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بنك الفﻼحة والّتنمية الّريفّية ٠٠ 3٠٠ ٠6٠٠٠٠2٠193٠٠٤8

الهاتف  021.54.35.06 :إﱃ 09

حساب العملة اﻷجنبّية للمشتركﲔ خارج الوطن
بنك الفﻼحة والّتنمية الّريفّية ٠٠3 ٠٠ ٠6٠٠٠٠٠1٤72٠2٤2

ثمن الّنسخة اﻷصلّية  1٤,٠0د.ج
ثمن الّنسخة اﻷصلّية وترجمتها  28,٠٠د.ج
صادر ﰲ الّسنﲔ الّسابقة  :حسب الّتسعيرة.
ثمن العدد ال ّ
جانا للمشتركﲔ.
وتسّلم الفهارس م ّ
اﳌطلوب إرفاق لفيفة إرسال اﳉريدة اﻷخيرة سواء لتجديد اﻻشتراكات أو لﻼحتجاج أو لتغيير العنوان.
ثمن الّنشر عﲆ أساس  60,00د.ج للّسطر.
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مراسيم تنظيمّيـة
مرس ـ ـ ـوم تنفيذي رقـ ـ ـم  ٣١٠–2٠م ـ ـؤّرخ ﰲ  2٣رب ـ ـي ـع اﻷول

– وﲟقتضى القانون رقم  11–18الـمؤّرخ ﰲ  18شّوال عام

عـ ـ ـام  ١٤٤2اﳌ ـ ـ ـوافـ ـ ـق  ٩نوفـ ـم ـ ـبر سنة  ،2٠2٠يتضمن

 1٤39الـموافق  2يوليو سنة  2٠18والـمتعلق بالصحة ،اﳌعّدل

اﻷحكام اﳌتعلقة بتعزيز نظام الوقاية من انتشار

واﳌتّمم،

وباء فيروس كورونا )كوفيد –  (١٩ومكافحته.
––––––––––
ن الوزير اﻷول،
إ ّ
– بن ـ ـ ـاء عﲆ الدس ـ ـت ـ ـور ،ﻻ سـ ـي ـ ـما الـم ـ ـادتـ ـ ـان  ٤–99و1٤3
)الفقرة  (2منه،
– وﲟقتـ ـضى اﻷم ـ ـر رق ـ ـم  1٥6–66الـم ـ ـؤّرخ ﰲ  18صـفر عام
 1386اﳌوافق  8يونيو سنة  1966واﳌتضمن قانون العقوبات،
الـمعّدل والـمتّمم،
– وﲟقتـ ـ ـضى القانـ ـون رق ـ ـم  ٠7–88الـم ـ ـؤّرخ ﰲ  7جـ ـمـ ـادى
الثـ ـ ـانـ ـ ـيـ ـة ع ـ ـ ـ ـام  1٤٠8اﳌ ـ ـواف ـ ـق  26يـ ـناير س ـ ـنة  1988والـمت ـ ـعلق
بالوقاية الصحية واﻷمن وطب العمل،

– وﲟقتضى الـمرسوم الرئاسي رقم  293–13اﳌؤّرخ ﰲ
 26رمضان عام  1٤3٤اﳌوافق  ٤غشت سنة  2٠13والـمتضمن
نـ ـ ـش ـ ـ ـر اللوائح الص ـ ـحـ ـ ـية الدولية ) ،(2٠٠٥الـمع ـ ـت ـ ـمدة بجـ ـنيف
بتاريخ  23مايو سنة ،2٠٠٥
– وﲟقتضى الـمرسوم الرئاسي رقم  37٠–19الـمؤّرخ ﰲ
أول جمادى اﻷوﱃ عام  1٤٤1الـموافق  28ديسمبر سنة 2٠19
والـمتضمن تعيﲔ الوزير اﻷول،
– وﲟقتضى الـمرسوم الرئاسي رقم  163–2٠الـمؤّرخ ﰲ
أول ذي القعدة عام  1٤٤1الـموافق  23يونيو سنة  2٠2٠والـمتضمن
تعيﲔ أعضاء اﳊكومة ،الـمعّدل والـمتّمم،
– وﲟقتضى الـمرسوم التنفيذي رقم  69–2٠الـمؤّرخ ﰲ

– وﲟقتضى القانون رقم  ٠6–98الـمؤّرخ ﰲ  3ربيع اﻷول

 26رج ـ ـب عـ ـام  1٤٤1الـمـ ـوافـ ـ ـق  21مارس سـ ـنة  2٠2٠واﳌتعلق

عام  1٤19ال ـ ـم ـ ـوافـ ـق  27يون ـيو س ـ ـنة  1998الذي يح ـدد القواعد

بتدابير الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا )كوفيد – (19

العامة الـمتعلقة بالطيران الـمدني ،الـمعّدل والـمتّمم،

ومكافحته ،ومجموع النصوص الﻼحقة به،

– وﲟقت ـ ـضى القـ ـان ـ ـون رقـ ـ ـم  13–٠1الـم ـ ـؤّرخ ﰲ  17ج ـ ـم ـ ـادى
اﻷوﱃ عام  1٤22الـموافق  7غشت سنة  2٠٠1والـمتضمن توجيه
النقل البري وتنظيمه ،الـمعّدل والـمتّمم،

يرسم ما يأتي :
اﳌاّدة اﻷوﱃ  :يهـ ـ ـ ـ ـدف ه ـ ـذا الـم ـ ـرسـ ـوم إﱃ ﲢـ ـديـ ـد اﻷحـ ـك ـ ـام
الـرامـ ـ ـيـ ـة إﱃ تع ـ ـزيز نظـ ـام الوق ـ ـايـ ـة من انتش ـ ـ ـار وباء فيروس

– وﲟقتضى القـ ـانون رقـ ـم  ٠8–٠٤الـمـ ـ ـؤّرخ ﰲ  27ج ـ ـمادى

كورونا )كوفيد –  (19ومكافحته ،ﰲ ظل التقيد باﻷحكام الرامية

الثـ ـانية ع ـ ـام  1٤2٥الـمـ ـوافـ ـق  1٤غـ ـشت سـ ـنة  2٠٠٤والـمـ ـ ـتعلق

إﱃ اﳊ ـ ـ ـفاظ عﲆ صـ ـ ـحـ ـة الـم ـ ـواط ـ ـنﲔ وحمايتهم من أي خطر

بشـ ـروط ﳑارسة اﻷنشطة التجارية ،الـمعّدل والـمتّمم،

ﻻنتشار فيروس كورونا.

– وﲟقتضى اﻷمر رقم  ٠3–٠6الـم ـ ـ ـؤّرخ ﰲ  19جمـ ـادى الثانية
عام  1٤27الـموافق  1٥يوليو سنة  2٠٠6والـمتضمن القانون
اﻷساسي العام للوظيفة العمومية،
– وﲟقتضى القـ ـ ـانـ ـون رقم  1٠–11الـمؤّرخ ﰲ  2٠رجب عام
 1٤32الـموافق  22يونيو سنة  2٠11واﳌتعلق بالبلدية،

اﳌاّدة  : 2يكّيف إجراء اﳊجر اﳉزئي الـمنزﱄ لـمدة خمسة
عشر ) (1٥يومًا عﲆ النحو اﻵتي :
– ُيطّبق إجراء اﳊ ـجر اﳉ ـ ـزئي اﳌنـ ـ ـزﱄ من الساعة الثامنة
مساًء إﱃ غاية الساعة اﳋامسة من صباح اليوم الـمواﱄ،
بالنسبة للتسع والعشرين ) (29وﻻية اﻵتية  :أدرار ،وباتنة،

– وﲟقتضى القانون رقم  ٠7–12الـمؤّرخ ﰲ  28ربيع اﻷول

وبجاية ،وبسكرة ،والبليدة ،والبويرة ،وتبسة ،وتلمسان،

عام  1٤33الـموافق  21فبراير سنة  2٠12والـمتعلق بالوﻻية،

وتيارت ،وتيزي وزو ،واﳉزائر ،وجيجل ،وسطيف ،وعنابة،
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وقاﳌة ،وقسنطينة ،واﳌدية ،واﳌسيلة ،وورقلة ،ووهران،

اﳌاّدة ُ : ٨تكّلف السلطات الـمختصة ،ﲟساعدة اﳊركة

وإيـ ـلـ ـ ـ ـي ـ ـ ـزي ،وب ـ ـرج ب ـ ـ ـوع ـ ـ ـريـ ـريـ ـج ،وبـ ـ ـ ـومـ ـ ـ ـرداس ،وت ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ـ ـ ـدوف،

اﳉمعوية واﳉمعيات الدينية وﳉان اﻷحياء بالتعاون الوثيق

وتيسمسيلت ،والوادي ،وخنشلة ،وتيبازة ،وعﲔ ﲤوشنت،

مع السلطات الـمحلية ،بتنفيذ عم ـليات مراقبة صارمة لـمدى

– ﻻ يخص إجراء اﳊجر اﳉزئي الـمنزﱄ الوﻻيات التسع
عشرة ) (19اﻵتية  :الشلف ،واﻷغواط ،وأم البواقي ،وبشار،
وتامنغست ،واﳉلفة ،وسعيدة ،وسكيكدة ،وسيدي بلعباس،
ومستغاﱎ ،ومعسكر ،والبيض ،والطارف ،وسوق أهراس،
وميلة ،وعﲔ الدفﲆ ،والنعامة ،وغرداية ،وغليزان.
اﳌاّدة  : ٣يمكن الوﻻة ،بعد موافقة السلطات الـمختصة،
اتخـ ـاذ كل التدابير التي تقتـ ـض ـ ـيها الوض ـ ـعـ ـ ـية الصـ ـحـ ـ ـية لكل

تطبيق البروتوكول الصحي عﲆ مستوى الـمساجد.
اﳌاّدة ُ : ٩يكّلف مفت ـ ـشو سـ ـلك التـ ـربـ ـية الوطـ ـن ـية بت ـ ـنفيذ
عمليات رقابة مستمرة عﲆ مستوى مؤسسات الطور اﻻبتدائي
والـمتوسط والثانوي ،العمومية واﳋاصة ،للتحقق من اﻻمتثال
للبروتوكول الصحي الـمعمول به واﻹجراءات التنظيمية التي
اتخذتها السلطات العمومية.

وﻻية ،ﻻ سيـ ـما إقرار أو تعديل أو ضبط أوقات حجر منزﱄ

اﳌاّدة ُ : ١٠تكّلف الفرق الطبية للصحة الـمدرسية بتنفيذ

جزئي أو كﲇ يست ـ ـ ـهدف بلدية أو مكاًنا أو حًيا أو أكثر ،التي

زيـ ـ ـارات عﲆ مسـ ـ ـ ـتوى جمـ ـ ـيع مؤسـ ـ ـسات التربية والتعليم،

تشهد بؤًرا للعدوى.

لـمتابعة وضمان صحة التﻼميذ والـمعلمﲔ والـمستخدمﲔ

كما يمكنهم أن يتخذوا ،عند اﳊاجة ،الترتيبات الضرورية
لغـ ـ ـ ـلق كﲇ أو ج ـ ـزئي ﻷم ـ ـاك ـ ـن النـ ـزه ـ ـة واﻻس ـ ـتراحة وفض ـاءات
الترفيه والتسلية ،وكذا كل مكان من شأنه أن يستقبل تدفًقا
كبيًرا للجمهور.
اﳌاّدة ُ : ٤يمّدد اﻹجراء الذي يحظر أي نوع من ﲡمعات
اﻷشخـ ـ ـاص والتـ ـج ـ ـمعات الع ـ ـائلية ،ع ـبر ك ـ ـامل التراب الوطني،
وﻻ سيما حفﻼت الزواج واﳋتان ،وكذا التجمعات ﲟناسبة
اﳉنازات.
اﳌاّدة ُ : 5يعلق نشاط النقل اﳊضري لﻸشخاص ،العمومي
واﳋاص ،خﻼل أيام العطل اﻷسبوعية.
ما ،أس ـ ـواق ب ـ ـيـع
اﳌاّدة ُ : 6تغلق لـمدة خـ ـ ـمـ ـ ـ ـسة ع ـ ـش ـ ـر ي ـ ـو ً
الـمركبات الـمستعملة عﲆ مستوى كامل التراب الوطني.

اﻹداريﲔ.
اﳌاّدة  : ١١يت ـ ـعّين عﲆ الـ ـ ـوﻻة اتخ ـ ـاذ جـ ـم ـ ـي ـع التـ ـرتـ ـي ـ ـبات
لضمان عمليات تطهير اﻷماكن والفضاءات والـمباني العمومية
من خﻼل ح ـ ـشد الوسـ ـ ـائل الﻼزمة ﲟـ ـساعدة اﳉ ـ ـماعات اﳌـ ـحلية
ومصالح اﻷمن وكذا اﳊماية الـمدنية.
اﳌاّدة  : ١2يت ـ ـعّين أن تقوم الـمـ ـ ـصالح الـمخ ـتصة بحمﻼت
اتصال وﲢس ـ ـيس جـ ـواريـ ـة للم ـ ـواطـ ـنﲔ ،ﲟشـ ـاركة اﳉـمعيات
وﳉان اﻷحياء حول ضرورة اﻻمتثال للبروتوكوﻻت الصحية
الـمعم ـ ـ ـول بها ،واﻷفـ ـعال الـمانعة ،ﻻ سيما ارتداء القناع الواقي
والتباعد اﳉسدي وتدابير النظافة.
اﳌاّدة  : ١٣تبقى مط ـ ـبقة تدابـ ـير الوقـاية واﳊماية اﻷخرى

اﳌاّدة  : 7تكلف الـمصـ ـ ـالح الـمخـ ـ ـت ـ ـص ـ ـة بت ـ ـن ـ ـف ـ ـيذ عم ـ ـليات

الـمت ـ ـخـ ـذة ﰲ إطـ ـار نظـ ـ ـام الوقـ ـاي ـ ـة مـ ـن وبـ ـ ـاء فيروس كورونا

رقـ ـ ـابة عﲆ مستوى اﻷسواق اﻷسبوعية من أجل التحقق من

)كوفيد –  (19ومكافحته ،الـمنصوص عليها ﲟوجب التنظيم

مـ ـ ـدى تطـ ـ ـبـ ـ ـيق تدابـ ـ ـ ـير الوقـ ـ ـاية واﳊـ ـ ـمـ ـ ـاية ،ﻻ س ـ ـيما اﻻرتداء

الـمعمول به.

اﻹجباري للقناع الواقي وكذا التباعد اﳉسدي.
كما تكلف الـمص ـ ـالح الـمخـ ـ ـتصـ ـة بالقـ ـيام بعم ـ ـ ـلي ـ ـات رق ـابة
وتفقد للـمتاجر وغيرها من اﻷنشطة التي تستقبل اﳉمهور،
بغرض السهر عﲆ التطبيق اﳉيد لتدابير الوقاية واﳊماية،
وذلك دون اﻹخﻼل بتوجيه إعذارات للمخالفﲔ أو غلق هذه
الـمتاجر واﻷنشطة.
ويمكن أن يقوم الوﻻة ﰲ حالة انتهاك التدابير الـمتخذة
ﰲ إط ـ ـار مك ـ ـاف ـ ـ ـحـ ـة انت ـ ـشار في ـ ـروس كورونا )كوفيد – ،(19
بالغلق الفوري لﻸماكن الـمذكورة ﰲ الفقرتﲔ اﻷوﱃ و 2أعﻼه.

اﳌاّدة  : ١٤تدخـ ـ ـل أحكـ ـام هذا الـمرسوم حيز التنفيذ ابتداء
من  1٠نوفمبر سنة .2٠2٠
اﳌاّدة  : ١5ين ـ ـ ـشـ ـ ـ ـ ـر هـ ـ ـ ـذا اﳌ ـ ـرسـ ـوم ﰲ اﳉـ ـريـ ـ ـدة الّرسـ ـ ـمّية
للجمهورّية اﳉزائرّية الّديمقراطّية الّشعبّية .
حّرر باﳉزائر ﰲ  23ربيع اﻷول عام  1٤٤2اﳌوافق  9نوفمبر
سنة .2٠2٠
عبد العزيز جراد
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قرارات ،مقّررات ،آراء
وزارة الدفاع الوطني
قرار مؤّرخ ﰲ  ١٣محّرم عام  ١٤٤2اﳌوافق أّول سبتمبر

سنة  ،2٠2٠يحدد التسعيرات اﳌطبّقة عﲆ أشغال
ومنتجات اﳋرائط الطبوغرافية القاعدية اﳌنفذة

من طرف اﳌعهد الوطني لرسم اﳋرائط والكشف
عن بعد )م ع ص ت  -م و خ ك ب(.
–––––––––––
ن وزير الدفاع الوطني،
إ ّ
– بناء عﲆ تقرير رئيس أركان اﳉيش الوطني الشعبي،
– وﲟقتضى اﻷمر رقم  211-67اﳌؤّرخ ﰲ  13رجب عام 1387

اﳌـ ـ ـواف ـ ـق  17أكتـ ـوبـ ـ ـر سـنة  1967واﳌتضمن إنشاء وتنظيم
اﳌعهد الوطني لرسم اﳋرائط ،اﳌعّدل،

– وﲟقتضى اﳌرسوم الرئاسي رقم  337-98اﳌؤّرخ ﰲ 8

رجـب عام  1٤19اﳌوافـ ـق  29أكت ـ ـوبر سنة  1998واﳌت ـ ـض ـ ـ ـمن
تعديل القانون اﻷساسي للمعهد الوطني لرسم اﳋرائط،

أشـ ـ ـغال اﳋ ـ ـرائط اﳌن ـ ـفذة من قبل مصـ ـالح اﳌـ ـعـ ـهد الوطـ ـ ـ ـني
لرس ـ ـ ـم اﳋـ ـ ـرائط والك ـ ـشـ ـف عن بعد وكذا أسعار بيع اﳋرائط
الطبوغرافية اﳌنتجة من قبله،
يقّرر ما يأتي :
اﳌادة اﻷوﱃ  :يه ـ ـ ـدف هـ ـذا الـ ـقرار إﱃ ﲢـ ـديد التـ ـسعـيرات
اﳌطبقة عﲆ أشغال ومنتجات اﳋرائط الطبوغرافية اﳌنفذة
عﲆ مسـ ـ ـت ـ ـوى التراب الوط ـ ـ ـني لص ـ ـال ـ ـ ـ ـح الدول ـ ـة ،من طـ ـ ـ ـرف
اﳌعهد الوطـني لرسم اﳋرائط والكشف عن بعد )م ع ص ت -
م و خ ك ب(.
اﳌادة  : 2ﲢدد التسعيرات اﳌطبقة عﲆ أشغال ومنتجات
اﳋرائط الطبوغرافية القاعدية اﳌنفذة عﲆ مستوى التراب
الوطن ـ ـ ـي مـ ـن ط ـ ـرف اﳌعهد الوطني لرسم اﳋرائط والكشف
عن بعد )م ع ص ت  -م و خ ك ب( لصالح الدولة ،وفقا ﳉدول
اﻷسعار اﳌلحق بهذا القرار.
اﳌادة  : ٣تكون أسعار البيع ،بدون رسوم ،لوثائق اﳋرائط

– وﲟقتضى اﳌرسوم الرئاسي رقم  1٠2-٠8اﳌؤّرخ ﰲ
 18رب ـ ـي ـ ـع اﻷول عـ ـ ـام  1٤29اﳌـوافق  26مارس سنة  2٠٠8الذي

واﻷشـ ـ ـغال واﳌ ـ ـ ـنـ ـتـ ـجـ ـات غ ـ ـيـر اﳌدرجة ﰲ اﳌلحق ،موضوع

يح ـ ـدد الق ـ ـ ـانون اﻷس ـ ـاسي النموذجي للمـ ـؤسسات العمومية

بيان مفصل.

ذات الطابع الصناعي والتجاري التابعة للقطاع اﻻقتصادي
للجيش الوطني الشعبي ،اﳌعّدل،
– وﲟقتضى اﳌرسوم الرئاسي رقم  13٤-٠9اﳌؤّرخ ﰲ 2

اﳌادة  : ٤تلـ ـ ـغى كل اﻷح ـ ـكـ ـ ـام السـ ـ ـ ـ ـابقة اﳌخالفة ،ﻻ سيما
منها القرار اﳌؤّرخ ﰲ  17شّوال عام  1٤26اﳌوافق  19نوفمبر

جمادى اﻷوﱃ عام  1٤3٠اﳌوافق  27أبريل سنة  2٠٠9واﳌتضمن

سنة  2٠٠٥الذي يحدد التسعيرات اﳌطبقة عﲆ أشغال اﳋرائط

ﲢويل اﳌـ ـعهد الوطـ ـ ـني لرس ـ ـم اﳋرائط والكشف عن بعد إﱃ

اﳌنفذة من قبل مصالح اﳌعهد الوطني لرسم اﳋرائط والكشف

مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وﲡاري تابعة للقطاع

عن بعد ،وكذا أس ـ ـعار بيع اﳋرائط الطبوغرافية اﳌنتجة من

اﻻقتصادي للجيش الوطني الشعبي ،اﳌعّدل،
– وﲟقتضى اﳌرسوم الرئاسي رقم  9٥-2٠اﳌؤّرخ ﰲ 1٤

شعـ ـ ـبان عام  1٤٤1اﳌ ـ ـواف ـ ـق  8أبـ ـريل س ـ ـنة  2٠2٠الذي ي ـ ـحـ ـدد

قبله.
اﳌادة  : 5ينشر هذا القرار الذي يسري مفعوله فور صدوره،

مهام اﻷمﲔ العام لوزارة الدفاع الوطني وصﻼحياته ،اﳌعّدل

ﰲ اﳉريدة الّرسمّية للجمهورّية اﳉزائرّية الّديمقراطّية

واﳌتّمم،

الّشعبّية.

– وﲟقتضى القـ ـ ـرار الوزاري اﳌشـ ـ ـ ـترك اﳌـ ـ ـؤّرخ ﰲ 19
رجـ ـ ـب ع ـ ـام  1٤17اﳌ ـ ـوافـق  3٠نوفمبر سنة  1996واﳌتضمن
دف ـ ـت ـ ـر الش ـ ـروط العـ ـ ـامة الذي يح ـ ـدد التـ ـزام ـات وأعباء اﳌعهد
الوطني لرسم اﳋرائط،
– وﲟقتضى القرار اﳌ ـ ـؤّرخ ﰲ  17شّوال عام  1٤26اﳌوافق

 19نوفمبر سنة  2٠٠٥الذي يحدد التسعيرات اﳌطبقة عﲆ

حّرر باﳉزائر ﰲ  13محّرم عام  1٤٤2اﳌوافق أول سبتمبر
سنة .2٠2٠
عن وزير الدفاع الوطني
اﻷمﲔ العام
اللواء عبد اﳊميد غريس
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 2٤ربيع اﻷول عام  ١٤٤2هـ
 ١٠نوفمبر سنة  2٠2٠م

اﳌلحق
الرقم

تعيﲔ اﻷشغال واﳌنتجات

وحدة اﳊساب

سعر البيع بدون رسوم
بالدينار اﳉزائري

 -١أشغال التقاط الصور اﳉوية
1

التقاط الصور اﳉوية بدقة من  2٠سم إﱃ  8٠سم

ورقة ‘1٥‘ × 3٠

1.318.616,44

2

التقاط الصور اﳉوية بتقنيات LIDAR

ورقة ‘1٥‘ × 3٠

1.474.041,94

 -2أشغال فوتوغرافية
3

التثليث اﳉوي ﳋريطة سّلم 1 /٥٠.٠٠٠

ورقة ‘1٥‘ × 3٠

25.875,68

٤

مسح فوطوغرامتري سلّم 1 /٥٠.٠٠٠

قطعة ‘1٥‘ × 1٥

1.081.233,05

٥

مسح فوطوغرامتري ﳌراجعة خريطة 1 /٥٠.٠٠٠

قطعة ‘1٥‘ × 1٥

1.059.086,88

6

التثليث اﳉوي ﳋريطة سّلم 1 /2٥.٠٠٠

ورقة ‘1٥‘ × 3٠

33,541,79

7

مسح فوطوغرامتري سّلم 1/2٥.٠٠٠

قطعة “7‘3٠” × 7’3٠

1,478.805,29

8

مسح فوطوغرامتري ﳌراجعة اﳋريطة 1 /2٥.٠٠٠

قطعة “7‘3٠” × 7’3٠

1.159.792,35

9

صورة خرائطية رقمية بتمييز  ٥٠سم

قطعة “7‘3٠” × 7’3٠

309.189,19

 -٣أشغال تسيير ومعاﳉة اﳌعطيات الرقمية
1٠

حدود إدارية 1 /2٥.٠٠٠

قطعة “7‘3٠” × 7’3٠

82.781,66

11

حدود إدارية 1 /٥٠.٠٠٠

قطعة ‘1٥‘ ×1٥

82.043,88

12

معاﳉة وإدماج اﳌعطيات اﳌمسوحة 1 /2٥.٠٠٠

قطعة “7‘3٠” × 7’3٠

320.954,34

13

معاﳉة وإدماج اﳌعطيات اﳌمسوحة 1 /٥٠.٠٠٠

قطعة ‘1٥‘ × 1٥

320.954,34

1٤

إدماج اﳌعطيات 1 /2٠٠.٠٠٠

قطعة 1° × 1°

154.749,91

1٥

ﲢيﲔ معطيات 1/2٥.٠٠٠

قطعة “7‘3٠” × 7’3٠

192.846,38

16

ﲢيﲔ معطيات 1/٥٠.٠٠٠

قطعة ‘1٥‘ × 1٥

192.846,38

17

قاعدة معطيات اﻷسماء 1 /2٥.٠٠٠

قطعة “7‘3٠” × 7’3٠

74.129,38

18

قاعدة معطيات اﻷسماء 1 /٥٠.٠٠٠

قطعة ‘1٥‘ × 1٥

74.129,38

19

قاعدة معطيات شبكة الطرق 1 /2٥.٠٠٠

قطعة “7‘3٠” × 7’3٠

34.556,90

2٠

قاعدة معطيات شبكة الطرق 1/٥٠.٠٠٠

قطعة ‘1٥‘ × 1٥

34.556,90

 2٤ربيع اﻷول عام  ١٤٤2هـ
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اﳌلحق )تابع(

21

قاعدة معطيات اﻻرتفاع 1 /2٥.٠٠٠

قطعة “7‘3٠” × 7’3٠

64.147,89

22

قاعدة معطيات اﻻرتفاع 1 /٥٠.٠٠٠

قطعة ‘1٥‘ × 1٥

64.147,89

 -٤اﻷشغال اﳌيدانية
23

جيوديزيا أساسية

نقطة

372.709,59

2٤

جيوديزيا التكثيف

نقطة

261.588,99

2٥

جيوديزيا التوحيد

نقطة

283.636,25

26

جيوديزيا الصيانة

نقطة

261.588,99

27

قياس نسبي للجاذبية اﻷرضية

نقطة

165.458,62

28

قياس مطلق للجاذبية اﻷرضية

نقطة

412.349,63

29

قياس دقيق كﻼسيكي لﻼرتفاع

كيلومتر

88.628,48

3٠

صيانة قياس دقيق لﻼرتفاع

كيلومتر

90.199,50

31

ﲡهيز الصورة ﳋريطة 1 /٥٠.٠٠٠

ورقة ’1٥‘ × 3٠

926.703,14

32

ﲡهيز الصورة لتحيﲔ اﳋريطة 1/٥٠.٠٠٠

ورقة ’1٥‘ × 3٠

926.703,14

33

ﲡهيز الصورة ﳋريطة 1/2٥.٠٠٠

ورقة ’1٥‘ × 3٠

766.561,66

3٤

ﲡهيز الصورة لتحيﲔ اﳋريطة 1/2٥.٠٠٠

ورقة ’1٥‘ × 3٠

766.561,66

3٥

أشغال ﲢديد اﻻنحراف اﳌغناطيسي

قطعة ‘1٥‘ × 1٥

207.974,67

36

تعريف من الصور ﳋريطة 1/٥٠.٠٠٠

قطعة ‘1٥‘ × 1٥

90.029,04

37

تعريف الصور لتحيﲔ اﳋريطة 1/٥٠.٠٠٠

قطعة ‘1٥‘ × 1٥

90.029,04

38

تكميل ميداني ﳋريطة 1/٥٠.٠٠٠

قطعة ‘1٥‘ × 1٥

1.142.073,50

39

تكميل ميداني لتحيﲔ اﳋريطة 1/٥٠.٠٠٠

قطعة ‘1٥‘ × 1٥

1.008.647,86

٤٠

تعريف من الصور ﳋريطة 1/2٥.٠٠٠

قطعة “7‘3٠” × 7’3٠

79.160,66

٤1

تعريف الصور لتحيﲔ اﳋريطة 1/2٥.٠٠٠

قطعة “7‘3٠” × 7’3٠

79.160,76

٤2

تكميل ميداني ﳋريطة 1/2٥.٠٠٠

قطعة “7‘3٠” × 7’3٠

1.024.201,76

٤3

تكميل ميداني لتحيﲔ اﳋريطة 1/2٥.٠٠٠

قطعة “7‘3٠” × 7’3٠

1.012.757,49
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 2٤ربيع اﻷول عام  ١٤٤2هـ
 ١٠نوفمبر سنة  2٠2٠م

اﳌلحق )تابع(

 -5أشغال تـحرير خرائط بسّلم متوسط
٤٤

ﲢريرخريطة ) 1 /٥٠.٠٠٠طبعة ﲡريبية(

قطعة ‘1٥‘ × 1٥

285.478,72

٤٥

ﲢرير خريطة ) 1 /٥٠.٠٠٠طبعة نهائية باللغة الفرنسية(

قطعة ‘1٥‘ × 1٥

124.822,42

٤6

ﲢرير خريطة ) 1 /٥٠.٠٠٠طبعة نهائية باللغة العربية(

قطعة ‘1٥‘ × 1٥

124.822,42

٤7

ﲢرير خريطة ) 1 /٥٠.٠٠٠لتحيﲔ طبعة ﲡريبية(

قطعة ‘1٥‘ × 1٥

286.529,71

٤8

ﲢرير خريطة ) 1 /٥٠.٠٠٠لتحيﲔ طبعة نهائية باللغة

قطعة ‘1٥‘ × 1٥

124.822,42

الفرنسية(
٤9

ﲢرير خريطة ) 1 /٥٠.٠٠٠لتحيﲔ طبعة نهائية باللغة

قطعة ‘1٥‘ × 1٥

124.822,42

العربية(
٥٠

ﲢرير خريطة ) 1/2٥.٠٠٠طبعة ﲡريبية(

قطعة “7‘3٠” × 7’3٠

271.283,47

٥1

ﲢرير خريطة ) 1/2٥.٠٠٠طبعة نهائية باللغة الفرنسية(

قطعة “7‘3٠” × 7’3٠

124.822,42

٥2

ﲢرير خريطة )1/2٥.٠٠٠طبعة نهائية باللغة العربية(

قطعة “7‘3٠” × 7’3٠

124.822,42

٥3

ﲢرير خريطة ) 1/2٥.٠٠٠لتحيﲔ طبعة ﲡريبية(

قطعة “7‘3٠” × 7’3٠

271.283,47

٥٤

ﲢرير خريطة ) 1/2٥.٠٠٠لتحيﲔ طبعة نهائية باللغة

قطعة “7‘3٠” × 7’3٠

124.822,42

الفرنسية(
٥٥

ﲢرير خريطة ) 1/2٥.٠٠٠لتحيﲔ طبعة نهائية باللغة

قطعة “7‘3٠” × 7’3٠

124.822,42

العربية(
 -6أشغال التثليث الفضائي بواسطة الصور الساتلية
٥6

تثليث جوي ﳋريطة 1 /٥٠.٠٠٠

قطعة ‘1٥‘ × 1٥

38.847,33

٥7

صورة خـ ـرائـ ـطـ ـيـ ـة رقـ ـمـ ـيـ ـة بـ ـنـ ـمـ ـوذج تضاريس رق ـمي

قطعة ‘1٥‘ × 1٥

378.774,00

بواسطة الصور الساتلية
 -7أشغال مراجعة اﳋرائط ومشتقاتها
٥8

مراجعة خريطة 1/2٠٠.٠٠٠

قطعة 1° × 1°

90.448,60

 -٨اﻷشغال اﳌتخصصة والفنون اﳋرائطية
٥9

سعر بيع خريطة طوبوغرافية )مختلف القياسات(

نسخة ورقية

221,77

 -٩أشغال رقمنة الصور اﳉوية
6٠

استنساخ رقمي للصور اﳉوية اﻷصلية

صورة

1.511,60

 2٤ربيع اﻷول عام  ١٤٤2هـ
 ١٠نوفمبر سنة  2٠2٠م
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وزارة الشؤون اﳋارجية

9

* مكتب اتفاقيات اﳌقر،
* مكتب اﶈﻼت الدبلوماسية.

قـرار وزاري مشترك مؤّرخ ﰲ  ١7صفر عام  ١٤٤2اﳌوافـ ـق
 5أكتوبـ ـر سنـ ـة  ،2٠2٠يح ـدد تنظيـ ـم اﻹدارة اﳌركزية

لوزارة الشؤون اﳋارجية ،ﰲ مكاتب.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 -2اﳌديـ ـ ـريـ ـ ـة الفـ ـرعيـ ـ ـ ـة لﻼمتيـ ـ ـازات الدبل ـوماسي ـ ـ ـة
والقنصلية ،وتتكون من أربعة ) (٤مكاتب :
* مكتب التأشيرات الدبلوماسية واﳋدمة،
* مكتب اﳌستندات ووثائق الهوية الدبلوماسية،

ن الوزير اﻷول،
إ ّ

* مكتب اﻹعفاءات الدبلوماسية،

ووزير الشؤون اﳋارجية،

* مكتب حظيرة العتاد اﳌتحرك للبعثات الدبلوماسية

ووزير اﳌالية،
– ﲟقتضى اﳌرسوم الرئاسي رقم  ٤٠3- ٠2اﳌؤّرخ ﰲ 21

رمضان عام  1٤23اﳌوافق  26نوفمبر سنة  2٠٠2الذي يحدد
صﻼحيات وزارة الشؤون اﳋارجية،
– وﲟقتضـ ـى اﳌرسـ ـوم الرئاس ـي رق ـم  2٤٤-19اﳌـؤّرخ ﰲ 11

محـ ـّرم عـ ـام  1٤٤1اﳌـ ـوافـ ـق  11سبتمبـ ـ ـر سن ـة  2٠19واﳌتضمـ ـن

تنظيم اﻹدارة اﳌركزية لوزارة الشؤون اﳋارجية،

– وﲟقتضـ ـى اﳌرسـ ـوم الرئاسـ ـي رقـ ـم  163-2٠اﳌـ ـؤّرخ ﰲ

أول ذي القعدة  1٤٤1اﳌوافق  23يونيو سنة  2٠2٠واﳌتضمن
تعيﲔ أعضاء اﳊكومة ،اﳌعّدل واﳌتّمم،
– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  ٥٤-9٥اﳌؤّرخ ﰲ 1٥

رمض ـ ـان عـ ـام  1٤1٥اﳌواف ـق  1٥فبراي ـر سنة  199٥الذي يحدد
صﻼحيات وزير اﳌالية،

– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  193-1٤اﳌؤّرخ ﰲ ٥

رمض ـ ـ ـان عـ ـ ـام  1٤3٥اﳌوافـ ـق  3يوليـ ـو سن ـة  2٠1٤ال ـذي يح ـدد
صﻼحيات اﳌدير العام للوظيفة العمومية واﻹصﻼح اﻹداري،

والقنصلية.
 - ٣اﳌدي ـ ـريـ ـ ـة الفرعي ـ ـة للمستن ـ ـدات ووثائ ـ ـق السف ـر،
وتتكون من مكتبﲔ ): (2
* مكتب جوازات السفر الدبلوماسية وﳌهمة وجوازات
السفر اﳋاصة،
* مكتب إعداد اﳌستندات والتأشيرات الرسمية.
ثاني ـ ـا  -مديـ ـ ـريـ ـ ـ ـة اﳌ ـ ـراس ـ ـ ـم وال ـ ـزيـ ـ ـ ـارات ال ـرسميـ ـ ـ ـة
واﳌؤﲤرات ،وتضم :
 - ١اﳌديرية الفرعية لﻼعتمادات واﳌقابﻼت والزيارات
الرسمية ،وتتكون من أربعة ) (٤مكاتب :
* مكتب اﻻعتمادات،
* مكتب اﳌقابﻼت،
* مكتب اﳌراسم،
* مكتب الزيارات الرسمية.
 - 2اﳌديريـ ـة الفرعيـ ـة للمؤﲤ ـرات ،وتتك ـون م ـن ثﻼث ـة
) (3مكاتب :

يقـ ـ ـ ـّررون ما يأتي :

* مكتب استقبال ومغادرة الوفود الرسمية،

اﳌادة اﻷوﱃ  :تطـ ـبـ ـيـ ـقـ ـ ـا ﻷحكـ ـ ـ ـام اﳌـ ـ ـادة  16مـ ـ ـن اﳌ ـرس ـ ـوم

* مك ـ ـ ـتب ﲢضيـ ـ ـر وتنظيـ ـ ـم ومتابع ـ ـة انعقـ ـاد اﳌلتقي ـات

الرئاس ـي رقـ ـم  2٤٤-19اﳌـ ـؤّرخ ﰲ  11مح ـّرم عـ ـام  1٤٤1اﳌوافـ ـق
 11سبتمبـ ـر سنة  2٠19واﳌذك ـور أع ـﻼه ،يه ـدف هذا القرار إﱃ

تنظيم اﻹدارة اﳌركزية لوزارة الشؤون اﳋارجية ،ﰲ مكاتب.
اﳌادة  : 2تنظم اﳌديرية العامة للتشريفات كما يأتي :
أوﻻ -مدي ـريـ ـ ـة اﳊصانـ ـات واﻻمتيـ ـازات الدبلوماسي ـ ـة،
وتضم :
 -١اﳌديـ ـري ـ ـ ـ ـ ـة الفـ ـرعي ـ ـ ـة ﳊصان ـ ـ ـات اﳌستخدم ـ ـ ـ ـﲔ
الدبلوماسـ ـ ـيﲔ واﶈـ ـ ـﻼت الدبلوماس ـ ـية ،وتتك ـ ـ ـون م ـ ـن
ثﻼثة ) (3مكاتب :
* مك ـ ـ ـت ـ ـ ـب أعضـ ـ ـ ـ ـاء البعث ـ ـ ـ ـات وال ـقـ ـائ ـ ـ ـ ـمة الدبل ـ ـومـ ـاسي ـ ـ ـة
والقنصلية،

الوطنية والدولية،
* مكتب ﲢضير وتنظيم ومتابعة انعقاد اللّجان اﳌشتركة.
اﳌادة  : ٣تنظ ـ ـ ـ ـم اﳌ ـ ـديـ ـريـ ـ ـة الع ـ ـامـ ـ ـة للبل ـ ـ ـ ـ ـدان الع ـ ـ ـربيـ ـ ـة
كما يأتي :
أوﻻ -مديرية اﳌغرب العربي واتـحاد اﳌغرب العربي،
وتضم :
 -١اﳌديريـ ـة الفرعية لبلدان اﳌغرب العربي ،وتتكون
من أربعة ) (٤مكاتب :
* مكتب تونس،
* مكتب ليبيا،

10
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* مكتب اﳌغرب،
* مكتب موريتانيا.
 -2اﳌديرية الفرعية ﻻتـحاد اﳌغرب العربي ،وتتكون
من ثﻼثة ) (3مكاتب :
* مكتب الشؤون السياسية والقانونية،
* مكتب الشؤون اﻻقتصادية والتجارية،
* مكتب الشؤون الثقافية واﻻجتماعية.
ثانـ ـي ـا -مديـ ـري ـ ـة اﳌش ـ ـرق العـ ـرب ـ ـي وجامعـ ـ ـة الـ ـ ـ ـدول
العربية ،وتضم :
 -١اﳌديرية الفرعية لبلدان اﳌشرق العربي ،وتتكون
من أربعة ) (٤مكاتب :
* مكتب سوريا واﻷردن ولبنان،
* مكتب مصر والسودان وجيبوتي وجزر القمر والصومال،
* مكتب العراق وفلسطﲔ،
* مكتب دول مجلس التعاون اﳋليجي واليمن.
 -2اﳌديرية الفرعية ﳉامعة الدول العربية واﳌنظمات
اﳌتخصصة ،وتتكون من ثﻼثة ) (3مكاتب :
* مكتب الشؤون السياسية والقانونية،
* مكتب الشؤون اﻻقتصادية،
* مكتب الشؤون الثقافية واﻻجتماعية والعلمية.
اﳌادة  : ٤تنظم اﳌديرية العامة ﻹفريقيا كما يأتي :
أوﻻ -مديرية العﻼقات الثنائية اﻹفريقية ،وتضم :
 -١اﳌديريـ ـ ـة الفرعيـ ـ ـة لبلـ ـ ـدان الساحـ ـ ـل ،وتتكـ ـ ـون مـ ـ ـن
مكتبﲔ ): (2
* مكتب بلدان الساحل اﳌجاورة،
* مكتب التشاد وبوركينا فاسو والسنغال.
 -2اﳌديرية الفرعية ﻹفريقيا الشرقية واﻻستوائية،
وتتكون من ثﻼثة ) (3مكاتب :
* مكتب الـبلدان اﻹفريقية اﳌجاورة للمحيط الهندي،
* مكتب بلدان إفريقيا الشرقية،
* مكتب بلدان إفريقيا اﻻستوائية.
 -٣اﳌديريـ ـ ـة الفرعي ـ ـة ﻹفريقي ـ ـا الغربي ـ ـة والوسطـ ـى،
وتتكون من مكتبﲔ ): (2
* مكتب بلدان إفريقيا الغربية،
* مكتب بلدان إفريقيا الوسطى.

 2٤ربيع اﻷول عام  ١٤٤2هـ
 ١٠نوفمبر سنة  2٠2٠م

ثانيا  -مديرية العﻼقات اﻹفريقية اﳌتعددة اﻷطراف،
وتضم :
 -١اﳌديريـ ـة الفرعي ـ ـة لﻼتـح ـاد اﻹفريق ـي ،وتتكـون م ـن
ثﻼثة ) (3مكاتب :
* مكتب الشؤون السياسية،
* مكتب الشؤون اﻻقتصادية والعلمية والتكنولوجية،
* مكتب الشؤون الثقافية واﻻجتماعية.
 -2اﳌديري ـ ـة الفرعيـ ـة للمنظمـ ـات اﳉهويـ ـة الفرعي ـ ـة
واﻻندماج القاري ،وتتكون من ثﻼثة ) (3مكاتب :
* مكت ـ ـب اللجنـ ـة اﻻقتصادي ـ ـة ﻹفريقيـ ـا والبن ـ ـك اﻹفريقـي
للتنمية،
* مكتب اﳌنظمات اﳉهوية الفرعية،
* مكتب اﻻندماج القاري.
اﳌادة  : 5تنظم اﳌديرية العامة ﻷوروبا كما يأتي :
أوﻻ -مديرية التعاون مع اﻻتـحاد اﻷوروبي واﳌؤسسات
اﻷوروبية ،وتضم :
 -١اﳌديرية الفرعية للمؤسسات اﻷوروبية والعﻼقات
اﻷورو – متوسطية ،وتتكون من ثﻼثة ) (3مكاتب :
* مكتـ ـ ـ ـ ـب تنسـ ـي ـ ـ ـ ـ ـق مش ـ ـ ـ ـاركـ ـ ـ ـ ـ ـة اﳉ ـ ـ ـ ـزائ ـ ـ ـ ـ ـ ـر ﰲ اﳌس ـ ـ ـ ـ ـار
اﻷورو-متوسط ـ ـي،
* مكتب متابعة العﻼقات مع البرﳌان اﻷوروبي ومجلس
أوروبا،
* مكتب تنسيق ومتابعة مشاركة اﳉزائر ﰲ اﳌؤﲤرات
الوزارية اﳌتخصصة ﰲ اﳌتوسط.
 -2اﳌديري ـة الفرع ـية للشراكـ ـة م ـع اﻻتـح ـاد اﻷوروبـ ـي
وتتكون من مكتبﲔ ): (2
* مكت ـ ـ ـب تسيي ـ ـر ومتابع ـ ـة وتقييـ ـم اتفـ ـاق الشراك ـ ـة مـ ـ ـع
اﻻﲢاد اﻷوروبي،
*مكتب تنسيق ومتابعة برامج التعاون مع اﻻﲢاد اﻷوروبي.
 -٣اﳌديريـ ـة الفرعي ـة ﳌسائـ ـل اﻷمـ ـن اﳉه ـوي ،وتتكون
من ثﻼثة ) (3مكاتب :
* مكتب ﲢليل وتسيير مسائل اﻷمن ﰲ أوروبا والفضاء
اﻷورو -متوسطي،
* مكت ـ ـب تنسي ـ ـق ومتابع ـ ـة اﳊـ ـوار والتع ـ ـاون م ـع منظمة
حلف شمال اﻷطلسي،
*مكت ـ ـب تنسيـ ـ ـق ومتابع ـ ـة العﻼق ـ ـات مـ ـع منظم ـ ـة اﻷمـ ـ ـن
والتعاون اﻷوروبي.

 2٤ربيع اﻷول عام  ١٤٤2هـ
 ١٠نوفمبر سنة  2٠2٠م
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ثانيا -مديرية بلدان أوروبا الغربية ،وتضم :
 -١اﳌديرية الفرعية لبلدان أوروبا الشمالية ،وتتكون
من مكتبﲔ ): (2

 -٣اﳌديري ـ ـة الفرعيـ ـة لروسيـ ـا ،وتتكـ ـون مـ ـن ثﻼثـ ـ ـة )(3
مكاتب :
*مكتب الشؤون السياسية،

* مكتب البلدان اﻹسكندينافية،

*مكتب الشؤون اﻻقتصادية والتجارية،

* مكتب الفاتيكان ودول البلطيق.

*مكتب الشؤون الثقافية والعلمية والتقنية.

 -2اﳌديرية الفرعية لبلدان أوروبا اﳉنوبية ،وتتكون

اﳌادة  : 6تنظم اﳌديرية العامة ﻷمريكا كما يأتي :

من ثﻼثة ) (3مكاتب :
* مكتب شبه اﳉزيرة اﻹيبيرية  :إسبانيا والبرتغال،
* مكتب إيطاليا واليونان،
*مكتب مالطا وقبرص وموناكو وأندورا وسان مارينو.
 -٣اﳌديرية الفرعية لبلدان غرب أوروبا ،وتتكون من
أربعة ) (٤مكاتب :
* مكتب أﳌانيا وليشتنشتاين،
* مكتب النمسا وسويسرا،
* مكتب بلدان البينلوكس،
* مكتب اﳌملكة اﳌتحدة وجمهورية إيرلندا.
 -٤اﳌديري ـ ـة الفرعيـ ـة لفرنسـ ـا ،وتتكـ ـون م ـن ث ـﻼثة )(3
مكاتب :
*مكتب الشؤون السياسية،
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أوﻻ -مديرية أمريكا الشمالية ،وتضم :
 -١اﳌديري ـ ـة الفرعي ـ ـة للوﻻي ـ ـات اﳌتحـ ـدة اﻷمريكي ـة،
وتتكون من ثﻼثة ) (3مكاتب :
* مكتب العﻼقات السياسية واﻷمنية،
* مكتب العﻼقات اﻻقتصادية والتجارية واﳌالية،
* مكتب العﻼقات الثقافية والتعاون العلمي والتقني.
 -2اﳌديريـ ـة الفرعيـ ـة لكنـ ـدا واﳌكسي ـك ،وتتك ـون من
مكتبﲔ ): (2
* مكتب كندا،
* مكتب اﳌكسيك واتفاق التبادل اﳊر ﻷمريكا الشمالية.
ثاني ـا  -مديري ـة بل ـدان أمريك ـا الﻼتينية والكاراييب،
وتضم :
 -١اﳌديـ ـ ـري ـ ـ ـة الفـ ـ ـرعيـ ـ ـة لبلـ ـ ـ ـدان أمـ ـريكـ ـ ـا ال ـ ـوسط ـ ـ ـى
والكاراييب ،وتتكون من مكتبﲔ ): (2

*مكتب الشؤون اﻻقتصادية والتجارية،

* مكتب بلدان أمريكا الوسطى،

*مكتب الشؤون الثقافية والعلمية والتقنية.

* مكتب بلدان جزر الكاراييب.

ثالثـ ـا -مديري ـ ـة بل ـ ـدان أوروبـ ـا الوسطـ ـى والشرقيـ ـ ـة،

 -2اﳌديريـ ـة الفرعيـ ـة ﻷمريكـ ـا اﳉنوبي ـة ،وتتك ـون من

وتضم :
 -١اﳌديرية الفرعية لبلدان أوروبا الوسطى والبلقان،
وتتكون من مكتبﲔ ): (2
* مكتب بلدان أوروبا الوسطى )بولندا ،التشيك ،سلوفاكيا،
اﳌجر ،سلوفينيا ،رومانيا ،بلغاريا(،
*مكتـ ـب بلـ ـدان البلقـ ـان )صربي ـا ،اﳉب ـل اﻷس ـود ،كرواتي ـا،
البوسنة والهرسك ،ألبانيا ومقدونيا(.
 - 2اﳌديرية الفرعية لبلدان أوروبا الشرقية ،وتتكون
من ثﻼثة ) (3مكاتب :
*مكتب تركيا،
*مكتب أوكرانيا ومولدافيا،
*مكتب بيﻼروسيا وجورجيا.

ثﻼثة ) (3مكاتب :
* مكتب البرازيل وبوليفيا والبيرو،
* مكتب اﻷرجنتﲔ والشيﲇ واﻷروغواي والباراغواي،
* مكتب فنزويﻼ وكولومبيا واﻹكوادور وسورينام وغويانا.
اﳌادة  : 7تنظ ـ ـم اﳌـديـ ـري ـ ـة العامـ ـة ﻵسيـ ـا وأوقيانوسي ـ ـ ـا
كما يأتي :
أوﻻ -مديرية آسيا الوسطى والشرقية ،وتضم :
 -١اﳌديريـ ـ ـة الفرعيـ ـ ـ ـة ﻵسي ـ ـا الوسطـ ـ ـى ،وتتك ـ ـون م ـ ـن
مكتبﲔ ): (2
* مكتب أذربيجان وأوزبكستان وتركمانستان،
* مكت ـ ـ ـ ـب طاجيكسـ ـ ـ ـتان وقيـ ـرغي ـ ـزستـ ـ ـان وكـازاخستـ ـ ـ ـان
ومنغول ـيا.
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 -2اﳌديريـ ـ ـة الفرعي ـ ـة ﻵسي ـ ـا الشرقي ـ ـة ،وتتك ـ ـون م ـ ـن
ثﻼثة ) (3مكاتب :

 2٤ربيع اﻷول عام  ١٤٤2هـ
 ١٠نوفمبر سنة  2٠2٠م

 -2اﳌـديـري ـة الفرعية لﻸمن ونزع السﻼح ،وتتكون من
أربعة ) (٤مكاتب :

* مكتب اليابان،

* مكتب اﳌسائل اﳌتعلقة باﻹرهاب،

* مكت ـ ـب جمه ـوريـ ـة كوري ـ ـا وجمهوري ـ ـة كوري ـ ـا الشعبي ـ ـة

* مكتب اﳌسائل اﳌتعلقة باﳉريمة اﳌنظّمة العابرة

الديمقراطية،
* مكتب الفيتنام وكمبوديا والﻼووس وميانمار.
 -٣اﳌديري ـ ـ ـة الفرعي ـ ـة للص ـ ـﲔ ،وتتكـ ـ ـون مـ ـ ـن ثﻼثـ ـ ـة )(3
مكاتب :
* مكتب الشؤون السياسية واﻷمنية،
* مكتب الشؤون اﻻقتصادية واﳌالية والتجارية،
* مكتب الشؤون الثقافية والعلمية والتقنية.
ثانيا  -مديرية آسيا اﳉنوبية وأوقيانوسيا واﶈيط
الهادي ،وتضم :
 -١اﳌديري ـ ـة الفرعيـ ـة ﻵسيـ ـا اﳉنوبي ـ ـة ،وتتكـ ـ ـون مـ ـ ـن
مكتبﲔ ): (2
* مكتـ ـب الهنـ ـد والنيبـ ـال وسريﻼنك ـا وبوت ـان واﳌالدي ـف
وبنغﻼديش،
* مكتب إيران وباكستان وأفغانستان.
 -2اﳌديرية الفرعية ﻷوقيانوسيا واﶈيط الهادي،
وتتكون من مكتبﲔ ): (2
* مكتب أندونيسيا وأستراليا وزيلندا اﳉديدة وتيمور
الشرقية وباقي بلدان اﶈيط الهادي،
* مكتب ماليزيا وتايﻼندا والفلبﲔ وسنغافورة وبروناي
دار السﻼم.
اﳌادة  : ٨تنظـ ـ ـ ـم اﳌديريـ ـ ـة العام ـ ـة للعﻼقـ ـ ـات اﳌتع ـ ـ ـددة
اﻷطراف كما يأتي :

للحدود،
* مكتب عدم اﻻنتشار واﻻستعمال السلمي للطاقة النووية،
* مكتب نزع السﻼح ومراقبة التسلح.
ثانيا  -مديرية العﻼقات اﻻقتصادية والتعاون الدوﱄ،
وتضم :
 -١اﳌدي ـري ـة الف ـ ـرعية للشـؤون اﻻقتصادية واﳌاليـ ـ ـة
والتجارية ،وتتكون من أربعة ) (٤مكاتب :
* مكتب الشؤون اﻻقتصادية،
* مكتب الشؤون التجارية اﳌتعددة اﻷطراف،
* مكتب اﳌؤسسات اﳌالية والنقدية،
* مكتب اﳌؤسسات اﳌكلفة ﲟسائل الطاقة.
 -2اﳌديرية الفرعية للبرامج واﳌؤسسات الدولية
اﳌتخصصة ،وتتكون من أربعة ) (٤مكاتب :
* مكتب برنامج اﻷﱈ اﳌتحدة للتنمية واﻷنشطة التنفيذية
التنموية،
* مكتب برمجة التعاون ﰲ ميادين الزراعة والتغذية،
* مكتـ ـب برمجـ ـة التعـ ـاون ﰲ مياديـ ـن النق ـل واﻻتص ـاﻻت
السلكية والﻼسلكية،
* مكتب اﳌؤسسات الدولية اﳌتخصصة.
ثالثـ ـا  -م ـ ـدي ـريـ ـ ـة الش ـ ـ ـ ـ ـؤون اﻹنسانيـ ـ ـة واﻻجتماعي ـ ـة
والثقافية والعلمية والتقنية الدولية ،وتضم :
 -١اﳌديري ـ ـ ـة الفرعيـ ـة ﳊق ـ ـوق اﻹنس ـ ـان ،وتتك ـ ـون م ـ ـ ـن
ثﻼثة ) (3مكاتب :

أوﻻ -مديرية الشؤون السياسية الدولية ،وتضم :

* مكتب مجلس حقوق اﻹنسان،

 -١اﳌديرية الفرعية ﳌنظمة اﻷﱈ اﳌتحدة واﳌنظمات

* مكتب متابعة اتفاقيات حقوق اﻹنسان،

ما بﲔ اﳉهوية ،وتتكون من أربعة ) (٤مكاتب :
* مكتب مجلس اﻷمن،
* مكتـ ـ ـب اﳉمعي ـ ـة العامـ ـة وباقـ ـ ـي أجهـ ـ ـزة منظمـ ـة اﻷمـ ـم
اﳌتحدة ذات الطابع السياسي،
* مكتب حركة دول عدم اﻻنحياز،
* مكتب منظمة اﳌؤﲤر اﻹسﻼمي وباقي اﳌنظمات ما بﲔ
اﳉهوية ذات الطابع السياسي.

* مكتب الشؤون اﻹنسانية.
 -2اﳌديرية الفرعية للتنمية اﻻجتماعية ،وتتكون من
ثﻼثة ) (3مكاتب :
* مكت ـ ـب اﳌسائ ـ ـل اﳌتعلقـ ـة باﻷسـ ـرة واﳌـ ـرأة والطفول ـة
واﳌسنﲔ وذوي اﻻحتياجات اﳋاصة،
* مكتب اﳌسائل اﳌتعلقة بالصحة،
* مكتب اﳌسائل اﳌتعلقة بالشباب والرياضة.

 2٤ربيع اﻷول عام  ١٤٤2هـ
 ١٠نوفمبر سنة  2٠2٠م
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 -٣اﳌديـ ـ ـريـ ـ ـة الفرعي ـ ـة للش ـ ـ ـؤون الثقافيـ ـ ـة والعلمي ـ ـ ـة

ثانيا  -مديرية الكفاءات الوطنية ﰲ اﳋارج والبرامج
والشؤون اﻻجتماعية ،وتضم :

* مكتب اﳌسائل الثقافية الدولية والتربية واﻹعﻼم،

 -١اﳌديرية الفرعية للك ـف ـاءات الوطـنـية ف ـي اﳋارج،
وتتكون من مكتبﲔ ): (2

والتقنية ،وتتكون من مكتبﲔ ): (2

* مكتب اﳌسائل العلمية والتقنية الدولية.
رابعا  -مديرية البيئة والتنمية اﳌستدامة ،وتضم :
 -١اﳌديري ـ ـ ـة الفـ ـرعيـ ـ ـة للتعـ ـ ـاون ﰲ مي ـ ـ ـدان البيئ ـ ـ ـة،
وتتكون من مكتبﲔ ): (2
* مكتب متابعة وتنفيذ اﻻتفاقيات واﳌعاهدات ﰲ مجال
البيئة،
* مكتب التعاون ﰲ مجال البيئة.
 -2اﳌديري ـ ـ ـة الفرعي ـ ـة للتعـ ـ ـاون ﰲ مي ـ ـ ـدان التنمي ـ ـ ـة
اﳌستدامة ،وتتكون من مكتبﲔ ): (2

* مكتب اﳊركة اﳉمعوية،
* مكت ـ ـ ـب مساه ـ ـمة الكف ـ ـ ـ ـاءات ال ـ ـوطني ـ ـة ﰲ اﳋـ ـ ـارج ﰲ
التنمية الوطنية.
 -2اﳌديريـ ـة الفرعي ـة للبرام ـج والش ـؤون اﻻجتماعيـ ـة
للجالية الوطنية ﰲ اﳋارج ،وتتكون من أربعة ) (٤مكاتب :
* مكتب متابعة الشؤون اﻻجتماعية للجالية الوطنية ﰲ
اﳋارج،
* مكتب اﳋدمة الوطنية،
* مكتب اﻻنتخابات واﻻستشارات الوطنية واﻹحصائيات
اﳌتعلقة باﳉالية الوطنية ﰲ اﳋارج،

* مكتب متابعة أهداف التنمية اﳌستدامة،

* مكتب متابعة برامج اﳊج والعمرة.

* مكت ـ ـب اﳌسائ ـ ـل اﳌتعلقـ ـ ـة بالسكـ ـن واﳌي ـاه والطاق ـ ـ ـات

ثالثا -مديرية الشؤون القنصلية ،وتضم :

اﳌتجددة.
اﳌادة  : ٩تنظ ـ ـم اﳌديـ ـري ـ ـة الع ـ ـامـ ـة للشـ ـ ـؤون القنصلي ـ ـ ـة
واﳉالية الوطنية ﰲ اﳋارج كما يأتي :

 -١اﳌديري ـ ـة الفرعيـ ـة للتأشيـ ـرات واﳌسائـ ـل اﳉويـة
والبحرية ،وتتكون من ثﻼثة ) (3مكاتب :
* مكتب تسيير التأشيرات،

أوﻻ  -مديرية اﳉالية الوطنية ﰲ اﳋارج ،وتضم :

* مكتب ﲢليل واستغﻼل إحصائيات التأشيرات،

 -١اﳌديرية الفرعية ﳊماية اﳉزائريﲔ ﰲ اﳋارج،

* مكتب متابعة اﳌسائل اﳉوية والبحرية.

وتتكون من ثﻼثة ) (3مكاتب :
صر،
* مكتب الفئات الضعيفة واﻷطفال الق ّ
* مكتب اﳌوقوفﲔ،
*مكتب الدفاع عن مصالح ضحايا اﳉنايات و اﳉنح.
 -2اﳌديرية الفرعية للوضعية القانونية لﻸشخاص
واﳌمتلكات ،وتتكون من أربعة ) (٤مكاتب :
* مكتب اﻻتفاقات واللجان القنصلية،

 -2اﳌديـ ـ ـري ـ ـة الفرعيـ ـة للشـ ـؤون القضائي ـ ـة واﻹداريـ ـ ـة،
وتتكون من أربعة ) (٤مكاتب :
* مكتب الشؤون القضائية،
* مكتب الشؤون اﻹدارية،
* مكتب إقامة وتنقل اﻷجانب،
* مكتب حماية الﻼجئﲔ وعديمي اﳉنسية.
 -٣اﳌديريـ ـ ـة الفرعي ـ ـة للهج ـ ـرة ،وتتك ـ ـون مـ ـن ثﻼث ـ ـة )(3
مكاتب :

* مكتب الشؤون اﻹدارية واﳌمتلكات،

* مكتب التنسيق حول مسائل الهجرة،

* مكتب اﻹقامة والتنقل،

* مكتب التحليل والتلخيص حول مسائل الهجرة،

* مكتب التعاون القضائي.
 -٣اﳌ ـدي ـريـ ـ ـة الـفـرعي ـ ـة للحال ـ ـة اﳌدني ـ ـة والقنصليـ ـ ـ ـة،
وتتكون من أربعة ) (٤مكاتب :
* مكتب اﳊالة اﳌدنية،
* مكتب ديوان القنصلية والتصديق عﲆ الوثائق،

* مكتب متابعة الهجرة غير الشرعية.
اﳌادة  : ١٠تنظم اﳌديرية العامة لﻼتصال واﻹعﻼم والتوثيق
كما يأتي :
أوﻻ  -مديرية اﻻتصال واﻹعﻼم ،وتضم :
 -١اﳌديريـ ـ ـة الفرعيـ ـة لتحلي ـ ـل وتسييـ ـر اﳌعلومـ ـات،
وتتكون من مكتبﲔ ): (2

* مكتب التسيير القنصﲇ،

* مكتب ﲢليل اﳌعلومات،

* مكتب مسك سجﻼت اﳊالة اﳌدنية ومتابعتها.

* مكتب تسيير اﳌعلومات.
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 -2اﳌديري ـ ـ ـة الفرعي ـ ـة للعﻼق ـ ـات مـ ـع وسائـ ـ ـل اﻹع ـ ـﻼم،
وتتكون من مكتبﲔ ): (2
* مكتب التغطية اﻹعﻼمية وخلية السمعي البصري،
* مكتب اعتماد وسائل اﻹعﻼم.
 -٣اﳌديريـ ـة الفرعيـ ـة لليقظـ ـة اﳌعلوماتي ـة واﻻتصال
اﳋارجي ،وتتكون من ثﻼثة ) (3مكاتب :
* مكتب متابعة وفرز اﳌعلومات ذات اﻷهمية،
* مكتب تنفيذ مخطط اﻻتصال اﳋارجي للوزارة،
* مكتب تسيير ومتابعة مواقع التواصل اﻹلكترونية.
ثانيا -مديرية الوثائق واﻷرشيف ،وتضم :
 -١اﳌديريـ ـة الفرعي ـة للوثائ ـق واﳌنشورات ،وتتكون
من مكتبﲔ ): (2
* مكتب الرصيد الوثائقي واﻹصدارات،
* مكتب تسيير اﳌكتبة واﳌيدياتيك.

 2٤ربيع اﻷول عام  ١٤٤2هـ
 ١٠نوفمبر سنة  2٠2٠م

 -2اﳌديري ـ ـة الفرعيـ ـ ـة ﻹدارة اﻷزم ـ ـات ،وتتك ـ ـون م ـ ـن
مكتبﲔ ): (2
* مكتب تسيير خلية اﻷزمة ومركز اﻻتصاﻻت،
* مكتب التنسيق الوطني والدوﱄ.
اﳌادة  :١2تنظم اﳌديرية العامة للموارد كما يأتي :
أوﻻ  -مديرية اﳌوارد البشرية ،وتضم :
 -١اﳌديرية الفرعية لتسيير اﳌستخدمﲔ ،وتتكون
من أربعة ) (٤مكاتب :
* مكتب الوظائف واﳌناصب العليا،
* مكتب اﻷعوان الدبلوماسيﲔ والقنصليﲔ،
* مكتب اﻷعوان اﻹداريﲔ والتقنيﲔ،
* مكتب اﳊركة الدبلوماسية والقنصلية.

 -2اﳌ ـ ـ ـديـ ـ ـريـ ـ ـ ـة الف ـ ـ ـرعيـ ـ ـ ـ ـة لﻸرشيـ ـ ـ ـف ،وتتكـ ـ ـ ـ ـون م ـ ـ ـن
مكتبﲔ ): (2
* مكتب معاﳉة اﻷرشيف،

 -2اﳌـدي ـريـة الـفـرعـيـة للـتـوظيف واﳌـتابـع ـة ،وتـتـكون
من أربعة ) (٤مكاتب :

* مكتب رقمنة وحفظ وتبليغ اﻷرشيف.

* مكتب التوظيف وتنظيم اﳌسابقات واﻻمتحانات،

اﳌادة  : ١١تنظم اﳌديرية العامة لليقظة اﻻستراتيجية

* مكتب إعداد مخططات تسيير اﳌوارد البشرية ومتابعتها،

واستباق اﻷزمات وإدارتها كما يأتي :
أوﻻ  -مديرية اليقظة والدراسات اﻻستراتيجية ،وتضم :
 -١اﳌديرية الفرعية للمعلومة اﻻستراتيجية ،وتتكون
من مكتبﲔ ): (2
* مكتب جمع ومعاﳉة اﳌعلومة اﻻستراتيجية،
* مكتـ ـ ـب بن ـ ـ ـك اﳌعلوم ـ ـات وخرائـ ـط اﳌناط ـ ـق اﳌعرضـ ـة
للمخاطر.
 -2اﳌدي ـري ـة الـفـرعـية للتحليل والتقييم ،وتتكون من
مكتبﲔ ): (2
* مكتب التحليل واﳌتابعة،
* مكتب تقييم الوضعيات اﳌعّرضة للمخاطر.
ثانيا  -مديرية استباق اﻷزمات و إدارتها ،وتضم :
 -١اﳌديرية الفرعية ﻻستباق اﻷزمات ،وتتكون من
مكتبﲔ ): (2
* مكتب استشعار اﻷزمات والتحذير،
* مكتب البرامج والتخطيط.

* مكتب تسيير اﻷعوان اﳌتعاقدين ﰲ اﳋارج،
* م ـك ـتب اﳌن ـازع ـات اﳌت ـع ـل ـق ـة ب ـاﻷعـوان اﳌتـعـاقـديـن ﰲ
اﳋارج.
 -٣اﳌديرية الفرعية للتكوين ،وتتكون من مكتبﲔ ): (2
* مكتب التكوين وﲢسﲔ مستوى اﳌستخدمﲔ،
* مكتب التعاون مع الهيئات واﳌؤسسات اﻷجنبية ﰲ
مجال التكوين.
 -٤اﳌـدي ـري ـة الـفـرعـيـة للـشـؤون ال ـع ـام ـة واﻻجتماعـية،
وتتكون من أربعة ) (٤مكاتب :
* مكتب اﻻنضباط واﳌنازعات،
* مكتب الشؤون اﻻجتماعية،
* مكتب اﳌداومة العامة،
* مكتب الشؤون العامة والتقاعد.
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ثانيا -مديرية اﳌالية ،وتضم :

* مكتب التموينات وتسيير اﳌخزون واﳉرد،

 -١اﳌديرية الفرعية للميزانية ،وتتكون من أربعة )(٤

* مكتب حظيرة السيارات التابعة لﻺدارة اﳌركزية.

مكاتب :
* مكتب ميزانية التسيير،
* مكتب ميزانية التجهيز،
*مكتب التعاون واﳌساهمات الدولية،
* مكتب التسيير اﳌاﱄ للتكوين ﰲ اﳋارج.
 -2اﳌديريـ ـة الفرعيـ ـة للعملي ـات اﳌالي ـة ،وتتك ـون م ـن
أربعة ) (٤مكاتب :
* مكتب اﶈاسبة العامة،
* مكتب الرواتب واﻷجور،
* مكتب الوكاﻻت والتذاكر،
* مكتب اعتماد الطلبيات.
 -٣اﳌديريـ ـ ـة الفرعيـ ـ ـة ﳌراقب ـ ـة ومتابعـ ـ ـة التسييـ ـ ـر
اﳌ ـ ـاﱄ للمراكـ ـ ـز الدبلوماسي ـ ـة والقنصلـ ـية ،وتتك ـون من
أربعة ) (٤مكاتب :
* مكت ـ ـ ـب التدقيق اﶈاسباتـي ف ـي مي ـزانـيـ ـات اﳌراك ـ ـ ـ ـز
الدبلوماسية والقنصلية “ :منطقتي إفريقيا وأوروبا”،
* مكتـ ـ ـب التدقيـ ـ ـق اﶈاسبات ـ ـي ﰲ ميزاني ـ ـات اﳌراك ـ ـز
الدبلوماسيـ ـة والقنصلي ـة “ :مناط ـ ـق البلدان العربية وآسيا
وأمريكا وفرنسا”،
* مكتـ ـ ـب متابع ـ ـة العمليـ ـات خ ـ ـارج اﳌيزاني ـ ـة واﳊق ـ ـ ـوق
القنصلية،
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رابعا  -مديرية عصرنة العمل الدبلوماسي ،وتضم :
 -١اﳌديري ـ ـة الفرعيـ ـة لنظـ ـم اﳌعلومـ ـات ،وتتكـ ـون م ـن
ثﻼثة ) (3مكاتب :
* مكتـ ـب تصميـ ـم بني ـة نظـ ـم اﳌعلومـ ـات اﳋاص ـة بالعم ـل
الدبلوماسي،
* مكتب استغﻼل نظم اﳌعلومات الضرورية للربط بﲔ
اﳌصالح اﳌركزية واﳋارجية،
* مكتـ ـ ـب وضـ ـ ـ ـع اﻷدوات اﳌناسبـ ـ ـة لﻺدارة اﻹلكتـ ـرونيـ ـ ـ ـة
واﳋدمات الرقمية.
 - 2اﳌديرية الفرعية لﻺعﻼم اﻵﱄ ،وتضم مكتبﲔ ): (2
* مكتب إعداد البرامج واﳌنصات وتطبيقات الكمبيوتر،
* مكتـ ـ ـب تأمـ ـ ـﲔ اﻷنظمـ ـ ـ ـة والشبك ـ ـ ـات وصيانـ ـ ـة مع ـ ـ ـ ـ ـدات
تكنولوجيا اﳌعلومات.
اﳌادة  : ١٣تنظم مديرية الشؤون القانونية كما يأتي :
 -١اﳌديري ـ ـة الفرع ـ ـيـ ـة لﻼتفاقـ ـات الثنائيـ ـة واﳌتعـ ـ ـددة
اﻷطراف والقانون الدوﱄ واﳌؤسسات القضائية الدولية،
وتتكون من أربعة ) (٤مكاتب :
* مكتب اﻻتفاقيات الثنائية،
* مكتـ ـ ـب اﻻتفاقي ـ ـات اﳌتعـ ـ ـددة اﻷط ـ ـراف وحفـ ـظ الوثائـ ـق
الدبلوماسية،
* مكتب القانون الدوﱄ واﳌؤسسات القضائية الدولية،

* مكتب تسيير اﳌنح.

* مكتب الترجمة.

ثالثا -مديرية اﻷمﻼك والوسائل العامة ،وتضم :

 -2اﳌديرية الفرعية للتنظيم والدراسات القانونية

 -١اﳌديري ـ ـة الفرعيـ ـة لﻸمـ ـﻼك ،وتتكـ ـون م ـن أربعـ ـة )(٤
مكاتب :

واﳌنازعات الدبلوماسية ،وتتكون من أربعة ) (٤مكاتب :
* مكتب النصوص التنظيمية،

* مكتب اﻷمﻼك العقارية لﻺدارة اﳌركزية،

* مكتب الدراسات القانونية،

* مكتب اﻷمﻼك العقارية ﰲ اﳋارج،

* مكتب النشرة الرسمية للوزارة،

* مكتب اﳌتابعة التقنية للمشاريع،

* مكتب اﳌنازعات الدبلوماسية.

* مكتـ ـ ـ ـب التجه ـ ـي ـ ـ ـزات وحظ ـيـ ـ ـرة السيـ ـ ـارات للم ـ ـراكـ ـ ـ ـز

اﳌادة  : ١٤تنظم مديرية ترقية ودعم اﳌبادﻻت اﻻقتصادية

الدبلوماسية والقنصلية.
 -2اﳌديري ـ ـة الفرعيـ ـة للوسائـ ـل العامـ ـة ،وتتكـ ـون مـ ـن
أربعة ) (٤مكاتب :

كما يأتي :
 -١اﳌديري ـ ـ ـة الفرعي ـ ـ ـة لتحليـ ـ ـل وتسييـ ـ ـر اﳌعلوم ـ ـ ـة
التجارية ،وتتكون من مكتبﲔ ): (2

* مكتب حفظ وصيانة اﳌنقوﻻت والعقارات والتجهيزات،

* مكتب بنك اﳌعطيات واﳌعلومات اﻻقتصادية والتجارية،

* مكتب الصفقات العمومية،

* مكتب ﲢليل ونشر اﳌعلومات اﻻقتصادية والتجارية.
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 -2اﳌدي ـ ـريـ ـ ـة الفرعي ـ ـ ـة ﳌتابع ـ ـ ـة البرامـ ـ ـج وترقي ـ ـ ـ ـة
اﳌبادﻻت التجارية ،وتتكون من ثﻼثة ) (3مكاتب :

وزارة الداخلية واﳉماعات اﶈلية
والتهيئة العمرانية

* مكتب دعم برامج ترقية التجارة،
* مكتب دعم برامج ترقية اﻻستثمار،
* مكتب متابعة التظاهرات اﻻقتصادية والتجارية.
اﳌادة  : ١5تنظم مديرية اﳌصالح التقنية كما يأتي :
 -١اﳌديري ـة الفرعي ـة للشيفـ ـرة ،وتتكـ ـون من ثﻼثـة )(3
مكاتب :

قرار وزاري مشترك مؤّرخ ﰲ  9صفر عام  1442اﳌوافق
 27سب ـتـمـبـر سنـة  ،2020يـحـّدد كـيـفـيـات تـحويل
ﳑتلكات وحقوق وواجبات ومستخدمي كل من
اﳌركز الوطني لرخص السياقة واﳌركز الوطني
للوقاية واﻷمن عبر الطرق ،إﱃ اﳌندوبية الوطنية
لﻸمن ﰲ الطرق.

`````````````````````````

* مكتب اﻻستغﻼل،

ن الوزير اﻷول،
إ ّ

* مكتب الضبط،

ووزير الداخلية واﳉماعات اﶈلية والتهيئة العمرانية،

* مكتب صيانة التجهيزات اﳋاصة.
 -2اﳌديرية الفرعية لﻼتصاﻻت السلكية والﻼسلكية،
وتتكون من ثﻼثة ) (3مكاتب :

ووزير اﳌالية،
ووزير النقل،
– ﲟقت ـ ـ ـضى الق ـ ـ ـان ـ ـون رقـ ـ ـم  30–90اﳌـ ـ ـؤّرخ ﰲ  14جـ ـ ـمـ ـ ـ ـادى

اﻷوﱃ ع ـ ـ ـام  1411اﳌ ـ ـوافق أّول ديس ـ ـمبر سنة  1990واﳌتضمن

* مكتب التحويﻼت العامة،

قانون اﻷمﻼك الوطنية ،اﳌعّدل واﳌتّمم،

– وﲟقتضى اﳌرس ـ ـوم الرئاسـ ـي رقـ ـ ـم  370–19اﳌ ـؤّرخ ﰲ

* مكتب اﻻستغﻼل العام،
* مكت ـ ـب تسييـ ـ ـ ـر وصيان ـ ـة دعائ ـ ـم اﻻتص ـ ـاﻻت السلكيـ ـ ـ ـة
والﻼسلكية.

أّول جمادى اﻷوﱃ عام  1441اﳌوافق  28ديسمبر سنة 2019
واﳌتضمن تعيﲔ الوزير اﻷول،

– وﲟقت ـضى اﳌرس ـ ـوم الرئاس ـ ـي رق ـ ـم  163–20اﳌؤّرخ ﰲ

 -٣اﳌديرية الفرعية للحقيبة الدبلوماسية والبريد،
وتتكون من ثﻼثة ) (3مكاتب :
* مكتب إرسال اﳊقيبة الدبلوماسية والبريد،
* مكتب استقبال اﳊقيبة الدبلوماسية والبريد،
* مكتب اﳊقيبة الدبلوماسية عﲆ مستوى اﳌطار.
اﳌادة  : ١6ينشـ ـ ـ ـر هـ ـ ـ ـذا القـ ـ ـ ـ ـ ـرار ﰲ اﳉ ـ ـ ـري ـ ـ ـدة الّرسمـ ـ ـ ـّية
للجمهورية اﳉزائرية الّديمقراطّية الشعبية.
ح ـ ـّرر باﳉزائ ـ ـر ﰲ  17صف ـ ـر عـ ـام  1٤٤2اﳌوافـ ـق  ٥أكتوبـر
سنة .2٠2٠

أّول ذي ال ـ ـقـ ـعـ ـدة عـ ـام  1441اﳌوافـ ـق  23ي ـون ـيـو سنـة 2020
واﳌتضمن تعيﲔ أعضاء اﳊكومة ،اﳌعّدل واﳌتّمم،

– وﲟقتضى اﳌ ـ ـرس ـ ـوم التن ـ ـفيذي رقم  455–91اﳌؤّرخ ﰲ

 16جـ ـ ـم ـ ـ ـادى اﻷوﱃ عـ ـ ـام  1412اﳌ ـوافق  23نوفمبر سنة 1991
واﳌتعلق بجرد اﻷمﻼك الوطنية،
– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  54–95اﳌؤّرخ ﰲ 15

رمضان عام  1415اﳌـ ـ ـواف ـ ـق  15فب ـراير سنة  1995الذي يحدد
صﻼحيات وزير اﳌالية،

– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  427–12اﳌؤّرخ ﰲ 2

ص ـ ـفر ع ـ ـام  1434اﳌ ـ ـواف ـ ـق  16ديسم ـبر سنة  2012الذي يحّدد

شروط وكيفيات إدارة وتسيير اﻷمﻼك العمومية واﳋاصة
التابعة للدولة،

وزير الشؤون اﳋارجية

وزير اﳌالية

صبري بوقدوم

أيمن بن عبد الرحمان

عن الوزير اﻷول
وبتفويض منه
اﳌدير العام للوظيفة العمومية واﻹصﻼح اﻹداري
بلقاسم بوشمال

– وﲟقتضى اﳌرسوم الت ـ ـنف ـ ـيذي رق ـ ـم  104–14اﳌؤّرخ ﰲ

 10جـ ـ ـمـ ـ ـادى اﻷوﱃ عـ ـ ـام  1435اﳌ ـ ـوافـ ـ ـق  12م ـ ـارس سنة 2014
واﳌتضمن تنظيم اﻹدارة اﳌركزية لوزارة الداخلية واﳉماعات
اﶈلية ،اﳌعّدل واﳌتّمم،
– وﲟقت ـ ـ ـ ـضى اﳌرس ـ ـوم التنفيذي رقم  193–14اﳌؤّرخ ﰲ

 5رمضان عام  1435اﳌوافق  3يوليو سنة  2014الذي يحدد
صﻼحيات اﳌدير العام للوظيفة العمومية واﻹصﻼح اﻹداري،
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– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  311–16اﳌؤّرخ ﰲ
أّول ربيع اﻷّول عام  1438اﳌوافق أّول ديسمبر سنة 2016
الذي يحدد صﻼحيات وزير اﻷشغال العمومية والنقل،
– وﲟقتضى اﳌرس ـ ـوم الت ـ ـنفيذي رقـ ـم  331–18اﳌؤّرخ ﰲ

 14ربـ ـ ـيـ ـع الث ـ ـانـ ـي ع ـ ـ ـام  1440اﳌوافق  22ديسمبر سنة 2018
الذي يح ـ ـدد صـ ـﻼح ـ ـيات وزيـ ـ ـر الداخ ـ ـ ـلية واﳉـ ـ ـم ـ ـاعات اﶈلية
والتهيئة العمرانية،
– وﲟقتـ ـض ـ ـى اﳌرسـ ـ ـوم التنفيذي رقم  303–19اﳌؤّرخ ﰲ

 13ربـ ـ ـيع اﻷول عام  1441اﳌوافق  10نوفمبر سنة  2019الذي
يح ـ ـدد طب ـ ـيعة اﳌنـ ـ ـدوبية الوطنـ ـ ـية لﻸمن ﰲ الط ـ ـرق ومهامها
وتنظيمها وسيرها ،ﻻ سيما اﳌواد  25و 26و 27و 28منه،
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– شياط مسعود ،رئيس مكتب باﳌديرية العامة للمالية
والوسائل،
– شمام سهام ،رئيسة مكتب باﳌديرية العامة للحريات
العامة والشؤون القانونية،
– بوبكة ﳊسن ،رئيس قسم اﻹدارة العامة باﳌركز الوطني
للوقاية واﻷمن عبر الطرق،
– زوخ هندة ،متصرفة رئيسية باﳌديرية العامة للموارد
البشرية والتكوين والقوانﲔ اﻷساسية.
بعنوان وزارة اﳌالية :
– صابر كمال ،مدير أمﻼك الدولة ﰲ شرق وﻻية اﳉزائر،

يقّررون ما يأتي :

– وارث نعمان ،مدير أمﻼك الدولة ﰲ وسط وﻻية اﳉزائر،

اﳌادة اﻷوﱃ  :تط ـ ـب ـ ـيقا ﻷحك ـ ـام اﳌـ ـ ـادة  26من اﳌـ ـرس ـوم

– تركي الطاهر عبد اﳊكيم ،مفتش قسم للخزينة واﶈاسبة

التن ـ ـ ـفـ ـيذي رقـ ـ ـم  303–19اﳌ ـ ـؤّرخ ﰲ  13ربيع اﻷول عام 1441

اﳌـ ـ ـوافـ ـ ـق  10نوفـ ـ ـمـ ـبر سنة  2019واﳌذكور أعﻼه ،يهدف هذا
القرار إﱃ ﲢديد كيفيات ﲢويل ﳑتلكات وحقوق وواجبات
ومستخدمي كل من اﳌركز الوطني لرخص السياقة واﳌركز
الوطني للوقاية واﻷمن عبر الطرق ،إﱃ اﳌندوبية الوطنية
لﻸمن ﰲ الطرق.
اﳌادة  : 2ي ـ ـ ـؤدي ﲢ ـ ـويل ﳑتـ ـ ـلكات وحقوق وواجبات كل
من اﳌركز الوطني لرخ ـ ـص السـ ـياقة واﳌركز الوطني للوقاية
واﻷمـ ـ ـ ـن ع ـ ـبـ ـ ـر الطـ ـ ـرق إﱃ إعداد ج ـ ـرد كّم ـ ـي ون ـ ـوعـ ـي وتق ـ ـ ـدي ـ ـ ـري
طبقا للقوانﲔ والتنظيمات اﳌعمول بها ،وكذا حصيلة ختامية
حضـ ـ ـوري ـ ـة تت ـ ـض ـ ـمن الوس ـ ـائل ،وتب ـ ـّين اﳌم ـ ـ ـ ـتلكات الواجـ ـ ـب
ﲢويلها والقيمة اﳌرتبطة بها.
اﳌادة  : 3يتم ﲢويل مستخدمي كل من اﳌركز الوطني
لرخص السياقة واﳌركز الوطني للوقاية واﻷمن عبر الطرق
طبقا ﻷحكام اﳌادة ) 25الفقرة  (3من اﳌرسوم التنفيذي رقم
 303–19اﳌـ ـ ـ ـؤّرخ ﰲ  13رب ـ ـي ـ ـع اﻷول ع ـ ـ ـام  1441اﳌ ـ ـواف ـ ـ ـق 10
نوفمبر سنة  2019واﳌذكور أعﻼه.

اﳌادة  : 4تن ـ ـج ـ ـز التـ ـح ـويﻼت اﳌذكورة ﰲ اﳌادتﲔ  2و3
أعـﻼه ،مـ ـن ق ـ ـ ـ ـبل ﳉ ـ ـنة مخ ـ ـتـ ـصة تتـ ـكـ ـ ـون من اﻷع ـ ـضـاء اﻵتي
ذكرهم :
بعنوان وزارة الداخلية واﳉماعات اﶈلية والتهيئة
العمرانية :

والتأمينات،
– بـ ـ ـن يـ ـوس ـ ـف فـ ـ ـوزي ،مـ ـراق ـ ـب م ـ ـ ـاﱄ لدى وزارة الداخلـ ـ ـية
واﳉماعات اﶈلية والتهيئة العمرانية،
– ومديرو الوﻻيات اﳌختصون إقليميا.
بعنوان وزارة النقل :
– لعريبي حسينة ،مديرة فرعية للوسائل العامة،
– يل ـ ـ ـ ـس إبراهـ ـ ـيم ،رئيـ ـ ـس دائرة اﻹدارة العـ ـ ـ ـ ـ ـامة باﳌ ـ ـ ـ ـركز
الوطني لرخص السياقة.
بعنوان اﳌديرية العامة للوظيفة العمومية واﻹصﻼح
اﻹداري :
– عبيب كمال ،نائب مدير للتدقيق واﳌراقبة.
اﳌادة  : 5ينشر هذا القرار ﰲ اﳉريدة الّرسمّية للجمهورّية

اﳉزائرّية الّديمقراطّية الّشعبّية.

حّرر باﳉزائر ﰲ  9صفر عام  1442اﳌوافق  27سبتمبر

سنة .2020

وزير الداخلية واﳉماعات
اﶈلية والتهيئة العمرانية
كمال بلجود
وزير النقل

أيمن بن عبد الرحمان
عن الوزير اﻷّول
وبتفويض منه

– قﻼب دبيح ياسﲔ ،نائب مدير اﻷمﻼك باﳌديرية العامة

اﳌدير العام للوظيفة العمومية

للمالية والوسائل،

واﻹصﻼح اﻹداري

– حنيفي يوسف ،رئيس مكتب باﳌديرية العامة للمالية
والوسائل،

وزير اﳌالية

لزهر هاني

بلقاسم بوشمال
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وزارة التعليم العاﱄ والبحث العلمي
ق ـ ـ ـ ـرار وزاري مشـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـرك م ـ ـ ـ ـؤّرخ ﰲ  ١٩صـ ـفـ ـ ـ ـ ـر عـ ـ ـ ـام ١٤٤2
اﳌـ ـواف ـ ـ ـ ـق  7أكتوبر سنـ ـ ـة  ،2٠2٠يتضمن التنظيم

الداخﲇ ﳌركز البحث ﰲ تهيئة اﻹقليم.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
ن الوزير اﻷول،
إ ّ
ووزير اﳌالية،
ووزير التعليم العاﱄ والبحث العلمي،
– ﲟقتـ ـ ـضى اﳌ ـ ـرس ـ ـوم الرئاسـ ـي رقـ ـم  37٠–19اﳌ ـؤّرخ ﰲ

أول جمادى اﻷوﱃ عام  1٤٤1اﳌوافق  28ديسمبر سنة 2٠19
واﳌتضمن تعيﲔ الوزير اﻷول،
– ﲟقتضى اﳌرس ـ ـوم الرئاس ـ ـي رق ـ ـم  163–2٠اﳌـ ـ ـؤّرخ ﰲ

أول ذي ال ـ ـق ـ ـع ـ ـدة ع ـ ـام  1٤٤1اﳌواف ـ ـق  23ي ـون ـي ـو سن ـة 2٠2٠
واﳌتضمن تعيﲔ أعضاء اﳊكومة ،اﳌعّدل واﳌتّمم،

– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  ٥٤–9٥اﳌؤّرخ ﰲ 1٥

رمضان عام  1٤1٥اﳌوافق  1٥فبراير سنة  199٥الذي يحدد
صﻼحيات وزير اﳌالية،

– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  396–11اﳌؤّرخ ﰲ
 28ذي اﳊجة عام  1٤32اﳌوافق  2٤نوفمبر سنة  2٠11الذي
يحدد القانون اﻷساسي النموذجي للمؤسسة العمومية ذات
الطابع العلمي والتكنولوجي،
– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  77–13اﳌؤّرخ ﰲ 18

ربيع اﻷول عام  1٤3٤اﳌوافق  3٠يناير سنة  2٠13الذي يحدد
صﻼحيات وزير التعليم العاﱄ والبحث العلمي،
– وﲟقتضى اﳌرسـ ـ ـوم التنـ ـفيـ ـ ـذي  193–1٤اﳌ ـ ـ ـ ـ ـ ـؤّرخ ﰲ ٥

رمضان عام  1٤3٥اﳌوافق  3يوليو سنة  2٠1٤الذي يحدد
صﻼحيات اﳌدير العام للوظيفة العمومية واﻹصﻼح اﻹداري،
– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  6٠–19اﳌؤّرخ ﰲ ٤

جمادى الثانية عام  1٤٤٠اﳌوافق  9فبراير سنة  2٠19واﳌتضمن
إنشاء مركز البحث ﰲ تهيئة اﻹقليم،
يق ـّررون ما يأتي :
اﳌادة اﻷوﱃ  :تطـ ـبـ ـ ـ ـي ـ ـقا ﻷح ـ ـك ـ ـام اﳌـ ـادة  1٠من اﳌرسوم
التن ـ ـفيذي رقم  396–11اﳌ ـ ـ ـؤّرخ ﰲ  28ذي اﳊ ـ ـ ـجة ع ـ ـ ـام 1٤32

اﳌوافق  2٤نوفمبر سنة  2٠11الذي يحدد القانون اﻷساسي

الن ـ ـم ـ ـوذج ـ ـي للمـ ـ ـؤس ـ ـسة الع ـ ـم ـ ـومـ ـ ـية ذات الط ـ ـاب ـ ـع العـ ـ ـل ـ ـ ـمي
والتكنولوجي ،يهدف هذا القرار إﱃ ﲢديد التنظيم الداخﲇ
ﳌركز البحث ﰲ تهيئة اﻹقليم ،الذي يدعى ﰲ صلب النص
“اﳌركز”.

 2٤ربيع اﻷول عام  ١٤٤2هـ
 ١٠نوفمبر سنة  2٠2٠م

اﳌادة  : 2ﲢـ ـ ـت سل ـطة اﳌدير الذي يساعده مدير مساعد
وأمـ ـ ـ ـﲔ ع ـ ـام ،ين ـ ـظ ـ ـم اﳌـركز ﰲ أقسام تقنية ومصالح إدارية
وأقسام للبحث ومصالح مشتركة للبحث.
اﳌادة  : ٣تتكون اﻷقسام التقنية ،وعددها اثنان ) ،(2من :
• قسم العﻼقات اﳋارجية وتثمﲔ نتائج البحث،
• قسم متابعة ودعم النشاطات العلمية والتقنية ﰲ مجال
تهيئة اﻹقليم.
اﳌادة  : ٤يكلف قسم العﻼقات اﳋارجية وتثمﲔ نتائج
البحث ،عﲆ اﳋصوص ،ﲟا يأتي :
– ضمان التعاون والتعامل مع اﻹدارات ومؤسسات البحث
العلمي الوطنية والدولية ﰲ مجال اختصاص اﳌركز،
– تثمﲔ وإظهار نتائج البحث العلمي للمركز،
– ضمان ﲢويل النتائج العلمية للمركز،
– ضمان متابعة نتائج بحث اﳌركز وترقيتها ونشرها،
– اﳌشاركة ﰲ بحث مصادر التمويل والدعم التقني عﲆ
اﳌستوى الوطني والدوﱄ،
– تنظيم تظاهرات ولقاءات علمية وإثراء الرصيد الوثائقي
للمركز،
– ضمان متابعة وسير اﳌوقع اﻹلكتروني للمركز وصيانة
الشبكات اﳌعلوماتية.
وينظم ﰲ ثﻼث ) (3مصالح :
• مصلحة العﻼقات اﳋارجية واﻻتصال،
• مصلحة تثمﲔ نتائج البحث العلمي،
• مصلحة التظاهرات العلمية والتوثيق.
اﳌادة  : 5يكلـ ـ ـف ق ـ ـسم مت ـ ـابعة ودع ـ ـم النشـاطات العلمية
والتقنية ﰲ مجال تهيئة اﻹقليم ،عﲆ اﳋصوص ،ﲟا يأتي :
– اقتناء اﻹحصائيات اﻻجتماعية – اﻻقتصادية ﰲ مجال
اختصاص اﳌركز،
– تنظيم خرجات ميدانية بهدف جمع اﳌعطيات اﳌيدانية
واﻹحـ ـ ـ ـصـ ـ ـاءات اﻻجـ ـتـ ـماع ـ ـي ـة – الفـ ـضـ ـ ـائي ـ ـة ،والقـ ـ ـيـ ـ ـام بخـ ـبـ ـ ـرات
اجتماعية – اقتصادية وتقنية بحسب مواضيع بحث اﳌركز،
– اقتناء دعائم عﲆ شكل خرائط وصور جوية وإحصائية
ﰲ مجال اختصاص اﳌركز،

 2٤ربيع اﻷول عام  ١٤٤2هـ
 ١٠نوفمبر سنة  2٠2٠م
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– اقتناء مناهج علمية وبرامج معلوماتية متخصصة ﰲ
معاﳉة وﲢليل اﳌعلومة اﳉغرافية بجميع أشكالها،
– ضمان ﲢديث طرائق التحليل العلمي وتكوين إطارات
اﳌركز ﰲ اﳌيادين العلمية والتقنية اﳋاصة ﲟعاﳉة اﳌعلومة
اﳉغرافية،
– القيام بتحاليل علمية وتقنية )اﳌاء والتربة(،
– صيانة معدات التحليل والنسخ واستكشاف أدوات جديدة
مرتبطة بهذا اﳌجال،
– وضع مجموعة عمليات ضمان اﳉودة ومتابعتها.
وينظم ﰲ ثﻼث ) (3مصالح :
• مصـ ـ ـلح ـ ـ ـة إع ـ ـداد اﻹحص ـ ـ ـائيات اﳉـ ـ ـزئية وسـ ـ ـب ـ ـ ـ ـ ـر اﻵراء
والتحقيقات اﳌيدانية،
• مـ ـصـ ـ ـلحة معـاﳉة اﳌعلومات وإنتاج الوثائق )البيانات
واﳋرائط والصور(،
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تنظم اﳌصالح اﻹدارية ،وعددها ثﻼث ) ،(3ﰲ :
• مصلحة اﳌستخدمﲔ والتكوين،
• مصلحة اﳌيزانية واﶈاسبة،
• مصلحة الوسائل العامة.
اﳌادة  : ٨تتكون أقسام البحث ،وعددها أربعة ) ،(٤من :
• قسم "الوقاية والتخفيف من الكوارث"،
• قسم "إدارة اﳌوارد الطبيعية وحمايتها"،
• قسم "التعمير والتنمية العمرانية"،
• قسم "اﳌناهج واﻻستشراف وطرق التشخيص اﻹقليمي
واﳊضري".
 –١قسم الوق ـ ـايـ ـة والتخ ـ ـفيـ ـ ـ ـ ـف من الكـوارث ،ويكلف
بالقيام بدراسات وأعمال بحث حول :

• مصلحة ضمان اﳉودة والتحاليل العلمية.

– الوقاية من الفيضانات وتسييرها،

اﳌادة  : 6يلحق باﻷمﲔ العام مكتب اﻷمن الداخﲇ.

– الوقاية من الزﻻزل وتسييرها،

اﳌادة  : 7تكلف اﳌصالح اﻹدارية ﲟا يأتي :

– الوقاية من اﻻنهيارات )اﻻنزﻻقات اﻷرضية( ومعاﳉتها،

– إعداد ووضع حيز التنفيذ اﳌ ـ ـخـ ـ ـ ـطط الس ـ ـنوي لتسيير

– الوقاية من حرائق الغابات وتسييرها.

اﳌوارد البشرية،
– ضمان متابعة اﳌسار اﳌهني ﳌستخدمي اﳌركز،
– إعداد ووضع حيز الت ـ ـ ـنفيذ مخط ـ ـطات سنـ ـوية ومتعددة
السنـ ـ ـوات للتكـ ـ ـوين وﲢـ ـسﲔ اﳌستـ ـوى وﲡ ـديد اﳌعلومات
ﳌستخدمي اﳌركز،
– إعداد مشروع ميزانية تسيـ ـ ـير وﲡه ـ ـيز اﳌـركـ ـز ،وكذا
ضمان تنفيذه بعد اﳌصادقة عليه،

 –2قسم إدارة اﳌ ـ ـوارد الطب ـ ـيعية وحـمايتها ،ويكلف
بالقيام بدراسات وأعمال بحث حول :
– تسـ ـ ـي ـ ـير اﳌـ ـوارد الطبـ ـ ـيـ ـعية ورسـ ـم خ ـ ـرائط اﳌسـاحات
اﳌسقية،
– رسم خرائط اﻷنظمة الغابية والسهبية ومتابعتها،
– رصد اﳉفاف واﻻحتباس اﳊراري،

– مسك اﶈاسبة العامة للمركز،

– أثر التعمير عﲆ اﻷراضي الفﻼحية.

– ضمان تخصيص الوسائل لتسيير هياكل اﳌركز،

 –٣قسـ ـم التعـ ـمير والتـ ـ ـنـ ـمية العمرانية ،ويكلف بالقيام

– ضمان تسيير قضايا اﳌنازعات والشؤون القانونية
للمركز،
– ضـ ـ ـم ـ ـان تسـ ـ ـيـ ـ ـير اﻷم ـ ـﻼك اﳌن ـ ـقولة والع ـ ـقاريـ ـة للمـركز
واﶈافظة عليها وصيانتها،
– مسك دفاتر اﳉرد للمركز،
– ضمان حفظ وصيانة أرشيف اﳌركز.

بدراسات وأعمال بحث حول :
– دراسـ ـ ـة الظ ـ ـواهـ ـ ـر الع ـ ـم ـ ـراني ـ ـة والدي ـ ـناميكية اﳊضرية
)اﳌدينة والتراث والسكن(،
– التدخل عﲆ النسيج العمراني اﳌوجود،
– التعمـ ـ ـير والتن ـ ـمية اﳌست ـدامة )دراسة موقع اﻷرض ﰲ
البيئة العمرانية وﲢليل اﳌخاطر ﰲ الوسط العمراني(،
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– اﻻقـ ـت ـ ـ ـصـ ـاد اﳌ ـ ـب ـ ـني عﲆ اﳌعـ ـ ـرف ـ ـة واﳌـ ـ ـديـ ـ ـنة الذكـ ـ ـ ـية

 2٤ربيع اﻷول عام  ١٤٤2هـ
 ١٠نوفمبر سنة  2٠2٠م

)التكنولوجيات اﳊديثة للمعلومات واﻻتـ ـ ـص ـ ـال واﻻقـ ـ ـتصـاد

– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  137–89اﳌؤّرخ ﰲ
 29ذي اﳊجـ ـ ـة عـ ـ ـام  1٤٠9اﳌوافـ ـ ـ ـق أول غشت سن ـ ـ ـة 1989

اﳌبني عﲆ اﳌعرفة(.

واﳌتضمن إنشاء جامعة البليدة  ،1اﳌعّدل واﳌتّمم،

 –٤قس ـ ـم اﳌن ـ ـاه ـ ـج واﻻسـ ـ ـتش ـ ـراف وط ـرق التشخيص

– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  ٥٤–9٥اﳌؤّرخ ﰲ 1٥

اﻹقليمي واﳊضري ،ويكلف بالقيام بدراسات وأعمال بحث

رمضان عام  1٤1٥اﳌوافق  1٥فبراير سنة  199٥الذي يحّدد

حول :

صﻼحيات وزير اﳌالية،

– الطـ ـ ـ ـرق واﳌنـ ـ ـاه ـ ـج اﳉ ـ ـديدة للتشـ ـ ـخيـ ـ ـصات اﻹقلي ـ ـمية

– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  137–98اﳌؤّرخ ﰲ 6

محّرم عام  1٤19اﳌوافق  3مايو سنة  1998واﳌتضمن إنشاء

والعمرانية،
– أعمال السلطات العمومية ﰲ اﻷقاليم،
– تنمية وآفاق اﻷقاليم اﳌستدامة،

الوكالة الوطنية لتثمﲔ نتائج البحث والتنمية التكنولوجية
وتنظيمها وسيرها،

– اﻻبتكار واﻻستشراف للمجمعات العمرانية واﻷقاليم.

– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  279–٠3اﳌؤّرخ ﰲ
 2٤جمادى الثانية عام  1٤2٤اﳌوافق  23غشت سنة 2٠٠3

اﳌادة  : ٩توضع اﳌصلحة اﳌشتركة اﳌنشأة طبقا ﻷحكام

الذي يحّدد مهام اﳉامعة والقواعد اﳋاصة بتنظيمها وسيرها،

اﳌ ـ ـ ـادة  36مـن اﳌرسوم التنفيذي رقم  396–11اﳌؤّرخ ﰲ 28

ذي اﳊ ـ ـج ـ ـة عـ ـ ـام  1٤32اﳌ ـ ـ ـواف ـ ـ ـق  2٤ن ـ ـوف ـ ـمـ ـب ـ ـر س ـ ـ ـ ـ ـنة 2٠11
واﳌ ـ ـ ـذكـ ـ ـور أعـ ـ ـﻼه ،ﲢـت مسؤولية رئيس مصلحة ،وتتكون
من فروع.

اﳌعّدل واﳌتّمم،
– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  293–12اﳌؤّرخ ﰲ 2

رمضان عام  1٤33اﳌوافق  21يوليو سنة  2٠12الذي يحّدد
مهام اﳌص ـ ـ ـالح اﳌشـ ـ ـتركة للب ـ ـحث العل ـ ـمي والت ـ ـكن ـ ـ ـولوجي

اﳌادة  : ١٠ينشر هذا القرار ﰲ اﳉريدة الّرسمّية للجمهورّية

اﳉزائرّية الّديمقراطّية الّشعبّية.

وتنظيمها وسيرها ،ﻻسّيما اﳌادة  12منه،
– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  77–13اﳌؤّرخ ﰲ 18

حّرر باﳉزائر ﰲ  19صفر عام  1٤٤2اﳌوافق  7أكتوبر
سنة .2٠2٠
وزير التعليم العاﱄ
والبحث العلمي

وزير اﳌالية

عبد الباقي بن زيان

أيمن بن عبد الرحمان

عن الوزير اﻷول
وبتفويض منه
اﳌدير العام للوظيفة العمومية واﻹصﻼح اﻹداري
بلقاسم بوشمال

`````````````````````````````````````````````````H
قرار وزاري مشترك مؤّرخ ﰲ  2٠صفر عام  ١٤٤2اﳌوافق
 ٨أكتوبر سنة  ،2٠2٠يتضمن إنشاء مصلحة مشتركة

للبحث تسّمى "اﳊاضنة" لدى جامعة البليدة .١
––––––––––––
ن وزير اﳌالية،
إ ّ
ووزير التعليم العاﱄ والبحث العلمي،
– ﲟقتضى اﳌرسوم الرئاسي رقم  163–2٠اﳌؤّرخ ﰲ
أول ذي ال ـ ـقـ ـعـ ـدة عـ ـام  1٤٤1اﳌوافـ ـق  23ي ـون ـيـو سنـة 2٠2٠
واﳌتضمن تعيﲔ أعضاء اﳊكومة ،اﳌعّدل واﳌتّمم،

ربيع اﻷول عام  1٤3٤اﳌوافق  3٠يناير سنة  2٠13الذي يحّدد
صﻼحيات وزير التعليم العاﱄ والبحث العلمي،
– وبعد اﻻطﻼع عﲆ رأي اللجنة القطاعية الدائمة للبحث

العلمي والتطوير التكنولوجي لوزارة التعليم العاﱄ والبحث
العلمي،
يق ـّرران ما يأتي :
اﳌادة اﻷوﱃ  :تط ـ ـبـ ـيقا ﻷحـ ـكام اﳌـ ـ ـادة  12من اﳌرسوم
التنفيذي رقم  293–12اﳌؤّرخ ﰲ  2رمضان عام  1٤33اﳌوافق

 21يوليو سنة  2٠12واﳌذكور أعﻼه ،تنشأ مصلحة مشتركة
للبحث ﰲ شكل حاضنة لدى جامعة البليدة .1
اﳌادة  : 2ﲢدد اﳌؤسسات التي تعتبر طرفًا بالنسبة
للحاضنة اﳌذكورة ﰲ اﳌادة اﻷوﱃ أعﻼه ،كاﻵتي :
– جامعة البليدة ،1
– الوك ـ ـ ـالـ ـة الوطن ـ ـية لت ـ ـثـ ـمﲔ نتائج البـ ـحث والت ـ ـن ـ ـ ـمية
التكنولوجية،
– الشركاء اﻻجتماعيون – اﻻقتصاديون.
اﳌادة  : ٣تتكون اﳊاضنة من فرعﲔ اثنﲔ ): (2
* فرع هندسة إدارة اﻷعمال ،ويكلف ﲟا يأتي :
– استقبال ومرافقة مشروع ابتكاري ذي صلة مباشرة
بالبحث،

 2٤ربيع اﻷول عام  ١٤٤2هـ
 ١٠نوفمبر سنة  2٠2٠م
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– مساعدة صاحب اﳌشروع عﲆ ﲢقيق فكرته،
– انتقاء وإثبات إمكانية تطبيق الفكرة ﰲ اﳌدى البعيد،
– ت ـق ـدﱘ ال ـدع ـم ﻷصح ـاب اﳌشاري ـع ﰲ م ـج ـال الـتـكـويـن
واﻻستشارة والتمويل مع مرافقتهم إﱃ غاية إنشاء اﳌؤسسة،
– متابعة تطور اﳌؤسسات اﳌنشأة من طرف اﳊاضنة.
* فرع صيانة وأمن التجهيزات العلمية ،ويكلف ﲟا
يأتي :
– صيانة التجهيزات العلمية اﳌوضوعة ﲢت تصرف
اﳊاضنة،
– ضمان أمن اﳌوقع والتجهيزات العلمية.
اﳌادة  : ٤ينشر هذا القرار ﰲ اﳉريدة الّرسمّية للجمهورّية
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– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  279–٠3اﳌؤّرخ ﰲ2٤

جمادى الثانية عام  1٤2٤اﳌـوافـق  23غشـت سنة  2٠٠3الـذي

يحـّدد مـهـام اﳉ ـامعة والقـواعـد اﳋاصـة بتنـظيمـها وسيـرهـا،
اﳌعّدل واﳌتّمم،
– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  293–12اﳌؤّرخ ﰲ 2

رمضان عام  1٤33اﳌوافق  21يوليو سنة  2٠12الذي يحّدد

مهـ ـ ـ ـام اﳌص ـ ـالح اﳌشتـ ـ ـ ـركة للبح ـ ـث الع ـ ـ ـلمي والتكـ ـ ـ ـنولوجي
وتنظيمها وسيرها ،ﻻسّيما اﳌادة  12منه،
– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  77–13اﳌؤّرخ ﰲ 18

ربيع اﻷول عام  1٤3٤اﳌوافق  3٠يناير سنة  2٠13الذي يحّدد
صﻼحيات وزير التعليم العاﱄ والبحث العلمي،
– وبعد اﻻطﻼع عﲆ رأي اللجنة القطاعية الدائمة للبحث

اﳉزائرّية الّديمقراطّية الّشعبّية.

العلمي والتطوير التكنولوجي لوزارة التعليم العاﱄ والبحث

حّرر باﳉزائر ﰲ  2٠صفر عام  1٤٤2اﳌوافق  8أكتوبر
سنة .2٠2٠

العلمي،

وزير اﳌالية

وزير التعليم العاﱄ
والبحث العلمي
عبد الباقي بن زيان

أيمن بن عبد الرحمان

`````````````````````````````````````````````````H
قرار وزاري مشترك مؤّرخ ﰲ  2٠صفر عام  ١٤٤2اﳌوافق
 ٨أكتوبر سنة  ،2٠2٠يتضمن إنشاء مصلحة مشتركة
للبحث تسّمى "اﳊاضنة" لدى جامعة قاﳌة.
––––––––––––

يق ـّرران ما يأتي :
اﳌادة اﻷوﱃ  :تط ـ ـبـ ـيـ ـقا ﻷح ـ ـكام اﳌ ـ ـ ـادة  12من اﳌرسوم
التنفيذي رقم  293–12اﳌؤّرخ ﰲ  2رمضان عام  1٤33اﳌوافق

 21يوليو سنة  2٠12واﳌذكور أعﻼه ،تنشأ مصلحة مشتركة
للبحث ﰲ شكل حاضنة لدى جامعة قاﳌة.
اﳌادة  : 2ﲢدد اﳌؤسسات التي تعتبر طرفًا بالنسبة
للحاضنة اﳌذكورة ﰲ اﳌادة اﻷوﱃ أعﻼه ،كاﻵتي :
– جامعة قاﳌة،
– الوكـ ـ ـ ـال ـ ـ ـة الوطن ـ ـية لتث ـ ـمﲔ نت ـ ـائج الب ـ ـحث والتنمية
التكنولوجية،

ن وزير اﳌالية،
إ ّ

– الشركاء اﻻجتماعيون – اﻻقتصاديون.

ووزير التعليم العاﱄ والبحث العلمي،

اﳌادة  : ٣تتكون اﳊاضنة من فرعﲔ اثنﲔ ): (2

– ﲟقتضى اﳌرسوم الرئاسي رقم  163–2٠اﳌؤّرخ ﰲ
أول ذي ال ـ ـقـ ـعـ ـدة عـ ـام  1٤٤1اﳌوافـ ـق  23ي ـون ـيـو سنـة 2٠2٠
واﳌتضمن تعيﲔ أعضاء اﳊكومة ،اﳌعّدل واﳌتّمم،
– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  ٥٤–9٥اﳌؤّرخ ﰲ 1٥
رمضان عام  1٤1٥اﳌوافق  1٥فبراير سنة  199٥الذي يحّدد
صﻼحيات وزير اﳌالية،
– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  137–98اﳌؤّرخ ﰲ 6
محّرم عام  1٤19اﳌوافق  3مايو سنة  1998واﳌتضمن إنشاء
الوكالة الوطنية لتثمﲔ نتائج البحث والتنمية التكنولوجية
وتنظيمها وسيرها،
– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  273–٠1اﳌؤّرخ ﰲ
 3٠جمادى الثانية عام  1٤22اﳌوافق  18سبتمبر سنة 2٠٠1
واﳌتضمن إنشاء جامعة قاﳌة ،اﳌعّدل واﳌتّمم،

* فرع هندسة إدارة اﻷعمال ،ويكلف ﲟا يأتي :
– استقبال ومرافقة مشروع ابتكاري ذي صلة مباشرة
بالبحث،
– مساعدة صاحب اﳌشروع عﲆ ﲢقيق فكرته،
– انتقاء وإثبات إمكانية تطبيق الفكرة ﰲ اﳌدى البعيد،
– ت ـق ـدﱘ ال ـدع ـم ﻷصح ـاب اﳌشاري ـع ﰲ م ـج ـال الـتـكـويـن
واﻻستشارة والتمويل مع مرافقتهم إﱃ غاية إنشاء اﳌؤسسة،
– متابعة تطور اﳌؤسسات اﳌنشأة من طرف اﳊاضنة.
* فرع صـ ـ ـيانة وأم ـ ـن التـ ـجه ـيزات العلمية ،ويكلف ﲟا
يأتي :
– صيانة التجهيزات العلمية اﳌوضوعة ﲢت تصرف
اﳊاضنة،
– ضمان أمن اﳌوقع والتجهيزات العلمية.
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اﳌادة  : ٤ينشر هذا القرار ﰲ اﳉريدة الّرسمّية للجمهورّية

اﳉزائرّية الّديمقراطّية الّشعبّية.

حّرر باﳉزائر ﰲ  2٠صفر عام  1٤٤2اﳌوافق  8أكتوبر
سنة .2٠2٠
وزير التعليم العاﱄ

وزير اﳌالية

والبحث العلمي
عبد الباقي بن زيان

أيمن بن عبد الرحمان

`````````````````````````````````````````````````H
قرار وزاري مشترك مؤّرخ ﰲ 2٠صفر عام  ١٤٤2اﳌوافق

 ٨أكتوبر سنة  ،2٠2٠يتضمن إنشاء مصلحة مشتركة
للبحث تسّمى "اﳊاضنة" لدى جامعة الوادي.
––––––––––––

ن وزير اﳌالية،
إ ّ
ووزير التعليم العاﱄ والبحث العلمي،
– ﲟقتضى اﳌرسوم الرئاسي رقم  163–2٠اﳌؤّرخ ﰲ
أول ذي ال ـ ـقـ ـعـ ـدة عـ ـام  1٤٤1اﳌوافـ ـق  23ي ـون ـيـو سنـة 2٠2٠
واﳌتضمن تعيﲔ أعضاء اﳊكومة ،اﳌعّدل واﳌتّمم،
– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  ٥٤–9٥اﳌؤّرخ ﰲ 1٥

رمضان عام  1٤1٥اﳌوافق  1٥فبراير سنة  199٥الذي يحّدد
صﻼحيات وزير اﳌالية،

– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  137–98اﳌؤّرخ ﰲ 6

محّرم عام  1٤19اﳌوافق  3مايو سنة  1998واﳌتضمن إنشاء

الوكالة الوطنية لتثمﲔ نتائج البحث والتنمية التكنولوجية
وتنظيمها وسيرها،
– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  279 –٠3اﳌؤّرخ ﰲ

 2٤جمادى الثانية عام  1٤2٤اﳌوافق  23غشت سنة 2٠٠3
الذي يحّدد مهام اﳉامعة والقواعد اﳋاصة بتنظيمها وسيرها،
اﳌعّدل واﳌتّمم،
– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  2٤3–12اﳌؤّرخ ﰲ
 1٤رجب عام  1٤33اﳌوافق  ٤يونيو سنة  2٠12واﳌتضمن
إنشاء جامعة الوادي ،اﳌعّدل واﳌتّمم،
– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  293–12اﳌؤّرخ ﰲ 2

رمضان عام  1٤33اﳌوافق  21يوليو سنة  2٠12الذي يحّدد
مه ـ ـ ـام اﳌصـ ـال ـ ـح اﳌش ـ ـتركة للبحـ ـ ـث العـ ـ ـلمي والتكنولوجي
وتنظيمها وسيرها ،ﻻسّيما اﳌادة  12منه،
– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  77–13اﳌؤّرخ ﰲ 18

ربيع اﻷول عام  1٤3٤اﳌوافق  3٠يناير سنة  2٠13الذي يحّدد
صﻼحيات وزير التعليم العاﱄ والبحث العلمي،

 2٤ربيع اﻷول عام  ١٤٤2هـ
 ١٠نوفمبر سنة  2٠2٠م

– وبعد اﻻطﻼع عﲆ رأي اللجنة القطاعية الدائمة للبحث
العلمي والتطوير التكنولوجي لوزارة التعليم العاﱄ والبحث
العلمي،
يق ـّرران ما يأتي :
اﳌادة اﻷوﱃ  :تطـ ـ ـب ـ ـيقا ﻷح ـ ـ ـكام اﳌـ ـ ـادة  12من اﳌرسوم
التنفيذي رقم  293–12اﳌؤّرخ ﰲ  2رمضان عام  1٤33اﳌوافق

 21يوليو سنة  2٠12واﳌذكور أعﻼه ،تنشأ مصلحة مشتركة
للبحث ﰲ شكل حاضنة لدى جامعة الوادي.
اﳌادة  : 2ﲢدد اﳌؤسسات التي تعتبر طرفًا بالنسبة
للحاضنة اﳌذكورة ﰲ اﳌادة اﻷوﱃ أعﻼه ،كاﻵتي :
– جامعة الوادي،
– الوكـ ـ ـالة الوطـ ـنية لتـ ـثمﲔ نت ـ ـائج البح ـ ـث والت ـ ـن ـ ـمية
التكنولوجية،
– الشركاء اﻻجتماعيون – اﻻقتصاديون.
اﳌادة  : ٣تتكون اﳊاضنة من فرعﲔ اثنﲔ ): (2
* فرع هندسة إدارة اﻷعمال ،و يكلف ﲟا يأتي :
– استقبال ومرافقة مشروع ابتكاري ذي صلة مباشرة
بالبحث،
– مساعدة صاحب اﳌشروع عﲆ ﲢقيق فكرته،
– انتقاء وإثبات إمكانية تطبيق الفكرة ﰲ اﳌدى البعيد،
– ت ـق ـدﱘ ال ـدع ـم ﻷصح ـاب اﳌشاري ـع ﰲ م ـج ـال الـتـكـويـن
واﻻستشارة والتمويل مع مرافقتهم إﱃ غاية إنشاء اﳌؤسسة،
– متابعة تطور اﳌؤسسات اﳌنشأة من طرف اﳊاضنة.
* فرع صيانة وأمن التجهيزات العلمية ،ويكلف ﲟا
يأتي :
– صيانة التجهيزات العلمية اﳌوضوعة ﲢت تصرف
اﳊاضنة،
– ضمان أمن اﳌوقع والتجهيزات العلمية.
اﳌادة  : ٤ينشر هذا القرار ﰲ اﳉريدة الّرسمّية للجمهورّية

اﳉزائرّية الّديمقراطّية الّشعبّية.

حّرر باﳉزائر ﰲ  2٠صفر عام  1٤٤2اﳌوافق  8أكتوبر
سنة .2٠2٠
وزير التعليم العاﱄ

وزير اﳌالية

والبحث العلمي
عبد الباقي بن زيان

أيمن بن عبد الرحمان

 2٤ربيع اﻷول عام  ١٤٤2هـ
 ١٠نوفمبر سنة  2٠2٠م
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قرار وزاري مشترك مؤّرخ ﰲ 2٠صفر عام  ١٤٤2اﳌوافق

 ٨أكتوبر سنة  ،2٠2٠يتضمن إنشاء مصلحة مشتركة

للبحث تسّمى "اﳊاضنة" لدى جامعة اﳌسيلة.
––––––––––––
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– جامعة اﳌسيلة،
– الوك ـ ـ ـال ـ ـة الوطن ـ ـية لتـ ـثم ـ ـﲔ نت ـ ـائج البح ـ ـث والت ـ ـن ـمية
التكنولوجية،

ن وزير اﳌالية،
إ ّ

– الشركاء اﻻجتماعيون – اﻻقتصاديون.

ووزير التعليم العاﱄ والبحث العلمي،

اﳌادة  : ٣تتكون اﳊاضنة من فرعﲔ اثنﲔ ): (2

– ﲟقتضى اﳌرسوم الرئاسي رقم  163–2٠اﳌؤّرخ ﰲ
أول ذي ال ـ ـقـ ـعـ ـدة عـ ـام  1٤٤1اﳌوافـ ـق  23ي ـون ـيـو سنـة 2٠2٠
واﳌتضمن تعيﲔ أعضاء اﳊكومة ،اﳌعّدل واﳌتّمم،

* فرع هندسة إدارة اﻷعمال ،و يكلف ﲟا يأتي :
– استقبال ومرافقة مشروع ابتكاري ذي صلة مباشرة
بالبحث،

– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  ٥٤–9٥اﳌؤّرخ ﰲ
 1٥رمضان عام  1٤1٥اﳌوافق  1٥فبراير سنة  199٥الذي

– مساعدة صاحب اﳌشروع عﲆ ﲢقيق فكرته،

يحّدد صﻼحيات وزير اﳌالية،

– انتقاء وإثبات إمكانية تطبيق الفكرة ﰲ اﳌدى البعيد،

– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  137–98اﳌؤّرخ ﰲ 6

محّرم عام  1٤19اﳌوافق  3مايو سنة  1998واﳌتضمن إنشاء

الوكالة الوطنية لتثمﲔ نتائج البحث والتنمية التكنولوجية
وتنظيمها وسيرها،
– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  27٤–٠1اﳌؤّرخ ﰲ
 3٠جمادى الثانية عام  1٤22اﳌوافق  18سبتمبر سنة 2٠٠1
واﳌتضمن إنشاء جامعة اﳌسيلة ،اﳌعّدل واﳌتّمم،
– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  279–٠3اﳌؤّرخ ﰲ
 2٤جمادى الثانية عام  1٤2٤اﳌوافق  23غشت سنة 2٠٠3
الذي يحّدد مهام اﳉامعة والقواعد اﳋاصة بتنظيمها وسيرها،
اﳌعّدل واﳌتّمم،
– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  293–12اﳌؤّرخ ﰲ 2

رمضان عام  1٤33اﳌوافق  21يوليو سنة  2٠12الذي يحّدد
مه ـ ـ ـام اﳌص ـ ـالح اﳌشـ ـ ـتركة للبحث العلـ ـ ـمي والتـ ـكنـ ـولوجـ ـ ـي
وتنظيمها وسيرها ،ﻻسّيما اﳌادة  12منه،

– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  77–13اﳌؤّرخ ﰲ 18

ربيع اﻷول عام  1٤3٤اﳌوافق  3٠يناير سنة  2٠13الذي يحّدد
صﻼحيات وزير التعليم العاﱄ والبحث العلمي،
– وبعد اﻻطﻼع عﲆ رأي اللجنة القطاعية الدائمة للبحث

العلمي والتطوير التكنولوجي لوزارة التعليم العاﱄ والبحث
العلمي،
يق ـّرران ما يأتي :
اﳌادة اﻷوﱃ  :تطب ـ ـ ـ ـي ـ ـقا ﻷحك ـ ـام اﳌ ـ ـادة  12مـ ـن اﳌ ـ ـرسوم
التنفيذي رقم  293–12اﳌؤّرخ ﰲ  2رمضان عام  1٤33اﳌوافق

– ت ـق ـدﱘ ال ـدع ـم ﻷصح ـاب اﳌشاري ـع ﰲ م ـج ـال الـتـكـويـن
واﻻستشارة والتمويل مع مرافقتهم إﱃ غاية إنشاء اﳌؤسسة،
– متابعة تطور اﳌؤسسات اﳌنشأة من طرف اﳊاضنة.
* فرع صيانة وأمن التجهيزات العلمية ،ويكلف ﲟا
يأتي :
– صيانة التجهيزات العلمية اﳌوضوعة ﲢت تصرف
اﳊاضنة،
– ضمان أمن اﳌوقع والتجهيزات العلمية.
اﳌادة  : ٤ينشر هذا القرار ﰲ اﳉريدة الّرسمّية للجمهورّية

اﳉزائرّية الّديمقراطّية الّشعبّية.

حّرر باﳉزائر ﰲ  2٠صفر عام  1٤٤2اﳌوافق  8أكتوبر
سنة .2٠2٠
وزير اﳌالية

وزير التعليم العاﱄ
والبحث العلمي
عبد الباقي بن زيان

أيمن بن عبد الرحمان

`````````````````````````````````````````````````H
قـ ـ ـرار وزاري مشتـ ـ ـرك مؤّر خ ﰲ  2٠صفـ ـر عـ ـام ١٤٤2
اﳌوافـ ـق  ٨أك ـت ـوبـر سنـة  ،2٠2٠يـ ـتضمـ ـن إنشاء
مصلحة مشتركة للبحث تسّمى " اﳊاضنة" لدى
جامعة عنابة.
––––––––––––
ن وزير اﳌالية،
إ ّ

 21يوليو سنة  2٠12واﳌذكور أعﻼه ،تنشأ مصلحة مشتركة

ووزير التعليم العاﱄ والبحث العلمي،

للبحث ﰲ شكل حاضنة لدى جامعة اﳌسيلة.

– وﲟقتضى اﳌرسوم رقم  21٤–8٤اﳌؤّرخ ﰲ  21ذي القعدة

اﳌادة  : 2ﲢ ـ ـدد اﳌؤس ـ ـسات التي تعت ـ ـبر طـ ـرفًا بالنسبة
للحاضنة اﳌذكورة ﰲ اﳌادة اﻷوﱃ أعﻼه ،كاﻵتي :

عام  1٤٠٤اﳌوافق  18غشت سنة  198٤واﳌتعلق بتنظيم
جامعة عنابة وسيرها ،اﳌعّدل واﳌتّمم،

24

 2٤ربيع اﻷول عام  ١٤٤2هـ
 ١٠نوفمبر سنة  2٠2٠م
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– وﲟقتضى اﳌرسوم الرئاسي رقم  163–2٠اﳌؤّرخ ﰲ
أول ذي ال ـ ـقـ ـعـ ـدة عـ ـام  1٤٤1اﳌوافـ ـق  23ي ـون ـيـو سنـة 2٠2٠
واﳌتضمن تعيﲔ أعضاء اﳊكومة ،اﳌعّدل واﳌتّمم،
– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  ٥٤–9٥اﳌؤّرخ ﰲ 1٥

رمضان عام  1٤1٥اﳌوافق  1٥فبراير سنة  199٥الذي يحّدد
صﻼحيات وزير اﳌالية،

– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  137–98اﳌؤّرخ ﰲ 6

محّرم عام  1٤19اﳌوافق  3مايو سنة  1998واﳌتضمن إنشاء

الوكالة الوطنية لتثمﲔ نتائج البحث والتنمية التكنولوجية
وتنظيمها وسيرها،

– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  279–٠3اﳌؤّرخ ﰲ
 2٤جمادى الثانية عام  1٤2٤اﳌوافق  23غشت سنة 2٠٠3
الذي يحّدد مهام اﳉامعة والقواعد اﳋاصة بتنظيمها وسيرها،
اﳌعّدل واﳌتّمم،
– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  293–12اﳌؤّرخ ﰲ 2

رمضان عام  1٤33اﳌوافق  21يوليو سنة  2٠12الذي يحّدد
مهـ ـ ـام اﳌص ـ ـ ـ ـالح اﳌشـ ـ ـتركة للبـ ـحث العل ـ ـمي والتكن ـ ـ ـولوجي
وتنظيمها وسيرها ،ﻻسّيما اﳌادة  12منه،

– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  77–13اﳌؤّرخ ﰲ 18

ربيع اﻷول عام  1٤3٤اﳌوافق  3٠يناير سنة  2٠13الذي يحّدد
صﻼحيات وزير التعليم العاﱄ والبحث العلمي،
– وبعد اﻻطﻼع عﲆ رأي اللجنة القطاعية الدائمة للبحث

العلمي والتطوير التكنولوجي لوزارة التعليم العاﱄ والبحث
العلمي،
يق ـّرران ما يأتي :
اﳌادة اﻷوﱃ  :تطـ ـ ـب ـ ـيقا ﻷح ـ ـك ـ ـام اﳌـ ـ ـادة  12من اﳌـ ـرسـ ـوم
التنفيذي رقم  293–12اﳌؤّرخ ﰲ  2رمضان عام  1٤33اﳌوافق

 21يوليو سنة  2٠12واﳌذكور أعﻼه ،تنشأ مصلحة مشتركة
للبحث ﰲ شكل حاضنة لدى جامعة عنابة.
اﳌادة  : 2ﲢدد اﳌؤسسات التي تعتبر طرفًا بالنسبة
للحاضنة اﳌذكورة ﰲ اﳌادة اﻷوﱃ أعﻼه ،كاﻵتي :
– جامعة عنابة،
– الوكـ ـ ـال ـ ـة الوطـ ـ ـنـ ـية لتـ ـثم ـ ـﲔ نتـ ـائج الب ـ ـحث والتن ـ ـمـ ـية
التكنولوجية،

– مساعدة صاحب اﳌشروع عﲆ ﲢقيق فكرته،
– انتقاء وإثبات إمكانية تطبيق الفكرة ﰲ اﳌدى البعيد،
– ت ـق ـدﱘ ال ـدع ـم ﻷصح ـاب اﳌشاري ـع ﰲ م ـج ـال الـتـكـويـن
واﻻستشارة والتمويل مع مرافقتهم إﱃ غاية إنشاء اﳌؤسسة،
– متابعة تطور اﳌؤسسات اﳌنشأة من طرف اﳊاضنة.
* فرع صيانة وأمن التجهيزات العلمية ،ويكلف ﲟا
يأتي :
– صيانة التجهيزات العلمية اﳌوضوعة ﲢت تصرف
اﳊاضنة،
– ضمان أمن اﳌوقع والتجهيزات العلمية.
اﳌادة  : ٤ينشر هذا القرار ﰲ اﳉريدة الّرسمّية للجمهورّية
اﳉزائرّية الّديمقراطّية الّشعبّية.
حّرر باﳉزائر ﰲ  2٠صفر عام  1٤٤2اﳌوافق  8أكتوبر
سنة .2٠2٠
وزير التعليم العاﱄ

وزير اﳌالية

والبحث العلمي
عبد الباقي بن زيان

أيمن بن عبد الرحمان

`````````````````````````````````````````````````H
قرار وزاري مشترك مؤّرخ ﰲ  2٠صفر عام  ١٤٤2اﳌوافق
 ٨أكتوبر سنة  ،2٠2٠يتضمن إنشاء مصلحة مشتركة
للبحث تسّمى "اﳊاضنة" لدى جامعة ورقلة.
––––––––––––
إن وزير اﳌالية،
ووزير التعليم العاﱄ والبحث العلمي،
– ﲟقتضى اﳌرسوم الرئاسي رقم  163–2٠اﳌؤّرخ ﰲ
أول ذي ال ـ ـقـ ـعـ ـدة عـ ـام  1٤٤1اﳌوافـ ـق  23ي ـون ـيـو سنـة 2٠2٠
واﳌتضمن تعيﲔ أعضاء اﳊكومة ،اﳌعّدل واﳌتّمم،
– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  ٥٤–9٥اﳌؤّرخ ﰲ 1٥

رمضان عام  1٤1٥اﳌوافق  1٥فبراير سنة  199٥الذي يحّدد
صﻼحيات وزير اﳌالية،

– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  137–98اﳌؤّرخ ﰲ 6

– الشركاء اﻻجتماعيون – اﻻقتصاديون.

محّرم عام  1٤19اﳌوافق  3مايو سنة  1998واﳌتضمن إنشاء

اﳌادة  : ٣تتكون اﳊاضنة من فرعﲔ اثنﲔ ): (2

وتنظيمها وسيرها،

* فرع هندسة إدارة اﻷعمال ،ويكلف ﲟا يأتي :
– استقبال ومرافقة مشروع ابتكاري ذي صلة مباشرة
بالبحث،

الوكالة الوطنية لتثمﲔ نتائج البحث والتنمية التكنولوجية
– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  21٠–٠1اﳌؤّرخ ﰲ 2

ج ـ ـمـ ـادى اﻷوﱃ عـ ـام  1٤22اﳌوافـ ـق  23ي ـول ـيـو سنـة 2٠٠1
واﳌتضمن إنشاء جامعة ورقلة ،اﳌعّدل واﳌتّمم،

 2٤ربيع اﻷول عام  ١٤٤2هـ
 ١٠نوفمبر سنة  2٠2٠م
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– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  279–٠3اﳌؤّرخ ﰲ
 2٤جمادى الثانية عام  1٤2٤اﳌوافق  23غشت سنة 2٠٠3

اﳌادة  : ٤ينشر هذا القرار ﰲ اﳉريدة الّرسمّية للجمهورّية

الذي يحّدد مهام اﳉامعة والقواعد اﳋاصة بتنظيمها وسيرها،

حّرر باﳉزائر ﰲ  2٠صفر عام  1٤٤2اﳌوافق  8أكتوبر
سنة .2٠2٠

اﳌعّدل واﳌتّمم،
– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  293–12اﳌؤّرخ ﰲ 2

رمضان عام  1٤33اﳌوافق  21يوليو سنة  2٠12الذي يحّدد
مهـ ـ ـام اﳌصـ ـالح اﳌشت ـ ـ ـركة للبح ـ ـث العل ـ ـمي والتكنولوجي
وتنظيمها وسيرها ،ﻻسّيما اﳌادة  12منه،

اﳉزائرّية الّديمقراطّية الّشعبّية.

وزير التعليم العاﱄ
والبحث العلمي
عبد الباقي بن زيان

صﻼحيات وزير التعليم العاﱄ والبحث العلمي،
– وبعد اﻻطﻼع عﲆ رأي اللجنة القطاعية الدائمة للبحث
العلمي والتطوير التكنولوجي لوزارة التعليم العاﱄ والبحث
العلمي،

أيمن بن عبد الرحمان

`````````````````````````````````````````````````H

– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  77–13اﳌؤّرخ ﰲ 18

ربيع اﻷول عام  1٤3٤اﳌوافق  3٠يناير سنة  2٠13الذي يحّدد

وزير اﳌالية

قـ ـ ـرار وزاري مشتـ ـ ـرك مؤّر خ ﰲ  2٠صفـ ـر عـ ـام ١٤٤2
اﳌوافـ ـق  ٨أك ـت ـوبـر سنـة  ،2٠2٠يـ ـتضمـ ـن إنشاء
مصلحة مشتركة للبحث تسّمى "اﳊاضنة" لدى
جامعة بومرداس.
––––––––––––

يق ـّرران ما يأتي :

ن وزير اﳌالية،
إ ّ

اﳌادة اﻷوﱃ  :تط ـ ـبـ ـيقا ﻷحـ ـكـ ـام اﳌ ـ ـادة  12مـ ـ ـن اﳌرس ـ ـوم

ووزير التعليم العاﱄ والبحث العلمي،

التنفيذي رقم  293–12اﳌؤّرخ ﰲ  2رمضان عام  1٤33اﳌوافق

 21يوليو سنة  2٠12واﳌذكور أعﻼه ،تنشأ مصلحة مشتركة
للبحث ﰲ شكل حاضنة لدى جامعة ورقلة.
اﳌادة  : 2ﲢدد اﳌؤسسات التي تعتبر طرفًا بالنسبة
للحاضنة اﳌذكورة ﰲ اﳌادة اﻷوﱃ أعﻼه ،كاﻵتي :
– جامعة ورقلة،
– الوك ـ ـالـ ـ ـة الوط ـ ـن ـ ـية لتـ ـثمﲔ نتـ ـائج البح ـ ـث والت ـ ـنـ ـ ـمية
التكنولوجية،
– الشركاء اﻻجتماعيون – اﻻقتصاديون.

– ﲟقتضى اﳌرسوم الرئاسي رقم  163–2٠اﳌؤّرخ ﰲ
أول ذي ال ـ ـقـ ـعـ ـدة عـ ـام  1٤٤1اﳌوافـ ـق  23ي ـون ـيـو سنـة 2٠2٠
واﳌتضمن تعيﲔ أعضاء اﳊكومة ،اﳌعّدل واﳌتّمم،
– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  ٥٤–9٥اﳌؤّرخ ﰲ
 1٥رمضان عام  1٤1٥اﳌوافق  1٥فبراير سنة  199٥الذي
يحّدد صﻼحيات وزير اﳌالية،
– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  137–98اﳌؤّرخ ﰲ
 6مـ ـحـ ـ ـّرم عام  1٤19اﳌـ ـوافـ ـق  3مـ ـ ـايو س ـ ـنة  1998واﳌتـ ـضمن

إن ـ ـشـ ـاء الوك ـ ـالة الوطن ـ ـية لتث ـ ـمﲔ نتـ ـائج الب ـ ـحث والتنمية

اﳌادة  : ٣تتكون اﳊاضنة من فرعﲔ اثنﲔ ): (2

التكنولوجية وتنظيمها وسيرها،

* فرع هندسة إدارة اﻷعمال ،ويكلف ﲟا يأتي :

– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  189–98اﳌؤّرخ ﰲ
 7ص ـ ـفر عـ ـ ـام  1٤19اﳌوافق  2ي ـ ـ ـونـ ـيو س ـ ـنة  1998واﳌ ـ ـتض ـ ـ ـمن

– استقبال ومرافقة مشروع ابتكاري ذي صلة مباشرة
بالبحث،
– مساعدة صاحب اﳌشروع عﲆ ﲢقيق فكرته،

إنشاء جامعة بومرداس ،اﳌعّدل واﳌتّمم،
– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  279–٠3اﳌؤّرخ ﰲ
 2٤جمادى الثانية عام  1٤2٤اﳌوافق  23غشت سنة 2٠٠3

– انتقاء وإثبات إمكانية تطبيق الفكرة ﰲ اﳌدى البعيد،

الذي يحّدد مهام اﳉامعة والقواعد اﳋاصة بتنظيمها وسيرها،

– ت ـق ـدﱘ ال ـدع ـم ﻷصح ـاب اﳌشاري ـع ﰲ م ـج ـال الـتـكـويـن

اﳌعّدل واﳌتّمم،

واﻻستشارة والتمويل مع مرافقتهم إﱃ غاية إنشاء اﳌؤسسة،

– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  293–12اﳌؤّرخ ﰲ
 2رمضان عام  1٤33اﳌوافق  21يوليو سنة  2٠12الذي يحّدد
مهام اﳌ ـ ـص ـ ـالح اﳌش ـ ـتركة للبح ـ ـث الع ـ ـلمي والتـ ـكن ـ ـول ـ ـوج ـ ـ ـي

يأتي :

وتنظيمها وسيرها ،ﻻسّيما اﳌادة  12منه،

– متابعة تطور اﳌؤسسات اﳌنشأة من طرف اﳊاضنة.
* فرع صيانة وأمن التجهيزات العلمية ،ويكلف ﲟا
– صيانة التجهيزات العلمية اﳌوضوعة ﲢت تصرف

– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  77–13اﳌؤّرخ ﰲ
 18ربيع اﻷول عام  1٤3٤اﳌوافق  3٠يناير سنة  2٠13الذي

– ضمان أمن اﳌوقع والتجهيزات العلمية.

يحّدد صﻼحيات وزير التعليم العاﱄ والبحث العلمي،

اﳊاضنة،

 2٤ربيع اﻷول عام  ١٤٤2هـ
 ١٠نوفمبر سنة  2٠2٠م

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد 66
اﳉريدة الرسم ّ

26

– وبعد اﻻطﻼع عﲆ رأي اللجنة القطاعية الدائمة للبحث

قرار وزاري مشترك مؤّرخ ﰲ  2٠صفر عام  ١٤٤2اﳌوافق

العلمي والتطوير التكنولوجي لوزارة التعليم العاﱄ والبحث

 ٨أكتوبر سنة  ،2٠2٠يتضمن إنشاء مصلحة مشتركة

العلمي،

للبحث تسّمى "اﳊاضنة" لدى اﳌدرسة الوطنية
متعددة التقنيات بقسنطينة.

يق ـّرران ما يأتي :

––––––––––––

اﳌادة اﻷوﱃ  :تطبـ ـ ـي ـ ـقا ﻷح ـ ـكام اﳌـ ـادة  12من اﳌرسوم
التنفيذي رقم  293–12اﳌؤّرخ ﰲ  2رمضان عام  1٤33اﳌوافق

 21يوليو سنة  2٠12واﳌذكور أعﻼه ،تنشأ مصلحة مشتركة
للبحث ﰲ شكل حاضنة لدى جامعة بومرداس.
اﳌادة  : 2ﲢـ ـ ـدد اﳌؤس ـ ـسات التي تعتبر طرفًا بالنسبة
للحاضنة اﳌذكورة ﰲ اﳌادة اﻷوﱃ أعﻼه ،كاﻵتي :
– جامعة بومرداس،
– الوك ـ ـ ـالـ ـة الوط ـ ـنـ ـية لتثـ ـمﲔ نت ـ ـائج البحـ ـث والتـ ـنـ ـمـ ـية
التكنولوجية،

اﳌادة  : ٣تتكون اﳊاضنة من فرعﲔ اثنﲔ ): (2
* فرع هندسة إدارة اﻷعمال ،ويكلف ﲟا يأتي :
– استقبال ومرافقة مشروع ابتكاري ذي صلة مباشرة
بالبحث،
– مساعدة صاحب اﳌشروع عﲆ ﲢقيق فكرته،
– انتقاء وإثبات إمكانية تطبيق الفكرة ﰲ اﳌدى البعيد،
– تق ـ ـ ـ ـدﱘ الدع ـ ـ ـ ـم ﻷصـ ـح ـ ـاب اﳌشـ ـ ـاريع ﰲ مجـ ـ ـال التكوين
واﻻستشارة والتمويل مع مرافقتهم إﱃ غاية إنشاء اﳌؤسسة،
– متابعة تطور اﳌؤسسات اﳌنشأة من طرف اﳊاضنة.
* فرع صيانة وأمن التجهيزات العلمية ،ويكلف ﲟا
يأتي :

– ﲟقتضى اﳌرسوم الرئاسي رقم  163–2٠اﳌؤّرخ ﰲ
أول ذي ال ـ ـقـ ـعـ ـدة عـ ـام  1٤٤1اﳌوافـ ـق  23ي ـون ـيـو سنـة 2٠2٠
واﳌتضمن تعيﲔ أعضاء اﳊكومة ،اﳌعّدل واﳌتّمم،
– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  ٥٤–9٥اﳌؤّرخ ﰲ 1٥
رمضان عام  1٤1٥اﳌوافق  1٥فبراير سنة  199٥الذي يحّدد

– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  137–98اﳌؤّرخ ﰲ 6
محّرم عام  1٤19اﳌوافق  3مايو سنة  1998واﳌتضمن إنشاء
الوكالة الوطنية لتثمﲔ نتائج البحث والتنمية التكنولوجية
وتنظيمها وسيرها،
– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  ٤٠٠–11اﳌؤّرخ ﰲ 3
محّرم عام  1٤33اﳌوافق  28نوفمبر سنة  2٠11واﳌتضمن
إنشاء مدرسة وطنية متعددة التقنيات بقسنطينة،
– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  293–12اﳌؤّرخ ﰲ 2
رمضان عام  1٤33اﳌوافق  21يوليو سنة  2٠12الذي يحّدد
مهام اﳌص ـ ـالح اﳌ ـ ـش ـ ـتركة للبحـ ـث العلـ ـمي والتكن ـ ـولوجـ ـ ـي
وتنظيمها وسيرها ،ﻻسّيما اﳌادة  12منه،
– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  77–13اﳌؤّرخ ﰲ 18
ربيع اﻷول عام  1٤3٤اﳌوافق  3٠يناير سنة  2٠13الذي يحّدد

– صيانة التجهيزات العلمية اﳌوضوعة ﲢت تصرف
اﳊاضنة،

صﻼحيات وزير التعليم العاﱄ والبحث العلمي،
– وﲟقتضى اﳌ ـرس ـوم الت ـن ـفـي ـذي رقم  176–16اﳌـؤّرخ ﰲ

– ضمان أمن اﳌوقع والتجهيزات العلمية.
اﳌادة  : ٤ينشر هذا القرار ﰲ اﳉريدة الّرسمّية للجمهورّية

اﳉزائرّية الّديمقراطّية الّشعبّية.

حّرر باﳉزائر ﰲ  2٠صفر عام  1٤٤2اﳌوافق  8أكتوبر
سنة .2٠2٠
وزير اﳌالية

والبحث العلمي
عبد الباقي بن زيان

ووزير التعليم العاﱄ والبحث العلمي،

صﻼحيات وزير اﳌالية،

– الشركاء اﻻجتماعيون – اﻻقتصاديون.

وزير التعليم العاﱄ

ن وزير اﳌالية،
إ ّ

 9رم ـض ـان عـام  1٤37اﳌـوافق  1٤يـونـي ـو سـنة  2٠16الذي
يـحـدد ال ـقـانـون اﻷساسي النموذجي للمدرسة العليا،
– وبعد اﻻطﻼع عﲆ رأي اللجنة القطاعية الدائمة للبحث
العلمي والتطوير التكنولوجي لوزارة التعليم العاﱄ والبحث
العلمي،
يق ـّرران ما يأتي :
اﳌادة اﻷوﱃ  :تطبيقا ﻷحكام اﳌادة  12من اﳌرسوم

أيمن بن عبد الرحمان

التنفيذي رقم  293–12اﳌؤّرخ ﰲ  2رمضان عام  1٤33اﳌوافق

 2٤ربيع اﻷول عام  ١٤٤2هـ
 ١٠نوفمبر سنة  2٠2٠م
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للبحث ﰲ شكل حاضنة لدى اﳌدرسة الوطنية اﳌتعددة
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– ت ـق ـدﱘ ال ـدع ـم ﻷصح ـاب اﳌشاري ـع ﰲ م ـج ـال الـتـكـويـن
واﻻستشارة والتمويل مع مرافقتهم إﱃ غاية إنشاء اﳌؤسسة،

التقنيات بقسنطينة.
– متابعة تطور اﳌؤسسات اﳌنشأة من طرف اﳊاضنة.
اﳌادة  : 2ﲢ ـ ـدد اﳌؤس ـ ـسات التي تعتبر طرفًا بالنسبة
للحاضنة اﳌذكورة ﰲ اﳌادة اﻷوﱃ أعﻼه ،كاﻵتي :
– اﳌدرسة الوطنية اﳌتعددة التقنيات بقسنطينة،
– الوكـ ـ ـال ـ ـة الوط ـ ـني ـ ـة لتثـ ـم ـ ـﲔ نت ـ ـائج البحـ ـ ـث والتنمية
التكنولوجية،

* فرع صيانة وأمن التجهيزات العلمية ،ويكلف ﲟا
يأتي :
– صيانة التجهيزات العلمية اﳌوضوعة ﲢت تصرف
اﳊاضنة،

– الشركاء اﻻجتماعيون – اﻻقتصاديون.
اﳌادة  : ٣تتكون اﳊاضنة من فرعﲔ اثنﲔ ): (2
* فرع هندسة إدارة اﻷعمال ،ويكلف ﲟا يأتي :
– استقبال ومرافقة مشروع ابتكاري ذي صلة مباشرة
بالبحث،

– ضمان أمن اﳌوقع والتجهيزات العلمية.
اﳌادة  : ٤ينشر هذا القرار ﰲ اﳉريدة الّرسمّية للجمهورّية
اﳉزائرّية الّديمقراطّية الّشعبّية.
حّرر باﳉزائر ﰲ  2٠صفر عام  1٤٤2اﳌوافق  8أكتوبر
سنة .2٠2٠

– مساعدة صاحب اﳌشروع عﲆ ﲢقيق فكرته،
– انتقاء وإثبات إمكانية تطبيق الفكرة ﰲ اﳌدى البعيد،

وزير التعليم العاﱄ

وزير اﳌالية

والبحث العلمي
عبد الباقي بن زيان

اﳌطبعة الرسمﹽية  -حي البساتﲔ ،بئر مراد رايس ،ص .ب  - ٣٧٦ -اﳉزائر  -محطة

أيمن بن عبد الرحمان

