
العدد العدد 14
السالسّنة التاسعة واألربعوننة التاسعة واألربعون

االشتراكاالشتراك
سنويسنويّ

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

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

اجلزائر
تونس
اHغرب
ليبيا

موريطانيا

بلدان خارج دول
اHغرب العربي

سنـةسنـة

1070,00 د.ج د.ج

2140,00 د.ج د.ج

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

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

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

سنـةسنـة

2675,00 د.ج د.ج

5350,00 د.ج د.ج

تزاد عليها
نفقات اإلرسال

األربعاء األربعاء 14  ربيع الثاني عام  ربيع الثاني عام 1433 هـ هـ
اHوافق اHوافق 7 مارس سنة  مارس سنة 2012 م

اإلدارة والتّحرير
األمانة العاماألمانة العامّة للحكومةة للحكومة

WWW.JORADP.DZ

الطّبع واالشتراك
اHطبعة الراHطبعة الرّسميسمّية

حي البساتqW بئر مراد رايسq ص.ب 376 - اجلزائر - محطة
الهاتف :.021.54.35.06. إلى 09 

021.65.64.63

الفاكس.021.54.35.12.
ح.ج.ب .50-3200  اجلزائر

Télex.:.65.180.IMPOF.DZ
060.300.0007.68.KG بنك الفالحة والتّنمية الرّيفيّة
حساب العملة األجنبيّة للمشتركW خارج الوطن
بنك الفالحة والتّنمية الرّيفيّة 060.320.0600.12
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qكلف بالفالحةHثل الوزير ا� -
qوارد الصيديةHكلف بالصيد واHثل الوزير ا� -

- �ثل الوزير اHكلف باالستشراف واإلحصائيات.

اHاداHادّة ة 6 :  :  ينشر هـذا اHرسوم في اجلريـدة الرّسمـيّة
للجمـهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حرّر بـاجلـزائر في 8 ربيع الـثـاني عام 1433 اHوافق
أوّل مارس سنة 2012.

أحمد أويحيىأحمد أويحيى
ـــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــ

مــرسـوم تـنــفـيـذي رقـم مــرسـوم تـنــفـيـذي رقـم 12- - 98 مـؤرخ في  مـؤرخ في 8 ربــيع الـثـاني ربــيع الـثـاني
1433 اHــوافق أو اHــوافق أوّل مــارس ســنــة ل مــارس ســنــة q q2012 يــتــضــمنيــتــضــمن عـام عـام 

إنشاء اHركز التقني إنشاء اHركز التقني للصناعات الغذائية.للصناعات الغذائية.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

qإنّ الوزير األول
- بــنــاء عــلـى تــقــريــر وزيــر الــصـــنــاعــة واHــؤســســات

qتوسطة وترقية االستثمارHالصغيرة وا
- وبـنـاء على الـدسـتـورq السيّـمـا اHـادتان 85-3 و125

q(الفقرة 2) منه
- و�ـــــــــقـــــــــتـــــــــضـى األمـــــــــر رقم 75-59 اHـــــــــؤرخ في 20
رمــــضــــان عــــام 1395 اHــــوافق 26 ســــبــــتــــمــــبــــر  ســــنـــة 1975

qتمّمHعدّل واHا qتضمن  القانون التجاريHوا
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 88-01 اHــــؤرخ في 22
جـــمـــادى األولى عـــام 1408 اHــوافق 12 يـــنـــايـــر  ســـنـــة 1988
واHــتـضـمن الــقـانـون الـتـوجــيـهي لـلــمـؤسـسـات الــعـمـومـيـة

qاالقتصادية
- و�ــقــتــضى األمــر رقم 95-20 اHــؤرخ في 19 صــفــر
عام 1416 اHوافق 17 يولـيو  سنة 1995  واHتـعلق  �جلس

qتمّمHعدّل واHا qاحملاسبة
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 01-18 اHــــؤرخ في 27
رمــــضـــــان عــــام 1422 اHـــــوافق 12 ديــــســـــمـــــبــــر  ســـــنــــة 2001
واHـــتــضـــمن  الـــقــانـــون الــتـــوجــيـــهي لــتـــرقــيـــة اHــؤســـســات

qتوسطةHالصغيرة وا
- و�ـقــتـضـى الـقــانـون رقم 07-11 اHـؤرخ في 15 ذي
الـــــقـــــعـــــدة عـــــام 1428 اHـــــوافق 25 نـــــوفـــــمـــــبـــــر  ســـــنـــــة 2007

qاليHتضمن النظام احملاسبي اHوا
- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسي رقم 99-240 اHـؤرخ
في 17 رجب عـــام 1420 اHــوافــق 27 أكــتـــوبــر ســـنـــة 1999
واHــتـعــلق بــالـتــعــيـW فـي الـوظــائف اHــدنـيــة والــعـســكــريـة

qللدولة

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 98-11 اHــــؤرخ في 29
ربـــــيع الـــــثــــانـي عــــام 1419 اHـــــوافق 22 غــــشـت ســــنــــة 1998
واHتـضمن القـانون التـوجيهي والـبرنامج اخلـماسي حول
q2002-1998 الــبــحث الــعـــلــمي والــتــطــويـــر الــتــكــنــولــوجي

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

qتممHعدّل واHا qالقانون التوجيهي للتعليم العالي
- و�ــــقــــتــــضـى اHــــرســــــوم الــــرئــــــاسي رقم 10 - 149
اHــــــؤرخ في 14  جـــمــــادى الـــثـــانـــيـــة عــــام 1431 اHــــوافق 28
 qأعـضاء احلكومـة Wـتـضـمن تعـيHمــايو سنــة 2010 وا

- و�ــــقــــتــــضى اHـــــرســــوم الــــتــــنــــفــــيــــذي رقم 11- 398
اHــؤرخ في 28 ذي احلـــجـــة عــام 1432 اHــوافق 24 نـــوفـــمـــبــر
سنة 2011 الذي يـحدد مهـام الوكالـة اHوضوعـاتية لـلبحث

qوتنظيمها وسيرها
qوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم  ما يأتي :يرسم  ما يأتي :

اHـــــاداHـــــادّة ة األولى :األولى :  يـــــهــــدف هـــــذا اHـــــرســـــوم إلـى إنـــــشــــاء
qوضوعـاتية لـلبحث في عـلوم الطـبيعـة واحلياةHالوكالـة ا

وتدعى في صلب النص "الوكالة".

اHاداHادّة ة 2 :  :  تخـضع الوكـالة ألحكـام اHرسـوم التنـفيذي
رقم 11- 398 اHــؤرخ في 28 ذي احلـــجـــة عــام 1432 اHــوافق
24 نـــوفــــمـــبــــر ســـنـــة 2011 واHــــذكـــور أعـالهq وألحـــكــــام هـــذا

اHرسوم.

اHاداHادّة ة 3 : : يحدد مقر الوكالة ببجاية.
و�ـكن نـقـله إلى أي مـكـان آخـر من الـتـراب الوطـني
�ــرســـوم يـــتـــخــذ بـــنـــاء عـــلى تـــقــريـــر من الـــوزيـــر اHــكـــلف

بالبحث العلمي.

اHـــــاداHـــــادّة ة 4 :  : في إطــــــار اHـــــهـــــام احملــــــددة في اHـــــادة 4 من
اHـرسوم الـتـنفـيذي رقم 11- 398 اHؤرخ في 28 ذي احلـجة
qـذكور أعالهHـوافق 24  نـوفـمبـر سـنة 2011 واHعـام 1432 ا
تـكـلف الـوكـالـة بــتـنـسـيق ومـتـابـعــة نـشـاطـات الـبـحث في

علوم الطبيعة واحلياة.

اHــاداHــادّة ة 5 : : زيـــادة عـــلى األعـــضـــاء احملـــددين فـي اHــادة 8
من اHـــرســـوم الــتـــنـــفـــيــذي رقم 11- 398 اHــؤرخ في 28 ذي
احلـجـة عام 1432 اHـوافق 24 نـوفـمـبـر سـنة 2011 واHـذكور

أعالهq يتكون مجلس توجيه الوكالة من :
qكلف بالبيئةHثل الوزير ا� -
qكلف بالصحةHثل الوزير ا� -
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- يــــســــاعـــــد اHــــؤســــســـــات لــــتــــحــــديـث طــــرق اإلنــــتــــاج
qوللتطور التكنولوجي

- يــتـولى نــشـاطـات الــتـشـخــيص والـتــصـمـيم ووضع
qؤسساتHنظم تسيير اجلودة في ا

- يـسـاعــد ويـرافق اHـؤسـســات في تـسـيــيـر مـشـاريع
qاألداء Wالتنمية واالبتكار وحتس

qنشآت النموذجيةHيطور النماذج وا -
- يــقــوم بــإعـداد بــرامج الــتــكــوين اHــتـخــصــصــة �ـهن

الفرع وتنشيطها.

4 : : يــــــؤهل اHــــــركــــــز فـي إطــــــار مـــــهــــــامـه ووفق اHـــــاداHـــــادّة  
الشروط اHنصوص عليها في هذا اHرسوم Hا يأتي :

- إبــــرام كـل صـــــفــــقـــــة أو اتـــــفـــــاق وكل اتـــــفـــــاقــــيـــــة مع
qماثلةHالهيئات الوطنية واألجنبية ا

qشاركة في أسهم مؤسسات أخرىHا -
- الـقــيــام بـكـل عــمــلــيــة مـالـــيــة وجتـاريــة وصــنـاعــيـة
مـنــقــولـة أو عــقــاريـة ذات صــلــة �ـجــال نــشـاطـه والـتي من

qشأنها تشجـيع تطـوره
- تـنـظـيم اHـلتـقـيـات والـتـظـاهـرات اHـرتـبـطـة �ـجال
qسواء في اجلزائر أو في اخلارج qشـاركة فيهـاHنشاطه وا

qعمول بهHطبقا للتنظيم ا
- اHشاركة في شبـكات تبادل اHعلومات والتجارب
مع الـهـيئـات واخملـابـر ومراكـز الـبـحـوث وخدمـات تـطـوير

اHؤسسات.

اHــاداHــادّة  5 : : يـــســتــفــيــد اHــركــز مـن إعــانــة مــالــيــة طــبــقــا
لــدفــتـر شــروط تــبــعــات اخلــدمــة الــعــمــومــيــة اHــلـحـق بــهـذا

اHرسوم.

الفصلالفصل الثاني الثاني
التنظيم والسيرالتنظيم والسير

اHـاداHـادّة  6 : : يـديـر اHـركــز مـجـلس إدارة ويـســيـره مـديـر
عام.

القسمالقسم األول األول
مجلس اإلدارةمجلس اإلدارة

اHاداHادّة 7 : : يتشكل مجلس إدارة اHركز من : 
qرئيسا qكلف بالصناعةHثل عن الوزير ا� -

qاليةHكلف باHثل عن الوزير ا� -
qكلف بالفالحةHثل عن الوزير ا� -

- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسي رقم 10-149 اHـؤرخ
في 14 جـمــادى الـثـانــيـة عـام 1431 اHـوافق 28 مــايــو ســنـة

qأعـضـاء احلكومة W2010 والــمـتضـمن تعــي

- و�ـقتـضى اHرسـوم الـتنـفـيذي رقم 11-16 اHؤرخ
في 20 صـفر عام 1432 اHوافق 25 ينـاير  سـنـة 2011 الذي
يــحـدد صالحـيـات وزيـر الـصـنــاعـة واHـؤسـسـات الـصـغـيـرة

qتوسطة وترقية االستثمارHوا

- و�ـقتـضى اHرسـوم الـتنـفـيذي رقم 11-32 اHؤرخ
في 22 صـــفـــر عـــام 1432 اHــوافــق 27 يـــنـــايـــر  ســـنــــة 2011

qمحافظي  احلسابات Wتعلق بتعيHوا

qوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم  ما يأتي :يرسم  ما يأتي :

الفصل األولالفصل األول
التسمية - اHقر - اHهامالتسمية - اHقر - اHهام

اHــاداHــادّة ة األولى :األولى : يـــنـــشـــأ مـــركـــز تـــقـــنـي حتت تـــســـمـــيـــة
"اHـركــز الـتـقـني لـلـصـنـاعــات الـغـذائـيـة" ويـدعى في صـلب

النص "اHركز".
اHــــركــــز مـــــؤســــســــة عــــمـــــومــــيــــة ذات طــــابـع صــــنــــاعي
وجتـاريq يـتمـتع بـالشـخـصيـة اHـعنـوية واالسـتـقالل اHالي
وتــســـري عــلــيه الـــقــواعــد اإلداريـــة في عالقــاتـه مع الــدولــة

ويعد تاجرا في عالقاته مع الغير.

اHـاداHـادّة ة 2 : : يـوضع اHـركـز حتت وصـايـة الـوزيـر اHـكلف
بـالـصـنـاعـة. ويـحـدد مـقـره �ـدينـة بـومـرداسq و�ـكن نـقـله
حـــسب األشـــكـــال نــفـــســهـــا إلى أي مـــكــان آخـــر من الـــتــراب

الوطني. 

اHـاداHـادّة ة   3 : :  تـتـمـثل مـهـام اHـركـز في تـوفـيـر اخلـدمـات
الـتـقـنـيـة لـفـائـدة اHؤسـسـات الـعـامـلـة في فـرع الـصـنـاعات
الـغــذائــيـة واHـســاهــمـة في حتـسـW مـسـتـواهـا الـتـنـافـسي
وال سـيــمـا بــدعم ســيـاســات الـتــأهـيـل واالبـتــكـار والــبــحث

والتـنمية التـي تبادر بها السلطات العمومية.

وبهذه الصفةq يؤدي اHركز اHهام اآلتية :

- يـــــــقــــــــوم بـــــــإجنـــــــاز الـــــــدراســــــــات واالســـــــتـــــــشـــــــارات
qأدائها Wللمؤسسات لتحس

- يـطـور عرض خـدمـات اخملابـر. وال سـيمـا في مـجال
التحاليل والتـجارب وذلك لتلبية احـتياجات النشاطات
الـصـنـاعـيـة لـلـفـرع واHـؤسـسـات اHـكـلـفـة �ـراقـبـة اHـطـابـقـة

qتعلقة بالفرعHالتقنية للمنتجات ا
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11 : : حتـــــــــرر مـــــــــداوالت مـــــــــجـــــــــلـس اإلدارة في اHــــــــاداHــــــــادّة  
محاضر وتدون في سجل خاص مرقم ومؤشر عليه.

يـــوقـع أعـــضـــاء مـــجـــلـس اإلدارة مـــحـــاضـــر اHـــداوالت.
وتـعــرض اHـداوالت اHــتـعــلـقــة بـاHــطـات 2 و9 و12 اHـذكـورة
فـي اHـــادة 12 أدنــــاه عـــــلى الــــوزيــــر اHـــــكــــلف بـــــالــــصــــنــــاعــــة
لـلمصـادقة علـيها في أجل ثـمانية (8) أيام وتـصـبح نافـذة

بعـد خـمسـة عشـر (15) يـوما من تبليغها.

اHاداHادّة 12 : : يتداول مجلس اإلدارة في :

qصادقة عليهHإعداد النظام الداخلي وا -

qيزانيةHمشروع ا -

qركزHمخططات وبرامج نشاطات ا -

qحصيلة النشاطات السنوية -

qقبول الهبات والوصايا وتخصيصها -

- االتفاقية اجلماعية.

qمستواهم Wوحتس WستخدمHمخطط تكوين ا -

qاقتراحات تعديل تسعيرات اخلدمات -

- البرامج السنـوية واHتعددة السـنوات لالستثمار
qنشآتHوجتديد التجهيزات وا

qشاركة في أسهم الشركاتHا -

- الــشـــروط الــعــامــة إلبـــرام الــصــفــقـــات واالتــفــاقــات
qواالتفاقيات

- مــشــاريـع بــنــاء واقــتــنـــاء الــعــقــارات واحلــصــول أو
الـتـنـازل عن عقـد إيـجـار �ـتلـكـات عـقـارية عـنـدمـا يـساوي

qأجل العقد ثالث  (3) سنوات أو يفوقها

- كل قـــرار يـــتــعـــلق بـــالـــتــوجـــهـــات االســتـــراتـــيــجـــيــة
والتكنولوجية واالقتصادية واHالية للمركز.

القسم الثانيالقسم الثاني
اHدير العاماHدير العام

13 : : يـــعــــW اHـــــديـــر الــــعـــام طـــبـــقـــا لـــلـــتـــنـــظـــيم اHــاداHــادّة  
اHعمول به.

اHــاداHــادّة  14 : : يــنـــفـــذ اHــديـــر الـــعــام تـــوجـــيــهـــات مـــجــلس
اإلدارة وقراراتهq ويتـولّى تسـييـر اHركز طـبقـا للـتشريع

والتنظيم اHعمول بهما.
وبهذه الصفـة :

qسطرة للمركزHيسهر على حتقيق األهداف ا -

- �ــــثل عـن الــــوزيــــر اHــــكـــــلف بــــالــــتـــــعــــلــــيـم الــــعــــالي
qوالبحث العلمي

- �ــثـل عن الــوزيـــر اHـــكــلف بـــالـــتــكـــوين والـــتــعـــلــيم
qWهنيHا

qكلف بالتجارةHثل عن الوزير ا� -
- �ــــثل عن الــــوزيــــر اHــــكــــلـف بــــالــــصــــيــــد الــــبــــحـــري

qوارد الصيديةHوا
qعهد اجلزائري للتقييسHثل عن ا� -

- �ثل عن اجلامعةq تعينه السلطة الوصيّة.
�ـــكن مـــجـــلس اإلدارة أن يـــســتـــعـــW بـــأي شــخص ذي

كفاءة بإمكانه مساعدته في أشغاله.
�ـــــكـن مـــــجــــــلس اإلدارة وبــــــصـــــفـــــة اســــــتـــــشـــــاريـــــة أن

يستدعي �ثلW عن اجلمعيات اHهنية للفرع.
يـــشـــارك اHــــديـــر الــــعـــام في أشــــغـــال مــــجـــلس اإلدارة

بصوت استشاري ويتولّى األمانة.

اHـاداHـادّة  8 :  :  يـعW أعـضـاء مـجـلس اإلدارة Hـدة ثالث (3)
ســنــوات قــابـلــة لــلــتــجــديــد مــرة واحــدةq �ــوجب قــرار من
الــــوزيــــر اHـــكــــلـف بــــالــــصـــنــــاعــــةq بــــنــــاء عــــلى اقــــتــــراح من

السلطات التي يتبعونها.
وفـي حـــالــــة انـــقــــطـــاع عــــضـــويــــة أحــــد األعـــضــــاءq يـــتم

استخالفه حسب األشكال نفسها.

اHــاداHــادّة  9 :  :  يــجـــتـــمع مـــجـــلس اإلدارة فـي دورة عـــاديــة
مـرتW(2)  عــلى األقل في الــسـنـة بــنـاء عــلى اسـتــدعـاء من
رئـــيــــسه. و�ــــكــــنه االجــــتــــمـــاع فـي دورة غــــيـــر عــــاديــــة إمّـــا
�ـبادرة مـن رئـيسه وإمّا بطلب من ثلثي (3/2) أعضائه.

ال تـصح مــداوالت مـجــلس اإلدارة إال بـحــضـور ثــلـثي
(3/2) أعــضـائه عــلى األقل. وإذا لم يــكـتــمل الـنــصـاب يــعـقـد

اجـتــمــاع آخـر فـي أجل ثـمــانــيـة (8) أيــامq وتـصـح مـداوالته
حينئذ مهما يكن عدد األعضاء احلاضرين.

تــتــخــذ الـقـــرارات بـاألغــلـبــيـة الــبـسـيــطـة وفـي حـالـة
تــــــــســـــــاوي عـــــــدد األصـــــــوات يــــــــكـــــــون صـــــــوت الــــــــرئــــــيـس

مـرجـحـا.

اHــــاداHــــادّة  10 : : يــــقــــوم الــــرئــــيـس بــــإعــــداد جــــدول أعــــمــــال
االجـتـمـاعـات بـنـاء عـلى اقـتـراح من اHـديـر الـعـام لـلـمـركز.
وتــرسـل االسـتــدعـــاءات مـرفـقـة بـجـدول األعـمـال في أجل
ال يـقل عـن خـمــسـة عــشـر (15) يـومــا من تــاريخ االجـتــمـاع.
و�كن تقـليص هـذا األجل بالنـسبـة للدورات غـير الـعادية

على أن ال يقل عن ثمانية (8) أيام. 
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qالهبات والوصايا -
- القــروض.

 - في باب النفقات : - في باب النفقات :

qنفقات التسيير -

qنفقات االستثمار والتجهيز -

- كل الـنفـقـات األخــرى الضـروريـة لتـحـقـيق أهداف
اHركز.

اHــــــاداHــــــادّة  19 : : يــــــنـــــــشــــــر هـــــــذا اHــــــرســـــــوم في اجلـــــــريــــــدة
الـرّسمـيّة للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حرّر بـاجلـزائر في 8 ربيع الـثـاني عام 1433 اHوافق
أوّل مارس سنة 2012.

أحمد أويحيىأحمد أويحيى
ــــــــــــــــــــــــــــــ

اHلحـقاHلحـق
دفتــر شــروط تبعات اخلدمة العموميةدفتــر شــروط تبعات اخلدمة العمومية

اHـاداHـادّة األولى :ة األولى : يهـدف دفـتـر الشـروط هـذا إلى حتـديد
تبعـات اخلدمة العـموميـةq التي يتكـفل بها اHركـز التقني
لـــلـــصـــنـــاعـــات الـــغـــذائـــيـــةq والـــذي يـــدعى في صـــلب الـــنص

"اHركز".

2 : : تــتــشــكل تــبـعــات اخلــدمــة الـعــمــومــيــة الـتي اHـاداHـادّة  
يــتـكــفل بــهـا اHــركـز من مــجـمــوعــة اHـهــام اخملـولــة له حـسب
نـــشـــاط الـــدولــــة في مـــجـــال تــــطـــويـــر قـــطــــاع الـــصـــنـــاعـــات

الغذائية والتي تخص اجملاالت اآلتـية :

- جــمـع كل اHــعــطــيــات واHــعــلــومــات الــتــكــنــولــوجــيـة
واالقـتـصـاديـة والـتـجـاريـة والـتـنـظـيـمـيـة اHـتـعـلـقـة بـالـفرع

qونشرها

- اHـرافـقة واHـسـاعـدة لتـرقـية االبـتـكار ضـمن الـفرع
qوتطويره

- إجنــــــــاز الــــــــدراســــــــات االســــــــتـــــــكــــــــشــــــــافــــــــيــــــــة حـــــــول
qالتكنولوجيات البارزة

- األعمال التي تربط اHؤسسات في شبكات تسمح
qلها �مارسة نشاطها في تالحم

- إعـداد دليل اHمـارسات اجليدة لـلنظـافة وكذا دليل
اHــمــارســات اجلــيــدة لــلــصـنــاعــة والــعــمـل من أجــل تــعـمــيم

qتطبيقهما ضمن الفرع

- �ـارس السـلـطـة السـلـميـة عـلى جـميـع مسـتـخدمي
qركزHا

- يـعـW ويـنـهي اHـهـام في إطـار االتـفـاقـيـة اجلـمـاعـيـة
qوالهيكل التنظيمي

qيلتزم بالنفقات -
- يـــبـــرم كل الـــصـــفــقـــات واالتـــفـــاقــيـــات واالتـــفـــاقــات

qويحصل على القروض
- �ــثل اHــركــز في جــمــيع نــشــاطــات احلــيــاة اHــدنــيـة

qوأمام القضاء
- �ـكـنـه تـفـويض مـسـؤولي اHــركـز بـعض الـسـلـطـات

qالضرورية لتسييره
- يسهر على احترام التنظيم الداخلي.

كما يقوم بإعداد :
- مـــــشــــــاريـع مـــــخــــــطـــــطــــــات وبــــــرامج الــــــنـــــشــــــاطـــــات

qواالستثمار
- مـــــشـــــاريـع اHـــــيـــــزانــــــيـــــة وحـــــســـــابــــــات االســـــتـــــغالل

qالتقديرية
qحصائل النشاطات وحسابات النتائج -

qمشروع االتفاقية اجلماعية -
- مشاريع الهيكل التنظيمي والنظام الداخلي.

qعـــنــد احلــاجــة qWــركــز أن يـــســتــعــHــادّة ة 15 : : �ـــكن اHــاداHا
بخبراء Hساعدته في نشاطاته ذات الطابع التقني.

الفصل الثالثالفصل الثالث
أحكام ماليةأحكام مالية

اHـاداHـادّة ة 16 : : يــسـتـفــيـد اHـركـــز من اعـتــمـاد مــالي أولي
يـــحـــدد مــبــلــغـه بــقــــرار مـــشــتــــرك بــW الــوزيــــر اHــكـــلف

بالصناعـة ووزيـر اHالـية.

اHــاداHــادّة ة 17 : : تــمـــسك مــحـــاســبــة اHـــركــز حــسـب الــشــكل
التجاري طبقا للتشريع والتنظيم اHعمول بهما.

qــركــز مــحــافظ احلــســابــاتHيــصــدّق عــلى حــســابـــات ا
يعيّن طبقا للتنظيم اHعمول به.

اHاداHادّة ة 18 : : يشتمل احلساب اHالي للمركز على :
 - في باب اإليرادات : - في باب اإليرادات :
qاخملصصات األولية -

qقدمةHناجت اخلدمات ا -
- اإلعانات التي تخصـصها الدولة لتغطية النفقات
الــنــاجـمــة عن تـبــعـات اخلــدمــة الـعــمـومــيـة أو كل اإلعــانـات

qنصوص عليها في التنظيمHاألخرى ا
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مــرسـوم تـنــفـيـذي رقممــرسـوم تـنــفـيـذي رقم  12- - 99 مـؤرخ في  مـؤرخ في 8 ربــيع الـثـاني ربــيع الـثـاني
عـام عـام 1433 اHـوافق أو اHـوافق أوّل مــارس ســنـة ل مــارس ســنـة q2012 يــتــضـمـن يــتــضـمـن
تـوزيـــع االعـتـــمـــادات اخملــصــصــة  لـوزيـــر الـتــربـيـةتـوزيـــع االعـتـــمـــادات اخملــصــصــة  لـوزيـــر الـتــربـيـة
الوطنية من مـيزانـية الـتسـيـيــر �ـوجــب قانــونالوطنية من مـيزانـية الـتسـيـيــر �ـوجــب قانــون

اHالـيــة التكميلي لسـنـة اHالـيــة التكميلي لسـنـة 2012.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

qإنّ الوزير األول
qاليةHبناء على تقرير  وزير ا  -

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

- و�ـــــقـــــتــــضـى الـــــقــــانـــــون رقم 84 -17 اHـــــؤرخ في 8
شــوّال عــام 1404 اHــوافق 7  يـــولــيــو ســنــة 1984 واHــتــعــلق

q تمّمHعدّل واHا qاليةHا Wبقوان
- و�ـقـتضى الـقـانون رقم 11-16 اHـؤرخ في 3 صـفر
عــام 1433 اHــــوافق 28 ديـــســـمــــبـــر ســـنـــة 2011 واHـــتـــضـــمن

q2012 الية لسنةHقانون ا
- و�ــقــتــضى األمــر رقم 12-03 اHــؤرخ في 20 ربــيع
األول عـام 1433 اHـوافق 13 فـبـرايـر سـنة 2012 واHـتـضمن

q2012 الية التكميلي لسنةHقانون ا
qوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم  ما يأتي :يرسم  ما يأتي : 

اHـــاداHـــادّة األولى :ة األولى :  تـــوزع االعــتــمـــادات اHــقــدر مــبـــلــغــهــا
بــســـبـــعـــمــــائـــة وثـــمــــانــــيـــة وســــبــــعـــيــن مـــلـــيــــارا وثالثــة
وتـــســـعـــW مــلـــيـــونـــا وخـــمــســـمـــائـــة وثـــمــانـــيـــة آالف ديـــنــار
(778.093.508.000 دج) واخملــــــصـــــصــــــة لــــــوزيـــــر الــــــتـــــربــــــيـــــة
الـوطـنـيـة من مـيـزانـيـة الـتـسـيـيـر �ـوجب قـانـون اHـالـيـــة
الـــتـــكــمـــيـــلي لـــســـنــة q2012 طــبـــقـــا لـــلــجـــدول اHـــلـــحق بـــهــذا

اHرسوم.

اHــــاداHــــادّة ة 2 : : يـــكــــلـف وزيـــر اHــــالــــيــــة ووزيـــر الــــتــــربــــيـــة
الوطـنـيـةq كلّ فيـمـا يـخـصّهq بتـنــفـيذ هــذا اHـرســوم الـذي
يـنــشــر في اجلـريـدة الــرّســمـيّـــة لـلـجــمـهـوريّـــة اجلـزائـريّــة

الدّ�قراطيّـة الشّعبيّـة .

حرّر بـاجلـزائر في 8 ربيع الـثـاني عام 1433 اHوافق
أوّل مارس سنة 2012.

أحمد أويحيىأحمد أويحيى

- نــشــر اخلــطــوات الــرامــيـــة لــضــمــان اجلــودة وتــتــبع
qمنتجات الفرع وتنفيذها

- إعــداد الــدراســات الــقــطـــاعــيــة أو الــدراســات الــتي
qتمس جانبا خاصا من الفرع ذات الفائدة العامة

- دراســـة ومـــرافـــقــة وضــع وســـائل ضـــبط وتـــنـــظــــيم
اHهـنـةq ال سيـمـا في مـجاالت الـتـقـييس والـلـوائح الـتقـنـية

qبالتعـاون مع الهيئات األخرى

- أعــمـال الـدعم الــتـقـني لــلـهـيــئـات اHـكــلـفـة بـتــطـبـيق
إجـراءات الـضـبط واHـراقـبـة اHـرتـبـطـة بـاإلنـتـاج وتـسـويق

qتعلقة بالفرعHنتجات واخلدمات اHا

- اHـسـاعـدة الـتـقنـيـة لـتـنفـيـذ الـسـيـاسات الـعـمـومـية
الــرامـيــة لــدعم نـشــاطــات الـفــرع ال سـيــمــا تـنــفــيـذ بــرنـامج

qتأهيل مؤسسات الفرع

- األعمال اHـتعلـقة بـتحسـW طرق وتـقنيـات اإلنتاج
اHـســتـعــمـلــة في فـرع الــصـنــاعـات الــغـذائــيـة والـتـــي تـعـود
بـالـفـائـــدة في مـجـاالت الـتـنـافـسـيـة واحلـفـاظ عـلى الـبـيـئـة
واالقتـصاد في اسـتعـمال اHـوارد النـادرة وحتسـW ظروف

qالعمـل

- األعمـال الرامـية لـترقـية الـتنـميـة اHسـتدامـة على
qمستوى الفرع

qضمان اليقظة اإلعالمية والتكنولوجية -

- حتـــديـــد احـــتــيـــاجـــات الــفـــرع فـي مــجـــال الـــتــحـــويل
qوالتحكم في التكنولوجيا والتنمية والبحث التطبيقي

- إعـداد دراسـات تـستـهـدف الـفـرع أو شعـبه من أجل
تــطـــويـــر قــطـــاعــات جـــديـــدة لإلنـــتــاج واHـــســاعـــدة في وضع

qبرامج استثمارية أو دخول أسواق جديدة

- الـــعــمل من أجـل الــتــقــارب بــW مـــؤســســات الــفــرع
qوأوساط البحث اجلامعية

- تـــــنـــــظــــــيم أيـــــام دراســـــيـــــة لـــــلـــــتـــــحـــــســـــيـس واإلعالم
والــتــكــويـن حــول الــتــطــورات الــتــقــنـــيــة والــتــكــنــولــوجــيــة
اHـتعـلقـة بـالفـرع وكـذا حول اHـواصفـات والـلوائح الـتـقنـية

الوطنية والعاHية اخلاصة بالفرع.

اHاداHادّة ة 3 : :  تـكون األعمال الـتي يتم تسـجيلهـا بعنوان
تــبــعــات اخلــدمـة الــعــمــومـيــة اHــكــلف بــهـا اHــركــزq مــوضـوع
اتـــفــــاقــــيـــة ســــنـــــويـــة يـــــصــــادق عــــلــــيــــهـــا الـــــوزيــــر اHـــكــــلف

بالصناعة.


