
العدد العدد 48

السالسّنة الواحدة واخلمسوننة الواحدة واخلمسون

االشتراكاالشتراك
سنويسنويّ

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

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

اجلزائر
تونس
اIغرب
ليبيا

موريطانيا

بلدان خارج دول
اIغرب 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 السّنX السّابقة : حسب التّسعيرة.
.Xوتسلّم الفهارس مجّانا للمشترك

اIطلوب 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

األحد األحد 14 شوال شوال  عام  عام 1435 هـهـ

اIوافق اIوافق 10 غشتغشت سنة  سنة 2014 م

اإلدارة والتّحرير
األمانة العاماألمانة العامّة للحكومةة للحكومة

WWW.JORADP.DZ

الطّبع واالشتراك
اIطبعة الراIطبعة الرّسميسمّية

حي البساتsX بئر مراد رايسs 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 للمشتركX خارج الوطن
بنك الفالحة والتّنمية الرّيفيّة 060.320.0600.12
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قوان!قوان!
قـانـون رقم قـانـون رقم 14-06 مـؤرخ في  مـؤرخ في 13 شـو شـوّال عـام ال عـام 1435 اIـوافق اIـوافق

9 غشت سنة  غشت سنة s2014 يتعلق باخلدمة الوطنية.s يتعلق باخلدمة الوطنية.
ـــــــــــــــــــــــــ

sإن رئيس اجلمهورية
- بــنــاء عــلى الــدســتــورs ال ســيــمــا اIـواد 25 و61 و62
sو77  و98 و119 و120  و122-27 و125 ( الفقرة 2 ) و126 منه
- و�ـقـتـضى األمـر رقم 68-82 اIـؤرخ في 18 مـحـرم
عــام 1388 اIــوافق 16 أبـــريل ســـنـــة 1968 واIـــتـــضـــمن سن

sتممIعدل واIا sاخلدمة الوطنية
- و�ــقــتــضى األمــر رقم 71-28 اIــؤرخ في 26 صــفــر
عام 1391 اIـوافق 22  أبـريل سنة 1971 واIتـضمن قـانون

sتممIعدل واIا sالقضاء العسكري
- و�ـــقـــتــضــى األمـــر رقـم 74-103 اIـــؤرخ فــي أول
ذي الــقــعـــدة عـــام 1394 اIـــوافـق 15 نــوفــمـــبــر  ســنــة 1974

 sتممIعدل واIا sتضمن قانون اخلدمة الوطنيةIوا
- و�ـــــقـــتــــضـى األمـــــر رقـم 76-106 اIـــــؤرخ فــي 17
ذي احلـــجــــة عـــــام 1396 اIـــــوافـق 9 ديـــســــمـــبــــر ســـنـــة 1976

sتممIعدل واIا sعاشات العسكريةIتضمن قانون اIوا
- و�ــــقـــتــــضـى األمـــــر رقــم 76-110 اIـــــؤرخ فــي 17
ذي احلـــجـــة عـــــام 1396 اIـــــوافـق 9 ديـــســـمــــبـــر  ســـنـــة 1976
sXاجلزائري Xتضمن الواجبات العسكرية للمواطنIوا

- و�ـــقـــتـــضـى األمـــــر رقـم 76-111 اIــــؤرخ فــي 17
ذي احلـــجــــة عــــام 1396 اIـــــوافـق 9 ديـــســـمــــبـــر  ســـنـــة 1976

sتضمن مهام االحتياط وتنظيمهIوا
- و�ـــقـــتـــضـى األمـــــر رقــم 76-112 اIـــؤرخ فــي 17
ذي احلــــجــــــة عــــام 1396 اIـــــوافق 9 ديــــســــمـــبــــر ســــنـــة 1976

sتضمن القانون األساسي لضباط االحتياطIوا
- و�ــقــتــضــى الــقــانـــون رقــم 83-11 اIـــؤرخ في 21
رمــضـان عـام 1403 اIـوافق 2 يـولـيــو سـنـة 1983 واIــتـعـلق

sتممIعدل واIا sبالتأمينات االجتماعية
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 83-12 اIــــؤرخ في 21
رمــضـان عـام 1403 اIـوافق 2 يـولـيــو سـنـة 1983 واIــتـعـلق

 sتممIعدل واIا sبالتقاعد
- و�ــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقـم 89-19 اIـــؤرخ في 14
جــمـادى األولى عـام 1410 اIـوافق 12 ديـســمــبـر ســنـة 1989

sدّة القانونية للخدمة الوطنيةIتضمن تخفيض اIوا

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 90-11 اIــــؤرخ في 26
رمـضـان عام 1410 اIـوافق 21 أبـريل سـنة 1990 واIـتـعلق

sتممIعدل واIا sبعالقات العمل
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 11-10 اIــــؤرخ في 20
رجب عــام 1432 اIــوافق 22 يـــونــيــو ســنــة 2011 واIــتــعــلق

sبالبلدية
sوبعد رأي مجلس الدولة -
sانIوبعد مصادقة البر -

يصدر القانون اآلتي  نصه :يصدر القانون اآلتي  نصه :

الباب األولالباب األول
أحكام عامةأحكام عامة
الفصل األولالفصل األول
التعريفالتعريف

اIـــــادة األولى : اIـــــادة األولى : اخلـــــدمــــة الــــوطـــــنــــيـــــة هـي مـــــشــــاركــــة
اIواطنيـن في الدفـاع الوطنـي.

تـخـصـص اخلـدمــة الـوطـنــيـة لـتـلـبــيـة حـاجـات اجلـيش
الوطنـي الشعبـي.

sـــشــاركــة في الـــدفـــاع الــوطــنـيIــادة 2 : : يـــقــصــد بــاIــادة اIا
تــأديــة اIــهــام اخملــولــة لــلـجــيـش الـوطــنـي الـشــعــبي �ــوجب
الدستور والتي تـتعلق باحملافظة على االستقالل الوطني
والــدفـاع عـن الـســيـادة الــوطـنــيـة وكــذا احلــفـاظ عــلى وحـدة

البالد وسالمتها الترابية.

الفصل الثـاني الفصل الثـاني 
اIبـاد�اIبـاد�

3 : : إن اخلـــــدمـــــة الــــوطـــــنـــــيــــة إجـــــبــــــاريـــــة لـــــكل اIــــادة اIــــادة 
اIـواطـنـX اجلــزائـريـX الــبـالـغــX من الـعـمـــر تـسع عـشـرة

(19) سنة كاملة.

اIادة اIادة 4 : :  تـؤدى اخلدمـة الـوطنـية بـالشـكل الـعسـكري
في هياكل اجليش الوطني الشعبي.

ويـــتـم أداؤهـــا بــــصــــفــــة مـــســــتــــمــــرة خالل كل مــــدتــــهـــا
القانونية.

اIـادة اIـادة 5 :  : حتـدد اIـدة الــقـانــونـيـة لــلـخــدمــة الـوطــنـيــة
باثني عشر (12) شهرا.
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اIـادة اIـادة 6 : : إن تـنـفـيـذ اخلـدمـة الــوطـنـيـة من صالحـيـات
وزير الدفاع الوطني.

وتــضــمن تــنــفــيــذهــا هــيــاكل وزارة الــدفــاع الــوطــني
بالتنسـيق مع الهياكل اإلدارية اIدنية اIعنيـة.

اIـادة اIـادة 7 :  : كل مــواطن لم يــبــرر وضـعــيــته الــقـانــونــيـة
جتــاه اخلــدمــة الــوطــنــيــةs ال �ــكــنه أن يــوظف فـي الــقــطـاع

العام أو اخلاصs أو أن يزاول مهنة أو نشاطا حرا.

حتدد مـختلف الـوضعـيات جتاه اخلـدمة الوطـنية عن
طريق التنظيم.

اIادة اIادة 8 : : كل مـواطن مدعـو لشـغل وظيـفة أو مـنصب
مسؤولية في مؤسـسات الدولة والهيئات التابعة لهاs أو
لــتــولي مــهــمـــة انــتــخــابــيــةs يــجب أن يــكــون مــتــحــررا من
الـتــزامـات اخلـدمـة الــوطـنـيــةs كـمـا هـو مــحـدد في اIـادة 60

أدناه.

اIــــادة اIــــادة 9 :  : يـــــقــــاضى اIـــــواطن اIـــــوجــــود في وضـــــعــــيــــة
عـــــصـــــيــــان وعـــــســــكـــــري اخلــــدمـــــة الــــوطـــــنــــيـــــة أمـــــام احملــــاكم
الـعسكريةs طـبقا ألحكام قـانون القضاء الـعسكري اIذكور

أعاله. 

الباب الثانيالباب الثاني
اإلحصاء واالنتقاء الطبياإلحصاء واالنتقاء الطبي

الفصل األولالفصل األول
اإلحصاءاإلحصاء

XـــواطـــنــI10 : تـــخص عـــمـــلـــيـــة اإلحـــصـــاء كل ا اIــادة اIــادة 
اIقـيـمX فـي اجلزائـر أو في اخلـارج والبـالـغX من الـعـمر

سبعـة عشر (17) عاما خالل السنة اجلارية.

اIادة اIادة 11 : : يجب على اIواطنX اIعنيX أن يسجلوا
أنــفـــســـهم  في قـــوائم اإلحـــصــاء لـــبـــلــديـــة إقــامـــتـــهم أو لــدى
اIـمـثـلـيـات الــدبـلـومـاسـيـة أو الـقـنـصـلـيـة بـاخلـارجs وتـسـلم

لهم شهادة إحصاء.

فـي حــالــة الــغــيــابs يــجب أن يــطــلب الــتــســجــيل في
قــــوائم اإلحــــصــــاء من طــــرف الــــولي الــــشــــرعـي لـــلــــمــــواطن

اIعني.

اIادة اIادة 12 : : يجب عـلى هيـاكل الـدولةs وال سـيمـا منـها
تـــلك اIـــذكـــورة فـي اIــادة 11 أعالهs تـــوفــــيـــر كل الـــشـــروط

الضرورية للسير احلسـن ألعمـال اإلحصـاء.

اIـادة اIـادة 13 : : جتـرى عـمــلـيــة اإلحـصـاء من 2  يــنـايـر إلى
30 سبتمبـر من كل سنة.

sترسل جداول ومـلفات اإلحصـاء من طرف الواليات
مــبــاشــرة ومن اIــمـثــلــيــات الــدبـلــومــاســيــة أو الـقــنــصــلــيـة
بـــاخلـــارجs عن طـــريق وزارة الـــشــؤون اخلـــارجـــيـــة قــبل 31
ديـــســــمـــبــــر من كل ســـنـــةs إلـى هـــيـــئـــة اخلـــدمـــة الـــوطـــنـــيـــة
sبوجه خاص sمع التـأكيد Xـراقبة والتـحيIبعد ا sـؤهلةIا

على ما يأتي :

sثبتةIحاالت اجلنسية غير ا -

sزدوجIالتسجيل ا -

sسجلون خطأIا -

- محالت اإلقامة.

حتـــدد كــيــفــيــات تــطــبــيـق هــذه اIــادةs كــلــمــا اقــتــضت
الضرورةs عن طريق التنظيم.

اIادة اIادة 14 :  : ال �ـكن شـطب أي أحد من قـوائم اإلحـصاء
.XتوفIا XواطنIما عدا ا

عــــلى الــــواليــــات واIــــمــــثــــلــــيــــات الــــدبــــلــــومــــاســــيـــة أو
الـــقــــنـــصـــلــــيـــة في اخلــــارج أن تـــرسلs إلـى هـــيـــئــــة اخلـــدمـــة
Xاحملــصـيـ XــواطـنـIبــيـانـات وفــيـات ا sـؤهــلـةIالــوطـنــيـة ا
الـــمـــتــــوفــX خالل الـــســنــة اجلـــاريــةs مع جـــداول ومــلــفــات
اإلحـــــــصــــــاء الـــــــمـــــذكـــــورة فـي اIـــــادة 13 أعالهs وفـي نـــــفس

اآلجال.

اIـادة اIـادة 15 :  : يـسـجـل اIـواطـنـون اIـنــسـيـون في جـداول
اإلحـصـاء للـسـنـوات الـسـابقـة في جـداول اإلحـصـاء لـلصف

اجلاري إحصاؤهs بعد معاينة النسيان.

ويـخـضع هـؤالء اIـواطـنـون جلـمـيع االلـتـزامـات التي
كـــانــــوا ســــيـــقــــومــــون بـــهــــاs لــــو   تـــســــجــــيـــلــــهم فـي اآلجـــال

اIطلوبة.

الفصل الـثـانـيالفصل الـثـانـي
االنتقاء الطبياالنتقاء الطبي

اIــــادة اIــــادة 16 :  : يـــــتـــــمــــثـل االنــــتـــــقــــاء الـــــطـــــبي في فـــــحص
اIـواطنX احملصـيX وحتديد حـالتهم الصـحية و البت في

تأهيلهم.

يــــتــــعــــX عــــلـى اIــــواطــــنــــX اIـــســــتــــدعــــsX احلــــضــــور
إجباريـا في اآلجال اIطلوبة لعمليـة االنتقاء الطبي.

حتـــدد الـــكـــيــفـــيـــات الـــتــطـــبـــيـــقــيـــة لالنـــتـــقـــاء الــطـــبي
للمواطنX اIقيمX في اخلارج عن طريق التنظيم.
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اIــادة اIــادة 17 : :  يـــعـــفى من احلـــضـــور إلى هـــيـــئـــة اخلـــدمــة
sالـــوطــــنـــيـــة اخملـــتـــصـــة قـــصـــد اخلـــضـــوع لـالنـــتـــقـــاء الـــطـــبي
اIــواطـــنــون اIـــصــابــون بـــعــجــز أو مـــرض عــضـــال ونــهــائي
ومثبت بتـقريرين طبيsX أحدهماs على األقلs صادر عن

هيكل تابع للصحة العمومية.

ويعد الدرك الوطني محضر �عاينة اIانع.

اIــادة اIــادة 18 : : يــعــفى مـن احلــضــور إلى هـــيــئــات اخلــدمــة
الوطنية اخملتصة بتقد¢ الوثائق التبريرية :

- اIـــواطــنــون اIـــســتـــشــفــون أو الـــذين يــعـــاجلــون من
جراء إصابـات جتعـلهم غـير قـادرين على الـتنـقل إلى غاية

sشفائهم

- اIـواطـنون احملـبـوسـون بـاIـؤسسـات الـعـقـابـية إلى
غاية إطالق سراحهم.

اIـادة اIـادة 19 :  : ما عـدا حـاالت الـقــوة الـقـاهـــرة واحلــاالت
اIــــنـــصــــــوص عــــلـــيــــهـــــا فــي اIــــادتـــX 17 و18 أعـــالهs فــــإن
اIـواطنـX الذين ال يـستـجيـبون لألمـر باحلـضور لالنـتقاء
الطـبيs يعلنـون مؤهلـX تلقـائيا ويـفقدون احلق في طلب

اإلعفاء.

اIادة اIادة 20 :  : يصنف اIواطـنونs بعد اخلـضوع لالنتقاء
الطبيs إلى :

sللخدمة الوطنية Xمؤهل -

-  غير مؤهلX للخدمة الوطنية.

وعـــلى إثــــر ذلكs يـــتـم إعالمـــهـم بـــنـــتــــيـــجـــة االنــــتـــقـــاء
الطبي.

21 : : يــلــزم اIــواطــنــونs أثــنــاء حــضــورهم أمــام اIـادة اIـادة 
هـيئـة اخلـدمـة الـوطنـيـة اخملـتصـةs بـالـتـصريـح باIـعـلـومات
الصحـيحة اIتـعلقة �ـستواهم التـعليمي وعـناوينهم وكل
تـغـييـر في مـحل اإلقامـة وكـذا كل معـلـومة أخـرى مـطلـوبة

من طرف الهيئة اIذكورة.

دون اإلخالل باIـتابـعات اجلـزائيـةs يحـرم اIواطـنون
الذين يـقومـونs بهـدف الـتهـرب من التـجنـيدs بـالتـصريح
الـكـاذب عن قـصـد من اIـزايـا اIـقـررة �ـوجب الـقـانون في

مجال اإلعفاء وإرجاء التجنيد.

sأثــنــاء االنــتــقــاء الـطــبي s22 :  : �ـكـن لـلــمــواطن اIـادة اIـادة 
إيـــداع مــلف قـــصــد طـــلب اإلعـــفــاء أو إرجـــاء الــتـــجــنـــيــد أو

التأجيل بسبب الدراسة أو التكوين.

يتيح إيداع ملف اإلعفاء تسليم وصل.

اIادة اIادة 23 :  : �ـكن للـمواطن في حـالة تـعرضه Iرض أو
sإصابـة جـديدة قـد تـؤدي إلى إعـفـائه من اخلـدمـة الوطـنـية

طلب اخلضوع لفحص طبي إثباتي قبل  جتنيده.

الباب الثالثالباب الثالث
اإلعفاء وإرجاء التجنيد والتأجيلاإلعفاء وإرجاء التجنيد والتأجيل

الفصل األولالفصل األول
اإلعـفـــاءاإلعـفـــاء

sـادة 24 :  : �ـكـن مـنح اإلعــفــاء من اخلـدمــة الــوطـنــيـةIـادة اIا
وذلك حـــتى بــعـــد الــتـــجــنــيـــدs لــكل مـــواطن يـــتــقــدم بـــطــلب
ويـــأتي بــالــدلــيل عــلى أنـه �ــثل حــالــة اجــتــمــاعــيــة جــديــرة

باالهتمام.

25 :  : حتـــــال احلـــــاالت االجـــــتـــــمــــاعـــــيـــــة اجلـــــديــــرة اIــــادة اIــــادة 
بـــاالهـــتـــمــــام إلى الـــلـــجـــنـــة اجلـــهـــويـــة لـإلعـــفـــاء من اخلـــدمـــة

الوطنية التي تنشأ لدى كل ناحية عسكرية.

يــحـدّد تــشــكـيل وســيـر الــلـجــنـة اجلــهــويـة لإلعــفـاء من
اخلدمة الوطنية بقرار من وزير الدفاع الوطني.

اIادة اIادة 26 : : حتال الـطعـون التي يـتقدم بـها اIـواطنون
ضـد الـقـرارات الـصــادرة عن الـلـجـنـة اجلــهـويـة لإلعـفـاء من
اخلـدمـة الـوطـنـيـة إلى الهـيـئـة اIـركـزيـة للـخـدمـة الـوطـنـية

بوزارة الدفاع الوطني لدراستها والبت فيها.

الفصل الثانيالفصل الثاني
إرجاء التجنيــدإرجاء التجنيــد

اIــادة اIــادة 27 : : �ــكن أن تـــمــنح هــيــئــة اخلـــدمــة الــوطــنــيــة
اخملـتـصـةs إرجـاء الـتـجـنــيـد لـلـمـواطـنـX اIـطـالـبـX بهs في

: Xاآلتيت Xاحلالت
sبررIؤقت اIانع اIا -

- وجود أخ مـجـنـد مـؤدي لـلـخـدمـة الـوطـنـيـة أو مـعاد
استدعاؤه في إطار التعبئة.

الفصل الثالثالفصل الثالث
التأجيلالتأجيل

28 :  : �ــكـن مـنـح الــتـأجــيـل بــسـبـب الــدراسـة أو اIـادة اIـادة 
الـــتـــكــويـن من طـــرف هــيـــئـــة اخلــدمـــة الـــوطــنـــيـــة اخملــتـــصــة

للمواطنX اIطالبX به.

و�ـكن جتـديـد الـتـأجـيل إلى غـايـة نـهـايـة الـدراسة أو
التكوين.

اIـادة اIـادة 29 : : ال �كن مـنح الـتـأجيل بـسـبب الـدراسة أو
التـكـوين لـلـمـواطـنX اجملـازين الـذين سـجـلـوا أنـفسـهم في

مسارات دراسية تعادل اIستوى احملاز أو تقل عنه. 
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XـــتــــربــــصـــIــــادة 30 : : تـــرسـل قــــوائم الــــتالمــــيــــذ واIــــادة اIا
sوكذا قـوائم احلائـزين عـلى الشـهادات XـسجـلـIوالطـلـبة ا
سنوياs من طرف الوزارات الوصية إلى الهيئة اIركزية

للخدمة الوطنية لوزارة الدفاع الوطني.

الباب الرابع الباب الرابع 
النداء والعصيانالنداء والعصيان

الفصل األول الفصل األول 
النداءالنداء

اIـادة اIـادة 31 :  : يـكـون الـنـداء عـنـد سن  تـسـع عـشـرة (19)
سنة كاملة.

اIاIــــادة ادة 32 :  : تــعـــد هــيـــئــات اخلــدمـــة الــوطـــنــيــة اخملـــتــصــة
أوامر االستدعـاء التي تسلمs مقـابل وصل استالمs مباشرة

للمواطنX اIعنيX أو عن طريق الدرك الوطني.

XـــواطـــنــIحتــدد الـــكـــيـــفــيـــات الـــتــطـــبـــيـــقــيـــة لـــنــداء ا
اIقيمX في اخلارج عن طريق التنظيم.

33 :  : يـــــــجـب عـــــــلـى كـل مـــــــواطـن تــــــــســـــــلـم أمـــــــر اIــــــادة اIــــــادة 
اســتــدعــاءs االلـتــحــاق بــوحــدة جتــنــيــده في الــتـاريـخ احملـدد

بأمر االستدعاء.

sمــا عـــدا في حــالـــة الــقــوة الـــقــاهــرة sوإذا لم يـــلــتـــحق
يـبــلغ له أمـر اســتـدعـاء ثــان مـرفق بــأمـر الـتــحـاق لـلــدفـعـة

اIقبلة.

اIادة اIادة 34 :  : يبـلغ أمر االسـتدعـاء اIرفق بـأمر الـتحاق
لــلــمــواطن اIــعــنيs عــنــدمــا يــســلم له قــانــونــا مــقــابل وصل

استالم.

وفي حــالــة رفض اIـعــني اإلفــادة بــاسـتـالمهs يـعــتــبـر
األمر مبلغا قانونا.

الفصل الثانيالفصل الثاني
العصيانالعصيان

اIادة اIادة 35 :  : يعد عاصيا كل مواطن :
- مدعو ألداء التزامـاته جتاه اخلدمة الوطـنيةs طبقا
sإذا لـم يـــلــتـــحق بـوحــدة جتـنــيـده sــادة 34 أعـالهIألحــكـام ا

sما عدا في حالة القوة القاهرة
- بــلغ خــمــســا وعــشــرين (25) ســنــة كــامــلــة ولم يــلب
واجب اإلحصاء أو االنتـقاء الطبي �فهوم اIادتX 11 و16

أعالهs ما عدا في حالة القوة القاهرة.

اIــادة اIــادة 36 :  : تـــرفع ضــــد كـل مــواطـن يــكــــون في حـــالــة
عصيـانs شكوى من هـيئة اخلدمة الوطـنية اخملتصةs أمام

احملكمة العسكرية اخملتصة إقليميا.

sعـلـى اخلـصوص sـادة 37 : : تـتـوقف حـالـة الـعـصـيـانIـادة اIا
في إحدى احلاالت اآلتية :

sالتوقيف -
sاالمتثال الطوعي -

sالنطق بحالة العصيان خطأ -
- الوفاة.

اIــادة اIــادة 38 :   :  بـــغــض الـــنـــظـــر عن الـــقـــرار الـــصـــادر عن
احملـكـمـة الـعسـكـريـة اخملـتـصـة إقـليـمـيـاs تـبت هـيـئـة اخلـدمة
الـــوطـــنـــيــة اخملـــتـــصـــة فـي وضـــعــيـــة اIـــواطن جتـــاه اخلـــدمــة

الوطنية.

اIـادة اIـادة 39 :  : حتـدد كـيـفـيــات تـكـوين مـلف الـشـكـوى من
أجل الـعصـيـان ونشـر وإيـقاف األبـحـاث جتاه الـعـصاةs عن

طريق التنظيم.

الباب اخلامسالباب اخلامس
التجنيد والتكوين والتسمية والوضعيات القانونيةالتجنيد والتكوين والتسمية والوضعيات القانونية

األساسيةاألساسية
الفصل األولالفصل األول
التجنيدالتجنيد

XـعـنـيIا Xـادة 40 : : يـقسـم كل صف سن لـلـمواطـنـIـادة اIا
باخلدمة الوطنية إلى عدة دفعات.

يـحــدد عـدد الــدفـعـات وكــذا تـواريخ جتــنـيـدهــا بـقـرار
من وزير الدفاع الوطني. 

اIـادة اIـادة 41 : : يـجنـد كل مـواطن عـنـدما يـلـتـحق بـوحدته
ويخضع للفحص الـطبي للتجنيـد ويكون موضوع إشعار

بالتجنيد.

وعـــلى إثـــر ذلكs يـــدمج في إطـــار عـــســكـــريي اخلـــدمــة
الوطـنية ويـخضع ألحكـام هذا القـانون والقوانـX والنظم

.Xالعسكري XستخدمIالتي حتكم ا

اIــــادة اIــــادة 42 :  : يــــوجه اIــــواطـــنــــون اIــــعـــتــــرف بــــعـــجــــزهم
الــنــهـائـي عن أداء اخلــدمــة الــعــســكـريــةs عــلـى إثـر الــفــحص
الــطـبي لــلـتــجـنــيـدs إلى هــيـئـة اخلــدمـة الــوطـنــيـة اخملــتـصـة

للقيام باإلجراءات اإلدارية لإلعفاء.

اIادة اIادة 43 :  : يوجه عـسكـريو اخلـدمة الوطـنيـة اجملندون
اIعترف بعـجزهم النهائي عن أداء اخلدمة العسكرية قبل
نـهايـة اIدة الـقانـونيـة للـخـدمة الـوطنـية بـعد قـرار بإنـهاء
اخلدمة بصفة نـهائيةs إلى هيئة اخلدمـة الوطنية اخملتصة

للقيام باإلجراءات اإلدارية لإلعفاء.
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اIادة اIادة 44 : : يصنف عسكريو اخلدمة الوطنية إلى :
sطلبة ضباط اخلدمة الوطنية -

sطلبة صف ضباط اخلدمة الوطنية -
- طلبة رجال الصف اخلدمة الوطنية. 

تــوضـح أحــكـــام هـــذه اIـــادة بــقـــرار من وزيـــر الـــدفــاع
الوطني.

الفصل الثانيالفصل الثاني
التكوينالتكوين

اIــادة اIــادة 45 :  : يـــســتـــفـــيـــد عــســـكـــريــو اخلـــدمـــة الــوطـــنـــيــة
اجملـــنــدون مـن تــكـــوين عـــســـكــريs حتـــدد مـــدته ومـــضـــمــونه

بقرار من وزير الدفاع الوطني.

اIــادة اIــادة 46 :  : عالوة عن الـــتـــكـــويـن الـــعـــســـكـــري وحـــرفــة
األسـلحـةs �كن لـعسـكريي اخلـدمة الـوطنـية االستـفادة من

تكوينات مكيفة حسب أماكن حتويلهم.

الفصل الثالثالفصل الثالث
التسميةالتسمية

اIادة اIادة 47 : :  يسـمى عسـكريـو اخلدمـة الوطنيـةs علـى
إثـر انتـهاء التـكـوين العسكــريs طبقــا للتنظيم الساري

اIفعولs فـي إحدى رتب السلم العسكري اآلتية :
sمالزم -
sمرشح -
sرقيب -

sعريف أول -
sعريف -
- جندي.

الفصل الرابعالفصل الرابع
الوضعيات القانونية األساسيةالوضعيات القانونية األساسية

اIادة اIادة 48 : : يوضع عسكـري اخلدمة الوطنية في إحدى
: Xاآلتيت Xاألساسيت Xالقانونيت Xالوضعيت

sالقيام باخلدمة -
- عدم القيام باخلدمة.

القسم األولالقسم األول
القيام باخلدمةالقيام باخلدمة

49 :  : الــقــيــام بــاخلــدمـــة هـــو وضـــعــيــة عــســـكـري اIـادة اIـادة 
اخلــدمـة الـوطـنـيـة اIـوجــود في نـشـاط اخلـدمـة الـتي تـؤخـذ

بعX االعتبار في حساب مدة اخلدمة التي   أداؤها.

ويــــبـــــقــى في هــــذه الـــــوضــــعــــيــــةs عـــــســــكــــري اخلــــدمــــة
الوطنية :

- اIـــوجـــود في األســـر عــــنـــد الـــعـــدو أو الـــرهـــيـــنـــة أو
s(1) دة سنةI فقودIا

- اIـستـبـقى بـعـد اIـدة الـقانـونـيـة لـلـخدمـة الـوطـنـية
لألسباب اIذكورة في اIادة 59 من هذا القانون.

يـكـون عـســكـري اخلـدمـة الـوطـنــيـة اIـوجـود في إحـدى
احلــاالت اIــذكــورة ســالـفــاs بــعــد اIـدة الــقــانــونــيـة لــلــخــدمـة
sـثــابـة عــســكـري عــامل أو يــعـمل �ــوجب عــقـد� sالــوطـنــيــة

حسب رتبته.

القسم الثانيالقسم الثاني
عدم القيام باخلدمةعدم القيام باخلدمة

اIادة اIادة 50 :  : عدم الـقيام بـاخلدمـة هو الوضـعية اIـؤقتة
النقطاع عسـكري اخلدمة الوطنية عن اخلدمةs اIوجود في

إحدى احلاالت اآلتية :
- رهن احلـــبس في مـــؤســســـة عــقـــابــيـــة عــســـكــريــة أو

sمدنية
- اIــوجـــود فــي األســـر عـــنـد الــعـدو أو الـرهــيـنـة أو
اIـــفـــقــود بـــعــد ســـنــة (1) مـن أســره أو حـــجــزه كـــرهــيـــنــة أو
فـقـدانه. وفـي هـذه الـوضعـيـةs يـتقـاضى ذوو حـقـوقه حـصة

من راتبه حتدد عن طريق التنظيم.

الباب السادسالباب السادس
نهاية اخلدمة بصفة نهائية واالستبقاء والتحرر مننهاية اخلدمة بصفة نهائية واالستبقاء والتحرر من

التزامات اخلدمة الوطنيةالتزامات اخلدمة الوطنية
الفصل األولالفصل األول

نهاية اخلدمة بصفة نهائيةنهاية اخلدمة بصفة نهائية

اIــــادة اIــــادة 51 : : يــــتم إنـــــهــــاء خـــــدمـــــة عــــســـــكــــريي اخلـــــدمــــة
الــوطـــنــيـــة بــصــفـــة نــهــائـــيــة بــعـــد أدائــهم اIـــدة الــقــانـــونــيــة

للخدمة الوطنية.

اIــادة اIــادة 52 :  : اIـــدة الــتي يـــقـــضــيـــهــا عـــســكـــريــو اخلـــدمــة
الـوطــنـيـة في حـالــة فـرارs وكـذا اIــدة الـتي يـقــضـونـهـا في
اIــؤســـســات الـــعــقــابـــيــة الــعـــســكــريـــة أو اIــدنـــيــة من جــراء
إدانــتــهمs ال يــعــتـد بــهــا في حــســاب مــدة اخلــدمــة الــوطــنــيـة

اIؤداة.

اIـادة اIـادة 53 :  : يـتم اسـتـبـقـاء عـسـكـريي اخلـدمـة الـوطـنـية
sالذين جـمعوا أكثر من ثالثـيـن (30)  يومـا من التوقيف
بـعــد تـســريح دفـعــتـهم Iــدة تـســاوي نـصف الــفـتــرة الـكــلـيـة

للعقوبة التأديبية.
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اIادة اIادة 54 : : تعد كخـدمة فعليةs كل فترة حبس مؤقت
قـضـاهـا عـسـكـري اخلـدمـة الـوطـنـيـة وتـكـون مـتـبـوعـة بـأمـر
بـــأالّ وجه لـــلــــمـــتـــابـــعـــة أو بـــاإلفــــراج أو بـــحـــكم الـــبـــراءة أو

باإلعفاء من العقوبة.

55 :  : يـخضع عـسـكري اخلـدمـة الوطـنـية لـفحص اIادة اIادة 
طــبـي يــدعى فــحص نــهــايــة اخلـــدمــة بــصــفــة نــهــائــيــةs عــنــد

انقضاء اIدة القانونية للخدمة الوطنية.

وخـالل هــذا الـــفـــحصs وفي حـــالـــة الــعـــجـــز أو اIــرض
اIـثـبت قـانـونـاs يــحـال مـلف اخلـبـرة إلى الــلـجـنـة الـطـبـيـة

اخملتصةs وفقا للتنظيم اIعمول به.

وفـي هـــــذه احلـــــالـــــةs �ـــــكـن اســـــتـــــبــــــقـــــاؤه بـــــعـــــد اIـــــدة
الـقـانـونـيـة لـلـخـدمـة الـوطـنـيـة كـمـا هـو مـحدد فـي اIادة 59

أدناه.

اIـادة اIـادة 56 :  : يـســلم عــسـكــريـو اخلــدمـة الــوطــنـيــة الـذين
أتـمــوا الــتــزامــهم الــقـانــوني عــنــد نــهــايـة خــدمــتــهم بــصــفـة
نـهـائيـةs بطـاقـة اخلدمـة الـوطنـيـةs وفقـا لـلتـنـظيـم اIعـمول

به.

اIـادة اIـادة 57 : : يـســلم عــسـكــريـو اخلــدمـة الــوطــنـيــةsالـذين
أتــمـوا الـتـزامـهم الــقـانـونيs شـهـادة حــسن الـسـيـرةs شـرط
أن ال يـكونـوا قـد تعـرضوا لـعقـوبات تـأديـبيـة تفـوق مدتـها

ثمانية (8) أيام توقيف.

يـحــدد شـكل وكـيــفـيـات إعـداد وتــسـلـيم هــذه الـشـهـادة
بقرار من وزير الدفاع الوطني.

اIـادة اIـادة 58 :  : يــدمج عـســكــريـو اخلــدمـة الــوطــنـيــة الـذين
أدّوا التزاماتهم جتاه اخلدمة الوطنية في االحتياطs وفقا

للتشريع الذي يحكم االحتياط.

الفصل الثانيالفصل الثاني
االستبقاءاالستبقاء

sادة 59 :  : �كن استبـقاء عسكريي اخلـدمة الوطنيةIادة اIا
بـقــرار من وزيــر الــدفــاع الــوطــنيs بــعــد اIـدة الــقــانــونــيـة
لـــــلــــــخـــــدمـــــة الــــــوطـــــنــــــيـــــةs لــــــســـــبـب صـــــحـي أوفي احلـــــاالت

االستثنائية.
حتدد كيفيات تطبيق هذه اIادة عن طريق التنظيم.

الفصل الثالثالفصل الثالث
التحرر من التزامات اخلدمة الوطنيةالتحرر من التزامات اخلدمة الوطنية

اIـادة اIـادة 60 :  : يــكــون مــتـحــررين مـن الـتــزامــات اخلــدمـة
الوطنيةs اIواطنون :

sدة القانونية للخدمة الوطنيةIالذين أدوا ا -

- اIـعــلـنـون غـيـر اIـؤهــلـX لـلـخـدمـة الــوطـنـيـةs وفـقـا
sواد 17 و20 و42 و43 من هذا القانونIألحكام ا

- اIـــعــفـــون بــســـبب حـــاالتـــهم االجـــتــمـــاعـــيــة اجلـــديــرة
بــــاالهـــــتـــــمــــامs وفـــــقـــــا ألحــــكـــــام اIــــواد 24 و25 و26 من هـــــذا

sالقانون

- اجملـندون اIـتـطـوعـون في صـفـوف اجلـيش الـوطني
الـشــعـبي الـذين خــدمـوا Iـدة تـعـادل عــلى األقل ضـعف مـدة

sاخلدمة الوطنية

- اجملـندون اIـتـطـوعـون في صـفـوف اجلـيش الـوطني
الــشـــعـــبي احملـــالـــون إلى احلـــيــاة اIـــدنـــيــــة بــســـبب الـــعـــجــز

النهائي عن أداء اخلدمة.

اIــادة اIــادة 61 :  : يـــكـــون كـــذلك مــتـــحـــررين من الـــتـــزامــات
اخلــدمــــة الــوطـــنــيــةs اIـــواطــنـــون اIــوجـــودون في وضـــعــيــة
Xقانونية تـجـاه الـخـدمـة الـوطـنـيـة الـمـعـلـنـون مؤهل
ال يـجندون من الهيـئة اIركزيـة للخدمة الـوطنية بوزارة

الدفاع الوطني.

الباب السابعالباب السابع
احلقـوق والواجباتاحلقـوق والواجبات

الفصل األولالفصل األول
احلقوقاحلقوق

اIادة اIادة 62 : : لعسكـري اخلدمة الوطنـية احلق في منحة
شهرية.

يـحـدد مــبـلغ اIــنـحـة الــشـهـريــة لـكل رتــبـة عن طـريق
التنظيم.

اIادة اIادة 63 : : يحـصل عسـكري اخلـدمة الوطـنيـة اIوجود
في وضـعيـة الـقيـام باخلـدمةs بـعد اIـدة القـانونـية لـلخـدمة
الـــوطــــنـــيـــةs عـــلى راتـب اخلـــدمـــةs حـــسب رتــــبـــتهs اIـــوافق

لراتب العسكري العامل أو الذي يعمل �وجب عقد. 

اIــادة اIــادة 64 : : يــحق لــلــمــواطــنـــX اIــســتــدعــX لالنــتــقــاء
sالـطـبي والــتـجـنــيـد وعـنــد إنـهـاء خــدمـتـهم بــصـفـة نــهـائـيـة
ضـحـايــا إصـابـات �ـنـاسـبـة تـنـقـلـهـم مـا بـيـن مـقـر إقـامـتـهم
وهيئة اخلدمـة الوطنية أو وحدة جتـنيدهمs االستفادة من
تـعـويض ضـمن الـشـروط احملـددة �ـوجب قـانـون اIـعـاشـات

العسكرية اIذكور أعاله.

اIـادة اIـادة 65 : : يـسـتـفـيــد اIـواطـنـون من تـعـويض جـزافي
Iـصـاريف الـنـقـل عـنـد االنـتـقاء الـطـبـي والـتـجـنـيـد وإنـهاء

اخلدمة بصفة نهائية.
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حتـدد كــيـفــيــات تـطــبـيق هــذه اIــادة بـقــرار من وزيـر
الدفاع الوطني.

اIـادة اIـادة 66 :  : يـسـتـفيـد اIـواطـنون عـنـد االنتـقـاء الـطبي
من مجانية اإلطعام.

حتـدد كــيـفــيــات تـطــبـيق هــذه اIــادة بـقــرار من وزيـر
الدفاع الوطني.

اIادة اIادة 67 :  : يعـلق التـجنـيد كل عالقـة عملs مـهمـا يكن
نظامها القانوني.

يـــوضع عــســـكـــري اخلــدمـــة الـــوطــنـــيـــة عــلـى اIــســـتــوى
الـقـانـوني األسـاسي لـدى مـسـتـخـدمه الـعـام أو اخلـاصs في

وضعية تسمى اخلدمة الوطنية.

اIادة اIادة 68 : : �جـــرد إنهـاء اخلدمة بصفة نـهائيةs يحق
لـلـمـواطـن إعــادة اإلدمـاج بـصـفـة فـوريـة في مـنـصب عـمـله
األصلي أو فـي مـنـصب معـادل حـتى ولو كـان خـارج حدود
اIـناصب اIـتـوفـرة بـقوة الـقـانـونs ويجب أن يـتم ذلك في

أجل ال يتعدى ستة (6) أشهر.

اIــــادة اIــــادة 69 : : يــــســـــتــــفــــيـــــد اIــــواطـن اIــــعــــاد إدمـــــاجه في
منصـب عملـهs من كل احلقـوق اIكـتسبـة وقت جتنـيده في

اخلدمة الوطنية.

اIادة اIادة 70 :  : تدخــل مدة اخلدمــة الوطنية الفعلية فــي
sـطــلـوبــة لــلـتــرقــيــة والــتـقــاعــدIحــســاب أقـدمــيـة اخلــدمـــة ا

طبقا للتشريع والتنظيم اIعمول بهما.

وتــعــتـــبــر هــذه اIــدة كــفـــتــرة خــبــرة مــهـــنــيــة من أجل
التوظيف.

اIــادة اIــادة 71 : : يـــســتـــفـــيــد اIـــواطن الـــذي أدى الــتـــزامــات
اخلـدمـة الـوطــنـيـة من األولــويـة في الـتــرشح لـعـقــد جتـنـيـد
في صفوف اجليش الـوطني الشعبيs مع مراعاة استيفاء
الـشــروط احملـددة �ــوجب الــتـشــريع والـتــنــظـيم الــسـاريي

اIفعول.

اIادة اIادة 72 : : �كن ترقيـة عسكري اخلدمة الوطنية إلى
رتبة أعلى :

- من أجل استحقـاق خاص قصد اIكافأة على أعمال
sشرف أو حوادث حرب أو أعمال الشجاعة

- بعـد الـوفـاةs عرفـانـا لـتضـحـيـة الـعسـكـري اIـتوفى
في خدمة مأمور بها أو الذي سقط في ميدان الشرف.

sـــــــــذكـــــــــورة أعالهIــــــــادة 73 :  :  عـالوة عـن احلــــــــقـــــــــوق اIــــــــادة اIا
يــسـتــفــيــد عــســكــريــو اخلــدمــة الــوطــنـيــة مـن احلـقــوق الــتي
Xــنـــحــهـــا لــهم الـــقــانـــون األســـاسي الــعـــام لــلـــمــســـتــخـــدمــ�

.Xالعسكري

الفصل الثانيالفصل الثاني
الواجباتالواجبات

74 :  : يـــــلـــــزم عـــــســــكـــــريـــــو اخلـــــدمـــــة الـــــوطـــــنـــــيــــة اIــــادة اIــــادة 
بـــالــــواجـــبـــات احملــــددة �ـــوجـب الـــقـــانــــون األســـاسـي الـــعـــام
لـــلــمـــســــتــخـــدمــX الـــعـــســكـــريـــX وكــذا الـــقــوانـــX والـــنــظم

اIعمول بها في اجليش الوطني الشعبي.

الباب الثامنالباب الثامن
أحكام انتقالية وختاميةأحكام انتقالية وختامية

sـادة 75 : : تــلــغى كل األحـكـام اخملـالـفـة لـهـذا الـقـانونIـادة اIا
ال سيما :

- اIـــــواد من 2  إلى 6 من األمــــــر رقم 68-82 اIـــــؤرخ
في 18 مــــحـــــرم عــــام 1388 اIـــــوافق 16 أبــــريـل ســــنــــة 1968

sتضمن سن اخلدمة الوطنيةIوا

- األمـر رقم 74-103 اIـؤرخ في أول ذي الـقــعـدة عـام
 1394 اIـوافق 15 نـوفــمــبـر ســنـة 1974 واIــتـضــمن قــانـون

sاخلدمة الوطنية

- الــقـانـون رقم 89-19 اIـؤرخ في 14 جـمـادى األولى
عــام 1410 اIــــوافق 12 ديـــســـمــــبـــر ســـنـــة 1989 واIـــتـــضـــمن

تخفيض اIدّة القانونية للخدمة الوطنية.

اIــادة اIــادة 76 :  : تـــبـــقى األحـــكــام الـــتـــنــظـــيـــمــيـــة اIـــتــعـــلـــقــة
بــاخلــدمــة الــوطــنــيــة اIــعــمــول بــهــاs عــنــد تــاريخ نــشــر هــذا
الــقــانـــون في اجلــريــدة الــرســـمــيــةs ســاريــة اIـــفــعــول حــتى

صدور النصوص التطبيقية لهذا القانون.

حتـدد كـيـفـيـات تـطـبـيق هـذا الـقـانـون عـلى عـسـكـريي
اخلدمة الوطنـية اIوجودين في اخلدمة بتاريخ نشرهs عن

طريق التنظيم.

اIادة اIادة 77 :   :  ينشر هذا القانون في اجلريدة الرّسميّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

 حـــرر بـــاجلـــزائـــر في 13 شـــوّال عـــام 1435 اIــــوافق 9
غشت سنة 2014.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة
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قـــــــــانـــــــــون رقـم قـــــــــانـــــــــون رقـم 14-07 مـــــــــؤرخ مـــــــــؤرخ في  في 13 شــــــــو شــــــــوّال عــــــــام ال عــــــــام 1435
9 غــــــشـت ســــــنـــــة  غــــــشـت ســــــنـــــة s2014 يــــــتــــــعـــــلـق بــــــاIـــــواردs يــــــتــــــعـــــلـق بــــــاIـــــوارد اIـــــوافق اIـــــوافق 

البيولوجية.البيولوجية.
ـــــــــــــــــــــــــ

sإن رئيس اجلمهورية
- بنـاء عـلى الدسـتورs ال سـيمـا اIواد  12 و17  و119

sو120 و122 و 125 (الفقرة 2) و 126 منه
- و�قتضى االتفاقـية اIتعلقـة باIناطق الرطبة ذات
األهمية الدولية وخاصة باعتبارها مالجئ للطيور البرية
s(إيـــران) ــــوقــــعـــة في 2  فــــبــــرايـــر ســــنـــة 1971 بـــرمــــصـــارIا
واIصادق عـليها �وجب  اIرسوم رقم 82 - 439 اIؤرخ في

s1982 وافق 11 ديسمبر سنةI25 صفر عام 1403 ا

- و�ـقتضى االتفـاقية اإلفريـقية حول احملـافظة على
الطبيعة واIوارد الطبيعية اIوقعة في 15 سبتمبر سنة
1968 �ــديـنـة اجلــزائـرs واIـصـادق عــلـيـهــا �ـوجب اIـرسـوم

رقم 82 - 440 اIــؤرخ في 25 صـــفـــر عــام  1403 اIــوافق 11
s1982 ديسمبر سنة

- و�قـتضى االتفـاقية اخلـاصة بالـتجارة الـدولية في
أنــواع احلـيـوانــات والـنــبـاتـات الــبـريــة اIـهـددة بــاالنــقـراض
الــمـوقـــعــة بــواشـنـطن في 3 مـارس سـنة s1973 واIـصـادق
عـــلــيـــهـــا �ـــوجب اIـــرســوم رقم 82-498 اIــؤرخ في 9 ربــيع

s1982 وافق 25 ديسمبر سنةIاألول عام 1403 ا
- و�قـتضى االتـفاقـية اIـتعـلقـة بالـتنـوع البيـولوجي
s1992 ـوقع علـيهـا في ريـودي جانـيرو في 5  يونـيو سـنةIا
واIـصــادق عــلــيــهــا �ــوجب اIــرسـوم الــرئــاسي رقم 95 -163
s 1995 وافق 6 يونيو سنةIؤرخ في 7 محرم عام 1416 اIا
- و�قتضى اIعـاهدة اIتعلقـة باحملافظة على األنواع
اIـهــاجـرة مـن احلـيــوانـات الـفــطـريــةs احملـررة بــبـون في 23
يــونـــيــو ســـنــة s1979 واIــصـــادق عـــلــيـــهــا �ـــوجب اIـــرســوم
الــــــرئـــــاسـي رقم 05-108 اIـــــؤرخ في 20 صـــــفــــــر عـــــام 1426

s2005 وافق 31 مارس سنةIا
- و�ــقـــتــضى الـــقــوانــX األســـاســيــة لـالحتــاد الــدولي
لــلــحــفـاظ عــلى الــطــبــيـعــة وثــرواتــهـا وعــلى الــتــنــظـيم ذات
الــصـلـةs واIـصــادق عـلـيــهـا �ـوجب اIـرســوم الـرئـاسي رقم
 06 -121 اIـؤرخ في 12 صــفـر عـام 1427 اIـوافق 12 مـارس

s2006 سنة

- و�قـتضى االتـفاقـيـة اIتـعلـقة بـاحلفـاظ على طـيور
اIاء اIـهـاجـرة اإلفريـقـيـة - األوروآسيـويـة احملـررة بالهاي
في 15 غشت سنة s1996 واIصادق عليها �وجب اIرسوم
الــــرئــــاسي رقم 06-140  اIــــؤرخ فـي 16  ربـــيع األول عـــام

s 2006 وافق 15 أبريل سنةI1427 ا

- و�قتضى البروتـوكول اIتعلق باIناطق اIتمتعة
بـحمـاية خاصـة والتـنوع الـبيـولوجي في الـبحـر اIتوسط
اIــوقع بــبــرشــلــونــة في 10 يــونــيــو ســنـة s1995 واIــصــادق
عـليـه �وجب اIـرسـوم الـرئاسي رقم 06- 405  اIـؤرخ في

s2006  وافق 14 نوفمبر سنةI22 شوال عام 1427 ا

- و�ـقـتـضى األمـر رقم 66-155 اIـؤرخ في 18 صـفـر
عـام 1386 اIـوافق 8 يـونـيـو سـنة  1966 واIـتـضـمن قـانون

s تممIعدل واIا sاإلجراءات اجلزائية
- و�ـقـتـضى األمـر رقم 66-156 اIـؤرخ في 18 صـفـر
عـام 1386 اIـوافق 8 يـونـيــو سـنـة 1966 واIـتـضــمن قـانـون

sتممIعدل واIا sالعقوبات
- و�ـقــتــضى األمـر رقم 76-80 اIـؤرخ في 29 شـوال
عــــام  1396 اIــــوافق 23 أكــــتــــوبــــر ســــنـــة 1976 واIــــتــــضــــمن

sتممIعدل واIا sالقانون البحري
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 79-07 اIــــؤرخ في 26
شعـبان عام 1399 اIوافق 21 يولـيو سنة 1979 واIـتضمن

sتممIعدل واIا sقانون اجلمارك
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 84-12 اIــــؤرخ في 23
رمــــــضـــــــان عــــــام 1404 اIــــــوافق 23  يـــــــونــــــيـــــــو ســــــنــــــة 1984

sتممIعدل واIا sتضمن النظام العام للغاباتIوا
- وبـــمــــقــــتـــضى الـــقــانــون رقم 87-17 اIــؤرخ في 6
ذي احلـــــــجـــــــة عــــــام 1407 اIـــــــوافـق أول غـــــــشـت ســـــــنــــــة 1987

sتعلق بحماية الصحة النباتيةIوا
- و�ــــــقـــــتـــــضى الــــــقـــــانـــــون رقم 88-08 اIـــــؤرخ في 7
جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1408 اIــوافق 26 يــنــايــر ســنـة 1988
واIــتـعــلق بــنـشــاطــات الـطب الــبــيـطــري وحـمــايــة الـصــحـة

sاحليوانية
- و�ـقتـضى اIرسـوم التـشريعي رقم 94-13 اIؤرخ
في 17 ذي احلـــجـــة عــام 1414 اIــوافق 28 مـــايـــو ســـنــة 1994

sتعلقة بالصيد البحريIالذي يحدد القواعد العامة ا
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 98-04 اIــــؤرخ في 20
صــــفــــر  1419 اIــــوافق 15 يــــونــــيــــو ســــنــــة 1998 واIــــتــــعــــلق

sبحماية التراث الثقافي
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 98-11 اIــــؤرخ في 29
ربـــــيع الـــــثــــانـي عــــام 1419 اIـــــوافق 22 غــــشـت ســــنــــة 1998
واIتـضمن القـانون التـوجيهي والـبرنامج اخلـماسي حول
s2002-1998 الــبــحث الــعـــلــمي والــتــطــويـــر الــتــكــنــولــوجي

sتممIعدل واIا
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 01-11 اIــــؤرخ في 11
ربــــيع الــــثــــانـي عـــام 1422 اIــــوافق 3 يــــولــــيــــو ســــنــــة 2001

 sائياتIتعلق بالصيد البحري وتربية اIوا
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- وبـمـقــتـضـى الــقـانـون رقـم 03 - 10 الـمـؤرخ في
19 جــمــادى األولى عـام 1424 اIـوافق 19 يــولــيــو ســنـة 2003

s ستدامةIتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية اIوا
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 04 - 07 اIــؤرخ في 27
جــمـــادى الــثــانـــيــة عــام 1425 اIــوافق 14 غــشت ســنــة 2004

sتعلق بالصيدIوا
- وبــمـقــتــضى الـقـانون رقم 05 - 03 اIـؤرخ في 27
ذي احلــــــجــــــة عــــــام 1425 اIــــــوافق 6 فــــــبــــــرايــــــر ســــــنــــــة 2005
والـمـــتــعـلـق بــالـبــذور والـشـتـائـل وحـمــايـة الــحـيـازة

sالنباتية
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 05 - 12 اIــؤرخ في 28
جـــمـــادى الـــثـــانـــيـــة عــام 1426 اIــوافق 4 غـــشت ســـنـــة 2005

            sتممIعدل واIا sياهIتعلق باIوا
- و�ـــــــــقــــــــتــــــــضـى األمــــــــر رقم 06-05 اIــــــــؤرخ في 19
جــمــادى الـثــانــيــة عـام 1427 اIـوافق 15 يــولـيــو ســنـة 2006
واIـــتــــعـــلق بــــحـــمــــايـــة بـــعـض األنـــواع احلــــيـــوانـــيــــة اIـــهـــددة

 sباالنقراض واحملافظة عليها
- و�ــقــتــضى الــقــانــون رقم 08 - 16 اIــؤرخ في أول
شـعـبـان عـام 1429 اIـوافق 3  غـشت سـنة 2008 واIـتـضمن

 sالتوجيه الفالحي
- و�ــــقـــتــــضى الــــقــــانـــون رقم 11- 02 اIــــؤرخ في 14
ربــــيـع األول عــــام 1432 اIـــــوافق 17 فـــــبــــرايـــــر ســـــنــــة 2011
sستدامةIتعلق باجملاالت احملمية في إطار التنمية اIوا

sوبعد رأي  مجلس الدولة -
sانIوبعد مصادقة البر -

يصدر القانون اآلتي نصه :يصدر القانون اآلتي نصه :

الفصــل األولالفصــل األول
أحكام عامـةأحكام عامـة

اIـــــادة األولى : اIـــــادة األولى : يـــــهـــــدف هـــــذا الـــــقـــــانــــون إلـى حتـــــديــــد
كـــيــفــيــات احلــصــول عـــلى اIــوارد الــبــيــولـــوجــيــة وحــفــظــهــا
وصـونـهـا وتـداولـهــا ونـقـلـهـا وتـثـمـيــنـهـاs والـتـقـاسم الـعـادل
واIنصف لـلمنـافع النـاجتة عن استـعمـالهاs وكـذا اIعارف

اIرتبطة بها.

اIادة اIادة 2 : :  يقصد في مفهوم هذا القانون بـما يأتي :
اIوارد الـبيولوجية :اIوارد الـبيولوجية : اIوارد اجلـينية أو األجسام أو
الـعـنــاصـر مـنـهـا أو اجملــمـوعـات أو كل عـنــصـر حـيـوي  آخـر
من األنـظمـة البـيئـية تـكون ذات قـيمـة فعـليـة أو محـتمـلة

sللبشرية

احلـصـول عـلى اIـوارد الـبـيـولـوجـية :احلـصـول عـلى اIـوارد الـبـيـولـوجـية : كل اسـتـكـشـاف
sوارد البيولوجيةIأو جمع أو أخذ عينات من ا

تــــــداول اIـــــوارد الــــــبـــــيـــــولــــــوجـــــيـــــة : تــــــداول اIـــــوارد الــــــبـــــيـــــولــــــوجـــــيـــــة : حـــــركــــــة اIـــــوارد
sالبيولوجية  داخل اإلقليم الوطني

نــــــقـل اIــــــوارد الـــــــبــــــيـــــــولــــــوجـــــــيــــــة :نــــــقـل اIــــــوارد الـــــــبــــــيـــــــولــــــوجـــــــيــــــة : حــــــركـــــــة اIــــــوارد
sالبيولوجية عبر احلدود

االسـتــكـشـاف : االسـتــكـشـاف : فــحص الـتـنــوع الـبـيــولـوجي من أجل
عزل الـعناصـر أو اIكونات الـتي قد تمـثل قيمـة لم تثبت

sبعد
التـثـمX :التـثـمX : وضع اIـوارد الـبـيـولـوجـيـة و/أو اIـعارف

sرتبطة بها  قيد االستعمالIا
احلـــائـــز  : احلـــائـــز  : كـل شـــخـص طـــبـــيــــعي أو مــــعـــنـــوي �ــــتـــلك
مــعــرفـة جتــريـبــيـة و/أو تــقـلــيـديــة لـلــمـوارد الــبـيــولـوجــيـة
اIــعــنــيــة وأنــظــمــتــهــا الــبــيــئــيــة واســتــخــدامــهــا ومــزايــاهــا

sرتبطة باحملافظة عليها واستعمالهاIعارف اIوا
كل شــــخص طــــبــــيـــعـي أو مـــعــــنـــوي يــــريـــد الـــطـــالب : الـــطـــالب : 
احلصول على اIوارد الـبيولوجية و/أو اIـعارف اIرتبطة

sبها
الــتـــقــاسم الـــعــادل واIــنـــصف لــلـــمــنــافع :الــتـــقــاسم الـــعــادل واIــنـــصف لــلـــمــنــافع : تــقـــاسم كل
مـــنـــفـــعـــة نــــقـــديـــة أو غـــيـــر نــــقـــديـــة وكـــذا كـل ربح نـــاجت عن

sرتبطة بهاIعارف اIوارد البيولوجية واIاستعمال  ا
اIـعـارف اIـرتــبـطـة بـاIـوارد الـبـيـولـوجـيـة :اIـعـارف اIـرتــبـطـة بـاIـوارد الـبـيـولـوجـيـة : اIـعـارف
الـــضــــروريـــة لــــلـــمــــحـــافــــظـــة عــــلى اIـــوارد الــــبـــيــــولـــوجــــيـــة

واستخدامها.
الفصـــل الثانيالفصـــل الثاني

الهيئة الوطنية للموارد البيولوجية الهيئة الوطنية للموارد البيولوجية 

اIـادة اIـادة 3 :  : تــنـشـأ �ــوجب هـذا الـقــانـون هـيـئــة وطـنـيـة
s" تدعى في صـلب النص  "الهـيئة s للـموارد البـيولوجـية
تـــــكـــــلـف بـــــدراســـــة  كـل طـــــلـــــبـــــات احلـــــصـــــول عـــــلى اIـــــوارد
الـبـيولـوجـيـة وتـداولـهـا ونـقـلـهـا وتـثـمـيـنـهـاs وكـذا اIـعارف

اIرتبطة بها.

تـــوضع هـــذه الـــهــيـــئــة حتـت وصــايـــة الــوزيـــر اIـــكــلف
بالبيئة.

اIــادة اIــادة 4 : : تـــتــكــون الـــهــيـــئــة من ¬ـــثــلــX عـن الــدوائــر
الـوزاريـة والـهـيـئـات اIـعـنـيـةs وكـذا اخلـبراء الـفـاعـلـX في

مجال اIوارد البيولوجية.

 حتدد عن طـريق التنـظيمs تشـكيلـة الهيـئة وشروط
sاخلــبـراء فــيــهـا وصالحــيـاتــهــا وسـيــرهـا Xوكـيــفــيـات تــعـيــ
وكـذا كــيــفــيــات تــنـظــيم الــعالقــة بــيــنــهـا وبــX الــســلــطــات
اIــنــصـــوص عــلــيــهــا في الــتــشــريـع  والــتــنــظــيـم اIــعــمــول

بهما.
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اIـادة اIـادة 5 : : ال �ـكن احلـصول عـلى اIـوارد الـبـيـولـوجـية
و/ أو اIعارف اIرتبطة بها دون رخصة.

الفصـــل الثــالثالفصـــل الثــالث
احلصول على اIوارد البيولوجية احلصول على اIوارد البيولوجية 

sـادة 6 : :  يـجب عـلى الــطـالب أن يـقـدم لـدى الـهـيـئـةIـادة اIا
طــلب رخــصـة احلــصــول و/أو الـتــداول و /أو الــنـقل و/ أو

التثمX للموارد البيولوجية. 

اIـــــادةاIـــــادة 7  :  : تـــــمـــــنح رخـــــصـــــة احلـــــصـــــول عـــــلـى اIــــوارد
الــبـــيــولـوجـــيـةs إمــا من أجل االســتـكـــشــاف وإمـا من أجـل
جـــمع أو أخـــذ عــيــنـــات  لــهـــدف عــلـــمي أو جتــاريs كـــمــا هــو

محدد في اIادتX 8 و9 أدناه.

يحدد وذج ومحتوى الرخصة عن طريق التنظيم.

اIـــــــــادةاIـــــــــادة 8 : : فـي حـــــــــــالــــــــــة احلــــــــــصـــــــــــول عــــــــــلـى اIــــــــــوارد
الــبــيـولــوجــيـة لـهـدف جتـاريs يـتـعـX علـى طـالـب رخـصة

اجلمعs ما يأتي :
-  تـقــد¢ مـجــمــوع اIـعــلــومـات الــتي تــسـمح لــلــهـيــئـة

sبتقييم الطلب و نتائجه
-  تـبـيـان مـجـمـوع النـتـائج الـتـجـاريـة اIـنـتـظرة من

sاجلمع
- إبـــداء اقــتـــراحــاتهs فـــيـــمــا يـــخص حــمـــايــة احلـــقــوق
اIـتـعـلـقـة باIـورد الـبـيـولـوجي اIـعـني ونقـل التـكـنـولـوجـيا

s رتبطة به و تقاسم األرباحIا
-  تــقــد¢ دراســـة حــول نــتـــائج احلــصـــول عــلى اIــورد

البيولوجي اIعني واألنظمة البيئية اIعنية.

اIادة اIادة 9 :  : في حالة احلصـول على اIوارد البـيولوجية
لهدف علميs يتعX على طالب رخصة  اجلمعs ما يأتي :
-  تـقــد¢  مـجـمــوع اIـعـلــومـات الــتي تـسـمـح لـلـهــيـئـة

sبتقييم الطلب و نتائجه
sتبيان هدفه من البحث  -

- االلـــتــزام بــتـــقــد¢ تــقـــريــر يـــتــضــمـن نــتــائـج بــحــثه
يرسله إلى الهيئة.

اIادة اIادة 10 : : يـجب علـى الطـالب من أجل احلصـول على
اIـوارد الـبـيــولـوجـيـة واIـعـارف اIـرتــبـطـة بـهـاs أن يـشـرك
عـلــمــيـX جــزائـريــX تــعـيــنـهـم الـهــيـئــةs ويــودع نـســخـة من
اIـوارد الـبـيـولوجـيـة الـتي   جـمـعـها عـلى مـسـتـوى بـنوك

اجلينات الوطنية.

حتـــــدد كـــــيـــــفــــيـــــات تـــــطـــــبـــــيق هـــــذه اIـــــادة عن طـــــريق
التنظيم.

اIـادةاIـادة 11 : : يـجب أن تـــتـضــمن رخـصــة احلـصــول عـلى
اIوارد الـبـيــولوجـية في كل احلاالتs الطابع العلمــي أو
الـــتـــجـــاريs ومـــنـــطـــقـــة أو مـــنـــاطق احلـــصـــول عـــلـى اIــوارد
الــــبـــيــــولـــوجــــيــــةs ومـــدة وتــــواريخ مـــخــــتــــلف الـــعــــمـــلــــيـــات
sXــتـعــامـلـIوا XـســؤولـIوهـويــة ا sــسـتـعــمـلــةIوالـوســائل ا

وكذا الكميات اIعنية.

�ــكن أن تــتــضــمن هــذه الــرخـصــة  أي قــيــد لــلــســريـة
تطبق على اIوارد البيولوجية.

في حالـة تداول اIـوارد البـيولـوجيـةs يجب أن حتدد
رخــصــة احلــصــــول عــلى اIـــــوارد الـــبـــيـــولــوجـــيــة وســائل

النقـــل وكذا اIسالك احملتملة.

في حـالـة نـقل اIـوارد الـبــيــولـوجـيـةs يـجب أن حتـدد
رخصة احلـصول عـلى اIوارد الــبـيـولوجـية نـقـاط اخلروج

أو الدخول من و إلى اإلقليم الوطني.

في حـــالــة تــثــمـــX اIــوارد الــبـــيـــولـــوجــيــةs يــجب أن
حتـدد رخـصـة احلـصــول عـلى اIـوارد الــبـيـولـوجـيــة طـبـيـعـة

التثمX ووجهة اIنتجات وكذا األسواق اIستهدفة.

تـــــــــتــــــــضــــــــمـن رخــــــــصــــــــة احلـــــــــصـــــــــول عــــــــلى اIـــــــــوارد
الـــبــــيـــولــــوجــــيـــة مـــلــحـــقـــا يـــشــمـل اإلجـــراءات الـــصـــحــــيــة
واالحــتــيـاطــات الـواجب اتــخــاذهـا من أجـل جتـنب اIــسـاس
sـعـنـيةIـلـكـيـة أو حـقوق االسـتـعـمـال اIبـالـبـيـئة وبـحـقـوق ا
وكـذا كل تعليمـة أخرى مفروضـة من الهيئـة لفائدة اIورد

البيولوجي اIعني و/أو احلقوق اIرتبطة به. 

اIــــادة اIــــادة 12 : : يــــحـــدد عـن طـــريـق الـــتــــنــــظـــيـمs مـــحــــتـــوى
مـــلـــفـــات طــــلـــبـــات احلــــصـــول عـــلى اIــــوارد الـــبـــيــــولـــوجـــيـــة
والــوثـائق اخلـاصــة بـطـلـبــات االسـتـكــشـاف واجلـمعs أو أخـذ
العينات بهدف علمي أو جتاريs وكذا الشروط أو البنود

أو الكيفيات اIتعلقة بالتزامات الطالب .  

اIـادةاIـادة 13 : : تـخـضع الـهـيـئـة كـل طـلـبـات احلـصـول عـلى
اIـــوارد الـــبــيـــولــوجـــيـــة و/أو اIــعـــارف اIــرتـــبــطـــة بـــهــا مع
sـــســــتـــهـــدفـــةIحتـــديـــدهـــا لـــطـــــبـــيـــعـــة وكـــمـــيـــة الـــعــــيـــنـــات ا
لــلـمــوافــقـة اIـسـبــقـة من الـســلــطـات احملــلــيـة لـلـبــلـديـات
اIـــعــــنــــيـــة  و/أو اIـــنـــظـــمـــات اIـــهـــنـــيـــةs و/أو اجلـــمـــعـــيــات
الـنــاشـطـة في مــجـال اIــوارد الـبـيــولـوجــيـة اIـعــنـيـةs و/أو
احلــــائــــزين عــــلى هــــذه اIــــوارد الــــبــــيــــولــــوجــــيــــة واIــــعـــارف
اIـــرتــــبــــطـــة بــــهــــاs حـــسـب الــــكـــيــــفــــيـــات احملــــددة عن طــــريق

التنظيم.

14 :  :  تــعــلق أو تــســـحب رخــصــة احلــصــول عــلى اIـادة اIـادة 
اIـوارد البـيولـوجيـة في حالـة عدم احـترام الـطالب لـبنود

الرخصة.
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الفصــل الرابــعالفصــل الرابــع
احملافظة على اIوارد البيولوجية وصونها ونقلهااحملافظة على اIوارد البيولوجية وصونها ونقلها

وتثمينها وتثمينها 

اIــــادةاIــــادة 15 :  : يــــؤسـسs �ــــوجب هــــذا الــــقــــانــــونs ســــجل
عمومي للموارد الـبيولوجية تـقيد فيه كل طلبات رخص

احلصول على اIوارد البيولوجية.

يــحـدد مـحـتـوى هـذا الـسـجل وكــيـفـيـات تـسـيـيـره عن
طريق التنظيم.

اIــادة اIــادة 16 :  : تــؤسسs عــلى مـــســتــوى الــهـــيــئــةs قــاعـــدة
مــعــــلــومــــات حـــول الــــمـــوارد الـــبـــيــــولـــوجــــيــة واIـــعــارف
اIرتبطة بهاs حتدد كيفيات عملها واستغاللها وتسييرها

عن طريق التنظيم.

اIــــادة اIــــادة 17 : : يـــــجب أن يـــــؤدي احلـــــصـــــول عــــلـى اIــــوارد
الــبــيـولــوجــيــة واIــعــارف اIــرتــبـطــة بــهــا وتــثــمــيــنـهــاs إلى

التقاسم العادل واIنصف للمنافع .

حتدد آلـيات التـقاسم الـعادل واIـنصف لـلمـنافع عن
طريق التنظيم.

الـــمـــادة الـــمـــادة 18 : : تــعـــتـــبـــر اIـعــارف اIــرتــبـطــة بــاIـوارد
الــــبــــيــــولــــوجــــيـــة حــــقــــا فــــكــــريــــا مــن نـــوع خـــاصs حتــدد
كـــيـــفـــيـــات مـــمـــارســـتــهs طــبـــقــا لـــلـــتـــشـــريــع الـــســاري

اIفعول. 

19 :  : يــــــــــتــــــــــوقـف احلــــــــــصــــــــــول عــــــــــلـى اIــــــــــوارد اIـــــــــادة اIـــــــــادة 
الــــبـــيـــولـــوجـــيــــة عـــلى دفـع احلـــقـــوق احملـــددة فـي الـــتـــشـــريع

الساري اIفعول.

الفصـل اخلامــسالفصـل اخلامــس
أحكـــام جزائيــةأحكـــام جزائيــة

اIادة اIادة 20 : : يـؤهل للـتحـري ومـعايـنة مـخالـفات أحـكام
هـــذا الــــقــــانــــونs ضـــبــــاط وأعــــوان الـــشــــرطــــة الــــقـــضــــائــــيـــة
واIــــوظــــفــــون اIــــؤهــــلـــون قــــانــــونــــا لــــهــــذا الــــغــــرضs الــــذين
�ــــارســـون الـــصالحـــيــــات اخملـــولـــة لـــهم �ـــوجـب الـــتـــشـــريع

والتنظيم الساريي اIفعول.

اIادة اIادة 21 :  : يعـاقب باحلبس من ثالث (3) سنوات إلى
خـمس (5) سـنــوات وبــغـرامــة من خــمــسـمــائــة ألف ديــنـار
(500.000 دج) إلى مــــــلـــــيـــــون وخــــمـــــســـــمـــــائــــة ألـف ديـــــنــــار
(1.500.000 دج)s كل مـن يـــخــــالف أحــــكــــام اIـــادة 5 مـن هـــذا

القانون. 

sـــــــادة 14 أعـالهI22 :  : دون اإلخـالل بـــــــأحــــــــكـــــــام ا اIــــــادة اIــــــادة 
يـعــاقب بــغـرامــة من ثالثــمــائـة ألف ديــنـار  (300.000 دج )
إلى مـلـيــون وخـمــسـمـائــة ألف ديـنـار  (1.500.000 دج)s كل
من يخالف البـنود والشروط احملـددة في رخصة احلصول
عـلى اIـوارد البـيـولوجـيـةs وال سيـمـا منـهـا أحكـام اIادة 11

من هذا القانون.
الفصــل السادسالفصــل السادس

أحكــام خاصــة وختاميـةأحكــام خاصــة وختاميـة

اIـادة اIـادة 23 : : حتـدد كـيـفـيات تـطـبـيق هـذا القـانـونs عـند
االقتضاءs عن طريق التنظيم.

اIادة اIادة 24 :   :  ينشر هذا القانون في اجلريدة الرّسميّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حــــرر بــــاجلـــزائــــر في 13 شـــوّال عـــام 1435 اIــــوافق 9
غشت سنة 2014.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة

مـــرســـوم تــــنـــفــــيـــذي رقم مـــرســـوم تــــنـــفــــيـــذي رقم 14-217 مــــؤرخ في  مــــؤرخ في 4 شـــو شـــوّال عـــامال عـــام
1435  اIــوافق اIــوافق 31 يــولـــيــو ســـنــة  يــولـــيــو ســـنــة s2014 يــعـــدل تــوزيعs يــعـــدل تــوزيع

نفقات ميزانـية الدولة للتـجهيز لسنة نفقات ميزانـية الدولة للتـجهيز لسنة s2014 حسبs حسب
كـل  قطاع.كـل  قطاع.

ـــــــــــــــــــــــــ

sإنّ الوزير األول

sاليةIبناء على تقرير وزير ا  -

-  وبـــنـــاء عـــلى الـــدســـتـــورs ال ســـيـــمـــا اIـــادتــان 3-85
sو125 (الفقرة 2) منه

-  و�ـــــقـــــتــــضـى الـــــقــــانـــــون رقم 84-17 اIـــــؤرخ في 8
شــوّال عــام 1404 اIــوافق 7 يـــولــيــو ســنــة 1984 واIــتــعــلـق

 sتمّمIعدّل واIا sاليةIا Xبقوان
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 13-08 اIــــؤرخ في 27
صـفر عام 1435 اIوافق 30 ديسـمبـر سنة 2013 واIـتضمن

s2014 الية لسنةIقانون ا

مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة
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- و�ــــــقــــــتــــــضـى اIــــــرســــــوم الــــــرئـــــــاسـي رقم 145-14
الـــــــمــــــــــؤرخ فــي 28 جـــــــمــــــــادى الـــــــثــــــــانـــــــيــــــــة عـــــــام 1435
الــمـوافـق 28 أبــريـل سـنـة 2014 والــمـتــضــمن تـعــيـيـن

sالوزير األول

- و�قتـضى اIرسـوم الرئاسي رقـم 14-154 اIؤرخ
فــي 5 رجـب عــــــــام 1435 اIـــــــــوافق 5 مــــــــايـــــــــو ســـــــــنــــــــة 2014

sأعضاء احلكومة Xتضمن تعيIوا

- و�ــقـــتـــضى الـــمــــرســوم الــتــنــفـيـــذي رقـم 227-98
اIـــــؤرخ في 19 ربــــيـع األوّل عـــام 1419 اIــــوافق 13 يــــولــــيـــو
ســنــة 1998 واIــتـعــلق بــنــفــقــات الـدولــة  لــلــتــجـهــيــزs اIــعـدّل

   sتممIوا

sوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

   يرسم  ما يأتي :   يرسم  ما يأتي :

اIــادة اIــادة األولى : األولى :  يــلــــغــى مـن مــيــزانــيــة ســـنـــــة 2014
اعـــتـــمـــاد دفـــع قــــدره خــمــســمــائــة وأربــعــة عــشــر مــلــيـون
ديـــــنـــــار (514.000.000 دج)  ورخــــــصـــــة بــــرنــــامج قــــــدرهــــا
مـــلـــيـــار وخــــمـــســـمـــائـــة وأربـــعـــة وســـتـــون مـــلـــيـــون ديـــنـــار
(1.564.000.000 دج)  مــــــقـــــيّــــــــدان فــي الــــــنــــــفــــــــقــــــــات ذات
الـطـابـع النـهــائـي  (اIـنـصــــوص علـيـهـا فــي الـقـانون رقم
13-08 اIـؤرخ في 27 صـفـر عام 1435 اIـوافق 30 ديـسـمـبـر

سـنـة 2013 واIـتـضـمن قــانـون اIـالـيــة لـسـنـة s(2014 طــبـقـا
للجدول "أ" اIلحق بهذا اIرسوم.

اIــادة اIــادة 2 :   :  يـخـصـص Iـيــزانيــة سـنـة 2014  اعـتـمــاد
دفـــع قـــــدره خـــمـــســـمـــائـــة وأربـــعــة عـــشـــر مـــلـــيـــون ديـــنــار
(514.000.000 دج)  ورخـــــصـــــة بـــــرنــــامـج قـــــــدرهــــا مـــــلـــــيــــار
وخـــــــمـــــــســــــمـــــــائــــــة وأربـــــــعــــــة وســــــتـــــــون مــــــلــــــيـــــــون ديــــــنــــــار
(1.564.000.000 دج)   يـــقـــــيّــــــدان فـــي الــنـــــفــــــقــــات ذات
الطـابــع الـنهــائـي ( اIـنصـــوص عـليـهـا فـــي القـانون رقم
13-08 اIـؤرخ في 27 صـفـر عام 1435 اIـوافق 30 ديـسـمـبـر

سـنـة 2013 واIـتـضـمن قــانـون اIـالـيــة لـسـنـة s(2014 طــبـقـا
للجدول "ب" اIلحق بهذا اIرسوم.

الــمـــادة الــمـــادة 3 :  :  يــنـــشــر هــذا الـــمــرســـوم في اجلـريــدة
الـــرّســـمـــيّـــة لــلـــجـــمـــهـــوريّــــة اجلـــزائــريّــــة الـــدّيــــمـــقـــراطـــيّـــة

الشّعبيّـة.

حــــرّر بــــاجلـــزائــــر في 4 شـــوّال عـــام 1435 اIــــوافق 31
يوليو سنة 2014.

عبد اIالك ساللعبد اIالك سالل

اIــلـحــقاIــلـحــق

اجلدول "أ" مساهمات  نهائيةاجلدول "أ" مساهمات  نهائية
(بآالف الدنانير)(بآالف الدنانير)

القطاعاتالقطاعات

 - احـتـيــاطي لـنـفـقـات
غير متوقعة

الـمـجــمـــــوعالـمـجــمـــــوع

رخصة البرنامجرخصة البرنامج

1 564 000

1 564 000

اعتماد الدفعاعتماد الدفع

514 000

514 000

اIبالغ اIلغاةاIبالغ اIلغاة

اجلدول "ب" مساهمات  نهائيةاجلدول "ب" مساهمات  نهائية
(بآالف الدنانير)(بآالف الدنانير)

القطاعاتالقطاعات

 - اIـنــشـآت الـقــاعـديـة
االقتصادية واإلدارية

الـمـجــمـــــوعالـمـجــمـــــوع

رخصة البرنامجرخصة البرنامج

1 564 000

1 564 000

اعتماد الدفعاعتماد الدفع

514 000

514 000

اIبالغ اخملصصةاIبالغ اخملصصة

مـــرســـوم تــــنـــفــــيـــذي رقم مـــرســـوم تــــنـــفــــيـــذي رقم 14-218 مــــؤرخ في مــــؤرخ في  4 شـــو شـــوّال عـــامال عـــام
1435  اIــوافق اIــوافق 31 يــولـــيــو ســـنــة  يــولـــيــو ســـنــة s s2014 يــعـــدل تــوزيعيــعـــدل تــوزيع

s2014 نــفــقــات مــيــزانــيــــة الــدولــة لــلــتــجــهــيــز لــســنــة نــفــقــات مــيــزانــيــــة الــدولــة لــلــتــجــهــيــز لــســنــة
حسب كـل  قطاع.حسب كـل  قطاع.

ـــــــــــــــــــــــــ

sإنّ الوزير األول
sاليةIبناء على تقرير وزير ا  -

-  وبـــنـــاء عـــلى الـــدســـتـــورs ال ســـيـــمـــا اIـــادتــان 3-85
sو125 (الفقرة 2) منه

-  و�ـــــقـــــتــــضـى الـــــقــــانـــــون رقم 84-17 اIـــــؤرخ في 8
شــوّال عــام 1404 اIــوافق 7 يـــولــيــو ســنــة 1984 واIــتــعــلـق

 sتمّمIعدّل واIا sاليةIا Xبقوان
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 13-08 اIــــؤرخ في 27
صـفر عام 1435 اIوافق 30 ديسـمبـر سنة 2013 واIـتضمن

s2014 الية لسنةIقانون ا
- و�ــــــقــــــتــــــضـى اIــــــرســــــوم الــــــرئـــــــاسـي رقم 145-14
اIــــــؤرخ فـي 28 جـــمــــادى الـــثـــانـــيـــة عـــام 1435 اIــــوافق  28

sالوزير األول Xتضمن تعيIأبريل سنة 2014 وا
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اIادة اIادة 3 :  :  ينشر هـذا اIرسوم في اجلريــدة الرّسميّة
للجمهوريّـة اجلزائريّـة الدّ�قراطيّـة الشّعبيّـة.

حــــرّر بــــاجلـــزائــــر في 4 شـــوّال عـــام 1435 اIــــوافق 31
يوليو سنة 2014.

عبد اIالك ساللعبد اIالك سالل
ــــــــــــــــــــــــــ
اIــلـحــقاIــلـحــق

اجلدول "أ" مساهمات  نهائيةاجلدول "أ" مساهمات  نهائية
(بآالف الدنانير)(بآالف الدنانير)

مراسيممراسيم فردي فرديّة
مـرســوم رئـاسيمـرســوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 10 شـو شـوّال عـام ال عـام 1435 اIـوافق  اIـوافق 6
غـشت سنة غـشت سنة s2014 يتـضمs يتـضمّن إنـهاء مـهام اIـدير الـعامن إنـهاء مـهام اIـدير الـعام
لـــلـــمـــعـــهـــد الـــوطـــني لـــلـــدراســـات االســـتـــراتـــيـــجـــيـــةلـــلـــمـــعـــهـــد الـــوطـــني لـــلـــدراســـات االســـتـــراتـــيـــجـــيـــة

الشاملة.الشاملة.
ــــــــــــــــــــــــــ

�ـــــوجب مـــــرســــــوم رئــــــاسيّ مـــــؤرّخ في 10 شــــوّال
عام 1435 اIـوافق 6  غـشت سنة s2014 تـنهـى مهـام السّـيد
لــونـاس بــورنــانs بـصــفـتـه مـديــرا عـامــا لــلـمــعــهـد الــوطـني

للدراسات االستراتيجية الشاملة.

مـرســوم رئـاسيمـرســوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 10 شـو شـوّال عـام ال عـام 1435 اIـوافق  اIـوافق 6
غـــشت ســـنــة غـــشت ســـنــة s2014 يــتـــضــمs يــتـــضــمّن تــعــيـــX اIــديــر الــعــامن تــعــيـــX اIــديــر الــعــام
لـــلـــمـــعـــهـــد الـــوطـــني لـــلـــدراســـات االســـتـــراتـــيـــجـــيـــةلـــلـــمـــعـــهـــد الـــوطـــني لـــلـــدراســـات االســـتـــراتـــيـــجـــيـــة

الشاملة.الشاملة.
ــــــــــــــــــــــــــ

�ـــــوجب مـــــرســــــوم رئــــــاسيّ مـــــؤرّخ في 10 شــــوّال
عــــام 1435 اIـــــوافق 6  غــــشـت ســــنــــة s2014 يــــعــــX الـــسّــــيـــد
الــيــاس بــوكـراعs بــصــفــته مــديـرا عــامــا لــلــمـعــهــد الــوطـني

للدراسات االستراتيجية الشاملة.

- و�قتـضى اIرسـوم الرئاسي رقـم 14-154 اIؤرخ
فــي 5 رجـب عــــــــام 1435 اIـــــــــوافق 5 مــــــــايـــــــــو ســـــــــنــــــــة 2014

sأعضاء احلكومة Xتضمن تعيIوا
- و�ــــقــــتــــضى اIــــرســــوم الــــتــــنـــفــــيـــــذي رقـم 227-98
اIــــؤرخ في 19 ربـــيع األوّل عـــام 1419 اIــــوافق 13 يـــولـــيـــو
سـنـة 1998 واIــتـعــلق بـنــفـقــات الـدولــة  لـلــتـجــهـيــزs اIـعـدّل

   sتممIوا
sوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

   يرسم  ما يأتي :  يرسم  ما يأتي :

اIــادة األولى : اIــادة األولى :  يــلــــغــى مـن مــيــزانــيــة ســـنـــــة 2014
اعتمـاد دفــع قــدره مـليـاران وسبـعمـائة وواحـد وأربعون
مــــلــــيــــون ديــــنــــار (2.741.000.000 دج)  ورخــــصــــة بــــرنــــامج
قــــدرهــا مــلــيــاران وســبــعــمــائــة وواحــد وأربــعــون مــلــيــون
ديـنـار (2.741.000.000 دج) مـقيّـــدان فــي الـنـفـــقـــات ذات
الـطـابـع النـهــائـي  (اIـنـصــــوص علـيـهـا فــي الـقـانون رقم
13-08 اIـؤرخ في 27 صـفـر عام 1435 اIـوافق 30 ديـسـمـبـر

سـنـة 2013 واIـتـضـمن قــانـون اIـالـيــة لـسـنـة s(2014 طــبـقـا
للجدول "أ" اIلحق بهذا اIرسوم.

اIـادة اIـادة 2 :   :  يــخــصـص Iــيــزانـيـــة سـنــة 2014 اعــتـمـــاد
دفــع قــــدره ملياران وسـبعمـائة وواحد وأربعـون مليون
ديــــنــــار (2.741.000.000 دج)  ورخـــــصــــة بــــرنــــامج قــــــدرهــــا
مـــلــيـــاران وســبـــعــمـــائــة وواحـــد وأربــعـــون مــلـــيــون ديـــنــار
(2.741.000.000 دج)   يـــقـــــيّــــــدان فـــي الــنـــــفــــــقــــات ذات
الطـابــع الـنهــائـي ( اIـنصـــوص عـليـهـا فـــي القـانون رقم
13-08 اIـؤرخ في 27 صـفـر عام 1435 اIـوافق 30 ديـسـمـبـر

سـنـة 2013 واIـتـضـمن قــانـون اIـالـيــة لـسـنـة s(2014 طــبـقـا
للجدول "ب" اIلحق بهذا اIرسوم.

القطاعاتالقطاعات

 - احـتـيــاطي لـنـفـقـات
غير متوقعة

الـمـجــمـــــوعالـمـجــمـــــوع

رخصة البرنامجرخصة البرنامج

2 741 000

2 741 000

اعتماد الدفعاعتماد الدفع

2 741 000

2 741 000

اIبالغ اIلغاةاIبالغ اIلغاة

اجلدول "ب" مساهمات  نهائيةاجلدول "ب" مساهمات  نهائية
(بآالف الدنانير)(بآالف الدنانير)

القطاعاتالقطاعات

 - اIـنــشـآت الـقــاعـديـة
االجتماعية والثقافية

الـمـجــمـــــوعالـمـجــمـــــوع

رخصة البرنامجرخصة البرنامج

2 741 000

2 741 000

اعتماد الدفعاعتماد الدفع

2 741 000

2 741 000

اIبالغ اخملصصةاIبالغ اخملصصة
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قرارات7 مقرقرارات7 مقرّرات7 آراءرات7 آراء
وزارة الفالحة والتنمية الريفيةوزارة الفالحة والتنمية الريفية

قــــــرار وزاري مـــــــشـــــــتـــــــرك مـــــــؤرخ في قــــــرار وزاري مـــــــشـــــــتـــــــرك مـــــــؤرخ في 3 رجب عــــــام  رجب عــــــام 1434
اIـوافق اIـوافق  13 مـايــو سـنـة مـايــو سـنـة s2013  يـتــضـمـن وضع بـعضs  يـتــضـمـن وضع بـعض
األسالك اخلاصـة التـابعـة لإلدارة اIـكلـفة بـاIواصالتاألسالك اخلاصـة التـابعـة لإلدارة اIـكلـفة بـاIواصالت
الـســلـكــيـة و الالســلــكـيــة الـوطــنـيــة  في حـالــة الـقــيـامالـســلـكــيـة و الالســلــكـيــة الـوطــنـيــة  في حـالــة الـقــيـام
بـــاخلــدمــة لــدى وزارة الــفالحــة والـــتــنــمــيــة الــريــفــيــةبـــاخلــدمــة لــدى وزارة الــفالحــة والـــتــنــمــيــة الــريــفــيــة

(اIعهد الوطني حلماية النباتات).(اIعهد الوطني حلماية النباتات).
ــــــــــــــــــــــــــ

sإن األميـن العام للحكـومة
sووزير الداخلية واجلماعات احمللية
sووزيـــر الفالحة والتنمية الريفية

- �ـقـتــضى اIــرسـوم الـرئـاسي رقم 12-326 اIــؤرخ
في 17 شــوال عام 1433 اIـــوافـق 4 سـبـتـمـبـر ســـنة 2012

sأعضاء احلكومة Xتضمن تعيIوا
- و�قتـضى اIـرسوم التنفيذي رقم 11-256 اIؤرخ
في 28 شـــعـــبـــان عــام 1432 اIــوافق 30 يــولـــيـــو ســـنــة 2011
XـنتـمIا XـوظفـIتـضـمن القـانون األسـاسي اخلـاص باIوا
لألسالك اخلــاصــة بــاإلدارة اIــكــلــفـة بــاIــواصالت الــســلــكــيـة

sوالالسلكية الوطنية
- و�ـقـتـضى اIـــرسـوم الـرئـاسي اIـؤرخ في 7 ربـيع
الـثاني عام 1423 اIوافق 18 يونـيو سـنة 2002 واIـتضمن

sالعام للحكومة Xاألم Xتعي
- و�ـقـتـضى الـقـرار الـوزاري اIـشتـرك اIـؤرخ في 5
ذي احلــــــجــــــة عــــــام 1422 اIــــــوافق 17 فــــــبــــــرايــــــر ســــــنـــــة 2002
واIـتـضــمن وضع بـعـض األسالك الـنـوعــيـة الـتــابـعـة لإلدارة
اIــكـلــفـة بــاIـواصالت الــســلـكــيـة و الالســلـكــيـة الــوطـنــيـة في
sعهد الوطني حلماية النباتاتIحالة القيام باخلدمة لدى ا

يـقـريـقـرّرون ما يأتـي :رون ما يأتـي :
اIـادة األولى :اIـادة األولى : تـطـبـيــقـا ألحـكـام اIـادة  2 من اIـرسـوم
الــتــنـفــيــذي رقم 11-256 اIـؤرخ في 28 شـعــبــان عـام 1432
اIـوافق 30 يــولـيــو ســنـة 2011 واIــذكـور أعالهs يــوضع في
حـــالـــة الــقـــيـــام بــاخلـــدمـــة لــدى وزارة الـــفالحـــة والـــتــنـــمـــيــة
الـريـفـيـة ( اIـعـهد الـوطـني حلـمـايـة الـنـبـاتـات ) وفي حدود
الـتـعــداد اIـنـصــوص عـلــيه �ـوجب هــذا الـقـرارs اIــوظـفـون

اIنتمون ألحد األسالك اآلتية :

اIـادة اIـادة 2 : : تــتـولى مـصــالح وزارة الـفالحــة والـتـنــمـيـة
الــريــفــيــة  (اIــعــهــد الــوطــني حلــمــايــة الــنــبــاتــات) تــســيــيـر
اIـسـار اIـهني لـلـموظـفـX اIـنتـمـX لألسالك اIـذكورة في
اIـادة األولى أعالهs طــبـقــا لألحـكــام  الـقــانـونــيـة األســاسـيـة
احملددة �وجب اIـرسوم التنفيذي رقم 11-256 اIؤرخ في
28 شـــــعـــــبـــــان عــــام 1432 اIـــــوافق 30 يـــــولـــــيـــــو ســـــنـــــة 2011

واIذكور أعاله.
اIـادة اIـادة  3 : : يـسـتـفـيـد اIـوظـفـون اIـوضـوعـون في حـالـة
الـــقـــيـــام بـــاخلــدمـــة مـن احلق في الـــتـــرقـــيــةs طـــبـــقـــا ألحـــكــام
اIرسوم التنفيذي رقم 11-256 اIؤرخ في 28 شعبان عام

1432 اIوافق 30 يوليو سنة 2011 واIذكور أعاله.

XوظفIشـغولة من طـرف اIادة 4 :  : تـكون الرتـبة اIادة اIا
الـذين اســتـفــادوا من الــتـرقــيـةs مــحل حتــويل إلى الـرتــبـة

اجلديدة.
اIــادة اIــادة 5 : : تـــلــغـى أحــكـــام الــقـــرار الـــوزاري اIــشـــتــرك
اIؤرخ في 5 ذي احلـجة عام 1422 اIوافق 17 فبـراير سنـة

2002 واIذكور أعاله.

اIـادة اIـادة 6 : : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرســمـيـة
للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.

 حـــرر بـــاجلــــزائـــر في 3  رجـب عـــام 1434 اIــــوافق 13
مايو سنة 2013.

التعدادالتعداداألسالكاألسالك
اIفتشون التقنيون اIتخصصون

للمواصالت السلكية والالسلكية الوطنية
 اIساعدون التقنيون اIتخصصون

للمواصالت السلكية والالسلكية الوطنية

3

3

عن وزير الفالحةعن وزير الفالحة
والتنمية الريفيةوالتنمية الريفية

األمX العاماألمX العام
فضيل فروخيفضيل فروخي

عن وزير الداخليةعن وزير الداخلية
واجلماعات احملليةواجلماعات احمللية

األمX العاماألمX العام
عبد القادر واليعبد القادر والي

عن األمX العام للحكومةعن األمX العام للحكومة
وبتفويض منهوبتفويض منه

اIدير العام للوظيفة العموميةاIدير العام للوظيفة العمومية
بلقاسم بوشمالبلقاسم بوشمال

ـــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــ

قــــــرار وزاري مــــــشـــــتــــــرك مــــــؤرقــــــرار وزاري مــــــشـــــتــــــرك مــــــؤرّخ في خ في 10 رجب عــــــام  رجب عــــــام 1434
اIوافق اIوافق 20 مايـو سنة  مايـو سنة s2013 يـحد يـحدّد كـيفـيات تـنظيمد كـيفـيات تـنظيم
الـــتــكـــوين اIـــتـــخــصـص لاللـــتــحـــاق بـــبــعـض الــرتبالـــتــكـــوين اIـــتـــخــصـص لاللـــتــحـــاق بـــبــعـض الــرتب
اIـــــنـــــتـــــمـــــيــــة لـألسالك اخلـــــاصـــــة بـــــإدارة الـــــغـــــابــــاتاIـــــنـــــتـــــمـــــيــــة لـألسالك اخلـــــاصـــــة بـــــإدارة الـــــغـــــابــــات

ومحتوى برامجه.ومحتوى برامجه.
ــــــــــــــــــــــــــــ

sالعامّ للحكومة Xإن األم
sووزير الفالحة والتنمية الريفية



14 شوال عام  شوال عام 1435 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 1848
10 غشت سنة  غشت سنة 2014 م م

* سلك أعوان الغابات* سلك أعوان الغابات
- رتبة عون للغابات.

* سلك ضباط الغابات* سلك ضباط الغابات

- رتبة مفتش فرقة للغابات.

اIـادة اIـادة 2 :  : يــتــم االلــتـحـــــاق بــالــتـكـــــوين اIــتــخـصص
في الــــرتـب اIــــذكــــورة فـي اIــــادّة األولى أعـالهs عن طــــريق

اIسابقـة وفقا للتنظيم اIعمول به.

اIــــادة اIــــادة 3  :   : يـــــتـم فــــتـح دورة الــــتـــــكـــــوين اIـــــتــــخـــــصص
�ــوجب قــرار  أو مــقــرر من الــســلــطــة الــتي لــهــا صـالحــيـة

التعيX الذي يحدّد فيهs على اخلصوص :

sتخصصIعنية بالتكوين اIالرتبة أو الرتب ا -

- عـــدد اIــــنـــاصب اIــــفـــتـــوحـــة لــــلـــتـــكــــوين احملــــددة في
اخملــطط الـسـنـوي لـتــسـيـيـر اIـوارد الــبـشـريـة وفي اخملـطط
القطـاعي السنـوي أو اIتـعدد السـنوات لـلتكـوين اIصادق
عــلـــيـــهـــمــا بـــعـــنــوان الـــســـنــة اIـــقـــصــودة طـــبـــقـــا لإلجــراءات

sعمول بهاIا

sتخصصIمدة التكوين ا -

sتخصصIتاريخ بداية التكوين ا -

sعنيةIمؤسسة التكوين ا -

- قـائـمة اIـتـرشـحـX اIـقـبـولX اIـعـنـيـX بـالـتـكوين
اIتخصص.

4 :  : يجب أن تـبـلّغ نسـخـة من القـرار أو اIـقرر اIادة اIادة 
اIـذكـور أعالهs إلـى مـصـالح الـوظــيـفـة الـعــمـومـيـة في أجل

عشرة (10) أيامs ابتداء من تاريخ توقيعه.

اIـادة اIـادة 5 :  : يـنــبـغي عـلى مــصـالح الـوظــيـفـة الـعــمـومـيـة
إبـداء رأي بــاIــطـابــقـة خالل أجل عــشـرة (10) أيـــامs ابـتـداء

من تاريخ استالم القـرار أو اIقرر.

6 :  : يـضــمن الــتــكــوين اIــتــخــصصs مــؤســسـات اIـادة اIـادة 
التكوين العمومية اآلتـية :

* بالنسبة لرتبة عون الغابات :* بالنسبة لرتبة عون الغابات :

XتـخصـصــIا Xمــركــز تـكـوين األعــوان الـتقـنيــ -
sديةIفي الغابات با

XـتـخـصـصـIا Xمــركـــز تـكــوين األعــوان الــتـقـنـيـ -
في الغابات بجيجـل.

- �ـــــقـــــتـــــضى اIـــــرســـــوم رقم 66-145 اIـــــؤرّخ في 12
صـــفـــر عــام 1386 اIــوافق 2 يــونـــيـــو ســـنــة 1966 واIـــتـــعــلّق
بـتحـريـر ونـشـر بعض الـقـرارات ذات الـطابـع التـنـظـيمي

sتمّمIعدّل واIا sXوظفIأو الفردي التي تهم وضعية ا

- و�ــــقـــتــــضـى اIـــرســــوم رقم 83-702 اIــــؤرّخ في 21
صـفر عام 1404 اIوافق 26 نوفـمبـر سنة 1983 واIـتضمّن
XـتـخـصـصـIا Xإنـشـاء مـركـــز لـتـكــوين األعـــوان الـتـقـنـيـ

sديةIفي الغابات با

- و�ــــقـــتــــضـى اIـــرســــوم رقم 83-703 اIــــؤرّخ في 21
صـفر عام 1404 اIوافق 26 نوفـمبـر سنة 1983 واIـتضمّن
XـتـخـصـصـIا Xإنـشــاء مـركـــز لـتـكــوين األعــوان الـتـقـنـيـ

sفي الغابات بجيجـل

- و�قـتـضى اIـرسـوم الـرّئـاسيّ رقم 12-326 اIـؤرّخ
في 17 شـــوّال عــام 1433 اIــوافق 4 ســـبـــتــمـــبــر ســـنــة 2012

sأعضاء احلكومة Xتضمّن تعيIوا

- و�ـقـتـضى اIـرسـوم الـتّـنفـيـذيّ رقم 96-92 اIـؤرّخ
في 14 شــــــوّال عــــــام 1416 اIــــــوافق 3 مــــــارس ســـــــنــــــة 1996
واIـتــعـلّق بـتـكـوين اIـوظـفــX وحتـسـX مـسـتـواهم وجتـديـد

sتمّمIعدّل واIا sمعلوماتهم

- و�ـقتـضى اIرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 11-127 اIؤرّخ
في 17 ربـــيع الـــثـــانـي عــام 1432 اIــوافق 22 مـــارس ســـنـــة
XــوظـــفــIــتـــضــمّـن الــقـــانــون األســـاسي اخلــاص بـــاI2011 وا

sلألسالك اخلاصة بإدارة الغابات XنتمIا

- و�ـقتـضى اIرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 12-213 اIؤرّخ
في 23 جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1433 اIــوافق 15 مــايــو ســنــة
2012 الــذي يـــحـــوّل اIـــعــهـــد الـــتـــكــنـــولـــوجي لـــلـــغــابـــات إلى

sمدرسة وطنية للغابات

- و�ــقـتـضـى اIـرسـوم الــرّئـاسيّ اIـؤرّخ في 7 ربـيع
الـثاني عام 1423 اIوافق 18 يونـيو سـنة 2002 واIـتضمّن

sالعامّ للحكومة Xاألم Xتعي

يقـريقـرّران مـا يأتي :ران مـا يأتي :

اIــادة األولى : اIــادة األولى : تــطـبــيــقــا ألحــكــام اIــادّتـX 54 و68 من
اIــــرســـوم الــــتّــــنــــفـــيــــذيّ رقم 11-127 اIــــؤرّخ في 17 ربــــيع
الــثـاني عـام 1432 اIـوافق 22 مــارس سـنـة 2011 واIـذكـور
أعـالهs يــهـــدف هــذا الـــقــرار إلى حتـــديـــد كــيـــفــيـــات تــنـــظــيم
الـتـكـويـن اIـتـخـصص لاللـتـحــاق بـبـعض الـرتب اIـنـتـمـيـة
sلـألسالك اخلـــاصـــة بــــإدارة الـــغـــابـــات ومـــحــــتـــوى بـــرامـــجه

حسب مـا يأتي :
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* بالنسبة لرتبة مفتش فرقة الغابات :* بالنسبة لرتبة مفتش فرقة الغابات :

- اIدرسة الوطنية للغابات بباتنة.

sتخصص بشكل متواصلIادة 7 :  : ينظم التـكوين اIادة اIا
ويشمل دروسا نظرية وتربصا تطبيقيا.

8 :  : حتـــدّد مـــدة الـــتـــكـــويـن اIـــتـــخـــصصs طـــبـــقـــا اIــادة اIــادة 
ألحـــكـــام اIـــرســوم الـــتّـــنـــفــيـــذيّ رقم 11-127 اIــؤرّخ في 17
ربــــيع الــــثــــانـي عـــام 1432 اIــــوافق 22 مــــارس ســــنــــة 2011

واIذكورأعالهs كما يأتي :

sسنة واحدة (1) بالنسبة لتكوين عون الغابات -

- ســـنـــتـــان (2) بــــالـــنـــســـبـــة لــــتـــكـــوين مــــفـــتش فـــرقـــة
للغابات.

يـخضع اIـتربـصون أثـناء الـتكـوين للـنظام الـداخلي
Iؤسسة التكوين.

اIــادة اIــادة 9 :  : تـــلــحق بــرامج الـــتــكــوين اIــتـــخــصص بــهــذا
الـــقــرار ويـــتم تـــفــصـــيل مـــحــتـــواهــا من طـــرف مــؤســـســات

التكوين العمومية اIذكورة أعاله.

اIادة اIادة 10 :  : يـتولى تأطيـر ومتابـعة اIتربـصsX أثناء
الــتـكـوينs ســلك الـتـعــلـيم Iـؤســسـات الـتــكـوين الـعــمـومـيـة
اIــــــذكـــــــورة في اIــــــادة 6 أعـاله و/ أو اإلطــــــارات اIــــــؤهــــــلــــــة

للمؤسسات واإلدارات العمومية.

11 :  : يـــتـــابـع اIـــتــــربـــصـــونs قــــبل نــــهـــايـــة دورة اIــادة اIــادة 
الـتـكــوينs تـربـصــا تـطـبــيـقـيــا لـدى اIـؤســسـات الـعــمـومـيـة
الـتــابـعـة لإلدارة اIـكـلـفـة بـالـغـابـات واIـؤسـسـات ذات صـلـة

بالنشاط الغابيs وحتدد مدته �ا يأتي :

sثالثة (3) أشهر بالنسبة لتكوين عون الغابات -

- ســـتــة (6) أشـــهــــر بـــالـــنـــســــبـــــة لـــتــكـــــويـن مــفـــتش
فـرقــة للغابات.

ويعدونs على إثرهs تقرير نهاية التربص.

اIــادة اIــادة 12 :  : يـــلـــــزم اIـــتـــربــصـــون فـي تــكـــويـن مــفـــتش
فــرقــــة لــلــغــــابـــاتs بــإعــــداد مــذكــــــرة نــهــايــــة الــتــكــــوين
حــــول مـوضــوع لـه صــلــة بــالـوحــدات اIـدرّســــة واIـقـــررة

في برنامج التكوين.

اIادة اIادة 13 :  : يتم اختـيار موضوع اIذكرة حتت إشراف
مــــؤطـــرs من بــــX ســــلك الــــتـــعــــلـــيـم Iـــؤســــســـات الــــتــــكـــوين
الـعمـومـية اIـذكـورة في اIادة 6 أعالهs الذي يـضـمن كذلك

متابعـة إعدادهـا.

اIـادة اIـادة 14 :  : يـتم تـقـيـيم اIـعـارف حـسب مـبـدأ اIـراقـبة
البيداغوجيـة اIستمرة ويشمل امـتحانات دوريـة تتعلق

باجلانب النظري والتطبيقي.

اIـادة اIـادة 15 :  : يـنـظمs عــنـد نـهـايـــة الـتـكــويـن اIـتـخـصص
فـي رتــبـــة مـــفــتش فــــرقــــة لــلـــغـــابـــاتs امـــتــحـــــان نــهــائي

يشمـل مـا يأتي :

- اخــتـبـاريـن كـتـابــيـsX اIـدة ثالث (3) ســاعــات لـكـل
s2 : عـامـلIا sاختبار

- عالمة مناقشة مذكرة نهاية التكوينs اIعامل : 2.

اIـادة اIـادة 16 :  : يـشـتـــرط لالنـتـقـــال إلى الـسـنــة الــثـانــيـة
فـي تـكــوين مــفــتش فـــرقـــة لــلــغـــابــاتs حــصــول اIــتـربص

على معدل سنوي عام يساوي على األقل  10 من 20.

ويــســـمح بـــإعـــادة الـــســنـــة مـــرة واحــدةs خـالل الــدورة
الـتكـويـنيـةs بـعد أخـذ رأي اجملـلس الـبيـداغـوجي للـمـدرسة

الوطنية للغابات بباتنة.

اIادة اIادة 17 :  : حتدد كـيفيـات تقـييم التـكوين اIـتخصص
كمـا يأتي :

* بالنسبة لرتبة عون الغابات :* بالنسبة لرتبة عون الغابات :

sـــســـتـــمــرةIـــراقـــبـــــة الـــبــيــــداغــــوجــــــيـــة اIمـــعـــدل ا -
s2 : عـامـلIا

- عالمة تقرير التربص التطبيقي s اIعامل : 2.

* بالنسبة لرتبة مفتش فرقة للغابات :* بالنسبة لرتبة مفتش فرقة للغابات :

s2 : عاملIا sمعدل سنتي التكوين -

s2 : عاملIا sمعدل االمتحان النهائي -

- عالمة تقرير التربص التطبيقي s اIعامل : 2.

اIـادة اIـادة 18 :  : يـتـم إعالن الـنـجـاح الـنـهـائي في الـتـكـوين
اIــتــخــصص لــلـمــتــربــصــX الــذيـن حتـصــلــــوا عــلى مــعـــدل
عـــام يـســـاوي أو يـفــوق 10 من 20 في الــتـقـيـــيم اIـذكـــور
في اIــادّة 17 أعـالهs من طــــرف جلــنـــــة نـــهــايـــــة الـــتـــكــــوين

التي تتكون من :

- الــســلــطــة الــتي لــهــا صالحــيــة الــتّــعــيــX أو ¬ــثــلــهـا
sرئيسا sؤهّـل قانوناIا

sكلّفة بالوظيفة العموميةIثل السلطة ا¬ -

- مـديـــر مـؤسـســـة الـتـكـــوين الـعـمــومـــيـة اIـعـنـــية
sأو ¬ثلـه
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- ¬ــثـلــX اثــنـX (2) عن ســـلك الـــتـــعــلـــيم Iـــؤســـســات
التكوين العمومية اIعنية.

اIـادة اIـادة 19 :  : يـسـلّم مـدير مـؤسـسـة التـكـوين الـعمـومـية
اIــعــنـيــةs عــنـد نــهــايــة دورة الـتــكــوين اIــتـخــصصs شــهـادة
لـلـمتـربـصـX النـاجـحX نـهـائـيا عـلى أسـاس مـحضـر جلـنة

نهايـة التكوين.

اIــادة اIــادة 20 : : يـــعــيّـن اIــتـــربــصــون الـــذين تـــابــعــوا دورة
التكوين اIتخـصص بنجاحs بصفة مـتربصX في الرتبة

اIعنية.

اIـادة اIـادة 21 :  : يـنـشـر هـذا الـقـرار في اجلـريـدة الـرّسـمـية
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــرّر بـــاجلــــزائـــر في 10 رجـب عـــام 1434 اIــــوافق 20
مايو سنة 2013.

عن وزير الفالحةعن وزير الفالحة
والتنمية الريفيةوالتنمية الريفية

األمX العاماألمX العام
فضيل فروخيفضيل فروخي

عن األمX العام للحكومةعن األمX العام للحكومة
وبتفويض منهوبتفويض منه

اIدير العام للوظيفة العموميةاIدير العام للوظيفة العمومية
بلقاسم بوشمالبلقاسم بوشمال

اIلحق األولاIلحق األول
برنامج التكوين اIتخصص لاللتحاق برتبة عون الغاباتبرنامج التكوين اIتخصص لاللتحاق برتبة عون الغابات

1 - التكوين النظريs  - التكوين النظريs اIدة : تسعة (9) أشهر.

اIعاملاIعاملالوحداتالوحداتالرقمالرقم احلجم الساعياحلجم الساعي

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

علم النباتات

علم التربة

علم اIناخ

األصناف احلراجية

البيئة احلراجية

اإلدارة  والتشريع الغابي

حماية الطبيعة

علم احليوان البري

حماية الغابات من احلرائق

حماية واستصالح األراضي

اآلفات احلراجية

علم اخلرائط

الطبوغرافيا

القياسة احلراجية

اIنشآت احلراجية

اآلليـات

التربة والتنمية احلراجية

1

2

1

3

2

2

2

2

3

3

2

3

3

3

2

2

3

20 سا

25 سا

20 سا

40 سا

30 سا

70 سا

40 سا

25 سا

30 سا

30 سا

40 سا

54 سا

60 سا

35 سا

25 سا

25 سا

50 سا
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اIلحق األول (تابع)اIلحق األول (تابع)

اIعاملاIعاملالوحداتالوحداتالرقمالرقم احلجم الساعياحلجم الساعي

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

مفاهيم عامة حول التهيئة احلراجية

االستغالل احلراجي

اIشتلة احلراجية

التشجير

اإلنشاء والعناية باIساحات اخلضراء

تربية النحـل

اللغة الفرنسية واIصطلحات احلراجية

الرياضيات التطبيقية

اإلعالم اآللي

اإلسعافات األولية

اجملموعاجملموع

3

3

3

3

2

2

2

1

2

2

30 سا

35 سا

30 سا

40 سا

70 سا

30 سا

30 سا

20 سا

35 سا

20 سا

959 سا سا

2 - التربص التطبيقيs - التربص التطبيقيs اIدة : ثالثة (3) أشهر.
يـتابـع اIـتـربصـونs قـبل نـهايـة دورة الـتكـوينs تـربصـا تـطبـيـقيـا لـدى اIؤسـسـات العـمـوميـة الـتابـعـة لإلدارة اIكـلـفة

بالغابات واIؤسسات ذات الصلة بالنشاط الغابي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــ

اIلحق الثانياIلحق الثاني

برنامج التكوين اIتخصص لاللتحاق برتبة مفتش فرقة للغاباتبرنامج التكوين اIتخصص لاللتحاق برتبة مفتش فرقة للغابات
اIدة : سنتان (اIدة : سنتان (2)

السنة األولىالسنة األولى

1 - التكوين النظريs  - التكوين النظريs اIدة : اثنا عشر (12) شهرا

اIعاملاIعاملالوحداتالوحداتالرقمالرقم احلجم الساعياحلجم الساعي

1

2

3

4

التمارين التطبيقية للياقة البدنية واإلسعاف

رياضيات تطبيقية وإحصاء

لغة إجنليزية

اقتصاد عام

2

2

1

2

24 سا

52 سا

33 سا

15 سا
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اIلحق الثاني (تابع)اIلحق الثاني (تابع)

اIعاملاIعاملالوحداتالوحداتالرقمالرقم احلجم الساعياحلجم الساعي

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

اقتصاد الغابات

جيولوجيا وعلم التربة

علم البيئة

علم اIناخ

جغرافيا النباتات

علم النبات

علم احليوان

النباتات احلراجية

األشجار اIثمرة

قياس األشجار

اIشاتل والتشجير

حماية التربة ومكافحة التصحر

علم اخلرائط والطبوغرافيا

الرسم التقني

االستشعار عن بعد ونظام اIعلومات اجلغرافي

اجملموعاجملموع

2

2

2

2

2

2

2

3

2

3

3

4

3

2

2

48 سا

94 سا

56 سا

20 سا

33 سا

64 سا

66 سا

88 سا

33 سا

39 سا

79 سا

30 سا

194 سا

56 سا

84 سا

1108 سا سا

السنة الثانيةالسنة الثانية

1 - التكوين النظريs  - التكوين النظريs اIدة : ستة (6) أشهر

اIعاملاIعاملالوحداتالوحداتالرقمالرقم احلجم الساعياحلجم الساعي

1

2

3

4

5

6

إعالم آلي

اتصال ومناجمنت

منهجية

القانون والتشريع الغابي

تسيير الورشات الغابية

التنمية الريفية

1

1

1

3

3

2

28 سا

30 سا

15 سا

36 سا

20 سا

20 سا
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اIلحق الثاني (تابع)اIلحق الثاني (تابع)

اIعاملاIعاملالوحداتالوحداتالرقمالرقم احلجم الساعياحلجم الساعي

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

تربية احليوانات البرية

حتسX اIراعي

التهيئة احلراجية

قياس األشجار

الزراعة احلراجية

االستغالل احلراجي واحللفائي

تكنولوجيا اخلشب

اIشاتل والتشجير

حماية الطبيعة

مكافحة حرائق الغابات

األمراض احلراجية

حماية التربة ومكافحة التصحر

الطرق واIسالك

اجملموعاجملموع

2

2

4

3

4

3

2

3

2

3

3

4

3

36 سا

15 سا

48 سا

96 سا

76 سا

48 سا

15 سا

48 سا

57 سا

36 سا

36 سا

48 سا

48 سا

756 سا سا

2 - التربص التطبيقيs  - التربص التطبيقيs اIدة : ستة (6) أشهر.

sــــتـــربـــصـــون قـــبل نـــهـــايـــة دورة الـــتـــكـــوينIيـــتـــابـع ا
تــربـصــا تــطـبــيــقــيـا لــدى اIــؤسـســات الــعــمـومــيــة الـتــابــعـة
لإلدارة اIــــكـــلــــفــــة بــــالـــغــــابــــات واIــــؤســـســــات ذات الــــصــــلـــة

بالنشاط الغابي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

قـــــرار وزاري مــــــشـــــتـــــرك مــــــؤرخ في قـــــرار وزاري مــــــشـــــتـــــرك مــــــؤرخ في 10 رجب عــــــام  رجب عــــــام 1434
اIـوافق اIـوافق 20 مـايـو سـنـة  مـايـو سـنـة s2013 يـحـدد كـيـفـيـات تـنظـيمs يـحـدد كـيـفـيـات تـنظـيم
الـتكوين اIـتخصص قـبل الترقيـة إلى بعض الرتبالـتكوين اIـتخصص قـبل الترقيـة إلى بعض الرتب
اIــنــتــمـيــة لألسـالك اخلـاصــة بــإدارة الــغــابــات ومـدتهاIــنــتــمـيــة لألسـالك اخلـاصــة بــإدارة الــغــابــات ومـدته

ومحتوى برامجه.ومحتوى برامجه.
ـــــــــــــــــــــــــ

sالعام للحكومة Xإن األم

sووزير الفالحة والتنمية الريفية

- �ـــــقـــــتـــــضى اIـــــرســـــوم رقم 66-145 اIـــــؤرخ في 12
صــفــر عــام 1386 اIــوافق 2 يــونـــيــو ســـنــة  1966 واIــتــعــلق
بـتحـريـر ونـشـر بعض الـقـرارات ذات الـطابـع التـنـظـيمي

sتممIعدل واIا sXوظفIأو الفردي التي تهم وضعية ا

- و�ــــقـــتــــضـى اIـــرســــوم رقم 83-702 اIــــؤرخ في 21
صـفر عام 1404 اIوافق 26 نوفـمبـر سنة 1983 واIـتضمن
إنشـاء مركـز لتـكويـن األعوان الـتقـنيـX اIتـخصـصX في

sديةIالغابات با

- و�ــــقـــتــــضـى اIـــرســــوم رقم 83-703 اIــــؤرخ في 21
صـفر عام 1404 اIوافق 26 نوفـمبـر سنة 1983 واIـتضمن
إنشـاء مركـز لتـكويـن األعوان الـتقـنيـX اIتـخصـصX في

sالغابات بجيجل

- و�ــــقـــتــــضـى اIـــرســــوم رقم 87-235 اIــــؤرخ في 11
ربــــيـع األول عــــام 1408 اIـــــوافق 3 نــــوفـــــمــــبـــــر ســــنــــة 1987
واIتضمن القانـون األساسي النموذجي للمعاهد التقنية

sتممIعدل واIا sالفالحية
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- و�قـتـضى اIـرسـوم الـرئـاسي رقم 12-326 اIـؤرخ
في 17 شـــوال عــام 1433 اIــوافق 4 ســـبـــتــمـــبــر ســـنــة 2012

sأعضاء احلكومة Xتضمن تعيIوا
- و�ـقتـضى اIرسوم الـتنـفيذي رقم 03-279 اIؤرخ
في 24 جــمــادى الـثــانـيــة عـام 1424 اIـوافق 23 غــشت ســنـة
2003 الـــــذي يــــحـــــدد مــــهــــام اجلـــــامــــعـــــة والــــقــــواعـــــد اخلــــاصــــة

sبتنظيمها وسيرها
- و�ـقتـضى اIرسوم الـتنـفيذي رقم 08-219 اIؤرخ
في 11 رجب عـــــام 1429 اIـــــوافق 14 يـــــولـــــيـــــو ســـــنـــــة 2008
واIـتــضــمن حتــويل اIـعــهــد الـوطــني لــلـفالحــة إلى مــدرسـة

sخارج اجلامعة
- و�ـقتـضى اIرسوم الـتنـفيذي رقم 11-127 اIؤرخ
في 17 ربـــيع الـــثـــانـي عــام 1432 اIــوافق 22 مـــارس ســـنـــة
XــوظـــفــIــتـــضــمـن الــقـــانــون األســـاسي اخلــاص بـــاI2011 وا

sلألسالك اخلاصة بإدارة الغابات XنتمIا
- و�ـقتـضى اIرسوم الـتنـفيذي رقم 12-213 اIؤرخ
في 23 جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1433 اIــوافق 15 مــايــو ســنــة
2012 الــذي يـــحـــول اIـــعــهـــد الـــتـــكــنـــولـــوجي لـــلـــغــابـــات إلى

sمدرسة وطنية للغابات
- و�ــقـتـضـى اIـرسـوم الــرئـاسي اIـؤرخ في 7 ربـيع
الـثاني عام 1423 اIوافق 18 يونـيو سـنة 2002 واIـتضمن

sالعام للحكومة Xاألم Xتعي
يقرران ما يأتي :يقرران ما يأتي :

اIادة األولى :اIادة األولى : تـطـبــيقـا ألحكـام اIواد 59 (احلـالتان 1
و2) و68 و70 (احلـالـتان 2 و3) من اIـرسـوم التـنـفـيذي رقم
11-127 اIـؤرخ في 17 ربـيع الــثـاني عـام 1432 اIـوافق 22

مـارس سـنة 2011 واIـذكور أعـالهs يـهـدف هذا الـقـرار إلى
حتديد كـيفيـات تنظـيم التكـوين اIتخـصص قبل التـرقية
إلـى بــــعض الــــرتـب اIــــنــــتــــمــــيــــة لـألسالك اخلــــاصــــة بــــإدارة

الغابات ومدته ومحتوى برامجهs حسب ما يأتي :
* سلك ضباط صف الغابات : سلك ضباط صف الغابات :

- رتبة عريف الغابات.

* سلك ضباط الغابات : سلك ضباط الغابات :
sرتبة مفتش فرقة للغابات -

- رتبة مفتش رئيسي للغابات.

اIـادة اIـادة 2 : : يـتم االلــتـحـاق بــالـتـكــوين اIـتــخـصص قـبل
التـرقـية إلى الـرتب اIـذكورة في اIـادة األولى أعالهs بـعد
الـنـجـاح في االمـتحـان اIـهـني أو عن طـريق االختـيـار بـعد
التسجيل في قائمة التأهيلs وفقا للتنظيم اIعمول به.

3 : : يــتم فــتـح دورة الـتــكــوين اIــتــخــصص قــبل اIـادة اIـادة 
sــــادة األولى أعالهIـــذكــــورة في اIالـــتــــرقــــيـــة إلـى الـــرتـب ا

حــــــسـب الـــــــحـــــــالـــــــةs بــــــمـــــــوجـــب قــــــرار أو مـــــقـــــرر من
الـسـلــطـة الــتـي لـهــا صـالحـيــة التـعيـsX الذي يحـدد فيه

على اخلصوص :
sعنيةIالرتبة أو الرتب ا -

- عدد اIناصب اIالـية اIفتوحة للتكوين اIتخصص
sــوارد الــبـشــريـةIاحملــددة في اخملــطط الــسـنــوي لــتـســيــيـر ا
وفـي اخملــطـط الــقـــطـــاعي الـــســنـــوي أو اIـــتـــعــدد الـــســـنــوات
لـلـتـكـوين اIـصـادق عـلـيـهـما بـعـنـوان الـسـنـة اIـعـنـيـة طـبـقا

sعمول بهاIلإلجراءات ا
sتخصصIمدة التكوين ا -

sتخصصIتاريخ بداية التكوين ا -
sعنيةIمؤسسة التكوين العمومية ا -

- قـائـمــة اIـوظـفـX اIـعـنـيـX بــالـتـكـوين اIـتـخـصص
حسب ط الترقية.

اIادة اIادة 4 : : يـجب أن تبـلّغ نسخـة من القـرار أو اIقرر
اIــــــذكـــــــور في اIــــــادة 3 أعالهs إلـى مــــــصــــــالـح الــــــوظــــــيــــــفــــــة
الـــعـــمـــومـــيـــة في أجل عـــشـــرة أيـــام (10) أيـــامs ابـــتـــداء من

تاريخ توقيعه. 

اIـادة اIـادة 5 : : يـنـبـغي عـلى مــصـالح الـوظـيـفــة الـعـمـومـيـة
إبداء رأي اIطابقة خالل أجل عشرة (10) أيامs ابتداء من

تاريخ استالم القرار أو اIقرر.

اIــادة اIــادة 6 : : يــلـــزم اIــوظــفـــون الــنــاجـــحــون نــهـــائــيــا في
االمـتحان اIـهني أو الذين   قـبولهم عن طـريق االختيار
بـــعــد الـــتــســـجـــيل في قـــائــمـــة الــتـــأهـــيل في إحـــدى الــرتب

اIذكورة أعالهs �تابعة دورة التكوين اIتخصص.
تـعلم اإلدارة اIـستـخدمـة اIوظـفX اIـعنـيX بـتاريخ
بـــدايــة دورة الــتـــكــويـن اIــتــخـــصص عن طـــريق اســـتــدعــاء

فردي وبأي وسيلة مالئمة أخرى عند االقتضاء.

7 : : يــضــمن الــتـــكــوين اIــتــخــصص مــؤســســات اIـادة اIـادة 
التكوين العمومية اآلتية :

* بالنسبة لرتبة عريف الغابات : بالنسبة لرتبة عريف الغابات :
- مـركز تـكوين األعـوان الـتقـنيـX اIتـخصـصX في

sديةIالغابات با
- مـركز تـكوين األعـوان الـتقـنيـX اIتـخصـصX في

الغابات بجيجل.
* بـالـنسـبة لـرتـبتي مـفـتش فرقـة للـغـابات ومـفتش بـالـنسـبة لـرتـبتي مـفـتش فرقـة للـغـابات ومـفتش

رئيسي للغابات :رئيسي للغابات :
sدرسة الوطنية العليا للفالحةIا -

sدرسة الوطنية للغابات بباتنةIا -
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- الـكـليـات لـدى اجلـامـعـات التي تـضـمن تـكـويـنا في
االختصاص.

اIادة اIادة 8  :   : ينـظم التـكوين اIـتخـصص بشـكل تناوبي
ويشمل دروسا نظرية وتربصا تطبيقيا.

اIادة اIادة 9  :   : حتدد مدة التكوين اIتخصص كما يأتي :
sشهران (2) بالنسبة لتكوين عريف الغابات -

- أربـعة (4) أشـهـر بـالــنـسـبـة لـتـكـوين مـفـتش فـرقـة
sللغابات

- خـــمـــســـة (5) أشـــهـــر بـــالـــنـــســــبـــة لـــتـــكـــوين مـــفـــتش
رئيسي للغابات.

اIـادة اIـادة 10 :  : تــلــحق بـرامج الــتــكـوين اIــتــخـصص بــهـذا
الـــقــرارs ويــتم تـــفــصــيل مـــحــتــواهــا مـن طــرف مــؤســســات

التكوين العمومية اIذكورة أعاله.

اIـادة اIـادة 11 : : يـتـولى تـأطـيـر ومـتـابـعـة اIـوظـفـsX أثـناء
الــتـكـوينs ســلك الـتـعــلـيم Iـؤســسـات الـتــكـوين الـعــمـومـيـة
اIــــــذكـــــــورة فـي اIــــــادة 7 أعاله و/أو اإلطـــــــارات اIـــــــؤهـــــــلــــــة

للمؤسسات واإلدارات العمومية.

12 : : يـــــتـــــابع اIـــــوظـــــفــــونs قـــــبل نـــــهـــــايــــة دورة اIــــادة اIــــادة 
الـتـكــوينs تـربـصــا تـطـبــيـقـيــا لـدى اIـؤســسـات الـعــمـومـيـة
الـــتـــابـــعـــة إلدارة الـــغـــابـــاتs حتـــدد مـــدتـه بـــشـــهـــر واحــد (1)

ويعدونs على إثرهs تقرير نهاية التربص.

اIــادة اIــادة 13 : : يـــلـــزم اIــوظـــفـــون اIـــعـــنـــيـــون بـــالــتـــكـــوين
اIـتــخــصص في رتــبــة مــفــتش رئــيـسـي لـلــغــابــاتs بــإعـداد
مـذكـرة نـهـايـة الـتـكـوين حـول مـوضـوع له صـلـة بـالـوحـدات

اIدرّسة واIقررة في برنامج التكوين.
اIــــادةاIــــادة 14 : : يــــتـم اخـــــتــــيـــــار مــــوضـــــوع اIــــذكـــــرةs حتت
إشراف مـؤطـر من بX سـلك الـتعـلـيم Iؤسـسـات التـكوين
الـعمـومـية اIـذكـورة في اIادة 7 أعالهs الـذي يـضـمن أيـضا

متابعة إعدادها.
.اIادةاIادة 15 : : يـتم تقيـيم اIعارفs حـسب مبدأ اIـراقبة
البيداغوجيـة اIستمرةs ويشمل امتحانات دورية تتعلق

باجلانب النظري والتطبيقي.
اIادةاIادة 16 : : ينـظم عنـد نهـاية الـتكـوين اIتـخصص في
رتــبـة مــفــتـش رئـيسي لـلـغـاباتs امـتـحان نـهـائي يـشمل

ما يأتي :
- اخـتباران (2) كتابـيان من برنامج الـتكوينs اIدة

s2 : عاملIا sثالث (3) ساعات لكل اختبار
- عالمة مناقشة مذكرة نهاية التكوينs اIعامل 2.

اIـادةاIـادة 17 : : تـتم كـيـفـيات تـقـيـيم الـتـكـوين اIـتـخصص
كما يأتي :

- بـالنـسـبـة لـرتبـتي عـريف الـغـابات ومـفـتش فـرقة- بـالنـسـبـة لـرتبـتي عـريف الـغـابات ومـفـتش فـرقة
للغابات :للغابات :

s1 : عاملIا sستمرةIراقبة اIمعدل ا -
- عالمة تقرير التربص التطبيقيs اIعامل : 2.

- بالنسبة لرتبة مفتش رئيسي للغابات :- بالنسبة لرتبة مفتش رئيسي للغابات :
s1 : عاملIا sستمرةIراقبة اIمعدل ا -

s2 : عاملIا sعالمة تقرير التربص التطبيقي -
- معدل االمتحان النهائيs اIعامل : 2.

اIــــادة اIــــادة 18 : : يــــتم اإلعـالن عن الــــنــــجــــاح الـــــنــــهــــائي في
التكوين اIتخـصص للموظفX الـذين حتصلوا على معدل
عـام يـســاوي أو يـفـوق 10 من 20 في الــتـقـيــيم اIـذكـور في
اIــادة 17 أعـالهs من طـــرف جلــــنـــة نــــهـــايــــة الـــتــــكـــويـن الـــتي

تتكون من :
- الــســلــطــة الــتي لــهــا صالحــيــة الــتــعــيــX أو ¬ــثــلــهـا

sرئيسا sؤهل قانوناIا
- مــديــر مــؤســســة الــتــكـويـن الــعـمــومــيــة اIــعــنــيـة أو

sثله¬
- ¬ـــثــلــX اثــنــX (2) عـن ســـلك الــــتــــعـــلــــيم Iـــؤســــســـة

التكوين العمومية اIعنية.
تـبـلّغ نـسـخـة من مـحـضـر الـنـجـاح الـنـهائـي اIعـد من
طـــرف الـــلـــجـــنـــة اIـــذكـــورة أعـالهs إلى مـــصـــالح الـــوظـــيـــفـــة
الــعــمــومــيــة في أجـل ثــمــانــيـة (8) أيــامs ابــتــداء من تــاريخ

توقيعه.

اIـادة اIـادة 19 : : يـسـلّم مـدير مـؤسـسـة التـكـوين الـعمـومـية
اIــعــنــيــة عــنــد نــهــايــة دورة الــتــكــوين اIــتــخــصصs شــهــادة
لـلـمــوظـفـX الـنـاجـحـX نـهـائــيـاs عـلى أسـاس مـحـضـر جلـنـة

نهاية التكوين.

اIادة اIادة 20 : : يرقى اIوظفـون اIعلن جناحـهم نهائيا في
دورة التكوين اIتخصصs في الرتب اIعنية.

21 : : ينـشر هـذا القـرار في  اجلـريدة الـرسمـية اIادة اIادة 
للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.

حـــرر بـــاجلــــزائـــر في 10 رجـب عـــام 1434 اIــــوافق 20
مايو سنة 2013.

عن وزير الفالحةعن وزير الفالحة
والتنمية الريفيةوالتنمية الريفية

األمX العاماألمX العام
فضيل فروخيفضيل فروخي

عن األمX العام للحكومةعن األمX العام للحكومة
وبتفويض منهوبتفويض منه

اIدير العام للوظيفة العموميةاIدير العام للوظيفة العمومية
بلقاسم بوشمالبلقاسم بوشمال
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اIلحق اIلحق األولاألول
برنامج التكوين اIتخصص قبل الترقية إلى رتبة عريف الغاباتبرنامج التكوين اIتخصص قبل الترقية إلى رتبة عريف الغابات

1- برنامج التكوين النظريs - برنامج التكوين النظريs اIدة : شهر واحد (1).

الوحداتالوحدات

اإلدارة والتشريع الغابي
وثائق التسيير
وسائل اخلدمة

الشرطة احلراجية

الرقمالرقم

1

2

3

4

12 سا

5 سا
8 سا
10 سا

اIعاملاIعاملاحلجم الساعياحلجم الساعي

3

1

3

2

35 سا ساالــمــجــمــوعالــمــجــمــوع

2- التربص التطبيقيs - التربص التطبيقيs اIدة : شهر واحد (1).

يتابع اIوظفونs قبل نهاية دورة التكوينs تربصا تطبيقيا لدى اIؤسسات العمومية التابعة إلدارة الغابات.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اIلحق الثانياIلحق الثاني
برنامج التكوين اIتخصص قبل الترقية إلى رتبة مفتش فرقة للغاباتبرنامج التكوين اIتخصص قبل الترقية إلى رتبة مفتش فرقة للغابات

1- برنامج التكوين النظريs- برنامج التكوين النظريs اIدة : ثالثة (3) أشهر.

الوحداتالوحدات

مدخل للقانون العام
التشريع احلراجي

مهام وصالحيات الشرطة احلراجية
التسيير اإلداري واIالي

قانون الصفقات العمومية
استراتيجية التنمية الريفية

تــسـيــيــر وتـقــيــيم اIــشـروع اجلــواري لــلـتــنــمـيــة الــريـفــيـة
اIندمجة

تسيير النظم البيئية احلراجية
حماية وتثمX اIوارد الغابية

 استخدام اIعلومات اجلغرافية في التسيير احلراجي

الرقمالرقم

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

5 سا
10 سا

5 سا
5 سا
10 سا

5 سا

10 سا

15 سا

20 سا

20 سا

اIعاملاIعاملاحلجم الساعياحلجم الساعي

2

2

2

2

2

2

3

3

3

3

105 سا ساالــمــجــمــوعالــمــجــمــوع

2- التربص التطبيقيs - التربص التطبيقيs اIدة : شهر واحد (1).

يتابع اIوظفونs قبل نهاية دورة التكوينs تربصا تطبيقيا لدى اIؤسسات العمومية التابعة إلدارة الغابات.
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اIلحق الثالثاIلحق الثالث

برنامج التكوين اIتخصص قبل الترقية إلى رتبة مفتش رئيسي للغاباتبرنامج التكوين اIتخصص قبل الترقية إلى رتبة مفتش رئيسي للغابات

1- برنامج التكوين النظريs - برنامج التكوين النظريs اIدة : أربعة (4) أشهر.

الوحداتالوحدات

مدخل للقانون العام

التشريع احلراجي

مهام وصالحيات الشرطة احلراجية

التنظيم اإلداري

مسك وثائق التسيير احلراجي

استعمال العتاد احلراجي

استراتيجية التنمية الريفية

تــسـيــيــر وتـقــيــيم اIــشـروع اجلــواري لــلـتــنــمـيــة الــريـفــيـة
اIندمجة

حماية وتقييم اIوارد الغابية

حماية الثروة الغابية

الرقمالرقم

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

10 سا

10 سا

15 سا

5 سا

15 سا

20 سا

10 سا

20 سا

15 سا

20 سا

اIعاملاIعاملاحلجم الساعياحلجم الساعي

3

3

2

2

2

3

2

3

3

2

2 - التربص التطبيقيs - التربص التطبيقيs اIدة : شهر واحد (1).

يتابع اIـوظفـونs قبل نـهايـة دورة التـكوينs تـربصا
تـــطــبــيــقـــيــا لــدى اIــؤســـســات الــعـــمــومــيــة الـــتــابــعــة إلدارة

الغابات.
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــ

قـرار مـؤرخ في أوقـرار مـؤرخ في أوّل  جـمـادى األولى عـام ل  جـمـادى األولى عـام 1434 اIـوافق  اIـوافق 14
مـارس سـنة مـارس سـنة s2013  يـعدs  يـعدّل ويـتـمل ويـتـمّـم القـرار اIـؤرخ فيـم القـرار اIـؤرخ في
29 رمــضــان عــام  رمــضــان عــام 1432 اIــوافق  اIــوافق 29 غــشت ســنــة  غــشت ســنــة 2011

الـــذي يــحــدالـــذي يــحــدّد الــتــنــظــيم الــداخــلـي لــلــمــكــتب الــوطــنيد الــتــنــظــيم الــداخــلـي لــلــمــكــتب الــوطــني
للدراسات اخلاصة بالتنمية الريفية.للدراسات اخلاصة بالتنمية الريفية.

ــــــــــــــــــــــــــــــــ

sإنّ وزيـــر الفالحة والتنمية الريفية

140 سا ساالــمــجــمــوعالــمــجــمــوع

- �ـقـتــضى اIــرسـوم الـرئـاسي رقم 12-326 اIــؤرخ
في 17 شــوال عام 1433 اIـــوافـق 4 سـبـتـمـبـر ســـنة 2012

sأعضاء احلكومة Xتضمن تعيIوا
- و�قـتـضى اIـرسـوم الـتنـفـيذي رقم 90-12 اIـؤرخ
في 4 جـمـادى الـثـانـيـة عام 1410 اIـوافق أوّل  يـنـايـر سـنة
sتمّمIعدّل واIا s1990 الذي يحدّد صالحيات وزير الفالحة

- و�قتـضى اIـرسوم التنفيذي رقم 10-333 اIؤرخ
في 23 مــحــرم عـام 1432 اIــوافق 29 ديــســمــبــر ســنــة 2010
واIـــتــضــمن إنـــشــاء اIــكــتـب الــوطــني لـــلــدراســات اخلــاصــة

sادة 7 منهIال سيما ا sبالتنمية الريفية
- و �ـــقـــتـــضى الـــقـــرار اIـــؤرخ في 29 رمـــضـــان عــام
1432 اIـوافق 29 غــشت ســنـة 2011 الــذي يـحــدّد الــتــنــظـيم

الـداخـلي للـمـكـتب الـوطـني لـلـدراسـات اخلاصـة بـالـتـنـمـية
sالريفية
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- وبـــاقـــتــراح مـن اIــديـــر الـــعـــام لـــلـــمــكـــتـب الــوطـــني
sللدراسات اخلاصة بالتنمية الريفية

يـقـرر ما يأتـي :يـقـرر ما يأتـي :

اIــــادة األولى :اIــــادة األولى : يــــعــــدّل هــــذا الــــقـــــرار ويــــتــــمّم أحــــكــــام
الـقرار اIؤرخ في 29 رمـضان عام 1432 اIوافق 29 غشت

سنة 2011 واIذكور أعاله.

اIادة اIادة 2 : : تتـمّم أحكـام اIادة 2 من الـقرار اIؤرخ  في
29 رمــــــضـــــــان عــــــام 1432 اIــــــوافق 29 غــــــشـت ســـــــنــــــة 2011

واIذكور أعالهs وحترّر كما يأتي :

sكتب الدراساتI ادة 2 : يشتمل الـتنظيم الداخليIا"
حتت سلطة اIدير العامs...................(بدون تغيير حتى) :

� على اIستوى اIركزي :
s................................. - 1
s................................. - 2

3 - مديرية العقود والدعم.
................. (الباقي بدون تغيير).................".

اIـادة اIـادة 3 :  : تـعـدّل أحـكـام اIادة 5 من الـقـرار اIؤرخ في
29 رمــــــضـــــــان عــــــام 1432 اIــــــوافق 29 غــــــشـت ســـــــنــــــة 2011

واIذكور أعالهs وحترّر كما يأتي :

" اIــــادة 5 : تـــــكـــــلّـف مــــديـــــريـــــة اإلدارة واIـــــالـــــيــــة بـ :
.............. (بدون تغيير حتى) :

3 - قسم اIالية واحملاسبة".

اIادة اIادة 4 :  : تتمّـم أحكام القرار اIؤرخ  في 29 رمضان
sـــذكـــور أعالهIــــوافق 29 غـــشت ســـنـــة 2011 واIعــام 1432 ا

�ادة 5  مكرّر حترّر كما يأتي :

" اIـادة 5 مـكـرر : تــكـــلـّف مــديـــريـة الــعـقــود والـدعم
�ا يأتي :

sإعداد عقود الدراسات وتقييمها -
sكلّفة بإعداد عروض العقودIتأطير الفرق ا -

- إعــداد تـلـخـيـصـات دوريـة حـول حــالـة تـنـفـيـذ عـقـود
الدراسات".

اIـادة اIـادة 5 : : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرســمـيـة
للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.

حــــرر بــــاجلــــزائــــر فـي أوّل جــــمــــادى األولى عــــام 1434
اIوافق 14 مارس سنة 2013.

رشيد بن عيسىرشيد بن عيسى

غــشت قـــرار مــؤرخ في قـــرار مــؤرخ في 28 رمـــضـــان عـــام  رمـــضـــان عـــام 1434 اIــوافق  اIــوافق 6 غــشت 
سـنـة سـنـة s2013 يـتـضـمن تـعـيـX أعـضـاء الـلـجـنـة اIـكـلـفـةs يـتـضـمن تـعـيـX أعـضـاء الـلـجـنـة اIـكـلـفـة
بــدراســة طـلــبــات اIـؤســســات لــصـنــاعــة األدويـة ذاتبــدراســة طـلــبــات اIـؤســســات لــصـنــاعــة األدويـة ذات

االستعمال البيطري وبيعها باجلملة.االستعمال البيطري وبيعها باجلملة.
ـــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجـب قــــــرار مــــــؤرخ في 28 رمــــــضــــــان عـــــــام 1434
الــمــوافـق 6 غـــشـت ســنــة s2013 تـعــX الـسـيـدة والـسـادة
اآلتـــيـــة أســمـــاؤهمs تـــطـــبـــيــقـــا ألحـــكـــام اIــادة 3 من الـــقــرار
الــــوزاري اIـــشــــتــــرك اIـــؤرخ في 7 ذي الـــقــــعـــدة عـــام 1432
اIوافق 5 أكتـوبر سنة 2011 الذي يحـدد تشكيلة وشروط
سـير الـلجـنة اIـكلـفة بـدراسة طـلبـات اIؤسـسات لـصنـاعة
األدوية ذات االستعمال الـبيطري وبيعهـا باجلملةs أعضاء
في الـلـجـنـة اIـكـلـفـة بـدراسـة طـلـبـات اIـؤسـسـات لـصـنـاعة
األدويـة ذات االسـتـعـمـال الـبــيـطـري وبـيـعـهـا بـاجلـمـلـةI sـدة

ثالث (3) سنوات :

sرئيسا sثل السلطة البيطرية¬ sسعيد عباس -

sكلف بالصحةIثل الوزير ا¬ sجمال فورار -

- حسينة شاترs ¬ثلة الوزير اIكلف بالتجارة.  

وزارة الثقافةوزارة الثقافة
قـــــــرار مـــــــؤرخ فـي قـــــــرار مـــــــؤرخ فـي 16 رمـــــــضـــــــان عــــــام  رمـــــــضـــــــان عــــــام 1434 اIــــــوافق  اIــــــوافق 25
يــولـيــو يــولـيــو ســنـة ســنـة s2013  يــتــضــمن فــتح دعــوى تــصـنــيفs  يــتــضــمن فــتح دعــوى تــصـنــيف
اIـــــوقع األثــــري حملــــطـــــة الــــنــــقش الـــــصــــخــــري " كــــبشاIـــــوقع األثــــري حملــــطـــــة الــــنــــقش الـــــصــــخــــري " كــــبش

بوعالم ".بوعالم ".
ــــــــــــــــــــــــــ

sإن وزيرة الثقافة
- �ـقـتـضى الـقـانون رقم 98-04 اIـؤرخ في 20 صـفر
عام 1419 اIوافق  15 يونـيو سـنة 1998 واIـتعـلق بـحمـاية

sادة 18 منهIال سيما ا sالتراث الثقافي
- و�قـتـضى اIـرسـوم الـرئـاسي رقم 12-326 اIـؤرخ
في 17 شـــوال عــام 1433 اIــوافق 4 ســـبـــتــمـــبـــر ســـنــة 2012

sأعضاء احلكومة Xتضمن تعيIوا
- و�ـقـتـضى اIـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 05-79 اIـؤرخ
في 17 مــحــرم عــام  1426 اIــوافق 26  فـــبــرايــر ســنــة 2005

sالذي يحدد صالحيات وزير الثقافة
- وبـــــعـــــد االطـالع عـــــلـى رأي الـــــلـــــجــــــنـــــة الـــــوطــــــنـــــيـــــة
لــلـمـمـتـلـكـات الـثـقـافـيـة فـي اجـتـمـاعـهـا اIـنـعـقـد بـتـاريخ 14

s2013 يناير سنة
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تـقـرر ما يأتي :تـقـرر ما يأتي :

اIــــادة األولى : اIــــادة األولى : تــــفــــتح دعــــوى لــــتــــصــــنـــيـف اIــــمـــتــــلك
الـثقافي اIـسمى" اIوقع األثري حملـطة النـقش الصخري -

كبش بوعالم ".

اIادة اIادة 2 :  : عناصر حتديد اIمتلك الثقافي هي :

- طـبــيــعـة اIــمــتـلك الــثــقـافي :- طـبــيــعـة اIــمــتـلك الــثــقـافي : يــشـهــد اIــوقع األثـري
حملطة النقش الصخري " كبش بوعالم " عن الفن اجلداري

sالصحراوي الذي يعود إلى العصر احلجري احلديث

- اIوقع اجلـغرافي لـلمـمتـلك الثـقافي : - اIوقع اجلـغرافي لـلمـمتـلك الثـقافي : يقع اIـمـتلك
الـثــقــافي بــبـلــديـة بــوعالمs واليــة الــبـيضs وهــو مــبـX في

اخملطط اIلحق بأصل هذا القرارs ويحدّد كما يأتي :

sملك عمومي للدولة sشماال : أرض شاغرة -

sملك عمومي للدولة sجنوبا : أرض شاغرة -

sملك عمومي للدولة sشرقا : أرض شاغرة -

- غربا : أرض شاغرةs ملك عمومي للدولة.

- تـعـيـX حـدود اIـنـطـقـة احملـمـيـة : - تـعـيـX حـدود اIـنـطـقـة احملـمـيـة : 200 مs ابـتـداء من
sمتلك الثقافيIحدود ا

- نـــطـــاق الـــتـــصـــنـــيف :- نـــطـــاق الـــتـــصـــنـــيف : يـــشـــمـل اIـــمـــتـــلك الـــثـــقـــافي
مــســـاحـــة قـــدرهــا 13987 هـــكـــتــارا و87 آرا و83 ســـنـــتـــيــارا

sنطقة احملميةIتضاف إليها مساحة ا
- الــطــبــيـعــة الــقــانــونــيـة لــلــمــمــتــلك الــثـقــافي :- الــطــبــيـعــة الــقــانــونــيـة لــلــمــمــتــلك الــثـقــافي : مـلك

sعمومي للدولة
sملك عمومي للدولة : XالكIهوية ا -: XالكIهوية ا -

- اIــصــادر الـــوثــائــقـــيــة و الــتـــاريــخــيــة :- اIــصــادر الـــوثــائــقـــيــة و الــتـــاريــخــيــة : اخملــطــطــات
sوالصور ملحقة بأصل هذا القرار

- االرتــفــاقــات وااللــتــزامــات : - االرتــفــاقــات وااللــتــزامــات : طــبــقــا لــلــمــادة 30 من
الـقانون رقم 98-04 اIؤرخ في 20 صـفر عام 1419 اIوافق
15 يــونـــيـــو ســـنــة 1998 واIـــذكــور أعـالهs حتــدد ارتـــفـــاقــات

اســــتـــعــــمـــال األرض وااللــــتـــزامــــات الـــتـي تـــقـع عـــلـى عـــاتق
مــسـتــعـمــلي اIــوقع األثــري ومـنــطـقــته احملــمـيــة وتــبـX في
مـــخـــطط حـــمـــايـــة واســـتــــصالح اIـــوقع األثـــري ومـــنـــطـــقـــته
احملــــمــــيــــة الـــتـي حــــددت كـــيــــفــــيــــات إنـــشــــائـه في اIــــرســـوم
الــتـــنــفـــيــذي رقم 03-323 اIــؤرخ في 9 شــعـــبــان عــام 1424
اIـوافق 5 أكــتـوبــر ســنـة 2003 واIــتـضــمن كـيــفـيــات إعـداد
مـخـطط حـمـايـة اIـواقع األثـرية واIـنـاطق احملـمـيـة الـتـابـعة

لها واستصالحها.

اIـادة اIـادة 3 :  : يـبــلّغ الــوزيــر اIـكــلف بــالـثــقــافـةs بــالــطـرق
اإلداريـــةs قـــرار فـــتح دعـــوى الـــتـــصـــنـــيف إلى والـي واليــة

الــبــيض بــغــرض الـــشــهــر  �ــقــر اجملــلس الـــشــعــبي الــبــلــدي
sيــسـري مــفـعــولـهــمـا Xـدة شــهـرين (2) مـتــتـالــيـI لــبـوعـالم
ابــتــداء من تـاريخ اســتالم الــتــبـلــيغ الــذي يـرســله الــوزيـر

اIكلف بالثقافة.

اIادة اIادة 4 : :   �كن مالكي اIـمتلك الثـقافي موضوع هذا
الـقـرار وكـذا مـالـكي اIـمـتلـكـات الـعـقـاريـة اIـتـواجدة داخل
اIـنـطقـة احملـميـةs أن يبـدوا مالحـظاتـهم مـكتـوبـة في سجل

خاص لدى مدير الثقافة لوالية البيض. 

اIادة اIادة 5 :  : يكلّف مدير الـثقافة لوالية البيض بتنفيذ
هذا القرار.

6 :  : يتـعـرض كل من يخـالف أحـكام هـذا الـقرار اIادة اIادة 
لـــلـــعــقـــوبــات اIـــنــصـــوص عـــلــيـــهــا فـي الــقـــانــون رقم 04-98
اIــؤرّخ في 20 صـــفـــر عــام 1419 اIــوافق 15 يـــونـــيـــو ســـنـــة

1998 واIذكور أعاله.

اIـادة اIـادة 7 :  : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرســمـيـة
للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.

حرّر بـاجلزائر في 16 رمـضان عام 1434 اIوافق 25
يوليو سنة 2013.

خليدة توميخليدة تومي

وزارة السياحة والصناعة التقليديةوزارة السياحة والصناعة التقليدية

قــرار مــؤرخ في قــرار مــؤرخ في 26 جــمــادى الـثــانــيــة عــام  جــمــادى الـثــانــيــة عــام 1434 اIـوافق  اIـوافق 7
مايـو سنة مايـو سنة s2013 يعـدل القرار اIؤرخ في s يعـدل القرار اIؤرخ في 26 جمادى جمادى
األولـى عــــــــام األولـى عــــــــام 1433 اIــــــــوافق  اIــــــــوافق 18 أبـــــــريـل ســـــــنـــــــة  أبـــــــريـل ســـــــنـــــــة 2012
واIـتـضـمن تـعــيـX أعـضـاء الـلـجـنـة الــتـقـنـيـة لـلـمـيـاهواIـتـضـمن تـعــيـX أعـضـاء الـلـجـنـة الــتـقـنـيـة لـلـمـيـاه

احلموية.احلموية.
ـــــــــــــــــــــــــ

�ـــوجب قـــرار مـــؤرخ في 26 جـــمـــادى الــثـــانـــيـــة عـــام
1434 اIـوافق 7 مايـو سـنة s2013 يـعـدل الـقـرار اIؤرخ في

26 جــمـادى األولى عــام 1433 اIـوافق 18 أبــريل سـنـة 2012

sأعـضاء اللجنة التقنية للمياه احلموية Xتضمن تعيIوا
اIعدلs كما يأتي :

" ........................................(بدون تغيير حتى)

- السـيـدة يـاسمـيـنـة بوطـابـةs ¬ـثـلة الـوزيـر اIـكلف
sخلفا للسيد جمال دنداني sبالبيئة

 ..................(الباقي بدون تغيير).................. ".
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قـرار مـؤرخ في قـرار مـؤرخ في 17 مـحـر مـحـرّم عـام م عـام 1435 اIـوافق  اIـوافق 20 نـوفـمـبـر نـوفـمـبـر
ســنــة ســنــة s2013 يــعــدل الـقــرار اIــؤرخ في s يــعــدل الـقــرار اIــؤرخ في 27 صــفــر عــام صــفــر عــام
1432 اIـــوافـق أول فـــبـــرايـــر ســـنــة  اIـــوافـق أول فـــبـــرايـــر ســـنــة 2011 واIـــتـــضـــمن واIـــتـــضـــمن

تــعـيــX أعــضــاء الــلـجــنــة الــوطــنـيــة العــتــمــاد وكـاالتتــعـيــX أعــضــاء الــلـجــنــة الــوطــنـيــة العــتــمــاد وكـاالت
السياحة واألسفار.السياحة واألسفار.

ـــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب قرار مؤرخ في 17 مـحرّم عـام 1435 اIوافق
20 نـوفـمبـر سـنة s2013 يـعـدل الـقـرار اIؤرخ في 27 صـفر

عـــام 1432 اIـــوافـق أول فـــبـــرايـــر ســـنـــة 2011 واIـــتـــضـــمن
تعـيX أعـضاء الـلجنـة الوطـنيـة العتـماد وكـاالت السـياحة

واألسفارs كما يأتي :

" .........................................(بدون تغيير حتى)

- الـــســـيــد نـــور الـــدين أحـــمـــد ســـيـــدs اIـــديـــر اIــكـــلف
�ـــخـــطط جــــودة الـــســـيــاحـــة والـــضـــبط بـــوزارة الـــســـيـــاحــة
sخلفا للسيد سعيد رباش sرئيسا sوالصــناعة التـقليدية

................................................................... -

- الــســيــدة أم اخلـيــر ســهــلـيs ¬ــثـلــة الــوزيــر اIــكــلف
sخلفا للسيد نصر الدين بوكشورة sبالنقل

................................................................... -

................................................................... -

- الــــســـيــــد ربــــحـــاب مــــراحـــبــــةs ¬ــــثل اIــــديـــر الــــعـــام
sخلفا للسيدة نعيمة حجام sللديوان الوطني للسياحة

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

قـرار مـؤرخ في قـرار مـؤرخ في 22 مـحـر مـحـرّم عـام م عـام 1435 اIـوافق  اIـوافق 25 نـوفـمـبـر نـوفـمـبـر
سنة سنة s2013 يعدل القرار اIؤرخ في s يعدل القرار اIؤرخ في 15 ربيع الثاني ربيع الثاني
واIــتــضــمن عـــام عـــام 1433 اIــوافق  اIــوافق 8 مــارس ســنــة  مــارس ســنــة 2012 واIــتــضــمن 
تـعـيـX أعـضاء الـلـجـنـة اخملـتـصة بـدراسـة مـخـطـطاتتـعـيـX أعـضاء الـلـجـنـة اخملـتـصة بـدراسـة مـخـطـطات

اIشاريع الفندقية.اIشاريع الفندقية.
ـــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب قرار مؤرخ في 22 مـحرّم عـام 1435 اIوافق
25 نـوفـمبـر سـنة s2013 يعـدل القـرار اIؤرخ في 15 ربيع

الـثـاني عـام 1433 اIـوافق 8 مـارس سـنة 2012 واIـتـضمن
تـــعــيـــX أعـــضــاء الـــلـــجــنـــة اخملــتـــصـــة بــدراســـة مـــخــطـــطــات

اIشاريع الفندقيةs كما يأتي :

" .........................................(بدون تغيير حتى)

- الـــســيـــد مـــخـــتـــار ديـــدوشs ¬ـــثل الـــوزيـــر اIــكـــلف
sخلفا للسيد محمد بشير كشرود sرئيسا sبالسياحة

................................................................... -

................................................................... -

- الـــســيـــدة نـــبــيـــلـــة بــرايـكs ¬ــثـــلـــة الــوزيـــر اIـــكــلف
بـاألشـغـال الـعـمـومـيـةs خــلـفـا لـلـسـيـدة لـيـنـدة لـيـمـان زوجـة

sخمار

................................................................... -

- الـســيـد مــحـمــد سـفــيـان زبـيــرs مـديــر تـقــيـيم ودعم
اIـشــاريع الـسـيـاحــيـة بـالـوزارة اIــكـلـفـة بــالـسـيـاحــةs خـلـفـا

sللسيد عبد الرؤوف خالف

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

قـرار مؤرقـرار مؤرّخ في خ في 19 صـفـر عام  صـفـر عام 1435 اIـوافــق  اIـوافــق 22  ديسـمـبر  ديسـمـبر
سـنـة نـة s2013 يعs يعـدّل القــل القـــرار اIؤررار اIؤرّخ في خ في 22 ص صـفـر عـامفـر عـام
1432 اIــــوافق  اIــــوافق 27 يــــنــــايــــر ســــنـــة يــــنــــايــــر ســــنـــة 2011 واIــــتــــضــــم واIــــتــــضــــمّن

تــعـــيــX أعـــضــاء مــجـــلس إدارة الـــوكــالـــة الــوطـــنــيــةتــعـــيــX أعـــضــاء مــجـــلس إدارة الـــوكــالـــة الــوطـــنــيــة
لتنمية السياحة.لتنمية السياحة.

ــــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب قـرار مؤرّخ في 19  صـفـر عام 1435 اIـوافق
22 ديسـمبـر سنة s2013 يعـدّل القـرار اIؤرّخ في 22 صـفر

Xـتـضـمّن تـعـيIـوافق 27 يـنـايـر سـنـة 2011 واIعـام 1432 ا
أعـــضـــــاء مـــجــــلس إدارة الـــوكــــالــــة الــــوطـــنـــــيـــة لــــتـــنــــمــــيـــة

السياحـةs كما يأتي :

 .........................................(بدون تغيير حتى)

- الـــسّــيـــد مـــخـــتـــار ديـــدوشs ¬ـــثل الـــوزيـــر اIــكـــلّف
sخلفا للسّيد عبد الناصر وردي sرئيسا sبالسياحة

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

قــــــرار مـــــؤرقــــــرار مـــــؤرّخ في خ في 9 ربــــــيع الـــــثــــــاني عـــــام  ربــــــيع الـــــثــــــاني عـــــام 1435 اIـــــوافق  اIـــــوافق 9
فـبـرايـر سـنـة فـبـرايـر سـنـة s2014 يـتـضـمن تـعـيـX أعـضاء مـجـلسs يـتـضـمن تـعـيـX أعـضاء مـجـلس
الـــتــوجــيه لـــلــمــعــهـــد الــوطــني لـــلــفــنــدقـــة والــســيــاحــةالـــتــوجــيه لـــلــمــعــهـــد الــوطــني لـــلــفــنــدقـــة والــســيــاحــة

ببوسعادة.ببوسعادة.
ــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب  قــرار مــؤرّخ في 9 ربــيع الــثــانـي عـام 1435
اIــوافق 9 فـــبـــرايـــر ســـنـــة s2014 تـــعـــX الــســـيــدة والـــســادة
اآلتـيــة أســمــاؤهمs تـطــبــيــقـا ألحــكــام اIـادة 10 مـن اIــرسـوم
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الــتــنـفــيــذي رقم 12 - 210 اIـؤرّخ في 17 جــمــادى الــثــانــيـة
عـام 1433 اIـوافق 9 مـايـو سـنـة 2012 الـذي يـحـدد الـقـانون
sاألسـاسي النموذجي للـمعهد الوطـني للفندقـة والسياحة
أعــضـاء في مــجـلـس الـتــوجـيه لــلـمــعـهــد الـوطــني لـلــفـنــدقـة

والسياحة ببوسعادة :
sـكـلف بـالـسـيـاحـةIـثـلـة الـوزيــر ا¬ sوهــيـبـة مـومن -

sرئيسة
sثل وزير الدفاع الوطني¬ sأحمد مستوري -

- عـــــــمـــــــر أيت وعـــــــرابs ¬ـــــــثل وزيـــــــر الـــــــداخــــــلـــــــيــــــة
sواجلماعات احمللية

sاليةIثل وزير ا¬ sالسعيد حشادي -
sثل وزير التربية الوطنية¬ sحسونة دريس -

- عـيــسى بــوفــلـيحs ¬ــثل وزيــر الـتــكــوين والـتــعــلـيم
sXهنيIا

- لزهر قلـفنs ¬ثل وزير الصحة والسكان وإصالح
sستشفياتIا

sثل وزير النقل¬ sمحمد ياسف -
- نـــاصــــر عـــكـــاشs ¬ــــثل وزيـــر الـــعــــمل والـــتــــشـــغـــيل

sوالضمان االجتماعي
- براهيمي اخليّرs ¬ثل وزير الشباب والرياضة.

ــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــ

قـرار مؤرقـرار مؤرّخ في خ في 14 جـمـادى الثـانـيـة عام  جـمـادى الثـانـيـة عام 1435 اIـوافــق  اIـوافــق 14
أبــــريل ســــنـــة أبــــريل ســــنـــة s2014 يــــعــــدs يــــعــــدّل الـــقــــرار اIــــؤرل الـــقــــرار اIــــؤرّخ في خ في 20
صــــفـــــر عــــام صــــفـــــر عــــام 1433 اIـــــوافق  اIـــــوافق 14 يـــــنــــايـــــر ســـــنــــة  يـــــنــــايـــــر ســـــنــــة 2012
واIــــتــــضــــمواIــــتــــضــــمّن تــــعــــيــــX أعــــضــــاء مــــجــــلس الــــتــــوجــــيهن تــــعــــيــــX أعــــضــــاء مــــجــــلس الــــتــــوجــــيه

للمدرسة الوطنية العليا للسياحة.للمدرسة الوطنية العليا للسياحة.
ـــــــــــــــــــــــــ

�ـــوجب قـــرار مــؤرّخ في 14  جـــمـــادى الــثـــانـــيـــة عــام
1435 اIـوافق 14 أبــريل ســنـة s2014 يــعـدّل الــقــرار اIـؤرّخ

في 20 صــــفـــــر عــــام 1433 اIـــــوافق 14 يـــــنــــايـــــر ســـــنــــة 2012
واIــتــضــمّن تــعــيــX أعــضــاء مــجــلس الــتــوجــيه لــلــمــدرســة

الوطنية العليا للسياحةs كما يأتي :

" ........................................(بدون تغيير حتى)
- الـــسّــيـــدة وهــيـــبـــة مــومنs ¬ـــثــلـــة الـــوزيــر اIـــكــلّف

بالسياحةs رئيسةs خلفا للسّيدة صليحة ناصر باي.
..........................................(بدون تغيير حتى)
- الـــــسّــــيــــدة ســـــعــــيــــدة بــــودودةs ¬ـــــثــــلــــة مــــنـــــتــــخــــبــــة
للـمـستـخـدمX اIـدرّسـX في اIـدرسةs خـلـفا لـلـسّيـد نـبيل

بوخملالي".

قــرار مــؤرقــرار مــؤرّخ في خ في 5 شــعــبــان عــام  شــعــبــان عــام 1435 اIــوافــق  اIــوافــق 3  يــونــيــو  يــونــيــو
s2014 يــتـضــمs يــتـضــمّن تـعــيـX أعــضـاء مــجـلس إدارةن تـعــيـX أعــضـاء مــجـلس إدارة سـنـة سـنـة 

الديوان الوطني للسياحة.الديوان الوطني للسياحة.
ـــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب قرار مؤرّخ في 5  شعـبان عام 1435 اIوافق
3 يــونـــيــو ســـنــة s2014 تــعـــيّن الـــسّــيـــدات والـــسّــادة اآلتـــيــة
أسـمــاؤهـمs تـطــبــيــقــا ألحــكــام اIــادّتـX 8 و9  مـن اIــرســـوم
رقـم 88-214 اIـــــــــــــــؤرّخ فـي 20 ربــــــــــــــــيـع األوّل عــــــــــــــــام 1409
اIوافــق 31 أكتـوبر سنة 1988 واIتضـمّن إنشـاء الديوان
الـوطني لـلـسـياحـة وتـنـظيـمهs اIـعدل واIـتـممs أعـضاء في

مجلس إدارة الديوان الوطني للسياحة :

- نـــور الــــدين أحـــمــــد ســـيـــدs ¬ــــثل الـــوزيــــر اIـــكـــلّف
sرئيسـا sبالسياحة

sاليةIكلّف باIثل الوزير ا¬ sعلي عماري -

- حــيـزيــة ظـاهــرs ¬ـثــلـة الــوزيـر اIــكـلّف بــالـداخــلـيـة
sواجلماعات احمللية

sكلّف بالنقلIثل الوزير ا¬ sعبد الكر¢ رزال -

sكلّف بالثقافةIثل الوزير ا¬ sمراد بتروني -

sكلّف باالتصالIثل الوزير ا¬ sعمر نواصر -

- فـازيـة برشـيشs اIـديرة الـعـامة لـلـوكالـة الـوطنـية
sللصناعة التقليدية

- صـالح أمـقـرانs مـدير الـديـوان الـوطنـي للـحـظـيرة
sالثقافية للتاسيلي ن أزجر

- أحــمـد عـواليs مــديـر الـديـوان الــوطـني لـلــحـظـيـرة
sالثقافية لألهقـار

sتاحف الوطنيةIثلة ا¬ sعائشة عمامرة -

- ســـــعـــــدان قـــــــادريs ¬ـــــثـل الـــــغــــــرفــــــة اجلــــــزائـــــريــــة
sللتجــارة والصنـاعـة

- خــيــر الــدين عــقــبيs ¬ــثل الــفــيــدرالــيــة الــوطــنــيــة
sللفندقـة

- جنـــاح بــــوجـــلـــوةs ¬ـــثـــلـــة الـــفــــيـــدرالـــيـــة الـــوطـــنـــيـــة
لوكاالت السياحة واألسفار.

تــلـغـى أحــكــام الـقــرار اIــؤرّخ في 22 صــفــر عـام 1432
اIــوافق 27 يــنــايــر ســنـة 2011 واIـتــضــمّن تــعـيــX أعــضـاء

مجلس إدارة الديوان الوطني للسياحة.



وزارة الصيد البحري وزارة الصيد البحري واKوارد الصيديةواKوارد الصيدية

قـرار مـؤرخ في قـرار مـؤرخ في 5 رجب عـام  رجب عـام 1434 اIـوافق  اIـوافق 15 مـايــو سـنـة مـايــو سـنـة
s2013 يحدs يحدّد القـائمة االسمية ألعضاء مجلس إدارةد القـائمة االسمية ألعضاء مجلس إدارة

اIـــركــز الــوطـــني لــلـــبــحث والـــتــنــمـــيــة في الـــصــيــداIـــركــز الــوطـــني لــلـــبــحث والـــتــنــمـــيــة في الـــصــيــد
البحري وتربية اIائيات.البحري وتربية اIائيات.

ـــــــــــــــــــــــــــ

�ـــوجب قـــرار مـــؤرّخ في 5 رجب عــام 1434 اIــوافق
15 مـــايـــو ســـنـــة s2013 حتـــدّد الـــقـــائـــمـــة االســـمـــيـــة ألعـــضــاء

مـــجـــلس إدارة اIـــركـــز الــوطـــني لـــلـــبـــحث والـــتـــنـــمــيـــة في
الصيد البحري وتربية اIائياتs تطبيقا ألحكام اIادّة 13
مـن اIــــرســــوم الــــتّــــنــــفــــيــــذيّ رقم 11-396 اIــــؤرّخ في 28 ذي
احلـجّة عام 1432 اIـوافق 24 نـوفـمبـر سـنة 2011 الـذي يحدّد
الــقـانــون األسـاسي الــنـمــوذجي لـلــمـؤســسـة الــعـمــومـيـة ذات
الـــطــــابع الـــعـــلــــمي والـــتـــكــــنـــولـــوجي واIـــادّة 6 من اIـــرســـوم
الــتّـــنـــفــيـــذيّ رقم 08-128 اIــؤرّخ في 24 ربـــيع الـــثـــاني عــام
1429 اIوافق 30 أبـريل سنة 2008 واIتـضمّن حتويل اIركز

الـوطـني لـلـدراسـات والـوثـائق في مـيـدان الـصـيـد الـبـحـري
وتـربـيــة اIـائـيـات إلى مـركـز وطـني لـلـبـحث والـتـنـمـيـة في

الصيد البحري وتربية اIائياتs كما يأتي :

- الــســيــدة نــاديـــة بــوحــفصs ¬ــثــلـــة الــوزيــر اIــكــلّف
sرئيسة sوارد الصيديةIبالصيد البحري وا

- الـــســــيـــد بـــويــــاحي مـــقــــرانيs ¬ـــثـل وزيـــر الـــدفـــاع
sعضـوا sالوطني

- الــســـيــد عـــبـــد الــغـــني بن حـــبـــيــلسs ¬ـــثل الـــوزيــر
sعضوا sاليةIكلّف باIا

- الـسـيـد علـي عبـدةs ¬ـثل الـوزيـر اIـكـلّف بـالـفالحة
sعضوا sوالتنمية الريفية

- الــســيــد هـــجــرسي فــاضــليs ¬ـــثل الــوزيــر اIــكــلّف
sعضوا sائيةIوارد اIبا

- الــســـيــدة ســمـــيــرة نـــاتشs ¬ــثــلـــة الــوزيـــر اIــكــلّف
sعضوة sدينةIبالتهيئة العمرانية والبيئة وا

- السـيـدة أسمـاء حـياة نـاجيs ¬ـثلـة الـوزير اIـكلّف
sعضوة sبالسياحة والصناعة التقليدية

- الـــــســــيـــــد كـــــمـــــال زوانs ¬ــــثــل الــــــوزيـــــر اIـــــكـــــلّف
sعضـوا sبالنقــل

- الــسـيـد أحـسـن بـوشـيـشــةs ¬ـثل الـهــيـئـة الــوطـنـيـة
sعضوا sديرة الدائمة للبحث العلميIا

- الـســيـد زيـتــوني بـوتــيـبـةs رئــيس اجملـلس الــعـلـمي
لـلـمـركـز الـوطـني لـلـبـحث والتـنـمـيـة في الـصـيـد الـبـحري

sعضوا sائياتIوتربية ا

- الـــــــســــــيـــــــد مــــــوسـى مـــــــنــــــادs ¬ـــــــثل مـــــــنـــــــتــــــخـب عن
اIستخدمX البـاحثX للمركز الوطني للبحث والتنمية

sعضوا sائياتIفي الصيد البحري وتربية ا

- الــــســـــيــــد ســــمــــيــــر بــــاشــــوشs ¬ــــثل مـــــنــــتــــخب عن
اIستخدمX البـاحثX للمركز الوطني للبحث والتنمية

sعضوا sائياتIفي الصيد البحري وتربية ا

- اآلنـــســـة نـــعـــيـــمـــة قـــبـــايـــليs ¬ـــثـــلـــة مـــنــتـــخـــبـــة عن
اIـســتـخــدمـX في دعم الــبـحث لــلـمــركـز الـوطــني لـلــبـحث
sعضوة sائياتIوالتنمية في الصيد البحري وتربية ا

- الـسـيــد صـالح بــوجـلـيــدةs ¬ـثل الــغـرفـة اجلــزائـريـة
للصيد البحري وتربية اIائياتs عضوا.

يـحضـر مديـر اIركـز الوطنـي للـبحث والـتنمـية في
الــصــيـد الــبــحــري وتــربــيــة اIــائــيــات اجــتــمــاعـات مــجــلس

اإلدارةs بصفته عضوا.

تــلـغـى أحــكــام الـقــرار اIــؤرّخ في 13 ذي الــقــعــدة عــام
1429 اIـوافق 11 نـوفـمـبـر سـنة 2008 الـذي يـحـدّد الـقـائـمة

االسـمــيــة ألعـضــاء مــجـلـس إدارة اIـركــز الــوطـني لــلــبـحث
والتنمية في الصيد البحري وتربية اIائياتs اIعدّل.

32
14 شوال عام  شوال عام 1435 هـ هـ
10 غشت سنة  غشت سنة 2014 م م
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