي مرسم.
- مقتصد رئيسي مرسم.

- مـتـصــرف أو مـقـتـصــد يـثـبت خـمس
(5) ســـنــــوات خـــدمــــة فـــعــــلـــيــــة بـــهـــذه

qالصفة

- متصرف رئيسي مرسم.
- مقتصد رئيسي مرسم.

- مـتـصــرف أو مـقـتـصــد يـثـبت خـمس
(5) ســـنــــوات خـــدمــــة فـــعــــلـــيــــة بـــهـــذه

qالصفة

- متصرف رئيسي مرسم.
- مقتصد رئيسي مرسم.

- مـتـصــرف أو مـقـتـصــد يـثـبت خـمس
(5) ســـنــــوات خـــدمــــة فـــعــــلـــيــــة بـــهـــذه

qالصفة

..... ( الباقي بدون تغيير ) ....."
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اHـاداHـادّة ة 2 :  : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســمـيّـة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حــــرّر بــــاجلـــزائــــر في 6  شـــوال عــــام 1432 اHــــوافق 4
سبتمبر سنة 2011.

اHادة اHادة 2 :  :  يساعد مدير اHدرسة كل من :
qمدير مساعد للدراسات في التدرج والشهادات -

qا بعد التدرج والبحث العلميH مدير مساعد -
- مـــديـــر مـــســـاعـــد لـــلـــتـــكـــوين اHـــتـــواصل والـــعـالقــات

qاخلارجية
qالعام Wاألم -
qكتبةHمدير ا -
- رئيس قسم.

الفصل األولالفصل األول
اHديرون اHساعدوناHديرون اHساعدون

3 :  :  يـــكـــلـف اHـــديــــر اHـــســـاعــــد لـــلــــدراســـات في اHــادة اHــادة 
التدرج والشهادات �ا يأتي :

- مــــتـــابــــعـــة اHــــســــائل اHــــتـــعــــلـــقــــة بــــســـيــــر الـــتــــعــــلـــيم
qوالتربصات

- الـسهـر علـى انسـجام عـروض التـكـوين اHقـدمة من
qدرسةHقبل األقسام مع مخطط تنمية ا

- الـــســـهــر عـــلى احـــتـــرام الــتـــنـــظـــيم اHـــعــمـــول به في
مــجــال الــتــســجــيـل وإعــادة الـتــســجــيـل ومــراقــبــة اHــعـارف

qوتوجيه الطلبة وإعادة توجيههم
- الـــســهـــر عــلـى احــتـــرام الـــتــنـــظــيـم وإجــراء تـــســـلــيم

qالشهادات
- ضمان مسك البطاقية االسمية للطلبة وحتيينها.

ويساعده كل من :
qرئيس مصلحة التعليم والتقييم -

qرئيس مصلحة التربصات -
- رئيس مصلحة الشهادات.

اHــادة اHــادة 4 :  :  يـــكــلـف اHـــديــر اHـــســـاعـــد Hـــا بـــعـــد الـــتــدرج
والبحث العلمي �ا يأتي :

- مـتابـعـة اHسـائل اHـرتبـطـة بسـيـر التـكويـن Hا بـعد
الـتدرج وما بعـد التدرج اHتخـصص والسهر عـلى تطبيق

qعمول به في هذا اجملالHالتنظيم ا
- متـابعـة أنشـطة بـحث اخملابـر ووحدات الـبحث مع

qاألقسام
qنتائج البحث Wالقيام بكل نشاط من شأنه تثم -
- جــمع اHــعــلــومـات اخلــاصــة بــأنــشــطــة الـبــحث الــتي

qدرسة ونشرهاHتقوم بها ا
- ضـمــان مــتــابـعــة بــرامج حتـســW مــسـتــوى وجتــديـد

qمعلومات األساتذة والسهر على انسجامها
- ضــمــان مــتـابــعــة ســيــر اجملــلس الــعــلــمي لــلــمــدرسـة

واحلفاظ على أرشيفها.
ويساعده كل من :

وزير الشباب والرياضةوزير الشباب والرياضة
الهاشمي جيارالهاشمي جيار

عن األمW العام للحكومةعن األمW العام للحكومة
وبتفويض منهوبتفويض منه

اHدير العام للوظيفة العموميةاHدير العام للوظيفة العمومية
بلقاسم بوشمالبلقاسم بوشمال

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قرار وزاري مشترك مؤرخ في قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 صفر عام  صفر عام 1433  اHوافقاHوافق
5 ين ينـاير سنة اير سنة q2012 يحدq يحدّد الد الـتنظيم اإلداري لتنظيم اإلداري لـلمدرسةلمدرسة
الالــــعــــــلــــيــــــا لا لــــــعــــلــــــوم الوم الــــريريــــــاضاضــــة وتة وتــــــكــــنــــــولولــــوجوجــــــيــــــاتاتــــهــــــا لا لــــداليدالي

ابراهيم وطبيعة مصاحلها التقنية ابراهيم وطبيعة مصاحلها التقنية وتنظيمها.وتنظيمها.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

qالعام للحكومة Wإن األم
qاليةHووزير ا

qووزير الشباب و الرياضة
- �ــــــقـــــــتـــــــضى اHـــــــرســـــــوم الــــــرئـــــــاسـي رقم 10 - 149
اHـــؤرّخ في 14 جــــمــــادى الـــثـــانـــيـــة عــام 1431 اHـــوافـق 28

qأعضاء احلكومة Wتضمّن تعيHمايو سنة 2010 وا
- و�قتـضى اHرسوم التنفيذي رقم 05 - 500 اHؤرخ
في 27 ذي القـعدة عام 1426 اHوافق 29 ديسـمبـر سنة 2005
الذي يـحـدد مهـام اHدرسـة خـارج اجلامـعة والـقـواعد اخلـاصة

qادة 9 منهHال سيما ا qبتنظيمها وسيرها
- و�قتـضى اHرسوم التـنفيذي رقم 11 - 03 اHؤرخ
في 30 مــــحـــــرّم عــــام 1432 اHـــــوافق 5 يـــــنــــايـــــر ســـــنــــة 2011
واHــتــضـمن حتــويل اHــعـهــد الــوطـني لــلــتـكــوين الــعـالي في
عـــلـــوم الــريـــاضـــة وتــكـــنـــولــوجـــيــاتـــهـــا لــدالـي ابــراهـــيم إلى

qادة 7 منهHال سيما ا qمدرسة خارج اجلامعة
- و�ــقـتـضـي اHـرسـوم الــرئـاسي اHـؤرّخ في 7 ربـيع
الـثاني عام 1423 اHوافق 18 يونـيو سـنة 2002 واHـتضمن

qالعام للحكومة Wاألم Wتعي
يقريقرّرون ما يأتي :رون ما يأتي :

اHـادة األولى :اHـادة األولى :  تـطـبـيـقـا ألحـكـام اHـادة 7 من اHـرسـوم
الــتـــنــفـــيــذي رقم 11 - 03 اHــؤرخ في 30 مــحــرّم عــام 1432
اHــوافق 5 يـــنــايــر ســنــة 2011 واHـــذكــور أعالهq يــهــدف هــذا
الــقــرار إلى حتــديـــد الــتــنــظــيم اإلداري لــلــمــدرســة الــعــلــيــا
لــعــلــوم الــريــاضــة وتــكــنــولــوجـــيــاتــهــا وطــبــيــعــة مــصــاحلــهــا

التقنية وتنظيمها.

عن وزير اHاليةعن وزير اHالية
األمW العاماألمW العام
ميلود بوطبةميلود بوطبة
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- رئـيس مــصـلـحــة مـا بـعـد الــتـدرج ومـا بــعـد الـتـدرج
qتخصصHا

Wرئـيس مـصـلـحـة مـتـابـعـة أنـشـطـة الـبحـث وتـثـم -
نتائجه.

اHـادة اHـادة 5 :  :  يـكـلف اHـديـر اHـسـاعـد لـلـتـكـوين اHـتـواصل
والعالقات اخلارجية �ا يأتي :

Wـــتــــواصل وحتـــســـHتــــرقـــيـــة أنـــشــــطـــة الـــتـــكــــوين ا -
اHـــــســـــتــــوى وجتـــــديــــد مـــــعــــلـــــومـــــات إطــــارات الـــــقــــطـــــاعــــات
االجــتـــمــاعـــيــة االقــتـــصــاديـــة اHــتـــصــلـــة �ــجـــال أو مــجــاالت

qدرسةHتخصص ا
- تـرقـيـة عالقــات اHـدرسـة مع مـحـيـطـهـا االجـتـمـاعي

qبادرة ببرامج الشراكةHواالقتصادي وا
qمسك البطاقية اإلحصائية للمدرسة -

- وضع حتت تـصـرف الطـلبـة كل مـعلـومـة من شأنـها
qمساعدتهم على اختيار توجيههم

- اHــبــادرة بـأنــشــطـة تــرقــيـة الــتــبـادل والــتــعـاون مع
مؤسسات التعليم العالي األخرى.

ويساعده كل من :
qتواصلHرئيس مصلحة التكوين ا -
qرئيس مصلحة العالقات اخلارجية -
- رئيس مصلحة اإلحصاء والتوجيه.

الفصل الثانيالفصل الثاني
األمW العاماألمW العام

اHادة اHادة 6 :  :  يكلف األمW العام �ا يأتي :
-  الـــســـهـــر عـــلى مـــتـــابـــعـــة تـــســـيـــيـــر اHــســـار اHـــهـــني

qدرسةHستخدمي اH
qالسهر على السير احلسن للمصالح التقنية -

- ضـمـان مــتـابـعــة تـمــويل أنـشـطــة الـبــحث لـوحـدات
qومخابر البحث

- اقــتــراح بــرامج األنــشــطــة الــثــقــافــيــة والــريــاضــيــة
qوترقيتها

- ضـــمــان مــتــابـــعــة بــرامج إجنـــاز الــهــيـــاكل واقــتــنــاء
qالتجهيزات

qضمان متابعة مخطط األمن الداخلي للمدرسة -
- الــســهــر عــلـى تــزويــد هــيــاكل اHــدرســة ومــصــاحلــهــا
الــتـقــنـيــة بـوســائل الـســيـر وصــيـانــة اHـمــتـلــكـات اHــنـقــولـة

qنقولةHوغير ا
- السهر على حفظ أرشيف اHدرسة.

ويــسـاعــد األمــW الــعـام الــذي يــلـحـق به مـكــتب األمن
الداخليq كل من :

- نـائب مـديـر اHسـتـخـدمـW والتـكـوين والـنـشـاطات
qالثقافية والرياضية

- نائب مدير اHالية واحملاسبة والوسائل.

اHادة اHادة 7 :  :  يـكلف نائب مـدير اHسـتخدمـW والتكوين
والنشاطات الثقافية والرياضية �ا يأتي :

qWهني للمستخدمHسار اHضمان تسيير ا -
Wوضع حـــيــز الـــتــنـــفــيـــذ بــرامـج الــتـــكــوين وحتـــســ -
Wاإلداري WستخدمHعلومات لفائدة اHستوى وجتديد اHا

qصالحHوأعوان ا Wوالتقني
- ضـمـان تـســيـيـر تـعـداد اHـسـتــخـدمـW والـسـهـر عـلى

qاألقسام Wنسجم بHتوزيعهم ا
- إعــداد مــخـطط تــســيــيـر اHــوارد الــبـشــريــة ووضـعه

qحيز التنفيذ
- وضع حـيـز الــتـنـفـيـذ بـرامج الـنــشـاطـات الـثـقـافـيـة

والرياضية.
ويساعده كل من :

qWدرسHا WستخدمHرئيس مصلحة ا -
Wوالتقني Wاإلداريـ WستخدمHرئيس مصلحـة ا -

qصالحHوأعوان ا
qستوىHا Wرئيس مصلحة التكوين وحتس -

- رئيس مصلحة النشاطات الثقافية والرياضية.

8 :  :  يـــكــــلف نـــائـب مـــديـــر اHــــالـــيـــة واحملــــاســـبـــة اHــادة اHــادة 
والوسائل �ا يأتي :

- جــمع الــعــنــاصــر الــضــروريــة لــتــحــضــيــر اHــشــروع
qالتمهيدي للميزانية

- ضـمـان تـنـفـيـذ اHـيـزانـيـة واHـسك الـيـومي حملـاسـبة
qدرسةHا

- مـتــابــعـة تــمــويل أنــشـطــة الــبـحث خملــابــر ووحـدات
qالبحث

qدرسة وتسييرهHضمان حفظ أرشيف ا -
qسك اليومي لسجالت اجلردHا -

- ضـمـان نـظافـة وصـيـانـة اHمـتـلـكـات اHنـقـولـة وغـير
qنقولةHا

- ضمان تنفيذ برامج جتهيز اHدرسة.
ويساعده كل من :

- رئــيـس مــصــلـــحــة اHــيـــزانــيــة واحملـــاســبـــة وتــمــويل
qنشاطات البحث

qرئيس مصلحة الصفقات والتجهيزات -
qرئيس مصلحة الوسائل واجلرد واألرشيف -

- رئيس مصلحة النظافة والصيانة.

اHــــادة اHــــادة 9 :  :  يــــســـاعـــد األمـــW الــــعـــام رئـــيس مــــصـــلـــحـــة
اخلدمات اجلامعية ويتكفل  �ا يأتي :

qضمان شروط إيواء الطلبة وإطعامهم ونقلهم -
- ضمان مصلحة اHنح.
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: Wاآلتي Wتضم مصلحة اخلدمات اجلامعية الفرع
qفرع اإليواء واإلطعام والنقل -

- فرع اHنح.

اHادة اHادة 10 :  :  اHصالح التقنية للمدرسة هي :
qمركز الطبع والسمعي البصري -

- مركز أنظمـة وشبكات اإلعالم واالتصال والتعليم
qتلفز والتعليم عن بعدHا

- الـبهو التكـنولوجي للمـنشآت الرياضـية الداخلية
qواخلارجية

- اHركز الطبي.

اHـادة اHـادة 11 :  :  يـكلف مـركـز الـطـبع والسـمـعي الـبـصري
�ا يأتي :

qدرسةHطبع كل وثيقة إعالمية حول ا -
- طـــــبع كـل وثــــيـــــقــــة ذات اســــتـــــعــــمـــــال بــــيـــــداغــــوجي

qوتعليمي وعلمي
- الــدعم الــتــقــني لــتــســجــيل كل الــدعــائـم الــســمــعــيـة

qالبصرية ذات االستعمال البيداغوجي والتعليمي
: Wاآلتي Wويشمل الفرع

qفرع الطبع -
- فرع السمعي البصري.

اHـادة اHـادة 12 :  :  يـكــلف مــركــز األنـظــمـة وشــبــكـات اإلعالم
واالتصال والتعليم اHتلفز والتعليم عن بعد �ا يأتي :

qاستغالل الشبكات وإدارتها وتسييرها -
- اســتـــغالل وتـــطـــويــر تـــطـــبــيـــقـــات اإلعالم اآللي في

qمجال التسيير البيداغوجي
- مــتـــابــعـــة اHــشــاريع اHـــتــعــلـــقــة بـــالــتــعـــلــيم اHــتـــلــفــز

qوالتعليم عن بعد وتنفيذها
- الـــدعم الــتـــقـــني في إعـــداد وإنــتـــاج الــدروس عـــبــر

qاإلنترنت
- تكوين اHساهمW في التعليم عن بعد وتأطيرهم.

ويشمل الفروع اآلتية :
qفرع األنظمة -

qفرع الشبكات -
- فرع التعليم اHتلفز والتعليم عن بعد.

اHـادة اHـادة 13 :  :  يــكــلف الـبــهــو الــتـكــنــولــوجي لــلـمــنــشـآت
الرياضية الداخلية واخلارجية �ا يأتي :

- الـدعم التـقـني لألقسـام في تـنظـيم وسـير األعـمال
اHــوجـــهــة و/أو الـــتــطـــبــيـــقــيـــة في عــلـــوم وتــكـــنــولـــوجــيــات

qالرياضة
- تـســيـيـر الــتـجــهـيـزات الــضـروريــة لـسـيــر األعـمـال

التطبيقية و/أو اHوجهة وصيانتها.

اHادة اHادة 14 :  :  يكلف اHركز الطبي �ا يأتي :
qالعالج األولي واالسترجاع البدني للطلبة -

- متابعة اHلفات الطبية اخلاصة بالطلبة.

الفصل الثالثالفصل الثالث
مدير اHكتبةمدير اHكتبة

اHادة اHادة 15 :  :  يكلف مدير اHكتبة �ا يأتي :
-  اقــــتـــراح بــــرامج اقــــتــــنـــاء اHــــؤلــــفـــات والــــتـــوثــــيق

qاجلامعي
- مــــسـك بــــطــــاقــــيــــة الــــرســـــائل واHــــذكــــرات Hــــا بــــعــــد

qالتدرج
- تـنــظـيم الـرصــيـد الـوثــائـقي لـلــمـكـتــبـة بـاســتـعـمـال
الـــطــرق اHالئــمــة لــلــمــعــاجلــة والــتـــرتــيب واHــسك الــيــومي

qجلردها
- وضع الــــشــــروط اHـالئــــمــــة الســــتــــعــــمــــال الــــرصــــيــــد
الــوثــائــقي مـن قــبل الــطــلــبــة واألســاتــذة ومــســاعــدتــهم في

بحوثهم البيبليوغرافية.
ويساعده كل من :

qعاجلةHرئيس مصلحة االقتناء وا -
qرئيس مصلحة البحوث البيبليوغرافية -

- رئيس مصلحة االستقبال والتوجيه.

الفصل الرابعالفصل الرابع
رئيس قسمرئيس قسم

اHادة اHادة 16 :  :  يساعد رئيس القسم :
- رئـــيس مـــصــلـــحـــة مــتـــابــعـــة الـــتــدريـس والــتـــعـــلــيم

qوالتقييم في التدرج
- رئيس مصـلحـة التكـوين Hا بـعد التـدرج ومتـابعة

qأنشطة البحث
وعند االقتضاء رؤساء مخابر.

اHـاداHـادّة ة 17 :  يـنـشـر هـذا الـقـرار في اجلـريـدة الـرّسـمـيّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حــــرّر بــــاجلــــزائــــر في 11 صــــفــــر عــــام 1433 اHــــوافق 5
يناير سنة 2012.

عن األمW العام للحكومةعن األمW العام للحكومة
وبتفويض منهوبتفويض منه

اHدير العام للوظيفة العموميةاHدير العام للوظيفة العمومية
بلقاسم بوشمالبلقاسم بوشمال

 وزير الشباب والرياضة وزير الشباب والرياضة
الهاشمي جيارالهاشمي جيار

عن وزير اHاليةعن وزير اHالية
األمW العاماألمW العام
ميلود بوطبةميلود بوطبة



10 رمضان   عام   رمضان   عام  1433 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 3044

29 يوليو    سنة   يوليو    سنة  2012  م م

إعالنات وبالغاتإعالنات وبالغات
بنك اجلزائربنك اجلزائر

األصول :األصول :
- الذّهب.....................................................................................................
- أموال بالعملة الصّعبة...............................................................................
- حقوق السّحب اخلاصّة................................................................................
- االتّفاقات الدّوليّة للدّفع .............................................................................
- اHساهمات وتوظيف األموال.......................................................................
- االكتتاب في الهيئات اHاليّة اHتعدّدة األطراف واجلهويّة..................................
- الدّيون اHترتّبة على  الدّولة ( القانـون رقم 62  - 156  اHؤرّخ  فـي1962/12/31).....
- الـدّيــون الـــمـتـرتّـبـة عــلى اخلـزيـنــة الـــعـمـومـيّـــة ( اHادّة 172 مــن قـــانـون اHـــالـيّة
لسنة 1993).............................................................................................
- احلساب اجلـاري اHـديـن للخـزينـة العـموميّـة ( الـمـادّة 46  مـن األمــر رقم

    03 - 11 اHؤرّخ في 26 / 8 /2003 )..............................................................
- حسابات الصّكوك البريديّة.........................................................................

- السّندات اHعاد خصمها :
* العموميّة..............................................................................................
* اخلاصّة..................................................................................................

- األمانات : 
* العموميّة..............................................................................................
* اخلاصّة..................................................................................................
- تسبيقات واعتمادات في احلسابات اجلارية...................................................
- حسابات للتّحصيل....................................................................................
- أصول ثابتة  صافية...................................................................................
- بنود أخرى لألصول....................................................................................

اجملمـوعاجملمـوع
اخلصوم :خلصوم :

- األوراق والقطع النّقديّة اHتداولة.................................................................
- االلتزامات اخلارجيّة..................................................................................
- االتّفاقات الدّوليّة للدّفع .............................................................................
- مقابل التخصيصات حلقوق السّحب اخلاصّة..................................................
- احلساب اجلاري الدّائن للخزينة العموميّة......................................................
- حسابات البنوك واHؤسّسات اHاليّة.............................................................
-  استعادة السيولة *...................................................................................
-  الرّأسمال................................................................................................
-  االحتياطات................................................................................................
- مؤونات......................................................................................................
-  بنود أخرى للخصوم..................................................................................

اجملمـوعاجملمـوع
ـــــــــــــــــــــــ

* يحتوي تسهيالت الودائع

اHبالغ ( دج )اHبالغ ( دج )
1.139.962.699,00

593.352.771.896,56

125.413.542.348,48

293.728.682,81

13.166.536.564.446,36

164.756.138.115,03

0,00

0,00

0,00

6.842.259.908,88

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10.159.294.985,77

157.729.260.555,52

14.226.223.523.638,41

2.610.470.951.985,45

151.970.861.266,04

984.979.298,28

139.908.412.364,50

5.461.413.268.278,72

503.348.179.245,98

2.358.045.000.000,00

40.000.000,00

297.867.481.153,26

604.431.101.884,96

2.097.743.288.161,22

14.226.223.523.638,41

الوضعيالوضعيّة الشة الشّهريهريّة في ة في 31 ديسمبر سنة ديسمبر سنة 2011
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األصول :األصول :
- الذّهب.....................................................................................................
- أموال بالعملة الصّعبة...............................................................................
- حقوق السّحب اخلاصّة................................................................................
- االتّفاقات الدّوليّة للدّفع .............................................................................
- اHساهمات وتوظيف األموال.......................................................................
- االكتتاب في الهيئات اHاليّة اHتعدّدة األطراف واجلهويّة..................................
- الدّيون اHترتّبة على  الدّولة ( القانـون رقم 62  - 156  اHؤرّخ  فـي1962/12/31).....
- الـدّيــون الـــمـتـرتّـبـة عــلى اخلـزيـنــة الـــعـمـومـيّـــة ( اHادّة 172 مــن قـــانـون اHـــالـيّة
لسنة 1993).............................................................................................
- احلساب اجلـاري اHـديـن للخـزينـة العـموميّـة ( الـمـادّة 46  مـن األمــر رقم

    03 - 11 اHؤرّخ في 26 / 8 /2003 )..............................................................
- حسابات الصّكوك البريديّة.........................................................................

- السّندات اHعاد خصمها :
* العموميّة..............................................................................................
* اخلاصّة..................................................................................................

- األمانات : 
* العموميّة..............................................................................................
* اخلاصّة..................................................................................................
- تسبيقات واعتمادات في احلسابات اجلارية...................................................
- حسابات للتّحصيل....................................................................................
- أصول ثابتة  صافية...................................................................................
- بنود أخرى لألصول....................................................................................

اجملمـوعاجملمـوع
اخلصوم :خلصوم :

- األوراق والقطع النّقديّة اHتداولة.................................................................
- االلتزامات اخلارجيّة..................................................................................
- االتّفاقات الدّوليّة للدّفع .............................................................................
- مقابل التخصيصات حلقوق السّحب اخلاصّة..................................................
- احلساب اجلاري الدّائن للخزينة العموميّة......................................................
- حسابات البنوك واHؤسّسات اHاليّة.............................................................
-  استعادة السيولة *...................................................................................
-  الرّأسمال................................................................................................
-  االحتياطات................................................................................................
- مؤونات......................................................................................................
-  بنود أخرى للخصوم..................................................................................

اجملمـوعاجملمـوع
ـــــــــــــــــــــــ

* يحتوي تسهيالت الودائع

اHبالغ ( دج )اHبالغ ( دج )
1.139.962.699,00

617.421.408.246,40

125.519.052.988,46

291.004.448,85

13.085.940.630.844,23

164.756.138.115,03

0,00

0,00

0,00

6.655.278.342,09

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10.161.644.967,10

276.448.511.044,10

14.288.333.631.695,26

2.661.380.513.526,41

151.518.111.180,44

1.081.614.690,63

139.908.412.364,50

5.376.669.499.334,93

923.957.674.425,45

2.056.935.000.000,00

40.000.000,00

297.867.481.153,26

604.431.101.884,96

2.074.544.223.134,68

14.288.333.631.695,26

الوضعيالوضعيّة الشة الشّهريهريّة في ة في 31 يناير سنة يناير سنة 2012



األصول :األصول :
- الذّهب.....................................................................................................
- أموال بالعملة الصّعبة...............................................................................
- حقوق السّحب اخلاصّة................................................................................
- االتّفاقات الدّوليّة للدّفع .............................................................................
- اHساهمات وتوظيف األموال.......................................................................
- االكتتاب في الهيئات اHاليّة اHتعدّدة األطراف واجلهويّة..................................
- الدّيون اHترتّبة على  الدّولة ( القانـون رقم 62  - 156  اHؤرّخ  فـي1962/12/31).....
- الـدّيــون الـــمـتـرتّـبـة عــلى اخلـزيـنــة الـــعـمـومـيّـــة ( اHادّة 172 مــن قـــانـون اHـــالـيّة
لسنة 1993).............................................................................................
- احلساب اجلـاري اHـديـن للخـزينـة العـموميّـة ( الـمـادّة 46  مـن األمــر رقم

    03 - 11 اHؤرّخ في 26 / 8 /2003 )..............................................................
- حسابات الصّكوك البريديّة.........................................................................

- السّندات اHعاد خصمها :
* العموميّة..............................................................................................
* اخلاصّة..................................................................................................

- األمانات : 
* العموميّة..............................................................................................
* اخلاصّة..................................................................................................
- تسبيقات واعتمادات في احلسابات اجلارية...................................................
- حسابات للتّحصيل....................................................................................
- أصول ثابتة  صافية...................................................................................
- بنود أخرى لألصول....................................................................................

اجملمـوعاجملمـوع
اخلصوم :خلصوم :

- األوراق والقطع النّقديّة اHتداولة.................................................................
- االلتزامات اخلارجيّة..................................................................................
- االتّفاقات الدّوليّة للدّفع .............................................................................
- مقابل التخصيصات حلقوق السّحب اخلاصّة..................................................
- احلساب اجلاري الدّائن للخزينة العموميّة......................................................
- حسابات البنوك واHؤسّسات اHاليّة.............................................................
-  استعادة السيولة *...................................................................................
-  الرّأسمال................................................................................................
-  االحتياطات................................................................................................
- مؤونات......................................................................................................
-  بنود أخرى للخصوم..................................................................................

اجملمـوعاجملمـوع
ـــــــــــــــــــــــ

* يحتوي تسهيالت الودائع

اHبالغ ( دج )اHبالغ ( دج )
1.139.962.699,00

664.099.452.196,97

124.337.127.623,09

287.359.508,77

12.944.383.858.106,77

164.756.138.115,03

0,00

0,00

0,00

6.433.136.666,45

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10.189.414.558,19

516.125.109.137,77

14.431.751.558.612,04

2.717.872.206.935,24

150.053.183.983,21

900.785.415,49

139.908.412.364,50

5.557.485.580.392,17

943.525.438.347,42

1.958.262.000.000,00

40.000.000,00

297.867.481.153,26

604.431.101.884,96

2.061.405.368.135,79

14.431.751.558.612,04

الوضعيالوضعيّة الشة الشّهريهريّة في ة في 29 فبراير سنة فبراير سنة 2012

10 رمضان   عام   رمضان   عام  1433 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 3244

29 يوليو    سنة   يوليو    سنة  2012  م م

ا9طبعة الرسميا9طبعة الرسميّة3  ة3  حي البسات\3 بئر مراد رايس3 ص.ب حي البسات\3 بئر مراد رايس3 ص.ب 376 - اجلزائر - محطة - اجلزائر - محطة


