
العدد العدد 04

السالسّنة الثالثة واخلمسوننة الثالثة واخلمسون

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 السّنY السّابقة : حسب التّسعيرة.
.Yوتسلّم 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 17 ربيع الثاني عام  ربيع الثاني عام 1437 هـهـ

اHوافق اHوافق 27 يناير سنة  يناير سنة 2016 م

اإلدارة والتّحرير
األمانة العاماألمانة العامّة للحكومةة للحكومة

WWW.JORADP.DZ

الطّبع واالشتراك
اHطبعة الراHطبعة الرّسميسمّية

حي البساتrY بئر مراد رايسr 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 للمشتركY خارج الوطن
بنك الفالحة والتّنمية الرّيفيّة 060.320.0600.12
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مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة
مـرســوم رئـاسي رقم 15-353 مـؤرّخ في 18 ربــيع األول عـام 1437 اHـوافق 30 ديـسـمــبـر سـنـة r2015 يـتــضـمن نـقـل اعــتـمـاد في
ميزانية تسيير وزارة الشؤون اخلارجية والتعاون الدولي...............................................................................

مرسـوم رئاسي رقم 15-354 مؤرّخ في 18 ربـيع األول عام 1437 اHوافق 30 ديـسمـبر سـنة r2015 يـتضـمن حتويل اعــتماد إلى
ميزانية تسيير وزارة الشؤون اخلارجية والتعـاون الدولي..............................................................................

مـرسـوم تـنـفـيـذي رقم 15-355 مـؤرخ في 18 ربـيع األول عام 1437 اHـوافق 30 ديـسـمـبـر سـنـة r2015 يـتـضـمن نـقل اعــتـمـاد في
ميزانية تسيير وزارة الفالحة والتنمية الريفية والصيد البحري.....................................................................

مـرسوم تـنـفـيذي رقم 16-14 مـؤرخ في 8 ربـيع الـثـاني عام 1437 اHـوافق 18 يـنـايـر سـنة r2016 يـحـدد قـائـمة اHـنـاصب الـعـلـيا
لـلـمـصالـح اخلـارجـيـة لـوزارة الـسـكن والـعـمـران واHـديـنـة وشـروط االلـتـحـاق بـهـذه اHـنـاصــب وكـذا الـزيـادة االسـتـداللـية
اHرتبطة بها...............................................................................................................................................

مـرسوم تـنفـيذي رقم 16-15 مؤرخ في 8 ربيع الـثاني عام 1437 اHوافق 18 يـنـاير سـنة r2016 يـتضـمـن إنـشاء مـعاهـد وطنـية
متخصصة في التكوين اHهني.......................................................................................................................

مرسوم تـنفيذي رقم 16-16 مؤرخ في 8 ربيع الـثاني عام 1437 اHوافق 18 ينـاير سنة r2016 يـتضمن إنـشاء مراكز لـلتكوين
..................Yهني والتمهHإلى مراكز للتكوين ا Yهني والتمهHوحتويل ملحقات مراكز التكوين ا Yهني والتمهHا

مرسوم تـنفيذي رقم 16-17 مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1437 اHوافق 21 يناير سنة r2016 يتمم اHرســوم التنفيـذي رقـم
94-74 اHـــؤرخ في 18 شــوال عـــام 1414 اHـــوافق 30 مــارس ســـنــة 1994 الــذي يـــحـــول مـــعــهـــد بـــا ســـتــور فـي اجلــزائـــر إلى

مؤسـسة عمومية ذات طابع صناعي وجتاري...................................................................................................

قرارات0 مقرقرارات0 مقرّرات0 آراءرات0 آراء

وزارة العدلوزارة العدل

قرار وزاري مـشترك مؤرّخ في 9 ربيع األوّل عام 1437 اHوافق 21  ديسمـبر سنة r2015 يحدّد قائـمة شهادات الليسانس في
التعليم العالي للتوظيف في سلك موظفي القيادةr رتبة ضابط إعادة التربية...................................................

وزارة الصناعة وا=ناجموزارة الصناعة وا=ناجم

قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 19 محرّم عام 1437 اHوافق 2 نوفمبر سنة r2015 يتمم القـرار الوزاري اHشترك اHؤرّخ في
27 رمـضـان عـام 1422 اHـوافق 12 ديـسمـبـر سـنة 2001 الـذي يـحدّد مـدوّنـة إيـرادات ونفـقـات صـنـدوق ترقـيـة الـتّنـافـسـيّة

الصّناعيّة...................................................................................................................................................

وزارة الفالحة والتنمية الريفية والصيد البحريوزارة الفالحة والتنمية الريفية والصيد البحري

قـــرار وزاري مــشــتـرك مــؤرخ في 17 ربــيع األوّل عــام 1437 اHـوافـق 29 ديـســمــبــر ســنـة r2015 يــحــدد تــعــداد مـنــاصـب الـشــغل
وتصنيـفها ومدة الـعقد اخلاص باألعـوان العاملY فـي نشاطات احلفظ أو الـصيانة أو اخلـدمات بعنوان اHـعهد الوطني
العالي للصيد البحري وتربية اHائيات.........................................................................................................

قــرار مؤرخ في 24  شـوّال عـام 1436 اHوافـق 9 غشـت سنـة r 2015 يـحدّد كـيفيـات تنـظيم الـتكـوين التـحضـيري لشـغل بعض
الرتب اHنتمية لألسالك اخلاصة بإدارة الغاباتr ومدته ومحتوى برامجه............................................................
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قـــرار مـؤرخ فـي 7 ذي الــحــجــة عـام 1436 الــمـوافـق 21 ســبـتـمــبـر ســنـة r2015 يــعــدل الــقـرار الــمــؤرخ فـي أول جــمـادى
الـثـانيـة عام 1435 اHوافق أول أبـريل سنة 2014 واHتـضمن تـعيـY أعضاء جلـنة مـواد الصـحة الـنبـاتيـة ذات االستـعمال
الفالحي......................................................................................................................................................

قــرار مـؤرخ فـي 9 ذي الـحـجـة عـام 1436 اHـوافـق 23 ســبـتــمـبــر سـنـة r2015 يـعــدل الـقـرار اHؤرخ في 11 رجب عام 1434
اHوافق 21 مايو سنة 2013 واHتضمن تعيY أعضاء مجلس إدارة الديوان اجلزائري اHهني للحبوب.........................

قـرار مؤرخ في 24 ذي احلجـة عام 1436 اHوافق 8 أكتـوبر سنة r2015 يـتضمن إنـشاء جلنـة اخلدمات االجـتماعـية على مـستوى
اHدرسة الوطنية للغابات.............................................................................................................................

قـرار مؤرخ في 26 صفر عـام 1437 اHوافـق 8 ديسمبر سنـة r 2015 يتضمّن تصـنيف اجملموعات حامالت البذور في األمالك
الغابية الوطنية اHوجهة إلنتاج الشتائل والبذور الغابية..................................................................................

وزارة السكن والعمران وا=دينةوزارة السكن والعمران وا=دينة

قـرار وزاري مــشـتــرك مـؤرخ في 27 رمـضــان عــام 1436 اHـوافق 14 يــولـيـو سـنـة r2015 يـتــضـمن الــتـنـظــيم الـداخــلي لـلــمـركـز
الوطني للدراسات واألبحاث اHتكاملة للبناء..................................................................................................
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مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة
ســـنــة  2015 واHـــتــضـــمن تـــوزيـع االعـــتــمــــادات اخملــصـــصــة
لـوزير الشؤون اخلـارجية من ميـزانية التـسييـر �وجـب

r2015 الية لسنةHقانون ا
يرسم  ما يأتي : يرسم  ما يأتي : 

اHـاداHـادّة األولى :ة األولى : يلغى من مـيزانيـة سنة 2015 اعـتماد
قـدره ثالثة وسـتون ملـيون دينار (63.000.000 دج) مـقيّـد
في ميزانـية تسـيير  وزارة الشؤون اخلـارجية والـتعاون
الـدولي وفي الـبابـY اHبـيـنY في اجلـدول"أ" اHـلحق بـهذا

اHرسوم.
اHـاداHـادّة ة 2 : : يخصص Hـيزانية سنة 2015  اعتماد قدره
ثالثــة وســتــون مــلــيــون ديــنـار(63.000.000 دج) يــقـــيّــد في
مــيـزانــيــة تـســيـيـر  وزارة الــشـؤون اخلــارجـيـة والــتـعـاون
الدولي وفـي األبواب اHبـينـة في اجلدول"ب" اHـلحـق بهذا

اHرسوم.
اHــاداHــادّة ة 3 : : يكـلف وزيـر اHالـيـة ووزيـر الـدولـةr وزير
rكل فـيـمـا يـخصّه rالـشـــؤون اخلـارجيـة والـتـعـاون الـدولي
بـتـنـفيـذ هـذا اHـرسـوم الـذي يـنـشـر في اجلـريـدة الـرّسـمـيّة

للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّـة .
حـرّر بـاجلـزائـر في 18 ربـيع األول عـام 1437 اHـوافق

30 ديسمبر سنة 2015.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة

مــــرســـوم رئــــاسي رقم مــــرســـوم رئــــاسي رقم 15-353 مــــؤر مــــؤرّخ خ في في 18 ربــــيع األول ربــــيع األول
عـام عـام 1437 اHـوافق  اHـوافق 30 ديـسـمـبـر سـنـة  ديـسـمـبـر سـنـة r2015 يــتـضـمن يــتـضـمن
نـقـل اعــتـمــاد في مـيــزانـيـة تــسـيـيــر وزارة الـشـؤوننـقـل اعــتـمــاد في مـيــزانـيـة تــسـيـيــر وزارة الـشـؤون

اخلارجية والتعاون الدولي.اخلارجية والتعاون الدولي.
ــــــــــــــــــــــــــ

rإنّ رئيس اجلمهورية
rاليةHبناء على تقرير وزير ا  -

-  وبـــنـــاء عـــلى الـــدســـتـــورr ال ســـيّـــمـــا اHـــادّتــان 8-77
rو125 (الفقرة األولى) منه

- و�قتضى القانون رقم 84-17 اHؤرخ في 8 شوال
Yـتـعـلق بـقـوانـHـوافق 7 يـولـيــو سـنـة 1984 واHعـام 1404 ا

r تمّمHعدّل واHا rاليةHا
- و�قـتضى الـقانون رقم 14-10 اHؤرخ في 8 ربيع
األول عــــــــام 1436 اHــــــــوافق 30 ديــــــــســــــــمــــــــبــــــــر ســــــــنــــــــة 2014

r2015 الية لسنةHتضمن قانون اHوا
- و�ـــقـــتــضـى األمــر رقم 15-01 اHــؤرخ في 7 شــوال
عـام 1436 اHـوافق 23 يـولـيـو سـنة 2015 واHـتـضـمن قـانون

r2015 الية التكميلي لسنةHا
- و�ـقتـضى اHـرسـوم الـرئاسـي رقم 15-23  اHؤرخ
فـي 11 ربـــيع الــــثـــاني عـــام 1436 اHــــوافـق أول فــــبــــرايــــر

اجلدول اHلحق " أ "اجلدول اHلحق " أ "

العناويـــــنالعناويـــــنرقم األبوابرقم األبواب

04 - 34

وزارة الشؤون اخلارجية والتعاون الدوليوزارة الشؤون اخلارجية والتعاون الدولي
الفرع األولالفرع األول
فرع وحيدفرع وحيد

الفرع اجلزئي األولالفرع اجلزئي األول
اHصالح اHركزيةاHصالح اHركزية
العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اHصالحوسائل اHصالح
القسم الرابعالقسم الرابع

األدوات وتسيير اHصالحاألدوات وتسيير اHصالح

اإلدارة اHركزية - التكاليف اHلحقة.........................................
مجموع القسم الرابع
مجموع العنوان الثالث
مجموع الفرع اجلزئي األول

3.000.000

3.000.000

3.000.000

3.000.000

االعتمادات اHلغاة ( دج )االعتمادات اHلغاة ( دج )
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اجلدول اHلحق " أ " (تابع)اجلدول اHلحق " أ " (تابع)

العناويـــــنالعناويـــــنرقم األبوابرقم األبواب

91 -  34

الفرع اجلزئي الثانيالفرع اجلزئي الثاني
اHصالح اHوجودة في اخلارجاHصالح اHوجودة في اخلارج

العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اHصالحوسائل اHصالح

القسم الرابعالقسم الرابع
األدوات وتسيير اHصالحاألدوات وتسيير اHصالح

اHصالح اHوجودة في اخلارج - حظيرة السيارات.......................

مجموع القسم الرابع

مجموع العنوان الثالث

مجموع الفرع اجلزئي الثاني

مجموع الفرع األول

مجموع االعتمادات اHلغـاة ....................................................مجموع االعتمادات اHلغـاة ....................................................

60.000.000

60.000.000

60.000.000

60.000.000

63.000.000

63.000.000

االعتمادات اHلغاة ( دج )االعتمادات اHلغاة ( دج )

اجلدول اHلحق " ب "اجلدول اHلحق " ب "

العناويـــــنالعناويـــــنرقم األبوابرقم األبواب

03 -  34

وزارة الشؤون اخلارجية والتعاون الدوليوزارة الشؤون اخلارجية والتعاون الدولي
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االعتمادات اخملصصة ( دج )االعتمادات اخملصصة ( دج )
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- و�قتضى القانون رقم 84-17 اHؤرخ في 8 شوال
Yـتـعـلق بـقـوانـHـوافق 7 يـولـيــو سـنـة 1984 واHعـام 1404 ا

r تمّمHعدّل واHا rاليةHا

- و�قـتضى الـقانون رقم 14-10 اHؤرخ في 8 ربيع
األول عــــــــام 1436 اHــــــــوافق 30 ديــــــــســــــــمــــــــبــــــــر ســــــــنــــــــة 2014

r2015 الية لسنةHتضمن قانون اHوا

- وبـــمــقـــتـــضـى األمـــر رقـم 15-01 الـــمـــؤرخ فـي 7
شـــــوال عـــــام 1436 الـــــمـــــوافـق 23 يـــــولـــــيـــــو ســـــنـــــة 2015
والــــمـــتـــضــمــن قـــانـــون الــــمــالـــيـــة الــتـــكـــمـــيــلــي

r2015 لسنة

مــــــرســــــوم رئــــــاسـي رقـم مــــــرســــــوم رئــــــاسـي رقـم 15-354 مــــــؤر مــــــؤرّخ فـي خ فـي 18 ربــــــيـع ربــــــيـع
األول عـــام األول عـــام 1437 الــــمــــوافـق  الــــمــــوافـق 30 ديــــســــمـــــبــــر ســــنــــة ديــــســــمـــــبــــر ســــنــــة
r2015 يـتـضـمـن تــحـويـل اعــتـمــاد يـتـضـمـن تــحـويـل اعــتـمــاد إلـى مـيـزانـيـةإلـى مـيـزانـيـة

تــــســــيــــيــــر وزارة الــــشــــؤون اخلــــارجــــيــــة والــــتــــعــــاونتــــســــيــــيــــر وزارة الــــشــــؤون اخلــــارجــــيــــة والــــتــــعــــاون
الدولي.الدولي.

ــــــــــــــــــــــــــ

rإنّ رئيس اجلمهورية

rاليةHبناء على تقرير  وزير ا  -

-  وبـــنـــاء عـــلى الـــدســـتـــورr ال ســـيّـــمـــا اHـــادّتــان 8-77
rو125 (الفقرة األولى) منه
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1.621.684.000

81.316.000

1.703.000.000

1.703.000.000

1.703.000.000

1.703.000.000

1.703.000.000

االعتمادات اخملصصة ( دج )االعتمادات اخملصصة ( دج )

(1.703.000.000 دج) مـــــقــــيّـــــد في مـــــيــــزانـــــيــــة الـــــتــــكـــــالــــيف
اHــشــتــركـــة وفي الــبــاب رقم 37-91 "نـــفــقــات مــحـــتــمــلــة -

احتياطي مجمع".

اHـــاداHـــادّة ة 2 : : يــخــــصص Hــيـــزانــيــــة ســنــة 2015  اعــتــمــاد
قـــــــدره مـــــلــــــيــــــار وســـــبــــــعـــــمــــــائـــــة وثالثــــــة ماليــــــY ديـــــنـــــار
(1.703.000.000 دج) يــقــيّــد في مــيــزانــيـــة تــســيـــيــر وزارة
Yالــــشـــؤون اخلــــارجــــيـــة والــــتـــعــــاون الــــدولي وفـي الـــبــــابـــ

اHبينY في اجلدول اHلحق بهذا اHرسوم.

اHــاداHــادّة ة 3 : : يـكـلف وزيـر اHـالـيـة ووزيـر الـدولـةr وزير
rكل فـيمـا يـخــصّه rالشـؤون اخلـارجيــة والـتـعاون الـدولي
بـتنـفيذ هــذا اHرسـوم الذي يـنشــر في اجلريـدة الرّسـميّـة

للجمهوريّة اجلزائريّـة الدّ�قراطيّـة الشّعبيّـة .

حـرّر بـاجلـزائـر في 18 ربـيع األول عـام 1437 اHـوافق
30 ديسمبر سنة 2015.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة

- و�ــقــتــضـى الــمــرسـوم الـرئاسـي اHؤرخ في أول
ذي الـــــــقــــــعـــــــدة عــــــام 1436 اHــــــوافق 16 غــــــشـت ســــــنــــــة 2015
واHـــتــــضــــمن تــــوزيع االعــــتــــمـــادات اخملــــصــــصــــة Hـــيــــزانــــيـــة
التكاليف اHشـتركة من ميزانية التسيير �وجب قانون

r2015 الية التكميلي لسنةHا

- و�ـقتــضى اHـرسـوم الـرئاسي رقم 15-23  اHؤرخ
فـي 11 ربيـع الـثاني عام 1436 اHوافق أول فـبـرايـر سنة
2015 واHــتــضــمـن تــوزيع االعـــتــمـــادات اخملــصـــصــة لــوزيــر

الـشؤون اخلارجيـة من ميزانيـة التسيـيـر �وجـب قانون
r2015 الية لسنةHا

يرسم  ما يأتي : يرسم  ما يأتي : 

اHـاداHـادّة األولى :ة األولى : يلغى من مـيزانيـة سنة 2015 اعـتماد
قــــــدره مــــــلــــــيــــــار وســــــبــــــعــــــمــــــائــــــة وثالثــــــة مـاليــــــY ديــــــنـــــار
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يرسم  ما يأتي : يرسم  ما يأتي : 

اHـــــاداHـــــادّة األولى :ة األولى : يـــــلـــــغــى من مــــيــــزانــــيــــة ســــنــــة 2015
اعـــــتــــمـــــاد قــــــدره عــــشـــــرة ماليــــY وســـتــــمـــائــــة وخـــمــــســـة
وثمـانون ألف ديـنار (10.685.000 دج) مـقيّـد في مـيزانـية
تــســـيــيـــر وزارة الــفالحـــة والــتـــنــمـــيــة الـــريــفـــيــة والـــصــيــد
الـبحري وفي البـابY اHبـينY في اجلدول "أ" اHـلحق بهذ

اHرسوم.

اHـاداHـادّة ة 2 :  : يخصص Hـيزانية سنة 2015 اعتماد قـدره
عــشــرة ماليــY وسـتــمـائــة وخــمـســة وثــمـانــون ألف ديــنـار
(10.685.000 دج) يــــقــــيّــــد في مـــــيــــزانــــيــــة تــــســــيــــيــــر وزارة
Yالفالحة والتنمـية الريفية والصيد البحري وفي الباب

اHبينY في اجلدول "ب" اHلحق بهذ اHرسوم.

اHـــــاداHـــــادّة ة 3 : : يـــكــــلــف وزيـــر اHــــالــــيــــة ووزيـــــر الـــفـالحـــة
rكل فـيـمـا يـخـصّه rوالـتـنــمـيـة الـريـفـيـة والـصـيـد الــبـحـري
بـتـنفـيذ هــذا اHـرسوم الـذي يـنشــر في اجلريـدة الـرّسمـيّة

للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّـة .

حـرّر بـاجلـزائـر في 18 ربـيع األول عـام 1437 اHـوافق
30 ديسمبر سنة 2015.

عبد اHالك ساللعبد اHالك سالل

مــرســوم تــنــفــيــذي رقم مــرســوم تــنــفــيــذي رقم 15-355 مــؤرخ في  مــؤرخ في 18 ربــيع األول ربــيع األول
عـام عـام 1437 اHـوافق  اHـوافق 30 ديـسـمـبـر سـنـة  ديـسـمـبـر سـنـة r2015 يــتـضـمنr يــتـضـمن
نـقـل اعــتــمــاد في مـيــزانــيـة تــســيـيــر وزارة الــفالحـةنـقـل اعــتــمــاد في مـيــزانــيـة تــســيـيــر وزارة الــفالحـة

والتنمية الريفية والصيد البحري.والتنمية الريفية والصيد البحري.
ــــــــــــــــــــــــــ

rإنّ الوزير األول
rاليةHبناء على تقرير وزير ا  -

-  وبـــنـــاء عـــلى الـــدســـتـــورr ال ســـيّـــمـــا اHـــادّتــان 3-85
rو125 (الفقرة 2) منه

- و�قتضى القانون رقم 84-17 اHؤرخ في 8 شوال
Yـتـعـلق بـقـوانـHـوافق 7 يـولـيــو سـنـة 1984 واHعـام 1404 ا

rتمّمHعدّل واHا rاليةHا
- و�ـــقـــتــضـى األمــر رقم 15-01 اHــؤرخ في 7 شــوال
عام 1436 اHوافق 23  يوليو سنة 2015  واHتضمن قانون

r2015 الية التكميلي لسنةHا
- و�قتـضى اHرسـوم الرئـاسي رقم 15-125 اHؤرخ
في 25 رجب عــــــام 1436 اHــــــوافق  14 مـــــــايــــــو ســـــــنــــــة 2015

rعدلHا rأعضاء احلكومة Yتضمن تعيHوا
- و�ــــقــــتـــــضى اHــــرســــوم الــــتــــنـــفــــيــــذي  رقم 283-15
اHـؤرخ في 26 مــحــرم عـام 1437 اHـوافق 9 نــوفــمــبــر ســنـة
rتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير الدولةH2015 وا 

rوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

اجلدول اHلحق " أ "اجلدول اHلحق " أ "

العناويـــــنالعناويـــــنرقم األبوابرقم األبواب

14 - 34

وزارة الفالحة والتنمية الريفية والصيد البحريوزارة الفالحة والتنمية الريفية والصيد البحري

الفرع األولالفرع األول
اإلدارة اHركزيةاإلدارة اHركزية

الفرع اجلزئي الثانيالفرع اجلزئي الثاني
اHصالح الالمركزية التابعة للدولةاHصالح الالمركزية التابعة للدولة

العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اHصالحوسائل اHصالح

القسم الرابعالقسم الرابع
األدوات وتسيير اHصالحاألدوات وتسيير اHصالح

اHصالح الالمركزية التابعة للدولة - التكاليف اHلحقة...............
مجموع القسم الرابع
مجموع العنوان الثالث
مجموع الفرع اجلزئي الثاني
مجموع الفرع األول

3.585.000

3.585.000

3.585.000

3.585.000

3.585.000

االعتمادات اHلغاة ( دج )االعتمادات اHلغاة ( دج )
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اجلدول اHلحق " أ " (تابع)اجلدول اHلحق " أ " (تابع)

العناويـــــنالعناويـــــنرقم األبوابرقم األبواب

11 - 31

الفرع الثانيالفرع الثاني
اHديرية العامة للغاباتاHديرية العامة للغابات

الفرع اجلزئي الثانيالفرع اجلزئي الثاني
اHصالح الالمركزية التابعة للدولةاHصالح الالمركزية التابعة للدولة

العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اHصالحوسائل اHصالح

القسم األولالقسم األول
اHوظفون - مرتبات العملاHوظفون - مرتبات العمل

اHصالح الالمركزية للغابات - الراتب الرئيسي للنشاط............
مجموع القسم األول
مجموع العنوان الثالث
مجموع الفرع اجلزئي الثاني
مجموع الفرع الثاني
مجموع االعتمادات اHلغاة......................................................مجموع االعتمادات اHلغاة......................................................

7.100.000

7.100.000

7.100.000

7.100.000

7.100.000

10.685.000

االعتمادات اHلغاة ( دج )االعتمادات اHلغاة ( دج )

اجلدول اHلحق " ب "اجلدول اHلحق " ب "

العناويـــــنالعناويـــــنرقم األبوابرقم األبواب

01 - 34

وزارة الفالحة والتنمية الريفية والصيد البحريوزارة الفالحة والتنمية الريفية والصيد البحري

الفرع األولالفرع األول
اإلدارة اHركزيةاإلدارة اHركزية

الفرع اجلزئي األولالفرع اجلزئي األول
اHصالح اHركزيةاHصالح اHركزية

العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اHصالحوسائل اHصالح

القسم الرابعالقسم الرابع
األدوات وتسيير اHصالحاألدوات وتسيير اHصالح

اإلدارة اHركزية - تسديد النفقات...........................................
مجموع القسم الرابع
مجموع العنوان الثالث
مجموع الفرع اجلزئي األول
مجموع الفرع األول

3.585.000

3.585.000

3.585.000

3.585.000

3.585.000

االعتمادات اخملصصة ( دج )االعتمادات اخملصصة ( دج )
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اجلدول اHلحق " ب " (تابع)اجلدول اHلحق " ب " (تابع)

العناويـــــنالعناويـــــنرقم األبوابرقم األبواب

02 - 31

الفرع الثانيالفرع الثاني
اHديرية العامة للغاباتاHديرية العامة للغابات

الفرع اجلزئي األولالفرع اجلزئي األول
اHصالح اHركزية اHصالح اHركزية 

العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اHصالحوسائل اHصالح

القسم األولالقسم األول
اHوظفون - مرتبات العملاHوظفون - مرتبات العمل

اHديرية العامة للغابات - التعويضات واHنح اخملتلفة.................
مجموع القسم األول
مجموع العنوان الثالث
مجموع الفرع اجلزئي األول
مجموع الفرع الثاني

مجموع االعتمادات اخملصصة..................................................مجموع االعتمادات اخملصصة..................................................

7.100.000

7.100.000

7.100.000

7.100.000

7.100.000

10.685.000

االعتمادات اخملصصة ( دج )االعتمادات اخملصصة ( دج )

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 93-311 اHؤرخ
في 30 جمـادى الثانية عام 1414 اHوافق 14 ديسـمبر سنة
1993 الـذي يحـدد قائـمة اHـناصب الـعلـيا في اHـصالح غـير

اHـركـزيـة الـتـابـعـة لـوزارة الـسـكن وشـروط االلـتـحـاق بـهـا
rوتصنيفها

- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 08-04 اHـؤرخ
في 11 مــــحــــرم عـــام 1429 اHــــوافق 19 يــــنــــايــــر ســــنـــة 2008
YـنتـمHا YـوظفـHتـضـمن القـانون األسـاسي اخلـاص باHوا
rؤسسات واإلدارات العموميةHشتركة في اHلألسالك ا

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 09-241 اHؤرخ
في 29 رجب عـــــام 1430 اHـــــوافق 22 يـــــولـــــيـــــو ســـــنـــــة 2009
YـنتـمHا YـوظفـHتـضـمن القـانون األسـاسي اخلـاص باHوا
لـألسالك الـــتــــقـــنـــيـــة اخلــــاصـــة بـــاإلدارة اHــــكـــلـــفـــة بــــالـــســـكن

rوالعمران

- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 13-13 اHـؤرخ
في 3 ربــيـع األول عـام 1434 اHـوافق 15 يــنـايــر ســنـة 2013
الــذي يــحـدد قــواعــد تـنــظــيم وتــسـيــيــر اHــصـالح اخلــارجــيـة

rلوزارة السكن والعمران

rوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

مــرســوم تــنــفــيــذي رقم مــرســوم تــنــفــيــذي رقم 16-14 مــؤرخ  مــؤرخ في في 8 ربــيع الــثــاني ربــيع الــثــاني
عام عام 1437 اHوافق  اHوافق 18 ينـاير سـنة  ينـاير سـنة r r2016 يحـدد قائـمةيحـدد قائـمة
اHـنـاصب العـلـيـا للـمـصالح اخلـارجـية لـوزارة الـسكناHـنـاصب العـلـيـا للـمـصالح اخلـارجـية لـوزارة الـسكن
والــــعــــمــــران واHــــديــــنــــة وشــــروط االلــــتــــحــــاق بــــهـــــذهوالــــعــــمــــران واHــــديــــنــــة وشــــروط االلــــتــــحــــاق بــــهـــــذه

اHناصـب وكذا الزيادة االستداللية اHرتبطة بها.اHناصـب وكذا الزيادة االستداللية اHرتبطة بها.
ــــــــــــــــــــــــــ

rإنّ الوزير األول
rدينةHبناء على تقرير وزير السكن والعمران وا -
-  وبـــنـــاء عـــلى الـــدســـتـــورr ال ســـيّـــمـــا اHـــادتــان 3-85

rو125 (الفقرة 2)  منه
- و�قـتـضى األمر رقم 06-03 اHـؤرخ في 19 جـمادى
الثـانية عام 1427 اHوافق 15 يولـيو سنة 2006 واHـتضمن

rالقانون األساسي العام للوظيفة العمومية
- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسي رقم 07-307 اHـؤرخ
في 17 رمـضـان عام 1428 اHـوافق 29 سـبـتمـبـر سـنة 2007
الـذي يــحـدد كـيــفـيـات مــنح الـزيــادة االسـتـداللــيـة لــشـاغـلي

rؤسسات واإلدارات العموميةHناصب العليا في اHا
- و�ـقتـضى اHـرسـوم الـرئاسي رقم 15-125 اHؤرخ
فـي 25 رجـب عـــــــام 1436 اHــــــــوافق 14 مـــــــايـــــــو ســـــــنــــــة 2015

rعدلHا rأعضاء احلكومة Yتضمن تعيHوا
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يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اHــــادة األولى : اHــــادة األولى :  يـــهـــدف هـــــذا اHـــرســـــوم إلــى حتـــديـــد
قـائمة اHناصب الـعليا لـلمصالح اخلارجـية لوزارة السكن
والعمران واHدينة وشروط االلتحاق بهذه اHناصب وكذا

الزيادة االستداللية اHرتبطة بها.

الفصل األول الفصل األول 
قائمة اHناصب العلياقائمة اHناصب العليا

اHــادة اHــادة 2 :  : حتـــدد قــائــمــة اHـــنــاصب الــعـــلــيــا لـــلــمــصــالح
اخلارجية لوزارة السكن والعمران واHدينةr كما يأتي :

rرئيس مصلحة -
rرئيس مكتب -

rرئيس قسم فرعي إقليمي -
- رئيس فرع.

الفصل الثانيالفصل الثاني
Yشروط التعيYشروط التعي

اHادة اHادة 3  :  : يعY رئيس اHصلحة :

: Yمن ب rصالح التقنيةHأ)  بعنوان اrصالح التقنيةHأ)  بعنوان ا
1) رؤسـاء اHهنـدسY في الـسكن والعـمران ورؤساء

rورؤساء مفتشي التعمير YعماريHا YهندسHا
2) اHــهــنــدســY الـــرئــيــســيــY في الــســكن والــعــمــران
YــــفــــتــــشـــHوا Yالــــرئــــيـــســــيــــ YــــعــــمــــاريــــHا YــــهــــنــــدســـHوا
الـرئيـسـيـY لـلتـعـمـيرr اHـرسـمـrY أو لـديهـم رتبـة مـعـادلة
الــذيـن يــثــبــتــون ثالث (3) ســـنــوات من األقــدمـــيــة بــصــفــة

rموظف
3) مــــــهــــــنــــــدسـي الــــــدولــــــة في الـــــــســــــكن والــــــعــــــمــــــران
واHــهــنــدسـY اHــعــمــاريــY ومـفــتــشي الــتــعـمــيــرr أو لــديـهم
رتـــبـــة مـــعـــادلـــة الـــذيـن يـــثـــبـــتـــون خـــمس (5) ســـنـــوات من

rاخلدمة الفعلية بهذه الصفة
4) مـــهـــنــدسي الـــتـــطــبـــيق في الـــســكـن والــعـــمــران أو

لـديـهم رتـبــة مـعـادلـةr الـذين يــثـبـتـون ثـمـاني (8) سـنـوات
من اخلدمة الفعلية بهذه الصفة.

: Yمن ب rصالح اإلداريةHب)  بعنوان ا rصالح اإلداريةHب)  بعنوان ا
rستشارينHا YتصرفH1) ا

2) اHـــتــــصـــرفــــY الـــرئـــيــــســـيــــrY اHـــرســـمــــrY الـــذين
rيثبتون ثالث (3) سنوات من األقدمية بصفة موظف

3) اHتصـرفY الذين يثبتون خمس (5) سنوات من
اخلدمة الفعلية بهذه الصفة.

اHادة اHادة 4 : :  يعY رئيس اHكتب :
: Yمن ب rكاتب التقنيةHأ)  بعنوان ا rكاتب التقنيةHأ)  بعنوان ا

1) رؤسـاء اHهنـدسY في الـسكن والعـمران ورؤساء

rورؤساء مفتشي التعمير YعماريHا YهندسHا
2) اHــهــنــدســY الـــرئــيــســيــY في الــســكن والــعــمــران
YــــفــــتــــشـــHوا Yالــــرئــــيـــســــيــــ YــــعــــمــــاريــــHا YــــهــــنــــدســـHوا
r أو لديهم رتبة معادلة rYرسمHا rللتعمير Yالرئيسي

3) مــــــهــــــنــــــدسـي الــــــدولــــــة في الـــــــســــــكن والــــــعــــــمــــــران
واHهندسY اHعـماريY ومفتشي التـعمير أو لديهم رتبة
مـــعــــادلـــة الـــذين يـــثـــبـــتـــون ثالث (3) ســـنـــوات من اخلـــدمـــة

rالفعلية بهذه الصفة
4) مـــهـــنــدسي الـــتـــطــبـــيق في الـــســكـن والــعـــمــران أو

لديهم رتبة معادلةr الذين يثبتون خمس (5) سنوات من
اخلدمة الفعلية بهذه الصفة.

: Yمن ب rكاتب اإلداريةHب)  بعنوان ا rكاتب اإلداريةHب)  بعنوان ا
rستشارينHا YتصرفH1) ا

 rYرسمHا rYالرئيسي YتصرفH2) ا
3) اHــتـصــرفـY اHــرســمـY الــذين يــثـبــتـون ثالث (3)

سنوات من اخلدمة الفعلية بهذه الصفة.

اHـادة اHـادة 5 :  : يعـY رئـيس القـسم الـفرعي اإلقـلـيميr من
: Yب

1) رؤسـاء اHهنـدسY في الـسكن والعـمران ورؤساء

rورؤساء مفتشي التعمير YعماريHا YهندسHا
2) اHــهــنــدســY الـــرئــيــســيــY في الــســكن والــعــمــران
YــــفــــتــــشـــHوا Yالــــرئــــيـــســــيــــ YــــعــــمــــاريــــHا YــــهــــنــــدســـHوا
الـرئيـسـيـY لـلتـعـمـيرr اHـرسـمـrY أو لـديهـم رتبـة مـعـادلة
الــذيـن يــثــبــتــون ثالث (3) ســـنــوات من األقــدمـــيــة بــصــفــة

rموظف
3) مــــــهــــــنــــــدسـي الــــــدولــــــة في الـــــــســــــكن والــــــعــــــمــــــران
واHــهــنــدسـY اHــعــمــاريــY ومـفــتــشي الــتــعـمــيــرr أو لــديـهم
رتـــبـــة مـــعـــادلـــة الـــذيـن يـــثـــبـــتـــون خـــمس (5) ســـنـــوات من

rاخلدمة الفعلية بهذه الصفة
4) مـــهـــنــدسي الـــتـــطــبـــيق في الـــســكـن والــعـــمــران أو

لـديـهم رتـبــة مـعـادلـةr الـذين يــثـبـتـون ثـمـاني (8) سـنـوات
من اخلدمة الفعلية بهذه الصفة.

: Yمن ب rرئيس الفرع Yادة 6 : : يعHادة اHا
1) الـتـقنـيـY الـسـامـY في الـسـكـن والعـمـران الـذين
يـــثــبــتــون خــمس (5) ســنــوات من اخلــدمـــة الــفــعــلــيــة بــهــذه

الصفة.
2) الـتـقـنـيـY في الـســكن والـعـمـران الـذين يـثـبـتـون

عشر (10) سنوات من اخلدمة الفعلية بهذه الصفة.
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الفصل الثالثالفصل الثالث
Yإجراء التعيYإجراء التعي

اHـادة اHـادة 7 : : يـتم الـتـعـيـY في اHـنـاصب الـعـلـيـا لـرئـيس
مــصــلـــحــة ورئــيس مـــكــتب ورئــيـس قــسم فــرعـي إقــلــيــمي
ورئـيس فـرع اHــنـصـوص عـلــيـهـا أعالهr بــقـرار من الـوزيـر
اHكلف بالسـكن والعمران واHدينـةr بناء على اقتراح من
اHـدير الـوالئي لـلتـعمـيـر والهـنـدسة اHـعمـاريـة والبـناء أو
اHـــديــر الــوالئي لــلــســكن أو اHـــديــر الــوالئي لــلــتــجــهــيــزات

العمومية.
اHــادة اHــادة 8 :  : يــجب أن يـــنــتـــمي اHـــوظــفـــون اHــقـــتــرحــون
لــشـــغل مــنــاصـب عــلــيــا إلى رتـب تــكــون مــهــامـــهــا مــوافــقــة

لصالحيات الهياكل اHعنية.
الفصل الرابعالفصل الرابع

الزيادة االستدالليةالزيادة االستداللية
اHــــادة اHــــادة 9 : : حتــــدد الــــزيــــادة االســــتــــداللــــيــــة اHــــرتــــبــــطـــة
بـــالــــمـــنـــاصب الــــعـــلـــيـــا اHـــذكـــورة في اHـــادة 2 أعالهr وفـــقـــا

للجدول اآلتي :

اHادة اHادة 13 :  ينشر هذا اHرسوم في اجلريدة الرّسميّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حرّر بـاجلـزائر في 8 ربيع الـثـاني عام 1437 اHوافق
18 يناير سنة 2016.

عبد اHالك ساللعبد اHالك سالل
ــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــ

مــرســوم تــنــفــيــذي رقم مــرســوم تــنــفــيــذي رقم 16-15 مــؤرخ  مــؤرخ في في 8 ربــيع الــثــاني ربــيع الــثــاني
عــام عــام 1437 اHــوافق  اHــوافق 18 يــنـــايــر ســـنــة  يــنـــايــر ســـنــة r2016 يـــتـــضــمـنيـــتـــضــمـن
إنـــشــاء مـــعــاهـــد وطــنــيـــة مــتـــخــصــصـــة في الــتـــكــوينإنـــشــاء مـــعــاهـــد وطــنــيـــة مــتـــخــصــصـــة في الــتـــكــوين

اHهني.اHهني.
ــــــــــــــــــــــــــ

rإنّ الوزير األول

- بــــنـــاء عــــلى تــــقـــريــــر وزيــــر الـــتــــكـــويـن والـــتــــعــــلـــيم
rYهنيHا

- وبـناء على الـدّستـورr ال سيّمـا اHادّتان 85-3 و125
r(الفقرة 2) منه

- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسي رقم 15-125 اHـؤرخ
في 25 رجب عــــــام 1436 اHــــــوافق  14 مـــــــايــــــو ســـــــنــــــة 2015

rعدلHا rأعضاء احلكومة Yتضمن تعيHوا

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 12-125 اHؤرخ
في 26 ربـــيع الـــثـــانـي عــام 1433 اHــوافق 19 مـــارس ســـنـــة
2012 الـذي يـحـدد الـقـانـون األسـاسي الـنـمـوذجي لـلـمـعـاهـد

rهنيHتخصصة في التكوين اHالوطنية ا

rوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اHــــاداHــــادّة األولى :ة األولى : طـــبـــقــــا ألحـــكـــام اHـــادة 3 من اHـــرســـوم
الــتـنــفــيـذي رقم 12-125 اHـؤرخ في 26 ربـيع الــثــاني عـام
1433 اHـوافق 19 مـارس سـنة 2012 واHـذكـور أعالهr تـنـشـأ

مــعـاهـد وطــنـيـة مــتـخـصـصــة في الـتـكــوين اHـهـنـي اHـرفـقـة
قائمتها �لحق هذا اHرسوم.

اHـاداHـادّة ة 2 : : يـنشـر هـذا اHـرسـوم في اجلريـدة الـرّسـمـيّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حرّر بـاجلـزائر في 8 ربيع الـثـاني عام 1437 اHوافق
18 يناير سنة 2016.

عبد اHالك ساللعبد اHالك سالل

اHناصب العليااHناصب العليا
الزيادة االستدالليةالزيادة االستداللية

الرقم االستدالليالرقم االستداللياHستوىاHستوى

- رئيس مصلحة
- رئيس مكتب

- رئيس قسم فرعي
إقليمي

- رئيس فرع

8

7

8

5

195

145

195

75

الفصل اخلامسالفصل اخلامس
أحكام انتقالية وختاميةأحكام انتقالية وختامية

اHــادة اHــادة 10 : :  يـــســتــفــيــد اHــوظــفـــون اHــعــيــنــون بــصـــفــة
قــانــونــيــــة في اHــنــاصـب الــعــلــيــــا اHــذكــــورة فــي اHــادة 2
أعاله والـذيــن ال يـسـتـوفـون شـروط الـتـعـيـY اجلـديدة من
الزيادة االستـداللية احملددة �وجب هذا اHرسوم إلى غاية

إنهـاء مهامهـم في اHنصب العالي اHشغول.
اHــادة اHــادة 11 :  يـــســتـــفــيــد اHـــوظــفـــون اHــعــيـــنــون بـــصــفــة
YنـصبHقانونـية عـند تاريخ 31 ديسـمبر سنة 2007 في ا
الـعـالــيـY لـرئــيس قـسم فــرعي ورئـيس فــرعr من الـزيـادة
االسـتـداللـيــة احملـددة �ـوجب هـذا اHــرسـوم ابـتـداء من أول

يناير سنة 2008.
اHــــادة اHــــادة 12 : :  تــــلــــغى جــــمــــيـع األحــــكــــام اخملــــالــــفــــة لــــهــــذا
اHرسومr وال سيـما أحكام اHرسوم التنفيذي رقم 311-93
اHـــــؤرخ في 30 جـــــمـــــادى الــــثـــــانــــيـــــة عــــام 1414 اHـــــوافق 14

ديسمبر سنة 1993 واHذكور أعاله.
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اHلـحــقاHلـحــق
قائمة اHعاهد الوطنية اHتخصصة في التكوين اHهنيقائمة اHعاهد الوطنية اHتخصصة في التكوين اHهني

مقر اHعهدمقر اHعهدتسمية اHعهدتسمية اHعهد

01 - أدرار : - أدرار :

اHعهد الوطني اHتخصص في التكوين اHهني بتيميمون

02 -الشلف : -الشلف :

اHعهد الوطني اHتخصص في التكوين اHهني بالشلف

03 - األغواط : - األغواط :

اHعهد الوطني اHتخصص في التكوين اHهني باألغواط

04 - أم البواقي : - أم البواقي :

اHعهد الوطني اHتخصص في التكوين اHهني بعY البيضاء
اHعهد الوطني اHتخصص في التكوين اHهني بعY مليلة
اHعهد الوطني اHتخصص في التكوين اHهني �سكيانة

08 -  بشار : -  بشار :

اHعهد الوطني اHتخصص في التكوين اHهني ببشار 2

10 - البويرة : - البويرة :

اHعهد الوطني اHتخصص في التكوين اHهني �شدالة

14 - تيارت : - تيارت :

اHعهد الوطني اHتخصص في التكوين اHهني بفرندة

21 - سكيكدة : - سكيكدة :

اHعهد الوطني اHتخصص في التكوين اHهني بفلفلة

26 - اHدية : - اHدية :

اHعهد الوطني اHتخصص في التكوين اHهني ببني سليمان

30 - ورقلة : - ورقلة :

اHعهد الوطني اHتخصص في التكوين اHهني بتقرت 2

36 - الطارف : - الطارف :

اHعهد الوطني اHتخصص في التكوين اHهني بالذرعان

39 - الوادي : - الوادي :

اHعهد الوطني اHتخصص في التكوين اHهني بحساني عبد الكر¡

42 - تيبازة : - تيبازة :

اHعهد الوطني اHتخصص في التكوين اHهني ببواسماعيل

تيميمون

الشلف

األغواط

عY البيضاء
عY مليلة
مسكيانة

بشار

مشدالة

فرندة

فلفلة

بني سليمان

تقرت

الذرعان

حساني عبد الكر¡

بواسماعيل
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مــرســوم تــنـــفــيــذي رقم مــرســوم تــنـــفــيــذي رقم 16-16 مــؤرخ  مــؤرخ في في 8 ربــيع الــثــاني ربــيع الــثــاني
عــام عــام 1437 اHــوافق  اHــوافق 18 يـــنـــايـــر ســـنـــة  يـــنـــايـــر ســـنـــة r2016 يـــتـــضـــمن يـــتـــضـــمن
إنـشــاء مـراكــز لــلـتــكـوين اHــهـنـي والـتــمـهــY وحتـويلإنـشــاء مـراكــز لــلـتــكـوين اHــهـنـي والـتــمـهــY وحتـويل
مــلــحـــقــات مــراكــز الــتـــكــوين اHــهــنـي والــتــمــهــY إلىمــلــحـــقــات مــراكــز الــتـــكــوين اHــهــنـي والــتــمــهــY إلى

.Yهني والتمهHمراكز للتكوين ا.Yهني والتمهHمراكز للتكوين ا
ــــــــــــــــــــــــــ

rإنّ الوزير األول
- بـــنــــاء عــــلى تــــقـــريــــر وزيــــر الــــتـــكــــوين والــــتــــعـــلــــيم

rYهنيHا
- وبناء على الـدّستورr ال سيّما اHادّتان 85-3  و125

r(الفقرة 2) منه
- و�ــــــقــــــتــــــضـى اHــــــرســـــــوم الــــــرئـــــــاسـي رقم 125-15
اHــــــؤرخ فـي 25 رجـب عـــام 1436 اHــــوافق  14 مـــايـــو ســـنـــة

rعدلHا rأعضاء احلكومة Yتضمن تعيH2015 وا

- و�ـقــتـضى اHـرسـوم الـتـنـفـيـذي رقم 91-64 اHـؤرخ
في 15 شعـبان عام 1411 اHوافق 2 مـارس سنة 1991 الذي
يـحــدد قـائــمـة مــراكـز الــتـكــوين اHــهـني والــتـمــهـrY اHــعـدل

rتممHوا
- و�قـتـضى اHرسـوم التـنفـيذي رقم 14-140 اHؤرخ
في 20 جــمــادى الـثــانـيــة عـام 1435 اHـوافق 20 أبــريل سـنـة
2014 الــذي يــحــدد الـــقــانــون األســـاسي الــنــمـــوذجي Hــراكــز

rYهني والتمهHالتكوين ا
rوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اHــــاداHــــادّة األولى :ة األولى : طـــبــــقـــا ألحــــكـــام اHـــادة 3 من اHـــرســـوم
التـنفـيذي رقم 14-140 اHؤرخ في 20 جـمـادى الثـانيـة عام
1435 اHـوافق 20 أبــريل سـنـة 2014 واHـذكـور أعالهr تــنـشـأ

مـــراكــز لــلـــتــكـــوين اHــهـــني والــتـــمــهــY وحتـــول مــلــحـــقــتــان
تابعتان Hؤسـسات التكوين اHهـني إلى مركزين للتكوين
اHـهني والتمـهY حسب اجلـدولY (أ) و (ب) اHلحـقY بهذا

اHرسوم.

اHــاداHــادّة ة 2 :  : تـــتـــمم قـــائـــمـــة مـــراكـــز الـــتـــكـــويـن اHـــهـــنــي
والــتـــمــهـــــY اHــلــحـــقـــة بــهـــذا اHــرســـومr الــقــائـــمــة اHــلـــحــقــة
بــاHــرســوم الــتــنــفـيـــذي رقم 91-64 اHـؤرخ في 15 شــعــبـان
عــام 1411 اHــــوافق 2 مـــارس ســـنـــة r1991 اHـــعـــدل واHــــتـــمم

واHذكور أعاله.

اHـاداHـادّة ة 3 :  : يـنـشـر هـذا اHـرسـوم في اجلـريـدة الـرّسـمـيّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حرّر بـاجلـزائر في 8 ربيع الـثـاني عام 1437 اHـوافق
18 يناير سنة 2016.

عبد اHالك ساللعبد اHالك سالل

اجلدول (أ)اجلدول (أ)
قائمة مراكز التكوين اHهني والتمهY اHنشأةقائمة مراكز التكوين اHهني والتمهY اHنشأة

تسمية اHركزتسمية اHركز

01 -  والية أدرار : -  والية أدرار :

01 - 17 م.ت. م.ت  بأوقروت 2

01 - 18 م.ت . م.ت بتيمياوين

03 -  والية األغواط : -  والية األغواط :

03 - 17 م.ت. م.ت  بسيدي بوزيد

03 - 18 م.ت.م.ت  بالغيشة

05 -  والية باتنة : -  والية باتنة :

05 - 25 م.ت. م.ت  بإيشمول

06 -  والية بجاية : -  والية بجاية :

06 - 26 م.ت. م.ت  ببرج ميرة

07 -  والية بسكرة : -  والية بسكرة :

07 - 19 م.ت. م.ت  بالعالية 2

14 -  والية تيارت : -  والية تيارت :

14 - 20 م.ت. م.ت  �دروسة

14 - 21 م.ت.م.ت بتوسنينة

24 -  والية قاHة : -  والية قاHة :

24 - 13 م.ت. م.ت  بوادي الشحم

30 -  والية ورقلة : -  والية ورقلة :

30 - 19 م.ت. م.ت  ببلدة عمر

30 - 20 م.ت.م.ت  بالبرمة

31 -  والية وهران : -  والية وهران :

31 - 20 م.ت. م.ت  بعY البيضاء

41 -  والية سوق أهراس : -  والية سوق أهراس :

41 - 17 م.ت. م.ت  باحلدادة

44 -  والية عY الدفلى : -  والية عY الدفلى :

44 - 21 م.ت. م.ت  بتاشتة

47 -  والية غرداية : -  والية غرداية :

47 - 21 م.ت. م.ت  �تليلي اجلديدة

47 - 22 م.ت. م.ت  بواد نشو

مقر اHركزمقر اHركز

أوقروت
تيمياوين

سيدي بوزيد
الغيشة

إيشمول

برج ميرة

العالية

مدروسة
توسنينة

وادي الشحم

بلدة عمر
البرمة

عY البيضاء

احلدادة

تاشتة

متليلي اجلديدة
واد نشو
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- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيـذي رقـم 94-74 اHؤرخ
في 18 شـــــوال عـــــام 1414 اHـــــوافق 30 مــــارس ســـــنــــة 1994
الــذي يـــحــول مــعـــهــد بـــاســتـــور في اجلــزائـــر إلى مـــؤســســة

rتممHعدل واHا  rعمومية ذات طا بع صناعي وجتاري
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 11-379 اHؤرخ
في 25 ذي احلـجة عام 1432 اHوافق 21 نوفـمبـر سنة 2011
الــذي يــحــدد صالحــيــات وزيـر الــصــحــة والــسـكــان وإصالح

rستشفياتHا
rو بعد موافقة رئيس اجلمهورية -

 يرسم  ما يأتـي : يرسم  ما يأتـي :

اHــــادة األولى :اHــــادة األولى :  يــــتـــمـم هـــذا اHــــرســــوم بــــعض أحــــكـــام
اHـرسوم الـتـنفـيـذي رقـم 94-74 اHؤرخ في 18 شـوال عـام
1414 اHــوافق 30 مـــارس ســـنـــة 1994 الـــذي يـــحـــول مـــعـــهـــد

بــاســتــور في اجلــزائــر إلى مــؤســســة عــمــومــيـة ذات طــابع
صناعي وجتاري.

الــمــادةالــمــادة 2 : : تــتــمــم أحـكـــام الــمـــرســوم الـــتــنـــفـيــذي
رقـم 94-74 اHـــــؤرخ في 18 شـــــوال عـــــام 1414 اHـــــوافق 30
مــارس سـنـة 1994 والــمــذكــور أعـالهr �ـادتـيـن 3 مـكـرر

و6 مكررr حترران كما يأتي :
 " اHــادة 3 مــكــرر : �ــكن إنــشـــاء مــلــحـــقــات لــلـــمــعــهــد

بقرار من الوزير اHكلف بالصحة ".
" اHـادة 6  مـكرر : يـؤهل اHعـهد في إطـار مـخطـطاته
لــلـتــنــمـيــة االسـتــراتـيــجـيــة وفـيــمـا يــتـصل �ــهـامه إلنــشـاء
فــروع وأخـذ مــسـاهــمـات في كـل مـؤسـســة وإبـرام كـل عـقـد
شـراكة طـبـقا لـلـتشـريع اHـعمـول بهr ال سـيمـا فيـمـا يخص
نـشـاطـاته اHتـعـلـقـة بإنـتـاج وتـسـويق الـلقـاحـات واألمـصال
والــكــواشف وأوســاط االســتــنــبــات واHــواد الــبــيــولــوجــيـة

األخرى ".

اجلدول (ب)اجلدول (ب)

Yهني والتمهHلحقتان احملولتان إلى مركزين للتكوين اHاYهني والتمهHلحقتان احملولتان إلى مركزين للتكوين اHا

مقر اHركزمقر اHركزتسمية اHركزتسمية اHركزاHؤسسة التابعة لهااHؤسسة التابعة لهاتسمية اHلحقة احملولةتسمية اHلحقة احملولة

36 -  والية الطارف :-  والية الطارف :

ملحقة شبيطة مختار

43 -  والية ميلة :-  والية ميلة :

ملحقة بوحا¢

 - اHــعــهــد الــوطــني اHــتــخــصـص
في التكوين اHهني بالطارف

 - مــــــركـــــز الــــــتـــــكــــــوين اHــــــهـــــني 
والتمهY بفرجيوة

36-12 مــركــز الـــتــكــوين اHــهــني

والتمهY بشبيطة مختار

43-14 مــركــز الـــتــكــوين اHــهــني

والتمهY ببوحا¢

شبيطة مختار

بوحا¢

مـرســوممـرســوم تــنـفــيـذي رقم  تــنـفــيـذي رقم 16-17 مـؤرخ مـؤرخ في في 11 ربــيع الـثـاني ربــيع الـثـاني
عـــــام عـــــام 1437 اHـــــوافق  اHـــــوافق 21 يـــــنـــــايـــــر ســـــنـــــة  يـــــنـــــايـــــر ســـــنـــــة r2016 يــــــتـــــمم يــــــتـــــمم
اHــــرســـــوم الـــــتــــنــــفـــــيـــــذي رقـم اHــــرســـــوم الـــــتــــنــــفـــــيـــــذي رقـم 94-74 اHــــؤرخ في  اHــــؤرخ في 18
شـوال عـام شـوال عـام 1414 اHـوافق  اHـوافق 30 مـارس سـنة  مـارس سـنة 1994 الـذي الـذي
يــحــول مـــعــهــد بـــاســتــور فـي اجلــزائــر إلـى مــؤســـســةيــحــول مـــعــهــد بـــاســتــور فـي اجلــزائــر إلـى مــؤســـســة

عمومية ذات طابع صناعي وجتاري.عمومية ذات طابع صناعي وجتاري.
ــــــــــــــــــــــــــ

rإن الوزير األول

- بـناء عـلى تـقريـر وزيـر الصـحـة والسـكان وإصالح
rستشفياتHا

- وبـناء عـلى الدسـتورr ال سـيمـا اHادتان 85-3 و125
r(الفقرة 2) منه

- و�ـــــــــقـــــــــتـــــــــضـى األمـــــــــر رقم 75-59 اHـــــــــؤرخ في 20
رمــــضــــان عــــام 1335 اHــــوافق 26 ســــبـــــتــــمــــبـــــر ســــنــــة 1975

rتممHعدل واHا rتضمن القانون التجاريHوا

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 85-05 اHــــؤرخ في 26
جــمــادى األولـى عـام 1405 الـــمـوافـق 16 فــبــرايــر ســنـة
1985 واHــتـعــلـق بـحــمـايــة الـصــحة وتـرقـيــتـهـاr اHـعـدل

rتممHوا

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 88-01 اHــــؤرخ في 22
جــــمــــادى األولى عـــام 1406 اHــــوافق 12 يـــنـــايــــر ســـنـــة 1988
واHــتـضـمن الــقـانـون الـتـوجــيـهي لـلــمـؤسـسـات الــعـمـومـيـة

rال سيما الباب الثالث منه rاالقتصادية

- و�قتـضى اHرسـوم الرئـاسي رقم 15-125 اHؤرخ
فـي 25 رجـب عـــــــام 1436 اHــــــــوافق 14 مـــــــايـــــــو ســـــــنــــــة 2015

rعدلHا rأعضاء احلكومة Yتضمن تعيHوا
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اHـادةاHـادة 3 : : تــتـمم أحـكــام اHـادتـY 13 و 15 من اHـرسـوم
الـــتـــنـــفـــيــــذي رقـم 94-74 اHــؤرخ في 18 شـــوال عـــام 1414

اHوافق 30 مارس سنة 1994 واHذكور أعالهr كما يأتي :

" اHــــادة 13 : يــــتــــداول مـــــجــــلس اإلدارة ويــــفـــــصل في
جـميـع اHسـائل الـمــرتـبـطـة بـأعـمـال الـمـعـهـدr ال سيما

فيما يأتي :
r(بدون تغيير حتى)...................... -

- قــبــول الــهــبـات والــوصــايــا واHــســاهـمــات اخملــتــلــفـة
rشروطةHا

- مشـاريع بـرامج االسـتـثـمار والـتـهـيـئة والـتـجـهـيز
rعهدHوتوسيع ا

- إنشاء ملحقات وفروع وإلغائها.
ويبدي .............(الباقي بدون تغيير)..............".

" اHـادة 15 : يــتـولى اHـديــر الـعــام اإلدارة والـتـســيـيـر
اإلداري والتقني واHالي للمعهد.

ويكلف بهذه الصفةr �ا يأتي :
r(بدون تغيير حتى)......................*

- يـفــوض صالحـيـاتـه وإمـضـاءه إلى مــسـاعـديهr حتت
rمسؤوليته الشخصية

- يعY ¥ثلي اHعهد ضمن أجهزة فروعه ".

اHادة اHادة 4 : :  ينـشر هـذا اHرسـوم في اجلـريدة الـرّسمـيّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حــــــرّر بـــــاجلــــــزائـــــر في 11 ربــــــيع الـــــثــــــاني عـــــام 1437
اHوافق 21 يناير سنة 2016.

عبد اHالك ساللعبد اHالك سالل

قرارات0 مقرقرارات0 مقرّرات0 آراءرات0 آراء
وزارة العدلوزارة العدل

قـرار وزاري مـشــتـرك مـؤرقـرار وزاري مـشــتـرك مـؤرّخ في خ في 9 ربـيع األو ربـيع األوّل عـام ل عـام 1437
21  ديـــســـمـــبـــر ســـنـــة   ديـــســـمـــبـــر ســـنـــة r2015 يــحـــدr يــحـــدّد قـــائـــمــةد قـــائـــمــة اHــوافق اHــوافق 
شهـادات الليـسانس في التـعليم الـعالي للـتوظيفشهـادات الليـسانس في التـعليم الـعالي للـتوظيف
في ســــلك مــــوظـــفـي الـــقــــيــــادةr رتـــبــــة ضــــابط إعـــادةفي ســــلك مــــوظـــفـي الـــقــــيــــادةr رتـــبــــة ضــــابط إعـــادة

التربية.التربية.
ـــــــــــــــــــــــــ

rإنّ الوزير األول

rحافظ األختام rووزير العدل

- �ـقــتــضى اHــرســوم الــرّئــاسيّ رقم 15-125 اHـؤرّخ
فـي 25 رجـب عـــــــام 1436 اHــــــــوافق 14 مـــــــايـــــــو ســـــــنــــــة 2015

rعدّلHا rأعضاء احلكومة Yتضمّن تعيHوا

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 04-332 اHؤرّخ
في 10 رمــضــان عـام 1425 اHـوافق 24 أكــتـوبــر ســنـة 2004

rحافظ األختام rالذي يحدّد صالحيات وزير العدل

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 08-167 اHؤرّخ
في 3 جــمـــادى الــثــانــيــة عــام 1429 اHــوافق 7 يـــونــيــو ســنــة
YــوظـــفــHــتـــضــمّـن الــقـــانــون األســـاسي اخلــاص بـــاH2008 وا

rلألسالك اخلاصة بإدارة السجون YنتمHا

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 14-193 اHؤرّخ
في 5 رمـضان عام 1435 اHوافق 3 يولـيو سـنة 2014 الذي
يـــحـــدد صالحـــيـــات اHـــديـــر الـــعـــامّ لـــلـــوظـــيـــفـــة الـــعـــمـــومـــيـــة

rواإلصالح اإلداري

- و�ــقــتــضى الــقــــرار الــــوزاري اHــشــتــــرك اHـؤرّخ
في 18 ذي احلجّة عام 1429 اHوافق 16 ديسـمبر سنة 2008
الـذي يحدد قائمـة شهادات اللـيسانس في التـعليم العالي
لـــلــتـــوظـــيف في ســـلك مــــوظــفي الـــقــيــــادةr رتـــبـــة ضـــابط

rإعـادة التربـية

يقـريقـرّران مـا يأتي :ران مـا يأتي :

اHــاداHــادّة األولى :ة األولى : تـــطـــبـــيـــقـــا ألحـــكـــام اHــادّة 63 (الـــفـــقــرة
األولى) من اHـرسـوم الـتّـنفـيـذيّ رقم 08-167 اHـؤرّخ في 3
جــمـــادى الــثــانــيــة عــام 1429 اHــوافق 7 يـــونــيــو ســنــة 2008
واHــــذكــــور أعـالهr يــــحــــدد هـــــذا الــــقـــــرار قــــائــــمـــــة شــــهــــادات
الــلـــيـــســانـس في الـــتــعـــلـــيم الــعـــالي لـــلـــتــوظـــيف فـي ســلك

موظفي القيادةr رتبة ضابط إعادة التربية.

2  :   : حتــــدد قـــائــمـــــة شـهــــــادات الــلــيــســـــانس اHـاداHـادّة ة 
rــادّة األولى أعالهHــذكـــورة في اHفـي الــتــعــلــــيـم الــعــــالي ا

كمـا يأتي :

rاحلقــوق -
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rالعلوم االقتصادية -

rاليةHالعلوم ا -

rالية واحملاسبةHالعلوم ا -

rاحملـاسبــة -

rعلوم إدارة األعمال -

rعلوم التسيير -

rالعلوم التجارية -

r"علم النفس تخصص "عيادي -

r"علم االجتماع تخصص "االنحراف واجلر�ة -

rاإلعالم اآللي -

rاالتصاالت السلكية والالسلكية -

- اإللــكــتــرونــيك واالتــصـاالت (أو اتــصــاالت ســلــكــيـة
r(والسلكية

rاإللكتـرونيك -

- الكهرو تقني (أو اإللكترو تقني).

اHاداHادّة ة 3 :  : يحدد القرار اHـتضمّن فتح اHسابقة قائمة
الـــتــخـــصــصــــات اHــطــلــــوبـــة في الـــشــعـب اHـــذكــــورة أعاله
وفـق احـتيـاجات مـصالـح اHديـرية الـعامـة إلدارة السـجون

وإعـادة اإلدمـاج.

اHــاداHــادّة ة 4 :  : تـــلــغـى أحــكـــام الــقـــرار الـــوزاري اHــشـــتــرك
اHــؤرّخ في 18 ذي احلــجّــة عــام 1429 اHــوافق 16 ديــســـمــبــر

سنة 2008 واHذكور أعاله.

اHـــاداHـــادّة ة 5 :  : يــــنــــشــــر هــــذا الــــقـــرار فــي الـــــجـــــريــــدة
الـرّسـمــيّـة للــجـمـهـوريّــة الـجـزائــريّـة الـدّيـمــقـراطـيـّة

الـشـّـعـبـيـّة.

حــرّر بــاجلــزائــر في 9 ربــيـع األول عـام 1437 اHــوافق
21 ديسمبر سنة 2015.

وزارة الصناعة وا=ناجموزارة الصناعة وا=ناجم
قــــرار وزاري مــــشــــتــــرك مــــؤرقــــرار وزاري مــــشــــتــــرك مــــؤرّخ في خ في 19 مــــحــــر مــــحــــرّم عــــام م عــــام 1437
اHــــوافق اHــــوافق 2 نـــــوفــــمــــبــــر ســــنــــة  نـــــوفــــمــــبــــر ســــنــــة r2015 يــــتــــمم الــــr يــــتــــمم الــــقــــرارقــــرار
الـوزاري اHـشـتـرك اHؤرالـوزاري اHـشـتـرك اHؤرّخ في خ في 27 رمـضـان عام  رمـضـان عام 1422
اHـوافق اHـوافق 12 ديــسـمـبــر سـنـة  ديــسـمـبــر سـنـة 2001 الـذي يـحــد الـذي يـحــدّد مـدود مـدوّنـةنـة
إيـــرادات ونـــفـــقـــات صـــنـــدوق تـــرقـــيـــة الـــتإيـــرادات ونـــفـــقـــات صـــنـــدوق تـــرقـــيـــة الـــتّـــنـــافـــســـيـــنـــافـــســـيّـــةـــة

الصالصّناعيناعيّة.ة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

rناجمHإنّ وزير الصّناعة وا
rاليّةHووزير ا

- �ـقتـضى اHـرسـوم الـرّئاسيّ رقم 15 - 125 اHـؤرّخ
فـي 25 رجـب عـــــــام 1436 اHــــــــوافق 14 مـــــــايـــــــو ســـــــنــــــة 2015

rعدّلHا rأعضاء احلكومة Yتضمّن تعيHوا
- و�ــــقــــتــــضى اHــــرســــوم الــــتّــــنــــفــــيــــذيّ  رقم 95 - 54
اHــــؤرّخ في 15 ذي احلـــجـــة عـــام 1415 اHــــوافق 15 فـــبـــرايـــر

rاليةHسنة 1995 الذي يحدّد صالحيات وزير ا
- و�ــقــتــضى اHــرســوم الــتّــنـفــيــذيّ  رقم 2000 - 192
اHـؤرّخ في 14 ربـيع الــثّــاني عـام 1421 اHـوافق 16 يــولــيـو
ســـــنــــة 2000 الّــــذي يـــــحــــدد كـــــيــــفـــــيــــات تـــــســــيـــــيــــر حـــــســــاب
التخصيص اخلاص رقم 102 - 302 الذي عنوانه "صندوق

rتممHعدل واHا r"ترقية التنافسية الصناعية
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 14-241 اHؤرخ
في أول ذي القـعـدة عام 1435 اHـوافق 27 غـشت سـنة 2014

rناجمHالذي يحدد صالحيات وزير الصناعة وا
- و�ــقـتــضى الـقــرار الـوزاري اHــشـتــرك اHـؤرخ في
27 رمضان عام 1422 اHوافق 12 ديسمبر سنة 2001 الذي

يحدّد مدوّنة إيرادات ونـفقات صندوق ترقيـة التّنافسيّة
rتممHعدل واHا rالصّناعيّة

يقريقرّران ما يأتي :ران ما يأتي :

اHـــــاداHـــــادّة األولى :ة األولى : تـــــتـــــمـم أحـــــكـــــام اHـــــادة 4 مـن الـــــقـــــرار
الــــوزاري اHـــــشـــــتــــرك اHـــــؤرخ في 27 رمــــضـــــان عــــام 1422
اHـوافق 12 ديـسـمـبـر سـنة 2001 واHـذكـور أعالهr بـنـقـطة 9

في نهايتهاr حترر كما يأتي :
" اHادة 4 : ................ (بدون تغيير) ..................
9 - نــفــقــات الــتــســيــيــر اHــتــصــلــة بـتــنــفــيــذ الــبــرامج
واألعـمـال اHـذكـورة أعاله (حـقـوق ورسـوم �ـا فـيـهـا الـرسم
عــلى الــقــيــمـة اHــضــافــة واحلــقــوق اجلــمــركــيــة واHـصــاريف
Yـــالــيـــة ومــصـــاريف الــتـــحــويالت ومـــصــاريف الـــتــوطــHا

البنكي والتأمينات ومصاريف التخزين) ".

rوزير العدلrوزير العدل
حافظ األختامحافظ األختام

الطيب لوحالطيب لوح

عن الوزير األولعن الوزير األول
وبتفويض منهوبتفويض منه

اHدير العام للوظيفة العموميةاHدير العام للوظيفة العمومية
واإلصالح اإلداريواإلصالح اإلداري

بلقاسم بوشمالبلقاسم بوشمال
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اHـاداHـادّة ة 2 :  : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســمـيّـة
للجمهوريّة اجلـزائريّة الـدّ�قراطيـّة الشّعبيّة.

حـــرّر بـــاجلـــزائـــر في 19 مـــحـــرّم عـــام 1437 اHــوافق 2
نوفمبر سنة 2015.

- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرّئـاسيّ رقم 15-125 اHـؤرّخ
فـي 25 رجـب عـــــــام 1436 اHــــــــوافق 14 مـــــــايـــــــو ســـــــنــــــة 2015

rعدّلHا rأعضاء احلكومة Yتضمّن تعيHوا
- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 95-54 اHـؤرخ
في 15 رمــضــان عـام 1415 اHـوافق 15 فــبـرايــر ســنـة 1995

rاليةHالذي يحدد صالحيات وزير ا
- و�ــــقـــتـــضى اHـــرســـوم الــــتـــنـــفـــيـــذي رقم 123-2000
اHؤرخ في 7 ربيع األول عام 1421 اHوافق 10 يونيو سنة
2000 الـــذي يــــحــــدد صالحــــيــــات وزيــــر الــــصـــيــــد الــــبــــحـــري

rوارد الصيديةHوا
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 06-285 اHؤرخ
فـي 26 رجـب عـــــــام 1427 اHــــــــوافق 21 غـــــــشـت ســـــــنـــــــة 2006
واHـتـضـمن حتـويل اHـعـهـد الـتــكـنـولـوجي لـلـصـيـد الـبـحـري
وتـربـيـة اHـائـيـات إلى مـعـهـد وطـنـي عـال لـلـصـيـد الـبـحري

rائياتHوتربية ا
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 14-193 اHؤرخ
في 5 رمـضان عام 1435 اHوافق 3 يولـيو سـنة 2014 الذي
يـــحـــدد صالحـــيـــات اHـــديـــر الـــعـــام لـــلـــوظـــيـــفـــة الـــعـــمـــومـــيـــة

rواإلصالح اإلداري

يقريقرّرون ما يأتي :رون ما يأتي :

اHـاداHـادّة األولى :ة األولى : تــطـبــيـقـا ألحــكـام اHـادة 8 من اHـرسـوم
الــرئـــاسي رقم 07-308 اHــؤرخ في 17 رمـــضـــان عــام 1428
اHوافق 29 سبـتمبر سنة 2007 واHذكـور أعالهr يحدد هذا
الــقـرار تــعــداد مـنــاصب الــشـغـل وتـصــنــيـفــهــا ومـدة الــعــقـد
اخلاص باألعوان العاملY في نشاطات احلفظ أو الصيانة
أو اخلـــدمــات بـــعـــنـــوان اHــعـــهـــد الـــوطــنـي الــعـــالي لـــلـــصـــيــد

البحري وتربية اHائياتr وفقا للجدول اآلتي :

وزير اHاليةوزير اHالية
عبد الرحمان بن خلفةعبد الرحمان بن خلفة

وزير الصناعة واHناجموزير الصناعة واHناجم
عبد السالم بوشواربعبد السالم بوشوارب

وزارة الفالحة والتنمية الريفيةوزارة الفالحة والتنمية الريفية
والصيد البحريوالصيد البحري

قـرار وزاري مشترك مؤرخ في قـرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 ربيع األو ربيع األوّل عام ل عام 1437
اHــــوافـق اHــــوافـق 29 ديـــســــمـــبــــر ســـنـــة ديـــســــمـــبــــر ســـنـــة r2015 يـــحــــدد تـــعـــدادr يـــحــــدد تـــعـــداد
مــنــاصب الـشــغل وتــصــنــيـفــهــا ومــدة الـعــقــد اخلـاصمــنــاصب الـشــغل وتــصــنــيـفــهــا ومــدة الـعــقــد اخلـاص
باألعوان العامـلY في نشاطات احلـفظ أو الصيانةباألعوان العامـلY في نشاطات احلـفظ أو الصيانة
أو اخلدمـات بعنـوان اHعهـد الوطني الـعالي للـصيدأو اخلدمـات بعنـوان اHعهـد الوطني الـعالي للـصيد

البحري وتربية اHائيات.البحري وتربية اHائيات.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

rإن الوزير األول
rاليةHووزير ا

ووزيــــر الـــفـالحـــة والــــتــــنـــمــــيـــة الــــريــــفـــيــــة والـــصــــيـــد
rالبحري

- �ـقــتــضى اHــرســوم الــرئــاسي رقم 07-308 اHـؤرّخ
في 17 رمـضـان عام 1428 اHـوافق 29 سـبـتمـبـر سـنة 2007
الــــذي يــــحــــدد كـــيــــفــــيــــات تــــوظــــيف األعــــوان اHــــتـــعــــاقــــدين
وحــقـــوقــهـم وواجــبـــاتـــهم والـــعــنـــاصـــر اHــشـــكـــلــة لـــرواتـــبــهم
والــقــواعـد اHــتـعــلــقـة بــتـســيـيــرهم وكــذا الـنــظــام الـتــأديـبي

rادة 8 منهHال سيما ا rطبق عليهمHا

التصنيفالتصنيف

الرقمالرقم
االستداللياالستداللي

مناصب الشغلمناصب الشغل

-

-

-

-

-

5

14

13

5

37

-

-

-

-

-

الصنفالصنف
التوقيتالتوقيت
اجلزئياجلزئي

التوقيتالتوقيت
الكاملالكامل

التوقيتالتوقيت
اجلزئياجلزئي

التوقيتالتوقيت
الكاملالكامل

-

12

-

-

12

5

2

13

5

25

288

200

200

219

5

1

1

2

عون وقاية من اHستوى األول

عامل مهني من اHستوى األول

حارس

سائق سيارة من اHستوى األول

الـمـجـمـوع الـعـامالـمـجـمـوع الـعـام

التعداد حسب طبيعة عقد العمل التعداد حسب طبيعة عقد العمل 
عقد غير محدد اHدةعقد غير محدد اHدة

(1)
عقد محدد اHدةعقد محدد اHدة

التعدادالتعداد(2)
( 2+1 )
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- و�ــقـــتــضى اHــرســوم رقــم 83-703 اHــؤرّخ فـي 21
صـفر عام 1404 اHوافق 26 نوفـمبـر سنة 1983 واHـتضمّن
YـتـخـصـصHا Yإنـشــاء مـركــز لـتـكــوين األعــوان الـتـقـنـيـ

rفي الغابات بجيجـل

- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرّئـاسيّ رقم 15-125 اHـؤرّخ
فـي 25 رجـب عـــــــام 1436 اHــــــــوافق 14 مـــــــايـــــــو ســـــــنــــــة 2015

rعدّلHا rأعضاء احلكومة Yتضمّن تعيHوا

- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتّـنفـيـذيّ رقم 90-12 اHـؤرّخ
في 4 جـــمـــادى الـــثـــانـــيـــة عـــام 1410 اHـــوافـق أوّل يـــنــــايـــــر
rســـنــــة 1990 الــــذي يـــحــــدّد صالحــــيــــــات وزيــــــر الـــفـالحـــــة

rتمّمHعدّل واHا

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 11-127 اHؤرّخ
في 17 ربـــيع الـــثـــاني عـــام 1432 اHــوافق 22 مـــارس ســـنــة
YــوظـــفــHــتـــضــمّـن الــقـــانــون األســـاسي اخلــاص بـــاH2011 وا

rلألسالك اخلاصة بإدارة الغابات YنتمHا

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 12-213 اHؤرّخ
في 23 جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1433 اHــوافق 15 مــايــو ســنــة
2012 الــذي يـــحـــول اHـــعــهـــد الـــتـــكــنـــولـــوجي لـــلـــغــابـــات إلى

rمدرسة وطنية للغابات

يقـريقـرّر مـا يأتي :ر مـا يأتي :

اHـاداHـادّة األولى :ة األولى : تــطـبــيـقــا ألحـكــام اHـوادّ 69  (احلـالـة 1)
و70 (الــــــــحــــــــالــــــة 1) و71 (احلـــــــالــــــة 1) و80 (احلـــــــالــــــة 1) من
اHــــرســـوم الــــتّــــنــــفـــيــــذيّ رقم 11-127 اHــــؤرّخ في 17 ربــــيع
الــــــثـــــــانـي عــــــام 1432 الـــــــمـــــوافق 22 مـــــارس ســــــنـــــة 2011
واHــذكــور أعالهr يــهــدف هــذا الــقــرار إلى حتــديــد كــيــفــيـات
تــــنــــظـــيـم الـــتـــكــويـن الــتـــحـــضـــيـــري لــشـــغل بـــعض الـــرتب
اHـــــنــــتــــمـــــيــــة لـألسالك اخلـــــاصــــة بــــإدارة الـــــغــــابـــــات ومــــدته

ومحتوى برامجه.

اHــــاداHــــادّة ة 2 :  : تــــتـــــمــــثـل األسـالك اHــــعــــنــــيــــة بـــــالــــتــــكــــوين
التحضيري في الرتب اآلتـية :

سلك ضباط الغابات :سلك ضباط الغابات :

rرتبة مفتش للغابات -

rرتبة مفتش رئيسي للغابات -

- رتبة مفتش رئيس للغابات.

سلك الضباط السامY للغابات :سلك الضباط السامY للغابات :

- رتبة محافظ قسم للغابات.

ــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــ

قــــرار مـــؤرخ في قــــرار مـــؤرخ في 24  شـــو  شـــوّال عــــام ال عــــام 1436 اHــــوافـق  اHــــوافـق 9 غــــشت غــــشت
r2015 يـــحــــدr يـــحــــدّد كــــيــــفـــيــــات تــــنــــظـــيـم الــــتـــكــــويند كــــيــــفـــيــــات تــــنــــظـــيـم الــــتـــكــــوين ســـنــــة ســـنــــة 
الـتـحـضـيــري لـشـغـل بـعـض الـرتـب الــمـنـتـمـيـةالـتـحـضـيــري لـشـغـل بـعـض الـرتـب الــمـنـتـمـيـة
لــألسـالك الــــــخــــــاصــــــة بـــــإدارة الــــــغــــــابـــــاتr ومـــــدتهلــألسـالك الــــــخــــــاصــــــة بـــــإدارة الــــــغــــــابـــــاتr ومـــــدته

ومحتوى برامجه.ومحتوى برامجه.
ــــــــــــــــــــــــــ

إن وزيـــر الــفـالحـــة والــتــنـــمــيــة الـــريــفـــيـــة والــصــيــد
rالبحري

- بـــمــقـــتـــضـى الـــمـــرســوم رقــم 66-145 الـــمـــؤرّخ
فـي 12 صــــفـــــر عــــام 1386 اHـــــوافق 2 يـــــونــــيـــــو ســـــنــــة 1966
والــــمــــتـــعــــلّــق بـــتــــحــــريـــر ونـــشـــر بـــعض الـــقــرارات ذات
rYوظفHالطابع التنـظيمي أو الفردي التي تهم وضعية ا

rتمّمHعدّل واHا

- و�ــقـــتــضى اHــرســوم رقــم 83-700 اHــؤرّخ فـي 21
صــفـر عـام 1404 اHـوافق 26 نــوفـمـبــر سـنـة 1983 واHــتـعـلّق
YتـخـصـصHا Yبـتـنـظـيم مـراكــز تـكـوين األعـوان التـقـنـيـ

rفي الغابات وعملها

- و�ــقـــتــضى اHــرســوم رقــم 83-702 اHــؤرّخ فـي 21
صـفر عام 1404 اHوافق 26 نوفـمبـر سنة 1983 واHـتضمّن
YـتـخـصـصـHا Yإنـشــاء مـركــز لـتـكـــوين األعــوان الـتـقـنـيـ

rديةHفي الغابات با

اHـــــاداHـــــادّة ة 2 : : يــــنـــــشـــــر هـــــذا الـــــقـــــرار فـي الـــــجـــــريــــدة
الـرّسـمـيـّة لـلــجـمـهـوريّـة الـجـزائــريـّة الـدّيـمـقـراطـيّـة

الشّعبيّة.

حرّر بـاجلـزائر في 17 ربـيع األوّل عام 1437 اHـوافـق
29 ديسمبر سنة 2015.

وزير الفالحة والتنميةوزير الفالحة والتنمية
الريفية والصيد البحريالريفية والصيد البحري

سيد أحمد فروخيسيد أحمد فروخي

وزير اHاليةوزير اHالية

عبد الرحمان بن خلفةعبد الرحمان بن خلفة

عن الوزير األولعن الوزير األول
وبتفويض منهوبتفويض منه

اHدير العام للوظيفة العمومية واإلصالح اإلدارياHدير العام للوظيفة العمومية واإلصالح اإلداري
بلقاسم بوشمالبلقاسم بوشمال
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rـــذكــورة أعالهHــتـــربــصـــون شــاغــلـــو الــرتب اHيـــلــزم ا
�تابعة دورة تكوين حتضيري.

اHــــاداHــــادّة ة 3 : : يــــتم فــــتح دورة الــــتـــكــــوين الــــتــــحـــضــــيـــري
�ــوجب قـــرار أو مــقــرر من الـــســلــطـــة الــتي لــهـــا صالحــيــة

التعيrY يحدد فيه على اخلصوصr مـا يأتي :

rعنيةHالرتبة أو الرتب ا -

- عـدد اHـتـربصـY اHـعـنـيـY بـالـتـكـوين الـتـحـضـيري
احملدد في اخملـطط الـقـطاعي الـسـنوي أو اHـتـعدد الـسـنوات
لـلـتـكـوين واHـصـادق عـليـهr بعـنـوان الـسـنـة اHـعـنـيـةr طـبـقا

rعمول بهاHلإلجراءات ا

rمدة التكوين التحضيري -

rتاريخ بداية التكوين التحضيري -

rعنيةHؤسسة العمومية للتكوين اHا -

- قـــــائـــــمـــــة اHـــــتـــــربـــــصـــــY اHـــــعـــــنـــــيـــــY بـــــالـــــتـــــكـــــوين
التحضيري.

YــــتـــربــــصـــHـــســــتــــخـــدمــــة اHــــادّة ة 4 : : تــــعـــلـم اإلدارة اHــــاداHا
بتـاريخ بـداية الـتكـوين الـتحـضيـريr عن طـريق استـدعاء

فردي وبأية وسيلة مالئمة عند الضرورة.

اHـاداHـادّة ة 5 : : تـضـمن الــتـكـوين الــتـحـضـيــري اHـؤسـسـات
العمومية للتكوين اآلتـية :

- بــالـــنـــســـبـــة لــرتـــبـــتي مـــفـــتش لـــلـــغـــابـــات ومــفـــتش- بــالـــنـــســـبـــة لــرتـــبـــتي مـــفـــتش لـــلـــغـــابـــات ومــفـــتش
رئيسي للغابات :رئيسي للغابات :

YـتــخـصـصـHا Yمـركــــز تـكـوين األعــــوان الـتـقـنــيـ -
rديةHفي الغابات با

YـتـخـصـصـHا Yمـركـــز تـكــوين األعـــوان الــتـقـنـيـ -
في الغابات بجيجـل.

- بـــالـــنــــســـبــــة لـــرتــــبـــتـي مـــفــــتش رئـــيـس لـــلــــغـــابـــات- بـــالـــنــــســـبــــة لـــرتــــبـــتـي مـــفــــتش رئـــيـس لـــلــــغـــابـــات
ومحافظ قسم للغابات :ومحافظ قسم للغابات :

- اHدرسة الوطنية للغابات بباتنة.

اHــــاداHــــادّة ة 6 :  : يـــنــــظم الــــتــــكــــوين الــــتـــحــــضــــيــــري بـــشــــكـل
مــتــواصـل أو تــنــاوبـي ويــشــمل دروســـا نــظــريـــة وتــربــصــا

تطبيقيا.

اHـاداHـادّة ة 7 :  : حتـدد مـدة الـتـكـوين الـتـحـضـيـري بـشـهـرين
(2) بالنسبة للرتب اHذكورة في اHادّة 2 أعاله.

Yـادّة ة 8 : : يـشـمـل هـذا الـقـرار أربـعـة (4) مالحق تـبHـاداHا
بــرامج الــتــكـويـن الــتـحــضــيــري لــكل رتــبــة ويــتم تــفـصــيل
مــحـــتــواهــا مـن طــرف اHـــؤســســات الـــعــمـــومــيـــة لــلــتـــكــوين

اHذكورة في اHادّة 5 أعاله.

اHـاداHـادّة ة 9 : : يـتـولى تـأطـيـر ومـتـابـعـة اHـتـربـصـY أثـنـاء
الـتـكـوين الـتـحـضـيـري سـلك الـتـعـلـيم الـتـابع لـلـمـؤسـسات
الـعـمومـية لـلـتكـوين و/ أو اإلطـارات اHؤهـلة لـلـمؤسـسات

واإلدارات العمومية.

اHـاداHـادّة ة 10 : : يـتم تـقـيـيم اHـعـارف حـسب مـبـدأ اHـراقـبة
البيداغوجية اHستمرةr ويشمل امتحانات دورية.

اHــاداHــادّة ة 11 : : عــنــد نــهــايـــة الــتــكــوين الــتـــحــضــيــري يــتم
التقييم النهائي حسب أحد التقديرات اآلتـية :

rحسن جدا -
rحسـن -

rمتـوسط -
- دون اHتوسط.

اHـاداHـادّة ة 12 : : تـضـبط قــائـمـة اHــتـربـصـY الــذين تـابـعـوا
دورة التكوين التـحضيري من طرف جلنة نهاية التكوين

التي تتكون من :
- ¥ثل السـلطـة اخملولـة لها صالحـية الـتعـيY اHؤهل

rرئيسا rقانونا
- مـديــر اHـؤسـســة الـعـمــومــيـة لـلتـكـــوين اHعـنـــية

rأو ¥ثلـه
- ¥ــثـــلــY اثـــنــY (2) عـن ســــلـك أســــاتـــــذة الــــتــــعـــــلــــيم

للمؤسسة العمومية للتكوين اHعنية.

rـادّة ة 13 : : عــنـد نــهـايـة دورة الــتـكـويـن الـتـحــضـيـريHـاداHا
تـســلّم لـلـمـتـربـصــY شـهـادة مـتـابـعـة الــتـكـوين عـلى أسـاس

محضر جلنة نهاية التكوين.

اHاداHادّة ة 14 : : يرسم اHـتربـصون الـذين تابـعوا الـتكوين
التحضيريr طبقا للتنظيم اHعمول به.

اHـاداHـادّة ة 15 : : يـنـشـر هـذا الـقـرار في اجلـريـدة الـرّسـمـيّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حــــرّر بــــاجلـــزائــــر في 24 شـــوّال عـــام 1436 اHــــوافق 9
غشت سنة 2015.

سيد أحمد فروخيسيد أحمد فروخي
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اHلحق األولاHلحق األول

برنامج التكوين التحضيري لشغـل رتبة مفتش للغاباتبرنامج التكوين التحضيري لشغـل رتبة مفتش للغابات

برنامج  التكوين التحضيريrبرنامج  التكوين التحضيريr اHدة : شهران (2).

1

2

3

2

2

2

2

3 ساعات

5 ساعات

8 ساعات

5 ساعات

5 ساعات

4 ساعات

5 ساعات

35 ساعة ساعة

التنظيم اإلداري

التشريع الغابي

استعمال وسائل اخلدمة

حماية الثروة الغابية

التنمية الريفية

متابعة اHشاريع الغابية

وثائق التسيير الغابي

الـمـجـمـوعالـمـجـمـوع

1

2

3

4

5

6

7

اHلحق الثانياHلحق الثاني

برنامج التكوين التحضيري لشغـل رتبة مفتش رئيسي للغاباتبرنامج التكوين التحضيري لشغـل رتبة مفتش رئيسي للغابات

برنامج  التكوين التحضيريrبرنامج  التكوين التحضيريr اHدة : شهران (2).

1

2

3

4

5

6

7

التنظيم والتشريع الغابي

استعمال وسائل اخلدمة

حماية وتثمY الثروة الغابية

التسيير اإلداري واHالي

التنمية الريفية

متابعة اHشاريع الغابية

مسك وثائق التسيير الغابي

الـمـجـمـوعالـمـجـمـوع

3

3

2

1

2

2

2

6 ساعات

8 ساعات

5 ساعات

4 ساعات

4 ساعات

4 ساعات

4 ساعات

35 ساعة ساعة

اHعاملاHعامل احلجم الساعي األسبوعياحلجم الساعي األسبوعيالوحداتالوحداتالرقمالرقم

اHعاملاHعامل احلجم الساعي األسبوعياحلجم الساعي األسبوعيالوحداتالوحداتالرقمالرقم
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اHلحق الثالثاHلحق الثالث

برنامج التكوين التحضيري لشغـل رتبة مفتش رئيس للغاباتبرنامج التكوين التحضيري لشغـل رتبة مفتش رئيس للغابات

برنامج  التكوين التحضيريrبرنامج  التكوين التحضيريr اHدة : شهران (2).

2

1

1

1

1

1

3

2

6 ساعات

3 ساعات

3 ساعات

3 ساعات

3 ساعات

3 ساعات

8 ساعات

6 ساعات

35 ساعة ساعة

مفاهيم القانون العام والتشريع الغابي

التسيير اإلداري واHالي

اإلدارة واالتصال

الصفقات العمومية

استراتيجية التنمية الريفية

تـسيير وتقـييم اHشروع اجلواري لـلتنميـة الريفية
اHندمجة

حماية وتسيير اHوارد الغابية

استخدام اHعلومات اجلغرافية في التسيير الغابي

الـمـجـمـوعالـمـجـمـوع

1

2

3

4

5

6

7

8

اHلحق الرابعاHلحق الرابع

برنامج التكوين التحضيري لشغـل رتبة محافظ قسم للغاباتبرنامج التكوين التحضيري لشغـل رتبة محافظ قسم للغابات

برنامج  التكوين التحضيريrبرنامج  التكوين التحضيريr اHدة : شهران (2).

1

2

3

4

5

6

7

التشريع الغابي

التسيير اإلداري واHالي

االتصال واHناجمنت

الصفقات العمومية

التنمية الريفية

تسيير وحماية وتثمY اHوارد الغابية

اسـتـخـدام نـظم اHـعـلـومـات اجلـغـرافـيـة في الـتـسـيـير
الغابي

الـمـجـمـوعالـمـجـمـوع

2

1

1

1

1

3

2

6  ساعات

3 ساعات

3 ساعات

3 ساعات

3 ساعات

11 ساعة

6 ساعات

35 ساعة ساعة

اHعاملاHعامل احلجم الساعي األسبوعياحلجم الساعي األسبوعيالوحداتالوحداتالرقمالرقم

اHعاملاHعامل احلجم الساعي األسبوعياحلجم الساعي األسبوعيالوحداتالوحداتالرقمالرقم
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قـــــــــرار مــــــــؤرخ في قـــــــــرار مــــــــؤرخ في 7 ذي احلــــــــجــــــــة عـــــــام  ذي احلــــــــجــــــــة عـــــــام 1436 اHــــــــوافق  اHــــــــوافق 21
سـبــتـمـبــر سـنـة سـبــتـمـبــر سـنـة r2015 يـعـدل الــقـرار اHـؤرخ في أولr يـعـدل الــقـرار اHـؤرخ في أول
جــمــادى الـثــانـيــة عـام جــمــادى الـثــانـيــة عـام 1435 اHـوافق أول أبــريل ســنـة اHـوافق أول أبــريل ســنـة
2014 واHــتـضـمن تــعـيـY أعــضـاء جلـنـة مــواد الـصـحـة واHــتـضـمن تــعـيـY أعــضـاء جلـنـة مــواد الـصـحـة

النباتية ذات االستعمال الفالحي.النباتية ذات االستعمال الفالحي.
ـــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجـب قــــــرار مــــــؤرخ في 7 ذي احلـــــجــــــة عـــــام 1436
الــمــوافق 21 سـبــتـمـبــر سـنـة r2015 يـعـدّل الــقـرار اHـؤرخ
فـي أول جـــمـــادى الـــثـــانـــيـــة عــام 1435 اHـــوافق أول أبـــريل
ســــنـــة 2014 والــــمــــتـــضــــمـن تـــعـــيـــY أعــضـــاء جلـــنـــة مــواد
الـصــحـة النــبـاتـيــة ذات االستـعـمال الـفـالحـيr ويـحـرر

كما يأتي :

"..................(بدون تغيير حتى) :

rدليلة حمام مقررة جلنة التقو¡ البيولوجي -

...................(الباقي بدون تغيير)..................".
ــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــ

قـــــــــرار مــــــــؤرخ في قـــــــــرار مــــــــؤرخ في 9 ذي احلــــــــجــــــــة عـــــــام  ذي احلــــــــجــــــــة عـــــــام 1436 اHــــــــوافق  اHــــــــوافق 23
ســبــتــمــبــر ســنـة ســبــتــمــبــر ســنـة r2015 يــعــدل الـقــرار اHــؤرخ في r يــعــدل الـقــرار اHــؤرخ في 11
رجـب عــــــــام رجـب عــــــــام 1434 اHـــــــــوافق  اHـــــــــوافق 21 مــــــــايـــــــــو ســـــــــنــــــــة  مــــــــايـــــــــو ســـــــــنــــــــة 2013
واHـــتــضــمـن تــعــيـــY أعــضـــاء مــجــلـس إدارة الــديــوانواHـــتــضــمـن تــعــيـــY أعــضـــاء مــجــلـس إدارة الــديــوان

اجلزائري اHهني للحبوب.اجلزائري اHهني للحبوب.
ـــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجـب قــــــرار مــــــؤرخ في 9 ذي احلـــــجــــــة عـــــام 1436
اHـوافق 23 سـبـتمـبـر سـنة r2015 يـعـدّل الـقـرار اHؤرخ في
11 رجب عام 1434 اHوافق 21 مايـو سنة 2013 واHـتضمن

تــعــيــY أعــضــاء مــجــلس إدارة الــديــوان اجلــزائــري اHــهــني
للحبوبr ويحرر كما يأتي :

"..................(بدون تغيير حتى) :

- لعجال دوبي بـونوة ¥ثل رئيس الغـرفة الوطنية
للفالحة".

ــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــ

قـرار مؤرخ في قـرار مؤرخ في 24 ذي احلـجة عام  ذي احلـجة عام 1436 اHوافق  اHوافق 8 أكـتوبر أكـتوبر
ســــــنـــــة ســــــنـــــة r2015 يـــــتــــــضــــــمـن إنـــــشــــــاء جلــــــنــــــة اخلــــــدمـــــاتr يـــــتــــــضــــــمـن إنـــــشــــــاء جلــــــنــــــة اخلــــــدمـــــات
االجـــتــــمـــاعــــيـــة عــــلى مـــســــتـــوى اHــــدرســـة الــــوطـــنــــيـــةاالجـــتــــمـــاعــــيـــة عــــلى مـــســــتـــوى اHــــدرســـة الــــوطـــنــــيـــة

للغابات.للغابات.
ـــــــــــــــــــــــــــ

إن وزيـــر الـــفالحـــة والـــتـــنـــمـــيــة الـــريـــفـــيـــة والـــصـــيــد
rالبحري

- �ـــــقـــــتـــــضى اHـــــرســـــوم رقم 82-179 اHـــــؤرخ في 21
رجب عــام 1402 اHــوافق 15 مــايــو ســنــة 1982 الــذي يــحــدد

rتمّمHا rمحتوى اخلدمات االجتماعية وكيفية تمويلها
- و�قـتضى اHـرسوم رقم 82-303 اHؤرخ في 23 ذي
القـعدة عام 1402 اHوافق 11 سبـتمبر سنة 1982 واHـتعلق

rادة 3 منهHال سيما ا rبتسيير اخلدمات االجتماعية
- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسي رقم 15-125 اHـؤرخ
فـي 25 رجـب عـــــــام 1436 اHــــــــوافق 14 مـــــــايـــــــو ســـــــنــــــة 2015

rعدّلHا rأعضاء احلكومة Yتضمن تعيHوا
- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 90-12 اHـؤرخ
في 4 جـمــادى الـثـانــيـة عـام 1410 اHــوافق أول يـنـايــر سـنـة
rتممHعدّل واHا r1990 الذي يحدد صالحيات وزير الفالحة

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 12-213 اHؤرخ
في 23 جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1433 اHــوافق 15 مــايــو ســنــة
2012 الــذي يـــحـــول اHـــعــهـــد الـــتـــكــنـــولـــوجي لـــلـــغــابـــات إلى

rمدرسة وطنية للغابات

يقرر ما يأتي :يقرر ما يأتي :

اHـادة األولى :اHـادة األولى : تــطـبــيـقـا ألحــكـام اHـادة 3 من اHـرسـوم
رقم 82-303 اHــؤرخ في 23 ذي الــقـــعــدة عــام 1402 اHــوافق
11 سبـتمبـر سنة 1982 واHذكور أعـالهr يهدف هـذا القرار

إلى إنــشـــاء جلــنــة لـــلــخــدمـــات االجــتــمـــاعــيــة لـــدى اHــدرســة
الوطنية للغابات بباتنة.

اHـادة اHـادة 2 : : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرســمـيـة
للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.

حرر بـاجلـزائر في 24 ذي احلـجـة عام 1436 اHـوافق 8
أكتوبر سنة 2015.

سيد أحمد فروخيسيد أحمد فروخي
ــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــ

قــرار مـؤرخ في قــرار مـؤرخ في 26 صــفــر عــام  صــفــر عــام 1437 اHـوافـق  اHـوافـق 8 ديـســمــبـر ديـســمــبـر
سـنــة سـنــة r2015 يـتـضــمr يـتـضــمّن تـصـنـيـف اجملـمـوعـات حـامالتن تـصـنـيـف اجملـمـوعـات حـامالت
البذور في األمالك الغابـية الوطنية اHوجهة إلنتاجالبذور في األمالك الغابـية الوطنية اHوجهة إلنتاج

الشتائل والبذور الغابية.الشتائل والبذور الغابية.
ـــــــــــــــــــــــــــ

إن وزيـــر الـــفالحـــة والـــتـــنـــمـــيــة الـــريـــفـــيـــة والـــصـــيــد
rالبحري

- �ـــقــتـــضى الــقـــــانــــون رقــم 84-12 اHــؤرّخ فـي 23
رمـــــــضـــــــان عــــــام 1404 اHــــــوافق 23 يـــــــونــــــيـــــــو ســـــــنــــــة 1984

rتمّمHعدّل واHا rتضمّن النظام العام للغاباتHوا
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- وبـــمـــقــــتـــضـى الـــقــانــون رقم 87-17 اHــؤرّخ في 6
ذي احلـــــــجّـــــــة عــــــام 1407 اHـــــــوافـق أول غـــــــشـت ســـــــنــــــة 1987

rتعلّق بحماية الصحة النباتيةHوا
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 03-10 اHــــؤرّخ في 19
جـــمـــادى األولى عـــام 1424 اHــوافق 19 يـــولـــيـــو ســـنـــة 2003

rستدامةHتعلّق بحماية البيئة في إطار التنمية اHوا
- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرّئـاسيّ رقم 15-125 اHـؤرّخ
فـي 25 رجـب عـــــــام 1436 اHــــــــوافق 14 مـــــــايـــــــو ســـــــنــــــة 2015

rعدّلHا rأعضاء احلكومة Yتضمّن تعيHوا
- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتّـنفـيـذيّ رقم 90-12 اHـؤرّخ
في 4 جـــمـــادى الـــثـــانـــيـــة عـــام 1410 اHـــوافـق أول يـــنــــايـــــر
rســــنـــــة 1990 الــــذي يــــحــــدّد صـالحــــيـــــات وزيــــــر الــــفالحــــــة

rتمّمHعـدّل واHا

يقـريقـرّر مـا يأتي :ر مـا يأتي :

اHـاداHـادّة األولى :ة األولى : تــطـبــيـقـا ألحــكـام اHـادّة 3 من اHـرسـوم
الـــتّــنــفــيــذيّ رقم 90 -12 اHــؤرّخ في 4 جــمــــادى الــثـــانــــيــة
عـــــام 1410 اHــــوافق أول يــــنــــايــــر ســــنـــة 1990 الــــذي يــــحـــدّد
صـالحـــيــات وزيـــر الـــفـالحـــةr اHـــعــدّل واHـــتـــمّـمr يـــهـــدف هــذا
الـــقـــرار إلى تـــصـــنـــيف اجملـــمـــوعـــات حـــامالت الـــبـــذور في
األمالك الـــغـــابـــيـــة الـــوطـــنـــيـــة اHـــوجـــهـــة إلنـــتــاج الـــشـــتـــائل

والبذور الغابية.

اHاداHادّة ة 2 :  : يقصد �ا يأتي :
- األصـــــنــــــاف احلـــــراجــــــيـــــة :- األصـــــنــــــاف احلـــــراجــــــيـــــة : كل أصــــــنــــــاف األشــــــجـــــار
والــــــــشــــــــجــــــــيــــــــرات اHـــــــورقــــــــة (ذات أوراق الــــــــنــــــــافــــــــضـــــــة)
والــــراتـــــنـــــجـــــيــــات ذات األوراق الـــــدائـــــمـــــة) الــــتـي تـــــكــــوّن

rاجملموعات الغابية
- اجملمـوعات حـامالت البذور :- اجملمـوعات حـامالت البذور : كل مجـموعـة أشجار
غـابـيـةr نـاضـجـةr طبـيـعـيـة أو اصـطـنـاعـيّـة مـخـتـارة إلنـتاج

rبذور ذات نوعية جينية وراثية جيدة وبكمية كافية
- اجملـمـوعــات حـامالت الــبـذور اHـصــنـفـة :- اجملـمـوعــات حـامالت الــبـذور اHـصــنـفـة : مـجــمـوعـة
من األشجار (حامالت البذور)r مرسومة احلدود ومحمية
الـتي تخضع لـعملـيات الـتحسـY احلراجيـة لتـمكيـنها من

rتكثيف اإلثمار وحتسينه نوعا
- الــشــجـــرة الــســائــدة :- الــشــجـــرة الــســائــدة : شــجـــرة ذات مــورفــولــوجــيــة
¥ـــــتـــــازة ســــــائـــــدةr ذات تــــــاج مـــــســـــتــــــطـــــيـل وجـــــذع دائـــــري
أســطـوانـي عـمــودي دون عــيــوب ظــاهـرة وأغــصــان رقــيــقـة

rذات صحة جيدة
- حـاالت الـقوة الـقـاهرة : - حـاالت الـقوة الـقـاهرة : احلـرائق والـتـلف وتـدهور

احلالة الصحية واألخطار اHناخية غير اHتوقعة.

اHاداHادّة ة 3 :  : حتـدّد قائـمة األصـناف الـغـابيـة الرتـنجـيات
واHورقات موضوع هذا القرار في اHلحق األول.

�ــكن تـعــديل وتــتـمــيم قــائــمـة أصــنـاف الــرتــنـجــيـات
واHورقاتr كلما دعت احلاجةr حسب األشكال نفسها.

4 : : يــجـب أن يـتـم انــتــقــاء اجملـمــوعــات حــامالت اHـاداHـادّة ة 
الـــبـــذور عـــلـى مـــســتـــوى اجملـــمـــوعـــة وبـــشـــكل فـــردي حـــسب

اHواصفات احملددة في اHلحق الثاني بهذا القرار.

اHاداHادّة ة 5 : : تعـرف اجملمـوعات حـامالت الـبذور الـتابـعة
لألمالك الغابية الوطنية على وجه اخلصوص �ا يأتي :

r(شترك واالسم العلميHاالسم ا) الصنف -
r(سمىHكان اHا rالبلدية rالوالية) وقعHا -

- اإلحـداثــيـات اجلـغـرافـيـة (خــطـوط الـطـول وخـطـوط
r(العـرض واالرتفاع

- اHساحة (الهكتار) أو عدد األشجار.
يجب أن تكون اجملـموعات حامالت البذور مرسومة
احلــدود جـــغـــرافــيـــا ومـــصــادقـــا عـــلــيـــهـــا من طـــرف الــلـــجـــنــة

اHذكورة في اHادّة 8 أدناه.

6 :  : تــــصـــنف اجملــــمـــوعـــات الـــغــــابـــيـــة الــــتـــابـــعـــة اHــاداHــادّة ة 
لألمـالك الغـابـيـة الوطـنـيـة بعـد تـعـييـنـهـا وانتـقـائـها طـبـقا
لـلـمـعـايـيـر اHـذكورة فـي اHـادتY 4 و5 أعالهr كـمـجـمـوعـات

حامالت البذور.
حتــدد قــائــمــة اجملـمــوعــات حــامالت الــبـذور اHــصــنــفـة

�قرر من الوزير اHكلّف بالغابات.

اHـاداHـادّة ة 7 :  : �ــكن إلــغــاء تــصـنــيف اجملــمــوعــات حـامالت
الـبـذور إذا لم تصـبح تتـوفـر فيـها مـعايـيـر االنتـقاء اHـعدة

مسبقا أو في حالة القوة القاهرة.

اHـاداHـادّة ة 8 :  : تـنـشأ لـدى الـوزارة اHـكـلّـفة بـالـغـابـات جلـنة
علمية وتقنيـة للبذور والشتائل الغابيةr حتدد تشكيلتها

ومهامها وعملها �قرر من الوزير اHكلّف بالغابات.

اHــــاداHــــادّة ة 9 : : يــــدخل تــــســــيــــيــــر واســــتــــغـالل اجملــــمــــوعـــات
حــامالت الـــبــذور اHــصـــنــفــةr كــمـــا هي مــحــددة فـي اHــلــحق

الثالثr ضمن السلطة احلصرية إلدارة الغابات.

اHـاداHـادّة ة 10 : : يـنـشـر هـذا الـقـرار في اجلـريـدة الـرّسـمـيّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حــــرّر بــــاجلــــزائــــر في 26 صــــفــــر عــــام 1437 اHــــوافق 8
ديسمبر سنة 2015.

سيد أحمد فروخيسيد أحمد فروخي
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Quercus Suber

Quercus ilex 

Quercus canariensis

Populus Alba

Populus nigra

Populus euphratica

Populus tremula

Alnus glutinosa

Eucalyptus. astringens/ Eucalyptus. botryoides/ Eucalyptus. camaldulensis/
Eucalyptus sideroxylon/ Eucalyptus cladocalyx/ Eucalyptus diversicolor/
Eucalyptus eleaphora/ Eucalyptus foecunda Eucalyptus globulus Eucalyptus
gomphocephala /Eucalyptus hemiphloia Eucalyptus. leucoxylon/ Eucalyptus
melliodora/ Eucalyptus. occidentalis/ Eucalyptus. odorata/ Eucalyptus
paniculata/ Eucalyptus pellita/ Eucalyptus robusta/ Eucalyptus tereticornis /
Eucalyptus viminalis/ Eucalyptus wandoo

اHلحق األولاHلحق األول
قائمة أنواع النباتات الغابية اخملروطية والورقيةقائمة أنواع النباتات الغابية اخملروطية والورقية

االسم العلمياالسم العلمي االسم الشائعاالسم الشائع
Pin d'Alep

Pin maritime

Pin pignon

Pin noir

Pin de coulter

Pin des Canaries

Cèdre de l'Atlas

Cyprès vert

Cyprès d'Arizona

Cyprès chauve

Cyprès de Tassili

Genévrier de Phoenicie

Genévrier thurifere

Sapin de Numidie

Thuya

Pinus halepensis   

Pinus pinaster   

Pinus pinea   

Pinus nigra   

Pinus coulteri   

Pinus canariensis   

Cedrus atlantica   

Cupressus sempervirens

Cupressus arizonica   

Taxodium distichum   

Cupressus dupreziana   

Juniperus phoenicea   

Juniperus thurifera   

Abies numidica   

Tetraclinis articulata

األنواع اخملروطية :األنواع اخملروطية :

صنوبر حلبي
صنوبر بحري

الصنوبر الثمري
الصنوبر األسود
الصنوبر كولتر
الصنوبر الكناري
األرز األطلسي

السرو الدائم االخضرار
السرو الدائم االخضرار األفقي

سرو األصلع
سرو التاسيلي

العرعار الفينيقي
الطاقة

شجرة نووميديا
شجرة احلياة

االسم العلمياالسم العلمي االسم الشائعاالسم الشائع

األنواع الورقية :األنواع الورقية :

البلوط الفليني
البلوط األخضر
البلوط الزان

احلور (الصفصاف) األبيض
احلور (الصفصاف) األسود

حور الفرات
احلور الرجراج

جار اHاء
كاليتوس

Chêne liège 

Chêne vert 

Chêne Zeen 

Peuplier blanc 

Peuplier noir 

Peuplier de l'Euphrate 

Peuplier tremble

Aulne glutineux

Eucalyptus

Frêne commun 

Pistachier de l�Atlas

Noyer commun 

Arganier 

Acacia

الدردار
فستق األطلس

اجلوز
األرقان
اآلكاسيا

Fraxinus excelsior

Pistacia atlantica

Juglans regia

Argania spinosa

Acacia arabica/ Acacia laeta/ Acacia ehrenbergiana/ Acacia Tortilis ssp.
raddiana/ Acacia decurrens

Tamarix 

Olivier de laperrine 

Taghart 

Siwak 

Dattier du désert 

Pommier de Sodome 

Merisier

طرفاء
زيتون
تاغارت
السواك

نخيل الصحراء
تفاحة سدوم

الكرز

Tamarix aphylla 

Olea europea ssp laperrinei 

Maerua crassifolia 

Salvadora persica 

Balanites aegyptiaca 

Calotropis procera 

Prunus avium
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- حماية وتسييج اجملموعات حامالت البذور.
تــخـص الــعــمــلــيــات األســاســيــة لــصــيــانــة اجملــمــوعـات
حـامالت الــبــذور عــلى وجه اخلــصـوص أشــغــال الـتــخــلـيص

والتشذيب وقطع اإلضاءة احملددة أدناه :
- التخليص :- التخليص :

يــهـدف إلى إقــصـاء كـل الـنــبـاتــات اHـنــافــسـة من أجل
تشجيع وضمان وجود عدد كاف من أشجار البذور.

- التشذيب :- التشذيب :
�ارس أساسا على الـشجرة بقطع أعضائها لتجنب
تـــكـــون الــــعـــجـــوات . وتـــســـمـح هـــذه الـــعـــمـــلـــيــــة مـــســـتـــقـــبال
Yبــــاحلــــصـــــول عــــلى خـــــشب ذي نــــوعـــــيــــة ¥ــــتـــــازة وحتــــســــ

مورفولوجية اجملموعات.
- قطع اإلضاءة :- قطع اإلضاءة :

تــهــدف إلى تــقـــلــيص كــثــافــة اجملــمـــوعــة وتــتــمــثل في
تقـلـيص عـدد من األشـجـار لـلـسمـاح لألشـجـار اHـنـتـقاة من
احلـصول على كفـايتها من األضـاءة واHساحة مـا يسمح لها

بالنمو على مستوى القطر واالرتفاع.

وزارة السكن والعمران وا=دينةوزارة السكن والعمران وا=دينة
قــرار وزاري مـــشــتـــرك مــؤرخ في قــرار وزاري مـــشــتـــرك مــؤرخ في 27 رمــضــان عـــام  رمــضــان عـــام 1436
اHــوافق اHــوافق 14 يـــولــيــو ســنــة  يـــولــيــو ســنــة r2015 يــتــضـــمن الــتــنــظــيمr يــتــضـــمن الــتــنــظــيم
الــداخــلـي لــلــمـــركــز الــوطـــني لــلـــدراســات واألبــحــاثالــداخــلـي لــلــمـــركــز الــوطـــني لــلـــدراســات واألبــحــاث

اHتكاملة للبناء.اHتكاملة للبناء.
ـــــــــــــــــــــــــ

rإن الوزير األول
rاليةHووزير ا

rدينةHووزير السكن والعمران وا
rووزير التعليم العالي والبحث العلمي

- �ــــــقــــــتــــــضى اHــــــرســــــوم رقم 82-319 اHــــــؤرخ في 6
مـحرّم عام 1403 اHوافق 23 أكتـوبر سنة 1982 واHـتضمن
جــعـل اHــعـــهـــد الـــوطـــني لـــلـــدراســـات واألبــحـــاث اHـــتـــعـــلـــقــة
بــالـبــنـاء مــركـزا وطــنــيـا لــلـدراســات واألبـحــاث اHـتــكـامــلـة

rتممHعدل واHا rللبناء
- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسي رقم 15-125 اHـؤرخ
فـي 25 رجـب عـــــــام 1436 اHــــــــوافق 14 مـــــــايـــــــو ســـــــنــــــة 2015

rأعضاء احلكومة Yتضمن تعيHوا
- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 95-54 اHـؤرخ
في 15 رمــضــان عـام 1415 اHـوافق 15 فــبـرايــر ســنـة 1995

rاليةHالذي يحدد صالحيات وزير ا
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 08-189 اHؤرخ
في 27 جـمـادى الثـانيـة عام 1429 اHـوافق أوّل يـوليـو سـنة
2008 الـــذي يــــحـــدد صالحــــيـــات وزيـــر الــــســـكن والــــعـــمـــران

rتممHعدل واHا rدينةHوا

اHلحق الثانياHلحق الثاني
معايير انتقاء اجملموعات حامالت البذورمعايير انتقاء اجملموعات حامالت البذور

: Yيتم االنتقـاء على مستوي
- على مستوى اجملموعة :- على مستوى اجملموعة :

- اخـتـيــار اجملـمـوعـــات األكثــر جتــانـسـا واHهـيـمـنــة
وأن يــكـــــون مــظــهــــرهـــــا الــعـــــامّ أعـــلى مـن اجملــمـــوعــــات

rتفقـدةHنطقـة اHاألخـــرى في ا
Yاجملــمـــوعــتــ Yـــســافـــة الــدنــيـــا بــHيــجـب احــتــرام ا -
واHـقدرة بـ 300 متـر من أجل التـقلـيل من أخـطار الـتلوث

rاجليني
- يـــجب أن تـــكــون اجملـــمـــوعــة قـــويــة وخـــالـــيــة من أي

rكائن حي ضار وحتمل صفات مقاومة خملاطر الوسط
- يــجب أن تـكــون اجملـمــوعـة بــالـغــة ومـنــتـجــة لـبـذور

rذات نوعية
- يجب أن يفوق حـجم البذور اHنتـجة من اجملموعة

اHعدل العشري في نفس الظروف البيئية.
- على مستوى الشجرة :- على مستوى الشجرة :

- يـجب أن يـكـون اجلـذع ذا شــكل مـسـتـقـيم إلى غـايـة
rالتاج وبدون عيوب ظاهرة

- يـجب أن تــكـون الـفــروع رقـيـقـة أفــقـيـة أو مــتـجـهـة
rنسبيا نحو األعلى

rيجب أن تكون الشجرة مشذبة طبيعيا -
rيجب أن تكون التيجان كثيفة ومورقة -

- يجب أن تـكون الشـجرة غـير متـفرعة وخـالية من
rاألمراض

- يحب أن تكون الشجرة وفيرة اإلثمار.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اHلحق الثالثاHلحق الثالث
طريقة تسيير واستغالل مجموعات حامالت البذورطريقة تسيير واستغالل مجموعات حامالت البذور

اHصنفةاHصنفة
تتمثل عمليات التسيير الضرورية فيما يأتي :

- إعــداد خــريــطــة تـعــيــY مــوقع اجملــمــوعـات حــامالت
rالبذور وظروف منطقتها وكذا الوصول إليها

- حتـديـد وحمـايـة �ـنـطـقة عـازلـة عـرضـهـا ال يقـل عن
300 مــتـــرr تــفــاديــا لــلـــعــدوى عن طــريق حـــبــوب الــطــلع من

rنفس نوع اجملموعة اجملاورة
- انـتـقـاء األشـجـار "الـسـائـدة" الـتي يـتم عـلـيـهـا جـمع

rالبذور بصفة دورية
- تـشذيب خفيف لـتبY تـيجان األشجـار "السائدة"

rوتشجيع إنتاج البذور
- الـــقــيـــــام �ــقـــطــع احلــــريـق (مــســـاحــــة حتـــول دون
امــتـــداد احلــــريـق) لــتــفـــادي احلــرائـق والــقـــضــاء عـــلى نــبت

rاحلراج لتسهـيل اجلني
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rجتارب حتديد اخلصائص احلرارية للحواجز  -
- جتـــــارب حتــــديــــد مــــعــــامـل االمــــتــــصـــــاص الــــصــــوتي

rكوناتHواد واHخملتلف ا
rنزلي واجلويHقياس مستوى الضجيج ا -

rإعداد اتفاقات التجارب -
- مسـاعدة فـرق البحث فـي احلصول عـلى اHعـطيات

والقياسات.
اHادة اHادة 5 : : ينظم قـسم التجارب والـقياسات في ثالث

(3) مصالح :
rمصلحة التجارب وأداء اخلدمات -

rمصلحة اآلليات -
- مصلحة الصيانة.

اHــــادة اHــــادة 6 :  : يـــكـــلـف قـــسم الــــتـــثـــمـــY واإلعـالم الـــعـــلـــمي
والتقني �ا يأتي :

- تنـظـيم دورات تـكـويـنـيـة مـتـخـصـصـة في مـجاالت
rركزHتخصص ا

- تـرقـيـة اإلعالم الـعـلـمي والــتـقـني في مـجـال تـدخل
rركزHا

- وضع نـظـام مالئم لـلحـفـاظ على األرشـيف الـعـلمي
rللمركز

- اقـــتــراح كـل تــدبـــيــر إلدمـــاج الـــنــشـــرات الــعـــلــمـــيــة
rكتبة االفتراضيةHللمركز في ا

Yاقتراح وتنفيـذ تدابير حتفيزية  لترقية وتثم -
نـتـائـج الـبـحـث الـعـلــمي في جــمـيع جــوانـبه بــاالتـصـال مع

rعنيةHؤسسات اHا
- تسـيـيـر وصيـانـة الشـبـكـات اHعـلـومـاتيـة واألجـهزة

rعلوماتية للمركزHا
rعلوماتيةHالقيام باقتناء وتطوير البرامج ا -

rالقيام باقتناء جتهيزات اإلعالم اآللي -
- ضـــمـــان تـــكـــوين اHـــســـتـــخــدمـــY فـي مــجـــال اإلعالم

اآللي.
اHــــادة اHــــادة 7 :  : يـــنـــظـم قـــسم الــــتـــثـــمــــY واإلعالم الـــعــــلـــمي

والتقني في أربع (4) مصالح :
rوالتكوين Yمصلحة التثم -

rمصلحة اإلعالم واليقظة التكنولوجية -
rمصلحة اإلعالم اآللي -

- مصلحة تسيير اHشاريع.

اHــادة اHــادة 8 : : يـــقـــوم األمــY الـــعـــام بـــتــنـــســـيق نـــشـــاطــات
اHصالح اإلدارية اآلتية :

rYستخدمHمصلحة ا -
rمصلحة الوسائل العامة -
- مصلحة اHالية واحملاسبة.

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 11-396 اHؤرخ
في 28 ذي احلـجة عام 1432 اHوافق 24 نوفـمبـر سنة 2011
الذي يـحـدد الـقـانون األسـاسي لـلـمـؤسـسة الـعـمـومـية ذات

rادة 10 منهHال سيما ا rالطابع العلمي والتكنولوجي
- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 13-77 اHـؤرخ
في 18 ربـيع األوّل عام 1434 اHـوافق 30 يـنـايـر سـنة 2013
الــذي يــحــدد صـالحــيــات وزيــر الــتــعــلــيم الــعــالي والــبــحث

rالعلمي
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 14-193 اHؤرخ
في 5 رمـضان عام 1435 اHوافق 3 يولـيو سـنة 2014 الذي
يـــحـــدد صالحـــيـــات اHـــديـــر الـــعـــام لـــلـــوظـــيـــفـــة الـــعـــمـــومـــيـــة

rواإلصالح اإلداري
- و�ــقـتــضى الـقــرار الـوزاري اHــشـتــرك اHـؤرخ في
14 جـــمـــادى األولى عـــام 1430 اHــوافق 9 مـــايـــو ســـنـــة 2009

واHتضـمن التنـظيم الـداخلي للـمركـز الوطني لـلدراسات
rتكاملة للبناءHواألبحاث ا

يقررون ما يأتي :يقررون ما يأتي :
اHـادة األولى :اHـادة األولى : تطـبـيـقـا ألحـكـام اHادة 10 من اHـرسوم
التـنفـيذي رقم 11-396 اHؤرخ في 28 ذي احلـجة عام 1432
اHــــوافق 24 نـــوفـــمــــبـــر ســـنـــة 2011 الـــذي يـــحــــدد الـــقـــانـــون
األســـاسي لـــلــمــؤســـســة الــعـــمــومـــيــة ذات الــطـــابع الــعـــلــمي
والـتــكـنــولـوجيr يــهـدف هــذا الـقـرار إلـى حتـديــد الـتـنــظـيم
الـداخلي لـلمركـز الوطـني للـدراسات واألبـحاث اHـتكـاملة

للبناء.
2 : : حتت ســلــطــة اHـــديــرr الــذي يــســاعــده مــديــر اHـادة اHـادة 
مـــســـاعـــد وأمــــY عـــامr يـــنَـــظـم اHـــركـــز في أقـــســــام تـــقـــنـــيـــة

ومصالح إدارية وأقسام بحث.
اHادة اHادة 3 :  : تتـمثل األقـسام الـتقـنيـة وعددهـا اثنان (2)

في :
rقسم التجارب والقياسات -

- قسم التثمY واإلعالم العلمي والتقني.
اHادة اHادة 4 : : يكلف قسم التجارب والقياسات �ا يأتي :
- دراســة الـتــشــكــيل والـتــصــويغ ابــتـداء مـن احلـصى

rزود بهHا
- جتـارب عـلى مــكـونــات اخلـرسـانــة واHالط (طـازجـة

r(أومصلدة
rــنـتــوجـات وغــيــرهـا (حــجـرHــواد واHجتــارب عـلى ا -

r(ساكةHا rتربة / تكسية األرضيات
- جتارب ساكـنة ودورية وحرارية (النار) والزحف
rصغرة أو احلقيقيةHقاييس اHعلى عناصر الهياكل ذات ا

rيكانيكية للفوالذHميزات اHجتارب حتديد ا -
rوادHجتارب مراقبة نوعية ا -

- جتــارب حتـديــد الـنــاقــلـيــة احلـراريــة عـلـى مـخــتـلف
rوادHا



rمواد البناء والسبائك -
rكوناتHواد واHا -

rوادHفيزياء وكيمياء ا -
rوادHديناميكية ا -

- األشغال الثانوية.

 اHادة اHادة 13 : : يكلف قسم الـبحث في فيزيـاء البنايات
واحمليط بتأدية أشغال بحث ودراسات حول :

rحرارية البناء -
rصوتيات البناء -
rالنظم الطاقوية -

rالتهوية -
- احمليط والسكن.

14 : : يـــكــــلف قـــسم الــــبـــحث في اجلــــيـــوتـــقـــنـــيـــة اHــادة اHــادة 
بتأدية أشغال بحث ودراسات حول :

rاألخطار اجليوتقنية -
rالتربة وأسس البناء -

rاألوساط ذات التأثير السلبي -
- التفاعل بY األرض والهياكل.

15 : : تــلــغى أحــكــام الــقــرار الــوزاري اHــشــتــرك اHـادة اHـادة 
اHــــؤرخ في 14 جـــمـــادى األولى عـــام 1430 اHــــوافق 9 مـــايـــو
سـنة 2009 واHتضـمن التـنظـيم الداخـلي للـمركـز الوطني

للدراسات واألبحاث اHتكاملة للبناء.

اHـادة اHـادة 16 : : يـنـشـر هـذا الـقـرار في اجلـريـدة الـرسـمـية
للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.

حـرر بـاجلـزائـر في 27 رمـضـان عام 1436 اHـوافق 14
يوليو سنة 2015.

اHادة اHادة 9 :  : تكلف اHصالح اإلدارية �ا يأتي :
- إعــداد اخملــطــطــات الـســنــويــة واHــتـعــددة الــســنـوات

rوتنفيذها rوارد البشريةHلتسيير ا
rركزHستخدمي اH هنيHسار اHضمان متابعة ا -

- إعــــداد ومـــــسـك دلــــيـل الـــــكــــفـــــاءات الـــــوطـــــنــــيـــــة في
rركزHمجاالت تدخل ا

- الــســهــر عـــلى الــتـــســيــيــر اجلـــيّــد لألمالك اHـــنــقــولــة
rوالعقارية التابعة للمركز وصيانتها

YـــــشـــــاركـــــHا Yالـــــتـــــســــــيـــــيـــــر اإلداري لـــــلــــــبـــــاحـــــثـــــ -
rدعوينHوا

- تـسـيـيـر األنـشـطـة االجـتـمـاعـيـة Hـسـتـخـدمي اHـركـز
rوترقيتها

Yـــتــواصل وحتـــســHإعــداد مـــخــطـــطــات الـــتــكـــوين ا -
اHـستـوى وجتديـد اHعـارف Hسـتخـدمي اHركـز وكذا لـفائدة
rماثلة وضمان تنفيذهاHللهيئات ا Yالتابع YستخدمHا
- إعــداد مـــشــروع مــيــزانــيــة الــتــســـيــيــر والــتــجــهــيــز

rصادقة عليهاHللمركز وضمان تنفيذها بعد ا
rركزHمسك محاسبة ا -

rركز بوسائل التسييرHضمان تزويد هياكل ا -
rمسك سجالت اجلرد -

- ضمان احلفاظ على أرشيف اHركز وصيانته.

اHادة اHادة 10 : : أقسام البحث وعددها أربعة (4) وهي :
rقسم البحث في الهياكل -

rوادHقسم البحث في ا -
rقسم البحث في اجليوتقنية -

- قسم البحث في فيزياء البنايات واحمليط.

اHـادة اHـادة 11 :  : يــكــلف قـسم الــبــحث في الـهــيــاكل بـتــأديـة
أشغال بحث ودراسات حول :

- ثـــــبـــــات وســـــلـــــوك الــــــهـــــيـــــاكل اخلـــــاضــــــعـــــة خملـــــتـــــلف
rالتأثيرات الطبيعية

rاألمن من احلرائق في الهياكل -
rد�ومة وحماية الهياكل -

rحالة مرض البنايات -
- إعادة تأهيل اHنشآت.

12 : : يـــكـــلـف قـــسم الــــبـــحث في اHــــواد بـــتـــأديـــة اHــادة اHــادة 
أشغال بحث ودراسات حول :

عن الوزير األولعن الوزير األول
وبتفويض منهوبتفويض منه

اHدير العام للوظيفة العموميةاHدير العام للوظيفة العمومية
واإلصالح اإلداريواإلصالح اإلداري
بلقاسم بوشمالبلقاسم بوشمال

وزير السكن وزير السكن 
والعمران واHدينةوالعمران واHدينة
عبد اجمليد تبونعبد اجمليد تبون

وزير التعليم العاليوزير التعليم العالي
والبحث العلميوالبحث العلمي

طاهر حجارطاهر حجار

وزير اHاليةوزير اHالية

عبد الرحمان بن خلفةعبد الرحمان بن خلفة
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