
العدد العدد 62
السالسّنة السادسة واألربعوننة السادسة 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

األربعاء األربعاء 9  ذو القعدة عام ذو القعدة عام 1430 هـهـ
اHوافق اHوافق 28  أكتوبر سنة  أكتوبر سنة 2009 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



9 ذو القعدة عام  ذو القعدة عام 1430 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 262
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فهرسفهرس

مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّـةـة
مـرسـوم تـنـفـيـذي رقم 09 - 346  مـؤرّخ في 3 ذي الـقـعـدة عام 1430  اHـوافق 22  أكـتـوبـر سـنة q2009 يـتـمم اHـرسـوم الـتـنـفـيـذي
رقم 08-236  اHـؤرخ فـي 23 رجـــب عـــام 1429 اHـوافـــق 26 يــولـيــــو سنــة 2008  واHتضمن إنشـاء مكتبات اHطالعة
العمومية...................................................................................................................................................
مـرسـوم تـنـفـيـذي رقم 09 - 347  مـؤرّخ في 3 ذي الـقـعـدة عام 1430  اHـوافق 22  أكـتـوبـر سـنة q2009 يـتـمم اHـرسـوم الـتـنـفـيـذي
رقم 99 - 256 اHؤرخ فـي 8 شعـبان عام 1420 اHوافــق 16 نـوفمـبـر سـنـة 1999 الـذي يحــدد  كيـفيــات إنـشــاء اHؤسـسـة
العموميـة ذات الطابـع العلمـي والتكنـولـوجـي وتنظيمهـا وسيـرهـا..................................................................
مـرسوم تـنـفـيذي رقم 09 - 348  مـؤرّخ في 3 ذي الـقـعـدة عام 1430  اHـوافق 22  أكـتـوبـر سـنة q2009 يـتمـم اHرسـوم الـتـنـفـيـذي
رقم 99 - 258 اHؤرخ فـي 8 شعـبان عام 1420 اHوافــق 16 نوفمـبـر سنـة 1999 الذي يـحــدد  كيـفيـات ~ـارسـة اHـراقبـة
اHـالـيـة الـبعـديــة عـلـى اHـؤسســـة العـمـوميـــة ذات الطـابــع الـعلـمــي والثــقــافــي واHهـنــي واHؤسـســـة العـمومـيــة ذات
الطابـــع العلمـي والتكنولوجـي وهيئات البحث األخرى...................................................................................
مــرسـوم تــنـفــيـذي رقم 09 - 349  مـؤرّخ في 3 ذي الــقـعــدة عـام 1430  اHـوافق 22  أكـتــوبـر ســنـة q2009 يــتـضــمن إنـشــاء مـعــاهـد
وطـنـيـة مـتـخصـصـة في الـتكـوين اHـهنـي وحتـويـل مـركــز للـتـكويـن اHـهـنـي والتـمـهـW إلـى مـعــهــد وطـنـي مـتـخـصـص
فـي التكـويـن اHـهنـي...................................................................................................................................
مرسوم تـنفيذي رقم 09 - 350  مؤرّخ في 7 ذي القـعدة عام 1430  اHوافق 26  أكتـوبر سنة q2009 يؤسس احملـيط األمني Hركز
البحوث النووية بدرارية - والية اجلزائر.......................................................................................................
مـرســوم تــنــفــيـذي رقم 09 - 351  مـؤرّخ في 7 ذي الــقــعــدة عـام 1430  اHـوافق 26  أكــتــوبــر ســنـة q2009 يـعــدل ويــتــمم اHــرسـوم
الـــتــنــفـــيــذي رقـم 90 - 170 اHــــؤرخ فـي 9 ذي الــــقــعــــدة عـــام 1410 اHــــوافـق 2 يــــونــيــــو ســنــة 1990 الـــذي يــحـــدد شــروط
تخصيص اHنـح الدراسيـة ومبلغهــا...............................................................................................................
مــرسـوم تــنـفــيـذي رقم 09 - 352  مـؤرّخ في 7 ذي الــقـعــدة عـام 1430  اHـوافق 26  أكـتــوبـر ســنـة q2009 يـتــضـمن إنــشـاء مــراكـز
....Wهني والتمهHإلـى مـراكـز التكوين ا Wهـنـي والتـمـهـHوحتـويل ملـحـقات للتكوين ا  Wهني  والتمـهـHالتكوين ا

قرارات4 مقرقرارات4 مقرّرات4 آراءرات4 آراء

وزارة ا:اليةوزارة ا:الية
قــرار مـؤرخ في 12 شــوال عـام 1430 اHــوافق أول أكـتــوبـر ســنـة q2009 يــتـعــلق بـاكــتـتــاب الـتــصـريـح و بـتــسـلــيم شـهــادة حتـويل
األموال نحو اخلارج.....................................................................................................................................

وزارة التهيئة العمرانية والبيئة و السياحةوزارة التهيئة العمرانية والبيئة و السياحة
قـرار مؤرخ في 20 رمضـان عام 1430 اHوافق 10 سـبتـمـبر سـنة q2009 يـحدّد شـروط و كـيفـيات ومـقـاييس اسـتـغالل الهـياكل
األخرى اHعدّة للفندقة. .................................................................................................................................

وزارة األشغال العموميةوزارة األشغال العمومية
قـــرار وزاريّ  مـشـتـرك مـؤرّخ في 15 رجب عــام 1430 اHـوافق 8 يــولـيـو سـنـة q2009 يـعــدّل ويـتـمّم الـقــرار الـوزاري اHـشـتـرك
اHؤرّخ في  20 شعـبان عام 1423 اHوافق  27 أكتـوبر سنة 2002 واHـتضمّن تـنظيم اإلدارة اHركـزية في وزارة األشغال
العموميّة في مكاتب..................................................................................................................................

وزارة التعليم العالي والبحث العلميوزارة التعليم العالي والبحث العلمي
قــرار وزاري مـشـتـرك مـؤرّخ في 19 شـعـبـان عـام 1430 اHـوافق 10 غـشـت سـنة q2009 يـحـدّد تـصــنـيف اHـدرسـة خـارج اجلـامـعـة
وشروط االلتحاق باHناصب العليا التابعة لها.................................................................................................
قـرار وزاري مـشـترك مـؤرخ في 13 رمـضـان عـام 1430 اHـوافق 3  سـبـتـمـبـر سـنة q2009  يـتـضـمن تـنـظـيم اHـديـريـة الـعـامـة
للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي في مكاتب........................................................................................

3

3

4

5

6

8

9

11

17

20

21

26



3 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 62 9 ذو القعدة عام  ذو القعدة عام 1430 هـ هـ
28 أكتوبر سنة أكتوبر سنة 2009 م م

مــرســوم تــنــفـيــذي رقم مــرســوم تــنــفـيــذي رقم 09 -  - 346  مـؤر  مـؤرّخ في خ في 3 ذي الــقــعـدة ذي الــقــعـدة
1430  اHــــوافق  اHــــوافق 22  أكـــتـــوبـــر ســـنـــة   أكـــتـــوبـــر ســـنـــة q q2009 يـــتـــمميـــتـــمم عــام عــام 
اHــرســوم الـــتــنـــفــيــذي رقم اHــرســوم الـــتــنـــفــيــذي رقم 08 - - 236   اHـــؤرخ فـي  اHـــؤرخ فـي 23
رجـــب عـــــام رجـــب عـــــام 1429 اHـــوافـــق  اHـــوافـــق 26 يـــــولــــيـــــــو ســـنـــــة يـــــولــــيـــــــو ســـنـــــة
2008  واHـــــتــــضـــــمـن إنــــشـــــاء مـــــكـــــتـــــبــــات اHـــــطـــــالـــــعــــة  واHـــــتــــضـــــمـن إنــــشـــــاء مـــــكـــــتـــــبــــات اHـــــطـــــالـــــعــــة

العموميةالعمومية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

qإن الوزير األول

 qبناء على تقرير وزيرة الثقافة  -
- وبــنـــاء عــلى الـــدســتـــورq ال ســيـــمــا اHـــادتــان 85 - 3

 qو125 ( الفقرة 2) منه
- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 09 - 128
اHــؤرخ في 2  جــمــادى األولى عـام 1430 اHــوافق 27 أبــريل

 qتضمن جتديد مهام الوزير األولHسنة 2009 وا
- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 09 - 129
اHــؤرخ في 2  جــمــادى األولى عـام 1430 اHــوافق 27 أبــريل

 qتضمن جتديد مهام أعضاء احلكومـةHسنة 2009 وا
- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 07 - 275
اHؤرخ في 6 رمضان عام  1428 اHوافق 18 سبـتمبر سنة
2007 الــذي يــحــدد الــقــانــون األســاسي Hــكــتــبــات اHــطــالــعــة

qالعمومية
- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 08 - 236
اHــــؤرخ في 23 رجـب عـــام 1429 اHــــوافق 26 يـــولـــيــــو ســـنـــة

qطالعة العموميةHتضمن إنشاء مكتبات اH2008 وا

qوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

 يرسم  ما يأتي : يرسم  ما يأتي :

اHــــــاداHــــــادّة األولى :  ة األولى :  تــــــتـــــمـم اHــــــادة األولى مـن اHــــــرســـــوم
الــتـــنـــفــيـــذي رقم 08 - 236 اHــؤرخ في 23 رجب عــام 1429
اHـــوافـق 26 يــولــــيـــو ســـنــة 2008 واHــذكــور أعالهq وحتــرر

كما يأتي : 
"اHــــادّة األولى :  تـــطــــبـــيـــقــــا لـــلـــمـــادة 3 من  اHـــرســـوم
الـتـنـفـيذي رقم 07 - 275 اHـؤرخ في 6 رمـضـان عام  1428
اHــوافق 18 ســبـــتــمــبــر ســنــة 2007 واHـــذكــور أعالهq تــنــشــأ

مكتبات اHطالعة العمومية �راكز الواليات اآلتية :
.....................................................................
Wـسـيـلـة وسـيـدي بـلـعـبـاس وتـيـسـمـسـيـلت وعـHتـيـبـازة وا

الدفلى واألغواط والشلف وأم البواقي".

مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّـةـة
اHاداHادّة ة 2 : : ينـشر  هـذا اHرسـوم في اجلريـدة الرّسـميّة

للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.
حــرّر بــاجلــزائــر في 3 ذي الــقــعــدة عــام 1430  اHــوافق

22  أكتوبر سنة 2009.

أحمد أويحيىأحمد أويحيى
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــرســوم تــنــفـيــذي رقم مــرســوم تــنــفـيــذي رقم 09 -  - 347  مـؤر  مـؤرّخ في خ في 3 ذي الــقــعـدة ذي الــقــعـدة
1430  اHــــوافق  اHــــوافق 22  أكـــتـــوبـــر ســـنـــة   أكـــتـــوبـــر ســـنـــة q2009 يـــتـــممq يـــتـــمم عــام عــام 
اHــــرســـوم الــــتــــنــــفــــيــــذي رقم اHــــرســـوم الــــتــــنــــفــــيــــذي رقم 99 - - 256  اHــــؤرخ فـي اHــــؤرخ فـي 8
شـعــبـان عـام شـعــبـان عـام 1420 اHـوافــق  اHـوافــق 16 نــوفـمـبـــر سـنــة  نــوفـمـبـــر سـنــة 1999
الـذي يحــدد  كـيـفيــات إنــشــاء اHؤسـســة الـعمـومـيـةالـذي يحــدد  كـيـفيــات إنــشــاء اHؤسـســة الـعمـومـيـة
ذات الـطـابــع الـعـلـمـي والـتــكـنــولــوجـي وتــنـظـيـمـهــاذات الـطـابــع الـعـلـمـي والـتــكـنــولــوجـي وتــنـظـيـمـهــا

وسيـرهـا.وسيـرهـا.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

qإنّ الوزير األول
-  بـنـاء على تـقـريـر وزيـر الـتعـلـيم الـعـالي والـبحث

qالعلمي
- وبــنـــاء عــلى الـــدّســتـــورq ال ســيّـــمــا اHـــادّتــان 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 واHا qباحملاسبة العمومية
- و�ـــــــقـــــــتــــــــضى األمــــــــر رقم 06 - 03 اHــــــــؤرخ في 19
جــمــادى الـثــانــيــة عـام 1427 اHـوافق 15 يــولـيــو ســنـة 2006

qتضمن القانون األساسي العام للوظيفة العموميةHوا
- و�ــقـــتــضى اHـــرســوم رقم 66 - 145 اHــؤرخ في 12
صـــفـــر عــام 1386 اHــوافق 2 يــونـــيـــو ســـنــة 1966 واHـــتـــعــلق
بـتحـريـر ونـشـر بعض الـقـرارات ذات الـطابـع التـنـظـيمي

qتممHعدل واHا qWوظفHأو الفردي التي تهم وضعية ا
- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 09 - 128
اHــؤرخ في 2  جــمــادى األولى عـام 1430 اHــوافق 27 أبــريل

 qتضمن جتديد مهام الوزير األولHسنة 2009 وا
- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 09 - 129
اHــؤرخ في 2  جــمــادى األولى عـام 1430 اHــوافق 27 أبــريل

 qتضمن جتديد مهام أعضاء احلكومـةHسنة 2009 وا
- و�ــــقـــتـــضى اHـــرســـوم الــــتـــنـــفـــيـــذي رقــم 92 - 414
اHـــــــــؤرخ في 19 جـــــــــمـــــــــادى األولـى عــــــــام 1413 اHـــــــــوافق 14
نـوفـمبـر سـنة 1992 واHتـعـلق بالـرقابـة الـسابـقة لـلـنفـقات

qالتي يلتزم بها



9 ذو القعدة عام  ذو القعدة عام 1430 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 462
28 أكتوبر سنة  أكتوبر سنة 2009 م م

اHـاداHـادّة ة 4  :    :  يــتـمم اHـرسـوم الــتـنـفـيـذي رقــم 99 - 256
اHـؤرخ في 8 شـعــبـان عـام 1420 اHـوافق 16 نـوفـمـبـر سـنـة
q1999 اHــعــــدل واHـــذكـــور أعـالهq �ـــادة 35 مـــكـــررq تــــحـــرر

كما يأتي :
"اHــــادّة 35 مـــكـــرر : دون اHــــســــاس بـــأحــــكــــام اHـــادة 35
أعالهq تــــمـــسك مــــحـــاســـبــــة اHـــؤســـســــة في مـــجــــال نـــفـــقـــات

اHستخدمW من طرف عون محاسب عمومي.
WـــســتــخــدمــHـــســبــقــة لـــنــفــقــات اHيــضـــمن الــرقــابــة ا

مراقب مالي".

اHــاداHــادّة ة 5  :    :  تــتــمم اHــادة 36 من اHــرســـوم الــتــنـــفــيــذي
رقــم 99 - 256  اHؤرخ في 8 شعـبان عام 1420 اHوافق 16

نوفمبر سنة q1999 اHعدل واHذكور أعالهq كما يأتي :

"اHــادّة 36 : يـــعــW الـــوزيــر اHـــكــلـف بــاHـــالــيـــة كال من
محـافظ حسـابات ومـراقب مـالي ومحـاسب عمـوميq لدى

كل مؤسسة".
اHــاداHــادّة ة 6  :    :  تــتــمم اHــادة 40 من اHــرســـوم الــتــنـــفــيــذي
رقــم 99 - 256  اHؤرخ في 8 شعـبان عام 1420 اHوافق 16

نوفمبر سنة q1999 اHعدل واHذكور أعالهq كما يأتي :
"اHادّة 40 : .......................................................
يـــعـــدّ اHــديـــر مـــشـــروع كـــشف اHـــيـــزانـــيـــة في مـــجــال
نـفـقات اHـسـتخـدمـW ويرسـله بـعد مـوافقـة مـجلس اإلدارة

إلى الوزير الوصي والوزير اHكلف باHالية".
اHاداHادّة ة 7  :    :  ينشر هـذا اHرسوم في اجلريـدة الرّسميّة

 للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.
حــرّر بــاجلــزائــر في 3 ذي الــقــعــدة عــام 1430  اHــوافق

22  أكتوبر سنة 2009.

أحمد أويحيىأحمد أويحيى
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــرســوم تــنــفـيــذي رقم مــرســوم تــنــفـيــذي رقم 09 -  - 348  مـؤر  مـؤرّخ في خ في 3 ذي الــقــعـدة ذي الــقــعـدة
1430  اHــــوافق  اHــــوافق 22  أكـــتـــوبـــر ســـنـــة   أكـــتـــوبـــر ســـنـــة q q2009 يـــتـــمميـــتـــمم عــام عــام 
اHــــرســـوم الــــتــــنـــفــــيــــذي رقم اHــــرســـوم الــــتــــنـــفــــيــــذي رقم 99 - - 258  اHــــؤرخ فـي اHــــؤرخ فـي 8
شـعــبـان عـام شـعــبـان عـام 1420 اHـوافــق  اHـوافــق 16 نــوفـمـبـــر سـنــة  نــوفـمـبـــر سـنــة 1999
الـذي يــحــــدد  كــيــفــيــات ~ــارســـة اHــراقــبـــة اHــالــيــةالـذي يــحــــدد  كــيــفــيــات ~ــارســـة اHــراقــبـــة اHــالــيــة
البـعـديـــة عـلـى اHـؤسـســـة الـعـمـومـيـــة ذات الطـابــعالبـعـديـــة عـلـى اHـؤسـســـة الـعـمـومـيـــة ذات الطـابــع
الـــــعـــــلــــــمــي والـــــثــــــقـــــــافــي واHـــــهـــــنـــي واHـــــؤســـــســـــــةالـــــعـــــلــــــمــي والـــــثــــــقـــــــافــي واHـــــهـــــنـــي واHـــــؤســـــســـــــة
الـعــمـومـيـــة ذات الــطـابـــع الـعــلـمـي والـتــكـنـولـوجـيالـعــمـومـيـــة ذات الــطـابـــع الـعــلـمـي والـتــكـنـولـوجـي

وهيئات البحث األخرىوهيئات البحث األخرى.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

qإنّ الوزير األول
-  بـنـاء على تـقـريـر وزيـر الـتعـلـيم الـعـالي والـبحث

qالعلمي

- و�ــــقـــتـــضى اHـــرســـوم الــــتـــنـــفـــيـــذي رقــم 99 - 256
اHـؤرخ في 8 شـعــبـان عـام 1420 اHـوافق 16 نـوفـمـبـر سـنـة
1999 الذي يحـدد كيـفيات إنـشاء اHـؤسسة الـعمـومية ذات

qالـــطــابع الــعــلــمي والــتــكــنــولــوجي وتــنــظــيــمــهــا وســيــرهــا
qعدلHا

qوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اHــــــاداHــــــادّة األولى : ة األولى :  يـــــــتــــــمّـم هـــــــذا اHـــــــرســـــــوم اHـــــــرســــــوم
الـتـنـفـيـذي رقــم 99 - 256 اHـؤرخ في 8 شـعـبـان عـام 1420

اHوافق 16 نوفمبر سنة q1999 اHعدل واHذكور أعاله.

اHاداHادّة ة 2  :  : تـتمم اHادة 9 من اHرسـوم التنـفيذي رقــم
99 - 256 اHــــــؤرخ في 8 شـــــــعــــــبــــــان عــــــام 1420 اHــــــوافق 16

نــوفـــمـــبـــر ســنــة q1999 اHـــعــــدل واHــذكـــور أعـاله وحتــرر
كما يأتي :

"اHــادّة 9 : يــحــدد الــتـــنــظــيم الـــداخــلي لــكـل مــؤســســة
عـــمــومـــيــة ذات طـــابع عــلـــمي وتـــكــنـــولــوجي �ـــوجب قــرار
مــشـتــرك بـW الـوزيــر اHـكــلف بـالــبـحـث والـوزيـر اHــكـلف
بـاHـالـية والـسـلـطة اHـكـلـفة بـالـوظـيفـة الـعـمومـيـة والـوزير

الوصيq عند االقتضاء".

اHــاداHــادّة ة 3  :    :  تــتــمم اHــادة 11 من اHــرســـوم الــتــنـــفــيــذي
رقــم 99 - 256 اHـــؤرخ في 8 شـــعـــبـــان عــام 1420 اHــوافق
16 نــوفـــمـــبـــر ســنـة q1999 اHــعــدل واHـذكــور أعـاله وحتـرر

كما يأتي :
"اHــادّة 11 : يـــتـــولى اHـــديـــر إدارة اHــؤســـســـة ويـــكــون

مسؤوال عن حسن سيرها.
ويقوم في هذا الصدد �ا يأتي :

q.................................................................. -
q.................................................................. -
q.................................................................. -
- يــعــدّ مــشــروع مــخــطط تــســيــيــر اHــوارد الــبــشــريـة

qالذي يعرضه على مجلس اإلدارة للمصادقة عليه
WـسـتـخـدمـHــديـــر في مـجـــال نـفـقــات اHـــارس ا� -
اHـــــــهــــــــام احملــــــــددة فـي اHــــــــواد 16 و 17 و 19 و 20 و 21 مــن
الــــقـــــانــــون رقم 90 - 21 اHـــــؤرخ في 24 مــــحـــــرم عــــام 1411
اHـــــوافق 15 غـــــشـت ســـــنـــــة 1990 واHـــــتـــــعــــــلق بــــــاحملـــــاســـــبـــــة

qتممHعدل واHا qالعمومية
WستخدمHـتعلق بنفقات اHيعدّ احلساب اإلداري ا -

ويعرضه على مجلس اإلدارة للمصادقة عليه".
( الباقي بدون تغيير).
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مــرســوم تــنــفـيــذي رقم مــرســوم تــنــفـيــذي رقم 09 -  - 349  مـؤر  مـؤرّخ في خ في 3 ذي الــقــعـدة ذي الــقــعـدة
عـام عـام 1430  اHـوافق  اHـوافق 22  أكـتـوبـر سـنـة   أكـتـوبـر سـنـة q q2009 يــتـضـمنيــتـضـمن
إنـــشــاء مــعــاهــد وطـــنــيـــة مــتـــخــصــصــة فـي الــتــكــوينإنـــشــاء مــعــاهــد وطـــنــيـــة مــتـــخــصــصــة فـي الــتــكــوين
Wهـنـي والتـمهـHهنـي وحتـويـل مركــز للـتكـويـن اHاWهـنـي والتـمهـHهنـي وحتـويـل مركــز للـتكـويـن اHا
إلـى مــــعـــــهــــد وطــــنــي مـــتــــخــــصـص فــي الـــتــــكــــويـنإلـى مــــعـــــهــــد وطــــنــي مـــتــــخــــصـص فــي الـــتــــكــــويـن

اHـهنـياHـهنـي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

qإن ّ الوزير األول
-  بـــنـــاء عـــلـى تـــقـــريـــر  وزيـــر الـــتـــكـــوين والـــتـــعـــلـــيم

qWهنيHا
- وبــنـــاء عــلى الـــدســتـــورq ال ســيـــمــا اHـــادتــان 85 - 3

qو125 (الفقرة 2) منه
- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 09 - 128
اHــؤرخ في 2  جــمــادى األولى عـام 1430 اHــوافق 27 أبــريل

 qتضمن جتديد مهام الوزير األولHسنة 2009 وا
- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 09 - 129
اHــؤرخ في 2  جــمــادى األولى عـام 1430 اHــوافق 27 أبــريل

 qتضمن جتديد مهام أعضاء احلكومـةHسنة 2009 وا
- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 90 - 235
اHــؤرخ في 6 مـــحـــرم عـــام 1411 اHــوافق 28 يـــولـــيـــو ســـنـــة
1990 واHــتـضـمن الـقـانــون األسـاسي الـنـمـوذجـي لـلـمـعـاهـد

qهنيHتخصصة في التكوين اHالوطنية ا
- و�قتـضى اHرسوم التـنفيذي رقم 91 - 64 اHؤرخ
في 15 شعـبان عام 1411 اHوافق 2 مارس سنة 1991 الذي
يـحــدد قـائــمـة مــراكـز الــتـكــوين اHـهــني والـتــمـهــqW اHـعـدل

qتممHوا
qوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

 يرسم  ما يأتي : يرسم  ما يأتي :

اHــاداHــادّة األولى :ة األولى :  طـــبــقـــا ألحـــكـــام اHــادة 3 من اHـــرســوم
الــتـــنــفـــيــذي رقم 90 - 235 اHــؤرخ في 6 مــحــرم عــام 1411
اHـوافق 28 يـولـيـو سـنة 1990 واHـذكور أعالهq يـنـشأ مـعـهد
وطــــني مـــتــــخــــصص في الــــتـــكــــوين اHــــهـــني يــــحـــدد مــــقـــره
بــطــولــقــةq بــلــديــة طــولــقــةq واليــة بــســكــرةq ومــعــهــد وطــني
qـانHو Wـهـني يـحــدد مـقـره بـعـHمــتـخـصص في الـتــكـوين ا
بلدية عW وHـانq والية سطيفq ومعـهد وطني متخصص
في الــتـكــوين اHــهـنـي يـحــدد مــقـره بــربـاحــيــةq بـلــديـة أوالد

خالدq والية سعيدة.

Wــهــني والـتــمــهـHـادة 2 :  : يــحــوّل مـركــز الــتـكــوين اHـادة اHا
بــ� عــكــنــون إلـى مــعــهــد وطــني مــتــخــصص في الــتــكــوين
qواليــة اجلــزائــر qبــلـــديــة بن عــكــنــون qـــهــني لــ� عــكــنــونHا
يــخـضع ألحـكــام اHـرســوم الـتـنــفـيـذي رقم 90 - 235 اHـؤرخ
في 6 مــــحــــرم عــــام 1411 اHــــوافق 28 يـــــولــــيـــــو ســــنــــة 1990

واHذكور أعاله.

- وبــنـــاء عــلى الـــدّســتـــورq ال ســيّـــمــا اHـــادّتــان 85 - 3
qو125 (الفقرة 2) منه

- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 09 - 128
اHــؤرخ في 2  جــمــادى األولى عـام 1430 اHــوافق 27 أبــريل

 qتضمن جتديد مهام الوزير األولHسنة 2009 وا
- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 09 - 129
اHــؤرخ في 2  جــمــادى األولى عـام 1430 اHــوافق 27 أبــريل

 qتضمن جتديد مهام أعضاء احلكومـةHسنة 2009 وا
- و�ــــقـــتـــضى اHـــرســـوم الــــتـــنـــفـــيـــذي رقــم 92 - 414
اHـــــــــؤرخ في 19 جـــــــــمـــــــــادى األولـى عــــــــام 1413 اHـــــــــوافق 14
نـوفـمبـر سـنة 1992 واHتـعـلق بالـرقابـة الـسابـقة لـلـنفـقات

qالتي يلتزم بها
- و�ــــقـــتـــضى اHـــرســـوم الــــتـــنـــفـــيـــذي رقــم 99 - 258
اHـؤرخ في 8 شـعــبـان عـام 1420 اHـوافق 16 نـوفـمـبـر سـنـة
1999 الذي يحدد كيفـيات ~ارسة اHراقبة اHالية البعدية

عـلى اHـؤسـسـة الـعـمـومـيـة ذات الطـابـع الـعلـمـي والثـقـافي
واHـــهـــنـي واHـــؤســـســـة الـــعـــمـــومـــيـــة ذات الـــطــــابع الـــعـــلـــمي

qوالتكنولوجي وهيئات البحث األخرى
qوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اHــــاداHــــادّة األولى : ة األولى :  يــــهــــدف هــــذا اHــــرســــوم إلـى تــــتــــمــــيم
اHــرسـوم الــتــنـفــيـذي رقــم 99 - 258 اHـؤرخ في 8 شــعـبـان
عــام 1420 اHــــوافق 16 نـــوفـــمــــبـــر ســـنـــة 1999 الـــذي يـــحـــدد
كـيـفـيـات ~ـارسـة اHـراقـبة اHـالـيـة الـبـعـديـة عـلى اHـؤسـسة
الــــعـــمـــومـــيــــة ذات الـــطـــابع الــــعـــلـــمـي والـــثـــقـــافـي واHـــهـــني
واHؤسـسة الـعمـوميـة ذات الـطابع الـعلـمي والتـكنـولوجي

وهيئات البحث األخرى.

اHـاداHـادّة ة 2  :  :  يــتـمم اHـرسـوم الــتـنـفـيـذي رقــم 99 - 258
اHـؤرخ في 8 شـعــبـان عـام 1420 اHـوافق 16 نـوفـمـبـر سـنـة

1999 واHذكور أعالهq �ادة 5 مكررq حترر كما يأتي :

"اHــــادّة 5  مــــكــــرر : تـــــخــــضع نـــــفــــقــــات مــــســـــتــــخــــدمي
اHـؤسـسـة الـعـمـومـيـة ذات الـطـابع الـعـلـمي والـتـكـنـولـوجي
لـلـرقابـة اHـاليـة الـسـابقـةq ويـضـمنـهـا مراقب مـالي يـعـينه

الوزير اHكلف باHالية.
وتــمــسـك مــحــاســبــة االلــتــزامــات في مــجــال نــفــقــات

اHستخدمW طبقا لقواعد احملاسبة العمومية".

اHاداHادّة ة 3  :    :  ينشر هـذا اHرسوم في اجلريـدة الرّسميّة
 للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حــرّر بــاجلــزائــر في 3 ذي الــقــعــدة عــام 1430  اHــوافق
22  أكتوبر سنة 2009.

أحمد أويحيىأحمد أويحيى
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- و�قـتـضى األمر رقم 95 - 24 اHـؤرخ في 30 ربـيع
الثاني عام 1416 اHوافق 25 سبـتمبر سنة 1995 واHتعلق

qبحماية األمالك العمومية وأمن األشخاص فيها
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 99 - 09 اHــؤرخ في 15
ربـــيع الــــثـــاني عـــام 1420 اHــــوافق 28 يـــولـــيــــو ســـنـــة 1999

qتعلق بالتحكم في الطاقةHوا
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 03 - 10 اHــؤرخ في 19
جـــمـــادى األولى عـــام 1424 اHــوافق 19 يـــولـــيـــو ســـنـــة 2003

qستدامةHتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية اHوا
- و�قـتضى الـقانون رقم 04 - 20 اHؤرخ في 13 ذي
القـعدة عام 1425 اHوافق 25 ديسـمبـر سنة 2004 واHـتعلق
بــالــوقــايــة من األخــطــار الــكــبــرى وتــســيــيــر الــكــوارث في

qستدامةHإطار التنمية ا
- و�ــقـــتــضى اHـــرســوم رقم 83 - 373 اHــؤرخ في 15
شعـبـان عام 1403 اHـوافق 28 مايـو سـنة 1983 الـذي يـحدد
سـلـطـات الـوالي في مـيـدان األمن واحملـافـظـة عـلى الـنـظـام

qالعام
- و�ــقـــتــضى اHـــرســوم رقم 84 - 105 اHــؤرخ في 11
شـعــبــان عـام 1404 اHــوافق 12 مـايــو ســنـة 1984 واHــتــعـلق

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

qادة 7 منهHال سيما ا qوالوسائل
- و�قـتضى اHرسوم رقم 85 - 231 اHؤرخ في 9 ذي
احلـجـة عام 1405 اHـوافق 25 غــشت سـنـة 1985 الـذي يـحدد
شـروط تــنــظــيم الـتــدخالت واالســعــافـات وتــنــفــيـذهــا عــنـد

qكما يحدّد كيفيات ذلك qوقوع الكوارث
- و�قـتضى اHرسوم رقم 85 - 232 اHؤرخ في 9 ذي
احلــجــة عــام 1405 اHــوافق 25 غــشت ســنــة 1985 واHــتــعــلق

qبالوقاية من أخطار الكوارث
- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 96 - 436
اHـؤرخ في 20 رجب عـام 1417 اHـوافق أول ديـسمـبـر سـنة
1996 واHـــــتــــضــــمـن إنــــشــــاء مـــــحــــافــــظـــــة الــــطــــاقـــــة الــــذريــــة

qتممHعدل واHا qوتنظيمها وسيرها
- و�ـقتـضى اHـرسـوم الـرئاسي رقم 99 - 86 اHـؤرخ
في 29 ذي احلــجــة عـام 1419 اHــوافق 15 أبــريل ســنــة 1999

qعدلHا qتضمن إنشاء مراكز البحث النوويHوا
- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 05 - 117
اHؤرخ في 2 ربـيع األول عام 1426 اHوافق 11 أبـريل سنة
qـؤيـنةHـتـعـلق بـتـدابـيـر احلـمـايـة من اإلشـعـاعـات اH2005 وا

qتممHعدل واHا

اHــادة اHــادة 3 :  :  يــواصـل اHــعـــهــد الـــوطــني اHـــتــخـــصص في
الـتــكـوين اHــهـني لــ� عـكـنــون ضـمـان الــتـكــوين بـالـنــسـبـة
لـلـمتـربـصـW اHـسـجـلـW باHـركـز احملـوّل إلى غـايـة انـقـضاء

مدة التكوين.

اHادة اHادة 4 :  :  تنـقـل األمـالك اHـنقـولـة والـعقـاريـة وكــذا
مستخدمو مـركز التكويـن اHهني والـتمهـW ب� عكنـون
احملـــــوّل إلى اHـــعــهـــد الـــوطــني اHـــتــخـــصص فــي الــتـــكــويـن
qواليـة اجلـزائـر qبـلـديــة بـن عـكـنـــون qـهــنـي لـ� عـكــنــونHا

طبقـا للتنظيم اHعمول به.
وتـــبــقى حــقــوق والــتــزامـــات اHــســتــخــدمــW خــاضــعــة
لألحكـام الـقانـونـية أو الـقـانـونيـة األسـاسيـة أو الـتعـاقـدية

التي حتكمهم عند تاريخ االنتقال.

qـرسومHادة 5 :  : تلـغى جمـيع األحكـام اخملالـفة لـهذا اHادة اHا
السـيــمــا مـنــهـا األحــكــام اHـذكــورة في اHــرسـوم الــتــنـفــيـذي
رقـم 91 - 64 اHــؤرخ في 15 شـــعـــبـــان عــام 1411 اHــوافق 2

مارس سنة q1991 اHعدل واHتمم واHذكور أعاله.

اHادة اHادة 6 :  :  ينـشر هـذا اHرسـوم في اجلريـدة الرّسـميّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حــرّر بــاجلــزائــر في 3 ذي الــقــعــدة عــام 1430  اHــوافق
22  أكتوبر سنة 2009.

أحمد أويحيىأحمد أويحيى
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــرســوم تــنــفـيــذي رقم مــرســوم تــنــفـيــذي رقم 09 -  - 350  مـؤر  مـؤرّخ في خ في 7 ذي الــقــعـدة ذي الــقــعـدة
1430  اHــوافق  اHــوافق 26  أكــتــوبــر ســنـة   أكــتــوبــر ســنـة q q2009 يــؤسسيــؤسس عـام عـام 
احملـيط األمــني Hـركــز الـبـحــوث الـنـوويــة بـدراريـة -احملـيط األمــني Hـركــز الـبـحــوث الـنـوويــة بـدراريـة -

والية اجلزائروالية اجلزائر.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

qإن الوزير األول

-  بـنـاء عـلـى تـقـريـر  وزيـر الـدولـةq وزيـر الـداخـلـيـة
qواجلماعات احمللية

- وبــنـــاء عــلى الـــدســتـــورq ال ســيـــمــا اHـــادتــان 85 - 3
qو125 ( الفقرة 2)  منه

- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 90 - 29 اHــؤرخ في 14
جـمـادى األولى عام 1411 اHـوافق أول ديـسمـبـر سـنة 1990

qتممHعدل واHا qتعلق بالتهيئة والتعميرHوا
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 90 - 30 اHــؤرخ في 14
جـمـادى األولى عام 1411 اHـوافق أول ديـسمـبـر سـنة 1990

qتممHعدل واHا qتضمن قانون األمالك الوطنيةHوا
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 91 - 11 اHــؤرخ في 12
شـوال عـام 1411 اHـوافق 27 أبـريل سـنة 1991 الـذي يـحدد
qنفعة العموميةHلكية من أجل اHتعلقة بنزع اHالقواعد ا
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يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اHــــادة األولى : اHــــادة األولى :  يـــهـــدف هــــذا اHـــرســـوم إلـى تـــأســـيس
احملـيط األمـني Hـركـز الـبـحـوث الـنـوويـة بـدراريـة - واليـة

اجلزائر.

اHادة اHادة 2 :  : تبW حـدود احمليط األمني Hركــز البحــوث
الـــنــــوويــــــة بـــدراريـــــة بــــالــــشـــريــط األحـــمــــــر في اخملــــطـط

اHلحــق بأصـل هذا اHرسوم.
حتدد اإلحداثيات اجلـغرافية اHتعلقة باحمليط األمني

كما يأتي :

- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 05 - 119
اHؤرخ في 2 ربـيع األول عام 1426 اHوافق 11 أبـريل سنة

qشعةHتعلق بتسيير النفايات اH2005 وا

- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 09 - 128
اHــؤرخ في 2  جــمــادى األولى عـام 1430 اHــوافق 27 أبــريل

 qتضمن جتديد مهام الوزير األولHسنة 2009 وا
- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 09 - 129
اHــؤرخ في 2  جــمــادى األولى عـام 1430 اHــوافق 27 أبــريل

 qتضمن جتديد مهام أعضاء احلكومـةHسنة 2009 وا
qوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

رقم النقطةرقم النقطة
إحداثيات النقاطإحداثيات النقاط

ع (م)ع (م)س (م)س (م)

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

500.551,22

500.859,34

501.031,04

500.688,50

500.330,97

500.357,72

500.009,66

500.155,10

500.312,41

4.064.390,38

4.064.218,85

4.064.007,23

4.063.483,31

4.063.633,58

4.063.739,53

4.063.900,36

4.064.337,13

4.064.188,30

الــتـي من شــأنــهــا أن تـــشــكل عــائــقــا أو خـــطــرا عــلى سالمــة
اHـــركـــز وأمــنه مـــحل هـــدمq طـــبــقـــا لـــلــتـــشــريـع والــتـــنـــظــيم

اHعمول بهما.

اHــادة اHــادة 7  :  : تـــتـــكـــفـل تـــدابـــيـــر الــتـــهـــيـــئـــة حـــول احملـــيط
األمني للمركز التي تـعدها السلطات اHعنية باHتطلبات
الـضـروريـة لـلـوقـايـة والتـدخل فـي مـجال الـسالمـة واألمن

واالستعجال باHناطق اجملاورة مباشرة للمركز.

qعـنـد احلـاجـة qـرســومHـادة 8  :  :  تـوضح أحــكـام هـذا اHـادة اHا
بقرار مشتركq بW الوزير اHكلف بالداخلية واجلماعات

.WعنيHاحمللية والوزير أو الوزراء ا

اHادة اHادة 9 :   :  ينـشر هـذا اHرسـوم في اجلريـدة الرّسـميّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حــرّر بــاجلــزائــر في 7 ذي الــقــعــدة عــام 1430  اHــوافق
26  أكتوبر سنة 2009.

أحمد أويحيىأحمد أويحيى

اHــــادة اHــــادة 3 :  : يـــــتــــولى حــــمـــــايــــة احملــــيط األمـــــنيq طــــبــــقــــا
لـلــقــوانــW والـتــنــظــيـمــات اHــعــمـول بــهــاq مــركـز الــبــحـوث

النووية بدرارية.

اHـادة اHـادة 4 :  : �ــنع داخل احملــيط األمــني Hــركــز الــبــحـوث
الـــنـــوويـــة بــدراريـــة كل إجنـــاز أو بـــنـــاء جــديـــد أو مـــنـــشــأة
جـديدةq بـاسـتـثـناء تـلك اHـتـعـلقـة بـتـطـور نشـاطـات اHـركز

والتي ال يكون لها أثر سلبي على احمليط.

اHــــادة اHــــادة 5  :  : تــــكـــون األراضـي الـــعــــاريـــة أو أي مــــلـــكــــيـــة
مبـنـية تـقع داخل احملـيط األمني  Hـركـز البـحـوث النـووية
بـدرارية مـحل حتـويل أو حيـازة أو نـزع للـمـلكـية من أجل
اHـــنــفـــعـــة الـــعــمـــومـــيـــة لــصـــالح اHـــركـــزq طـــبــقـــا لـــلـــتــشـــريع

والتنظيم اHعمول بهما.

اHــادة اHــادة 6  :  : �ــكـن أن تــكـــون كل الــبـــنــايـــات الــتـي تــقع
داخل احملــيط األمـــني Hــركــز الـــبــحــوث الــنـــوويــة بــدراريــة
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"اHـادّة 16 : �ــكن إعــطــاء كل طــالب يــتــابع بــانــتــظــام
دروس مـرحـلـة تـعـلـيـمـية أو تـكـويـنـيـة عـالـيـة في مـؤسـسة
عـمـومـيـةq ويـثـبت أولـيـاؤه بـأن دخـلـهـمـا الـشـهـــري صـافـيـا
مـجـمعـا أقـل من ثـماني (8) مـرات احلـــد األدنـى الـوطنـي

اHضمـون لألجــر أو يعادله ما يأتي :

- منـحـة للـطالب في الـتدرج أو في الـطور األول أو
qالذي يتلقى تكوينا عاليا

- مـنــحـة لــلـدراســات والـبــحث لـلــطـالب اHــسـجل في
اHاجستير أو في الطور الثاني".

اHــاداHــادّة ة 3  :  : تـــعـــدل اHــادة 17 مـن اHــرســـوم الــتـــنــفـــيــذي
رقــم 90 - 170 اHـؤرخ في 9 ذي الـقــعـدة عـام 1410 اHـوافق
2 يونيو سنة q1990 اHعدل واHـتمم واHذكور أعاله وحترر

كما يأتي :

"اHـادّة 17 : تـعـطى مـنـحـة طـالب الـدكـتـوراه لـلـطـالب
اHسجل للتكوين في الدكتوراه".

اHــاداHــادّة ة 4  :    :  تــعــدل اHــادة 18 من اHــرســـوم الــتــنـــفــيــذي
رقــم 90 - 170 اHـؤرخ في 9 ذي الـقــعـدة عـام 1410 اHـوافق
2 يونيو سنة q1990 اHعدل واHـتمم واHذكور أعاله وحترر

كما يأتي :

"اHــادّة 18 : يــحـــدد اHـــبــلغ الـــشـــهــري لـــلـــمــنـــحـــة الــتي
تـعـطى لـلـطـلـبــة اHـسـجـلـW في الـتـدرج أو الـطـور األول أو

ليتلقوا تكوينا عالياq كما يأتي :

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

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

- 1350 دج شـهـريـاq بــالـنـســبـة لـلــطـلـبـة الــذين يـثـبت
أولـيــاؤهم دخال شــهـريــا صـافــيـا مــجـمــعـا يــقل عن أربع (4)

qضمونHمرات األجر الوطني األدنى ا

- 1200 دج شـهـريـاq بــالـنـســبـة لـلــطـلـبـة الــذين يـثـبت
أولـيـاؤهـم دخال شـهــريـا صــافـيـا مــجـمــعـا يــقل عن سـبع (7)

qضمون أو يساويهHمرات األجر الوطني األدنى ا

- 900 دج شـهــريــاq بــالـنــســبـة لــلــطــلـبــة الــذين يــثـبت
أولـيـاؤهم دخال شـهريـا صـافـيا مـجـمعـا يـقل عن ثـماني (8)

مرات األجر الوطني األدنى اHضمون أو يساويه".

اHــاداHــادّة ة 5 :   :  تـــعـــدل اHــادة 19 مـن اHــرســـوم الــتـــنــفـــيــذي
رقــم 90 - 170 اHـؤرخ في 9 ذي الـقــعـدة عـام 1410 اHـوافق
2 يونيو سنة q1990 اHعدل واHـتمم واHذكور أعاله وحترر

كما يأتي :

مــرســوم تــنــفـيــذي رقم مــرســوم تــنــفـيــذي رقم 09 -  - 351  مـؤر  مـؤرّخ في خ في 7 ذي الــقــعـدة ذي الــقــعـدة
1430  اHــوافق  اHــوافق 26  أكـــتـــوبـــر ســـنـــة   أكـــتـــوبـــر ســـنـــة q q2009 يـــعــدليـــعــدل عــام عــام 
ويــتــمم اHـــرســوم الــتــنــفــيــذي رقـم ويــتــمم اHـــرســوم الــتــنــفــيــذي رقـم 90 -  - 170 اHـــؤرخ اHـــؤرخ
يــــونـــيــــو فـي فـي 9 ذي الــــقــــعـــــدة عــــام  ذي الــــقــــعـــــدة عــــام 1410 اHـــــوافـق  اHـــــوافـق 2 يــــونـــيــــو 
ســـنـــة ســـنـــة 1990 الـــذي يــــحــــدد شـــروط تـــخـــصـــيص اHـــنـح الـــذي يــــحــــدد شـــروط تـــخـــصـــيص اHـــنـح

الدراسيـة ومبلغهــاالدراسيـة ومبلغهــا.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

qإنّ الوزير األول
-  بـنـاء على تـقـريـر وزيـر الـتعـلـيم الـعـالي والـبحث

qالعلمي
- وبــنـــاء عــلى الـــدّســتـــورq ال ســيّـــمــا اHـــادّتــان 85 - 3

qو125 (الفقرة 2) منه
- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 09 - 128
اHــؤرخ في 2  جــمــادى األولى عـام 1430 اHــوافق 27 أبــريل

 qتضمن جتديد مهام الوزير األولHسنة 2009 وا
- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 09 - 129
اHــؤرخ في 2  جــمــادى األولى عـام 1430 اHــوافق 27 أبــريل

 qتضمن جتديد مهام أعضاء احلكومـةHسنة 2009 وا
- و�ــــقـــتـــضى اHـــرســـوم الــــتـــنـــفـــيـــذي رقــم 90 - 170
اHـؤرخ في 9 ذي الـقــعـدة عـام 1410 اHـوافق 2 يـونـيــو سـنـة
1990 الــــذي يـــحــــدد شـــروط تــــخـــصــــيص اHــــنح الــــدراســـيـــة

qتممHعدل واHا qومبلغها
- و�ــــقـــتـــضى اHـــرســـوم الــــتـــنـــفـــيـــذي رقــم 98 - 254
اHــؤرخ في 24 ربــيع الـــثــاني عــام 1419 اHــوافق 17 غــشت
سـنـة 1998 واHــتــعـلق بــالــتـكــوين في الــدكــتـوراه ومــا بــعـد

qتممHعدل واHا qتخصص والتأهيل اجلامعيHالتدرج ا
- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 08 - 265
اHــؤرخ في 17 شــعــبــان عــام 1429 اHــوافق 19 غــشت ســنــة
2008 واHــتـضـمن نــظـام الـدراسـات لــلـحـصــول عـلى شـهـادة

qاستر وشهادة الدكتوراهHالليسانس وشهادة ا
qوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اHــاداHــادّة األولى : ة األولى :  يـــعـــدل هـــذا اHـــرســــوم ويـــتــمـم بــعض
أحـكــام اHـرسـوم الـتـنفـيـذي رقـم 90 - 170 اHــؤرخ فــي 9
ذي الـقـعـدة عـام 1410 اHـوافق 2 يـونـيـو سـنـة q1990 اHـعـدل

واHتمم واHذكور أعاله.

اHـــــاداHـــــادّة ة 2  :  :  تـــــعـــــدل وتــــــتـــــمم اHـــــادة 16 مـن اHـــــرســـــوم
الــتـــنـــفــيـــذي رقــم 90 - 170 اHــؤرخ في 9 ذي الــقـــعــدة عــام
1410 اHـــــوافق 2  يـــــونــــيـــــو ســـــنــــة q1990 اHـــــعـــــدل واHــــتـــــمم

واHذكور أعالهq وحترر كما يأتي :



9 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 62 9 ذو القعدة عام  ذو القعدة عام 1430 هـ هـ
28 أكتوبر سنة أكتوبر سنة 2009 م م

- و�ــــــقـــــتــــــضى اHـــــرســــــوم الـــــرئـــــاسـي رقم 09 - 129
اHــؤرخ في 2 جــمــادى األولى عــام 1430 اHــوافق 27 أبــريل

qتضمن جتديد مهام أعضاء احلكومةHسنة 2009 وا
- و�قتـضى اHرسوم التنفيذي رقم 91 - 64 اHؤرخ
في 15 شعبان عام 1411 اHوافق 2 مارس سنة 1991 الذي
يــحـدد قــائـمـة مــراكـز الـتــكـوين اHــهـني والــتـمـهــqW اHـعـدّل

qتمّمHوا
- و�قتـضى اHرسوم التنفيذي رقم 92 - 27 اHؤرخ
في 15 رجب عـــــام 1412 اHـــــوافق 20 يـــــنــــــايـــــر ســـــنـــــة 1992
واHـتضـمن القـانون األسـاسي الـنمـوذجي Hراكـز التـكوين

qتمّمHعدّل واHا qWهني والتمهHا
qوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اHــاداHــادّة األولى :ة األولى : طـــبـــقــــا ألحـــكـــام اHـــادة 3 من اHـــرســـوم
الــــتـــنــــفــــيـــذي رقم 92 - 27 اHــــؤرخ في 15 رجـب عـــام 1412
اHــوافق 20 يـــنــايــر ســنــة q1992 اHــعــدّل واHــتـــمّم واHــذكــور
أعالهq تــنـشــأ مــراكـز لــلــتـكــوين اHــهـني والــتــمـهــW وحتـول
ملـحقـات التـكوين اHـهني والـتمـهW إلى مـراكز لـلتـكوين
اHهـني والتـمهW حـسب اجلدولـW (أ) و(ب) اHلحـقW على

التوالي  بهذا اHرسوم. 

2 :  : يـنـشر هـذا اHـرسوم في اجلـريـدة الرّسـمـيّة اHاداHادّة ة 
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـرّر بــاجلــزائـر في 7 ذي الـقــعــدة عـام 1430  اHـوافق
26  أكتوبر سنة 2009.

أحمد أويحيىأحمد أويحيى
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اجلدول أاجلدول أ
قائمة مراكز التكوين اHهني والتمهW اHنشأة قائمة مراكز التكوين اHهني والتمهW اHنشأة 

"اHـادّة 19 : يـحــدد مـبــلغ مـنــحـة الــدراسـات والــبـحث
اHـنـصـوص عـلـيـهـا في اHـادة 16 أعاله الـتي يـسـتـفـيـد مـنـهـا
الـطـلـبـة اHــسـجـلـون في اHــاجـسـتـيـر أو فـي الـطـور الـثـاني
Wـؤســسـات الـعــمـومـيــة لـلـتــعـلـيم والــتـكـوين الــعـالـيـHفي ا
وشــروط إعــطـائــهــاq بـقــرار مــشـتــرك بــW الـوزيــر اHــكـلف

باHالية والوزير اHكلف بالتعليم العالي".

اHـاداHـادّة ة 6 :   :  يـتــمم اHـرســوم الـتــنـفــيـذي رقــم 90 - 170
اHـؤرخ في 9 ذي الـقــعـدة عـام 1410 اHـوافق 2 يـونـيــو سـنـة
qـــادة 19 مـــكـــرر� qـــذكــــور أعالهHــــتـــمـم واHــــعـــدل واHا q1990

حترر كما يأتي :

"اHادّة 19 مـكرر : يحـدد اHبـلغ الـشهـري Hـنحـة طالب
الـدكــتــوراه اHــنــصــوص عــلــيــهـا فـي اHـادة 17 أعـالهq بـاثــني

عشر ألف دينار (12.000 دج)".

7  :    :  تـــلــــغى جـــمــــيـع األحـــكـــــام اخملـــالـــفـــــة لـــهــــذا اHــاداHــادّة ة 
اHـرسـوم الــذي يـســري مـفـعــوله ابـتـداء من أوّل سـبـتـمـبـر

سنة 2009.

اHاداHادّة ة 8  :    :  ينشر هـذا اHرسوم في اجلريـدة الرّسميّة
 للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حــرّر بــاجلــزائــر في 7 ذي الــقــعــدة عــام 1430  اHــوافق
26  أكتوبر سنة 2009.

أحمد أويحيىأحمد أويحيى
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــرســوم تــنــفـيــذي رقم مــرســوم تــنــفـيــذي رقم 09 -  - 352  مـؤر  مـؤرّخ في خ في 7 ذي الــقــعـدة ذي الــقــعـدة
عـام عـام 1430  اHـوافق  اHـوافق 26  أكـتـوبـر سـنـة   أكـتـوبـر سـنـة q2009 يــتـضـمنq يــتـضـمن
إنشـاء مراكز الـتكـوين اHهنـي  والتمــهـW  وحتـويلإنشـاء مراكز الـتكـوين اHهنـي  والتمــهـW  وحتـويل
ملـحـقات لـلتكوين اHهـنـي والـتـمـهـW إلـى مـراكـزملـحـقات لـلتكوين اHهـنـي والـتـمـهـW إلـى مـراكـز

.Wهني والتمهHالتكوين ا.Wهني والتمهHالتكوين ا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

qإنّ الوزير األول
- بــــنـــاء عــــلى تــــقـــريــــر وزيــــر الـــتــــكـــويـن والـــتــــعــــلـــيم

qWهنيHا
- وبـــنــاء  عــلى الـــدســتــورq ال ســيـــمــا اHــادتــان 85 - 3

qو125 (الفـقـرة 2) منه
- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 09 - 128
اHــؤرخ في 2 جـــمـــادى األولى عــام 1430 اHــوافق 27 أبــريل

qتضمن جتديد مهام الوزير األولHسنة 2009 وا

مقـر اHـركـزمقـر اHـركـز تسمية اHـركـزتسمية اHـركـز

بوشقرون
الدوسن
فوغالة

كرزاز

07 - والية بسكرة : - والية بسكرة :

07 - 14 م.ت.م.ت ببوشقرون

07 - 15 م.ت.م.ت بالدوسن

07 - 16 م.ت.م.ت بفوغالة

08 - والية بشار : - والية بشار :

08 - 07 م.ت.م.ت بكرزاز
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اجلدول أ (تابع)اجلدول أ (تابع)

مقـر اHـركـزمقـر اHـركـز تسمية اHـركـزتسمية اHـركـز

أقرو

بوزقن

بني يني

تيميزارت

سطيف 

حمام السخنة

حمام قرقور

بW الويدان

البوني

15 - والية تيزي وزو : - والية تيزي وزو :

15 - 27 م.ت.م.ت بأقرو

15 - 28 م.ت.م.ت ببوزقن

15 - 29 م.ت.م.ت ببني يني

15 - 30 م.ت.م.ت بتيميزارت

19 - والية سطيف : - والية سطيف :

19 - 25 م.ت.م.ت بسطيف 3

19 - 26 م.ت.م.ت بحمام السخنة

19 - 27 م.ت.م.ت بحمام قرقور

21 - والية سكيكدة : - والية سكيكدة :

21 - 17 م.ت.م.ت ببW الويدان

23 - والية عنابة : - والية عنابة :

23 - 12 م.ت.م.ت بالبوني

مقـر اHـركـزمقـر اHـركـز تسمية اHـركـزتسمية اHـركـز

برج احلواس
 برج عمر ادريس

اHهير

زموري البحري 
برج منايل 

يسر

سوق أهراس 

حجوط

ترعي بينان 

33 - والية ايليزي : - والية ايليزي :

33 - 04 م.ت.م.ت ببرج احلواس

33 - 05 م.ت.م.ت  ببرج عمر ادريس

34 - والية برج بوعريريج : - والية برج بوعريريج :

34 - 13 م.ت.م.ت باHهير

35 - والية بومرداس : - والية بومرداس :

35 - 21 م.ت.م.ت بزموري البحري 

35 - 22 م.ت.م.ت ببرج منايل 2

35 - 23 م.ت.م.ت بيسر

41 - والية سوق أهراس : - والية سوق أهراس :

41 - 10 م.ت.م.ت بسوق أهراس 4

42 - والية تيبازة : - والية تيبازة :

42 - 19 م.ت.م.ت بحجوط

43 - والية ميلة : - والية ميلة :

43 - 13 م.ت.م.ت ببينان 

اجلدول باجلدول ب
Wهني والتمهHلحقات احملولة إلى مراكز التكوين اHقائمة اWهني والتمهHلحقات احملولة إلى مراكز التكوين اHقائمة ا

مقـر اHـركـزمقـر اHـركـز تسمية اHـركـزتسمية اHـركـز

إن قزام

العW الباردة

11 - 05 م.ت.م.ت بإن قزام 

W23 - 11 م.ت.م.ت بــــــــــالــــــــــعــــــــــ

الباردة

اHؤسسة التابعة لهااHؤسسة التابعة لها تسمية اHلحقة احملولةتسمية اHلحقة احملولة

Wهني والتمهHمركز التكوين ا
تامنغست

اHعهد الوطني اHتخصص في
التكوين اHهني ديدوش مراد

(عنابة)

11 - والية تامنغست : - والية تامنغست :

-  ملحقة إن قزام

23 - والية عنابة :- والية عنابة :

- ملحقة العW الباردة
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- و�ــــقـــــتــــضى الــــقــــانــــون رقم 08 - 21 اHـــــؤرخ في2
مـــــحــــــرم عـــــام  1430 اHــــــوافق 30 ديــــــســـــمــــــبـــــر ســــــنـــــة2008
واHـتـضمن قـانـون اHـاليـة لـسـنة  q2009 ال سيـمـا اHـادة 10

qمنه
- و�ــــــقـــــتــــــضى اHـــــرســــــوم الـــــرئـــــاسـي رقم 09 - 129
اHـــــــؤرخ في  2 جـــــــمــــــــادى األولــى عــــــام 1430 اHــــــوافق27 
أبــــريـل ســــنــــة 2009  واHـــــتــــضــــمـن جتــــديــــد مـــــهــــام أعــــضــــاء

qاحلكـومة

يقـرر ما يـأتي :يقـرر ما يـأتي :

اHــــــادة األولى : اHــــــادة األولى : يــــــهـــــدف هــــــذا الــــــقـــــــرار إلى حتــــــديـــــد
كيفيات تطـبيق اHـادة  182 مكرر 2 من قانون الضرائب

وزارة ا:اليةوزارة ا:الية
قـرار مـؤرخ فيقـرار مـؤرخ في 12 شـوال عـام شـوال عـام 1430 اHـوافق أول أكــتـوبـر اHـوافق أول أكــتـوبـر
سـنـة سـنـة q2009 يـتــعـلق بــاكـتـتــاب الـتـصــريح و بـتــسـلـيمq يـتــعـلق بــاكـتـتــاب الـتـصــريح و بـتــسـلـيم

شهادة حتويل األموال نحو اخلارج.شهادة حتويل األموال نحو اخلارج.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

qاليةHإن وزير ا

- �ــــقـــتــــضى األمــــر رقم 76 - 101 اHــــؤرخ في 17 ذي
احلجة عام 1396 اHوافق 9 ديسـمبر سنة q1976 واHتضمن
قــانــون الــضــرائب اHــبــاشــرة و الــرســوم اHــمــاثــلــةq اHــعـدل

qـادة 182 مكرر  2 منهHال سيما ا qتممHوا

اجلدول ب (تابع)اجلدول ب (تابع)

مقـر اHـركـزمقـر اHـركـز تسمية اHـركـزتسمية اHـركـز

إبن باديس

بكيرة

مسعود بوجريو

اHسيلة

خبانة

Wكوين

25 - 17 م.ت.م.ت بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــإبـــن

باديس  

25 - 18 م.ت.م.ت ببكيرة

25 - 19 م.ت.م.ت �ـــــــــســــــــعــــــــود

بوجريو

28 - 16 م.ت.م.ت باHسيلة 3

28 - 17 م.ت.م.ت بخبانة

W39 - 12 م.ت.م.ت بكوين

اHؤسسة التابعة لهااHؤسسة التابعة لها تسمية اHلحقة احملولةتسمية اHلحقة احملولة

اHعهد الوطني اHتخصص في
التكوين اHهني اخلروب

اHعهد الوطني اHتخصص في
التكوين اHهني سيدي مبروك

اHعهد الوطني اHتخصص في
التكوين اHهني اخلروب

Wهني والتمهHمركز التكوين ا
اHسيلة 1

Wهني والتمهHمركز التكوين ا
بوسعادة

Wهني والتمهHمركز التكوين ا
الوادي إناث

25 - والية قسنطينة :- والية قسنطينة :

- ملحقة إبن باديس

- ملحقة بكيرة

- ملحقة مسعود بوجريو

28 - والية اHسيلة : - والية اHسيلة :

- ملحقة اHسيلة

- ملحقة خبانة

39 - والية الوادي : - والية الوادي :

Wملحقة كوين -

قرارات4 مقرقرارات4 مقرّرات4 آراءرات4 آراء
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Wنــسـخـة مـن مـحـاضــر اجلـمـعــيـة الــعـامـة و الــقـوانـ -
األساسية و السـجل التجاري و تقريـر محافظ احلسابات

التي تبرر توزيع أرباح األسهم.

اHـادة اHـادة  6 :  : تـسـلـم لـلـمـصـرح شـهــادة الـتـحـويل مـحـررة
حـسب الـنــمـوذج اHـبـW في مالحـق هـذا الـقـرارq من طـرف
اHـصــالح اجلــــبـــائـــيــة اخملـــتـصــة إقــلـــيــمـيــاq و هــذا في أجل
قــانــوني مــدّته ســبــعــة ( 7 ) أيــام ابـــتــداء من تــاريخ إيــداع

التصريح بالتحويل.

و ال يـــــطــــــبق هــــــذا األجل q فـي حـــــالــــــة عـــــدم احــــــتـــــرام
االلـتــزامـات اجلـبــائـيــة من طـرف اHــتـعــامل األجـنــبي الـذي
ينشط في اجلزائـر أو من طرف مقاولـيه من الباطن غير
اHـقـيـمـW فـي اجلـزائـر. وفي هـذه احلـالـةq ال تـسـلم الـشـهـادة
إال بعـد تسـويـة الوضـعـية اجلـبائـيـة للـمـستـفيـد من اHـبالغ

اHراد حتويلها.

اHـادة اHـادة 7 :  : يــجب عـلـى اHـؤســسـات الــبــنـكــيـة اشــتـراط
الشهادة اHنصوص عليها في اHادة  6 أعاله كتدعيم لطلب

حتويل األموال.

q من اكـتتـاب شهـادة حتويل األموال qادة 8 : : يـعفىHادة اHا
اHــبــالغ اHــدفــوعــة من طــرف اHــتــعـامــلــW مــقــابل عــمــلــيـات

استيراد اHواد اخلاضعة لرسم التوطW البنكي.

و يـــقـــصـــد بـــعـــمـــلـــيـــات االســـتـــيـــراد اخلـــاضـــعـــة لـــرسم
الـتـوطـW الـبــنـكيq عـمـلــيـات اسـتـيــراد اHـواد أو الـبـضـائع

اHوجهة إلعادة بيعها على حالتها.

qال يــــــطـــــالـب بــــــاكــــــتـــــتــــــاب شــــــهـــــادة حتــــــويـل األمـــــوال
اHـتـعـامـلـون الـذيـن يـقـومـون بـعـمـلـيـات اسـتـيـراد اHـواد أو

البضائع لغرض استعمالها في نشاطهم اخلاص . 

اHــــــادة اHــــــادة 9 :  : يـــــــنـــــــــشــــــــر هـــــــذا الـــــــقــــــــرار في اجلــــــــريـــــــدة
الـــرســــمــــيــــة لـــلـــجــــمــــهــــوريـــة اجلـــزائـــريـــة الـــد�ـــقـــراطـــيـــة

الشعبية. 

حـرر بــاجلــزائـر في 12 شــوال عــام 1430 اHـوافق أول
أكتوبر سنة 2009.

كر© جوديكر© جودي

اHـبـاشرة والـرسوم اHـماثـلـة واHتـعلق بـاكـتتـاب التـصريح
و بـــتــســلــيـم شــهــادة حتــويـل األمــوال نــحــو اخلـــارج لــفــائــدة
األشـخــاص الـطــبـيــعـيــW أو اHـعــنـويــW غـيــر اHـقـيــمـW في

اجلزائر.

اHـادة اHـادة 2 : : يـقـصـد بـ " عــمـلـيـات حتــويل األمـوال" نـحـو
اخلارجq �فهوم هذا القرار :

-  كــل الـتـــســـديـــدات وعـمـــلـــيـــات حتــــويل األمــوال
qا فيها ترحيل مداخيل رؤوس األموال�

- االســـــــــتــــــــــردادات وحـــــــــواصـل الــــــــــتـــــــــنــــــــــازل و وقف
qاالستثمار أو التصفية

- األتاوات و الفوائد و أرباح األسهم .

3 : : يـجـب الـتــصــريح بــعــمــلــيــة حتـويـل األمـوال اHـادة اHـادة 
مـســبــقــا  لـدى اHــصــالح اجلــبـائــيــة اخملــتـصــة إقــلـيــمــيــا عـلى
مــطـــبـــوعـــة مـــســلـــمـــة من طـــرف اإلدارة اجلـــبــائـــيـــة و وفـــقــا

للنموذج اHبW في مالحق هذا القرار.

اHــــادة اHــــادة 4 : : يــــجب أن يـــكــــتــــتب الــــتـــصــــريح بــــتــــحـــويل
األموال لـدى اHصـالح اجلبـائيـة اخملتـصة إقـليـميـا �نـاسبة
كـل عـــمـــلـــيـــة حتـــويل لـألمـــوالq حـــسب احلـــاالتq qســـواء من

طرف :
- الـــشـــريك اجلــــزائـــري اHـــتـــعـــاقــــد ( الـــهـــيـــئـــة اآلمـــرة
بالصـرف) عندمـا يتعـلق األمر بـاألشخاص الـطبيـعيW أو
اHـــعــنــويــW الـــذين لــيــست لـــهم إقــامــة دائـــمــة في اجلــزائــر
والـــــذيـن يــــنـــــشـــــطــــون فـي إطــــار عـــــقـــــود تــــأديـــــة اخلـــــدمــــات
أواألشـــــــغــــــــال الـــــــعـــــــقـــــــاريـــــــةq اHــــــــرفـــــــقـــــــة أم ال بـــــــالـــــــلـــــــوازم

أوالتجهيزاتq أو

- الشـخص اHعـنوي أو الـطبيـعي الـذي يريد تـرحيل
مـــــداخـــــيل رؤوس األمـــــوال أوحتـــــويل حـــــواصل الـــــتـــــنــــازل
ووقف االسـتـثــمـار أوالـتـصـفـيـة وكـذا األتـاوات أوالـفـوائـد

أوأرباح األسهم . 

اHــــادة اHــــادة 5 :  : يــــجـب أن يـــرفـق الــــتـــصــــريـح بــــالـــتــــحــــويل
اHنصوص عليه في اHادة  3 أعالهq بالوثائق اآلتية :

- نــســـخــة من فــواتــيــر الــتــوطــW لــدى الــبــنك أو كل
qوثيقة تقوم محلها تبرر موضوع التحويل

- نـــســـخــة من  أمـــر الـــتـــحــويـل لــلـــشـــريك اجلـــزائــري
qتعاقدHا
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العنوان االجتماعي : ......................................................................................................................................
العنوان في اجلزائر : ......................................................................................................................................
العنوان في اخلارج : .......................................................................................................................................

رقم التعريف اجلبائي ( ر . ت . ج ) :
.............................................................................................................................................. : Wبنك التوط
...................................................................................................................................................................
رقم احلساب البنكي : .................................................... رمز الوكالة : ............................................................
اHمثل القانوني : .......................................................... الصفة : .................... عنوان اHمثل : ..........................
تعيW عقد اHؤسسة األجنبية : تعيW عقد اHؤسسة األجنبية : .........................................................................................................................
موضوع العقد أو اHلحق : ................................................................................................................................
تاريخ اإلمضاء : .......................................................مدة العقد أو اHلحق : ........................................................
مكان إجناز األشغال : ......................................................................................................................................
تعيW الشريك اجلزائري اHتعاقد : ...................................................................................................................
العنوان : ......................................................................................................................................................
~ثل الشريك اHتعاقد : ...................................................................................................................................

وزارة ا%اليةوزارة ا%الية
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ا%ديرية العامة للضرائبا%ديرية العامة للضرائب
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مديرية كبريات الشركاتمديرية كبريات الشركات

اجلمهورية اجلزائرية الد;قراطية الشعبيةاجلمهورية اجلزائرية الد;قراطية الشعبية
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تصريح بتحويل األموالتصريح بتحويل األموال

( تعليمة رقم ( تعليمة رقم 61 / وم/م ع /  / وم/م ع / 09 مؤر مؤرّخة في خة في 21 يناير  يناير 2009 ) )

تعيW اHصرحتعيW اHصرح

اجلهة اHبرمج إرسال األموال إليهااجلهة اHبرمج إرسال األموال إليها
اHرسل إليهم :

اللقبq االسم أو العنوان االجتماعي للشركة : ...................................................................................................
عنوان اHرسل إليه : ......................................................................................................................................

اHبالغاHبالغالفترة اHعنية ( الفترة اHعنية ( * ) )طبيعة األموالطبيعة األموال

االستردادات...............................................................
حواصل التنازالت أو وقف االستثمار أو التصفية...........
األتاوات.....................................................................
الفوائد......................................................................
أرباح األسهم ( مداخيل رؤوس األموال ).........................
غيرها ( للتوضيح ) ....................................................

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

سلم يوم..................................
تأشيرة اHصلحة : 

( * ) مرحلة إجناز األشغال اHعنية بالتسديد ( التسديد حسب الوضعية الشهرية أو الفصلية أو غيرها ).

مالحظة : مالحظة : شـهادة توضح اHعاجلة اجلبائية لـلمبالغ موضوع التحويلq يـجب أن تسلم إلى اHصرح في أجل أقصاه سبعة ( 7 ) أيام ابتداء
من تاريخ إيداع هذا التصريح.

حرر بـ ...................... في ..........................
إمضاء وختم اHصرح
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وزارة ا%اليةوزارة ا%الية
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ا%ديرية العامة للضرائبا%ديرية العامة للضرائب
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مديرية كبريات الشركاتمديرية كبريات الشركات

اجلمهورية اجلزائرية الد;قراطية الشعبيةاجلمهورية اجلزائرية الد;قراطية الشعبية
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تصريح بتحويل األموالتصريح بتحويل األموال

( تعليمة رقم ( تعليمة رقم 61 / وم/م ع /  / وم/م ع / 09 مؤر مؤرّخة في خة في 21 يناير  يناير 2009 ) )

 أنـا اHـمـضي أسـفـله ........................ q( 1  ) وبـعـد اســتالمي بـتـاريخ : ..............................q تـصــريـحـا بـتـحـويل أمـوال
مودعا من طرف :

اللقبq االسم أو العنوان االجتماعي للشركة : .....................................................................................................

....................................................................................................................................................................
العنوان في اجلزائر : .....................................................................................................................................
البنك : ........................................................................................................................................................
رقم احلساب البنكي : .................................................... رمز الوكالة : ............................................................

رقم التعريف اجلبائي :
اHتعلقة باHبلغ : .............................................................................................................................................
بعنوان ( 2 ) .................................................................................................................................................

لفائدة :
اللقب واالسم أو العنوان االجتماعي : ...............................................................................................................
عنوان اHستفيد : ...........................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................

ª إخضاع األموال احملولة ( 3 ) :

- للضريبةq طبقا للقوانW والتنظيمات اHعمول بها...........................................................................
................................................................................................................................................... 
- لتسوية بعنوان : .........................................................................................................................
................................................................................................................................................... 

- أو إعفاء طبقا ألحكام اHادة : ( اHواد ) ..................................... من : ..................................................
.....................................................................................................................................................
أصرح أنه طــبـقـا ألحـكـام اHادة 182 مكرر 2 من قانون الـضرائب اHبـاشرة والرسـوم اHماثـلةq أن اHصـرح بالتــحـويـل قد

احترم التزاماته اجلبائية وعليه تقدم له هذه الشهادة.
حرر بـ ...................... في ..........................

          تأشيرة اHصلحة :

( 1 ) رئيس مصلحة الوعاء
( 2 ) طبيعة اHبالغ اHراد حتويلها

( 3 ) طبيعة الضرائب أو االقتطاعات التي ª القيام بها.
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وزارة ا%اليةوزارة ا%الية
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ا%ديرية العامة للضرائبا%ديرية العامة للضرائب
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ا%ديرية الوالئية للضرائبا%ديرية الوالئية للضرائب
لـ  ..................لـ  ..................

اجلمهورية اجلزائرية الد;قراطية الشعبيةاجلمهورية اجلزائرية الد;قراطية الشعبية
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تصريح بتحويل األموالتصريح بتحويل األموال

( تعليمة رقم ( تعليمة رقم 61 / وم/م ع /  / وم/م ع / 09 مؤر مؤرّخة في خة في 21 يناير  يناير 2009 ) )

تعيW اHصرحتعيW اHصرح

اجلهة اHبرمج إرسال األموال إليهااجلهة اHبرمج إرسال األموال إليها

اHرسل إليه :اHرسل إليه :
اللقبq االسم أو العنوان االجتماعي للشركة : ...................................................................................................
عنوان اHرسل إليه : ......................................................................................................................................

اHبالغاHبالغالفترة اHعنية ( الفترة اHعنية ( * ) )طبيعة األموالطبيعة األموال

االستردادات...............................................................
حواصل التنازالت أو وقف االستثمار أو التصفية...........
األتاوات.....................................................................
الفوائد......................................................................
أرباح األسهم ( مداخيل رؤوس األموال) .........................
غيرها ( للتوضيح ) ....................................................

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

سلم يوم..................................
تأشيرة اHصلحة : 

( * ) مرحلة إجناز األشغال اHعنية بالتسديد ( التسديد حسب الوضعية الشهرية أو الفصلية أو غيرها ).
مالحظة :مالحظة : شـهادة توضح اHعاجلة اجلبائية لـلمبالغ موضوع التحويلq يـجب أن تسلم إلى اHصرح في أجل أقصاه سبعة ( 7 ) أيام ابتداء

من تاريخ إيداع هذا التصريح.

حرر بـ ...................... في ..........................
إمضاء وختم اHصرح

 1 - الشخص الطبيعي : - الشخص الطبيعي :
اللقب : .........................................................................................................................................................
االسم : ..........................................................................................................................................................
تاريخ ومكان االزدياد : ....................................................................................................................................

رقم التعريف اجلبائي ( ر . ت . ج ) :
العنوان : ......................................................................................................................................................
اجلنسية : .....................................................................................................................................................
رقم احلساب البنكي : .................................................... رمز الوكالة : ............................................................

 2 - الشخص اHعنوي : - الشخص اHعنوي :
العنوان االجتماعي للشركة : ...........................................................................................................................
العنوان في اجلزائر : ......................................................................................................................................

رقم التعريف اجلبائي ( ر . ت . ج ) :
اHمثل : .........................................................................................................................................................
الصفة : ........................................................................................................................................................
عنوان اHمثل : ...............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. : Wبنك التوط
رقم احلساب البنكي : .................................................... رمز الوكالة : ............................................................



9 ذو القعدة عام  ذو القعدة عام 1430 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 1662
28 أكتوبر سنة  أكتوبر سنة 2009 م م

وزارة ا%اليةوزارة ا%الية
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ا%ديرية العامة للضرائبا%ديرية العامة للضرائب
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ا%ديرية الوالئية للضرائبا%ديرية الوالئية للضرائب
لـ ..................لـ ..................

اجلمهورية اجلزائرية الد;قراطية الشعبيةاجلمهورية اجلزائرية الد;قراطية الشعبية
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تصريح بتحويل األموالتصريح بتحويل األموال

( تعليمة رقم ( تعليمة رقم 61 / وم/م ع /  / وم/م ع / 09 مؤر مؤرّخة في خة في 21 يناير  يناير 2009 ) )

 أنـا اHـمـضي أسـفله ......................... q( 1  ) وبعـد اسـتالمي بـتـاريخ : ...............................q تصـريـحـا بتـحـويل أموال
مودعا من طرف :

اللقبq االسم أو العنوان االجتماعي للشركة : .....................................................................................................

....................................................................................................................................................................
العنوان في اجلزائر : .....................................................................................................................................
البنك : ........................................................................................................................................................
رقم احلساب البنكي : .................................................... رمز الوكالة : ............................................................

رقم التعريف اجلبائي :
اHتعلقة باHبلغ : .............................................................................................................................................
بعنوان ( 2 ) .................................................................................................................................................

لفائدة :
اللقبq االسم أو العنوان االجتماعي : ...............................................................................................................

عنوان اHستفيد : ...........................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................
ª إخضاع األموال احملولة ( 3 ) :

- للضريبةq طبقا للقوانW والتنظيمات اHعمول بها..........................................................................
................................................................................................................................................... 
- لتسوية بعنوان : .........................................................................................................................
.................................................................................................................................................. 

- أو إعفاء طبقا ألحكام اHادة : ................................................. من : ..................................................
.................................................................................................................................................. 

أصـرح أنه طـبـقـا ألحـكـام اHادة 182 مـكرر 2 من قـانـون الـضـرائب اHـبـاشـرة والـرسـوم اHـمـاثـلـةq أن اHـصـرح بـالـتـحـويل قـد
احترم التزاماته اجلبائية وعليه تقدم له هذه الشهادة.

حرر بـ ...................... في ..........................
         تأشيرة اHصلحة :

( 1 ) رئيس مصلحة الوعاء
( 2 ) طبيعة اHبالغ اHراد حتويلها

( 3 ) طبيعة الضرائب أو االقتطاعات التي ª القيام بها.
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3. نـسـخـة مـطابـقـة لـسـنـد مـلكـيـة مـؤسـسـة اإليواء أو
qنسخة مطابقة لعقد اإليجار أو التسيير

4. مـــحــضــر مــعــايـــنــة يــعــدّه مـــحــضــر قــضـــائي يــبــيّن
qمقاسات مؤسسة اإليواء و وضعيتها

5. نسـخة مطـابقة لـتصريح الـبناءq أو في حـالة عدم
وجـوده نسـخة مـطابـقة لـشهـادة اHـطابـقة لـقواعـد التـعمـير
والــبـنــاء تــسـلّــمــهـا اHــصــالح الــتـقــنــيـة لــلــمـجــلس الــشــعـبي

qالبلدي

6. نــسـخــة مــطـابــقــة لـتــقـريــر اخلــبـرة الــتي تــنـجــزهـا
الهـيـئة الـوطـنيـة لـلمـراقـبة الـتـقنـيـة للـبـناءq والـذي يـؤكّد

qأن مؤسسة اإليواء قابلة الستقبال اجلمهور

7. نــسـخــة مـطــابـقــة لـشــهـادة اHــطـابـقــة لـقــواعـد األمن
qـدنــيةHومـكـافـحــة احلـرائـق تـســلّـمـهـا مـصالـح احلــمــاية ا

qال يتجاوز تاريخ إصدارها ثالثة (3) أشهر

8. نسـخة مـطابـقة لشـهادة اHـطابـقة لـقواعـد النـظافة
و الصـحة الـعمـومية تـسلّـمهـا مصـالح الصـحةq ال يـتجاوز

qتاريخ إصدارها ثالثة (3) أشهر

9. شـهادة تأمW مـن العواقب اHالـية على اHـسؤوليّة
qهنيّةHدنيّة و اHا

10. تـــعــهّــد يــعـــدّه مــوثق يــشـــهــد بــأن يــجـــعل الــزبــائن

qيحترمون القيم و اآلداب العامّة

11. نسخ مطـابقة لـلوثائق الثـبوتية لـلكفاءة اHـهنية

لصاحب الطلب أو اHسيّرq عند االقتضاء. 

: WعنويHبالنسبة لألشخاص ا: WعنويHبالنسبة لألشخاص ا

 qعنويH1. القانون األساسي للشخص ا

2. مـــســـتــخـــرج من شـــهــادة مـــيالد اHـــمــثل الـــقـــانــوني
qعـنوي و شـهادة مـيالد مسـيّر مـؤسسـة اإليواءHلـلشـخص ا

qعند االقتضاء

3. مـــســتـــخـــرج من صـــحــيـــفـــة الــســـوابق الـــقـــضــائـــيّــة
(الـــبـــطـــاقــة رقم 3)q ال يــتـــجـــاوز تـــاريخ إصـــداره ثالثــة (3)
أشــهــرq لــلــمــمــثل الــقــانــوني لــلــشــخـص اHــعــنــوي و مــســيّـر

  qعند االقتضاء qمؤسسة اإليواء

4. نـسـخـة مـطابـقـة لـسـنـد مـلكـيـة مـؤسـسـة اإليواء أو
qنسخة مطابقة لعقد اإليجار أو التسيير

5. مـــحــضــر مــعــايـــنــة يــعــدّه مـــحــضــر قــضـــائي يــبــيّن
qمقاسات مؤسسة اإليواء و وضعيتها

وزارة التهيئة العمرانيةوزارة التهيئة العمرانية
والبيئة و السياحةوالبيئة و السياحة

قـــــــــرار مـــــــــؤرخ في قـــــــــرار مـــــــــؤرخ في 20 رمـــــــــضــــــــان عــــــــام  رمـــــــــضــــــــان عــــــــام 1430 اHـــــــــوافق  اHـــــــــوافق 10
ســـبـــتـــمـــبـــر ســـنــة ســـبـــتـــمـــبـــر ســـنــة q2009 يـــحـــدq يـــحـــدّد شـــروط و كـــيـــفـــيــاتد شـــروط و كـــيـــفـــيــات
ومقاييس استغالل الهياكل األخرى اHعدومقاييس استغالل الهياكل األخرى اHعدّة للفندقة. ة للفندقة. 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
qإن وزير التهيئة العمرانية و البيئة و السياحة

- �ـقتـضى اHـرسـوم الـرئاسي رقم 09 - 129 اHـؤرّخ
في  2 جــمــادى األولى عــام  1430 اHــوافق  27 أبــريل ســنــة

qتضمن جتديد مهام أعضاء احلكومةH2009 وا 

- و �ـــقــتـــضى اHـــرســوم الـــتــنـــفـــيــذي رقم 2000 - 46
اHــؤرّخ في 25 ذي الــقـــعــدة عــام  1420 اHـــوافق أول مــارس
ســنــة  2000 الــذي يــعــرف اHــؤســســات الــفــنــدقــيــة و يــحــدد

qتممHا qتنظيمها و سيرها و كذا كيفيات استغاللها

يـقـريـقـرّر ما يأتي :ر ما يأتي :

اHــادة األولى : اHــادة األولى : تــطــبــيــقــا ألحــكــام اHــادة  13 مــكــررمن
اHــــرســـوم الــــتــــنـــفــــيـــذي رقم 2000 - 46 اHــــؤرّخ في  25 ذي
الـقـعـدة عـام  1420 اHـوافق أول مــارس سـنـة  q2000 اHـتـمم
واHـــذكـــور أعالهq يـــهـــدف هـــذا الـــقـــرار إلى حتـــديـــد شـــروط
وكـيــفــيــات و مــقــايـيـس اسـتــغالل الــهــيــاكل األخــرى اHــعـدّة

للفندقة.

الفصل األولالفصل األول
شروط شروط و كيفيات استغالل الهياكلو كيفيات استغالل الهياكل

األخرى اHعداألخرى اHعدّة للفندقةة للفندقة
2 :  : يــخــضع اســتــغالل الــهــيــاكل األخــرى اHــعــدّة اHـادة اHـادة 
لـلــفـنـدقـة لــلـحـصــول عـلى رخــصـة مـســبـقـة يــسـلـمــهـا مـديـر
الـــــســــــيـــــاحـــــة الـــــوالئـي بـــــتـــــفـــــويض مـن الـــــوزيـــــر اHـــــكـــــلف

بالسياحة.

اHــــادة اHــــادة 3 : : يـــجـب أن يــــرفق طــــلب رخــــصــــة اســـتــــغالل
الهياكل األخرى اHعدّة للفندقة بالوثائق اآلتية :

: Wبالنسبة لألشخاص الطبيعي: Wبالنسبة لألشخاص الطبيعي
1. مــــســـــتــــخــــرج من شــــهـــــادة مــــيالد صــــاحـب الــــطــــلب

qعند االقتضاء qسيّرHوشهادة ميالد ا
2. مـــســتـــخـــرج من صـــحــيـــفـــة الــســـوابق الـــقـــضــائـــيّــة
(الــبـــطــاقــة رقم 3)q  ال يــتــجــاوز تـــاريخ إصــداره ثالثــة (3)

  qعند االقتضاء qسيّرHأشهرلصاحب الطلب وا



9 ذو القعدة عام  ذو القعدة عام 1430 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 1862
28 أكتوبر سنة  أكتوبر سنة 2009 م م

اHـادة اHـادة 9 : : �ـكن صـاحـب طـلب رخـصــة االسـتـغاللq في
حـالــة رفض طـلــبهq رفع طـعن كــتـابي إلـى الـوزيـر اHــكـلّف

بالسياحةq من أجل :

- إمّــا تـقـد© مـعـلـومـات جـديــدة أو تـبـريـرات لـتـأيـيـد
qطلبه

- و إمّا احلصول على استكمال دراسته.

غـيــر أنّهq يـجـب أن يـصل طــلب الـطّــعن إلى الـوزارة
اHــكــلّــفــة بــالـــســيــاحــة في أجل شــهــر (1) ابــتــداء من تــاريخ

تبليغ قرار الرّفض.

اHـــــادة اHـــــادة 10 : : فـي حــــــالــــــة قــــــبــــــول الــــــطــــــلب فـي شــــــكــــــله
qيــســلّم لــصــاحـب الــطــلب رخــصــة االســتــغالل qومــضــمــونه

مقابل تأشير إشعار باالستالم.

في هذه احلـالةq تـرسل نسـخة من رخـصة االسـتغالل
إلى اHديرية اHؤهلة للوزارة اHكلّفة بالسياحة.

11 : : يــتــعــيّـن عــلى مــســتــغــلي الــهــيــاكل األخــرى اHـادة اHـادة 
اHعدّة للفنـدقة تركيب شارة و الفتة ضوئية حتمل عبارة

"مؤسسة معدّة للفندقة".

12 : : يــتــعــيّـن عــلى مــســتــغــلي الــهــيــاكل األخــرى اHـادة اHـادة 
اHـعـدّة لـلـفـنـدقـة اخلـضـوع ألحــكـام كـيـفـيـات االسـتـغالل كـمـا
هــو مـــنــصــوص عـــلــيـــهــا في الـــفــصل الـــثــالث مـن اHــرســوم
الــتـنــفــيـذي رقم  2000 - 46 اHـؤرّخ في 25 ذي الـقــعـدة عـام

 1420 اHوافق أول مارس سنة 2000 واHذكور أعاله.

كـمــا يـنـبــغي عـلـيــهم احملـافــظـة عـلـى الـنـمط اHــعـمـاري
األصــــلي Hــــؤســــســــاتـــهـم لإليــــواء و احلــــفـــاظ عــــلـى طـــابــــعــــهـــا

التاريخي.  

الفصل الثانيالفصل الثاني

معايير استغالل الهياكل األخرى اHعدمعايير استغالل الهياكل األخرى اHعدّة للفندقةة للفندقة

13 : : تـــلــــحق بـــهــــذا الـــقــــرار اHـــعـــايــــيـــر الــــدنـــيـــا اHــادة اHــادة 
الستغالل الهياكل األخرى اHعدّة للفندقة.

اHـادة اHـادة 14 : : يـنـشـر هـذا الـقـرار في اجلـريـدة الـرسـمـية
للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.

حـرّر بـاجلـزائـر في 20 رمـضـان عام 1430 اHـوافق 10
سبتمبر سنة 2009.

شريف رحمانيشريف رحماني

6. نسـخة مطـابقة لـتصريح الـبناءq أو في حـالة عدم
وجـوده نسـخة مـطابـقة لـشهـادة اHـطابـقة لـقواعـد التـعمـير
والــبـنــاء تــسـلّــمــهـا اHــصــالح الــتـقــنــيـة لــلــمـجــلس الــشــعـبي

qالبلدي

7. نــسـخــة مــطـابــقــة لـتــقـريــر اخلــبـرة الــتي تــنـجــزهـا
الهـيـئة الـوطـنيـة لـلمـراقـبة الـتـقنـيـة للـبـناءq والـذي يـؤكّد

qأن مؤسسة اإليواء قابلة الستقبال اجلمهور

8. نــسـخــة مـطــابـقــة لـشــهـادة اHــطـابـقــة لـقــواعـد األمن
qــدنــيـةHومـكـافـحــة احلرائـق تـسـلّـمهــا مـصالـح احلــمـايـة ا

qال يتجاوز تاريخ إصدارها ثالثة (3) أشهر

9. نسـخة مـطابـقة لشـهادة اHـطابـقة لـقواعـد النـظافة
و الصـحة الـعمـومية تـسلّـمهـا مصـالح الصـحةq ال يـتجاوز

qتاريخ إصدارها ثالثة (3) أشهر

10. شــــــهـــــادة تــــــأمــــــW من الــــــعــــــواقب اHــــــالــــــيـــــة عــــــلى

qهنيّةHدنيّة و اHسؤوليّة اHا

11. تـــعــهّــد يــعـــدّه مــوثق يــشـــهــد بــأن يــجـــعل الــزبــائن

qيحترمون القيم و اآلداب العامّة

12. نسخ مطـابقة لـلوثائق الثـبوتية لـلكفاءة اHـهنية

Hسيّر مؤسسة اإليواء.

4 : : يــجـب إيـداع اHــلـف الـكــامـل لــطـلـب رخــصـة اHـادة اHـادة 
اســـتــغالل الـــهــيـــاكل األخـــرى اHــعـــدّة لــلـــفــنـــدقــة لـــدى مــديــر

السياحة الوالئيq مقابل تسليم إشعار باالستالم.   

اHــادة اHــادة 5 : : في إطــار دراســـة طــلــبــات رخص اســتــغالل
الــهــيــاكل األخــرى اHـعــدّة لــلــفـنــدقــةq �ــكن مــديـر الــســيــاحـة
الوالئي اسـتشـارة اإلدارات و اHؤسّـسات األخـرى التـابعة

للدّولةq إذا رأى ضرورة في ذلك.

اHـادة اHـادة 6 : : يـنـبـغي عـلى مـديــر الـسـيـاحـة الـوالئي الـرّد
عــلى الـطــلب في أجل ال يــتـعــدى ثالثـW (30) يـومــا ابــتـداء
من تاريخ استالم اHلف الكامل لطلب رخصة االستغالل.

اHــــادة اHــــادة 7 : : يــــدرس مـــديــــر الــــســـيــــاحــــة الـــوالئـي اHـــلف
ويصدر :

qإمّا قبول طلب رخصة االستغالل -

- و إمّا رفض طلب رخصة االستغالل.

اHادة اHادة 8 : : يجب أن يكـون قرار الرّفض معلَّالq و يبلّغ
إلى صـــاحب الـــطــلب بـــرســالـــة مــوصى عـــلــيـــهــا مـع إشــعــار

باالستالم.
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اHـلـحـقاHـلـحـق
اHعايير الدنيا الستغالل الهياكل األخرى اHعداHعايير الدنيا الستغالل الهياكل األخرى اHعدّة للفندقةة للفندقة

اHعاييراHعايير العناوينالعناوين

1 - مدخل اHؤسسة :

2 - بهو االستقبال :

3 - الترقية السياحية:

4 - األروقة :

5 - التدفئة :

6 - التهوية :

7 - اHساحات اHطلوبة
في الغرف 

(اHساحة اHسكونة) :

8 - أثاث و جتهيزات
الغرف :

9 - النـوافذ في
الغرف :

10 - أفرشة الغرف :

11 - تغيير أغطية

السرير وأوجه
الوسادات : 

12 - التجهيزات

الصحية :

مدخل مستقلq مشار إليهq سهل
اHسلك و مضاء. 

 
- مدخل مع مكتب استقبال.

- خــدمــة االســــتـقــبــال مـســتــمـرة
24 سا/24.

واجــــهــــات لـــــعــــرض اHــــنــــتــــوجــــات
الــتـقـلــيـديــة و اخلـرائط و صـور

اHواقع السياحية.

- مضاءة باستمرار.
- عرضها األدنى : 1م.

في الغرف و األماكن اHشتركة.

في الغرف و األماكن اHشتركة.

 3,5 متر مربع  لكل سرير.

سـرير فردي ( 1,90م X 0,80م) أو
ســريـر كـبـير ( 1,90مX 1,40 م)
+ مــعــلّــقــة ثــيــاب بــهــا مــعــالق +

سلة للورق.
 

احــتــجــاب الــضــوء من اخلــارج أو
الداخل.

- فــراش + وســادة + وجه وسـادة
+ زوج من أجواخ + بطانية. 

- أفــــرشـــة نــــظــــيـــفــــة و في حــــالـــة
جيدة.

بعـد كل مـرة يغـادر فيـها الـزبون
أو مرة في األسـبـوع بـالـنـسـبة

لنفس اHقيم.

- عـلى األقل : حـمام مـشـترك (1)
(مـغـسل + مـغـطس أو مـرش) +
مــــــرحــــــاض مــــــشــــــتـــــرك (1) مع 

اHعاييراHعايير العناوينالعناوين

13 - توفير الوثائق

في الغرف :

14 - خدمة اخلزينة

احلديدية :

15 - اHسيّر :

16- لباس

اHستخدمW الذين
لهم عالقة مباشرة

بالزبائن : 

17 - علبة األدوية :

18 - مولد كهربائي

احتياطي :

19 - مخزون اHياه :

مـــــغــــسل لـأليــــدي : لــــكل 10 غــــرف
qالحتـتوي عـلى حمـامات خـاصة
W(2) +  مــرحـاضـ Wمع حــمــامـ
(2) عــــــلـى األقـلq في كـل طــــــابق

(1 للرجال و1 للنساء).

- جتـــهــــيـــزات صـــحـــيــــة في حـــالـــة
جـيدة من الـنظافـة و التـشغيل
مـع وجــــــــــود مـــــــــاء جـــــــــار و ورق

مستراح + صابون. 
 

الـــنـــظـــام الـــداخـــلي + تـــعـــلـــيـــمــات
النجدة.

خــزيـــنــة حــديـــديــة عــلى مـــســتــوى
مـــــكـــــتـب االســـــتـــــقـــــبـــــال اليـــــداع
الــــلــــوازم الــــثــــمــــيــــنــــة اخلــــاصــــة

بالزبائن.

- شــــــــهـــــــــادة فـي الــــــــفـــــــــنــــــــدقــــــــة أو
السياحة.

qأو شهادة التعليم العالي -

(2) Wأو إثـــبــــات خـــبـــرة ســـنـــتـــ -
عــــــــــلى األقـلq فـي قـــــــــطـــــــــاعـــــــــات
الـــفـــنـــدقـــة أو الــســـيـــاحـــة أو مــا

�اثلها.

- لــــبـس زيّ مــــوحّــــد و فـي غــــايــــة
النظافة.

نعم.

إنـــــــــــــارة الــــــــــــــغـــــــــــــرف و األمـــــــــــــاكـن
اHشتركة.

نعمq له عالقة مع سعة اHؤسسة.
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4  - اHـــديــــري- اHـــديــــريّـــة الـــفــــرعــيـــة الـــفــــرعــيّــــة لـــلــتـــعــاونq ــــة لـــلــتـــعــاونq وتـــتـــكــوّن من
: ( 2 ) Wمكتب

qمكتب العالقات الثنائية -

- مكتب العالقات اHتعدّدة األطراف.

اHــاداHــادّة ة 3 : : تــتـــمّم أحــكــام الـــقـــرار الــوزاريّ اHـــشــتــرك
اHؤرّخ فــي 20 شعـبان عام 1423 اHوافق 27 أكتـوبر سنة

2002 واHذكور أعالهq �ادة  7 مكررq حترّر كما يأتي :

" اHــــــادّة 7 مــــــــكـــــــرّر : تـــــــنـــــــظـم مـــــــديــــــــريـــــــة الـــــــبــــــــحث
واالستشراف كما يأتي :

1 - اHــــديــــري - اHــــديــــريّــــة الــــفــــرعــــيــــة الــــفــــرعــــيّـــة لــــلــــبـــحثq ـــة لــــلــــبـــحثq وتــــتــــكـــوّن من
: ( 2 ) Wمكتب

qمكتب متابعة برامج البحث -

- مكتب متابعة الرصد التكنولوجي.

2 - اHـديــري - اHـديــريّــة الـفــرعـيــة الـفــرعـيّــة لالسـتـشرافq ــة لالسـتـشرافq وتـتـكوّن من
: ( 2 ) Wمكتب

qمكتب الدراسات االستشرافية -

- مكتب األخطار اجلسيمة والكوارث الطبيعية.

3 - اHــديـــري - اHــديـــريّـــة الــفـــرعــيـــة الــفـــرعــيّـــة لـلــتــقــيــيسq ـــة لـلــتــقــيــيسq وتــتــكـوّن من
: ( 2 ) Wمكتب

qمكتب التنظيم التقني -

- مكتب متابعة النوعية والتصديق".

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

4 : : يـــــــنــــــــشــــــــــر هـــــــذا الـــــــقـــــــرار فـي اجلـــــــريـــــــدة اHــــــاداHــــــادّة ة 
الــــرّســــمـــــيّـــة لـــلـــجــــمــــهـــوريّـــة اجلـــزائـــريّــــة الـــدّ�ـــقـــراطـــيّـــة

الشّعبيّة.

حـــــرّر بــــاجلـــــزائــــر في 15 رجب عـــــام 1430 اHـــــوافق 8
يوليو سنة 2009.

وزارة األشغال العموميةوزارة األشغال العمومية
قـــــرار وزاريقـــــرار وزاريّ  مــــشــــتــــرك مــــؤر  مــــشــــتــــرك مــــؤرّخ في خ في 15 رجـب عــــام  رجـب عــــام 1430
اHـوافق اHـوافق 8  يـولـيـو سـنـة يـولـيـو سـنـة q2009 يـعـدq يـعـدّل ويـتـمل ويـتـمّم الـقـرارم الـقـرار
الوزاري اHشترك اHؤرالوزاري اHشترك اHؤرّخ في خ في  20 شعبان عام  شعبان عام 1423
اHـوافق اHـوافق  27 أكـتـوبـر سـنـة  أكـتـوبـر سـنـة 2002 واHـتـضـم واHـتـضـمّن تـنـظـيمن تـنـظـيم
اإلدارة اHركـزيـة في وزارة األشغـال العـمومـياإلدارة اHركـزيـة في وزارة األشغـال العـمومـيّة فية في

مكاتب.مكاتب.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

qالعام للحكومة Wإنّ األم
qاليّةHووزير ا

qووزير األشغال العمومية
- �ـقتـضى اHـرسـوم الـرّئاسيّ رقم 09 - 129 اHـؤرّخ
في 2 جــــمــــادى األولى عــــام 1430 اHــــوافق 27 أبــــريل ســــنــــة

qتضمّن جتديد مهام أعضاء احلكومةH2009 وا

- و�ــقــتـــضى اHــرســـوم الــتّــنـــفــيــذيّ رقم 2000 - 328
اHــؤرّخ في 27 رجب عــام 1421 اHــوافق 25 أكــتـــوبــر ســـنــة
2000 واHـــــتــــضــــمن تـــــنــــظــــيم اإلدارة اHـــــركــــزيــــة في وزارة

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

qالعام للحكومة Wاألم Wتعي
- و�ـقـتـضى الـقـرار الـوزاريّ اHـشتـرك اHـؤرّخ فــي
20 شــــعــــبــــان عــــام 1423 اHــــوافق 27 أكــــتــــوبــــر ســــنــــة 2002

واHــتــضــمّن تــنــظــيم اإلدارة اHــركــزيــة فـي وزارة األشــغـال
qالعموميّة في مكاتب

يقريقرّرون ما يأتي :رون ما يأتي :

اHــــاداHــــادّة األولى : ة األولى : يـــعــــدّل هــــذا الــــقـــــرار ويــــتـــمّـم أحــــكـــام
الـــقــرار الـــوزاريّ اHـــشــتـــرك اHــؤرّخ فــي 20 شــعـــبــان عــام

1423 اHوافق 27 أكتوبر سنة 2002 واHذكور أعاله.

اHـاداHـادّة ة 2 : : تــعـدّل أحــكــام اHـادة 7 من الــقـــرار الـوزاريّ
اHـــشـــتـــرك اHـــؤرّخ فــي 20 شـــعـــبـــان عـــام 1423 اHــوافق 27

أكتوبر سنة 2002 واHذكور أعالهq وحترّر كما يأتي :

" اHـادّة 7 : تــنــظــم مـديـــريــة الــتـخـــطـيـط والـتــنـمــيـة
كما يأتي :

.......................................... - 1

.......................................... - 2

.......................................... - 3

عن األمW العام للحكومةعن األمW العام للحكومة
وبتفويض منهوبتفويض منه

اHدير العام للوظيفة العموميةاHدير العام للوظيفة العمومية
جمال خرشيجمال خرشي

 وزير اHالية وزير اHالية
كر© جوديكر© جودي

وزير األشغال العموميةوزير األشغال العمومية
عمار غولعمار غول
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- و�ــــقــــتــــضى اHــــرســــوم الــــتّــــنـــفــــيــــذيّ رقم 03 - 190
اHــــؤرّخ في 26  صـــفـــر عـــام 1424 اHــــوافق 28 أبــــريل ســــنـــة
2003 الّـــذي يــــحــــدّد صالحــــيــــات اHـــديــــر الــــعــــام لـــلــــوظــــيــــفـــة

qالعمومية
- و�ــــقــــتــــضى اHــــرســــوم الــــتّــــنـــفــــيــــذيّ رقم 05 - 500
اHـؤرّخ في 27  ذي الـقــعـدة عـام 1426 اHـوافق 29 ديـســمـبـر
ســـنــة  2005 الّـــذي يـــحـــدّد مـــهـــام اHـــدرســـة خـــارج اجلـــامـــعـــة

qوالقواعد اخلاصة بتنظيمها وسيرها
- و�ـقــتـضـى اHـرســوم الـرئــاسي اHـؤرّخ في 7 ربـيع
الـثاني عام 1423 اHوافق 18 يونـيو سـنة 2002 واHـتضمن

qالعام للحكومة Wاألم Wتعي
- و�ـقــتــضى الــقـرار الــوزاري اHـشــتــرك اHـؤرّخ في
26 صــــــفـــــــر عــــــام 1408 اHــــــوافق 19 أكـــــــتــــــوبـــــــر ســــــنــــــة 1987

واHـــتــضـــمن تـــصــنـــيف اHـــنـــاصب الــعـــلـــيــا فـي اHــؤســـســات
الــعـمـومـيـة اHــوضـوعـة حتت وصـايــة وزارة الـري والـبـيـئـة

qتمّمHا qوالغابات
- و�قـتـضي القـرار الوزاري اHـشتـرك اHؤرّخ في 5
رمــضـان عـام 1428 اHـوافق 17 ســبــتـمــبـر ســنـة 2007 الـذي
يـحـدد التـنظـيم اإلداري لـلمـدرسـة خارج اجلـامعـة وطـبيـعة

qمصاحلها التقنية وتنظيمها

يقريقرّرون ما يأتي :رون ما يأتي :

اHـاداHـادّة األولى :ة األولى : تـطـبـيـقـا ألحـكـام اHـادة 13 من اHـرسوم
الــرّئــاسيّ رقم 07 - 307 اHـؤرّخ في 17 رمــضــان عـام 1428
اHوافق 29 سبـتمبر سنة 2007 واHذكـور أعالهq يهدف هذا
الـقـرار إلى حتـديـد تصـنـيف اHـدرسـة خارج اجلـامـعـة وكذا

شروط االلتحاق باHناصب العليا التابعة لها.

اHـــــاداHـــــادّة ة 2 : : تــــــصـــــنف اHــــــدرســـــة خـــــارج اجلـــــامــــــعـــــة في
الصنف : "أ" القسم 2.

اHــــاداHــــادّة ة 3 : : حتــــدد الــــزيــــادات االســــتــــداللــــيــــة لـــشــــاغــــلي
اHناصـب العلـيـا الـتـابعــة للمـدرسـة خارج اجلامعة وكذا

شروط االلتحاق بهذه اHناصبq طبقا للجدول اآلتي :

وزارة التعليم العالي والبحث العلميوزارة التعليم العالي والبحث العلمي

قـــرار وزاري مـــشـــتـــرك مـــؤرقـــرار وزاري مـــشـــتـــرك مـــؤرّخ في خ في 19 شـــعـــبـــان عــام  شـــعـــبـــان عــام 1430
اHـــــوافق اHـــــوافق 10 غـــــشـت ســـــنــــة  غـــــشـت ســـــنــــة q2009 يـــــحـــــدq يـــــحـــــدّد تـــــصـــــنـــــيفد تـــــصـــــنـــــيف
اHدرسة خارج اجلـامعة وشروط االلتحاق باHناصباHدرسة خارج اجلـامعة وشروط االلتحاق باHناصب

العليا التابعة لها.العليا التابعة لها.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

qالعام للحكومة Wإن األم
qاليةHووزير ا

qووزير التعليم العالي والبحث العلمي
- �ـقتـضى اHـرسـوم الـرّئاسيّ رقم 07 - 304 اHـؤرّخ
في 17 رمـضـان عام 1428 اHـوافق 29 سـبـتمـبـر سـنة 2007
الـذي يحدّد الشبـكة االستداللـية Hرتبات اHـوظفW ونظام

qدفع رواتبهم
- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرّئـــــاسـيّ رقم 07 - 307
اHــؤرّخ في 17 رمـــضـــان عــام 1428 اHــوافق 29 ســبـــتـــمـــبــر
سـنة 2007 الذي يـحـدّد كـيفـيـات منح الـزيـادة االستـداللـية
لــــشـــاغــــلي اHــــنـــاصـب الـــعــــلــــيـــا فـي اHـــؤســــســـات واإلدارات

qالعمومية
- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرّئـــــاسـيّ رقم 09 - 129
اHــــــــؤرخ في 2 جــــــــمـــــــــادى األولـى عـــــــام 1430 اHـــــــــوافــق 27
أبـــريل ســنــة 2009 واHــتـــضـــمــّـن جتـــديـــد مـــهــــام أعـــضــاء

qاحلكومة
- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتّــــنــــفـــيــــذيّ رقم 94 - 260
اHـــــؤرّخ في 19 ربــــيـع األول عــــام 1415 اHـــــوافق 27 غـــــشت
سـنـة 1994 الّــذي يـحــدّد صالحـيــات وزيـر الــتـعــلـيم الــعـالي

qوالبحث العلمي
- و�قتـضى اHرسوم التّـنفيذيّ رقم 95 - 54 اHؤرّخ
في 15 رمــضــان عـام 1415 اHـوافق 15 فــبـرايــر ســنـة 1995

qاليّةHالّذي يحدّد صالحيات وزير ا

التصنيفالتصنيف
طريقةطريقة
WالتعيWالتعي القسمالقسم

اHؤسسةاHؤسسة
الصنفالصنفالعموميةالعمومية

شروط االلتحاقشروط االلتحاق
باHناصبباHناصب الزيادةالزيادةاHناصب العليااHناصب العليا

االستدالليةاالستداللية
اHستوىاHستوى
السلالسلّميمي

اHدير اHدرسة
خارج
اجلامعة

مرسوم 2 - أستـاذ الـتـعـلـيم العـالي وفيأ
حــــالـــــة عــــدم وجـــــوده أســــتــــاذ
مـحـاضـر أو أســتـاذ مـحـاضـر

استشفائي جامعي.

1008 م
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التصنيفالتصنيف
طريقةطريقة
WالتعيWالتعي القسمالقسم

اHؤسسةاHؤسسة
الصنفالصنفالعموميةالعمومية

شروط االلتحاقشروط االلتحاق
باHناصبباHناصب الزيادةالزيادةاHناصب العليااHناصب العليا

االستدالليةاالستداللية
اHستوىاHستوى
السلالسلّميمي

مدير مساعد

رئيس قسم

األمW العام

مدير اHكتبة

نائب مدير 

اHدرسة
خارج
اجلامعة

قرار من
الوزير

قرار من
الوزير

قرار من
الوزير

قرار من
الوزير

مقرر من
مدير

اHدرسة

2

2

2

2

2

أ

أ

أ

أ

أ

- أســـــــتـــــــاذ بـــــــاحـث مـــــــرسـم له
أعلى رتبة.

- أســـــــتـــــــاذ بـــــــاحـث مـــــــرسـم له
أعلى رتبة.

- مـــــتـــــصـــــرف رئـــــيـــــسي عـــــلى
األقــــــــــــــلq لــــــــــــــه ثـــــــــــــالث (  3 )
ســـــــــــنـــــــــــوات  مـن اخلـــــــــــدمــــــــــة

الفعلية بهذه الصفة.

- مــــــــــتــــــــــصــــــــــرف لـه سـت ( 6 )
سنوات من اخلـدمة الفـعلية

بهذه الصفة.

- محـافظ اHـكتـبـات اجلامـعـية
عـــلـى األقلq مـــرسـم له ثالث
(3) سـنـوات أقـدمـيـة بـصـفـة

موظف.

- مـلـحق باHـكـتـبات اجلـامـعـية
له خــمس ( 5 ) ســنــوات من
اخلــــدمـــــة الـــــفــــعـــــلـــــيــــة بـــــهــــذه

الصفة.

- مــــــــتــــــــصــــــــرف رئــــــــيـــــــــسي أو
qمقتـصد رئيسي على األقل
مــــــــــــــــــــــــــــــرســـم لـــه ثـــالث (  3 )
ســــنـــوات  أقـــدمـــيـــة بـــصـــفـــة

موظف.

- مــــتـــصــــرف أو مــــقــــتـــصــــد له
خــــــــمس ( 5 ) ســـــــنــــــــوات من
اخلــــدمـــــة الـــــفــــعـــــلـــــيــــة بـــــهــــذه

الصفة.
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605

605
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التصنيفالتصنيف
طريقةطريقة
WالتعيWالتعي القسمالقسم

اHؤسسةاHؤسسة
الصنفالصنفالعموميةالعمومية

شروط االلتحاقشروط االلتحاق
باHناصبباHناصب

الزيادةالزيادةاHناصب العليااHناصب العليا
االستدالليةاالستداللية

اHدرسة
خارج
اجلامعة

مقرر من
مدير

اHدرسة

مقرر من
مدير

اHدرسة

2

2

أ

أ

qمــهــنــدس رئــيــسي عــلى األقل
مرسم في :

qاإلعالم اآللي -
- اخملبر والـصيانـة ( تخصص
إلـكــتـرونـيك ) له ثالث ( 3 )
ســــنــــوات أقـــدمــــيــــة بــــصــــفـــة

موظف.
مهندس دولة في :

qاإلعالم اآللي -
- اخملبر والـصيانـة ( تخصص
إلكـترونيك ) له خمس ( 5 )
سـنوات من اخلـدمة الـفعـلية

بهذه الصفة.

qمهـندس رئيسي على األقل -
مـرسم في اخملـبر والـصيـانة
لـه ثـالث ( 3 ) ســــــــــــــــنــــــــــــــــوات

أقدمية بصفة موظف.
- مـــــهــــنــــدس دولــــة في اخملــــبــــر
والــــصـــيــــانـــة لـه خـــمس ( 5 )
سـنوات من اخلـدمة الـفعـلية

بهذه الصفة.
- مــــــتـــــصـــــرف رئـــــيـــــسـي عـــــلى
األقـلq مــــــرسم لـه ثالث ( 3 )
ســــنــــوات أقـــدمــــيــــة بــــصــــفـــة
مـوظف حـائـز لـيـسـانس في

علوم اإلعالم واالتصال.
- مــتـــصــرف مـــرسم لـه خــمس
(5) ســـــــنــــــــوات من اخلـــــــدمـــــــة
الـفـعـلـيـة بـهـذه الـصـفـة حـائز
لــيـــســانس فـي عــلــوم اإلعالم

واالتصال.

363

363

م - 1

م - 1

مسؤول مركز
األنظمة

وشبكات اإلعالم
واالتصال

والتعليم اHتلفز
والتعليم عن بعد

مسؤول مركز
الطبع والسمعي

البصري

اHستوىاHستوى
السلالسلّميمي
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التصنيفالتصنيف
طريقةطريقة
WالتعيWالتعي القسمالقسم

اHؤسسةاHؤسسة
العموميةالعمومية

الصنفالصنف
شروط االلتحاقشروط االلتحاق

باHناصبباHناصب
الزيادةالزيادةاHناصب العليااHناصب العليا

االستدالليةاالستداللية

مسؤول البهو
التكنولوجي

رئيس مصلحة
اHدرسة

مسؤول مكتب
األمن الداخلي 

رئيس مخبر

رئيس مصلحة
اHكتبة

اHدرسة
خارج
اجلامعة

مقرر من
مدير

اHدرسة

مقرر من
مدير

اHدرسة

مقرر من
مدير

اHدرسة

مقرر من
مدير

اHدرسة

مقرر من
مدير

اHدرسة

2

2

2

2

2

- مـهنـدس رئـيـسي فـي اخملـبر
qوالـــــــصـــــــيــــــــانـــــــة عـــــــلـى األقل
مــــــــــــــــــــــــــــــــــرســــم لـــه ثـــالث ( 3 )
ســــنــــوات أقـــدمــــيــــة بــــصــــفـــة

موظف.
- مـــــهــــنــــدس دولــــة في اخملــــبــــر
والــصـــيـــانــةq لـه خــمس ( 5 )
سـنوات من اخلـدمة الـفعـلية

بهذه الصفة.

- مـــــــــتــــــــصـــــــــرف رئــــــــيـــــــــسي أو
qمقتـصد رئـيسي على األقل

مرسم.
- مــــتـــصــــرف أو مــــقــــتــــصــــد له
أربـع ( 4 ) ســــــــــــــنــــــــــــــوات مـن
اخلـــــدمـــــة الـــــفـــــعــــلـــــيـــــة بـــــهــــذه

الصفة.
- مـــــهــــنــــدس دولــــة في اخملــــبــــر
والـــــصــــــيــــــانـــــة لـه أربع ( 4 )
سـنوات من اخلـدمة الـفعـلية

بهذه الصفة.

- مـــــــــتــــــــصـــــــــرف رئــــــــيـــــــــسي أو
qمقتـصد رئـيسي على األقل

مرسم.
- مــــتـــصــــرف أو مــــقــــتــــصــــد له
أربـع ( 4 ) ســــــــــــــنــــــــــــــوات مـن
اخلـــــدمـــــة الـــــفـــــعــــلـــــيـــــة بـــــهــــذه

الصفة.

- مـــــهــــنــــدس دولــــة في اخملــــبــــر
والـــــصــــيـــــانـــــة  له أربع ( 4 )
سـنوات من اخلـدمة الـفعـلية

بهذه الصفة.

- مـحـافظ اHـكـتبـات اجلـامـعـية
على األقلq مرسم.

- مـلـحق باHـكـتـبـات اجلـامـعـية
لـه أربع ( 4 ) ســــــنـــــــوات من
اخلدمة الفـعلية بـهذه الصفة

~ارسة باHكتبات.

363

218

218

218

218

م - 1

م - 2

م - 2

م - 2

م - 2

أ

أ

أ

أ

أ
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25 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 62 9 ذو القعدة عام  ذو القعدة عام 1430 هـ هـ
28 أكتوبر سنة أكتوبر سنة 2009 م م

التصنيفالتصنيف
طريقةطريقة
WالتعيWالتعي القسمالقسم

اHؤسسةاHؤسسة
العموميةالعمومية

الصنفالصنف
شروط االلتحاقشروط االلتحاق

باHناصبباHناصب
الزيادةالزيادةاHناصب العليااHناصب العليا

االستدالليةاالستداللية

رئيس فرع
اHصالح التقنية

رئيس مصلحة
اخلدمات
اجلامعية

رئيس مصلحة
بالقسم

اHدرسة
خارج
اجلامعة

مقرر من
مدير

اHدرسة

مقرر من
مدير

اHدرسة

مقرر من
مدير

اHدرسة

2

2

2

- مـهـنـدس دولـة له أربع ( 4 )
سنوات من اخلـدمة الفـعلية

بهذه الصفة.

- مــــــــتــــــــصــــــــرف رئــــــــيـــــــــسي أو
qمقتـصد رئيسي على األقل

مرسم.

- مــــهــــنـــدس دولــــة فـي اخملــــبـــر
والــــــصـــــيـــــانـــــة لـه أربع ( 4 )
سنوات من اخلـدمة الفـعلية

بهذه الصفة.

- مــــتـــصــــرف أو مــــقــــتـــصــــد له
أربـع ( 4 ) ســـــــــــــنـــــــــــــوات مـن
اخلــــدمـــــة الـــــفــــعـــــلـــــيــــة بـــــهــــذه

الصفة.

- مـــــتـــــصـــــرف رئـــــيـــــسي عـــــلى
األقلq مرسم.

- مـــــــــتــــــــــصـــــــــرف لـه أربع ( 4 )
سنوات من اخلـدمة الفـعلية

بهذه الصفة.
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اHستوىاHستوى
السلالسلّميمي

اHـاداHـادّة ة 4 : تـطـبـيــقـا ألحـكـام اHـادة 10 من اHـرســوم الـرّئـاسيّ رقم 07 - 307 اHـؤرّخ في 17 رمـضـان عام 1428 اHـوافق 29
سـبـتمـبـر سـنة 2007 واHـذكـور أعالهq حتـدد الزيـادة االسـتـدالليـة لـلـمنـصب الـعـالي " رئيـس فرع اخلـدمـات اجلـامعـيـة " وكذا

شروط االلتحاق بهq طبقا للجدول اآلتي :

اHنصب العالياHنصب العالي

رئيس فرع
اخلدمات
اجلامعية

الزيادة االستدالليةالزيادة االستدالليةاHستوى السلمياHستوى السلمي

75 5

- مـــلـــحـق رئـــيـــسـي لإلدارة أو رتـــبـــة
معـادلةq يثبت خمس ( 5 ) سنوات

من اخلدمة الفعلية بهذه الصفة.
qمــــلـــحـق اإلدارة أو رتـــبــــة مـــعــــادلـــة -
يـــــثـــــبت ثـــــمـــــاني (8) ســــــنـــــوات من

اخلدمة الفعلية بهذه الصفة.

طريقة التعيWطريقة التعيWشروط االلتحاق باHنصبشروط االلتحاق باHنصب

مقرر من مدير
اHدرسة
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قــــرار وزاري مرار وزاري مــــشـتــــرك مرك مــــؤرخ في ؤرخ في 13 رم رمــــضــــان عان عـام ام 1430
اHاHـوافق وافق 3  س  سـبــــتـمـبــــر سر سـنـة ة q2009  يq  يـتــــضـمن تمن تــــنـظـيميم
اHاHــــــديديــــــريريــــــة الة الــــــــعــــــامامــــــة لة لــــــلــــــبــــــــحث الحث الــــــعــــــلــــــمـي والي والــــــتــــــطــــــويويــــــر

التكنولوجي في مكاتب.التكنولوجي في مكاتب.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 qالعام للحكومة Wإن األم

 qاليةHووزير ا

qووزير التعليم العالي والبحث العلمي

- �ـقتـضى اHـرسـوم الـرئاسي رقم 09 - 129 اHـؤرخ
في 2 جــــمــــادى األولى عــــام 1430 اHــــوافق 27 أبــــريل ســــنــــة

qتضمن جتديد مهام أعضاء احلكومةH2009 وا

- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 90 - 188
اHـــؤرخ في أول ذي احلـــجـــة عـــام 1410 اHــــوافق 23 يـــونـــيـــو
سـنة 1990 الـذي يحـدد هـيـاكل اإلدارة اHـركزيـة وأجـهـزتـها

qادتان 3 و7 منهHال سيما ا qفي الوزارات

- و�ــــقـــــتــــضى اHـــــرســــوم الـــــتــــنــــفـــــيــــذي رقم 03 - 01
اHـؤرخ في 2 ذي الـقــعــدة عـام 1423 اHـوافق 4 يــنـايــر ســنـة
2003  واHـــتــــضــــمن تــــنــــظــــيم اإلدارة اHــــركـــزيــــة في وزارة

qادة  11 منهHال سيـما ا qالتعـليم الـعالي والـبحث الـعلـمي
qتمّمHعدّل واHا

- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 08 - 251
اHـــؤرخ في أول شــعــبــان عــام 1429 اHــوافق 3 غــشت ســنــة
2008  الـذي يـحــدد مـهـام اHـديـريـة الـعـامـة لـلـبـحث الـعـلـمي

والـتــطـويــر الـتـكــنـولــوجي وتـنـظــيـمــهـاq ال سـيــمـا اHـادة 18
qمنه

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

qالعامّ للحكومة Wاألم Wتعي

- و�ـقـتـضى الـقـرار الـوزاريّ اHـشتـرك اHـؤرّخ فــي
4 شـعـبـان عــام 1424 الــمـــوافـــق 30 سـبــتـمـبـر سـنـة 2003
الــذي يــنــظم اإلدارة اHــركـزيــة في وزارة الــتــعــلــيم الــعـالي

qوالبحث العلمي في مكاتب

يقريقرّرون ما يأتي :رون ما يأتي :

اHـاداHـادّة األولى :ة األولى : تطـبـيـقـا ألحـكـام اHادة 18 من اHـرسوم
الـــتـــنـــفـــيـــذي رقم 08 - 251  اHـــؤرخ في أول شـــعـــبـــان عـــام
1429 اHــوافق 3 غــشت ســنــة 2008 واHــذكــور أعالهq يــهــدف

هذا الـقـرار إلى  تـنظـيم اHـديـريـة العـامـة لـلبـحث الـعـلمي
والتطوير التكنولوجي في مكاتب.

5 : : يـــســـتـــفـــيـــد اHـــوظـــفـــون اHـــعـــيـــنـــون بـــصـــفــة اHــاداHــادّة ة 
قـــانـــونـــيـــة في اHـــنـــصـب الـــعـــالي لـــرئـــيس فـــرع اخلـــدمـــات
qاجلـديدة Wاجلامـعـيـة والـذين ال يـسـتـوفون شـروط الـتـعـيـ
من الزيادة االستـداللية احملددة �وجب هـذا القرار ابتداء
من أول يـــنــايـــر ســنــة 2008 إلـى غــايـــة إنــهـــاء مــهـــامــهم في

اHنصب العالي اHشغول.

6 : : يـــســـتـــفـــيـــد اHـــوظـــفـــون اHـــعـــيـــنـــون بـــصـــفــة اHــاداHــادّة ة 
قـانــونـيــة في اHـنــاصب الــعـلـيــا اHـذكــورة في اHـادة 3 أعاله
والذين ال يستوفون شروط التعيW اجلديدةq من الزيادة
االسـتـداللـية احلـالـيـةq عـنـد تـاريخ صـدور هـذا الـقرارq إلى

غاية إنهاء مهامهم  في اHناصب العليا اHشغولة.

اHـاداHـادّة ة 7 : : يـجب أن تـكـون لـلـمـوظفـW الـذين يـعـيـنون
فـي اHــنـــاصب الـــعـــلـــيــاq رتـــبـــا تــوافـق اHــهـــام اHـــســـنــدة إلى

اHناصب العليا اHعنية.

8 : : يـــســـتـــفـــيـــد اHـــوظـــفـــون اHـــعـــيـــنـــون بـــصـــفــة اHــاداHــادّة ة 
قـانــونـيـة في اHــنـاصب الــعـلـيــا لـرئـيـس مـصـلــحـة ورئـيس
مــكــتـب ورئــيس قــسم مـــكــتــبــة اHــعـــهــد الــوطــني لـــلــتــعــلــيم
qدرسة العليا لألساتذةHالعالي وكذا رئيس قـسم مكتبة ا
من الزيـادة االسـتـدالليـة اHـسـتوى 5 الـرقم االسـتداللي 75
وذلـك ابـتــداء من أول يـنــايـر ســنـة 2008 إلى غــايــة صـدور

هذا القرار.

اHاداHادّة ة 9 : : تلغى جميع األحكام اخملالفة لهذا القرار.

اHـــــاداHـــــادّة ة 10  :  : يــــــنــــــشــــــر هــــــذا الـــــقــــــــرار فـي اجلــــــــريـــــدة
الـــرّســــمــــيّـــة لـــلـــجـــــمــــهـــوريّـــة اجلـــزائـــريّــــة الـــدّ�ـــقـــراطـــيّـــة

الشّعبيّة.

حـرّر بـاجلـزائـر في 19 شـعـبـان عـام 1430 اHـوافق 10
غشت سنة 2009.

وزير التعليم العاليوزير التعليم العالي
والبحث العلميوالبحث العلمي
رشيد حراوبيةرشيد حراوبية

وزير اHاليةوزير اHالية
كر© جوديكر© جودي
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3 - اHـديـريـة الـفـرعـيـة لـلــقـدرات الـعـلـمـيـة الـبـشـريـة - اHـديـريـة الـفـرعـيـة لـلــقـدرات الـعـلـمـيـة الـبـشـريـة
: ( 2 ) Wوتتكون من مكتب

qوارد البشريةHمكتب تنمية ا -

- مكتب التكوين اHتواصل والتنقل.

4 - اHديرية الـفرعية للمـوظفW والوسائل  - اHديرية الـفرعية للمـوظفW والوسائل وتتكون
من أربعة ( 4 ) مكاتب :

qWستخدمHمكتب تسيير ا -

qيزانية واحملاسبةHمكتب ا -

qمكتب الصفقات العمومية -

- مكتب الوسائل العامة.

4 : تـنـظم مديـريـة التـنـميـة واHـصالح الـعـلمـية اHاداHادّة ة 
والتقنيةq  كما يأتي :

1 - اHـديـريـة الـفــرعـيـة لـلــهـيـاكل األسـاســيـة  لـلـبـحث - اHـديـريـة الـفــرعـيـة لـلــهـيـاكل األسـاســيـة  لـلـبـحث
وتتكون من ثالثة ( 3 ) مكاتب :

- مـــكـــتب تـــطـــويـــر وتــخـــطـــيط الـــهـــيـــاكل األســـاســـيــة
qالقطاعات Wالقطاعية وما ب

- مـــــكــــتـب مـــــتــــابـــــعـــــة إجنــــاز الـــــهــــيـــــاكـل األســــاســـــيــــة
qالقطاعية

Wمــــكــــتب مــــتــــابــــعــــة الــــهــــيـــاكـل األســــاســــيــــة مــــا بـــ -
qالقطاعات

2 - اHــديـريــة الــفــرعــيــة لـلــتــجــهــيـزات   - اHــديـريــة الــفــرعــيــة لـلــتــجــهــيـزات  وتــتــكـون من
ثالثة ( 3 ) مكاتب :

qمكتب برمجة جتهيزات البحث -

qمكتب متابعة مالءمة جتهيزات البحث -

- مكتب جرد منشآت وجتهيزات البحث.

3 - اHـديـريـة الـفـرعـيـة لالسـتـغالل وصـيـانـة الـهـيـاكل - اHـديـريـة الـفـرعـيـة لالسـتـغالل وصـيـانـة الـهـيـاكل
: ( 2 ) Wاألساسية للبحث وجتهيزاته األساسية للبحث وجتهيزاته وتتكون من مكتب

- مـــكـــتب مــــتـــابـــعـــة اســـتـــغالل الــــهـــيـــاكل األســـاســـيـــة
qوالتجهيزات

- مكتب صيانة الهياكل األساسية والتجهيزات.

اHـاداHـادّة ة 2 : تـنــظم مـديــريـة بـرمــجـة الـبــحث والـتــقـيـيم
واالستشرافq كما يأتي :

1 - اHـديرية   - اHـديرية  الـفرعيـة الـفرعيـة لبرمـجة البحث لبرمـجة البحث وتـتكون من
: ( 2 ) Wمكتب

qمكتب البرامج الوطنية للبحث -
- مــكـتـب اHـشــاريع الــكــبــري وبـرامج الــبــحث فــيــمـا

بW القطاعات.

2 - اHــديــريــة الــفــرعــيـــة لــلــبــرامج الــدولــيــة لــلــبــحث - اHــديــريــة الــفــرعــيـــة لــلــبــرامج الــدولــيــة لــلــبــحث
: ( 2 ) Wوتتكون من مكتب

qمكتب البرامج الدولية للبحث -
- مكتب متابعة تمويل برامج البحث الدولية.

3 - اHـديـريـة الـفـرعـيـة لـلـتـقـيـيم والـتـحلـيل  - اHـديـريـة الـفـرعـيـة لـلـتـقـيـيم والـتـحلـيل وتـتـكون
من ثالثة ( 3 ) مكاتب :

qمكتب التقييم الدوري -
- مــكــتب الــتـقــيــيم بــالــتـنــســيق مع اجملــلس الــوطـني

qلتقييم البحث العلمي والتطوير التكنولوجي
- مكتب التحليل واالستغالل.

4 - اHـــديـــريـــة الــــفـــرعـــيـــة لـالســـتـــشـــراف واHــــتـــابـــعـــة - اHـــديـــريـــة الــــفـــرعـــيـــة لـالســـتـــشـــراف واHــــتـــابـــعـــة
: ( 2 ) Wاالستراتيجية االستراتيجية وتتكون من مكتب
qمكتب الدراسات االستشرافية -

- مـــكــــتب مـــتــــابـــعـــة شــــبـــكـــات الــــبـــحث فـي مـــيـــادين
التكنولوجيات.

اHــــاداHــــادّة ة 3 : تـــنــــظـم مـــديــــريــــة إدارة وتــــمـــويـل الـــبــــحث
العلمي والتطوير التكنولوجيq  كما يأتي :

1 - اHـديريـة الـفـرعـية لـتـمـويل الـبحث  - اHـديريـة الـفـرعـية لـتـمـويل الـبحث وتـتـكون من
ثالثة ( 3 ) مكاتب :

qمكتب ميزانية تسيير البحث -
qمكتب ميزانية التجهيز لهيئات البحث -

- مكتب اHتابعة والتحليل اHالي.

2 - اHديـريـة الـفرعـيـة لـتنـظـيم الـبحث  - اHديـريـة الـفرعـيـة لـتنـظـيم الـبحث وتـتـكون من
: ( 2 ) Wمكتب

qمكتب متابعة تنصيب كيانات البحث -
- مــــكـــــتب تـــــنــــظـــــيم ومــــتـــــابــــعـــــة دورات الــــهـــــيــــئــــات

االستشارية للبحث.
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 وزير اHالية وزير اHالية
كر© جوديكر© جودي

وزير التعليم العالي والبحثوزير التعليم العالي والبحث
العلميالعلمي

رشيد حراوبيةرشيد حراوبية

4 - اHــــــــديــــــــريـــــــة الــــــــفــــــــرعــــــــيــــــــة Hـــــــؤشــــــــرات الــــــــعــــــــلم - اHــــــــديــــــــريـــــــة الــــــــفــــــــرعــــــــيــــــــة Hـــــــؤشــــــــرات الــــــــعــــــــلم
: ( 2 ) Wوالتكنولوجيات واالبتكار والتكنولوجيات واالبتكار وتتكون من مكتب

- مــــكــــتـب الــــتــــحــــقــــيــــقــــات واHــــؤشــــرات الــــعــــلــــمــــيــــة
qوالتكنولوجية

- مكتب الدراسات اإلحصائية.

6 : تـــــــلــــــــغـى اHـــــــادة 4 مـن الـــــــقــــــــرار الـــــــوزاريّ اHــــــاداHــــــادّة ة 
اHــــشــــتــــرك اHــــؤرّخ في 4 شــــعــــبــــان عــــام 1424 اHــــوافق 30
ســبـــتــمــبــر ســنــة 2003  الــذي يــنــظـم اإلدارة اHــركــزيــة في

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في مكاتب.

اHـاداHـادّة ة 7 :  : يـنــشـر هـذا الــقـرار في اجلــريـدة الـرّســمـيّـة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـرّر بــاجلــزائـر في 13 رمــضــان عـام 1430 اHـوافق 3
سبتمبر سنة 2009.

4 - اHــديـــريــة الـــفـــرعــيـــة لإلعالم الـــعـــلــمي والـــتـــقــني - اHــديـــريــة الـــفـــرعــيـــة لإلعالم الـــعـــلــمي والـــتـــقــني
واالقــــتــــصـــادي واإلحــــصـــائــــيـــات واالقــــتــــصـــادي واإلحــــصـــائــــيـــات وتــــتـــكــــون من ثـالثـــة ( 3 )

مكاتب :
qمكتب اإلعالم العلمي والتقني واالقتصادي -

qمكتب اإلحصائيات -
- مكتب النشريات واجملالت والدوريات.

5 : تــــنــــظـم مــــديــــريـــــة الــــتـــــثــــمــــW واالبـــــتــــكــــار اHــــاداHــــادّة ة 
والتحويل التكنولوجيq  كما يأتي :

1 - اHـــديـــريـــة الـــفـــرعـــيــة لـــتـــثـــمـــW نـــتـــائج  الـــبـــحث - اHـــديـــريـــة الـــفـــرعـــيــة لـــتـــثـــمـــW نـــتـــائج  الـــبـــحث
: ( 2 ) Wوتتكون من مكتب

qمكتب نشر نتائج البحث -
- مكتب استغالل نتائج البحث.

2 - اHـــديــــريـــة الـــفــــرعـــيــــة لالبــــتـــكـــار  - اHـــديــــريـــة الـــفــــرعـــيــــة لالبــــتـــكـــار وتــــتـــــكــــون من
: ( 2 ) Wمكتب

- مـــــــكــــــتب الـــــــعالقــــــات مـع الــــــقــــــطــــــاع االجـــــــتــــــمــــــاعي
qواالقتصادي

- مكتب ترقية وتشجيع االبتكار.

3 - اHـــديــريـــة الـــفـــرعــيـــة لـــلـــتــحـــويل الـــتـــكـــنــولـــوجي - اHـــديــريـــة الـــفـــرعــيـــة لـــلـــتــحـــويل الـــتـــكـــنــولـــوجي
: ( 2 ) Wوالشراكة والشراكة وتتكون من مكتب

qمكتب دعم التحويل التكنولوجي -
- مكتب ترقية الشراكة.

9 ذو القعدة عام  ذو القعدة عام 1430 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 2862
28 أكتوبر سنة  أكتوبر سنة 2009 م م
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