
العدد العدد 57
السالسّنة السابعة واألربعوننة السابعة 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 24  شو شوّال عام ال عام 1431 هـهـ
اHوافق اHوافق 3  أكتوبر سنة   أكتوبر سنة 2010 م

اإلدارة والتّحرير
األمانة العاماألمانة العامّة للحكومةة للحكومة

WWW.JORADP.DZ

الطّبع واالشتراك
اHطبعة الراHطبعة الرّسميسمّية

حي البساتpW بئر مراد رايسp ص.ب 376 - اجلزائر - محطة
الهاتف : 021.54.35.06  إلى 09 

021.65.64.63

الفاكس 021.54.35.12 
ح.ج.ب  50-3200  اجلزائر

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

مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّـةـة
مـرسوم تـنـفـيذي رقم  10 - 226 مـؤرخ في 21 شـوّال عام 1431 اHـوافق 30 سـبـتـمـبـر سـنة p2010 يـعدل اHـرسـوم الــتــنــفــيــذي
رقـم 04 - 236 اHـــؤرخ في 7 رجـب عــام 1425 اHـــوافق 23 غـــشـت ســـنــة 2004 واHـــتـــضـــمن إعـــادة تـــنـــظـــيم مـــركـــز الـــعـــرض
السينمائـي وتغييـر تسميتـه.......................................................................................................................

مرسوم تـنفيذي رقم  10 - 227 مؤرخ في 21 شوّال عام 1431 اHوافق 30 سـبتـمبـر سنة p2010 يـتضمن إنـشاء مركـز جزائري
لتطوير السينما وتنظيمه وسيره................................................................................................................

مـرسوم تـنـفـيذي رقم 10 - 228 مـؤرخ في 23 شـوّال عام 1431 اHــوافــق 2 أكـتـوبـر سـنة p2010 يحـدد تـنـظـيم اHـفـتشـيـة الـعـامة
بوزارة التربية الوطنية وسيرها..................................................................................................................

مـرسوم تـنـفـيذي رقم 10 - 229 مؤرخ في 23 شـوّال عام  1431 اHـوافــق 2 أكـتـوبر سـنة p2010 يـحـدد تنـظـيم اHـفتـشـية الـعـامة
للبيداغوجيا بوزارة التربية الوطنية وسيرها...............................................................................................

مـرسوم تـنـفـيذي رقم 10 - 230 مؤرخ في 23 شـوّال عام 1431 اHـوافــق 2 أكـتـوبر سـنة p2010 يحـدد األحـكام اHـتعـلقـة بـتنـظيم
الـثـانـويـة وسـيـرها....................................................................................................................................

مرسوم تـنفيذي رقم 10 - 231 مؤرخ في 23 شوّال عام 1431 اHوافق 2 أكتـوبر سنة p2010 يتضمن الـقانون األساسي لطالب
الدكتوراه...................................................................................................................................................

مرسوم تـنفيذي رقم 10 - 232 مؤرخ في 23 شوّال عام 1431 اHوافق 2 أكتـوبر سنة p2010 يـحــدد شـــروط �ــارسـة األستاذ
الباحث االستشفائي اجلامعي أو األستاذ الباحث نشـاطـات البحث  وكذا كيفيات مكافأتهما..................................

قرارات4 مقرقرارات4 مقرّرات4 آراءرات4 آراء
وزارة الطاقة وا:ناجموزارة الطاقة وا:ناجم

قــرار مــؤرّخ  في 26 رمــضــان  عــام 1431 اHـوافق 5 ســبــتـمــبــر ســنـة p2010 يــعـدّل ويــتــمّـم الـقــرار اHــؤرّخ في 23 ربــيع الــثــاني
عـام 1425 اHـوافق 12 يـونــيـو ســنـة 2004 واHــتـضــمن إنـشــاء جلـان مــتـســاويـة األعــضــاء مـخــتـصــة بـأسالك مــوظـفي وزارة
الطاقة واHناجم...........................................................................................................................................

وزارة اجملاهدينوزارة اجملاهدين

قرار مؤرخ في 21 رمضان عام 1431 اHوافق 31 غشت سنة p2010 يتضمن تفويض اإلمضاء إلى مدير النشاط االجتماعي...

قرار مؤرخ في 21 رمضان عام 1431 اHوافق 31 غشت سنة p2010 يتضمن تفويض اإلمضاء إلى مدير اHعاشات.................

قراران مؤرخان في 21 رمضان عام 1431 اHوافق 31 غشت سنة p2010 يتضمنان تفويض اإلمضاء إلى نائبي مديرين.......

وزارة التربية الوطنيةوزارة التربية الوطنية

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 رمضان عام 1431 اHوافق 12 غشت سنة p2010 يعدل القـرار الوزاري اHشترك اHؤرخ في
أول جمـادى األولى عام 1429 اHـوافق 6 مـايـو سـنة p2008 الذي يـحـدّد كيـفـيات تـوظـيف أعـوان متـعـاقدين مـكـلفـW �ـحو
األمية ودفع رواتبهم....................................................................................................................................

وزارة السكن وزارة السكن والعمرانوالعمران

قــرار  وزاري مــشــتـرك مــؤرّخ في 4 رجب عــام 1431 اHـوافق 17  يــونــيــو ســنــة p2010 يــتـضــمّـن الـتــنــظــيم الــداخــلي لــلــمــركـز
الوطني للبحث اHطبق في هندسة مقاومة الزالزل........................................................................................
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مــرسـوم تـنــفـيـمــرسـوم تـنــفـيـذي رقم  ذي رقم  10 -  - 226 مـؤرخ في  مـؤرخ في 21 شـو شـوّال عـامال عـام
1431  اHوافق اHوافق 30 سبـتمبر سنة  سبـتمبر سنة p2010 يعدل اHرسومp يعدل اHرسوم

الــتــنــفــيـــذي رقـم الــتــنــفــيـــذي رقـم 04 - 236 اHـؤرخ في  اHـؤرخ في 7 رجب عـام رجب عـام
1425 اHـوافق  اHـوافق 23 غــشت سـنـة  غــشت سـنـة 2004 واHـتــضـمن إعـادة واHـتــضـمن إعـادة

تـــنـــظـــيم مـــركـــز الـــعــــرض الـــســـيـــنـــمـــائـي وتـــغـــيـــيــــرتـــنـــظـــيم مـــركـــز الـــعــــرض الـــســـيـــنـــمـــائـي وتـــغـــيـــيــــر
تسميتـه.تسميتـه.

ــــــــــــــــــــــــــــــ

 pإن الوزير األول
pبناء على تقرير وزيرة الثقافة -

- وبــنـــاء عــلى الـــدســتـــورp ال ســيـــمــا اHـــادتــان 85 - 3
 pو125 (الفقرة 2) منه

- و�ـــــقـــــتـــــضى األمـــــر رقم 67 - 52 اHـــــؤرخ في 6 ذي
احلـجـة عام 1386 اHـوافق 17 مـارس سـنة 1967 واHـتـضمن

pتممHعدل واHا pتنظيم فن السينما وصناعتها
- و�ــــقــــتــــضـى اHــــرســــــوم الــــرئــــــاسي رقم 10 - 149
اHــــــؤرخ في 14  جـــمــــادى الـــثـــانـــيـــة عــــام 1431 اHــــوافق 28

 pأعضاء احلكومـة Wتضمن تعيHمايو سنة 2010 وا
- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 04 - 236
اHـؤرخ في 7 رجب عـام 1425 اHـوافق 23 غـشت سـنة 2004
واHــتـــضــمن إعــادة تـــنــظــيم مــركـــز الــعـــرض الــســـيــنــمــائـي

pوتغييـر تسميتـه
pوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يـرسـم  مـا يـأتـي :يـرسـم  مـا يـأتـي :

اHـاداHـادّة األولى :ة األولى : تـعـدل اHادة 4 من اHـرسـوم الـتـنـفـيذي
رقم 04 - 236  اHـــــؤرخ في 7 رجب عـــــام 1425 اHـــــوافق 23

غشت سنة 2004 واHذكور أعالهp كما يأتي :

"اHـادّة 4 : يـتـولى اHـركــز اHـهـام اHـتـمـثــلـة في الـسـهـر
على تطبيق التنظيم السينمائي ودعم السينما.

وبهذه الصفةp يكلف على اخلصوص �ا يأتي :
- دراســــة كل اHــــلــــفــــات الــــتي تــــكــــلــــفـه بــــهــــا الـــوزارة

pتصلة �مارسة النشاط السينمائيHالوصية ا
- مراقـبـة األنـشطـة الـسـينـمـائـيـة مهـمـا كـانت دعائم

pالفيلم
- مـــعـــايـــنـــة األعــوان اHـــؤهـــلـــW خملـــالـــفـــات الــتـــشـــريع

pتعلقة بالنشاط السينمائيHوالتنظيم ا

مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّـةـة
- مـــسك الـــســجـل الــعـــمــومي لـــلـــســيـــنــمـــاp اHــتـــضــمن
تــســجــيل كل اتــفــاقــيــة تــتــعــلق بــإنــتــاج األفالم وتــوزيــعــهـا

pواستغاللها في اجلزائر
- اقــتـــراح كل إجـــراء وكل مــعـــيــار يـــســمح بـــتــنـــظــيم

pرتبطة بالسينما مهما كانت الدعائمHاألنشطة ا
- اقــتــراح إجــراءات الــدعم الــســيــنــمــائي وكــيــفـيــاته

pوآلياته
pضمان عرض األفالم بوسائل متنقلة -

- نـشـر الـثــقـافـة الـسـيـنـمـائــيـةp ال سـيـمـا في الـوسط
الــتـربــوي واHــدرسي وذلك بــواســطــة الــعـروض اHــتــبــوعـة

�ناقشات .....".

اHاداHادّة ة 2 : :   ينـشر هـذا اHرسـوم في اجلريـدة الرّسـميّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــرر بـــاجلـــزائــر في 21 شـــوّال عــام 1431 اHــوافق 30
سبتمبر سنة 2010.

أحمد أويحيىأحمد أويحيى
ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرسـوم تـنـفـيـمـرسـوم تـنـفـيـذي رقم  ذي رقم  10 -  - 227 مـؤرخ في  مـؤرخ في 21 شـو شـوّال عـامال عـام
1431 اHــوافق  اHــوافق 30 ســـبــــتـــمـــبـــر ســـنـــة  ســـبــــتـــمـــبـــر ســـنـــة p2010 يـــتـــضـــمنp يـــتـــضـــمن

إنشـاء مـركز جـزائـري لـتطـويـر الـسيـنـمـا وتنـظـيمهإنشـاء مـركز جـزائـري لـتطـويـر الـسيـنـمـا وتنـظـيمه
وسيره.وسيره.

ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 pإن الوزير األول
pبناء على تقرير وزيرة الثقافة -

- وبــنـــاء عــلى الـــدســتـــورp ال ســيـــمــا اHـــادتــان 85 - 3
 pو125 (الفقرة 2) منه

- و�ـــــقـــــتـــــضى األمـــــر رقم 67 - 52 اHـــــؤرخ في 6 ذي
احلـجـة عام 1386 اHـوافق 17 مـارس سـنة 1967 واHـتـضمن

pتممHعدل واHا pتنظيم فن السينما وصناعتها
- و�ـــــــقـــــــتــــــــضى األمــــــــر رقم 75 - 59 اHــــــــؤرخ في 20
رمــــضــــان عــــام 1395 اHــــوافق 26 ســــبـــــتــــمــــبـــــر ســــنــــة 1975

pتممHعدل واHا pتضمن القانون التجاريHوا
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 88 - 01 اHــؤرخ في 22
جــــمــــادى األولى عـــام 1408 اHــــوافق 12 يـــنـــايــــر ســـنـــة 1988
واHــتـضـمن الــقـانـون الـتـوجــيـهي لـلــمـؤسـسـات الــعـمـومـيـة

pعدلHا pاالقتصادية
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يـــخــضـع اHــركــز لـــلــقـــواعــد اHــطـــبــقـــة عــلى اإلدارة في
عالقاته مع الدولة ويعد تاجرا في عالقاته مع الغير.

3  : :  يحـدد مقـر اHركـز �ـدينـة اجلزائـر. و�كن اHاداHادّة ة 
نــقــله إلى أي مــكــان آخــر من الــتــراب الــوطـنـي بــنـاء عــلى

اقتراح من الوزير اHكلف بالثقافة.

اHاداHادّة ة 4  :  :  يوضع اHركـز حتت وصاية الوزير اHكلف
بالثقافة.

اHــــاداHــــادّة ة 5  :  :  يــــكـــلـف اHـــركــــز بــــالـــتــــطــــويـــر الــــتــــجـــاري
والصناعي والفني للسينما اجلزائرية وترقيتها.

وبهذه الصفةp يكلف على اخلصوص �ا يأتي :

pإنتاج أو إنتاج مشترك ألعمال سينمائية -

- تـسـييـر احلـقوق اHـعـنويـة واHالـيـة لألفالم اHـنتـجة
pنتجة باالشتراكHأو ا

- إصــــدار دعــــائم الـــــتــــرقــــيــــة الـــــســــيــــنــــمــــائـــــيــــة مــــثل
الـكـتـالوجـات واHـلـصـقـات واألشـرطـة اإلعالنـيـة واقـتـنـائـها
واسـتـغاللهـا لفـائـدة األفالم اجلزائـريـة اHنـتجـة أو اHـنتـجة

pباالشتراك

- تـــوزيع الـــفـــيــلم اجلـــزائـــري في الــســـوق الـــوطــنـــيــة
pوالدولية واستغالله

- تـســيـيــر وإيـجــار واسـتــغاللp في إطــار اإلنـتـاج أو
اإلنـــتـــاج اHـــشــتـــركp اHـــنـــشـــآت والــتـــجـــهـــيـــزات الــتـــقـــنـــيــة
لـإلنــتــاجp ال ســـيــمـــا اســتــوديـــوهــات الـــتــصــويـــر والــصــوت

pواخملابر وكذا أدوات الرقمنة واحلفظ والتخزين

- تــشـــجــيع االســـتــثــمـــار الــســيـــنــمــائي األجـــنــبي في
pاجلزائر

- إجنــاز اHــشــاريع اHــتـــعــلــقــة بــالــســـيــنــمــاp كــصــاحب
مشروع مفوضp وذلك على أساس اتفاقية.

6 : :  يــتــولى اHــركــز مـهــمــة اخلــدمــة الـعــمــومــيـة اHـاداHـادّة ة 
طبقا لدفتر الشروط اHلحق بهذا اHرسوم.

الفصل الثانيالفصل الثاني
التنظيم والسيرالتنظيم والسير

اHاداHادّة ة 7 : :  يدير اHركز مجلس إدارة ويسيره مدير.

اHاداHادّة ة 8 : :  يحدد التنـظيم الداخلي للمركز بقرار من
الــوزيــر اHــكــلف بـــالــثــقــافــة بــنــاء عـــلى اقــتــراح من مــديــر

اHركز بعد مصادقة مجلس اإلدارة.

- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 90 - 11 اHــؤرخ في 26
رمـضـان عام 1410 اHـوافق 21 أبـريل سـنة 1990 واHـتـعلق

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

pتممHعدل واHا pباحملاسبة العمومية
- و�ـقـتـضى األمـر رقم 95 - 20 اHـؤرخ في 19 صـفر
عـام 1416 اHـوافق 17 يـولـيـو سـنـة 1995 واHـتـعـلق �ـجـلس

pتمّمHعدّل واHا pاحملاسبة
- و�ـــــــقـــــــتــــــــضى األمــــــــر رقم 03 - 05 اHــــــــؤرخ في 19
جـــمـــادى األولى عـــام 1424 اHــوافق 19 يـــولـــيـــو ســـنـــة 2003

pؤلف واحلقوق اجملاورةHتعلق بحقوق اHوا
- و�قـتضى الـقانون رقم 07 - 11 اHؤرخ في 15 ذي
الــــــقـــــعــــــدة عـــــام 1428 اHـــــوافق 25 نــــــوفـــــمــــــبـــــر ســــــنـــــة 2007

pعدلHا pاليHتضمن النظام احملاسبي اHوا
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 10 - 01 اHــؤرخ في 16
رجب عــام 1431 اHــوافق 29 يـــونــيــو ســنــة 2010 واHــتــعــلق
�ـــهـن اخلـــبـــيـــر احملـــاسـب ومـــحـــافظ احلــــســـابـــات واحملـــاسب

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

 pأعضاء احلكومـة Wتضمن تعيHمايو سنة 2010 وا
- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 96 - 431
اHـؤرخ في 19 رجب عـام 1417 اHـوافق 30 نــوفــمــبــر ســنـة
1996 واHتـعـلق بـكـيفـيـات تـعـيـW محـافـظي احلـسـابات في

اHـؤسـسـات الـعـمـومـيـة ذات الـطـابع الـصـنـاعي والـتـجاري
ومـراكـز البـحث والتـنـميـة وهـيئـات الضـمـان االجتـماعي
والــــدواويـن الــــعــــمــــومــــيــــة ذات الـــــطــــابع الــــتــــجــــاري وكــــذا

pستقلةHؤسسات العمومية غير اHا
pوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسـم  ما يأتي :يرسـم  ما يأتي :

الفصل األولالفصل األول
التسمية - الهدف - اHقرالتسمية - الهدف - اHقر

اHاداHادّة األولى :ة األولى :  يـهدف هـذا اHرسـوم إلى إنشـاء مركز
جزائري لتطوير السينما وحتديد تنظيمه وسيره.

2 : :  اHـــركـــز اجلـــزائــــري لـــتـــطـــويـــر الــــســـيـــنـــمـــا اHــاداHــادّة ة 
مـــؤســســة عــمـــومــيــة ذات طــابـع صــنــاعي وجتـــاري تــتــمــتع
بـالشخصـية اHعنـوية واالستـقالل اHالي وتدعى في صلب

النص "اHركز".
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القسم األولالقسم األول
مجلس اإلدارةمجلس اإلدارة

اHـاداHـادّة ة 9 : :  يـتــكـون مـجــلس إدارة اHـركــز من األعـضـاء
: Wاآلت

pرئيسا pكلف بالثقافةHثل الوزير ا� -
pثل وزير الدفاع الوطني� -

�ــــثل الـــوزيـــر اHــــكـــلف بــــالـــداخـــلـــيــــة واجلـــمـــاعـــات -
pاحمللية

pاليةHكلف باHثل الوزير ا� -
pكلف باجملاهدينHثل الوزير ا� -
pكلف بالتجارةHثل الوزير ا� -

pدير العام للمؤسسة الوطنية للتلفزيونHثل ا� -
�ــثل اHــديـــر الــعــام لــلــمـــركــز الــوطــني لـــلــســيــنــمــا -

والسمعي البصري.

يــحـــضــر مـــديــر اHــركـــز اجــتــمـــاعــات اجملـــلس بــصــوت
استشاري ويضمن أمانته.

و�ـكن اجملـلس أن يـسـتـعـW بأي شـخص مـن شأنه أن
يساعده في أشغاله.

اHـــــاداHـــــادّة ة 10 : :  يــــــتـــــداول مــــــجـــــلـس إدارة اHـــــركــــــزp عـــــلى
اخلصوصp فيما يأتي :

pللمركز Wمشروعي النظام والتنظيم الداخلي -
- بــرامج األنــشــطــة الــســنــويــة واHــتــعــددة الــســنـوات

pنصرمةHوكذا حصائل نشاط السنة ا
- الــقــواعــد الــعــامــة إلبــرام االتــفــاقــيــات واالتــفــاقـات

pوالعقود والصفقات
pقبول الهبات والوصايا -

pالكشوفات التقديرية لإليرادات والنفقات -
pاحلسابات السنوية -
pيزانيةHمشروع ا -

pمتلكات العقارية ونقل ملكيتهاHاقتناء ا -
- طـــلـب اHــــســـاهــــمــــة اHـــرتــــبــــطـــة بــــتــــبـــعــــات اخلــــدمـــة

العمومية للمركز.

اHــاداHــادّة ة 11 : :  يـــعــW أعـــضــاء مـــجــلـس اإلدارة Hــدة ثالث
(3) ســـنــــوات قـــابـــلــــة لـــلــــتـــجــــديـــد بــــنـــاء عــــلى اقــــتـــراح من
السلطات التي يـنتمون إليها. وفي حالة انقطاع عضوية
أحــد األعــضـاءp  يــســتـخــلف بــعــضــو جـديــد حــسب األشــكـال

نفسها إلى غاية انتهاء مدة العضوية.

حتدد القائـمة االسمية ألعضاء مجلس اإلدارة بقرار
من الوزير اHكلف بالثقافة.

12 : :  يــجــتــمـع مــجــلس اإلدارة في دورة عــاديــة اHـاداHـادّة ة 
مـرتW (2) في الــسـنــة عـلى األقل بــنـاء عــلى اسـتــدعـاء من

رئيسه.

و�ـــكـن مــــجـــلـس اإلدارة أن يـــجــــتـــمـع في دورة غــــيـــر
عــاديــة بــطــلب من الـسـلــطـة الـوصـيـة أو بـطـلب من ثـلـثي

(3/2) أعضائه.

تــرسل االســتــدعــاءات مــرفـقــة بــجــدول األعــمـال قــبل
خــمـســة عــشـر (15) يــومـا عــلى األقل من تــاريخ االجـتــمـاع.
و�ـــكن أن يـــقــــلّص هـــذا األجل بـــالـــنـــســـبـــة لـــلـــدورات غـــيـــر

العادية دون أن يقل عن ثمانية (8) أيام.

اHــــــاداHــــــادّة ة 13 : :  ال تـــــــصـح مـــــــداوالت مـــــــجـــــــلس اإلدارة إال
بــحـضــور ثــلـثي (3/2) أعــضــائه عــلى األقل وفي حــالــة عـدم
اكـتـمال الـنـصابp يـعـقد اجـتمـاع آخـر في أجل ثـمانـية (8)

أيام.

وفي هـذه احلـالـةp يــتـداول مـجـلس اإلدارة مـهـمـا يـكن
عدد األعضاء احلاضرين.

تــتــخـــذ قــرارات مــجــلس اإلدارة بـــأغــلــبــيــة األصــوات
وفي حــالــة تــســاوي عــدد األصــوات يــكــون صــوت الــرئــيس

مرجحا.

14 : : حتـــــــــرر مـــــــــداوالت مـــــــــجـــــــــلـس اإلدارة في اHــــــــاداHــــــــادّة ة 
مـــحــاضــر وتـــدون في ســجـل خــاص يــرقـــمه ويــؤشـــر عــلــيه

رئيس اجمللس.

تـبــلغ مــحــاضـر االجــتــمــاعـات إلى الــســلــطـة الــوصــيـة
للمصادقة عليها خالل الثمانية (8) أيام اHوالية.

Wتـــكــون مـــداوالت مــجـــلس اإلدارة نــافـــذة بــعـــد ثالثــ
p(30) يـوما من تـاريخ استالم الـسلـطة الـوصيـة للـمحـاضر
بـاسـتــثـنـاء تــلك الـتـي تـتـطــلب اHـوافــقـة الـصــريـحـة طــبـقـا
لـلـقـوانـW والـتـنـظـيـمـات اHـعـمـول بـهـاp ال سـيـمـا اHـداوالت
اHــتـعــلــقــة بــاHـيــزانــيــة الــتــقـديــريــة واحلــصــيـلــة احملــاســبــيـة

واHالية والذمة اHالية للمركز.

القسم الثانيالقسم الثاني
اHديراHدير

15 : : يــعــW اHـديــر �ــرســوم بـنــاء عــلى اقــتـراح اHـاداHـادّة ة 
من الـــوزيـــر اHـــكــــلف بـــالـــثـــقــــافـــةp وتـــنـــهى مــــهـــامه حـــسب

األشكال نفسها.

اHاداHادّة ة 16 : :  يضمن اHدير السير احلسن للمركز.
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اHـاداHـادّة ة 18 : :  تـزود الــدولـة اHـركـز بـرصـيـد أولي يـحـدد
مــبـــلــغه بــقــرار مـــشــتــرك بــW الـــوزيــر اHــكــلف بـــالــثــقــافــة

والوزير اHكلف باHالية.

اHــــاداHــــادّة ة 19 : :  تــــمـــسـك مـــحــــاســـبــــة اHـــركــــز في الــــشـــكل
التجاري طبقا للتشريع والتنظيم اHعمول بهما.

يـطــبق اHـركـز قــواعـد احملـاسـبــة الـعـمــومـيـة في إطـار
تسيير االعتمادات التي تخصصها له الدولة.

اHـاداHـادّة ة 20 : :  يـتـولى مـحـافظ حـسـابـات يـعـيـنه الـوزير
اHــكـــلف بــاHـــالــيـــةp طــبـــقــا لــلـــتــنـــظــيم اHـــعــمـــول بهp فــحص

حسابات التسيير اHالي واحلسابي للمركز ومراقبتها.

اHـاداHـادّة ة 21 : :  يـرسل مـديـر اHـركـز احلـصـائل وحـسـابات
الــنـــتــائـج وقــرارات تــخـــصــيـص الــنـــتــائج وكـــذا الــتـــقــريــر
الـسنـوي عن األنـشطـة مـرفـقة بـتـقريـر مـحافظ احلـسـابات
إلى الوزير اHكلف بالـثقافة والوزير اHكلف باHالية بعد

مصادقة مجلس اإلدارة.

22 :   :  يـــــــنــــــشــــــر هــــــذا اHــــــرســــــوم فـي اجلــــــريــــــدة اHـــــاداHـــــادّة ة 
الرّسميّة للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــرر بـــاجلـــزائــر في 21 شـــوّال عــام 1431 اHــوافق 30
سبتمبر سنة 2010.

أحمد أويحيىأحمد أويحيى
ــــــــــــــــــــــــــــــ

اHـلـحـقاHـلـحـق
دفتر شروط تبعات اخلدمة العموميةدفتر شروط تبعات اخلدمة العمومية

اHـاداHـادّة األولى :ة األولى : يــحــدد دفـتــر الــشــروط هـذا الــتــبــعـات
الـــتي تــفــرضــهـــا الــدولــة عــلـى اHــركــز اجلــزائـــري لــتــطــويــر

السينما.

اHــــاداHــــادّة ة 2 : : يــــســــهـــر اHــــركـــز عــــلى اســـتــــرجـــاع احلــــقـــوق
الــســيــنــمــائــيــة الـعــمــومــيــة لألفـالم الـتـي أنــتـجـت بــأمـوال
عـمـومـيـة وكـذا األرشيـف السـمـعي الـبـصـري الـسـيـنـمائي

العمومي.

وبهذه الصفةp يكلف على اخلصوص �ا يأتي :
- إحـصـاء حقــوق اHـلـكيــة الـعـمومـيــة لألعـمـال التـي
أنـتـجـتـهـــا اHؤسـســات الـسـينـمـائـيـــة الـعمـومـيـــة احملـلــــة

pفي اجلزائر أو في اخلارج وحتديدها
- الــــســــهــــر عــــلى اســــتــــرجــــاع احلــــقــــوق الــــنــــاجتــــة عن
اسـتـغـالل الـغـيــر لألعـمــال الـسـيــنـمـائــيـة اHــنـتـجــة بـأمـوال

pعمومية

وبهذه الصفةp يكلف على اخلصوص �ا يأتي :

- التصرف باسـم اHركز وتمثيـله أمام القضاء وفي
pدنيةHأعمال احلياة ا

WستخدمHارسة السلطـة السلمية على جميع ا� -
والـــتــعــيــW فـي اHــنــاصب الــتـي لم تــتــقـــرر طــريــقــة أخــرى

pفيها Wللتعي

- إعـداد مـشــروع اHـيــزانـيـة الــتـقــديـريـة واحلــسـابـات
pاليةHا

pركزHإعداد البرامج والتقارير اخلاصة بأنشطة ا -

- حتـضـيــر اجـتـمـاعـات مـجــلس اإلدارة والـسـهـر عـلى
pتنفيذ مداوالته

Wإعــداد مــشــروعـي الــتــنــظــيم والـــنــظــام الــداخــلــيــ -
pللمركز

pااللتزام بالنفقات واألمر بصرفها -

- إبــرام جـــمــيع الـــصــفـــقــات والـــعــقـــود واالتــفـــاقــيــات
pعمول بهHواالتفاقات في إطار التنظيم ا

- حتضيـر طلب اHسـاهمـة اHرتبـطة بـتبعـات اخلدمة
العمومية للمركز.

�ـكن اHـديـر أن يـفـوض إمـضـاءه Hـسـاعـديه فـي حدود
صالحياتهمp وذلك حتت مسؤوليته.

الفصل الثالثالفصل الثالث

أحكام ماليةأحكام مالية

اHاداHادّة ة 17 : :  تشتمل ميزانية اHركز على ما يأتي :

1-  في باب اإليرادات :-  في باب اإليرادات :

- مــســـاهــمــات الـــدولــة اHــرتـــبــطــة بـــتــبــعـــات اخلــدمــة
pالعمومية

pقدمة في إطار هدفهHعائد اخلدمات ا -

pالهبات والوصايا -

- كل اHوارد األخرى احملتملة الالزمة لنشاطه.

2 -  في باب النفقات :-  في باب النفقات :

pنفقات التسيير -

pنفقات التجهيز  -

- جميع النفقات الضرورية لتحقيق أهدافه.
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مــرســوم تــنــفـيــذي رقم مــرســوم تــنــفـيــذي رقم 10 - - 228 مـؤرخ في  مـؤرخ في 23 شـو شـوّال عـامال عـام
1431  اHــوافــق اHــوافــق 2 أكـتـوبــر سـنـة  أكـتـوبــر سـنـة p2010 يـحـدد تــنـظـيمp يـحـدد تــنـظـيم

اHـــفـــتــــشـــيـــة الـــعــــامـــة بـــوزارة الــــتـــربـــيـــة الــــوطـــنـــيـــةاHـــفـــتــــشـــيـــة الـــعــــامـــة بـــوزارة الــــتـــربـــيـــة الــــوطـــنـــيـــة
وسيرها.وسيرها.

ــــــــــــــــــــــــــــــ

pإن الوزير األول
pبناء على تقرير  وزير التربية الوطنية  -

- وبــنـــاء عــلى الـــدســتـــورp ال ســيـــمــا اHـــادتــان 85 - 3
pو125 ( الفقرة 2)  منه

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

 pأعضاء احلكومـة Wتضمن تعيHمايو سنة 2010 وا
- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 90 - 188
اHـــؤرخ في أول ذي احلـــجـــة عـــام 1410 اHــــوافق 23 يـــونـــيـــو
سـنة 1990 الـذي يحـدد هـيـاكل اإلدارة اHـركزيـة وأجـهـزتـها

pادة 17 منهHال سيما ا pفي الوزارات
- و�قتـضى اHرسوم التـنفيذي رقم 95 - 82 اHؤرخ
في 14 شــــــوال عـــــام 1415 اHـــــوافق 15 مـــــارس ســـــنـــــة 1995
واHــتـــضــمن إنــشـــاء مــفــتـــشــيــة عـــامــة في وزارة الـــتــربــيــة

pالوطنية
- و�ــــقــــتــــضى اHـــــرســــوم الــــتــــنــــفــــيــــذي رقم 09 -318
اHــؤرخ في 17 شـــوال عــام 1430 اHــوافق 6 أكــتـــوبـــر ســـنــة
2009 واHـــــتــــضــــمن تـــــنــــظــــيم اإلدارة اHـــــركــــزيــــة في وزارة

pالتربية الوطنية
pوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اHــــادة األولى : اHــــادة األولى :  تــــطـــبــــيــــقـــا ألحــــكـــام اHــــادة األولى من
اHرسوم التنفيذي رقم 09 - 318 اHؤرخ في 17 شوال عام
1430 اHـوافق 6 أكـتـوبـر سـنة 2009 واHذكـور أعالهp يـهدف

هذا اHـرسوم إلـى حتديـد تنـظيم اHـفـتشـية الـعامـة بوزارة
التـربـية الـوطـنيـة وسيـرهـاp التي تـدعى في صـلب النص

"اHفتشية العامة".

اHـادة اHـادة 2 :  : تـكـلف اHـفـتـشـيـة الـعـامـة في إطـار مـهـمـتـها
الـعامـة بتـفتـيش اHؤسـسات الـعمـوميـة واخلاصـة للـتربـية
والـــتــعــلــيـم والــهــيــاكـل واHــؤســســات الـــعــمــومــيـــة الــتــابــعــة
لـوزارة الـتـربـيـة الـوطنـيـة ومـراقـبـتـهـا وتـقـو© أنـشـطـتـها
pعــلى اخلـصـوص pــالـيـة وتــتـولى بــهـذه الـصــفـةHاإلداريـة وا

اHهام اآلتية :
- الـــتـــأكـــد مـن الـــســـيـــر احلـــسن لـــلــــهـــيـــاكل اHـــركـــزيـــة

pوضوعة حتت الوصايةHؤسسات العمومية اHوا

- الـــــقــــيــــام بــــجـــــمــــيع اإلجـــــراءات الــــوديــــة واإلداريــــة
والـدعـاوى الــقـضـائـيـة لـالعـتـراف بـحـقــوق األفالم اHـنـتـجـة
بــأمــوال عـمــومــيــة واسـتــعــادة اHـبــالغ اHــسـتــحــقـة بــعــنـوان

pاستغالل هذه األعمال
- إحصـاء األرشـيف الـسمـعي الـبصـري الـسيـنـمائي

العمومي وحتديده واسترجاعه.

3 : : يــسـهــر اHــركــز عــلى اســتـرجــاع نــيــجــاتـيف اHـاداHـادّة ة 
األفالم اجلزائرية اHوجودة في اخملابر األجنبية.

4 : : يــكــلف اHــركــز بــإنــتــاج أو إنــتــاج مــشــتـرك اHـاداHـادّة ة 
ألعــمــال ســـيــنــمــائــيـــة ال ســيــمــا إنــتـــاج أفالم تــروي تــاريخ
اجلزائر تـمجيـدا ألبطال الـثورة أو لـشخصـيات تاريـخية
أو تــخــصص لــشـــخــصــيــات من مــجــال الــثــقــافــة والــفــنــون
والرياضـة. كما يـكلف بتـسييـر احلقوق الـتي تتعـلق بهذه
األعـــمـــال والــقـــيــام بـــكل عـــمل مـن شــأنه تـــرقـــيــتـــهـــا طــبـــقــا

لالستراتيجية التي حددتها الدولة.

اHـاداHـادّة ة 5 : : يقـوم اHـركـز بـتـنـظـيم مـهـرجـانـات وغـيـرها
من الـتــظـاهـرات الـثـقـافـيـة اخملـصــصـة لـلـسـيـنـمـا ويـشـارك
فيـهـا من أجل تثـمـW الـسيـنـما اجلـزائـرية وتـرقـيتـهـا على

الصعيدين الوطني والدولي.

pفي إطـــــار مــــهـــــامه pـــــركـــــزH6 : : يـــــســـــتــــجـــــيب ا اHــــاداHــــادّة ة 
لــطـــلــبـــات الــســـلــطـــة الــوصـــيــة قـــصــد إجنـــاز مــهـــام اخلــدمــة

العمومية.

اHاداHادّة ة 7 : : تدفع اHـساهمـات اHستـحقة لـلمركـز مقابل
تـــكــفــلـه بــتــبـــعــات اخلـــدمــة الــعـــمــومــيـــةp طــبـــقــا لإلجــراءات

اHنصوص عليها في التشريع والتنظيم اHعمول بهما.

(30) Wـــــركـــــز قــــبـل تـــــاريخ ثـالثــــHـــــادّة ة 8 : : يـــــرسل اHـــــاداHا
أبـريل من كل سنةp إلى الوزيـر اHكلف بالـثقافةp تـقييما
عن اHـبــالغ الـتي تــخـصص له لــتـغـطــيـة األعـبــاء احلـقـيــقـيـة
الــنـاجتــة عن تــبـعــات اخلــدمـة الــعــمــومـيــة والــتي يـفــرضــهـا

عليه دفتر الشروط هذا.

يــــقـــرر كل من الــــوزيـــر اHـــكـــلف بــــاHـــالـــيـــة والـــوزيـــر
اHــكـلـف بـالــثــقـافــةp تــخـصــيــصـات الــقــروض أثـنــاء عــمـلــيـة

إعداد ميزانية الدولة.

و�ـــكن أن تـــكـــون مـــوضــوع مـــراجـــعـــة أثــنـــاء الـــســـنــة
اHالية في حالة تعديل التبعات اHفروضة على اHركز.

اHـاداHـادّة ة 9 : : يـرسل اHـركــز تـقـريــر األنـشـطـة واحلــصـيـلـة
اHـــالــيــة واحلــســـابــيــة اHــرتـــبــطــة بـــاســتــعــمـــال االعــتــمــادات
اخملـــصـــصــة عـــلى أســـاس تــبـــعــات اخلـــدمــة الـــعـــمــومـــيــة إلى

الوزير اHكلف بالثقافة والوزير اHكلف باHالية.
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وعــــنــــد مـالحــــظــــة وقــــائـع مــــخــــلــــة بــــالـــــســــيــــر احلــــسن
لــلــمــؤســســات الـــعــمــومــيــة واخلــاصــة لــلــتـــربــيــة والــتــعــلــيم
والــهــيــاكل واHــؤســـســات الــعــمــومــيـــة حتت الــوصــايــة يــعــد
اHـفـتش الـعـام تـقـريـرا بــذلك ويـرسـله إلى وزيـر الـتـربـيـة

الوطنية.

6  :  :  تـعــد اHــفــتــشــيــة الـعــامــةp دوريــاp حــصــيــلـة اHـادة اHـادة 
حتــلـــيــلــيـــة وتــقـــيــيـــمــيــة عـن أنــشـــطــتــهـــا اإلداريــة واHـــالــيــة

وترسلها إلى وزير التربية الوطنية.

ويــعـــد اHــفــتـش الــعــام تـــقــريــرا ســـنــويــاp يـــرســله إلى
وزيــر الـتـربــيـة الـوطــنـيـةp يــتـضـمن خــاصـة وضـعــيـة سـيـر
األنـــشـــطـــة اإلداريـــة واHــــالـــيـــة في الـــهــــيـــاكل واHـــؤســـســـات
Wالـتــابـعـة لــلـقــطـاع ويـقــدم االقـتــراحـات الـكــفـيــلـة بـتــحـسـ

أدائها.

اHــادة اHــادة 7  :  :  يـــســـيّـــر اHـــفــتـــشـــيـــة الـــعـــامـــة مــفـــتـش عــام
ويـسـاعــده عـشـرة (10) مـفـتـشــpW يـكـلـفــون عـلى اخلـصـوص

باHهام اآلتية :
- اإلشـــراف عــــلى عـــمــــلـــيــــات الـــتـــفــــتـــيش والــــرقـــابـــة
والتحقيق عـلى مستوى هياكل اإلدارة اHركزية واHصالح
الـالمـركــزيــة واHــؤسـســات الــعــمـومــيــة حتت الــوصــايـة في

pادي وتنشيطهاHالي واHاجملال اإلداري وا
- ضـمـان مـتـابـعـة مـطـابـقـة الـتـنـظـيم اإلداري واHـالي
Hــؤســســـات الــتــربــيــة والــتــعــلــيـم مع اHــقــايــيس والــقــواعــد
p عمول بهماHنصوص عليها في التشريع والتنظيم اHا

- تـــنــــشـــيط الــــعـــمـل �ـــشـــروع اHــــؤســـســــة ومـــشـــروع
اHــصــلــحــة عــلى مــســتــوى مــؤســســات الــتــربــيـة والــتــعــلــيم

pصالح الالمركزية ومتابعته وتقو�هHوا
- ضمـان تـنـشيط ومـتـابـعـة عمـلـيـات التـكـوين أثـناء
اخلدمة اHنظمـة لفائدة اHوظفW اHـكلفW باإلدارة واHالية

pلقطاع التربية الوطنية Wالتابع
- تـوجـيه مــوظـفي الــتـأطـيــر اإلداري واHـالي واHـادي
أثــنـــاء �ــارســـة مـــســؤولـــيــاتـــهم في مـــؤســـســات الـــتــربـــيــة

والتعليم والتكوين.

Wـهام وبرنامـج النشاط بHادة 8  :  :  يحدد توزيع اHادة اHا
اHـفــتـشــW بـاHــفــتـشــيـة الــعـامــة بـقــرار من وزيـر الــتـربــيـة

الوطنيةp بناء على اقتراح من اHفتش العام.

اHـادة اHـادة 9  :  :  �ـكن وزيـر الـتـربـيـة الـوطـنـيـة أن يـفوض
إمضاءه إلى اHفتش العام في حدود صالحياته.

اHـادة اHـادة 10  :  :  �ـارس اHـفـتش الـعام الـسـلـطـة الـسـلّـمـية
عـلى جــمـيع مــوظـفـي اHـفــتـشــيـة الــعـامــة ويـنــشط أعـمــالـهم

وينسقها ويضمن متابعتها.

- السهر علـى االستعمال العـقالني واألمثل للموارد
الــبــشــريــة والــوســائل اHــالــيـة واHــاديــة �ــا يــحــقق الــســيـر

pاحلسن للهياكل
- ضــمــان مــتــابـعــة تــنــفـيــذ الــســيـاســة الــتــربــويـة في
مـخــتــلف اHـراحـل الـتــعـلــيــمـيــة بــالـتــنـســيق مع اHــفــتـشــيـة

pالعامة للبيداغوجيا
- الــــســــهــــر عـــلـى مـــتــــابــــعــــة تـــطــــبــــيق الــــتــــعـــلــــيــــمـــات
والــتــوجــيـــهــات الــرســمــيــة الــصــادرة عن اإلدارة اHــركــزيــة

pلوزارة التربية الوطنية
- ضـــمـــان تـــنـــشـــيط وتـــنـــســـيق أنـــشـــطـــة الـــتـــفـــتـــيش
اإلداري واHــالي بــاالتــصـــال مع الــهــيــاكل الـــتــابــعــة لــقــطــاع

pالتربية الوطنية ومتابعتها
Wـــشــــاركـــة في إعـــداد بــــرامج الـــتـــكــــوين وحتـــســـHا -

pوتقو�ها WوظفHستوى لفائدة اHا
- اHـســاهــمــة في تــنــظــيم االمــتــحـانــات واHــســابــقـات
اHـدرسـيـة واHـهـنـيـة ومراقـبـتـهـا وتـقـو�ـهـا بـالـتـنـسـيق مع

pؤهلةHؤسسات اHالهياكل وا
- اإلشراف على مهـام التفتـيش اإلداري اHنجزة في
اHـؤسسـات اخلاصـة لـلتـربيـة والتـعلـيمp �ا يـحقق مـطابـقة
pعمول بهاHأنشطتها مع األطر القانونية والتنظيمية ا

- الـعـمل عـلى الـتـحـكم في آلـيـات الـتـسـيـيـر اإلداري
واHــالـي واHــادي وتــطــويــرهــا بــاســتـــعــمــال تــكــنــولــوجــيــات

pاإلعالم واالتصال
- مـــراقــــبـــة تـــطـــبــــيق قـــواعـــد الـــوقــــايـــة واألمن داخل
اHـؤسـسـات الـتـابــعـة لـقـطـاع الـتـربـيـة الـوطـنـيـة �ـا يـحـقق

حفظ النظام وأمن األشخاص واحلفاظ على اHمتلكات.

زيـــادة عـــلى اHـــهـــام اHـــذكـــورة أعالهp �ـــكن أن تـــكـــلف
اHـفـتـشـيـة الـعـامــة من طـرف وزيـر الـتـربـيـة الـوطـنـيـة في
إطار صالحيـاتهاp �ـهام ظرفـية تـتعلق �ـلفات ووضـعيات

ذات طابع خاص.

اHــــادة اHــــادة 3 :  : يــــخــــوّل اHــــفــــتش الــــعــــام واHــــفــــتــــشــــون في
اHـــفـــتــــشـــيــــة الـــعـــامــــةp االطالع عـــلـى كل الـــوثــــائق اإلداريـــة
واHــالــيــة الــتـي يــطــلــبــونــهـــا �ــنــاســبــة تــأديـــة مــهــامــهم في
الـهيـاكل واHـؤسسـات العـمومـيـة التـابعـة لوزارة الـتربـية

الوطنية.

اHــادة اHــادة 4 :  : تــمــارس اHـــفــتــشــيـــة الــعــامــة مــهـــامــهــا عــلى
أســاس بــرنــامـج عــمل ســنـــوي تــعــده وتــعـــرضه عــلى وزيــر

التربية الوطنية للمصادقة عليه.

اHادة اHادة 5  :  : تتـوج كل مهـمة تـفتـيش أو رقابـة بتـقرير
يرسله اHفتش العام إلى الهياكل واHصالح اHعنية.
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- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 90 - 188
اHـــؤرخ في أول ذي احلـــجـــة عـــام 1410 اHــــوافق 23 يـــونـــيـــو
سـنة 1990 الـذي يحـدد هـيـاكل اإلدارة اHـركزيـة وأجـهـزتـها

pادة 17 منهHال سيما ا pفي الوزارات
- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 09 - 318
اHــؤرخ في 17 شـــوال عــام 1430 اHــوافق 6 أكــتـــوبـــر ســـنــة
2009 واHـــــتــــضــــمن تـــــنــــظــــيم اإلدارة اHـــــركــــزيــــة في وزارة

pالتربية الوطنية
pوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اHــــادة األولى : اHــــادة األولى :  تــــطـــبــــيــــقـــا ألحــــكـــام اHــــادة األولى من
اHـــرســوم الـــتـــنــفـــيــذي رقم 09 - 318 اHــؤرخ في 17 شــوال
pـــذكــور أعالهHــوافق 6 أكــتـــوبــر ســـنــة 2009 واHعــام 1430 ا
يـهـدف هـذا اHـرسـوم إلى حتـديـد تـنـظـيـم اHـفـتـشـيـة الـعـامة
لـلـبـيـداغـوجـيـا بـوزارة التـربـيـة الـوطـنـيـة وسـيـرهـاp التي

تدعى في صلب النص "اHفتشية العامة للبيداغوجيا".

اHادة اHادة 2 :  : تكـلف اHـفتـشيـة العـامة لـلـبيـداغوجـيـا فـي
إطـــار مـهمـتـهـــا العـامــة �راقـبــة األنـشطـة الـبـيداغـوجـية
والـتـربويـة  وتقـو�ـها في اHـؤسـسات الـعمـومـية واخلـاصة
pلــلـتـربــيـة والـتــعـلـيم الــتـابـعــة لـوزارة الـتــربـيـة الــوطـنـيـة

وتتولى بهذه الصفةp على اخلصوصp اHهام اآلتية :
- مـراقـبـة الـبـرامج الـتـعـلـيـمـيـة وتـقـو�ـهـا �ـا يحـقق

pنظومة التربوية ومردودهاHأداء ا Wحتس
- الـــســهــر عــلى تــنــفــيــذ الــتــعــلــيــمــات والــتــوجــيــهــات
الـرسـميـة اHرتـبطـة بـبرامج الـتعـليـم وطرائـقه ومواقـيته
وكـذا تـقـو© أعـمـال الـتالمـيـذ وتـوجـيـهـهمp �ـا يـحـقق جنـاح

pالعملية التربوية
- اHـشـاركة في إعـداد الـبرامج الـتـعلـيـميـة وتـقو�ـها
وكــــذا اHــــصــــادقــــة عــــلـى مــــدونــــة الـــوســــائـل الــــتــــعــــلــــيــــمــــيـــة

pوالتجهيزات البيداغوجية
- مـــراقــــبــــة تــــنـــفــــيــــذ اخملــــطط الــــتـــربــــوي واHــــشـــروع
الــبــيـــداغــوجي اHـــتــعـــلــقــW بـــكل مــادة تـــعــلـــيــمــيـــة وضــمــان

pمتابعتهما وتقو�هما
- الــــســـــهــــر عـــــلـى االســــتـــــعـــــمــــال الـــــعــــقـالني واألمـــــثل
للـوسائل التـعليـمية والـتجهـيزات التـقنيـة البيـداغوجية

pا يحقق األهداف التربوية�
- اHــســاهــمــة في إعــداد مــخــطــطــات تـكــويـن مـوظــفي
الــتــعـلــيم والــتـفــتــيش الــبـيــداغــوجي وبـرامــجه �ــا يــحـقق
حتـــســـW أدائــهـم الــبـــيـــداغــوجـي وتــرقـــيـــتــهـم في مـــســارهم

pهنيHا

اHــــادة اHــــادة 11  :  : يــــعـــW اHــــفـــتـش الـــعــــام واHـــفــــتــــشـــون في
اHــفــتــشــيــة الــعـامــة �ــرســوم. وتــنــهى مــهــامــهم بــالــكــيــفــيـة

نفسها.

تـصنف وظائف اHفـتش العام واHفـتشW باHـفتشية
الــعــامـة وتــدفـع مــرتــبـاتــهـــا حــسـب الــشــروط اHــنــصــوص
عــلــيـهـــا في الــتــنـظــيم اHــعــمـول بـه واHـتــعــلـقــة بــالــوظـائف

العليا للدولة.

WـــفــتــشــHــفـــتش الــعــام واHعـــلى ا Wــادة 12  :  : يــتــعــHــادة اHا
بـاHــفـتـشــيـة الـعــامـة أن يـراعـوا فـي �ـارسـة مـهــامـهمp عـلى

اخلصوصp ما يأتي :

pــــهـــنـي في كل الــــظـــروفHاحملــــافـــظــــة عـــلـى الـــســــر ا -
بــــحــــيث ال تــــطــــلع عــــلى مــــا يــــعــــايـــنــــونـه من وقــــائـع خـالل

pؤهلةHقيامهـم �هامهم إال السلطات ا

- اجــــتـــنــــاب أي تـــدخـل في تــــســـيــــيــــر اHـــصــــالح قــــيـــد
الـتفـتيش بـاالمتـنـاع خصـوصا عن إعـطاء أي أمـر �كن أن

�س اختصاصات مسؤولي اHصالح اHذكورة.

اHـادة اHـادة 13  :  :  تـــلــغـى أحــكــام اHـرســوم الـتـنــفـيـذي رقم
95 - 82 اHـؤرخ في 14 شـوال عام 1415 اHـوافق 15 مـارس

سنة 1995 واHذكور أعاله.

اHـــــادة اHـــــادة 14  :  :  يـــــنــــــشــــــر هـــــذا اHــــــرســــــوم في اجلــــــريـــــدة
الرّسميّة للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حــــرر بــــاجلـــزائــــر في 23 شـــوّال عـــام 1431 اHــــوافق 2
أكتوبر سنة 2010.

أحمـد أويحيىأحمـد أويحيى
ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

مــرســوم تــنــفـيــذي رقم مــرســوم تــنــفـيــذي رقم 10 - - 229 مـؤرخ في  مـؤرخ في 23 شـو شـوّال عـامال عـام
 1431 اHـوافــق اHـوافــق 2 أكتوبر سنة  أكتوبر سنة p2010 يحدد تنظيمp يحدد تنظيم

اHــفــتـشــيـة الــعــامـة لــلـبــيــداغـوجــيـا بــوزارة الــتـربــيـةاHــفــتـشــيـة الــعــامـة لــلـبــيــداغـوجــيـا بــوزارة الــتـربــيـة
الوطنية وسيرها.الوطنية وسيرها.

ــــــــــــــــــــــــــــــ

pإن الوزير األول

pبناء على تقرير  وزير التربية الوطنية  -

- وبــنـــاء عــلى الـــدســتـــورp ال ســيـــمــا اHـــادتــان 85 - 3
pو125 ( الفقرة 2)  منه

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

 pأعضاء احلكومـة Wتضمن تعيHمايو سنة 2010 وا
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وضــعــيــة ســيــر األنــشــطــة الــبــيــداغــوجــيــة والــتــربــويــة في
الـهـياكل واHـؤسسـات التـابـعة لـلقـطـاع ويقـدم االقتـراحات

الكفيلة بتحسW أدائها.

7  :  : يــســيّــر اHـفــتــشــيــة الــعــامـة لــلــبــيــداغــوجــيـا اHـادة اHـادة 
مـفـتش عام ويـسـاعـده خـمـسـة عـشر (15) مفـتـشـاp يـكـلـفون

على اخلصوص باHهام اآلتية :

- مـــراقـــبـــة مـــتـــابـــعـــة بـــرامـج الـــتـــعـــلـــيم في كل مـــادة
pوتقو© تنفيذها

- اHــشــاركــة في وضع نــظــام تــقـو© الــعــمل اHــدرسي
لـــلـــتـالمـــيـــذ واألداء اHـــهـــني Hــــوظـــفي الـــتـــعـــلــــيم ومـــتـــابـــعـــة

pتطبيقه

WـــــفـــــتـــــشــــHاســـــتـــــغالل الـــــتـــــقـــــاريـــــر الـــــواردة مـن ا -
البيداغوجيW وتلخيصها بهدف حتسW مردود اHنظومة

pالتربوية

- اHــــســــاهـــــمــــة في اHـــــهــــام الــــظـــــرفــــيــــة ذات الـــــطــــابع
الــــبـــــيـــــداغــــوجـي والــــتـــــربـــــوي اHـــــبــــرمـــــجـــــة في الـــــهــــيـــــاكل

واHؤسسات العمومية حتت الوصاية.

Wـهام وبرنامـج النشاط بHادة 8  :  :  يحدد توزيع اHادة اHا
اHفتشW باHفـتشية العامة للـبيداغوجيا بقرار من وزير
الــتـربــيـة الــوطـنــيـةp بـنــاء عـلـى اقـتـراح مـن اHـفـتـش الـعـام

للبيداغوجيا.

اHـادة اHـادة 9  :  :  �ـكن وزيـر الـتـربـيـة الـوطـنـيـة أن يـفوض
إمـــضــــاءه إلى اHـــفــــتش الـــعــــام لـــلـــبــــيـــداغـــوجــــيـــا في حـــدود

صالحياته.

اHــادة اHــادة 10  :  :  �ـــارس اHـــفــتـش الــعـــام لـــلـــبــيـــداغـــوجـــيــا
الـسـلـطـة الـسـلـمـيـة عـلـى جـمـيع مـوظـفي اHـفـتـشـيـة الـعـامـة
لــلـــبـــيـــداغــوجـــيـــا ويـــنــشـط أعــمـــالـــهم ويـــنـــســقـــهـــا ويــضـــمن

متابعتها.

اHــــادة اHــــادة 11  :  : يــــعـــW اHـــفـــتـش الـــعـــام  لــــلـــبـــيــــداغـــوجـــيـــا
واHفـتـشون في اHـفـتشـيـة العـامـة  للـبـيداغـوجـيا �ـرسوم.

وتنهى مهامهم بالكيفية نفسها.

تـــصـــنف وظـــائـف اHـــفـــتـش الـــعـــام  لـــلـــبــــيـــداغـــوجـــيـــا
واHــفــتــشــW بـــاHــفــتــشــيــة الــعــامــة  لــلــبــيــداغــوجــيــا وتــدفـع
مــــرتـــبـــاتــــهــــا حـــسـب الــــشــــروط اHـــنــــصــــوص عـــلــــيـــهــــا في

التنظيم اHعمول به واHتعلقة بالوظائف العليا للدولة.

اHـادة اHـادة 12  :  : يـتـعـW على اHـفـتش الـعام  لـلـبـيداغـوجـيا
واHـفتشـW في اHفـتشيـة العـامة  للـبيـداغوجيـا أن يراعوا

في �ارسة مهامهم على اخلصوص ما يأتي :

- تــأطـيـر أنــشـطـة مــوظـفي الــتـفـتــيش الـبــيـداغـوجي
وضــمــان مــتــابــعــتــهــا وتــقــو�ــهــا بــالـــتــنــســيق مع الــهــيــاكل
اHــركــزيــة ومــديـــريــات الــتــربــيــة بـــالــواليــات ومــؤســســات

pالتكوين التابعة لوزارة التربية الوطنية
- اإلشـراف عــلى مــهــام الـتــفــتـيش الــبــيـداغــوجي في
اHؤسسـات اخلاصة لـلتربيـة والتعلـيمp �ا يضمن مـطابقة

pمنوح فيها لبرامج التعليم الرسميةHالتعليم ا
- اHــــــســـــاهـــــمـــــة فـي إعـــــداد مـــــخــــــتـــــلف اHــــــســـــابـــــقـــــات
واالمـتـحـانـات اHدرسـيـة واHـهـنـية وتـنـظـيـمـها بـالـتـنـسيق

pؤهلةHؤسسات اHمع الهياكل وا
- الـعمل عـلى تطـوير آلـيات الـتسـييـر البيـداغوجي
والـــــتــــربــــوي وعـــــصــــرنـــــتــــهـــــا بــــالـــــتــــحـــــكم فـي اســــتـــــعــــمــــال

تكنولوجيات اإلعالم واالتصال.

زيـــادة عـــلى اHـــهـــام اHـــذكـــورة أعالهp �ـــكن أن تـــكـــلف
اHـفتـيـشـة الـعامـة لـلـبيـداغـوجـيـا من طـرف وزير الـتـربـية
الـــوطــنــيـــةp في إطــار صالحــيـــاتــهــا �ــهـــام ظــرفــيـــة تــتــعــلق

�لفات ووضعيات ذات طابع خاص.

اHــــادة اHــــادة 3 :  : يــــخــــوّل اHــــفــــتش الــــعــــام لــــلــــبــــيــــداغــــوجــــيـــا
واHـفــتـشـون في اHـفـتـشــيـة الـعـامـة لـلــبـيـداغـوجـيـاp االطالع
عــلـى جــمـــيع الــوثـــائق الـــبــيـــداغــوجـــيـــة والــتـــربــويـــة الــتي
يطلبونها �ـناسبة تأدية مهامهم في الهياكل واHؤسسات

العمومية التابعة لوزارة التربية الوطنية.

اHـادة اHـادة 4 :  : تــمـارس اHــفـتــشـيــة الـعــامــة لـلــبـيــداغـوجــيـا
مـهــامـهـا عـلى أســاس بـرنـامج عــمل سـنـوي تــعـده وتـعـرضه

على وزير التربية الوطنية للمصادقة عليه.

اHادة اHادة 5  :  : تتـوج كل مهـمة تـفتـيش أو رقابـة بتـقرير
يرسله اHـفتش العـام للـبيداغـوجيـا إلى الهيـاكل واHصالح

اHعنية.

وعــــنــــد مـالحــــظــــة وقــــائـع مــــخــــلــــة بــــالـــــســــيــــر احلــــسن
لــلــمــؤســســات الـــعــمــومــيــة واخلــاصــة لــلــتـــربــيــة والــتــعــلــيم
والــهــيــاكل واHــؤســـســات الــعــمــومــيـــة حتت الــوصــايــة يــعــد
اHــفـتش الــعـام لــلـبــيـداغــوجـيـا تــقـريــرا بـذلك ويــرسـله إلى

وزير التربية الوطنية.

اHـادة اHـادة 6  :  : تـعـد اHفـتـشـيـة الـعـامـة للـبـيـداغـوجـيـاp عـند
نـهـايـة كل فــصل دراسيp حـصـيـلـة حتـلــيـلـيـة وتـقـو�ـيـة عن
أنـشـطـتـهـا الـبـيـداغوجـيـة والـتـربـويـة وتـرسـلـهـا إلى وزير

التربية الوطنية.

pفـتش العام لـلبيـداغوجيـا تقريـرا سنوياHكما يـعد ا
يــرسـله إلـى وزيـر الــتـربـيــة الـوطــنـيــةp يـتــضـمن ال ســيـمـا



11 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 57 24 شو شوّال عام ال عام 1431 هـ هـ
3 أكتوبر سنة  أكتوبر سنة 2010 م م

بـعنـوان نـفقـات مـستـخـدمي مـؤسسـات الـتعـلـيم األساسي
ومــــؤســـســــات الـــتــــعــــلـــيم الــــثــــانـــوي والــــتـــقــــني بــــاHــــصـــالح

pالالمركزية للتربية
- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 05 - 432
اHــؤرخ في 6 شـــوال عــام 1426 اHــوافق 8 نـــوفــمـــبـــر ســـنــة
2005 الـــذي يـــحـــدد شــــروط إنـــشـــاء مـــؤســـســــات الـــتـــربـــيـــة

pوالتعليم اخلاصة وفتحها ومراقبتها
- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 06 - 133
اHـؤرخ في 5 ربـيع األول عـام 1427 اHـوافق 4 أبــريل سـنـة
2006 الــذي يــحــدد شــروط إحــداث اجلــمـــعــيــات الــريــاضــيــة

Wداخل مـؤسـسـات الـتـربــيـة والـتـعـلـيم والــتـكـوين الـعـالـيـ
والـــتــكــويـن والــتــعـــلــيم اHـــهــنــيـــW وتــشـــكــيــلـــهــا وكــيـــفــيــات

pتنظيمها وسيرها
- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 08 - 315
اHــؤرخ في 11 شــوال عــام 1429 اHــوافق 11 أكــتــوبــر ســنـة
WــوظـــفــHــتـــضــمـن الــقـــانــون األســـاسي اخلــاص بـــاH2008 وا

pلألسالك اخلاصة بالتربية الوطنية WنتمHا
pوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

الباب األولالباب األول
أحكام عامةأحكام عامة

اHـــــادة األولى : اHـــــادة األولى :  تـــــطــــــبــــــيـــــقــــــا ألحـــــكــــــام اHـــــادة 83  من
الــــقـــــانــــون رقم 08 - 04 اHـــــؤرخ في 15 مــــحـــــرم عــــام 1429
اHـــــوافق 23 يـــــنــــايـــــر ســـــنــــة 2008 واHـــــتـــــضـــــمن الـــــقـــــانــــون
الــتـوجــيـهي لـلــتـربــيـة الـوطــنـيـةp يــهـدف هــذا اHـرسـوم إلى

حتديد األحكام اHتعلقة بتنظيم الثانوية وسيرها.

اHــادة اHــادة 2 :  : الــثـــانــويـــة مـــؤســســـة عــمـــومــيـــة ذات طــابع
pـاليHـعـنــويـة واالسـتــقالل اHإداري تــتـمـتع بــالـشــخـصـيــة ا

وتختص بالتربية والتعليم.

تــــوضع الــــثــــانــــويــــة حتـت وصــــايــــة الــــوزيــــر اHــــكــــلف
بالتربية الوطنية.

3 :  : تتـولى الـثانـويـة اHهـام احملـددة في اHادة 53 اHادة اHادة 
من الــقـانـون رقم 08 - 04 اHـؤرخ في 15 مــحـرم عـام 1429

اHوافق 23 يناير سنة 2008 واHذكور أعاله.

اHــادة اHــادة 4 :  : تـــتــوفـــر الـــثــانـــويـــةp عــلى اخلـــصـــوصp عــلى
اHرافق البيداغوجية واإلدارية اآلتية :

pمخابر لألشغال التطبيقية -
pقاعات لإلعالم اآللي -

pــــهـــنـي في كل الــــظـــروفHاحملــــافـــظــــة عـــلـى الـــســــر ا -
بحيث ال تطلع على ما يعاينونه من وقائع خـالل قيامهـم

pؤهلةHهامهـم إال السلطات ا�
- اجــــتـــنــــاب أي تـــدخـل في تــــســـيــــيــــر اHـــصــــالح قــــيـــد
الـتفـتيش بـاالمتـنـاع خصـوصا عن إعـطاء أي أمـر �كن أن

�س اختصاصات مسؤولي اHصالح اHذكورة.

اHـــــادة اHـــــادة 13  :  :  يـــــنــــــشــــــر هـــــذا اHــــــرســــــوم في اجلــــــريـــــدة
الرّسميّة للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حــــرر بــــاجلـــزائــــر في 23 شـــوّال عـــام 1431 اHــــوافق 2
أكتوبر سنة 2010.

أحمـد أويحيىأحمـد أويحيى
ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

مــرســوم تــنــفـيــذي رقم مــرســوم تــنــفـيــذي رقم 10 - - 230 مـؤرخ في  مـؤرخ في 23 شـو شـوّال عـامال عـام
1431 اHــوافــق  اHــوافــق 2 أكـتـوبـر سـنـة  أكـتـوبـر سـنـة p2010 يـحـدد األحـكـامp يـحـدد األحـكـام

اHتعلقة بتنظيم الـثـانـويـة وسـيـرها.اHتعلقة بتنظيم الـثـانـويـة وسـيـرها.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

pإن الوزير األول
pبناء على تقرير  وزير التربية الوطنية  -

- وبـــنــاء عــلى الـــدســتــورp ال ســيـــمــا اHــادتــان 85  - 3
pو125 ( الفقرة 2)  منه

- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 90 - 09 اHــــؤرخ في 12
رمــضــان عـام 1410 اHـوافق 7 أبــريل ســنـة 1990 واHــتــعـلق

pتممHا pبالوالية
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 04 - 10 اHــــؤرخ في 27
جــمـــادى الــثــانـــيــة عــام 1425 اHــوافق 14 غــشت ســنــة 2004

pتعلق بالتربية البدنية والرياضةHوا
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 08 - 04 اHــــؤرخ في 15
مـحـرم عام 1429 اHـوافق 23 يـنـايـر سـنـة 2008 واHـتـضمن

pالقانون التوجيهي للتربية الوطنية
- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســـوم رقم 76 - 72 اHــــؤرخ في 16
ربـــــيع الــــثـــــاني عــــام 1396 اHــــوافق 16 أبــــريـل ســــنــــة 1976
pـتضـمن تنـظـيم وتسـيـير مـؤسسـات الـتعـلـيم الثـانويHوا

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

 pأعضاء احلكومـة Wتضمن تعيHمايو سنة 2010 وا
- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 01 - 232
اHــؤرخ في 19 جـــمـــادى األولى عــام 1422 اHــوافق 9 غــشت
سنة 2001 واHتضمن إحلـاق تسيير االعـتمادات اخملصصة
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اHادة اHادة 8  :  :  يـتداول مجـلس التوجـيه والتسـييرp على
اخلصوصp فيما يأتي :

pمشروع ميزانية الثانوية -
pاحلساب اإلداري وحساب التسيير -

pؤسسةHمشروع ا -
pادية لهاHالتنظيم العام للثانوية والوضعية ا -

- تـــقــد© االقـــتـــراحــات الـــتي تــخـص جــمـــيع اHـــســائل
pتعلقة بالتسيير البيداغوجيHا
pقبول الهبات والوصايا -

- كل تـــدبــيـــر من شــأنه أن يـــحــسن ســـيــر الــثـــانــويــة
ويشجع حتقيق أهدافها.

اHـادة اHـادة 9  :  :  يـجـتـمع مـجـلس الـتـوجـيه والـتـسـيـيـر في
pدورة عــــــاديـــــة ثالث (3) مـــــرات فـي الـــــســـــنـــــة عـــــلـى األقــل
واحــــدة مـــنـــهــــا في بـــدايـــة الــــســـنـــة الــــدراســـيـــة بــــنـــاء عـــلى

استدعاء من رئيسه.

و�ــكـنه أن يــجـتــمع في دورة غــيـر عــاديــة بـنــاء عـلى
استدعاء من رئيسه أو بطلب من أغلبية أعضائه.

يرسل رئـيس اجملـلس االسـتـدعاءات وجـدول األعـمال
إلى أعضاء اجملـلس خمسـة عشر (15) يومـا على األقل قبل
تــاريخ االجــتــمــاع. و�ــكن أن يــقــلص هــذا األجل بــالــنــســبـة
لالجــتــمــاعــات غــيــر الـعــاديــة دون أن يــقـل عن ثــمــانــيـة (8)

أيام.

اHـــــادة اHـــــادة 10  :  : ال تـــــصـح مـــــداوالت مـــــجـــــلـس الـــــتـــــوجـــــيه
والــتـسـيـيــر إال في اHـواضـيـع اHـسـجـلــة في جـدول األعـمـال
وبـــحـــضـــور أغـــلـــبـــيـــة أعـــضـــائه. وفي حـــالـــة عـــدم اكـــتـــمـــال
النصابp  يعقـد اجتماع آخر بعد انقضاء أجل ثمانية (8)

أيام.

وفي هــذه احلــالــةp تــصح مــداوالت مــجــلس الــتــوجــيه
والتسيير مهما يكن عدد األعضاء احلاضرين.

تتخـذ قرارات مجـلس التوجـيه والتـسييـر بأغلـبية
أصـــــوات األعــــضــــاء احلــــاضــــريـن وفي حـــــالــــة تــــســــاوي عــــدد

األصواتp يكون صوت الرئيس مرجحا.

اHــــــادة اHــــــادة 11  :  : حتــــــرر مــــــداوالت مـــــــجــــــلـس الــــــتــــــوجـــــــيه
والـتــسـيــيـر فـي مـحــاضـر وتــدوّن في ســجل خـاص يــرقـمه

ويؤشر عليه مدير الثانوية.

اHـادة اHـادة 12  :  : ال تــكــون اHـداوالت اHــتــعـلــقــة بــاHـيــزانــيـة
واحلـــســــاب اإلداري وقـــبــــول الـــهـــبــــات والـــوصــــايـــاp قــــابـــلـــة

للتنفيذp إال بعد موافقة السلطة الوصية.

pمكتبة -
pدرسيHقاعة للتوثيق واإلعالم ا -

pمنشآت وجتهيزات رياضية -
pنوادٍ ثقافية وعلمية -

- قاعة متعددة النشاطات.

تـزود الثـانـويـة كذلك بـوسـائل تـعلـيـمـية وجتـهـيزات
تقنية وتربوية.

اHادة اHادة 5  :  : تعمل الثانوية حسب النظام اخلارجي.

�ـــكن الــثـــانـــويـــةp زيــادة عـــلى ذلكp أن تـــتـــوفـــر عــلى
النظام نصف الداخلي أو النظام الداخلي.

كـمــا �ـكن الــثـانـويــة أن تـشـتــرك مع ثـانــويـة أو عـدة
ثـانـويـات في الـنظـام نـصف الـداخـلي أو الـنـظـام الـداخلي

وفق مقتضيات اخلريطة اHدرسية.

الباب الثانيالباب الثاني
التنظيم والسيرالتنظيم والسير

اHـادة اHـادة 6  :  : يــديـر الــثــانـويــة مـديــر ويـســيــرهـا مــجـلس
توجيه وتسيير وتزود �جالس بيداغوجية وإدارية.

الفصل األولالفصل األول
مجلس التوجيه والتسييرمجلس التوجيه والتسيير

اHادة اHادة 7  :  : يتشكل مجلس التوجيه والتسيير من :
pرئيسا pمدير الثانوية -

pنائبا للرئيس pناظر الثانوية -
pكلف بالتسييرHصالح االقتصادية اHموظف ا -

- اHــســـتـــشـــار الـــرئـــيـــسي لـــلـــتــربـــيـــةp أو مـــســـتـــشــار
pالتربية

- اHسـتـشـار الرئـيـسي لـلتـوجـيه واإلرشـاد اHدرسي
واHـــــهــــنـي أو مــــســـــتــــشــــار الـــــتــــوجـــــيه واإلرشـــــاد اHــــدرسي

pهنيHوا
pعن األساتذة ينتخبهم نظراؤهم Wثل�- ثالثة (3) 
- ثالثـــــة (3) �ــــثــــلــــW مــــنــــتـــخــــبــــW عـن اHـــســــاعــــدين

pWهنيHوالعمال ا Wاإلداري WوظفHوا Wالتربوي
pثله�- رئيس جميعة أولياء التالميذ أو 

- ثالثـة ( 3) �ـثــلـW عن الــتالمـيــذ من بـW مــنـدوبي
األقسام (�ثل واحد عن كل مستوى) ينتخبهم نظراؤهم.
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11 شــــــوال عــــــام 1429 اHــــــوافق 11 أكــــــتــــــوبــــــر ســــــنــــــة 2008

واHـذكور أعالهp يـشرف نـاظر الـثـانويـة حتت سلـطة مـدير
الـــثــانــويــة عــلى اHــصـــلــحــة الــبــيــداغــوجـــيــةp ويــتــولى عــلى

اخلصوصp ما يأتي :

- مــراقـــبــة ومـــتـــابــعـــة مــواظـــبـــة الــتالمـــيـــذ وعــمـــلــهم
pدرسيةHونتائجهم ا

pإعالم التالميذ وتوجيههم -

- تـفــعـيل األنــشـطـة الــثـقــافـيـة والــفـنــيـة والـريــاضـيـة
وتدعيمها.

الفرع الثانيالفرع الثاني
اHصلحة اHاليةاHصلحة اHالية

WــادتــHـــذكــورة في اHــهــام اHــادة 18  :  : زيـــادة عــلى اHــادة اHا
135 و 136 من  اHـرســوم الـتـنــفـيـذي رقم 08 - 315 اHـؤرخ

في 11 شـــوال عـــام 1429 اHــــوافق 11 أكـــتـــوبــــر ســـنـــة 2008
واHـــذكـــور أعالهp يـــشـــرف مـــوظـف اHـــصـــالح االقـــتـــصـــاديـــة
اHــكـــلف بــالــتــســـيــيــرp حتت ســلـــطــة مــديــر الــثـــانــويــة عــلى
مصـلحـة اHالـيـة ويكـلف باHـهـام اHتـعلـقة بـالـتسـييـر اHالي
واHــــادي اHـــــســــنــــدة إلى مــــوظــــفـي اHــــصــــالح االقــــتــــصــــاديــــة
واHنصوص عليها في اHواد 121 و 122 و 128 من اHرسوم
الـــتــنــفــيــذي رقم 08 - 315 اHــؤرخ في 11 شــوال عــام 1429

اHوافق 11 أكتوبر سنة 2008 واHذكور أعاله.

الفصل الثالثالفصل الثالث
اجملالس البيداغوجية واإلداريةاجملالس البيداغوجية واإلدارية

اHـادة اHـادة 19  :  : تــزود الـثــانـويـة بــاجملـالس الــبـيـداغــوجـيـة
واإلدارية اآلتية :

pمجلس التعليم -

pمجلس القسم -

pمجلس التنسيق اإلداري -

pمجلس التوجيه -

- مجلس التأديب.

يـــحـــدد تــشـــكـــيل اجملـــالـس الــبـــيـــداغـــوجـــيـــة واإلداريــة
ومهامها بقرار من الوزير اHكلف بالتربية الوطنية.

الباب الثالثالباب الثالث
أحكام ماليةأحكام مالية

اHــــادة اHــــادة 20  :  : تـــخــــضـع الـــشــــروط اHــــتــــعـــلـــــقـــــة بــــإعـــداد
تـقـديـرات اHـيـزانـيـــة والتـسـيـير اHـالي لـلـثانـويـة ألحـكـام

الفصل الثانيالفصل الثاني
اHديراHدير

اHـادة اHـادة 13  :  : يـعـW مـديـر الـثـانـويـة بـقـرار من الـوزيـر
اHكلف بالتربية الوطنية وفق الشروط اHنصوص عليها
فـي اHـــادة 160 مـن  اHــــرســـــوم الــــتـــــنــــفـــــيــــذي رقم 08 - 315
اHــؤرخ في 11 شــوال عــام 1429 اHــوافق 11 أكــتــوبــر ســنـة

2008 واHذكور أعاله.

وتنهى مهامه حسب األشكال نفسها.

14  :  : زيـادة عــلـى اHـهــام اHــنــصــوص عــلــيـهــا في اHـادة اHـادة 
اHـادة 159 من  اHــرســوم الـتــنــفــيـذي رقم 08 - 315 اHـؤرخ
في 11 شـــوال عـــام 1429 اHــــوافق 11 أكـــتـــوبــــر ســـنـــة 2008
pعـلـى اخلـصـوص pيــكـلف مــديـر الــثـانـويــة pــذكــور أعالهHوا

�ا يأتي :
- التـصـرف بـاسم الثـانـويـة وتـمثـيـلـها أمـام الـقـضاء

pدنيةHوفي جميع أعمال احلياة ا
pتنفيذ مداوالت مجلس التوجيه والتسيير -

pإعداد ميزانية الثانوية واألمر بصرف النفقات -
- إبـرام جـمـيع الــصـفـقـات واالتـفــاقـيـات واالتـفـاقـات

pعمول بهHفي إطار التنظيم ا
- إعـداد الـتقـاريـر واجلـداول الـدوريـة وإرسـالـها إلى

السلطة الوصية.

اHادة اHادة 15  :  : تلحق باHدير أمانة ويساعده :
pناظر الثانوية -

pكلف بالتسييرHصالح االقتصادية اHموظف ا -
- اHـــســــتـــشـــار الـــرئـــيـــسي لــــلـــتـــربـــيـــة أو مـــســـتـــشـــار

pالتربية
- اHسـتـشـار الرئـيـسي لـلتـوجـيه واإلرشـاد اHدرسي
واHـــــهــــنـي أو مــــســـــتــــشــــار الـــــتــــوجـــــيه واإلرشـــــاد اHــــدرسي

واHهني.

اHـادة اHـادة 16  :  : �ـارس مــســاعـدو اHــديــرp اHــذكـورون في
: Wاآلتيت WصلحتHمهامهم في إطار ا pادة 15 أعالهHا

pصلحة البيداغوجيةHا -
- اHصلحة اHالية.

الفرع األولالفرع األول
اHصلحة البيداغوجيةاHصلحة البيداغوجية

17  :  : زيـادة عــلـى اHـهــام اHــنــصــوص عــلــيـهــا في اHـادة اHـادة 
اHادة 93 من  اHرسـوم التنفيذي رقم 08 - 315 اHؤرخ في
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مـرســوم تــنـفــيـذي رقم مـرســوم تــنـفــيـذي رقم 10 -  - 231 مـؤرخ في  مـؤرخ في 23 شـو شـوّال عـامال عـام
1431 اHوافق  اHوافق 2 أكتوبر سنة  أكتوبر سنة p p2010 يتضمن القانونيتضمن القانون

األساسي لطالب الدكتوراه.األساسي لطالب الدكتوراه.
ـــــــــــــــــــــــــــــ

pإنّ الوزير األول
-  بـنـاء على تـقـريـر وزيـر الـتعـلـيم الـعـالي والـبحث

pالعلمي
- وبــنـــاء عــلى الـــدّســتـــورp ال ســيّـــمــا اHـــادّتــان 85 - 3

pو125 (الفقرة 2) منه
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 98 - 11 اHــؤرخ في 29
ربـــــيع الـــــثــــانـي عــــام 1419 اHـــــوافق 22 غــــشـت ســــنــــة 1998
واHتـضمن القـانون التـوجيهي والـبرنامج اخلـماسي حول
p2002 - 1998 الــبـحث الــعــلـمي والــتـطــويــر الـتــكـنــولـوجي

pتممHعدل واHا
- و�ــــقــــتــــضـى اHــــرســــــوم الــــرئــــــاسي رقم 10 - 149
اHــؤرخ في 14 جمـادى الثانية عـام 1431 اHوافق 28 مايو

 pأعضاء احلكومـة Wتضمن تعيHسنة 2010 وا
- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 90 - 170
اHـؤرخ في 9 ذي الـقــعـدة عـام 1410 اHـوافق 2 يـونـيــو سـنـة
1990 الــــذي يـــحــــدد شـــروط تــــخـــصــــيص اHــــنح الــــدراســـيـــة

pتممHعدل واHا pومبلغها
- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 98 - 254
اHــؤرخ في 24 ربــيع الـــثــاني عــام 1419 اHــوافق 17 غــشت
سـنـة 1998 واHــتــعـلق بــالــتـكــوين في الــدكــتـوراه ومــا بــعـد

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

pاستر وشهادة الدكتوراهHالليسانس وشهادة ا
pوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اHـــــاداHـــــادّة األولى : ة األولى :  يـــــهــــدف هـــــذا اHـــــرســـــوم إلى حتـــــديــــد
الــقـانــون األسـاسـي لـطــلـبــة الـدكــتــوراه الـذين لــهم قـدرات
خــاصـــة فـي مـجـــال الـبــحـثp طــبـقــا ألحـكـام الــقـانـون رقم
98 - 11 اHـؤرخ في 29 ربـيع الـثـانـي عام 1419 اHـوافق 22

غــــشـت ســــنــــة 1998 واHــــتـــــضــــمن الـــــقــــانـــــون الــــتــــوجـــــيــــهي
والــبــرنــامج اخلــمــاسي حــول الــبــحث الــعــلــمي والــتــطــويـر
الـــتـــكــــنـــولـــوجي p2002 - 1998 اHـــعـــدل واHــــتـــممp ال ســـيـــمـــا

التقرير العام اHلحق به.

اHــرسـوم الــتــنــفــيـذي رقم 01 - 232 اHـؤرخ في 19 جــمــادى
األولـى عـــام 1422 اHــــوافق 9 غــــشت ســــنـــة 2001 واHـــذكـــور

أعاله.

اHــادة اHــادة 21  :  : تــشــتــمل مــيــزانـــيــة الــثــانــويــة عــلى بــاب
لإليرادات وباب للنفقات :

في باب اإليرادات :في باب اإليرادات :
pمنوحة من الدولةHالية اHاإلعانات ا -

- اإلعـانـات اHــالـيــة اHـمـنــوحـة من اجلــمـاعـات احملــلـيـة
pؤسسات والهيئات العموميةHوا

pالهبات والوصايا -
- إيرادات مختلفة.

في باب النفقات :في باب النفقات :
pنفقات التسيير -
pنفقات التجهيز -

- جـــمـــيع الـــنـــفـــقــات الـــضـــروريـــة لـــتـــحـــقــيـق أهــداف
الثانوية وصيانة أمالكها واحلفاظ عليها.

اHادة اHادة 22  :  :  يلتزم مديـر الثانوية بالـنفقات ويصدر
أوامـر التـحصـيل والتـسـديد في احلـدود اHقـررة لكل سـنة

مالية.

اHادة اHادة 23  :  : يعـدّ موظف اHـصـالح االقتـصـادية اHـكلف
بــالـتــســيــيــر مـشــروعي احلــســاب اإلداري واحلــســاب اHـالي

طبقا لقانون احملاسبة العمومية.

ويـعـرض مـديـر الـثـانـويـة احلـسـابW اإلداري و اHـالي
عــلى الـــوصــايــة مــشــفــوعـــW �الحــظــات مــجـــلس الــتــوجــيه

والتسيير من أجل اHوافقة عليهما.

الباب الرابعالباب الرابع
أحكام خاصة وختاميةأحكام خاصة وختامية

اHــــادة اHــــادة 24  :   :  تــــلــــغى جــــمــــيـع األحـــكــــام اخملــــالــــفــــة لــــهـــذا
اHــرســومp السـيّـمــا أحــكــام اHـرســوم رقـم 76 - 72 اHــؤرخ
في 16 ربـــيـع الـــثـــانـي عــام 1396 اHــوافق 16 أبـــريل ســـنــة

1976 واHذكور أعاله.

اHادة اHادة 25 : : يـنشر هـذا اHرسوم في اجلـريدة الرّسـميّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حــــرر بــــاجلـــزائــــر في 23 شـــوّال عـــام 1431 اHــــوافق 2
أكتوبر سنة 2010.

أحمـد أويحيىأحمـد أويحيى
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يـــســـتــفـــيـــد طــالـب الــدكـــتـــوراه الــذي يـــتـــولى فـــعــلـــيــا
نـــشــاطــات الــتــعــلــيم من مــكــافــأة حتــسب طــبــقــا لــلــتــنــظــيم

اHعمول به.

اHـــــاداHـــــادّة ة 7  :  : تـــــخــــــضـع نـــــشــــــاطــــــات الـــــبــــــحـث لـــــطــــــالب
الــدكـتــوراه لـتــقــيـيم ســنــوي من اجملـلـس الـعــلـمـي Hـؤســسـة

التسجيل.

اHـاداHـادّة ة 8  :  : �ـكن طـلــبـة الـدكــتـوراه الــذين لـهم قـدرات
خـاصـة في مــجـال الـبـحـثp الـقـيـام بــتـربـصــات واHـشـاركـة

في تظاهرات علمية وطنية و/أو دولية.

9  :   : �ـــــــكن طــــــالـب الــــــدكــــــتـــــــوراه خالل إجنــــــاز اHـــــاداHـــــادّة ة 
pـــشــــرف عـــلـى األطـــروحـــةHبـــعــــد األخـــذ بــــرأي ا pأطــــروحـــتـه
pالـقـيـام بتـربص في إدارة أو مـؤسـسـة عـمومـيـة أو خـاصة
في إطار اتـفاقيات بـW مؤسسـة التعـليم العـالي والهيكل

اHستقبلp إذا كانت طبيعة أعمال بحثه تتطلب ذلك.

10  :   : �ـــكن طــــالب الـــدكــــتـــوراه اHـــشــــاركـــة في اHــاداHــادّة ة 
تـظــاهـرات عـلــمـيــة وطـنـيــة و/أو دولـيــة إذا تـقـدم �ــداخـلـة
ذات عالقـة �ـوضـوع أطـروحـته الـتي تـقـبـلـهـا جلـنـة تـنظـيم
الـــتـــظـــاهــــرة الـــعـــلــــمـــيـــةp بـــعــــد األخـــذ بـــرأي اHــــشـــرف عـــلى

األطروحة وموافقة اجمللس العلمي للمؤسسة.

زيـــادة عـــلـى الـــشـــروط اHـــذكـــورة أعـالهp �ـــكن طـــالب
الــدكــتــوراه األجــيــر اHــشــاركـة فـي الــتـظــاهــرات الــعــلــمــيـة

الوطنية و/أو الدولية بعد موافقة هيئته اHستخدمة.

تـــتــــكـــفل مــــؤســـســـة تــــســـجـــيـل أطـــروحـــة الــــدكـــتـــوراه
بنفقات اHشاركة في التظاهرات العلمية.

اHاداHادّة ة 11  :  : تتحمل مـؤسسة التسجـيل تكاليف طبع
أطـروحــة طـالب الـدكـتـوراه غـيـر األجـيـر وسـحـبـهـا بـالـعـدد

اHطلوب قانونا.

اHـاداHـادّة ة 12  :  : تـدفع اHـكافـأة اHـنصـوص عـليـهـا في اHادة
6 أعالهp كل ثالثة (3) أشهر.

اHـاداHـادّة ة 13 :  : تسـجـل االعـتـمـادات اHتـعـلقـة بـاHـصاريف
اHــــــنــــــصــــــوص عــــــلــــــيــــــهــــــا فـي اHــــــواد 6 و 10 و 11 من هـــــــذا
اHـــرســـومp في مـــيــزانـــيـــة تـــســيـــيـــر مــؤســـســـة الــتـــســـجــيل

اHعنية.

اHاداHادّة ة 14 : : ينشر هـذا اHرسوم في اجلريـدة الرسميّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حــــرر بــــاجلـــزائــــر في 23 شـــوّال عـــام 1431 اHــــوافق 2
أكتوبر سنة 2010.

أحمـد أويحيىأحمـد أويحيى

اHـاداHـادّة ة 2 :   :  يـعـد طـالـبـا في الـدكـتـوراه في مـفـهـوم هذا
الــــقــــانــــون األســـــاسيp كـل طــــالب مــــســـــجل بــــانـــــتــــظــــام في
مــؤسـسـة لـلـتـعــلـيم الـعـاليp من أجـل احلـصـول عـلى شـهــادة
الدكـتـوراه فـي إطــار اHـرسـوم الـتـنفـيـذي رقـم 98 - 254
اHــؤرخ فـي 24 ربـيع الــثــاني عـام 1419 اHـوافق 17 غـشت
ســنــة p1998 اHـــعــدّل واHـتــمّم أو اHـرســوم الـتـنــفـيـذي رقم
08 - 265 اHـــــؤرخ في 17 شـــــعـــــبــــــان عــــام 1429 اHـــــوافق 19

غشت سنة 2008  واHذكورين أعاله.

اHـاداHـادّة ة 3  :  : يـجب أن يـنـدرج مــوضـوع أطـروحـة طـالب
الــــدكــــتــــوراه ضــــمن مــــيــــاديـن أو مــــحــــاور أو مــــواضــــيع أو
مــشـــاريع الـــبــحـث الــتي تـــتـــكــفل بـــهـــا مــؤســـســة جـــامــعـــيــة
لــلــتـــعــلـــيم الــعـــالي أو مــؤســـســة لــلـــبــحث الـــتي ســجـل بــهــا

أطروحته. 

ويــجب أن يــدمج طـالب الــدكــتـوراه في فــرقــة بـحث
أو مخبر بحث إلجناز أعمال البحث.

اHـاداHـادّة ة 4 : :  يــســتـفــيـد طــالب الــدكـتــوراه من الــوسـائل
اHــتــاحــة لــلــقــيــام بــنــشــاطــاته في اHــؤســســة الــتي يــنــتــمي

إليها.

pـادّة ة 5  :   : يـســتـفــيـد طــالب الــدكـتــوراه غـيــر األجـيـرHـاداHا
من اHـنـحـة اHـذكـورة في اHـادة 17 من اHـرسـوم الـتـنـفـيذي
رقم 90 - 170 اHؤرخ في 9 ذي القـعدة عام 1410 اHوافق 2

يونيو سنة p1990 اHعدل واHتمم واHذكور أعاله.

وفي حــالـة تـقـيـيـم غـيـر مـرض تــوقف االسـتـفـادة من
اHنحة.

غـيــر أنه �ـكن تــمـديـد االســتـفــادة من اHـنـحــة ابـتـداء
من السنة اHوالية في حالة احلصول على نتائج مُرضية.

اHــاداHــادّة ة 6  :   : �ـــكن أن يـــكـــلف طـــالـب الـــدكـــتـــوراه غـــيــر
األجـيـر لـلـقـيـام بـنشـاطـات الـتـعـلـيـم باHـشـاركـة فـي تـأطـير
األعمال التطـبيقية أو األعمال اHوجهة في التدرج أو في
الــطــور األولp في مــؤســســة الــتــعـلــيـم الـعــالي الــتي ســجل

لديها أطروحته.

تــمــــارس نــشـاطــات الــتــعـلــيم فـــي حـــدود ثــالث (3)
سـاعـات في األسـبـوعp بـحـضـــور أسـتــاذ مـكـلـف بـاألعـمال

اHوجهة أو األعمال التطبيقية.

يــــعـــفى طـــالـب الـــدكـــتـــوراه مـن الـــقـــيــــام بـــنـــشـــاطـــات
الــــتـــــعـــــلــــيـم خالل الـــــســـــنــــة األخـــــيـــــرة من الـــــتــــســـــجـــــيل في

الدكتوراه.
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- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 08 - 251
اHـــؤرخ في أول شــعــبــان عــام 1429 اHــوافق 3 غــشت ســنــة
2008 الــذي يـحـدد مـهــام اHـديـريــة الـعـامـة لــلـبـحث الــعـلـمي

pوالتطوير التكنولوجي وتنظيمها

pوبعد موافقة  رئيس اجلمهورية -

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

WرسومHادة 9 من اHادّة األولى : ة األولى : تطبيقا ألحكام اHاداHا
الــتــنــفــيـذيــW رقم 08 - 129 ورقم 08 - 130 اHـؤرخـW في
27 ربـــيع الــــثـــاني عـــام 1429 اHــــوافق 3 مـــايــــو ســـنـــة 2008

واHذكـورين أعالهp يـهدف هـذا اHرسـوم إلى حتديـد شروط
�ارسة األستاذ الـباحث االستشفائي اجلامعي أو األستاذ
الــبـــاحث نــشــاطــات الـــبــحث في مــخـــابــر الــبــحث أو فــرق
الــبــحث اHــنـشــأة في اHــؤسـســات الــعـمــومـيــة ذات الــطـابع
الــعـلـمي والــثـقــافي واHـهـنـي واHـؤسـســات الـعـمــومـيـة ذات
الطـابع اإلداري الـتي تتـكـفل �هـمـة التـكويـن العـالي وكذا

كيفيات مكافأتهما.

اHــاداHــادّة ة 2 :  : تـــنــدرج نـــشــاطـــات الــبـــحثp مـــوضــوع هــذا
pضـمن إطــار تـنـفـيـذ الـبـرامج الــوطـنـيـة لـلـبـحث pـرسـومHا
وتـــمــــارس �ـــوجب عــــقـــد  يـــبــــرم  بـــنــــاء عـــلى اقــــتـــراح من
مسؤول كـيان الـبحثp بـW األستـاذ البـاحث االستـشفائي
اجلـامـعي أو األسـتـاذ الـبـاحث من جـهـة ومـسـؤول مـؤسـسـة

اإلحلاق من جهة أخرى.

اHـاداHـادّة ة 3 :  : يــبــرم الــعــقـد Hــدة ثالث (3) ســنـوات قــابــلـة
للتجديد.

اHاداHادّة ة 4 :  : يرفق بـعقـد البـحث دفتـر أعبـاء يحـدد على
اخلصوص ما يأتي :

- مشـروع أو مشـاريع البـحث اHنـدرجة ضـمن إطار
pالبرامج الوطنية للبحث

pاألهداف العلمية -

- بـرنامج العـمل السنـوي واجلدول الزمـني اHرتبط
pبه

- كـيـفــيـات مـتـابـعـة مـشـاريع الـبـحث ووضـعـهـا حـيـز
التنفيذ.

5 :  : حتــدد نــشــاطــات الـبــحـث لألســتــاذ الـبــاحث اHـاداHـادّة ة 
االسـتشفـائي اجلامعي أو األسـتاذ البـاحث اجلارية �وجب
 هذا اHرسوم باالستناد إلى نشاطات البحث التي يكلف
بهـا الـباحث الـدائمp في إطـار مـهام  هـيـكل البـحث اHـعني

وتنظيمهp طبقا للجدول اHوافق أدناه :

مـرســوم تــنـفــيـذي رقم مـرســوم تــنـفــيـذي رقم 10 -  - 232 مـؤرخ في  مـؤرخ في 23 شـو شـوّال عـامال عـام
1431 اHـوافق  اHـوافق 2 أكـتـوبـر سـنة  أكـتـوبـر سـنة p p2010 يــحـــدد شــروطيــحـــدد شــروط

�ــارســة األستـاذ البـاحث االسـتشـفائي اجلـامعي أو�ــارســة األستـاذ البـاحث االسـتشـفائي اجلـامعي أو
األسـتـاذ الـبـاحـث نـشــاطــات الـبـحـث  وكـذا كـيـفـيـاتاألسـتـاذ الـبـاحـث نـشــاطــات الـبـحـث  وكـذا كـيـفـيـات

مكافأتهما.مكافأتهما.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

pإنّ الوزير األول
- بـنـاء عـلى تـقـريـر وزيـر الــتـعـلـيم الـعـالي والـبـحث

pالعلمي
- وبـــنـــاء عــلى الـــدســـتــورp ال ســـيـــمــا اHـــادتــان 85 - 3

pو125 ( الفقرة 2) منه
- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 10 - 149
اHؤرخ في 14  جمـادى الثانية عام 1431 اHوافق 28  مايو

 pأعضاء احلكومة Wتضمن تعيHسنة 2010 وا
- و�قتـضى اHرسوم التـنفيذي رقم 92 - 22 اHؤرخ
في 8 رجب عــــــام 1412 اHــــــوافق 13 يـــــــنــــــايـــــــر ســــــنــــــة 1992
واHــتـــضـــمن إنـــشــاء الـــلـــجــان اHـــشـــتــركـــة بـــW الــقـــطـــاعــات
لــتــرقــيــة الــبــحث الــعــلـمـي والــتـقــنـي وبـرمــجــته وتــقــو�ه

pتممHعدل واHا pويضبط سيرها وتنظيمها
- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 99 - 243
اHــؤرّخ في 21 رجب عــام 1420 اHــوافق 31 أكــتـــوبــر ســـنــة
1999 الـــذي يــحـــدد تــنـــظـــيم الــلـــجـــان الــقـــطــاعـــيـــة الــدائـــمــة

pللبحث العلمي والتطوير التكنولوجي وسيرها
- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 99 - 244
اHــؤرخ في 21 رجب عــام 1420 اHــوافق 31 أكــتـــوبــر ســـنــة
1999 الـذي يـحـدد قـواعـد إنـشـاء مـخـبـر الـبـحث وتـنـظيـمه

pوسيره
- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 99 - 257
اHـؤرخ في 8 شـعــبـان عـام 1420 اHـوافق 16 نـوفـمـبـر سـنـة
1999 الـــــذي يـــــحـــــدد كــــيـــــفـــــيــــات إنـــــشـــــاء وحـــــدات الــــبـــــحث

pوتنظيمها وسيرها
- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 08 - 129
اHؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 اHوافق 3 مايو سنة
2008 واHــــتـــضــــمن الــــقـــانــــون األســـاسـي اخلـــاص بــــاألســـتـــاذ

pادة 9 منهHال سيما ا pالباحث االستشفائي اجلامعي
- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 08 - 130
اHؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 اHوافق 3 مايو سنة
2008 واHــــتـــضــــمن الــــقـــانــــون األســـاسـي اخلـــاص بــــاألســـتـــاذ

pادة 9 منهHال سيما ا pالباحث
- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 08 - 131
اHؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 اHوافق 3 مايو سنة
2008 واHـــتــــضـــمن الـــقــــانـــون األســـاسي اخلــــاص بـــالـــبـــاحث

pالدائم
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أستاذ مساعد قسم "ب"
أستاذ مساعد استشفائي جامعي وأستاذ مساعد قسم "أ"

أستاذ محاضر استشفائي جامعي قسم "ب" وأستاذ محاضر قسم "ب"
أستاذ محاضر استشفائي جامعي قسم "أ" وأستاذ محاضر قسم "أ"

أستاذ استشفائي جامعي وأستاذ

ملحق بالبحث 
مكلف بالبحث 

أستاذ بحث قسم "ب"
أستاذ بحث قسم "أ"

مدير بحث

اHــاداHــادّة ة 6 :  : ال يــجــوز لـألســتــاذ الـــبــاحث االســتـــشــفــائي
اجلــامــعي أو األســتــاذ الـبــاحث إبــرام أكــثــر من عــقــد بـحث

واحد في إطار أحكام هذا اHرسوم.

يـــتـــعــW عـــلى اHـــؤســســـة الــتـي يــبـــرم مــعـــهــا األســـتــاذ
الـبــاحث االسـتــشـفـائـي اجلـامــعي أو األسـتــاذ الـبـاحـث عـقـد

بحثp إبالغ الهيئة اHستخدمة بذلك.

7 :  : ال �ــــكن األســــتـــاذ الــــبـــاحث االســــتـــشــــفـــائي اHــاداHــادّة ة 
pاجلــــامــــعي أو األســــتــــاذ الــــبــــاحث الــــذي أبــــرم عــــقــــد بــــحث
�ـارســة مـهـام الــتـعـلــيم  والـتــكـوين بــصـفـة ثــانـويـة إال في
حـــالـــة الــضـــرورة الـــقـــصـــوى وبـــعـــد تـــرخـــيص من هـــيـــئـــته

اHستخدمة.

اHاداHادّة ة 8 :  : تكـون االختـراعات واالكـتشـافات والـنتائج
األخـــــرى لـــــلـــــبـــــحث الـــــتـي يـــــنـــــجـــــزهـــــا األســـــتـــــاذ الـــــبـــــاحث
االسـتـشــفـائي اجلـامـعي أو األسـتــاذ الـبـاحث في إطـار عـقـد

البحثp ملكية اHؤسسة اHتعاقد معها.

اHـاداHـادّة ة 9 :  : يــتـعــW عـلى اHــؤسـســة اHـتــعـاقــدة في إطـار
الـتـشـريع والــتـنـظـيم اHـعـمـول بــهـمـاp ضـمـان كل الـشـروط
الـضــروريــة ألداء اHـهــام الــتي يــقـوم بــهــا األسـتــاذ الــبـاحث
االسـتـشــفـائي اجلـامـعي أو األسـتــاذ الـبـاحث في إطـار عـقـد

البحث.

اHــاداHــادّة ة 10 :  : يـــلـــتـــزم األســـتـــاذ الـــبــاحـث االســـتــشـــفـــائي
اجلــامـعي واألســتـاذ الــبـاحث بــتـقــد© تـقـريــر عن نـشــاطـاته
ســنـويــاp لـكــيـان الــبـحث يــتــضـمن حــالـة تــقـدم مــشـروع أو

مشاريع البحث التي كلف بها واجلاري تنفيذها.

يـــــرسل  مـــــســـــؤول كـــــيـــــان الــــبـــــحـث الـــــتــــقـــــاريـــــر عن
نشـاطات الـبحثp مـرفـقة �الحـظاته احملـتمـلة إلى الـلجـنة
الــــقـــــطــــاعــــيــــة الــــدائــــمــــة لــــلـــــبــــحث الــــعــــلـــــمي والــــتــــطــــويــــر
التكنولوجي التابعة للدائرة الوزارية اHعنية لتقييمها.

اHـاداHـادّة ة 11 :  : يـســتـفــيــد األسـتــاذ الـبــاحث االســتـشــفـائي
اجلــامـــعي أو األســـتــاذ الــبـــاحث من مـــكــافـــأة عن نـــشــاطــات

البحث يحدد مبلغها الشهري كما يأتي :
pأستاذ استشفائي جامعي وأستاذ : 45.000 دينار -
- أســـتــــاذ مـــحـــاضــــر اســـتـــشــــفـــائـي جـــامـــعـي قـــسم "أ"

pوأستاذ محاضر قسم "أ" : 40.000 دينار
- أســـتـــاذ مــحـــاضـــر اســتـــشـــفـــائي جـــامــعـي قــسم "ب"

pوأستاذ محاضر قسم "ب" : 35.000 دينار
- أستـاذ مساعـد استشـفائي جامـعي وأستاذ مـساعد

pقسم "أ" : 25.000 دينار
- أستاذ مساعد قسم "ب" : 20.000 دينار.

تـــــــدفع اHـــــــكــــــافــــــأة كـل ســــــتــــــة (6) أشــــــهـــــــر وتــــــخـــــــضع
الشتراكات التقاعد والضمان االجتماعي.

اHـاداHـادّة ة 12 :  : تـمـثل حـصـة اHــكـافـأة الـتي تـدفع كل سـتـة
(6) أشـهـر  25 % من مـبـلغ اHـكـافـأة الــسـنـويـة وتـدفع بـنـاء
على النشاط الفـعلي للبحث بعد إشهاد من مسؤول كيان

البحث.

وتــدفع بــقــيــة مــبــلـغ اHــكــافـأة الــســنــويــة بــعــد تــقــيــيم
إيــجــابي تــقـــوم به الــلــجــنــة الـــقــطــاعــيــة الــدائـــمــة لــلــبــحث

العلمي والتطوير التكنولوجي.

اHـاداHـادّة ة 13 :  : يـؤدي الـتــقـيـيم الـسـلــبي لـنـشـاطـات بـحث
األستـاذ الباحـث االستشـفائي اجلامـعي أواألستـاذ الباحث

إلى فسخ عقد البحث.

تـودع طعـون األسـتاذ الـبـاحث االستـشفـائي اجلـامعي
أو األســتــاذ الــبـــاحث لــدى اHـــديــر الــعــام لـــلــبــحث الـــعــلــمي
والـــتـــطـــويــر الـــتـــكـــنــولـــوجي الـــذي يـــقـــدمــهـــا إلى الـــلـــجـــنــة
pـعـنـية بـبـرنـامج أو بـرامج الـبحثHـشـتـركة اHالـقـطـاعيـة ا

للبت فيها.
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لــلــقـيــام بــنــشــاطــات الــبــحث طــبــقــا ألحــكــام هــذا اHــرسـوم.
ويـستـفـيـد بـهـذه الصـفـة من اHـكـافـأة اHنـصـوص عـلـيـها في

هذا اHرسوم.

ويـسـتـفـيـد أيـضـا من الـتـكـفل �ـصـاريف نـقـله ذهـابـا
وإيـــابــا وإقـــامــتـه عــلى حـــســاب مـــيــزانـــيــة تـــســيـــيــر كـــيــان

البحث.

حتـــدد كـــيـــفـــيــات تـــطـــبـــيق أحـــكـــام هـــذه اHـــادة بـــقــرار
مـشـتـرك بـW الــوزيـر اHـكـلف بــالـتـعـلـيم الــعـالي والـبـحث

العلمي والوزير اHكلف باHالية.

اHاداHادّة ة 17 :   :  تسجل االعتـمادات اHتعلقـة بدفع اHكافأة
اHـــنــــصـــوص عـــلــــيـــهـــا فـي اHـــادتـــW 11و15 أعالهp بــــعــــنــــوان

مؤسسات إحلاق كيانات البحث اHعنية.

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

حــــرر بــــاجلـــزائــــر في 23 شـــوّال عـــام 1431 اHــــوافق 2
أكتوبر سنة 2010.

أحمـد أويحيىأحمـد أويحيى

اHــاداHــادّة ة 14 :  : تــطـــبق أحـــكـــام هـــذا اHــرســـوم أيـــضــا عـــلى
األستـاذ الـباحـث االستـشـفائي اجلـامـعي واألستـاذ الـباحث
الــــذي �ــــارس نـــــشــــاطـــــات الــــبـــــحث فـي وحــــدات الـــــبــــحث
اخلاضعة لـلمرسوم التنفيذي رقم 99 - 257 اHؤرخ في 16
نـــــوفـــــمـــــبـــــر ســـــنــــة 1999 واHـــــذكـــــور أعـالهp الـــــتي تـــــنـــــدرج

نشاطاتها ضمن إطار تنفيذ البرامج الوطنية للبحث.

 اHـاداHـادّة ة 15 :  : زيـادة عـلى اHـكـافـأة اHـذكـورة في اHـادة11
أعالهp يستـفيـد مدير وحـدة البـحث ومدير مـخبـر البحث
ورئيس قـسم البـحث ورئيس فرقـة البـحث اHعW بـصفة
قـــانــونــيــةp مـن مــكــافــأة اHـــســؤولــيــة الـــتي يــحــدد مـــبــلــغــهــا

الشهري كما يأتي:
pمدير وحدة بحث: 20.000 دينار -

pمدير مخبر البحث: 15.000 دينار -
pرئيس قسم البحث: 15.000 دينار -
- رئيس فرقة بحث: 10.000 دينار.

اHـاداHـادّة ة 16 :  : �ـكن دعـوة األسـتاذ الـبـاحث االسـتـشـفائي
pاجلــــامـــعـي أو األســـتــــاذ الـــبــــاحث الـــذي يــــعـــمـل في اخلـــارج

قرارات4 مقرقرارات4 مقرّرات4 آراءرات4 آراء
- و�ـــقــــتـــضى اHــــرســـوم الـــتّـــنــــفـــيـــذيّ رقم 07 - 266 
اHؤرخ في 27  شعبان عام  1428 اHوافق  9 سبـتمبر سنة

pناجمH2007 الذي يحدد صالحيات وزير الطاقة وا 

- و�قتـضى اHرسوم التّـنفيذيّ رقم 08 - 04 اHؤرّخ
في 11 مــــحــــرم عـــام 1429 اHــــوافق 19 يــــنــــايــــر ســــنـــة 2008
WـنتـمHا WـوظفـHتـضـمّن القـانون األسـاسيّ اخلـاص باHوا
pؤسسات واإلدارات العموميةHشتركة في اHلألسالك ا

- و�قتـضى اHرسوم التّـنفيذيّ رقم 08 - 05 اHؤرّخ
في 11 مــــحــــرم عـــام 1429 اHــــوافق 19 يــــنــــايــــر ســــنـــة 2008
WـهــنـيـHــتـضـمّن الــقـانــون األسـاسيّ اخلـاص بــالـعــمـال اHوا

pوسائقي السيارات واحلجاب
- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتّــــنــــفـــيــــذيّ رقم 09 - 239
اHــــؤرّخ في 29 رجـب عـــام 1430 اHــــوافق 22 يـــولـــيــــو ســـنـــة
WــوظـــفــHــتـــضــمـن الــقـــانــون األســـاسيّ اخلــاصّ بـــاH2009 وا

اHـــنـــتـــمـــW لألسالك اخلـــاصـــة بـــاإلدارة اHـــكـــلـــفـــة بـــالـــطـــاقــة
pناجمHوا

- و�قـتضى الـقرار اHؤرّخ في 23 ربيع الـثاني عام
1425 اHــوافق 12 يـــونـــيـــو ســـنـــة 2004 واHـــتـــضـــمن إنـــشـــاء

الــلــجـــان اHــتــســاويـــة األعــضــاء اخملـــتــصــة بــأسـالك مــوظــفي
pناجمHوزارة الطاقة وا

وزارة الطاقة وا:ناجموزارة الطاقة وا:ناجم
قــــــــرار مــــــــؤرقــــــــرار مــــــــؤرّخ  في خ  في 26 رمـــــــــضــــــــان  عــــــــام  رمـــــــــضــــــــان  عــــــــام 1431 اHـــــــــوافق  اHـــــــــوافق 5
سبتمبر سنة سبتمبر سنة p2010 يعدp يعدّل ويتمل ويتمّم القرار اHؤرم القرار اHؤرّخ فيخ في
23 ربـيع الــثــاني عـام ربـيع الــثــاني عـام 1425 اHـوافق  اHـوافق 12 يــونـيــو ســنـة يــونـيــو ســنـة

2004 واHـــتـــضــمـن إنــشـــاء جلـــان مــتـــســـاويــة األعـــضــاء واHـــتـــضــمـن إنــشـــاء جلـــان مــتـــســـاويــة األعـــضــاء

مختصة بأسالك موظفي وزارة الطاقة واHناجم.مختصة بأسالك موظفي وزارة الطاقة واHناجم.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

pناجمHإنّ وزير الطّاقة وا
- �ــــقـــــتــــضـى اHــــرســـــوم رقم 84 - 10 اHـــــؤرّخ في 11
ربيع الـثّـاني عام 1404 اHوافق 14 ينـاير سـنة 1984 الّذي
يـحـدّد اخـتــصـاص الـلّـجـان اHـتــسـاويـة األعـضـاء وتــشـكـيـلـهـا

pوتنظيمها وعملها
- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســـوم رقم 84 - 11 اHــــؤرّخ في 11
ربيع الـثّـاني عام 1404 اHوافق 14 ينـاير سـنة 1984 الّذي
�ـثّــلـW عن اHـوظّــفـW في الــلّـجـان Wيــحـدّد كــيـفـيّــات تـعـيــ

pتساوية األعضاءHا
- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 10 - 149
اHـؤرّخ في 14 جـمـادى الـثـانـيـة عام 1431 اHـوافق 28 مـايو

pأعضاء احلكومة Wتضمّن تعيHسنة 2010 وا
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يقرر مايأتي :يقرر مايأتي :

اHـاداHـادّة األولىة األولى : تعـدّل وتـتمّم أحـكـام اHادة األولى من الـقـرار اHؤرّخ  في 23 ربيع الـثـاني  عام 1425 اHـوافق 12 يـونيو
سنة 2004 واHتضمن إنشاء اللجان اHتساوية األعضاء اخملتصة بأسالك موظفي وزارة الطاقة واHناجمp كما يأتي :

 األعضاء األعضاء
الدالدّائمون ائمون 

األســـالك والرتباألســـالك والرتب
WستخدمHلو اWستخدمHثّلو ا��ث�ثّلو اإلدارةلو اإلدارة�ث

4

4

4

 األعضاء األعضاء
اإلضافيون اإلضافيون 

 األعضاء األعضاء
الدالدّائمونائمون

 األعضاء األعضاء
اإلضافيون اإلضافيون 

اللجاناللجان

1

2

3

- مهندس رئيس
- متصرف مستشار
- مهندس رئيسي
- متصرف رئيسي

- مترجم - ترجمان رئيسي
- مهندس دولة

- متصرف
- مترجم - ترجمان

- وثائقي أمW محفوظات
- مهندس تطبيق

- تقني سام
- ملحق رئيسي لإلدارة

- محاسب إداري رئيسي
- كاتبة مديرية رئيسية

- ملحق إدارة
- تقني

- محاسب إداري
- كاتب مديرية

- عون إدارة رئيسي
- عون إدارة

- مــــــــعـــــــاون تــــــــقـــــــنـي فـي اإلعالم
pاآللي

- كاتب
- عون تقني في اإلعالم اآللي

- عون حفظ البيانات
- عون مكتب

- عمال مهنيون
- سائقو السيارات

- حجاب

4

4

4

4

4

4

4

4

4

اHاداHادّة ة 2 : ينشر هذا القرار في اجلريدة الرسمية للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.

حرر باجلزائر في 26 رمضان عام 1431 اHوافق 5 سبتمبر سنة 2010.

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

pأعضاء احلكومة Wتضمن تعيH2010 وا

- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 94 - 264
اHـؤرخ في 29 ربــيـع األوّل عـام 1415 اHـوافق 6 ســبـتــمــبـر
سـنة 1994 واHـتـضـمن تـنـظـيم اإلدارة اHـركـزية في وزارة

pاجملاهدين

- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 08 - 374
اHــؤرخ في 28 ذي الــقــعــدة عــام 1429 اHــوافق 26 نــوفــمــبــر
ســــنــــة 2008 الــــذي يـــــرخص ألعـــــضــــاء احلــــكـــــومــــة تـــــفــــويض

pإمضائهم

- وبـعـد االطالع عـلى  اHــرسـوم الـرئـاسي اHـؤرّخ في
17 جـــمـــادى األولى عـــام 1431 اHــوافق 2 مـــايـــو ســـنـــة 2010

واHـــتـــضــمـن تــعـــيــW الـــســـيــد عـــمـــر بن ســـعــد الـــلّهp مـــديــرا
pللمعاشات بوزارة اجملاهدين

يقريقرّر ما يأتي :ر ما يأتي :

pادّة األولى :ة األولى : يفوض إلى الـسيد عمـر بن سعد اللّهHاداHا
مـــديـــر اHـــعـــاشـــاتp اإلمــضـــاء في حـــدود صـالحــيـــاتهp بـــاسم
وزيــــــر اجملـــــاهــــــدينp عــــــلى جــــــمـــــيـع الـــــوثــــــائـق واHـــــقـــــرّرات

باستثناء القرارات.

اHـاداHـادّة ة 2 : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســمـيّـة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـرّر بـاجلـزائـر في 21 رمـضـان عام 1431 اHـوافق 31
غشت سنة 2010.

محمد الشريف عباسمحمد الشريف عباس
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قــــــراران مراران مــــــؤرخؤرخــــان في ان في 21 رم رمــــــضــــــان عان عــــام ام 1431 اH اHــــوافق وافق 31
غـشت سنة شت سنة p2010 ي يـتضتضـمنمنـان تان تـفويض اإلمفويض اإلمـضاء إلىضاء إلى

نائبي مديرين.نائبي مديرين.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

pإن وزير اجملاهدين

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

pأعضاء احلكومة Wتضمن تعيH2010 وا

- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 94 - 264
اHـؤرخ في 29 ربــيـع األوّل عـام 1415 اHـوافق 6 ســبـتــمــبـر
سـنة 1994 واHـتـضـمن تـنـظـيم اإلدارة اHـركـزية في وزارة

pاجملاهدين

وزارة اجملاهدينوزارة اجملاهدين
قـرار مرار مـؤرخ في ؤرخ في 21 رم رمــــضـان عان عـام ام 1431 اH اHـوافق وافق 31 غ غـشتشت
ســــنــــة ة p2010 ي يــــتــــضــــمن تمن تــــفــــويويـض اإلمض اإلمـضــــاء إلاء إلـى مى مــــديديـر

النشاط االجتماعي.النشاط االجتماعي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

pإن وزير اجملاهدين

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

pأعضاء احلكومة Wتضمن تعيH2010 وا

- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 94 - 264
اHـؤرخ في 29 ربــيـع األوّل عـام 1415 اHـوافق 6 ســبـتــمــبـر
سـنة 1994 واHـتـضـمن تـنـظـيم اإلدارة اHـركـزية في وزارة

pاجملاهدين

- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 08 - 374
اHــؤرخ في 28 ذي الــقــعــدة عــام 1429 اHــوافق 26 نــوفــمــبــر
ســــنــــة 2008 الــــذي يـــــرخص ألعـــــضــــاء احلــــكـــــومــــة تـــــفــــويض

pإمضائهم

- وبـعـد االطالع عـلى  اHــرسـوم الـرئـاسي اHـؤرّخ في
7 جمـادى الثانـية عام 1430 اHوافق أوّل يـونيو سنة 2009
واHـتـضـمن تـعـيــW الـسـيـد جـمـال وجنـلـيp مـديـرا لـلـنـشـاط

pاالجتماعي بوزارة اجملاهدين

يقريقرّر ما يأتي :ر ما يأتي :

pــــادّة األولى :ة األولى : يـــفـــوض إلـى الـــســـيـــد جــــمـــال وجنـــليHــــاداHا
pاإلمضـاء في حدود صالحـياته pمديـر النـشاط االجـتمـاعي
بــاسم وزيــر اجملــاهــدينp عـــلى جــمــيع الــوثــائق واHــقــرّرات

باستثناء القرارات.

اHـاداHـادّة ة 2 : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســمـيّـة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـرّر بـاجلـزائـر في 21 رمـضـان عام 1431 اHـوافق 31
غشت سنة 2010.

محمد الشريف عباسمحمد الشريف عباس
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قـرار مرار مـؤرخ في ؤرخ في 21 رم رمــــضـان عان عـام ام 1431 اH اHـوافق وافق 31 غ غـشتشت
ســــنــــة ة p2010 ي يــــتــــضــــمن تمن تــــفــــويويـض اإلمض اإلمـضــــاء إلاء إلـى مى مــــديديـر

اHعاشات.اHعاشات.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

pإن وزير اجملاهدين
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اHـاداHـادّة ة 2 : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســمـيّـة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـرّر بـاجلـزائـر في 21 رمـضـان عام 1431 اHـوافق 31
غشت سنة 2010.

محمد الشريف عباسمحمد الشريف عباس

وزارة التربية الوطنيةوزارة التربية الوطنية
قــــرار وزاري مـــشــــتــــرك مـــؤرخ في قــــرار وزاري مـــشــــتــــرك مـــؤرخ في 2 رمــــضــــان عـــام  رمــــضــــان عـــام 1431
12 غـشت سنة  غـشت سنة p2010 يعـدل القـرار الوزاريp يعـدل القـرار الوزاري اHوافق اHوافق 
اHـــشــتـــرك اHــؤرخ فـي أول جــمـــادى األولى عــام اHـــشــتـــرك اHــؤرخ فـي أول جــمـــادى األولى عــام 1429
6 مـــايـــو ســـنـــة  مـــايـــو ســـنـــة 2008 الـــذي يـــحـــد الـــذي يـــحـــدّد كـــيـــفـــيــاتد كـــيـــفـــيــات اHــوافق اHــوافق 
تــوظــيف أعــوان مــتــعــاقــدين مــكــلــفــW �ــحــو األمــيــةتــوظــيف أعــوان مــتــعــاقــدين مــكــلــفــW �ــحــو األمــيــة

ودفع رواتبهم.ودفع رواتبهم.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 pالعام للحكومة Wإن األم

 pاليةHو وزير ا

pووزير التربية الوطنية

- �ــــقـــــتــــضـى اHــــرســـــوم رقم 66 - 145 اHـــــؤرّخ في 2
يونـيو سنة 1966 واHتعـلّق بتحريـر بعض القرارات ذات
WوظفHالطـابع التنـظيمي أو الـفردي التي تـهم وضعيـة ا

pتمّمHعدّل واHا pونشرها

- و�ـــــقــــــتــــــضى اHــــــرســــــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 07 - 308
اHــؤرخ في 17 رمـــضـــان عــام 1428 اHــوافق 29 ســبـــتـــمـــبــر
ســـــنــــة 2007 الـــــذي يـــــحــــدد كـــــيـــــفــــيـــــات تـــــوظــــيـف األعــــوان
اHـــتــعــاقــدين وحــقــوقـــهم وواجــبــاتــهم والـــعــنــاصــر اHــشــكــلــة
لـرواتــبـهـم والـقــواعـد اHــتـعــلـقــة بـتــسـيــيـرهم وكــذا الـنــظـام

pطبق عليهمHالتأديبي ا

- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 10 - 149
اHـؤرّخ في 14 جـمـادى الـثـانـيـة عام 1431 اHـوافق 28 مـايو

pأعضاء احلكومة Wتضمّن تعيHسنة 2010 وا

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

pالعام للحكومة Wاألم Wتعي

- و�ــقـتــضى الـقــرار الـوزاري اHــشـتــرك اHـؤرخ في
أول جــمــادى األولى عــام 1429 اHــوافق 6 مــايــو ســنــة 2008
Wالـذي يـحـدّد كـيـفـيــات تـوظـيف أعـوان مـتـعــاقـدين مـكـلـفـ

pادة 11 منهHال سيما ا pحو األمية ودفع رواتبهم�

- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 08 - 374
اHــؤرخ في 28 ذي الــقــعــدة عــام 1429 اHــوافق 26 نــوفــمــبــر
ســــنــــة 2008 الــــذي يـــــرخص ألعـــــضــــاء احلــــكـــــومــــة تـــــفــــويض

pإمضائهم
- وبـعـد االطالع عـلى  اHــرسـوم الـرئـاسي اHـؤرّخ في
5 صــــــفــــــر عــــــام 1430 اHــــــوافـق أوّل فــــــبــــــرايــــــر ســــــنــــــة 2009
واHـــتـــضــمـن تــعـــيــW الـــســـيــد مـــحـــمــد يـــاحيp نـــائب مـــديــر

pللدّراسات والوثائق بوزارة اجملاهدين
يقريقرّر ما يأتي :ر ما يأتي :

pــــادّة األولى :ة األولى : يـــفــــوض إلى الـــســــيـــد مـــحــــمـــد يـــاحيHــــاداHا
نــــائب مـــديـــر الـــدّراســـات والـــوثــــائقp اإلمـــضـــاء في حـــدود
صالحــيــاتهp بــاسم وزيــر اجملــاهــدينp عــلى جــمــيع الــوثــائق

واHقرّرات باستثناء القرارات.

اHـاداHـادّة ة 2 : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســمـيّـة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـرّر بـاجلـزائـر في 21 رمـضـان عام 1431 اHـوافق 31
غشت سنة 2010.

محمد الشريف عباسمحمد الشريف عباس
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

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

pأعضاء احلكومة Wتضمن تعيH2010 وا

- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 94 - 264
اHـؤرخ في 29 ربــيـع األوّل عـام 1415 اHـوافق 6 ســبـتــمــبـر
سـنة 1994 واHـتـضـمن تـنـظـيم اإلدارة اHـركـزية في وزارة

pاجملاهدين
- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 08 - 374
اHــؤرخ في 28 ذي الــقــعــدة عــام 1429 اHــوافق 26 نــوفــمــبــر
ســــنــــة 2008 الــــذي يـــــرخص ألعـــــضــــاء احلــــكـــــومــــة تـــــفــــويض

pإمضائهم
- وبـعـد االطالع عـلى  اHــرسـوم الـرئـاسي اHـؤرّخ في
14 ذي الـــقـــعـــدة عــام 1430 اHــوافق 2 نـــوفــمـــبــر ســـنــة 2009

واHـتـضـمن تـعيـW اآلنـسـة صـلـيـحـة بن نـوارp نـائـبـة مـدير
pبوزارة اجملاهدين Wللمستخدم

يقريقرّر ما يأتي :ر ما يأتي :

pـادّة األولى :ة األولى : يفـوض إلى اآلنـسـة صلـيـحـة بن نوارHـاداHا
pاإلمضاء في حـدود صالحيـاتها pWستـخدمـHنائبـة مديـر ا
بــاسم وزيــر اجملــاهــدينp عـــلى جــمــيع الــوثــائق واHــقــرّرات

باستثناء القرارات.
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- �ــــقـــــتــــضـى اHــــرســـــوم رقم 85 - 71 اHـــــؤرّخ في 22
رجب عـام 1405 اHـوافق 13 أبــريل ســنـة 1985 واHــتــضـمّن
إنشاء اHركز الـوطني للبحث اHطـبق في هندسة مقاومة

pتمّمHعدّل واHا pالزالزل

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

pأعضاء احلكومة Wتضمّن تعيHسنة 2010 وا

- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتّــــنــــفـــيــــذيّ رقم 99 - 256
اHـؤرّخ في 8 شـعــبـان عـام 1420 اHـوافق 16 نـوفـمـبـر سـنـة
1999 الذي يحـدّد كيـفيات إنـشاء اHـؤسّسة الـعمـوميّة ذات

الطابع العلمي والتكنولوجي وتنظيمها وسيرهاp اHعدّل
pادّة 9 منهHال سيّما ا pتمّمHوا

- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتّــــنــــفـــيــــذيّ رقم 03 - 190
اHــــؤرّخ في 26 صــــفــــر عـــام 1424 اHــــوافق 28 أبــــريل ســــنـــة
2003 الــــذي يـــحــــدّد صالحــــيــــات اHـــديــــر الــــعـــامّ لــــلــــوظـــيــــفـــة

pالعموميّة

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

pالعامّ للحكومة Wاألم Wتعي

يقريقرّرون مـا يأتي :رون مـا يأتي :

اHـاداHـادّة األولى :ة األولى : تطـبـيـقـا ألحـكـــام اHادّة 9 من اHـرسوم
الــتّـنــفــيـذيّ رقم 99 - 256 اHـؤرّخ في 8 شـعــبــان عـام 1420
اHـوافق 16 نـوفـمـبـر سـنة p1999 اHـعـدّل واHـتـمّمp واHـذكور
أعـالهp يـهــدف هــذا الــقــرار إلى حتــديــد الــتــنــظـيـم الـداخــلي
لــلــمــركــز الــوطــني لــلــبــحث اHــطــبق في هــنــدســة مــقــاومـة

الزالزلp اHدعو في صلب النص "اHركز".

اHــاداHــادّة ة 2 :  : يـــنــظّم اHـــركـــز في دوائـــر إداريــة وتـــقــنـــيــة
وأقسـام بحث.

تتكون الدوائر اإلدارية والتقنية من :

pاليّةHدائرة اإلدارة وا -

- الدائرة التقنية.

اHاداHادّة ة 3 :  : تكلّف دائرة اإلدارة واHاليّة �ا يأتي :

- إعـــداد ووضع حــــيّـــز الــــتّـــنــــفـــيـــذ اخملــــطط الــــســـنـــوي
pوارد البشريةHلتسيير ا

pركزHستخدمي اH هنيHسار اHضمان متابعة ا -

يقريقرّرون ما يأتي :رون ما يأتي :

اHـاداHـادّة األولى : ة األولى : يـهــدف هـذا الـقــرار إلى تـعــديل أحـكـام
اHــادة 11 من الـــقـــرار الــوزاري اHـــشـــتـــرك اHــؤرخ في أول
جـــــمــــــادى األولى عـــــام 1429 اHـــــوافق 6 مـــــايـــــو ســـــنـــــة 2008

واHذكور أعاله.

اHــــــاداHــــــادّة ة 2 :  : تــــــعـــــــدّل اHــــــادة 11 من الـــــــقـــــــرار الــــــوزاري
اHـشتـرك اHـؤرخ في أول جمـادى األولى عام 1429 اHوافق

6 مايو سنة 2008 واHذكور أعالهp وحترر كما يأتي :

" اHـادّة 11 : حتــدد اHـنـاصب اHــالـيـة لــلـمـكـلــفـW �ـحـو
األمــيــةp بـعــنـوان ســنـة p2010 بـاثــني عــشـر ألف ( 12000 )
مـنــصب مـالي. تــفـتح اHـنــاصب اHـالــيـة بـعــنـوان مـيــزانـيـة

التسيير للديوان الوطني حملو األمية وتعليم الكبار ".

3 :  : يــســري مــفــعـول الــتــكــفل اHــالـي بـاHــنــاصب اHـاداHـادّة ة 
اHـالـيـة اإلضـافــيـة لـلـمـكـلـفـW �ـحـو األمـيـة اHـقـدرة بـأربـعـة
آالف ( 4000 ) عــون مــتــعــاقــد واHــفــتــوحــة بــعــنــوان قــانـون
اHــالــيـة الــتــكــمـيــلي لــســنـة p2009 ابــتــداء من أول أكــتــوبـر

سنة 2009.

اHاداHادّة ة 4 :  : ينـشر هـذاا القـرار في اجلريـدة الرّســمـيـّة
للـجـمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـرر بــاجلــزائـر في 2 رمــضــان عـام 1431 اHـوافق 12
غشت سنة 2010.

 وزير اHالية وزير اHالية
كر© جوديكر© جودي

 وزير التربية الوطنية وزير التربية الوطنية
أبو بكر بن بوزيدأبو بكر بن بوزيد

عن األمW العام للحكومةعن األمW العام للحكومة
وبتفويض منهوبتفويض منه

اHدير العام للوظيفة العموميةاHدير العام للوظيفة العمومية
جمال خرشيجمال خرشي

وزارة السكن وزارة السكن والعمرانوالعمران
قــــــرار  وزاري مــــــشـــــتــــــرك مــــــؤرقــــــرار  وزاري مــــــشـــــتــــــرك مــــــؤرّخ في خ في 4 رجب عـــــــام  رجب عـــــــام 1431
اHـوافق اHـوافق 17  يـونـيـو سـنــة   يـونـيـو سـنــة p2010 يـتضـمp يـتضـمّـن الـتنـظـيمـن الـتنـظـيم
الــداخـــلي لـــلــمـــركــز الـــوطـــني لــلـــبـــحث اHــطـــبق فيالــداخـــلي لـــلــمـــركــز الـــوطـــني لــلـــبـــحث اHــطـــبق في

هندسة مقاومة الزالزل.هندسة مقاومة الزالزل.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

pالعامّ للحكومة Wإن األم
pاليّةHووزير ا

pووزير التعليم العالي والبحث العلمي
pووزير السّكن والعمران
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اHــاداHــادّة ة 6 :  : تــتـــشــكّــل الــدائـــرة الــتـــقــنـــيــة من اHـــصـــالح
اآلتيـة :

pمصلحة اإلعالم اآللي -

- مــصـــلـــحـــة الــتـــكـــوين والـــتـــوثــيـق وتــثـــمـــW نــتـــائح
pالبحث

- مصلحة سير وصيانة التجهيزات العلمية.

اHاداHادّة ة 7 :  : تتكوّن أقسام البحث من :

p"قسم البحث "االحتمال الزلزالي -

p"قسم البحث "التمنطق الزلزالي -

p"قسم البحث "هندسة مقاومة الزالزل -

- قـــسم الـــبـــحث "الـــتـــقـــلـــيـص من اخلـــطـــر الـــزلـــزالي
والتنظـيم التقني".

اHـاداHـادّة ة 8 :  : يـكـلّف قــسم الـبــحث "االحـتـمــال الـزلـزالي"
بالقيام بأشغال البحث والدراسات حول :

pالسيسمولوجية الهندسية -

pالسيسموتكتونية -

pالنيوتكتونية وجيولوجية الدهر الرابع -

pالزلزالية القد�ة -

- الــســـيـــســـمـــولـــوجـــيــة الـــعـــدديـــة والـــنـــمـــوذجــيـــة في
االحتمال الزلزالي.

اHـاداHـادّة ة 9 :  : يـكـلّف قـسم الـبـحث "الـتـمـنـطق الـزلـزالي"
بالقيام بأشغال البحث والدراسات حول :

pاجليوفيزيائية -

pديناميكية التربة -

pواقعHآثار ا -

- ديناميكية نظم التربة - الهياكل.

اHـاداHـادّة ة 10 :  : يـكـلّف قـسم الــبـحث في هـنـدســة مـقـاومـة
الزالزل بالقيام بأشغـال البحث والدراسات حول :

- قـــــابــــــلـــــيـــــة االنــــــثالم والــــــتـــــصـــــرف االســــــتـــــاتــــــيـــــكي
pوالديناميكي لهياكل العمارات

pنشآت الفنيةHقابلية انثالم ا -

- إعـــداد مــخـــطـــطــات ســـنــويـــة ومـــتــعـــدّدة الــســـنــوات
لــــلــــتــــكــــويـن وحتــــســــW اHـــســــتــــوى وجتـــــديـــــد اHــــعــــلــــومـــات

pركـزHستخـدمي اH

- إعـداد مـشروع مـيـزانيـة الـتسـيـير وجتـهـيز اHـركز
pصادقة عليهHوكذا ضمان تنفيذه بعد ا

pمسك احملاسبة العامّة للمركز -

pركزHضمان تخصيص الوسائل لتسيير هياكل ا -

- ضــمـــان تــســيــيــر قـــضــايــا اHــنـــازعــات واHــنــازعــات
pالقانونية للمركز

- ضمان تسييـر األمالك اHنقولة والعقارية للمركز
pواحملافظة عليها وصيانتها

pمسك دفاتر اجلرد للمركز -

- ضمان حفظ وصيانة أرشيف اHركز.

4 :  : تــــــتــــــشــــــكّـــل دائــــــرة اإلدارة واHــــــالـــــــيّــــــة من اHـــــاداHـــــادّة ة 
اHصـالح اآلتيــة :

pوارد البشريةHمصلحة ا -

pاليّة واحملاسبةHمصلحة ا -

- مصلحة الوسائل العامّـة.

اHاداHادّة ة 5 :  : تكلّف الدائرة التقنية �ا يأتي :

- تـرقــيــة اHـعــلـومــة الــعـلــمــيـة والــتـقــنــيـة في مــيـدان
تـــدخـل اHـــركــــز واقـــتـــراح كــل إجــــراء من شـــأنـه تـــســهـــيل

pWستعملHدخـول ا

- اقـتـراح ووضع حـيّــز الـتّـنـفـيــذ إجـراءات حتـفـيـزيـة
لـترقـيـة تثـمـW نتـائج الـبحـث العـلـمي في جمـيع جـوانبه
وفي كـل مـــــــجــــــاالت تـــــــخـــــــصص اHـــــــركـــــــز بــــــاالتـــــــصـــــــال مع

pعنيةHؤسسات اHا

- وضـع نــــــظــــــام مـالئم لــــــلــــــتــــــوثــــــيـق واحلــــــفــــــاظ عــــــلى
pاألرشيف العلمي للمركز

Wتـــنــظــيم دورات تــكــويــنـــيــة مــتــخــصــصــة وحتــســ -
pركزHستوى في مجاالت تخصص اHا

- اقـــتــراح كل إجـــراء إلدمــاج اHـــنــشــورات الـــعــلـــمــيــة
pكتبة االفتراضيةHللمركز في ا

- ضــمـان تــســيــيــر وصــيـانــة الــتــجــهــيـزات الــعــلــمــيـة
والــتـكـنــولـوجـيــة اHـوضــوعـة حتت تـصــرف هـيـاكـل الـبـحث

pالتابعة للمركز



- ضــــــبط مــــــعـــــايــــــيـــــر مــــــواد الـــــبـــــنــــــاء واHـــــنــــــتـــــجـــــات
والتشكيالت البنائية.

اHـاداHـادّة ة 12 :  : يـنـشـر هـذا الـقـرار في اجلـريـدة الـرّسـمـيّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــــرّر بـــــاجلــــزائـــــر في 4 رجب عـــــام 1431 اHـــــوافق 17
يونيو سنة 2010.

pائية الكبرىHنشآت اHنشآت واHقابلية انثالم ا -

pعدنيةHنشآت اHا -

- اHواد ومناهج البنـاء.

اHــــاداHــــادّة ة 11 :  : يـــــكـــــلّف قــــسـم الــــبــــحث "الــــتــــقـــــلــــيص من
اخلـطـــر الــزلـزالي والـتــنـظـيم الــتـقـني" بــالـقـيــام بـأشـغــال

البحث حـول :

- قــــابـــلــــيـــة االنــــثالم واخلــــطـــر الــــزلـــزالـي لألنـــســــجـــة
pالعمرانية

pالشبكات احليوية والتجهيزات -

- الــتــقــلـيـص من اخلــطـــر الــــزلــــزالي والــتــخــطـــيط
pناطق الزلزاليةHفـي ا

pالتنظيم التقني للبناء -

وزير اHاليةوزير اHالية
كر© جوديكر© جودي

وزير التعليم العاليوزير التعليم العالي
والبحث العلميوالبحث العلمي
رشيد حراوبيةرشيد حراوبية

وزير السكن والعمرانوزير السكن والعمران
نور الدين موسىنور الدين موسى

عن األمW العام للحكومةعن األمW العام للحكومة
وبتفويض منهوبتفويض منه

اHدير العام للوظيفة العموميةاHدير العام للوظيفة العمومية
جمال خرشيجمال خرشي
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