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اHـادةاHـادة  38 : : تـمـسك مـحــاسـبـة الـديـوان طــبـقـا لـقـواعـد
احملاسبة العمومية.

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

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

والتنظيمية اHعمول بها.

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

اHكلف بالثقافة والوزير اHكلف باHالية.

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

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

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

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

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

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

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
qإن الوزير األول

- بـنـاء عـلى تـقـريـر وزيـر الــتـعـلـيم الـعـالي والـبـحث
qالعلمي

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

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

qادة 20 مكرر منهHال سيما ا qتمـمHـعدل واHا

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

qتممHعدل واHا qالقانون التوجيهي للتعليم العالي

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

qأعضاء احلكومة Wتضمن تعيH2010 وا

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

qتممHعدل واHا qسيرها وتنظيمها

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

qللبحث العلمي والتطوير التكنولوجي

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

qتممHعدل واHا qبتنظيمها وسيرها

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

qوسيره

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

qاخلاصة بتنظيمها وسيرها

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

qالعمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي

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

qهنيHذات الطابع العلمي والثقافي وا

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

qوسيرها

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

الفصل األولالفصل األول
أحكام عامةأحكام عامة

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

وسيرها.

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

بحث محددة ومصادق عليها.

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

qأرضية تقنية للتحليل الفيزيوكيميائي -
qكثفHأرضية تقنية للحساب ا -

qوحدة جهوية للتوثيق -
qأرضية تقنية طبية -

qوادHمركز لتوصيف ا -
qأرضية تقنية لتطوير البرمجيات -

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

وجتديد اHعارف.

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

كما تساهم في حتسW اHعدات والتقنيات التحليلية.

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

مـــتـــخـــصـــصـــة من شـــأنــــهـــا تـــســـيـــيـــر كـــمـــيـــات كـــبـــيـــرة من
اHعلومات الرقمية.

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

اخلط وتطوير اHعدات التعليمية والتعميم العلمي.

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

للتربص في شتى االختصاصات.

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

بإجراء توصيف مواد البحث من أجل تصديقها.

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

مستعمل كل جهاز إعالم آلي.

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

مع مرافقتهم إلى غاية إنشاء اHؤسسة.

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

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

التنظيمي للمصالح اHشتركة وكذا اHؤسسات اHعنية.

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

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

qاالقتصادي
- تــوفــر مــوارد بــشــريــة ذات عالقــة و/ أو بــاإلمــكـان

qتوفيرها
- تـــوفـــر الـــهـــيـــاكل الـــقـــاعـــديـــة اHالئـــمـــة الســـتـــعـــمـــال

qالتجهيزات
- الوسائل اHادية واHالية اHوجودة.
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الفصل الثانيالفصل الثاني
اHهاماHهام

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

اHعنية.

الفصل الثالثالفصل الثالث
التنظيم والسيرالتنظيم والسير

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

وبهــذه الصفــةq يكلف على اخلصــوصq �ا يأتي :

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

- تــنـــفـــيـــذ اHـــيـــزانــيـــة الـــتي صـــادق عـــلـــيـــهـــا مــجـــلس
qاإلدارة

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

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

العلمي أو  الوزير اHعني.

تنظم اHصالح اHشتركة للبحث في شكل فروع.

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

اHبرمجة حيز التنفيذ.

وبهذه الصفةq يقوم �ا يأتي :

- إعـداد اجلــدول الـتـقــديـري Hـوارد ونــفـقــات اHـصـالح
qشتركة للبحثHا

- الــسـهـر عـلى تـســيـيـر جتـهـيــزات ومـعـدات اHـصـالح
qشتركة للبحث وصيانتهاHا

qؤسساتHضمان متابعة العالقات مع ا -

qالعمل على إيجاد شراكات جديدة -

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

- اقـــتــــراح كل عـــقــــد أو اتـــفــــاقـــيــــة يـــتـــعــــلق بــــنـــشـــاط
qشتركة للبحثHصالح اHا

- إعـــداد احلـــصــيـــلــة الـــســـنــويـــة لــنـــشــاطـــات اHـــصــالح
اHشتركة للبحث.

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

qعنيةHؤسسات اHمسؤولي ا -

qشتركة للبحثHصلحة اHرئيس ا -

qثل عن القطاع االجتماعي واالقتصادي¡ -

- شــخـصــيــة عـلــمــيـةq كــفــاءاتـهــا مــتـصــلــة بـنــشــاطـات
اHصالح اHشتركة للبحث.

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

qضبط البرنامج السنوي للنشاط -

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

- ضـبط كيفيـات مساهـمة كل مؤسسـة في نشاطات
qشتركة للبحثHصالح اHا

- اقــتــراح اقــتـــنــاء الــتــجــهــيــزات الــضــروريــة حلــسن
qشتركة للبحثHصالح اHسير ا

qحتديد مخطط االتصال واإلعالم -

- حتــــديـــد ســــبل ووســــائل الــــتـــعــــاون والـــشــــراكـــة مع
القطاع االجتماعي واالقتصادي.

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

اHعنية لعهدة مدتها خمس (5) سنوات.

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

أعضائه.
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قرارات3 مقرقرارات3 مقرّرات3 آراءرات3 آراء
وزارة ا9اليةوزارة ا9الية

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

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

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

اHالية.اHالية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

qالعام للحكومة Wإن األم

qاليةHووزير ا

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

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

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

qاليةH1995  الذي يحدد صالحيات وزير ا

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

2003  الـــذي يــــحـــدد صـالحـــيـــات اHــــديـــر الـــعــــام لـــلـــوظــــيـــفـــة

qالعمومية

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

qاليةHا

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

qالعام للحكومة Wاألم Wتعي

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

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

qاليةHركزية في وزارة اHأو اخلدمات بعنوان اإلدارة ا

يقريقرّران ما يأتي :ران ما يأتي :

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

اHوافق 25 مايو سنة 2009 واHذكور أعالهq كما يأتي :

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

اHاليةq حسب اجلدول اآلتي :

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

اإلحلاق للمداولة.

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

بنشاط اHصالح اHشتركة للبحث.

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

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

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

أحمد أويحيىأحمد أويحيى


