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مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة
مــرســوم تــنــفـيــــذي رقم  مــرســوم تــنــفـيــــذي رقم  16 -  - 184 مـؤرخ في  مـؤرخ في 17 رمــضــان رمــضــان
1437 اHـوافـق  اHـوافـق 22 يونـيو سـنة  يونـيو سـنة s2016 يحـدد مـهامs يحـدد مـهام عام عام 
وكــيــفـيــات تـنــظـيم وســيــر اHـراكــز اHـتــخـصــصـة فـيوكــيــفـيــات تـنــظـيم وســيــر اHـراكــز اHـتــخـصــصـة فـي
الـتـكويـن اHـهـنـي والـتـمـهـY  لـألشـخـــاص اHعـوقـيـنالـتـكويـن اHـهـنـي والـتـمـهـY  لـألشـخـــاص اHعـوقـيـن

جسديـا.جسديـا.
ــــــــــــــــــــ

sإنّ الوزير األول
- بــــنـــاء عــــلى تــــقـــريــــر وزيــــر الـــتــــكـــويـن والـــتــــعــــلـــيم

sYهنيHا
- وبـنـاء على الـدسـتـورs السيـمـا اHـادتان 99-4 و143

s(الفقرة 2) منه
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 81 - 07 اHــؤرّخ في 24
شـعـبـان عـام 1401 اHـوافق 27 يـونـيـو سـنـة 1981 واHـتـعلق

sتمّمHعدّل واHا sYبالتمه
- و�ــــقـــــتــــضى الــــقــــانــــون رقم 84 - 17 اHــــؤرّخ في 8
شـــوّال عــام 1404 اHــوافق 7 يــولـــيــو ســـنــة 1984 واHـــتـــعــلق

sتمّمHعدّل واHا sاليةHا Yبقوان
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 85 - 05 اHــؤرّخ في 26
جــمــادى األولى عــام 1405 اHــوافق 16 فــبـــرايــر ســـنــة 1985

sتمّمHعدّل واHا sتعلق بحماية الصحة وترقيتهاHوا
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 88 - 01 اHــؤرّخ في 22
جــــمــــادى األولى عـــام 1408 اHــــوافق 12 يـــنـــايــــر ســـنـــة 1988
واHــتـضـمن الــقـانـون الـتـوجــيـهي لـلــمـؤسـسـات الــعـمـومـيـة

sاالقتصادية
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 90-21 اHــــؤرخ في 24
مــحــرم عــام 1411 اHــوافق 15 غــشت ســنــة 1990 واHــتــعــلق

sتممHعدل واHا sباحملاسبة العمومية
- و�ـقـتـضى األمـر رقم 95 - 20 اHـؤرّخ في 19 صـفر
عـام 1416 اHـوافق 17 يـولـيـو سـنـة 1995 واHـتـعـلق �ـجـلس

                            sتمّمHعدّل واHا sاحملاسبة
 - و�ــــقـــتــــضى الــــقــــانـــون رقم 02-09 اHــــؤرخ في 25
صــــفــــر عـــام 1423 اHــــوافق 8 مــــايــــو ســــنـــة 2002 واHــــتــــعــــلق

sوترقيتهم YعوقHبحماية األشخاص ا
- و�قـتـضى األمر رقم 06-03 اHؤرخ في 19 جـمادى
الثـانية عام 1427 اHوافق 15 يولـيو سنة 2006 واHـتضمن

 sالقانون األساسي العام للوظيفة العمومية

- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 08 - 07 اHــؤرّخ في 16
صـفـر عام 1429 اHـوافق 23 فـبـرايـر سـنة 2008 واHـتـضمن
القـانون التـوجيـهي للـتكـوين والتـعليم اHـهنـيsY ال سـيما

sادة 14 منهHا

- و�قتـضى اHرسـوم الرئاسي رقم 15- 125 اHؤرخ
فـي 25 رجـب عـــــــام 1436 اHــــــــوافق 14 مـــــــايـــــــو ســـــــنــــــة 2015
                sــعـدلHا sأعــضــاء احلــكــومــة Yــتــضــمن تــعــيــHوا
          - و�ـــقـــتــــضى اHــــرســـوم الـــتــــنـــفــــيـــذي رقم 91 - 64
اHــؤرّخ في 15 شــعـــبــان عــام 1411 اHــوافق 2 مــارس ســنــة
sYهني والتمهH1991 الذي يحدد قائـمة مراكز التكوين ا

 sتمّمHعدّل واHا

- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 98 - 412
اHـؤرّخ في 18 شـعـبـان عـام 1419 اHـوافق 7 ديـسـمـبـر سـنة
1998 الذي يحدد كيفيات تخصيص العائدات الناجتة عن

sؤسـسات الـعمـوميةHاخلـدمات واألشـغال الـتي تقـوم بهـا ا
sزيادة على مهمتها الرئيسية

- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 03 - 333
اHـؤرّخ في 12 شـعــبــان عـام 1424 اHـوافق 8 أكــتـوبــر ســنـة
2003 واHــتـــعـــلـق بـــالــلـــجـــنـــة الـــوالئـــيـــة لـــلـــتـــربـــيـــة اخلـــاصــة

sهنيHوالتوجيه ا

- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 04 - 207
اHـؤرّخ في 8 جـمـادى الثـانـيـة عام 1425 اHـوافق 26 يـولـيو
ســـنــة 2004 واHـــتـــضــمـن إنــشـــاء مــراكـــز الـــتــكـــوين اHـــهــني

sYوالتمه

- و�قتـضى اHرسوم التـنفيذي رقم 05 - 68 اHؤرّخ
في 20 ذي احلــجــة عـام 1425 اHـوافق 30 يــنــايــر ســنـة 2005
واHــــتـــضــــمن الــــقـــانــــون األســـاسـي الـــنــــمـــوذجي لــــلـــمــــراكـــز
اHـتــخــصـصــة في الــتــكـويـن اHـهــني والــتــمـهــY لألشــخـاص

sجسديا YعوقHا

- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 06 - 455
اHـؤرّخ في 20 ذي الـقــعــدة عـام 1427 اHـوافق 11 ديـســمــبـر
سـنة 2006 الذي يـحدد كـيفـيات تـسهـيل وصول األشـخاص
اHـــعـــوقـــY إلى احملـــيط اHـــادي واالجـــتـــمـــاعـي واالقـــتـــصــادي

sوالثقافي
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- و�قتـضى اHرسوم التـنفيذي رقم 09 - 93 اHؤرّخ
في 26 صــــفــــر عـــام 1430 اHــــوافق 22 فــــبــــرايـــر ســــنـــة 2009
YـنتـمHا YـوظفـHتـضـمن القـانون األسـاسي اخلـاص باHوا

sYهنيHلألسالك اخلاصة بقطاع التكوين والتعليم ا

- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 10 - 265
اHــؤرّخ في 13 ذي الـــقـــعـــدة عــام 1431 اHــوافق 21 أكـــتـــوبــر
ســـنـــة 2010 واHــــتـــضــــمن إنــــشـــاء اHــــركـــز اHــــتـــخــــصص في

sجسديا YعوقHلألشخاص ا Yهني والتمهHالتكوين ا
يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي : 

الفصل األولالفصل األول
الهدف واHهامالهدف واHهام

اHــــاداHــــادّة األولى: ة األولى: تـــطــــبـــيـــقــــا ألحـــكـــام اHـــادّة 14 (الـــفـــقـــرة
األولى) من الـقانون رقم 08 - 07 اHؤرّخ في 16 صـفر عام
1429 اHوافق 23 فبـراير سنة 2008 واHذكور أعالهs يهدف

هــذا اHــرســوم إلى حتــديـد مــهــام  اHــراكـز اHــتــخــصــصـة في
الـتــكـوين اHـهــني والـتـمــهـY لألشـخــاص اHـعـوقــY جـسـديـا

وكيفيات تنظيمها وسيرها.
اHـاداHـادّة ة 2 : : يــسـتــقـبل اHــركـز اHــتـخــصص في الـتــكـوين
اHـــهــــني والـــتـــمـــهـــY لـألشـــخـــاص اHـــعـــوقـــY جـــســـديـــا فـــئـــة

اHعوقY جسديا اHعترف بهم طبياs كما يأتي :
sـــعــــوقــــون حــــركـــيــــا (ســــوء الــــتـــركــــيـب اجلـــســــميHا -
الــــتـــشــــوه اHــــكـــتــــسبs عــــواقب حــــوادث اHـــــرورs الـــتــــهـــاب
الــــــعــــــضـالتs عــــــجــــــز ذو أصـل دمــــــاغـيs الــــــشـــــــللs الـــــــشـــــــلل

s(النصفي
s( الصم البكم sنقص السمع) عوقون حسياHا -

- اHعوقون اHكفوفون (نقص البصر واHكفوفون ).
اHــاداHــادّة ة 3 : : اHــركـــز اHـــتــخـــصص فـي الــتـــكـــوين اHـــهــني
والـتــمـهـY لـألشـخــاص اHـعـوقــY جـســديـاs الــذي يـدعى في
sمؤسسة عمومية ذات طابع إداري s"ركـزHصلب النص "ا

يتمتع بالشخصية اHعنوية واالستقالل اHالي.
يوضع اHركز حتت وصـاية الوزير اHكـلف بالتكوين

.YهنيHوالتعليم ا
اHــاداHــادّة ة 4 :  : يــنـــشــأ اHــركـــز �ــوجب مـــرســوم بـــنــاء عــلى

.YهنيHكلف بالتكوين والتعليم اHاقتراح الوزير ا
يحدد مرسوم اإلنشاء مقر اHركز.

يـجب أن تـكـون اHـنـشـآت األسـاسـيـة وهـيـاكل اإليـواء
والـتـجـهـيـزات الـبـيـداغـوجيـة لـلـمـركـز مـطـابـقـة Hـتـطـلـبات
استقبال األشـخاص اHعوقY جسدياs وال سيما في مجال

تسهيل الوصول.

اHاداHادّة ة 5 :  : يتمتع اHركز ببعد محلي وجهوي.

يـــتــــمـــثل الــــبـــعـــد احملــــلي في الــــتـــكـــفـل بـــاحـــتــــيـــاجـــات
التـكوين اHعبـر عنهـا من قبل األشخـاص اHعوقـY جسديا

على مستوى البلدية أو الوالية مقر اHؤسسة.

يـــتـــمــثـل الــبـــعــد اجلـــهـــوي في الـــتــكـــفل بـــاحـــتــيـــاجــات
التـكوين اHعبـر عنهـا من قبل األشخـاص اHعوقـY جسديا

sقاطعة اجلغرافية التابعة للمؤسسةHعلى مستوى ا

حتدد اHـقاطعات اجلـغرافيـة للمـراكز اHتـخصصة في
الـتــكـوين اHـهــني والـتـمــهـY لألشـخــاص اHـعـوقــY جـسـديـا
�ــوجب قــرار من الــوزيــر اHــكــلف  بــالــتــكـويـن والــتـعــلــيم

.YهنيHا

اHاداHادّة ة 6 :: يتولى اHركز على اخلصوص اHهام اآلتية :

- ضـــــمــــان تـــــكــــويـن مــــهـــــني أولـي في جـــــمــــيـع أ¡ــــاط
sالتكوين في مستويات التأهيل من األول إلى الرابع

- ضـمـان الـتـكـوين اHـهــني اHـتـواصل لـفـائـدة الـعـمـال
sجسديا YعوقHا

- القـيـام بـتنـصـيب اHـتـمهـنـY اHـعوقـY جـسـديا في
sهنيHالوسط ا

- الــقــيـام بــتــنــصـيب اHــتــربــصـY اHــعــوقـY جــســديـا
اHـسجلY فـي التكوين احلـضوري لالستـفادة من التربص

sهنيHالتطبيقي في الوسط ا

- تــنــظــيم اإلعالم واالتــصــال حـول عــروض الــتــكـوين
وتـوجــيه اHـتـربـصــY واHـتـمـهــنـY  اHـعـوقـY نــحـو تـكـوين

sيتالءم مع إعاقتهم

- اقتراح مناهـج للتوجيه اHهني اخلاص باألشخاص
sجسديا YعوقHا

Yــهـنـي والـتــمــهـHمــســاعـدة مــؤســسـات الــتــكــوين ا -
الــتي تــكــوّن األشــخــاص اHــعــوقــY جــســديــا عــلى اHــســتـوى

sالبيداغوجي

- اقـــتـــراح تــكـــيـــيف وانـــســـجـــام مـــحـــتـــويــات بـــرامج
الـتـكـوين والـطـرق والـوسـائل الـتـعـلـيـمـيـة الضـروريـة في
التكوين اHهـني لألشخاص اHعوقY جسديا وكذا الوثائق
sYتخصصHا Yوجهة  للمكونHالتقنية والبيداغوجية ا

Yــــشــــاركــــة في نــــشــــاطــــات الــــتــــكــــويـن أو حتــــســـHا -
اHـسـتوى أو حتـويل اHـكـونY اHـكـلـفـY بتـكـوين األشـخاص

sجسديا YعوقHا

- تــنــظــيم كل نــشــاط تــكــويــني فـي إطــار اتــفــاقــيـات
sجسديا YعوقHلصالح األشخاص ا
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- مـــســـاعـــدة اHــــؤســـســـات االقــــتـــصـــاديـــة والــــهـــيـــئـــات
Yاإلداريـة الـتي تـضـمن تـكـويـنا مـهـنـيـا عن طـريق الـتـمـه
لـألشــــــخــــــاص اHـــــعــــــوقــــــY جــــــســـــديــــــا فـي اجملــــــال الـــــتــــــقــــــني
والـبيـداغـوجي وكـذا تـهيـئـة وتـكيـيف مـنـاصب الـشغل مع

sاحتياجات هؤالء األشخاص

- اHـــشــاركـــة في الـــتـــظــاهـــرات ذات الـــطـــابع اHـــهــني
والثقافي والرياضي.

اHـاداHـادّة ة 7 : : تــنـظم الـدراســات في اHـراكــز اHـتـخــصـصـة
في التكوين اHهـني والتمهY لألشخاص اHعوقY جسديا

حسب النظام الداخلي أو اخلارجي أو نصف الداخلي.

YـعـوقـHـهـني لألشـخـاص اHـادّة ة 8 :  : يـتم الـتـكـويـن  اHـاداHا
جسـديـا وفق اHـقايـيس والـكـيفـيـات البـيـداغـوجيـة اخلـاصة

بهذه الفئة.

حتدد اHـقـايـيس والـكـيفـيـات الـبـيداغـوجـيـة اHـذكورة
أعـالهs �ـــــوجب قـــــرار من الـــــوزيـــــر اHـــــكــــلـف بـــــالــــتـــــكـــــوين

.YهنيHوالتعليم ا

اHــاداHــادّة ة 9 : : يــقــــوم اHــركــز في إطـــار الــتــكــفل بــتــكــوين
األشـخـاص اHـعـوقـY جـســديـاs  بـتـطـويـر عالقـــات شـراكـــة

مع اHتدخلY فــي مجال اإلعاقة.

الفصل الثانيالفصل الثاني

التنظيم اإلداري والبيداغوجيالتنظيم اإلداري والبيداغوجي

10 :  : يـــســــيّـــر اHـــركــــز مـــديــــر ويـــديـــره مــــجـــلس اHــاداHــادّة ة 
توجيه. ويزود �جلس تقني وبيداغوجي.

11 : :  يـحدد الـتـنظـيم الـداخلي لـلـمركـز �وجب اHاداHادّة ة 
قـرار مــشـتـرك بــY الـوزيـر اHــكـلف بــالـتـكــوين والـتــعـلـيم
اHــهــنـــيــY والــوزيــر اHــكـــلف بــاHــالـــيــة والــســلــطـــة اHــكــلــفــة

بالوظيفة العمومية.

12: : يـــــحــــــدد الـــــوزيـــــــر اHـــــكــــلـف بـــــالــــتـــــكـــــوين اHــــاداHــــادّة ة 
والــتــعـــلــيم اHــهـــنــيــY الـــنــظــام الــداخـــلي اإلطــار لـــلــمــراكــز
اHـتــخــصـصــة في الــتــكـويـن اHـهــني والــتــمـهــY لألشــخـاص

اHعوقY جسديا.

غـيـر أنهs �ـكن مــجـلس الـتـوجـيـه أن يـقـتـرح أحـكـامـا
تـــكـــمـــيـــلــــيـــة لـــلـــنــــظـــام الـــداخـــلـي اإلطـــار من أجل الــــتـــكـــفل

باخلصوصيات اHتعلقة �حيط اHركز.

وفي هـذه احلالـةs تخضـع األحكام الـتكـميـليـة للـنظام
الــــداخــــلي اإلطــــار إلى مــــوافــــقــــة اHــــديــــر الــــوالئي اHــــكــــلف

. YهنيHبالتكوين والتعليم ا

الفرع األولالفرع األول
مجلس التوجيهمجلس التوجيه

اHــاداHــادّة ة 13 : : يــرأس مــجــلس الـــتــوجــيه اHــديــر الــوالئي
اHـكـلف بـالـتـكـوين والـتـعــلـيم اHـهـنـيـY أو £ـثـلهs ويـتـكـون

من األعضاء اآلتي ذكرهم :
sكلف بالتربية أو £ثلهHدير الوالئي اHا -

- اHــديــر الــوالئي اHــكــلف بــالــنــشــاط االجـتــمــاعي أو
sثله£

sكلف بالصحة أو £ثلهHدير الوالئي اHا -
sكلف بالتشغيل أو £ثلهHدير الوالئي اHا -

- £ــثـل عن رئــيس اجملـــلس الــشــعـــبي الــبـــلــدي Hــكــان
sركزHإنشاء ا

- £ــــثل عن الــــغــــرفــــة الــــوالئــــيــــة اHــــكــــلــــفــــة بــــاحلــــرف
sوالصناعات التقليدية

sستخدمةHثل عن القطاعات االقتصادية ا£ -
- £ثلY (2) عن اجلمعـيات خملتلف فـئات األشخاص

sYعوقHا
- £ثل منتخب عن أساتذة اHركز.

يــحـــضــر مـــديــر اHــركـــز اجــتــمـــاعــات اجملـــلس بــصــوت
استشاري.

يتولى مدير اHركز أمانة اجمللس.
�ـــكن مـــجــلـس الــتـــوجـــيه أن يـــســتـــعـــY بــكـل شــخص

�كنه أن يفيده بحكم كفاءاته في أشغاله.
اHـاداHـادّة ة 14 : : يـعـY أعــضـاء مـجـلس الــتـوجـيه Hـدة ثالث
(3) ســنــوات قــابـلــة لــلــتــجـديــد بــقــرار من الــوزيــر اHــكـلف
بــالـــتــكــويـن والــتــعـــلــيم اHــهـــنــيــsY بـــنــاء عــلـى اقــتــراح من

السلطات التي يتبعونها.
وفي حـالة انـقطـاع عضـويـة أحد األعـضاءs يـستـخلف
حــسـب األشــكـــال نــفـــســهـــا ويــخـــلـــفه الــعـــضـــو اجلــديـــد حــتى

انقضاء مدة العضوية اجلارية.
اHـاداHـادّة ة 15 :  : يـتـداول مــجـلس الـتـوجــيه عـلى اخلـصـوص

فيما يأتي :
sركز وسيرهHتعلقة بتنظيم اHسائل اHا -

sاألحكام التكميلية للنظام الداخلي اإلطار -
sركز وكيفيات تنفيذهHبرنامج نشاطات ا -

sيزانية واحلساب اإلداري للمركزHمشروع ا -
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sركزHمشاريع توسيع أو تهيئة ا -

sركزHبرامج صيانة مباني وجتهيزات ا -

- مـــــشـــــاريـع الـــــصـــــفـــــقـــــات واالتـــــفـــــاقـــــات والـــــعـــــقـــــود
sواالتفاقيات

sقبول الهبات والوصايا -

- الـتقـريـر الـسنـوي لـلـنشـاطـات الذي يـعـده ويـقدمه
sركزHمدير ا

-  كل مسألة أخرى ترتبط �هام اHركز.

اHاداHادّة ة 16 : : يجـتـمع مجـلس التـوجيه في دورة  عـادية
مـرتY (2) في الـسـنــة. و�ـكـنـه أن يـجـتــمع في دورة غـيـر
عـاديـة بـنـاء عـلى طـلب مـن رئـيـسه أو من مـديـر اHـركـز أو

من ثلثي (3/2) أعضائه.

يـعـد رئــيس اجملـلس جـدول أعـمــال االجـتـمـاعـات بـنـاء
على اقتراح من مدير اHركز.

تــوجه االســـتــدعـــاءات مــرفـــقــة بـــجــدول األعـــمــال إلى
أعضـاء مجـلس التوجـيه قبل خـمسـة عشر (15) يـوما على
األقـل من تــــاريخ االجــــتــــمـــاع. و�ــــكـن تـــقــــلــــيص هــــذه اHـــدة
بـالـنـسـبة لـلـدورات غـيـر الـعاديـة عـلى أال تـقل عن ثـمـانـية

(8) أيام. 

اHــــاداHــــادّة ة 17 : : ال تــــصح مــــداوالت مـــجــــلس الــــتــــوجـــيه إال
بحضور أغلبـية أعضائه. وإذا لم يكتـمل النصــاب يعــقد

اجتماع آخر فـــي مهلة خمسة عشر (15) يوما اHوالية. 

وفي هــــذه احلـــالـــة تـــصـح اHـــداوالت مـــهـــمــــا يـــكن عـــدد
األعضاء احلاضرين.

تـتــخـذ قــرارات مــجـلس الــتـوجــيه بــأغـلــبـيــة أصـوات
األعــــضـــاء احلـــاضـــرين. وفـي حـــالـــة تـــســـاوي عـــدد األصـــوات

يكون صوت الرئيس مرجحا.

اHــــاداHــــادّة ة 18 :  : تــــدوّن مــــداوالت مــــجـــــلس الــــتــــوجـــــيه في
مـحـاضـر يـوقـعـهـا رئـيـس اجملـلس وكـاتب اجلـلـسـة. وتـسـجل
هـذه احملـاضـر في دفـتـر خـاص مـرقم ومـؤشـر عـليـهs يوقـعه

رئيس اجمللس وكاتب اجللسة.

تـــرسل مـــحـــاضــر اHـــداوالت إلـى الــســـلـــطـــة الـــوصـــيــة
لـلمصـادقة عليـها خالل الثـمانية (8) أيام الـتي تلي تاريخ

االجتماع.

ال تـكـون نـتـائج مـداوالت مـجــلس الـتـوجـيه نـافـذة إال
بعد اHوافقة الصريحة عليها من السلطة الوصية.

الفرع الثانيالفرع الثاني

اHديراHدير

اHــــاداHــــادّة ة 19 :  : يــــعــــY مــــديــــر اHــــركـــــز �ــــوجب قــــرار من
الــوزيــر اHــكـلـف بـالــتــكــوين والــتــعـلــيم اHــهــنــيــsY وتــنـهى

مهامه حسب األشكال نفسها.

يـــســـاعــد مـــديــر اHـــركـــز في مـــهــامه رؤســـاء مـــصــالح.
ويـعـY رؤسـاء اHـصــالح �ـوجب قـرار من الــوزيـر اHـكـلف
بـالـتكـوين والتـعلـيم اHـهنـيY بـنـاء على اقـتراح من مـدير
اHــركــز بـــعــد مــوافـــقــة اHــديـــر الــوالئي اHــكـــلف بــالـــتــكــوين
والتعليم اHهنيY. وتنهى مهامهم حسب األشكال نفسها.

اHاداHادّة ة 20 :  : يكلف اHدير بضمان تسيير اHركز. 

وبهذه الصفة :

sركز وينفذهHيعد برنامج نشاط ا -

-  يــــكـــون اآلمــــر بــــصـــرف اHــــيـــزانــــيــــة ويـــتــــولى دفع
االلـتزامـات اHالـية واألمـر بـصرفـها في حـدود االعتـمادات

sيزانيةHقررة في اHا

- يـبــرم جـمـيع الــصـفـقـات واالتــفـاقـيــات واالتـفـاقـات
sعمول بهHوالعقود في إطار التنظيم ا

- �ثل اHركز أمـام العدالة وفي جمـيع أعمال احلياة
sدنيةHا

- يـعـيّن في اHـنـاصب الـتي لم تـتـقـرر طـريـقـة أخـرى
sفيها Yللتعي

sYستخدمHارس السلطة السلّمية على كل ا� -

- يـــحـــضّـــر اجـــتــــمـــاعـــات مـــجـــلس الــــتـــوجـــيه ويـــقـــوم
sبتنفيذ توصياته

sيحضر اجتماعات اجمللس التقني والبيداغوجي -

sيسهر على تطبيق النظام الداخلي -

- يـعـد الـتـقـريـر الـسـنـوي لـلنـشـاطـات ويـعـرضه عـلى
مـجـلس الـتـوجـيهs ويرسـله إلى الـوزيـر الـوصي ومـديـرية

التكوين والتعليم اHهنيY بالوالية.

الفرع الثالثالفرع الثالث

اجمللس التقني والبيداغوجي اجمللس التقني والبيداغوجي 

اHــاداHــادّة ة 21 :  : يــتــشــكل اجملــلـس الــتــقــني والــبــيــداغــوجي
الذي يرأسه مدير اHركز من األعضاء اآلتي ذكرهم :

- اHـفـتش الـتـقـني والـبـيـداغـوجي الـتـابع لـلـمـقـاطـعة
sاجلغرافية
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sركزHكلفون بالبيداغوجية في اHسؤولون اHا -

- ثالثة (3) £ـثلY عن األسـاتدة ينـتخبـهم نظراؤهم
sدة ثالث (3) سنواتH

YـهـنـيـHمـسـتــشـار الـتـوجـيـه والـتـقـيـيم واإلدمــاج ا -
sللمركز

- £ـثـل عن اHـديــريـة اHــكـلــفــة بـالــنـشــاط االجـتــمـاعي
sبالوالية

sكلفة بالصحة بالواليةHديرية اHثل عن ا£ -

- £ــــثل عن الــــغــــرفــــة الــــوالئــــيــــة اHــــكــــلــــفــــة بــــاحلــــرف
sوالصناعات التقليدية

- £ــثــلـY (2) عن الـــهــيـــئـــات اHــســـتـــخــدمـــة اHـــعــنـــيــة
بـالـتـكـوين الـذي يـقـوم به اHـركـزs تعـيّـنـهـمـا الـسـلـطـة التي

sيتبعونها

- £ــثل عن اجلــمـعـيــات لـكـل نـوع من اإلعــاقـة يـعــيـنه
sعنيةHرئيس اجلمعية ا

- £ــثل مــنــتــخب عن اHــتــربــصــY واHــتــمــهــنــH Yـدة
سنة (1) قابلة للتجديد.

�ـكن اجمللس التـقني والبيـداغوجي أن يسـتعY بأي
شخص ذي كفاءة في اHسائل اHدرجة في جدول أعماله.

اHـــــــــاداHـــــــــادّة ة 22 :  : يـــــــــعـــــــــY أعــــــــضـــــــــاء اجملـــــــــلـس الــــــــتـــــــــقـــــــــني
والــبـيــداغـوجي �ــوجب مـقــرر من اHـديــر الـوالئي اHــكـلف
بالـتكـوين والتعـليم اHـهنـيH Yدة ثالث (3) سنـوات قابـلة
للتجديد بناء على اقتراح من السلطات التي يتبعونها.

وفي حـالة انـقطـاع عضـويـة أحد األعـضاءs يـستـخلف
حــسـب األشــكـــال نــفـــســهـــا ويــخـــلـــفه الــعـــضـــو اجلــديـــد حــتى

انقضاء مدة العضوية اجلارية.

اHاداHادّة ة 23 :  : يـجتمع اجملـلس التـقني والبـيداغوجي في
دورة عاديـة مرتY (2) في الـسنـة. و�ـكنه أن يـجـتمع في
دورة غـير عـاديـة بـناء عـلى طـلب من رئـيـسه أو من ثـلثي

(3/2) أعضائه.

يــعــد رئــيـس اجملــلس الــتــقــني والــبــيــداغــوجي جــدول
أعمال االجتماعات.

تـسـجل مـحـاضـر االجـتـمـاعـات في دفـتـر خـاص مـرقم
ومؤشر عليهs يوقعه رئيس اجمللس.

اHــاداHــادّة ة 24 :  :  يـــكــلف اجملـــلس الـــتــقـــني والـــبــيـــداغــوجي
بإبداء رأيه على اخلصوص بشأن :

sركزHتنظيم التكوين الذي يقوم به ا -

sركزHمحتوى برامج التكوين الذي يقوم به ا -

sطبّقةHمناهج التكوين ا -

- تقييم وتوجـيه اHتربصY واHتـمهنY حسب نوع
sاإلعاقة

sتنظيم االمتحانات والتربصات التطبيقية -

Yوحتـــســ  sYـــكـــونـــHتـــنـــظـــيـم نـــشـــاطـــات تــكـــويـن ا -
sمستواهم وجتديد معارفهم

- اHـســاعـدة الــتـقـنــيـة والــبـيــداغـوجــيـة لــلـمــؤسـسـات
والـهــيــئــات اHــســتـخــدمــة الــتي تــنــشط في مــجــال اإلدمـاج

sYعوقHهني لألشخاص اHا

- كل نشاط يرتبط بالبيداغوجية وسيرها.

الفصل الثالتالفصل الثالت

أحكام ماليةأحكام مالية

اHـاداHـادّة ة 25 : : يـعـد مـديـر اHـركـز اHـيـزانـيـة التـي تـعرض
على مجلس التوجيه للتداول بشأنها.

اHاداHادّة ة 26 : : تشتمل ميزانية اHركز على ما يأتي :

 في باب اإليرادات : في باب اإليرادات :

sإعانات الدولة -

- اHــــســـــاعــــدة الـــــتي تــــقـــــدمــــهـــــا اجلــــمـــــاعــــات احملـــــلــــيــــة
sؤسسات والهيئات العموميةHوا

sركزHرتبطة بنشاط اHاإليرادات  ا -

- الهبات والوصايا.

في باب النفقات :في باب النفقات :

sنفقات التسيير -

sنفقات التجهيز -

- كـل الـــنــفـــقـــات األخـــرى الالزمـــة لـــتـــحـــقــيـق أهــداف
اHركز.

27 :  : �ــــسك مـــحـــاســـبـــة اHــــركـــز حـــسب قـــواعـــد اHــاداHــادّة ة 
احملــاســبــة الــعــمــومــيــة عــون مــحــاسب يــعــيــنـه أو يــعــتــمـده

الوزير اHكلف باHالية.

اHـاداHـادّة ة 28 : : يـتــولى الــرقـابــة اHـالــيـة لــلــمـركــز مـراقب
مالي يعيّنه الوزير اHكلف باHالية.
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الفصل الرابعالفصل الرابع
أحكام نهائيةأحكام نهائية

اHـاداHـادّة ة 29 :  : تـلـغــى أحـكــــام اHـرســــوم الـتــنـفـيـذي رقم
05 - 68 اHـــــؤرّخ في 20 ذي احلـــــجـــــة عـــــام 1425 اHـــــوافق 30

يناير سنة 2005 واHذكور أعاله.
30 : :  يـــــــنــــــشــــــر هــــــذا اHــــــرســــــوم فـي اجلــــــريــــــدة اHـــــاداHـــــادّة ة 

الرّسميّة للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.
حـرّر بـاجلـزائـر في 17 رمـضـان عام 1437 اHـوافق 22

يونيو سنة 2016.
عبد اHالك ساللعبد اHالك سالل

ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ
مرسـوم تنـفيـذي رقم مرسـوم تنـفيـذي رقم 16- - 185 مؤرخ في  مؤرخ في 17 رمـضان عام رمـضان عام
1437 اHــوافق  اHــوافق 22 يــونــيــو ســنـة  يــونــيــو ســنـة s2016 يــتـضــمــن حـلs يــتـضــمــن حـل

ديــــوان قــريــــة الــفــنــانـــY وحتــويل أمالكــه وحــقــوقهديــــوان قــريــــة الــفــنــانـــY وحتــويل أمالكــه وحــقــوقه
وواجـــبـــاتـه ومـــســـتـــخـــدمـــيـه إلى الـــديـــوان الـــوطـــنيوواجـــبـــاتـه ومـــســـتـــخـــدمـــيـه إلى الـــديـــوان الـــوطـــني

للثقافة واإلعالم.للثقافة واإلعالم.
ــــــــــــــــــــ

sإنّ الوزيـر األول
sبناء على تقريـر  وزيـر الثقافة  -

- وبـناء على الـدستـورs ال سيمـا اHادتان 99-4 و143
s(الفقرة 2) منه

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 88-01 اHــــؤرخ في 22
جــــمــــادى األولى عـــام 1408 اHــــوافق 12 يـــنـــايــــر ســـنـــة 1988
واHــتـضـمن الــقـانـون الـتـوجــيـهي لـلــمـؤسـسـات الــعـمـومـيـة

sعدلHا sاالقتصادية
- و�ــــقـــــتـــــضى اHـــــرســــــوم الـــــرئــــــاسي رقم 15 - 125
اHــــؤرخ فـي 25 رجب عــام 1436 اHــوافق  14 مـــايـــو ســـنـــة

sعدلHا sأعضاء احلكومة Yتضمن تعيH2015 وا

- و�ــــقــــتــــضى اHـــــرســــوم الــــتــــنــــفــــيــــذي رقم  455-91
اHـــــــــؤرخ في 16 جـــــــــمـــــــــادى األولـى عــــــــام 1412 اHـــــــــوافق 23

sتعلق بجرد األمالك الوطنيةHنوفمبر سنة 1991 وا
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 98-241 اHؤرخ
في 8 ربـــيع الــــثـــاني عـــام 1419 اHـــوافق أول غــــشت ســـنـــة
1998 واHـــتــضـــمن حتـــويـل مــراكـــز الـــثـــقـــافـــة واألنــبـــاء إلى

sتممHعدل واHا sالديوان الوطني للثقافة واإلعالم
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 10-111 اHؤرخ
في 26 ربـــيع الــــثـــاني عـــام 1431 اHــــوافق 11 أبـــريل ســـنـــة

sYتضمن إنشاء ديوان قرية الفنانH2010 وا

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 12-427 اHؤرخ
في 2 صـفر عام 1434 اHوافق 16 ديسـمبر سنة 2012 الذي
يـحدد شروط وكيـفيات إدارة وتسـيير األمالك العـمومية

sواخلاصة التابعة للدولة

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 13-326 اHؤرخ
في 20 ذي الــقـــعــدة عــام 1434 اHــوافق 26 ســبـــتــمــبـــر ســنــة
2013 واHــــتـــضــــمن تــــعـــديـل الـــقــــانـــون األســــاسي لـــلــــديـــوان

sالوطني للثقافة واإلعالم

يـرسم ما يأتـي :يـرسم ما يأتـي :

اHــادة األولى :  اHــادة األولى :  يــحل ديــوان قـريــة الــفـنــانــY اHـنــشـأ
�ــوجب اHـــرســـوم الــتـــنــفـــيــذي رقم 10-111 اHــؤرخ في 26
ربـــــيع الــــثـــــاني عــــام 1431 اHــــوافق 11 أبــــريـل ســــنــــة 2010

واHذكور أعاله.

2 : : حتــــــوّل األمـالك واحلــــــقــــــوق والــــــواجــــــبـــــات اHــــــادة اHــــــادة 
والــوســائل مــهــمــا كـــانت طــبــيــعــتــهــا الــتي كــانت حتــوزهــا
اHــؤســســة احملـلّــة إلى الــديــوان الــوطــني لــلــثــقـافــة واإلعالم
اHنشأ �ـوجب اHرسوم التـنفيذي رقم 98-241 اHؤرخ في
8 ربــيع الـــثــاني عــام 1419 اHــوافق أول غـــشت ســنــة 1998
واخلـاضع ألحـكــام اHـرســوم الـتـنــفـيـذي رقم 13-326 اHـؤرخ
في 20 ذي الــقـــعــدة عــام 1434 اHــوافق 26 ســبـــتــمــبـــر ســنــة

2013 واHذكورين أعاله.

اHـــــادة اHـــــادة 3 : : يــــتــــرتـب عــــلـى حتــــويل األمـالك واحلــــقــــوق
والــواجـبــات والـوسـائل اHــنـصــوص عـلـيــهـا في اHـادة 2 من

هذا اHرسوم إعداد :

- جــــرد كـــمـي ونـــوعـي وتـــقــــديـــري تــــضـــبــــطهs طـــبــــقـــا
للقوانـY والتنـظيمـات اHعمـول بهاs جلـنة يعـY أعضاءها

وزير اHالية ووزير الثقافة.

يـوافق عـلى اجلـرد بـقـرار مـشتـرك بـY وزيـر اHـالـية
ووزير الثقافة.

- حــصـيـلـة خــتـامـيـة حــضـوريـة تـعــد طـبـقـا لــلـتـشـريع
والـتـنـظـيم اHـعـمول بـهـمـا تـتـعلـق بالـوسـائل وتـبـيّن قـيـمة

عناصر الذمة اHالية موضوع التحويل.

اHـــادة اHـــادة 4 :  : يـــحــوّل مــســـتــخـــدمــو اHـــؤســســة احملـــلّــة إلى
الديوان الوطني للثقافة واإلعالم.

Yاحملـــوّلـــ YـــســـتــــخـــدمــــHتـــبــــقى حـــقــــوق وواجـــبــــات ا
خـــاضــعــة لـألحــكــام الــقـــانــونــيـــة ســواء األســاســيـــة مــنــهــا أو
الـتعاقدية الـتي كانت مطبّقـة عليهم عنـد تاريخ نشر هذا
اHــرسـوم فـي اجلـريـدة الــرسـمــيـة لــلـجــمـهــوريـة اجلــزائـريـة

الد�قراطية الشعبية.


