
العدد العدد 02
السالسّنة الرابعة واألربعوننة الرابعة واألربعون

االشتراكاالشتراك
سنويسنويّ

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

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

اجلزائر
تونس
اHغرب
ليبيا

موريطانيا

بلدان خارج دول
اHغرب العربي

سنـةسنـة

1070,00 د.ج د.ج

2140,00 د.ج د.ج

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

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

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

سنـةسنـة

2675,00 د.ج د.ج

5350,00 د.ج د.ج

تزاد عليها
نفقات اإلرسال

األحد األحد 18  ذو احلج ذو احلجّة عام ة عام 1427 هـهـ
اHوافق اHوافق 7  يناير سنة  يناير سنة 2007 م م

اإلدارة والتّحرير
األمانة العاماألمانة العامّة للحكومةة للحكومة

WWW.JORADP.DZ

الطّبع واالشتراك
اHطبعة الراHطبعة الرّسميسمّية

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

021.65.64.63

الفاكس 021.54.35.12 
ح.ج.ب  50-3200  اجلزائر

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



اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 02 2
18 ذو احلج ذو احلجّة  عام ة  عام 1427 هـ هـ

7 يناير  سنة يناير  سنة 2007  م م

فهرسفهرس

مراسيم مراسيم تنظيميتنظيميّة
مرسـوم رئاسيّ رقم 06 - 444 مؤرّخ في 19  ذي القـعدة عام 1427 اHوافـق 10 ديـسمـبر سـنـة r2006 يـتضـمّن  تعيـW أعضاء
اللجنة الوطنية االستشارية لترقية حقوق اإلنسان وحمايتها.......................................................................

مرسوم رئاسيّ رقم 06 - 508 مؤرخ في 5 ذي احلجّة عام 1427 اHوافق 25  ديسمـبر سنة r2006 يتضـمّن حتويل اعتماد إلى
ميزانية تسيير وزارة الشؤون اخلارجية. ...................................................................................................

مرسوم رئاسيّ رقم 06 - 509 مؤرخ في 5 ذي احلجّة عام 1427 اHوافق 25  ديسمـبر سنة r2006 يتضـمّن حتويل اعتماد إلى
ميزانية تسيير وزارة الداخلية واجلماعات احملليّة........................................................................................

مرسوم رئاسيّ رقم 06 - 510 مؤرخ في 5 ذي احلجّة عام 1427 اHوافق 25  ديسمـبر سنة r2006 يتضـمّن حتويل اعتماد إلى
ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة....................................................................................................

مــرســوم رئــاسيّ رقم 06 - 511 مـــؤرخ في 5 ذي احلــجّــة عــام 1427 اHـــوافق 25  ديــســمــبــر ســنــة r2006 يــتــضــمّن إحــداث بــاب
وحتويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الداخلية واجلماعات احملليّة............................................................ 

مرسوم رئاسيّ رقم 06 - 512 مؤرخ في 5 ذي احلجّة عام 1427 اHوافق 25  ديسمـبر سنة r2006 يتضـمّن حتويل اعتماد إلى
ميزانية تسيير وزارة التربية الوطنية. ....................................................................................................

مــرســوم رئــاسيّ رقم 06 - 513 مـــؤرخ في 5 ذي احلــجّــة عــام 1427 اHـــوافق 25  ديــســمــبــر ســنــة r2006 يــتــضــمّن إحــداث بــاب
وحتويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة السكن والعمران..........................................................................

مـرســوم تــنــفــيـذيّ رقم 06 - 506 مـؤرخ في 5 ذي احلــجّــة عــام 1427 اHـوافق 25  ديـســمــبــر ســنـة r2006 يـعــدّل تــوزيع نــفــقـات
ميزانية الدولة للتجهيز لسنة r2006 حسب كل قطاع.....................................................................................

مـرسوم تـنـفـيذيّ رقم 06 - 507 مـؤرخ في 5 ذي احلـجّـة عـام 1427 اHـوافق 25  ديـسمـبـر سـنة r2006 يـتـضـمّن نـقل اعـتـماد في
ميزانية تسيير وزارة الشؤون الدينية واألوقاف.........................................................................................

مـرسوم تـنـفـيذيّ رقم 07 - 01 مـؤرخ في 17 ذي احلجّـة عام 1427 اHـوافق 6  يـنـاير سـنة r2007 يـتضـمّن حتـويل مـراكز إعالم
الشبيبة وتنشيطها إلى دواوين مؤسسات الشباب للوالية............................................................................

مـرسوم تـنـفـيذيّ رقم 07 - 02 مـؤرخ في 17 ذي احلـجّـة عـام 1427 اHـوافق 6  يـنـايـر سـنة r2007 يـتـضـمّن الـتصـريح بـاHـنـفـعة
العمومية لعملية تهيئة وترقية منطقة التوسع السياحي زموري غرب بوالية بومرداس...................................

مراسيم فرديمراسيم فرديّة
مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 6  ذي احلـجّـة عـام 1427 اHـوافـق 26  ديـسمـبـر سـنـة r2006 يـتضـمّن إنـهـاء مـهـامّ رئـيس أمن والية
تامنغست..............................................................................................................................................

مـرسـوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 6  ذي احلـجّـة عـام 1427 اHـوافـق 26  ديـسـمــبـر سـنــة r2006 يـتـضـمّن إنـهـاء مــهـامّ مـسـاعـد مـحـافظ
الدولة �جلس الدولة..............................................................................................................................

مـرسـوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 6  ذي احلـجّـة عـام 1427 اHـوافـق 26  ديـسـمـبـر سـنــة r2006 يـتضـمّن إنـهـاء مـهـامّ مـسـتـشـاري دولة
�جلس الدولة........................................................................................................................................

مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6  ذي احلجّة عام 1427 اHوافـق 26  ديسمبر سنـة r2006 يتضمّن إنهاء مهامّ قضـــاة.................

مــرسـوم رئــاسيّ مــؤرّخ في 6  ذي احلــجّــة عــام 1427 اHـوافـق 26  ديـســمــبــر ســنــة r2006 يــتــضـمّـن تـعــيــW مـديــرة االســتـغالل
والشبكات في اHديرية العامة للمواصالت السّلكية والالّسلكية الوطنيّة بوزارة الداخلية واجلماعات احمللّية........

مـرســـوم رئـاسيّ مــؤرّخ في 6  ذي احلجّـة عام 1427 اHوافـــق 26  ديـسمـبر سـنـة r2006 يتـضـــمّن تعـيW رئـيس أمــن والية
أم البواقي.............................................................................................................................................
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فهرس (تابع)فهرس (تابع)

مرسومـان رئاسيان مؤرخان في 6 ذي احلجة عام 1427 اHوافق 26 ديسمـبر سنة r2006 يتضمنـان تعيW أمناء عامW لدى
رؤساء الدوائر.........................................................................................................................................

مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 6  ذي احلـجّـة عـام 1427 اHـوافـق 26  ديـسمـبـر سـنـة r2006 يتـضـمّن تـعـيـW مديـرين لـلـمـؤسـسات
.................................................................................Wتوسطة والصناعة التقليدية في واليتHالصغيرة وا

قرارات8 مقرقرارات8 مقرّرات8 آراءرات8 آراء

وزارة العدلوزارة العدل

قـرار مؤرخ في 14 ذي احلجـة عام 1427 اHوافق 3 يـنـاير سـنة r2007 يـتضـمن تعـيW أعـضـاء مكـاتب التـصويت وكـتابـها في
...........................................................WنتخبHواليتي اجللفة وقسنطينة لتجديد نصف أعضاء مجلس األمة ا

وزارة التعليم العالي والبحث العلميوزارة التعليم العالي والبحث العلمي

قـرار وزاري مــشـتــرك مـؤرخ في 9  شــعـبــان عـام 1427 اHـوافق 2 سـبــتـمــبـر ســنـة r2006 يــتـضــمن الــتـنــظـيم الــداخـلي Hــركـز
البحث العلمي والتقني في علم اإلنسان االجتماعي والثقافي.........................................................................

قـرار وزاري مــشـتــرك مـؤرخ في 9  شــعـبــان عـام 1427 اHـوافق 2 سـبــتـمــبـر ســنـة r2006 يــتـضــمن الــتـنــظـيم الــداخـلي Hــركـز
البحث العلمي والتقني حول اHناطق القاحلة...............................................................................................

قــرار وزاري مـشـتـرك مـؤرخ في 9  شـعـبـان عـام 1427 اHـوافق 2  ســبـتـمــبـر سـنـة r2006 يـتــضـمن الــتـنـظــيم الـداخــلي Hـركـز
البحث العلمي والتقني لتطوير اللغة العربية.............................................................................................

قـرار وزاري مــشـتــرك مـؤرخ في 9  شــعـبــان عـام 1427 اHـوافق 2 سـبــتـمــبـر ســنـة r2006 يــتـضــمن الــتـنــظـيم الــداخـلي Hــركـز
البحث العلمي والتقني لالحلام واHراقبة.....................................................................................................

قـرار وزاري مــشـتــرك مـؤرخ في 9  شــعـبــان عـام 1427 اHـوافق 2 سـبــتـمــبـر ســنـة r2006 يــتـضــمن الــتـنــظـيم الــداخـلي Hــركـز
البحث في االقتصاد اHطبق من أجل التنمية................................................................................................

قـرار وزاري مــشـتــرك مـؤرخ في 9  شــعـبــان عـام 1427 اHـوافق 2 سـبــتـمــبـر ســنـة r2006 يــتـضــمن الــتـنــظـيم الــداخـلي Hــركـز
البحث في اإلعالم العلمي والتقني..............................................................................................................

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9  شعبان عام 1427 اHوافق 2 سبتمبر سنة r2006 يتضمن التنـظيم الداخلي Hركز تنمية
التكنولوجيات اHتطورة...........................................................................................................................

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9  شعبان عام 1427 اHوافق 2 سبتمبر سنة r2006 يتضمن التنـظيم الداخلي Hركز تنمية
الطاقات اHتجددة.....................................................................................................................................

قـرار وزاري مــشـتــرك مـؤرخ في 9  شــعـبــان عـام 1427 اHـوافق 2 سـبــتـمــبـر ســنـة r2006 يــتـضــمن الــتـنــظـيم الــداخـلي Hــركـز
البحث العلمي والتقني في التحاليل الفيزيائية والكيميائية........................................................................

إعالنات وبالغاتإعالنات وبالغات
بنك اجلزائربنك اجلزائر

الوضعيّة الشّهريّة في 31  مايو سنة 2006.............................................................................................................

الوضعيّة الشّهريّة في 30  يونيو سنة 2006...........................................................................................................

الوضعيّة الشّهريّة في 31  يوليو سنة 2006...........................................................................................................
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اجمللس األعلى للقضاء :اجمللس األعلى للقضاء :
- خالد الباي.

اجمللس اإلسالمي األعلى :اجمللس اإلسالمي األعلى :
- محفوظ سماتي.

احملافظة السامية لألمازيغية :احملافظة السامية لألمازيغية :
- شريف سوامي.

اجمللس الوطني االقتصادي واالجتماعي :اجمللس الوطني االقتصادي واالجتماعي :
- يوسف بغول.

2 - بـعـنـوان اHـنـظـمات الـوطـنـيـة واHـهـنـيـة واجملـتمع - بـعـنـوان اHـنـظـمات الـوطـنـيـة واHـهـنـيـة واجملـتمع
اHدني :اHدني :

اHنظمة اHنظمة الوطنية للمجاهدين :الوطنية للمجاهدين :
- السعيد مدور.

اHنظمات النقابية :اHنظمات النقابية :
rصالح جنوحات -

- صالح عجابي.
الهالل األحمر اجلزائري :الهالل األحمر اجلزائري :

- فوزي بن أشنهو.
: Wمجلس نقابة احملام: Wمجلس نقابة احملام

- بن علي بن منصور.
اجمللس الوطني ألخالقيات الطب :اجمللس الوطني ألخالقيات الطب :

- عبد الرحمان عيادي.
اجلــــمــــعــــيــــات ذات الــــطــــابع الــــوطــــنـي الــــتي يــــتــــصلاجلــــمــــعــــيــــات ذات الــــطــــابع الــــوطــــنـي الــــتي يــــتــــصل

موضوعها بحقوق اإلنسان :موضوعها بحقوق اإلنسان :
rنصيرة بلولة -
rكمال فياللي -

rمصطفى خياطي -
rعائشة جلوز رزيق -

rنورية حفصي -
rيسمينة طايا -

rعبد اجمليد زعالني -
rخلدون Wحس -

مــــــرسرســــوم رئوم رئــــــاسياسيّ رقم  رقم 06-444 م مــــؤرؤرّخ في خ في 19  ذي ال ذي الــــــقــــــعــــدةدة
r2006 ــــــــــوافـق وافـق 10 دي ديــــــــــــســــــــــمــــــــــــبــــــــــر سر ســــــــــــنـنـــــــــــة ةHا Hعــــــــــام ام 1427 ا
يــــــتــــــــضــــــمّـن  تن  تــــــعــــــيــــــــW أعW أعــــــضــــــــاء الاء الــــــلــــــــجــــــنــــــــة الة الــــــوطوطــــــــنــــــيــــــة

االستشارية لترقية حقوق اإلنسان وحمايتها.االستشارية لترقية حقوق اإلنسان وحمايتها.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

rإن رئيس اجلمهورية

- بــنـاء عـلى الــدسـتــورr ال سـيـمــا اHـادتـان 77-6 و125
r(الفقرة األولى ) منه

- و�ـقتـضى اHـرسوم الـرئاسي رقم 01 - 71 اHؤرّخ
في 30  ذي احلـــجـّـــة عــــام 1421 اHــــوافـق 22  مـــارس ســـنــــة
2001 واHــتــضـمن إحــداث الـلــجـنــة الــوطـنــيـة االســتـشــاريـة

rعدّلHا rلترقية حقوق اإلنسان وحمايتها

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اHاداHادّة األولى :ة األولى : تـتشكل اللـجنة الـوطنية االسـتشارية
لترقية حـقوق اإلنسان وحمايتها من األوانس والسيدات

والسادة :
رئيس اللجنة :رئيس اللجنة :

- مصطفى فاروق قسنطيني.

األعضاء األعضاء :
1 - بعنوان اHؤسسات العمومية : - بعنوان اHؤسسات العمومية :

رئاسة اجلمهورية :رئاسة اجلمهورية :
rمحمد علي بوغازي -

rلويزة شعالل -
rهواري خشعي -

- علي دريس.

مجلس مجلس األمة :األمة :
rمحمد بن جاديدي -

- مسعود عميار.

اجمللس اجمللس الشعبي الوطني :الشعبي الوطني :
rبن حليمة بوطويقة -

- العياشي دعدوعة.

مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة
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rسليمة طيبي العربي -
rباية زيتون -

rفتيحة بالطاهر -
rزكية عميمور -

rخلضر عبد الوهاب بويوسف -
rبن علي بقاجة -

rولودة طاريHا rفتيحة بغدادي -
- عتيقة معامري.

3 - بعنوان الوزارات : - بعنوان الوزارات :
وزارة الدفاع الوطني :وزارة الدفاع الوطني :

- أحمد زروق.
وزارة العدل :وزارة العدل :

- سيد أحمد حامد عبد الوهاب.
وزارة الداخلية واجلماعات احمللية :وزارة الداخلية واجلماعات احمللية :

- سفيان عبد اللطيف عبد الرحماني.
وزارة الشؤون اخلارجية :وزارة الشؤون اخلارجية :

- فريدة عيواز.
وزارة التربية الوطنية :وزارة التربية الوطنية :

- ليلى بومغارr اHولودة حساس.
الوزارة اHكلفة بالشباب :الوزارة اHكلفة بالشباب :

- هجيرة سيد.
الوزارة اHكلفة بالصحة :الوزارة اHكلفة بالصحة :

- كر�ة كر�.
وزارة الثقافة :وزارة الثقافة :

- فتيحة عاقب.
الوزارة اHكلفة باحلماية اجلتماعية :الوزارة اHكلفة باحلماية اجلتماعية :

- رابح خنيش.
الوزارة اHكلفة بالتضامن الوطني :الوزارة اHكلفة بالتضامن الوطني :

- جمال الدين طييبة.

اHـاداHـادّة ة 2 : : يـنشـر هـذا اHـرسـوم في اجلريـدة الـرسـمـية
للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.

حـرر بــاجلــزائـر في 19 ذي الـقــعـدة عـام 1427 اHـوافق
10 ديسمبر سنة 2006.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة

مــــــــرسرســــــوم رئوم رئــــــــاسياسيّ رقم  رقم 06 -  - 508 م مــــــــؤرخ في ؤرخ في 5 ذي احل ذي احلــــــجّــــــة
عامعام 1427 اHوافق  اHوافق 25  ديس  ديسـمبمبـر سنة ر سنة r2006 يr يـتضمتضمّن
حتــــــــويويـل اعل اعــــــــتــــــــمــــــــاد إلاد إلـى مى مــــــــيــــــــزانزانــــــــيــــــــة تة تــــــــســــــــيــــــــيــــــــر وزارةر وزارة

الشؤون اخلارجية.الشؤون اخلارجية. 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 rإن رئيس اجلمهورية

rاليةHبناء على تقرير  وزير ا  -

-  وبــنـــاء عــلى الـــدّســتـــورr ال ســيّـــمــا اHـــادّتــان 77- 6
rو125 ( الفقرة األولى) منه

- و�ـــــقـــــتــــضـى الـــــقــــانـــــون رقم 84 -17 اHـــــؤرّخ في 8
شـــوّال عــام 1404 اHــوافق 7 يــولـــيــو ســـنــة 1984 واHـــتـــعــلّق

r تمّمHعدّل واHا rاليةHا Wبقوان

- و�قـتـضى األمر رقم 06-04 اHؤرخ في 19 جـمادى
الثـانية عام 1427 اHوافق 15 يولـيو سنة 2006 واHـتضمن

r2006 الية التكميلي لسنةHقانون ا

- و�ـــــقـــــتـــــضى اHـــــرســـــوم الـــــرئـــــاسي اHـــــؤرخ في 17
شـــــعــــبـــــان عــــام 1427 اHــــوافق 10 ســــبـــــتــــمــــبـــــر ســــنــــة 2006
واHـــتــــضــــمن تــــوزيع االعــــتــــمـــادات اخملــــصــــصــــة Hـــيــــزانــــيـــة
التكاليف اHشـتركة من ميزانية التسيير �وجب قانون

r2006 الية التكميلي لسنةHا

- و�ـقتـضى اHـرسوم الـرئاسي رقـم 06-307 اHؤرّخ
في 17 شـعـبـان عـام 1427 اHـوافق 10 سـبـتـمـبـر سـنة 2006
rــتـضـمن تــوزيع االعـتـمــادات اخملـصـصـة لــوزيـر الـدولـةHوا
وزيـر الـشـؤون اخلـارجـيـة من مـيـزانـيـة الـتـسـيـير �ـوجب

r2006 الية التكميلي لسنةHقانون ا

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي : 

اHـــــاداHـــــادّة األولى :ة األولى :  يــــلــــغـى من مــــيــــزانـــيــــة ســـــنــــة 2006
اعـتــمــاد قـــدره أربـعـة وثالثــون مـلـيــونـا وأربـعـــون ألف
ديـنـار (34.040.000 دج) مـقــــيّـد فـي مــيـزانــيــة الــتـكــالـيف
اHــشــتــركـــة وفي الــبــاب رقم 37-91 "نـــفــقــات مــحـــتــمــلــة -

احتياطي مجمّع".

اHـاداHـادّة ة 2 : :  يـــخــصص Hــيـزانـيـــة ســنـة 2006 اعـــتــمــاد
قـــدره أربعــة وثـالثــون مليــونـا وأربعــون ألـف دينــار
(34.040.000 دج)  يـقـــيّـــد فـي مــيـزانــيــة تــسـيــيـــر  وزارة
الــــشـــؤون اخلــــارجـــيــــة وفي الــــبـــاب رقم 42-03 "الـــتـــعـــاون

الدولي".
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3 :  يكـلّف وزيـر اHالـيـة ووزير الـدولـةr وزير اHـاداHـادّة ة 
الشؤون اخلارجيةr كلّ فـيما يخصّهr بتنفيذ هذا اHرسوم
الــــذي يـــنــــشــــر  في اجلـــريــــدة الــــرّســـمــــيّــــة لــــلـــجــــمـــهــــوريّــــة

اجلزائريّـة الدّ�قراطيّـة الشّعبيّـة .

حرّر بـاجلـزائر في 5 ذي احلـجّـة عام 1427 اHـوافق 25
ديسمبر سنة 2006.      

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــــــــرسرســــــوم رئوم رئــــــــاسياسيّ رقم  رقم 06 -  - 509 م مــــــــؤرخ في ؤرخ في 5 ذي احل ذي احلــــــجّــــــة
عامعام 1427 اHوافق  اHوافق 25  ديس  ديسـمبمبـر سنة ر سنة r2006 يr يـتضمتضمّن
حتــــــــويويـل اعل اعــــــــتــــــــمــــــــاد إلاد إلـى مى مــــــــيــــــــزانزانــــــــيــــــــة تة تــــــــســــــــيــــــــيــــــــر وزارةر وزارة

الداخلية واجلماعات احملليالداخلية واجلماعات احملليّة.ة. 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 rإن رئيس اجلمهورية

rاليةHبناء على تقرير  وزير ا  -

-  وبــنـــاء عــلى الـــدّســتـــورr ال ســيّـــمــا اHـــادّتــان 77- 6
rو125 ( الفقرة األولى) منه

- و�ـــــقـــــتــــضـى الـــــقــــانـــــون رقم 84 -17 اHـــــؤرّخ في 8
شـــوّال عــام 1404 اHــوافق 7 يــولـــيــو ســـنــة 1984 واHـــتـــعــلّق

r تمّمHعدّل واHا rاليةHا Wبقوان

- و�قـتـضى األمر رقم 06-04 اHؤرخ في 19 جـمادى
الثـانية عام 1427 اHوافق 15 يولـيو سنة 2006 واHـتضمن

r2006 الية التكميلي لسنةHقانون ا

- و�ـــــقـــــتـــــضى اHـــــرســـــوم الـــــرئـــــاسي اHـــــؤرخ في 17
شـــــعــــبـــــان عــــام 1427 اHــــوافق 10 ســــبـــــتــــمــــبـــــر ســــنــــة 2006
واHـــتــــضــــمن تــــوزيع االعــــتــــمـــادات اخملــــصــــصــــة Hـــيــــزانــــيـــة
التكاليف اHشـتركة من ميزانية التسيير �وجب قانون

r2006 الية التكميلي لسنةHا

- و�قتـضى اHرسوم التنفيذي رقـم 06-309 اHؤرّخ
في 17 شـعـبـان عـام 1427 اHـوافق 10 سـبـتـمـبـر سـنة 2006
rــتـضـمن تــوزيع االعـتـمــادات اخملـصـصـة لــوزيـر الـدولـةHوا
وزيـر الداخلـية واجلـماعات احملـليـة من ميـزانية الـتسـيير

r2006 الية التكميلي لسنةHوجب قانون ا�

يرسم ما يأتي : يرسم ما يأتي : 

اHـــــاداHـــــادّة األولى :ة األولى :  يــــلــــغـى من مــــيــــزانـــيــــة ســـــنــــة 2006
اعـتـمــاد قـدره ستـة ماليW وتـسعـمائـة وسبـعة وخـمسون

ألـف ديــــــنـــــار (6.957.000 دج) مــــــقــــــــيّـــــــد فـي مـــــــيــــــزانــــــيـــــــة
الـــتــكـــالــيـف اHــشـــتــركـــة وفي الـــبــاب رقم 37-91 "نـــفـــقــات

محتملة - احتياطي مجمّع".

اHـاداHـادّة ة 2 : :  يـــخــصص Hــيـزانـيـــة ســنـة 2006 اعـــتــمــاد
قــــدره سـتــة ماليـW وتــسـعـمــائـة وسـبــعـة وخــمـسـون ألف
ديــنــار (6.957.000 دج)  يــقــــيّــــد فـي مـــيــزانـــيـــة تــســـيــيــــر
وزارة الـــداخـــلــيـــــة واجلـــمــاعـــــات احملـــلــيـــةr الـــفـــرع األول -
اإلدارة العـامة وفي الـباب رقم 37-05 "اإلدارة اHـركزية -

االنتخابات". 
3 :  يكـلّف وزيـر اHالـيـة ووزير الـدولـةr وزير اHـاداHـادّة ة 
الداخلية واجلماعات احملليةr كلّ فيما يخصّهr بتنفيذ هذا
اHـرسـوم الذي يـنشـر في اجلـريدة الـرّسـميّــة للـجـمهـوريّـة

اجلزائريّـة الدّ�قراطيّـة الشّعبيّـة .

حرّر بـاجلـزائر في 5 ذي احلـجّـة عام 1427 اHـوافق 25
ديسمبر سنة 2006.      

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــــــــرسرســــــوم رئوم رئــــــــاسياسيّ رقم  رقم 06 -  - 510 م مــــــــؤرخ في ؤرخ في 5 ذي احل ذي احلــــــجّــــــة
عامعام 1427 اHوافق  اHوافق 25  ديس  ديسـمبمبـر سنة ر سنة r2006 يr يـتضمتضمّن
حتــــــــويويـل اعل اعــــــــتــــــــمــــــــاد إلاد إلـى مى مــــــــيــــــــزانزانــــــــيــــــــة تة تــــــــســــــــيــــــــيــــــــر وزارةر وزارة

الشباب والرياضة.الشباب والرياضة. 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 rإن رئيس اجلمهورية
rاليةHبناء على تقرير  وزير ا  -

-  وبــنـــاء عــلى الـــدّســتـــورr ال ســيّـــمــا اHـــادّتــان 77- 6
rو125 ( الفقرة األولى) منه

- و�ـــــقـــــتــــضـى الـــــقــــانـــــون رقم 84 -17 اHـــــؤرّخ في 8
شـــوّال عــام 1404 اHــوافق 7 يــولـــيــو ســـنــة 1984 واHـــتـــعــلّق

r تمّمHعدّل واHا rاليةHا Wبقوان
- و�ـقــتـضـى الـقــانـون رقم 05-16 اHـؤرخ في 29 ذي
الـــــقـــــعـــــدة عـــــام 1426 اHـــــوافق 31 ديــــــســـــمـــــبــــــر ســـــنـــــة 2005

r2006 الية لسنةHتضمن قانون اHوا
- و�قـتـضى األمر رقم 06-04 اHؤرخ في 19 جـمادى
الثـانية عام 1427 اHوافق 15 يولـيو سنة 2006 واHـتضمن

r2006 الية التكميلي لسنةHقانون ا
- و�ـــــقـــــتـــــضى اHـــــرســـــوم الـــــرئـــــاسي اHـــــؤرخ في 17
شـــــعــــبـــــان عــــام 1427 اHــــوافق 10 ســــبـــــتــــمــــبـــــر ســــنــــة 2006
واHـــتــــضــــمن تــــوزيع االعــــتــــمـــادات اخملــــصــــصــــة Hـــيــــزانــــيـــة
التكاليف اHشـتركة من ميزانية التسيير �وجب قانون

r2006 الية التكميلي لسنةHا
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- و�قـتـضى اHرسـوم الـتنـفـيذي رقـم 06-53 اHـؤرّخ
في 25 ذي احلــجــة عـام 1426 اHـوافق 25 يــنــايــر ســنـة 2006
واHـتـضمـن توزيع االعـتـمـادات اخملـصـصة لـوزيـر الـشـباب
والـريـاضـة من مـيـزانـيـة الـتـسـيـيـر �ـوجـب قـانـون اHـالـية

r2006 لسنة

يرسم ما يأتي : يرسم ما يأتي : 

اHـــاداHـــادّة األولى :ة األولى :  يـــلـــــغى من مـــيـــزانـــيـــة ســــنــــــة 2006
اعــتـــمــــــاد قـــــــدره اثـــنــان وعــشــرون مــلــيــونــا وســتــمــائــة
وثالثة وسبعون ألف دينار (22.673.000 دج) مقــيّـــد فـي
مــيــزانــيــة الــتــكــالـيـف اHـشــتــركــة وفي الــبـاب رقم 91-37

"نفقات محتملة - احتياطي مجمّع".

اHـاداHـادّة ة 2 : :  يـــخــصص Hــيـزانـيـــة ســنـة 2006 اعـــتــمــاد
قـــدره اثنان وعشرون مليونا وستمائة وثالثة وسبعون
ألف دينار (22.673.000 دج)  يقـيّــد فـي ميزانيـة تسيير
وزارة الــــــشــــــبـــــاب والــــــريــــــاضــــــة وفي الــــــبــــــاب رقم 22-37
"اإلدارة اHـــــركـــــزيــــة - اHـــــقــــابـالت الــــدولـــــيــــة لـــــلــــشـــــبــــيـــــبــــة

والرياضة".

اHـــاداHـــادّة ة 3 : يــكـــلّف وزيـــر اHـــالـــيــــة ووزيــــر الـــشـــبـــاب
والــريــاضــةr كلّ فــيـمــــا يـخـــصّـهr بــتـنـــفـيــذ هــذا اHــرســوم
الــــذي يـــــنــــشــــر في اجلـــريـــدة الـــرّســــمـــيّــــة لـــلـــجـــمـــهـــوريّــــة

اجلزائريّـة الدّ�قراطيّـة الشّعبيّـة.

حرّر بـاجلـزائر في 5 ذي احلـجّـة عام 1427 اHـوافق 25
ديسمبر سنة 2006.      

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــــــــرسرســــــوم رئوم رئــــــــاسياسيّ رقم  رقم 06 -  - 511 م مــــــــؤرخ في ؤرخ في 5 ذي احل ذي احلــــــجّــــــة
عامعام 1427 اHوافق  اHوافق 25  ديس  ديسـمبمبـر سنة ر سنة r2006 يr يـتضمتضمّن
إحداث بإحداث بـاب وحتاب وحتـويل اعويل اعـتمتمـاد إلى ماد إلى مـيزانيزانـيـة تسة تسـيـيرير

وزارة الداخلية واجلماعات احملليوزارة الداخلية واجلماعات احملليّة.ة. 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 rإن رئيس اجلمهورية

rاليةHبناء على تقرير  وزير ا  -

-  وبــنـــاء عــلى الـــدّســتـــورr ال ســيّـــمــا اHـــادّتــان 77- 6
rو125 ( الفقرة األولى) منه

- و�ـــــقـــــتــــضـى الـــــقــــانـــــون رقم 84 -17 اHـــــؤرّخ في 8
شـــوّال عــام 1404 اHــوافق 7 يــولـــيــو ســـنــة 1984 واHـــتـــعــلّق

r تمّمHعدّل واHا rاليةHا Wبقوان

- و�قـتـضى األمر رقم 06-04 اHؤرخ في 19 جـمادى
الثـانية عام 1427 اHوافق 15 يولـيو سنة 2006 واHـتضمن

r2006 الية التكميلي لسنةHقانون ا

- و�ـــــقـــــتـــــضى اHـــــرســـــوم الـــــرئـــــاسي اHـــــؤرخ في 17
شـــــعــــبـــــان عــــام 1427 اHــــوافق 10 ســــبـــــتــــمــــبـــــر ســــنــــة 2006
واHـــتــــضــــمن تــــوزيع االعــــتــــمـــادات اخملــــصــــصــــة Hـــيــــزانــــيـــة
التكاليف اHشـتركة من ميزانية التسيير �وجب قانون

r2006 الية التكميلي لسنةHا

- و�قتـضى اHرسوم التنفيذي رقـم 06-309 اHؤرّخ
في 17 شـعـبـان عـام 1427 اHـوافق 10 سـبـتـمـبـر سـنة 2006
rــتـضـمن تــوزيع االعـتـمــادات اخملـصـصـة لــوزيـر الـدولـةHوا
وزيـر الداخلـية واجلـماعات احملـليـة من ميـزانية الـتسـيير

r2006 اليــة التكميلـي لسنةHوجب قانون ا�

يرسم ما يأتي : يرسم ما يأتي : 

اHــاداHــادّة األولى :ة األولى : يـحــدث في جـدول مــيـزانــيـة تــسـيــيـر
وزارة الـداخليـة واجلماعـات احملليـةr الفرع األول - اإلدارة
الـعـامـةr بـاب رقمه 44-03 وعـنـوانه "مـسـاهـمـة في اHـركـز

الوطني للدراسات والتحليل ألجل السكان والتنمية".

اHــــــاداHــــــادّة ة 2 : : يـــــلــــــــغــى مـن مـــــيـــــزانـــــيــــــة ســـــــــنـــــة 2006
اعـتـــمـــاد قــــدره عـشــرون مـلــيـون ديــنـار (20.000.000 دج)
مـقيّــد في ميـزانيـة التـكاليف اHشتـركة وفي الباب رقم

37-91 "نفقات محتملة - احتياطي مجمّع".

اHـاداHـادّة ة 3 : : يــخـــصص Hــيــزانـيـــة ســـنـة 2006 اعـــتـــمــاد
قـــــدره عــشــرون مــلــيــون ديــنــار (20.000.000 دج) يــقـــــيّــد
rفـي ميزانيـة تسيير  وزارة الداخلية واجلماعات احمللية
الـــــفــــرع األول - اإلدارة الـــــعــــامـــــة وفي الـــــبــــاب رقم 03-44
"مـساهـمة في اHـركز الـوطـني للـدراسات والـتحـليل ألجل

السكان والتنمية".

rــالــيــــة  ووزيــــر الــدولـةH4 : يــكـلّـــف وزيـــر ا اHــاداHــادّة ة 
rكـل فــيــمــا يــخــصه rوزيــر الــداخــلــيــة واجلـــمــاعــات احملــلــيــة
بــــتــــنــــفــــيـــــذ هـــذا اHــــرســــــوم الـــــذي يــــنــــشــــــر فـي اجلــــريـــدة
الـــرّســـمــــيّــــة لـــلـــجـــمــــهـــوريّــــة اجلـــزائـــريّــــة الـــدّ�ـــقـــراطـــيّــــة

الشّعبيّـة.

حرّر بـاجلـزائر في 5 ذي احلـجّـة عام 1427 اHـوافق 25
ديسمبر سنة 2006.      

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة
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مــــــــرسرســــــوم رئوم رئــــــــاسياسيّ رقم  رقم 06 -  - 512 م مــــــــؤرخ في ؤرخ في 5 ذي احل ذي احلــــــجّــــــة
عامعام 1427 اHوافق  اHوافق 25  ديس  ديسـمبمبـر سنة ر سنة r2006 يr يـتضمتضمّن
حتــــــــويويـل اعل اعــــــــتــــــــمــــــــاد إلاد إلـى مى مــــــــيــــــــزانزانــــــــيــــــــة تة تــــــــســــــــيــــــــيــــــــر وزارةر وزارة

التربية الوطنية.التربية الوطنية. 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 rإن رئيس اجلمهورية

rاليةHبناء على تقرير  وزير ا  -

-  وبــنـــاء عــلى الـــدّســتـــورr ال ســيّـــمــا اHـــادّتــان 77- 6
rو125 ( الفقرة األولى) منه

- و�ـــــقـــــتــــضـى الـــــقــــانـــــون رقم 84 -17 اHـــــؤرّخ في 8
شـــوّال عــام 1404 اHــوافق 7 يــولـــيــو ســـنــة 1984 واHـــتـــعــلّق

r تمّمHعدّل واHا rاليةHا Wبقوان

- و�قـتـضى األمر رقم 06-04 اHؤرخ في 19 جـمادى
الثـانية عام 1427 اHوافق 15 يولـيو سنة 2006 واHـتضمن

r2006 الية التكميلي لسنةHقانون ا

- و�ـــــقـــــتـــــضى اHـــــرســـــوم الـــــرئـــــاسي اHـــــؤرخ في 17
شـــــعــــبـــــان عــــام 1427 اHــــوافق 10 ســــبـــــتــــمــــبـــــر ســــنــــة 2006
واHـــتــــضــــمن تــــوزيع االعــــتــــمـــادات اخملــــصــــصــــة Hـــيــــزانــــيـــة
التكاليف اHشـتركة من ميزانية التسيير �وجب قانون

r2006 الية التكميلي لسنةHا

- و�قتـضى اHرسوم التـنفيذي رقـم 06-313 اHؤرّخ
في 17 شعـبـان عام 1427 اHـوافق 10  سـبـتمـبـر سـنة 2006
واHـتـضـمن تـوزيع االعـتـمـادات اخملـصـصـة لـوزيـر الـتـربـية
الـوطــنـيـة من مـيـزانـيــة الـتـسـيـيـر  �ــوجب قـانـون اHـالـيـة

r2006 التكميلي لسنة

 يرسم  ما يأتي : يرسم  ما يأتي : 

اHـــــاداHـــــادّة األولى :ة األولى : يــــلـــــغــى من مــــيــــزانــــيــــة ســــــنـــة 2006
اعــتــــمــــاد قـــــدره ســتـــون مــلـــيــون ديـــنــار (60.000.000 دج)
مقـيّــد في ميـزانيـة الـتكاليـف اHشتركـة وفي الباب رقم

37-91 "نفقات محتملة - احتياطي مجمّع".

 اHــاداHــادّة ة 2 : : يـخـصـص Hـيـزانيــة ســنـة 2006 اعــتــمــاد
قــدره ستــون مليــون دينار (60.000.000 دج)  يـقــيّـد فـي
مـــيــزانـــيــــة  تـــســـيــيـــر  وزارة الـــتـــربــيـــة الـــوطـــنــيـــة وفـــي

البابW اHبينW في اجلدول اHلحق بهذا اHرسوم.

اHـاداHـادّة ة 3 :  : يـكــلّــف وزيــر اHـالـيــة  ووزيـــر الـتربـيـة
الـوطنـيـةr كـل فيـمـا يـخصـهr بـتنـفيــذ هـذا اHـرسوم الذي
يـنــشــر في اجلــريـدة الــرّســمـيّـــة لـلــجـمــهـوريّـــة اجلـزائــريّــة

الدّ�قراطيّـة الشّعبيّـة .

حـرّر بـاجلـزائـر في 5 ذي احلـجّـة عام 1427 اHـوافق 25
ديسمبر سنة 2006.      

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة

11 -  34

14 -  34

وزارة التربية الوطنيةوزارة التربية الوطنية
الفرع األولالفرع األول
فرع وحيدفرع وحيد

الفرع اجلزئي الثانيالفرع اجلزئي الثاني
اHصالح الالمركزية التابعة للدولةاHصالح الالمركزية التابعة للدولة

العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اHصالحوسائل اHصالح
القسم الرابعالقسم الرابع

األدوات وتسيير اHصالحاألدوات وتسيير اHصالح
اHصالح الالمركزية التابعة للدولة - تسديد النفقات.......................
اHصالح الالمركزية التابعة للدولة - التكاليف اHلحقة....................

مجموع القسم الرابع
مجموع العنوان الثالث
مجموع الفرع اجلزئي الثاني
مجموع الفرع األول
مجموع االعتمادات اخملصصةمجموع االعتمادات اخملصصة

30.000.000

30.000.000

60.000.000

60.000.000

60.000.000

60.000.000

60.000.000

اجلدول اHلحقاجلدول اHلحق

االعتمادات اخملصصة (دج)االعتمادات اخملصصة (دج) العناوينالعناوينرقم األبوابرقم األبواب



9اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 02
18 ذو احلج ذو احلجّة عام ة عام 1427 هـ هـ

7 يناير  سنة يناير  سنة 2007  م م

مــــــــرسرســــــوم رئوم رئــــــــاسياسيّ رقم  رقم 06 -  - 513 م مــــــــؤرخ في ؤرخ في 5 ذي احل ذي احلــــــجّــــــة
عامعام 1427 اHوافق  اHوافق 25  ديس  ديسـمبمبـر سنة ر سنة r2006 يr يـتضمتضمّن
إحداث بإحداث بـاب وحتاب وحتـويل اعويل اعـتمتمـاد إلى ماد إلى مـيزانيزانـيـة تسة تسـيـيرير

وزارة السكن والعمران.وزارة السكن والعمران. 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 rإن رئيس اجلمهورية

rاليةHبناء على تقرير  وزير ا  -

-  وبــنـــاء عــلى الـــدّســتـــورr ال ســيّـــمــا اHـــادّتــان 77- 6
rو125 ( الفقرة األولى) منه

- و�ـــــقـــــتــــضـى الـــــقــــانـــــون رقم 84 -17 اHـــــؤرّخ في 8
شـــوّال عــام 1404 اHــوافق 7 يــولـــيــو ســـنــة 1984 واHـــتـــعــلّق

r تمّمHعدّل واHا rاليةHا Wبقوان

- و�قـتـضى األمر رقم 06-04 اHؤرخ في 19 جـمادى
الثـانية عام 1427 اHوافق 15 يولـيو سنة 2006 واHـتضمن

r2006 الية التكميلي لسنةHقانون ا

- و�ـــــقـــــتـــــضى اHـــــرســـــوم الـــــرئـــــاسي اHـــــؤرخ في 17
شـــــعــــبـــــان عــــام 1427 اHــــوافق 10 ســــبـــــتــــمــــبـــــر ســــنــــة 2006
واHـــتــــضــــمن تــــوزيع االعــــتــــمـــادات اخملــــصــــصــــة Hـــيــــزانــــيـــة
التكاليف اHشـتركة من ميزانية التسيير �وجب قانون

r2006 الية التكميلي لسنةHا

- و�قتـضى اHرسوم التنفيذي رقـم 06-317 اHؤرّخ
في 17 شـعـبـان عـام 1427 اHـوافق 10 سـبـتـمـبـر سـنة 2006
واHـتــضـمن تــوزيع االعـتــمـادات اخملــصـصــة لـوزيـر الــسـكن
والـعمـران من ميزانـية الـتسـييـر  �وجب قـانون اHـاليــة

r2006 التكميلـي لسنة

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي : 

اHــــــاداHــــــادّة األولى :ة األولى : يــــــحــــــــدث فــي جــــــــدول مـــــيــــــزانـــــيـــــة
تسـييــر وزارة السـكـن والعـمـرانr الـفـرع األول - الـفـرع
اجلـــــــزئــي األولr بـــــــاب رقـــــــمه 35-02  وعــــــنـــــــوانـه "اإلدارة
اHـركــزيـــة - صـيـانــة وتـرمـيـم اHــسـاكن اجلـاهــــزة اHـنـجـزة
بـــعـــد زلـــزال 21  مـــايــــو ســـنـــة 2003 عــــلى مــــســـتــــوى واليـــة

اجلزائر".

اHــــــاداHــــــادّة ة 2 : : يـــــلــــــــغــى مـن مـــــيـــــزانـــــيــــــة ســـــــــنـــــة 2006
اعـتـمـــاد قــدره واحد وأربـعون مـليـونا وسـتمـائة وتـسعة

عــشــر ألف ديــنــار (41.619.000 دج) مــقـيّــــد فـي مــيــزانــيــة
الـــتــكـــالــيـف اHــشـــتــركـــة وفي الـــبــاب رقم 37-91 "نـــفـــقــات

محتملة - احتياطي مجمّع".

اHـاداHـادّة ة 3 : : يــخـــصص Hــيــزانـيـــة ســـنـة 2006 اعـــتـــمــاد
قــــدره واحـد  وأربـعــون مـلـيـونـا وســتـمـائـة وتــسـعـة عـشـر
ألف دينار (41.619.000 دج) يقـــيّـد فـي مـيزانيـة تسيير
 وزارة الــــــســــــــكـن والــــــعــــــمـــــــران وفي الـــــــبــــــاب رقم 02-35
"اإلدارة اHـــركــــزيــة - صـــيــانـــة وتــرمــيـم اHــســاكـن اجلــاهــزة
اHــنــجــزة بــعــد زلـزال 21  مــايــو ســنــة 2003 عــلى مــســتــوى

والية اجلزائر".

اHـــاداHـــادّة ة 4 : يـــكـــلّــف وزيــــر اHـــالـــيـــة  ووزيـــــر الـــســـكن
والـعــمـــرانr كـل فــيـمــــا يـخــصـهr بـتــنـفــيــذ هـــذا اHـرســوم
الـــــذي يـــنـــشـــــر في اجلـــريــــدة الـــرّســـمـــيّـــــة لـــلـــجــــمـــهـــوريّــــة

اجلزائريّـة الدّ�قراطيّـة الشّعبيّـة .

حرّر بـاجلـزائر في 5 ذي احلـجّـة عام 1427 اHـوافق 25
ديسمبر سنة 2006.      

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــــرسرســــوم توم تــــنــــفــــيــــذيذيّ رقم  رقم 06 -  - 506 م مــــؤرخ في ؤرخ في 5 ذي احل ذي احلــــجّــــة
عـامام 1427 اH اHــــوافق وافق 25  دي  ديــــســــمــــبــــر سر ســــنــــة ة r2006 يr يــــعــــدّل
تـوزيوزيـع نع نـفــــقـات مات مــــيــــزانزانـيــــة الة الـدولدولــــة لة لــــلـتــــجـهــــيــــز لز لـســــنـة

r2006 حسب كل قطاع.r حسب كل قطاع. 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 rإن رئيس احلكومة

rاليةHبناء على تقرير وزير ا  -
-  وبـــنــاء عــلى الـــدّســتــورr الســيّـــمــا  اHــادّتــان 85 - 4

rو125 ( الفقرة 2) منـه
-  و�ــــقـــــتــــضى الــــقــــانــــون رقم 84 -17 اHــــؤرّخ في 8
شــوّال عــام 1404 اHــوافق 7 يـــولــيــو ســنــة 1984 واHــتــعــلّـق

 rتمّمHعدّل واHا rاليةHا Wبقوان
- و�قـتـضى األمر رقم 06-04 اHؤرخ في 19 جـمادى
الثـانية عام 1427 اHوافق 15 يولـيو سنة 2006 واHـتضمن

r2006 الية التكميلي لسنةHقانون ا
- و�ــــقــــتــــضى اHــــرســــوم الــــتــــنـــفــــيـــــذي رقـم 227-98
اHــــؤرّخ في 19 ربـــيع األوّل عـــام 1419 اHــــوافق 13 يـــولـــيـــو
سـنـة 1998 واHــتـعــلّق بـنــفـقــات الـدولــة  لـلــتـجــهـيــزr اHـعـدّل

rتممHوا
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يرسم  ما يأتي :يرسم  ما يأتي :

اHــــاداHــــادّة األولى :ة األولى :  يــــلـــــغــى مـن مــــيــــزانــــيــــة ســــنـــة 2006
اعــــتـــمــــاد دفع قــــدره ثــــمـــانــــيـــة وســــبــــعـــون مــــلــــيـــار ديــــنـــار
(78.000.000.000 دج) ورخــــصـــة بــــرنــــامج  قـــــــدرهــــا مــــائـــة
وســـبــــعـــة وثـالثـــون مـــلــــيـــارا وثــــمـــا�ــــائـــة مــــلـــيــــون ديـــنـــار
(137.800.000.000 دج) مــــــقــــــيـــــــــدان فـي الـــــــنــــــفــــــقـــــــات ذات
الـــطـابــع الـنــهــائــي (اHــنــصـــــوص عــلــيــهـا فــي األمـــر رقم
06-04 اHؤرخ في 19 جمـادى الثانـية عام 1427 اHوافق 15

يــولـيــو ســنـة 2006 واHــتــضـمن قــانــون اHــالـيــة الــتـكــمــيـلي
لسنة r( 2006 طبقا للجدول "أ" اHلحق بهذا اHرسوم.

2 :   :  يــخــصص Hــيــزانــيـــة ســنــة 2006  اعــتــمـاد اHــاداHــادّة ة 
دفع قدره ثمانية وسبعون مليار دينار (78.000.000.000 دج)
ورخصـة بـرنامج  قـــدرهـــا مائـة وسـبعـة وثالثـون ملـيارا
وثـما�ـائة مـلـيون ديـنار (137.800.000.000 دج)  يــقيــدان
فــي الــنـــفـــقـــــات ذات الــــطّــابـع الـــــنّـــهــــائـي ( اHــنـــصــــوص
علـيها فـي األمر رقم 06-04 اHؤرخ في 19 جمـادى الثانية
عـام 1427 اHـوافق 15 يـولـيـو سـنة 2006 واHـتـضـمن قـانون
اHـالية الـتكـميلي لـسنة r(2006 طبقـا للجـدول "ب" اHلحق

بهذا اHرسوم.

اHـاداHـادّة ة 3 :  ينشر هذا اHرسوم في اجلريـدة الرّسميّة
للجمهوريّـة اجلزائريّـة الدّ�قراطيّـة الشّعبيّـة.

حرّر بـاجلـزائر في 5 ذي احلـجّـة عام 1427 اHـوافق 25
ديسمبر سنة 2006.      

عبد العزيز بلخادمعبد العزيز بلخادم

اHلحـــــقاHلحـــــق
اجلدول "أ" مساهمات نهائيةاجلدول "أ" مساهمات نهائية

(بآالف الدنانير)(بآالف الدنانير)

القطاعاتالقطاعات
اHبالغ اHلغاةاHبالغ اHلغاة

رخصة البرنامجرخصة البرنامجاعتماد الدفعاعتماد الدفع

- مواضيع مختلفة
- البرنـامج التكميلي
لفائدة الواليات.....
- احــتـيــاطي لــنــفــقـات
غير متوقعة.........

-

71.000.000

7.000.000

800.000

135.000.000

2.000.000

78.000.000137.800.000اجملموعاجملموع

مــــرسرســــوم توم تــــنــــــفــــيــــذيذيّ رقم  رقم 06 -  - 507 م مــــؤرخ في ؤرخ في 5 ذي احل ذي احلــــجّــــة
عامعام 1427 اHوافق  اHوافق 25  ديس  ديسـمبمبـر سنة ر سنة r2006 يr يـتضمتضّمن
نــــقل اعقل اعـتـمــــاد في ماد في مـيـزانزانــــيـة تة تـسـيــــيـر وزارة الر وزارة الـشـؤونؤون

الدينية واألوقاف.الدينية واألوقاف. 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 rإن رئيس احلكومة
rاليةHبناء على تقرير  وزير ا  -

-  وبـــنـــاء عــلى الـــدّســـتــورr ال ســـيّـــمــا اHـــادّتــان 85 -4
rو125 ( الفقرة 2) منه

- و�ـــــقـــــتــــضـى الـــــقــــانـــــون رقم 84 -17 اHـــــؤرّخ في 8
شـــوّال عــام 1404 اHــوافق 7 يــولـــيـــو ســـنــة 1984 واHـــتـــعــلّق

r تمّمHعدّل واHا rاليةHا Wبقوان
- و�ــقــتــضى الــقــانـون رقم 05-16 اHـؤرّخ في 29 ذي
الـــــقـــــعـــــدة عــــام 1426 اHـــــوافق  31 ديـــــســـــمـــــبـــــر ســـــنـــــة 2005

r2006 الية لسنةHتضمن قانون اHوا
- و�قـتـضى األمر رقم 06-04 اHـؤرخ في 19 جـمادى
الثـانية عام 1427 اHوافق 15 يولـيو سنة 2006 واHـتضمن

r2006 الية التكميلي لسنةHقانون ا
- و�قتـضى اHرسوم التـنفيذي رقـم 06-311 اHؤرّخ
في 17 شـعـبـان عـام 1427 اHـوافق 10 سـبــتـمـبـر سـنـة 2006
واHـتـضـمن تـوزيع االعـتمـادات اخملـصـصـة لـوزيـر الـشؤون
الديـنـيـة واألوقـاف من مـيزانـيـة الـتـسيـيـر �ـوجب قـانون

r2006 الية التكميلي لسنةHا
يرسم ما يأتي : يرسم ما يأتي : 

اHـــــاداHـــــادّة األولى :ة األولى :  يــــلـــغـى من مــــيــــزانـــيـــــة ســــــنـــة 2006
اعـتـمـاد قـدره أربـعة ماليـW دينار (4.000.000 دج) مــقـيّد
rفي مـيزانية تـسييـــر  وزارة الشؤون الديـنية واألوقاف

اجلدول "ب" مساهمات نهائيةاجلدول "ب" مساهمات نهائية
(بآالف الدنانير)(بآالف الدنانير)

القطاعاتالقطاعات
اHبالغ اخملصصةاHبالغ اخملصصة

رخصة البرنامجرخصة البرنامجاعتماد الدفعاعتماد الدفع

- الفالحة والري
- اHــنـــشــآت الــقـــاعــديــة
االقتصادية واإلدارية
- دعـم الـــــــــــــــنـــــــــــــــشــــــــــــــاط
االقتصادي............

20.000.000

51.000.000

7.000.000

43.650.000

94.150.000

-

78.000.000137.800.000اجملموعاجملموع
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الفـرع األول - فـرع وحيـد - الفـرع اجلزئي األول: اHـصالح
اHـركزيـةr الـعـنـوان الرابع : الـتـدخالت الـعـمومـيـةr الـقسم
الــثـالـث : الـنــشــاط الــتـربــوي والــثــقـافـي وفي الــبـاب رقم
43-04 "اإلدارة اHــركـــزيـــة - نــفـــقــات إعـــداد مــجـــلــة رســـالــة

اHسجد".
اHـاداHـادّة ة 2 : :  يـــخــصص Hــيـزانـيـــة ســنـة 2006 اعـــتــمــاد
قــــدره أربــعـــة ماليـــW ديـــنــار (4.000.000 دج)  يـــقــــيّــــد في
ميزانيـة تـسيير  وزارة الشؤون الدينية واألوقاف وفي
الـــــــــبـــــــــاب رقم 34-90 "اإلدارة اHـــــــــركــــــــزيـــــــــة - حــــــــظـــــــــيــــــــرة

السيارات".

اHــــاداHــــادّة 3 : : يـــــكــــلّف وزيـــــر اHــــالــــيـــــة ووزيــــر الــــشــــؤون
الــديــنـيــة واألوقـافr كــلّ فــيـمــــا يــخـصّــهr بــتـنــفـيــــذ هـــذا
اHرســوم الـذي ينشـر في اجلريدة الرّسميّــة للجمهوريّـة

اجلزائريّـة الدّ�قراطية الشّعبيّة. 

حرّر بـاجلـزائر في 5 ذي احلـجّـة عام 1427 اHـوافق 25
ديسمبر سنة 2006.      

عبد العزيز بلخادمعبد العزيز بلخادم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــــرسرســــوم توم تــــنــــفــــيــــذيذيّ رقم  رقم 07 -  - 01 م مــــؤرخ في ؤرخ في 17 ذي احل ذي احلــــجّــــة
عــــامام 1427 اH اHــــوافق وافق 6  ي  يــــنــــــايايــــر سر ســــــنــــة ة r2007 يr يــــــتــــــضــــمّن
حتــــويل مويل مــــــراكراكــــز إعالم الز إعالم الــــــشــــبــــــيــــبــــــة وتة وتــــنــــــشــــيــــطــــــهــــا إلىا إلى

دواوين مؤسسات الشباب للوالية.دواوين مؤسسات الشباب للوالية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 rإن رئيس احلكومة

rبناء على تقرير وزير الشباب والرياضة -

- وبــــنـــاء عـــلى الــــدّســـتـــورr ال ســـيّــــمـــا اHـــادّتـــان 4-85
rو125 (الفقرة 2) منه

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 90-08 اHــــؤرخ في 12
رمــضـان عـام  1410 اHـوافق 7 أبــريل سـنـة 1990 واHــتـعـلق

rتممHاr بالبلدية

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 90-09 اHــــؤرخ في 12
رمــضـان عـام  1410 اHـوافق 7 أبــريل سـنـة 1990 واHــتـعـلق

rتممHاr بالوالية

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 90-21 اHــــؤرخ في 24
مــحــرم عـام  1411 اHــوافق 15 غــشت ســنـة 1990 واHــتــعـلق

 rتممHعدل و اHا r باحملاسبة العمومية

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 90-31 اHــــؤرخ في 17
جــمــادى األولى عــام 1411 اHــوافق 4 ديــســمـــبــر ســنــة 1990

rتعلق باجلمعياتHوا

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 04-10 اHــــؤرخ في 27
جــمـــادى الــثــانـــيــة عــام 1425 اHــوافق 14 غــشت ســنــة 2004

rتعلق بالتربية البدنية و الرياضةHوا
- و�ــــقـــتــــضـى اHـــرســــوم رقم 64-357 اHــــؤرخ في 16
شــعــبــان عــام 1384 اHــوافق 21 ديــســمــبــر ســنــة 1964 الـذي
يـضع �ـوجبـه فنـادق الـشبـيـبة و دور الـشـباب و الـبـيوت

rالقروية حتت سلطة وزير الشبيبة و الرياضة
- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســـوم رقم 85-59 اHــــؤرخ في أول
رجب عام  1405 اHوافق 23 مـارس سنة 1985 و اHـتضمن
الــــقـــــانــــون األســـــاسي الـــــنــــمـــــوذجي لـــــعــــمـــــال اHــــؤســـــســــات

rواإلدارات العمومية
- و�قتـضى اHرسـوم الرئاسي رقم 06 -175 اHؤرخ
في  26  ربـــيع الـــثـــانـي عــام 1427 اHــوافق 24 مـــايـــو ســـنــة

 r رئيس احلكومة Wتضمن تعيH2006 وا

- و�قتـضى اHرسـوم الرئاسي رقم 06 -176 اHؤرخ
في  27 ربـــيع الــــثـــاني عـــام 1427 اHــــوافق 25 مـــايــــو ســـنـــة

rأعضاء احلكومة Wتضمن تعيH2006 وا

- و �ـــقــــتـــضى اHــــرســـوم الـــتـــنــــفـــيـــذي رقم 89 - 215
اHؤرخ في  29 ربيع الثاني عام 1410 اHوافق 28 نوفمبر
ســـنــة 1989 واHـــتـــضــمن إنـــشـــاء وكــالـــة وطــنـــيـــة لــتـــســلـــيــة

rالشباب
- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 90 - 234
اHــؤرخ في  6 مـــحـــرم عــام 1411 اHــوافق 28 يــولـــيـــو ســـنــة
1990 الـذي يـحـدد قـواعد تـنـظـيم مـصـالح تـرقيـة الـشـبـيـبة

rفي الوالية و عملها
- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 90 - 253
اHؤرخ في  11 صـفر عام 1411 اHوافق أول سبـتمبـر سنة
1990 الــــذي يـــــحـــــول مــــلـــــحـــــقـــــات اHــــركـــــز الـــــوطـــــني إلعالم

الـــشـــبــيـــبـــة  و تـــنـــشـــيــطـــهـــا إلى مـــراكـــز إعالم الـــشـــبـــيـــبــة
 rتممHعدل و اHا rوتنشيطها

- و�ــــقــــتــــضى اHـــــرســــوم الــــتــــنــــفــــيــــذي رقم 91 -187
اHــؤرخ في  18 ذي الــقــعــدة عــام 1411 اHــوافق أول يــونــيــو
WنـتمHتـضمن القـانون األسـاسي للعـمال اHسـنة 1991 وا

rكلفة بالشبيبة و الرياضةHألسالك اإلدارة ا
- و�ــــقــــتــــضى اHــــرســــوم الــــتــــنــــفــــيــــذي رقم 91 -313
اHــؤرخ في 28 صــفــر عـام 1412 اHــوافق 7 ســبــتــمــبــر ســنـة
1991 الذي يحدد إجـراءات احملاسبة التي �سكها اآلمرون

بــــالـــصــــرف واحملـــــاســــبــــون الــــعــــمــــومــــيــــون و كــــيــــفــــيــــاتــــهـــا
rومحتواها

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 93-283 اHؤرخ
في  9 جـمـادى الثـانيـة عام 1414 اHوافق 23 نـوفـمبـر سـنة
 1993 و اHتضـمن تغيـير تسـمية مـصالح ترقـية الشـبيبة

rفي الوالية
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- و �ــــقــــتــــضى اHـــــرســــوم الــــتــــنــــفــــيــــذي رقم 410-05
اHؤرخ في  16 رمـضان عام 1426 اHوافق 19 أكتـوبر سنة

r2005 الذي يحدد صالحيات وزير الشباب و الرياضة

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :
الفصل األولالفصل األول

التسمية - اHهام - اHقرالتسمية - اHهام - اHقر

اHــــــادة األولى : اHــــــادة األولى : حتــــــول مــــــراكــــــز إعالم الــــــشــــــبــــــيــــــبــــــة
وتــنــشــيــطــهــاr مــوضــوع اHــرســوم الــتـنــفــيــذي رقم 253-90
اHؤرخ  في 11 صفر عام 1411 اHوافق أول سبـتمبر سنـة
1990 و اHـــــــــذكـــــــــور أعـاله r إلــى "دواويــن مـــــــــؤســــــــــســــــــات

الـــشـــــبــــاب  لــــلــــواليـــــة"  و  تـــــدعى  فـي  صـــــلـب  الــــنـص
"الدواوين".

اHـادة اHـادة 2 :  :  الـدواوين مــؤسـســات عـمــومـيــة ذات طـابع
إداري تتمتع بالشخصية اHعنوية  واالستقالل اHالي . 

3 : :تــــــــوضع الــــــــدواويـن حتـت وصـــــــايــــــــة وزيـــــــر اHــــــادة اHــــــادة 
الشباب و الرياضة.

اHــــادة اHــــادة 4 :  : يــــحـــدد مــــقــــر كل ديـــوان بــــقــــرار من وزيـــر
الــشـبـاب و الــريـاضــة بـنـاء عــلى اقـتــراح من والي الـواليـة

اHعنية.

اHادة اHادة 5 : : تتولى الدواوين مـهام ضمان تنفيذ برامج
اإلعـالم و االتـــصـــال واإلصـــغـــاء و الــــتـــنـــشـــيـط االجـــتـــمـــاعي
والـتــربـوي واإلدمــاج في أوســاط الـشــبــاب و كـذا تــسـيــيـر
مــؤسـسـات الـشــبـاب الـتي تـشــكل £ـتـلــكـاتـهـاr  وصــيـانـتـهـا

وحفظها.
و بــــهـــذه الــــصـــفــــةr تـــكــــلف الـــدواويـن بـــاالتــــصـــال مع

الهيئات اHعنية و احلركة اجلمعويةr ال سيما �ا يأتي : 
- تـــنــــظـــيـم الـــنـــشــــاطـــات االجــــتـــمــــاعـــيــــة الـــتــــربـــويـــة
والـثقافـية ونشـاطات التـسلـية جتاه الـشباب و تـنشيـطها

rوتسييرها
- تـــنــــظـــيم نــــشـــاطـــات الــــهـــواء الـــطــــلق و الـــســــيـــاحـــة

rالتربوية للشباب و تشجيعها
rتنظيم  تظاهرات ثقافية و علمية -

- تــــقــــد� اHــــســـــاعــــدة الــــتــــقــــنــــيـــــة لــــلــــشــــبــــاب إلجنــــاز
rمشاريعهم

- اHـــســاهـــمــة في تـــرقــيـــة الــتـــدابــيـــر اHــعـــدة لــفـــائــدة
rالطفولة

- تـــشــــجــــيع لــــقــــاءات الـــشــــبــــاب في إطــــاراHــــبـــادالت
rالوطنية و الدولية و الزيارات ودراسات الوسط

- وضع في مـتـنـاول الــشـبـاب r اHـعـلـومـات الـتي من
شــــأنـــــهــــا تــــوجــــيـــــهــــهم  وتــــســـــهــــيل إدمـــــاجــــهم فـي اHــــيــــادين

rاالجتماعية  واالقتصادية والثقافية

- تنـظيم أعمال الـوقاية الـعامة و التـربية الـصحية
 rواإلصغاء النفساني لفائدة الشباب و تطويرها

- الــقـــيــام بـــكل الــتـــحــقـــيــقـــات و الــدراســـات و ســبــر
r رتبطة �جال تدخلهاHاآلراء ا

- تـــطـــويـــر الــنـــشـــاطـــات اجلــواريـــة و اHـــســـاهــمـــة في
rترقية احلركة اجلمعوية في أوساط الشباب و مرافقتها
- إعــداد بــنك لـلــمـعــطـيــات يــحـتــوي عـلى اHــعـلــومـات
الـــــتي �ـــــكـن أن تـــــهم الـــــشـــــبـــــاب في كـل مــــيـــــاديـن احلـــــيــــاة
االجـــتــمـــاعـــيـــة و وضع نـــقـــاط اإلعالم عـــبـــر كل مـــؤســـســات

rالشباب
- تــــنــــفــــيــــذ r كل تــــدبــــيــــر �ــــكن من تــــطــــويــــر اإلعالم
واالتـــصــال جتـــاه الـــشــبـــاب r بـــالــتـــنـــســيـق مع الـــقــطـــاعــات

rؤسساتHاألخرى وا
- ضــــمـــان ســــيــــر مـــجــــمــــوع مـــؤســــســــات و مـــنــــشـــآت

rالشباب و تسييرها و صيانتها و حفظها
- ضـمــان تـســيـيــر كل مــنـشــآت الـشــبـيــبـة اHــرتـبــطـة
بــنــشــاطـــات الــقــطـــاع الــتي قــد تـــســنــدهــا إلـــيــهــا الـــســلــطــة

rالوصية صراحة
- تـطـويـر اHـبــادالت مع دواوين مـؤسـسـات الـشـبـاب

  r وجودة في الواليات األخرىHا
-  احتـضـان تربـصـات التـكـوين و التـجـمعـات و كذا

العروض  و األشغال  واألداءات اHرتبطة �وضوعها.

r قــصــد إجنــاز مــهــامــهـا r6 :  :  تـتــوفــر الــدواوين اHـادة اHـادة 
على مؤسسات  الشباب اآلتية : 

- دور الشباب  وبيـوت الشبيبة والبيوت القروية
اHوضـوعة حتت سلـطة وزير الـشبيـبة و الريـاضة �وجب
اHرسوم رقم  64 -357 اHؤرخ  في 21 ديسـمبر سنة 1964

rذكور أعالهHوا
- دور الــــشـــــبــــاب و بــــيـــــوت الــــشـــــبــــاب و الـــــقــــاعــــات
اHـــتـــعـــددة اخلـــدمـــات و مـــخـــيـــمـــات الـــشـــبـــاب و اHـــركـــبــات
الــريـــاضــيــة اجلــواريــة و كل مــنــشـــآت الــشــبــيــبــة اHــنــجــزة
�ــســـاهــمــة مــالــيــة من الــدولـــة خــارج اخملــطــطــات الــبــلــديــة

rللتنمية
- اHـنـشــآت أيـا كـانت طـبــيـعـتـهـا احملــولـة أو اHـتـنـازل
عــــنــــهــــا لـــــوزارة الــــشــــبــــاب و الــــريــــاضــــة مـن  الــــبــــلــــديــــات
والــواليــات طــبــقــا لألحــكــام الـــتــشــريــعــيــة و الــتــنــظــيــمــيــة

السارية اHفعول .

اHـادة اHـادة 7 :  :  تـقــدم الـدواوينr في إطـار مـسـاهـمـتـهـا في
تــرقـيــة و تـطــويـر الــتـنــشـيـط االجـتــمـاعي الــتـربــوي  جتـاه
الشبابr مسـاعدتــها التـقنيـة والبـيداغـوجية للمـنشآت
اإلجـتمـاعيـة التـربـوية الـتابـعة لـلجـمـاعات احملـليـة و تضع

في متناولها ال سيما التأطير الضروري لنشاطاتها.
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الفصل الثانيالفصل الثاني
التنظيم التنظيم والسير  والسير  

اHــادة اHــادة 8 :  : يـــســـيــر كـل ديــوان مـــجـــلس إدارة و يـــديــره
مدير . ويزود بلجنة تقنية للتنسيق .

 يــحــدد الــتــنــظــيـم الــداخــلي لــلــديــوان بــقــرار وزاري
مـشـتــرك بـW وزيــر الـشـبــاب و الـريــاضـة  ووزيـر اHــالـيـة

والسلطة اHكلفة بالوظيفة العمومية.
القسم األولالقسم األول
مجلس مجلس اإلدارةاإلدارة

اHادة اHادة 9 :  : يتشـكل مجلس اإلدارة الـذي يرأسه الوالي
£ا يأتي : 

rمدير الشباب و الرياضة أو £ثله -
rهني للوالية أو £ثلهHمدير التكوين ا -

 rمدير التشغيل للوالية أو £ثله -
 rمدير النشاط االجتماعي للوالية أو £ثله -

rمدير الصحة و السكان للوالية أو £ثله -
- مـــديـــر الــشـــؤون الـــديـــنـــيــة و األوقـــاف لـــلـــواليــة أو

rثله£
rمدير الثقافة للوالية أو £ثله -
rمدير التربية للوالية أو £ثله -

- مـديــر الـبـريـد و تـكـنــولـوجـيـات اإلعالم و االتـصـال
rللوالية أو £ثله

rمدير السياحة للوالية أو £ثله -
 rمقر الديوان rثل اجمللس الشعبي الوالئي£ -

- مديـر ديوان اHـركب اHتـعدد الريـاضات لـلوالية أو
rثله£

 rثل الوكالة الوطنية لتسلية الشباب£ -
- £ثل واحد (1) عن معهد تـكوين إطارات الـشبيبة

 rوجود بالواليةHو الرياضة ا
rثل  مؤسسة جامعية موجودة بالوالية£ -

- £ثل واحد (1) عن  الوكالة الـوطنية لدعم تشغيل
rالشباب

rثل اللجنة التقنية للتنسيق للديوان£ -
- £ثالن (2)  مـنتخـبان عن اجلمـعيات الـناشطة في

rوجودة بالواليةHميدان الشبيبة ا
- £ثل واحد (1) منتخب عن مستخدمي الديوان.

يـــشــــارك مـــديـــر الــــديـــوان في اجــــتـــمـــاعــــات مـــجـــلس
اإلدارة بصوت استشاري و يضمن أمانته.

�ـــكن مــجــلـس اإلدارة أن يــســتـــعــW بــكـل شــخص من
شأنه أن يساعده في أشغاله.

في حـالــة غـيـاب الــوالي أو حـصــول مـانع له r يـرأس
مدير الشباب و الرياضة مجلس اإلدارة.

اHـــــادة اHـــــادة 10 : : يـــــعـــــW أعـــــضـــــاء مـــــجـــــلـس اإلدارة بـــــحـــــكم
كــفــاءاتــهم Hــدة ثالث (3) ســنـوات بــقــرار مـن الـوالـي بــنـاء

على اقتراح من السلطات و اHنظمات التي يتبعونها. 
في حـــــالــــة انــــقــــطـــــاع عــــضــــويــــة أحــــد األعـــــضــــاءr يــــتم
تــعــويــضه حــسـب األشــكــال نــفــســهــا و يــســتــخــلــفه الــعــضــو

اجلديد اHعW إلى غاية انتهاء العهدة.

اHادة اHادة 11 :  : يتداول مـجلس اإلدارة في إطار الـتنظيم
اHعمول به r ال سيما  فيما يأتي : 
rالنظام الداخلي للديوان -

r آفاق تطوير الديوان -
- الــــبــــــرامج و احلـــــصــــائـل الــــســــنــــويــــة لــــنــــشــــاطـــات

rالديوان
rيزانية و حسابات الديوانHمشاريع ا -

rأعمال التكوين لفائدة مستخدمي الديوان -
rمشاريع توسيع  الديوان أو تهيئته -

- الـــعــــقـــود و االتــــفـــاقــــات واالتـــفــــاقـــيــــات وصـــفــــقـــات
rالديوان

rمشاريع اقتناء أو إيجار العقارات -
- الــتـقــريـرالــسـنــوي عن الــنـشــاط واحلـسـاب اإلداري

rقدّم من  مديرالديوانHوحساب التسيير ا
- الهبات و الوصايا.

Wيــدرس مــجــلـس اإلدارة كل إجــراء من شــأنه حتــســ
سير الديوان و تشجيع إجناز أهدافه. 

12 :  : يـــــــجــــــتــــــمـع مــــــجــــــلــــس اإلدارة فــي دورة اHـــــادة اHـــــادة 
عــاديـــة مرة واحـــدة كل سـتة (6) أشـهـر عـلــى األقل بـنــاء

على استدعــاء من رئيسه.
و �ــكن أن يـجـتــمع في دورة غـيــر عـاديـة بــطـلب إمـا
من السـلطـة الوصيـة وإما من مديـر الديـوان أوبطلب من

ثلثي (3/2 ) أعضائه.

يـعــد الـرئـيـس جـدول أعـمــال االجـتـمــاعـات بــنـاء عـلى
اقـتـراح من مـديـر الـديـوان. ترسل االسـتـدعـاءات الـفـردية
مـــرفــــوقـــة بـــجــــدول األعـــمـــال إلـى أعـــضـــاء مــــجـــلس اإلدارة
خمسة عشر (15) يوما على األقل قبل تاريخ االجتماع . 

يقـلص هذا األجـل في حالـة الدورة غـير الـعادية دون
أن يقل عن ثمانية (8) أيام.

اHــــــــادةاHــــــــادة  13 :  : ال تــــــــصـح مـــــــداوالت مــــــــجــــــــلس اإلدارة إال
بحضور نصف أعضائه على األقل. 



اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 02 14
18 ذو احلج ذو احلجّة  عام ة  عام 1427 هـ هـ

7 يناير  سنة يناير  سنة 2007  م م

وإذا لم يكـتمل الـنصـاب يجـتمع مـجلس اإلدارة  في
الثـمانـية (8) أيام اHـوالـية لـتاريخ االجـتمـاع األولrوتصح

مداوالته حينئذ مهما يكن عدد األعضاء احلاضرين.

تــتـــخــذ مـــداوالت مـــجــلس اإلدارة بـــأغــلـــبــيـــة أصــوات
األعـضــاء احلـاضــرينr و في حــالـة تــسـاوي األصــوات يـكـون

صوت الرئيس مرجحا. 
14 :  : تـــــــــدون مـــــــــداوالت مـــــــــجـــــــــلـس اإلدارة في اHــــــــادة اHــــــــادة 
محـاضر و تـسجل في سـجل خاص r يـرقمه و يـؤشر عـليه
Wمدير الشبـاب والرياضة للوالية و يوقعه الرئيس وأم

اجللسة. 
تـــــعــــرض مــــداوالت مــــجــــلـس اإلدارة عــــلـى الــــســــلــــطــــة
الـوصيـة للـموافـقة عـليـها خالل الـثمـانية (8) أيام اHـوالية

لتاريخ االجتماع . 
اHـادة اHـادة 15 : : تكـون مـداوالت مـجلس اإلدارة نـافـذة بـعد
ثالثW (30) يـــــومــــا مـن تــــاريـخ إرســــالـــــهـــــا إلى الـــــســــلـــــطــــة
الــــوصـــيـــة مـــا لم يـــكـن هـــنـــاك اعـــتـــراض صـــريـح مـــبـــلغ في

غضون هذا األجل. 
القسم القسم الثانيالثاني

الـمـديـرالـمـديـر
16 : : يـــعـــW مـــديـــر الـــديـــوان بـــقـــرار من وزيـــر اHــادةاHــادة  
الشباب و الرياضة بناء على اقتراح من الوالي اHعني.

و تنهى مهامه حسب األشكال نفسها. 

اHادة اHادة 17 :  : يكلف مدير الديوان r ال سيما �ا يأتي :
- �ـــثل الــديــوان أمـــام الــعــدالــة و في جـــمــيع أعــمــال

rدنيةHاحلياة ا
rيضمن تسيير الديوان -

rينفذ مداوالت مجلس اإلدارة -
- يـــبــــرم كـل الـــصــــفــــقـــات و االتــــفــــاقــــيـــات والــــعــــقـــود

rواالتفاقات
- يفـوضr حتت مسـؤوليـته r إمضـاءه إلى مسـاعديه

rWالرئيسي
- �ارس السلطة الـسلمية على مجموع مستخدمي

rالديوان
-  يـعـW اHـسـتخـدمـW في إطـار الـقوانـW األسـاسـية
التي تسيرهـمr في اHناصب التي لم تتقرر طريقة أخرى

rفيها Wللتعي
- يــعـــد الـــنــظـــام الــداخـــلي لـــلـــديــوان و يـــعــرضـه عــلى

rمجلس اإلدارة ليوافق عليه
- يعد الـبرنـامج و التـقرير الـسنـوي عن النـشاطات
ويـــرســلـــهـــمــا إلـى الــوزيـــر الــوصـي بــعـــد مـــوافــقـــة مـــجــلس

اإلدارة عليهما.
مدير الديوان هو اآلمر بصرف ميزانية اHؤسسة.

القسمالقسم الثالث الثالث
اللجنة اللجنة التقنية للتنسيقالتقنية للتنسيق 

اHـادة اHـادة 18 :  : تـتـشـكل الـلجـنـة الـتـقـنيـة لـلـتـنـسيـق التي
يرأسها مدير الديوان £ا يأتي:

r مسؤول عن كل مصلحة للديوان -
- خمـسة (5) £ثلW عن اجلـمـعيات شـركاء الديوان
يـعـيـنـهم مـديـر الشـبـاب و الـريـاضـة بـنـاء عـلى اقـتراح من

r مدير الديوان
- خــمــسـة (5) رؤســاء جلــان بــيــداغــوجــيــة Hــؤســسـات
الــشــبــاب يـعــيــنــهم مــديـر الــشــبــاب و الــريـاضــة بــنــاء عـلى

اقتراح من مدير الديوان.

�ـكن الـلـجـنـة الـتـقـنـيـة لـلـتـنـسـيق أن تـسـتـعـW  بـكل
شخص من شأنه أن يساعدها في أشغالها.

اHادة اHادة 19 :  : تكـلف اللجنـة التقـنية لـلتنـسيق بدراسة
وإبـداء اآلراء و تــقــد� االقـتــراحــات و الـتــوصــيـات في كل
مــســـألــة تــهم الــتـــنــظــيم والــســـيــر الــبــيــداغـــوجي لــلــديــوان
وضمان تنسيق نـشاطات اللجان البيداغوجية Hؤسسات

الشباب التابعة للديوان . 

حتـدد قــواعـد سـيــر الـلــجـنــة الـتــقـنــيـة لـلــتـنــسـيق في
نظامها الداخلي الذي يوافق عليه مجلس اإلدارة.

الفصل الفصل الثالثالثالث
مؤسسات الشبابمؤسسات الشباب

اHـادة اHـادة 20 :  : تــعـد مـؤســسـات الــشـبـاب مــؤسـسـات ذات
طــابع اجــتــمــاعـي تــربــوي وتــســلــيــة تــابــعــة لــلــديــوان وهي
مـخصـصة لـتـنظـيم  أوقـات فراغ الـشـباب وشـغلـهـا بصـفة

نافعة في إطارمهام الديوان .
يـــجب أن يـــكــــون مـــؤطـــرو الـــنـــشـــاطـــات �ـــؤســـســـات
الشبـاب مؤهلـW وحائـزين شهادة مـعتـرفا بهـا من الدولة

ضمن الشروط احملددة في التنظيم اHعمول به.
مؤسسات الشباب اHنصوص عليها أعاله هي :

rدور الشباب -
rبيوت الشباب -

rتعددة اخلدمات للشبابHالقاعات ا -
rمخيمات الشباب -

- اHركبات الرياضية اجلوارية.

تـتــخــذ مـؤســسـات الــشـبــاب اHــوجـودة عــلى مـســتـوى
الوالية إحدى التسميات اHذكورة في الفقرة أعاله.



15اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 02
18 ذو احلج ذو احلجّة عام ة عام 1427 هـ هـ

7 يناير  سنة يناير  سنة 2007  م م

حتـدد شروط  إنشـاء  مؤسسات  الـشباب  و مـهامها
WـسـتــخـدمـHوتــنـظــيـمـهــا  و سـيــرهـا  و كـذا تــعـداد ونــوع ا
الــعـــامــلــW بـــهــا  واHــؤهـالت الــتي يــجـب أن تــتــوفـــر فــيــهم

بقرار من وزير الشباب و الرياضة.

اHادة اHادة 21 :  : تكلف دار الشـباب باستقـبال جمهور من
الــشـبـاب في فــضـاءات نــشـاطـات مالئــمـة لــتـعـرض عــلـيـهم
خالل أوقـات فـراغهم تـنشـيطـا اجتـمـاعيـا تربـويا و عـلمـيا

و مسليا.  

اHادة اHادة 22 :  : تكـلف بيت الـشبـاب بالـعمل عـلى تطـوير
و ترقية حركية الشباب و السياحة التربوية للشباب.

حتـدد شــروط وكـيــفـيـات تــصـنــيف  بــيـوت الــشـبـاب
واHــصــادقــة عــلـيــهــا بــقــرار من وزيــر الـشــبــاب والــريــاضـة

باالتصال مع الهيئات اHعنية. 

اHــــادة اHــــادة 23 : : تـــــخــــصص الـــــقــــاعــــة اHــــتـــــعــــددة اخلــــدمــــات
لـلـشـبـاب لـضـمـان نـشــاطـات اجـتـمـاعـيـة تـربـويـة  وعـلـمـيـة
ومـسـلـيـة جتــاه الـشـبـاب أثـنـاء أوقـات فـراغـهم في الـوسط

الريفي و احلضري.

اHــــادة اHــــادة 24 : يــــخـــصـص مـــخــــيم الــــشـــبــــاب الســــتـــقــــبـــال
األطــــفـــال و اHــــراهـــقــــW والـــشــــبـــاب خـالل أوقـــات فــــراغـــهم

وتنظيم  نشاطات تسلية تربوية و سياحية لفائدتهم.

تكتسي أنشطة مخيم الشباب طابعا دائما.

�ـكن أن يـتـخـذ مـخيم الـشـبـاب في اHـوسم الـصـيفي
مـكـانـا لتـنـظـيم مراكـز لـلـعطـل و التـسـلـية  لـلـشـباب طـبـقا

للتنظيم اHعمول به .

اHــادة اHــادة 25 :  : يـخــــصص اHــــركب الـريــــاضي اجلـــواري
ال سـيمـا لتـقـد�  تنـشيط  جـواري لـشبـاب األحيـاء و اHدن
مـن خالل £ـارســة الــنـشــاطــات الـريــاضــيـة و االجــتــمـاعــيـة

والثقافية.

اHادة اHادة 26 :  : تنجز مؤسـسات الشباب �سـاهمة مالية
من الدولة. 

ويـجب أن تــبـنى وفـق �ـوذجــيـة تـأخــذ في احلــسـبـان
معايير حتدد بقرار من  وزير الشباب والرياضة.

اHــــادة اHــــادة 27 :  : �ـــــكن أن تــــكـــــون مــــؤســـــســــات الـــــشــــبــــاب
اHنصـوص عليـها في اHادة 20 أعاله محل اسـتغالل لـفائدة
جـمـعيـات مـؤسسـة قـانونـا وذلك حـسب كيـفـيات و أشـكال
حتـدد بـاالشـتـراك بـW وزيـر الـشـبـاب و الـريـاضـة  ووزير

اHالية.
�ـــكن  أن  يــــســـنـــد تـــســـيـــيـــر  الـــنـــشـــاطـــات أو بـــعض
الـنشـاطات البـيداغـوجيـة اجلاريـة داخل مؤسـسة الـشباب

عن طـريق اتفـاقـيـة إلى جـمـعـية أو عـدة جـمـعـيـات تـختص
في نشاطات الـشباب وفق شروط و كيفيات حتدد بقرار

من وزير الشباب والرياضة .

اHـادة اHـادة 28 :  : �ـنع كل إجـراء لـتـغـيـيـر وجـهـة أو طـبـيـعـة
مؤسسات الشباب.

اHـادة اHـادة 29 :  : في إطــار أهـداف تــطـويــر قـطــاع الـشــبـاب
والــــريـــــاضـــــةr يــــجـب أن يــــأخـــــذ إعــــداد بـــــرامج  نــــشـــــاطــــات
الــتـنــشــيط والـتــســلـيــة Hــؤســسـات الــشــبـاب في احلــســبـان
احــتــيـاجــات وتـطــلـعــات الــشـبــابr  والـفــضـاءات واHــقـرات
اHـتـوفرة والـتـأطـيـر الـبـيـداغوجي وخـصـوصـيـات اHـنـطـقة

والبيئة.
تصادق اHصالح اHـعنية لوزارة الـشباب و الرياضة

على هذه البرامج.

اHادة اHادة 30 :  : االلتحاق �ـؤسسات الشبـاب مفتوح لكل
الــشــبــاب و األطــفــال دون تــمــيــيــز في ظل احــتــرام أحــكــام

النظام الداخلي النموذجي الذي يسيرها.   

يـجب أن جتـري الـنـشـاطـات في مـؤسـسـات الـشـبـاب
بـــصـــفـــة مـــســـتـــــمـــرة كــل أيـــام األســـبـــوع �ـــا في ذلك أيـــام

العطل.

اHـادة اHـادة 31 :  : يـجب عـلى مـنخـرطي مـؤسـسات الـشـباب
أن يكونـوا حائزين بـطاقـة و يجب علـيهم اسـتيفـاء حقوق
االنـخراط في مؤسسـة الشبـاب طبقا لألحـكام اHقررة في

التنظيم الداخلي للمؤسسة.

حتــدد خـــصــائص بــطــاقــة االنــخــراط و مــبــالغ حــقــوق
االنخراط �قرر من وزير الشباب و الرياضة.

اHـــــادة اHـــــادة 32 :  : يــــــجب عــــــلـى كـل شـــــاب لـالســــــتـــــفــــــادة من
األداءات التي يقدمهـا بيت الشبابr احلـصول على بطاقة
االنـضــمـام إلى بــيت الــشـبــاب تـعــدهـا اجلــمـعــيـة الــوطـنــيـة

اHكلفة بحركة بيوت الشباب و حتدد سعرها . 

تــسـتـفـيـد اجلـمـعــيـة الـوطـنـيـة اHـكــلـفـة بـحـركـة بـيـوت
الشباب من قـسط  من ناجت بيع بطاقات االنضمام لبيت

الشباب يدفعه مستغل بيت الشباب.

يـــحــــدد مــــبـــلـغ الــــقـــسـط �ـــقــــرر مـن وزيـــر الــــشــــبـــاب
والرياضة.

Wـادة 33 :  : يـديــر كل مــؤسـســة لـلــشــبـاب مــديـر يــعـHـادةاHا
طبقا للتنظيم اHعمول به.

تــــضم مــــؤســـســــة الـــشــــبـــابr زيـــادة عـن ذلكr فــــريـــقـــا
بيداغوجيا و مـستخدمW إداريW  ومستخدمي اHصلحة
Wـــــقــــــررة في الــــــقـــــوانـــــHيــــــوظـــــفــــــون ضـــــمـن الـــــشــــــروط  ا 

والتنظيمات اHعمول بها.  
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اHـادة اHـادة 34 :  : تسـاعـد مـديـر اHـؤسـسـة جلـنـة بـيـداغـوجـية
تكلف بدراسة ما يأتي :

rؤسسة و سيرهاHتنظيم ا -
- اHـــــــشــــــــروع الــــــتـــــــربـــــــوي لــــــلــــــبـــــــرامج و حـــــــصــــــائل

rالنشاطات
.WستخدمHتوظيف بعض الفئات من ا -

حتـدد تـشـكيـلـة و سـيـر الـلـجـنـة في نـظـامـهـا الداخـلي
اHعـد طـبـقـا لـنـظـام داخـلي �ـوذجي يـحـدد بـقرار مـن وزير

الشباب و الرياضة .
الفصل الرابعالفصل الرابع
أحكام مالية أحكام مالية 

اHـادة اHـادة 35 :  : يـعـد اHـديــر مـيـزانـيـة الـديـوان و يـعـرضـهـا
عــلـى مــجــلس اإلدارة لـــلــتــداول بـــشــأنــهـــاr ثم يــرســـلــهــا إلى
وزير الشباب والرياضة ووزير اHالية للموافقة  عليها .

36 :  : تـــشـــتـــمل مـــيــــزانـــيـــة الـــديـــوان عـــلى بـــاب اHــادة اHــادة 
لإليرادات و باب للنفقات :

أ) في باب اإليرادات :أ) في باب اإليرادات :
rاإلعانات التي تمنحها الدولة -

- اHـــــســــاهـــــمــــات احملـــــتــــمـــــلــــة لــــلـــــجــــمـــــاعــــات احملـــــلــــيــــة
rؤسسات أو الهيئات العموميةHوا

rمبلغ مشاركة الشباب في مصاريف التكوين -
rحاصل انخراطات الشباب -

- مـسـاهـمــات الـصـنـدوق الـوالئي لـتـرقـيـة مـبـادرات
rمارسات الرياضيةHالشباب وا

rالهبات و الوصايا -
rأداءات الديوان -

- كـل اإليـــرادات األخـــرى الـــتي لـــهـــا عالقـــة �ـــوضـــوع
الديوان.

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

- كل الـنــفــقـات األخــرى الـضــروريــة لـســيـر الــديـوان
وإجناز أهدافه.

اHـادة اHـادة 37 :  : تـمــسك مـحــاسـبـة الــديـوان طــبـقـا لــقـواعـد
احملاسبة العمومية.

اHـادة اHـادة 38 :  : �ــسك عــون مـحــاسب يــعـيــنه أو يــعـتــمـده
وزيــر اHـــــالــيـــة مــحـــــاســبـــة الــديـــــوان طــــبـــقـــا لــلـــتــنـــظــيم

اHعمول به. 

اHـادة اHـادة 39 :  : �ـارس اHـراقـبــة اHـالـيـة لــلـديـوان مـراقب
مالي طبقا للتنظيم اHعمول به .

40 :  : يــــزود الــــديـــوان ومـــؤســــســـاته �ــــصـــلـــحـــة اHــادة اHــادة 
مــالـــيــة و�ـــصــالـح مــالــيـــة فــرعـــيــةr قـــصــد جـــمع اإليــرادات
وتـــمـــويل الـــنـــفـــقــــات r ال ســـيـــمــا تـــمـــويـل األنــشـــطـــة الـــتي

تتطلب نفقات فورية.
الفصل الفصل اخلامساخلامس
أحكام خاصةأحكام خاصة

اHـادة اHـادة 41 :  : يـحـدد قـرار مــشـتـرك بـW وزيـر الـشـبـاب
والــريـاضـة و وزيـر اHـالــيـة و وزيـر الـداخـلــيـة واجلـمـاعـات

احمللية مشتمالت كل ديوان .

اHـــــــــــــــادة اHـــــــــــــــادة 42 : : حتــــــــــــــول إلــى الــــــــــــــدواويــن  كـل  األمـالك
WــسـتــخــدمـHواحلــقـوق  و االلــتــزامـات  و الــنــشـاطــات  و ا
الـتـابــعـH Wــراكـز إعــالم الـشــبـيــبـة و تـنــشـيــطـهـا اHــسـيـرة
باHرســــوم التنـفيذي رقـــم 90-253  اHــؤرخ في 11 صفر
عــام 1411 اHــوافـــق أول ســبــتـــمــبـــر ســنــة 1990 و اHــذكــور

أعاله .
اHــادة اHــادة 43 :  : تـــلــغى جـــــمــيع األحــــكـــام اHــــخـــالــفـــة لــهــذا
اHـرســـومr ال سـيــمـا أحـــــكـــام اHـــرسـوم الـتـــنـفـيـذي رقــم
90 - 253 اHــؤرخ في أول ســبــتــمــبــر ســنـة 1990 واHــذكــور

أعاله. 
44 : :  يـــــــنــــــشــــــر هــــــذا اHــــــرســــــوم فـي اجلــــــريــــــدة اHـــــاداHـــــادّة ة 

الرسميّة للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حرّر بـاجلـزائر في 17 ذي احلـجّـة عام 1427 اHـوافق 6
يناير سنة 2007.      

عبد العزيز بلخادمعبد العزيز بلخادم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــــرسرســــوم توم تــــنــــفــــيــــذيذيّ رقم  رقم 07 -  - 02 م مــــؤرخ في ؤرخ في 17 ذي احل ذي احلــــجّــــة
عــــامام 1427 اH اHــــوافق وافق 6  ي  يــــنــــــايايــــر سر ســــــنــــة ة r2007 يr يــــــتــــــضــــمّن
الالــــتــــصــــريح بريح بــــاHاHــــنــــفــــعــــة الة الــــعــــــمــــومومــــيــــة لة لــــعــــمــــلــــيــــة تة تــــهــــيــــئــــة
وتوتـرقرقـيـة مة مـنــــطـقـة الة الـتـوسع الوسع الــــسـيـاحي زماحي زمـوري غوري غـربرب

بوالية بومرداس.بوالية بومرداس.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 rإن رئيس احلكومة
rبناء على تقرير وزير السياحة -

- وبـنـاء على الـدسـتـورr السيـمـا اHـادتان 85-4 و125
 r(الفقرة 2) منه

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

 rتضمن قانون األمالك الوطنيةHوا
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- و�ــــقـــــتــــضـى الــــقـــــانــــون رقم 91-11 اHــــؤرخ في 12
شـوال عـام 1411 اHـوافق 27 أبــريل سـنـة 1991 الــذي يـحـدد
rـنفعة الـعموميةHـلكية من أجل اHتعلـقة بنزع اHالقواعـد ا

rتمّمHا

- و�ــــقـــتــــضـى اHـــرســــوم رقم 88-232 اHــــؤرخ في 25
ربــــيـع األول عــــام 1409 اHـــــوافق 5 نــــوفـــــمـــــبــــر ســـــنــــة 1988

rتضمن اإلعالن عن مناطق التوسع السياحيHوا

- و�ـقـتــضى اHـرسـوم الـرئـاسي رقم 06-175 اHـؤرّخ
في 26 ربيع الثاني عام 1427 اHوافق 24  مايو سنة 2006

rرئيس احلكومة Wتضمن تعيHوا

- و�ـقـتــضى اHـرسـوم الـرئـاسي رقم 06-176 اHـؤرّخ
في 27 ربيع الـثاني عام 1427 اHوافق 25 مايـو سنة 2006

rأعضاء احلكومة Wتضمن تعيHوا

 - و�قتـضى اHرسوم التنفيذي رقم 93-186 اHؤرخ
rتمّمHا r1993 وافق 27 يولـيو سنةHفي 7 صـفر عام 1414 ا
الـذي يـحــدد كـيـفـيـات تـطــبـيق الـقـانـون رقم 91-11 اHـؤرخ
في  12 شوال عام 1411 اHوافق 27 أبـريل سنة 1991 الذي
يــحــدد الــقـواعــد اHــتــعــلـقــة بــنــزع اHــلـكــيــة من أجل اHــنــفــعـة

 rتمّمHا rالعمومية

يـرسـم مـا يـأتـي :يـرسـم مـا يـأتـي :

اHـادة األولى :اHـادة األولى :  تــطــبــيــقــا ألحــكــام اHـادة 12 مــكــرّر من
الـــــــقــــــــانـــــــون رقم 91-11 اHــــــــؤرخ في 12 شـــــــوال عــــــام 1411
rـــــذكــــور أعالهHـــــتــــمم واHا r1991 ـــــوافق 27 أبــــريـل ســــنــــةHا
وطــبــقــا ألحــــكــام اHـــادة 10 من اHـــرســوم الـتــنــفــيـذي رقــم
93-186 اHــؤرخ في 7  صــفــر عــام 1414 اHــوافق 27 يــولــيــو

ســنــة r1993 اHــتــمم واHـــذكــور أعالهr  يــهــدف هــذا اHــرســوم

إلى التصريح باHنفـعــة العموميـة لعملية تهيئة وترقية
مـــــنــــطـــــقـــــة الــــتـــــوسـع الــــســـــيــــاحـي زمـــــوري غــــرب بـــــواليــــة
بــومـرداسr نـظـرا لــطـابع الـبــنى الـتـحــتـيـة ذات اHــصـلـحـة

العامة والبعد الوطني واالستراتيجي لهذه العملية.

2 : :  يــخص طــابـع اHــنـفــعــة الــعــمــومــيــة األمالك اHـادة اHـادة 
الــعــقـاريــة و/أو احلــقــوق الـعــيــنــيـة الــعــقـاريــة اHــســتـعــمــلـة

إلجناز العملية اHذكورة في اHادة األولى أعاله.

اHادة اHادة 3  : :  تقع األراضي اHنـصوص عليها في اHادة 2
أعــاله والـتــي تـمـثــل مـسـاحـــة 49  هـكـتــارا و38 آرا و38
ســــنــــتـــــيــــارا في إقــــلــــيـم واليــــة بــــومــــرداس وحتــــدد طــــبــــقــــا

للمخطط اHلحق بأصل هذا اHرسوم.

اHادة اHادة 4 :  :  قـوام األشغال الـتي يباشـر بها تـتمثل في
إجنــاز جتــهــيــزات فــنــدقــيــة وســيــاحــيــة بــجــمــيع اHــنــشــآت

اHرافقة لها.

اHـادةاHـادة 5 :   :  يــجب أن تـتــوفـر االعــتـمــادات الـضــروريـة
لـــلــتــعــويـــضــات اHــمــنـــوحــة لــفـــائــدة اHــعــنـــيــW وتــودع لــدى
اخلــزيــنـــة الــعــمــومــيــةr فــيــمــا يـــخص عــمــلــيــة نــزع األمالك
الـعـقاريـة واحلـقـوق الـعـيـنـية الـعـقـاريـة الـضـروريـة إلجناز
بــرنــامـج  تــهــيــئـــة  وتــرقــيــة مـــنــطــقـــة الــتــوسع الـــســيــاحي

زموري غرب بوالية بومرداس.

اHادة اHادة  6 :  : ينـشر هـذا اHرسـوم في اجلـريدة الـرّسمـيّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حرّر بـاجلـزائر في 17 ذي احلـجّـة عام 1427 اHـوافق 6
يناير سنة 2007.      

عبد العزيز بلخادمعبد العزيز بلخادم

مراسيم فرديمراسيم فرديّة
مــــــــــــرسرســــــــــــــوم رئوم رئــــــــــــاساسـيّ م مــــــــــــؤرؤرّخ في خ في 6  ذي احلذي احلــــــــــــجّــــــــــــــة عة عــــــــــــام ام 1427
اHاHـوافـق وافـق 26  دي ديـسـمـبـر سر سـنـنــة ة r2006 يr يـتـضــــمّن إنن إنـهـاءاء

مهاممهامّ مساعد محافظ الدولة �جلس الدولة. مساعد محافظ الدولة �جلس الدولة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�وجب مـرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6  ذي احلجـّة عـام
1427 اHـوافـق 26  ديـسـمبـر سـنـة 2006 تـنهـى مهـامّ السّـيد

مـعــمـر بــوزنـادةr بــصـفـتـه مـسـاعــدا حملـافـظ الـدولـة �ــجـلس
الدولة.

مــــــــــــرسرســــــــــــوم رئوم رئــــــــــــاساسـيّ م مــــــــــــؤرؤرّخ في خ في 6  ذي احلذي احلــــــــــــجّــــــــــــة عة عــــــــــــام ام 1427
اHاHـوافـق وافـق 26  دي ديـسـمـبـر سر سـنـنــة ة r2006 يr يـتـضـمّن إنن إنـهـاءاء

مهاممهامّ رئيس أمن والية تامنغست. رئيس أمن والية تامنغست.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســـوم رئــــاسيّ مــــؤرّخ في 6  ذي احلـــجـّـــة
عــام 1427 اHـوافـق 26  ديــســمــبــر ســنــة 2006 تـنــهى مــهـامّ
الــــسّـــــيــــد عــــمـــــار جــــنــــاتـيr بــــصــــفــــتـه رئــــيــــســـــا ألمن واليــــة

تامنغستr لتكليفه بوظيفة أخـرى.
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مــــــــــــرسرســــــــــــوم رئوم رئــــــــــــاساسـيّ م مــــــــــــؤرؤرّخ في خ في 6  ذي احلذي احلــــــــــــجّــــــــــــة عة عــــــــــــام ام 1427
اHاHـوافـق وافـق 26  دي ديـسـمـبـر سر سـنـنــة ة r2006 يr يـتـضـمّن إنن إنـهـاءاء

مهاممهامّ مستشاري دولة �جلس الدولة. مستشاري دولة �جلس الدولة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســـوم رئــــاسيّ مــــؤرّخ في 6  ذي احلـــجـّـــة
عــام 1427 اHـوافـق 26  ديــســمــبــر ســنــة 2006 تـنــهى مــهـامّ
الـــسـّـــادة اآلتـــيـــة أســـمـــاؤهم بـــصـــفـــتـــهم مـــســـتـــشـــاري دولــة

�جـلس الـدولــة :
r1 - صالح عنصر

r2 - عبد الرزاق زوينة
r3 - خالد بشان

4 - محمد بوشمة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــــــــــــرسرســــــــــــوم رئوم رئــــــــــــاساسـيّ م مــــــــــــؤرؤرّخ في خ في 6  ذي احلذي احلــــــــــــجّــــــــــــة عة عــــــــــــام ام 1427
اHاHـوافـق وافـق 26  دي ديـسـمـبـر سر سـنـنــة ة r2006 يr يـتـضـمّن إنن إنـهـاءاء

مهاممهامّ قضـــاة. قضـــاة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســـوم رئــــاسيّ مــــؤرّخ في 6  ذي احلـــجـّـــة
عــام 1427 اHـوافـق 26  ديــســمــبــر ســنــة 2006 تـنــهى مــهـامّ
rوالـسّـــادة اآلتـيـــة أســمـاؤهـم بـصــفـتــهم قــضــاة Wالــسّـيــدتــ

بنـاء على طلبهم :
1 - نور الـدين الهـاشميr وكـيل اجلمـهوريّـة اHسـاعد

r(تيارت) في محكمة قصر الشاللة
rقاض �حكمة أوالد ميمون r2 - جمال رامي

rقاض r3 - حمودي عكوش
rقاضية r4 - حكيمة آيت اجلودي

5 - ثورية بلعباسr قاضية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــــــــــــرسرســــــــــــوم رئوم رئــــــــــــاساسـيّ م مــــــــــــؤرؤرّخ في خ في 6  ذي احلذي احلــــــــــــجّــــــــــــة عة عــــــــــــام ام 1427
WعيWيتـضمضمّن تن تـعي rيت r2006 26  دي ديـسـمبمبـر سر سـنـة نـة اHوافـق اHوافـق 
مديمديـرة االستغرة االستغـالل والشالل والشـبكبكـات في اHديات في اHديـرية الرية الـعامةعامة
لــــــلــــمــــــواصالت الواصالت الــــــسّــــــلــــــكــــيــــــة والالة والالّســــــلــــــكــــــيــــة الة الــــــوطوطــــــنــــــيّــــة

بوزارة الداخلية واجلماعات احمللبوزارة الداخلية واجلماعات احمللّية.ية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســـوم رئــــاسيّ مــــؤرّخ في 6  ذي احلـــجـّـــة
عـام 1427 اHوافـق 26  ديسـمبـر سنـة 2006 تعـيّن السّـيدة
راضــــــيـــــــة ســــــــوكـــــــرr زوجــــــــة بـــــلـــــبـــــــركـــــــانـيr مـــــديــــــــرة
لالسـتـغـالل والـشـبــكـات في اHــديـريـة الــعـامـة لــلـمـواصالت
الـــسّـــلــــكـــيـــة والالّســــلـــكـــيــــة الـــوطـــنــــيـــة بـــوزارة الــــداخـــلـــيـــة

واجلماعات احمللّية.

مــــــــــــرسرســــــــــــوم رئوم رئــــــــــــاساسـيّ م مــــــــــــؤرؤرّخ في خ في 6  ذي احلذي احلــــــــــــجّــــــــــــة عة عــــــــــــام ام 1427
WعيWيتـضمضمّن تن تـعي rيت r2006 26  دي ديـسـمبمبـر سر سـنـة نـة اHوافـق اHوافـق 

رئيس أمن والية أم البواقي.رئيس أمن والية أم البواقي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســـوم رئــــاسيّ مــــؤرّخ في 6  ذي احلـــجـّـــة
عــام 1427 اHـوافـق 26  ديـسـمـبـر سـنـة 2006 يـعـيّن الـسّـيـد

عمار جناتيr رئيسا ألمن والية أم البواقي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرسومرسومـان ان رئرئـاسياسيـان مان مـؤرخان في ؤرخان في 6 ذي احل ذي احلـجة عام جة عام 1427
WيWيتـضـمـنـان تان تـعـي rيت r2006 ـوافق وافق 26 دي ديـسـمـبـر سر سـنة نةHاHا

أمناء عامW لدى رؤساء الدوائر.أمناء عامW لدى رؤساء الدوائر.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب مـرسـوم رئـاسي مـؤرخ في 6 ذي احلـجـة عام
1427 اHــوافق 26 ديـــســمـــبــر ســـنــة 2006 تــعــW الــســيــدتــان

والــــســـادة اآلتــــيــــة أســـمــــاؤهم أمــــنـــاء عــــامـــW لــــدى رؤســـاء
الدوائر :

والية والية أدرار :أدرار :
r1 - دائرة تيميمون : الطيب الرحماني

2 - دائرة رقان : أحمد عالمي.
والية والية األغواط :األغواط :

3 - دائرة عW ماضي : عبد اHالك التجاني.
والية أم البواقي :والية أم البواقي :

rمليلة : عباس قالي W4 - دائرة ع
rكرشة : عبد القادر بركاني W5 - دائرة ع

r6 - دائرة الضلعة : قدور فرحاتي
7 - دائرة قصر الصباحي : محمد بوشعير.

والية والية باتنة :باتنة :
8 - دائرة تازولت : علي طورش.

والية والية بسكرة :بسكرة :
r9 - دائرة أوالد جالل : أحمد سليم شنه

10 - دائرة فوغالة : خلضر نقنوق.

والية والية بشار :بشار :
r11 - دائرة الوطاء : محمد يعقوبي

12 - دائرة بني عباس : العربي منصوري.

والية تبسة :والية تبسة :
r13 - دائرة العوينات : محمد تومي

14- دائرة بئر العاتر : موسى داعي.
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والية والية تيزي وزو :تيزي وزو :

r15 - دائرة بوغني : محفوظ غزايلي

rيزان : سعيد سكندراويH16- دائرة ذراع ا

.W17- دائرة واسيف : حكيمة ولد حس

والية والية اجللفة :اجللفة :

18 - دائرة مسعد : يحي قرزو.

والية والية سعيدة :سعيدة :

19 - دائرة احلساسنة : ميلود بوداود.

والية والية سكيكدة :سكيكدة :

r20 - دائرة أوالد عطية : نور الدين بوشطيبات

21- دائرة إبن عزوز : أحسن جدية.

والية والية سيدي بلعباس :سيدي بلعباس :

22 - دائرة موالي سليسن : محمد بن عوالي.

والية قاHة :والية قاHة :

23 - دائرة عW مخلوف : زكية بلحمرة.

والية والية قسنطينة :قسنطينة :

24 - دائرة زيغود يوسف : كمال نوي.

والية والية اHدية :اHدية :

r25 - دائرة الشهبونية : نور الدين بوشنافة

26 - دائرة سغوان : محمد بوطويل.

والية والية اHسيلة :اHسيلة :

r27 - دائرة حمام الضلعة : محمد الطاهر بن روان

r28 - دائرة مقرة : إدريس قطوش

r29 - دائرة أوالد دراج : أحمد بن موسى

30  - دائرة عW احلجل : عمر مشتر.

والية والية  معسكر : معسكر :

r31 - دائرة البرج : عبد القادر هاشمي

32 - دائرة عوف : علي بن شباط.

والية والية  برج بوعريريج : برج بوعريريج :

33 - دائرة مجانة : هالل بغورة.

والية والية تندوف :تندوف :

34 - دائرة تندوف : موالي حسان خالفي.

والية الوادي :والية الوادي :
r35 - دائرة الوادي : العلمي باجلوطي

r36 - دائرة مية وانسة : عبد اجمليد بن عمر

r37 - دائرة الرباح : إبراهيم عطا الله

38  - دائرة الرقيبة : جمال دروني.

والية والية خنشلة :خنشلة :
39 - دائرة قايس : محمد باركة.

والية والية  ميلة : ميلة :
rالبيضاء حريش : محمد ضيف W40 - دائرة ع

41 - دائرة تسادان حدادة : عبد احلكيم بوزقيو.

والية والية عW الدفلى :عW الدفلى :
r42 - دائرة جليدة : عبد اللطيف أوحلاج

43 - دائرة العامرة : الطاهر زديني.

والية والية النعامة :النعامة :
r44 - دائرة النعامة : نور الدين راجعي

45 - دائرة عسلة : عبد الكر� باحليا.

والية والية عW تيموشنت :عW تيموشنت :
46 - دائرة العامرية : سعيد بلحاج.

والية والية  غرداية : غرداية :
r47 - دائرة غرداية : مبروك أوالد عبد النبي

48 - دائرة متليلي : بشير بن عبد الهادي.

والية والية غليزان :غليزان :
r49 - دائرة وادي رهيو : شيخ سي مرابط

50 - دائرة مازونة : أحمد الكورورلي.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب مـرسـوم رئـاسي مـؤرخ في 6 ذي احلـجـة عام
1427 اHــوافق 26 ديـــســمـــبــر ســـنــة 2006 تــعــW الــســيــدتــان

والــــســـادة اآلتــــيــــة أســـمــــاؤهم أمــــنـــاء عــــامـــW لــــدى رؤســـاء
الدوائر :

والية والية أدرار :أدرار :
1 - دائرة تسابيت : جلول بونعامة.

والية والية الشلف :الشلف :
rمران : محمد فالق عريوات W2 - دائرة ع

r3 - دائرة الزبوجة : براهيم مخلوف
4 - دائرة أوالد فارس : أحمد محمدي بوزينة.
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والية والية أم البواقي :أم البواقي :
r5 - دائرة مسكيانة : محمد حفصي

6 - دائرة عW البيضاء : العيساوي عجمي.
والية والية بسكرة :بسكرة :

r7 - دائرة بسكرة : مسعود معيوف
r8 - دائرة الوطاية : عبد الرزاق رحال

9 - دائرة جمورة : الساسي قاسمي.
والية  والية  البويرة :البويرة :

r10 - دائرة القادرية : عمرو مسلم

r11 - دائرة برج أخريص : محمد قندوزي

r12 - دائرة بشلول: عبد الوهاب أداد

13 - دائرة الهاشمية : عمار عجال.

والية تبسة والية تبسة :
14 - دائــــرة الـــــونــــزة : صــــلـــــيــــحـــــة عــــمـــــامــــرةr زوجــــة

rبوحلراف
15- دائرة مورسط : بوقره جدواني.

والية والية تلمسان :تلمسان :
16 - دائرة أوالد ميمون : نور الدين سعيداني.

والية والية تيزي وزو :تيزي وزو :
rزوجة عيمور r17 - دائرة أزفون : جميلة تواتي

rأوقوادفل Wاحلمام : حس W18 - دائرة ع

r19 - دائرة واضية : سليمان واعمر

r20 - دائرة تيزي غنيف : أعمر شاوش

r21 - دائرة إفرحونن : مصطفى قاسيوي

r22 - دائرة بني دوالة : موحال دروش

r23 - دائرة بوزقن : علي غاوي

r24 - دائرة األربعاء ناث إيراثن : مولود قاسي

r25 - دائرة بني يني : محمد نايت عبد الرحمان

26 - دائرة ماكودة : بلعيد زينية.

والية والية اجللفة :اجللفة :
27 - دائرة دار الشيوخ : عبد اجلبار حلباوي.

والية والية سطيف :سطيف :
28 - دائرة عW أرنات : الهادي بن إيدر.

والية والية سعيدة :سعيدة :
29 - دائرة يوب : قويدر بليل.

والية والية سيدي بلعباس :سيدي بلعباس :
30 - دائرة سيدي علي بوسيدي : بلحاج بورجة.

والية والية عنابة :عنابة :
31 - دائرة برحال : رياض معاوي.

والية والية معسكر :معسكر :
32 - دائرة احملمدية : الهواري سنوسي.

والية والية إيليزي :إيليزي :
33 - دائرة إن أمناس : صالح حمايدي.

والية والية برج بوعريريج :برج بوعريريج :
34 - دائرة راس الوادي : كر� دغيدش.

والية والية بومرداس :بومرداس :
r35 - دائرة بومرداس : براهيم طالش

r36 - دائرة خميس اخلشنة : محمد مالكي

37 - دائرة يسر : يوسف بركان.

والية والية الوادي :الوادي :
38 - دائرة جامعة : محمد الهاشمي أحميداتو.

والية والية عW تيموشنت :عW تيموشنت :
39 - دائرة حمام بوحجر : ميلود بن سكران.

والية والية سوق أهراس :سوق أهراس :
r40 - دائرة احلدادة : محسن قلمامي

41 - دائرة أم العظائم : عبد العزيز جميل.

والية والية تيبازة :تيبازة :
42 - دائرة سيدي عمر : أمحمد جناري.

والية والية ميلة :ميلة :
43 - دائرة تاجنانت : زهير فضالي.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مرسـوم مرسـوم رئاسيرئاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 6  ذي احلـج ذي احلـجّة عام ة عام 1427 اHوافـق اHوافـق
26  ديـسـمـبـر سـنـة  ديـسـمـبـر سـنـة r2006 يـتضـمr يـتضـمّن تـعيـW مـديرينن تـعيـW مـديرين

لــلــمــؤســســات الــصــغــيــرة واHــتــوســطــة والــصــنــاعـةلــلــمــؤســســات الــصــغــيــرة واHــتــوســطــة والــصــنــاعـة
.Wالتقليدية في واليت.Wالتقليدية في واليت

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
�ـوجب مـرسـوم رئـاسي مـؤرخ في 6 ذي احلـجـة عام
1427 اHوافق 26 ديسـمبر سنة 2006 يعـW السيدان اآلتي

اسـمــاهــمـا مــديـريـن لـلــمـؤســســات الـصــغـيــرة واHــتـوســطـة
: Wاآلتيت Wوالصناعة التقليدية في الواليت

rفي والية تامنغست r1 - إبراهيم موالي عمار
2 - عبد الرحمان فخارr في والية ورقلة.
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17 - والية اجللفة : - والية اجللفة :

rرئيسا rالسّادة : - برة عبد احلميد
rنائب رئيس rعنتر منور -
rمساعدا rطاع الله عوني -
rمساعدا rلعروق ساعد -
- بوصوار احلاجr كاتبا.

25 - والية قسنطينة : - والية قسنطينة :

rرئيسا rالسيّدة والسّادة :  - داود العربي
 - مــنـــهـــان عــبـــد الــرحـــمـــانr نــائب

rرئيس
rمساعدة rلوصيف جناة - 

rمساعدا rطالل صالح - 
 - فارق كمالr كاتبا.

اHـادة اHـادة 2 :  : يــنـشــر هـذا الــقــرار في اجلـريــدة الــرسـمــيـة
للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.

حـرر بـاجلـزائـر في 14 ذي احلـجـة عام 1427 اHـوافق 3
يناير سنة 2007.

الطيب بلعيزالطيب بلعيز

وزارة التعليم العالي والبحث العلميوزارة التعليم العالي والبحث العلمي
قــــرار وزاري مرار وزاري مــــــشــــــتــــرك مرك مــــــؤرخ فيؤرخ في 9  ش  شــــــعــــــبــــــان عان عــــام ام 1427
اHاHـوافقوافق 2 س سـبــــتـمـبـر سر سـنـة ة r2006 يr يـتـضــــمن المن الـتـنـظـيميم
الالــــداخداخـلـي Hي Hـركركــــز الز الــــبـحث الحث الــــعــــلـمي والمي والــــتــــقـنـي في عي في عـلملم

اإلنسان االجتماعي والثقافي.اإلنسان االجتماعي والثقافي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

rاليةHإن وزير ا
rووزير التعليم العالي والبحث العلمي

- �ـــقــتـــضى اHـــرســوم الـــرئــاسي رقم 06-176 اHــؤرخ
في 27  ربيع الـثاني عام 1427 اHوافق 25 مايـو سنة 2006

rأعضاء احلكومة Wتضمن تعيHوا
- و�ـقـتـضى اHـرسوم الـتـنـفـيذي رقم 92-215 اHـؤرخ
في 20 ذي الـقــعــدة عـام  1412 اHـوافق 23 مـايــو ســنـة 1992
واHـتضمن إنشـاء مركز البـحث العلمي و الـتقني في علم

rتممHعدل واHا rاإلنسان االجتماعي و الثقافي

وزارة العـدلوزارة العـدل

قـرار مؤرخ في رار مؤرخ في 14 ذي احل ذي احلـجـة عامة عام 1427 اH اHـوافق وافق 3 ي يـنـايراير
ســــــــــنــــــــة ة r2007 يr يــــــــتــــــــــضــــــــمن تمن تــــــــــعــــــــــيــــــــW أعW أعــــــــــضــــــــاء ماء مــــــــــكــــــــاتباتب
التالتـصويت وكصويت وكـتـابهابهـا في واليتي اجلا في واليتي اجلـلـفة وقفة وقـسنسنـطيطيـنةنة

.WنتخبHلتجديد نصف أعضاء مجلس األمة ا.WنتخبHلتجديد نصف أعضاء مجلس األمة ا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

rحافظ األختام rإن وزير العدل

- �ـقــتـضى األمـر رقم 97 - 07 اHـؤرّخ في 27 شـوّال
عام 1417 اHوافق 6 مـارس سنة 1997 واHتـضمن الـقانون
rـتــممHــعــدل واHا rــتــعــلق بــنــظـام االنــتــخــابــاتHالــعــضــوي ا

rادتان 136 و149 منهHالسيما ا

- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 06 - 176
اHــؤرخ في 27 ربـــيع الـــثـــانـي عــام 1427 اHــوافق 25 مـــايــو

rأعضاء احلكومة Wتضمن تعيHسنة 2006 وا

- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 06 - 392
اHـؤرخ في 19 شـوال عـام 1427 اHـوافق 11 نـوفــمــبـر ســنـة
2006 واHـتــضـمن اســتـدعــاء الـهـيــئـة االنــتـخــابـيــة لـتــجـديـد

rWنتخبHنصف أعضاء مجلس األمة ا

- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 97 - 423
اHــؤرخ في 10 رجب عــام 1418 اHــوافق 11 نــوفــمــبــر ســنـة
1997 واHــتــعــلق بــتــنــظــيم انــتــخــاب أعــضــاء مــجــلس األمــة

rتممHعدل واHا rوسيره WنتخبHا

- و�قتـضى قرار اجمللس الدستوري رقم 01 / ق. م
د / اHـؤرخ في 12 ذي احلـجـة عام 1427 اHـوافق أوّل يـنـايـر

r2007 سنة

- و�قتـضى قرار اجمللس الدستوري رقم 02 / ق. م
د / اHـؤرخ في 12 ذي احلـجـة عام 1427 اHـوافق أوّل يـنـايـر

r2007 سنة

يقريقرّر ما يأتي :ر ما يأتي :

اHـادة األولى :اHـادة األولى : يـعـيّن الـقـضـاة وكـتـاب الـضـبـط اآلتـية
أســـمـــاؤهمr رؤســـاء ونـــواب رؤســـاء ومـــســـاعـــدين وكـــتـــاب
مـكاتب التصويت في واليـتي اجللفة وقـسنطينـة لتجديد

: WنتخبHانتخاب نصف أعضاء مجلس األمة ا

قرارات8 مقرقرارات8 مقرّرات8 آراءرات8 آراء
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- و�قـتـضى اHرسـوم الـتنـفـيذي رقم 99-256 اHؤرخ
في 8 شــعـــبــان عــام 1420 اHــوافق 16 نــوفــمـــبــر ســنــة 1999
الـــذي يــحــدد كـــيــفــيـــات إنــشــاء اHــؤســـســة الــعـــمــومــيــة ذات
rالـــطــابع الــعــلــمي والــتــكــنــولــوجي وتــنــظــيــمــهــا وســيــرهــا

rادة 9 منهHال سيما ا rعدّلHا

يقـرران يقـرران ما يأتي :ما يأتي :

اHـــــادة األولى : اHـــــادة األولى : تـــــطــــبـــــيــــقـــــا لــــلـــــمــــادة 9 من اHـــــرســــوم
الــتـــنــفـــيــذي رقم 99-256 اHــؤرخ في  8 شــعـــبــان عــام 1420
rـــذكــورأعالهHـــعـــدل واHا r1999 ــوافق 16 نـــوفــمـــبــر ســـنــةHا
يـهــدف هــذا الــقــرار إلى حتــديــد الـتــنــظــيم الــداخــلي Hــركـز
الــبــحث الــعـلــمي و الــتــقــني في عــلم اإلنـســان االجــتــمـاعي

والثقافي.                                 

 اHادة اHادة 2 : يـنظم مركـز البحث الـعلمي و الـتقني في
عــلـم اإلنــســـان االجــتــمـــاعي و الـــثــقـــافي في أقـــســام إداريــة

وتقنية وأقسام للبحث.  

اHادة اHادة 3 : تتكون األقسام اإلدارية والتقنية من :
rوارد البشرية و العالقات اخلارجيةHقسم ا -

- قــــسم اHــــالـــيــــة واحملـــاســــبــــة والـــوســــائل وتــــســـيــــيـــر
rشاريعHا

- قـــسم اإلعـالم الــعـــلــمـي و الــتـــقــنـي و الــتـــجــهـــيــزات
العلمية و تثمW نتائج البحث.

اHـادة اHـادة 4 : يـتـكـفل قــسم اHـوارد الـبـشــريـة و الـعالقـات
اخلارجية  �ا يأتي :

- إعــداد اخملــطــطــات الـســنــويــة واHــتـعــددة الــســنـوات
rوارد البشرية ووضعها حيز التنفيذHلتسيير ا

rركزHستخدمي اH هنيHسار اHضمان متابعة ا -
- إعــــداد و مـــسـك بـــطــــاقـــة الــــقـــدرات الــــوطـــنــــيـــة في

rركزHمجاالت تدخل ا
 rدعوين إدارياHو ا WشاركHا Wتسيير الباحث -

- تـسـيـيـر األنـشـطـة االجـتـمـاعـيـة Hـسـتـخـدمي اHـركـز
rوترقيتها

Wـــتــواصل وحتـــســHإعــداد مـــخــطـــطــات الـــتــكـــوين ا -
اHـــســتــوى وجتــديـــد اHــعــلــومـــات Hــســتــخـــدمي اHــركــز وكــذا
لـفائـدة اHـسـتـخـدمـW الـذين يـخـضـعـون لـلـهـيـئـات اHـمـاثـلة

rوضمان تنفيذها
- اHـــبـــادرة بـــعـــمــــلـــيـــات من أجـل جتـــســـيـــد الـــتـــعـــاون

rركزHالعلمي الوطني والدولي في مجال اختصاص ا
- اHـــبــادرة بـــعــمـــلـــيــات جتـــنـــيــد الـــقــدرات الـــعـــلــمـــيــة

rالوطنية

يتـشكل قـسم اHوارد البـشريـة و العالقات اخلـارجية
من اHصالح اآلتية :

rوالشؤون االجتماعية WستخدمHمصلحة ا *
* مــصــلــحـة الــتــكــوين اHــتــواصل وحتــســW اHــســتـوى

rعلوماتHوجتديد ا
* مصلحة العالقات اخلارجية والتعاون.

اHـادة اHـادة 5  : يـتــكـفل قـسم اHــالـيـة واحملـاســبـة والـوسـائل
وتسيير اHشاريع �ا يأتي:

- إعــداد مـيـزانـيــة الـتـسـيــيـر والـتـجــهـيـز لـلــمـؤسـسـة
rصادقة عليهاHوضمان تنفيذها بعد ا

rؤسسةHمسك محاسبة ا -
rؤسسة بوسائل السيرHضمان تزويد هياكل ا -

- ضمـان تسـييـر اHمتـلكـات اHنـقولـة وغيـر اHنـقولة
rللمؤسسة وصيانتها

rمسك سجالت اجلرد -
rؤسسة وصيانتهHضمان احلفاظ على أرشيف ا -

- تسيير مشاريع البحث للمؤسسة إداريا. 
يتـشـكل قـسم اHـالـيـة واحملـاسبـة والـوسـائل وتـسـيـير

اHشاريع من اHصالح اآلتية :
r الية واحملاسبةHمصلحة ا *

rمصلحة الوسائل والصيانة *
* مصلحة تسيير اHشاريع.

6 :  يــــتـــكـــفل قـــسم اإلعـالم الـــعـــلـــمي والـــتـــقـــني اHــادة اHــادة 
والتجهيزات العلمية و تثمW نتائج البحث �ا يأتي :

- تـرقـيـة اإلعالم الـعـلـمي والــتـقـني في مـجـال تـدخل
WـسـتـعـمـلـHـؤسـسـة واقـتـراح كل إجـراء يـسـهل حـصـول اHا

    rعليه
- وضع نـظـام مالئم لـلحـفـاظ على األرشـيف الـعـلمي

rللمؤسسة
- اقــــتـــراح كل إجـــراء إلدمــــاج الـــنـــشـــرات الــــعـــلـــمـــيـــة

rكتبة االفتراضيةHللمؤسسة في ا
- اقـتـراح إجراءات حتـفـيـزية لـتـرقـيـة تثـمـW نـتائج
الـبـحث الـعـلـمي في جـمـيع جـوانـبه في مـجـاالت تخـصص
اHـركــز بــاالتـصــال مع اHــؤسـســات اHـعــنــيـة ووضــعــهـا حــيـز

rالتنفيذ
- جتــمــيع طــلــبـــات الــعــتــاد الــعــلــمـي والــتــكــنــولــوجي
لـهـيـاكل الــبـحث وإعـداد بـرنــامج تـلـبـيـة هــذه االحـتـيـاجـات

rعنية ومتابعة تنفيذهHصالح اHباالتصال مع ا
- ضــــــمـــــان صــــــيــــــانــــــة الــــــتــــــجــــــهـــــيــــــزات الــــــعــــــلــــــمــــــيـــــة
والــتـكـنــولـوجـيــة اHـوضــوعـة حتت تـصــرف هـيـاكـل الـبـحث

rالتابعة للمؤسسة
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يــــــــتـــــــشــــــــكـل قــــــــسـم اإلعـالم الـــــــعــــــــلـــــــمـي و الــــــــتـــــــقــــــــني
والـــتـــجــهـــيـــزات الـــعــلـــمـــيـــة و تــثـــمـــW نــتـــائج الـــبـــحث من

اHصالح اآلتية :
rمصلحة اإلعالم العلمي والتقني والوثائق *

r نتائج البحث Wمصلحة تثم *
* مصلحة التجهيزات العلمية.

اHادة اHادة 7 :    تتكون أقسام البحث من:
rقسم التاريخ و الذاكرة -

rقسم التربية و نظام التكوين -
rدن و األقاليمHقسم ا -

- قسم اخليالي و اHمارسات الداللية.

1  - قسم الـتـاريخ والـذاكرة مـكـلف بالـقـيام بـأعـمال  - قسم الـتـاريخ والـذاكرة مـكـلف بالـقـيام بـأعـمال
بحث وبحث ودراسات حول : دراسات حول : 

- ظــــروف صـــنـع اHـــعــــرفــــة الـــتــــاريــــخـــيــــة و الــــذاكـــرة
rاجلماعية و شروط نشرها

- مــــعــــرفــــة مــــاضي اجملــــتــــمع اجلــــزائــــري و مــــحــــيــــطه
اجليوسياسي و احلضاريr وإبرازه. 

2  - قـسم الـتربـيـة و نـظام الـتـكـوين مـكلف بـالـقـيام  - قـسم الـتربـيـة و نـظام الـتـكـوين مـكلف بـالـقـيام
بأعمال بحث و دراسات حول :بأعمال بحث و دراسات حول :

-  حتـــلــيـل الــتـــنـــشــئـــة االجـــتــمـــاعـــيــة فـي مــؤســـســات
الــتــربـــيــة و الــتــكــوين الــرســمـــيــة وغــيــر الــرســمــيــة و في

rاألسرة
- مـنـطق نشـاط فـاعـلي اHـنظـومـةr االسـتراتـيـجـيات

البيداغوجية و الوضعيات التعليمية.
3 - قــسم اHـــدن واألقــالــيـم مــكــلف بـــالــقــيـــام بــأعــمــال- قــسم اHـــدن واألقــالــيـم مــكــلف بـــالــقــيـــام بــأعــمــال

بحث ودراسات حول :بحث ودراسات حول :
- اHــسـائل اHــتـعــلـقــة بـاحملــيط و األخــطـار الــطـبــيـعــيـة

rاء و صحة السكان و االقتصادHوإشكالية ا
 - الــواقع الــفــضــائي و الــد�ــوغـرافـي و االجــتـمــاعي

واالقــتــصــادي في األقــالــيم الــريــفـيــة و احلــضــريــة من أجل
مــقـــاربــة كــيـــفــيــات الـــنــشــاط الـــعــمــلـي الــوظــيـــفي الــراهن

والصعوبات التي تتعرض لها.  
 4  - قــسـم اخلــيــالـي و اHــمــارســـات الــداللــيـــة مــكــلف  - قــسـم اخلــيــالـي و اHــمــارســـات الــداللــيـــة مــكــلف

بالقيام بأعمال بحث و دراسات حول :بالقيام بأعمال بحث و دراسات حول :
- اHمـارسات االجـتمـاعيـة و تعـبيـراتهـا اHاديـة منـها

rو الالمادية على الصعيد الرمزي
- اHـمارسـات الـداللـيـة اHـعبـر عـنـهـا شـفهـيـا وكـتـابـيا
rوفي األنــــظـــمـــة الــــداللـــيــــة األخـــرى (الـــســــمـــعي الــــبـــصـــري

احلركاتية...). 

8 : يــــــــنــــــشــــــر هــــــــذا الــــــــقــــــرار في اجلـــــــريــــــدة اHـــــادة اHـــــادة 
الـــرســـمـــيـــة لـــلـــجـــمــــــهـــوريـــة اجلـــــزائـــريـــة الـــد�ــــقـــراطـــيـــة

الشعبية.
حـــرر بـــاجلـــزائـــر في 9 شـــعـــبـــان عــام 1427 اHــوافق 2

سبتمبر سنة 2006.
            وزير اHالية              وزير التعليم العالي            وزير اHالية              وزير التعليم العالي
            مراد مدلسي                            مراد مدلسي                والبحث العلميوالبحث العلمي
                                               رشيد حراوبية                                               رشيد حراوبية
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قــــرار وزاري مرار وزاري مــــــشــــــتــــرك مرك مــــــؤرخ فيؤرخ في 9  ش  شــــــعــــــبــــــان عان عــــام ام 1427
اHاHـوافقوافق 2 س سـبــــتـمـبـر سر سـنـة ة r2006 يr يـتـضــــمن المن الـتـنـظـيميم
الالــــــداخداخــــــلي Hلي Hــــــركركــــز الز الــــــبــــــحث الحث الــــــعــــلــــــمي والمي والــــــتــــــقــــــني حني حــــولول

اHناطق القاحلة.اHناطق القاحلة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

rاليةHإن وزير ا
rووزير التعليم العالي والبحث العلمي

- �ــقــتــضـى اHــرســوم الــرئــاسي رقم 06-176 اHــؤرخ
في 27 ربيع الـثاني عام 1427 اHوافق 25 مايـو سنة 2006

                        rأعضاء احلكومة Wتضمن تعيHوا
- و�قتـضى اHرسوم التـنفيذي رقم  91-478 اHؤرخ
في 7 جـمـادى الثـانـيـة عام 1412 اHـوافق 14 ديـسـمبـر سـنة
 1991و اHـتضـمن إحـداث مركـز البـحث العـلـمي و التـقني

rتممHعدل واHا rناطق القاحلةHحول ا
- و�قـتـضى اHرسـوم الـتنـفـيذي رقم 99-256 اHؤرخ
في 8 شــعـــبــان عــام 1420 اHــوافق 16 نــوفــمـــبــر ســنــة 1999
الـــذي يــحــدد كـــيــفــيـــات إنــشــاء اHــؤســـســة الــعـــمــومــيــة ذات
rالـــطــابع الــعــلــمي والــتــكــنــولــوجي وتــنــظــيــمــهــا وســيــرهــا

rادة  9 منهHال سيما ا rعدّلHا
يقـرران ما يأتي :يقـرران ما يأتي :

اHـــــادة األولى : اHـــــادة األولى : تـــــطــــبـــــيــــقـــــا لــــلـــــمــــادة 9 من اHـــــرســــوم
الـــتـــنــــفـــيـــذي رقم 99-256 اHــــؤرخ في 8 شـــعـــبـــان عـــام1420
rــذكــور أعالهHــعــدل واHا r1999 ــوافق 16 نــوفــمــبــر ســنــةHا
يـهــدف هــذا الــقــرار إلى حتــديــد الـتــنــظــيم الــداخــلي Hــركـز
البحث العلمي و التقني حول اHناطق القاحلة.             

 اHــادة اHــادة 2 :  : يــنــظم مـــركــز الــبــحـث الــعــلــمـي والــتــقــني
حـول اHـناطق الـقـاحـلة فـي أقسـام إداريـة وتـقنـيـة وأقـسام

للبحث.
اHادة اHادة 3  :  : تتكون األقسام اإلدارية والتقنية من :

rوارد البشرية و العالقات اخلارجيةHقسم ا -
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- قــــسم اHــــالـــيــــة واحملـــاســــبــــة والـــوســــائل وتــــســـيــــيـــر
rشاريعHا

- قـــسم اإلعـالم الـــعـــلـــمي و الـــتـــقـــني والـــتـــجـــهـــيــزات
العلمية و تثمW نتائج البحث.

اHـادة اHـادة 4  :  : يـتـكـفل قـسم اHـوارد الـبـشـريـة و الـعـالقات
اخلارجية �ا يأتي:

- إعــداد اخملــطــطــات الـســنــويــة واHــتـعــددة الــســنـوات
   rوارد البشرية ووضعها حيز التنفيذHلتسيير ا

 rركزHستخدمي اH هنيHسار اHضمان متابعة ا -
- إعــــداد و مـــسـك بـــطــــاقـــة الــــقـــدرات الــــوطـــنــــيـــة في

rركزHمجاالت تدخل ا
 rإداريا rدعوينHوا WشاركHا Wتسيير الباحث -

- تـسـيـيـر األنـشـطـة االجـتـمـاعـيـة Hـسـتـخـدمي اHـركـز
rوترقيتها

Wـــتــواصل وحتـــســHإعــداد مـــخــطـــطــات الـــتــكـــوين ا -
اHـــســتــوى وجتــديـــد اHــعــلــومـــات Hــســتــخـــدمي اHــركــز وكــذا
لـفائـدة اHـسـتـخـدمـW الـذين يـخـضـعـون لـلـهـيـئـات اHـمـاثـلة

rوضمان تنفيذها
- اHـــبـــادرة بـــعـــمــــلـــيـــات من أجـل جتـــســـيـــد الـــتـــعـــاون

rركزHالعلمي الوطني والدولي في مجال اختصاص ا
- اHـــبــادرة بـــعــمـــلـــيــات جتـــنـــيــد الـــقــدرات الـــعـــلــمـــيــة

rالوطنية
يتـشكل قـسم اHوارد البـشريـة و العالقات اخلـارجية

من اHصالح اآلتية :
rوالشؤون االجتماعية WستخدمHمصلحة ا *

* مــصــلــحـة الــتــكــوين اHــتــواصل وحتــســW اHــســتـوى
rعلوماتHوجتديد ا

* مصلحة العالقات اخلارجية والتعاون.

اHـادة اHـادة 5  :  يـتـكـفل قـسم اHـالـيـة واحملـاسـبـة والـوسائل
وتسيير اHشاريع �ا يأتي:

- إعــداد مـيـزانـيــة الـتـسـيــيـر والـتـجــهـيـز لـلــمـؤسـسـة
rصادقة عليهاHوضمان تنفيذها بعد ا

rؤسسةHمسك محاسبة ا -
rؤسسة بوسائل السيرHضمان تزويد هياكل ا -

- ضمـان تسـييـر اHمتـلكـات اHنـقولـة وغيـر اHنـقولة
rللمؤسسة وصيانتها

rمسك سجالت اجلرد -
rؤسسة وصيانتهHضمان احلفاظ على أرشيف ا -

- تسيير مشاريع البحث للمؤسسة إداريا. 

يتـشـكل قـسم اHـالـيـة واحملـاسبـة والـوسـائل وتـسـيـير
اHشاريع من اHصالح اآلتية :

r الية واحملاسبةHمصلحة ا *
r مصلحة الوسائل والصيانة *

* مصلحة تسيير اHشاريع.

6 :  يــــتـــكـــفل قـــسم اإلعـالم الـــعـــلـــمي والـــتـــقـــني اHــادة اHــادة 
والتجهيزات العلمية و تثمW نتائج البحث �ا يأتي :

- تـرقـيـة اإلعالم الـعـلـمي والــتـقـني في مـجـال تـدخل
WستـعملHـؤسسة مع اقتـراح كل إجراء يسهل حـصول اHا

    rعليه
- وضع نـظـام مالئم لـلحـفـاظ على األرشـيف الـعـلمي

rللمؤسسة
- اقــــتـــراح كل إجـــراء إلدمــــاج الـــنـــشـــرات الــــعـــلـــمـــيـــة

rكتبة االفتراضيةHللمؤسسة في ا
- اقـتـراح إجراءات حتـفـيـزية لـتـرقـيـة تثـمـW نـتائج
الـبـحث الـعـلـمي في جـمـيع جـوانـبه في مـجـاالت تخـصص
اHـركــز بــاالتـصــال مع اHــؤسـســات اHـعــنــيـة ووضــعــهـا حــيـز

rالتنفيذ
- جتــمــيع طــلــبـــات الــعــتــاد الــعــلــمـي والــتــكــنــولــوجي
لـهـيـاكل الــبـحث وإعـداد بـرنــامج تـلـبـيـة هــذه االحـتـيـاجـات

rعنية ومتابعة تنفيذهHصالح اHباالتصال مع ا
- ضــــــمـــــان صــــــيــــــانــــــة الــــــتــــــجــــــهـــــيــــــزات الــــــعــــــلــــــمــــــيـــــة
والــتـكـنــولـوجـيــة اHـوضــوعـة حتت تـصــرف هـيـاكـل الـبـحث

rللمؤسسة

يــــــــتـــــــشــــــــكـل قــــــــسـم اإلعـالم الـــــــعــــــــلـــــــمـي و الــــــــتـــــــقــــــــني
والـــتـــجــهـــيـــزات الـــعــلـــمـــيـــة و تــثـــمـــW نــتـــائج الـــبـــحث من

اHصالح اآلتية :
rمصلحة اإلعالم العلمي والتقني والوثائق *

rنتائج البحث Wمصلحة تثم *
* مصلحة التجهيزات العلمية.

اHادة اHادة 7  :  تتكون أقسام البحث من:
rناطق القاحلةHوارد البيولوجية في اHقسم ا -

rقسم مراقبة التصحر -
- قـسم التطـوير االقتصـادي و االجتمـاعي والثقافي

rللمناطق القاحلة
- قـــسم تــــســـيـــيـــر اHـــوارد اHـــائـــيـــة و تـــربـــة اHـــنـــاطق

القاحلة.
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1  - قـــــسـم اHــــــوارد الــــبـــــيـــــولـــــوجـــــيـــــة في اHـــــنـــــــاطق - قـــــسـم اHــــــوارد الــــبـــــيـــــولـــــوجـــــيـــــة في اHـــــنـــــــاطق
القـــاحلـة القـــاحلـة مـكلف بـالقـيـام بـدراسـات وأعمـال البـحث التيمـكلف بـالقـيـام بـدراسـات وأعمـال البـحث التي

تهدف إلى :تهدف إلى :
- وضع قــائـــمــة جــرد اHـــوارد الــبــيـــولــوجــيـــة اخلــاصــة
بــاHـــنـــاطق الـــقــاحـــلـــة و حتــســـيــنـــهـــا بــالـــطـــرق الــتـــقـــلــيـــديــة

rوالعصرية
- اHساهمة في احلفاظ على هذه اHوارد و تثمينها.
 2  - قــــسم مــــراقــــبــــة الــــتــــصـــحــــر مــــكــــلف بــــالــــقــــيـــام - قــــسم مــــراقــــبــــة الــــتــــصـــحــــر مــــكــــلف بــــالــــقــــيـــام

بدراسات وأعمال البحث التي تهدف إلى :بدراسات وأعمال البحث التي تهدف إلى :
- اHـسـاهـمـة في وضع طـرق تـسـيـيـر جـديـدة و دائـمة

rفي األوساط القاحلة و الهضابية
- اHسـاهـمة في تـطويـر مـركز اHـوارد البـيـداغوجـية
واHـعـارف واHهـارات احملـليـة في الـتـسيـيـر الدائم لـلـموارد
األرضـــيــــة والـــوقــــايـــة من األخــــطـــار الــــبـــيــــئـــيــــة اHـــتــــصـــلـــة

rباستعماالتها
- اقــتــراح إنــشــاء شـبــكــات مــراقــبــة نــوعــيـة الــوسط

القاحل.
3    - قـــسـم الـــتـــطــــويـــر االقـــتــــصـــادي و االجـــتــــمـــاعي - قـــسـم الـــتـــطــــويـــر االقـــتــــصـــادي و االجـــتــــمـــاعي
والــثـقــافي لـلــمـنــاطق الــقـاحــلـة مــكـلف بــالـقــيـام بــدراسـاتالــثـقــافي لـلــمـنــاطق الــقـاحــلـة مــكـلف بــالـقــيـام بــدراسـات

وأعمال البحث التي تهدف إلى :وأعمال البحث التي تهدف إلى :
rناطقHتطوير معارف اقتصادية عن هذه ا -

- تـرقـيـة مـعـارف اقـتــصـاديـة واجـتـمـاعـيـة و ثـقـافـيـة
rناطقHعن هذه ا

- اقـــتــراح كـل اإلجـــراءات و الــوســـائل الـــتـي تــســـمح
بتحسW اHستوى اHعيشي لسكان اHناطق القاحلة. 

4   - قــسـم تـســيــيــر اHــوارد اHــائــيــة وتــربــة اHـنــاطق - قــسـم تـســيــيــر اHــوارد اHــائــيــة وتــربــة اHـنــاطق
الــقـاحــلة مــكــلــف بالـقــيام بـدراسات وأعــمـال البحــثالــقـاحــلة مــكــلــف بالـقــيام بـدراسات وأعــمـال البحــث

التي تهدف إلى :التي تهدف إلى :
- اHـســاهـمـة في تــقـيــيم الـطـاقــات اHـائــيـة لـلــمـنـاطق

rالقاحلة
- تـطـويـر كـيـفـيـات اسـتـعـمـال و مـعـاجلـة هـذه اHوارد

اHائية.
اHـادة اHـادة 8 : يـنــشـر هـذا الــقـرار في اجلــريـدة الـرســمـيـة

للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.
حـــرر بـــاجلـــزائـــر في 9 شـــعـــبـــان عــام 1427 اHــوافق 2

سبتمبر سنة 2006.
        وزير اHالية                وزير التعليم العالي       وزير اHالية                وزير التعليم العالي

        مراد مدلسي                 والبحث العلمي        مراد مدلسي                 والبحث العلمي
                                            رشيد حراوبية                                            رشيد حراوبية

قــــرار رار وزاري موزاري مــــــشــــــتــــرك مرك مــــــؤرخ فيؤرخ في 9  ش  شــــــعــــــبــــــان عان عــــام ام 1427
اHاHـوافقوافق 2   س سـبـتمتمـبـر سر سـنة نة r2006 يr يـتضتضـمن المن الـتـنـظيمظيم
الالـداخداخـلي Hلي Hـركركـز الز الـبـحث الحث الـعـلـمي والمي والـتـقـني لني لـتـطـويويـر

اللغة العربية.اللغة العربية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

rاليةHإن وزير ا

rووزير التعليم العالي والبحث العلمي

- �ــقــتــضـى اHــرســوم الــرئــاسي رقم 06-176 اHــؤرخ
في27 ربيع الـثـاني عام 1427 اHوافق 25 مايـو سـنة 2006 

 rأعضاء احلكومة Wتضمن تعيHوا

- و�قـتـضى اHرسـوم الـتنـفـيذي رقم 91-477 اHؤرخ
في 7 جـــمـــادى الـــثـــانـــيـــة عــام  1412 اHــوافق 14 ديـــســـمـــبــر
ســـنــة 1991 و اHـــتــضـــمن إحـــداث مــركـــز الـــبــحث الـــعـــلــمي

  rتممHعدل واHا rوالتقني لتطوير اللغة العربية

- و�قـتـضى اHرسـوم الـتنـفـيذي رقم 99-256 اHؤرخ
في 8 شــعــبــان عــام 1420 اHــوافق  16 نــوفــمــبــر ســنـة 1999
الـــذي يــحــدد كـــيــفــيـــات إنــشــاء اHــؤســـســة الــعـــمــومــيــة ذات
rالـــطــابع الــعــلــمي والــتــكــنــولــوجي وتــنــظــيــمــهــا وســيــرهــا

rادة 9 منهHال سيما ا rعدلHا

يقـرران ما يأتي :يقـرران ما يأتي :

اHـــــادة األولى : اHـــــادة األولى : تـــــطــــبـــــيــــقـــــا لــــلـــــمــــادة 9 من اHـــــرســــوم
الــتـــنــفـــيــذي رقم 99-256 اHــؤرخ في 8  شــعـــبــان عــام 1420
rــذكــور أعالهHــعــدل واHا r1999 ــوافق 16 نــوفــمــبــر ســنــةHا
يـهــدف هــذا الــقــرار إلى حتــديــد الـتــنــظــيم الــداخــلي Hــركـز

البحث العلمي و التقني لتطوير اللغة العربية.

2 : :  يــنــظـم مــركــز الــبــحث الــعــلــمي و الــتــقــني اHـادة اHـادة 
لتطـوير اللـغة العربـية في أقسـام إدارية وتقنـية وأقسام

للبحث.  

اHادة اHادة 3 : : تتكون األقسام اإلدارية والتقنية من :
rوارد البشرية و العالقات اخلارجيةHقسم ا -

- قــــسم اHــــالـــيــــة واحملـــاســــبــــة والـــوســــائل وتــــســـيــــيـــر
rشاريعHا

- قـــسم اإلعـالم الــعـــلــمـي و الــتـــقــنـي و الــتـــجــهـــيــزات
العلمية و تثمW نتائج البحث.

اHـادة اHـادة 4 : : يــتـكـفل قــسم اHـوارد الــبـشـريــة و الـعالقـات
اخلارجية  �ا يأتي :

- إعــداد اخملــطــطــات الـســنــويــة واHــتـعــددة الــســنـوات
   rووضعها حيز التنفيذ rوارد البشريةHلتسيير ا
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rركزHستخدمي اH هنيHسار اHضمان متابعة ا -
- إعــــداد و مـــسـك بـــطــــاقـــة الــــقـــدرات الــــوطـــنــــيـــة في

rركزHمجاالت التدخل ا
 rإداريا rدعوينHوا WشاركHا Wتسيير الباحث -

- تـسـيـيـر األنـشـطـة االجـتـمـاعـيـة Hـسـتـخـدمي اHـركـز
rوترقيتها

Wـــتــواصل وحتـــســHإعــداد مـــخــطـــطــات الـــتــكـــوين ا -
اHـــســتــوى وجتــديـــد اHــعــلــومـــات Hــســتــخـــدمي اHــركــز وكــذا
لـفائـدة اHـسـتـخـدمـW الـذين يـخـضـعـون لـلـهـيـئـات اHـمـاثـلة

rوضمان تنفيذها
- اHـــبـــادرة بـــعـــمــــلـــيـــات من أجـل جتـــســـيـــد الـــتـــعـــاون

rركزHالعلمي الوطني والدولي في مجال اختصاص ا
- اHـــبــادرة بـــعــمـــلـــيــات جتـــنـــيــد الـــقــدرات الـــعـــلــمـــيــة

rالوطنية
يتـشكل قـسم اHوارد البـشريـة و العالقات اخلـارجية

من اHصالح اآلتية :
rوالشؤون االجتماعية WستخدمHمصلحة ا *

* مــصــلــحـة الــتــكــوين اHــتــواصل وحتــســW اHــســتـوى
rعلوماتHوجتديد ا

* مصلحة العالقات اخلارجية والتعاون.

اHـادة اHـادة 5 : : يــتـكــفل قـسـم اHـالــيـة واحملـاســبـة والــوسـائل
وتسيير اHشاريع �ا يأتي :

- إعــداد مـيـزانـيــة الـتـسـيــيـر والـتـجــهـيـز لـلــمـؤسـسـة
rصادقة عليهاHوضمان تنفيذها بعد ا

rؤسسةHمسك محاسبة ا -
r ؤسسة بوسائل السيرHضمان تزويد هياكل ا -

- ضمـان تسـييـر اHمتـلكـات اHنـقولـة وغيـر اHنـقولة
rللمؤسسة وصيانتها

rمسك سجالت اجلرد -
rؤسسة وصيانتهHضمان احلفاظ على أرشيف ا -

- تسيير مشاريع البحث للمؤسسة إداريا. 

يتـشـكل قـسم اHـالـيـة واحملـاسبـة والـوسـائل وتـسـيـير
اHشاريع من اHصالح اآلتية :

r الية واحملاسبةHمصلحة ا *

r مصلحة الوسائل والصيانة *
* مصلحة تسيير اHشاريع.

6 : : يــــتـــكـــفل قـــسم اإلعـالم الـــعـــلـــمي و الـــتـــقـــني اHــادة اHــادة 
والتجهيزات العلمية و تثمW نتائج البحث �ا يأتي :

- تـرقـيـة اإلعالم الـعـلـمي والــتـقـني في مـجـال تـدخل
WـسـتـعـمـلـHـؤسـسـة واقـتـراح كل إجـراء يـسـهل حـصـول اHا

rعليه
- وضع نـظـام مالئم لـلحـفـاظ على األرشـيف الـعـلمي

rللمؤسسة
- اقــــتـــراح كل إجـــراء الدمــــاج الـــنـــشـــرات الــــعـــلـــمـــيـــة

rكتبة االفتراضيةHللمؤسسة في ا
- اقـتـراح إجراءات حتـفـيـزية لـتـرقـيـة تثـمـW نـتائج
الـبـحث الـعـلـمي في جـمـيع جـوانـبه في مـجـاالت تخـصص
اHـركــز بـاالتـصــال مع اHـؤســسـات اHـعــنـيــةr ووضـعـهــا حـيـز

rالتنفيذ
- جتــمــيع طــلــبـــات الــعــتــاد الــعــلــمـي والــتــكــنــولــوجي
لهياكل البحث مع وإعداد برنامج تلبية هذه االحتياجات
بــاالتـصــال مع اHـصــالح اHــعـنــيـةr ووضــعـهــا حـيــز الـتــنـفــيـذ

rومتابعة تنفيذه
- ضــــــمـــــان صــــــيــــــانــــــة الــــــتــــــجــــــهـــــيــــــزات الــــــعــــــلــــــمــــــيـــــة
والــتـكـنــولـوجـيــة اHـوضــوعـة حتت تـصــرف هـيـاكـل الـبـحث

rللمؤسسة
يتشكل قسم اإلعالم الـعلمي و التقـني والتجهيزات

العلمية و تثمW نتائج البحث من اHصالح اآلتية:
rمصلحة اإلعالم العلمي والتقني والوثائق *

rنتائج البحث Wمصلحة تثم *
* مصلحة التجهيزات العلمية.

اHادة اHادة 7  :  تتكون أقسام البحث من :
- قــــسـم الـــــلــــســـــانــــيـــــات الـــــعــــربـــــيــــة واHـــــعـــــجــــمـــــيــــات

rصطلحات العربية وعلم الترجمةHوا
rقسم اللسانيات احلاسوبية -

rنطوق وعلم أمراض الكالمHقسم التبليغ ا -
- قــسم تـــعــلـــيم الــلـــغــة الـــعــربــيـــة والــتـــعــلــيـم اHــقــارن

للغات.
1 - قــــسم الــــلــــســــانــــيــــات الـــعــــربــــيــــة واHــــعــــجــــمــــيـــات- قــــسم الــــلــــســــانــــيــــات الـــعــــربــــيــــة واHــــعــــجــــمــــيـــات

واHــصـطــلــحــات الــعــربــيــة وعــلم الــتــرجــمــة مــكـلـف بــإجنـازواHــصـطــلــحــات الــعــربــيــة وعــلم الــتــرجــمــة مــكـلـف بــإجنـاز
دراسات وأعمال بحث حول :دراسات وأعمال بحث حول :

- الـــلـــســـانـــيـــات الـــعـــربـــيـــة والـــصـــيـــاغـــة الـــريـــاضـــيـــة
rنطقية للنظرية اخلليلية احلديثةHا

- اHعجميـات وعلم الترجمة بالتدوين و التصنيف
و تنميط االستعمـال احلقيقي للمفردات العربية التقنية

rو غير التقنية
- الـتـرجـمـة وعـلم الـتـرجـمـة بـإجنـاز دراسـات عـلـمـية

حول أسس الترجمة.
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2   - قــسم الــلــســانــيــات احلــاســوبـيــة مــكــلـف بــإجنـاز- قــسم الــلــســانــيــات احلــاســوبـيــة مــكــلـف بــإجنـاز
دراسات وأعمال بحث حول :دراسات وأعمال بحث حول :

rالعالج اآللي للغة -
- اHساهمة في إثراء "موروث اللغة العربية ".

3    - قــسم الــتـبــلـيـغ اHـنــطـوق و عــلم أمــراض الـكالم - قــسم الــتـبــلـيـغ اHـنــطـوق و عــلم أمــراض الـكالم
مكلف بإجناز دراسات وأعمال بحث حول :مكلف بإجناز دراسات وأعمال بحث حول :

- ظــواهــر الـتــواصل الــسـمــعي- الــشــفـاهي احلــقــيـقي
rوعالج اإلشارة بالنسبة للمنطوق العربي

rاالتصال وتخاطب اإلنسان مع اآللة Wحتس -
- إجناز وسـائل آلية لـلتـحليل والـتركيب والـتعرف

rاآللي على الكالم
- اسـتغالل الدراسـات العيـادية خملتـلف اضطرا بات

الكالم.
4   - قـسم تــعـلـيـم الـلـغــة الـعـربــيـة والــتـعـلــيم اHـقـارن - قـسم تــعـلـيـم الـلـغــة الـعـربــيـة والــتـعـلــيم اHـقـارن

للللّغات مكلف بإجناز دراسات وأعمال بحث حول : غات مكلف بإجناز دراسات وأعمال بحث حول : 

- تعليم اللغات و اللغة العربية بصفة خاصة.

اHـادة اHـادة 8    : يـنـشـر هـذا الـقـرار فـي اجلـريـدة الـرسـمـيـة
للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.

حـــرر بـــاجلـــزائـــر في 9 شـــعـــبـــان عــام 1427 اHــوافق 2
سبتمبر سنة 2006.

                     وزير اHالية               وزير التعليم العالي  وزير اHالية               وزير التعليم العالي
            مراد مدلسي                والبحث العلمي            مراد مدلسي                والبحث العلمي
                                               رشيد حراوبية                                               رشيد حراوبية
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قــــرار وزاري مرار وزاري مــــــشــــــتــــرك مرك مــــــؤرخ فيؤرخ في 9  ش  شــــــعــــــبــــــان عان عــــام ام 1427
اHاHـوافقوافق 2 س سـبــــتـمـبـر سر سـنـة ة r2006 يr يـتـضــــمن المن الـتـنـظـيميم
الالــــداخداخــــلي Hلي Hــــركركــــز الز الــــبــــحث الحث الــــعــــلــــمي والمي والــــتـقــــني لني لـإلحلإلحلـامام

واHراقبة.واHراقبة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

rاليةHإن وزير ا

r ووزير التعليم العالي والبحث العلمي

- �ــقــتــضـى اHــرســوم الــرئــاسي رقم 06-176 اHــؤرخ
في 27 ربيع الـثاني عام 1427 اHوافق 25 مايـو سنة 2006 

 rأعضاء احلكومة Wتضمن تعيHوا

- و�قـتـضى اHرسـوم الـتنـفـيذي رقم 92-280 اHؤرخ
في 5  مــــحــــرم عــــام  1412 اHــــوافق 6 يــــولــــيــــو ســــنــــة 1992
واHتـضـمن إنشـاء مركـز الـبحث الـعلـمي والـتقـني لالحلام

  rتممHعدل واHا rراقبةHوا

- و�قـتـضى اHرسـوم الـتنـفـيذي رقم 99-256 اHؤرخ
في 8 شــعـــبــان عــام 1420 اHــوافق 16 نــوفــمـــبــر ســنــة 1999
الـــذي يــحــدد كـــيــفــيـــات إنــشــاء اHــؤســـســة الــعـــمــومــيــة ذات
rالـــطــابع الــعــلــمي والــتــكــنــولــوجي وتــنــظــيــمــهــا وســيــرهــا

rادة 9 منهHال سيما ا rعدّلHا

يقـرران ما يأتي :يقـرران ما يأتي :

اHـــــادة األولى : اHـــــادة األولى : تـــــطــــبـــــيــــقـــــا لــــلـــــمــــادة 9 من اHـــــرســــوم
الــتـــنـــفــيـــذي رقم 99-256 اHــؤرخ في  8 شـــعـــبـــان عــام1420
rــذكـور أعالهHـعــدل واHا r 1999 ـوافق 16 نــوفــمــبــر ســنـةHا
يـهــدف هــذا الــقــرار إلى حتــديــد الـتــنــظــيم الــداخــلي Hــركـز

البحث العلمي و التقني لإلحلام واHراقبة.

اHــادة اHــادة 2 :  : يــنــظم مـــركــز الــبــحـث الــعــلــمـي و الــتــقــني
لـالحلـــام واHـــراقـــبـــة في أقـــســـام إداريـــة وتـــقـــنـــيـــة وأقـــســام

للبحث.
اHادة اHادة 3  :  : تتكون األقسام اإلدارية والتقنية من :

rوارد البشرية و العالقات اخلارجيةHقسم ا -
- قــــسم اHــــالـــيــــة واحملـــاســــبــــة والـــوســــائل وتــــســـيــــيـــر

rشاريعHا
- قـــسم اإلعـالم الـــعـــلـــمي و الـــتـــقـــني والـــتـــجـــهـــيــزات

العلمية و تثمW نتائج البحث.

اHـادة اHـادة 4  :  : يـتـكـفل قـسم اHـوارد الـبـشـريـة و الـعـالقات
اخلارجية �ا يأتي:

- إعــداد اخملــطــطــات الـســنــويــة واHــتـعــددة الــســنـوات
   rوارد البشرية ووضعها حيز التنفيذHلتسيير ا

 rركزHستخدمي اH هنيHسار اHضمان متابعة ا -
- إعــــداد و مـــسـك بـــطــــاقـــة الــــقـــدرات الــــوطـــنــــيـــة في

rركزHمجاالت تدخل ا
rـــــدعـــوينHوا WـــشــــــاركـــHا Wتـــســـيــــيـــر الــــبـــاحـــثــــ -

 rإداريا
- تـسـيـيـر األنـشـطـة االجـتـمـاعـيـة Hـسـتـخـدمي اHـركـز

rوترقيتها
Wـــتــواصل وحتـــســHإعــداد مـــخــطـــطــات الـــتــكـــوين ا -
اHـــســتــوى وجتــديـــد اHــعــلــومـــات Hــســتــخـــدمي اHــركــز وكــذا
لـفائـدة اHـسـتـخـدمـW الـذين يـخـضـعـون لـلـهـيـئـات اHـمـاثـلة

rوضمان تنفيذها
- اHـــبـــادرة بـــعـــمــــلـــيـــات من أجـل جتـــســـيـــد الـــتـــعـــاون

rركزHالعلمي الوطني والدولي في مجال اختصاص ا
- اHـــبــادرة بـــعــمـــلـــيــات جتـــنـــيــد الـــقــدرات الـــعـــلــمـــيــة

rالوطنية
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يتـشكل قـسم اHوارد البـشريـة و العالقات اخلـارجية
من اHصالح اآلتية :

rوالشؤون االجتماعية WستخدمHمصلحة ا *
* مــصــلــحـة الــتــكــوين اHــتــواصل وحتــســW اHــســتـوى

rعلوماتHوجتديد ا
* مصلحة العالقات اخلارجية والتعاون.

اHـادة اHـادة 5  : يـتــكـفل قـسم اHــالـيـة واحملـاســبـة والـوسـائل
وتسيير اHشاريع �ا يأتي:

- إعــداد مـيـزانـيــة الـتـسـيــيـر والـتـجــهـيـز لـلــمـؤسـسـة
rصادقة عليهاHوضمان تنفيذها بعد ا

rؤسسةHمسك محاسبة ا -
rؤسسة بوسائل السيرHضمان تزويد هياكل ا -

- ضمـان تسـييـر اHمتـلكـات اHنـقولـة وغيـر اHنـقولة
rللمؤسسة وصيانتها

rمسك سجالت اجلرد -
rؤسسة وصيانتهHضمان احلفاظ على أرشيف ا -

- تسيير مشاريع البحث للمؤسسة إداريا. 
يتـشـكل قـسم اHـالـيـة واحملـاسبـة والـوسـائل وتـسـيـير

اHشاريع من اHصالح اآلتية :
r الية واحملاسبةHمصلحة ا *

r مصلحة الوسائل والصيانة *
* مصلحة تسيير اHشاريع.

اHــادة اHــادة 6  :  يـــتـــكـــفل قـــسم اإلعالم الـــعـــلـــمي والـــتــقـــني
والتجهيزات العلمية و تثمW نتائج البحث �ا يأتي :

- تـرقـيـة اإلعالم الـعـلـمي والــتـقـني في مـجـال تـدخل
WـسـتـعـمـلـHـؤسـسـة واقـتـراح كل إجـراء يـسـهل حـصـول اHا

    rعليه
- وضع نـظـام مالئم لـلحـفـاظ على األرشـيف الـعـلمي

rللمؤسسة
- اقــــتـــراح كل إجـــراء إلدمــــاج الـــنـــشـــرات الــــعـــلـــمـــيـــة

rكتبة االفتراضيةHللمؤسسة في ا
- اقـتـراح إجراءات حتـفـيـزية لـتـرقـيـة تثـمـW نـتائج
الـبـحث الـعـلـمي في جـمـيع جـوانـبه في مـجـاالت تخـصص
اHـــركــز بــاالتــصــال مع اHــؤســســـات اHــعــنــيــة ووضــعه حــيــز

rالتنفيذ
- جتــمــيع طــلــبـــات الــعــتــاد الــعــلــمـي والــتــكــنــولــوجي
لـهـيـاكل الــبـحث وإعـداد بـرنــامج تـلـبـيـة هــذه االحـتـيـاجـات

rعنية ومتابعة تنفيذهHصالح اHباالتصال مع ا

- ضــــــمـــــان صــــــيــــــانــــــة الــــــتــــــجــــــهـــــيــــــزات الــــــعــــــلــــــمــــــيـــــة
والــتـكـنــولـوجـيــة اHـوضــوعـة حتت تـصــرف هـيـاكـل الـبـحث

rللمؤسسة
يــــــــتـــــــشــــــــكـل قـــــــســم اإلعـالم الـــــــعــــــــلـــــــمـي و الــــــــتـــــــقــــــــني
والـــتـــجــهـــيـــزات الـــعــلـــمـــيـــة و تــثـــمـــW نــتـــائج الـــبـــحث من

اHصالح اآلتية :
rمصلحة اإلعالم العلمي والتقني والوثائق *

rنتائج البحث Wمصلحة تثم *
* مصلحة التجهيزات العلمية.

اHادة اHادة 7  :  تتكون أقسام البحث من:
rقسم التشخيص واآلليات -

rقسم معاجلة اإلشارة والتصوير -
rغناطيسيةHقسم الطرق الكهربائية وا -

- قسم العدانة واHيكانيك.

1   - قـــسم الـــتــشــخـــيص واآللــيـــات مــكـــلف بــالـــقــيــام - قـــسم الـــتــشــخـــيص واآللــيـــات مــكـــلف بــالـــقــيــام
بدراسات وأعمال بحث حول :بدراسات وأعمال بحث حول :

rواد بطرق غير متلفةHتشخيص ا -

2 - قسم معـاجلة اإلشـارة والتـصويـر مكـلف بالـقيام - قسم معـاجلة اإلشـارة والتـصويـر مكـلف بالـقيام
بدراسات وأعمال بحث حول :بدراسات وأعمال بحث حول :

rتلفة للموادHراقبة غير اHتقنيات الصورة في ا -

3  - قسم الـطرق الـكهـربـائيـة واHغـناطـيسـية مـكلف - قسم الـطرق الـكهـربـائيـة واHغـناطـيسـية مـكلف
بالقيام بدراسات وأعمال بحث حول :بالقيام بدراسات وأعمال بحث حول :

- تنجـيع اHعاييـر الكهربـائية واHغـناطيسـية لطرق
rاالحلام

4    - قــسم الـــعــدانـــة و اHــيـــكــانــيـك مــكـــلف بــالـــقــيــام - قــسم الـــعــدانـــة و اHــيـــكــانــيـك مــكـــلف بــالـــقــيــام
بدراسات وأعمال بحث حول :بدراسات وأعمال بحث حول :

- الـظـواهـر اHــيـكـانــيـكـيــة واحلـراريـة والـعــدانـيـة عن
الـتـجــمـيع اHـلـتـحم والـعـيـوب أو اHـنـاطق اHـتـضـررة بـفـعل

عملية االحلام اHنفردة أو اHتعددة.

اHـادة اHـادة 8    : يـنـشـر هـذا الـقـرار فـي اجلـريـدة الـرسـمـيـة
للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.

حـــرر بـــاجلـــزائـــر في 9 شـــعـــبـــان عــام 1427 اHــوافق 2
سبتمبر سنة 2006.

           وزير اHالية              وزير التعليم العالي           وزير اHالية              وزير التعليم العالي
           مراد مدلسي               والبحث العلمي           مراد مدلسي               والبحث العلمي
                                             رشيد حراوبية                                            رشيد حراوبية
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قــــرار رار وزاري موزاري مــــــشــــــتــــرك مرك مــــــؤرخ فيؤرخ في 9  ش  شــــــعــــــبــــــان عان عــــام ام 1427
اHاHـوافقوافق 2 س سـبــــتـمـبـر سر سـنـة ة r2006 يr يـتـضــــمن المن الـتـنـظـيميم
الالــــداخداخــــلي Hلي Hــــركركــــز الز الــــبــــحث في االقحث في االقــــتــــصــــاد اHاد اHــــطــــبق منبق من

أجل التنمية.أجل التنمية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

rاليةHإن وزير ا
rووزير التعليم العالي والبحث العلمي

- �قـتضى اHـرسوم رقم 85-307 اHؤرخ في  5 ربيع
الـــــثــــــاني عـــــام 1406 اHـــــوافق 17 ديــــــســـــمــــــبـــــر ســــــنـــــة 1985
واHتضـمن إنشـاء مركـز للـبحث في االقـتصـاد اHطبّق من

  rتممHعدل واHا rأجل التنمية
- و�ـقـتــضى اHـرســوم الـرئـاسي رقم 06-176 اHـؤرخ
في 27 ربيع الـثاني عام 1427 اHوافق 25 مايـو سنة 2006 

 rأعضاء احلكومة Wتضمن تعيHوا
- و�قـتـضى اHرسـوم الـتنـفـيذي رقم 99-256 اHؤرخ
في 8 شــعـــبــان عــام 1420 اHــوافق 16 نــوفــمـــبــر ســنــة 1999
الـــذي يــحــدد كـــيــفــيـــات إنــشــاء اHــؤســـســة الــعـــمــومــيــة ذات
rالـــطــابع الــعــلــمي والــتــكــنــولــوجي وتــنــظــيــمــهــا وســيــرهــا

rادة  9 منهHال سيما ا rعدّلHا

يقـرران ما يأتي :يقـرران ما يأتي :

اHـــــادة األولى : اHـــــادة األولى : تـــــطــــبـــــيــــقـــــا لــــلـــــمــــادة 9 من اHـــــرســــوم
الــتـــنـــفــيـــذي رقم 99-256 اHــؤرخ في  8 شـــعـــبـــان عــام1420
rــذكـور أعالهHـعــدل واHا r 1999 ـوافق 16 نــوفــمــبــر ســنـةHا
يـهــدف هــذا الــقــرار إلى حتــديــد الـتــنــظــيم الــداخــلي Hــركـز

البحث في االقتصاد اHطبق من أجل التنمية.

اHـادة اHـادة 2 :  : يـنـظم مـركـز الـبـحث فـي االقتـصـاد اHـطـبق
من أجل الـــتـــنــمـــيـــة في أقــســـام إداريـــة وتــقـــنـــيــة وأقـــســام

للبحث.

اHادة اHادة 3  :  : تتكون األقسام اإلدارية والتقنية من :
rوارد البشرية و العالقات اخلارجيةHقسم ا -

- قــــسم اHــــالـــيــــة واحملـــاســــبــــة والـــوســــائل وتــــســـيــــيـــر
rشاريعHا

- قـــسم اإلعـالم الـــعـــلـــمي و الـــتـــقـــني والـــتـــجـــهـــيــزات
العلمية و تثمW نتائج البحث.

اHـادة اHـادة 4  :  : يـتـكـفل قـسم اHـوارد الـبـشـريـة و الـعـالقات
اخلارجية �ا يأتي:

- إعــداد اخملــطــطــات الـســنــويــة واHــتـعــددة الــســنـوات
   rوارد البشرية ووضعها حيز التنفيذHلتسيير ا

 rركزHستخدمي اH هنيHسار اHضمان متابعة ا -

- إعــــداد و مـــسـك بـــطــــاقـــة الــــقـــدرات الــــوطـــنــــيـــة في
rركزHمجاالت تدخل ا

 rإداريا rدعوينHوا WشاركHا Wتسيير الباحث -
- تـسـيـيـر األنـشـطـة االجـتـمـاعـيـة Hـسـتـخـدمي اHـركـز

rوترقيتها
Wـــتــواصل وحتـــســHإعــداد مـــخــطـــطــات الـــتــكـــوين ا -
اHـــســتــوى وجتــديـــد اHــعــلــومـــات Hــســتــخـــدمي اHــركــز وكــذا
لـفائـدة اHـسـتـخـدمـW الـذين يـخـضـعـون لـلـهـيـئـات اHـمـاثـلة

rوضمان تنفيذها
- اHـــبـــادرة بـــعـــمــــلـــيـــات من أجـل جتـــســـيـــد الـــتـــعـــاون

rركزHالعلمي الوطني والدولي في مجال اختصاص ا
- اHـــبــادرة بـــعــمـــلـــيــات جتـــنـــيــد الـــقــدرات الـــعـــلــمـــيــة

rالوطنية
يتـشكل قـسم اHوارد البـشريـة و العالقات اخلـارجية

من اHصالح اآلتية :
rوالشؤون االجتماعية WستخدمHمصلحة ا *

* مــصــلــحـة الــتــكــوين اHــتــواصل وحتــســW اHــســتـوى
rعلوماتHوجتديد ا

* مصلحة العالقات اخلارجية والتعاون.

اHـادة اHـادة 5  : يـتــكـفل قـسم اHــالـيـة واحملـاســبـة والـوسـائل
وتسيير اHشاريع �ا يأتي :

- إعــداد مـيـزانـيــة الـتـسـيــيـر والـتـجــهـيـز لـلــمـؤسـسـة
rصادقة عليهاHوضمان تنفيذها بعد ا

rؤسسةHمسك محاسبة ا -
rؤسسة بوسائل السيرHضمان تزويد هياكل ا -

- ضمـان تسـييـر اHمتـلكـات اHنـقولـة وغيـر اHنـقولة
rللمؤسسة وصيانتها

rمسك سجالت اجلرد -
rؤسسة وصيانتهHضمان احلفاظ على أرشيف ا -

- تسيير مشاريع البحث للمؤسسة إداريا. 
يتـشـكل قـسم اHـالـيـة واحملـاسبـة والـوسـائل وتـسـيـير

اHشاريع من اHصالح اآلتية :
rالية واحملاسبةHمصلحة ا *

rمصلحة الوسائل والصيانة *
* مصلحة تسيير اHشاريع.

اHــادة اHــادة 6  :  يـــتـــكـــفل قـــسم اإلعالم الـــعـــلـــمي والـــتــقـــني
والتجهيزات العلمية و تثمW نتائج البحث �ا يأتي :

- تـرقـيـة اإلعالم الـعـلـمي والــتـقـني في مـجـال تـدخل
WـسـتـعـمـلـHـؤسـسـة واقـتـراح كل إجـراء يـسـهل حـصـول اHا

 rعليه
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- وضع نـظـام مالئم لـلحـفـاظ على األرشـيف الـعـلمي
rللمؤسسة

- اقــــتـــراح كل إجـــراء إلدمــــاج الـــنـــشـــرات الــــعـــلـــمـــيـــة
rكتبة االفتراضيةHللمؤسسة في ا

- اقـتـراح إجراءات حتـفـيـزية لـتـرقـيـة تثـمـW نـتائج
الـبـحث الـعـلـمي في جـمـيع جـوانـبه في مـجـاالت تخـصص
اHـركــز بــاالتـصــال مع اHــؤسـســات اHـعــنــيـة ووضــعــهـا حــيـز

rالتنفيذ
- جتــمــيع طــلــبـــات الــعــتــاد الــعــلــمـي والــتــكــنــولــوجي
لـهيـاكل البـحث مع إعداد بـرنامج تـلبـية هـذه االحتـياجات

rعنية ومتابعة تنفيذهHصالح اHباالتصال مع ا
- ضــــــمـــــان صــــــيــــــانــــــة الــــــتــــــجــــــهـــــيــــــزات الــــــعــــــلــــــمــــــيـــــة
والــتـكـنــولـوجـيــة اHـوضــوعـة حتت تـصــرف هـيـاكـل الـبـحث

rللمؤسسة
يـــــــتـــــــشــــــــكل قــــــــســـم اإلعالم الــــــــعـــــــلـــــــمـي و الـــــــتـــــــقــــــــني
والـــتـــجــهـــيـــزات الـــعــلـــمـــيـــة و تــثـــمـــW نــتـــائج الـــبـــحث من

اHصالح اآلتية :
rمصلحة اإلعالم العلمي والتقني والوثائق *

rنتائج البحث Wمصلحة تثم *
rمصلحة التجهيزات العلمية *

اHادة اHادة 7  :  تتكون أقسام البحث من :
- قــــسـم الـــــتــــنـــــمـــــيــــة الـــــبـــــشــــريـــــة وعـــــلم االقـــــتـــــصــــاد

rاالجتماعي
rقسم الفالحة واإلقليم والبيئة -

rقسم الشركات واالقتصاد الصناعي -
- قسم االقتصاد الكلي والتكامل االقتصادي.

1  - قـسم الـتنـمـيـة البـشـرية واالقـتـصاد االجـتـماعي - قـسم الـتنـمـيـة البـشـرية واالقـتـصاد االجـتـماعي
مكلف بالقيام بدراسات حول :مكلف بالقيام بدراسات حول :

- الـــــبــــــحـث اHــــــنـــــهــــــجـي وإجنــــــاز أدوات الـــــتــــــقــــــيــــــيم
rوالتقدير

- الــبـــحث الــتـــطــبــيـــقي اHــســـاعــد في اتــخـــاذ الــقــرار
وسير األعمال اHيدانية.

2  - قـسم الـفالحـة واإلقلـيم والـبـيـئـة مكـلف بـالـقـيام - قـسم الـفالحـة واإلقلـيم والـبـيـئـة مكـلف بـالـقـيام
بدراسات حول :بدراسات حول :

- الـــــبــــــحـث اHــــــنـــــهــــــجـي وإجنــــــاز أدوات الـــــتــــــقــــــيــــــيم
rوالتقدير

- الــبـــحث الــتـــطــبــيـــقي اHــســـاعــد في اتــخـــاذ الــقــرار
وسير األعمال اHيدانية.

3 - قــسم الــشـــركــات واالقــتــصـــاد الــصــنـــاعي مــكــلف - قــسم الــشـــركــات واالقــتــصـــاد الــصــنـــاعي مــكــلف
بالقيام بدراسات حول :بالقيام بدراسات حول :

- الـــــبــــــحـث اHــــــنـــــهــــــجـي وإجنــــــاز أدوات الـــــتــــــقــــــيــــــيم
rوالتقدير

- الــبـــحث الــتـــطــبــيـــقي اHــســـاعــد في اتــخـــاذ الــقــرار
وسير برامج السياسة االقتصادية.

4   - قـسـم االقــتـصــاد الــكــلي واالنــدمــاج االقــتــصـادي - قـسـم االقــتـصــاد الــكــلي واالنــدمــاج االقــتــصـادي
مكلف بالقيام بدراسات حول :مكلف بالقيام بدراسات حول :

- الـــــبــــــحـث اHــــــنـــــهــــــجـي وإجنــــــاز أدوات الـــــتــــــقــــــيــــــيم
rوالتقدير

- الــبـــحث الــتـــطــبــيـــقي اHــســـاعــد في اتــخـــاذ الــقــرار
وسير األعمال اHيدانية.

اHـادة اHـادة 8 : يـنــشـر هـذا الــقـرار في اجلــريـدة الـرســمـيـة
للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.

حـــرر بـــاجلـــزائـــر في 9 شـــعـــبـــان عــام 1427 اHــوافق 2
سبتمبر سنة 2006.

               وزير اHالية           وزير التعليم العالي               وزير اHالية           وزير التعليم العالي
              مراد مدلسي             والبحث العلمي              مراد مدلسي             والبحث العلمي
                                               رشيد حراوبية                                               رشيد حراوبية
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قــــرار وزاري مرار وزاري مــــــشــــــتــــرك مرك مــــــؤرخ فيؤرخ في 9  ش  شــــــعــــــبــــــان عان عــــام ام 1427
اHاHـوافقوافق 2 س سـبــــتـمـبـر سر سـنـة ة r2006 يr يـتـضــــمن المن الـتـنـظـيميم
الالــــــــــــداخداخــــــــــــلـي Hي Hــــــــــــركركــــــــــــز الز الــــــــــــبــــــــــــحـث في اإلعث في اإلعـالم الالم الــــــــــــعــــــــــــلــــــــــــميمي

والتقني.والتقني.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

rاليةHإن وزير ا
rووزير التعليم العالي والبحث العلمي

- �ــــــقـــــــتــــــضـى اHــــــرســـــــوم رقم 85-56 اHــــــؤرخ في 24
جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1405 اHــوافق 16 مــارس ســنـة1985 
واHـــتـــضـــمن إنـــشـــاء مــــركـــز لـــلـــبـــحث فـي اإلعالم الـــعـــلـــمي

rتممHعدّل واHا rوالتقني
- و�ـقـتــضى اHـرســوم الـرئـاسي رقم 06-176 اHـؤرخ
في 27 ربيع الـثاني عام 1427 اHوافق 25 مايـو سنة 2006

 rأعضاء احلكومة Wتضمن تعيHوا
- و�قـتـضى اHرسـوم الـتنـفـيذي رقم 99-256 اHؤرخ
في 8 شــعـــبــان عــام 1420 اHــوافق 16 نــوفــمـــبــر ســنــة 1999
الـــذي يــحــدد كـــيــفــيـــات إنــشــاء اHــؤســـســة الــعـــمــومــيــة ذات
rالـــطــابع الــعــلــمي والــتــكــنــولــوجي وتــنــظــيــمــهــا وســيــرهــا

rادة  9 منهHال سيما ا rعدّلHا
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يقـرران ما يأتي :يقـرران ما يأتي :

اHـــــادة األولى : اHـــــادة األولى : تـــــطــــبـــــيــــقـــــا لــــلـــــمــــادة 9 من اHـــــرســــوم
الــتـــنـــفــيـــذي رقم 99-256 اHــؤرخ في  8 شـــعـــبـــان عــام1420
rــذكـور أعالهHـعــدل واHا r 1999 ـوافق 16 نــوفــمــبــر ســنـةHا
يـهــدف هــذا الــقــرار إلى حتــديــد الـتــنــظــيم الــداخــلي Hــركـز

البحث في اإلعالم العلمي والتقني.

2  :  : يــنــظم مــركــز الــبــحث في اإلعـالم الـعــلــمي اHـادة اHـادة 
والتقني في أقسام إدارية وتقنية وأقسام للبحث.

اHادة اHادة 3  :  : تتكون األقسام اإلدارية والتقنية من :
rوارد البشرية و العالقات اخلارجيةHقسم ا -

- قــــسم اHــــالـــيــــة واحملـــاســــبــــة والـــوســــائل وتــــســـيــــيـــر
rشاريعHا

- قـــسم اإلعـالم الـــعـــلـــمي و الـــتـــقـــني والـــتـــجـــهـــيــزات
العلمية و تثمW نتائج البحث.

اHـادة اHـادة 4  :  : يـتـكـفل قـسم اHـوارد الـبـشـريـة و الـعـالقات
اخلارجية �ا يأتي :

- إعــداد اخملــطــطــات الـســنــويــة واHــتـعــددة الــســنـوات
   rوارد البشرية ووضعها حيز التنفيذHلتسيير ا

 rركزHستخدمي اH هنيHسار اHضمان متابعة ا -
- إعــــداد و مـــسـك بـــطــــاقـــة الــــقـــدرات الــــوطـــنــــيـــة في

rمجاالت تدخل للمركز
 rإداريا rدعوينHوا WشاركHا Wتسيير الباحث -

- تـسـيـيـر األنـشـطـة االجـتـمـاعـيـة Hـسـتـخـدمي اHـركـز
rوترقيتها

Wـــتــواصل وحتـــســHإعــداد مـــخــطـــطــات الـــتــكـــوين ا -
اHـــســتــوى وجتــديـــد اHــعــلــومـــات Hــســتــخـــدمي اHــركــز وكــذا
لـفائـدة اHـسـتـخـدمـW الـذين يـخـضـعـون لـلـهـيـئـات اHـمـاثـلة

rوضمان تنفيذها
- اHـــبـــادرة بـــعـــمــــلـــيـــات من أجـل جتـــســـيـــد الـــتـــعـــاون

rركزHالعلمي الوطني والدولي في مجال إختصاص ا
- اHـــبــادرة بـــعــمـــلـــيــات جتـــنـــيــد الـــقــدرات الـــعـــلــمـــيــة

rالوطنية
يتـشكل قـسم اHوارد البـشريـة و العالقات اخلـارجية

من اHصالح اآلتية :
rوالشؤون االجتماعية WستخدمHمصلحة ا *

* مــصــلــحـة الــتــكــوين اHــتــواصل وحتــســW اHــســتـوى
rعلوماتHوجتديد ا

* مصلحة العالقات اخلارجية والتعاون.

اHـادة اHـادة 5  : يـتــكـفل قـسم اHــالـيـة واحملـاســبـة والـوسـائل
وتسيير اHشاريع �ا يأتي :

- إعــداد مـيـزانـيــة الـتـسـيــيـر والـتـجــهـيـز لـلــمـؤسـسـة
rصادقة عليهاHوضمان تنفيذها بعد ا

rؤسسةHمسك محاسبة ا -
rؤسسة بوسائل السيرHضمان تزويد هياكل ا -

- ضمـان تسـييـر اHمتـلكـات اHنـقولـة وغيـر اHنـقولة
rللمؤسسة وصيانتها

rمسك سجالت اجلرد -
rؤسسة وصيانتهHضمان احلفاظ على أرشيف ا -

- تسيير مشاريع البحث للمؤسسة إداريا. 
يتـشـكل قـسم اHـالـيـة واحملـاسبـة والـوسـائل وتـسـيـير

اHشاريع من اHصالح اآلتية :
rالية واحملاسبةHمصلحة ا *

rمصلحة الوسائل والصيانة *
* مصلحة تسيير اHشاريع.

اHـــــادة اHـــــادة 6  :  يــــــتــــــــكــــــــفل قــــــــســـم اإلعــالم الــــــعــــــــلــــــمي
والتقـني والتجـهيــزات العـلمــيـة و تثمW نـتائج البحث

�ا يأتي :
- تـرقـيـة اإلعالم الـعـلـمي والــتـقـني في مـجـال تـدخل
WـسـتـعـمـلـHـؤسـسـة واقـتـراح كل إجـراء يـسـهل حـصـول اHا

    rعليه
- وضع نـظـام مالئم لـلحـفـاظ على األرشـيف الـعـلمي

rللمؤسسة
- اقــــتـــراح كل إجـــراء إلدمــــاج الـــنـــشـــرات الــــعـــلـــمـــيـــة

rكتبة االفتراضيةHللمؤسسة في ا
- اقـتـراح إجراءات حتـفـيـزية لـتـرقـيـة تثـمـW نـتائج
الـبـحث الـعـلـمي في جـمـيع جـوانـبه في مـجـاالت تخـصص
اHـركــز بــاالتـصــال مع اHــؤسـســات اHـعــنــيـة ووضــعــهـا حــيـز

rالتنفيذ
- جتــمــيع طــلــبـــات الــعــتــاد الــعــلــمـي والــتــكــنــولــوجي
لـهـيـاكل الــبـحث وإعـداد بـرنــامج تـلـبـيـة هــذه االحـتـيـاجـات

rعنية ومتابعة تنفيذهHصالح اHباالتصال مع ا
- ضــــــمـــــان صــــــيــــــانــــــة الــــــتــــــجــــــهـــــيــــــزات الــــــعــــــلــــــمــــــيـــــة
والــتـكـنــولـوجـيــة اHـوضــوعـة حتت تـصــرف هـيـاكـل الـبـحث

rللمؤسسة
يـــــــتـــــــشــــــــكـل قــــــــــسـم اإلعالم الــــــــعـــــــلـــــــمـي والـــــــتـــــــقــــــــني
والـــتـــجــهـــيـــزات الـــعــلـــمـــيـــة و تــثـــمـــW نــتـــائج الـــبـــحث من

اHصالح اآلتية :
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rمصلحة اإلعالم العلمي والتقني والوثائق*

rنتائج البحث Wمصلحة تثم *
rمصلحة التجهيزات العلمية *

اHادة اHادة 7 :  تتكون أقسام البحث من :
rقسم الشبكات -

rعلومات وتقنيات اإلعالمHقسم نظام ا -
rعلوماتHقسم البحث والتطوير في علم ا -
- قسم نظريات وهندسة نظم اإلعالم اآللي.

1 - قـسم الشـبـكـات مـكلـف بإجنـاز دراسـات وأعـمال - قـسم الشـبـكـات مـكلـف بإجنـاز دراسـات وأعـمال
البحث العلمي والتطور التكنولوجي حول :البحث العلمي والتطور التكنولوجي حول :

rنشاطات الشبكات -
- اتــقـــان الــتـــكــنـــولــوجـــيــات اHـــرتــبـــطــة بـــالــشـــبــكــات

rعلوماتيةHا
- تــــصــــور أرضــــيــــات تــــكــــنــــولــــوجــــيــــة مـن أجل وضع

rشبكات وطنية قطاعية
- وضع آليات أمن للشبكات اإلعالمية.

2  - قـسم نـظـام اHـعـلـومـات وتـقـنيـات اإلعـالم مكـل - قـسم نـظـام اHـعـلـومـات وتـقـنيـات اإلعـالم مكـلّف
بـــإجنــــاز دراســـات وأعـــمــــال الـــبــــحث الـــعــــلـــمي والــــتـــطـــوربـــإجنــــاز دراســـات وأعـــمــــال الـــبــــحث الـــعــــلـــمي والــــتـــطـــور

التكنولوجي حول :التكنولوجي حول :
rعلوماتHتصميم نظم ا -

- إجنــاز اخملــطــطــات الــتــوجــيــهــيــة ودفــاتــر الــشـروط
rاخلاصة بنظم االعالم اآللي

- تــصـــمــيم وتــســيــيــر قــواعـــد اHــعــطــيــات وتــقــنــيــات
اإلعالم.

3  - قـسـم الـبـحث والـتـطـويـر في عـلم اإلعالم مـكـل  - قـسـم الـبـحث والـتـطـويـر في عـلم اإلعالم مـكـلّف
بـــإجنــــاز دراســـات وأعـــمــــال الـــبــــحث الـــعــــلـــمي والــــتـــطـــوربـــإجنــــاز دراســـات وأعـــمــــال الـــبــــحث الـــعــــلـــمي والــــتـــطـــور

التكنولوجي حول  :التكنولوجي حول  :
rكتبية والوثائقيةHهندسة األنظمة ا -

rكتبية والوثائقيةHتنظيم وتسيير األنظمة ا -
- اجلـوانب االقـتـصـاديـة واالجـتـمـاعـيـة والـتـسـيـيـرية

والقانونية لتكنلوجيات اإلعالم واالتصال.

4    - قـــسم نــــظـــريـــات وهـــنـــدســـة نــــظم اإلعالم اآللي  - قـــسم نــــظـــريـــات وهـــنـــدســـة نــــظم اإلعالم اآللي
مكلمكلّف بالقيام بالبحوث األساسية والتطبيقية في :ف بالقيام بالبحوث األساسية والتطبيقية في :

rالذكاء االصطناعي وهندسة البرامج -
rعلوماتHالبحث عن ا -

rتحركةHوزعة واHاألنظمة ا -
- أمن وجودة اخلدمة.

اHـادة اHـادة 8 : يـنــشـر هـذا الــقـرار في اجلــريـدة الـرســمـيـة
للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.

حـــرر بـــاجلـــزائـــر في 9 شـــعـــبـــان عــام 1427 اHــوافق 2
سبتمبر سنة 2006.

              وزير اHالية            وزير التعليم العالي              وزير اHالية            وزير التعليم العالي
              مراد مدلسي              والبحث العلمي              مراد مدلسي              والبحث العلمي
                                               رشيد حراوبية                                               رشيد حراوبية
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قــــرار وزاري مرار وزاري مــــــشــــــتــــرك مرك مــــــؤرخ فيؤرخ في 9  ش  شــــــعــــــبــــــان عان عــــام ام 1427
اHاHـوافقوافق 2 س سـبــــتـمـبـر سر سـنـة ة r2006 يr يـتـضــــمن المن الـتـنـظـيميم

الداخلي Hركز تنمية التكنولوجيات اHتطورة.الداخلي Hركز تنمية التكنولوجيات اHتطورة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

rاليةHإن وزير ا
rووزير التعليم العالي والبحث العلمي

- �ـــــــقـــــــتـــــــضـى اHـــــــرســـــــوم رقم 88-61 اHــــــؤرخ في 4 
شعـبان عام 1408 اHوافق 22 مـارس سنة 1988 واHـتضمن
إنـشـاء مــركـز تــنـمـيــة الـتــكـنـولــوجـيــات اHـتـطــورةr اHـعـدّل

rتممHوا
- و�ـقـتــضى اHـرســوم الـرئـاسي رقم 06-176 اHـؤرخ
في 27 ربيع الـثاني عام 1427 اHوافق 25 مايـو سنة 2006

                        rأعضاء احلكومة Wتضمن تعيHوا
- و�قـتـضى اHرسـوم الـتنـفـيذي رقم 99-256 اHؤرخ
في 8 شــعـــبــان عــام 1420 اHــوافق 16 نــوفــمـــبــر ســنــة 1999
الـــذي يــحــدد كـــيــفــيـــات إنــشــاء اHــؤســـســة الــعـــمــومــيــة ذات
rالـــطــابع الــعــلــمي والــتــكــنــولــوجي وتــنــظــيــمــهــا وســيــرهــا

rادة  9 منهHال سيما ا rعدّلHا
يقـرران ما يأتي :يقـرران ما يأتي :

اHـــــادة األولى : اHـــــادة األولى : تـــــطــــبـــــيــــقـــــا لــــلـــــمــــادة 9 من اHـــــرســــوم
الــتـــنـــفــيـــذي رقم 99-256 اHــؤرخ في  8 شـــعـــبـــان عــام1420
rــذكـور أعالهHـعــدل واHا r 1999 ـوافق 16 نــوفــمــبــر ســنـةHا
يـهــدف هــذا الــقــرار إلى حتــديــد الـتــنــظــيم الــداخــلي Hــركـز

تنمية التكنولوجيات اHتطورة.

اHــادة اHــادة 2 :  : يـــنـــظم مـــركـــز تـــنـــمـــيـــة الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيــات
اHتطورة في أقسام إدارية وتقنية وأقسام للبحث.

اHادة اHادة 3  :  : تتكون األقسام اإلدارية والتقنية من :
rوارد البشرية و العالقات اخلارجيةHقسم ا -

- قــــسم اHــــالـــيــــة واحملـــاســــبــــة والـــوســــائل وتــــســـيــــيـــر
rشاريعHا

- قـــسم اإلعـالم الـــعـــلـــمي و الـــتـــقـــني والـــتـــجـــهـــيــزات
العلمية و تثمW نتائج البحث.
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اHـادة اHـادة 4  :  : يـتـكـفل قـسم اHـوارد الـبـشـريـة و الـعـالقات
اخلارجية �ا يأتي :

- إعــداد اخملــطــطــات الـســنــويــة واHــتـعــددة الــســنـوات
   rوارد البشرية ووضعها حيز التنفيذHلتسيير ا

 rركزHستخدمي اH هنيHسار اHضمان متابعة ا -
- إعــــداد و مـــسـك بـــطــــاقـــة الــــقـــدرات الــــوطـــنــــيـــة في

rركزHمجاالت تدخل ا
 rإداريا rدعوينHوا WشاركHا Wتسيير الباحث -

- تـسـيـيـر األنـشـطـة االجـتـمـاعـيـة Hـسـتـخـدمي اHـركـز
rوترقيتها

Wـــتــواصل وحتـــســHإعــداد مـــخــطـــطــات الـــتــكـــوين ا -
اHـــســتــوى وجتــديـــد اHــعــلــومـــات Hــســتــخـــدمي اHــركــز وكــذا
لـفائـدة اHـسـتـخـدمـW الـذين يـخـضـعـون لـلـهـيـئـات اHـمـاثـلة

rوضمان تنفيذها
- اHـــبـــادرة بـــعـــمــــلـــيـــات من أجـل جتـــســـيـــد الـــتـــعـــاون

rركزHالعلمي الوطني والدولي في مجال اختصاص ا
- اHـــبــادرة بـــعــمـــلـــيــات جتـــنـــيــد الـــقــدرات الـــعـــلــمـــيــة

rالوطنية
يتـشكل قـسم اHوارد البـشريـة و العالقات اخلـارجية

من اHصالح اآلتية :
rوالشؤون االجتماعية WستخدمHمصلحة ا *

* مــصــلــحـة الــتــكــويـن اHــتـواصـل وحتــســW اHــســتـوى

rعلوماتHوجتديد ا
* مصلحة العالقات اخلارجية والتعاون.

اHـادة اHـادة 5  : يـتــكـفل قـسم اHــالـيـة واحملـاســبـة والـوسـائل
وتسيير اHشاريع �ا يأتي :

- إعــداد مـيـزانـيــة الـتـسـيــيـر والـتـجــهـيـز لـلــمـؤسـسـة
rصادقة عليهاHوضمان تنفيذها بعد ا

rؤسسةHمسك محاسبة ا -
rؤسسة بوسائل السيرHضمان تزويد هياكل ا -

- ضمـان تسـييـر اHمتـلكـات اHنـقولـة وغيـر اHنـقولة
rللمؤسسة وصيانتها

rمسك سجالت اجلرد -
rؤسسة وصيانتهHضمان احلفاظ على أرشيف ا -

- تسيير مشاريع البحث للمؤسسة إداريا. 

يتـشـكل قـسم اHـالـيـة واحملـاسبـة والـوسـائل وتـسـيـير
اHشاريع من اHصالح اآلتية :

rالية واحملاسبةHمصلحة ا -
rمصلحة الوسائل والصيانة -

- مصلحة تسيير اHشاريع.

اHـــــادة اHـــــادة 6  :  يــــــتــــــكــــــــفل قــــــــســـم اإلعــالم الــــــعــــــــلــــــــمي
والـتـقـني والـتـجــهـــيـــزات الـــعـلـمـــيــة و تـثـــــمـW نـــتـائج

البـحث �ا يأتي :

- تـرقـيـة اإلعالم الـعـلـمي والــتـقـني في مـجـال تـدخل
WستـعملHـؤسسة مع اقتـراح كل إجراء يسهل حـصول اHا

    rعليه
- وضع نـظـام مالئم لـلحـفـاظ على األرشـيف الـعـلمي

rللمؤسسة
- اقــــتـــراح كل إجـــراء إلدمــــاج الـــنـــشـــرات الــــعـــلـــمـــيـــة

rكتبة االفتراضيةHللمؤسسة في ا
- اقـتـراح اجراءات حتـفـيـزية لـتـرقـيـة تثـمـW نـتائج
الـبـحث الـعـلـمي في جـمـيع جـوانـبه في مـجـاالت تخـصص
اHـركــز بــاالتـصــال مع اHــؤسـســات اHـعــنــيـة ووضــعــهـا حــيـز

rالتنفيذ
- جتــمــيع طــلــبـــات الــعــتــاد الــعــلــمـي والــتــكــنــولــوجي
لـهـيـاكل الــبـحث وإعـداد بـرنــامج تـلـبـيـة هــذه االحـتـيـاجـات

rعنية ومتابعة تنفيذهHصالح اHباالتصال مع ا
- ضــــــمـــــان صــــــيــــــانــــــة الــــــتــــــجــــــهـــــيــــــزات الــــــعــــــلــــــمــــــيـــــة
والــتـكـنــولـوجـيــة اHـوضــوعـة حتت تـصــرف هـيـاكـل الـبـحث

rللمؤسسة

يــــــــتـــــــشــــــــكـل قـــــــســم اإلعـالم الـــــــعــــــــلـــــــمـي و الــــــــتـــــــقــــــــني
والـــتـــجــهـــيـــزات الـــعــلـــمـــيـــة و تــثـــمـــW نــتـــائج الـــبـــحث من

اHصالح اآلتية :
rمصلحة اإلعالم العلمي والتقني والوثائق -

rنتائج البحث Wمصلحة تثم -
- مصلحة التجهيزات العلمية.

اHادة اHادة 7  :  تتكون أقسام البحث من :
rتعددةHقسم هيكلة األنظمة وتقنيات اإلعالم ا -
rقسم األلكترونيك الدقيقة والنانوتكنولوجيا -

rقسم األوساط األينية والليزر -
- قسم التألية والروبوتيك.

1 - قسم هيكلة األنـظمة والوسائل العلمية اHتعددة - قسم هيكلة األنـظمة والوسائل العلمية اHتعددة
مـكـلف بــالـقـيـام بــأعـمـال الـبـحـث والـتـطـومـكـلف بــالـقـيـام بــأعـمـال الـبـحـث والـتـطـوّر الـتــكـنـولـوجير الـتــكـنـولـوجي

حول :حول :

- تـصـور وإعـداد جتـهـيـزات مـتـخـصـصـة في مـيـادين
الصـحة والـصنـاعة والـطاقـة والبـيئـة والسـمعي الـبصري

واالتصال.
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2  - قسم  األلكترونيـك الدقيقة والنانـوتكنولوجيا - قسم  األلكترونيـك الدقيقة والنانـوتكنولوجيا
مـكـلف بــالـقـيـام بــأعـمـال الـبـحـث والـتـطـور الـتــكـنـولـوجيمـكـلف بــالـقـيـام بــأعـمـال الـبـحـث والـتـطـور الـتــكـنـولـوجي

حول :حول :
- تـصـور ووضع �ـاذج وصـنع األدوات والـدوائـر في
مــيـادين األلـكــتـرونــيك الـصـغــيـرة وتــكـنـولــوجـيـات اإلعالم

واالتصال والنانوتكنولوجيا.

3  - قـسم األوسـاط األيـنـية والـلـيـزر مكـلف بـالـقـيام - قـسم األوسـاط األيـنـية والـلـيـزر مكـلف بـالـقـيام
بأعمال البحث والتطور التكنولوجي حول :بأعمال البحث والتطور التكنولوجي حول :

rفيزياء وكيمياء البالسما واستخداماتها -

- تــطـــويـــر االســـتـــخـــدامـــات الـــصــنـــاعـــيـــة والـــطـــبـــيــة
والقياس واآللتية لليزر.

4 - قـــسم الـــتـــألـــيـــة والـــروبــوتـــيـك مـــكـــلف بـــالـــقـــيــام - قـــسم الـــتـــألـــيـــة والـــروبــوتـــيـك مـــكـــلف بـــالـــقـــيــام
بأعمال البحث والتطور التكنولوجي في :بأعمال البحث والتطور التكنولوجي في :

- ميادين الروبوتيك وهندسة اHعارف.

اHـادة اHـادة 8 : يـنــشـر هـذا الــقـرار في اجلــريـدة الـرســمـيـة
للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.

حـــرر بـــاجلـــزائـــر في 9 شـــعـــبـــان عــام 1427 اHــوافق 2
سبتمبر سنة 2006.

             وزير اHالية           وزير التعليم العالي             وزير اHالية           وزير التعليم العالي
             مراد مدلسي             والبحث العلمي             مراد مدلسي             والبحث العلمي
                                             رشيد حراوبية                                             رشيد حراوبية
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قــــرار وزاري مرار وزاري مــــــشــــــتــــرك مرك مــــــؤرخ فيؤرخ في 9  ش  شــــــعــــــبــــــان عان عــــام ام 1427
اHاHـوافقوافق 2 س سـبــــتـمـبـر سر سـنـة ة r2006 يr يـتـضــــمن المن الـتـنـظـيميم

الداخلي Hركز تنمية الطاقات اHتجددة.الداخلي Hركز تنمية الطاقات اHتجددة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

r اليةHإن وزير ا

rووزير التعليم العالي والبحث العلمي

- �ـــــــقـــــــتـــــــضـى اHـــــــرســـــــوم رقم 88-60 اHــــــؤرخ في 4 
شعـبان عام 1408 اHوافق 22 مـارس سنة 1988 واHـتضمن
إنـــشـــــاء مـــركـــــز تـــنــــمـــيـــة الـــطـــــاقـــات اHـــتـــجـــددةr اHـــعـــدّل

rتممHوا

- و�ـقـتــضى اHـرســوم الـرئـاسي رقم 06-176 اHـؤرخ
في 27 ربيع الـثاني عام 1427 اHوافق 25 مايـو سنة 2006

   rأعضاء احلكومة Wتضمن تعيHوا

- و�قـتـضى اHرسـوم الـتنـفـيذي رقم 99-256 اHؤرخ
في 8 شــعـــبــان عــام 1420 اHــوافق 16 نــوفــمـــبــر ســنــة 1999
الـــذي يــحــدد كـــيــفــيـــات إنــشــاء اHــؤســـســة الــعـــمــومــيــة ذات
rالـــطــابع الــعــلــمي والــتــكــنــولــوجي وتــنــظــيــمــهــا وســيــرهــا

rادة  9 منهHال سيما ا rعدّلHا

يقـرران ما يأتي :يقـرران ما يأتي :

اHـــــادة األولى : اHـــــادة األولى : تـــــطــــبـــــيــــقـــــا لــــلـــــمــــادة 9 من اHـــــرســــوم
الــتـــنـــفــيـــذي رقم 99-256 اHــؤرخ في  8 شـــعـــبـــان عــام1420
rــذكـور أعالهHـعــدل واHا r 1999 ـوافق 16 نــوفــمــبــر ســنـةHا
يـهــدف هــذا الــقــرار إلى حتــديــد الـتــنــظــيم الــداخــلي Hــركـز

تنمية الطاقات اHتجددة.

2 :  : يـنظم مـركـز تنـميـة الطـاقـات اHتـجددة في اHادة اHادة 
أقسام إدارية وتقنية وأقسام للبحث.

اHادة اHادة 3  :  : تتكون األقسام اإلدارية والتقنية من :
rوارد البشرية و العالقات اخلارجيةHقسم ا -

- قــــسم اHــــالـــيــــة واحملـــاســــبــــة والـــوســــائل وتــــســـيــــيـــر
rشاريعHا

- قـــسم اإلعـالم الـــعـــلـــمي و الـــتـــقـــني والـــتـــجـــهـــيــزات
العلمية و تثمW نتائج البحث.

اHـادة اHـادة 4  :  : يـتـكـفل قـسم اHـوارد الـبـشـريـة و الـعـالقات
اخلارجية �ا يأتي :

- إعــداد اخملــطــطــات الـســنــويــة واHــتـعــددة الــســنـوات
   rوارد البشرية ووضعها حيز التنفيذHلتسيير ا

 rركزHستخدمي اH هنيHسار اHضمان متابعة ا -
- إعــــداد و مـــسـك بـــطــــاقـــة الــــقـــدرات الــــوطـــنــــيـــة في

rركزHمجاالت تدخل ا
 rإداريا rدعوينHوا WشاركHا Wتسيير الباحث -

- تـسـيـيـر األنـشـطـة االجـتـمـاعـيـة Hـسـتـخـدمي اHـركـز
rوترقيتها

Wـــتــواصل وحتـــســHإعــداد مـــخــطـــطــات الـــتــكـــوين ا -
اHـــســتــوى وجتــديـــد اHــعــلــومـــات Hــســتــخـــدمي اHــركــز وكــذا
لـفائـدة اHـسـتـخـدمـW الـذين يـخـضـعـون لـلـهـيـئـات اHـمـاثـلة

rوضمان تنفيذها
- اHـــبـــادرة بـــعـــمــــلـــيـــات من أجـل جتـــســـيـــد الـــتـــعـــاون

rركزHالعلمي الوطني والدولي في مجال اختصاص ا
- اHـــبــادرة بـــعــمـــلـــيــات جتـــنـــيــد الـــقــدرات الـــعـــلــمـــيــة

rالوطنية
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يتـشكل قـسم اHوارد البـشريـة و العالقات اخلـارجية
من اHصالح اآلتية :

rوالشؤون االجتماعية WستخدمHمصلحة ا *
* مــصــلــحـة الــتــكــوين اHــتــواصل وحتــســW اHــســتـوى

rعلوماتHوجتديد ا
* مصلحة العالقات اخلارجية والتعاون.

اHـادة اHـادة 5  : يـتــكـفل قـسم اHــالـيـة واحملـاســبـة والـوسـائل
وتسيير اHشاريع �ا يأتي :

- إعــداد مـيـزانـيــة الـتـسـيــيـر والـتـجــهـيـز لـلــمـؤسـسـة
rصادقة عليهاHوضمان تنفيذها بعد ا

rؤسسةHمسك محاسبة ا -
rؤسسة بوسائل السيرHضمان تزويد هياكل ا -

- ضمـان تسـييـر اHمتـلكـات اHنـقولـة وغيـر اHنـقولة
rللمؤسسة وصيانتها

rمسك سجالت اجلرد -
rؤسسة وصيانتهHضمان احلفاظ على أرشيف ا -

- تسيير مشاريع البحث للمؤسسة إداريا. 
يتـشـكل قـسم اHـالـيـة واحملـاسبـة والـوسـائل وتـسـيـير

اHشاريع من اHصالح اآلتية :
rالية واحملاسبةHمصلحة ا *

rمصلحة الوسائل والصيانة *
* مصلحة تسيير اHشاريع.

اHــــــادة اHــــــادة 6  :  يــــــتـــــــــكـــــــــفل قـــــــــسم اإلعـــالم الـــــــــعــــــلـــــــمي
والـتــقـني والـتجـهيـزات العـلمـيـة و تثـمW نـتائج الـبحث

�ا يأتي :
- تـرقـيـة اإلعالم الـعـلـمي والــتـقـني في مـجـال تـدخل
WستـعملHـؤسسة مع اقتـراح كل إجراء يسهل حـصول اHا

    rعليه
- وضع نـظـام مالئم لـلحـفـاظ على األرشـيف الـعـلمي

rللمؤسسة
- اقــــتـــراح كل إجـــراء إلدمــــاج الـــنـــشـــرات الــــعـــلـــمـــيـــة

rكتبة االفتراضيةHللمؤسسة في ا
- اقـتـراح اجراءات حتـفـيـزية لـتـرقـيـة تثـمـW نـتائج
الـبـحث الـعـلـمي في جـمـيع جـوانـبه في مـجـاالت تخـصص
اHـركــز بــاالتـصــال مع اHــؤسـســات اHـعــنــيـة ووضــعــهـا حــيـز

rالتنفيذ

- جتــمــيع طــلــبـــات الــعــتــاد الــعــلــمـي والــتــكــنــولــوجي
لـهـيـاكل الــبـحث وإعـداد بـرنــامج تـلـبـيـة هــذه االحـتـيـاجـات

rعنية ومتابعة تنفيذهHصالح اHباالتصال مع ا

- ضــــــمـــــان صــــــيــــــانــــــة الــــــتــــــجــــــهـــــيــــــزات الــــــعــــــلــــــمــــــيـــــة
والــتـكـنــولـوجـيــة اHـوضــوعـة حتت تـصــرف هـيـاكـل الـبـحث

rللمؤسسة

يــــــــتـــــــشــــــــكـل قــــــــسـم اإلعـالم الـــــــعــــــــلـــــــمـي و الــــــــتـــــــقــــــــني
والـــتـــجــهـــيـــزات الـــعــلـــمـــيـــة و تــثـــمـــW نــتـــائج الـــبـــحث من

اHصالح اآلتية :
rمصلحة اإلعالم العلمي والتقني والوثائق *

rنتائج البحث Wمصلحة تثم *
* مصلحة التجهيزات العلمية.

اHادة اHادة 7  :  تتكون أقسام البحث من :

rقسم البيوطاقة واحمليط -

rقسم طاقة الرياح -

- قــــسم الــــطــــاقــــة الــــشــــمــــســــيــــة واحلــــراريــــة واجلــــيـــو
rحرارية

- قـــــــســم الـــــــطــــاقـــــــة الــــشـــــــــمـــــســـــيــــة واحلـــــــراريــــة
والكهرو ضوئية.

1       - قــسـم الــبـــيــو طـــاقـــة واحملــيـط مــكـــلف بـــالــقـــيــام - قــسـم الــبـــيــو طـــاقـــة واحملــيـط مــكـــلف بـــالــقـــيــام
بدراسات وأعمال بحث حول :بدراسات وأعمال بحث حول :

- إعداد مـنـاهج بـيوتـكـنولـوجـيـة لتـشـجـيع التـطـوير
الــدائـم وتــطـــهــيــر احملـــيط وتـــطــويـــر الــهــيـــدروجــW كـــنــاقل

طاقوي.

2   - قـسـم  طـاقــة الـريــاح مـكـلـف بـالــقـيــام بـدراسـات - قـسـم  طـاقــة الـريــاح مـكـلـف بـالــقـيــام بـدراسـات
وأعمال بحث حول :وأعمال بحث حول :

- تصور وإجناز أنظمة إنتاج الطاقة الهوائية.

3      - قـــــســـم  الـــــطـــاقــــة الـــشــــــمـــســـيــــة واحلـــــراريـــة - قـــــســـم  الـــــطـــاقــــة الـــشــــــمـــســـيــــة واحلـــــراريـــة
واجلـيـو حـراريـة مـكـلف بـالـقـيـام بـدراسـات وأعـمـال بـحثواجلـيـو حـراريـة مـكـلف بـالـقـيـام بـدراسـات وأعـمـال بـحث

حول :حول :

- مــــيــــادين الــــديــــنــــامــــيــــكــــيــــة احلــــراريــــة واحلــــراريـــة
rطبقةHالشمسية واجليو حرارية ا

4 - قسم  الـطاقة الـشمسـية والكـهرو ضوئيـة مكلف - قسم  الـطاقة الـشمسـية والكـهرو ضوئيـة مكلف
بالقيام بدراسات وأعمال بحث حول :بالقيام بدراسات وأعمال بحث حول :

- تطوير أجهزة حتويل الطاقة الشمسية.
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8 : يــــــنــــــــشــــــر هــــــــذا الــــــقــــــــرار في اجلـــــــريــــــدة اHـــــادة اHـــــادة 
الــرســـمـــيـــة لـــلـــجـــمـــــهـــوريـــة اجلـــــزائـــريـــة الـــد�ـــــقـــراطـــيــة

الشعبية.

حـــرر بـــاجلـــزائـــر في 9 شـــعـــبـــان عــام 1427 اHــوافق 2
سبتمبر سنة 2006.

            وزير اHالية             وزير التعليم العالي            وزير اHالية             وزير التعليم العالي
           مراد مدلسي                والبحث العلمي           مراد مدلسي                والبحث العلمي
                                              رشيد حراوبية                                              رشيد حراوبية
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قــــرار وزاري مرار وزاري مــــــشــــــتــــرك مرك مــــــؤرخ فيؤرخ في 9  ش  شــــــعــــــبــــــان عان عــــام ام 1427
اHاHـوافقوافق 2 س سـبــــتـمـبـر سر سـنـة ة r2006 يr يـتـضــــمن المن الـتـنـظـيميم
الالــــــداخداخــــــــلي Hلي Hــــــــركركــــــــز الز الــــــبــــــــحث الحث الــــــــعــــــلــــــــمي والمي والــــــــتــــــقــــــــني فيني في

التحاليل الفيزيائية والكيميائية.التحاليل الفيزيائية والكيميائية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

rاليةHإن وزير ا

rووزير التعليم العالي والبحث العلمي

- �ــقــتــضـى اHــرســوم الــرئــاسي رقم 06-176 اHــؤرخ
في 27 ربيع الـثاني عام 1427 اHوافق 25 مايـو سنة 2006

                        rأعضاء احلكومة Wتضمن تعيHوا

- و�ــــقــــتـــــــضى اHــــرســــوم الــــتــــنـــفــــيــــذي رقم 214-92
اHــــؤرخ في 20 ذي الـــقــــعـــــدة عـــام 1412 اHــــوافــق 23 مـــايـــو
ســنــة 1992 واHــتــــضــمن إنــشــــاء مــــركـز الــبــحـث الـعــلــمي
والـتقـني في التـحالـيل الـفيـزيائـية والـكـيمـيائـيةr اHـعدّل

rتممHوا

- و�قـتـضى اHرسـوم الـتنـفـيذي رقم 99-256 اHؤرخ
في 8 شــعـــبــان عــام 1420 اHــوافق 16 نــوفــمـــبــر ســنــة 1999
الـــذي يــحــدد كـــيــفــيـــات إنــشــاء اHــؤســـســة الــعـــمــومــيــة ذات
rالـــطــابع الــعــلــمي والــتــكــنــولــوجي وتــنــظــيــمــهــا وســيــرهــا

rادة  9 منهHال سيما ا rعدّلHا

يقـرران ما يأتي :يقـرران ما يأتي :

اHـــــادة األولى : اHـــــادة األولى : تـــــطــــبـــــيــــقـــــا لــــلـــــمــــادة 9 من اHـــــرســــوم
الــتـــنـــفــيـــذي رقم 99-256 اHــؤرخ في  8 شـــعـــبـــان عــام1420
rـذكـور أعالهHوا rـعــدلHا r 1999 ـوافق 16 نــوفـمـبــر سـنـةHا
يـهــدف هــذا الــقــرار إلى حتــديــد الـتــنــظــيم الــداخــلي Hــركـز
الــبــحث الـــعــلــمي والـــتــقــني فـي الــتــحــالـــيل الــفــيـــزيــائــيــة

والكيميائية.

اHـادة اHـادة 2 :  : يـنـظم مـركـز الـبـحث الـعـلـمي والـتقـني في
الــتـحــالـيل الــفـيــزيـائـيــة والـكــيـمــيـائــيـة في أقــسـام إداريـة

وتقنية وأقسام للبحث.

اHادة اHادة 3  :  : تتكون األقسام اإلدارية والتقنية من :

rوارد البشرية و العالقات اخلارجيةHقسم ا -
- قــــسم اHــــالـــيــــة واحملـــاســــبــــة والـــوســــائل وتــــســـيــــيـــر

rشاريعHا
- قـــسم اإلعـالم الـــعـــلـــمي و الـــتـــقـــني والـــتـــجـــهـــيــزات

العلمية و تثمW نتائج البحث.

اHـادة اHـادة 4  :  : يـتـكـفل قـسم اHـوارد الـبـشـريـة و الـعـالقات
اخلارجية �ا يأتي :

- إعــداد اخملــطــطــات الـســنــويــة واHــتـعــددة الــســنـوات
   rوارد البشرية ووضعها حيز التنفيذHلتسيير ا

- ضـــمــــان مـــتـــــابــــعـــة اHـــــســـار اHـــهـــني Hـــســـتـــخـــدمي
 rركزHا

- إعــــداد و مـــسـك بـــطــــاقـــة الــــقـــدرات الــــوطـــنــــيـــة في
rركزHمجاالت تدخل ا

 rإداريا rدعوينHوا WشاركHا Wتسيير الباحث -
- تـسـيـيـر األنـشـطـة االجـتـمـاعـيـة Hـسـتـخـدمي اHـركـز

rوترقيتها
Wـــتــواصل وحتـــســHإعــداد مـــخــطـــطــات الـــتــكـــوين ا -
اHـــســتــوى وجتــديـــد اHــعــلــومـــات Hــســتــخـــدمي اHــركــز وكــذا
لـفائـدة اHـسـتـخـدمـW الـذين يـخـضـعـون لـلـهـيـئـات اHـمـاثـلة

rوضمان تنفيذها
- اHـــبـــادرة بـــعـــمــــلـــيـــات من أجـل جتـــســـيـــد الـــتـــعـــاون
الــــعـــلــــــمي الــــــوطـــنـي والـــــدولي فــي مــــجــــال اخـــتــــصـــاص

rركزHا
- اHـــبــادرة بـــعــمـــلـــيــات جتـــنـــيــد الـــقــدرات الـــعـــلــمـــيــة

rالوطنية
يتـشكل قـسم اHوارد البـشريـة و العالقات اخلـارجية

من اHصالح اآلتية :
rوالشؤون االجتماعية WستخدمHمصلحة ا *

* مــصــلــحـة الــتــكــوين اHــتــواصل وحتــســW اHــســتـوى
rعلوماتHوجتديد ا

* مصلحة العالقات اخلارجية والتعاون.

اHـادة اHـادة 5  : يـتــكـفل قـسم اHــالـيـة واحملـاســبـة والـوسـائل
وتسيير اHشاريع �ا يأتي :
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- إعــداد مـيـزانـيــة الـتـسـيــيـر والـتـجــهـيـز لـلــمـؤسـسـة
rصادقة عليهاHوضمان تنفيذها بعد ا

rؤسسةHمسك محاسبة ا -
rؤسسة بوسائل السيرHضمان تزويد هياكل ا -

- ضمـان تسـييـر اHمتـلكـات اHنـقولـة وغيـر اHنـقولة
rللمؤسسة وصيانتها

rمسك سجالت اجلرد -
rؤسسة وصيانتهHضمان احلفاظ على أرشيف ا -

- تسيير مشاريع البحث للمؤسسة إداريا. 

يتـشـكل قـسم اHـالـيـة واحملـاسبـة والـوسـائل وتـسـيـير
اHشاريع من اHصالح اآلتية :

rالية واحملاسبةHمصلحة ا *
rمصلحة الوسائل والصيانة *

* مصلحة تسيير اHشاريع.

اHــادة اHــادة 6  :  يـــتـــكـــفل قـــسم اإلعالم الـــعـــلـــمي والـــتــقـــني
والـتـجـــهـــيـزات الـعـــلـــمـيـة و تثـــمـــW نـتــائــج الـبــــحث

�ا يأتي :

- تـرقـيـة اإلعالم الـعـلـمي والــتـقـني في مـجـال تـدخل
WـسـتـعـمـلـHـؤسـسـة واقـتـراح كل إجـراء يـسـهل حـصـول اHا

    rعليه
- وضع نـظـام مالئم لـلحـفـاظ على األرشـيف الـعـلمي

rللمؤسسة
- اقــــتـــراح كل إجـــراء إلدمــــاج الـــنـــشـــرات الــــعـــلـــمـــيـــة

rكتبة االفتراضيةHللمؤسسة في ا
- اقـتـراح اجراءات حتـفـيـزية لـتـرقـيـة تثـمـW نـتائج
الـبـحث الـعـلـمي في جـمـيع جـوانـبه في مـجـاالت تخـصص
اHـركــز بــاالتـصــال مع اHــؤسـســات اHـعــنــيـة ووضــعــهـا حــيـز

rالتنفيذ
- جتــمــيع طــلــبـــات الــعــتــاد الــعــلــمـي والــتــكــنــولــوجي
لـهـيـاكل الــبـحث وإعـداد بـرنــامج تـلـبـيـة هــذه االحـتـيـاجـات

rعنية ومتابعة تنفيذهHصالح اHباالتصال مع ا
- ضــــــمـــــان صــــــيــــــانــــــة الــــــتــــــجــــــهـــــيــــــزات الــــــعــــــلــــــمــــــيـــــة
والــتـكـنــولـوجـيــة اHـوضــوعـة حتت تـصــرف هـيـاكـل الـبـحث

rللمؤسسة
يــــــتـــــــشــــــكـل الــــــقــــــسـم اإلعالم الـــــــعــــــلــــــمـي و الــــــتـــــــقــــــني
والـــتـــجــهـــيـــزات الـــعــلـــمـــيـــة و تــثـــمـــW نــتـــائج الـــبـــحث من

اHصالح اآلتية :

rمصلحة اإلعالم العلمي والتقني والوثائق *
rنتائج البحث Wمصلحة تثم *
* مصلحة التجهيزات العلمية.

اHادة اHادة 7  :  تتكون أقسام البحث من :

rوادHقسم كيمياء ا -
rقسم كيمياء البيئة -

rنتوجات الطبيعية وعلوم األغذيةHقسم ا -
- قسم الصحة.

1  - قـسم كــيـمــيـاء اHــواد مـكــلف بـالــقـيــام بـدراسـات - قـسم كــيـمــيـاء اHــواد مـكــلف بـالــقـيــام بـدراسـات
وأعمال بحث حول :وأعمال بحث حول :

- التـلخيص وتقـنيات ومـناهج التـحليل الـفيزيائي
الكيميائي في ميدان اHواد.

2  - قـسم كيـمـيـاء البـيـئـة مكـلف بـالـقيـام بـدراسات - قـسم كيـمـيـاء البـيـئـة مكـلف بـالـقيـام بـدراسات
وأعمال بحث حول :وأعمال بحث حول :

- تـــقـــنـــيــــات االســـتـــخـــراج والـــتــــفـــخـــيخ والــــتـــحـــلـــيل
الفيزيائي الكيميائي في ميدان التلوث البيئي.

3    - قــسم  اHـنــتـوجــات الـطــبـيــعـيــة وعـلــوم األغـذيـة   - قــسم  اHـنــتـوجــات الـطــبـيــعـيــة وعـلــوم األغـذيـة
مكلف بالقيام بدراسات وأعمال بحث حول :مكلف بالقيام بدراسات وأعمال بحث حول :

- تـــقـــنـــيــــات االســـتـــخـــراج والـــتـــحـــلـــيـل الـــفـــيـــزيـــائي
والــكــيــمــيــائي ومــراقــبــة نــوعـيــة اHــنــتــوجــات الــطــبــيــعــيـة

والصناعية والتجارية وإنتاجها الثانوي.

4 - قسم  الـصحـة مكـلف بالـقيـام بدراسـات وأعمال - قسم  الـصحـة مكـلف بالـقيـام بدراسـات وأعمال
بحث حول :بحث حول :

- الــتـلــخــيص والــتــحـلــيل الــفــيــزيـائـي والـكــيــمــيـائي
جلـزئـيـات الـنـبـات ذات الـطـابع الـطـبي والـتي لـهـا مـفـعول

rعالجي
- اسـتـخـراج وحتلـيل الـعـنـاصـر الـنـشـيـطة ورواسب

األيض في سوائل بيولوجية.

8    : يـــــــنـــــــــشــــــر هــــــــذا الــــــقــــــرار فـي اجلــــــريــــــدة اHـــــادة اHـــــادة 
الــرســـمـــيـــــة لـــلـــجـــمـــــهـــوريـــة اجلـــزائـــريـــة الـــد�ـــقـــــراطـــيــة

الشعبية.

حـــرر بـــاجلـــزائـــر في 9 شـــعـــبـــان عــام 1427 اHــوافق 2
سبتمبر سنة 2006.

               وزير اHالية           وزير التعليم العالي               وزير اHالية           وزير التعليم العالي
                           مراد مدلسي              والبحث العلميمراد مدلسي              والبحث العلمي
                                               رشيد حراوبية                                              رشيد حراوبية
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إعالنات وبالغاتإعالنات وبالغات
بنك اجلزائربنك اجلزائر

الوضعيالوضعيّة الشة الشّهريهريّة في ة في 31  مايو سنة  مايو سنة 2006

األصول :األصول :
- الذّهب.....................................................................................................
- أموال بالعملة الصّعبة...............................................................................
- حقوق السّحب اخلاصّة................................................................................
- االتّفاقات الدّوليّة للدّفع .............................................................................
- اHساهمات وتوظيف األموال.......................................................................
- االكتتاب في الهيئات اHاليّة اHتعدّدة األطراف واجلهويّة..................................
- الدّيون اHترتّبة على  الدّولة ( القانـون رقم 62  - 156  اHؤرّخ  فـي1962/12/31).....
- الـدّيــون الـــمـتـرتّـبـة عــلى اخلـزيـنــة الـــعـمـومـيّـــة ( اHادّة 172 مــن قـــانـون اHـــالـيّة
لسنة 1993).............................................................................................
- احلساب اجلـاري اHـديـن للخـزيـنـة العـموميّـة ( الـمـادّة 46  مـن األمــر رقـم
    03 - 11 اHؤرّخ في 26 / 8 /2003 )..............................................................
- حسابات الصّكوك البريديّة.........................................................................

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

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

اجملمـوعاجملمـوع
اخلصوم :خلصوم :

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

اجملمـوعاجملمـوع
ـــــــــــــــــــــــ

* يحتوي تسهيالت الودائع

اHبالغ ( دج )اHبالغ ( دج )
1.133.698.962,97

676.283.036.443,57

70.920.001,56

1.782.227.313,95

4.200.457.114.436,00

149.995.914.879,52

0,00

251.951.685.489,73

0,00

3.487.087.447,79

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7.444.326.890,34

8.073.612.168,93

90.263.414.750,05

5.390.943.038.784,41

976.512.459.085,34

153.982.768.316,49

1.116.577.700,47

13.704.385.438,08

2.573.358.772.378,79

240.430.654.707,02

652.240.000.000,00

40.000.000,00

74.367.481.153,26

9.737.828.793,31

695.452.111.211,65

5.390.943.038.784,41
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الوضعيالوضعيّة الشة الشّهريهريّة في ة في 30  يونيو سنة  يونيو سنة 2006

األصول :األصول :
- الذّهب.....................................................................................................
- أموال بالعملة الصّعبة...............................................................................
- حقوق السّحب اخلاصّة................................................................................
- االتّفاقات الدّوليّة للدّفع .............................................................................
- اHساهمات وتوظيف األموال.......................................................................
- االكتتاب في الهيئات اHاليّة اHتعدّدة األطراف واجلهويّة..................................
- الدّيون اHترتّبة على  الدّولة ( القانـون رقم 62  - 156  اHؤرّخ  فـي1962/12/31).....
- الـدّيــون الـــمـتـرتّـبـة عــلى اخلـزيـنــة الـــعـمـومـيّـــة ( اHادّة 172 مــن قـــانـون اHـــالـيّة
لسنة 1993).............................................................................................
- احلساب اجلـاري اHـديـن للخـزيـنـة العـموميّـة ( الـمـادّة 46  مـن األمــر رقـم
    03 - 11 اHؤرّخ في 26 / 8 /2003 )..............................................................
- حسابات الصّكوك البريديّة.........................................................................

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

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

اجملمـوعاجملمـوع
اخلصوم :خلصوم :

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

اجملمـوعاجملمـوع
ـــــــــــــــــــــــ

* يحتوي تسهيالت الودائع

اHبالغ ( دج )اHبالغ ( دج )

1.141.102.846,66

537.764.123.577,50

70.600.776,72

1.692.690.176,69

4.306.773.041.283,93

152.551.519.501,64

0,00

422.879.093.255,80

0,00

3.276.990.357,31

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6.031.717.272,53

8.477.719.011,61

64.128.254.456,52

5.504.786.852.516,91

979.667.675.278,00

157.169.451.794,60

1.010.517.466,01

13.946.282.152,32

2.671.978.711.044,47

218.556.497.124,93

671.500.000.000,00

40.000.000,00

74.367.481.153,26

9.737.828.793,31

706.812.407.710,01

5.504.786.852.516,91
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الوضعيالوضعيّة الشة الشّهريهريّة في ة في 31   يوليو سنة  يوليو سنة 2006
األصول :األصول :

- الذّهب.....................................................................................................

- أموال بالعملة الصّعبة...............................................................................

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

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

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

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

اجملمـوعاجملمـوع
اخلصوم :خلصوم :

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

اجملمـوعاجملمـوع
ـــــــــــــــــــــــ

* يحتوي تسهيالت الودائع

اHبالغ ( دج )اHبالغ ( دج )
1.141.102.846,66

627.329.015.014,86

288.013.269,62

2.287.776.138,09

4.415.901.270.758,62

152.551.519.501,64

0,00

447.492.179.055,38

0,00

1.659.391.218,35

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.997.248.410,93

8.592.083.775,30

24.544.764.467,15

5.687.784.364.456,60

1.014.125.399.850,54

163.896.905.520,16

598.161.884,17

13.946.282.152,32

2.811.018.995.091,11

213.660.005.793,30

717.150.000.000,00

40.000.000,00

114.367.481.153,26

9.737.828.793,31

629.243.304.218,43

5.687.784.364.456,60
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18 ذو احلج ذو احلجّة  عام ة  عام 1427 هـ هـ
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