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84    œœœœbbbbFFFF����««««    ØØØØ    WWWWÒÒÒÒ¹¹¹¹ddddzzzz««««eeee−−−−����««««    WWWWÒÒÒÒ¹¹¹¹————uuuuNNNNLLLL−−−−KKKK����    WWWWÒÒÒÒOOOOLLLLÝÝÝÝÒÒÒÒdddd����««««    …………bbbb¹¹¹¹dddd−−−−����«««« 8
‡‡‡‡¼¼¼¼    1424    ÂÂÂÂUUUUŽŽŽŽ    …………bbbbFFFFIIII����««««    ËËËË––––    7
ÂÂÂÂ    2003    WWWWMMMMÝÝÝÝ    dddd³³³³LLLL����¹¹¹¹œœœœ    31

ÂÂÂÂUUUUŽŽŽŽ    …………bbbbFFFFIIII����««««    ÍÍÍÍ–––– 6    wwwwLLLL    ŒŒŒŒÒÒÒÒ————RRRR....     504 - 03    rrrr____————    Ò ÒÒÒÍÍÍÍccccOOOOHHHHMMMMðððð    ÂÂÂÂuuuuÝÝÝÝdddd....

rrrrÒÒÒÒLLLL²²²²¹¹¹¹ËËËË    ‰‰‰‰ÒÒÒÒbbbbFFFF¹¹¹¹    ¨̈̈̈2003 WWWWMMMMÝÝÝÝ    dddd³³³³LLLL����¹¹¹¹œœœœ  30 ooooLLLL««««uuuuLLLL����««««    1424 

WWWW????MMMMÝÝÝÝ    qqqq????¹¹¹¹ddddÐÐÐÐ√√√√    13    wwww????LLLL    ŒŒŒŒÒÒÒÒ————RRRR????????????????????LLLL����««««    71≠≠≠≠85    rrrr????____————    ÂÂÂÂuuuu????????????????????ÝÝÝÝdddd????????????????????LLLL����««««

YYYY××××????????????³³³³KKKK����    wwwwMMMM????ÞÞÞÞuuuu����««««    eeee????????BBBBdddd????????????LLLL����««««    ¡¡¡¡UUUU????????????AAAA½½½½≈≈≈≈    ssss‡‡‡‡Ò ÒÒÒLLLL????????????CCCC????????²²²²????????????LLLL����««««ËËËË1985

ÆÆÆÆ‰‰‰‰““““ôôôôeeee‡‡‡‡����««««    WWWW....ËËËËUUUUIIII....    WWWW‡‡‡‡ÝÝÝÝbbbbMMMM¼¼¼¼    wwwwLLLL    oooo‡‡‡‡‡‡‡‡Ò ÒÒÒ³³³³DDDDLLLL����««««

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

¨W.uJ×�« fOz— ÒÊ≈

¨Ê«dLF�«Ë sJÒ��« d¹“Ë d¹dIð vKŽ ¡UMÐ ≠

4≠85 ÊUðÒœU?????L�« U?????L????ÒO????Ý ô ¨—u?????²????ÝÒb�« v?KŽ ¡U?MÐË ≠

¨tM. ©2 …dIH�«® 125Ë

22 wL ŒÒ—R?L�« 71≠85 r_— Âu??Ýd?L�« vC??²?I??LÐË ≠

sÒLC²L�«Ë 1985 WMÝ q¹dÐ√ 13 oL«uL�« 1405 ÂUŽ Vł—

W?????Ýb?M¼ w?L oÒ³?DL?�« Y×??????³K?� wM?Þu�« e?????Bd??????L�« ¡U?????A?½≈

¨rÒL²L�«Ë ‰ÒbFL�« ¨‰“ôe�« W.ËUI.

208≠03 r?_— ÒwÝU?zÒd?�« Âu??????Ýd???????L�« v?C??????²???????I??????L?ÐË ≠

WMÝ u¹U. 5 oL«uL�« 1424 ÂUŽ ‰ÒË_« lOÐ— 3 wL ŒÒ—RL�«

¨W.uJ×�« fOz— sOOFð sÒLC²L�«Ë 2003

215≠03 r?_— ÒwÝU?zÒd?�« Âu??????Ýd???????L�« v?C??????²???????I??????L?ÐË ≠

WMÝ u¹U. 9 oL«uL�« 1424 ÂUŽ ‰ÒË_« lOÐ— 7 wL ŒÒ—RL�«

¨‰ÒbFL�« ¨W.uJ×�« ¡UCŽ√ sOOFð sÒLC²L�«Ë 2003

256≠99 r_— ÒÍc?????O????HM?Ò²�« Âu?????Ýd????L�« v?C????²????I?????LÐË ≠

WMÝ d³LLu½ 16 oL«uL�« 1420 ÂUŽ ÊU³Fý 8 wL ŒÒ—RL�«

W‡ÒO?.u‡L?F�« W?�?ÝR?L�« ¡U‡A½≈  U‡O?H?O?B œÒb?×‡Ô¹ Íc‡Ò�« 1999

U???????????N???????????L???????????O?E?M?ðË w?łu??‡?�u?‡?M?J?²?�«Ë w?L?K?F??�« l?‡?ÐU?‡?D?�«  «–

¨t‡M. 42 …ÒœUL�« U‡LÒOÝ ô ¨‰ÒbFL�« ¨U‡¼d‡OÝË

258≠99 r_— ÒÍc?????O????HM?Ò²�« Âu?????Ýd????L�« v?C????²????I?????LÐË ≠

WMÝ d³LLu½ 16 oL«uL�« 1420 ÂUŽ ÊU³Fý 8 wL ŒÒ—RL�«

W??ÒO�U?L�« W??³??_«d?L�« W??Ý—U?L??.  U‡O??H?O??B œÒb?×?‡Ô¹ Íc‡Ò�« 1999

wLK?F�« lÐUD�«  «– W??ÒO??.u??L??F�« W??�??ÒÝR?L?�« vKŽ W¹b??F??³�«

lÐUD?�«  «– W?ÒO??.u??L?F?�« W?�??ÒÝR??L�«Ë wMN??L�«Ë wLU??I??¦�«Ë

¨Èdš_« Y×³�«  U¾O¼Ë włu�uMJ²�«Ë wLKF�«

W?‡??O????????????ŽU??‡?D?I?�« W??‡?‡?M??−?ÒK?�« Í√— v?K??‡?Ž Ÿö?Þô« b?‡??F?ÐË ≠

w?łu?‡?�u‡?M?J?²?�« d?‡¹u?‡?D?²?�«Ë w?LK?‡?F?�« Y?×????????³?‡?K?� W?‡L?z«Òb?‡?�«

¨Ê«d‡‡LF�«Ë s‡J‡Ò��« …—«“u‡‡�

∫∫∫∫    wwwwððððQQQQ¹¹¹¹    UUUU....    rrrrÝÝÝÝdddd¹¹¹¹

ÒÍc???O???HMÒ²?�« Âu??Ýd???L�« ÂU?JŠ_ U???I???³Þ ∫∫∫∫    vvvv����ËËËË____««««    …………ÒÒÒÒœœœœUUUU????????LLLL����««««

16 oL«u?L�« 1420 ÂU?Ž ÊU?³?F?ý 8 wL ŒÒ—R?L�« 256≠99 r_—

Âu?ÝdL�« «c¼ ‰Òb?F¹ ¨Áö?Ž√ —uBc?L�«Ë 1999 WMÝ d?³L?Lu½

Vł— 22 wL ŒÒ—R?L�« 71≠85 r_— Âu??Ýd?L�« ÂUJŠ√ rÒL??²¹Ë

ÆÁöŽ√ —uBcL�«Ë 1985 WMÝ q¹dÐ√ 13 oL«uL�« 1405 ÂUŽ

s. l?¹—U??A???L�« ËË– Êu?�UD³?�« b??O???H???²???�¹    ∫∫∫∫    7    …………ÒÒÒÒœœœœUUUU????????LLLL����««««

tÐ ‰u?LF?L�« l¹d?A?²�« wL UN?OKŽ ’u?BML�«  «“U?O²?.ô«

ÆUNÐ ‰uLFL�«  «¡«dłù« —UÞ≈ wL WŠuMLL�«Ë

∫ s. …œUH²Ýô« UC¹√ rNMJL¹Ë

‰«u????._« Èu????²????�?????. WKL?J²?� …Q????LUJ?. d????O????ž ÷Ëd????_ ≠

÷Ëd???_ s. …œU???H???²???Ýô« wL rN?�u??³???I?� WÐuKD?L�« W???�U???��«

¨W�UD³�« sŽ sO.Q²K� wMÞu�« ‚ËbMB�« UN×ML¹ WOJMÐ

÷Ëd??IK� W??³??�M?�UÐ …bzU??H�« V�?½ wL iO??H??�??²�« ≠

W???O??F?¹d??A???²�« ÂU?JŠú� U???I??³?Þ U??N???OK?Ž qÒB???×??²???L�« W???OJM?³�«

¨UNÐ ‰uLFL�«

vKŽ W???³ðd??²??L�« WK?L??²??×??L�« n¹—U???B??L�UÐ qH?J²�« ≠

U??????NÐ V?�UD?¹ w²?�« Ë√ …e?????−?M?L�«  «d??????³?????�?�«Ë  U?????Ý«—b?�«

—U?Þ≈ w??L W?�U?D?³??�« s?Ž s?O?????????????.Q????????????²?K??� w?M?Þu?�« ‚Ëb??M?B?�«

Æl¹—UAL�« ÍË– sO�UD³�« …bŽU�.

s. l?¹—U??A???L�« ËË– Êu?�UD³?�« b??O???H???²???�¹    ∫∫∫∫    8    …………ÒÒÒÒœœœœUUUU????????LLLL����««««

sO??.Q?²K� wM?Þu�« ‚ËbMB�« s. …b??ŽU?�??L�«Ë …—U?A??²?Ýô«

ÆUN².U_≈Ë rNF¹—UA. fOÝQð qł√ s. W�UD³�« sŽ

 «“U??????????O???????????²??????????.« W?�Ëb?�« `?M?L?ð Ê√ s?J?L?¹    ∫∫∫∫    9    …………ÒÒÒÒœœœœUUUU????????????????????????????????????????LLLL????����««««

W?�Ëb?�« „ö????????._ W????????F?ÐU?ð ÷«—√ s?Ž …b????????O?????????H????????. ◊Ëd????????A?ÐË

Æl¹—UAL�« ËË– Êu�UD³�« U¼e−M¹ w²�«  «—UL¦²Ýö�

s. b??O?H?²??�ð w²�«  «—U??L?¦?²??Ýô« ÊuJð    ∫∫∫∫    10    …………ÒÒÒÒœœœœUUUU????LLLL����««««

tÐ ‰u?LF?L�« l¹d?A?²�« wL UN?OKŽ ’u?BML�«  «“U?O²?.ô«

Ác¼ s?. …œU????H???²????Ýô« …d????²????L ‰ö????š Âu????Ýd???L?�« «c¼ ÂU?JŠ√Ë

sO.Q²K� wMÞu?�« ‚ËbMB�« s. WFÐU². Òq×.  «“U?O².ô«

ÆW�UD³�« sŽ

…U?Ž«d??. Âb?Ž ÍœR¹ ¨…d¼U?I�« …u??I�« W�U?Š ¡UM¦??²?ÝUÐË

Íc�« ◊Ëd??A?�« d??²??Lœ wL U???N??OKŽ ’u???BML�«  U???.«e??²�ô«

w?M?Þu?�« ‚ËbM?B?�U?Ð l?¹—U????????A????????L?�« ÍË– s?O?�U?D?³�« j?Ðd?¹

W�?ÝRL�«Ë√ pM³�« …—U?A²Ý« b?FÐË ¨W�UD³�« sŽ sO?.Q²K�

w?KJ?�« Ë√ wze??????−?�« V×??????�?�« v�≈ ¨s?O??????OM?F??????L�« W??????O?�U?????L?�«

ÂUJ?Š_« oO???³D²?Ð ‰ö??šù« ÊËœ ¨W???Šu?ML???L�«  «“U???O???²???.ö�

ÆUNÐ ‰uLFL�« Èdš_« WOLOEM²�«Ë WO½u½UI�«

¨W????łU?????×�« b?MŽ ¨W?????I????Šô ’u?????B½ œÒb?????×ð    ∫∫∫∫    11    …………ÒÒÒÒœœœœUUUU????????????????????LLLL����««««

ÆÂuÝdL�« «c¼ ÂUJŠ√ oO³Dð  UOHOB

…b?¹d?????−?�« wL Âu??????Ýd??????L?�« «c¼ d?‡‡?AM?¹     ∫∫∫∫    12    …………ÒÒÒÒœœœœUUUU????????????????????LLLL????����««««

W?‡ÒO?Þ«d?????I?????L?¹Òb�« W?‡Ò¹d?z«e?????−�« W?‡Ò¹—u??????N?????L?????−?K� W?‡ÒO?????L?????ÝÒd?�«

Æ W‡ÒO³FÒA�«

oL«u?L�« 1424  ÂU?Ž …bF?I�« Í– 6 wL dz«e?−�UÐ —Òd?Š

Æ2003 WMÝ d³L�¹œ 30

WWWWIIIIOOOOKKKKHHHHððððuuuuÐÐÐÐ    eeee¹¹¹¹eeeeFFFF����««««    bbbb³³³³ŽŽŽŽ
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84    œœœœbbbbFFFF����««««    ØØØØ    WWWWÒÒÒÒ¹¹¹¹ddddzzzz««««eeee−−−−����««««    WWWWÒÒÒÒ¹¹¹¹————uuuuNNNNLLLL−−−−KKKK����    WWWWÒÒÒÒOOOOLLLLÝÝÝÝÒÒÒÒdddd����««««    …………bbbb¹¹¹¹dddd−−−−����««««9 ‡‡‡‡¼¼¼¼    1424    ÂÂÂÂUUUUŽŽŽŽ    …………bbbbFFFFIIII����««««    ËËËË––––    7
ÂÂÂÂ    2003    WWWWMMMMÝÝÝÝ    dddd³³³³LLLL����¹¹¹¹œœœœ    31

¨t� sO²FÐU²�« Y×³�« wðbŠË ©2® «d¹b. ≠

¨eBdLK� wLKF�« fK−L�« fOz— ≠

¨eBdL�« w¦ŠUÐ u.b�²�. ULN³�²M¹ ©2® Êö¦L. ≠

Y×?³�« rŽœ u?.b?�?²?�?. t?³?�?²M¹ ©1® b?Š«Ë q¦L?. ≠

¨eBdL�« wL

ÊuJ?¹ ¨W???ÒO????�u�« W?DK�?�« U???N?MO????Fð ©1® W????O????B???�????ý ≠

ÆtÞUA½Ë eBdL�« Y×Ð w½«bOLÐ W_öŽ «– UNÞUA½

…—«œù« fK?−????. ¡U????C???Ž_ W????O????L????Ýô« W????LzU????I?�« œÒb????×Ôð

©4® l?Ð—√ …b??????????L?� Ê«d??????????L???????????F?�«Ë s?J?Ò�?�« d?¹“Ë s?. —«d??????????I?Ð

Æ¢ «uMÝ

71≠85 r_— Âu??Ýd???L�« ÂUJŠ√ s?L??{ Ã—bð ∫∫∫∫    5    …………ÒÒÒÒœœœœUUUU????????LLLL����««««

WM?Ý q¹dÐ√ 13 oL«u????L�« 1405 ÂU????Ž Vł— 22 wL ŒÒ—R????L�«

∫ wðQ¹ ULB —Òd×ð —ÒdJ. 4 …ÒœU. ¨ÁöŽ√ —uBcL�«Ë 1985

w?L??K?‡??F?�« f?K??‡?−??????????????L?�« ÊÒu??‡?J??²?¹ ∫ —Òd?J?. 4 …ÒœU??????????????L?�«¢

U‡‡I??³Þ ÊË—U‡‡²??�¹ «u‡‡?C?Ž ©16® d‡A??Ž W‡²??Ý s‡. e‡Bd?‡LK�

ŒÒ—R?L�« 256≠99 r_— ÒÍc?O?HMÒ²�« Âu?Ýd?L�« s‡. 20 …ÒœU‡‡LK�

1999 WMÝ d??³?L??Lu½ 16 oL«u??L�« 1420 ÂU‡Ž ÊU??³?F??ý 8 wL

ÆÁöŽ√ —uBcL�«Ë

wLK?F�« fK−???L�« ¡U??C???Ž_ W??O??L??Ýô« W???LzU??I�« œÒb???×Ôð

©4® l?Ð—√ …Òb??????????L?� Ê«d??????????L???????????F?�«Ë s?J?Ò�?�« d?¹“Ë s?. —«d??????????I?Ð

Æ¢ «uMÝ

r_— Âu??Ýd???L�« s. 5 …ÒœU??L�« ÂU?JŠ√ ‰Òb??Fð ∫∫∫∫    6    …………ÒÒÒÒœœœœUUUU????????LLLL����««««

q¹dÐ√ 13 oL«u?L�« 1405 ÂU?Ž Vł— 22 wL ŒÒ—R?L�« 71≠85

∫ wðQ¹ ULB ¨ÁöŽ√ —uBcL�«Ë 1985 WMÝ

d?¹“Ë W?¹U????????�Ë X?×ð e????????Bd?????????L�« l?{u?¹ ∫ 5 …ÒœU???????L?�«¢

Æ¢dz«e−�« WM¹b. wL ÁÒdI. ÊuJ¹Ë Ê«dLF�«Ë sJÒ��«

«c?????N� W?????H�U?????�?????L�« ÂU?‡J?Š_« lO?????L?????ł vG?KÔð ∫∫∫∫    7    …………ÒÒÒÒœœœœUUUU????????????????????LLLL����««««

71≠85 r?_— Âu??????Ýd???????L?�« w?L …œ—«Ë w¼ U???????L???????B Âu???????Ýd??????L?�«

WM?Ý q¹dÐ√ 13 oL«u????L�« 1405 ÂU‡?Ž Vł— 22 wL ŒÒ—R????L�«

ÆÁöŽ√ —uBcL�«Ë 1985

15 s. ¡«b²Ð« ÂuÝd?L�« «c¼ ÂUJŠ√ Íd�ð ∫∫∫∫    8    …………ÒÒÒÒœœœœUUUULLLL����««««

Æ2003 WMÝ d³LLu½

…b?¹d????????−?�« w?L Âu????????Ýd????????L?�« «c?¼ d????????A?M?¹ ∫∫∫∫    9    …………ÒÒÒÒœœœœUUUU????????????????????????????LLLL????����««««

ÆWÒO³FÒA�« WÒOÞ«dIL¹Òb�« WÒ¹dz«e−�« WÒ¹—uNL−K� WÒOLÝd�«

oL«u?L�« 1424  ÂU?Ž …bF?I�« Í– 6 wL dz«e?−�UÐ —Òd?Š

Æ2003 WMÝ d³L�¹œ 30

vvvvOOOO××××¹¹¹¹ËËËË√√√√    bbbbLLLLŠŠŠŠ√√√√

s?. v�Ë_« …ÒœU??????L?�« ÂUJ?Š√ rÒL??????²?ðË ‰Òb?????F?ð ∫∫∫∫    2    …………ÒÒÒÒœœœœUUUU????????????????????LLLL????����««««

1405 ÂU?????Ž V?ł— 22 w?L ŒÒ—R??????L?�« 71≠85 r?_— Âu??????Ýd?????L?�«

∫wðQ¹ ULB ¨ÁöŽ√ —uBcL�«Ë 1985 WMÝ q¹dÐ√ 13 oL«uL�«

lÐUÞ  «– W?ÒO?.u?L??Ž W?�?ÒÝR?. Q?AMð ∫ v�Ë_« …ÒœU?L�«¢

e??Bd??L�«¢ vÒL??�?ð wŽUD_ ’U??B??²??š«Ë w?łu�uMJðË w?LKŽ

¨¢‰“ôe‡�« W‡.ËU?‡I?. W?ÝbM¼ wL oÒ³DL�« Y×?³?K� wMÞu�«

ŒÒ—R?L�« 256≠99 r_— ÒÍc?O?HMÒ²�« Âu?Ýd?L�« ÂU‡JŠ_ lC?�ð

1999 WMÝ d??³?L??Lu½ 16 oL«u??L�« 1420 ÂU‡Ž ÊU??³?F??ý 8 wL

VK� wL vŽbðË ¨Âu?ÝdL�« «c¼ ÂUJŠ_Ë ÁöŽ√ —u?BcL�«Ë

¢Æ ¢eBdL�«¢ hM�«

ÂuÝdL�« s. 3 …ÒœUL�« ÂUJŠ√ rÒL²ðË ‰ÒbFð ∫∫∫∫    3    …………ÒÒÒÒœœœœUUUULLLL����««««

13 oL«u?????L�« 1405 ÂU?????Ž Vł— 22 wL ŒÒ—R?????L�« 71≠85 r_—

∫ wðQ¹ ULB ¨ÁöŽ√ —uBcL�«Ë 1985 WMÝ q¹dÐ√

wL U?N?OKŽ ’u?BML�« ÒÂU?N?L�« vKŽ …œU¹“ ∫ 3 …ÒœU?L�«¢

ŒÒ—R????L�« 256≠99 r_— ÒÍc???O???HM?Ò²�« Âu???Ýd??L?�« s. 5 …ÒœU????L�«

1999 WMÝ d??³?L??Lu½ 16 oL«u??L�« 1420 ÂU‡Ž ÊU??³?F??ý 8 wL

Z.«d³?�« “U−½≈Ë œ«bŽS?Ð eBdL�« n?ÒKJÔ¹ ¨ ÁöŽ√  —u?BcL�«Ë

WFÐU?²�« WO?łu�uMJ²�« WO?LM²�«Ë wLKF�« Y×³K� W?ÒOMÞu�«

‰“ôe�« W.ËU?I. W?ÝbM¼ wL UL?OÒÝ ô ¨t?�UB?²š« Ê«b?OL�

Æ¢Ê«dLF�«Ë sJÒ��«Ë W¾ON²�«Ë włu�uO−�«dD��«Ë

ÂuÝdL�« s. 4 …ÒœUL�« ÂUJŠ√ rÒL²ðË ‰ÒbFð ∫∫∫∫    4    …………ÒÒÒÒœœœœUUUULLLL����««««

13 oL«u?????L�« 1405 ÂU?????Ž Vł— 22 wL ŒÒ—R?????L�« 71≠85 r_—

∫ wðQ¹ ULB ¨ÁöŽ√ —uBcL�«Ë 1985 WMÝ q¹dÐ√

s?. e????????Bd????????L�« …—«œ≈ f?K?−????????. q?ÒJA????????²?¹ ∫ 4 …ÒœU???????L?�«¢

∫ ÁU½œ√ sOMÒOFL�« sOK¦LL�«

¨U�Oz— ¨WÒO�u�« WDK��« sŽ q¦L. ≠

¨wMÞu�« ŸULÒb�« d¹“Ë sŽ q¦L. ≠

¨WOÒK×L�«  UŽUL−�«Ë WÒOKš«b�« d¹“Ë sŽ q¦L. ≠

¨WÒO�UL�« d¹“Ë sŽ q¦L. ≠

¨wLKF�« Y×³�UÐ nÒKJL�« d¹“u�« sŽ q¦L. ≠

¨WÒOzUL�« œ—«uL�UÐ nÒKJL�« d¹“u�« sŽ q¦L. ≠

¨WÒO.uLF�« ‰UGý_UÐ nÒKJL�« d¹“u�« sŽ q¦L. ≠

¨qIÒM�UÐ nÒKJL�« d¹“u�« sŽ q¦L. ≠

W??O½«d??L?F?�« W?¾??O??N??²�UÐ nÒKJ?L�« d¹“u�« sŽ q¦??L??. ≠

¨W¾O³�«Ë

Y×??³K?� rz«b�« d¹b??L�« ≠ W??ÒOM?Þu�« W??¾??O??N�« q¦??L??. ≠

¨wLKF�«

¨eBdL�« d¹b. ≠
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24 شو شوّال عام ال عام 1431 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 2257
3 أكتوبر سنة  أكتوبر سنة 2010 م م

- �ــــقـــــتــــضـى اHــــرســـــوم رقم 85 - 71 اHـــــؤرّخ في 22
رجب عـام 1405 اHـوافق 13 أبــريل ســنـة 1985 واHــتــضـمّن
إنشاء اHركز الـوطني للبحث اHطـبق في هندسة مقاومة

pتمّمHعدّل واHا pالزالزل

- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرّئـــــاسـيّ رقم 10 - 149
اHـؤرّخ في 14 جـمـادى الـثـانـيـة عام 1431 اHـوافق 28 مـايو

pأعضاء احلكومة Wتضمّن تعيHسنة 2010 وا

- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتّــــنــــفـــيــــذيّ رقم 99 - 256
اHـؤرّخ في 8 شـعــبـان عـام 1420 اHـوافق 16 نـوفـمـبـر سـنـة
1999 الذي يحـدّد كيـفيات إنـشاء اHـؤسّسة الـعمـوميّة ذات

الطابع العلمي والتكنولوجي وتنظيمها وسيرهاp اHعدّل
pادّة 9 منهHال سيّما ا pتمّمHوا

- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتّــــنــــفـــيــــذيّ رقم 03 - 190
اHــــؤرّخ في 26 صــــفــــر عـــام 1424 اHــــوافق 28 أبــــريل ســــنـــة
2003 الــــذي يـــحــــدّد صالحــــيــــات اHـــديــــر الــــعـــامّ لــــلــــوظـــيــــفـــة

pالعموميّة

- و�ــقـتـضـى اHـرسـوم الــرّئـاسيّ اHـؤرّخ في 7 ربـيع
الـثاني عام 1423 اHوافق 18 يونـيو سـنة 2002 واHـتضمّن

pالعامّ للحكومة Wاألم Wتعي

يقريقرّرون مـا يأتي :رون مـا يأتي :

اHـاداHـادّة األولى :ة األولى : تطـبـيـقـا ألحـكـــام اHادّة 9 من اHـرسوم
الــتّـنــفــيـذيّ رقم 99 - 256 اHـؤرّخ في 8 شـعــبــان عـام 1420
اHـوافق 16 نـوفـمـبـر سـنة p1999 اHـعـدّل واHـتـمّمp واHـذكور
أعـالهp يـهــدف هــذا الــقــرار إلى حتــديــد الــتــنــظـيـم الـداخــلي
لــلــمــركــز الــوطــني لــلــبــحث اHــطــبق في هــنــدســة مــقــاومـة

الزالزلp اHدعو في صلب النص "اHركز".

اHــاداHــادّة ة 2 :  : يـــنــظّم اHـــركـــز في دوائـــر إداريــة وتـــقــنـــيــة
وأقسـام بحث.

تتكون الدوائر اإلدارية والتقنية من :

pاليّةHدائرة اإلدارة وا -

- الدائرة التقنية.

اHاداHادّة ة 3 :  : تكلّف دائرة اإلدارة واHاليّة �ا يأتي :

- إعـــداد ووضع حــــيّـــز الــــتّـــنــــفـــيـــذ اخملــــطط الــــســـنـــوي
pوارد البشريةHلتسيير ا

pركزHستخدمي اH هنيHسار اHضمان متابعة ا -

وزارة السكن وزارة السكن والعمرانوالعمران
قــــــرار  وزاري مــــــشـــــتــــــرك مــــــؤرقــــــرار  وزاري مــــــشـــــتــــــرك مــــــؤرّخ في خ في 4 رجب عـــــــام  رجب عـــــــام 1431
اHـوافق اHـوافق 17  يـونـيـو سـنــة   يـونـيـو سـنــة p2010 يـتضـمp يـتضـمّـن الـتنـظـيمـن الـتنـظـيم
الــداخـــلي لـــلــمـــركــز الـــوطـــني لــلـــبـــحث اHــطـــبق فيالــداخـــلي لـــلــمـــركــز الـــوطـــني لــلـــبـــحث اHــطـــبق في

هندسة مقاومة الزالزل.هندسة مقاومة الزالزل.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

pالعامّ للحكومة Wإن األم
pاليّةHووزير ا

pووزير التعليم العالي والبحث العلمي
pووزير السّكن والعمران
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اHــاداHــادّة ة 6 :  : تــتـــشــكّــل الــدائـــرة الــتـــقــنـــيــة من اHـــصـــالح
اآلتيـة :

pمصلحة اإلعالم اآللي -

- مــصـــلـــحـــة الــتـــكـــوين والـــتـــوثــيـق وتــثـــمـــW نــتـــائح
pالبحث

- مصلحة سير وصيانة التجهيزات العلمية.

اHاداHادّة ة 7 :  : تتكوّن أقسام البحث من :

p"قسم البحث "االحتمال الزلزالي -

p"قسم البحث "التمنطق الزلزالي -

p"قسم البحث "هندسة مقاومة الزالزل -

- قـــسم الـــبـــحث "الـــتـــقـــلـــيـص من اخلـــطـــر الـــزلـــزالي
والتنظـيم التقني".

اHـاداHـادّة ة 8 :  : يـكـلّف قــسم الـبــحث "االحـتـمــال الـزلـزالي"
بالقيام بأشغال البحث والدراسات حول :

pالسيسمولوجية الهندسية -

pالسيسموتكتونية -

pالنيوتكتونية وجيولوجية الدهر الرابع -

pالزلزالية القد�ة -

- الــســـيـــســـمـــولـــوجـــيــة الـــعـــدديـــة والـــنـــمـــوذجــيـــة في
االحتمال الزلزالي.

اHـاداHـادّة ة 9 :  : يـكـلّف قـسم الـبـحث "الـتـمـنـطق الـزلـزالي"
بالقيام بأشغال البحث والدراسات حول :

pاجليوفيزيائية -

pديناميكية التربة -

pواقعHآثار ا -

- ديناميكية نظم التربة - الهياكل.

اHـاداHـادّة ة 10 :  : يـكـلّف قـسم الــبـحث في هـنـدســة مـقـاومـة
الزالزل بالقيام بأشغـال البحث والدراسات حول :

- قـــــابــــــلـــــيـــــة االنــــــثالم والــــــتـــــصـــــرف االســــــتـــــاتــــــيـــــكي
pوالديناميكي لهياكل العمارات

pنشآت الفنيةHقابلية انثالم ا -

- إعـــداد مــخـــطـــطــات ســـنــويـــة ومـــتــعـــدّدة الــســـنــوات
لــــلــــتــــكــــويـن وحتــــســــW اHـــســــتــــوى وجتـــــديـــــد اHــــعــــلــــومـــات

pركـزHستخـدمي اH

- إعـداد مـشروع مـيـزانيـة الـتسـيـير وجتـهـيز اHـركز
pصادقة عليهHوكذا ضمان تنفيذه بعد ا

pمسك احملاسبة العامّة للمركز -

pركزHضمان تخصيص الوسائل لتسيير هياكل ا -

- ضــمـــان تــســيــيــر قـــضــايــا اHــنـــازعــات واHــنــازعــات
pالقانونية للمركز

- ضمان تسييـر األمالك اHنقولة والعقارية للمركز
pواحملافظة عليها وصيانتها

pمسك دفاتر اجلرد للمركز -

- ضمان حفظ وصيانة أرشيف اHركز.

4 :  : تــــــتــــــشــــــكّـــل دائــــــرة اإلدارة واHــــــالـــــــيّــــــة من اHـــــاداHـــــادّة ة 
اHصـالح اآلتيــة :

pوارد البشريةHمصلحة ا -

pاليّة واحملاسبةHمصلحة ا -

- مصلحة الوسائل العامّـة.

اHاداHادّة ة 5 :  : تكلّف الدائرة التقنية �ا يأتي :

- تـرقــيــة اHـعــلـومــة الــعـلــمــيـة والــتـقــنــيـة في مــيـدان
تـــدخـل اHـــركــــز واقـــتـــراح كــل إجــــراء من شـــأنـه تـــســهـــيل

pWستعملHدخـول ا

- اقـتـراح ووضع حـيّــز الـتّـنـفـيــذ إجـراءات حتـفـيـزيـة
لـترقـيـة تثـمـW نتـائج الـبحـث العـلـمي في جمـيع جـوانبه
وفي كـل مـــــــجــــــاالت تـــــــخـــــــصص اHـــــــركـــــــز بــــــاالتـــــــصـــــــال مع

pعنيةHؤسسات اHا

- وضـع نــــــظــــــام مـالئم لــــــلــــــتــــــوثــــــيـق واحلــــــفــــــاظ عــــــلى
pاألرشيف العلمي للمركز

Wتـــنــظــيم دورات تــكــويــنـــيــة مــتــخــصــصــة وحتــســ -
pركزHستوى في مجاالت تخصص اHا

- اقـــتــراح كل إجـــراء إلدمــاج اHـــنــشــورات الـــعــلـــمــيــة
pكتبة االفتراضيةHللمركز في ا

- ضــمـان تــســيــيــر وصــيـانــة الــتــجــهــيـزات الــعــلــمــيـة
والــتـكـنــولـوجـيــة اHـوضــوعـة حتت تـصــرف هـيـاكـل الـبـحث

pالتابعة للمركز
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- ضــــــبط مــــــعـــــايــــــيـــــر مــــــواد الـــــبـــــنــــــاء واHـــــنــــــتـــــجـــــات
والتشكيالت البنائية.

اHـاداHـادّة ة 12 :  : يـنـشـر هـذا الـقـرار في اجلـريـدة الـرّسـمـيّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــــرّر بـــــاجلــــزائـــــر في 4 رجب عـــــام 1431 اHـــــوافق 17
يونيو سنة 2010.

pائية الكبرىHنشآت اHنشآت واHقابلية انثالم ا -

pعدنيةHنشآت اHا -

- اHواد ومناهج البنـاء.

اHــــاداHــــادّة ة 11 :  : يـــــكـــــلّف قــــسـم الــــبــــحث "الــــتــــقـــــلــــيص من
اخلـطـــر الــزلـزالي والـتــنـظـيم الــتـقـني" بــالـقـيــام بـأشـغــال

البحث حـول :

- قــــابـــلــــيـــة االنــــثالم واخلــــطـــر الــــزلـــزالـي لألنـــســــجـــة
pالعمرانية

pالشبكات احليوية والتجهيزات -

- الــتــقــلـيـص من اخلــطـــر الــــزلــــزالي والــتــخــطـــيط
pناطق الزلزاليةHفـي ا

pالتنظيم التقني للبناء -

وزير اHاليةوزير اHالية
كر© جوديكر© جودي

وزير التعليم العاليوزير التعليم العالي
والبحث العلميوالبحث العلمي
رشيد حراوبيةرشيد حراوبية

وزير السكن والعمرانوزير السكن والعمران
نور الدين موسىنور الدين موسى

عن األمW العام للحكومةعن األمW العام للحكومة
وبتفويض منهوبتفويض منه

اHدير العام للوظيفة العموميةاHدير العام للوظيفة العمومية
جمال خرشيجمال خرشي

24 شو شوّال عام ال عام 1431 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 2457
3 أكتوبر سنة  أكتوبر سنة 2010 م م

ا:طبعة الرسميا:طبعة الرسميّة4  ة4  حي البسات4V بئر مراد رايس4 ص.ب حي البسات4V بئر مراد رايس4 ص.ب 376 - اجلزائر - محطة - اجلزائر - محطة
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73    œœœœbbbbFFFF����««««    ØØØØ    WWWWÒÒÒÒ¹¹¹¹ddddzzzz««««eeee−−−−����««««    WWWWÒÒÒÒ¹¹¹¹————uuuuNNNNLLLL−−−−KKKK����    WWWWÒÒÒÒOOOOLLLLÝÝÝÝÒÒÒÒdddd����««««    …………bbbb¹¹¹¹dddd−−−−����«««« 6
‡‡‡‡¼¼¼¼    1424    ÂÂÂÂUUUUŽŽŽŽ    ‰‰‰‰««««Ò ÒÒÒuuuuýýýý    6

ÂÂÂÂ    2003    WWWWMMMMÝÝÝÝ    dddd³³³³LLLL::::uuuu½½½½    30

6 w: ŒÒ—R?L�« 319≠82 r]— Âu??Ýd?L�« vC??²?I??LÐË ≠

1982 W?M?Ý d?Ðu????????²?????????<√ 23 o?:«u?????????L?�« 1403 ÂU?????????Ž ÂÒd?????????×?????????.

ÀU‡×Ð_«Ë  U‡Ý«—ÒbK� wMÞu‡�« b‡NFL�« q‡F?ł sÒLC²L�«Ë

ÀU‡×Ð_«Ë  U‡?Ý«—ÒbK� U?OMÞË «e‡<d‡?. ¡U‡M³�UÐ W‡I‡?ÒKF?²?L�«

¨‰Òb‡FL�« ¨¡U‡‡M³K� W‡K.U‡J²L�«

208≠03 r?]— ÒwÝU?zÒd?�« Âu??????Ýd???????L�« v?C??????²???????I??????L?ÐË ≠

WMÝ u¹U. 5 o:«uL�« 1424 ÂUŽ ‰ÒË_« lOÐ— 3 w: ŒÒ—RL�«

¨W.uJ×�« fOz— sOOFð sÒLC²L�«Ë 2003

215≠03 r?]— ÒwÝU?zÒd?�« Âu??????Ýd???????L�« v?C??????²???????I??????L?ÐË ≠

u?¹U???????. 9 o?:«u??????L?�« 1424 ÂU???????Ž ‰ÒË_« lO?Ð— 7 w?: ŒÒ—R‡?L�«

¨W??????.uJ?×?�« ¡U?????C??????Ž√ s?O??????O?????F?ð sÒL?‡?C?????²??????L?‡‡?�«Ë 2003 W?MÝ

¨‰ÒbFL�«

256≠99 r]— Íc?????O????HM?Ò²�« Âu?????Ýd????L�« v?C????²????I?????LÐË ≠

WMÝ d³L:u½ 16 o:«uL�« 1420 ÂUŽ ÊU³Fý 8 w: ŒÒ—RL�«

W‡ÒO?.u‡L?F�« W‡�?ÒÝRL�« ¡U‡A½≈  U?‡ÒOH?O?< œÒb‡×¹ Íc‡Ò�« 1999

U??????????N??????????L???????????O?E?M?ðË w?łu?‡?�u?‡?M?J?²?�«Ë w?L?K?‡?F?�« l?‡?ÐU?‡?D?�«  «–

¨t‡M. 42 …ÒœU‡L�« U‡LÒOÝ ô¨ ‰Òb‡FL�« ¨U‡¼dOÝË

258≠99 r]— Íc?????O????HM?Ò²�« Âu?????Ýd????L�« v?C????²????I?????LÐË ≠

d???³???L???:u½ 16 o:«u????L�« 1420 ÂU???Ž ÊU???³???F???ý 8 w: ŒÒ—R?‡L�«

W???³??]«d???L�« W???Ý—U???L???.  U??ÒO???H???O??< œÒb???×‡?‡‡¹ Íc‡?‡Ò�« 1999 WMÝ

lÐUD�«  «– W??ÒO?.u??L?F?�« W?�??ÒÝR?L�« vKŽ W?¹b?F??³�« W?ÒO�U??L�«

W??ÒO??.u??L??F?�« W??�??ÒÝR??L�«Ë wM?N??L‡‡�«Ë w?:U??I??¦‡‡?�«Ë wL‡‡‡?KF�«

Y?×???????³?�«  U???????¾???????O?¼Ë włu?�u?M?J²?�«Ë w?LK?F?�« l?ÐUD?�«  «–

¨Èdš_«

Y×?³K?� W?Lz«Òb�« W?O??ŽUDI�« WM−ÒK�« Í√— c??š√ b?FÐË ≠

s???J????Ò�???�« …—«“u???� w???łu????�u???M???J????²???�« d???¹u???D????²???�«Ë w???L???K????F???�«

¨Ê«dLF�«Ë

∫∫∫∫    wwwwððððQQQQ¹¹¹¹    UUUU....    rrrrÝÝÝÝdddd¹¹¹¹

ÒÍc???O???HMÒ²?�« Âu??Ýd???L�« ÂU?JŠ_ U???I???³Þ ∫∫∫∫    vvvv����ËËËË____««««    …………ÒÒÒÒœœœœUUUU????????LLLL����««««

16 o:«u?L�« 1420 ÂU?Ž ÊU?³?F?ý 8 w: ŒÒ—R?L�« 256≠99 r]—

Âu?ÝdL�« «c¼ ‰Òb?F¹ ¨Áö?Ž√ —u<c?L�«Ë 1999 WMÝ d?³L?:u½

6 w?: ŒÒ—R??????L?�« 319≠82 r?]— Âu???????Ýd???????L?�« ÂUJ?Š√ r?ÒL???????²?‡‡?¹Ë

1982 W?M?Ý d?Ðu????????²?????????<√ 23 o?:«u?????????L?�« 1403 ÂU?????????Ž ÂÒd?????????×?????????.

ÆÁöŽ√ —u<cL�«Ë

v?�Ë_« …ÒœU‡?‡L?�« ÂU‡?‡J?Š√ rÒL??????²‡?‡ðË ‰Òb?????F?‡‡?ð    ∫∫∫∫    2    …………ÒÒÒÒœœœœUUUU????‡‡‡‡‡‡‡‡????LLLL����««««

ÂU????Ž ÂÒd???×????. 6 w: ŒÒ—R????L�« 319≠82 r‡?‡‡]— Âu????Ýd???L?�« s.

¨ÁöŽ√ —u?<cL�«Ë 1982 WM‡‡‡Ý dÐu?²<√ 23 o‡‡‡:«u‡L�« 1403

∫ wðQ¹ UL<

…d????O????G????B�«  U????�????ÝR????L�« W?¹d¹b????. Òr?Cð ∫∫∫∫    3    …………ÒÒÒÒœœœœUUUU????????????????LLLL����««««

©3® ÀöŁ W¹ôu?�« w: W¹b??OKI??²�«  W??ŽUMB�«Ë WDÝu??²??L�«Ë

∫ `�UB.

¨WDÝu²L�«Ë …dOGB�«  U�ÝRL�«  W×KB. ¿

¨·d×�«Ë  W¹bOKI²�« WŽUMB�« W×KB. ¿

ÆqzUÝu�«Ë …—«œù« W×KB. ¿

Æq]_« vKŽ  ©2®  sO³²J.  W×KB.  q< ÒrCð

Í—«“Ë —«d??????????]  V?łu??????????L?Ð V?ðU?J?L?�« r?O?E?M?ð œÒb??????????×?¹

…d??O??G??B�«   U??�??ÝR??L�UÐ n?ÒKJL�« d¹“u?�« sOÐ „d??²??A??.

nÒK?JL?�« d¹“u�«Ë  W?¹b???O?KI????²�« W????ŽU?MB�«Ë  W?DÝu????²????L�«Ë

W??????OK?×?????L?�«   U?????ŽU??????L??????−�U?Ð nÒK?JL?�« d?¹“u�«Ë  W??????O�U??????L�U?Ð

ÆWO.uLF�« WHOþu�UÐ WHÒKJL�«  WDK��«Ë

sO?HKJL�« sO?.b?�²?�?L�« Ÿu?L−?.  ‰Òu?×¹ ∫∫∫∫    4    …………ÒÒÒÒœœœœUUUU????LLLL����««««

s. ÊuK?L?F¹ «u?½U?< s¹c?Ò�« W¹b?O?KI?²?�« W?ŽUM?B�«  UÞU??AMÐ

W?????ŽU?M?B�«Ë W??????ŠU?????O?????�?�«  U?¹d¹b??????. Èu?????²?????�??????. vK?Ž q?³?????]

 U??????�???????ÝR??????L?K� W???????Ozôu?�«  U?¹d¹b???????L�« v?�≈  W¹b???????OK?I??????²?�«

—UÞ≈  w: W¹b???OKI??²�« W???ŽUMB�«Ë WD?Ýu??²??L�«Ë …d??O???G??B�«

Æ tÐ ‰uLFL�« rOEMÒ²�«

…b?¹d????????−?�« w?: Âu????????Ýd????????L?�« «c?¼ d????????A?M?¹ ∫∫∫∫    5    …………ÒÒÒÒœœœœUUUU????????????????????????????LLLL????����««««

W??????ÒOÞ«d??????I??????L?¹Òb�« W?Ò¹dz«e??????−?�« W?Ò¹—u?????N??????L??????−?K� W?‡ÒO??????L?‡ÝÒd?�«

ÆWO³FÒA�«

29 o:«u??L�« 1424 ÂU???Ž ‰«Òu??ý 5 w: d?z«e??−�U?Ð —Òd??Š

Æ2003 WMÝ d³L:u½

vvvvOOOO××××¹¹¹¹ËËËË√√√√    bbbbLLLLŠŠŠŠ√√√√

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡★ ‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

ÂÂÂÂUUUU????????????ŽŽŽŽ    ‰‰‰‰««««Ò ÒÒÒuuuu????????ýýýý    5    wwww::::    ŒŒŒŒÒÒÒÒ————RRRR????????....     443    ≠≠≠≠    03    rrrr]]]]————    Ò ÒÒÒÍÍÍÍcccc????????????OOOO????????HHHH????MMMMðððð    ÂÂÂÂuuuu????????ÝÝÝÝdddd????????????....

‰‰‰‰ÒÒÒÒbbbb????‡‡‡‡????‡‡‡‡‡‡‡‡????FFFF????¹¹¹¹    ̈¨̈̈2003    WWWW????MMMMÝÝÝÝ    dddd????????????????????????????³³³³????????????????????????????LLLL????????????????????????????::::uuuu????½½½½        29    oooo????::::««««uuuu????????????????????????LLLL????����««««    1424

6    wwww????::::    ŒŒŒŒÒÒÒÒ————RRRR????????????????????????????LLLL????����«««« 319≠≠≠≠82    rrrr????‡‡‡‡]]]]————    ÂÂÂÂuuuu????‡‡‡‡????‡‡‡‡????ÝÝÝÝdddd????????????????????????????LLLL????����««««    rrrr‡‡‡‡????‡‡‡‡???? Ò ÒÒÒLLLL????????????????????????????²²²²????¹¹¹¹ËËËË

1982    WWWWMMMM????ÝÝÝÝddddÐÐÐÐuuuu????????????????????²²²²????????????????????<<<<√√√√    23    oooo::::««««uuuu????????????????????LLLL����««««    1403    ÂÂÂÂUUUU????????????????????ŽŽŽŽ    ÂÂÂÂÒÒÒÒdddd????????????????????××××????????????????????....

    UUUU‡‡‡‡????ÝÝÝÝ««««————ÒÒÒÒbbbbKKKK????����    wwwwMMMMÞÞÞÞuuuu????����««««    bbbb‡‡‡‡‡‡‡‡????‡‡‡‡NNNN????????????????FFFF????????????????LLLL����««««    qqqq????‡‡‡‡FFFF????????????????łłłł    ssssÒÒÒÒLLLL????????????????CCCC????????????????²²²²????????????????LLLL����««««ËËËË

UUUU‡‡‡‡????‡‡‡‡OOOO????MMMMÞÞÞÞËËËË    ««««eeee????‡‡‡‡‡‡‡‡????‡‡‡‡<<<<dddd????????????????????....    ¡¡¡¡UUUU‡‡‡‡????‡‡‡‡MMMM????³³³³����UUUU????ÐÐÐÐ    WWWW‡‡‡‡????IIII‡‡‡‡???? Ò ÒÒÒKKKKFFFF????????????????????²²²²????????????????????LLLL����««««    ÀÀÀÀUUUU????‡‡‡‡‡‡‡‡????××××ÐÐÐÐ____««««ËËËË

ÆÆÆÆ¡¡¡¡UUUUMMMM³³³³KKKK����    WWWWKKKK....UUUUJJJJ²²²²LLLL����««««    ÀÀÀÀUUUU××××ÐÐÐÐ____««««ËËËË        UUUUÝÝÝÝ««««————ÒÒÒÒbbbbKKKK����

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

¨W.uJ×�« fOz— ÒÊ≈

¨Ê«dLF�«Ë sJÒ��« d¹“Ë d¹dIð vKŽ ¡UMÐ ≠

4≠85 ÊUðÒœU?????L�« U?????L????ÒO????Ý ô ¨—u?????²????ÝÒb�« v?KŽ ¡U?MÐË ≠

¨tM. ©2 …dIH�«® 125Ë
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73    œœœœbbbbFFFF����««««    ØØØØ    WWWWÒÒÒÒ¹¹¹¹ddddzzzz««««eeee−−−−����««««    WWWWÒÒÒÒ¹¹¹¹————uuuuNNNNLLLL−−−−KKKK����    WWWWÒÒÒÒOOOOLLLLÝÝÝÝÒÒÒÒdddd����««««    …………bbbb¹¹¹¹dddd−−−−����««««7 ‡‡‡‡¼¼¼¼    1424    ÂÂÂÂUUUUŽŽŽŽ    ‰‰‰‰««««Ò ÒÒÒuuuuýýýý    6
ÂÂÂÂ    2003    WWWWMMMMÝÝÝÝ    dddd³³³³LLLL::::uuuu½½½½    30

UNÞUA½ ÊuJ¹ ¨W?O�u�« WDK��« UNMÒOFð ¨WO?B�ý ≠

¨e<dL�« Y×Ð Ê«bOLÐ W]öŽ t�

¨e<dL�« d¹b. ≠

¨t� sO²FÐU²�« Y×³�« ©2® wðbŠË Íd¹b. ≠

¨e<dLK� wLKF�« fK−L�« fOz— ≠

Êu?¦ŠU?³�« Êu.b?�?²�?L�« UL?N?³�?²M¹ ©2® sOK¦?L. ≠

¨e<dL�« w:

Y×?³�« rŽœ u?.b?�?²?�?. t?³?�?²M¹ ©1® b?Š«Ë q¦L?. ≠

Æe<dL�« w:

…—«œù« fK?−????. ¡U????C???Ž_ W????O????L????Ýô« W????LzU????I?�« œÒb????×ð

©4® l?Ð—√ …Òb??????????L?� Ê«d??????????L???????????F?�«Ë s?J?Ò�?�« d?¹“Ë s?. —«d??????????I?Ð

Æ¢ «uMÝ

319≠82 r]— ÂuÝdL�« ÂU‡JŠ√ sL{ Ã—bð    ∫∫∫∫    5    …………ÒÒÒÒœœœœUUUULLLL����««««

d?‡Ðu?????²?????<√ 23 o:«u?????L�« 1403 ÂU?‡Ž ÂÒd?????×?????. 6 w: ŒÒ—R?‡L�«

—Òd????×?‡‡ð —Òd?‡‡?J‡?‡. 5 …ÒœU‡?‡‡?. ¨Áö‡?‡Ž√ —u????<c?????L�«Ë 1982 W‡?MÝ

∫ wðQ¹ UL<

e??<d??L?K� wLKF?�« fK−??L�« ÊÒu?J²¹ ∫∫∫∫    —ÒdJ. 5 …ÒœU??L�«¢

s. 20 …ÒœU?LK� UI?³Þ ÊË—U?²?�¹ «uC?Ž ©12® dA?Ž wMŁ« s.

ÊU??³?F??ý 8 w: ŒÒ—R??L�« 256≠99 r]— Íc??O??HMÒ²�« Âu??Ýd??L�«

—u????<c?????L�«Ë 1999 WM?Ý d????³????L????:u½ 16 o:«u?????L�« 1420 ÂU????Ž

ÆÁöŽ√

wLK?F�« fK−???L�« ¡U??C???Ž_ W??O??L??Ýô« W???LzU??I�« œÒb???×ð

©4® l?Ð—√ …Òb?????????L?� ¨Ê«d?????????L?????????F?�«Ë s?J?Ò�?�« d?¹“Ë s?. —«d?????????I?Ð

Æ¢ «uMÝ

«c?????N?� W?????H�U??????�?????L�« ÂU?JŠ_« l?O?????L?????ł v?GK?ð ∫∫∫∫    6    …………ÒÒÒÒœœœœUUUU????????????????????LLLL����««««

319≠82 r]— Âu????Ýd????L�« w?: WMÒO????³????. w¼ U????L????< Âu????Ýd????L�«

WMÝ dÐu?²?<√ 23 o:«u?L�« 1403 ÂU?Ž ÂÒd??×?. 6 w: ŒÒ—R?L�«

ÆÁöŽ√ —u<cL�«Ë 1982

15 s. ¡«b²Ð« ÂuÝd?L�« «c¼ ÂUJŠ√ Íd�ð ∫∫∫∫    7    …………ÒÒÒÒœœœœUUUULLLL����««««

Æ2003 WMÝ d³L:u½

…b?¹d????????−?�« w?: Âu????????Ýd????????L?�« «c?¼ d????????A?M?¹ ∫∫∫∫    8    …………ÒÒÒÒœœœœUUUU????????????????????????????LLLL????����««««

W?????ÒO?Þ«d?????I??????L¹Òb?�« WÒ¹d?z«e?????−?�« WÒ¹—u?????N??????L?????−?K� W??????ÒO?????L‡?‡Ýd?�«

ÆWÒO³FÒA�«

29 o:«u??L�« 1424 ÂU???Ž ‰«Òu??ý 5 w: d?z«e??−�U?Ð —Òd??Š

Æ2003 WMÝ d³L:u½

vvvvOOOO××××¹¹¹¹ËËËË√√√√    bbbbLLLLŠŠŠŠ√√√√

 U?‡?‡?Ý«—Òb?K?� w‡?M?Þu?�« e?????????<d?????????L?�« ∫∫∫∫    v?�Ë_« …ÒœU?????????L?�«¢

hM�« V?K� w: vŽb?¹ ÍcÒ�« ¡UM³?K� WK.U?J²??L�« ÀU???×Ð_«Ë

włu�uMJðË wLKŽ lÐUÞ  «– W?ÒO.u?LŽ W�?ÒÝR. ¢e?<dL�«¢

Âu????????Ýd?????????L�« ÂU?‡?J?Š_ l?C????????�?¹ ¨w?ŽUD?] ’U????????B?????????²????????š« Í–

1420 ÂU??Ž ÊU???³??F??ý 8 w: ŒÒ—R??L�« 256≠99 r]— ÒÍc??O??H?MÒ²�«

ÂUJŠ_Ë ¨ÁöŽ√ —u?<cL�«Ë 1999 WMÝ d³?L:u½ 16 o:«uL�«

Æ¢ÂuÝdL�« «c¼

s?. 2 …ÒœU???????????L?�« ÂU?‡?J??Š√ r?ÒL???????????²?ðË ‰Òb???????????F?ð    ∫∫∫∫    3    …………ÒÒÒÒœœœœUUUU????????????????????????????????????????????LLLL????����««««

1403 ÂU‡?Ž ÂÒd???×????. 6 w: ŒÒ—R????L�« 319≠82 r]— Âu????Ýd????L�«

¨Áö???Ž√ —u????<c‡?‡L‡?‡�«Ë 1982 W‡?M‡‡?Ý d‡Ðu?‡²???<√ 23 o‡?‡‡:«u????L�«

∫ wðQ¹ UL<

U???N???OK?Ž ’u???BML?�« ÂU???N‡L�« v?KŽ …œU‡?‡¹“ ∫ 2 …ÒœU??L�«¢

256≠99 r?]— ÒÍc????????O????????H?M?Ò²�« Âu????????Ýd????????L?�« s?. 5 …ÒœU????????L�« w?:

d???³???L???:u½ 16 o:«u????L�« 1420 ÂU‡?Ž ÊU??³???F???ý 8 w: ŒÒ—R????L�«

œ«b???????ŽSÐ e???????<d??????L?�« n?ÒKJ?Ô¹  ¨Áö??????Ž√ —u???????<c??????L?�«Ë 1999 W?MÝ

d??¹u?D??²??�«Ë w?L??K?F??�« Y??×????????????????³??K?� W?????????????????ÒO?M??Þu?�« Z??.«d????????????????³??�«

¨U¼“U?−½≈Ë t?�U??B?²‡‡‡š« Ê«b?O?L‡‡?� W?FÐU?²�« włu�u‡‡?‡MJ²�«

Òœ«u?????????L?�« d?¹u?D?ðË j?³?????????{ Òh?�?‡?¹ U??????????L?????????O?‡?‡?: U?????????L??????????ÒO?????????Ý ô
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- حماية وتسييج اجملموعات حامالت البذور.
تــخـص الــعــمــلــيــات األســاســيــة لــصــيــانــة اجملــمــوعـات
حـامالت الــبــذور عــلى وجه اخلــصـوص أشــغــال الـتــخــلـيص

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

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

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

مورفولوجية اجملموعات.
- قطع اإلضاءة :- قطع اإلضاءة :

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

بالنمو على مستوى القطر واالرتفاع.

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

اHتكاملة للبناء.اHتكاملة للبناء.
ـــــــــــــــــــــــــ

rإن الوزير األول
rاليةHووزير ا

rدينةHووزير السكن والعمران وا
rووزير التعليم العالي والبحث العلمي

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

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

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

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

rتممHعدل واHا rدينةHوا

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

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

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

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

rاجليني
- يـــجب أن تـــكــون اجملـــمـــوعــة قـــويــة وخـــالـــيــة من أي

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

rذات نوعية
- يجب أن يفوق حـجم البذور اHنتـجة من اجملموعة

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

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

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

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

- يجب أن تـكون الشـجرة غـير متـفرعة وخـالية من
rاألمراض

- يحب أن تكون الشجرة وفيرة اإلثمار.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

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

اHصنفةاHصنفة
تتمثل عمليات التسيير الضرورية فيما يأتي :

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

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

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

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

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

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

rكوناتHواد واHخملتلف ا
rنزلي واجلويHقياس مستوى الضجيج ا -

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

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

(3) مصالح :
rمصلحة التجارب وأداء اخلدمات -

rمصلحة اآلليات -
- مصلحة الصيانة.

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

- تنـظـيم دورات تـكـويـنـيـة مـتـخـصـصـة في مـجاالت
rركزHتخصص ا

- تـرقـيـة اإلعالم الـعـلـمي والــتـقـني في مـجـال تـدخل
rركزHا

- وضع نـظـام مالئم لـلحـفـاظ على األرشـيف الـعـلمي
rللمركز

- اقـــتــراح كـل تــدبـــيــر إلدمـــاج الـــنــشـــرات الــعـــلــمـــيــة
rكتبة االفتراضيةHللمركز في ا

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

rعنيةHؤسسات اHا
- تسـيـيـر وصيـانـة الشـبـكـات اHعـلـومـاتيـة واألجـهزة

rعلوماتية للمركزHا
rعلوماتيةHالقيام باقتناء وتطوير البرامج ا -

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

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

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

rمصلحة اإلعالم واليقظة التكنولوجية -
rمصلحة اإلعالم اآللي -

- مصلحة تسيير اHشاريع.

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

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

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

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

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

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

واHتضـمن التنـظيم الـداخلي للـمركـز الوطني لـلدراسات
rتكاملة للبناءHواألبحاث ا

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

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

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

في :
rقسم التجارب والقياسات -

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

rزود بهHا
- جتـارب عـلى مــكـونــات اخلـرسـانــة واHالط (طـازجـة

r(أومصلدة
rــنـتــوجـات وغــيــرهـا (حــجـرHــواد واHجتــارب عـلى ا -

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

rيكانيكية للفوالذHميزات اHجتارب حتديد ا -
rوادHجتارب مراقبة نوعية ا -

- جتــارب حتـديــد الـنــاقــلـيــة احلـراريــة عـلـى مـخــتـلف
rوادHا
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rمواد البناء والسبائك -
rكوناتHواد واHا -

rوادHفيزياء وكيمياء ا -
rوادHديناميكية ا -

- األشغال الثانوية.

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

rحرارية البناء -
rصوتيات البناء -
rالنظم الطاقوية -

rالتهوية -
- احمليط والسكن.

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

rاألخطار اجليوتقنية -
rالتربة وأسس البناء -

rاألوساط ذات التأثير السلبي -
- التفاعل بY األرض والهياكل.

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

للدراسات واألبحاث اHتكاملة للبناء.

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

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

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

rوتنفيذها rوارد البشريةHلتسيير ا
rركزHستخدمي اH هنيHسار اHضمان متابعة ا -

- إعــــداد ومـــــسـك دلــــيـل الـــــكــــفـــــاءات الـــــوطـــــنــــيـــــة في
rركزHمجاالت تدخل ا

- الــســهــر عـــلى الــتـــســيــيــر اجلـــيّــد لألمالك اHـــنــقــولــة
rوالعقارية التابعة للمركز وصيانتها

YـــــشـــــاركـــــHا Yالـــــتـــــســــــيـــــيـــــر اإلداري لـــــلــــــبـــــاحـــــثـــــ -
rدعوينHوا

- تـسـيـيـر األنـشـطـة االجـتـمـاعـيـة Hـسـتـخـدمي اHـركـز
rوترقيتها

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

rصادقة عليهاHللمركز وضمان تنفيذها بعد ا
rركزHمسك محاسبة ا -

rركز بوسائل التسييرHضمان تزويد هياكل ا -
rمسك سجالت اجلرد -

- ضمان احلفاظ على أرشيف اHركز وصيانته.

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

rوادHقسم البحث في ا -
rقسم البحث في اجليوتقنية -

- قسم البحث في فيزياء البنايات واحمليط.

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

- ثـــــبـــــات وســـــلـــــوك الــــــهـــــيـــــاكل اخلـــــاضــــــعـــــة خملـــــتـــــلف
rالتأثيرات الطبيعية

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

rحالة مرض البنايات -
- إعادة تأهيل اHنشآت.

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

عن الوزير األولعن الوزير األول
وبتفويض منهوبتفويض منه

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

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

وزير التعليم العاليوزير التعليم العالي
والبحث العلميوالبحث العلمي

طاهر حجارطاهر حجار

وزير اHاليةوزير اHالية

عبد الرحمان بن خلفةعبد الرحمان بن خلفة

ا=طبعة الرسميا=طبعة الرسميّة0  ة0  حي البسات0Z بئر مراد رايس0 ص.ب حي البسات0Z بئر مراد رايس0 ص.ب 376 - اجلزائر - محطة - اجلزائر - محطة

17 ربيع الثاني عام  ربيع الثاني عام 1437 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 2804
27 يناير سنة  يناير سنة 2016 م م
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14 رمضان عام  رمضان عام 1437 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 2436
19 يونيو سنة  يونيو سنة 2016 م م

- وبـــمـــقـــتـــضـى اHـــرســـوم الــتــنــفــيــذي رقم 396-11
اHــؤرخ في 28 ذي احلـــجـــة عــام 1432 اHــوافق 24 نـــوفـــمـــبــر
ســـنــة 2011 الـــذي يـــحـــدد الـــقـــانـــون األســـاسي الـــنـــمـــوذجي
لـــــــلــــــمـــــــؤســــــســــــة الـــــعــــــمــــــومـــــيــــــة ذات الــــــطـــــابـع الــــــعـــــلــــــمي

sوالتكنولوجي

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 11-443 اHؤرخ
في أول صــفــر عـام 1433 اHــوافق 26 ديــســمــبــر ســنــة 2011
YـنتـمHا YـوظفـHتـضـمن القـانون األسـاسي اخلـاص باHوا

sألسالك مستخدمي دعم البحث

- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 13-77 اHـؤرخ
في 18 ربــــيع األول 1434 اHــــوافق 30 يــــنــــايــــر ســــنــــة 2013
الــذي يــحــدد صـالحــيــات وزيــر الــتــعــلــيم الــعــالي والــبــحث

sالعلمي

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

sواإلصالح اإلداري

- و�ــقــتــضى الــقــــرار الــــوزاري اHــشــتــــرك اHـؤرخ
في 27 رمــضــان عــام 1436 اHــوافق 14 يــولـــيــو ســـنــة 2015
واHتضـمن التنـظيم الـداخلي للـمركـز الوطني لـلدراسات

sتكاملة للبناءHواألبحاث ا

يقررون ما يأتي :يقررون ما يأتي :

اHــادة األولى : اHــادة األولى : تـــطـــبــــيـــقـــا ألحــــكـــام الـــمـــادة 13 مـن
الـــــمــــرســـــوم الـــــرئـــــاسـي رقـم 07-307 الـــــمـــــؤرخ فـي 17
رمــضـان عـام 1428 الـمـوافـق 29 سـبــتـمـبـر سـنـة 2007
والـــمـــذكـــور أعـالهs يـــهـــــدف هـــذا الـــقـــرار إلـى تـــحـــديـــد
تــــصـــــنــــيـف الـــــمـــركــــز الـــوطـــنـي لـــلـــدراســــات واألبـــحـــاث
اHـتــكــامــلـة لــلــبــنـاء وشــروط االلــتـحــاق بــاHــنـاصـب الـعــلــيـا

التابعة له.

اHــــــادة اHــــــادة 2 :  : يــــــــصــــــــنـــف الــــــــمـــــــــركــــــــز الــــــــوطـــــــــنــي
sــتــكــامــلــة لــلــبـنــاء فـي الـصــنف أHلــلــدراســات واألبـحــاث ا

القسم 1.

اHــادة اHــادة 3 : : حتــــدد الـــزيـــادة االســـتـــداللـــيـــة لـــلــمـــنـــاصـب
الــعـلــيـا الــتـابــعـة لــلــمـركــز الـوطــني لـلــدراسـات واألبــحـاث
الــمـتــكــامـلــة لــلـبــنــاء وشـروط االلــتـحـاق بــهــاs طـبــقـا

للجدول اآلتي :

قــــرار وزاري مــــشـــــتــــرك مــــؤرخ فـي قــــرار وزاري مــــشـــــتــــرك مــــؤرخ فـي 16 شــــعــــبــــان عــــام شــــعــــبــــان عــــام
1437  اHـوافق اHـوافق 23 مـايــو ســنـة  مـايــو ســنـة s2016 يــحــدد تـصــنــيفs يــحــدد تـصــنــيف

اHــركـــز الــوطـــني لــلـــدراســات واألبـــحــاث اHـــتــكـــامــلــةاHــركـــز الــوطـــني لــلـــدراســات واألبـــحــاث اHـــتــكـــامــلــة
لــــلــــبــــنــــاء وشـــروط االلـــتـــحـــاق بــاHـــنـــاصـب الـــعـــلـــيــالــــلــــبــــنــــاء وشـــروط االلـــتـــحـــاق بــاHـــنـــاصـب الـــعـــلـــيــا

التابعة له.التابعة له.
ــــــــــــــــــــــــــ

sإنّ الوزير األول

sاليةHووزير ا

sدينةHووزير السكن والعمران وا

sووزير التعليم العالي والبحث العلمي

- �ـــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم رقم 82-319  اHـــــؤرخ في 6
مـــــــحــــــــرّم عــــــام 1403 اHــــــوافق 23 أكـــــــتــــــوبـــــــر ســـــــنــــــة 1982
واHــتــضــمن جـــعل اHــعــهــد الــوطـــني لــلــدراســات واألبــحــاث
اHــتـعــلــقــة بــالــبـنــاء مــركــزا وطــنــيـا لــلــدراســات واألبــحـاث

sتممHعدل واHا sتكاملة للبناءHا

- و�ــــقـــتــــضـــى اHــــرســـــوم الـــرئــــــاسي رقـم 307-07
اHــؤرخ في 17 رمـــضـــان عــام 1428 اHــوافق 29 ســبـــتـــمـــبــر
سـنة 2007 الذي يـحـدد كـيفـيـات منح الـزيـادة االستـداللـية
لــــشـــاغــــلي اHــــنـــاصـب الـــعــــلــــيـــا فـي اHـــؤســــســـات واإلدارات

sالعمومية

- و�ـــقــــتــــضـــى اHــــرســــــوم الــــرئــــاســي رقم 125-15
اHــــــؤرخ فــي 25 رجــــب عــــــام 1436 اHــــوافـــق 14 مــــايــــــو
sأعـــضــــــاء احلــكـــومــــة Yـــتـــضــمـــن تـــعـــيــHوا s2015 ســـنـــــة

sعــــدلHا

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

sاليةHالذي يحدد صالحيات وزير ا

- وبـمـقـتــضـى الـمـرسوم التـنـفـيـذي رقم 131-08
اHؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 اHوافق 3 مايو سنة
2008 واHـــتــــضـــمن الـــقــــانـــون األســـاسي اخلــــاص بـــالـــبـــاحث

sالدائم

- وبــمــقــتــضـى اHــرســوم الــتــنـفــيـذي رقم 189-08
الــمـؤرخ فـي 27 جــمــادى الـثــانــيــة عـام 1429 الــمـوافـق
أول يـــولــــيـــــو ســــنــــة 2008 الــــذي يـــــحــــدد صــالحـــــيــــات
وزيــر الـــســكــن والـــعــمــران والــمــديــنــةs الــمــعــدل

sوالــمــتــمــم
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طريقةطريقة
YالتعيYالتعي

اHؤسسةاHؤسسة
العموميةالعمومية

اHناصباHناصب
اHستوىاHستوىالقسمالقسمالصنفالصنفالعلياالعليا

السلالسلّميمي
الزيادةالزيادة

االستدالليةاالستداللية

التصنيفالتصنيف
شروط االلتحاقشروط االلتحاق

باHناصبباHناصب

-

sعـــلى األقل s"أســتـــاذ بــحـث قــسم "ب -
مــرسمs يـثـبت ثالث (3) سـنـوات من

األقدمية بصفة موظف.
sعلى األقل s"أسـتاذ مـحـاضر قـسم "ب -
مــرسمs يــثــبت ثالث (3) ســنــوات من

األقدمية بصفة موظف.

- مــــتـــصــــرف رئـــيــــسي لـــلــــبـــحـثs عـــلى
األقلs أو رتبة مـعادلةs يـثبت خمس
(5) سنوات من اخلدمـة الفعلية بهذه

الصفة.
- مــــتـــــصـــــرف الــــبـــــحث مـن اHــــســـــتــــوى
sالـــثـــانـي أو األول أو رتـــبـــة مـــعـــادلـــة
يثبت عشر (10) سنوات من اخلدمة

الفعلية بهذه الصفة.

sعــلى األقل s"أســتـاذ بــحث قــسم "ب - 
مرسم.

- أســـــتـــــاذ مـــــحـــــاضـــــر قـــــسـم "ب"s عـــــلى
األقلs مرسم.

- مــلــحق بــالــبـحـثs عـلـى األقلs يــثـبت
سـنتY (2) من اخلـدمة الـفعـليـة بهذه

الصفة.
- مـــهـــنـــدس بـــحـثs عـــلى األقلs يـــثـــبت
سـنتY (2) من اخلـدمة الـفعـليـة بهذه

الصفة.
- مــهـــنــدس رئـــيــسي لـــدعم الـــبــحث أو
مـــكــــلـف رئـــيــــسي بــــاإلعالم الــــعـــلــــمي
والــتـــكــنـــولــوجيs عـــلى األقلs يـــثــبت
سـنتY (2) من اخلـدمة الـفعـليـة بهذه

الصفة.
- مـــــهـــــنـــــدس دولـــــة لـــــدعـم الـــــبـــــحثs أو
مــلـحـق الـهــنــدســة أو مــكـلـف بـاإلعالم
العـلمي والـتـكنـولـوجي من اHسـتوى
الـــــثـــــاني أو األولs يـــــثـــــبت ســـــبع (7)
ســنــوات من اخلــدمــة الــفــعــلــيــة بــهــذه

الصفة.

مرسوم

قرار من
الوزير

قرار من
الوزير

قرار من
الوزير

قرار من
الوزير

اHركزاHركز
الوطنيالوطني
للدراساتللدراسات
واألبحاثواألبحاث
اHتكاملةاHتكاملة
للبناءللبناء

1200

720

720

432

432

م

مَ

مَ

م - 1

م - 1

1

1

1

1

1

أ

أ

أ

أ

أ

اHدير 

اHدير
اHساعد

Yاألم
العام

مدير قسم
البحث

رئيس
قسم
تقني
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sعلى األقل sمتصـرف رئيسي للبحث -
(2) Yيــثــبت ســنــتـ sأو رتــبــة مــعــادلـة

من اخلدمة الفعلية بهذه الصفة.
- مــــتـــــصـــــرف الــــبـــــحث مـن اHــــســـــتــــوى
sالـــثـــانـي أو األول أو رتـــبـــة مـــعـــادلـــة
يــثـبت سـبع (7) سـنــوات من اخلـدمـة

الفعلية بهذه الصفة.

sمـرسم sعـلى األقل sمـلـحق بــالـبـحـث -
يــــــــــــثـــــــــــبـت ثـالث (3) ســـــــــــنـــــــــــوات مـن

األقدمية بصفة موظف.

sمــرسم sعـــلى األقـل sمــهـــنـــدس بــحث -
يــــــــــــثـــــــــــبـت ثـالث (3) ســـــــــــنـــــــــــوات مـن

األقدمية بصفة موظف.

- مــهـــنــدس رئـــيــسي لـــدعم الـــبــحث أو
مـــكــــلـف رئـــيــــسي بــــاإلعالم الــــعـــلــــمي
والتـكـنولـوجي أو مـتصـرف رئـيسي
لـلـبــحثs عـلى األقلs مــرسم أو رتـبـة
مـعـادلـة يـثـبت ثالث (3) سـنوات من

األقدمية بصفة موظف.

- مهنـدس دولة لدعم البحث أو ملحق
الـهـنـدسـة أو مكـلـف باإلعـالم الـعلـمي
والـتـكـنـولوجـي من اHـسـتـوى الثـاني
أو األول أو مــــتـــــصــــرف الــــبـــــحث من
اHــســتـــوى الــثـــاني أو األول أو رتــبــة
معـادلةs يـثبت أربع (4) سـنوات من

اخلدمة الفعلية بهذه الصفة.

sمـرسم sعـلى األقل sمـلـحق بــالـبـحـث -
يــــثــــبت ثالث (3) ســــنــــوات أقـــدمــــيـــة

بصفة موظف.

مقرر من
مدير اHركز

مقرر من
مدير اHركز

مقرر من
مدير اHركز

اHركزاHركز
الوطنيالوطني
للدراساتللدراسات
واألبحاثواألبحاث
اHتكاملةاHتكاملة
للبناءللبناء
(تابع)(تابع)

432

259

259

م - 1

م - 2

م - 2

1

1

1

أ

أ

أ

رئيس
مصلحة
إدارية
للمركز

رئيس
مصلحة
للقسم
التقني

مسؤول
فرقة
بحث

اHستوىاHستوى
السلالسلّميمي

الزيادةالزيادة
االستدالليةاالستداللية

طريقةطريقة
YالتعيYالتعي

اHؤسسةاHؤسسة
العموميةالعمومية

اHناصباHناصب
القسمالقسمالصنفالصنفالعلياالعليا

التصنيفالتصنيف
شروط االلتحاقشروط االلتحاق

باHناصبباHناصب
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اHــادة اHــادة 4 : : يـــبــقـى اHــوظــفـــون الــشـــاغــلـــون لــلــمـــنــاصب
الــعـلــيـا فــي الـمــركـز الــمـطـابــقـة لـلــمـنــاصـب الــعـلــيـا
الـــــمـــــذكــــورة في اجلــــدول أعـالهs قــــبل تــــاريـخ صــــدور هـــذا
sاجلــديـدة Yوالــذين ال يــسـتــوفـون شــروط الــتـعــيـ sالــقـرار
يـــســـتـــفـــيـــدون مـن الـــزيـــادة االســـتـــداللـــيـــة احملـــددة في هـــذا
الـــقــــرار إلى غـــايـــة إنــــهـــاء مـــهــــامـــهم فـي اHـــنـــصـب الـــعـــالي

اHشغول.

اHادة اHادة 5 : : يجب أن يـنتـمي اHوظـفون الـذين يشـغلون
مناصب عـليـا إلى رتب تكون مـهامـها موافـقة لـصالحيات

الهياكل اHعنية.

اHـاداHـادّة ة 6 :  : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســمـيّـة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـرّر بـاجلـزائـر في 16 شـعـبـان عـام 1437 اHـوافق 23
مايو سنة 2016.

- بــمــقــتــضـى الــمــرســوم الــرّئــاسـيّ رقـم 308-07
اHــؤرّخ في 17 رمـــضـــان عــام 1428 اHــوافق 29 ســبـــتـــمـــبــر
ســـنــة 2007 الــذي يـــحـــدّد كــــيـــفــــيــــات تــــوظـــيــف األعـــوان
الــمـــتـــعـــاقـــديـن وحـــقـــوقــهــم وواجــبـــاتـــهـم والـــعـــنــاصــر
الــــمـــــشـــــكـّــــلـــــة لـــــرواتــــبـــــهــم والــــقـــــواعـــــد الــــمــــتــــعــــلـّــــقــــة
بتسييرهم وكـذا النظام التأديبي اHـطبّق عليهمs ال سيّما

sادّة 8 منهHا

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

sعدلHا sأعضـاء احلكومة Yتضمّن تعيHوا

- وبـمـقـتــضـى الـمـرسـوم الــتـّنـفـيـذيّ رقم 54-95
الـــــــمـــــــؤرّخ فـي 15 رمــــــضـــــــان عــــــام 1415 الـــــــمـــــــوافـق 15
فـــــبـــرايـــر ســـنـــة 1995 الـــذي يـــحـــدّد صــالحـــيـــات وزيـــر

sاليّةHا

- و�ــــقـــــتــــضى اHـــــرســـــوم الــــتّـــــنــــفـــــيــــذيّ رقم 124-08
الــــمــــؤرّخ فـي 9 ربـــيع الــــثـــاني عــــام 1429 الــــمــــوافـق 15
أبــريـــل ســـنــة 2008 الــذي يــحــدّد صــالحــيــات وزيــر

sالـعـمـل والـتـشـغـيـل والــضـمـان االجتماعي

- وبـمــقـتــضـى الـمـرسـوم الـتـنفيذي رقم 158-12
الــمـؤرخ فـي 9 جــمـادى األولـى عـام 1433 الــمـوافـق أول
أبـــريـل ســـنـــة 2012 والـــمـــتـــضــــمـن إنـــشـــاء الـــمـــدرســـة
الـــــعـــــلـــــيــــا لــــلـــــضـــــمـــــان االجــــتـــــمـــــاعــي وتــــنـــــظـــــيـــــمـــــهــــا

sوســيـرهـا

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

sواإلصالح اإلداري

يقريقرّرون ما يأتي :رون ما يأتي :

الــمــادالــمــادّة األولى :ة األولى : تــطـــبــيـــقــا ألحـــكــام الـــمــادّة 8 مـن
الــــمــــرســــوم  الـــــرّئــــاسـيّ رقـم 07-308 الــــمــــؤرّخ فـي 17
رمــضـان عـام 1428 الــمــوافـق 29 سـبـــتــمــبــر ســنــة 2007
والـــــمــــذكـــــور أعـالهs يـــــهـــــدف هــــذا الـــــقـــــرار إلى حتـــــديـــد
تــعـــداد مـــنــاصــب الـــشــــغــل وتـــصــنـــيـــفــهـــا وكــــذا مـــدة
الـــــــعــــــقـــــــد الـــــخــــــاص بــــــاألعـــــــوان الــــــعـــــــامــــــلـــــــيــن فــي
نـــشــــاطــــات الــــحـــفــظ أو الــــصـــيـــانـــة أو الــــخــــدمـــات
sبــعــنــوان الــمـــدرســة الـعـلـيـا لــلـضـمـان االجـتـمـاعي

طـبـقـا للجدول اآلتي :

وزير اHاليةوزير اHالية

عبد الرحمان بن خلفةعبد الرحمان بن خلفة

وزير التعليم العاليوزير التعليم العالي
والبحث العلميوالبحث العلمي

طاهر حجارطاهر حجار

وزير السكن والعمرانوزير السكن والعمران
واHدينةواHدينة

عبد اجمليد تبونعبد اجمليد تبون

عن الوزير األولعن الوزير األول
وبتفويض منه وبتفويض منه 

اHدير العام للوظيفةاHدير العام للوظيفة
العمومية العمومية واإلصالح اإلداريواإلصالح اإلداري

بلقاسم بوشمالبلقاسم بوشمال

وزارة العمل والتشغيلوزارة العمل والتشغيل
والضمان االجتماعيوالضمان االجتماعي

قــــرار وزاري مــــشـــتــــرك مــــؤرقــــرار وزاري مــــشـــتــــرك مــــؤرّخ في خ في 9 شــــعــــبــــان عـــام  شــــعــــبــــان عـــام 1437
اHـوافق اHـوافق 16 مـايـو سـنـة  مـايـو سـنـة s2016 يـحـدد تـعـداد مـنـاصب يـحـدد تـعـداد مـنـاصب
الــشــغل وتــصــنــيــفــهــا ومــدة الــعــقــد اخلــاص بــاألعــوانالــشــغل وتــصــنــيــفــهــا ومــدة الــعــقــد اخلــاص بــاألعــوان
العاملY فـي نشاطات احلفظ أوالـصيانة أواخلدماتالعاملY فـي نشاطات احلفظ أوالـصيانة أواخلدمات

بعنوان اHدرسة العليا للضمان االجتماعي.بعنوان اHدرسة العليا للضمان االجتماعي.
ـــــــــــــــــــــــــ

sإنّ الوزير األول

sاليّةHووزير ا

sووزير العمل والتشغيل والضمان االجتماعي
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66    œœœœbbbbFFFF����««««    ØØØØ    WWWWÒÒÒÒ¹¹¹¹ddddzzzz««««eeee−−−−����««««    WWWWÒÒÒÒ¹¹¹¹————uuuuNNNNLLLL−−−−KKKK����    WWWWÒÒÒÒOOOOLLLLÝÝÝÝÒÒÒÒdddd����««««    …………bbbb¹¹¹¹dddd−−−−����««««13 ‡‡‡‡¼¼¼¼    1424    ÂÂÂÂUUUUŽŽŽŽ    ÊÊÊÊUUUUCCCC....————    7
ÂÂÂÂ    2003    WWWWMMMMÝÝÝÝ    dddd³³³³LLLLLLLLuuuu½½½½    2

ÂÂÂÂUUUUŽŽŽŽ    ÊÊÊÊUUUU????CCCC....————     3     wwwwLLLL    ŒŒŒŒÒÒÒÒ————RRRR....     373 - 03    rrrr]]]]————    Ò ÒÒÒÍÍÍÍcccc????OOOOHHHHMMMMðððð    ÂÂÂÂuuuu????ÝÝÝÝdddd....

rrrr‡‡‡‡Ò ÒÒÒLLLL????²²²²¹¹¹¹ËËËË    ‰‰‰‰ÒÒÒÒbbbb‡‡‡‡‡‡‡‡FFFF¹¹¹¹    ¨̈̈̈2003 WWWWMMMMÝÝÝÝ    ddddÐÐÐÐuuuu????²²²²????BBBB√√√√ 29 ooooLLLL««««uuuu????LLLL����««««1424 

17    wwww‡‡‡‡????LLLL    ŒŒŒŒÒÒÒÒ————RRRR????????????LLLL����««««    42≠≠≠≠94    rrrr]]]]————    ÍÍÍÍcccc????‡‡‡‡‡‡‡‡OOOO????????????HHHHMMMM???? Ò ÒÒÒ²²²²����««««    ÂÂÂÂuuuu‡‡‡‡????‡‡‡‡ÝÝÝÝdddd????????????LLLL����««««

1994    WWWW‡‡‡‡????MMMMÝÝÝÝ    dddd‡‡‡‡¹¹¹¹UUUU????MMMM¹¹¹¹    29    oooo‡‡‡‡????LLLL««««uuuu????????????????LLLL����««««    1414    ÂÂÂÂUUUU‡‡‡‡????ŽŽŽŽ    ÊÊÊÊUUUU‡‡‡‡????³³³³????????????FFFF????????????????ýýýý

    UUUU????????????????ÝÝÝÝ««««————bbbb????KKKK����    wwwwMMMM????ÞÞÞÞuuuu����««««    eeee????????????????BBBBdddd????????????????????LLLL����««««    ¡¡¡¡UUUU????????????????AAAA????½½½½≈≈≈≈    ssssÒÒÒÒLLLL????????????????CCCC????????????????²²²²????????????????????LLLL����««««ËËËË

dddd????³³³³????LLLL????LLLLuuuu½½½½    ‰‰‰‰ËËËË√√√√    …………————uuuuŁŁŁŁËËËË    WWWW????OOOOMMMMÞÞÞÞuuuu????����««««    WWWW????BBBBdddd????××××����««««    wwwwLLLL    YYYY××××????³³³³����««««ËËËË

ÆÆÆÆ1954    WWWWMMMMÝÝÝÝ

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

¨W‡.uJ×�« f‡Oz— ÒÊ≈

 ¨s¹b¼U−L�«d¹“Ë d¹dIð vKŽ ¡UMÐ ≠

125Ë 4≠85 ÊUðœUL�« ULO?Ýô ¨—u²Ýb�« vKŽ ¡UMÐË ≠

¨tM. ©2 …dIH�« ®

wL ŒÒ—R?‡L?‡�« 11≠98 r?‡‡?]— Êu½U?‡I?�« v?C‡?²‡?I?????L?ÐË ≠

W?MÝ X?‡?A??????ž 22 o?‡?L«u‡?L?�« 1419 ÂU???????Ž w½U?‡?¦�« l?‡?O‡?Ð— 29

Z?.U½d??????³?�«Ë wN??????O??????łu??????²�« Êu?½U??????I�« s?ÒL??????C??????²?????L?�«Ë 1998

włu�u?MJ²�« d¹u?D²�«Ë wLKF?�« Y×??³�« ‰u??Š wÝU??L??��«

¨2002 ≠ 1998

ÂÂÂÂUUUUŽŽŽŽ    ÊÊÊÊUUUU????³³³³FFFFýýýý     30     wwwwLLLL    ŒŒŒŒÒÒÒÒ————RRRR....     372 - 03    rrrr]]]]————    Ò ÒÒÒÍÍÍÍccccOOOOHHHH????MMMMðððð    ÂÂÂÂuuuuÝÝÝÝdddd....

‰‰‰‰ÒÒÒÒbbbb????‡‡‡‡????????FFFF????¹¹¹¹    ̈¨̈̈2003 WWWW????MMMM????ÝÝÝÝ    dddd????????ÐÐÐÐuuuu????????????????????????????????????????????²²²²????????????????????????????????????????????????BBBB√√√√ 26 oooo????LLLL««««uuuu????????????????????????????????????????????????????LLLL????����««««1424 

28    wwww????LLLL    ŒŒŒŒÒÒÒÒ————RRRR????????????????????LLLL����««««    03≠≠≠≠92    rrrr????]]]]————    ÍÍÍÍcccc????????????????????OOOO????????????????????HHHHMMMM???? Ò ÒÒÒ²²²²����««««    ÂÂÂÂuuuu????‡‡‡‡ÝÝÝÝdddd????????????????????LLLL????����««««

WWWW‡‡‡‡MMMMÝÝÝÝ    dddd????‡‡‡‡¹¹¹¹UUUU‡‡‡‡MMMM¹¹¹¹    4    ooooLLLL««««uuuu????????LLLL����««««    1412    ÂÂÂÂUUUU????????ŽŽŽŽ    WWWW????????????OOOO½½½½UUUU????????¦¦¦¦����««««    ÈÈÈÈœœœœUUUU????????????LLLL????????łłłł

WWWW????????????OOOO????????????FFFF????????????³³³³????????????²²²²����««««    ssssŽŽŽŽ    iiii????¹¹¹¹uuuu‡‡‡‡FFFF????ðððð    ffffOOOO????????????ÝÝÝÝQQQQðððð    ssss????‡‡‡‡Ò ÒÒÒLLLL????????????CCCC????????????²²²²????????????LLLL����««««ËËËË1992

ÆÆÆÆ    öööö����««««uuuuLLLL����««««ËËËË    bbbb¹¹¹¹dddd³³³³����««««    ÊÊÊÊ««««uuuu‡‡‡‡ŽŽŽŽ____

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

¨W‡‡‡.u‡J×�« fOz— ÒÊ≈

4≠85 ÊUðÒœU?????L?�« U?????L?????ÒO?????Ý ô ¨—u?????²?????ÝÒb�« v?KŽ ¡U?MÐ  ≠

¨tM. ©2 …dIH�«® 125Ë

‰ÒË√ wL ŒÒ—RL�« 58≠85 r]— ÂuÝd?L�« vC²?ILÐË ≠

oÒKF?²L�«Ë 1985 W‡MÝ ”—U. 23 oL«uL�« 1405 ÂU‡Ž Vł—

¨‰ÒbFL�« ¨…d³��« i¹uF²Ð

‰ÒË√ wL ŒÒ—RL�« 59≠85 r]— ÂuÝd?L�« vC²?ILÐË ≠

1985 W??M??Ý ”—U???????????????????. 23 o??L«u???????????????????L??�« 1405 ÂU??????????????????Ž V??ł—

‰U??????L??????F?� wł–u??????L?M?�« wÝU??????Ý_« Êu?½U??????I?�« sÒL??????C??????²??????L?�«Ë

¨WÒO.uLF�«  «—«œù«Ë  U�ÒÝRL�«

208≠03 r?]— wÝU?zÒd?�« Âu??????Ýd???????L�« v?C??????²???????I??????L?ÐË ≠

WMÝ u¹U. 5 oL«uL�« 1424 ÂUŽ ‰ÒË_« lOÐ— 3 wL ŒÒ—RL�«

¨W.uJ×�« fOz— sOOFð sÒLC²L�«Ë 2003

197≠89 r]— Íc?????O????HM?Ò²�« Âu?????Ýd????L�« v?C????²????I?????LÐË ≠

31 o?‡L«u???????L?�« 1410 ÂU?‡Ž w?½U?‡¦?�« l?OÐ— ‰ÒË√ w?L ŒÒ—R??????L?�«

w?ÝU?????Ý_« Êu?½U??????I�« s?ÒL??????C??????²?????L?�«Ë 1989 W?‡M?Ý d‡?Ðu‡?²?????B√

¨rÒL²L�«Ë ‰ÒbFL�« ¨ ö�«uL�«Ë b¹d³�« ‰ULFÐ Ò’U��«

03≠92 r?]— Íc?????O?????HM?Ò²�« Âu??????Ýd?????L�« v?C?????²?????I?????L?ÐË ≠

4 oL«u?????L�« 1412 ÂU????Ž W?????O½U?????¦�« ÈœU?????L????ł 28 wL ŒÒ—R?????L�«

s?Ž i¹u???????F?ð f?O???????ÝQ?ð sÒL???????C???????²???????L?�«Ë 1992 W?M?Ý d¹U?M?¹

¨ ö�«uL�«Ë b¹d³�« Ê«uŽ_ WOF³²�«

∫∫∫∫    wwwwððððQQQQ¹¹¹¹    UUUU....    rrrrÝÝÝÝdddd¹¹¹¹

·U?M�_ œÒb??????×??????L�« ‰Ëb??????−?�« ‰Òb?????F?¹ ∫∫∫∫    vvvv????����ËËËË____««««    …………ÒÒÒÒœœœœUUUU????????????????????LLLL����««««

W?O?F?³??²�« sŽ i¹u?F?²�« V�½Ë s?¹b?O?H?²?�?L�« s?O?Hþu?L�«

28 wL ŒÒ—R?L�« 03≠92 r]— Íc?O?HMÒ²�« Âu?Ýd?L?�UÐ o×KL�«

1992 WMÝ d?¹UM¹ 4 oL«u????L�« 1412 ÂU????Ž W???O?½U???¦?�« ÈœU???L????ł

wL t????OKŽ ’u????BML?�« ‰Ëb???−K?� U???I???³?Þ ¨Áö???Ž√ —u???Bc????L�«Ë

ÆÂuÝdL�« «cNÐ oLdL�« o×KL�«

s. ¡«b??²Ð« Âu??Ýd?L�« «c¼ ‰u??F??H?. Íd??�¹ ∫∫∫∫    2    …………ÒÒÒÒœœœœUUUU????LLLL����««««

Æ2003 WMÝ d³L²³Ý ‰ÒË√

…b?¹d????????−?�« w?L Âu????????Ýd????????L?�« «c?¼ d????????A?M?¹ ∫∫∫∫    3    …………ÒÒÒÒœœœœUUUU????????????????????????????LLLL????����««««

ÆWÒO³FÒA�« WÒOÞ«dIL¹Òb�« WÒ¹dz«e−�« WÒ¹—uNL−K� WÒOLÝd�«

oL«u?L�«1424  ÂU??Ž ÊU?³??F?ý  30  wL dz«e??−�UÐ —Òd??Š

  Æ2003 WMÝ dÐu²B√ 26

vvvvOOOO××××¹¹¹¹ËËËË√√√√    bbbbLLLLŠŠŠŠ√√√√

oooo××××KKKKLLLL����««««

ssss¹¹¹¹bbbbOOOOHHHH²²²²����LLLL����««««    ssssOOOOHHHHþþþþuuuuLLLL����««««    ····UUUU‡‡‡‡‡‡‡‡MMMM����√√√√    œœœœÒÒÒÒbbbb‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡××××¹¹¹¹    ‰‰‰‰ËËËËbbbbłłłł

WWWW‡‡‡‡‡‡‡‡OOOOFFFF³³³³²²²²����««««    ssssŽŽŽŽ    iiii‡‡‡‡‡‡‡‡¹¹¹¹uuuuFFFF²²²²����««««    VVVV‡‡‡‡‡‡‡‡����½½½½ËËËË

VVVV����ŠŠŠŠ    WWWW³³³³����MMMM����««««

wwwwÝÝÝÝUUUUÝÝÝÝ____««««    ddddłłłł____««««

ssss¹¹¹¹bbbbOOOOHHHH²²²²����LLLL����««««    ····UUUUMMMM����√√√√
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13Ë 12 ÊUHMB�«

1/15 v�≈ 1/14 ÊUHMB�«

1/16 v�≈ 2/15 ÊUHMB�«

5/16 v�≈ 2/16 ÊUHMB�«

17 nMB�«

18 nMB�«

20Ë 19 ÊUHMB�«

%45

%44

%43

%42

%41

%40

%39

%36

%35

%34

%32

%30

31



66    œœœœbbbbFFFF����««««    ØØØØ    WWWWÒÒÒÒ¹¹¹¹ddddzzzz««««eeee−−−−����««««    WWWWÒÒÒÒ¹¹¹¹————uuuuNNNNLLLL−−−−KKKK����    WWWWÒÒÒÒOOOOLLLLÝÝÝÝÒÒÒÒdddd����««««    …………bbbb¹¹¹¹dddd−−−−����«««« 14
‡‡‡‡¼¼¼¼    1424    ÂÂÂÂUUUUŽŽŽŽ    ÊÊÊÊUUUUCCCC....————    7
ÂÂÂÂ    2003    WWWWMMMMÝÝÝÝ    dddd³³³³LLLLLLLLuuuu½½½½    2

wLK?Ž lÐUÞ  «– W‡‡?O?.u??L??Ž W‡?‡�??ÒÝR?. e??Bd??L�« Òb?‡F¹

ÂU?‡J?Š_ l?C??????�?¹Ë  W??????O???????ŽU?D] W???????G??????³???????� t?�Ë włu?�u?MJ?ðË

ÊU??³?F??ý 8 wL ŒÒ—R??L�« 256≠99 r]— Íc??O??HMÒ²�« Âu??Ýd??L�«

¨ÁöŽ√—uBcL�«Ë 1999 WMÝ d³LLu½ 16 oL«uL�« 1420 ÂUŽ

Æ¢ÂuÝdL�« «c¼ ÂUJŠ_Ë

s?. 3 …ÒœU??????????L?�« ÂU?‡?‡?‡?J?Š√ r?ÒL??????????²?ðË ‰Òb??????????F?ð    ∫∫∫∫    3    …………ÒÒÒÒœœœœUUUU????‡‡‡‡????‡‡‡‡????LLLL????����««««

17 w?L ŒÒ—R?‡‡?L?�« 42≠94 r?‡?‡?]— Íc?‡?‡?O??????????H?M?Ò²?�« Âu?????????Ýd??????????L?�«

1994 W?M?Ý d?¹U?M?¹ 29 o?‡?L«u????????????L?�« 1414 ÂU?‡?Ž ÊU????????????³???????????F???????????ý

∫ wðQ¹ ULB —Òd×ðË ÁöŽ√ —uBcL�«Ë

ÂU???????N????????L�« s?Ž …œU?¹“ e???????Bd????????L�« n?‡?‡?ÒKJ?¹    ∫ 3 …ÒœU?‡?‡‡?L?�«¢

r‡?]— Íc?????O‡?HM?Ò²�« Âu?‡Ýd?????L?�« s. 5 …ÒœU‡?‡L?�« wL …œÒb?‡×?????L�«

16 oL«u?????L�« 1420 ÂU?????Ž ÊU?????³????F?????ý 8 wL ŒÒ—R?‡‡?L�« 256≠99

“U????−?½≈Ë œ«b????ŽSÐ ¨Áö????Ž√ —u????Bc?????L�«Ë 1999 WM?Ý d????³????L????Lu½

d??¹u?D??²??�«Ë w?L??K?F??�« Y??×????????????????³??K?� W?????????????????O?M??Þu?�« Z??.«d????????????????³??�«

wL U??L?ÒO?Ýô ¨t??�U?B?²??š« Ê«b?O??LÐ W?IKF??²?L�« włu�u?MJ²�«

…—uŁË W???OMÞu?�« W??Bd???×�«Ë W???O???³??F???A�« W???.ËU???I??L?�« ‰U??−???.

Æ¢wMÞu�« d¹d×²�«

s?. 4 …ÒœU?????????????L?�« ÂU?J?Š√ r??ÒL????????????²?ðË ‰Òb?????????????F?ð    ∫∫∫∫    4    …………ÒÒÒÒœœœœUUUU????‡‡‡‡????????‡‡‡‡????LLLL????����««««

17 w?L ŒÒ—R?‡‡?L?�« 42≠94 r?‡?‡?]— Íc?‡?‡?O??????????H?M?Ò²?�« Âu?????????Ýd??????????L?�«

1994 W?M?Ý d?¹U?M?¹ 29 o?‡?‡?L«u???????????L?�« 1414 ÂU?‡?‡?Ž ÊU?‡?³???????????F???????????ý

∫ wðQ¹ ULB —Òd×ðË ÁöŽ√ —uBcL�«Ë

s?. e????????Bd????????L�« …—«œ≈ f?K?−????????. q?ÒJA????????²?¹    ∫ 4 …ÒœU???????L?�«¢

∫ ÁU½œ√ s¹—uBcL�« sOK¦LL�«

¨U�Oz— ¨WO�u�« WDK��« q¦L. ≠

¨wMÞu�« ŸULb�UÐ nÒKJL�« d¹“u�« sŽ q¦L. ≠

¨WO�UL�UÐ nÒKJL�« d¹“u�« sŽ q¦L. ≠

¨WLUI¦�«Ë ‰UBÒðôUÐ nÒKJL�« d¹“u�« sŽ q¦L. ≠

¨WOMÞu�« WOÐd²�UÐ nÒKJL�« d¹“u�« sŽ q¦L. ≠

w?�U???????F?�« rO?K?F???????²?�U?Ð nÒK?J?L?�« d¹“u?�« s?Ž q¦????????L???????. ≠

¨wLKF�« Y×³�«Ë

 U?????????Ý«—bK?� w?M?Þu?�« e????????Bd?????????L?K� ÂU?????????F?�« d?¹b????????L?�« ≠

¨tK¦L. Ë√ WO�¹—U²�«

Y×?³?K� W?Lz«b�« …d¹b??L�« W?OMÞu�« W??¾?O?N�« q¦??L?. ≠

¨wLKF�«

¨W�ÝRL�« d¹b. ≠

W??????F?ÐU?????²?�« ©3® Àö???????¦�« Y?×???????³�«  «b???????ŠË Íd¹b???????. ≠

¨W�ÝRLK�

¨W�ÝRLK� wLKF�« fK−L�« fOz— ≠

19 wL ŒÒ—R????L�« 07≠99 r]— Êu?½U???I�« v?C???²???I????LÐË ≠

1999 W?M?Ý q?¹d?Ð√ 5  o?L«u?????????L?�« 1419 ÂU??????????Ž W?????????−??????????×?�« Í–

¨bONA�«Ë b¼U−L�UÐ oÒKF²L�«Ë

208≠03 r?]— wÝU?zd?�« Âu??????Ýd???????L�« v?C??????²???????I??????L?ÐË ≠

WMÝ u¹U.  5 oL«uL�« 1424 ÂUŽ ‰Ë_« lOÐ— 3 wL ŒÒ—RL�«

¨W.uJ×�« fOz— sOOFð sÒLC²L�«Ë  2003 

215≠03 r?]— wÝU?zd?�« Âu??????Ýd???????L�« v?C??????²???????I??????L?ÐË ≠

WMÝ u¹U.  9 oL«uL�« 1424 ÂUŽ ‰Ë_« lOÐ— 7 wL ŒÒ—RL�«

¨‰bFL�«¨ W.uJ×�« ¡UCŽ√ sOOFð sÒLC²L�«Ë  2003 

295≠91 r]— Íc?????O????HM?Ò²�« Âu?????Ýd????L�« v?C????²????I?????LÐË ≠

WM?Ý XA???ž 24 oL«u??L�« 1412 ÂU???Ž d??H???� 14 wL ŒÒ—R??L�«

‰Òb??F??L?�« ¨s¹b¼U??−??L?�« d¹“Ë  U??O??Šö??� œÒb???×¹ Íc�« 1991

¨rÒL²L�«Ë

42≠94 r?]— Íc?????O?????HM?Ò²�« Âu??????Ýd?????L�« v?C?????²?????I?????L?ÐË ≠

WMÝ d¹UM¹ 29 oL«u?L�« 1414 ÂU?Ž ÊU?³?F?ý 17 wL ŒÒ—R?L�«

 U???????Ý«—b?K?� wM?ÞË e???????Bd????????. ¡U???????A?½≈ sÒL????????C‡?²???????L?�«Ë 1994

WMÝ d??³?L?Lu½ ‰Ë√ …—u?ŁË W?OMÞu�« W??Bd?×�« wL Y?×?³�«Ë

¨1954 

256≠99 r]— Íc?????O????HM?Ò²�« Âu?????Ýd????L�« v?C????²????I?????LÐË ≠

WMÝ d³LLu½ 16 oL«uL�« 1420 ÂUŽ ÊU³Fý 8 wL ŒÒ—RL�«

W??O??.u??L??F�« W??�??ÒÝR??L�« ¡U??A½≈  U??O??H??O??B œÒb??×¹ ÍcÒ�« 1999

¨U¼d??O?ÝË U??N??L?O?EMðË włu�uM?J²�«Ë wLKF?�« lÐUD�«  «–

¨tM. 42 …ÒœUL�« ULÒOÝô ¨‰ÒbFL�«

W??Lz«b�« W?O??ŽUDI�« WM?−ÒK�« Í√— vKŽ ŸöÒÞô« b??FÐË ≠

…—«“u??� w??łu??�u??M??J??²??�« d??¹u??D??²??�«Ë w??L??K???F??�« Y??×????????????????????³??K??�

¨s¹b¼U−L�«

∫∫∫∫    wwwwððððQQQQ¹¹¹¹    UUUU....    rrrrÝÝÝÝdddd¹¹¹¹

r?ÒL???????????²?¹Ë Âu??????????Ýd???????????L?�« «c?¼ ‰Òb?‡?F?¹ ∫∫∫∫    vvvv????����ËËËË____««««    …………ÒÒÒÒœœœœUUUU????????????????????????????????????????LLLL????����««««

ÊU³?Fý 17 wL ŒÒ—R‡‡L�« 42≠94 r]— ÍcO‡‡H?MÒ²�« Âu‡ÝdL�«

—u??????Bc??????L?�«Ë 1994 WM?Ý d¹U?M¹ 29 o?‡‡?L«u?????L?�« 1414 ÂU‡?‡‡?‡Ž

r]— ÍcOHM?Ò²�« ÂuÝdL�« s. 42 …ÒœUL�« ÂUJŠ_ U?ILË ¨ÁöŽ√

16 oL«u?????L�« 1420 ÂU?????Ž ÊU?????³?????F?????ý 8 wL ŒÒ—R?????L�« 256≠99

ÆÁöŽ√ —uBcL�«Ë 1999 WMÝ d³LLu½

Âu?Ýd?L�« s. v�Ë_« …ÒœU?L?�« rÒL?²ðË ‰Òb?Fð ∫∫∫∫    2    …………ÒÒÒÒœœœœUUUU????LLLL����««««

1414 ÂU??Ž ÊU???³??F??ý 17 wL ŒÒ—R??L�« 42≠94 r]— Íc??O??H?MÒ²�«

—Òd????×ðË Áö????Ž√ —u????Bc????L�«Ë 1994 WMÝ d?¹UM¹ 29 oL«u????L�«

∫ wðQ¹ ULB

 U??????Ý«—bK?� wM?ÞË e??????Bd?????. Q??????AM?¹ ∫ v?�Ë_« …ÒœU?????L�«¢

WMÝ d??³?L?Lu½ ‰Ë√ …—u?ŁË W?OMÞu�« W??Bd?×�« wL Y?×?³�«Ë

Æ¢eBdL�«¢ hM�« VK� wL vŽb¹Ë ¨1954
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66    œœœœbbbbFFFF����««««    ØØØØ    WWWWÒÒÒÒ¹¹¹¹ddddzzzz««««eeee−−−−����««««    WWWWÒÒÒÒ¹¹¹¹————uuuuNNNNLLLL−−−−KKKK����    WWWWÒÒÒÒOOOOLLLLÝÝÝÝÒÒÒÒdddd����««««    …………bbbb¹¹¹¹dddd−−−−����««««15 ‡‡‡‡¼¼¼¼    1424    ÂÂÂÂUUUUŽŽŽŽ    ÊÊÊÊUUUUCCCC....————    7
ÂÂÂÂ    2003    WWWWMMMMÝÝÝÝ    dddd³³³³LLLLLLLLuuuu½½½½    2

e??Bd?LK� w?LKF�« fK−??L�« qÒJA??²¹ ∫ —ÒdJ. 4 …ÒœU?L�«¢

ÂUJŠ_ U???I??LË r¼—U??O??²??š« Òr?²¹ «u??C??Ž ©16® d??A??Ž W???²??Ý s.

ŒÒ—R‡L�« 256≠99 r‡]— ÍcO‡HM?Ò²�« Âu‡ÝdL�« s. 20 …ÒœU?L�«

1999 WMÝ d??³??L??Lu½ 16 oL«u??L�« 1420 ÂU??Ž ÊU??³??F??ý 8 wL

ÆÁöŽ√ —uBcL�«Ë

wLK?F�« fK−???L�« ¡U??C???Ž_ W??O??L??Ýô« W???LzU??I�« œÒb???×ð

©4® l?Ð—√ …Òb?????L� s?¹b¼U?????−?????L?�« d?¹“Ë s. —«d?????I?Ð e?????Bd?????LK?�

Æ¢ «uMÝ

…b?¹d???????−?�« w?L Âu????????Ýd???????L?�« «c?¼ d???????A?M?¹     ∫∫∫∫    6    …………ÒÒÒÒœœœœUUUU????????????????????????????LLLL????����««««

ÆWÒO³FÒA�« WÒOÞ«dIL¹Òb�« WÒ¹dz«e−�« WÒ¹—uNL−K� WÒOLÝÒd�«

oL«u??L�«1424  ÂU??Ž ÊU??C??.—  3  wL dz«e???−�UÐ —Òd??Š

 Æ2003 WMÝ dÐu²B√ 29 

vvvvOOOO××××¹¹¹¹ËËËË√√√√    bbbbLLLLŠŠŠŠ√√√√

wL Y×??³�« u??.b??�?²??�??. U??L?N??³??�??²M¹ ©2® Êö??¦?L??. ≠

¨W�ÝRL�«

wL Y×?³�« rŽœ u?.b?�?²?�?. t?³?�?²M¹ b?Š«Ë q¦?L?. ≠

¨W�ÝRL�«

UN?� w²�«  UÞUAM�«  U?ŽUD] Êö¦?Lð ÊU²?OB?�ý ≠

«d?E½ ÊU?????²?MO?????F?????. ¨W?????�?????ÝR?????L?K� Y?×?????³�« s?¹œU?????O?????LÐ W?K�

ÆULNð«¡UHJ�

…—«œù« fK?−????. ¡U????C???Ž_ W????O????L????Ýô« W????LzU????I?�« œÒb????×ð

Æ¢s¹b¼U−L�« d¹“Ë s. —«dIÐ

42≠94 r]— Íc????O????HM?Ò²�« Âu????Ýd????L�« r?ÒL????²¹ ∫∫∫∫    5    …………ÒÒÒÒœœœœUUUU????????????????LLLL����««««

WMÝ d¹UM¹ 29 oL«u?L�« 1414 ÂU?Ž ÊU?³?F?ý 17 wL ŒÒ—R?L�«

∫ wðQ¹ ULB —Òd×ð —ÒdJ. 4 …ÒœULÐ ÁöŽ√ —uBcL�«Ë 1994

¡¡¡¡««««————¬¬¬¬    ¨̈̈̈    ««««————Ò ÒÒÒddddIIII����    ¨̈̈̈    ««««————««««dddd����

W?ÒOL?ÝÒd�« …b¹d?−�« wL —«d?I�« «c¼ d?AM¹ ∫∫∫∫    2    …………ÒÒÒÒœœœœUUUU????LLLL����««««

ÆWÒO³FÒA�« WÒOÞ«dIL¹Òb�« WÒ¹dz«e−�« WÒ¹—uNL−K�

1424 ÂU???Ž W????O½U????¦�« ÈœU????L???ł 13 wL d?z«e???−�U?Ð —Òd???Š

Æ2003 WMÝ XAž 12 oL«uL�«

‰‰‰‰ööööÝÝÝÝ    pppp����UUUULLLL����««««    bbbb³³³³ŽŽŽŽ

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

oooo××××KKKKLLLL����««««

hhhhOOOOššššddddÒÒÒÒ²²²²����UUUUÐÐÐÐ    ooooÒÒÒÒKKKKFFFF²²²²LLLL����««««    wwwwłłłł––––uuuuLLLLMMMM����««««    ◊◊◊◊ËËËËddddAAAA����««««    dddd²²²²LLLLœœœœ

nnnn]]]]uuuu²²²²����««««    ¡¡¡¡UUUUMMMMŁŁŁŁ√√√√        UUUU....bbbb��������««««    WWWWÝÝÝÝ————UUUULLLLLLLLÐÐÐÐ

v?�≈ «c¼ ◊Ëd???????A?�« d???????²???????Lœ ·b??????N?¹    ∫∫∫∫    vvvv????����ËËËË____««««    …………ÒÒÒÒœœœœUUUU????????????????????????LLLL????����««««

`�U???B???LK?� …d???ÒO???�??L?�« W???¾???O???N�«  U???³???ł«ËË ‚u???I??Š b?¹b???×ð

W????I???×K?L�«  U????.b???��« r?¹b???I?ð W???B????š— VŠU????�Ë W¹—UD?L�«

Æn]u²�« ¡UMŁ√

‰‰‰‰ËËËË____««««    qqqqBBBBHHHH����««««

WWWW¹¹¹¹————UUUUDDDDLLLL����««««    `̀̀̀����UUUUBBBBLLLLKKKK����    …………ddddÒÒÒÒOOOO����LLLL����««««    WWWW¾¾¾¾OOOONNNN����««««        UUUU³³³³łłłł««««ËËËËËËËË    ‚‚‚‚uuuuIIIIŠŠŠŠ

`?�U?????B?????LK?� …d?????ÒO?????�??????L�« W?????¾??????O?????N�« Âu?????I?ð    ∫∫∫∫    2    …………ÒÒÒÒœœœœUUUU????????????????????LLLL����««««

VŠU??� ◊U??A?M� W??¾??łU??H??.Ë W??LE²?M. W??³??]«d??LÐ W¹—U?DL�«

VŠU????� ◊U???A½ W????O???Žu?½ s. b???BQ????²�«Ë U????NMJ?L¹Ë W???B????šd�«

ÆX]Ë Í√ wL UNMO�×ðË WBšd�«

`?�U?????B?????L?K� …d?????O??????�?????L?�« W?????¾?????O?????N?K� s?JL?¹    ∫∫∫∫    3    …………ÒÒÒÒœœœœUUUU????????????????????LLLL����««««

Ê√ ¨¡«—ü« d??³?Ý  U??OMI?ð Â«b?�??²??Ý« o¹dÞ sŽ ¨W¹—U?DL�«

v�≈ ¡u??−?K�«Ë W??.b??I???L�«  U??.b??�?�« W??O??Žu½ r?O??O??I??²?Ð Âu??Ið

ÆWO×O×B²�«  «¡«dłù« –U�ð« bB] WBšd�« VŠU�

qqqqIIIIMMMM



««««    …………————««««““““ËËËË

12    ooooLLLL««««uuuu????LLLL����««««    1424    ÂÂÂÂUUUU????ŽŽŽŽ    WWWW????OOOO½½½½UUUU¦¦¦¦����««««    ÈÈÈÈœœœœUUUU????LLLL????łłłł    13    wwwwLLLL    ŒŒŒŒÒÒÒÒ————uuuu????....    ————««««dddd]]]]

dddd????????????²²²²????????????LLLLœœœœ    vvvvKKKK????ŽŽŽŽ    WWWW????????????]]]]œœœœUUUU????????????BBBB????????????LLLL����««««    ssss???? Ò ÒÒÒLLLL????????????CCCC????????????²²²²¹¹¹¹    ¨̈̈̈2003    WWWWMMMM????ÝÝÝÝ    XXXXAAAA????????????žžžž

WWWWÝÝÝÝ————UUUULLLL????LLLLÐÐÐÐ    hhhhOOOOššššdddd²²²²����UUUUÐÐÐÐ    ooooÒÒÒÒKKKKFFFF²²²²????LLLL����««««    wwwwłłłł––––uuuuLLLLMMMM����««««    ◊◊◊◊ËËËËddddAAAA����««««

ÆÆÆÆnnnn]]]]uuuu²²²²����««««    ¡¡¡¡UUUUMMMMŁŁŁŁ√√√√    WWWWIIII××××KKKKLLLL����««««        UUUU....bbbb��������««««

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

¨qIÒM�« d¹“Ë ÒÊ≈

215 ≠ 03 r?]— ÒwÝU?zÒd?�« Âu??????Ýd???????L�« v?C??????²???????I??????L?Ð ≠

WMÝ u¹U. 9 oL«uL�« 1424 ÂUŽ ‰ÒË_« lOÐ— 7 wL ŒÒ—RL�«

¨W.uJ×�« ¡UCŽ√ sOOFð sÒLC²L�«Ë 2003

112 ≠ 01 r]—  ÒÍc???O???HM?Ò²�« Âu???Ýd???L�« vC???²???I???LÐË ≠

2001 ÂUŽ u?¹U. 5 oL«u?L�« 1422 ÂU?Ž dH?� 11 wL ŒÒ—R?L�«

W?¹u????????−�« W????????Šö????????L?�« ÈËU?ð√ m�U????????³????????.Ë V?�?½ œÒb???????×?¹ Íc?�«

¨UNF¹“uð  UOHOBË

151 ≠ 02 r]—  ÒÍc???O???HM?Ò²�« Âu???Ýd???L�« vC???²???I???LÐË ≠

2002 WMÝ u¹U. 9 oL«uL�« 1423 ÂUŽ d?H� 26wL ŒÒ—RL�«

n]u????²�« ¡U?MŁ√ W????I????×KL?�«  U????.b???�?�« W???L?zU????] œb???×?¹ ÒÍc�«

¨tM. 3 …œUL�« ULÒOÝô ¨UN²Ý—UL. ◊Ëdý j³C¹Ë

∫∫∫∫    wwwwððððQQQQ¹¹¹¹    UUUU....    ————ÒÒÒÒddddIIII¹¹¹¹

◊Ëd?????????A?�« d??????????²?????????Lœ v?K?Ž ‚œU?????????B?¹    ∫∫∫∫    vvvv????����ËËËË____««««    …………ÒÒÒÒœœœœUUUU????????????????????????????????????LLLL????����««««
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وزارة اجملاهدينوزارة اجملاهدين
     قــرار وزاري مـــشــتـــرك مــؤرخ في      قــرار وزاري مـــشــتـــرك مــؤرخ في 29 ذي الــقـــعــدة عــامذي الــقـــعــدة عــام
يـــــحــــديـــــحــــدّد  t2014 ـــــوافق 24 ســـــبــــــتـــــمـــــبـــــر ســـــنـــــة ســـــبــــــتـــــمـــــبـــــر ســـــنـــــةHـــــوافق  اH1435 ا

الــتـــنــظـــيم الــداخـــلي لــلــمـــركــز الــوطــنـي لــلــدراســاتالــتـــنــظـــيم الــداخـــلي لــلــمـــركــز الــوطــنـي لــلــدراســات
والـبـحث في احلـركـة الـوطـنـيـة وثـورة أول نـوفـمـبـروالـبـحث في احلـركـة الـوطـنـيـة وثـورة أول نـوفـمـبـر

.1954

ـــــــــــــــــــــــــ
tإنّ الوزير األول
tووزير اجملاهدين

tاليةHووزير ا
tووزير التعليم العالي والبحث العلمي

- �ـقــتــضى اHــرســوم الــرئــاسي رقم 14-145 اHـؤرخ
في 28 جـمــادى الـثـانــيـة عـام 1435 اHـوافق 28 أبــريل سـنـة

tالوزير األول Yتضمن تعيH2014 وا

- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسي رقم 14-154 اHـؤرخ
فـي 5 رجـب عــــــــام 1435 اHـــــــــوافق 5 مـــــــــايـــــــــو ســـــــــنـــــــــة 2014

tأعضاء احلكومة Yتضمن تعيHوا
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 91-295 اHؤرخ
في 14 صــفـر عـام 1412 اHـوافق 24 غــشت سـنـة 1991 الـذي

tتممHعدل واHا tيحدد صالحيات وزير اجملاهدين
- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 94-42 اHـؤرخ
في 17 شـــعـــبـــان عــام 1414 اHــوافق 29 يـــنـــايـــر ســـنـــة 1994
واHــتـضـمـن إنـشـاء مــركـز وطـني لــلـدراســات والـبـحث في
احلــــركــــة الـــوطــــنـــيــــة وثـــورة أول نــــوفـــمــــبـــر t1954 اHـــعـــدل

tتممHوا
- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 95-54 اHـؤرخ
في 15 رمــضــان عـام 1415 اHـوافق 15 فــبــرايــر ســنـة 1995

tاليةHالذي يحدّد صالحيات وزير ا
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 96-158 اHؤرخ
في 16 ذي احلــــجــــة عـــام 1416 اHــــوافق 4 مـــايــــو ســـنـــة 1996
الـــذي يـــحـــدّد شـــروط تـــطـــبـــيق أحـــكـــام األمن الـــداخـــلي في
اHـؤســسـة اHــنـصــوص عـلــيـهــا في األمـر رقم 95-24 اHـؤرخ
في 30 ربـيع الـثـانـي عام 1416 اHـوافق 25 سـبـتـمـبـر سـنة
1995 واHــــتـــــعـــــلـق بـــــحــــمـــــايـــــة األمـالك الـــــعــــمـــــومـــــيـــــة وأمن

 tاألشخاص فيها
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 11-396 اHؤرخ
في 28 ذي احلـجة عام 1432 اHوافق 24 نوفـمبـر سنة 2011
الــذي يـــحــدد الـــقــانـــون األســاسي الـــنــمـــوذجي لـــلــمـــؤســســة

 tالعمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي

- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 13-77 اHـؤرخ
في 18 ربـيع األول عام 1434 اHـوافق 30 يـنـايـر سـنة 2013
الــذي يــحــدد صـالحــيــات وزيــر الــتــعــلــيم الــعــالي والــبــحث

 tالعلمي

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 14-193 اHؤرخ
في 5 رمـــضـــان 1435 اHــــوافق 3 يـــولـــيـــو ســـنـــة 2014 الــذي
يـــحـــدد صالحـــيـــات اHـــديـــر الـــعـــام لـــلـــوظـــيـــفـــة الـــعـــمـــومـــيـــة

tواإلصالح اإلداري

- و�ـقتـضى القرار الـوزاري اHشـترك اHؤرخ في 6
جمادى الثانية عام 1431 اHوافق 20 مايو سنة 2010 الذي
يــحــدد الــتــنــظــيم الــداخــلي لــلــمــركــز الــوطــني لــلــدراســات
والـبـحث في احلـركـة الـوطـنـيـة وثـورة أول نـوفـمـبـر سـنـة

t1954

يقريقرّرون ما يأتي :رون ما يأتي :

اHـادة األولى :اHـادة األولى : تطـبـيـقـا ألحـكـام اHادة 10 من اHـرسوم
التـنفـيذي رقم 11-396 اHؤرخ في 28 ذي احلـجة عام 1432
اHــــوافق 24 نـــوفـــمــــبـــر ســـنـــة 2011 الـــذي يـــحــــدد الـــقـــانـــون
األسـاسي الـنــمـوذجي لـلــمـؤسـسـة الــعـمـومــيـة ذات الـطـابع
الــعــلــمي والــتــكــنــولــوجيt يــهــدف هــذا الــقــرار إلى حتــديــد
الـتـنـظـيم الـداخـلي لـلـمـركـز الـوطـني لـلـدراسات والـبـحث
في احلركة الوطنية وثورة أول نوفمبر 1954 ويدعى في

صلب النص "اHركز".

اHــادة اHــادة 2 : : يـــنـــظّم اHـــركـــزt حتت ســـلـــطـــة اHـــديـــر الـــذي
يـــســاعـــده مــديـــر مــســـاعــد وأمـــY عــامt في أقـــســام تـــقــنـــيــة

ومصالح إدارية وأقسام بحث.

اHادة اHادة 3 : : األقسام التقنيةt وعددها اثنان (2) هما :

- قـــــسـم مـــــتـــــابـــــعــــــة نـــــشـــــاطـــــات الــــــبـــــحث الــــــعـــــلـــــمي
والــــدراســـات فـي تـــاريـخ اHـــقــــاومـــة الــــشــــعـــبــــيـــة واحلــــركـــة

الوطنية وثورة أول نوفمبر سنة 1954.

- قسم العالقات اخلارجية وتثمY نتائج البحث.

اHــادة اHــادة 4 :  : يـــكــلـف قــسـم مـــتــابـــعـــة نـــشـــاطـــات الــبـــحث
العلمي والدراسـات في تاريخ اHقاومة الشـعبية واحلركة

الوطنية وثورة أول نوفمبر t1954  �ا يأتي :

- تـرقــيـة اHــعـلـومــة الـعـلــمـيــة والـتـقــنـيـة فـي مـيـادين
تدخل اHركز واقتراح كل تدبير من شأنه تسهيل وصول

tلها YستعملHا

- وضـع نـــــــظــــــام مـالئـم حلــــــفـظ األرشــــــيـف الـــــــعــــــلـــــــمي
tوالتاريخي للمركز
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- مـتـابـعة مـشـاريع الـبـحث اHنـجـزة من قـبل أقـسام
tركز ومرافقتهاHبحث ا

- إعــداد بــطــاقــيــة الـكــفــاءات الــوطــنــيــة فـي مــجـاالت
tركز ومسكها وحتيينهاHتدخل ا

tركز وتوزيعهاHضمان نشر منشورات ا -
- اقــتــراح كل تــدبــيــر إلدراج اHــنــشــورات الــعــلــمــيــة

tكتبة االفتراضيةHللمركز في ا
- ضــمـــان إجنــاز كل الـــدعــائم الـــســمـــعــيـــة الــبـــصــريــة

tعلوماتية واإللكترونية وتسييرها وحفظهاHوا
 tعطيات العلميةHالعمل على وضع قواعد ا -

- حـــفظ الـــبـــيــانـــات ورقــمـــنـــة الــكـــتب واألطـــروحــات
اHـتعلقة بـاHقاومة الشـعبية واحلركـة الوطنية وثورة أول

t1954نوفمبر
- إعداد االستبيانات وتقارير التحقيقات العلمية

حول اHسائل اHرتبطة بنشاط اHركز واستغاللها.
وينظم في ثالث (3) مصالح :

tمصلحة اإلعالم والوثائق العلمية والتقنية -
tعطيات والسمعي البصريHمصلحة قواعد ا -

- مصلحة متابعة مشاريع البحث.
Y5 : : يــكـلّـف قـسـم الـعالقــات اخلــارجــيـة وتــثــمـ اHـادة اHـادة 

نتائج البحثt �ا يأتي :
- اHـــبــادرة بـــعـــمــلـــيـــات الــتـــعـــاون الــعـــلـــمي الـــوطــني

tركزHوالدولي في ميادين نشاطات بحث ا
- دراسة ووضـع إجراءات تـشجع عـلى تثـمY نـتائج

tركزHالبحث العلمي في مجال نشاطات ا
- اHــســـاهــمــة في تـــرقــيــة ونـــشــر األعــمـــال الــعــلـــمــيــة

tوالتقنية ونتائج البحث
- تـنـظـيم الـتـظـاهـرات الـعـلـمـيـة الـوطـنـيـة والـدولـية

tركزHفي ميادين نشاطات بحث ا
tضمان نشر اإلعالم العلمي ومتابعته -

- ضـمــان الـتــكـفل بــنـشــر اجملالت واHـؤلــفـات ونــتـائج
التظاهرات العلمية التي يقوم بها اHركز و متابعتها.

وينظم في ثالث (3) مصالح هي :
tمصلحة العالقات اخلارجية واالتصال -

tنتائج البحث Yمصلحة تثم -
- مصلحة التظاهرات العلمية.

اHادة اHادة 6 : : يلحق باألمY العام مكتب األمن الداخلي.
اHادة اHادة 7 : : تكلف اHصالح اإلدارية �ا يأتي :

- إعداد اخملـطـط السـنـوي لـتـسـيـيـر اHـوارد الـبـشـرية
tللمركز وتنفيذه

tركزHستخدمي اH هنيHسار اHضمان متابعة ا -
- إعــداد اخملــطــطــات الـســنــويــة واHــتـعــددة الــســنـوات
للتكوين وحتسY اHستوى وجتديد اHعلومات Hستخدمي

tركز وتنفيذهاHا
- إعــداد مـشـروع مــيـزانــيـة تـســيـيــر وجتـهـيــز اHـركـز

tوضمان تنفيذه
tركزHمسك محاسبة ا -

tركز بالوسائل لسيرهHضمان تزويد هياكل ا -
- ضـــمــان مــتــابــعــة الــقــضــايــا اHــتــعــلــقــة بــاHــنــازعــات

tركزHاخلاصة با
- ضمان تسييـر األمالك اHنقولة والعقارية للمركز

tواحملافظة عليها وصيانتها
tركزHمسك دفاتر اجلرد اخلاصة با -

- ضمان احملافظة على أرشيف اHركز وحفظه.
وتضمّ اHصالح اإلدارية ثالث (3) مصالح :

tوالتكوين YستخدمHمصلحة ا -
tيزانية واحملاسبةHمصلحة ا -

- مصلحة الوسائل العامة.
اHادة اHادة 8 : : أقسام البحث وعددها أربعة (4) هي :    

tقاومة الشعبيةHقسم البحث في ا -
tقسم البحث في احلركة الوطنية -

- قسم البحث في العـمل العسكري لثورة التحرير
tالوطني

- قـــــسـم الـــــبـــــحـث في الـــــعــــــمل الـــــســـــيــــــاسي لـــــثـــــورة
التحرير الوطني.

اHـادة اHـادة 9 : : يـكـلف قـسم الـبـحث في اHـقـاومة الـشـعـبـية
بالقيام بالدراسات وأشغال البحثt ال سيما في :

- االنــتـــفــاضـــات واHــقــاومـــات الــشـــعــبـــيــة فـي الــقــرن
tيالديHالتاسع عشر (19) ا

- دور اHـــــقــــاومـــــات الـــــشــــعـــــبــــيـــــة فـي صــــدّ الـــــعــــدوان
tالفرنسي

- الــســيـاســة االســتـعــمــاريـة فـي مـواجــهــة اHـقــاومـات
tالشعبية

- مــصــادرة األراضي كــمــحــور صــراع إبّــان االحــتالل
الفرنسي للجزائر. 

اHـادة اHـادة 10 : : يـكـلف قـسم الـبـحـث في احلـركـة الـوطـنـية
بالقيام بالدراسات وأشغال البحثt ال سيما في :

tمنطلقات وأسس احلركة الوطنية -
- اHـشاريع االستـعمارية في بـداية القـرن العشرين

t(20)
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وزيـر اجملاهدينوزيـر اجملاهدين
الطيب زيتونيالطيب زيتوني

وزير اHاليةوزير اHالية
محمد جـالبمحمد جـالب

عن الوزير األولعن الوزير األول
وبتفويض منهوبتفويض منه

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

وزير التعليم العاليوزير التعليم العالي
والبحث العلميوالبحث العلمي

مــحمد مـباركيمــحمد مـباركي

Yالتنظيمـات السياسية وبرامجها ونشاطاتها ب -
tYيتHالعا Yاحلرب

- إعادة بناء األحزاب السياسية بعد سنة 1945.

اHـادة اHـادة 11 : : يـكـلّف قـسم الـبـحث فـي الـعـمل الـعـسـكري
لـثــورة الـتـحــريـر الــوطـني بـالــقـيــام بـالـدراســات وأشـغـال

البحثt ال سيما في :
tنشأة وتطور جيش التحرير الوطني -

- االســتـــراتـــيــجـــيـــة الــعـــســـكـــريــة لـــثـــورة الــتـــحـــريــر
tالوطني

-  مخـطـطات الـعدوّ وأسـالـيبه لـلقـضـاء على الـثورة
tوتصدّي جيش التحرير الوطني لها

- القواعد اخللفية لثورة التحرير الوطني.

اHـادة اHـادة 12 :  : يـكـلّف قـسم البـحث في الـعـمل الـسـياسي
لـثــورة الـتـحــريـر الــوطـني بـالــقـيــام بـالـدراســات وأشـغـال

البحثt ال سيما في :
tنشأة جبهة التحرير الوطني -

tمؤسسات جبهة التحرير الوطني وتطورها -
- التـنظيـمات الـسيـاسية والـتعـبئـة الشعـبيـة أثناء

tثورة التحرير الوطني
- اخملططات السياسية الفرنسية ومواجهتها.

13 :  : تــلــغى أحــكــام الــقــرار الــوزاري اHــشــتــرك اHـادة اHـادة 
اHـؤرخ في 6 جــمــادى الـثــانـيــة عـام 1431 اHـوافق 20 مـايـو
سنة 2010 الذي يـحدد التـنظيـم الداخلي لـلمركـز الوطني
لـــلـــدراســات والـــبـــحث في احلـــركــة الـــوطـــنــيـــة وثــورة أول

نوفمبر 1954.
اHـادة اHـادة 14 :  : يـنـشـر هـذا الـقـرار في اجلـريـدة الـرسـمـية

للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية. 
حـرر بــاجلــزائـر في 29 ذي الـقــعــدة عـام 1435 اHـوافق

24 سبتمبر سنة 2014.

قـــــرار وزاري مـــــشـــــتـــــرك مـــــؤرخ في قـــــرار وزاري مـــــشـــــتـــــرك مـــــؤرخ في 4 مــــحـــــرم عــــام  مــــحـــــرم عــــام 1436
اHــوافق اHــوافق 28 أكــتـــوبــر ســـنــة  أكــتـــوبــر ســـنــة t2014 يــحـــدد اHــواصـــفــات يــحـــدد اHــواصـــفــات
الـــتــقــنــيــة لــلــوحــة ووســائـل الــتــعــريف اجملــســدة لــكلالـــتــقــنــيــة لــلــوحــة ووســائـل الــتــعــريف اجملــســدة لــكل
تــــســـمـــيـــة أو إعــــادة تـــســـمــــيـــة اHـــؤســــســـات واألمـــاكنتــــســـمـــيـــة أو إعــــادة تـــســـمــــيـــة اHـــؤســــســـات واألمـــاكن

واHباني العمومية.واHباني العمومية.

ـــــــــــــــــــــــــ

tوزير الداخلية واجلماعات احمللية tإنّ وزير الدولة

tو وزيراجملاهدين

- �قتـضى اHرسوم الرئاسي رقم 14-01 اHؤرخ في
3 ربـيع األول عـام 1435 اHـوافق 5 يـنـايـر سـنـة  2014 الـذي
يــحــدد كــيــفــيــات تـــســمــيــة اHــؤســســات واألمــاكن واHــبــاني

tادة 38 منهHال سيما ا tالعمومية أو إعادة تسميتها

- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسي رقم 14-154 اHـؤرخ
فـي 5 رجـب عــــــــام 1435 اHـــــــــوافق 5 مـــــــــايـــــــــو ســـــــــنـــــــــة 2014

 tأعضاء احلكومة Yتضمن تعيHوا

- و�قتـضى اHرسوم التنفيذي رقم 91- 295 اHؤرخ
في 14 صــفـر عـام 1412 اHـوافق 24 غــشت ســنـة 1991 الـذي

tتممHعدل واHا tيحدد صالحيات وزير اجملاهدين

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 94-247 اHؤرخ
في 2 ربــيـع األول عـام 1415 اHــوافق 10 غــشت ســنــة 1994
tالذي يحدد صالحيات وزير الداخلية واجلماعات احمللية

- و�ـقتـضى القرار الـوزاري اHشـترك اHؤرخ في 7
شـوال عام 1418 اHـوافق 4 فـبـرايـر سـنـة 1998 الـذي يـحدد
اHواصـفـات التـقـنـية لـلـوحـة اجملسـدة لـكل تـسمـيـة أو إعادة

 tتسمية ومكان وضعها وصيانتها

يقرران مـا يأتي :يقرران مـا يأتي :

اHادة األولى :اHادة األولى : يـحدد هذا الـقرار اHواصـفات التـقنية
للـوحـة ووسـائل الـتـعـريف  اجملـسـدة لـكل تـسـمـيـة أو إعادة
تـسـمـيـة اHـؤسـسات واألمـاكن واHـبـاني الـعـمـومـيـة ومـكان
وضـعـهـاt وكـذا اجلــهـة اHـكـلــفـة بـصـيـانــتـهـاt تـطـبــيـقـا ألحـكـام
اHـادة 38 من اHــرســوم الــرئــاسي رقم 14-01 اHــؤرخ في 3
ربــيـع األول عـام 1435 اHــوافق 5 يـــنــايــر ســنــة 2014  الــذي
يــحــدد كــيــفــيــات تـــســمــيــة اHــؤســســات واألمــاكن واHــبــاني

العمومية أو إعادة تسميتها.

اHـادة اHـادة 2 :  : حتــدد اHـواصـفــات الـتـقـنــيـة لـلــوحـة اجملـسـدة
للتسمية أو إعادة التسميةt كما يأتي :
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- مـرافـقـة الشـبـاب اJـسـتفـيـدين خالل فـتـرة اإلدماج
rوتأطيرهم

- إخـــطـــار مـــديـــريــة الـــنـــشـــاط االجـــتـــمـــاعي لـــلـــواليــة
ووكـالـة الـتـنـمـيـة االجـتمـاعـيـة واJـسـتـفـيـدr في حـالـة فسخ
الــعـقـد مـن جـانـبــهـاr في أجل شـهــر واحـد قـبـل تـاريخ فـسخ

العقد.
22 : : يــتــرتب عــلى الــفــسخ غــيــر اJــبــرر لــلــعــقـد اJـاداJـادّة ة 
تــوقـيف دفع مــنـحـة اإلدمــاج بـالـنـســبـة لـلــشـاب اJـســتـفـيـد
وفــقـــدان حق االســـتــفـــادة من اجلـــهـــاز بــالـــنـــســبـــة لـــلــهـــيـــئــة

اJستقبلة. 
الفصل اخلامسالفصل اخلامس
أحكام ماليةأحكام مالية

اJـاداJـادّة ة 23 : : تـسـجل النـفـقـات اJتـعـلقـة بـتمـويل اجلـهاز
بعنوان ميزانية الوزارة اJكلفة بالتضامن الوطني.

24 : : تـــســـيــــر وكـــالـــة الـــتـــنـــمــــيـــة االجـــتـــمـــاعـــيـــة اJــاداJــادّة  
اخملصصات اJالية اJمنوحة للجهاز.

25 : : يـــــــنــــــشــــــر  هــــــذا اJــــــرســــــوم فـي اجلــــــريــــــدة اJـــــاداJـــــاّدة  
الرّسميّة للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حرّر باجلزائر في 24 ربيع الثاني عام 1429 اJوافق
30 أبريل سنة 2008.

عبد العزيز بلخادمعبد العزيز بلخادم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــــرســـــوم تــــنـــــفــــيـــــذي رقم مــــرســـــوم تــــنـــــفــــيـــــذي رقم 08 -  - 128  مـــــؤر  مـــــؤرّخ في خ في 24 ربـــــيع ربـــــيع
r2008 ـــــوافق 30 أبــــريـل ســــنــــة  أبــــريـل ســــنــــةJـــــوافق  اJالــــثـــــاني عــــام الــــثـــــاني عــــام 1429 ا
يـــتــــضـــمـن حتـــويــل اJـــركــــز الـــوطـــــنـي لـــلـــدراســـــاتيـــتــــضـــمـن حتـــويــل اJـــركــــز الـــوطـــــنـي لـــلـــدراســـــات
والـوثــائـق فـي ميـــدان الـصـيـد البــحـري وتــربيـةوالـوثــائـق فـي ميـــدان الـصـيـد البــحـري وتــربيـة
اJـائـيــات  إلى مــركـز وطـني لـلـبـحـث والـتـنـمـيـة فياJـائـيــات  إلى مــركـز وطـني لـلـبـحـث والـتـنـمـيـة في

الصيد البحري وتربية اJائياتالصيد البحري وتربية اJائيات.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

rإن رئيس احلكومـة
- بـنـاء عـلـى تـقـريـر وزيـر الـصـيـد الـبـحـري واJـوارد

rالصيدية
- وبـــنـــاء عـــلى الـــدســـتـــورr الســـيـــمـــا اJـــادتــان 85 - 4

rو125 (الفقرة 2) منه
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 98 - 11 اJــؤرخ في 29
ربــــيع الــــثــــانـي عـــام 1419 اJــــوافق 22  غــــشت ســــنــــة 1998
واJتـضمن القـانون التـوجيهي والـبرنامج اخلـماسي حول

r2002 - 1998 البحث العلمي والتطوير التكنولوجي
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 01 - 11 اJــؤرخ في 11
ربــــيع الــــثــــانـي عـــام 1422 اJــــوافق 3 يــــولــــيــــو ســــنــــة 2001

rائياتJتعلق بالصيد البحري وتربية اJوا

- و�ـــــــقـــــــتــــــــضى األمــــــــر رقم 06 - 03 اJــــــــؤرخ في 19
جــمــادى الـثــانــيــة عـام 1427 اJـوافق 15 يــولـيــو ســنـة 2006

rتضمن القانون األساسي العام للوظيفة العموميةJوا
- و�ــــــقـــــتــــــضى اJــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 07 - 172
اJـؤرخ في 18 جــمــادى األولى عـام 1428 اJـوافق 4 يــونــيـو

 rرئيس احلكومة Xتضمن تعيJسنة  2007  وا
- و�ــــــقـــــتــــــضى اJــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 07 - 173
اJــؤرخ في18 جــمــادى األولى عــام 1428 اJــوافق 4 يــونــيــو

rأعضاء احلكومة Xتضمن تعيJسنة  2007  وا
- و�ــــقـــتــــضى اJــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 93 - 259
اJؤرخ في 11 جـمادى األولى عام 1414 اJوافق 27 أكـتوبر
سـنـة 1993 واJـتــضـمن إنـشــاء اJـركـز الـوطــني لـلـدراسـات

rائياتJوالوثائق في ميدان الصيد البحري وتربية ا
- و�ــــقـــتــــضى اJــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 99 - 243
اJــؤرخ في 21 رجب عــام 1420 اJــوافق 31 أكــتـــوبــر ســـنــة
1999 الـــذي يــحـــدد تــنـــظـــيم الــلـــجـــان الــقـــطــاعـــيـــة الــدائـــمــة

rللبحث العلمي والتطوير التكنولوجي وسيرها
- و�ــــقـــتــــضى اJــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 99 - 256
اJـؤرخ في 8 شـعــبـان عـام 1420 اJـوافق 16 نـوفـمـبـر سـنـة
1999 الذي يحـدد كيـفيات إنـشاء اJـؤسسة الـعمـومية ذات

rالـــطــابع الــعــلــمي والــتــكــنــولــوجي وتــنــظــيــمــهــا وســيــرهــا
rعدلJا

- و�ــــقـــتــــضى اJــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 99 - 257
اJـؤرخ في 8 شـعــبـان عـام 1420 اJـوافق 16 نـوفـمـبـر سـنـة
1999 الـــــذي يـــــحـــــدد كــــيـــــفـــــيــــات إنـــــشـــــاء وحـــــدات الــــبـــــحث

rوتنظيمها وسيرها
- و�ــــقـــتــــضى اJــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 99 - 258
اJـؤرخ في 8 شـعــبـان عـام 1420 اJـوافق 16 نـوفـمـبـر سـنـة
1999 الذي يحدد كيفـيات �ارسة اJراقبة اJالية البعدية

عـلى اJـؤسـسـة الـعـمـومـيـة ذات الطـابـع الـعلـمـي والثـقـافي
واJـــهـــنـي واJـــؤســـســـة الـــعـــمـــومـــيـــة ذات الـــطــــابع الـــعـــلـــمي

rوالتكنولوجي وهيئات البحث األخرى
- وبعـد االطالع على الـرأي اJوافق للـجنـة القطـاعية
الـدائـمـة لـلبـحث الـعـلـمي والـتـطور الـتـكـنـولـوجي لوزارة

rوارد الصيديةJالصيد البحري وا

يرسم ما يأتي : يرسم ما يأتي : 

اJــادة األولى :اJــادة األولى : يـــحـــوّل اJـــركــز الـــوطـــني لـــلـــدراســات
والــوثـائق في مــيـدان الـصــيـد الـبــحـري وتــربـيـة اJــائـيـات
اJــنـشـأ �ــوجب اJـرســوم الـتـنــفـيـذي رقم 93 - 259 اJـؤرخ
في 11 جــمـادى األولى عـام 1414 اJـوافق 27 أكـتـوبــر سـنـة
1993 واJذكـور أعالهr إلى مركـز وطني لـلبحث والـتنـمية

في الـصـيـد الــبـحـري وتـربـيـة اJـائـيـاتr ويـدعى في صـلب
النص "اJركز".
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اJـادة اJـادة 2 : : اJـركـز مـؤسـسـة عـمـومـيـة ذات طابـع علـمي
وتــــكــــنـــولــــوجي يــــكــــتــــسب الــــطـــابـع الـــقــــطــــاعي  ويــــتـــمــــتع
بالـشـخـصـية اJـعـنـويـة واالستـقالل اJـالي ويـخـضع ألحـكام
اJــرسـوم الــتــنــفــيــذي رقم 99 - 256 اJــؤرخ في 8 شــعــبـان
rـذكـور أعالهJـوافق 16 نـوفـمـبـر سـنـة 1999 واJعـام 1420 ا

وألحكام هذا اJرسوم.

اJـادةاJـادة 3 : : يـوضع اJـركـز حتت وصـايـة الـوزيـر اJـكلف
بالصيد البحري.

اJــادة اJــادة 4 :  : يــحـــدد مــقــر اJــركــز بــبــواســمــاعــيل r واليــة
تــــيــــبــــازة. و�ـــكـن نــــقـــلـه إلى أي مــــكــــان آخــــر في الــــتـــراب
الـوطنيr �ـوجب مرسـوم يتـخذ بـناء عـلى تقـرير الـوزير

اJكلف بالصيد البحري.

اJـادةاJـادة 5 : : يـكـلف اJـركـزr زيـادة عـلى اJـهـام احملددة في
اJادة 5 من اJرسـوم التنفيذي رقم 99 - 256 اJؤرخ في 8
شعـبان عام 1420 اJوافق 16 نوفـمبر سنة 1999 واJذكور
أعالهr  بــاJـســاهـمـــة فـي إعـداد وإجنــاز الـبـرامـج الـوطــنـيـة
لــلـــبــحث الـــعــلــمي والـــتــطــويـــر الــتــكـــنــولــوجـي في مــيــدان

الصيد البحري وتربية اJائيات وكذا :
- الـــقــيـــام بــالـــدراســات الـــضـــروريــة لـــتــقـــو� مــوارد
الـصــيـد الـبــحـري والــقـدرات الـوطــنـيـة فـي مـجـال الــصـيـد

rائياتJالبحري وتربية ا
- الـقـيــام بـأعـمـال �ـوذجــيـة تـرتـبـط بـتـنـمــيـة تـربـيـة
اJـــــائـــــيـــــات وأحـــــواض الــــــســـــمك واJـــــزارب وغــــــيـــــرهـــــا من

rمؤسسات التربية والصيد البحري
- اقــتـراح كـيـفـيـات حتـديـد مــنـاطق الـصـيـد الـبـحـري

r عمول بهJطبقا للتنظيم ا rعلى السلطة الوصية
- الــــقــــيــــام بــــالــــدراســــات ذات الــــطـــابـع االقــــتــــصـــادي
واالجتـمـاعي اJتـصـلة بـالـصـيد الـبـحري وتـربـية اJـائـيات
واJــتـعــلــقــة بـتــنــظــيم ظــروف وشـروط احلــيــاة والـعــمل في

rالقطاع وتطوير ذلك
- اJـبـادرة ببـرامج الـتـعمـيم والـقـيـام بهـاr بـاالتـصال
مع الـهـيـاكل واJـؤسـسـات اJـعـنـيةr لـلـمـسـاهـمـة في تـنـمـية

rقطاع الصيد البحري
- حتــديــد تــقــنــيــات الــصــيــد الــبــحــري ذات الــتــكــيف

rاألوفر وجتربة معدات الصيد البحري
- مـتـابـعـة نـتـائج الــتـجـهـيـز اJـتـعـلق �ـراكب الـصـيـد
الــبــحــري وجتــربــتــهــا ومــراقــبــتــهــا مع مــراعــاة صـالحــيـات

rعنيةJالسلطات ا
- حتديد اJناطق اJالئمة لتربية اJائيات.

اJـــــادةاJـــــادة 6 :  : طـــــبــــــقــــــا ألحــــــكــــــام اJـــــادة 12 مـن اJــــــرســـــوم
الــتـنــفــيـذي رقم 99 - 256 اJـؤرخ في 8 شـعــبــان عـام 1420
اJـوافق 16 نــوفــمــبــر ســنـة 1999 واJــذكـور أعـالهr يــتـشــكل
مــــجـــلـس إدارة اJـــركــــز من ســــتـــة عــــشـــر (16) عــــضــــوا يـــتم

تعيينهم Jدة أربع (4) سنوات ويضم :
- �ــــثال عن الــــوزيــــر اJــــكــــلـف بــــالــــصــــيــــد الــــبــــحـــري

rرئيسا rوارد الصيديةJوا
rثال عن وزير الدفاع الوطني� -
rاليةJكلف باJثال عن الوزير ا� -

rكلف بالفالحةJثال عن الوزير ا� -
rائيةJوارد اJكلف باJثال عن الوزير ا� -

- �ثال عن الـوزيـر اJكـلف بتـهـيئـة اإلقلـيم والـبيـئة
rوالسياحة

rكلف بالنقلJثال عن الوزير ا� -
- �ـثال عن الهيئـة الوطنيـة اJديرة الدائـمة للبحث

rالعلمي
- مــديــر اJــركــز ومــديــري وحــدات الــبــحث الــتــابــعــة

 rللمركز
rرئيس اجمللس العلمي للمركز -

rركزJ(2) ينتخبهما باحثو ا Xثل� -
- �ــــثال واحــــدا يــــنــــتــــخــــبه اJــــســــتــــخــــدمــــون في دعم

rركزJالبحث با
- شـــــخــــصـــــيــــة (1) تــــمـــــثل قـــــطـــــاعــــات الـــــنــــشـــــاطــــات
االقتصـادية التي لـها عالقـة �يادين بـحث اJركـزr تعيـنها

السلطة الوصية نظرا Jؤهالتها.
حتدد الـقـائـمة االسـمـية ألعـضـاء مجـلس إدارة اJـركز
بــقـــرار من الــوزيـــر اJــكـــلف بــالـــصــيـــد الــبـــحــري واJــوارد

الصيدية.
rوفي حالـة انقـطاع عـهدة أحـد أعضـاء مجلس اإلدارة
يــتـم اســتــخـالفه حــسـب نــفس األشـــكــال بـــالــنــســـبــة لـــلــمــدة

اJتبقية من العهدة.
تتولى أمانة مجلس اإلدارة مصالح إدارة اJركز.

اJـــــادةاJـــــادة 7 :  : طـــــبــــــقــــــا ألحــــــكــــــام اJـــــادة 20 مـن اJــــــرســـــوم
الــتـنــفــيـذي رقم 99 - 256 اJـؤرخ في 8 شـعــبــان عـام 1420
اJـوافق 16 نــوفــمــبــر ســنـة 1999 واJــذكـور أعـالهr يــتـشــكل
اجملــلس الـعــلـمـي لـلــمـركــز من ســتـة عــشـر (16) عــضــوا يـتم

اختيارهم حسب النسب اآلتية :
1 - ثمـانية (8) باحـثX من بـاحثي اJـركز يـنتـخبهم

نظراؤهم ويضمون :
rمديري البحث وأساتذة البحث rفي األغلبية -

- اJكلفX بالبحث واJلحقX بالبحث.
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2 - أربـــعــة (4) مـن الــعــلـمــيــX اخلــارجــX عـن اJــركـز
rواحلـائزين رتـبـة أستـاذ بـحث أو رتبـة مـعادلـة على األقل
يـتم اخـتيـارهم بـاألولـوية من بـX الـباحـثـX العـامـلX في

هيئات البحث ذات اJيادين اJتصلة بنشاطات اJركز.
Xالـعــامــلـ Xالــوطـنــيــ X3 - أربــعــة (4) من الــعــلـمــيــ

والقاطنX خارج التراب الوطني.
عـــنــدمــا التــكــون شــروط الــرتــبـــة مــســتــوفــاةr يــشــغل
بــاحـثــون من الــرتـبــة األقل مـبــاشـرة اJــقــاعـد حــسب نـفس

النسب.
يـرأس اجملـلس الـعـلـميr بـاحـث يـنـتـخـبه نـظـراؤه من

بX الباحثX الذين لهم أعلى رتبة.
حتـــدد الـــقـــائــمـــة االســـمـــيــة ألعـــضـــاء اجملـــلس الـــعــلـــمي
لـلــمـركـز كل أربع (4) ســنـوات بـقــرار من الـوزيــر اJـكـلف

بالصيد البحري واJوارد الصيدية.
تتولى أمانة اجمللس العلمي مصالح إدارة اJركز.

اJـادةاJـادة 8  :  : يـحـوّل اJـسـتـخدمـون اJـمـارسـون نـشـاطهم
في اJــــركـــز الـــوطـــنـي لـــلـــدراســــات والـــوثـــائـق في مـــيـــدان
الـصـيـد الـبـحـري وتـربـيـة اJـائـيـاتr عـنـد تـاريخ نـشـر هـذا
اJـــرســـوم في اجلـــريـــدة الـــرســــمـــيـــةr إلى اJـــركـــز الـــوطـــني

للبحث والتنمية في الصيد البحري وتربية اJائيات.

اJـادةاJـادة 9 : : حتـوّل كل اJـمــتـلـكــات اJـنـقـولــة والـعـقـارات
وكــذا كل الــوســـائل واحلــقــوق الـــتي كــان يــحـــوزهــا اJــركــز
الوطني للدراسـات والوثائقr في ميدان الصيد البحري
واJـوارد الصيديـةr إلى اJركز الوطـني للبحث والـتنمية

في الصيد البحري وتربية اJائيات.

اJادةاJادة 10 : : يتـرتب عن الـتحـويل اJنـصوص عـليه في
اJادة 9 أعالهr إعداد مايأتي :

- جـرد كـمي وتـقـديـري تـعـده جلـنـة مـشـتـركـة تـتشـكل
مـن �ــــثــــلــــX عـن الــــوزارة الــــوصــــيــــة والــــوزارة اJــــكــــلــــفــــة

rاليةJبا

- حـصـيــلـة خـتـامـيـة تـتـضـمن الـنـشـاطـات والـوسـائل
الــــتـي كــــان يــــســــيــــرهـــــا اJــــركــــــز الــــوطــــنــي لــــلــــدراســــــات
rـائـياتJوالــوثـائـق في مـيدان الـصـيد الـبـحري وتـربـية ا
يــــشــــار فــــيـه عــــلى وجـه اخلــــصــــوص إلـى قــــيــــمـــــة عــــنــــاصــــر
اJـمـتـلكـات واحلـقوق والـديـون احملـولة إلى اJـركـز الـوطني

للبحث والتنمية في الصيد البحري وتربية اJائيات.

يــــجـب أن تــــكـــــون هـــــذه احلــــصـــــيــــلـــــة مــــحـل مــــراقـــــبــــة
وتأشيرة وفقا للتنظيم اJعمول به .

rرسومJادة 11 :  : تلغى جميع األحكام اخملالفة لهذا اJادةاJا
السـيّــمـا أحـكــام اJـرسـوم الــتـنــفـيـذي رقم 93 - 259 اJـؤرخ
في 11 جــمـادى األولى عـام 1414 اJـوافق 27 أكـتـوبــر سـنـة
1993 واJــتــضــمــن إنــشــــاء اJــركــــز الــوطـنـــي لــلــدراسـات

والوثائــق في ميدان الصيد البحري وتربية اJائيات.

اJادةاJادة 12 : : يـنشر هـذا اJرسوم في اجلـريدة الرّسـميّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حرّر باجلزائر في 24 ربيع الثاني عام 1429 اJوافق
30 أبريل سنة 2008.

عبد العزيز بلخادمعبد العزيز بلخادم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــــــــــرسرســــــــــوم توم تــــــــــنــــــــــفــــــــــيــــــــــذي رقم ذي رقم 08 -  - 129  م  مــــــــــؤرؤرّخ في خ في 27 رب ربــــــــــيعيع
الثاني عام الثاني عام 1429 اJوافق  اJوافق 3 مايو سنة  مايو سنة r r2008 يتضمنيتضمن
الـــــقــــــانـــــون األســـــاسـي اخلـــــاص بــــــاألســـــتـــــاذ الــــــبـــــاحثالـــــقــــــانـــــون األســـــاسـي اخلـــــاص بــــــاألســـــتـــــاذ الــــــبـــــاحث

االستشفائي اجلامعياالستشفائي اجلامعي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

rإنّ رئيس احلكومـة
- بــنـاء عـلى الــتـقــريـر اJـشــتـرك بـX وزيــر الـتــعـلـيم
العالي والبحث العلمي ووزير الصحة والسكان وإصالح

rستشفياتJا
- وبـــنـــاء عـــلى الـــدســـتـــورr الســـيـــمـــا اJـــادتــان 85 - 4

rو125 (الفقرة 2) منه
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 98 - 11 اJــؤرخ في 29
ربـــــيع الـــــثــــانـي عــــام 1419 اJـــــوافق 22 غــــشـت ســــنــــة 1998
واJتـضمن القـانون التـوجيهي والـبرنامج اخلـماسي حول
r2002 - 1998 الــبـحث الــعــلـمي والــتـطــويــر الـتــكـنــولـوجي

rتممJعدل واJا
- و�قـتضى الـقانون رقم 99 - 05 اJؤرخ في 18 ذي
احلــجــة عـام 1419 اJـوافق 4 أبــريل ســنـة 1999 واJــتــضـمن

rتممJعدل واJا rالقانون التوجيهي للتعليم العالي
- و�ـــــــقـــــــتــــــــضى األمــــــــر رقم 06 - 03 اJــــــــؤرخ في 19
جــمــادى الـثــانــيــة عـام 1427 اJـوافق 15 يــولـيــو ســنـة 2006

rتضمن القانون األساسي العام للوظيفة العموميةJوا
- و�ـقـتــضى اJـرســوم رقـم 74 - 200 اJـؤرخ في 14
رمـــــضـــــان عـــــام 1394 اJـــــوافق أول أكـــــتـــــوبـــــر ســـــنــــــة 1974

rتضمــن إنشــاء شهادة دكتــور في العلوم الطبيةJوا
- و�ــــــقـــــتــــــضى اJــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 03 - 309
اJـؤرخ في 14 رجب عـام 1424 اJـوافق 11 سـبــتـمـبـر سـنـة
 2003 واJــتــضــمن تـــنــظــيم الــتــكـــوين و حتــســX اJــســتــوى

rباخلارج و تسييرهما
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اIادة اIادة 40 : بدء االنتفاع : بدء االنتفاع
جتسد عمليـة حيازة القطعة األرضية اIمنوحة وبدء
االنــتــفـاع مــنــهــا من طــرف اIــســتــثــمــر عن طــريق مــحــضـر

تعده اIؤسسة بعد تسليم عقد منح االمتياز.
اIــادة اIــادة 41 : أحـــكـــام نـــوعـــيـــة لالســـتـــثـــمـــارات اIـــتـــوقع : أحـــكـــام نـــوعـــيـــة لالســـتـــثـــمـــارات اIـــتـــوقع

إجنازها في اIدينة اجلديدة لسيدي عبد اللهإجنازها في اIدينة اجلديدة لسيدي عبد الله
تــــخـــضع اIـــشـــاريـع الـــواقـــعـــة داخل مــــحـــيط اIـــديـــنـــة
اجلــــديــــدة لــــســـيــــدي عــــبــــد الـــلـه لــــلـــمــــواصــــفــــات الـــتــــقــــنــــيـــة
والـعـمـرانـية والـهـنـدسـيـة والـبـيئـيـة اIـنـصـوص عـلـيـها في
الدفتر النـموذجي اخلاص باالرتفاقات واألعباء هذاt وكذا

في اIيثاق حول النوعية البيئية العالية. 
اIادة اIادة 42 : تسيير القطب : تسيير القطب

تــــوكل مــــهـــام تــــســـيــــيـــر الــــقـــطـبt مـــوضــــوع الـــدفــــتـــر
الــنــمــوذجي هــذا اخلــاص بـــاالرتــفــاقــاتt فــور االنــتــهــاء من
أشــغـــال الـــتــهـــيـــئــةt إلـى الــهـــيـــئــة الـــتي يـــتم اســـتـــحــداثـــهــا

باIساهمة الفعالة واإللزامية لكل مستثمر.
ال �ـكنt في أي حــال من األحــوالt اعـتــبـار اIــؤسـسـة
مـسـؤولـة عـن احلـفـاظ عـلـى حـالـة االسـتــثـمـارات اIــشـتـركـة

بX اIستثمرين وصيانتها  داخل القطب. 
قـــصـــد احـــتـــرام كـل بـــنـــود الـــدفـــتـــر الـــنـــمـــوذجي هـــذا
اخلـــاص بـــاالرتـــفـــاقــــاتt فـــيـــمـــا يـــخص الـــقـــوانـــX اإلداريـــة
واخلـدمات اIشتركـةt يتعX علـى اIستثمـرين أن يُنظموا
أنــفـســهم بــهـدف الــتـكــفل الــفـعــلي لــتـســيـيــر الــقـطبt وذلك
tردوديةIقصد خلق مناخ مـحفز للصناعة �تاز باألمن وا
tـؤسـسـة هـيـئــة تـسـيـيـر الـقـطبIا Xتــعـ tفي حـالـة الـعـكس

بعد أخذ رأي الهيئة الوصية.
دون اIــسـاس بـصالحــيـات الـسـلــطـات احملـلــيـةt يـطـبق
اختصاص هيئة الـتسيير على األجزاء الشـائعة للمقاطعة

ويشمل :
- الـصـيـانــة واحملـافـظــة عـلى اIـنــشـآت والـتــجـهـيـزات
والــــتـــهــــيــــئـــات اجلــــمـــاعــــيــــة واخلـــاصــــة احملـــددة فـي الـــدفــــتـــر

tالنموذجي اخلاص باالرتفاقات
- مــــتـــابـــعــــة اIـــنـــشــــآت الـــشــــائـــعـــة ذات االخــــتـــصـــاص
وتنسيقها و احملـافظة عليها و حراسة القطب وكذا الهيئة

tتبادلةIساعدة اIوحمايتهما وتنفيذ ا
- احـترام متطـلبات األمن ومـواصفاته بـالتعاون مع

tعنيةIصالح والهيئات اIا
tتسيير مخطط تهيئة القطب واحترامه -

- تــنـظـيم اخلــدمـات اIــشـتـركــة بـX جـمــيع مـتــعـامـلي
القطب وتنشيطها وإجناز التجهيزات اIوافقة.

- إجناز أشـغـال التـكـييف أو الـتـجهـيـزات اإلضافـية
الضرورية للسير احلسن للوحدات التي ® إرساؤها.

- احـــــتـــــرام  بــــــنـــــود الــــــدفـــــتـــــر الــــــنـــــمــــــوذجي اخلـــــاص
tباالرتفاقات

- تمثيلt بالنـسبة Iسائل اIنفـعة اIشتركةt الوحدات
والهيئات التي ® إرساؤها لدى السلطات احمللية.   

اIادة اIادة 43 : أحكام ختامية : أحكام ختامية
يعلن اIـستـثمـر في العقـد اIبـرم صراحـةt بأنه اطلع
tمـسـبـقـا عـلى الـدفـتـر الـنـمـوذجي هـذا اخلـاص بـاالرتـفـقات

وعلى اIلحق اIرفق بهt وأنه يتخذه مرجعا له.

قر¶ ووافق عليه
 اIستثمر

اIؤسسة العمومية لتهيئة
اIدينة اجلديدة لسيدي عبد الله

وزارة الصيد البحريوزارة الصيد البحري
وا;وارد الصيديةوا;وارد الصيدية

قــــرار وزاري مـــشــــتــــرك مـــؤرخ في قــــرار وزاري مـــشــــتــــرك مـــؤرخ في 13  مــــحــــر  مــــحــــرّم عـــام م عـــام 1435
17  نـوفـمبـر سـنة   نـوفـمبـر سـنة t2013 يـتضـمt يـتضـمّن الـتنـظيمن الـتنـظيم اIوافق اIوافق 
الــداخـلي لـلــمـركــز الـوطـني لــلـبـحـث والـتـنــمـيـة فيالــداخـلي لـلــمـركــز الـوطـني لــلـبـحـث والـتـنــمـيـة في

الصالصّيد البحري وتربية اIائيات.يد البحري وتربية اIائيات.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

tالعام للحكومة Xاألم tإن الوزير
tوارد الصيديةIووزير الصيد البحري وا

tاليةIووزير ا
tووزير التعليم العالي والبحث العلمي

- �ـقــتــضى اIــرســوم الــرّئــاسيّ رقم 13-312 اIـؤرّخ
في 5 ذي القـعدة عام 1434 اIوافق 11 سبـتمبـر سنة 2013

tأعضاء احلكومة Xتضمّن تعيIوا
- و�قتـضى اIرسوم الرئاسي 13-313 اIؤرخ في 5
ذي الـــقـــعـــدة عـــام 1434 اIــوافق 11 ســـبــــتـــمـــبـــر ســـنـــة 2013

tالعام للحكومة Xاألم tالوزير Xتضمن تعيIوا
- و�ـقــتـضى اIـرسـوم الـتّـنـفـيـذيّ رقم 95-54 اIـؤرّخ
في 15 رمــضــان عـام 1415 اIــوافق 15 فــبــرايــر ســنـة 1995

tاليةIالذي يحدّد صالحيات وزير ا
- و�قـتـضى اIرسـوم التّـنفـيذيّ رقم 96-158 اIؤرّخ
في 16 ذي احلـــجّـــة عـــام 1416 اIــــوافـق 4 مـــايــــو ســـنـــة 1996
الـذي يــحــــدّد شــــروط تــطــبــــيق أحــكـــام األمــن الـــداخـــلي
فـي اIـــؤســـســـةt اIـــنــــصـــوص عـــلـــيـــهــــا في األمـــر رقم 24-95
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اIؤرّخ في 30 ربيع الثاني عام 1416 اIوافق 25 سبتمبر
ســنــة 1995 واIــتـــعــلّق بــحــمــايــة األمالك الــعــمــومــيــة وأمن

tاألشخـاص فيها

- و�ــــقـــتـــضى اIـــرســـوم الــــتّـــنـــفـــيـــذيّ رقم 123-2000
اIــــؤرّخ في 7 ربـــيع األوّل عــــام 1421 اIــــوافق 10 يـــونـــيــــو
سـنـة 2000 الـذي يـحـدّد صالحـيـات وزيــر الـصّـيـد الـبـحـري

tوارد الصيديةIوا

- و�ـقتـضى اIرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 03-190 اIؤرّخ
في 26 صـفـر عـام 1424 اIـوافق 28 أبـريل سـنة 2003 الـذي

tدير العامّ للوظيفة العموميةIيحدّد صالحيات ا

- و�ـقتـضى اIرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 08-128 اIؤرّخ
في 24 ربـــيع الـــثـــانـي عـــام 1429 اIــوافق 30 أبـــريل ســـنـــة
2008 واIــــتــــضــــمّن حتــــويل اIــــركــــز الــــوطــــني لــــلــــدّراســـات

والــوثـائق في مــيـدان الـصّــيـد الـبــحـري وتــربـيـة اIــائـيـات
إلى مـركز وطـني لـلـبحـث والتـنـميـة في الـصّـيد الـبـحري

tائياتIوتربية ا

- و�ـقتـضى اIرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 11-396 اIؤرّخ
في 28 ذي احلجّة عـام 1432 اIوافق 24 نوفـمبر سنة 2011
الــذي يـــحــدّد الـــقــانـــون األســاسي الـــنــمـــوذجي لـــلــمـــؤســســة

tالعمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي

- و�ـقتـضى اIرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 12-293 اIؤرّخ
في 2 رمـــضـــان عـــام 1433 اIــوافق 21 يـــولـــيـــو ســـنـــة 2012
الــذي يـــحــدّد مــهـــام اIــصـــالح اIــشـــتــركـــة لــلــبـــحث الــعـــلــمي

tوالتكنولوجي وتنظيمها وسيرها

- و�ـقـتـضى اIـرسـوم الـتّـنفـيـذيّ رقم 13-77 اIـؤرّخ
في 18 ربـيع األوّل عـام 1434 اIوافق 30 ينـاير سـنة 2013
الــــذي يـــــحــــدّد صالحــــيــــــات وزيـــــــر الــــتــــعــــلــــــــيم الــــعـــــــالي

tوالبحث العلمي

- و�ــقــتــضى الــقــــرار الـــــوزاري اIــشــتـــرك اIـؤرّخ
في 20 ذي القـعـدة عام 1430 اIـوافق 8 نـوفـمبـر سـنة 2009
واIــتـضـمّـن الـتـنــظـيم الــداخـلي لـلــمـركـز الــوطـني لــلـبـحث

tائياتIوالتنمية في الصّيد البحري وتربية ا

يقـريقـرّرون مـا يأتي :رون مـا يأتي :

اIـاداIـادّة األولى :ة األولى : تطـبـيـقـا ألحـكـام اIادّة 10 من اIـرسوم
التّـنفـيذيّ رقم 11-396 اIؤرّخ في 28 ذي احلـجّة عام 1432
اIوافق 24 نوفـمبـر سنة 2011 واIذكـور أعالهt يهـدف هذا
الــقـرار إلى حتــديــد الـتــنـظــيم الــداخـلـي لـلــمـركــز الــوطـني

للبحث والتنمية في الصّيد البحري وتربية اIائيات.

اIـاداIـادّة ة 2 : : يـنـظم اIـركـز حتت سـلـطـة اIـديـرt �ـسـاعدة
اIـديـر اIسـاعـد واألمX الـعـامtّ في أقـسام تـقـنيـة ومـصالح
إداريــــة وأقـــســـام بـــحـث وورشـــات ومـــحـــطــــات جتـــريـــبـــيـــة

ومصالح مشتركة.

اIاداIادّة ة 3 : : تنظم األقسام التقنية كما يأتي :
tنتائج البحث والعالقات اخلارجية Xقسم تثم -

tقسم الوسائل التقنية واألسطول -
- قسم الدّراسات االستشرافية واخلبرة.

اIـــــاداIـــــادّة ة 4 : : يـــــكـــــلّف قـــــسـم تـــــثـــــمـــــX نـــــتـــــائـج الـــــبـــــحث
والعالقات اخلارجية �ا يأتي :

- ضــمــان الــيــقــظــة الــتــكــنــولــوجــيــة من أجل تــنــمــيــة
tائياتIالصّيد البحري وتربية ا

- تـرقــيــة اإلعالم الــعـلــمي والــتـقــني وتــثـمــX نــتـائح
tركزIالبحث في مجال تدخل ا

- حتـــديــــد بــــرامج الــنــشـــــاط الــعــلــمي  واإلرشــــادي
tفي إطار أعماله وتنفيذها

- وضـع نـــــــظــــــام مـالئـم حلــــــفـظ األرشــــــيـف الـــــــعــــــلـــــــمي
tللمركــز

- وضع نـــــظـــــام لـإلعالم الـــــتـــــطـــــبـــــيـــــقي فـي الـــــصـــــيــــد
tالبحــري

- اIبـادرة باألنـشـطة بـهدف تـفعـيل الـتعـاون العـلمي
tركزIالوطني والدولي في مجال تخصص ا

- وضع أنشطة لتجنيد الكفاءات العلمية الوطنية.

يــــنــــظـم قــــسم تــــثــــمــــX نــــتــــائـج الــــبــــحث والــــعالقــــات
اخلـارجــية في :

- مـــــصــــلــــحــــة تــــثـــــمــــX نــــتــــائـح الــــبــــحـث والــــيــــقــــظــــة
tالتكنـولوجـية

tمصلحة العالقات اخلارجية واالتصال -
- مصلحة اإلعالم اآللي والوثائق العلمية.

5 : : يــــــكــــــلّـف قــــــسم الــــــوســـــــائــل الــــــتــــــقــــــنــــــــيــــــة اIـــــاداIـــــادّة ة 
واألسطــول �ـا يأتي:

- مــركــزة طــلــبــات الــعـــتــاد الــعــلــمي والــتــكــنــولــوجي
tلهياكل البحث وتقييمها

- إعـداد بـرنـامج الـتـخـصـيص وفـقـا ألهـداف اIـصـالح
tعنية ومتابعة تنفيذهIا

- ضــــــمـــــان صــــــيــــــانــــــة الــــــتــــــجــــــهـــــيــــــزات الــــــعــــــلــــــمــــــيـــــة
والــتــكـــنــولــوجــيــة اIـــوضــوعــة حتت تــصـــرف أقــســام بــحث

tركز واحملافظة عليهاIا
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tتسيير األسطول وتموينه -
- بــــرمـــــجــــــة حــــمالت بـــــحـــــريـــــــة بــــالـــــتــــعـــــــاون مــع

أقســـام البحث.

ينظم قسم الوسائل التقنية واألسطول في :
tمصلحة الوسائل التقنية -

- مصلحة األسطول.

6 : : يـــكـــلّـف قـــسـم الـــدّراســـات االســــتـــشــــرافـــيـــة اIــاداIــادّة ة 
واخلبـرة �ـا يأتي:

- تـــصـــور اIـــنـــاهج ووســـائـل اIـــســـاعـــدة عـــلى اتـــخـــاذ
الــــقــــرار واIــــســـاهــــمــــة فـي إجــــراء اخلــــبـــرة دعــــمــــا لــــلــــعــــمل

tXاالقتصادي Xالعمومي والفاعل
- إجنــاز دراسـات تــقــنــيــة واسـتــشــرافــيــة في مــجـال

tالصّيد البحري بالتعاون مع أقسام البحث
- إعــداد ودراســـة اســتــراتــيــجـــيــات تــنــمـــيــة الــصّــيــد
الــبـــحـــري وتـــربــــيــة اIـــائـــــيـــات بــالـــتـــعـــــاون مــع أقـــســــام

tعنـيةIالبحث ا
- مــرافــقــة اIــســتــثــمـريـن في إجنــاز مــشـاريــعــهم في

tائيات ومتابعتهاIمجال الصّيد البحري وتربية ا
- تــكــيــيـف اإلجــراءات واIــفــاهــيم الــتــقــنــيــة اخلــاصّــة
بــالــصّـــيــد الــبــحــــري وتـــربـــيــة اIــائــيـــات بــالــتــعـــاون مـع

tأقسام البحث
- إجنـــاز دراســات تـقــنــيـة واقـتــصـاديــة لــلـمـشـاريـع

في مجال الصّيد البحري وتربية اIائيات.

ينظم قسم الدّراسات االستشرافية واخلبرة في :
tمصلحة الدّراسات االستشرافية -

- مصلحة الدراسات التقنية واخلبرة.

اIاداIادّة ة 7 : : يلحق باألمX العامّ مكتب األمن الداخلي.

اIاداIادّة ة 8 : : تكلّف اIصالح اإلدارية �ا يأتي :
- إعــداد اخملــطــطــات الـســنــويــة واIــتـعــددة الــســنـوات

tوارد البشرية وتنفيذهاIلتسيير ا
tركزIستخدمي اI هنيIسار اIضمان متابعة ا -

- إعــداد دلـيل الــكـفــاءات الــوطـنــيـة فـي مـجــال تـدخل
tركز ومسكـهIا

tالشركاء Xالتسيير اإلداري للباحث -
- تـسـيــيـر نـشـاطـات الــعـمل االجـتـمـاعـي Iـسـتـخـدمي

tركز وترقيتهاIا
Xـــتــواصل وحتـــســIإعــداد مـــخــطـــطــات الـــتــكـــوين ا -

tركزIستخدمي اI علوماتIستوى وجتديد اIا

- إعداد مشـروع ميـزانية تـسيـير وجتهـيز اIـؤسسة
tوافقةIوضمان التنفيذ بعد ا
tركزIمسك حسابات ا -

tركزIضمان تخصيص وسائل التسيير لهياكل ا -
- ضـــــمـــــان الــــتـــــســـــيـــــيـــــر وحــــفـظ األمالك اIـــــنـــــقـــــولــــة
والـــعــقـــاريــة لـــلــمـــركـــز وصــيـــانــتـــهــا وأمن اIـــوقع واألمالك

tللمركز Xواألشخاص التابع
- الــــقـــــيـــــام بـــــجــــمــع وتــــلـــــخــــيـص احلـــــالــــــة اIــــالـــــــيــــة

tللمشاريـع العلمـية
tركز وصيانتهIضمان حفظ أرشيف ا -

tضمان متابعة الصفقات العمومية للمركز -
- ضـــمــان تـــســـيـــيـــر قــضـــايـــا اIـــنـــازعــات والـــقـــضـــايــا

tالقانونية للمركـز
- مسك سجالت جرد اIركـز.
تنظم اIصالح اإلدارية في :

tوالتكوين XستخدمIمصلحة ا -
tيزانية واحملاسبةIمصلحة ا -

- مصلحة الوسائل العامة.

اIاداIادّة ة 9 : : تنظم أقسـام البحث في :
t"ائياتIقسم البحث في "تربية ا -
t"قسم البحث في "الصيد البحري -

- قـــسم الـــبــــحث في "صـــنـــاعـــة مـــنـــتـــوجـــات الـــصـــيـــد
t"ائيات وحتويلهاIالبحري وتربية ا

- قسم البحث في "األنظمة البيئية اIائية".

10 : : يكـلّف قسم الـبـحث في "تربـيـة اIائـيات" اIاداIادّة ة 
�ـا يأتي:

- اقــتـنــاء الــتـقــنــيـات والــتـكــنــولـوجــيـات فـي تـربــيـة
tائية والتحكم فيهاIواستزراع األنواع ا

- تــطـويــر بـروتــوكـوالت اإلنــتـاج بــالـنــسـبــة لـتــربـيـة
tائيات وتكييفهاIا

- تـطـويـر مـنـاهج تـصـور الـهـيـاكل الـقـاعـديـة اخلـاصـة
tائيات وإجنازهاIبتربية ا

tائية واحملافظة عليهاIوارد اIا Xتثم -
- دراســـــــة مـــــواقــع تــــــربــــــيــــة اIـــــائـــــيـــــات من حـــــيث

tمياهـها وإنتاجيتها
tعارف في مجال أمراض األسماكIتطوير ا -

- احملــــافـــظــــة عــــلى اIــــوارد الـــطــــحـــلــــبــــيـــة الــــبـــحــــريـــة
والقـاريـة وتثمينها.

اIاداIادّة ة 11 : : يـكلّف قسم الـبحث في "الـصيد الـبحري"
�ـا يأتي:

tتقييم اخملزونات الصيدية -
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وزير التعليم العاليوزير التعليم العالي
والبحث العلميوالبحث العلمي
محمد مباركيمحمد مباركي

وزير الصيد البحريوزير الصيد البحري
واIوارد الصيديةواIوارد الصيدية
سيد أحمد فروخيسيد أحمد فروخي

13 جمادى الثانية عام  جمادى الثانية عام 1435 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 2822

13 أبريل سنة  أبريل سنة 2014 م

ا;طبعة الرسميا;طبعة الرسميّة5  ة5  حي البسات5Y بئر مراد رايس5 ص.ب حي البسات5Y بئر مراد رايس5 ص.ب 376 - اجلزائر - محطة - اجلزائر - محطة

- إعــــداد مــــخـــطــــطـــات تــــســـيــــيــــر مـــصــــائـــد األســــمـــاك
tوتهيئتها

tدراسة بيولوجية وديناميكية األنواع -
- دراسـة اIكـونات االقـتصـادية واالجـتمـاعيـة لقـطاع

tالصيد البحري
- ضــبط أدوات ومــنــــــاهج لــلــدراســـــة واIــســـــاعــــدة

tفي تسيير الثـروة
- تطوير تقنيات وتكنولوجيات الصيد البحري.

اIـاداIـادّة ة 12 : : يــكـلّف قـسم الــبـحث في "صــنـاعـة الــصـيـد
البحري وتربية اIائيات وحتويلها" �ـا يأتي:

- دراسة تـقـنـيـات وتـكـنولـوجـيـات حتـويل مـنـتـجات
tائيات وحفظهاIالصّيد البحري وتربية ا
tجهاز التحويل Xساهمة وحتسIا -

- إدخــال طــرق جـــديــدة في مـــجــال الــتــوضـــيب حلــفظ
tائياتIمنتوجات الصيد البحري وتربية ا

- حتـــضــــــيـــر أغـــــذيــــــة اصــــطـــنــــــاعــــــيــــة مـــــركـــــبــــــة
tللسـمك وجتـريبها

- الـــتـــحـــكم في طـــرق صـــنـــاعـــة مــنـــتـــوجـــات الـــصـــيــد
tائياتIالبحري وتربية ا

- اIشاركة في أعمال التقييس والتقييم.

اIـــــاداIـــــادّة ة 13 : : يـــــكــــــلّف قـــــسـم الـــــبــــــحث فـي "األنـــــظـــــمــــــة
البيئـية اIائـية" �ـا يأتي:

- إعـــــــداد مــــنـــــاهـج وأدوات تــــســـــاعـــــد عـــــلى اتــــخــــــاذ
القـــرار فـيمــا يـخص تسـيــير األنـظـمــة الـبـيئـيـة اIائـــية

tأو جتـديـدهـا
- حتـــلــــــيـل ودراســـــــة االضـــطــــرابـــــات واالخـــتالالت

tفي توازن األنظمة البيئية القارية والبحرية
tقاييسIشاركة في أشغال ضبط اIا -
- مراقبة األنظمة البيئية ومتابعتها.

اIاداIادّة ة 14 : : تنظم الورشات وعددها ست (6) في :
- ورشـــــــــة حتـــــــــالـــــــــيـل الـــــــــكـــــــــائـــــــــنـــــــــات الـــــــــدقـــــــــيـــــــــقـــــــــة

tوالبيوكيمياوية

tورشة التحاليل الفيزيو - كيميائية -
tورشة دراسة علم األسماك -

tورشة صنع آالت الصيد البحري -
- ورشــــــة حتـــويـــل مـــنــــتــــجــــات الــــصـــيــــد الـــبــــحــــري

tائيـاتIوتـربـية ا
- ورشة جتريب األغذية اخلاصة بأسماك التربية.

اIــاداIــادّة ة 15 : : تــســيـــر احملــطــــات الــتــجــــريــبــيــة اIــنــشــأة
وفـــقـــا ألحـــكـــام اIـــادّتــX 29 و34 (الـــفـــقـــرة 3) من اIـــرســـوم
التّـنفيذيّ رقم 11-396 اIؤرّخ في 28 ذي احلـجّة عـام 1432
اIـوافق 24 نـوفـمـبـر سـنة 2011 واIـذكور أعـالهt من طرف

مدير وتشـكل من مصلحتX (2) إلى ثالث (3) مصالح.

اIـاداIـادّة ة 16 : : تــوضع اIـصـلــحـة اIـشــتـركـة اIـنــشـأة وفـقـا
ألحــــكــــام اIـــادّة 36 من اIــــرســــوم الـــتّــــنــــفـــيــــذيّ رقم 396-11
اIــؤرّخ في 28 ذي احلــجّــة عـــام 1432 اIــوافق 24 نــوفـــمــبــر
ســـــنــــة 2011 واIـــــذكـــــور أعـالهt حتت مـــــســــــؤولـــــيـــــة رئـــــيس

مصلحة وتتشكّـل من فروع.

17 : : تــلــغى أحــكــام الــقــرار الــوزاري اIــشــتــرك اIـاداIـادّة ة 
اIــؤرّخ في 20 ذي الـــقـــعـــدة عــام 1430 اIــوافق 8 نـــوفـــمـــبــر

سنة 2009 واIذكور أعاله.

اIـاداIـادّة ة 18 : : يـنـشـر هـذا الـقـرار في اجلـريـدة الـرّسـمـيّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــرّر بـــاجلـــزائــر في 13 مـــحـــرّم عــام 1435 اIــوافق17
نوفمبر سنة 2013.

عن الوزيرt األمX العام للحكومةعن الوزيرt األمX العام للحكومة
وبتفويض منهوبتفويض منه

اIدير العام للوظيفة العموميةاIدير العام للوظيفة العمومية
بلقاسم بوشمالبلقاسم بوشمال

عن وزير اIاليةعن وزير اIالية
األمX العاماألمX العام
ميلود بوطبةميلود بوطبة
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8 شعبان عام  شعبان عام 1436 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 3628
27 مايو سنة  مايو سنة 2015 م م

األسالكاألسالك
الفـروع اHطلوبة بكل تخصصاتهاالفـروع اHطلوبة بكل تخصصاتهااHــــــواداHــــــوادوالرتبوالرتب اHؤهــــــالت والشهـــاداتاHؤهــــــالت والشهـــادات

(بدون تغيير)

الفـروع اHطلوبة بكل تخصصاتهاالفـروع اHطلوبة بكل تخصصاتها

(بدون تغيير)

- جميع الفروع بكل تخصصاتها

(بدون تغيير)            "  

(بدون تغيير)

اHؤهــــــالت والشهـــاداتاHؤهــــــالت والشهـــادات

(بدون تغيير)

- شـهـادات الـدراسات اجلـامـعـية الـتـطـبيـقـية
أو ما يعادلها

(بدون تغيير)

اللغة األHانيةاللغة األHانية
اللغة اإلسبانيةاللغة اإلسبانية
اللغة اإليطاليةاللغة اإليطالية
اللغة الروسيةاللغة الروسية

اHوسيقىاHوسيقى
الرسمالرسم

التربية البدنيةالتربية البدنية
والرياضيةوالرياضية

هندسة الطرائقهندسة الطرائق
الهندسة الكهربائيةالهندسة الكهربائية
الهندسة اHدنيةالهندسة اHدنية

الهندسة اHيكانيكيةالهندسة اHيكانيكية

أستاذأستاذ
التعليمالتعليم
الثانويالثانوي

األسالك والرتباألسالك والرتب

مستشار التوجيه واإلرشادمستشار التوجيه واإلرشاد
اHدرسي واHهنياHدرسي واHهني

نائب مقتصدنائب مقتصد

مقتصدمقتصد

مشرف التربيةمشرف التربية

ملحق باخملبرملحق باخملبر

ملحق رئيسي باخملبرملحق رئيسي باخملبر

الـــــــمــــــادة الـــــــمــــــادة 3 : يـــــــنــــــشــــــر هــــــذا الـــــقـــــرار فـي اجلـــــريـــــدة
الـــرســــمــــيــــة لـــلــــجــــمــــهـــوريـــة اجلـــزائـــريـــة الـــد{ـــقـــراطـــيـــة

الشعبية.

حـــرر بـــاجلـــزائـــر في 29 جـــمـــادى الـــثـــانـــيـــة عــام 1436
اHوافق 19 أبريل سنة 2015.

وزيرة التربيةوزيرة التربية
الوطنيةالوطنية

نورية بن غبريتنورية بن غبريت

عن الوزير األولعن الوزير األول
وبتفويض منهوبتفويض منه

اHدير العام للوظيفة العموميةاHدير العام للوظيفة العمومية
واإلصالح اإلداريواإلصالح اإلداري

بلقاسم بوشمالبلقاسم بوشمال

وزارة الصيد البحري واBوارد الصيديةوزارة الصيد البحري واBوارد الصيدية
قـــــرار وزاري مـــــشـــــتـــــرك مـــــؤرخ في قـــــرار وزاري مـــــشـــــتـــــرك مـــــؤرخ في 10 صــــفـــــر عــــام  صــــفـــــر عــــام 1436
4 ديـــســـمـــبـــر ســـنـــة  ديـــســـمـــبـــر ســـنـــة r2014 يـــحـــدد تـــصـــنـــيفr يـــحـــدد تـــصـــنـــيف اHــوافق اHــوافق 
اHـــركـــز الـــوطـــني لـــلـــبــحـث والــتـــنـــمـــيـــة في الـــصـــيــداHـــركـــز الـــوطـــني لـــلـــبــحـث والــتـــنـــمـــيـــة في الـــصـــيــد
الـــبــــحـــري وتــــربـــيـــة اHــــائـــيــــات وشـــروط االلــــتـــحـــاقالـــبــــحـــري وتــــربـــيـــة اHــــائـــيــــات وشـــروط االلــــتـــحـــاق

باHناصب العليا التابعة له.باHناصب العليا التابعة له.
ـــــــــــــــــــــــــ

rإن الوزير األول
rاليةHووزير ا 

rووزير التعليم العالي والبحث العلمي
rوارد الصيديةHووزير الصيد البحري وا

50



37 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 28 8 شعبان عام  شعبان عام 1436 هـ هـ
27 مايو سنة  مايو سنة 2015 م م

- �ـقــتــضى اHــرســوم الــرئــاسي رقم 07-307 اHـؤرخ
في 17 رمـضـان عام 1428 اHـوافق 29 سـبـتمـبـر سـنة 2007
الـذي يــحـدد كـيــفـيـات مــنح الـزيــادة االسـتـداللــيـة لــشـاغـلي

rؤسسات واإلدارات العموميةHناصب العليا في اHا

- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسي رقم 14-145 اHـؤرخ
في 28 جـمــادى الـثـانــيـة عـام 1435 اHـوافق 28 أبــريل سـنـة

rالوزير األول Yتضمن تعيH2014 وا

- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسي رقم 14-154 اHـؤرخ
فـي 5 رجـب عــــــــام 1435 اHـــــــــوافق 5 مـــــــــايــــــــــو ســـــــــنـــــــــة 2014

rأعضاء احلكومة Yتضمن تعيHوا

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

rاليةHالذي يحدد صالحيات وزير ا

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

rوارد الصيديةHوا

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

- و�ـقـتـضى اHـرسوم الـتـنـفـيذي رقم 08-128 اHـؤرخ
في 24 ربيع الـثاني عام 1429 اHوافق 30 أبـريل سنة 2008
واHتضمن حتـويل اHركز الوطني لـلدراسات والوثائق في
ميدان الـصيـد البحـري وتربـية اHائـيات إلى مـركز وطني

rائياتHللبحث والتنمية في الصيد البحري وتربية ا

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 08-130 اHؤرخ
في 27 ربـيع الـثـانـي عام 1429 اHـوافق 3 مـايـو سـنـة 2008
rتضمن القانون األساسي للخاص باألستاذ الباحثHوا

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 08-131 اHؤرخ
في 27 ربـيع الـثـانـي عام 1429 اHـوافق 3 مـايـو سـنـة 2008

rتضمن القانون األساسي اخلاص بالباحث الدائمHوا

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 08-181 اHؤرخ
في 19 جـمــادى الـثـانـيـة عـام 1429 اHـوافق 23 يـونـيـو سـنـة
YــوظـــفــHــتـــضــمـن الــقـــانــون األســـاسي اخلــاص بـــاH2008 وا

اHـنــتـمــY إلى األسالك اخلــاصـة بــاإلدارة اHــكـلــفـة بــالـصــيـد
rالبحري

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 11-396 اHؤرخ
في 28 ذي احلـجة عام 1432 اHوافق 24 نوفـمبـر سنة 2011
الــذي يـــحــدد الـــقــانـــون األســاسي الـــنــمـــوذجي لـــلــمـــؤســســة

rالعمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 11-443 اHؤرخ
في أول صــفــر عـام 1433 اHــوافق 26 ديــســمــبــر ســنــة 2011
YـنتـمHا YـوظفـHتـضـمن القـانون األسـاسي اخلـاص باHوا

rألسالك مستخدمي دعم البحث

- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 13-77 اHـؤرخ
في 18 ربـيع األول عام 1434 اHـوافق 30 يـنـايـر سـنة 2013
الــذي يــحــدد صـالحــيــات وزيــر الــتــعــلــيم الــعــالي والــبــحث

rالعلمي

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

rواإلصالح اإلداري

- و�ـقتـضى القرار الـوزاري اHشـترك اHؤرخ في 4
ذي الـــقـــعـــدة عـــام 1434 اHــوافق 10 ســـبـــتـــمـــبـــر ســـنــة 2013
واHــتـضــمن إنــشـاء مــحــطـات جتــريـبــيــة لـلــمــركـز الــوطـني
rائياتHللبحث والتنمية في الصيد البحري وتربية ا

- و�ــقـتــضى الـقــرار الـوزاري اHــشـتــرك اHـؤرخ في
13 مــــحـــــرم عــــام 1435 اHـــــوافق 17 نــــوفـــــمــــبـــــر ســــنــــة 2013

واHــتـضـمـن الـتـنــظـيم الــداخـلي لـلــمـركـز الــوطـني لــلـبـحث
rائياتHوالتنمية في الصيد البحري وتربية ا

يقررون ما يأتي :يقررون ما يأتي :

اHـادة األولى :اHـادة األولى : تطـبـيـقـا ألحـكـام اHادة 13 من اHـرسوم
الـــرئـــاسي رقم 07-307 اHــــؤرخ في17 رمـــضـــان عـــام 1428
اHوافق 29 سبـتمبر سنة 2007 واHذكـور أعالهr يحدد هذا
الـقــرار تـصـنــيف اHـركـز الــوطـني لـلــبـحث والـتــنـمـيـة في
الــصــيــد الــبـــحــري وتــربــيــة اHــائـــيــات وشــروط االلــتــحــاق

باHناصب العليا التابعة له.

اHادة اHادة 2 : : يـصنف اHـركـز الوطـني للـبـحث والتـنمـية
في الـصــيـد الــبـحـري وتــربـيـة اHــائـيـات فـي الـصـنف " أ "

القسم "1 ".

اHــادة اHــادة 3 : : حتــــدد الـــزيـــادة االســـتـــداللـــيـــة لـــلــمـــنـــاصـب
الــعـلــيــا الـتــابــعـة اHــركــز الـوطــني لــلـبــحث والــتـنــمــيـة في
الـصـيد الـبـحري وتـربـية اHـائـيات وكـذا شـروط االلتـحاق

باHناصـب العليا وفقا للجدول اآلتي :
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طريقةطريقة
YالتعيYالتعي

اHؤسسةاHؤسسة
العموميةالعمومية

اHناصباHناصب
القسمالقسمالصنفالصنفالعلياالعليا

اHستوىاHستوى
السلالسلّميمي

الزيادةالزيادة
االستدالليةاالستداللية

التصنيفالتصنيف
شروط االلتحاق اHناصبشروط االلتحاق اHناصب

rأسـتـاذ بـحث قـسم " ب " عـلى األقل -
مــرسم يـثـبت ثالث (3) سـنـوات من

rاألقدمية بصفة موظف
- أســــتـــاذ مــــحــــاضــــر قــــسم " ب " عــــلى
األقــلr مـــــــــــرسـم يــــــــــــثـــــــــــبـت ثـالث (3)
ســـــنــــــوات من األقــــــدمــــــيـــــة بــــــصــــــفـــــة

موظف.
- مــــتـــصــــرف رئـــيــــسي لـــلــــبـــحـث عـــلى
األقل أو رتبة مـعادلةr يـثبت خمس
(5) ســـنـــوات من اخلـــدمـــة الـــفـــعـــلـــيـــة

rبهذه الصفة
- مــــتـــصــــرف لــــلـــبــــحث مـن اHـــســــتـــوى
rالـــثــانـي أو األول أو رتــبـــة مــعـــادلــة
يــــــثـــــــبـت عــــــشــــــر (10) ســــــنـــــــوات من

اخلدمة الفعلية بهذه الصفة.
rأسـتـاذ بـحث قـسم " ب " عـلى األقل -

rمرسم
- أســــتـــاذ مــــحــــاضــــر قــــسم " ب " عــــلى

األقلr مرسم.
- مــلــحق بــالــبـحـث عـلـى األقلr يــثـبت
سنتY (2) من اخلدمة الفعلية بهذه

rالصفة
- مـــهـــنـــدس بـــحـث عـــلى األقلr يـــثـــبت
سنتY (2) من اخلدمة الفعلية بهذه

rالصفة
- مــهــنــدس رئــيــسي لــدعم الــبــحث أو
مـــكـــلـف رئـــيـــسي بـــاإلعـالم الـــعـــلـــمي
والــتـــكــنـــولــوجي عـــلى األقلr يـــثــبت
سنتY (2) من اخلدمة الفعلية بهذه

rالصفة
- مـــــهـــــنـــــدس دولـــــة لـــــدعـم الـــــبـــــحث أو
مـلــحق الـهـنــدسـة أو مــكـلف بـاإلعالم
العلمي والـتكنولـوجي من اHستوى
الــــثـــانـي أو األولr يــــثــــبت ســــبع (7)
ســنــوات من اخلـدمــة الــفـعــلــيـة بــهـذه

الصفة.
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طريقةطريقة
YالتعيYالتعي

اHؤسسةاHؤسسة
العموميةالعمومية

اHناصباHناصب
القسمالقسمالصنفالصنفالعلياالعليا

اHستوىاHستوى
السلالسلّميمي

الزيادةالزيادة
االستدالليةاالستداللية

التصنيفالتصنيف
شروط االلتحاق اHناصبشروط االلتحاق اHناصب

- مـــلــــحق بــــالــــبـــحـث عـــلـى األقلr يــــثـــبت
سـنـتY (2) من اخلـدمــة الـفــعـلـيــة بـهـذه

rالصفة
- مـــــهـــــنـــــدس بـــــحـث عـــــلى األقـلr يـــــثـــــبت
سـنـتY (2) من اخلـدمــة الـفــعـلـيــة بـهـذه

rالصفة
- مـــهــنــدس رئـــيــسي لـــدعم الــبـــحث عــلى
األقلr يـــثــبت ســـنــتــY (2) من اخلـــدمــة

rالفعلية بهذه الصفة
- مـهــنـدس دولـة لــدعم الـبــحث أو مـلـحق
الـهنـدسـةr يثـبت سبع (7) سـنوات من

اخلدمة الفعلية بهذه الصفة.
- مـــلــــحق بــــالــــبـــحـث عـــلـى األقلr يــــثـــبت
سـنـتY (2) من اخلـدمــة الـفــعـلـيــة بـهـذه

rالصفة
rأســتـاذ مــسـاعــد قــسم " ب " عـلى األقل -
يثـبت سنـتY (2) من اخلـدمـة الفـعـلـية

rبهذه الصفة
- مـــــهـــــنـــــدس بـــــحـث عـــــلى األقـلr يـــــثـــــبت
سـنـتY (2) من اخلـدمــة الـفــعـلـيــة بـهـذه

rالصفة
- مــــهــــنــــدس رئــــيــــسي لــــدعم الــــبــــحث أو
مـــــكـــــلف رئـــــيـــــسـي بـــــاإلعالم الـــــعـــــلـــــمي
والـــــتــــكــــنـــــولــــوجي عـــــلى األقلr يـــــثــــبت
سـنـتY (2) من اخلـدمــة الـفــعـلـيــة بـهـذه

rالصفة
- مـهــنـدس دولـة لــدعم الـبــحث أو مـلـحق
الــهــنــدســة أو مــكــلف بــاإلعالم الــعــلــمي
والـتكـنولوجي من اHـستـوى الثاني أو
األولr يـــــثـــــبت ســـــبع (7) ســــنـــــوات من

اخلدمة الفعلية بهذه الصفة.
- مـتــصـرف رئـيــسي لــلـبــحث عـلى األقل
أو رتبة مـعادلةr يثبت سنتY (2) من

rاخلدمة الفعلية بهذه الصفة
- متـصـرف البـحث من اHسـتوى الـثاني
أو األولr يــثـبت سـبع (7) سـنـوات من

اخلدمة الفعلية بهذه الصفة.
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طريقةطريقة
YالتعيYالتعي

اHؤسسةاHؤسسة
العموميةالعمومية

اHناصباHناصب
القسمالقسمالصنفالصنفالعلياالعليا

اHستوىاHستوى
السلالسلّميمي

الزيادةالزيادة
االستدالليةاالستداللية

التصنيفالتصنيف
شروط االلتحاق اHناصبشروط االلتحاق اHناصب

- مــــلــــحق بــــالــــبــــحث عــــلى األقـلr يـــثــــبت
ثالث (3) سـنـوات من األقـدمـيـة بـصـفـة

rموظف
- مـهنـدس بـحث عـلى األقلr يـثبت ثالث
(3) ســـــنـــــوات مـن األقـــــدمـــــيـــــة بـــــصـــــفــــة

rموظف
- مــــهــــنــــدس رئــــيــــسـي لــــدعم الــــبــــحث أو
مـهـنـدس رئـيــسي في الـصـيـد الـبـحـري
وتــربـــيــة اHــائــيــات أو مـــكــلف رئــيــسي
بــاإلعالم الــعــلــمي والـتــكــنــولـوجـي عـلى
األقلr مـرسمr يـثبت ثالث (3) سـنوات

rمن األقدمية بصفة موظف
- مــتـصــرف رئــيـسي لــلــبـحـث عـلى األقل
مــرســم أو رتــبــة مـــعــادلــة يـــثــبت ثالث
(3) ســـــنـــــوات مـن األقـــــدمـــــيـــــة بـــــصـــــفــــة

rموظف
- مهنـدس دولة لدعم البـحث أو مهندس
دولــــة في الـــصـــيـــد الــــبـــحـــري وتـــربـــيـــة
اHـائيـات أو مـلـحق الـهـنـدسـة أو مـكلف
بــاإلعـالم الــعـــلــمي والـــتــكـــنــولـــوجي من
اHـستـوى الـثـاني أو األولr يـثبت أربع
(4) سـنـوات من اخلـدمــة الـفـعـلــيـة بـهـذه

rالصفة
- متـصـرف البـحث من اHـستـوى الـثاني
أو األول أو رتـبـة مــعـادلـةr يـثـبت أربع
(4) سـنـوات من اخلـدمــة الـفـعـلــيـة بـهـذه

الصفة.
- مــــلــــحق بـــــالــــبــــحث عــــلـى األقلr مــــرسم
يـثـبت ثالث (3) سـنـوات من األقـدمـيـة

بصفة موظف.
- مــــلــــحق بـــــالــــبــــحث عــــلـى األقلr مــــرسم
يـثـبت ثالث (3) سـنـوات من األقـدمـيـة

rبصفة موظف
- مــــــهــــــنــــــدس بـــــحـث عــــــلى األقـلr مــــــرسم
يـثـبت ثالث (3) سـنـوات من األقـدمـيـة

rبصفة موظف
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طريقةطريقة
YالتعيYالتعي

اHؤسسةاHؤسسة
العموميةالعمومية

اHناصباHناصب
القسمالقسمالصنفالصنفالعلياالعليا

اHستوىاHستوى
السلالسلّميمي

الزيادةالزيادة
االستدالليةاالستداللية

التصنيفالتصنيف
شروط االلتحاق اHناصبشروط االلتحاق اHناصب

- مــــــهـــــنـــــدس رئـــــيـــــسـي لـــــدعـم الـــــبـــــحث أو
مــهــنــدس رئــيــسي فـي الــصــيــد الــبــحـري
وتـربــيـة اHــائــيـات عــلى األقلr مـرسمr أو
رتــبـة مــعــادلـةr يــثـبت ثالث (3) سـنـوات

rمن األقدمية بصفة موظف
- مـهـنــدس دولـة لـدعم الـبــحث أو مـهـنـدس
دولــــة في الــــصـــــيــــد الــــبــــحــــري وتــــربــــيــــة
اHـــائــيــات أو مــلـــحق الــهــنـــدســة أو رتــبــة
مــــعـــادلــــةr يــــثــــبت أربع (4) ســـنـــوات من

اخلدمة الفعلية بهذه الصفة.
- مــــــهـــــنـــــدس رئـــــيـــــسـي لـــــدعـم الـــــبـــــحث أو
مــهــنــدس رئــيــسي فـي الــصــيــد الــبــحـري
وتــــربـــيـــة اHـــائـــيـــات أو مـــكــــلف رئـــيـــسي
بــاإلعـالم الــعـــلـــمي والـــتــكـــنـــولــوجـي عــلى
األقـل مـــرسمr يــــثـــبت ثالث (3) ســـنـــوات

rمن األقدمية بصفة موظف
- مـهـنــدس دولـة لـدعم الـبــحث أو مـهـنـدس
دولــــة في الــــصـــــيــــد الــــبــــحــــري وتــــربــــيــــة
اHــائـيــات أو مــلــحق الــهـنــدســة أو مــكـلف
بــــاإلعالم الــــعـــلــــمي والــــتـــكــــنـــولــــوجي من
اHــســتــوى الـــثــاني أو األولr يــثــبت أربع
(4) ســنــوات من اخلــدمـــة الــفــعــلــيــة بــهــذه

الصفة.
- مـــتـــصــرف رئـــيـــسي لـــلــبـــحث عـــلى األقل
مرسم أو رتـبـة مـعـادلـةr يثـبت ثالث (3)

rسنوات من األقدمية بصفة موظف
- متصرف البحث من اHستوى الثاني أو
األول أو رتــبـة مــعــادلــةr يــثــبت أربع (4)
ســــنــــوات من اخلــــدمــــة الــــفــــعــــلــــيــــة بــــهــــذه

الصفة.
- مهنـدس بحث على األقلr مرسم ويثبت
r(2) من األقدمية بصفة موظف Yسنت
- مهندس رئيسي لدعم البحث على األقل
Yيـثــبت ســنـتـ rمـرسم أو رتــبـة مــعـادلــة

r(2) من األقدمية بصفة موظف
- مــهـــنــدس دولـــة لـــدعم الــبـــحث أو مـــلــحق
الـهـنـدســة أو رتـبـة مـعــادلـةr يـثـبت ثالث
(3) ســنــوات من اخلــدمـــة الــفــعــلــيــة بــهــذه

الصفة.
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اHادة اHادة 4 :  : يجب أن يـنتـمي اHوظـفون الـذين يشـغلون
مناصب عـليـا إلى رتب تكون مـهامـها موافـقة لـصالحيات

الهياكل اHعنية.

اHادة اHادة 5 : : يـــنـــشــــر هــذا الـــقـــرار فــي الــجـــريــدة
الـــرّســمـــيّـــة لـــلــجــــمــــهـــوريّــــة الــــجـــزائــريّـــة الـــدّ{ــقـــراطـــيّــة

الشّعبيّة.

حــــرّر بــــاجلــــزائــــر في 10 صــــفــــر عــــام 1436 اHــــوافق 4
ديسمبر سنة 2014.

وزير اHاليةوزير اHالية

محمد جالبمحمد جالب

وزير الصيد البحري واHوارد الصيديةوزير الصيد البحري واHوارد الصيدية

سيد أحمد فروخيسيد أحمد فروخي

عن الوزير األولعن الوزير األول
وبتفويض منهوبتفويض منه

اHدير العام للوظيفة العمومية واإلصالح اإلدارياHدير العام للوظيفة العمومية واإلصالح اإلداري

بلقاسم بوشمالبلقاسم بوشمال

وزير التعليم العالي والبحث العلميوزير التعليم العالي والبحث العلمي

محمد مباركيمحمد مباركي

قــرار مــؤرخ في قــرار مــؤرخ في 19  جــمــادى األولى عــام   جــمــادى األولى عــام 1436 اHــوافق  اHــوافق 10
مــــارس ســــنـــة مــــارس ســــنـــة r2015  يــــعــــدل الـــقــــرار اHــــؤرخ في r  يــــعــــدل الـــقــــرار اHــــؤرخ في 4
ربــيع الــثــانـي عـام ربــيع الــثــانـي عـام 1434 اHــوافق  اHــوافق 14 فـــبــرايــر ســنــة فـــبــرايــر ســنــة
2013 واHـــتــضــمن تـــعــيــY أعــضــاء اجملـــلس الــوطــني واHـــتــضــمن تـــعــيــY أعــضــاء اجملـــلس الــوطــني

االستشاري للصيد البحري وتربية اHائيات.االستشاري للصيد البحري وتربية اHائيات.
ــــــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب قـرار مؤرّخ في 19 جـمـادى األولى عام 1436
اHـوافق 10 مــارس سـنـة r2015 يـعـدّل الــقـرار اHـؤرخ في 4
ربـــيع الـــثـــانـي عــام 1434 اHــوافق 14 فــبـــرايـــر ســـنــة 2013
واHــتــضــمن تــعـيــY أعــضــاء اجملــلس الــوطــني االســتــشـاري

للصيد البحري وتربية اHائياتr كما يأتي :
"..................(بدون تغيير حتى)

- بعنوان اإلدارات العمومية :- بعنوان اإلدارات العمومية :
r.................................................................. -
- سـعيد عكـوشr �ثل عن الوزيـر اHكلف بالـداخلية

rواجلماعات احمللية
r.................................................................. -
r.................................................................. -
r.................................................................. -
r.................................................................. -
r.................................................................. -
r.................................................................. -
r.................................................................. -
- مـــحــــمـــد كـــاشــــرr �ـــثل اHــــركـــز الـــوطــــني لـــلــــبـــحث

والتنمية في الصيد البحري وتربية اHائيات.
....................(الباقي بدون تغيير)..................".

42

اBطبعة الرسمياBطبعة الرسميّة7  ة7  حي البسات7W بئر مراد رايس7 ص.ب حي البسات7W بئر مراد رايس7 ص.ب 376 - اجلزائر - محطة - اجلزائر - محطة

8 شعبان عام  شعبان عام 1436 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 28
27 مايو سنة  مايو سنة 2015 م م
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75    œœœœbbbbFFFF����««««    ØØØØ    WWWWÒÒÒÒ¹¹¹¹ddddzzzz««««eeee−−−−����««««    WWWWÒÒÒÒ¹¹¹¹————uuuuNNNNLLLL−−−−KKKK����    WWWWÒÒÒÒOOOOLLLLÝÝÝÝÒÒÒÒdddd����««««    …………bbbb¹¹¹¹dddd−−−−����«««« 30
‡‡‡‡¼¼¼¼    1424    ÂÂÂÂUUUUŽŽŽŽ    ‰‰‰‰««««Ò ÒÒÒuuuuýýýý    13

ÂÂÂÂ    2003    WWWWMMMMÝÝÝÝ    dddd³³³³LLLL����¹¹¹¹œœœœ    7

256≠99 rZ— ÒÍc?????O????HM?Ò²�« Âu?????Ýd????L�« v?C????²????I?????LÐË ≠

WMÝ d³LLu½ 16 oL«uL�« 1420 ÂUŽ ÊU³Fý 8 wL ŒÒ—RL�«

W?‡?�?????????ÒÝR??????????L?�« ¡U?‡‡?A?½≈  U?‡?‡?‡?O??????????H?????????O?????????B œÒb?‡?‡?×?Ô¹ Íc?Ò�« 1999

w?‡‡?łu‡?�u?‡M?‡J?²?�«Ë w‡?‡L?K?‡F?�« l‡?ÐU?‡D?�«  «– W‡?‡?‡ÒO??????.u?‡L??????F?�«

¨tM. 42 …ÒœUL�« ULÒOÝ ô ¨‰Òb‡‡FL�« ¨U‡¼d‡O‡ÝË U‡‡‡NLOEMðË

257≠99 rZ— ÒÍc?????O????HM?Ò²�« Âu?????Ýd????L�« v?C????²????I?????LÐË ≠

WMÝ d³LLu½ 16 oL«uL�« 1420 ÂUŽ ÊU³Fý 8 wL ŒÒ—RL�«

Y?×??????³?�«  «b???????ŠË ¡U??????A?½≈  U???????O???????H??????O???????B œÒb???????×Ô¹ Íc?Ò�« 1999

¨U¼dOÝË UNLOEMðË

258≠99 rZ— ÒÍc?????O????HM?Ò²�« Âu?????Ýd????L�« v?C????²????I?????LÐË ≠

WMÝ d³LLu½ 16 oL«uL�« 1420 ÂUŽ ÊU³Fý 8 wL ŒÒ—RL�«

W??ÒO�U???L�« W??³??Z«d???L�« W??Ý—U??L??.  U???O??H??O??B œÒb???×Ô¹ ÍcÒ�« 1999

wLK?F�« lÐUD�«  «– W??ÒO??.u??L??F�« W??�??ÒÝR?L?�« vKŽ W¹b??F??³�«

lÐUD?�«  «– W?ÒO??.u??L?F?�« W?�??ÒÝR??L�«Ë wMN??L�«Ë wLU??I??¦�«Ë

¨Èdš_« Y×³�«  U¾O¼Ë  włu�uMJ²�«Ë wLKF�«

W?‡?O??????????ŽU?‡?D?I??�« W?‡?‡?M?−?‡?ÒK?�« Í√— v?K?‡?Ž Ÿö?‡?Þô« b?‡?F?ÐË ≠

wL w?łu‡‡�u?‡‡MJ?²�« d¹uD?²�«Ë wLK?‡‡F�« Y?×??³K?� W??Lz«b?‡�«

¨W‡LU‡I¦�«Ë ‰U‡‡Bðô« …—«“Ë

∫∫∫∫    wwwwððððQQQQ¹¹¹¹    UUUU....    rrrrÝÝÝÝdddd¹¹¹¹

Âu???Ýd????L�« ÂU?JŠ√ oO????³Dð —U?Þ≈ wL ∫∫∫∫    vvvv����ËËËË____««««    …………ÒÒÒÒœœœœUUUU????????????????LLLL����««««

1420 ÂU??Ž ÊU???³??F??ý 8 wL ŒÒ—R??L�« 256≠99 rZ— ÒÍc??O??H?MÒ²�«

—u‡?Bc???L�«Ë ¨‰Òb???F????L�« ¨1999 W‡?MÝ d???³???L???Lu?‡½ 16 oL«u????L�«

ÒÍc?O‡HMÒ²?�« Âu‡Ýd?L�« r‡ÒL?²¹Ë Âu‡Ýd??L�« «c‡¼ ‰Òb?FÔ¹ ¨Áö?Ž√

1413 ÂU???????????Ž W??????????Ò−???????????×?�« Í– 24 w?L ŒÒ—R??????????L?�« 141≠93 r?‡?Z—

q?¹u??????×ð s?ÒL??????C??????²??????L?�«Ë 1993 W?MÝ u??????O½u?¹ 14 o?L«u??????L?�«

Q?‡‡?A?ML?�« ¨ W??????O???????�¹—U???????²�«  U??????Ý«—Òb?K?� wM?Þu?�« e??????Bd??????L?�«

ÈœU???????L??????ł 14 w?L ŒÒ—R??????L?�« 56≠71 r?Z—  d‡?‡?._« V‡?‡?łu??????L?Ð

—uBc?L�«Ë 1971 WMÝ XA?ž 5 oL«u?L�« 1391 ÂU?Ž WO½U?¦�«

q³????Z U???. —u???B????Ž wL Àu???×???³?K� wM?ÞË e???Bd???. v?�≈ ¨Áö???Ž√

Æa¹—U²�«Ë ÊU�½ù« rKŽ wLË a¹—U²�«

Âu?Ýd?L�« s. v�Ë_« …ÒœU?L�« rÒL?²ÔðË ‰Òb‡FÔð    ∫∫∫∫    2    …………ÒÒÒÒœœœœUUUU????LLLL����««««

ÂU????Ž W???Ò−????×�« Í– 24 wL ŒÒ—R????L�« 141≠93 rZ— ÒÍc????O???HM?Ò²�«

¨Áö?????Ž√ —u?????Bc?????L?�«Ë 1993 WM?Ý u????O?½u¹ 14 o?L«u?????L�« 1413

∫ wðQ¹ÅULB

Àu???×??³?K� wM?Þu�« e??Bd???L�« l?{u¹ ∫∫∫∫    vvvv����ËËËË____««««    …………ÒÒÒÒœœœœUUUU????????????????LLLL����««««¢¢¢¢

a¹—U??²�«Ë ÊU??�½ù« r?KŽ wLË a¹—U??²�« q³??Z U??. —u??B??Ž wL

h?M�« V?K?� wL v?Žb?Ô¹ ÍcÒ�« ¨W???????O??????ŽU?DI?�« W??????G???????³??????B?�« Ë–

ÆWLUI¦�UÐ nKJL�« d¹“u�« W¹U�Ë X×ð ¨¢eBdL�«¢

Æ¢ dz«e−�« WM¹bLÐ eBdL�« ÒdI. ÊuJ¹

ÂÂÂÂUUUU????????ŽŽŽŽ    ‰‰‰‰««««Ò ÒÒÒuuuu????????ýýýý    7    wwwwLLLL    ŒŒŒŒÒÒÒÒ————RRRR????????....    462    ≠≠≠≠    03    rrrrZZZZ————    ÍÍÍÍcccc????????????OOOO????????HHHHMMMMðððð    ÂÂÂÂuuuu‡‡‡‡????ÝÝÝÝdddd????????....    

‰‰‰‰ÒÒÒÒbbbb????????????????????FFFF????¹¹¹¹    ¨̈̈̈2003    WWWW????MMMMÝÝÝÝ    dddd????????????????????????????³³³³????????????????????????????LLLL????????????????????????����????¹¹¹¹œœœœ    ‰‰‰‰ÒÒÒÒËËËË√√√√    oooo????LLLL««««uuuu????????????????????????LLLL????����««««    1424

ŒŒŒŒÒÒÒÒ————RRRR????????LLLL����««««    141≠≠≠≠93    rrrr‡‡‡‡ZZZZ————    ÍÍÍÍcccc????‡‡‡‡OOOO‡‡‡‡HHHH????MMMMÒÒÒÒ²²²²����««««    ÂÂÂÂuuuu????????ÝÝÝÝdddd????????LLLL����««««    rrrr???? Ò ÒÒÒLLLL????????²²²²¹¹¹¹ËËËË

uuuu‡‡‡‡OOOO????½½½½uuuu‡‡‡‡¹¹¹¹    14    oooo‡‡‡‡????LLLL««««uuuu????????????????LLLL����««««    1413    ÂÂÂÂUUUU‡‡‡‡????ŽŽŽŽ    WWWW‡‡‡‡???? Ò ÒÒÒ−−−−????????????××××????‡‡‡‡����««««    ÍÍÍÍ––––    24    wwwwLLLL

wwwwMMMM‡‡‡‡????ÞÞÞÞuuuu‡‡‡‡����««««    eeee‡‡‡‡BBBBdddd????????LLLL����««««    qqqq¹¹¹¹uuuu????????××××ðððð    ssss???? Ò ÒÒÒLLLL????CCCC????????²²²²????????LLLL����««««ËËËË    1993        WWWW‡‡‡‡MMMMÝÝÝÝ

ÀÀÀÀuuuu‡‡‡‡××××³³³³KKKK����    wwww????MMMMÞÞÞÞËËËË        eeee‡‡‡‡BBBBdddd‡‡‡‡....    vvvv����≈≈≈≈    WWWWOOOO����¹¹¹¹————UUUU????‡‡‡‡²²²²����««««        UUUUÝÝÝÝ««««————ÒÒÒÒbbbbKKKK����

ÊÊÊÊUUUU????????????????????????����½½½½ùùùù««««    rrrr????KKKKŽŽŽŽ    wwww????‡‡‡‡LLLLËËËË    aaaa????¹¹¹¹————UUUU????‡‡‡‡²²²²????����««««    qqqq³³³³????????????????????????ZZZZ    UUUU????‡‡‡‡....    ————uuuu????????????????????????BBBB????????????????????ŽŽŽŽ    wwww????LLLL

ÆÆÆÆaaaa‡‡‡‡¹¹¹¹————UUUU‡‡‡‡²²²²����««««ËËËË

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

¨W.uJ×�« fOz— ÒÊ≈

¨WLUI¦�«Ë ‰UBðô« …d¹“Ë d¹dIð vKŽ ¡UMÐ ≠

4≠85 ÊUðÒœU?????L�« U?????L????ÒO????Ý ô ¨—u?????²????ÝÒb�« v?KŽ ¡U?MÐË ≠

¨tM. ©2 …dIH�«® 125Ë

29 wL ŒÒ—R????L�« 11≠98 rZ— Êu?½U???I�« v?C???²???I????LÐË ≠

1998 W?MÝ X?A??????ž 22 o?L«u?????L�« 1419 ÂU??????Ž w?½U??????¦?�« lO?Ð—

wÝU??L???��« Z.U½d???³�«Ë wN??O???łu??²�« Êu½U???I�« sÒL??C???²??L�«Ë

¨2002≠1998 włu�uMJ²�« d¹uD²�«Ë wLKF�« Y×³�« ‰uŠ

w?L ŒÒ—R?????????L?�« 56≠71 r?Z— d?????????._« v?C??????????²??????????I?????????L?ÐË ≠

1971 WMÝ XA?ž 5 oL«u?L�« 1391 ÂU??Ž W?O½U??¦�« ÈœU?L??ł14

 U????????Ý«—Òb?K?� w?M?Þu�« e?????????Bd????????L?�« ¡U????????A?½≈ sÒL?????????C????????²????????L?�«Ë

¨‰ÒbFL�« ¨WO�¹—U²�«

wL ŒÒ—R?????L�« 52≠86 rZ— Âu?????Ýd????L�« v?C????²????I?????LÐË ≠

1986 W??M?Ý ”—U?????????????????. 18 o??L«u????????????????L??�« 1406 ÂU?????????????????Ž V??ł—7

ŸUDZ ‰U???L??F� wł–u??LM?�« wÝU??Ý_« Êu½U??I�« s?ÒL??C??²??L�«Ë

¨wMI²�«Ë wLKF�« Y×³�«

208≠03 r?Z— ÒwÝU?zÒd?�« Âu??????Ýd???????L�« v?C??????²???????I??????L?ÐË ≠

WMÝ u¹U. 5 oL«uL�« 1424 ÂUŽ ‰ÒË_« lOÐ— 3 wL ŒÒ—RL�«

¨W.uJ×�« fOz— sOOFð sÒLC²L�«Ë 2003

215≠03 r?Z— ÒwÝU?zÒd?�« Âu??????Ýd???????L�« v?C??????²???????I??????L?ÐË ≠

WMÝ u¹U. 9 oL«uL�« 1424 ÂUŽ ‰ÒË_« lOÐ— 7 wL ŒÒ—RL�«

¨‰ÒbFL�« ¨W.uJ×�« ¡UCŽ√ sOOFð sÒLC²L�«Ë 2003

141≠93 rZ— ÒÍc?????O????HM?Ò²�« Âu?????Ýd????L�« v?C????²????I?????LÐË ≠

u??O½u¹ 14 oL«u??L�« 1413 ÂU??Ž W??Ò−??×�« Í– 24 wL ŒÒ—R??L�«

w?M?Þu?�« e?‡?Bd?????????L�« q?¹u?????????×?ð s?ÒL?????????C?????????²?????????L?�«Ë 1993 W?MÝ

wL Àu???×???³K?� wMÞË e‡?Bd‡. v?�≈ W???O??�?¹—U‡²?�«  U??Ý«—Òb?K�

¨a¹—U²�«Ë ÊU�½ù« rKŽ wLË a‡‡¹—U‡²�« q‡‡‡³Z U‡. —u‡BŽ

140≠96 rZ— ÒÍc?????O????HM?Ò²�« Âu?????Ýd????L�« v?C????²????I?????LÐË ≠

q?¹dÐ√ 20 oL«u????L�« 1416 ÂU????Ž W????Ò−????×�« Í– 2 wL ŒÒ—R????L�«

¨WLUI¦�«Ë ‰UBðô« d¹“Ë  UOŠö� œb×Ô¹ ÍcÒ�« 1996 WMÝ
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75    œœœœbbbbFFFF����««««    ØØØØ    WWWWÒÒÒÒ¹¹¹¹ddddzzzz««««eeee−−−−����««««    WWWWÒÒÒÒ¹¹¹¹————uuuuNNNNLLLL−−−−KKKK����    WWWWÒÒÒÒOOOOLLLLÝÝÝÝÒÒÒÒdddd����««««    …………bbbb¹¹¹¹dddd−−−−����««««31 ‡‡‡‡¼¼¼¼    1424    ÂÂÂÂUUUUŽŽŽŽ    ‰‰‰‰««««Ò ÒÒÒuuuuýýýý    13
ÂÂÂÂ    2003    WWWWMMMMÝÝÝÝ    dddd³³³³LLLL����¹¹¹¹œœœœ    7

¨eBdLK� wLKF�« fK−L�« fOz— ≠

¨eBdL�« u¦ŠUÐ ULN³�²M¹ ©2® Êö¦L. ≠

Y×?³�« rŽœ u?.b?�?²?�?. t?³?�?²M¹ ©1® b?Š«Ë q¦L?. ≠

¨eBdL�« wL

 «–  UÞU?AM�«  U?ŽUDZ Êö?¦?Lð ©2® ÊU?²?OB?�?ý ≠

WD?K��« U???L???NMÒO???Fð e???Bd???L�« w?L Y×???³�« s¹œU???O???LÐ WK?B�«

ÆU‡LNð¡U‡HJ� «dE½ WO�u�«

…—«œù« fK?−????. ¡U????C???Ž_ W????O????L????Ýô« W????LzU????I?�« œÒb????×Ôð

Æ¢WLUI¦�UÐ nÒKJL�« d¹“u�« s. —«dIÐ

141≠93 rZ— ÒÍc???O???HMÒ²?�« Âu???Ýd??L?�« rÒL???²Ô¹    ∫∫∫∫    5    …………ÒÒÒÒœœœœUUUU????????LLLL����««««

u??O½u¹ 14 oL«u??L�« 1413 ÂU??Ž W??Ò−??×�« Í– 24 wL ŒÒ—R??L�«

—Òd????????×?ð —Òd?J?. 3 …ÒœU?????????L?Ð ¨Áö?????????Ž√ —u????????Bc?????????L?�«Ë 1993 W?MÝ

∫ wðQ¹ÅULB

s?. 20 …ÒœU??????????L?�« ÂU?J?Š_ U?????????I??????????³?Þ    ∫∫∫∫    ————ÒÒÒÒdddd????JJJJ....    3    …………ÒÒÒÒœœœœUUUU????????????????????????????????????????LLLL????����««««¢¢¢¢

ÊU??³?F??ý 8 wL ŒÒ—R??L�« 256≠99 rZ— ÒÍc??O??HMÒ²�« Âu??Ýd??L�«

‰Òb??????F?????L?�« ¨1999 W?MÝ d??????³??????L?????Lu?½ 16 o?L«u?????L�« 1420 ÂU?????Ž

s. e????Bd???LK?� wLK?F�« fK?−???L?�« ÊÒuJ²?¹ ¨Áö???Ž√ —u???Bc????L�«Ë

Æ«uCŽ ©16® dAŽ W²Ý

f?K?−?‡?L?�« ¡U‡?‡?C?????????Ž_ W?‡?O?‡?L?????????Ýô« W?‡?‡?L?zU?‡‡?I?�« œÒb?‡?×?Ôð

W‡LU‡I¦�UÐ nÒK‡JL?�« d‡¹“u‡�« s‡. —«d‡‡IÐ e‡Bd‡LK� wLK‡F�«

Æ¢ «u‡MÝ ©4® l‡‡Ð—√ …ÒbL�

15 s. ¡«b²Ð« ÂuÝd?L�« «c¼ ÂUJŠ√ Íd�ð    ∫∫∫∫    6    …………œœœœUUUULLLL����««««

Æ2003 WMÝ d³LLu½

…b?¹d????????−?�« w?L Âu????????Ýd????????L?�« «c?¼ d????????A?M?¹    ∫∫∫∫    7    …………ÒÒÒÒœœœœUUUU????????????????????????????LLLL????����««««

ÆWÒO³FÒA�« WÒOÞ«dIL¹Òb�« WÒ¹dz«e−�« WÒ¹—uNL−K� WÒOLÝd�«

‰ÒË√ oL«u?L�« 1424 ÂU?Ž ‰«Òu?ý 7 wL dz«e?−�UÐ —Òd?Š

Æ2003 WMÝ d³L�¹œ

vvvvOOOO××××¹¹¹¹ËËËË√√√√    bbbbLLLLŠŠŠŠ√√√√

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡★ ‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

ÂÂÂÂUUUU????????????ŽŽŽŽ    ‰‰‰‰««««Ò ÒÒÒuuuu????????ýýýý    7    wwwwLLLL    ŒŒŒŒÒÒÒÒ————RRRR????????....    463    ≠≠≠≠    03    rrrrZZZZ————    ÍÍÍÍcccc????????????OOOO????????????HHHHMMMMðððð    ÂÂÂÂuuuu????????????ÝÝÝÝdddd????????????....

rrrr???? Ò ÒÒÒLLLL????????????????????????²²²²????¹¹¹¹    ¨̈̈̈2003    WWWW????MMMMÝÝÝÝ    dddd????????????????????????????????³³³³????????????????????????????LLLL????????????????????????????����¹¹¹¹œœœœ    ‰‰‰‰ÒÒÒÒËËËË√√√√    oooo????LLLL««««uuuu????????????????????????????LLLL????����««««    1424

‰‰‰‰UUUU‡‡‡‡????HHHHÞÞÞÞúúúú����    WWWW????????????????BBBB????????????BBBB????????????����????????????²²²²????????????????LLLL����««««    rrrrOOOOKKKK????FFFF????????????²²²²����««««    eeee????????????????BBBB««««dddd????????????....    wwww²²²²????????????LLLL????zzzzUUUU????????????ZZZZ

WWWW¹¹¹¹uuuu????ÐÐÐÐdddd????????²²²²????����««««    WWWW????????????OOOO????????????³³³³DDDD����««««    eeee‡‡‡‡????BBBB««««dddd????????????LLLL����««««ËËËË    UUUU‡‡‡‡????¹¹¹¹dddd????????BBBB????ÐÐÐÐ    ssssOOOO????????????ZZZZuuuu????????????FFFF????????????LLLL����««««

ÆÆÆÆUUUU‡‡‡‡‡‡‡‡OOOOMMMM¼¼¼¼––––        ssssOOOOZZZZuuuuFFFFLLLL����««««    ‰‰‰‰UUUUHHHHÞÞÞÞúúúú����

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

¨W.uJ×�« fOz— ÒÊ≈

s?.U?????C?????Ò²�«Ë q?O?????G?????A?????Ò²�« d?¹“Ë d¹d?????I?ð vK?Ž ¡UM?Ð ≠

¨wMÞu�«

ÒÍc??O???HMÒ²?�« Âu??Ýd???L�« s. 2 …ÒœU??L?�« ‰Òb??Fð    ∫∫∫∫    3    …………ÒÒÒÒœœœœUUUU????????LLLL����««««

1413 ÂU????????????Ž W???????????Ò−????????????×?�« Í– 24 w?L ŒÒ—R???????????L?�« 141≠93 r?Z—

—Òd?×?ðË ¨ Áö?Ž√ —u?Bc??L�«Ë 1993 WMÝ u??O½u¹ 14 oL«u??L�«

∫ wðQ¹ ULB

5 …ÒœU??L�« wL …œÒb??×?ÔL�« ÒÂU??N?L?�« sŽ ö?C??L    ∫∫∫∫    2    …………ÒÒÒÒœœœœUUUU????LLLL����««««¢¢¢¢

8 w?L ŒÒ—R??????L?�« 256≠99 r?Z— ÒÍc??????O???????HM?Ò²?�« Âu??????Ýd???????L�« s?.

‰ÒbFL�« ¨1999 WMÝ d³LLu½ 16 oL«uL�« 1420 ÂUŽ ÊU³Fý

∫ wðQ¹ U. eBdL�« vÒ�u²¹ ¨ÁöŽ√ —uBcL�«Ë

d?‡??¹u?‡??D?²??�«Ë w?L??‡?K??F?�« Y??×???????????????³?�« Z??.«d?‡??Ð “U?‡??−?½≈ ≠

wLË a‡?¹—U‡²�« q?‡‡³???Z U‡. Âu‡?KŽ Ê«b‡O???. wL włu?‡�u‡M?J²�«

 U‡F??L??−??²?�«Ë ÊU‡�½ù« q‡?L??AðË a¹—U‡²?�«Ë ÊU‡‡�½ù« r?K‡Ž

l‡?. U????Nðö?????ŽU‡?HðË W‡?O????LU‡?I????¦�« U?????NðU????Ý—U?????L????.Ë  W¹d????A?????³�«

¨Ác¼ U‡M.U‡¹√ v�≈ a¹—U‡²�« q‡³Z U‡. —u‡BŽ s. ¨jO×L�«

l?ÐU??D?�«  «– ‰U?????????????L?????????????Ž_« l?O?????????????L?????????????−??Ð ÂU?????????????O?????????????I?�« ≠

W???Zö???Ž t� U???ÒL????. w�¹—U???²?�«Ë ÍdŁ_«Ë włu�u????Ld???.u???O???−�«

¨t²ÒLNLÐ

ÊUD³ðd¹  U?ODFLK� pMÐË wIzUŁË b?O�— s¹uJð ≠

¨tLbNÐ

wL U???N???L????O???L???FðË W???Ld???F???L�« d????A½ wL W???L?¼U???�???L�« ≠

Æ¢t�UB²š« s¹œUO.

ÒÍc??O???HMÒ²?�« Âu??Ýd???L�« s. 3 …ÒœU??L?�« ‰Òb??Fð    ∫∫∫∫    4    …………ÒÒÒÒœœœœUUUU????????LLLL����««««

1413 ÂU????????????Ž W???????????Ò−????????????×?�« Í– 24 w?L ŒÒ—R???????????L?�« 141≠93 r?Z—

—Òd??×ðË ¨Áö???Ž√ —u??Bc??L�«Ë 1993 WMÝ u??O½u¹ 14 oL«u??L�«

∫ wðQ¹ ULB

Âu????Ýd???L?�« s. 12 …ÒœU????L�« ÂU?JŠ_ U????I????³Þ    ∫∫∫∫    3    …………ÒÒÒÒœœœœUUUU????????????????LLLL����««««¢¢¢¢

1420 ÂU??Ž ÊU???³??F??ý 8 wL ŒÒ—R??L�« 256≠99 rZ— ÒÍc??O??H?MÒ²�«

—u????Bc????L�«Ë ‰Òb????F????L�«  ¨1999 WM?Ý d????³????L????Lu½ 16 oL«u?????L�«

∫ r¼dB– wðü« ¡UCŽ_« eBdL�« …—«œ≈ fK−. ÒrC¹ ¨ÁöŽ√

¨U�Oz— ¨WO�u�« WDK��« q¦L. ≠

¨wMÞu�« ŸULÒb�« d¹“Ë q¦L. ≠

Y×??³�«Ë w�U?F�« rO?KF?²�UÐ nK?JL�« d¹“u�« q¦??L?. ≠

¨wLKF�«

¨WÒO�UL�UÐ nÒKJL�« d¹“u�« q¦L. ≠

¨WOMÞu�« WOÐd²�UÐ nÒKJL�« d¹“u�« q¦L. ≠

¨WŠUO��UÐ nÒKJL�« d¹“u�« q¦L. ≠

¨WÒO.uLF�« ‰UGý_UÐ nÒKJL�« d¹“u�« q¦L. ≠

¨W¾O³�UÐ nÒKJL�« d¹“u�« q¦L. ≠

Y×?????³?K� W?????Lz«Òb?�« W?????ÒOMÞu?�« W?????¾????O?????N?�« sŽ q?¦????L?????. ≠

¨wLKF�«

Y?×????????³�« w?ðb????????ŠË ©2® «d?¹b???????.Ë e????????Bd????????L?�« d¹b????????. ≠

¨t� ÊUFÐU²�«
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21 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 03 6  جمادى األولى  جمادى األولى عام عام  1439 هـ هـ
24 يناير سنة  يناير سنة 2018 م

يقررون ما يأتي :يقررون ما يأتي :

ـرسوم ادة 10 من ا ـادة األولى : تطـبـيـقـا ألحـكـام ا ـادة األولى : ا ا
ؤرخ في 28 ذي احلـجّة عام 1432 التـنفـيذي رقم 11-396 ا
ـذكـور أعاله يـهـدف هذا ـوافق 24 نـوفـمبـر سـنة2011 وا ا
الــقـرار إلى حتــديــد الـتــنـظــيم الــداخـلـي لـلــمـركــز الــوطـني
لــلـبـحــوث في عـصــور مـا قـبل الــتـاريخ وفي عــلم اإلنـسـان

والتاريخ.

ـــــديـــــر الـــــذي يـــســـــاعــده ــادة 2 : : حتــت ســـلـــطـــة ا ــادة ا ا
ــركـــز في أقـــســام مــــديـــر مـــســــاعـــد وأمـــــ عــام يـــنــظـم ا
تـــقـــنـــيــــة ومـــصـــالح إداريــــة وأقـــســـام لـــلـــبــــحث ومـــحـــطـــات

جتريبية.

3 : : تـــتـــكـــــون األقـــســــــام الـــتـــقـــنــــيـــة وعــــــددهـــا ــادة  ــادة ا ا
اثـــنان (2) مــن :

- قــــســـم الــــعــالقــــــات اخلــــارجــــيــــة وتــــثـــــمــــ نــــتــــائج
البحث

- قــسـم الــتــجــهــيــزات الــعــلــمـــيــة وتــســيــيــر مــشــاريع
البحث.

4 : : يــكـلـف قـسـم الـعالقــات اخلــارجــيـة وتــثــمـ ـادة  ـادة ا ا
ا يأتي : نتائج البحث 

ــبـادرة بـأنـشــطـة قـصــد تـفـعـيـل الـتـعـاون الــعـلـمي - ا
عـلى الـصــعـيـدين الـوطــني والـدولي في مــجـال اخـتـصـاص

ركز ا

- تـرقــيـة اإلعالم الـعـلــمي والـتـقـنـي في مـجـال تـدخل
ركز ا

- ترقية تعميم نتائج البحث وتثمينها

- وضـع نــــظـــام مـالئم لــــلـــمــــحــــافــــظـــة عــــلى األرشــــيف
العلمي والرقمني للمركز

- اقتـراح التدابـير الـتي ترمـي إلى تطـوير أنـشطة
الــتــكــوين عـن طــريق الــبــحث بــالــتــنــســيق مع مــؤســســات

التعليم العالي وتنفيذها.

ينظم هذا القسم في مصلحت (2) :

نشـورات وتثم - مـصلحة الـعالقات اخلارجـية وا
نتائج البحث

ــعــلــومـات - مــصــلــحــة الــتــوثـيـق الــعـلــمي وأنــظــمــة ا
التقنية والعلمية.

ادة 5 : : يكـلف قـسم التـجهـيزات الـعـلمـية وتـسيـير ادة ا ا
ا يأتي : مشاريع البحث 

وزارة الثقافةوزارة الثقافة
قـــــرار وزاري مـــــشـــــتـــــرك مـــــؤرخ فيقـــــرار وزاري مـــــشـــــتـــــرك مـــــؤرخ في 16 صــــفـــــر عــــام  صــــفـــــر عــــام 1439
ـــوافق 5 نـوفــمــبــــر ســنـة  نـوفــمــبــــر ســنـة 2017 يـحــــد يـحــــدّد الــتـنــظـيمد الــتـنــظـيم ـــوافق ا ا
الــــداخـلي لـلـمــركــز الـــوطـني لـلـبـحـوث في عـصورالــــداخـلي لـلـمــركــز الـــوطـني لـلـبـحـوث في عـصور

ما قبل التاريخ وفي علم اإلنسان والتاريخ.ما قبل التاريخ وفي علم اإلنسان والتاريخ.

ـــــــــــــــــــــــــــــــ

إنّ الوزير األول

الية ووزير ا

ووزير التعليم العالي والبحث العلمي

ووزير الثقافة

ـؤرخ ـرســوم الـرئـاسي رقم 17-242 ا ـقـتــضى ا   -
ـوافق 15 غــشت ســنـة 2017 في 23 ذي الـقــعــدة عـام 1438 ا

تضمن تعي الوزير األول وا

ـؤرخ ـرسـوم الـرئـاسي رقم 17-243 ا قـتـضى ا - و
ـوافق 17 غــشت ســنـة 2017 في 25 ذي الـقــعــدة عـام 1438 ا

تضمن تعي أعضاء احلكومة وا

ؤرخ رسوم الـتنـفيذي رقم 93-141 ا ـقتـضى ا - و
ـوافق 14 يـونـيــو سـنـة 1993 في 24 ذي احلــجّـة عـام 1413 ا
ــــــركــــــز الـــــوطــــــني لــــــلــــــدراســـــات ــــــتــــــضـــــمـــن حتــــــــويل ا وا
الـتـــاريـخيـة إلى مـــركـز وطـنــي لـلـبـحـــوث فــي عـصــور
ـــعـــدّل مـــا قــــبل الـــتـــاريـخ وفي عـــلم اإلنـــســــان والـــتـــاريخ ا

تمّم وا

ـؤرخ ـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 95-54 ا ـقـتـضى ا - و
ـوافق 15 فــبــرايــر ســنـة 1995 في 15 رمــضــان عـام 1415 ا

الية الذي يحدّد صالحيات وزير ا

ـؤرخ ـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 05-79 ا ـقـتـضى ا - و
ــوافق 26 فـــبـــرايـــر ســـنـــة 2005 في 17 مـــحـــرّم عــام 1426 ا

الذي يحدّد صالحيات وزير الثقافة

ــــرســــوم الــــتــــنـــفــــيــــذي رقم 396-11 ــــقــــتــــضــى ا - و
ــوافق 24 نـــوفـــمـــبــر ــؤرخ في 28 ذي احلـــجّـــة عــام 1432 ا ا
سـنة 2011 الـذي يـحـــدّد القــــانـون األســـاسي الـنـمــوذجي
لـــــلـــــمـــــــــؤســـــســـــة الــــــعـــــمـــــــومــــــيـــــة ذات الـــــطـــــابـع الـــــعــــــلـــــمي

والتكنولوجي

ؤرخ رسـوم الـتنـفـيذي رقم 13-77 ا قـتـضى ا -  و
ـوافق 30 يـنـايـر سـنة 2013 في 18 ربـيع األول عام 1434 ا
الــذي يــحــدّد صـالحــيــات وزيــر الــتــعــلــيم الــعــالي والــبــحث

العلمي
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ـادة 7 : : تـتكـون أقـسـام الـبحث وعـددهـا خـمـسة (5) ـادة ا ا
ا يأتي :

- قـسـم الـثــقــافــات واجملــتــمع واإلقــلـيـم وديـنــامــيــكــيـة
التعمير خالل عصور ما قبل التاريخ وفجر التاريخ

ـــــحــــيط خـالل عــــصـــور مــــا قــــبل - قــــسـم اإلنـــســــان وا
التاريخ وفجر التاريخ

ـعــاشـة وإنـتـاج - قـسم الــتـراث الـثــقـافي والـثــقـافـة ا
عاني ا

ـــعــرفـــة وفن ــعـــيـــشي والـــلـــغـــات وا - قــسـم الـــنــمـط ا
هارات ا

- قسم الـدينامـيكيـة الثقـافية في الـتاريخ ومصادر
كتابة تاريخ اجلزائر.

ـادة 8 : : يـكــلّف قــسم الــثــقــافــات واجملــتـمـع واإلقـلــيم ـادة ا ا
وديناميكيـة التعمير خالل عصور ما قبل التاريخ وفجر

التاريخ بالقيام بالدراسات وأعمال البحث حول :

ـــاديــة وجـــمع حتف مـــا قــبل الـــتــاريخ - الــثـــقــافــات ا
ومناهج العمل

عيشية - السلوكات ا

مارسات الطقوسية - التعابير الرمزية وا

- فــضـــاءات وأنــظــمـــة شــغـل األقــالـــيم وديــنـــامــيـــكــيــة
التعمير

- الفنون وعلم آثار اجلداريات وأساليب العرض

- طرق الدفن وعلم اآلثار اجلنائزية.

ــحيط خالل عصور ادة 9 : : يكلّف قـسم اإلنسان وا ادة ا ا
مـــا قــبل الــتــاريخ وفــجــر الـــتــاريخ بــالــقــيــام بــالــدراســات

وأعمال البحث حول :

- بيولوجية اإلنسان وتطور اإلنسان البيدائي

- حتركات اجملموعات الساكنة

ــــــواد احلــــــيــــــة ونــــــظــــــام الــــــزمن - إعــــــادة تــــــشــــــكــــــيـل ا
اجليولوجي الرابع

- عــــــمــــــــلـــــيـــــــة تــــــكـــــويـن مــــــواقع مــــــا قــــــبل الــــــتــــــاريخ
وتطويرها.

ـادة 10 : : يــكــلّف قــسم الــتــراث الـثــقــافي والــثــقــافـة ـادةا ا
ــعــاني بـــالــقــيــام بـــالــدراســات وأعــمــال ـــعــاشــة وإنــتـــاج ا ا

البحث حول :

- مــركــزة طــلــبــات الــعـــتــاد الــعــلــمي والــتــكــنــولــوجي
لــــهــــيــــاكـل الــــبـــحـث وإعــــداد ومــــتــــابــــعــــة تـــنــــفــــيــــذ بــــرنــــامج
الـتـجـهـيـزات الـعـلمـيـة لـلـمـركـز ذات الـصـلـة بـهـيـاكل بـحث

عنية ركز ا ا
- ضـــــــمـــــــان صــــــيـــــــانـــــــة وحـــــــفـظ الـــــــعــــــتـــــــاد الـــــــعـــــــلـــــــمي
ـــوضــــوع حتت تـــصــــرف هـــيـــاكـل بـــحث والـــتـــكــــنـــولــــوجي ا

ركز ا
ــرقـــمــنــة - حـــفظ وتــرمـــيم اجملــمـــوعــات الــعـــلــمـــيــة وا

وضمان الوصول إليها.
ينظم هذا القسم في مصلحت (2) :

- مصلحة التجهيزات العلمية والتكنولوجية
- مـــصـــلـــحــــة حـــفظ وتـــرمــــيم اجملـــمـــوعـــات الــــعـــلـــمـــيـــة

رقمنة وتسييرها. والصور ا
ـصالح اإلدارية حتت سلطة األم ادة 6 : : تكلف ا ادة ا ا

ا يأتي : العام 
- إعـــداد ووضع حــــيّـــز الــــتـــنــــفـــيـــذ اخملــــطط الــــســـنـــوي

وارد البشرية لتسيير ا
ركز ستخدمي ا هني  سار ا - ضمان متابعة ا

- إعــداد ووضع حــيّــز الــتــنــفــيــذ مــخــطــطــات ســنــويــة
ـسـتـوى وجتـديد ومـتـعـددة الـسـنـوات لـلـتـكـوين وحتـسـ ا

ركز ستخدمي ا علومات  ا
ـركز - إعـداد مـشروع مـيـزانيـة الـتسـيـير وجتـهـيز ا

صادقة عليه وكذا ضمان تنفيذه بعد ا
ـحاسبة العامة للمركز - مسك ا

ركز - ضمان تخصيص الوسائل لتسيير هياكل ا
ــنــازعــات ــنـــازعــات وا - ضــمـــان تــســيــيــر قـــضــايــا ا

القانونية للمركز
نقولة والعقارية للمركز - ضمان تسييـر األمالك ا

ـحافظة عليها وصيانتها وا
- مسك دفاتر اجلرد للمركز

ركز. - ضمان حفظ وصيانة أرشيف ا
صالح اإلدارية وعددها ثالث (3) في : تنظم ا

ستخدم والتكوين - مصلحة ا
ـحاسبة يزانية وا - مصلحة ا

- مصلحة الوسائل العامة.
يلحق باألم العام مكتب األمن الداخلي.
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- الـبحث والدراسات والـتحاليل الـثقافيـة والفنية
ـعـاني والـتـعـابـيـر والـكالم والـرمـزيـة في مـيـادين إنــتـاج ا
الــــقــــصــــصي جملــــمــــوعــــة الــــفــــئـــات فـي اجلــــزائــــر والــــبــــلـــدان

غاربية. ا

ــعـــيـــشي والــلـــغــات ــادة 11 : : يـــكــلّـف قــسم الـــنـــمط ا ــادةا ا
ـــهــارات بـــالـــقــيـــام بــالـــدراســات وأعـــمــال ـــعــرفـــة وفن ا وا

البحث حول :

 – الـــبــــحث والـــدراســــــات والـــتــــحـــالـــيـل الـــثـــقــــافـــيـــة

ـــعــــاني والـــفــنـــيــة والـــرمــــزيــة فـي مــيــــاديـن اإلنــتـــــاج وا
ـهارة والــــدوكسـة) والـتجـــريبـية اإلدراكيـة النـظــــرية (ا
ــهــارة والــبــراكــســة) فــيــمــا يــخص تــوزيع الــعــمـــل فــي (ا
ـــحــيــط الــريــفي واحلــضـــــري فـــي اجلــــزائــر والــبــلـــدان ا

غاربية. ا

ـادة 12 : : يـكـلّف قــسـم الـديـنــامـيـكـيـة الـثـقـافـيـة في ـادة ا ا
الـــــتــــاريخ ومـــــصــــادر كــــتـــــابــــة تــــاريـخ اجلــــزائــــر بـــــالــــقــــيــــام

بالدراسات وأعمال البحث حول :

- الـتـحـلـيـل الـتـاريـخي لـلــديـنـامـيـكـيــة الـثـقـافـيـة من
أجل بناء كتابة تاريخ اجلزائر

- إدمــاج مــعـطــيـات الــعـلــوم اإلنـســانــيـة ضــمن كـتــابـة
تاريخ اجلزائر

ـــــصـــــادر ـــــقــــــــاربـــــة الـــــنـــــقــــــــديـــــة لـــــلـــــمــــــصـــــادر وا - ا
األرشيفية.

ــنــشــــأة طــبـــقـا ــحــــطــة الــتــجــــريــبـيــة ا 13 : : ا ـادة  ـادة ا ا
ـــرســـوم الـتـنــفـيـذي ـــادة 34 (الــفـقـــرة 3) مـن ا ألحــكـــام ا
ـــــــــــؤرخ فــي 28 ذي احلـــــــــجـّـــــــــة عـــــــــام 1432  رقـــم 11-396 ا
ــــذكــــور أعاله من ـــــوافــق 24 نــــوفــــمـــبــــــر ســــنـــة2011 وا ا
طــــرف مـــــديــــر وتــــتــــكــــون مـن مــــصــــلــــحــــتـــــ إلى ثالث (3)

مصالح.

ـادة 14 : : يـنـشـر هـذا الـقـرار في اجلـريـدة الـرّسـمـيّة ـادة ا ا
قراطيّة الشعبيّة. للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ

ــــوافق 5 حــــرر بــــاجلــــزائــــر في 16 صــــفــــر عــــام 1439 ا
نوفمبر سنة 2017.

ناجم ناجموزارة الصناعة وا وزارة الصناعة وا
ــوافق 25 أكــتــوبــر أكــتــوبــر ــوافق  ا قـــرار مــؤرقـــرار مــؤرّخ في خ في 4 صــفـــر عــــام  صــفـــر عــــام 1439 ا
ـــؤرخ في 27 مــحــرم مــحــرم ـــؤرخ في  يــعـــــدل الــقـــــرار ا ســنـــة ســنـــة 2017 يــعـــــدل الــقـــــرار ا
ــــــــوافق 10 نــــــــوفــــــــمــــــــــبــــــــر ســــــــنـــــــة نــــــــوفــــــــمــــــــــبــــــــر ســــــــنـــــــة 2015 ــــــــوافق ا عــــــــام عــــــــام 1437 ا
ـعـهـــد ـعـهـــدن تـعــيـ أعضـــاء مـجـلـــس إدارة ا ـتـضـمــّن تـعــيـ أعضـــاء مـجـلـــس إدارة ا ـتـضـمــوا وا

اجلـزائري للتقييس.اجلـزائري للتقييس.
ـــــــــــــــــــــــ

ـــــــوجـب قـــــــــرار مـــــــــؤرّخ فـي 4 صـــــــفـــــــــر عــــــام 1439
ـوافق 25 أكـتــــوبـر سـنة 2017 تـعــدّل الـقـائـمـة االسـمـية ا
ـعــهــــد اجلــــزائـــري لــلــتـقــيـيــس ألعــضـاء مــجـلــــس إدارة ا
ـــؤرخ في 27 مـــحـــــرم عــــام 1437 ـــــحـــددة في الـــقـــــرار ا ا
ـــتــضـــمن تـــعـــيــ ــــــوافق 10 نـــوفـــمــــبـــــر ســـنـــــة 2015 وا ا
ــعــهـــــد اجلــزائــــري لـــلــتــقــيــيــس أعــضــــاء مــجــلـس إدارة ا

عـــدل كما يأتي : ا
"- ....................( بدون تغيير).........................
- .........................(بدون تغيير).......................
ـــالية عضـــوا ثـــلة وزيـــر ا - ســالم هجيـــرة 
.................(الباقي بدون تغيير)...................".

وزارة التجارةوزارة التجارة
ــوافق 15 أكــتــوبـر أكــتــوبـر ــوافق  ا قــرار مــؤرخ في قــرار مــؤرخ في 24 مــحــرم عـام  مــحــرم عـام 1439 ا
ســـنـــة ســـنـــة 2017 يـــجــــعل مـــنـــهـج حتـــضـــيـــر عــــيـــنـــة تـــوابل يـــجــــعل مـــنـــهـج حتـــضـــيـــر عــــيـــنـــة تـــوابل

مطحونة قصد التحليل إجباريا.مطحونة قصد التحليل إجباريا.
ــــــــــــــــــــ

إنّ وزير التجارة
ـؤرخ ــرســوم الــرئــاسي رقم 17-243 ا ـقــتــضى ا  -
ـوافق 17 غــشت ســنـة 2017 في 25 ذي الـقــعــدة عـام 1438 ا

تضمن تعي أعضاء احلكومة وا
ـؤرخ ـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 90-39 ا ـقـتـضى ا - و
ــــــوافق 30 يـــــــنــــــايـــــــر ســــــنــــــة 1990 في 3 رجب عــــــام 1410 ا
ـتــمـــم ـعـدل وا تـعـلق بـرقابـة اجلـودة وقـمع الغــش ا وا

ادة 19 منه ال سيما ا
ؤرخ رسوم الـتنـفيذي رقم 02-453 ا ـقتـضى ا - و
ــوافق 21 ديــســمـــبــر ســنــة 2002 في 17 شــوال عــام 1423 ا

الذي يحدد صالحيات وزير التجارة
ؤرخ رسوم الـتنـفيذي رقم 13-328 ا ـقتـضى ا - و
ــوافق 26 ســبـــتــمــبـــر ســنــة في 20 ذي الــقـــعــدة عــام 1434 ا
2013 الــذي يـحـدد شـروط وكـيــفـيـات اعـتـمــاد اخملـابـر قـصـد

ستهلك وقمع الغش حماية ا

وزير الثقافةوزير الثقافة
عز الدين ميهوبيعز الدين ميهوبي

الية اليةوزير ا وزير ا
عبد الرحمان راويةعبد الرحمان راوية

وزير التعليم العاليوزير التعليم العالي
والبحث العلميوالبحث العلمي

طاهر حجارطاهر حجار

عن الوزير األولعن الوزير األول
وبتفويض منهوبتفويض منه

دير العام للوظيفة العمومية دير العام للوظيفة العموميةا ا
واإلصالح اإلداريواإلصالح اإلداري
بلقاسم بوشمالبلقاسم بوشمال
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ةينوناق ةفصب نونــّيعملا نوفظوملا ديفتسي:4 ةداملا
،هالعأ3 ةداملا يف روكذملا ةحلصم سيئر يلاعلا بصنملا يف

ةدايزلا نم ،ةديدجلا نييعتلا طورش نوفوتسي ال نيذلاو
ءاـــهـــنإ ةـــياـــغ ىلإ ،رارـــقـــلا اذــــه بجومب ةددحملا ةــــيــــلالدــــتسالا

.لوغشملا يلاعلا بصنملا يف مهماهم

نولغشي نيذلا نوفظوملا يمتني نأ بجي :5 ةداملا
تايحالصل ةقفاوم اهماهم نوكت بتر ىلإ ايلعلا بصانملا
.ةينعملا لكايهلا

ةّيـمسّرــلا ةدــيرجلا يف رارــقـلا اذــه رشــنـي:6 ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

7 قفاوملا93٤1 ماع ةدعقلا يذ52 يف رئازجلاب ررح
.81٠2 ةنس تشغ

يف خرؤملا٤5-59 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذـلا5991 ةنس رياربف51 قـفاوملا51٤1 ماع ناضمر51
،ةيلاملا رـيزو تايحالص ددحي

يف خرؤملا97-5٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
ددحي يذـلا5٠٠2 ةنس رياربف62 قـفاوملا62٤1 ماع مرحم71

،ةفاقثلا رـيزو تايحالص

خرؤملا٠31-8٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
8٠٠2 ةنس ويام3 قفاوملا92٤1 ماع يناثلا عيبر72 يف

،ثحابلا ذاتسألاب صاخلا يساسألا نوناقلا نمضتملاو

خرؤملا131-8٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
8٠٠2 ةنس ويام3 قفاوملا92٤1 ماع يناثلا عيبر72 يف

،مئادلا ثحابلاب صاخلا يساسألا نوناقلا نمضتملاو

خرؤملا383-8٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
8٠٠2 ةنس ربمفون62  قفاوملا92٤1 ماع ةدعقلا يذ82  يف

نيمتنملا نيفظوملاب صاخلا يساسألا نوناقلا نمضتملاو
 ،ةفاقثلاب ةصاخلا كالسألل

خرؤملا693-11 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
11٠2 ةنس ربمفون٤2 قفاوملا23٤1 ماع ةجحلا يذ82 يف

ةيمومعلا ةسسؤملل يجذومنلا يساسألا نوناقلا ددحي يذلا
،يجولونكتلاو يملعلا عباطلا تاذ

خرؤملا3٤٤-11 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
11٠2 ةــنس رــبـــمسيد62 قـــفاوملا33٤1 ماـــــــع رـــــــفص لّوأ يف

نيمتنملا نيفظوملاب صاخلا يساسألا نوناقلا نمضتملاو
،ثحبلا معد يمدختسم كالسأل

يف خرؤملا77-31 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا31٠2 ةنس رياني٠3 قفاوملا٤3٤1 ماع لوألا عيبر81
،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ريزو تايحالص ددحي

61 يف خرؤملا كرتشملا يرازولا رارقلا ىضتقمبو–
ددحي يذلا71٠2 ةنس ربمفون5 قفاوملا93٤1 ماع رفص

لبق ام روصع يف ثوحبلل ينطولا زكرملل يلخادلا ميظنتلا
،خيراتلاو ناسنإلا ملع يفو  خيراتلا

: يتأي ام نورّرقي
موسرملا نم31 ةداملا ماكحأل اقيبطت : ىلوألا ةداملا

قـفاوـمـلا82٤1 ماع ناضمر71 يف خرؤملا7٠3-7٠ مقر يسائرلا
رارـقلا اذه فدهي ،هالـعأ روـكذـمـلاو7٠٠2 ةـنـس رـبـمـتـبـس92
ام روصع يف ثوحبلل ينطولا زكرملا فينصت ديدحت ىلإ
قاحتلالا طورشو خيراتلاو ناسنإلا ملع يفو خيراتلا لبق
.هل ةعباتلا ايلعلا بصانملاب

روصع يف ثوحبلل ينطولا زكرملا فنصي:2 ةداملا
،”أ” فنصلا يف خيراتلاو ناسنإلا ملع يفو  خيراتلا لبق ام
.1 مسقلا

ايلعلا بصانملل ةيلالدتسالا ةدايزلا ددــحت :3 ةداملا
خيراتلا لبق ام روصع يف ثوحبلل ينطولا زكرمللةعباتلا

،بصانملا هذهب قاحتلالا طورشو خيراتلاو ناسنإلا ملع يفو
: يتآلا لودجلل اقبط

ماتخألا ظفاح ،لدعلا ريزو
حول بيطلا

ةيلاملا ريزو
ةيوار نامحرلا دبع

 لوألا ريزولا نع
هنم ضيوفتبو

يرادإلا حالصإلاو ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا ريدملا
لامشوب مساقلب

ةفاقثلا ةرازو
٩341 ماــــــــــع لاوش5 يفخرؤم كرـــــــتشم يرازو رارــــــــق

فــينــصت ددــحي ،٨102 ةنــس ويــنوي٩1 قفاوــملا
لــــبــــق اــــم روصع يف ثوــــحــــبــــلــــل ينــــطوــــلا زـــــكرملا
طورشو خــــيراــــتـــــلاو ناسنإلا مـلـــــع يفو خـــــيراـــــتـــــلا
.هل ةعباتلا ايلعلا بصانملاب قاحتلالا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ،لوألاريزولا ّنإ

،ةفاقثلا ريزوو

 ،ةيلاملا ريزوو

،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ريزوو

71 يف خرؤملا7٠3-7٠ مقر يسائرلا  موسرملا ىضتقمب–
ددحي يذلا7٠٠2 ةنس ربمتبس92 قفاوملا82٤1 ماع ناضمر
يف ايـلـعلا بـصانملا يلغاشل ةيلالدتسالا ةدايزلا حنم تايفيك
،هنم31 ةداملا اميس ال،ةيموـمعلا تارادإلاو تاسـسؤـمـلا

يف خرؤملا2٤2-71 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
71٠2 ةـــنس تـــشغ51 قـــفاوــــملا83٤1 ماــــــــع ةدـــــعقلا يذ32
 ،لوألا ريزولا نييعت نمضتملاو

يف خرؤملا3٤2-71 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
71٠2 ةـنس تشغ71 قــفاوـــملا83٤1 ماـــع ةدــــعـــــقــــــلا يذ52
،لدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت نمضتملاو

خرؤملا1٤1-39 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
3991 ةنس وينوي٤1 قفاوملا31٤1 ماع ةجحلا يذ٤2 يف

ىلإ ةيخيراتلا تاساردلل ينطولا زكرملا ليوحت نمضتملاو
ملع يفو خيراتلا لبق ام روصع يف ثوحبلل ينطو زكرم
،ممتملاو لدعملا ،خيراتلاو ناسنإلا
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ةقيرط
نييعتلا

بصانملا
ايلعلا

ةسسؤملا
ةيمومعلا

موسرم

رارق
نم

ريزولا

رارق
نم

ريزولا

رارق
نم

ريزولا

رارق
نم

ريزولا

1200

720

720

432

432

1

1

1

1

1

م

َم

َم

1 - م

1 - م

أ

أ

أ

أ

أ

ريدملا

ريدملا
دعاسملا

نيمألا
ماعلا

ريدم
مسق

ثحبلا

سيئر
مسق
ينقت

زكرملا
ينطولا

يف ثوحبلل
ام روصع

خيراتلا لبق
ملع يفو
ناسنإلا
خيراتلاو

بصانملاب قاحـــتلالا طورش

–

،لــــقألا ىلـــع ،”ب” ،مـــسق ثــحب ذاــتسأ–
نـــم تاونـــس )3( ثالـــث تــبثي ،مسرــم
،فظوم ةفصب ةيمدقألا

،لقألا ىلع ،”ب” مسق ،رضاحم ذاتسأ–
نم تاونـــس )3( ثالــث تبــثي ،مــسرــم
.فظوم ةفصب ةيمدقألا

،لقألا ىلع ،ثحبلل يسيئر فرصتم–
)5( سمــــخ تبــــثــــي ،ةــــلداـــــعـــــم ةـــــبـــــتر وأ

،ةفصلا هذهب ةيلعفلا ةمدخلا نم تاونس
يناثلا ىوتسملا نم ثحبلا فرصتم–
رشع تبثي ،ةلداعم ةبتر وأ لوألا وأ
هذهب ةيلعفلا ةمدخلا نم تاونس )٠1(
.ةفصلا

،لـــقألا ىلــع ،”ب” مسق ،ثــحب ذاتـــسأ–
،مسرم
،لقألا ىلع ،”ب” مسق ،رضاحم ذاتسأ–
.مسرم

تبــثــي ،لــقألا ىلع ،ثحــبــلاــب قــحــلـــم–
هذــهــب ةــيــلــعــفــلا ةــمدخلا نــم )2( نيتــــنس

،ةفصلا
تبـــثـــي ،لـــقألا ىلع ،ثحــــب سدــــنــــهــــم–

هذــهــب ةــيــلــعــفــلا ةــمدخلا نــم )2( نيتــــنس
،ةفصلا

وأ ثحـــبـــلا مـــعدـــل يسيـــئر سدـــنــــهــــم–
يمـــــلـــــعـــــلا مالـــــعإلاـــــب يسيـــــئر فــــــلــــــكــــــم
تـــــــبـــــثـــــي ،لـــقألا ىلع ،يجوـــلوـــــنـكـــــتــــــلاو

هذــهــب ةــيــلــعــفــلا ةــمدخلا نــم )2( نيتــــنس
،ةفصلا

قحلم وأ ثحبلا معدل ةلود سدنهم–
يمــلــعــلا مالــعإلاــب  فــلــكـــم وأ ةسدـــنـــهـــلا

وأ يناثلا ىوتسملا نم يجولونكتلاو
نــــــم تاوــــــنس )7( عــــــبس تبــــــثـــــــي ،لوألا
.ةفصلا هذهب ةيلعفلا ةمدخلا

فينصتلا

ةدايزلا
ةيلالدتسالا

ىوتسملا
يمّلسلا مسقلا فنصلا
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ةقيرط
نييعتلا

بصانملا
ايلعلا

ةسسؤملا
ةيمومعلا

نم رارق
ريزولا

نم ررقم
 ريدم

ةسسؤملا

نم ررقم
 ريدم

ةسسؤملا

432

432

259

1

1

1

1 - م

1 - م

2- م

أ

أ

أ

رــيدم
ةطحملا

ةيبيرجتلا

سيئر
ةحلصم
ةيرادإ
زكرملل

سيئر
ةحلصم
مسقلل
ينقتلا

زكرملا
ينطولا

يف ثوحبلل
ام روصع

خيراتلا لبق
ملع يفو
ناسنإلا
خيراتلاو

)عبات(

بصانملاب قاحتــلالا طورش

تــــــبثي ،لـــقألا ىلــع ،ثــــحـبلاب قـــــحلم–
هذــهــب ةــيــلــعــفــلا ةــمدخلا نــم )2( نيتــــنس

،ةفصلا
تبــثــــي ،لــقألا ىلــع ،ثــحــــب سدــنــــهـــــم–

هذــهــب ةــيــلــعــفــلا ةــمدخلا نــم )2( نيتــــنس
،ةفصلا

ىلع ،ثحـبـلا مــعدــل يسيــئر سدــنــهــم–
نيتنس تبثي ،ةلداعم ةبتر وأ ،لقألا
،ةفصلا هذهب ةيلعفلا ةمدخلا نم )2(
قحلم وأ ثحبلا معدل ةلود سدنهم–
عبس تبثي ،ةلداعم ةبتر وأ ةسدنهلا
هذــهــب ةــيــلــعــفــلا ةــمدخلا نــم تاوــنس )7(
.ةفصلا

،لقألا ىلع ،ثحبلل يسيئر فرصتم–
نم )2( نيتنس تبثي ،ةلداعم ةبتر وأ
،ةفصلا هذهب ةيلعفلا ةمدخلا

ىوـــــتسملا نـــــم ثحـــــبــــــلا فرــصتــــــم–
تبثي ،ةلداعم ةبتر وأ لوألا وأ يناثلا

ةـيـلــعــفــلا ةــمدخلا نــم تاوــنس )7( عـــبس
.ةفصلا هذهب

،مسرـم ،لـقألا ىلع ،ثحــبــلاــب قــحــلــم–
ةيمدقألا نم تاونس )3( ثالــث تبثي
،فظوم ةفصب
مسرـــم ،لــــقألا ىلع ،ثحــــب سدــــنــــهــــم–
ةيمدقألا نم تاوـــنس )3( ثالـــــث تبــــثي
،فظوم ةفصب
وأ ثحـــبـــلا مـــعدـــل يسيـــئر سدـــنــــهــــم–
يمـــــلـــــعـــــلا مالـــــعإلاـــــب يسيـــــئر فــــــلــــــكــــــم
يسيــئر فرصتـــم وأ ،يجوـــلوـــنـــكـــتـــلاو
ثالث تبثي،مسرم ،لقألا ىلع ،ثحبلل
،فظوم ةفصب ةيمدقألا نم تاونس )3(
قحلم وأ ثحبلا معدل ةلود سدنهم–
يمــلــعــلا مالـــعإلاـــب فـــلـــكـــم وأ ةسدـــنـــهـــلا

وأ يناثلا ىوتسملا نم يجولونكتلاو
ىوتسملا نم ثحبلا فرصتم وأ لوألا
تاونس )٤( عبرأ تبثي ،لوألا وأ يناثلا

.ةفصلا هذهب ةيلعفلا ةمدخلا نم

فينصتلا

ةدايزلا
ةيلالدتسالا

ىوتسملا
يمّلسلا مسقلا فنصلا
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لكايهلا تايحالصل ةقفاوم اهماهم نوكت بتر ىلإ ايلعلا بصانملا نولغشي نيذلا نوفظوملا يمتني نأ بجي:4 ةداملا
.ةينعملا

.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسّرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رشني:5 ةداملا

.81٠2 ةنسوينوي91 قفاوملا93٤1 ماعلاوش5 يف رئازجلاب ررح

ةقيرط
نييعتلا

بصانملا
ايلعلا

ةسسؤملا
ةيمومعلا

نم ررقم
 ريدم

ةسسؤملا

نم ررقم
 ريدم

ةسسؤملا

نم ررقم
 ريدم

ةسسؤملا

259

259

259

1

1

1

2 - م

2 - م

2 - م

أ

أ

أ

سيئر
ةحلصم
ةطحملل

ةيبيرجتلا

لوؤسم
ةقرف
ثحب

سيئر
بتكم
نمألا
يلخادلا

زكرملا
ينطولا

يف ثوحبلل
ام روصع

خيراتلا لبق
ملع يفو
ناسنإلا
خيراتلاو

)عبات(

بصانملاب قاحتــلالا طورش

،مسرـم ،لـقألا ىلع ،ثحــبــلاــب قــحــلــم–
ةيمدقألا نم تاونس )3( ثالــث تبثي
،فظوم ةفصب
مسرـــم ،لــــقألا ىلع ،ثحــــب سدــــنــــهــــم–
ةيمدقألا نم تاوـــنس )3( ثالـــــث تبــــثي
،فظوم ةفصب
ىلع ،ثحـبـلا مــعدــل يسيــئر سدــنــهــم–
تبثي،ةــلداــعــم ةــبــتر وأ مسرـــم ،لـــقألا

ةفصب ةيمدقألا نم تاونس )3( ثالث
،فظوم
قحلم وأ ثحبلا معدل ةلود سدنهم–
)٤( عبرأ تبثي ،ةلداعم ةبتر وأ ةسدنهلا

.ةفصلا هذهب ةيلعفلا ةمدخلا نم تاونس

،مسرـم ،لـقألا ىلع ،ثحــبــلاــب قــحــلــم–
ةيمدقألا نم تاونس )3( ثالث تبثي
.فظوم ةفصب

،لقألا ىلع ،ثحبلل يسيئر فرصتم–
ثالث تــبثي ،ةلداــــعم ةـــــبتر وأ مسرـــم
ةــــــــفصب ةـــــــــيـــــــــمدـــــــــقألا نـــــــــم تاوـــنس )3(
،فظوم
ىوـتسملا نـم ثــحــــــــبــــــــلا فرصــتــــــــم–
تبثي ،ةلداعم ةبتر وأ لوألا وأ يناثلا
ةـيــلــعــفــلا ةــمدخلا نــم تاوــنس )٤( عـــبرأ
.ةفصلا هذهب

فينصتلا

ةدايزلا
ةيلالدتسالا

ىوتسملا
يمّلسلا مسقلا فنصلا

ةفاقثلا ريزو

يبوهيم نيدلا زع

يلاعلا ميلعتلا ريزو
يملعلا ثحبلاو

راجح رهاط

لوألا ريزولا نع
هنم ضيوفتبو

ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا ريدملا
يرادإلا حالصإلاو
لامشوب مساقلب

ةيلاملا ريزو

ةيوار نامحرلا دبع
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ÎÑR?*Ç	7905	r�Ñ	êcO?H?M?�?�Ç	åu�d?*Ç	vC?�?I?0è	2005	W??M???�	d???�Çd???�??�	26	o�Çu??*Ç	1426	åU??�	åd???�???�	17	w�¬W�UI��Ç	d�Òè	ÊUO���	Ïb��	êc�Ç
WLzÇb?�Ç	WO?�UD?I�Ç	W?M�?K�Ç	êÃÑ	vK?�	Ù���Ç	bF�è	äUB��Ç	ÉÑÇÒu�	w�u�u?MJ��Ç	d?�uD��Çè	wL?KF�Ç	Y��K?�¬2004	WM�	q�d�Ã	12	a�ÑU��	W�UI��Çè

º	w�Q�	U�	r�d�
åu�d?*Ç	s�	2	ÉÏU*Ç	åU?J�_	U?IO?�D?�		º	v�è_Ç	ÉñÏUàà*Ç1420	åU??�	æU??�???F??�	8	w�	ÎÑR??*Ç	25699	r�Ñ	êc??O???H??M???�??�ÇÑu???�c???*Çè	äñb???àF???à*Ç	¬1999	W???M???�	d???àà�????àL???à�u???�	16	oàà�Çu????*Çe???�d???*Ç¢	vL???�???�	w?L???K???F???�Ç	Y?�???�???K???�	e???�d???�	Q????A???M???�	¬ç��ÃhM�Ç	VK?�	w�	v�b�è	¬¢ÑU?��Ç	rK�	w�	Y�?�K?�	wM?�u�Ç®¢e�d*Ç¢
wLK�	l?�U�	ÊÇÐ	WO?�uL?�	W�?�R�	e?�d*Ç	º	2 ÉñÏUàà*Çåu�d?*Ç	åUJ?�_	lC�?�è	W?O�U?D�	W?G�?�	èÐ	w�u?�uM?J�è1420	åU??�	æU??�???F??�	8	w�	ÎÑR??*Ç	25699	r�Ñ	êc??O???H??M???�??�Ç¬ç��Ã	Ñu??�c??*Çè	äñb??F??*Ç	¬1999	W??M??�	d??�??L??�u??�	16	o�Çu??*Ç®åu�d*Ç	Çc�	åUJ�_è
d?????�Òu?????�Ç	W?????�U?????�è	X%	e?????�d?????*Ç	l?{u?????�		º	3	ÉñÏU?????*Ç	®W�UI��U�	nKJ*Ç

®dzÇe'Ç	WM�b0	e�d*Ç	dI�	Ïñb��	º	4	ÉñÏU*Ç
wM�u?�Ç	ÈÇd?�?�Ç	s�	d?�Â	æUJ?�	êÃ	v�Å	tK?I?�	sJ?1ènK??J???*Ç	d??�Òu???�Ç	s�	d??�d???I??�	v?K??�	ÁU???M??�	åu???�d??�	V�u???0®W�UI��U�
w�	ÉÏb;Ç	åU?N?*Ç	vK?�	ÉÏU�Ò	¬e?�d?*Ç	nñK?J�	º	5	ÉñÏU?*Ç8	w�	ÎÑR?*Ç	25699	r�Ñ	êc?O?HM?�?�Ç	åu?�d?*Ç	s�	5	ÉÏU?*ÇäñbF?*Ç	¬1999	WM?�	d?�L?�u?�	16	o�Çu?*Ç	1420 	åU�	æU?�?F�d�uD?��Çè	wLK?F�Ç	Y�?��Ç	Z�Çd�	ÒU?$S�	¬ç��Ã	Ñu?�c*Çè®ÑU��Ç	rK�	s�ÏUO�	w�	w�u�uMJ��Ç

º	w�Q�	U0	nKJ�	¬WHB�Ç	çcN�è
rK??�	s�ÏU???O??�	w�	W??O???L??àK??àF??�Ç	Ëu???à�??�??�U???�	åU??ààO??I??�Ç	Èd???G????*Çè	d???zÇe????'Ç	a�ÑU????�	w�	W???L????�U????�???*Ç	b????àB???�	ÑU????��ÇW??�Ï_Çè	ÉÏU???*Ç	vK???�	ÇÏU???L???�???�Ç	U???O???I??�d???�Å	äU???L???�è	w�d???F???�Ç¬W�d�_Ç
w�	W?O??M?I??�?�Çè	W??O?L??K??F?�Ç	äU??L?�_Ç	lO??L?�	Éd??�U?�??�	W??O??�U???�èd??�Çè	W???O??I??O???�u??�???�Çè	W??O??�???O??K???�Ç	ÑU??��Ç	rK???�	äU??�??�vK???�	ád???F???�???�Ç	v?�Å	W???�ÏU???N???�Ç	¬W???O???����Çè	W????O???�???O???�???*Çès�U?�Ã	d?�??�?F??�	w�?�Ç	U?�Ïèb??�	5?O??F?�è	W?�d??�_Ç	ÊU?�U?�??*Ç¬rNDO��è	dA��Ç	5�	ÈèU&

20	w�	ÎÑR????*Ç	0498	r�Ñ	æu????�U????I?????�Ç	vC????�?????I????0è	oK??F??�??*Çè	1998	W??M??�	u??O??�u???�	15	o�Çu??*Ç	1419	åU??�	d??H??�¬w�UI��Ç	ËÇd��Ç	W�UL��
29	w�	ÎÑR????*Ç	1198	r�Ñ	æu????�U????I?????�Ç	vC????�?????I????0è	1998	W????M????�	X?A????�	22	o�Çu?????*Ç	1419	åU????�	w?�U????�?????�Ç	lO?????�Ñäu�	w�UL?)Ç	Z�U�d�?�Çè	wNO�u?��Ç	æu�U?I�Ç	sLC?�*Çè¬2002		1998	w�u?�u??M?J??�?�Ç	d??�u??D?�??�Çè	wL?K??F??�Ç	Y�?�??�Ç¬tM�	17	ÉÏU*Ç	ULO��
V�Ñ	7	w�	ÎÑR*Ç	5286	r�Ñ	åu�d*Ç	vC�?I0è	sL??????C??????�??????*Çè	1986	W?????M??????�	ÓÑU?????�	18	o�Çu??????*Ç	1406	åU?????�Y�???�???�Ç	ÙU???D???�	äU???L????F???�	w�Ðu???L???M???�Ç	w?�U???�_Ç	æu???�U???I???�Ç¬äñbF*Ç	¬wMI��Çè	wLKF�Ç
13604	ràà�Ñ	w�U?????zd????�Ç	åu?????àà�d????*Ç	vC?????�????I?????0è		WàM�	q�d?�Ã	19 oàààà�Çu*Ç	1425 åU�	dààH?�		29 w�	ÎÑRàà*Ç¬W�uJ(Ç	fOzÑ	5OF�	sñLC�*Çè		2004  
ÎñÑR?*Ç	16105 r�Ñ	w�U?zñd?�Ç	åu?�d?*Ç	vC?�?I0è	2005	WM?�	u�U?�	äñèÃ	o�Çu*Ç	1426	åU�	äè_Ç	lO?�Ñ	22	w�¬W�uJ(Ç	ÁUC�Ã	5OF�	sñLC�*Çè
ÎÑR?*Ç	2292	r�Ñ	êc?O?HM?�?�Ç	åu?�d?*Ç	vC?�?I?0è	1992	W??????M??????�	d???????�U??????M???????�	13	o�Çu??????*Ç	1412	åU??????�	V�Ñ	8 	w�WO?�d?�?�	ÊU?�U?D?I?�Ç	5�	W?�d?�?A?�	æU?'	ÁU?A?�Å	sLC?�?*Çèj�?C??�è	t1u??I??�è	t�??�??�d??�è	wM??I?�??�Çè	wL??K??F??�Ç	Y�??�?�Ç¬UNLOEM�è	U�dO�
ÎÑR*Ç	24399	r�Ñ	êcOH?M�?�Ç	åu�d*Ç	vC?�I?0è	1999	W????M????�	d????�u????�????�Ã	31	o�Çu????*Ç	1420	åU???�	V?�Ñ	21	w�Y�?�??K?�	W??L?zÇb??�Ç	W?O??�U?D??I?�Ç	æU??�?K??�Ç	rO??E?M??�	Ïb?�??�	êc?�Ç¬U�dO�è	w�u�uMJ��Ç	ÑuD��Çè	wLKF�Ç
ÎÑR*Ç	25699	r�Ñ	êcOH?M�?�Ç	åu�d*Ç	vC?�I?0è	1999	W?M??�	d??�??L??�u??�	16	o�Çu?*Ç	1420 	åU?�	æU??�??F?�	8	w�ÊÇÐ	W??O??�u??L???F??�Ç	W??�???�R??*Ç	ÁU??A??�Å	ÊU???O??H??O???�	Ïb??�??�	êc???�Ç¬U??�d??O??�è	U??N??L??O??E??M??�è	w�u??�u??M??J??�??�Çè	wL??K??F??�Ç	l�U??D???�Ç¬tM�	2	ÉÏU*Ç	ULñO�	�	¬äñbF*Ç
ÎÑR*Ç	25799	r�Ñ	êcOH?M�?�Ç	åu�d*Ç	vC?�I?0è	1999	W?M??�	d??�??L??�u??�	16	o�Çu?*Ç	1420 	åU?�	æU??�??F?�	8	w�U?N?L??O?E?M??�è	Y�?�??�Ç	ÊÇb?�è	ÁU?A??�Å	ÊU?O??H?O?�	Ïb??�?�	êc??�Ç¬U�dO�è
ÎÑR*Ç	25899	r�Ñ	êcOH?M�?�Ç	åu�d*Ç	vC?�I?0è	1999	W?M??�	d??�??L??�u??�	16	o�Çu?*Ç	1420 	åU?�	æU??�??F?�	8	w�vK�	W�bF?��Ç	WO�U?*Ç	W��Çd?*Ç	W�ÑU2	ÊUO?HO�	Ïb?��	êc�Çw�U???I??�???�Çè	wL???K???F??�Ç	l?�U??D???�Ç	ÊÇÐ	W???O???�u??L???F???�Ç	W???�??�R???*ÇwL???K???F???�Ç	l�U????D???�Ç	ÊÇÐ	W???O???�u???L???F???�Ç	W???�???�R???*Çè	w?M???N???*Çè¬éd�_Ç	Y���Ç	ÊU�O�è	w�u�uMJ��Çè
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20 محرم عام  محرم عام 1431 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد األولة / العدد األول12
6 يناير سنة  يناير سنة  2010  م م

اIـؤسـسـة الـعـمـومـيـة ذات الـطـابع الـعـلـمي والـتـكـنـولـوجي
وتنــظــيــمــهــا وسـيـرهــا اIـعـدلp يـهــدف هــذا الـقـرار إلـى
حتـــديــد الـتــنـظيم الـداخـلي لـلمـركـز الوطـني لـلـبحث في

علم اآلثار.

اIـــادة اIـــادة 2 : : يـــنـــظّم اIـــركـــز الــوطـــنـي لــلـــبـــحث في عـــلم
اآلثار في أقسام إدارية وتقنية ودوائر للبحث.

اIــادة اIــادة 3 : : تـــتـــكــون األقـــســـام  اإلداريــة والـــتـــقــنــيـة
¢ا يأتي :

-  قـــسـم اIــوارد الـــبـــشـــريـــة والـــتــكـــويـن  والــعـالقــات
pاخلارجية

pالية واحملاسبة والوسائل العامةIقسم ا -

-  قسم دعم وتطوير البحث.

4 : : يـكــلّف قــسـم اIـوارد الــبــشــريــة والــتـكــوين اIــادة اIــادة 
والعالقات اخلارجية على اخلصوص  بـما يأتي :

- إعــداد  اخملـطــطــات الـســنـويــة واIــتـعــددة الـســنـوات
pوارد البشرية وتنفيذهاIلتسيير ا

-  ضـــمــــان مـــتــابـــعــــة اIــــســـار اIـــهــــني Iـــســـتـــخـــدمي
pركزIا

- إعــداد و مــسك  مــصــنـف الــكــفــاءات الــوطــنــيــة في
pركزIميادين تدخل ا

WــــــشـــــاركـــــIا Wالـــــتــــــســـــيـــــيــــــر اإلداري لـــــلـــــبــــــاحـــــثـــــ -
pساعدينIوا

Wـــتــواصل وحتـــســIإعــداد مـــخــطـــطــات الـــتــكـــوين ا -
اIـــســـــتــــوى وجتـــديــد اIـــعـــارف Iـــســتـــخـــدمي اIـــركـــز وكــذا
لــفـائــدة الـذيـن يـخــضـعــون لـلــمـؤســسـات اIــمـاثــلـة وضــمـان

pتنفيذها
- اIـبادرة بأعمـال من أجل تنشـيط التعـاون العلمي

pركزIالوطني والدولي في مجال اختصاص ا
- تسيير العالقات اخلارجية للمركز.

يتـكون  قسـم اIوارد البـشرية والـتكـوين والعالقاتيتـكون  قسـم اIوارد البـشرية والـتكـوين والعالقات
اخلارجية من اIصالح اآلتية : اخلارجية من اIصالح اآلتية : 

pوالشؤون االجتماعية WستخدمIمصلحة ا -

- مـــصــلــحـــة الــتــكــويـن  وحتــســW اIــســـتــوى وجتــديــد
pعارفIا

pمصلحة العالقات اخلارجية والتعاون -

وزارة الثقافةوزارة الثقافة
قــرار وزاري مـــشـــتــرك مـــؤرخ في قــرار وزاري مـــشـــتــرك مـــؤرخ في 12 رمـــضـــان عــام  رمـــضـــان عــام 1430
اIــوافق اIــوافق 2 ســـبـــتــمـــبــر ســـنــة  ســـبـــتــمـــبــر ســـنــة p2009 يـــحــدp يـــحــدّد الـــتـــنــظـــيمد الـــتـــنــظـــيم

الداخلي للمركز الوطني للبحث في علم اآلثار.الداخلي للمركز الوطني للبحث في علم اآلثار.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

pإن وزيرة الثقافة

pاليةIووزير ا

ووزير التعليم العالي والبحث العلمي.

- �ـقتـضى اIـرسـوم الـرئاسي رقم 09 - 129 اIـؤرخ
في 2 جــــمــــادى األولى عــــام 1430 اIــــوافق 27 أبــــريل ســــنــــة

pتضمن جتديد مهام  أعضاء احلكومةI2009 وا 

- و�ــــقـــتــــضى اIــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 99 - 256
اIـؤرخ في 8 شـعــبـان عـام 1420 اIـوافق 16 نــوفـمـبــر سـنـة
1999 الذي يحـدد كيـفيات إنـشاء اIـؤسسة الـعمـومية ذات

pالـــطــابع الــعــلــمي والــتــكــنــولــوجي وتــنــظــيــمــهــا وســيــرهــا
pادة 9 منهIال سيما ا pعدّلIا

- و�ــــقـــتــــضى اIــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 05 - 491
اIـؤرخ في 20 ذي الـقـعـدة عـام  1426 اIـوافق  22 ديـسـمـبـر
سنة 2005 واIتضمن إنـشاء مركز وطـني للبحث في علم

pاآلثار

يقــريقــرّرون ما يأتي :رون ما يأتي :

اIــادة األولى :اIــادة األولى : تـطـبـيــقـا ألحـكـام اIـادة 9 من اIـرسـوم
الــتـنــفــيـذي رقم 99 - 256 اIـؤرخ في 8 شـعــبــان عـام 1420
اIوافق 16 نوفـمبر سنة 1999 الذي يحـدد كيفـيات إنشاء
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13 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد األولة / العدد األول 20 محرم عام  محرم عام 1431 هـ هـ
6 يناير سنة  يناير سنة  2010  م م

اIـادة اIـادة 7 :  : تتكـــــون دوائر بحث اIركز مــــن : 

p1 - دائرة علم اآلثار التاريخي

pاديةI2 - دائرة اإلنتاج  والثقافة ا

p3 - دائرة اخلرائط األثرية

4 - دائرة اآلثار واحمليط.

1 - دائرة علم اآلثار التاريخي : - دائرة علم اآلثار التاريخي :

تكـلف بـالقـيام بـاألعمـال ذات الـصلـة   باالهـتمـامات
الوطنية في مجال البحث األثري والتاريخي.

2 - دائرة اإلنتاج  والثقافة اIادية : - دائرة اإلنتاج  والثقافة اIادية :

تـكـلّف بـالـتـعـريـف  بـأنـظـمـة اإلنـتـاج و إضـفـاء طـابع
¢ـــيـــز عـــلـــيــهـــا  وتـــداولـــهـــا وكـــذا بـــالـــتـــبـــادالت الـــثـــقـــافـــيــة

والتجارية.

3 - دائرة اخلرائط األثرية : - دائرة اخلرائط األثرية :

تــكــلّـف بــوضع اخلـــريــطــة األثـــريــة الــوطـــنــيــة وإعــادة
ضبط األطلس األثري القد¤.

4 - دائرة اآلثار واحمليط : - دائرة اآلثار واحمليط :

تـكلّف بـالقـيام بـأعمـال البـحث حول تـفاعل اإلنـسان
مع بيئته.

8 : : يـــــــنـــــــشـــــــر هـــــــذا الــــــقـــــــرار فــي اجلـــــــريــــــدة اIـــــادة اIـــــادة 
الــــرســـمــــيـــة لـــلـــجــــمــــهــــوريـــة اجلــــزائـــريــــة الـــد�ـــقـــراطـــيـــة

الشعبية.

حـرر بــاجلــزائـر في 12 رمــضــان عـام 1430 اIـوافق 2
سبتمبر سنة 2009.

اIــادة اIــادة 5 : : يـتـكـفل قـسم  اIـالـيـة واحملـاسـبـة والـوسـائل
العامة على اخلصوص �ا يأتي :

- إعــداد مــشــروع  مــيــزانــيــة الــتـســيــيــر والــتــجــهــيـز
pصادقة عليهاIللمركز وضمان تنفيذها بعد ا

pركزIمسك محاسبة ا -

pركز بوسائل التسييرIضمان تزويد هياكل ا -

- ضــمــان تـســيــيــر اIـمــتــلــكـات اIــنــقــولـة والــعــقــاريـة
pللمركز و صيانتها وحفظها

pمسك سجالت اجلرد -

- ضمان احلفاظ على أرشيف اIركز وصيانته.

يتكون  قسم اIـالية واحملاسبـة والوسائل العامة منيتكون  قسم اIـالية واحملاسبـة والوسائل العامة من
اIصالح اآلتية :اIصالح اآلتية :

pالية واحملاسبةIمصلحة ا -

- مصلحة الوسائل العامة والصيانة.

اIـــادة اIـــادة 6 :  :  يـــكـــلف قـــسم دعم وتـــطــويـــر الـــبــحـث عــلى
اخلصوص �ا يأتي : 

- إعـــــداد بـــــنـك اIـــــعــــلـــــومـــــات والـــــصـــــور اIـــــتـــــعـــــلـــــقــــة
بـالــعـنــاصـر الــتـاريـخــيـة واIــعـلــمـيــة  بـالـتــنـســيق مع فـرق

pالبحث

- ضــمــان الــصــيــانــة الــتــقــنــيــة لــتــجــهــيــزات الــبــحث
pوضوعة حتت تصرف هياكل البحث للمركزIا

pركزIنشورات و أعمال اIضمان توزيع ا -

- إجنــاز مــجالت ودوريــات و دعــائم أخــرى مــتــعــلــقــة
pركزIبأعمال ا

- تنظيم التظاهرات العلمية والثقافية.

يــتـــشــكل قــسـم  دعم وتــطــويـــر الــبــحث  مـن اIــصــالحيــتـــشــكل قــسـم  دعم وتــطــويـــر الــبــحث  مـن اIــصــالح
اآلتية :اآلتية :

-  مــصـلــحــة تــســيـيــر ومــعــاجلــة اIـعــطــيــات والــصـور
pعلوماتيةIوالشبكات ا

- مـصـلحـة الـتـوثـيق الـسـمـعـي البـصـري واألرشـيف
pكتبةIوا

-  مصلحة التجهيزات العلمية.
وزير التعليم العالي والبحث العلميوزير التعليم العالي والبحث العلمي

رشيد حراوبيةرشيد حراوبية

 وزير اIالية وزير اIالية
كر¤ جوديكر¤ جودي

وزيرة  الثقافةوزيرة  الثقافة
خليدة توميخليدة تومي
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اHـاداHـادّة ة 6 :  : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســمـيّـة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ{قراطيّة الشّعبيّة.

حـرّر بـاجلـزائـر في 27 ربـيع األول عـام 1433 اHـوافق
20 فبراير سنة 2012.

- و¢قتـضى اHرسوم التـنفيذي رقم 05 - 79 اHؤرخ
في 17 مـــحـــرم عــام 1426 اHــوافق 26 فـــبـــرايـــر ســـنـــة 2005

pالذي يحدّد صالحيات وزير الثقافة

- و¢ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 05 - 491
اHـؤرخ في 20 ذي الـقــعــدة عـام 1426 اHـوافق 22 ديـســمــبـر
سنة 2005 واHتضمن إنـشاء مركز وطـني للبحث في علم

pاآلثار

- و¢ــــقـــــتــــضى اHـــــرســــوم الـــــتــــنــــفـــــيــــذي رقم 08 - 04
اHــؤرخ في 11 مـــحـــرّم عــام 1429 اHــوافق 19 يــنـــايــر ســـنــة
WــوظــفــHــتــضـــمن الــقــانــون األســاسـي اخلــاص بــاH2008  وا

اHــنــتــمــW لألسـالك اHــشــتــركــة في اHــؤســســات واإلدارات
pالعمومية

- و¢ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 08 - 131
اHؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 اHوافق 3 مايو سنة
سـنة 2008 واHتـضمن الـقانـون األساسي اخلـاص بالـباحث

pالدائم

- و¢ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 08 - 383
اHــؤرّخ في 28 ذي الــقــعــدة عــام 1429 اHــوافق 26 نــوفــمــبــر
WوظفHتضمن القانون األساسي اخلاص باHسنة 2008 وا

pلألسالك اخلاصة بالثقافة WنتمHا

-  و¢ـقـتـضى اHـرسـوم الـرّئـاسيّ اHـؤرّخ في 7 ربـيع
الـثاني عام 1423 اHوافق 18 يونـيو سـنة 2002 واHـتضمّن

pالعامّ للحكومة Wاألم Wتعي

- و¢ــقـتــضى الـقــرار الـوزاري اHــشـتــرك اHـؤرّخ في
12 رمـضان عام 1430 اHوافق 2 سـبـتمـبر سـنة 2009 الذي

يـحــدد الـتـنــظــيم الـداخـلي لـلـمـركــز الـوطـنـي لـلـبــحث في
pعلم اآلثار

يقريقرّرون ما يأتي :رون ما يأتي :

اHـاداHـادّة األولى : ة األولى : تطـبـيـقـا ألحـكـام اHادة 13 من اHـرسوم
الـرئـاسي رقم 07 - 307 اHـؤرخ في 17 رمــضـان عـام 1428
اHوافق 29 سبتمبر سنة 2007 واHذكور أعالهp يهدف هذا
الـقـرار إلى حتـديــد تـصـنـيف اHـركـز الــوطـني لـلـبـحث في
عـــلم اآلثـــار وكـــذا شــــروط االلـــتـــحـــاق بـــاHــنـــاصـب الـــعـــلـــيــا

التابعة له.

2 :  : يــصــنف اHــركــز الــوطــني لــلــبــحث في عــلم اHـاداHـادّة ة 
اآلثار في الصنف أp القسم 1.

اHاداHادّة ة 3 :  : حتـدد الزيادة االستـداللية لـلمناصب الـعليا
الــتــابــعــة لــلــمــركــز الــوطــني لــلــبــحث في عــلـم اآلثــار وكـذا

شروط االلتحاق بهذه اHناصبp طبقا للجدول اآلتي :

األمW العاماألمW العام
لرئاسة اجلمهوريةلرئاسة اجلمهورية

العقبي حبالعقبي حبّة

عن األمW العام للحكومةعن األمW العام للحكومة
وبتفويض منهوبتفويض منه

اHدير العام للوظيفة العموميةاHدير العام للوظيفة العمومية
بلقاسم بوشمالبلقاسم بوشمال

وزيرة الثقافةوزيرة الثقافة

خليدة توميخليدة تومي

وزارة الثقافةوزارة الثقافة

قــرار وزاري مـــشــتـــرك مــؤرخ في قــرار وزاري مـــشــتـــرك مــؤرخ في 10 جــمــادى األولى عــام جــمــادى األولى عــام
1432 اHوافق  اHوافق 14  أبـريل سنة   أبـريل سنة p2011  يحـدد تصـنيفp  يحـدد تصـنيف

اHــــركـــز الـــوطـــني لـــلـــبـــحـث في عـــلم اآلثـــار وشـــروطاHــــركـــز الـــوطـــني لـــلـــبـــحـث في عـــلم اآلثـــار وشـــروط
االلتحاق باHناصب العليا التابعة له.االلتحاق باHناصب العليا التابعة له.

ــــــــــــــــــــــــــــــ

pالعام للحكومة Wإن األم

pاليةHووزير ا

pووزيرة الثقافة

- ¢قتـضى اHرسـوم  الرئاسي رقم 07 - 307 اHؤرخ
في 17 رمـضـان عام 1428 اHـوافق 29 سـبـتمـبـر سـنة 2007
الـذي يــحـدد كـيــفـيـات مــنح الـزيــادة االسـتـداللــيـة لــشـاغـلي

pؤسسات واإلدارات العموميةHناصب العليا في اHا

- و¢ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 10 - 149
اHـؤرّخ في 14 جـمـادى الـثـانـيـة عام 1431 اHـوافق 28 مـايو

pأعضاء احلكومة Wتضمّن تعيHسنة 2010  وا

- و¢ــــقـــــتــــضى اHـــــرســــوم الـــــتــــنــــفـــــيــــذي رقم 95 - 54
اHـؤرخ في 15 رمـضان عام 1415 اHـوافق 15 فبـراير سـنة

pاليةH1995  الذي يحدد صالحيات وزير ا

- و¢ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 99 - 256
اHـؤرخ في 8 شـعــبـان عـام 1420 اHـوافق 16 نـوفـمـبـر سـنـة
1999  الذي يحدد كيـفيات إنشاء اHؤسـسة العمومية ذات

pالطابع العلمي والتكنولوجي وتنظيمها وسيرها
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طريقةطريقة
WالتعيWالتعي اHناصب العليااHناصب العليا

القسمالقسمالصنفالصنف
اHستوىاHستوى
السلميالسلمي

الرقمالرقم
االستداللياالستداللي

التصنيفالتصنيف
شروط االلتحاق باHنصبشروط االلتحاق باHنصب

مرسوم

قرار من
الوزير
اHكلف
بالثقافة

قرار من
الوزير
اHكلف
بالثقافة

قرار من
الوزير
اHكلف
بالثقافة

مقرر من
مدير اHركز

مقرر من
مدير اHركز

-

- مــــــــوظف يــــــــنـــــــتــــــــمـي إلى ســــــــلك
أســـــــاتـــــــذة الـــــــبـــــــحث عـــــــلـى األقل
مــــــــــــــرســم ويــــــــــــــثـــــــــــــــبـت ثـالث (3)
سنوات أقدمية بصفة موظف.
pعــلى األقل pمــتــصــرف رئــيـــسي -
ويــثـبت خـمس (5)  سـنـوات من

اخلدمة الفعلية بهذه الصفة.
- مــــتــــصـــــرفp يــــثــــبت عــــشــــر (10)
ســـنـــوات من اخلـــدمـــة الـــفـــعـــلـــيـــة

بهذه الصفة.
pعــلى األقل pمــتــصــرف رئــيـــسي -
(2) Wمــــــرسـم ويــــــثـــــبـت ســــــنــــــتـــــ

خدمة فعلية بهذه الصفة.
- مــــــتــــــصــــــرفp يــــــثــــــبـت ســــــبع (7)
ســـنـــوات من اخلـــدمـــة الـــفـــعـــلـــيـــة

بهذه الصفة.

- مـــلـــحـق بـــالـــبـــحثp مـــرسّمp عـــلى
األقـلp يـــثــــبـت ســــنـــتــــW (2) من

اخلدمة الفعلية بهذه الصفة.

- مـــتـــصـــرف رئـــيـــسيp عـــلى األقل
مــــــــــــــــرسـمp يــــــــــــــــثـــــــــــــــبــت ثـالث (3)
سنوات أقدمية بصفة موظف.

- مــــــــتــــــــصـــــــرف يــــــــثــــــــبـت أربع (4)
ســـنـــوات من اخلـــدمـــة الـــفـــعـــلـــيـــة

بهذه الصفة.

pعـــــلى األقل pمــــلــــحـق بــــالــــبـــــحث -
مــــــــــــــرســم ويــــــــــــــثـــــــــــــــبـت ثـالث (3)
سنوات أقدمية بصفة موظف.
- مـــــهـــــنـــــدس رئــــيـــــسـي في اإلعالم
اآللـيp عــــــــــــــــــــلــى األقـلp مــــــــــــــــــــرسـم
ويـــــــــثــــــــبـت ثالث (3)  ســــــــنــــــــوات

أقدمية بصفة موظف.
pمـهــنـدس دولــة في اإلعالم اآللي -
يـــــثـــــبـت أربع (4)  ســــــنـــــوات من

اخلدمة الفعلية بهذه الصفة.

أ

أ

أ

أ

أ

أ

1

1

1

1

1

1

م

pم

م - 1

م - 1

م - 2

م - 2

1200

720

432

432

259

259

مدير

مدير مساعد

رئيس قسم
إداري

رئيس قسم
تقني

رئيس مصلحة
إدارية

رئيس مصلحة
تسيير ومعاجلة

اHعطيات
والصور
والشبكات
اHعلوماتية

اHؤسسةاHؤسسة
العموميةالعمومية

اHركزاHركز
الوطنيالوطني
للبحثللبحث
في علمفي علم
اآلثاراآلثار
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طريقةطريقة
WالتعيWالتعي اHناصب العليااHناصب العليا

القسمالقسمالصنفالصنف
اHستوىاHستوى
السلميالسلمي

الرقمالرقم
االستداللياالستداللي

التصنيفالتصنيف
شروط االلتحاق باHنصبشروط االلتحاق باHنصب

مقرر من
مدير اHركز

مقرر من
مدير اHركز

- مــــحـــافـظ اHـــكــــتـــبــــات والــــوثـــائق
واحملــفـــوظــات عــلى األقلp مــرسم
ويـــــــــثــــــــبـت ثالث (3)  ســــــــنــــــــوات

أقدمية بصفة موظف.
- وثــــــائــــــقـي أمــــــW مــــــحــــــفــــــوظــــــات
رئـــــــيـــــــسيp عـــــــلـى األقـلp مـــــــرسم
ويـــــــــثــــــــبـت ثالث (3)  ســــــــنــــــــوات

أقدمية بصفة موظف.
Wمــــــــكـــــــتــــــــبـي ووثــــــــائــــــــقـي وأمـــــــ -
مــــحـــــفــــوظــــاتp يــــثـــــبت أربع (4)
ســـنـــوات من اخلـــدمـــة الـــفـــعـــلـــيـــة

بهذه الصفة.
- وثائقي أمـW محفوظاتp يثبت
أربع (4)  ســــنــــوات من اخلــــدمــــة

الفعلية بهذه الصفة.
- مــــهــــنـــــدس رئــــيــــسـي في اخملــــبــــر
والـــصـــيـــانـــةp عـــلى األقلp مـــرسم
ويـــــــــثــــــــبـت ثالث (3)  ســــــــنــــــــوات

أقدمية بصفة موظف.
- مــــــــهــــــــنــــــــدس دولــــــــة فـي اخملــــــــبـــــــر
والـــــصـــــيـــــانـــــةp يـــــثـــــبت أربع (4)
ســـنـــوات من اخلـــدمـــة الـــفـــعـــلـــيـــة

بهذه الصفة.

أ

أ

1

1

م - 2

م - 2

رئيس مصلحة
التوثيق
السمعي
البصري
واألرشيف
واHكتبة

رئيس مصلحة
التجهيزات
العلمية

اHؤسسةاHؤسسة
العموميةالعمومية

اHركزHركز
الوطنيالوطني
للبحثللبحث
في علمفي علم
اآلثاراآلثار
(تابع)(تابع)

259

259

اHاداHادّة ة 4 :  : يجب أن يـنتـمي اHوظـفون الـذين يشـغلون
مناصب عـليـا إلى رتب تكون مـهامـها موافـقة لـصالحيات

الهياكل اHعنية.
اHـادة اHـادة 5 : : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرســمـيـة

للجمهورية اجلزائرية الد{قراطية الشعبية .
حـــــرر بـــــاجلــــزائـــــر في 10 جــــمـــــادى األولى عــــام 1432

اHوافق 14  أبريل سنة 2011.

قــرار وزاري مـــشــتـــرك مــؤرخ في قــرار وزاري مـــشــتـــرك مــؤرخ في 10 جــمــادى األولى عــام جــمــادى األولى عــام
1432  اHوافق اHوافق 14  أبـريل سنة   أبـريل سنة p2011  يحـدد تصـنيفp  يحـدد تصـنيف

اHـركــز الــوطــني لـلــمــخـطــوطــات وشـروط االلــتــحـاقاHـركــز الــوطــني لـلــمــخـطــوطــات وشـروط االلــتــحـاق
باHناصب العليا التابعة له.باHناصب العليا التابعة له.

ــــــــــــــــــــــــــــــ

pالعام للحكومة Wإن األم

pاليةHووزير ا

pووزيرة الثقافة

- ¢قتـضى اHرسـوم  الرئاسي رقم 07 - 307 اHؤرخ
في 17 رمـضـان عام 1428 اHـوافق 29 سـبـتمـبـر سـنة 2007
الـذي يــحـدد كـيــفـيـات مــنح الـزيــادة االسـتـداللــيـة لــشـاغـلي

pؤسسات واإلدارات العموميةHناصب العليا في اHا

عن وزير اHاليةعن وزير اHالية
األمW العاماألمW العام
ميلود بوطبةميلود بوطبة

عن األمW العام للحكومةعن األمW العام للحكومة
وبتفويض منهوبتفويض منه

اHدير العام للوظيفة العموميةاHدير العام للوظيفة العمومية
بلقاسم بوشمالبلقاسم بوشمال

وزيرة الثقافةوزيرة الثقافة
خليدة توميخليدة تومي
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à�	1427	åU�	åñd��	6å 2006	WM�	d�Çd��	5 06	ÏbF�Ç	¯	Wñ�dzÇe'Ç	Wñ�ÑuNL�K�	WñOL�ñd�Ç	Éb�d'Ç 10
º	w�Q�	Uà�	r�dà�

q�b?????F????�	v?�Å	åu????�d?????*Ç	Çc?????�	áb????N?????�		º	v�è_Ç	ÉñÏU?????*ÇÁU�eO?H�Çè	pKH?�Ç	rK�	w�	Y�?��Ç	e�d?*	w�U�_Ç	æu�U?I�Çr�Ñ	åu�d?*Ç	V�u0	Q?AM?*Ç	¬WO{Ñ_Ç	ÁU?�eO?H�Çè	W?OJ?KH?�Ç 2	o�Çu??*Ç	1405	åU??�	v�è_Ç	éÏU??L??�	12	w�	ÎñÑR??*Ç	1685®ç��Ã	Ñu�c*Çè	1985		WM�	d�Çd��
ÁU??�e??O??H??�Çè	pK??H??�Ç	rK??�	w?�	Y�??�??�Ç	e??�d??�	º	2 	ÉñÏU?*ÇhM???�Ç	VK???�	w�	v�b???�	êc???�Ç	ÁU???�e??O???�u???O???'Çè	W???O??J???K???H???�Çw�u�uM?J�è	wL?K�	l�U?�	ÊÇÐ	WO�u?L�	W?��R?�	¬¢e�d*Ç¢r�Ñ	êcOH?M�?�Ç	åu�d?*Ç	åUJ?�_	lC�?�	WO?�UD�	W?G�?�	èÐ16	o�Çu????????*Ç	1420	åU??????�	æU???????�???????F???????�	8	w�	ÎñÑR????????*Ç	25699 ®åu�d*Ç	Çc�	åUJ�_è	¬ç��Ã	Ñu�c*Çè	1999	WM�	d�L�u�
nñKJ*Ç	d�Òu�Ç	W�U�è	X%	e?�d*Ç	l{u�		º		3	ÉñÏU*Ç®WOK�Çb�U�

®dzÇe'Ç	WM�b0	çdI�	Ïb��è
Õu?B?M?*Ç	åU??N?L?K?�	W??�U?{Å	¬e?�d??*Ç	v�u?�?�	º	4 	ÉñÏU?*Ç25699 r�Ñ	êc??O??H???M??�??�Ç	åu???�d??*Ç	s�	5	ÉñÏU??*Ç	w�	U??N??O??K???�W?M?�	d?�?L?�u?�	16	o�Çu?*Ç	1420	åU?�	æU?�??F?�	8	w�	ÎñÑR?*ÇY�?????�?????�Ç	Z�Çd?????�	oO?????I?????%è	ÏÇb?????�Å	¬ç��Ã	Ñu?????�c?????*Çè	1999pK?H?�Ç	rK?�	s�ÏU??O?�	w�	w�u?�u?M??J?�?�Ç	d?�u?D??�?�Çè	wL?K?F?�Ç®ÁU�eO�uO'Çè	WOJKH�Ç	ÁU�eOH�Çè

º	w�Q�	U0	nKJ�	WHB�Ç	çcN�è
pK?????H?????�Ç	rK?????�	w?�		ÊU????�ÇÑÏè	Ëu?????�?????�?????�		åU?????O?????I?????�Ç	nK?�??�?�	ä�?G?�??�Çè	ÁU?�e??O??�u?O??'Çè	W?O??J??K?H??�Ç	ÁU?�e??O??H?�Çè¬UNOK�	qB��*Ç	ZzU�M�Ç
ÈÇd??�???�Ç	éu??�???�???�	vK???�	äÒ�e??�Ç	W???�???�Çd??�	æU???L???{	l�	W???�Ò��Ç	j�Çèd????�Ç	ÁU???A???�Åè	¬W???L???zÇÏ	W???H???B???�		wM???�u???�Ç¬WOMF*Ç	WOKLF�Ç	q�UON�Çè	WB�<Ç	ÊUDK��Ç
q�	v�Å		W??O???�Çe??�e???�Ç	W??J???�??A???�Ç	nO???�??J???�è	lO??�u???�	¬UN��UO�è	UN��G��Ç	æUL{è	wM�u�Ç	ÈÇd��Ç
ÁU??B???�Åè	W??O???�Çe???�e??�Ç	j?zÇd??)Çè	ÓÑU???N??H???�Ç	ÏÇb???�Å	w�	ÉÏu???�u??*Ç	p?K??�	U???N???O???�		U???0	¬	W???1b??I???�Ç	ozU???�u???�Ç	lL???�èd???zÇe????'Ç	w�	äÇe????�e???�Ç	a?�ÑU???�	ÁÇd????�Åè	oO????L???F????�???�	ÌÑU????)Ç¬WO�Çe�e�Ç	ÊUODFLK�	pM�	ÁUA�Åè
ÈÇd?�??�Ç	éu?�??�?�	vK??�	W??O?�Çe??�e?�Ç	d??�U?<Ç	r?O?O??I?�	¬wM�u�Ç
WO�u�uO'Ç	ÑUD?�_U�		WIKF�?*Ç	ÊU�ÇÑb�Ç	oOI%	e?�Çd??*Ç	w�	o?�U?M??L??K??�	d??G??B??*Ç	rO??�??I?�??�Ç	w?�	W?�ÑU??A??*Çè¬W�dC(Ç
d??�U??<Ç	s?�		hO??K???I??�??�Ç	ÊU???O??K???L??�		w�	W???�ÑU??A???*Ç	¬WO�Çe�e�Ç

W?ñ�?(Ç	êÐ	 30	w�	ÎÑR?�		56		06	r�Ñ	êc?O??H?M??�	åu??�d?�sàLC?�?�		¬	2006	W?M?�	d?�U?M?�		30	o�Çu?*Ç	1426	åU?�w�	Yàà�??�?�Ç	e??ààà�d??*	wà�U??�_Ç	æu?àà�U??I??�Ç		qàà�b??F??�ÁU???�e???O????H???�Çè	W???ààO????J???K???H????�Ç		ÁU???�e???O????H???�Çè	pàK????H???�Ç	ràK????�®WO{Ñ_Çàààààààààààààààààà
¬	W�uJ(Ç	fOzÑ	ñæÅ

W?O??K??�Çb?�Ç	d??�Òè	¬W??�èb?�Ç	d??�Òè	d??�d?I??�	vK??�	ÁU??M?�	¬WOK;Ç	ÊU�UL'Çè
125è	485	æU�ñÏU*Ç	U?LñO�	�	¬Ñu?��ñb?�Ç	vK�	ÁUM?�è	¬tM�	©2	ÉdIH�Ç¨
29	w�	ÎñÑR????*Ç	1198	r�Ñ	æu????�U????I?????�Ç	vC????�?????I????0è	1998	W????M????�	X?A????�	22	o�Çu?????*Ç	1419	åU????�	w?�U????�?????�Ç	lO?????�Ñäu�	w�UL?)Ç	Z�U�d�?�Çè	wNO�u?��Ç	æu�U?I�Ç	sLC?�*Çè¬ 2002	1998	w�u�uMJ��Ç	d�uD��Çè	wLKF�Ç	Y���Ç
12	w�	ÎñÑR?????*Ç	1685	r�Ñ	åu?????�d?????*Ç	vC?????�?????I?????0è	1985		W??M??�	d??�Çd??�???�	 2	o�Çu??*Ç	1405	åU??�	v�è_Ç	éÏU??L??�pK?????H?????�Ç		rK?????�	w�	Y?�?????�????K?????�	e?????�d?????�	ËÇb?????�Å	sL?????C?????�????*Çè¬WO{Ñ_Ç	ÁU�eOH�Çè	WOJKH�Ç	ÁU�eOH�Çè
ÎñÑR?*Ç	13604	r�Ñ	w�U?zd?�Ç	åu?�d?*Ç	vC?�?I0è	2004	W?????M??????�	q?�d??????�Ã	19	o�Çu?????*Ç	1425	åU?????�	d??????H?????�	29	w�¬W�uJ(Ç	fOzÑ	5OF�	sLC�*Çè
ÎÑR*Ç	16105	r�Ñ	w�Uzd�Ç	åu?�d*Ç	vC?�I0	è	W???M????�		u???�U????�	äñèÃ	oàà�Çu????*Ç	1426	åU???�	äè_Ç	lO???�Ñ	22	w�¬W�uJ(Ç	ÁUC�Ã	5OF�	sLC�*Çè		2005
110		90	r�Ñ	êc???O????H???M????�???�Ç	åu???à�d????*Ç	vC????�???I???0è	W?M??�	q�d??�Ã	17	o�Çu?*Ç	1410	åU?�	æU??C??�Ñ	22	w�	ÎñÑR?*ÇvK�	W�U�u�Ç	WDK�	WOK�Çb�Ç	d?�Òè	v�Å	bM��	êc�Ç	1990ÁU�eOH�Çè	WOJKH�Ç	ÁU�eOH�Çè	pKH?�Ç	rK�	w�	Y���Ç	e�d�Çc??N??�		w�U??�_Ç	æu???�U??I??�Ç	åU??J??�Ã	i?F??�	äb??F??�è	W???O??{Ñ_Ç¬e�d*ÇÎñÑR*Ç	24399 r�Ñ	êcOH?M�?�Ç	åu�d*Ç	vC?�I?0è	1999	W????M????�	d????�u????�????�Ã	31	o�Çu????*Ç	1420	åU???�	V?�Ñ	21	w�W?L??zÇb??�Ç	W??O?�U??D??I??�Ç	æU?�??K??�Ç	d??O?�è	rO??E??M??�	Ïb?�??�		êc??�Ç¬U�dO�è	w�u�uMJ��Ç	d�uD��Çè	wLKF�Ç	Y��K�
ÎñÑR*Ç	25699 r�Ñ	êcOH?M�?�Ç	åu�d*Ç	vC?�I?0è	1999	W??M??�	d??�??L??�u??�	16	o�Çu??*Ç	1420	åU??�	æU??�??F??�	8	w�ÊÇÐ	WààO?�u?L?F?�Ç	W?àà�?�R?*Ç	ÁU?ààA?�Å	ÊU?O?H?O?�	Ïb?�?�		êc?�Ç¬U?�d?ààO??�è	U?ààN??L?O??E?M?�è	w?�u?�u??M?J?�??�Çè	wL?K??F?�Ç	l�U??D?�Ç¬tM�	42	ÉñÏU*Ç	ULñO��	¬	äñbF*ÇWL?zÇb�Ç	W?O�U?DI?�Ç	WM?�?K�Ç	êÃÑ	vK?�	Ù���Ç	bF?�è	WOK�Çb�Ç	ÉÑÇÒu?�	w�u�uMJ�?�Ç	d�uD��Çè	wL?KF�Ç	Y��K?�¬WOK;Ç	ÊU�UL'Çè
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à�	1427	åU�	åñd��	6å 2006	WM�	d�Çd��	506	ÏbF�Ç	¯	Wñ�dzÇe'Ç	Wñ�ÑuNL�K�	WñOL�ñd�Ç	Éb�d'Ç11
w�U????F????�Ç	rO????K????F????�????�U????�		nK????J????*Ç	d????�Òu????�Ç	s�	q�????2	¬wLKF�Ç	Y���Çè

¬dOLF��Çè	sJ��U�		nKJ*Ç	d�Òu�Ç	s�	q�2	
W?O??�Çd?L??F??�Ç		W?�??O?N??�??�U?�	n?K?J??*Ç	d?�Òu??�Ç	s�	q�??2	¬W�O��Çè

¬WO�uLF�Ç	äUG�_U�	nKJ*Ç	d�Òu�Ç	s�	q�2	
¬r�UM*Çè	W�UD�U�	nKJ*Ç	d�Òu�Ç	s�	q�2	
®WOM�u�Ç	WO�d��U�	nKJ*Ç	d�Òu�Ç	s�	q�2	

U?N??�	w�??�Ç	×U?A??M?�Ç	ÊU??�U??D?�	q?�?L??�	W?O??B??�?�	Çc??�è®e�d*Ç	Y��	æÇbO0	WK�
s�	e???�d???L???K????�	wL???K???F???�Ç	f?ààK???:Ç	qJ???A????�???�		º	6 	ÉñÏU??*ÇåUààJ�_	U?ààI�è	r�ÑU?O��Ç		ràà�?�	ÇuC?�	©18¨	dààA�	W?O�U?L�8	w�	ÎñÑR*Ç	25699	r�Ñ	êcOH?M��Ç	åu?�d*Ç	s�	20	ÉñÏU*ÇÑu�c*Çè	1999	WM�	d�L?�u�	16	o�Çu*Ç	1420	åU�	æU�?F�®ç��Ã
¬åu�d?*Ç	Çc?N?�	W?àH?�U?<Ç	åUàJ?�_Ç	q�	v?àGK?�		º	7	ÉñÏU?*ÇéÏUL?�	12	w�	ÎñÑR*Ç	1685	r�Ñ	åu�d?*Ç	åUJ?�Ã	U?LñO?�	�åU??J???�Ãè	1985	W??M???�	d??�Çd???�??�	 2	o�Çu??*Ç	1405	åU??�	v�è_ÇæU?C?�Ñ	22	w�	ÎñÑR?*Ç	110		90	r�Ñ	êc?O?H?M?�?�Ç	åu�d?*Ç®ç��Ã	s�Ñu�c*Çè	1990	WM�	q�d�Ã	17	o�Çu*Ç	1410	åU�
WñOL?�ñd�Ç	Éb?�d'Ç	w�	åu?�d*Ç	Çc?�	dA?M�		º	8	ÉñÏU*Ç®WñO�FñA�Ç	WñO�ÇdI1ñb�Ç	Wñ�dzÇe'Ç	Wñ�ÑuNL�K�
o�Çu?*Ç 	1426	åU?�	W??ñ�??(Ç	êÐ	 30	w�	d?zÇe??'U??�	Ññd?�®2006	WM�	d�UM�		30vO��èÃ	bL�Ã

WOzU?�eO?�uO'Ç	d?�ÇuE?K�		W?LzÇb�Ç	W?F�U?�*Ç	æUL?{	¬WOFO�D�Ç	WOJKH�Çè
W??O???zU???�e???O??�u???O???'Ç	ÊU???J???�??A???�Çè	b???�Çd???*Ç	d???�u??D???�	¬WOJKH�Çè
wM?�u??�Ç	ÈÇd?�??�Ç	éu?�?�??�	vK??�	lO?�u??�è	d?�u??D?�	`�UB?�è	WO?J?KH?�Çè	W?O�?O�U?M?G�u?O?'Ç	ÊUJ?�?�è	ÊUD?��ÊU?J??�??A?�Ç	Çb??�	U??�		W?O??�ÐU??'Ç	ÓU??O?�	W??J??�?�	Çc??�è	W??�U?�??�Ç¬WO�U�_Ç
W?????O??????J?????K??????H?????�Ç	ÊU??????E??????��*Ç	ÊU??????O?????D??????F??????�	ä�G??????�?????�Ç	W???D???�???�d???*Ç	Çc???�è	W???�u???'Çè	W????O???{Ñ_Ç	W???O???zU???�e???O???�u????O???'Çè¬WO�UMD��Ç	ÑUL�_U�
¬UN�U�d%è	ÖÑ_Ç	qJ�	äu�	ÊU�ÇÑb�U�		åUOI�Ç	
w�U??????�_Ç	pK??????H??????�Ç	r?K?????�	w?�	ÊU??????�ÇÑb?????�	åU??????O??????I??????�Ç	¬æuJ�Ç	ÑuD��	WD��d�	ÊU�ÇÑÏè	wL�M�Çè	w�LA�Çè
V�Çu?J?�Ç	5??�	U?�	×U??�èÃ	äu?�	ÊU?�ÇÑb??�		åU?O?I??�Ç	¬åu�M�Ç	5�	U�è
wM???�u????�Ç	X�u????�Ç	ÓU???O????I???�	W????E???�U????�???�è	n?�d???F????�	¬UN��	w�	WL�U�*Çè	ÊÇÏÏd��Çè
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قرارات= مقرقرارات= مقرّرات= آرءرات= آرء
وزارة الداخلية وزارة الداخلية واجلماعات احملليةواجلماعات احمللية

قــــــرار وزاري مـــشــــتــــــرك مـــؤرخ في قــــــرار وزاري مـــشــــتــــــرك مـــؤرخ في 16 جـــمـــــادى األولى جـــمـــــادى األولى
يـــتـــضـــمّن  pيـــتـــضـــم p2012 ــــوافق 8  أبـــريل ســـنـــة   أبـــريل ســـنـــةHــــوافق  اH1433 ا عـــام عـــام 
الـــتـــنــظـــيم الـــداخـــلي Hــركـــز الـــبــحـث في عـــلم الـــفــلكالـــتـــنــظـــيم الـــداخـــلي Hــركـــز الـــبــحـث في عـــلم الـــفــلك

والفيزياء الفلكية والفيزياء األرضية.والفيزياء الفلكية والفيزياء األرضية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

pالعامّ للحكومة Wإنّ األم
pووزير الداخلية واجلماعات احمللية

pاليّةHووزير ا
ووزير التعليم العالي والبحث العلمي.

- �ـقــتــضى اHــرســوم الــرّئــاسيّ رقم 10-149 اHـؤرّخ
في 14 جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1431 اHــوافق 28 مــايــو ســنــة

pأعضاء احلكومة Wتضمّن تعيH2010 وا

- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتّـنفـيـذيّ رقم 06-56 اHـؤرّخ
في 30 ذي احلــجّــة عـام 1426 اHـوافق 30 يــنــايــر ســنـة 2006
واHتضمّن تعديل القانون األساسي Hركز البحث في علم

pالفلك والفيزياء الفلكية والفيزياء األرضية
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 11-396 اHؤرّخ
في 28 ذي احلـجّة عام 1432 اHوافق 24 نوفـمبـر سنة 2011
الــذي يـــحــدّد الـــقــانـــون األســاسي الـــنــمـــوذجي لـــلــمـــؤســســة

pالعمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي

يقـريقـرّرون مـا يأتي :رون مـا يأتي :

اHـاداHـادّة األولى :ة األولى : تطـبـيـقـا ألحـكـام اHادّة 10 من اHـرسوم
التّـنفـيذيّ رقم 11-396 اHؤرّخ في 28 ذي احلـجّة عام 1432
اHوافق 24 نوفـمبـر سنة 2011 واHذكـور أعالهp يهـدف هذا
الــقـرار إلى حتــديــد الـتــنـظــيم الـداخــلي Hــركـز الــبـحث في
عـلم الفلك والفيـزياء الفلـكية والفيـزياء األرضيةp ويدعى

في صلب النص "اHركز".

اHـاداHـادّة ة 2 :  : يـنـظم اHـركـز حتت سـلـطـة اHـديـرp �ـسـاعدة
مــديــر مـــســاعــد وأمــW عـــامp في أقــســـام تــقــنــيـــة ومــصــالح

إدارية وأقسـام بحث.

اHاداHادّة ة 3 :  : تنظم األقسام التقنيةp كما يأتي :
pنتائج البحث Wقسم العالقات اخلارجية وتثم -

- قسم أرصاد اجليوفيزياء والفيزياء الفلكية.

اHـاداHـادّة ة 4  : قـسم  الـعالقــات اخلـارجـيـة وتـثـمـW نـتـائج  : قـسم  الـعالقــات اخلـارجـيـة وتـثـمـW نـتـائج
البحثp البحثp ويكـلّف �ا يأتي :

- تـرقــيــة اHــعــلــومـة الــعــلــمــيــة والـتــقــنــيــة في مــجـال
pركـزHتدخـل ا

pترقية نشر وتقييم نتائج البحث -
- وضــــع نــــــــــــظـــــــــــــــام مـالئــــم حلـــــــــــــفـظ األرشـــــــــــــــيـف

pالعــلـمي للمـركــز
- اقـتـراح إجراءات حتـفـيـزية لـتـرقـيـة تثـمـW نـتائج
الـبحث العـلمي في جمـيع جوانبه وفي مـجال أو مجاالت
تــخــصص اHــركــز ووضــعــهــا حــيّــز الــتــنــفــيـذ بــاالتــصــال مع

pعنيةHؤسسات اHا
pضمان متابعة اخلدمات واخلبرات لفائدة الغير -

- اHــبـادرة بــالـتــعـــاون الــعـلــمي الـــوطــني والـــدولي
في مجاالت تخصص اHركز.

يـــنـــظـم قـــسم الـــعالقـــات اخلـــارجـــيـــة وتـــثــمـــW نـــتـــائجيـــنـــظـم قـــسم الـــعالقـــات اخلـــارجـــيـــة وتـــثــمـــW نـــتـــائج
البحث في :البحث في :

- مـــصـــلـــحــــــة الــــوثــــــائق الـــعـــلـــمــــــيـــة والـــتـــقـــنــــــيــة
pواإلعـالم اآللي

pمصلحة العالقات اخلارجية واالتصال -
- مصلحة تثمW نتائج البحث.

5  : قـــسم أرصـــاد اجلـــيــــوفـــيـــزيـــاء والـــفـــيـــزيـــاء  : قـــسم أرصـــاد اجلـــيــــوفـــيـــزيـــاء والـــفـــيـــزيـــاء اHــاداHــادّة ة 
الفلكيةp الفلكيةp ويكـلّف �ا يأتي :

- ضمان اكتسـاب اHعطيات الـزلزالية وضمان دوام
pمراقبـة الـزالزل

- تــطــويـــر شــبــكـــة اHــراقــبــة الـــزلــزالــيـــة مع مــراعــاة
pالتطوير التكنولوجي والعلمي

- ضــمــان الــصــيــانــة الــتــقـــنــيــة لــلــشــبــكــة الــزلــزالــيــة
pصالح التقنية اجلهويةHبدعمها من ا

- ضـــمــان الــكــشـف الــدائم لــلـــقــيــاســات اجلـــيــوديــزيــة
pللشبكة الوطنية الدائمة

- ضـــمــان قــيــاســات دوريــة لــلـــشــبــكــات اجلــيــوديــزيــة
pنصف الدائمـة

pعطيات اجليوديزيةHحفظ وحتديث أرشيف ا -
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pضمان صيانة األجهزة الفلكية -
pشاريع التجريبية الفلكيةHدعم ا -

- دعم إعــداد اخلــصــوصــيــات الــتــقــنــيــة لــلــمــقــتــنــيـات
pاجلديدة للتجهيزات الفلكية

- إجنــــاز وســــيـــــر احملــــطــــات الــــدائـــــمــــة لــــلـــــقــــيــــاســــات
اجلـــــيــــوفـــــيــــزيـــــائـــــيــــة بـــــشــــكـــل مــــتــــــواصــل فـي اHــــنـــــــاطق

pالشمالــية للبالد
- ضـــــــــمـــــــــــــان الــــــــــتـــــــــنــــــــــســـــــــــــيـق بـــــــــW احملــــــــــطـــــــــــــات

pاجليوفيزيائية اخملتلفـة
- إنـــــشـــــاء وتـــــطــــويـــــر بــــنـك اHــــعـــــلــــومــــــات اخلـــــاصـــــة

pباحملطـات اجليوفيزيائية
pإعداد النشرات اجليوفيزيائية -

- صيانة أدوات القياسات اجليوفيزيائية.
يـــنــــظم قـــسـم أرصـــــاد اجلـــيــــوفـــيـــــزيـــاء والـــفــــيــــزيــــاءيـــنــــظم قـــسـم أرصـــــاد اجلـــيــــوفـــيـــــزيـــاء والـــفــــيــــزيــــاء

الفلكــية في :الفلكــية في :
pراقبة الزلزالية لإلقليمHمصلحـــة ا -

pمصلحة الشبكة اجليوديزية -
pمصلحة الرصد وجتهيزات الفيزياء الفلكية -

- مصلحة الرصد اجليوفيزيائية اHتواصلة.

اHاداHادّة ة 6 : اHصالح اإلداريةp : اHصالح اإلداريةp وتكـلّف �ا يأتي :
- إعداد اخملـطـط السـنـوي لـتـسـيـيـر اHـوارد الـبـشـرية

pووضعه حيّز التّنفيذ
pركزHستخدمي اH هنيHسار اHضمان تسيير ا -

- اHسـاهـمة فـي التـكـوين لفـائـدة اHؤسـسـات األخرى
pعن طريق االتفاقيات

Wـــتــواصل وحتـــســHإعــداد مـــخــطـــطــات الـــتــكـــوين ا -
pركزHستخدمي اH علوماتHستوى وجتديد اHا

- إدارة نـــــشـــــاطـــــات الـــــعـــــمل االجـــــتـــــمـــــاعـي لـــــفـــــائــــدة
pركز وترقيتهاHمستخدمي ا

pركزHإعداد مشروع ميزانية تسيير وجتهيز ا -
pركزHمسك محاسبة ا -

- ضــــمـــــان تــــســـــيــــيـــــر وصـــــيــــانـــــة األمالك اHـــــنــــقـــــولــــة
pركزHوقع واألمالك ومستخدمي اHوالعقارية وأمن ا

- جتـــســـيـــد الـــدعم والــــتـــلـــخـــيص اHـــالـي لـــلـــمـــشـــاريع
pالعلمـية

pمسك دفاتر اجلرد للمركز -
pركزHضمان حفظ وصيانة أرشيف ا -

- ضمان متابعة الصفقات العمومية للمركز.

تنظم اHصـالح اإلداريـة في :تنظم اHصـالح اإلداريـة في :
pوالتكوين WستخدمHمصلحـــة ا -

pيزانية واحملاسبةHمصلحة ا -
- مصلحة الوسائل العامة.

اHاداHادّة ة 7 : تنظم أقسام البحث في : : تنظم أقسام البحث في :
pقسم الفيزياء الشمسية -

pالقسم الفيزيائي الكوكبي والطاقات العليا -
pقسم فيزياء الكوكب -

pقسم اجليوفيرياء السطحية -
pقسم الدراسات الزلزالية -

- قسم اخملاطر واألخطار اجليولوجية.

اHاداHادّة ة 8 : قسـم الفـيزيـاء الشـمسـيةp : قسـم الفـيزيـاء الشـمسـيةp ويكــلّف بالـقيام
بأشغال البحث والدراسات حول :

pالكواكب Wالفيزياء الشمسية والوسط فيما ب -
- العالقة بW الشمس - األرض.

اHــــــاداHــــــادّة ة 9 : الـــــــقــــــسـم الـــــــفــــــيــــــــــزيــــــــائـي الـــــــكـــــــــوكـــــــبي : الـــــــقــــــسـم الـــــــفــــــيــــــــــزيــــــــائـي الـــــــكـــــــــوكـــــــبي
والــطـــاقــــات الــعــلــيـاp والــطـــاقــــات الــعــلــيـاp ويــكــلّف بــالــقــيــام بــأشــغــال الــبــحث

والدراسـات حول :
pالفيزياء الداخلية للنجوم -

pالنجوم Wفيزياء الوسط فيما ب -
pالفيزياء الفلكية للطاقات العليا -

pعلم الكونيات -
- الكواكب اخلارجية.

اHـاداHـادّة ة 10  : قـسم فـيـزيـاء الـكواكبp   : قـسم فـيـزيـاء الـكواكبp ويـكــلّف بـالـقـيام
بأشغال البحث والدراسات حول :

- الـديـنـامـيــكـيـة األرضـيـة والـتـكـتـونـيـة لـلـتـكـويـنـات
pاجليولوجـية

- تــصـــرف و¡ــيــزات احلـقـــل اHــغـنــاطــيــسي األرضي
pاضي واحلاضرHفي ا

- اخلــــصــــوصـــــيــــات اHــــيـــــكــــانــــيـــــكــــيــــة الـــــفــــيــــزيـــــائــــيــــة
pوالكيميائية للصخور

pالفيزياء الفضائية واجليوفيزياء اخلارجية -
- إجنــاز وتـطــويـر مـحــطـات الــشـبـكــة اHـغــنـاطـيــسـيـة
األرضـــيــة لــتــأســـيس اخلــريــطـــة اHــغــنــاطـــيــســيــة لـــلــجــزائــر

pراصد عبر التراب الوطنيHوا
- اجليوفيزياء البحـريـة.
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اHـاداHـادّة ة 11 : قــسم اجلــيـوفــيــزيـاء الــســطـحــيـةp  : قــسم اجلــيـوفــيــزيـاء الــســطـحــيـةp ويــكـــلّف
بالقيام بأشغال البحث والدراسات حول :

pإعداد خريطة اجلاذبية -
pدراسة حقل اجلاذبية بساللم مختلفة -

pدراسة البنية وتشوه القشرة األرضية -
pستقرةHتقييم البنيات اجليولوجية غير ا -

pاجملسم األرضي وشكل األرض -
pحرارة األرض اجلوفية -

- جيوفيزياء احمليط وعلم األثريات.
اHــــاداHــــادّة ة 12 : قــــسم الــــدراســــات الــــزلــــزالــــيـــة : قــــسم الــــدراســــات الــــزلــــزالــــيـــةp ويــــكــــلّف

بالقيام بأشغال البحث والدراسات حول :
pمعرفة الزلزالية التاريخية -

pمعرفة النشاط الزلزالي احلالي و¡يزاته -
pاإلنذار الزلزالي Wحتس -

pمعرفة ¡يزات الفالئق النشطة -
pمعرفة الظواهر الفيزيائية للمصادر الزلزالية -

pمعرفة البنية الداخلية للقشرة األرضية -
pوجات الزلزالية وتخفيفهاHمعرفة انتشار ا -

pالتنبؤ بالزلزال -
- الزلزالية احملثة.

pقـــسم اخملـــاطـــر واألخـــطـــار اجلـــيـــولـــوجـــيـــة : p13 : قـــسم اخملـــاطـــر واألخـــطـــار اجلـــيـــولـــوجـــيـــة اHــاداHــادّة ة 
ويكلّف بالقيام بأشغال البحث والدراسات حول :

pمعرفة جيولوجية الفالئق النشطة -
pإجناز وحتديث اخلرائط السيسموتكتونية -

pالتشوه القشـري -
pتقييم اخلطر الزلزالي للتراب الوطني -

- األخـــطــــــار اجلــــيـــــولـــوجــــيــــة والـــتــــنــــطـــيـق الـــدقــــيق
للمراكـز احلضرية.

اHـاداHـادّة ة 14 :  : يـنـشـر هـذا الـقـرار في اجلـريـدة الـرّسـمـيّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــــرّر بـــــاجلـــــزائـــــر في 16 جـــــمــــــادى األولى عـــــام 1433
اHوافق 8 أبريل سنة 2012.

وزارة اGاليةوزارة اGالية
يــولــيــو قـــرار مــؤرخ في قـــرار مــؤرخ في 19 شــعـــبــان عــام  شــعـــبــان عــام 1433 اHــوافق  اHــوافق 9 يــولــيــو 
ســـــنــــة ســـــنــــة p2012 يـــــعـــــدp يـــــعـــــدّل ل الالــــــــــقــــــــــرار اHرار اHــــــــــؤرؤرّخ في خ في 18 رب ربــــــــــيعيع
الالــــــــثــــــــــاني عاني عــــــــام ام 1432 اH اHــــــــوافق وافق 23 م مــــــــارس سارس ســــــــــنــــــــة ة 2011
واHواHــــــتــــــــضــــــمـن تن تــــــعــــــيــــــــW أعW أعــــــضــــــــاء الاء الــــــلــــــــجــــــنــــــــة الة الــــــوطوطــــــــنــــــيــــــة

لصفقات األشغال.لصفقات األشغال.
ـــــــــــــــــــــ

�ــــــوجـب قـــــرار مــــــؤرخ في  19 شــــــعـــــبــــــان عـــــام 1433
اHـوافق 9 يـولـيــو سـنـة 2012 يـعـدّل الــقـرار اHـؤرّخ في 18
ربـــيع الــــثـــاني عـــام 1432 اHــــوافق 23 مـــارس ســـنـــة 2011
واHــتــضـمن تــعــيـW أعــضـاء الــلــجـنــة الـوطــنــيـة لــصـفــقـات

األشغالp اHعدّلp كما يأتي :
"يــعــW اHــوظـــفــون اآلتــيــة أســمــاؤهمp طــبــقــا ألحــكــام
اHادة 153 من اHرسـوم الرّئاسي رقم 10 - 236 اHؤرّخ في
28 شـــــــوّال عــــــام 1431 اHــــــــوافق 7 أكـــــــتـــــــوبـــــــر ســـــــنــــــة 2010

pـتمّمHـعـدّل واHا pـتـضـمن تنـظـيم الـصـفقـات الـعـمـوميـةHوا
أعضاء باللّجنة الوطنية لصفقات األشغال :

- الـــسّـــيّـــد عـــبـــد الــوهـــاب بـــورتـــيـــمـــةp ¡ـــثـال لـــوزيــر
الشـؤون الديـنيـة واألوقافp عـضوا أسـاسيـاp خلـفا لـلسـيد

عمار رزقي.
...... (الباقي بدون تغيير) ......"

ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ
يــولــيــو قـــرار مــؤرخ في قـــرار مــؤرخ في 19 شــعـــبــان عــام  شــعـــبــان عــام 1433 اHــوافق  اHــوافق 9 يــولــيــو 
ســـــنــــة ســـــنــــة p p2012 يــــــــــعــــــــــدّل الل الــــــــــقــــــــــرار اHرار اHــــــــــؤرؤرّخ في خ في 18 رب ربــــــــــيعيع
الالــــــــثــــــــــاني عاني عــــــــام ام 1432 اH اHــــــــوافق وافق 23 م مــــــــارس سارس ســــــــــنــــــــة ة 2011
واHواHــــــتــــــــضــــــمـن تن تــــــعــــــيــــــــW أعW أعــــــضــــــــاء الاء الــــــلــــــــجــــــنــــــــة الة الــــــوطوطــــــــنــــــيــــــة

لصفقات الللصفقات اللّوازم.وازم.
ـــــــــــــــــــــ

�ــــــوجـب قـــــرار مــــــؤرخ في  19 شــــــعـــــبــــــان عـــــام 1433
اHـوافق 9 يـولـيـو سـنة 2012  يـعـدّل الـقـرار اHـؤرّخ في 18
ربـــيع الــــثـــاني عـــام 1432 اHــــوافق 23 مـــارس ســـنـــة 2011
واHـتــضــمن تــعــيـW أعــضــاء الـلّــجــنــة الـوطــنــيــة لـصــفــقـات

اللوازم p اHعدّلp كما يأتي :
"يــعــW اHــوظـــفــون اآلتــيــة أســمــاؤهمp طــبــقــا ألحــكــام
اHادة 153 من اHرسـوم الرّئاسي رقم 10 - 236 اHؤرّخ في
28 شـــــــوّال عــــــام 1431 اHــــــــوافق 7 أكـــــــتـــــــوبـــــــر ســـــــنــــــة 2010

pـتمّمHـعـدّل واHا pـتـضـمن تنـظـيم الـصـفقـات الـعـمـوميـةHوا
أعضاء باللّجنة الوطنية لصفقات اللوازم :

- اآلنـســة فــايـزة حــاج قــاسيp ¡ــثـلــة وزيــر الـتــعــلـيم
الـعـالي والـبـحث الـعـلـمـيp عـضـوا أسـاسـيـاp خـلـفـا لـلـسـيـدة

أنيسة بن سماعW زوجة لعفري.
...... (الباقي بدون تغيير) ......"

وزير الداخليةوزير الداخلية
واجلماعات احملليةواجلماعات احمللية
دحو ولد قابليةدحو ولد قابلية

وزير اHاليةوزير اHالية
كر¦ جوديكر¦ جودي

وزير التعليم العاليوزير التعليم العالي
والبحث العلميوالبحث العلمي
رشيد حراوبيةرشيد حراوبية

عن األمW العام للحكومةعن األمW العام للحكومة
وبتفويض منهوبتفويض منه

اHدير العام للوظيفة العموميةاHدير العام للوظيفة العمومية
بلقاسم بوشمالبلقاسم بوشمال

9 صفر  عام  صفر  عام  1434 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 7670
23 ديسمبر  سنة ديسمبر  سنة 2012  م م

اGطبعة الرسمياGطبعة الرسميّة=  ة=  حي البساتP= بئر مراد رايس= ص.ب حي البساتP= بئر مراد رايس= ص.ب 376 - اجلزائر - محطة - اجلزائر - محطة
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7 شو شوّال عام ال عام  1437 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 1641
12 يوليو سنة  يوليو سنة 2016 م

وزارة الداخلية واجلماعات احملليةوزارة الداخلية واجلماعات احمللية
قـــرار وزاري مـــشـــتـــرك مـــؤرخ في قـــرار وزاري مـــشـــتـــرك مـــؤرخ في 11 شـــعـــبـــان عــام  شـــعـــبـــان عــام 1437
اHـوافق اHـوافق 18 مـايــو سـنـة  مـايــو سـنـة r2016 يـحـدد تــصـنـيف مـركـزr يـحـدد تــصـنـيف مـركـز
البـحث في علم الفـلك والفيزيـاء الفلـكية والـفيزياءالبـحث في علم الفـلك والفيزيـاء الفلـكية والـفيزياء
األرضـــيــــة وشـــروط االلــــتـــحـــاق بــــاHـــنــــاصب الـــعــــلـــيـــااألرضـــيــــة وشـــروط االلــــتـــحـــاق بــــاHـــنــــاصب الـــعــــلـــيـــا

التابعة له.التابعة له.
ــــــــــــــــــــــــــ

rإنّ الوزير األول
rووزير الداخلية واجلماعات احمللية

rاليةHووزير ا
rووزير التعليم العالي والبحث العلمي

- yـقــتــضى اHــرســوم الــرئــاسي رقم 07-307 اHـؤرخ
في 17 رمـضـان عام 1428 اHـوافق 29 سـبـتمـبـر سـنة 2007
الـذي يــحـدد كـيــفـيـات مــنح الـزيــادة االسـتـداللــيـة لــشـاغـلي

rؤسسات واإلدارات العموميةHناصب العليا في اHا

- وyقـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسي رقم 15-125 اHـؤرخ
فـي 25 رجـب عـــــــام 1436 اHــــــــوافق 14 مـــــــايـــــــو ســـــــنــــــة 2015

rعدلHا rأعضاء احلكومة Yتضمن تعيHوا

- وyـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 94-247 اHؤرخ
في 2 ربــيـع األول عـام 1415 اHــوافق 10 غــشت ســنــة 1994
rالذي يحدد صالحيات وزير الداخلية واجلماعات احمللية

- وyـقـتـضى اHـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 95-54 اHـؤرخ
في 15 رمــضــان عـام 1415 اHـوافق 15 فــبـرايــر ســنـة 1995

rاليةHالذي يحدد صالحيات وزير ا

- وyـقـتـضى اHـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 06-56 اHـؤرخ
في 30 ذي احلــجــة عـام 1426 اHـوافق 30 يــنــايــر ســنـة 2006
واHتضمن تعديل القانون األساسي Hركز البحث في علم

rالفلك والفيزياء الفلكية والفيزياء األرضية

قــرار وزاري مـــشـــتــرك مـــؤرخ في قــرار وزاري مـــشـــتــرك مـــؤرخ في 22 رمـــضـــان عــام رمـــضـــان عــام 1437
اHـوافق اHـوافق 27 يـونـيـو سـنة  يـونـيـو سـنة r2016 يـتضـمن تـعيـY قاضr يـتضـمن تـعيـY قاضٍ

عسكري.عسكري.
ــــــــــــــــــــــــــــ

yوجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 رمضان
عــام 1437 اHــــوافق 27 يـــونـــيــــو ســـنـــة r2016 يـــعـــيّـن اHـــقـــدم
مـــحـــمــــد روزالr قـــاضـي حتـــقــــيق عــــســـكــــري لـــدى احملــــكـــمـــة
rالعـسكريـة الدائـمة بـوهران/النـاحيـة العـسكريـة الثـانية

ابتداء من 15 مايو سنة 2016. 

- وyـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 08-130 اHؤرخ
في 27 ربـيع الـثـانـي عام 1429 اHـوافق 3 مـايـو سـنـة 2008

rتضمن القانون األساسي اخلاص باألستاذ الباحثHوا
- وyـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 08-131 اHؤرخ
في 27 ربـيع الـثـانـي عام 1429 اHـوافق 3 مـايـو سـنـة 2008

rتضمن القانون األساسي اخلاص بالباحث الدائمHوا
- وyـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 11-396 اHؤرخ
في 28 ذي احلـجّة عام 1432 اHوافق 24 نوفـمبـر سنة 2011
الــذي يـــحــدد الـــقــانـــون األســاسي الـــنــمـــوذجي لـــلــمـــؤســســة

rالعمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي
- وyـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 11-443 اHؤرخ
في أوّل صــفــر عـام 1433 اHــوافق 26 ديــســمــبــر ســنــة 2011
YـنتـمHا YـوظفـHتـضـمن القـانون األسـاسي اخلـاص باHوا

rألسالك مستخدمي دعم البحث
- وyـقـتـضى اHـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 13-77 اHـؤرخ
في 18 ربـيع األول عام 1434 اHـوافق 30 يـنـايـر سـنة 2013
الــذي يــحــدد صـالحــيــات وزيــر الــتــعــلــيم الــعــالي والــبــحث

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

rواإلصالح اإلداري
- وyــقـتــضى الـقــرار الـوزاري اHــشـتــرك اHـؤرخ في
16 جـــمـــادى األولى عــام 1433 اHــوافق 8 أبـــريل ســـنــة 2012

واHتـضمن التـنظيم الـداخلي Hركـز البحث في عـلم الفلك
rوالفيزياء الفلكية والفيزياء األرضية

يقررون ما يأتي :يقررون ما يأتي :

اHـادة األولى :اHـادة األولى : تطـبـيـقـا ألحـكـام اHادة 13 من اHـرسوم
الــرئـــاسي رقم 07-307 اHــؤرخ في 17 رمـــضـــان عــام 1428
اHوافق 29 سبتمبر سنة 2007 واHذكور أعالهr يهدف هذا
القـرار إلى حتـديد تـصـنيـف مركـز الـبحث في عـلم الـفلك
والـفيزياء الفـلكية والـفيزياء األرضيـة وشروط االلتحاق

باHناصب العليا التابعة له.

اHــــادة اHــــادة 2 : : يــــصــــنف مــــركــــز الــــبــــحث في عــــلم الــــفــــلك
r"والـفـيـزيـاء الـفـلـكـيـة والـفيـزيـاء األرضـيـة في الـصـنف "أ

القسم 1.

اHــــادةاHــــادة 3 : : حتـــــدد الـــــزيــــادة االســـــتـــــداللــــيـــــة لـــــشــــاغـــــلي
اHــنــاصب الــعــلــيــا الــتــابــعــة Hــركــز الــبــحث في عــلم الــفــلك
والـفيزياء الفـلكية والـفيزياء األرضيـة وشروط االلتحاق

بهذه اHناصب طبقا للجدول اآلتي :
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شروط االلتحاق باHناصبشروط االلتحاق باHناصب اHناصب العليااHناصب العليا
التصنيفالتصنيف

الزيادةالزيادة
االستدالليةاالستداللية

اHستوىاHستوى
السلالسلّميمي القسمالقسم الصنفالصنف

اHؤسسةاHؤسسة
العموميةالعمومية

طريقةطريقة
YالتعيYالتعي

أ

أ

أ

أ

أ

مركزمركز
البحثالبحث
في علمفي علم
الفلكالفلك

والفيزياءوالفيزياء
الفلكيةالفلكية

والفيزياءوالفيزياء
األرضيةاألرضية

اHدير

اHدير اHساعد

األمY العام

مدير قسم
البحث

رئيس قسم
تقني

1

1

1

1

1

م

مَ

مَ

م-1

م-1

1200

720

720

432

432

-

- أســـــتـــــاذ بـــــاحث قـــــسم "ب"r عـــــلى
األقلr مـــرسمr ويـــثـــبت ثالث (3)
ســـنــــوات من األقـــدمــــيـــة بــــصـــفـــة

rموظف
- أســتـاذ مــحــاضــر قــسم "ب"r عــلى
األقلr مـــرسمr ويـــثـــبت ثالث (3)
ســـنــــوات من األقـــدمــــيـــة بــــصـــفـــة

موظف.

- مـتـصـرف رئـيـسي لـلـبـحثr عـلى
األقـلr أو رتــبـــة مــعـــادلــةr يـــثــبت
خــــمس (5) ســـنـــوات مـن اخلـــدمـــة

rالفعلية بهذه الصفة
- مــتــصــرف الــبــحث من اHــســتـوى
الـــــــــــثـــــــــــانـي أو األول أو رتـــــــــــبـــــــــــة
مــــــعــــــادلـــــــةr يــــــثــــــبـت عــــــشــــــر (10)
ســـنــــوات من اخلـــدمــــة الـــفـــعــــلـــيـــة

بهذه الصفة.

- أســــتـــــاذ بــــحـثr قــــسـم "ب"r عــــلى
 rمرسم rاألقل

- أسـتـاذ مــحـاضــرr قـسم "ب"r عـلى
األقلr مرسم.

rعـــــلى األقل rمـــــلــــحـق بـــــالــــبـــــحـث -
يــثـــبت ســـنـــتــY (2) من اخلـــدمـــة

rالفعلية بهذه الصفة
rعـــــــلـى األقل rمـــــــهـــــــنـــــــدس بـــــــحـث -
يــثـــبت ســـنـــتــY (2) من اخلـــدمـــة

rالفعلية بهذه الصفة
- مــهــنــدس رئــيـسـي لـدعـم الـبــحث
أو مـــــــكـــــــلـف رئــــــيـــــــسـي بـــــــاإلعالم
الـــعـــلـــمي والـــتـــكـــنـــولـــوجيr عـــلى
األقـلr يـــــثـــــبت ســـــنـــــتـــــY (2) من

rاخلدمة الفعلية بهذه الصفة
- مـــهــنـــدس دولــة لـــدعم الـــبــحث أو
مـــــلـــــحق الــــــهـــــنـــــدســـــة أو مـــــكـــــلف
بــاإلعالم الـعـلـمي والــتـكـنـولـوجي
rـــســــتـــوى الـــثـــاني أو األولHمن ا
يــــــثــــــبت ســــــبع (7) ســــــنـــــوات من

اخلدمة الفعلية بهذه الصفة.

مرسوم

قرار من
الوزير

قرار من
الوزير

قرار من
الوزير

قرار من
الوزير
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شروط االلتحاق باHناصبشروط االلتحاق باHناصب اHناصب العليااHناصب العليا
التصنيفالتصنيف

الزيادةالزيادة
االستدالليةاالستداللية

اHستوىاHستوى
السلالسلّميمي القسمالقسم الصنفالصنف

اHؤسسةاHؤسسة
العموميةالعمومية

طريقةطريقة
YالتعيYالتعي

أ

أ

أ

مركزمركز
البحثالبحث
في علمفي علم
الفلكالفلك

والفيزياءوالفيزياء
الفلكيةالفلكية

والفيزياءوالفيزياء
األرضيةاألرضية
(تابع)(تابع)

رئيس مصلحة
إدارية

رئيس مصلحة
للقسم التقني

مسؤول فرقة
البحث

1

1

1

م-1

م-2

م-2

432

259

259

- مـتـصـرف رئـيـسي لـلـبـحثr عـلى
األقـلr أو رتــبـــة مــعـــادلــةr يـــثــبت
سـنـتY (2) من اخلـدمــة الـفـعــلـيـة

rبهذه الصفة
- مــتــصــرف الــبــحث من اHــســتـوى
الـــــــــــثـــــــــــانـي أو األول أو رتـــــــــــبـــــــــــة
مـعـادلةr يـثـبت سبع (7) سـنوات
من اخلدمة الفعلية بهذه الصفة.

rعـــــلى األقل rمـــــلــــحـق بـــــالــــبـــــحـث -
مــرسمr يـثـبت ثالث (3) سـنـوات

rمن األقدمية بصفة موظف
rعـــــــلـى األقل rمـــــــهـــــــنـــــــدس بـــــــحـث -
مــرسمr يـثـبت ثالث (3) سـنـوات

rمن األقدمية بصفة موظف
- مــهــنــدس رئــيـسـي لـدعـم الـبــحث
أو مـــــــكـــــــلـف رئــــــيـــــــسـي بـــــــاإلعالم
الـــعـــلـــمي والـــتـــكـــنـــولـــوجيr عـــلى
األقلr مـــــرسـمr يـــــثـــــبت ثالث (3)
ســـنــــوات من األقـــدمــــيـــة بــــصـــفـــة

rموظف
- مـتـصـرف رئـيـسي لـلـبـحثr عـلى
rأو رتــبــة مــعــادلــة rمــرسم rاألقل
يــــــثــــــبـت ثالث (3) ســــــنــــــوات من

rاألقدمية بصفة موظف
- مـــهــنـــدس دولــة لـــدعم الـــبــحث أو
مـــــلـــــحق الــــــهـــــنـــــدســـــة أو مـــــكـــــلف
بــاإلعالم الـعـلـمي والــتـكـنـولـوجي
rـــســــتـــوى الـــثـــاني أو األولHمن ا
يــــــثــــــبـت أربع (4) ســــــنـــــــوات من

rاخلدمة الفعلية بهذه الصفة
- مــتــصــرف الــبــحث من اHــســتـوى
الـــــــــــثـــــــــــانـي أو األول أو رتـــــــــــبـــــــــــة
مــــــــــعــــــــــادلــــــــــةr يــــــــــثــــــــــبـت أربع (4)
ســـنــــوات من اخلـــدمــــة الـــفـــعــــلـــيـــة

بهذه الصفة.

rعـــــلى األقل rمـــــلــــحـق بـــــالــــبـــــحـث -
مــرسمr يـثـبت ثالث (3) سـنـوات

من األقدمية بصفة موظف.

مقرر من
مدير

اHؤسسة

مقرر من
مدير

اHؤسسة

مقرر من
مدير

اHؤسسة
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19 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 41 7 شو شوّال عام ال عام  1437 هـ هـ
12 يوليو سنة  يوليو سنة 2016 م

- وyـقـتـضى اHـرسـوم الـتّـنفـيـذيّ رقم 95-54 اHـؤرّخ
في 15 رمــضــان عـام 1415 اHـوافق 15 فــبـرايــر ســنـة 1995

rاليّةHالذي يحدّد صالحيات وزير ا
- وyـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 10-288 اHؤرّخ
في 8 ذي احلـجـة عام 1431 اHـوافق 14 نـوفـمـبـر سـنـة 2010
واHـــتــــعـــلّق بــــاألشـــخــــاص اHـــؤهـــلــــY بـــالـــتــــصـــريح اHــــفـــصل

r26 و28 منـه YادتHال سيما ا rللبضائع
YــؤهــلــHوبـــعــد مــصــادقـــة جلــنــة الـــطــعن لألشــخـــاص ا

rفصـل بالبضائعHللتصريح ا
يقـريقـرّر مـا يأتي :ر مـا يأتي :

اHـاداHـادّة األولى : ة األولى : يـوافق عــلى الــنـظـام الــداخـلـي لـلــجـنـة
الـطعن لـألشخـاص اHـؤهلـY بـالـتصـريح اHـفصـل للـبـضائع

ويلحق بهذا القرار.
اHـاداHـادّة ة 2 :  : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســمـيّـة

للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.
حـــرّر بـــاجلـــزائـــر في 12 جـــمـــادى الـــثـــانـــيـــة عــام 1437

اHوافق 21 مارس سنة 2016.
عبد الرحمان بن خلفةعبد الرحمان بن خلفة

اHلحقاHلحق
YؤهلHالنظام الداخلي للجنة الطعن لألشخاص اYؤهلHالنظام الداخلي للجنة الطعن لألشخاص ا

للتصريح اHفصل للبضائعللتصريح اHفصل للبضائع
اHـاداHـادّة األولى : ة األولى : تطـبـيـقـا ألحـكـام اHادة 28 من اHـرسوم
الـتّـنــفـيـذيّ رقم 10-288 اHـؤرّخ في 8 ذي احلــجـة عـام 1431
اHــوافق 14 نـــوفــمـــبـــر ســـنــة 2010 واHـــتـــعـــلّـق بـــاألشـــخــاص
اHؤهـلY بـالتـصريح اHـفصل لـلبـضائعr يـحدد هـذا النـظام
الـداخلي الـكيـفيـات الـتطـبيـقيـة لسـيـر جلنـة الطـعنr التي

تدعى في صلب النص "اللجنـة".
اHـاداHـادّة ة 2 :  : تـتــولى هــذه الــلـجــنــة الـفــصل في الــطــعـون
اHتعلـقة yقررات وقف أو رفض منح االعـتماد أو رخصة

اجلمركة.
اHـاداHـادّة ة 3 :  : ال تـصــبح الــقـرارات اHــتـخــذة في مـداوالت
الــلـجــنـة نــافـدة إالّ بــعـــد مـصــادقـة اHــديـر الــعـامّ لــلـجــمـارك

عليهـا.
اHـاداHـادّة ة 4 :  : ال يـســمح بـتـقـد الـطـعــون أمـام الـلـجـنـة إالّ
من طـــــرف األشــــخــــاص اHــــؤهــــلـــــY بــــالــــتــــصــــريـح اHــــفــــصل
لـلــبـضــائع حـسب مــفـهــوم اHـادة 2 مـن اHـرســوم الـتّــنـفــيـذيّ
رقم 10-288 اHـؤرّخ في 8 ذي احلــجـة عـام 1431 اHـوافق 14
.YؤهلHأو ©ثليهم ا rذكور أعالهHنوفمبر سنة 2010  وا

اHادة اHادة 4 :  : يـستفيـد اHوظفون الـشاغلون Hنـاصب عليا
في اHـركز مـطابـقة لـلمـناصب الـعلـيا اHذكـورة في اجلدول
أعاله قـبـل تـاريخ صـدور هـذا الـقـرارr الذيـن ال يـسـتـوفون
شروط الـتـعـيY اجلـديـدةr من الزيـادة االسـتداللـيـة احملددة
yـوجب هـذا الــقـرار إلى غـايـة إنــهـاء مـهـامــهم في اHـنـصب

العالي اHشغول.

اHادة اHادة 5 : : يجب أن يـنتـمي اHوظـفون الـذين يشـغلون
مناصب عـليـا إلى رتب تكون مـهامـها موافـقة لـصالحيات

الهياكل اHعنية.

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

حـرر بــاجلـزائـر في 11 شـعــبـان عـام 1437 اHـوافق 18
مايو سنة 2016.

وزير الداخليةوزير الداخلية
واجلماعات احملليةواجلماعات احمللية
نور الدين بدوينور الدين بدوي

وزير اHاليةوزير اHالية

عبد الرحمان بن خلفةعبد الرحمان بن خلفة

وزير التعليم العاليوزير التعليم العالي
والبحث العلميوالبحث العلمي

طاهر حجارطاهر حجار

عن الوزير األولعن الوزير األول
وبتفويض منهوبتفويض منه

اHدير العام للوظيفة اHدير العام للوظيفة العموميةالعمومية
واإلصالح اإلداريواإلصالح اإلداري
بلقاسم بوشمالبلقاسم بوشمال

وزارة اIالـيةوزارة اIالـية
قـرار مؤرقـرار مؤرّخ في خ في 12  جـمـادى الـثـانـيـة عام   جـمـادى الـثـانـيـة عام 1437 اHـوافق  اHـوافق 21
مــارس سـنـة مــارس سـنـة r2016 يـتـضــمr يـتـضــمّن اHـوافـقـة عــلى الـنـظـامن اHـوافـقـة عــلى الـنـظـام
YـــؤهــــلـــHالــــداخـــلـي لـــلــــجـــنــــة الـــطــــعن لـألشـــخــــاص اYـــؤهــــلـــHالــــداخـــلـي لـــلــــجـــنــــة الـــطــــعن لـألشـــخــــاص ا

بالتصريح اHفصل للبضائع.بالتصريح اHفصل للبضائع.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

rاليةHإنّ وزير ا
- yـــــقــــــتـــــضـى الـــــقــــــانـــــون رقم 79-07 اHـــــؤرّخ في 26
شـــــــعــــــبــــــان عــــــام 1399 اHــــــوافق 21 يـــــــولــــــيـــــــو ســــــنــــــة 1979
واHتضمّن قانـون اجلماركr اHعدّل واHـتمّمr ال سيّما اHادة

r78 مكرر 1 منه

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

rعدّلHا rأعضاء احلكومة Yتضمّن تعيHوا
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83    œœœœbbbbFFFF����««««    ØØØØ    WWWWÒÒÒÒ¹¹¹¹ddddzzzz««««eeee−−−−����««««    WWWWÒÒÒÒ¹¹¹¹————uuuuNNNNLLLL−−−−KKKK����    WWWWÒÒÒÒOOOOLLLLÝÝÝÝÒÒÒÒdddd����««««    …………bbbb¹¹¹¹dddd−−−−����««««11 ‡‡‡‡¼¼¼¼    1425    ÂÂÂÂUUUUŽŽŽŽ    …………bbbbFFFFIIII����««««    ËËËË––––    14
ÂÂÂÂ    2004    WWWWMMMMÝÝÝÝ    dddd³³³³LLLL����¹¹¹¹œœœœ    26

22≠92 r?[— ÒÍc?????O?????HM?Ò²�« Âu??????Ýd?????L�« v?C?????²?????I?????L?ÐË ≠

WM?Ý d¹U?M¹ 13 o?L«u?????L�« 1412 ÂU?????Ž V?ł— 8 w?L ŒÒ—R?????L�«

 U?ŽU?DI�« sOÐ W??Bd?²??A?0 ÊU??−� ¡U?A½≈ sÒL??C?²??L�«Ë 1992

t??L?¹u??IðË t???²??−??0d?ÐË wMI???²�«Ë wLKF?�« Y×??³?�« W??O??[d???²�

¨UNLOEMðË U¼dOÝ j³C¹Ë

337≠93 r[— Íc?????O????HM?Ò²�« Âu?????Ýd????L�« v?C????²????I?????LÐË ≠

d????³????L?????�¹œ 27 oL«u?????L�« 1414 ÂU?????Ž Vł— 13 wL ŒÒ—R?????L�«

r[—  Âu????Ýd????L�« ÂU‡?JŠ√ b¹b????L?ð sÒL????C‡‡?²???L?‡�«Ë 1993 W?MÝ

”—U??0 18 oL«u??L�« 1406 ÂU??Ž Vł— 7wL ŒÒ—R??L�« 52≠86

wł–u?????LM?�« wÝU????Ý_«  Êu?½U????I?�UÐ  oÒK?F????²?????L�«Ë 1986 W?MÝ

‰U???L???Ž q?L???A???²� w?MI???²?�«Ë  wLK?F�« Y×???³?�« ŸUD[ ‰U???L????F�

Ídz«e??−�« wMÞu�« b??N?F??L�« wL sOK0U??F�« rŽb�«Ë Y×??³�«

¨wÐUG�« Y×³K� wMÞu�« bNFL�«Ë wŽ«—e�« Y×³K�

243≠99 r[— ÒÍc?????O????HM?Ò²�« Âu?????Ýd????L�« v?C????²????I?????LÐË ≠

WMÝ dÐu?²?B√ 31 oL«u?L�« 1420 ÂU?Ž Vł— 21 wL ŒÒ—R?L�«

W???????L?z«b�« W???????O???????ŽU?D?I�« ÊU???????−?ÒK?�« r?OE?M?ð œÒb???????×¹ Íc?�« 1999

¨U¼dOÝË włu�uMJ²�« d¹uD²�«Ë wLKF�« Y×³K�

244≠99 r[— ÒÍc?????O????HM?Ò²�« Âu?????Ýd????L�« v?C????²????I?????LÐË ≠

WMÝ dÐu?²?B√ 31 oL«u?L�« 1420 ÂU?Ž Vł— 21 wL ŒÒ—R?L�«

t?L??OEMðË Y×??³�« d?³??�?0 ¡U?A?½≈ b?Ž«u?[ œÒb??×¹ Íc�« 1999

¨ÁdOÝË

256≠99 r[— ÒÍc?????O????HM?Ò²�« Âu?????Ýd????L�« v?C????²????I?????LÐË ≠

WMÝ d³LLu½ 16 oL«uL�« 1420 ÂUŽ ÊU³Fý 8 wL ŒÒ—RL�«

W??O??0u??L??F�« W??�??ÒÝR??L�« ¡U??A½≈  U??O??H??O??B œÒb??×¹ Íc�« 1999

¨U¼dOÝË UNLOEMðË włu�uMJ²�«Ë wLKF�« lÐUD�«  «–

257≠99 r[— ÒÍc?????O????HM?Ò²�« Âu?????Ýd????L�« v?C????²????I?????LÐË ≠

WMÝ d³LLu½ 16 oL«uL�« 1420 ÂUŽ ÊU³Fý 8 wL ŒÒ—RL�«

Y?×??????³?�«  «b???????ŠË ¡U??????A?½≈  U???????O???????H??????O???????B œÒb???????×¹ Íc?�« 1999

¨U¼dOÝË UNLOEMðË

258≠99 r[— ÒÍc?????O????HM?Ò²�« Âu?????Ýd????L�« v?C????²????I?????LÐË ≠

WMÝ d³LLu½ 16 oL«uL�« 1420 ÂUŽ ÊU³Fý 8 wL ŒÒ—RL�«

W??ÒO�U???L�« W??³??[«d???L�« W??Ý—U??L??0  U???O??H??O??B œÒb???×¹ Íc�« 1999

wLK?F�« lÐUD�«  «– W??O??0u??L??F�« W??�??ÒÝR?L?�« vKŽ W¹b??F??³�«

lÐUD?�«  «– W?O??0u??L?F?�« W?�??ÒÝR??L�«Ë wMN??L�«Ë wLU??I??¦�«Ë

¨Èdš_« Y×³�«  U¾O¼Ë włu�uMJ²�«Ë wLKF�«

W??M???−??K??� o??ÐU???D??L??�« Í√d??�« v???K??Ž Ÿö??Þô« b???????????????????????F??ÐË ≠

d?¹u??D?²?�«Ë w??L?K?F??�« Y?×?????????????³??K?� W??????????????L?z«b?�« W??????????????O?????????????ŽU?D??I?�«

¨WOH¹d�« WOLMÒ²�«Ë WŠöH�« …—«“u� włu�uMJ²�«

…………bbbb????????FFFF????????IIII����««««    ÍÍÍÍ–––– 8 wwww‡‡‡‡LLLL    ŒŒŒŒ————RRRR????????0000        419    ≠≠≠≠    04    rrrr[[[[————    ÍÍÍÍcccc????????OOOO????????HHHH????MMMMðððð    ÂÂÂÂuuuu????????ÝÝÝÝdddd????????0000

¨̈̈̈2004    WWWW????MMMM????ÝÝÝÝ    dddd????????????????????????????????????????³³³³????????????????????????????????????????????LLLL????????????????????????????????????????����????¹¹¹¹œœœœ    20    oooo????‡‡‡‡????LLLL««««uuuu????????????????????????????????????????LLLL????����««««    1425    ÂÂÂÂUUUU????‡‡‡‡????ŽŽŽŽ

ÍÍÍÍdddd‡‡‡‡????‡‡‡‡‡‡‡‡????‡‡‡‡zzzz««««eeee????????????????????−−−−����««««    wwww????MMMMÞÞÞÞuuuu????����««««    bbbb‡‡‡‡NNNN????????????????????FFFF????????????????LLLL????����««««    qqqq¹¹¹¹uuuu????????????????????××××ðððð    ssss???? Ò ÒÒÒLLLL????????????????CCCC????????????????????²²²²¹¹¹¹

WWWW????????????OOOO‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡????0000uuuu????????LLLL????????????ŽŽŽŽ    WWWW????????????����‡‡‡‡‡‡‡‡????‡‡‡‡ÝÝÝÝRRRR????????????0000    vvvv����≈≈≈≈    WWWW‡‡‡‡‡‡‡‡????‡‡‡‡‡‡‡‡OOOO????????????ŽŽŽŽ««««————eeee����««««    ÀÀÀÀUUUU‡‡‡‡????‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡××××????ÐÐÐÐúúúú����

ÆÆÆÆwwwwłłłłuuuu‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡����uuuu‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡MMMM‡‡‡‡JJJJððððËËËË    wwwwLLLLKKKKŽŽŽŽ    llll‡‡‡‡‡‡‡‡ÐÐÐÐUUUUÞÞÞÞ        ««««––––

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

¨W0uJ×�« fOz— ÒÊ≈

W?????????O????????L?M?Ò²?�«Ë W????????Šö?????????H?�« d¹“Ë d?¹d?????????I?ð vK?Ž ¡U?M?Ð ≠

¨WOH¹d�«

4≠ 85 ÊUðÒœU?????L�« U?????L????ÒO????Ýô ¨—u?????²????ÝÒb�« v?KŽ ¡U?MÐË ≠

¨tM0 ©2 …dIH�« ® 125Ë

Í– 20 wL ŒÒ—R??L�« 78≠66 r[— d???0_« vC???²??I???LÐË ≠

1966 W?M??Ý q?¹d?Ð√ 11 o?L«u??????????????L?�« 1385 ÂU?????????????Ž W?????????????Ò−??????????????×?�«

Ídz«e??−�« w?MÞu�« b??N??F??L�« r?OEMðË ¡U??A½≈ s?L??C??²??L�«Ë

¨rÒL²L�«Ë ‰ÒbFL�« ¨WOŽ«—Òe�« ÀU×Ðú�

lOÐ— 17 wL ŒÒ—RL�« 35≠75 r[— d0_« vC?²ILÐË ≠

1975 W??M?Ý q??¹d?Ð√ 29 o??L«u???????????????L??�« 1395 ÂU????????????????Ž w??½U????????????????¦??�«

¨W³ÝU×LK� wMÞu�« jD�L�« sLC²L�«Ë

29 wL ŒÒ—R????L�« 11≠98 r[— Êu?½U???I�« v?C???²???I????LÐË ≠

1998 W?MÝ X?A??????ž 22 o?L«u?????L�« 1419 ÂU??????Ž w?½U??????¦?�« lO?Ð—

wÝU??L???��« Z0U½d???³�«Ë wN??O???łu??²�« Êu½U???I�« sL??C???²??L�«Ë

¨2002≠1998 włu�u?MJ²�« —uD²?�«Ë wLKF�« Y×??³�« ‰u??Š

¨tM0 17 …ÒœUL�« ULÒOÝ ô

7 wL ŒÒ—R??L�« 52≠86 r[— Âu???Ýd???L�« vC???²???I???LÐË ≠

1986 W??M??Ý ”—U???????????????????0 18 o??L«u???????????????????L??�« 1406 ÂU??????????????????Ž V??ł—

ŸUD[ ‰U???L??F� wł–u??LM?�« wÝU??Ý_« Êu½U??I�« s?L??C??²??L�«Ë

¨‰ÒbFL�« ¨wMI²�«Ë wLKF�« Y×³�«

136 ≠ 04 r?[— wÝU?zÒd�« Âu?????Ýd?????L?�« vC?????²?????I?????L?ÐË ≠

WM?Ý q¹dÐ√ 19 oL«u????L�« 1425 ÂU????Ž d???H????� 29wL ŒÒ—R????L�«

¨W0uJ×�« fOz— sOOFð sLC²L�«Ë 2004

138 ≠ 04 r?[— wÝU?zÒd�« Âu?????Ýd?????L?�« vC?????²?????I?????L?ÐË ≠

q?¹dÐ√ 26 oL«u?????L�« 1425 ÂU????Ž ‰ÒË_« l?OÐ— 6 wL ŒÒ—R?????L�«

¨ W0uJ×�« ¡UCŽ√ sOOFð sLC²L�«Ë 2004 WMÝ

12≠90 r?[— ÒÍc?????O?????HM?Ò²�« Âu??????Ýd?????L�« v?C?????²?????I?????L?ÐË ≠

‰ÒË√  oL«u????L�« 1410 ÂU???Ž W???O½U????¦�« ÈœU???L???ł 4 wL ŒÒ—R????L�«

¨W???Šö???H?�« d¹“Ë  U???O???Šö???� œÒb???×?¹ Íc�« 1990 WMÝ d?¹UM¹

¨rÒL²L�«Ë ‰ÒbFL�«

WWWW‡‡‡‡Ò ÒÒÒOOOOLLLLOOOOEEEEMMMMðððð    rrrrOOOOÝÝÝÝ««««dddd����
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83    œœœœbbbbFFFF����««««    ØØØØ    WWWWÒÒÒÒ¹¹¹¹ddddzzzz««««eeee−−−−����««««    WWWWÒÒÒÒ¹¹¹¹————uuuuNNNNLLLL−−−−KKKK����    WWWWÒÒÒÒOOOOLLLLÝÝÝÝÒÒÒÒdddd����««««    …………bbbb¹¹¹¹dddd−−−−����«««« 12
‡‡‡‡¼¼¼¼    1425    ÂÂÂÂUUUUŽŽŽŽ    …………bbbbFFFFIIII����««««    ËËËË––––    14
ÂÂÂÂ    2004    WWWWMMMMÝÝÝÝ    dddd³³³³LLLL����¹¹¹¹œœœœ    26

 «b?????Šu�  s?¹d¹b?????0 ©4® W?????FÐ—√Ë b?????N?????F?????L?�« d¹b?????0 ≠

¨t� WFÐU²�« Y×³�«

¨bNFLK� wLKF�« fK−L�« fOz— ≠

Êu?¦ŠU?³�« Êu0b?�?²�?L�« UL?N?³�?²M¹ ©2® sOK¦?L0 ≠

¨ bNFL�« wL

wL Y?×???³�« rŽœ  u????0b???�???²???�???0 t???³????�???²M¹ ö????¦???L???0 ≠

¨bNFL�«

¨WÒO�UL�UÐ nÒKJL�«d¹“u�« q¦L0 ≠

¨Íd×³�« bOB�UÐ nÒKJL�« d¹“u�« q¦L0 ≠

¨WÒOzUL�« œ—«uL�UÐ nÒKJL�« d¹“u�« q¦L0 ≠

W???O?½«d???L???F?�« W???¾????O???N???²?�UÐ  nÒK?JL�« d?¹“u�« q¦????L???0 ≠

¨W¾O³�«Ë

¨WŠöHK� WOMÞu�« WLdG�« q¦L0 ≠

◊U?????A?M�«  U?????ŽU?D[ Êö?????¦?????L?ð ©2® s?O?????²?????O?????B?????�?????ý ≠

ULNMOFð bNF?L�« Y×Ð   ôU−LÐ W[öF�«  «–  ÍœUB²[ô«

ÆULNð«¡UHJ� «dE½ WO�u�« WDK��«

bNFL�« …—«œ≈ fK−0 ¡UC?Ž_ WOLÝô« WLzUI�« œÒb×ð

ÆWŠöH�UÐ nÒKJL�« d¹“u�« s0 —«dIÐ

¨…—«œù« fK−???0 ¡U??C???Ž√ b??Š√ …b??N???Ž n[uð W�U???Š wL

‰UJý_« V�Š …bNF�« s?0 WOI³²L�« …bLK� t?Lö�²Ý« r²¹

ÆUN�H½

Æ…—«œù« fK−0 W½U0√ bNFL�« …—«œ≈  `�UB0 v�u²ð

Âu?????Ýd?????L?�« s0 20 …ÒœU?????L�« ÂU?JŠQ?Ð ö????L?????Ž ∫∫∫∫    7    …………ÒÒÒÒœœœœUUUU????????????????????LLLL����««««

1420 ÂU??Ž ÊU???³??F??ý 8 wL ŒÒ—R??L�« 256≠99 r[— ÒÍc??O??H?MÒ²�«

qJA²¹ ¨ Áö?Ž√ —uBcL�«Ë 1999 WMÝ d³?LLu½ 16 oL«uL�«

Òr?²¹ «u????????C???????Ž ©16® d???????A???????Ž W???????²???????Ý s?0 w?LK?F?�« f?K−???????L?�«

∫ wðüUB r¼—UO²š«

rN³?�²M¹ b?NF?L�« w¦ŠUÐ s0 sO?¦ŠUÐ ©8® WO?½ULŁ ≠1

 ∫ s0  rN²O³�Už qJA²ðË r¼ƒ«dE½

¨Y×³�« …cðUÝ√Ë Y×³�« Íd¹b0 ≠

ÆY×³�UÐ sOI×K0Ë Y×³�UÐ sOHÒKJ0 ≠

rN?�  ¨b????N????F?????L�« Ã—U????š s?‡0 s?O????O????L?KŽ ©4® W????FÐ—√ ≠ 2

¨U?????N� W?�œU?????F????0 W?????³?ð— Ë√ Òq‡[_« v?K‡?Ž Y×?Ð –U‡?‡‡?²?????Ý√ W‡?³ð—

wL sOK0UF�« sO?¦ŠU³�« sOÐ s0  W¹u�Ë√ WH?BÐ ÊË—U²�¹

WK?B????²????L�« ’U????B????²????šô«  ôU???−????0  «– Y?×???³?�«  U????¾????O¼

ÆbNFL�«  UÞUAMÐ

d???O???žË sOK?0U???Ž sO¹dz«e???ł s?O???O??L?KŽ ©4® W??FÐ—√ ≠ 3

Ædz«e−�« wL sOLOI0

∫∫∫∫    wwwwððððQQQQ¹¹¹¹    UUUU0000    rrrrÝÝÝÝdddd¹¹¹¹

s?0 42 …ÒœU????????????L?�« ÂU?J?ŠQ?Ð ö????????????L????????????Ž     ∫∫∫∫    vvvv????����ËËËË____««««    …………ÒÒÒÒœœœœUUUU????????????????????????????????????????????LLLL????����««««

ÊU??³?F??ý 8 wL ŒÒ—R??L�« 256≠99 r[— Íc??O??HMÒ²�« Âu??Ýd??L�«

—u????Bc?????L�«Ë 1999 WM?Ý d????³????L????Lu½ 16 oL«u?????L�« 1420 ÂU????Ž

wMÞu‡�« bN?FL�« q¹u×ð v�≈ Âu‡ÝdL�« «c¼  ·b?N¹ ¨ÁöŽ√

V?K� w?L vŽb?¹  Íc�« ¨W??????O??????Ž«—Òe�« ÀU?‡?×Ðú?� Ídz«e?‡−?�«

78≠66 r[— d?????0_« V?łu?????LÐ Àb?????×?????L�« ¢b?????N?????F?????L�«¢ h?M�«

q¹dÐ√ 11 oL«u??L�« 1385 ÂU???Ž W??Ò−???×�« Í– 20 wL ŒÒ—R??L�«

 «– W??O??0u?L??Ž W??�??ÝR?0 v?�≈ ¨Áö?Ž√ —u??Bc??L�«Ë 1966 WMÝ

Æwłu�uMJðË wLKŽ lÐUÞ

lÐU?Þ  «– W???O???0u???L???Ž W????�???ÒÝR???0 b???N???F????L�« ∫∫∫∫    2    …………ÒÒÒÒœœœœUUUU????????????????LLLL����««««

l?C?????�¹Ë w?ŽUD?I�« l?ÐUD?�« w�?????²?J¹ ¨w?łu�u?MJ?ðË wL?KŽ

8 wL ŒÒ—R????L�« 256≠99 r[— Íc????O???HM?Ò²�« Âu????Ýd???L�« ÂU?JŠ_

1999 W?MÝ d??????³??????L?????Lu?½ 16 o?L«u?????L�« 1420 ÂU??????Ž ÊU??????³?????F??????ý

ÆÂuÝdL�« «c¼ ÂUJŠ_Ë  ¨ÁöŽ√ —uBcL�«Ë

d?¹“u�« W?¹U??????�Ë X?×ð b???????N??????F??????L?�« l{u?¹ ∫∫∫∫    3    …………ÒÒÒÒœœœœUUUU????????????????????LLLL????����««««

ÆWŠöH�UÐ nKÒJL�«

Æ dz«e−�« WM¹bLÐ bNFL�« ÒdI0 ÊuJ¹ ∫∫∫∫    4    …………ÒÒÒÒœœœœUUUULLLL����««««

wMÞu�« »«d??²�« s0 d??š¬ ÊUJ0 ÒÍ√ v�≈ tKI?½ sJL¹Ë

d?¹“u�« s?0 d¹d?????I?ð vK?Ž ¡UM?Ð c?????�?????²¹ Âu?????Ýd?????0 V?łu?????LÐ

ÆWŠöH�UÐ nÒKJL�«

ÂU????????N???????L?�« v?KŽ …œU?¹“ ¨b????????N???????F????????L?�« nÒK?J?¹ ∫∫∫∫    5    …………ÒÒÒÒœœœœUUUU????????????????????????????LLLL????����««««

r[— ÒÍc?????O?????H?‡M?Ò²�« Âu?‡Ýd?‡L?�« s0  5 …ÒœU‡?L�« w?L …œÒb‡?×?????L�«

16 oL«u?????L�« 1420 ÂU?????Ž ÊU?????³?????F?????ý 8 wL ŒÒ—R?????L�« 256≠99

tO�≈ …bM�L�« pKðË  ¨Áö?Ž√ —uBcL�«Ë 1999 WMÝ d³?LLu½

“U????−½≈Ë œ«b????Ž≈ wL W????L¼U????�???L?�UÐ  ¨tzU????A½≈ h?½ Vłu????LÐ

¨włu�uMJ²�« —uD²�«Ë wLKF�« Y×³K� WOMÞu�« Z0«d³�«

 ∫ WOðü«  ôU−L�« wL ULÒOÝ ô

¨ W¹cG²�«Ë WŠöH�« ≠

¨WOzUL�« œ—«uL�« ≠

ÆW¹uO×�«  UOłu�uMJ²�« ≠

Âu?????Ýd?????L?�« s0 12 …ÒœU?????L�« ÂU?JŠQ?Ð ö????L?????Ž ∫∫∫∫    6    …………ÒÒÒÒœœœœUUUU????????????????????LLLL����««««

1420 ÂU??Ž ÊU???³??F??ý 8 wL ŒÒ—R??L�« 256≠99 r[— ÒÍc??O??H?MÒ²�«

qJA?²¹ ¨Áö?Ž√ —u?Bc?L�«Ë 1999 WMÝ d?³L?Lu½ 16 oL«u?L�«

«u????C????Ž ©18® d????A?????Ž W????O½U?????LŁ s?0 b????N????F????L?�« …—«œ≈ fK?−????0

∫ rC¹Ë ¨ «uMÝ ©4® lÐ—√ …ÒbL� ÊuMÒOF¹

¨U�Oz— ¨WŠöH�« d¹“Ë q¦L0 ≠

Y×?³?K� W?Lz«b�« …d¹b??L�« W?OMÞu�« W??¾?O?N�« q¦??L?0 ≠

¨wLKF�«
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83    œœœœbbbbFFFF����««««    ØØØØ    WWWWÒÒÒÒ¹¹¹¹ddddzzzz««««eeee−−−−����««««    WWWWÒÒÒÒ¹¹¹¹————uuuuNNNNLLLL−−−−KKKK����    WWWWÒÒÒÒOOOOLLLLÝÝÝÝÒÒÒÒdddd����««««    …………bbbb¹¹¹¹dddd−−−−����««««13 ‡‡‡‡¼¼¼¼    1425    ÂÂÂÂUUUUŽŽŽŽ    …………bbbbFFFFIIII����««««    ËËËË––––    14
ÂÂÂÂ    2004    WWWWMMMMÝÝÝÝ    dddd³³³³LLLL����¹¹¹¹œœœœ    26

lOÐ— 17 wL ŒÒ—RL�« 35≠75 r[— d0_« vC?²ILÐË ≠

1975 W??M?Ý q??¹d?Ð√ 29 o??L«u???????????????L??�« 1385 ÂU????????????????Ž w??½U????????????????¦??�«

¨W³ÝU×LK� wMÞu�« jD�L�« sLC²L�«Ë

29 wL ŒÒ—R????L�« 11≠98 r[— Êu?½U???I�« v?C???²???I????LÐË ≠

1998 W?MÝ X?A??????ž 22 o?L«u?????L�« 1419 ÂU??????Ž w?½U??????¦?�« lO?Ð—

wÝU??L?��« Z0U½d??³�«Ë wN??O?łu?²?�« w½u½U?I�« s?L?C?²??L�«Ë

 «uM?�� w?łu�u?MJ?²�« d?¹uD?²�«Ë wL?KF?�« Y×?????³�« ‰u?????Š

¨tM0 17 …ÒœUL�« ULÒOÝ ô ¨2002≠1998

15 wL ŒÒ—R?L�« 348≠81 r[— ÂuÝd?L�« vC²?ILÐË ≠

1981 W?M?Ý d???????³????????L????????�?¹œ 12 o?L«u???????L?�« 1402 ÂU????????Ž d???????H????????�

¨WOÐUG�« ÀU×Ðú� wMÞu�« bNFL�« ¡UA½≈ sLC²L�«Ë

7 wL ŒÒ—R??L�« 52≠86 r[— Âu???Ýd???L�« vC???²???I???LÐË ≠

1986 W??M??Ý ”—U???????????????????0 18 o??L«u???????????????????L??�« 1406 ÂU??????????????????Ž V??ł—

ŸUD[ ‰U???L??F� wł–u??LM?�« wÝU??Ý_« Êu½U??I�« s?L??C??²??L�«Ë

¨‰ÒbFL�« ¨wMI²�«Ë wLKF�« Y×³�«

136 ≠ 04 r?[— wÝU?zÒd�« Âu?????Ýd?????L?�« vC?????²?????I?????L?ÐË ≠

WM?Ý q¹dÐ√ 19 oL«u????L�« 1425 ÂU????Ž d???H????� 29wL ŒÒ—R????L�«

¨W0uJ×�« fOz— sOOFð sLC²L�«Ë 2004

138 ≠ 04 r?[— wÝU?zÒd�« Âu?????Ýd?????L?�« vC?????²?????I?????L?ÐË ≠

q?¹dÐ√ 26 oL«u?????L�« 1425 ÂU????Ž ‰ÒË_« l?OÐ— 6 wL ŒÒ—R?????L�«

¨ W0uJ×�« ¡UCŽ√ sOOFð sÒLC²L�«Ë 2004 WMÝ

12≠90 r?[— ÒÍc?????O?????HM?Ò²�« Âu??????Ýd?????L�« v?C?????²?????I?????L?ÐË ≠

‰ÒË√  oL«u????L�« 1410 ÂU???Ž W???O½U????¦�« ÈœU???L???ł 4 wL ŒÒ—R????L�«

¨W???Šö???H?�« d¹“Ë  U???O???Šö???� œÒb???×?¹ Íc�« 1990 WMÝ d?¹UM¹

¨rÒL²L�«Ë ‰ÒbFL�«

22≠92 r?[— ÒÍc?????O?????HM?Ò²�« Âu??????Ýd?????L�« v?C?????²?????I?????L?ÐË ≠

WM?Ý d¹U?M¹ 13 o?L«u?????L�« 1412 ÂU?????Ž V?ł— 8 w?L ŒÒ—R?????L�«

 U?ŽU?DI�« sOÐ W??Bd?²??A?0 ÊU??−� ¡U?A½≈ sL??C?²??L�«Ë 1992

t??L?¹u??IðË t???²??−??0d?ÐË wMI???²�«Ë wLKF?�« Y×??³?�« W??O??[d???²�

¨UNLOEMðË U¼dOÝ j³C¹Ë

337≠93 r[— Íc?????O????HM?Ò²�« Âu?????Ýd????L�« v?C????²????I?????LÐË ≠

d????³????L?????�¹œ 27 oL«u?????L�« 1414 ÂU?????Ž Vł— 13 wL ŒÒ—R?????L�«

r[—  Âu?????Ýd????L�« ÂU?JŠ√ b?¹b????Lð s?ÒL????C‡?‡²?‡‡?L�«Ë 1993 W?MÝ

”—U??0 18 oL«u??L�« 1406 ÂU??Ž Vł— 7wL ŒÒ—R??L�« 52≠86

wł–u?????LM?�« wÝU????Ý_«  Êu?½U????I?�UÐ  oÒK?F????²?????L�«Ë 1986 W?MÝ

‰U???L???Ž q?L???A???²� w?MI???²?�«Ë  wLK?F�« Y×???³?�« ŸUD[ ‰U???L????F�

Ídz«e??−�« wMÞu�« b??N?F??L�« wL sOK0U??F�« rŽb�«Ë Y×??³�«

¨wÐUG�« Y×³K� wMÞu�« bNFL�«Ë wŽ«—e�« Y×³K�

243≠99 r[— ÒÍc?????O????HM?Ò²�« Âu?????Ýd????L�« v?C????²????I?????LÐË ≠

WMÝ dÐu?²?B√ 31 oL«u?L�« 1420 ÂU?Ž Vł— 21 wL ŒÒ—R?L�«

W???????L?z«b�« W???????O???????ŽU?D?I�« ÊU???????−?ÒK?�« r?OE?M?ð œÒb???????×¹ Íc?�« 1999

¨U¼dOÝË włu�uMJ²�« d¹uD²�«Ë wLKF�« Y×³K�

q?G?????????A¹ ¨W?????????³?ðd?�« ◊Ëd????????ý d?????????ÒLu?ð Âb?????????Ž W�U?????????Š w?L

V�?Š ¨V�U?ML�« …d?ýU?³??0 v½œ_« W?³ðd�« ËË– Êu?¦??ŠU?³�«

ÆV�M�« fH½

s0 Áƒ«dE½ t?³?�?²M¹ YŠUÐ wL?KF�« fK−?L�« ”√d¹

ÆVðd�« vKŽ√ ÍË– sO¦ŠU³�« sOÐ

W???L?zU???I?�« ¨ —«d???IÐ W????Šö???H?�UÐ nÒK?JL�« d?¹“u�« œÒb????×¹

ÆbNFLK� wLKF�« fK−L�« ¡UCŽ_ WOLÝô«

f?K−?????L?�« W½U??????0√ b?????N??????F?????L�« …—«œ≈ `?�U?????B??????0 vÒ�u?????²?ð

ÆwLKF�«

b???N????F???L?�« w0b???�????²???�????0 Ÿu???L????−???0 ‰Òu????×¹ ∫∫∫∫    8    …………ÒÒÒÒœœœœUUUU????????????????LLLL����««««

W??O?�U??L�« t???²??0–Ë W???O??Ž«—e�« ÀU???×Ðú� Íd?z«e??−�« w?MÞu�«

qzU?Ýu�«Ë  U??0«e?²�ô«Ë ‚u?I?×�«Ë ‰«u?0_« s0 W?½uJ²?L�«

W?O??0u?L??Ž W?�??ÒÝR?0 t??²?H?B?Ð U¼“u?×¹ w?²�« ¨ U?N??Ž«u½√ ÒqJÐ

WO?0uL?Ž W�?ÒÝR0 t?²HBÐ  b?NF?L�« v�≈  ¨Í—«œ≈ lÐUÞ  «–
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5 رجب عام  رجب عام  1437 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 1623
13 أبريل سنة  أبريل سنة 2016 م

sشروع التمهيدي للميزانيةHحتضير ا -
sدرسةHمحاسبة ا Yيزانية وحتيHتنفيذ ا -

sحتضير احلساب اإلداري للمدرسة -
sدرسةHاقتناء األدوات واألثاث اخلاص با -

- تــســيــيـــر وصــيــانــة اHــبــاني واHــعــدات واHــســاحــات
sاخلضراء التابعة للمدرسة

sتسيير حظيرة السيارات -
sمسك وجرد األمالك -

- السـهر على احلـفاظ على األرشـيف طبقـا للتـنظيم
sعمول بـهHا

- احلــــــــــرص عـــــــــلـى تــــــــــطـــــــــبــــــــــيـق كـل إجــــــــــراءات األمن
اHنصوص عليها في التنظيم اHعمول بـه.

3 - مصـلـحــــة اHـقـتـصــدة - مصـلـحــــة اHـقـتـصــدةs وتـكــلّـف عـلى اخلـصــوص
�ـا يأتي :

- تــــوفــــيــــر الــــشــــروط الــــضــــروريــــة إليــــواء وإطــــعــــام
sYتربصـHا

Yـــــتـــــابـــــعـــــة الـــــطـــــبــــــيـــــة لـــــلـــــمـــــتـــــربـــــصـــــHضـــــمــــــان ا -
sYستخدمـHوا

- إعــــداد وتـــنـــفــــيـــذ بـــرامـج الـــنـــشــــاطـــات الـــثــــقـــافـــيـــة
والرياضية للمدرسة.

s4 - مــصـــلـــحـــــة اإلعـالم اآللي والـــســمـــعي الـــبـــصــري - مــصـــلـــحـــــة اإلعـالم اآللي والـــســمـــعي الـــبـــصــري
وتكـلّـف عـلى اخلصـوص �ـا يأتي :

sدرسةHاستغالل وإدارة الشبكات اخلاصة با -
- اســـــتـــــغـالل وتــــطـــــويـــــر تـــــطـــــبـــــيـــــقـــــات اإلعالم اآللي
لـلــتـســيـيــر الـبــيـداغــوجي والــتـســيـيــر اإلداري والـوثــائـقي

sدرسةHاخلاصة با
- الــــدعم الــــتـــقــــني في إعــــداد وإنـــتــــاج الـــدروس عـن

طريق احملاضرات بالفيديو اخلاصة باHدرسة.

اHـاداHـادّة ة 6 :  : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســمـيّـة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــرّر بـــاجلـــزائـــر في 29 جـــمـــادى الـــثـــانـــيـــة عــام 1437
اHوافق 7 أبريل سنة 2016.

وزارة الفالحة والتنمية الريفيةوزارة الفالحة والتنمية الريفية
والصيد البحريوالصيد البحري

قــــرار  وزاري مــــشـــتــــرك مــــؤرخ في قــــرار  وزاري مــــشـــتــــرك مــــؤرخ في 28  ربــــيـع األول عـــام  ربــــيـع األول عـــام
1437 اHوافـق  اHوافـق 7 فبراير سنـة  فبراير سنـة s2016 يحدs يحدّد التنظيمد التنظيم

الـــداخـــلي لـــلــمـــعـــهـــد الـــوطـــني اجلـــزائـــري لألبـــحــاثالـــداخـــلي لـــلــمـــعـــهـــد الـــوطـــني اجلـــزائـــري لألبـــحــاث
الزراعية.الزراعية.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
sإنّ الوزير األوّل

و وزيـــر الــفالحـــة والــتــنــمـــيــة الـــريــفـــيــة والــصــيـد
sالبحـري

sاليةHووزير ا
sووزير التعليم العالي والبحث العلمي

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

sعدّلHا sأعضـاء احلكـومـة Yتضمّن تعيHوا
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 96-158 اHؤرّخ
في 16 ذي احلــجّــة عـــام 1416 اHــوافــق 4 مــايــو ســنـــة 1996
الــذي يــحــدّد شـــــروط تـطــبـــيق أحــكـــام األمــن الـــداخــلي
في اHـــؤســـســـةs اHـــنـــصـــوص عــــلـــيـــهـــا في األمـــر رقم 24-95
اHؤرّخ في 30 ربيع الثاني عام 1416 اHوافق 25 سبتمبر
ســنــة 1995 واHــتـــعــلّق بــحــمــايــة األمالك الــعــمــومــيــة وأمن

sاألشخاص فيها
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 04-419 اHؤرّخ
في 8 ذي القـعدة عـام 1425 اHوافق 20 ديسـمبر سنة 2004
واHــتــضــمّن حتــويل اHــعـــهــد الــوطــني اجلــزائــري لألبــحـــاث
الــــزراعــــيــــة إلى مــــؤســــســــة عــــمــــومــــيــــة ذات طــــابع عــــلــــمي

sوتكنـولـوجي
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 11-396 اHؤرّخ
في 28 ذي احلـجّة عام 1432 اHوافق 24 نوفـمبـر سنة 2011
الــذي يــحـدّد الــقــانـون األســاسي الــنــمــوذجي لــلـمــؤســسـات
الـعـمـومـيـة ذات الـطـابع الـعـلـمي والـتـكـنـولـوجـيs ال سـيّـما

sادّة 10 منـهHا
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 12-293 اHؤرّخ
في 2 رمـــضـــان عـــام 1433 اHــــوافق 21 يـــولـــيــــو ســـنـــة 2012
الــذي يـــحــدّد مــهـــام اHــصـــالح اHــشـــتــركـــة لــلــبـــحث الــعـــلــمي

sوالتكنولوجي وتنظيمها وسيـرهـا
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 14-193 اHؤرّخ
في 5 رمـــضــــان عـــام 1435 اHــوافق 3 يـــولـــيــــو ســـنــة 2014
الـذي يـحــدّد صالحـيـات اHـديــر الـعـام لـلــوظـيـفـة الــعـمـومـيـة

sواإلصالح اإلداري

وزير اHاليةوزير اHالية
عبد الرحمان بن خلفةعبد الرحمان بن خلفة

عن الوزير األولعن الوزير األول
وبتفويض منهوبتفويض منه

اHدير العام للوظيفة العمومية اHدير العام للوظيفة العمومية 
واإلصالح اإلداريواإلصالح اإلداري
بلقاسم بوشمالبلقاسم بوشمال
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17 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 23 5 رجب عام  رجب عام  1437 هـ هـ
13 أبريل سنة  أبريل سنة 2016 م

يقـريقـرّرون مـا يأتي :رون مـا يأتي :

اHـاداHـادّة األولى :ة األولى : تطـبـيـقـا ألحـكـام اHادّة 10 من اHـرسوم
التّـنفـيذيّ رقم 11-396 اHؤرّخ في 28 ذي احلـجّة عام 1432
اHــــوافق 24 نـــوفـــمــــبـــر ســـنـــة 2011 الـــذي يـــحــــدّد الـــقـــانـــون
األساسي الـنـموذجي لـلمـؤسـسات الـعمـومـية ذات الـطابع
الــعــلــمي والــتــكــنــولــوجيs يــهــدف هــذا الــقــرار إلى حتــديــد
الــتـنــظـيم الــداخـلي لــلـمــعـهــد الـوطـنـي اجلـزائـري لـألبـحـاث

الزراعية الذي يدعى في صلب النص "اHعهد".

اHاداHادّة ة 2 :  : ينظم اHعـهدs حتت سلطة اHـديرs و�ساعدة
اHـديـر اHسـاعـد واألمY الـعـامs في أقـسام تـقـنيـة ومـصالح
إداريــــة وأقـــســـام بـــحـث وورشـــات ومـــحـــطــــات جتـــريـــبـــيـــة

ومصلـحة مشتركـة.

3 : : تــتــكــــــون األقــســـــام الــتــقــنــــيــةs وعــددهــــا اHـاداHـادّة ة 
ثالثــة s(3) مـن :

sقسم تخطيط البرامج والعالقات اخلارجية -

sقسم اإلعالم واالتصال العلمي والتقني -

- قسم تثمY نتائح البحث.

اHـاداHـادّة ة 4 : : يـكــلف قــسم تـخــطــيط الـبــرامج والــعالقـات
اخلـاجـية �ـا يأتي :

- تـنـسـيق إعــداد بـرنـامج الـبـحث اHـتـعـدد الـسـنـوات
للمعهدs في إطـار التوجيهات االستراتـيجية التي يقرها
اجمللس الـعـلمي لـلمـعـهد عـلى أساس بـرامج أقـسام الـبحث

sبالتوافق مع البرامج الوطنية للبحث

- تــرقـيــة األهــداف الـعــمـلــيــة بـاالعــتــمـاد عــلى حتــلـيل
مــســتـقــبــلي الحـتــيــاجــات الـبــحث عــلى اHــسـتــوى الــوطـني
واجلهـوي مع األخـذ بعـY االعـتبـار اآلراء الـتي يعـبّـر عنـها
مـــتــعـــامـــلـــو الــقـــطـــاع الـــفالحي والـــزراعـــة الــغـــذائـــيـــة وكــذا

sعهدHالقطاعات التي لنشاطاتها صلة باختصاصات ا

- ضـمـان مـتـابـعـة بـرامج الـنـشـاطـات الـسـنـويـة لـكـل
مـحـطـــة مـن مـحـطـــات اHـعـهــــد الـتـجــريـبــيـة بـالـتـشـــاور

sمـع أقسـام البحث

- ضــــمــــان الـــــتــــنــــســــيق والــــتـــــعــــاون في اســــتــــعــــمــــال
sشتركة ألقسام البحث للمعهدHالتجهيزات العلمية ا

- تــركـيــز طــلـبــات اHــعـدات والــتـجــهــيـزات الــعــلـمــيـة
sوالتكنولوجية لهياكل البحث

- إعــداد حــصــيــلـــة مــلــخــصـــة لــلــنــشــاطــات الــعــلــمـــيـة
لــلــمــعــهــد عــلى أســاس حــصــائل الــنــشــاطــات الــتي تــعــدهـــا

sأقسام البحث الوطنية

- ترقـية واقتـراح األعمـال التي تشـجع على تـطوير
الـــشــراكــــــة مــع هــيـــئـــــات الــبــــحث الـــوطـــنــــيـــة األخــــرى
وعــلى تـــنـــفــيـــذs ضـــمن اخـــتــصـــاصـــات اHــعـــهـــدs اتــفـــاقـــيــات
الـــتـــعــــاون الـــثــنــــائــــيــة واHـــتــعـــددة األطــراف مــع هــيـــئــات

البحث األجنبية والدولية.
وينظم في ثالث (3) مصالح هي :

sمصلحة االستشراف ومتابعة برامج البحث -
sشتركةHمصلحة تنسيق وتطوير التجهيزات ا -

- مصلحة العالقات اخلارجية.

اHــــاداHــــادّة ة 5 :  : يــــكــــلّف قــــسـم اإلعالم واالتــــصــــال الـــعــــلــــمي
والتقني �ـا يأتي :

- تـرقــيــة اHــعــلــومـة الــعــلــمــيــة والـتــقــنــيــة في مــجـال
تــدخـل اHــعـــهـــدs واقــتـــراح كل الـــتــدابـــيـــر الــتي مـن شــأنـــهــا

sتسهيل استفادة مستعمليها
- نـــــشـــــــــر نـــــتــــــــائــج الـــــبـــــــحـث عــــــلـى اHـــــســـــتـــــــوى

sالــوطـني والـدولي
- تــطـــويـــــر رؤيـــــة اHــعــهـــــد وتــثــمــــY نـشـــاطـــاتــه

sوقــع اإللكتـرونيHعلى ا
- وضــــع آلــــــــيــــــة مــــــنـــــــاســــــبـــــــــة حلــــــفــظ األرشــــــــيف

العلــمي للمعهـد.
وينظم في ثالث (3) مصالح هي :

sمصلحة اليقظة العلمية -
sمصلحة النشر والتوثيق -

- مـــــــصـــــــلــــــحـــــــة شـــــــبــــــكــــــــة اإلعـالم اآللي واألنـــــــظـــــــمــــــة
اHعلوماتـية اجلغرافـية.

اHاداHادّة ة 6 :  : يكلّف قسم تثمY نتائج البحث �ا يأتي :
- السـهر على الـتثمـY واحلمايـة االقتصـادية حلقوق
اHــلـكــيــة الـفـكــريــة لــنـتـائج الــبـحث الــتي يـتــحـصل عـلــيـهـا

sعهـدHباحثـو ا
- انتـقـاء نـتـائج البـحث الـواجب تـثـمـينـهـا وتـسـهيل

sYاالقتصادي YتعاملHحتويلها إلى ا
YــــتــــعــــامــــلــــHــــعــــهــــد واHا Yتــــطــــويــــر الـــــشــــراكــــة بــــ -
االقـــــتـــــصـــــــاديـــــY الـــــــوطـــــنـــــيـــــــY لـــــلـــــقـــــطــــــــاع الـــــفـالحــي

sوالـزراعـــة الغذائــية
sضمان نشاطات اليقظة التكنولوجية -

- تــطــويــر مــشــاريــع مـؤســســــات مــجـــددة انـطـالقـــا
مـن نتائج البحث.

وينظم في مصلحتY (2) وهمـا :
sمصلحة اليقظة التكنولوجية -

- مصلحة البحث التعاقدي وتأدية اخلدمات.

101



5 رجب عام  رجب عام  1437 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 1823
13 أبريل سنة  أبريل سنة 2016 م

اHاداHادّة ة 7 :  : يلحق باألمY العام مكتب األمن الداخلي.

اHاداHادّة ة 8 :  : تكلّف اHصالح اإلدارية �ا يأتي :
- إعـــــداد وتـــنـــفـــــيــذ اخملـــطــط الــســـنـــــوي لـــتـــســـيــــيــر

sوارد البشـريـةHا
sعهدHستخدمي اH هنيHسار اHضمان متابعة ا -

- إعــداد وتــنــفــيــذ اخملــطــطــات الــســنــويــة أو اHــتــعـددة
الـسنـوات للتـكوين وحتـسY اHـستـوى وجتديـد اHعـلومات

sعهـدHستخدمي اH
sمسك احملاسبة العامة للمعهد -

- ضـــــمــــــان تـــــــزويــــد هـــــيـــــاكــــل اHــــعـــــهــــــد بـــــوســــائـل
sالتسيير والتجهيز

sنازعات للمعهدHضمان تسيير قضايا ا -
- ضـمــان تـسـيــيـر وحــفظ وصــيـانـة األمـالك اHـنــقـولـة

sنقولـة للمعهدHوغير ا
sمسك سجالت اجلرد للمعهد -

- ضمان حفظ وصيانة األرشيف اإلداري للمعهد.
تتكون اHصالح اإلداريةs وعددها ثالث s(3) من :

sوالتكوين YستخدمHمصلحة ا -
sنازعاتHيزانية واحملاسبة واHمصلحة ا -

- مصلحة الوسائل العامـة.

اHـاداHـادّة ة 9 : تــتــكـــــــون أقــســـــــام الـبـــــحــثs وعــددهــــا
اثنـــا عشــر s(12) من :

s"وارد اجلينية النباتيةHوارد اجلينية النباتية""اHقسم البحث في "ا -
- قـــــسم الـــــبـــــــحث فـي "الـــــبـــــيـــــــوتـــــكــــنــــــولـــــــوجـــــــيــــا "الـــــبـــــيـــــــوتـــــكــــنــــــولـــــــوجـــــــيــــا

s"وتطـويــر النـباتـات"وتطـويــر النـباتـات
s"ناخ احليوي والري الزراعيHناخ احليوي والري الزراعي""اHقسم البحث في "ا -
وتــــــســــــيـــــــــيـــــر - قــــــسم الــــــبــــــــحـث فـي "الــــــتــــــــربــــــــة وتــــــســــــيـــــــــيـــــر"الــــــتــــــــربــــــــة 

s"سـاحـات الـزراعــيةHسـاحـات الـزراعــية"اHا
s"قسم البحث في "اإلنتاج احليواني""اإلنتاج احليواني -

s"قسم البحث في "التكنولوجيا الغذائية""التكنولوجيا الغذائية -
- قــــــسم الــــــبــــــــحـث فــي "تــــــســــــيــــــــــيــــــر األنــــــظــــــمــــــــة"تــــــســــــيــــــــــيــــــر األنــــــظــــــمــــــــة

s"الـزراعـــية الشـرقـية"الـزراعـــية الشـرقـية
- قـــسم الــبـــحث في "تــســـيـــيـــر األنـــظــمـــة الـــزراعـــيــة"تــســـيـــيـــر األنـــظــمـــة الـــزراعـــيــة

s"الغــربـية والسهبـية"الغــربـية والسهبـية
- قـــــــسـم الــــــبــــــــحـث فـي "تـــــــســـــــيـــــــــيـــــــر األنـــــــظـــــــمـــــــــة"تـــــــســـــــيـــــــــيـــــــر األنـــــــظـــــــمـــــــــة

s"الـزراعــــية اجلبلــية"الـزراعــــية اجلبلــية
s"قسم البحث في "الزراعة الصحراوية""الزراعة الصحراوية -

s"قسم البحث في "حماية النباتات""حماية النباتات -
الــــــــــزراعي - قـــــــسـم الـــــــبــــــــحـث فـي "االقـــــــتــــــــصــــــــــاد الــــــــــزراعي"االقـــــــتــــــــصــــــــــاد 

الغــذائي والـريفي"الغــذائي والـريفي".

1 - يكلّف قسم البحث في اHوارد اجلينية النباتيةقسم البحث في اHوارد اجلينية النباتية
بــالــقــيـــام بــدراســات وأشــغــال الــبــحث حــول االســتــشــراف
واجلـمع واجلـرد والـتــقـيـيم واحملـافـظـة الـدائـمـة عـلى اHـوارد

sالنباتية الوراثية ذات األهمية الفالحية والغذائية
2 - يـــكـــلّف قـــسم الـــبـــحـث في الـــبـــيـــوتـــكـــنـــولـــوجـــيـــاقـــسم الـــبـــحـث في الـــبـــيـــوتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا
وتـطــويـر الـنــبـاتـات وتـطــويـر الـنــبـاتـات بـالـقــيـام بـدراســات وأشـغــال الـبـحث
حـول الـنـوع اجلـيـني ومـواصفـات الـتـنـوع الـــوراثيs وكذا
حـــــول إنـــــشـــــاء و/ أو تــــوسـع الـــــتــــنـــــوع الـــــوراثـي من أجـل
تـــطــويـــر أصــنــاف اســـتــراتـــيــجــيـــة (اHــقـــاومــة واإلنــتـــاجــيــة

s(والنوعــية
3 - يــكــلّف  قـسم الــبــحث في اHــنـاخ احلــيــوي والـريقـسم الــبــحث في اHــنـاخ احلــيــوي والـري
الــــزراعي الــــزراعي بــــالــــقــــيــــام بــــدراســــات وأشــــغـــال الــــبــــحـث حـــول
الـتـحـاليـل اHتـغـيـرة و¬ط اHـنـاخ وتـقـيـيم هـذه الـتـأثـيرات
عــلى اإلنـتــــاج الــفالحيs وكــــذا عــلى الــتـســيـــيــر الـعــقالني

sيـاه السقيH
4 - يـــكـــلّف  قــــسم الــــبـــحـث في الــــتـــربــــة وتــــســـيــــيـــرقــــسم الــــبـــحـث في الــــتـــربــــة وتــــســـيــــيـــر
اHـسـاحـات الـزراعـيـة اHـسـاحـات الـزراعـيـة بـالــقـيـام بـدراسـات وأشـغـال الـبـحث
حــول جـــرد وتـــصـــنــيـف الــتـــربـــة بـــهــدف تـــقـــســيـم اHــنـــاطق
الــزراعــيـة حــسب نـوع الــتـربــة وحتــسـY الــنـوعــيـة اHــاديـة
والـكـيـمـاويـة والـبـيـولـوجـيـة لـلـتـربـة اHـزروعـةs وكـذا حول
دراســــة مــــســــار تــــدهـــور الــــتــــربــــة (اHــــلـــوحــــة والــــتــــصــــحـــر

s(واالجنراف
5 - يــــكــــلّف  قــــسـم الــــبـــحـث في اإلنــــتــــاج احلــــيــــوانيقــــسـم الــــبـــحـث في اإلنــــتــــاج احلــــيــــواني
بــالـقـيـام بـدراسـات وأشـغـال الــبـحث حـول عـمـلـيـات اجلـرد
والـتـقـيـيـم واحلـفظ واالسـتـعــمـال الـدائم لـلـمــوارد اجلـيـنـيـة
احليوانـية احمللـية وانـتقاء احلـيوان ومـعرفة وحتـسY نظم

sتربية احليوانات
6 - يـكلّف  قـسم البـحث في الـتكـنولـوجـيا الـغذائـيةقـسم البـحث في الـتكـنولـوجـيا الـغذائـية
بالـقـيـام بـدراسـات وأشـغـال الـبـحث حـول حتـسـY الـطرق
التـكـنولـوجيـة للـتحـويل الصـنـاعي للـمنـتوجـات الفالحـية
والـتثـمـY الصـناعـي للـمنـتـجات الـفرعـيـة النـباتـيـة منـها
واحلـيـوانيـة والـصنـاعـة الغـذائـية وسالمـة ومـسار األغـذية

sواد الغذائـيةHوا

7 - يـكـلّف  قـســـم الـبـــحث فـي تــسـيــــيــر األنـظــمــــةقـســـم الـبـــحث فـي تــسـيــــيــر األنـظــمــــة
الـزراعــيـة الـشـرقـيـة الـزراعــيـة الـشـرقـيـة بـالـقــيـام بـدراسـات وأشــغـال الـبـحث
حـــول اHـــعـــرفـــة والــــتـــنـــوع والـــتـــكــــثـــيف الـــدائـم لألنـــظـــمـــة
Yوكــذا حــول مــعــرفــة وتــثــمـ sــنــطــقــة الــشــرقH الــزراعــيــة

sهارات احملليةHوطن واHمنتجات ا

8 - يـــكـــلّف  قـــسم الــــبـــحث فـي تـــســــيـــيـــر  األنــــظـــمـــةقـــسم الــــبـــحث فـي تـــســــيـــيـــر  األنــــظـــمـــة
الزراعـية الـغربـية والـسهـبية الزراعـية الـغربـية والـسهـبية بـالقـيام بـدراسات وأشـغال
الــبــحث حــول تــنــوع األنــظــمــة الــزراعــيــة ومــعــرفــة أ¬ــاط
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اإلنتاج اHـعمول بـها في منطـقة الغـرب ومنطقـة السهوب
وتطويـر أنظـمة تـربيـة األغنـام واHاعـز واإلبلs وكذا حول
آثـار هـذه األنــظـمـة في الـتــربـيـة عـلى الــبـيـئـة والــتـسـيـيـر

sندمج والدائم ألراضي الرعي السهبيةHا
9 - يــكــلّف قـــســم الـبــــحث فـي تــسـيــــيــر األنـظــمـــةقـــســم الـبــــحث فـي تــسـيــــيــر األنـظــمـــة
الــزراعــيـة اجلــبــلــيـة الــزراعــيـة اجلــبــلــيـة بــالــقــيــام بـدراســات وأشــغــال الــبـحث
حـول أنــظـمـة اإلنـتــاج وتـنـوع األنـظــمـة الـزراعـيــة اجلـبـلـيـة
sوزراعـــة أشـــجـــار الـــفــــواكه وزراعـــة الـــزيــــتـــون اجلـــبـــلـــيـــة
وإجـــراء الـــتـــجـــارب عــــلى األنـــواع واألصـــنــــاف الـــنـــبـــاتـــيـــة

sوسالالت وأصول احليوانات الواجب ترقيتها
10 - يـكلّف  قـسم الـبـحث في الـزراعـة الـصـحـراوية قـسم الـبـحث في الـزراعـة الـصـحـراوية

بـالـقـيــام بـدراسـات وأشـغـال الـبـحث حــول تـقـيـيم الـتـنـوع
اجلـــيــني ألشـــجـــار الــنـــخـــيل وتـــرقــيـــة حـــيــازات األصـــنــاف
والــــتــــوسع فـي اHـــســــارات الــــتــــقــــنـــيــــة لــــزراعــــة الــــنـــخــــيل
وزراعـــات اخلــــضـــروات واألشــــجـــار اHــــثـــمــــرةs وكـــذا حـــول

sتسيير مياه السقي وطرق مكافحة ترمل الواحات
11 - يـــكــلّف  قـــسم الـــبـــحث فـي حـــمـــايـــة الـــنـــبـــاتــاتقـــسم الـــبـــحث فـي حـــمـــايـــة الـــنـــبـــاتــات

بـالـقـيـام بـدراسـات وأشـغـال الـبـحث حـول مـعـرفـة الـبـيـئـة
احلـيويـة وحركـيـة مجـموعـات الـكائـنات احلـيـوية اHـعتـدية
وحول حتـديد الـعـوامل اHرضـية واHـتعـايـشة مع الـنبـاتات
ذات األهــمـيــة الـفالحــيـة والــزراعـة الــغـذائــيـة وكــذا حتـديـد
إسـتـراتـيـجـيـات مكـافـحـــة الـكـائـنـات احلـيــويـــة اHـعـتـديــة

sعلى النـباتـات
12 - يـكـلّف  قـسم الــبـحث في االقـتـصـــاد الـــزراعيقـسم الــبـحث في االقـتـصـــاد الـــزراعي

الــغــذائي والــريــفي الــغــذائي والــريــفي بــالــقــيــام بــدراســات وأشــغــال الــبــحث
حول الـعـقار الـفالحي وتـطويـر فـروع الزراعـات الـغذائـية
و¬ـــطــيـــة اHــســـتــثــمـــراتs واHــســـاعــدة عـــلى اتــخـــاذ الــقــرار

وتطوير قاعدة اHعلومات حول األقاليم الريفية.

اHاداHادّة ة 10 : : تتكون الورشاتs وعددها ثالث s(3) من :
sوارد اجلينيةHورشة بنك ا -

sورشة حتليل التربة -
sورشة رصد فروع الزراعات الغذائية -

اHـاداHـادّة ة 11 :  : تـسـيّـر احملـطـة الـتـجـريـبـيـة اHـنـشـأة طـبـقـا
ألحــكــــام اHـادّة 34 (الــفــقـــرة 3) من اHــرســــوم الــتّــنــفـــيـذيّ
رقــم 11-396 اHـــــــــــؤرّخ فــي 28 ذي احلـــــــــــجّــــــــــــــة عــــــــــــام 1432
اHوافــق 24 نوفـمبر سنة 2011 واHـذكور أعالهs من طرف

مدير وتتشكّـل من مصلحتY (2) إلى ثالث (3) مصالح.

اHـاداHـادّة ة 12 :  : توضـع اHـصلـحـة اHـشـتـركـة اHـنـشـأة طـبـقـا
ألحــكـــام اHـادّة 36  مـن اHـرســــوم الـتّــنـفـــيـذيّ رقـم 396-11
اHـؤرّخ فـي 28 ذي احلـجّـــة عـام 1432 اHـوافــق 24 نوفـمـبر

ســـــنــــة 2011 واHـــــذكـــــور أعـالهs حتت مـــــســــــؤولـــــيـــــة رئـــــيس
مصلحةs وتتشكّـل من فروع.

اHـاداHـادّة ة 13 : : يـنـشـر هـذا الـقـرار في اجلـريـدة الـرّسـمـيّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـرّر بـاجلـزائـر في 28 ربـيع األول عـام 1437 اHـوافق
7 فبراير سنـة 2016.

وزير اHاليةوزير اHالية

عبد الرحمان بن خلفةعبد الرحمان بن خلفة

وزير الفالحة والتنميةوزير الفالحة والتنمية
الريفيةالريفية

والصيد البحريوالصيد البحري
سيد أحمد فروخيسيد أحمد فروخي

عن الوزير األولعن الوزير األول
وبتفويض منهوبتفويض منه

اHدير العام للوظيفة العموميةاHدير العام للوظيفة العمومية
واإلصالح اإلداريواإلصالح اإلداري
بلقـاسم بوشمالبلقـاسم بوشمال

وزير التعليم العاليوزير التعليم العالي
والبحث العلميوالبحث العلمي

طاهر حجارطاهر حجار

ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

قــــــرار  مــــــؤرخ في قــــــرار  مــــــؤرخ في 3  ربــــــيـع األول عـــــام   ربــــــيـع األول عـــــام 1437 اHـــــوافـق  اHـــــوافـق 13
يـنـايـر سـنــة يـنـايـر سـنــة s 2016 يـحـد s يـحـدّد شـروط وكـيـفـيـات إعـدادد شـروط وكـيـفـيـات إعـداد

برنامج استغالل اHرجان.برنامج استغالل اHرجان.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إنّ وزيــر الــفالحـــة والـتــنـمـــيـة الـــريـفـــيــة والـصـيـد
sالبحـري

- �ــقــتــضى األمــر رقــم 73-12 اHــؤرّخ فـي 29 صــفــر
عـام 1393 اHـوافق 3 أبــريل سـنـة 1973 واHـتــضــمّن إحـداث

sتمّمHعدّل واHا sصلحة الوطنية حلراسة الشواطىءHا

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

sعدّلHا sأعضـاء احلكـومـة Yتضمّن تعيHوا

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 14-373 اHؤرّخ
في أوّل ربــــــيع األوّل عـــــام 1436 اHــــوافــق 23 ديــــســــمــــبـــــر
سـنـة 2014 واHتضـمّن إنشـاء الـوكالــة الوطنـية لـلتنـمـية
اHـــســــتـــدامــــــة لـــلــــصـــيــــد الـــبــــحـــــري وتـــــربـــــيــــة اHـــائــــيـــات

sوتنظيمهـا وسيرهـا

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 15-231 اHؤرّخ
في 11 ذي الـقــعـدة عــام 1436 اHـوافق 26 غــشت سـنـة 2015

sرجانHالذي يحدّد شروط وكيفيات �ارسة صيد ا
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وزارة الفالحة والتنمية الريفيةوزارة الفالحة والتنمية الريفية
والصيد البحريوالصيد البحري

قـــــرار وزاري مـــــشـــــتـــــرك مـــــؤرخ في قـــــرار وزاري مـــــشـــــتـــــرك مـــــؤرخ في 22 صــــفـــــر عــــام  صــــفـــــر عــــام 1438
اHــوافق اHــوافق 22 نـــوفــمـــبـــر ســـنــة  نـــوفــمـــبـــر ســـنــة q2016 يــحـــدد تـــصــنـــيفq يــحـــدد تـــصــنـــيف
اHـــعــــهــــد الــــوطـــنـي اجلــــزائـــري لـألبـــحــــاث الــــزراعــــيـــةاHـــعــــهــــد الــــوطـــنـي اجلــــزائـــري لـألبـــحــــاث الــــزراعــــيـــة

وشروط االلتحاق باHناصب العليا التابعة له.وشروط االلتحاق باHناصب العليا التابعة له.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

qإنّ الوزير األول

qاليةHووزير ا

ووزيــــر الـــفـالحـــة والــــتــــنـــمــــيـــة الــــريــــفـــيــــة والـــصــــيـــد
 qالبحري

qووزير التعليم العالي والبحث العلمي

- �ـقــتــضى اHــرســوم الــرئــاسي رقم 07-307 اHـؤرخ
في 17 رمـضـان عام 1428 اHـوافق 29 سـبـتمـبـر سـنة 2007
الـذي يــحـدد كـيــفـيـات مــنح الـزيــادة االسـتـداللــيـة لــشـاغـلي
qؤسـســات واإلدارات الـعمـوميةHنـاصــب العـليـــا فــي اHا

qادة 13 منهHال سيما ا

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

qعدّلHا qأعضاء احلكومة Xتضمن تعيHوا

- و�قـتـضى اHرسـوم التـنفـيذي رقم 95-54  اHؤرخ
في 15 رمــضــان عـام 1415 اHـوافق 15 فــبـرايــر ســنـة 1995

qاليةHالذي يحدد صالحيات وزير ا

- و�ــــقــــتــــضى اHـــــرســــوم الــــتــــنــــفــــيــــذي رقم  419-04
اHــؤرخ في 8 ذي الــقـــعــدة عــام 1425 اHــوافق 20 ديــســـمــبــر
سـنـة 2004 واHــتـضــمن حتــويل اHــعــهـد الــوطــني اجلــزائـري
لألبـــحــاث الـــزراعــيـــة إلى مـــؤســـســة عـــمــومـــيـــة ذات طــابع

qعلمي وتكنولوجي

- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 08-04 اHـؤرخ
في 11 مــــحــــرم عـــام 1429 اHــــوافق 19 يــــنــــايــــر ســــنـــة 2008
XـنتـمHا XـوظفـHتـضـمن القـانون األسـاسي اخلـاص باHوا
qـؤسـسـات واإلدارات الـعـمـومـيـةHـشـتـركـة في اHلألسالك ا

 qتممHعدّل واHا

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 08-130 اHؤرخ
في 27 ربـيع الـثـانـي عام 1429 اHـوافق 3 مـايـو سـنـة 2008

qتضمن القانون األساسي اخلاص باألستاذ الباحثHوا

- و�ــقـــتـــضــى اHـــرســـــوم الــتـــنـــفــيـــــذي رقم 131-08
اHـــــؤرخ في 27 ربـــيع الــــثـــاني عـــام 1429 اHــــوافق 3 مـــايـــو
سـنة 2008 واHتـضمن الـقانـون األساسي اخلـاص بالـباحث

qالدائم

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 08-286 اHؤرخ
في 17 رمـضـان عام 1429 اHـوافق 17 سـبـتمـبـر سـنة 2008
XـنتـمHا XـوظفـHتـضـمن القـانون األسـاسي اخلـاص باHوا

qكلفة بالفالحةHلألسالك اخلاصة باإلدارة ا

- و�قتضى اHرسوم التنفيذي رقم 11-396  اHؤرخ
في 28 ذي احلـجة عام 1432 اHوافق 24 نوفـمبـر سنة 2011
الــذي يـــحــدد الـــقــانـــون األســاسي الـــنــمـــوذجي لـــلــمـــؤســســة

qالعمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 11-443 اHؤرخ
في أول صــفــر عـام 1433 اHــوافق 26 ديــســمــبــر ســنــة 2011
XـنتـمHا XـوظفـHتـضـمن القـانون األسـاسي اخلـاص باHوا

qألسالك مستخدمي دعم البحث

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 12-293 اHؤرخ
في 2 رمضان عام 1433 اHوافق 21 يوليو سنة 2012 الذي
يــــحـــــدد مــــهـــــام اHــــصـــــالح اHـــــشــــتــــركـــــة لــــلـــــبــــحـث الــــعـــــلــــمي

qوالتكنولوجي وتنظيمها وسيرها

- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 13-77 اHـؤرخ
في 18 ربـيع األول عام 1434 اHـوافق 30 يـنـايـر سـنة 2013
الــذي يــحــدد صـالحــيــات وزيــر الــتــعــلــيم الــعــالي والــبــحث

qالعلمي

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

qواإلصالح اإلداري

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 16-242 اHؤرخ
فــي 20 ذي احلــــجــــــة عـــــام 1437 اHــــوافــق 22 ســــبــــتـــمــــبـــــر
سنـة 2016 الذي يحدد صالحـيات وزير الفالحة والـتنمية

 qالريفية والصيد البحري 

- و�ــقــتــضــى الــقــــرار الــــوزاري اHــشــتــرك اHـؤرخ
فـــي 28 ربــــــيــع األول عـــــــام 1437 اHـــــوافــق 7 فـــــبــــــرايـــــــر
سنــة 2016 الذي يحدد التـنظيم الداخلي للـمعهد الوطني

qاجلزائري لألبحاث الزراعية

104



19 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 28 6 شعبان عام  شعبان عام  1438 هـ هـ
3 مايو سنة  مايو سنة 2017 م

يقررون ما يأتي :يقررون ما يأتي :

اHـادة األولى :اHـادة األولى : تطـبـيـقـا ألحـكـام اHادة 13 من اHـرسوم
الــرئـــاسي رقم 07-307 اHــؤرخ في 17 رمـــضـــان عــام 1428
اHوافق 29 سبتمبر سنة 2007 واHذكور أعالهq يهدف هذا
الــقــرار إلـى حتــديــد تــصــنــيف اHــعــهــد الــوطــني اجلــزائــري
لألبـحـاث الزراعـيـة  وشـروط االلتـحـاق بـاHـناصب الـعـلـيا

التابعة له.

اHؤسسةاHؤسسة
العموميالعمومية

اHناصباHناصب
العلياالعليا

التصنيفالتصنيف

اHستوىاHستوىالقسمالقسمالصنفالصنف
السلميالسلمي

الزيادةالزيادة
االستدالليةاالستداللية

شروط االلتحاق باHناصبشروط االلتحاق باHناصب
طريقةطريقة
XالتعيXالتعي

مرسوم 1200م1أاHدير

اHعهداHعهد
الوطنيالوطني
اجلزائرياجلزائري
لألبحاثلألبحاث
الزراعيةالزراعية

/

اHـــــــديــــــر
اHـســاعـد

- أســـتـــاذ بـــحـث قـــسم "ب"عـــلـى األقلq مـــرسم720qم '1أ
يـثـبت ثالث (3) سـنـوات من األقـدمــيـة بـصـفـة

موظف.
qمرسم qأستاذ مـحاضر قـسم "ب" على األقل -
يـثـبت ثالث (3) سـنـوات من األقـدمــيـة بـصـفـة

موظف.

قرار من
الوزير

قرار من
الوزير

Xاألم
العام

- مــتـــصــرف رئـــيــسـي لــلـــبــحث عـــلى األقلq أو720م '1أ
رتــبــة مــعــادلــةq يـثــبت خــمس (5) ســنــوات من

اخلدمة الفعلية بهذه الصفة.
- مــتــصــرف الــبـحـث من اHــســتــوى الـثــاني أو
األول أو رتــــبــــة مــــعــــادلـــــةq يــــثــــبت عــــشــــر (10)

سنوات من اخلدمة الفعلية بهذه الصفة.

مدير
قسم

البحث

- أستاذ بحث قسم "ب" على األقلq مرسم.432م-11أ
- أستاذ محاضر قسم "ب"على األقلq مرسم.

قرار من
الوزير

Xيــثــبت سـنــتـ qمــلــحق بـالــبـحـث عـلى األقل -
(2) من اخلدمة الفعلية بهذه الصفة.

(2) Xيثـبت سنت qمهنـدس بحث على األقل -
من اخلدمة الفعلية بهذه الصفة.

- مــهــنـــدس رئــيــسي لـــدعم الــبــحـث أو مــكــلف
رئـيـسي بـاإلعالم الـعـلـمي والـتـكـنـولوجـي على
األقل أو رتــبـة مـعـادلـةq يـثـبت سـنـتـX (2) من

اخلدمة الفعلية بهذه الصفة.
-مـــــهـــــنـــــدس دولــــــة لـــــدعم الـــــبـــــحـث أو مـــــلـــــحق
الــــــهــــــنــــــدســــــة أو مــــــكــــــلـف بــــــاإلعـالم الــــــعــــــلــــــمي
والـتـكــنـولـوجي من اHــسـتـوى الـثـاني أو األول
أو رتبـة مـعـادلـةq يـثبـت سبع (7) سـنوات من

اخلدمة الفعلية بهذه الصفة.

432 م-1 1 أ رئيس
قسم

تقني 

قرار من
الوزير

اHادة اHادة 2 : : يـصنف اHعـهد الـوطني اجلزائـري لألبحاث
الزراعية في الصنف "أ"q القسم 1.

اHادة اHادة 3 : : حتـدد الزيادة االستـداللية لـلمناصب الـعليا
الـــــتــــابـــــعــــــة لـــــلـــــمــــعــــهـــد الــــوطـــنـي اجلـــزائــــري لألبــــحـــاث
الــزراعـيـة وشــــروط االلـتـحـــاق بــهـــذه اHـنــاصــبq طـبـقـــا

للجــدول اآلتي :
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- مـــتـــصــرف رئـــيـــسي لـــلـــبـــحث عـــلى األقلq أو
رتـبــة مــعـادلــةq يــثـبـت سـنــتـX (2) مـن اخلــدمـة

الفعلية بهذه الصفة.
- مــتـــصــرف الــبــحث من اHـــســتــوى الــثــاني أو
األول أو رتبة معادلةq يثبت سبع (7) سنوات

من اخلدمة الفعلية بهذه الصفة.

اHعهداHعهد
الوطنيالوطني
اجلزائرياجلزائري
لألبحاثلألبحاث
الزراعيةالزراعية

(تابع)(تابع)

مدير
محطة
جتريبية

قرار من432م-11أ
الوزير

قرار من
الوزير

رئيس
مصلحة
مشتركة
للبحث

432م-11أ

رئيس
مصلحة
للقسم
التقني

مقرر 259م-2 1أ
من مـــــديــــر

اHعهد

(2) Xيثبت سنت qملحق بالـبحث على األقل -
من اخلدمة الفعلية بهذه الصفة.

(2) Xيـثـبت سـنـت qمـهـنـدس بحث عـلى األقل -
من اخلدمة الفعلية بهذه الصفة.

- مـهنـدس رئيـسي لدعم البـحث على األقلq أو
رتــبــة مــعــادلــةq يــثــبت ســنــتـX (2) مـن اخلــدمـة

الفعلية بهذه الصفة.
-مهندس دولة لدعم البحث أو ملحق الهندسة
أو رتــبـة مـعــادلـةq يــثـبت سـبع (7) سـنـوات من

اخلدمة الفعلية بهذه الصفة.

- مــلــحق بــالـــبــحث عــلى األقـلq مــرسمq  يــثــبت
ثالث (3) سنوات من األقدمية بصفة  موظف.
- مـــهــــنــــدس بـــحـث عـــلـى األقلq مــــرسمq يــــثـــبت
ثالث (3) سنوات من األقدمية بصفة موظف.
- مــهـنــدس رئــيــسي لــدعم الـبــحث أو مــهــنـدس
رئـــــيـــــسـي فـي الـــــزراعــــــة أو مـــــكـــــلـف رئـــــيــــــسي
بـاإلعالم الــعــلــمي والـتــكــنــولـوجي أو مــتــصـرف
رئـــيـــسي لـــلــبـــحث عـــلى األقلq مـــرسم أو رتـــبــة
مـعـادلـة q يـثبت ثالث(3) سـنـوات من األقـدمـية

بصفة موظف.
- مـهـندس دولـة لـدعم الـبحـث أو مهـنـدس دولة
في الـــزراعــــة أو مـــلــــحق الـــهــــنـــدســـة أو مــــكـــلف
بــاإلعالم الـعــلـمـي والـتـكــنـولــوجي من اHــسـتـوى
الــــــثـــــانـي أو األول أو مـــــتـــــصــــــرف الـــــبـــــحـث من
qـــســـتـــوى الـــثـــاني أو األول أو رتـــبـــة مـــعـــادلــةHا
يــثــبت أربع (4) ســنــوات مـن اخلــدمــة الــفــعــلــيـة

بهذه الصفة.

رئيس
مصلحة
إدارية
للمعهد

مقرر 432م-1 1أ
من مـــــديــــر

اHعهد

(2) Xيثبت سنت qملحق بالـبحث على األقل -
من اخلدمة الفعلية بهذه الصفة.

- أســتــاذ مــســاعــدq قــسم "ب"عــلى األقلq يــثــبت
سنتX (2) من اخلدمة الفعلية بهذه الصفة.

(2) Xيـثـبت سـنـت qمـهـنـدس بحث عـلى األقل -
من اخلدمة الفعلية بهذه الصفة.

- مـــهـــنـــدس رئــيـــسـي لــدعـم الــبـــحـث أو مــكـــلف
رئـيـسـي بـاإلعالم الـعــلـمي والــتـكـنــولـوجي عـلى
األقلq أو رتـبــة مـعـادلـةq يـثــبت سـنـتـX (2) من

اخلدمة الفعلية بهذه الصفة.
- مـــــهـــــنـــــدس دولــــــة لـــــدعم الــــــبـــــحث أو مــــــلـــــحق
الـــــــهــــــنـــــــدســـــــة أو مــــــكـــــــلـف بــــــاإلعـالم الـــــــعــــــلـــــــمي
والـتـكــنـولـوجي. مـن اHـسـتــوى الـثـاني أو األول
أو رتــبـة مـعــادلـةq يــثـبت سـبع (7) سـنـوات من

اخلدمة الفعلية بهذه الصفة.

مـسؤول
فرقة
بحث

مقرر 259م-2 1أ
من مـــــديــــر

اHعهد

مــــلـــحق بــــالـــبـــحـث عـــلى األقـلq مـــرسم q يــــثـــبت
ثالث (3) سنوات من األقـدمية بصفة موظف. 
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- مــلــحق بــالـــبــحث عــلى األقـلq مــرسمq  يــثــبت
ثالث (3) سنوات من األقدمية بصفة  موظف.
- مـــهــــنــــدس بـــحـث عـــلـى األقلq مــــرسمq يــــثـــبت
ثالث (3) سنوات من األقدمية بصفة موظف.
- مــهـنــدس رئــيــسي لــدعم الـبــحث أو مــهــنـدس
رئـــــيــــسـي في الـــــزراعـــــة عــــلـى األقلq مـــــرسم أو
رتــــبـــة مــــعــــادلـــةq يــــثــــبت ثالث(3) ســـنـــوات من

األقدمية بصفة موظف.
- مـهـندس دولـة لـدعم الـبحـث أو مهـنـدس دولة
في الــــزراعــــة أو مــــلـــــحق الــــهــــنــــدســــة أو رتــــبــــة
مــعـــادلــةq يـــثــبت أربع (4) ســنـــوات من اخلــدمــة

الفعلية بهذه الصفة. 

- متـصـرف رئيـسي لـلبـحث عـلى األقلq مرسم
أو رتـبـة مــعـادلــةq يـثـبت ثالث (3) سـنـوات من

بصفة موظف.
- مـــتــصـــرف الــبـــحث من اHـــســتــوى الـــثــاني أو
األول أو رتبة مـعادلةq يثبت أربع (4) سنوات

من اخلدمة الفعلية بهذه الصفة.

اHعهداHعهد
الوطنيالوطني
اجلزائرياجلزائري
لألبحاثلألبحاث
الزراعيةالزراعية
(تابع)(تابع)

259م-12أ

رئيس
فرع

للمصلحة
اHشتركة
للبحث

259م-12أ

مسؤول
ورشة

156م-3 1أ

مقرر 
من مدير
اHعهد

- مــهـنــدس رئــيــسي لــدعم الـبــحث أو مــهــنـدس
رئـــــيـــــسـي فـي الـــــزراعــــــة أو مـــــكـــــلـف رئـــــيــــــسي
qبـــاإلعالم الـــعـــلــمـي والــتـــكـــنـــولــوجي عــلى األقل
مرسم أو رتبة معادلةq يثبت ثالث(3) سنوات

من األقدمية بصفة موظف.
- مـهـندس دولـة لـدعم الـبحـث أو مهـنـدس دولة
في الـــزراعــــة أو مـــلــــحق الـــهــــنـــدســـة أو مــــكـــلف
بــاإلعالم الـعــلـمـي والـتـكــنـولــوجي من اHــسـتـوى
الـثــاني أو األول أو رتـبـة مــعـادلــةq يـثـبت أربع

(4) سنوات من اخلدمة الفعلية بهذه الصفة.

رئيس
مكتب
األمن

الداخلي

259م-2 1أ

مقرر 
من مدير
اHعهد

مقرر 
من مدير
اHعهد

رئيس
مصلحة
للمحطة
التجريبية

مقرر 
من مدير
اHعهد

- مــــهــــنــــدس بــــحث عـــــلى األقلq مــــرسـم يــــثــــبت
سنتX (2) من األقدمية بصفة موظف.

- مــهـنــدس رئــيــسي لــدعم الـبــحث أو مــهــنـدس
رئـــــيــــسـي في الـــــزراعـــــة عــــلـى األقلq مـــــرسم أو
رتبـة مـعادلـة q يـثبت سـنـتX (2) من األقـدمـية

بصفة موظف.
- مـهـندس دولـة لـدعم الـبحـث أو مهـنـدس دولة
في الــــزراعــــة أو مــــلـــــحق الــــهــــنــــدســــة أو رتــــبــــة
مــعـــادلــةq يــثــبت ثالث (3) ســنــوات من اخلــدمــة

الفعلية بهذه الصفة.
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اHــادة اHــادة 4 : : يـــبــقـى اHــوظــفـــون الــشـــاغــلـــون لــلــمـــنــاصب
الـعــلـيـا في اHـعـهـد الـوطـنـي اجلـزائـري لألبـحـاث الـزراعـيـة
اHــطــابــقـة لــلــمــنــاصب الـعــلــيــا اHــذكـورة أعـالهq قـبـل تـاريخ
Xصـدور هــذا الـقــرار الـذين ال يـســتـوفــون شـروط الـتــعـيـ
اجلـــديــدةq يـــســـتــفـــيــدون مـن الــزيـــادة االســتـــداللــيـــة احملــدّدة
أعالهq إلـى غــــايـــة إنــــهــــاء مــــهــــامــــهم  في اHــــنــــصب الــــعــــالي

اHشغول.
اHادة اHادة 5 : : يجب أن يـنتـمي اHوظـفون الـذين يشـغلون
مناصب عـليـا إلى رتب تكون مـهامـها موافـقة لـصالحيات

الهياكل اHعنية.
اHـادة اHـادة 6 : : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرســمـيـة

للجمهورية اجلزائرية الد¢قراطية الشعبية.
حـــرر بـــاجلـــزائـــر في 22 صـــفـــر عـــام 1438 اHــوافق 22

نوفمبر سنة 2016.

عن الوزير األول عن الوزير األول 
وبتفويض منهوبتفويض منه

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

وزير اHاليةوزير اHالية

حاجي بابا عميحاجي بابا عمي

وزير الفالحة والتنمية الريفيةوزير الفالحة والتنمية الريفية
والصيد البحريوالصيد البحري
عبد السالم شلغومعبد السالم شلغوم

وزير التعليم  العاليوزير التعليم  العالي
والبحث  العلميوالبحث  العلمي

طاهر حجار طاهر حجار 

ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ
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83    œœœœbbbbFFFF����««««    ØØØØ    WWWWÒÒÒÒ¹¹¹¹ddddzzzz««««eeee−−−−����««««    WWWWÒÒÒÒ¹¹¹¹————uuuuNNNNLLLL−−−−KKKK����    WWWWÒÒÒÒOOOOLLLLÝÝÝÝÒÒÒÒdddd����««««    …………bbbb¹¹¹¹dddd−−−−����««««13 ‡‡‡‡¼¼¼¼    1425    ÂÂÂÂUUUUŽŽŽŽ    …………bbbbFFFFIIII����««««    ËËËË––––    14
ÂÂÂÂ    2004    WWWWMMMMÝÝÝÝ    dddd³³³³LLLL����¹¹¹¹œœœœ    26

lOÐ— 17 wL ŒÒ—RL�« 35≠75 r[— d0_« vC?²ILÐË ≠

1975 W??M?Ý q??¹d?Ð√ 29 o??L«u???????????????L??�« 1385 ÂU????????????????Ž w??½U????????????????¦??�«

¨W³ÝU×LK� wMÞu�« jD�L�« sLC²L�«Ë

29 wL ŒÒ—R????L�« 11≠98 r[— Êu?½U???I�« v?C???²???I????LÐË ≠

1998 W?MÝ X?A??????ž 22 o?L«u?????L�« 1419 ÂU??????Ž w?½U??????¦?�« lO?Ð—

wÝU??L?��« Z0U½d??³�«Ë wN??O?łu?²?�« w½u½U?I�« s?L?C?²??L�«Ë

 «uM?�� w?łu�u?MJ?²�« d?¹uD?²�«Ë wL?KF?�« Y×?????³�« ‰u?????Š

¨tM0 17 …ÒœUL�« ULÒOÝ ô ¨2002≠1998

15 wL ŒÒ—R?L�« 348≠81 r[— ÂuÝd?L�« vC²?ILÐË ≠

1981 W?M?Ý d???????³????????L????????�?¹œ 12 o?L«u???????L?�« 1402 ÂU????????Ž d???????H????????�

¨WOÐUG�« ÀU×Ðú� wMÞu�« bNFL�« ¡UA½≈ sLC²L�«Ë

7 wL ŒÒ—R??L�« 52≠86 r[— Âu???Ýd???L�« vC???²???I???LÐË ≠

1986 W??M??Ý ”—U???????????????????0 18 o??L«u???????????????????L??�« 1406 ÂU??????????????????Ž V??ł—

ŸUD[ ‰U???L??F� wł–u??LM?�« wÝU??Ý_« Êu½U??I�« s?L??C??²??L�«Ë

¨‰ÒbFL�« ¨wMI²�«Ë wLKF�« Y×³�«

136 ≠ 04 r?[— wÝU?zÒd�« Âu?????Ýd?????L?�« vC?????²?????I?????L?ÐË ≠

WM?Ý q¹dÐ√ 19 oL«u????L�« 1425 ÂU????Ž d???H????� 29wL ŒÒ—R????L�«

¨W0uJ×�« fOz— sOOFð sLC²L�«Ë 2004

138 ≠ 04 r?[— wÝU?zÒd�« Âu?????Ýd?????L?�« vC?????²?????I?????L?ÐË ≠

q?¹dÐ√ 26 oL«u?????L�« 1425 ÂU????Ž ‰ÒË_« l?OÐ— 6 wL ŒÒ—R?????L�«

¨ W0uJ×�« ¡UCŽ√ sOOFð sÒLC²L�«Ë 2004 WMÝ

12≠90 r?[— ÒÍc?????O?????HM?Ò²�« Âu??????Ýd?????L�« v?C?????²?????I?????L?ÐË ≠

‰ÒË√  oL«u????L�« 1410 ÂU???Ž W???O½U????¦�« ÈœU???L???ł 4 wL ŒÒ—R????L�«

¨W???Šö???H?�« d¹“Ë  U???O???Šö???� œÒb???×?¹ Íc�« 1990 WMÝ d?¹UM¹

¨rÒL²L�«Ë ‰ÒbFL�«

22≠92 r?[— ÒÍc?????O?????HM?Ò²�« Âu??????Ýd?????L�« v?C?????²?????I?????L?ÐË ≠

WM?Ý d¹U?M¹ 13 o?L«u?????L�« 1412 ÂU?????Ž V?ł— 8 w?L ŒÒ—R?????L�«

 U?ŽU?DI�« sOÐ W??Bd?²??A?0 ÊU??−� ¡U?A½≈ sL??C?²??L�«Ë 1992

t??L?¹u??IðË t???²??−??0d?ÐË wMI???²�«Ë wLKF?�« Y×??³?�« W??O??[d???²�

¨UNLOEMðË U¼dOÝ j³C¹Ë

337≠93 r[— Íc?????O????HM?Ò²�« Âu?????Ýd????L�« v?C????²????I?????LÐË ≠

d????³????L?????�¹œ 27 oL«u?????L�« 1414 ÂU?????Ž Vł— 13 wL ŒÒ—R?????L�«

r[—  Âu?????Ýd????L�« ÂU?JŠ√ b?¹b????Lð s?ÒL????C‡?‡²?‡‡?L�«Ë 1993 W?MÝ

”—U??0 18 oL«u??L�« 1406 ÂU??Ž Vł— 7wL ŒÒ—R??L�« 52≠86

wł–u?????LM?�« wÝU????Ý_«  Êu?½U????I?�UÐ  oÒK?F????²?????L�«Ë 1986 W?MÝ

‰U???L???Ž q?L???A???²� w?MI???²?�«Ë  wLK?F�« Y×???³?�« ŸUD[ ‰U???L????F�

Ídz«e??−�« wMÞu�« b??N?F??L�« wL sOK0U??F�« rŽb�«Ë Y×??³�«

¨wÐUG�« Y×³K� wMÞu�« bNFL�«Ë wŽ«—e�« Y×³K�

243≠99 r[— ÒÍc?????O????HM?Ò²�« Âu?????Ýd????L�« v?C????²????I?????LÐË ≠

WMÝ dÐu?²?B√ 31 oL«u?L�« 1420 ÂU?Ž Vł— 21 wL ŒÒ—R?L�«

W???????L?z«b�« W???????O???????ŽU?D?I�« ÊU???????−?ÒK?�« r?OE?M?ð œÒb???????×¹ Íc?�« 1999

¨U¼dOÝË włu�uMJ²�« d¹uD²�«Ë wLKF�« Y×³K�

q?G?????????A¹ ¨W?????????³?ðd?�« ◊Ëd????????ý d?????????ÒLu?ð Âb?????????Ž W�U?????????Š w?L

V�?Š ¨V�U?ML�« …d?ýU?³??0 v½œ_« W?³ðd�« ËË– Êu?¦??ŠU?³�«

ÆV�M�« fH½

s0 Áƒ«dE½ t?³?�?²M¹ YŠUÐ wL?KF�« fK−?L�« ”√d¹

ÆVðd�« vKŽ√ ÍË– sO¦ŠU³�« sOÐ

W???L?zU???I?�« ¨ —«d???IÐ W????Šö???H?�UÐ nÒK?JL�« d?¹“u�« œÒb????×¹

ÆbNFLK� wLKF�« fK−L�« ¡UCŽ_ WOLÝô«

f?K−?????L?�« W½U??????0√ b?????N??????F?????L�« …—«œ≈ `?�U?????B??????0 vÒ�u?????²?ð

ÆwLKF�«

b???N????F???L?�« w0b???�????²???�????0 Ÿu???L????−???0 ‰Òu????×¹ ∫∫∫∫    8    …………ÒÒÒÒœœœœUUUU????????????????LLLL����««««

W??O?�U??L�« t???²??0–Ë W???O??Ž«—e�« ÀU???×Ðú� Íd?z«e??−�« w?MÞu�«

qzU?Ýu�«Ë  U??0«e?²�ô«Ë ‚u?I?×�«Ë ‰«u?0_« s0 W?½uJ²?L�«

W?O??0u?L??Ž W?�??ÒÝR?0 t??²?H?B?Ð U¼“u?×¹ w?²�« ¨ U?N??Ž«u½√ ÒqJÐ

WO?0uL?Ž W�?ÒÝR0 t?²HBÐ  b?NF?L�« v�≈  ¨Í—«œ≈ lÐUÞ  «–

Æwłu�uMJðË wLKŽ lÐUÞ  «–

Íd?¹b?????Ið œd??????ł œ«b?????Ž≈ q?¹u?????×?????²?�« «c¼ v?K?Ž VÒðd?????²?¹

Æ÷dG�« «cN� sÒOFð WÒ�Uš WM−� tÐ ÂuIð wŽu½Ë wLBË

«c?????N?� W?????H�U??????�?????L�« ÂU?JŠ_« l?O?????L?????ł v?GK?ð ∫∫∫∫    9    …………ÒÒÒÒœœœœUUUU????????????????????LLLL����««««

78≠66  r?[— d?????0_«  ÂU?JŠ√  U??????N?M0 U??????L?????ÒO??????Ý ô ¨Âu??????Ýd?????L?�«

q¹dÐ√ 11 oL«u??L�« 1385 ÂU???Ž W??Ò−???×�« Í– 20 wL ŒÒ—R??L�«

ÆÁöŽ√ —uBcL�«Ë rÒL²L�«Ë ‰ÒbFL�«  ¨1966 WMÝ

…b?¹d???????−�« w?L Âu???????Ýd???????L?�« «c?¼ d???????AM?¹ ∫∫∫∫    10    …………ÒÒÒÒœœœœUUUU????????????????????????????LLLL????����««««

ÆWÒO³FÒA�« WÒOÞ«dIL¹Òb�« WÒ¹dz«e−�« WÒ¹—uNL−K� WÒOLÝÒd�«

o‡L«uL�« 1425 ÂU‡Ž …bFI�« Í– 8 w‡L dz«e−�UÐ —ÒdŠ

Æ2004 WMÝ d³L�¹œ 20

vvvvOOOO××××¹¹¹¹ËËËË√√√√    bbbbLLLLŠŠŠŠ√√√√

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡★ ‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

…………bbbb????????FFFF????????IIII����««««    ÍÍÍÍ–––– 8 wwww‡‡‡‡LLLL    ŒŒŒŒ————RRRR????????0000        420    ≠≠≠≠    04    rrrr[[[[————    ÍÍÍÍcccc????????OOOO????????HHHH????MMMMðððð    ÂÂÂÂuuuu????????ÝÝÝÝdddd????????0000

¨̈̈̈2004    WWWW????MMMM????ÝÝÝÝ    dddd????????????????????????????????????????³³³³????????????????????????????????????????????LLLL????????????????????????????????????????����????¹¹¹¹œœœœ    20    oooo????‡‡‡‡????LLLL««««uuuu????????????????????????????????????????LLLL????����««««    1425    ÂÂÂÂUUUU????‡‡‡‡????ŽŽŽŽ

ÀÀÀÀUUUU????????????????????××××????ÐÐÐÐúúúú����        wwww????‡‡‡‡‡‡‡‡????MMMMÞÞÞÞuuuu????����««««    bbbb‡‡‡‡????‡‡‡‡????‡‡‡‡NNNN????????????????????FFFF????????????????????????LLLL����««««    qqqq????¹¹¹¹uuuu????????????????????××××ðððð    ssss???? Ò ÒÒÒLLLL????????????????????CCCC????????????????????²²²²????¹¹¹¹

wwwwLLLL????KKKKŽŽŽŽ    llll‡‡‡‡‡‡‡‡????ÐÐÐÐUUUUÞÞÞÞ        ««««––––    WWWW????????OOOO????????????0000uuuu????????????LLLL????????ŽŽŽŽ    WWWW????????????����????????ÝÝÝÝRRRR????????????0000    vvvv����≈≈≈≈    WWWW????????????OOOOÐÐÐÐUUUU????????????GGGG����««««

ÆÆÆÆwwwwłłłłuuuu����uuuuMMMM‡‡‡‡JJJJððððËËËË

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

¨W0uJ×�« fOz— ÒÊ≈

W?????????O????????L?M?²?�«Ë W????????Šö?????????H?�« d¹“Ë d?¹d?????????I?ð vK?Ž ¡U?M?Ð ≠

¨WOH¹d�«

4≠ 85 ÊUðÒœU?????L�« U?????L????ÒO????Ýô ¨—u?????²????ÝÒb�« v?KŽ ¡U?MÐË ≠

¨tM0 ©2 …dIH�« ® 125Ë
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83    œœœœbbbbFFFF����««««    ØØØØ    WWWWÒÒÒÒ¹¹¹¹ddddzzzz««««eeee−−−−����««««    WWWWÒÒÒÒ¹¹¹¹————uuuuNNNNLLLL−−−−KKKK����    WWWWÒÒÒÒOOOOLLLLÝÝÝÝÒÒÒÒdddd����««««    …………bbbb¹¹¹¹dddd−−−−����«««« 14
‡‡‡‡¼¼¼¼    1425    ÂÂÂÂUUUUŽŽŽŽ    …………bbbbFFFFIIII����««««    ËËËË––––    14
ÂÂÂÂ    2004    WWWWMMMMÝÝÝÝ    dddd³³³³LLLL����¹¹¹¹œœœœ    26

ÂU????????N???????L?�« v?KŽ …œU?¹“ ¨b????????N???????F????????L?�« nÒK?J?¹ ∫∫∫∫    5    …………ÒÒÒÒœœœœUUUU????????????????????????????LLLL????����««««

r[— ÒÍc?????O?????H?‡M?Ò²�« Âu?‡Ýd?‡L?�« s0  5 …ÒœU‡?L�« w?L …œÒb‡?×?????L�«

16 oL«u?????L�« 1420 ÂU?????Ž ÊU?????³?????F?????ý 8 wL ŒÒ—R?????L�« 256≠99

tO�≈ …bM�L�« pKðË ¨ Áö?Ž√ —uBcL�«Ë 1999 WMÝ d³?LLu½

wL »—U???−ðË ÀU‡?‡‡×ÐQ?Ð ÂU‡‡O???I�U?Ð  ¨tzU??A?½≈ h½ Vłu???LÐ

∫ WOðü«  ôU−L�«

WO?ÐUG�«  UMzUJ�«Ë —U?−ý_« W?ł«dŠË ÃU²?½≈Ë ÒuL½ ≠

Òœ«u????L�«Ë  U????I???²????A????L�« sO????L????¦ðË VA????��« W????O????łu�uM?JðË

s?0 U?????N?????²¹U?????L??????ŠË  UÐU?????G?�« WM?MJ?0Ë W?????OÐU??????G�« W?????O?????Žd?????H?�«

¨oz«d×�«

¨WOÐUG�« W¾O³�« rKŽ ≠

W????????O?ÐU?????????G�« ·U?M?�_« s?O????????�?????????×ðË  U?M?O????????−?�« r?K?Ž ≠

¨UNOKŽ ÿUH×�«Ë WOÐUG�« WOMO−�« œ—«uL�« ‰ULF²Ý«Ë

…œU??????Ž≈  U??????OM?I?ð sO??????�??????×?ðË d??????O??????−??????A?????²?�« …œU??????Ž≈ ≠

¨ ö²A�« ÃU²½≈Ë dO−A²�«

¨WOÐUG�« ÷«d0_« rKŽË  «dA×�« rKŽ ≠

W‡?‡×???LU?‡J0 Z?‡‡‡?¼U‡M?0 j‡‡?³‡{Ë ‰u?‡O???�?�« ·«d‡‡?−½« ≠

W?‡‡?I?????Lb?????²?????L�« …d?‡‡?O‡?‡‡?G?????B�« ÷«u?‡‡?‡‡?Š_« w‡?‡L ·«d?‡‡?‡−?½ô«

¨»—U‡−²�« wL W‡‡KLF²�L�«Ë

d??Ò×?B??²�« W??×??LUJ0Ë ÕU¹d�« s?Ž ZðUM�« ·«d??−½ô« ≠

¨©W×LUJL�« Z¼UM0Ë ‚UOÝË »U³Ý_«®

¨WOÐUG�« W¹uO×�«  UOłu�uMJ²�« ≠

œ—«u????L?�« d????O????O?????�ð Z?¼UM0Ë W?¹d????³?�«  U½«u????O?????×�« ≠

ÆW¹bOB�«

Âu?????Ýd?????L?�« s0 12 …ÒœU?????L�« ÂU?JŠQ?Ð ö????L?????Ž ∫∫∫∫    6    …………ÒÒÒÒœœœœUUUU????????????????????LLLL����««««

1420 ÂU??Ž ÊU???³??F??ý 8 wL ŒÒ—R??L�« 256≠99 r[— ÒÍc??O??H?MÒ²�«

qJA²¹  ¨Áö?Ž√ —uBcL�«Ë 1999 WMÝ d³?LLu½ 16 oL«uL�«

«u????C????Ž ©18® d????A?????Ž W????O½U?????LŁ s?0 b????N????F????L?�« …—«œ≈ fK?−????0

∫ ÒrC¹Ë ¨ «uMÝ ©4® lÐ—√ …ÒbL� ÊuMÒOF¹

¨U�Oz— ¨ UÐUG�UÐ nKJL�« d¹“u�« q¦L0 ≠

Y×?³?K� W?Lz«b�« …d¹b??L�« W?OMÞu�« W??¾?O?N�« q¦??L?0 ≠

¨wLKF�«

 «b?????Šu�  s?¹d¹b?????0 ©4® W?????FÐ—√Ë b?????N?????F?????L?�« d¹b?????0 ≠

¨t� WFÐU²�« Y×³�«

¨bNFLK� wLKF�« fK−L�« fOz— ≠

Êu?¦ŠU?³�« Êu0b?�?²�?L�« UL?N?³�?²M¹ ©2® sOK¦?L0 ≠

¨bNFL�« wL

wL Y?×???³?�« rŽœ u???0b????�???²????�???0 t????³???�????²M?¹ ö???¦????L???0 ≠

¨bNFL�«

244≠99 r[— ÒÍc?????O????HM?Ò²�« Âu?????Ýd????L�« v?C????²????I?????LÐË ≠

WMÝ dÐu?²?B√ 31 oL«u?L�« 1420 ÂU?Ž Vł— 21 wL ŒÒ—R?L�«

t?L??OEMðË Y×??³�« d?³??�?0 ¡U?A?½≈ b?Ž«u?[ œÒb??×¹ Íc�« 1999

¨ÁdOÝË

256≠99 r[— ÒÍc?????O????HM?Ò²�« Âu?????Ýd????L�« v?C????²????I?????LÐË ≠

WMÝ d³LLu½ 16 oL«uL�« 1420 ÂUŽ ÊU³Fý 8 wL ŒÒ—RL�«

W??O??0u??L??F�« W??�??ÒÝR??L�« ¡U??A½≈  U??O??H??O??B œÒb??×¹ Íc�« 1999

¨U¼d??O?ÝË U??N??L?O?EMðË włu�uM?J²�«Ë wLKF?�« lÐUD�«  «–

¨tM0 42 …œUL�« ULOÝô

257≠99 r[— ÒÍc?????O????HM?Ò²�« Âu?????Ýd????L�« v?C????²????I?????LÐË ≠

WMÝ d³LLu½ 16 oL«uL�« 1420 ÂUŽ ÊU³Fý 8 wL ŒÒ—RL�«

Y?×??????³?�«  «b???????ŠË ¡U??????A?½≈  U???????O???????H??????O???????B œÒb???????×¹ Íc?�« 1999

¨U¼dOÝË UNLOEMðË

258≠99 r[— ÒÍc?????O????HM?Ò²�« Âu?????Ýd????L�« v?C????²????I?????LÐË ≠

WMÝ d³LLu½ 16 oL«uL�« 1420 ÂUŽ ÊU³Fý 8 wL ŒÒ—RL�«

W??ÒO�U???L�« W??³??[«d???L�« W??Ý—U??L??0  U???O??H??O??B œÒb???×¹ Íc�« 1999

wLK?F�« lÐUD�«  «– W??O??0u??L??F�« W??�??ÒÝR?L?�« vKŽ W¹b??F??³�«

lÐUD?�«  «– W?O??0u??L?F?�« W?�??ÒÝR??L�«Ë wMN??L�«Ë wLU??I??¦�«Ë

¨Èdš_« Y×³�«  U¾O¼Ë włu�uMJ²�«Ë wLKF�«

W??M???−??K??� o??ÐU???D??L??�« Í√d??�« v???K??Ž Ÿö??Þô« b???????????????????????F??ÐË ≠

d?¹u??D?²?�«Ë w??L?K?F??�« Y?×?????????????³??K?� W??????????????L?z«b?�« W??????????????O?????????????ŽU?D??I?�«

¨WOH¹d�« WOLM²�«Ë WŠöH�« …—«“u� włu�uMJ²�«

∫∫∫∫    wwwwððððQQQQ¹¹¹¹    UUUU0000    rrrrÝÝÝÝdddd¹¹¹¹

s?0 42 …ÒœU????????????L?�«  ÂU?J?ŠQ?Ð ö????????????L????????????Ž    ∫∫∫∫    vvvv????����ËËËË____««««    …………ÒÒÒÒœœœœUUUU????????????????????????????????????????????LLLL????����««««

ÊU??³?F??ý 8 wL ŒÒ—R??L�« 256≠99 r[— Íc??O??HMÒ²�« Âu??Ýd??L�«

—u????Bc?????L�«Ë 1999 WM?Ý d????³????L????Lu½ 16 oL«u?????L�« 1420 ÂU????Ž

b?????????N????????F?????????L?�« q¹u?????????×?ð v?�≈ Âu?‡Ýd?‡?L?�« «c?‡?¼ ·b?‡N?¹ ¨Áö?‡?Ž√

Âu??Ýd???L�« Vłu???LÐ Àb??×???L�« W??O?ÐU??G�« ÀU???×Ðú� w?MÞu�«

12 oL«u??L�« 1402 ÂU??Ž d??H??� 15 wL ŒÒ—R??L�« 348≠81 r[—

wL v?Žb¹ Íc?Ò�« ¨Áö????Ž√ —u?????Bc?????L�«Ë 1981 WM?Ý d????³?????L?????�¹œ

lÐUÞ  «– W?O??0u?L?Ž W?�?ÝR??0 v�≈  ¢b?N?F?L?�«¢ hM�« VK�

Æwłu�uMJðË wLKŽ

lÐU?Þ  «– W???O???0u???L???Ž W????�???ÒÝR???0 b???N???F????L�« ∫∫∫∫    2    …………ÒÒÒÒœœœœUUUU????????????????LLLL����««««

l?C?????�¹Ë w?ŽUD?I�« l?ÐUD?�« w�?????²?J¹ ¨w?łu�u?MJ?ðË wL?KŽ

8 wL ŒÒ—R????L�« 256≠99 r[— Íc????O???HM?Ò²�« Âu????Ýd???L�« ÂU?JŠ_

1999 W?MÝ d??????³??????L?????Lu?½ 16 o?L«u?????L�« 1420 ÂU??????Ž ÊU??????³?????F??????ý

ÆÂuÝdL�« «c¼ ÂUJŠ_Ë  ¨ÁöŽ√ —uBcL�«Ë

d?¹“u�« W?¹U??????�Ë X?×ð b???????N??????F??????L?�« l{u?¹ ∫∫∫∫    3    …………ÒÒÒÒœœœœUUUU????????????????????LLLL????����««««

Æ UÐUG�UÐ nÒKJL�«

Ædz«e−�« WM¹bLÐ bNFL�« ÒdI0 ÊuJ¹ ∫∫∫∫    4    …………ÒÒÒÒœœœœUUUULLLL����««««

wMÞu�« »«d??²�« s0 d??š¬ ÊUJ0 ÒÍ√ v�≈ tKI?½ sJL¹Ë

d?¹“u�« s?0 d¹d?????I?ð vK?Ž ¡UM?Ð c?????�?????Ò²¹ Âu?????Ýd?????0 V?łu?????LÐ

Æ UÐUG�UÐ nÒKJL�«
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83    œœœœbbbbFFFF����««««    ØØØØ    WWWWÒÒÒÒ¹¹¹¹ddddzzzz««««eeee−−−−����««««    WWWWÒÒÒÒ¹¹¹¹————uuuuNNNNLLLL−−−−KKKK����    WWWWÒÒÒÒOOOOLLLLÝÝÝÝÒÒÒÒdddd����««««    …………bbbb¹¹¹¹dddd−−−−����««««15 ‡‡‡‡¼¼¼¼    1425    ÂÂÂÂUUUUŽŽŽŽ    …………bbbbFFFFIIII����««««    ËËËË––––    14
ÂÂÂÂ    2004    WWWWMMMMÝÝÝÝ    dddd³³³³LLLL����¹¹¹¹œœœœ    26

b???N????F???L?�« w0b???�????²???�????0 Ÿu???L????−???0 ‰u????×¹ ∫∫∫∫    8    …………ÒÒÒÒœœœœUUUU????????????????LLLL����««««

s0 W½uJ?²?L�« W??O�U??L�« t??²?0–Ë W??OÐU?G?�« ÀU?×Ðú?� wMÞu�«

¨ UN?Ž«u½√ ÒqJÐ qzU?Ýu�«Ë   U0«e?²�ô«Ë ‚uI×?�«Ë ‰«u0_«

Í—«œ≈ lÐUÞ  «– WO?0uLŽ W?�ÒÝR0 t?²HB?Ð U¼“u×¹ w²�«

wLKŽ l?ÐUÞ  «– W?O??0u?L??Ž W?�?ÒÝR??0 t?²??H?BÐ b??N?F??L�« v�≈

Æwłu�uMJðË

wL???BË Íd¹b???I?ð œd???ł œ«b???Ž≈ q¹u???×???²�« vK?Ž Vðd???²¹

Æ÷dG�« «cN� sÒOFð WÒ�Uš WM−� tÐ ÂuIð wŽu½Ë

W?‡?H?�U?‡?�?‡??L?�« ÂU?‡?J?‡?Š_« l?‡?O?‡?‡?L?‡??ł v?‡?G?‡?K?‡?ð ∫∫∫∫    9    …………ÒÒÒÒœœœœUUUU????‡‡‡‡LLLL????����««««

r[— Âu‡‡?Ýd?L�« ÂU‡?‡‡JŠ√ U??NM0 U‡‡L??ÒO?Ý ô ¨ Âu??Ýd?L�« «c?‡N‡�

12 o?L«u?????L�« 1402 ÂU??????Ž d??????H??????� 15 w?L ŒÒ—R‡?‡?‡L?�« 348≠81

ÆÁöŽ√ —uBcL�«Ë 1981 WMÝ d³L�¹œ

…b?¹d???????−�« w?L Âu???????Ýd???????L?�« «c?¼ d???????AM?¹ ∫∫∫∫    10    …………ÒÒÒÒœœœœUUUU????????????????????????????LLLL????����««««

ÆWO³FÒA�« WÒOÞ«dIL¹Òb�« WÒ¹dz«e−�« WÒ¹—uNL−K� WÒOLÝÒd�«

o‡L«uL�« 1425 ÂU‡Ž …bFI�« Í– 8 w‡L dz«e−�UÐ —ÒdŠ

Æ2004 WMÝ d³L�¹œ 20

vvvvOOOO××××¹¹¹¹ËËËË√√√√    bbbbLLLLŠŠŠŠ√√√√

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡★ ‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

…………bbbb????????FFFF????????IIII����««««    ÍÍÍÍ–––– 8 wwww‡‡‡‡LLLL    ŒŒŒŒ————RRRR????????0000        421    ≠≠≠≠    04    rrrr[[[[————    ÍÍÍÍcccc????????OOOO????????HHHH????MMMMðððð    ÂÂÂÂuuuu????????ÝÝÝÝdddd????????0000

œœœœÒÒÒÒbbbb‡‡‡‡××××¹¹¹¹        ¨̈̈̈2004    WWWWMMMMÝÝÝÝ    dddd????????³³³³????LLLL????????����¹¹¹¹œœœœ    20    oooo‡‡‡‡LLLL««««uuuu????????LLLL����««««    1425    ÂÂÂÂUUUU‡‡‡‡ŽŽŽŽ

WWWW????????HHHHKKKKJJJJLLLL����««««        ««««————««««œœœœûûûû����    WWWW????????IIII????????³³³³????����????????LLLL����««««    …………————UUUU‡‡‡‡AAAA????????²²²²????????ÝÝÝÝôôôô««««        UUUU????OOOO‡‡‡‡????‡‡‡‡HHHH????OOOO????????BBBB

¡¡¡¡UUUUMMMM³³³³����««««    WWWW????????BBBB????šššš————    `̀̀̀????MMMM0000    ‰‰‰‰UUUU????−−−−????????0000    wwwwLLLL    WWWW????LLLLUUUU????????IIII????¦¦¦¦����««««ËËËË    WWWW????????ŠŠŠŠUUUU????OOOO????????��������UUUUÐÐÐÐ

ÆÆÆÆWWWWOOOOŠŠŠŠUUUUOOOO��������««««    llll[[[[««««uuuuLLLL����««««ËËËË    llllÒÒÒÒÝÝÝÝuuuu²²²²����««««    ooooÞÞÞÞUUUUMMMM0000    qqqqšššš««««œœœœ

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

¨W0uJ×‡�« f‡Oz— Ê≈

¨W�Ëb�« d?¹“Ë sOÐ „d??²??A??L?�« d¹d??I??²�« vK?Ž ¡UMÐ ≠

sJ?��« d?¹“ËË W?????OK?×????L?�«  U????ŽU?????L?????−�«Ë W?????O?Kš«b?�« d¹“Ë

¨WLUI¦�« …d¹“ËË WŠUO��« d¹“Ë Ë dOLF²�«Ë

4≠85 ÊUðœU?????L�« U?????L????O????Ýô ¨—u?????²????Ýb�« v?KŽ ¡U?MÐ Ë ≠

¨tM0 ©2 …dIH�«® 125Ë

16 wL ŒÒ—R??L�« 03≠03 r[— Êu?½U??I�« v?C??²???I???LÐ Ë ≠

2003 W?MÝ d?¹«d?????³?????L 17 o?L«u?????L�« 1423 ÂU?????Ž W?????−?????×?�« Í–

¨WOŠUO��« l[«uL�«Ë lÝu²�« oÞUMLÐ oÒKF²L�«Ë

12 wL ŒÒ—R????L�« 08≠90 r[— Êu?½U???I�« v?C???²???I????LÐË ≠

oKF?²L�«Ë 1990 WMÝ q¹dÐ√ 7 oL«u?L�« 1410 ÂUŽ ÊU?C0—

¨W¹bK³�UÐ

12 wL ŒÒ—R????L�« 09≠90 r[— Êu?½U???I�« v?C???²???I????LÐË ≠

oKF?²L�«Ë 1990 WMÝ q¹dÐ√ 7 oL«u?L�« 1410 ÂUŽ ÊU?C0—

¨W¹ôu�UÐ

¨WÒO�UL�UÐ  nÒKJL�« d¹“u�« q¦L0 ≠

¨WOzUL�« œ—«uL�UÐ nÒKJL�« d¹“u�« q¦L0 ≠

W???O?½«d???L???F?�« W???¾????O???N???²?�UÐ  nÒK?JL�« d?¹“u�« q¦????L???0 ≠

¨W¾O³�«Ë

¨WŠöHK� WOMÞu�« WLdG�« sŽ «bŠ«Ë  ö¦L0 ≠

¨ UÐUGK� W0UF�« W¹d¹bL�« sŽ «bŠ«Ë ö¦L0 ≠

 «– ◊U??AM�«  U??ŽU?D[ Êö??¦??Lð ©2® sO??²???O??B??�??ý ≠

WDK�?�« U?L??NMÒO?Fð ¨b??N?F??L�« wL Y×??³�«  ôU?−??LÐ W?[ö??F�«

ÆULNð¡UHJ� Î«dE½ WO�u�«

W???L?zU???I?�«  ¨—«d???I?Ð  UÐU???G?�UÐ nÒK?JL�« d?¹“u�« œÒb????×¹

ÆbNFL�« …—«œ≈  fK−0 ¡UCŽ_ WOLÝô«

¨…—«œù« fK−???0 ¡U??C???Ž√ b??Š√ …b??N???Ž n[uð W�U???Š wL

V�????Š …b???N????F�« s0 W????O???I???³????²???L?�« …Òb???LK?� t???Lö????�???²???Ý«  r?²¹

ÆUN�H½ ‰UJý_«

Æ…—«œù« fK−0 W½U0√ bNFL�« …—«œ≈ `�UB0 vÒ�u²ð

Âu?????Ýd?????L?�« s0 20 …ÒœU?????L�« ÂU?JŠQ?Ð ö????L?????Ž ∫∫∫∫    7    …………ÒÒÒÒœœœœUUUU????????????????????LLLL����««««

1420 ÂU??Ž ÊU???³??F??ý 8 wL ŒÒ—R??L�« 256≠99 r[— Íc??O??H?MÒ²�«

qJA?²¹ ¨Áö?Ž√ —u?Bc?L�«Ë 1999 WMÝ d?³L?Lu½ 16 oL«u?L�«

r²¹ «u?C?Ž ©16® d?A?Ž  W?²?Ý s0 b?NF?LK� w?LKF�« fK−?L�«

 ∫ wðüUB r¼—UO²š«

rN³?�²M¹ b?NF?L�« w¦ŠUÐ s0 sO?¦ŠUÐ ©8® WO?½ULŁ ≠1

∫ s0 rN²O³�Už qÒJA²ðË ¨r¼ƒ«dE½

s?O??????HÒK?JL?�«Ë Y?×??????³�« …c?ðU??????Ý√Ë Y?×??????³�« Íd?¹b??????0 ≠

ÆY×³�UÐ sOI×K0Ë Y×³�UÐ

W‡‡‡³ð— rN� bN?FL�« Ã—Uš s0 sO?OLKŽ ©4® WFÐ—√ ≠ 2

ÊË—U?²??�¹ U?N?�  W�œU?F??0 W?³ð— Ë√ Òq‡‡?[_« vKŽ  Y×Ð –U??²?Ý√

 U??¾??O¼ w?L sOK0U??F?�« sO??¦??ŠU??³�« s?OÐ s0 W¹u?�Ë√ W??H??BÐ

 UÞU??AM?Ð  WKB??²??L�« ’U??B??²??šô«  ôU???−??0  «– Y×??³�«

ÆbNFL�«

d???O???žË sOK?0U???Ž sO¹dz«e???ł s?O???O??L?KŽ ©4® W??FÐ—√  ≠3

Æ dz«e−�« wL sOLOI0

q?G?????????A¹ ¨W?????????³?ðd?�« ◊Ëd????????ý d?????????ÒLu?ð Âb?????????Ž W�U?????????Š w?L

V�?Š ¨ V�UML�« …d?ýU³?0 v½œ_« W?³ðd�« ËË– Êu?¦ŠU?³�«

ÆV�M�« fH½

s0 Áƒ«dE½  t³�?²M¹ YŠUÐ wLKF�« fK−L�« ”√d¹

ÆVðd�« vKŽ√ ÍË– sO¦ŠU³�« sOÐ

W??O??L??Ýô« W??LzU??I?�« ¨—«d??IÐ ¨ W??O??�u�« WDK?��« œÒb??×ð

Æ «uMÝ ©4® lÐ—√ …bL�  bNFLK� wLKF�« fK−L�« ¡UCŽ_

f?K−?????L?�« W½U??????0√ b?????N??????F?????L�« …—«œ≈ `?�U?????B??????0 v�u?????²?ð

ÆwLKF�«
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18 شعبان عام  شعبان عام  1437 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 831
25 مايو سنة  مايو سنة 2016 م

مـرسـوم تـنـفـيـذي رقـم مـرسـوم تـنـفـيـذي رقـم 16-151 مـؤرخ في  مـؤرخ في 16 شـعــبـان عـام شـعــبـان عـام
1437 اHـوافــق  اHـوافــق 23 مـايـو سـنـة  مـايـو سـنـة r2016 يـتـضـمن حتـويلr يـتـضـمن حتـويل

اHـعهد الـوطـنـي للبـحـث في التربيـة إلـى مـؤسـسةاHـعهد الـوطـنـي للبـحـث في التربيـة إلـى مـؤسـسة
عمـومية ذات طـابـع علمي وتكنولوجــي.عمـومية ذات طـابـع علمي وتكنولوجــي.

ــــــــــــــــــــ
rإنّ الوزير األول

- بـناء عـلى التـقريـر اHشـترك بـY  وزيرة الـتربـية
rالوطنية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي

-  وبـــنـــاء عـــلى الـــدســـتـــورr ال ســـيـــمـــا اHـــادتــان 4-99
rو143  (الفقرة 2) منه

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 08-04 اHــــؤرخ في 15
مـحـرّم عام 1429 اHـوافق 23 يـنـايـر سـنـة 2008 واHـتـضمن

rالقانون التوجيهي للتربية الوطنية

- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 15 - 21 اHــؤرخ في 18
ربـــيع األول عـــام 1437 اHــــوافق 30 ديـــســــمـــبــــر ســـنـــة 2015
واHــتـــضــمن الــقـــانــون الــتــوجــيـــهي حــول الــبــحـث الــعــلــمي
rواد 34 و35 و57 منهHال سيما ا rوالتطوير التكنولوجي

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

rعدلHا rأعضاء احلكومة Yتضمن تعيHوا

- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 91 - 455
اHـــــــــؤرخ في 16 جـــــــــمـــــــــادى األولـى عــــــــام 1412 اHـــــــــوافق 23

rتعلق بجرد األمالك الوطنيةHنوفمبر سنة 1991 وا

- و�قتـضى اHرسوم التـنفيذي رقم 96 - 72 اHؤرخ
في 7 رمــــضــــان عـــام 1416 اHــــوافق 27 يــــنــــايـــر ســــنـــة 1996
واHــــتــــضــــمــن تــــعـــــديل الــــقــــــانــــون األســــاســـي لــــلــــمــــعــــهـــــد
الــتــربـــوي الــوطــنــي وتــغـيــيــر تـســمــيـته فــيــصـبـح اHـعــهـد

rتمّمHا rالوطني للبحث فــي التربية

- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 99 - 257
اHـؤرخ في 8 شـعــبـان عـام 1420 اHـوافق 16 نـوفـمـبـر سـنـة
1999 الـــــذي يـــــحـــــدد كــــيـــــفـــــيــــات إنـــــشـــــاء وحـــــدات الــــبـــــحث

rوتنظيمها وسيرها

- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 11 - 396
اHــؤرخ في 28 ذي احلـــجـــة عــام 1432 اHــوافق 24 نـــوفـــمـــبــر
ســـنــة 2011 الـــذي يـــحـــدد الـــقـــانـــون األســـاسي الـــنـــمـــوذجي
rللمؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي

- وبعد االطالع على الرأي اHـطابق للجنـة القطاعية
الدائـمة لـلبـحث العـلمي والـتطـوير الـتكـنولـوجي لوزارة

rالتربية الوطنية

يرسم  ما يأتي :يرسم  ما يأتي : 
اHــــاداHــــادّة األولى : ة األولى :  يـــهـــــدف هـــــذا اHـــرســـوم إلــى حتـــويل
اHــعـــهـــد الـــوطـــني لـــلــبـــحـث في الـــتــربـــيـــة اHـــنـــشــأ �ـــوجب
اHرسوم التنفيذي رقم 96 - 72 اHؤرّخ في 7 رمضان عام
rـذكور أعالهHتـمّم واHا r1996 وافق 27 ينـاير سـنةH1416 ا

إلى مــؤســـســة عـــمــومــيـــة ذات طــابـع عــلــمـي وتــكــنـــولــوجي
ويدعى في صلب النص "اHعهد".

اHـاداHـادّة ة 2 :  : اHـعـهـد مـؤسـسـة عـمـومـيـة ذات طـابع عـلـمي
وتـكنـولـوجيr يـكـتسي الـطـابع الـقـطاعيr ويـخـضع ألحـكام
اHرسوم الـتنفيذي رقم 11 - 396 اHؤرّخ في 28 ذي احلجة
rـذكـور أعالهHـوافق 24 نـوفـمـبـر سـنـة 2011 واHعـام 1432 ا

وألحكام هذا اHرسوم. 
3 : :  يوضع اHـعـهد حتت وصـايـة الوزيـر اHـكلف اHاداHادّة ة 

بالتربية الوطنية.
اHاداHادّة ة 4 : :  يكون مقر اHعهد في مدينة اجلزائر.

و�ـكن نـقـله إلى أي مـكـان آخـر من الـتـراب الوطـني
�ـــوجب مـــرســـوم يـــتـــخـــذ بــنـــاء عـــلـى تـــقــريـــر مـن الـــوزيــر

اHكلف بالتربية الوطنية.
اHــاداHــادّة ة 5 : :  زيــادة عـــلى اHـــهـــام احملـــددة في اHــادة 7 من
اHرسوم الـتنفيذي رقم 11 - 396 اHؤرّخ في 28 ذي احلجة
rـذكـور أعالهHـوافق 24 نـوفـمـبـر سـنـة 2011 واHعـام 1432 ا
يـكــلف اHـعـهــد بـإجنـاز بــرامج الـبــحث الـعــلـمي والـتــطـويـر

التكنولوجي في مجال التربية.
وبهذه الصفةr يكلف على اخلصوص �ا يأتي :

- إعـداد بــرامج وطـنـيــة لـلـبـحث فـي اجملـال الـتـربـوي
rوالبيداغوجي والتعليمي وإجنازها

- تـــــرقـــــيـــــة الـــــبـــــحـــــوث حـــــول الـــــعالقـــــة بـــــY احملـــــيط
االجـــتـــمـــاعـي - الـــثـــقـــافي واالقـــتـــصـــادي لـــلـــبالد والـــنـــظـــام

rالتربوي
- إجراء التقييم اHـستمر للنظـام التربوي بواسطة

rبحوث مقارنة للنظم التربوية
- الــقــيـام بــبــحـوث وتــرقــيـة اخلــبــرات حـول حــوكــمـة

rالنظام التربوي وتمويله

rتقييم مردود نظام التكوين وحتليله  -

- الـــــقــــيـــــام بــــدراســـــات تــــقـــــيـــــيــــمـــــيــــة عـــــلى اHـــــنــــاهج
rالتعليمية

- اخـــــتـــــيـــــار الـــــوســــــائل الـــــتـــــعـــــلـــــيــــــمـــــيـــــة والـــــدعـــــائم
rتعلقة بالتربيةHالبيداغوجية ا
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- ضمان اليقـظة العلمـية في مجال حتويل وامتالك
rتعلقة بالتربية والتكوينHعارف العلمية اHونشر ا

- تطـوير بـرامج ومشاريـع بالشـراكة مع مـؤسسات
وهــيــئــات وطــنــيـةr وعــلـى اخلــصـوص مـع اخملــابــر ووحـدات
ومـــراكــز الـــبـــحث الـــتي تـــقـــوم بـــبـــرامج بـــحث قـــريـــبــة أو

rمرتبطة �جال اهتمامه
- تــطــويــر مـشــاريـع تـعــاون مع مــؤســســات أجــنــبــيـة

rتتولى مهام ¨اثلة
- تــسـيــيــر الـذاكــرة الــتـربــويـة والــرصــيـد الــوثــائـقي

للمعهد وحفظهما.

اHاداHادّة ة 6 :  : زيادة على األعـضـاء اHنصــوص عليهم فــي
اHـادة 13 من اHـــرســـوم الــتــنــفــيــذي رقــم 11 - 396 اHـؤرخ
فــي 28 ذي احلـــجـــة عــام 1432 اHــوافق 24 نـــوفـــمـــبـــر ســـنـــة
2011 واHـذكـور أعالهr  يـضـم مـجـلس إدارة اHـعـهـد بـعـنـوان

مؤسسات الدولة اHعنية :

rثل وزير الدفاع الوطني¨ -

rكلف بالداخلية واجلماعات احملليةHثل الوزيرا¨ -

- ¨ــثل الـوزيــر اHــكـلف بــالـتــعـلــيم الــعـالي والــبـحث
rالعلمي

rYهنيHكلف بالتكوين والتعليم اHثل الوزير ا¨ -

rكلف بالشؤون الدينية واألوقافHثل الوزير ا¨ -

rكلف باجملاهدينHثل الوزير ا¨ -
rكلف بالثقافةHثل الوزير ا¨ -

rرصد الوطني للتربية والتكوينHثل ا¨ -
rثل اجمللس األعلى للغة العربية¨ -

- ¨ثل احملافظة السامية لألمازيغية.

اHاداHادّة ة 7 :  :  يحول مجمـوع مستخدمي اHـعهد الوطني
لـلـبـحث في الـتـربـيـة وذمـته اHـالـيـة اHـتـكـونـة من األمـوال
واحلـــقـــوق وااللــتـــزامـــات والــوســـائل بـــكل أنـــواعـــهـــاr الــتي
يحـوزها بصـفتـه مؤسسـة عمـوميـة ذات طابع إداريr إلى
اHـــعـــهـــد بــــصـــفـــته مــــؤســـســـة عـــمــــومـــيـــة ذات طـــابـع عـــلـــمي

وتكنولوجي.
يــتــرتب عــلى الــتــحــويل إعــداد جــرد تــقـديــري وكــمي

ونوعي تقوم به جلنة خاصة تعY لهذا الغرض.

rرسومHادّة ة 8 : :  تلغى جمـيع األحكام اخملالفـة لهذا اHاداHا
ال ســيـمــا أحـكــام اHــرسـوم الــتــنـفــيـذي رقم 96 - 72 اHـؤرّخ
r1996 ــوافق 27 يـــنـــايـــر ســـنـــةHفي 7 رمـــضـــان عـــام 1416 ا

اHتمم واHذكور أعاله.

اHاداHادّة ة 9 : :  ينـشر هـذا اHرسـوم في اجلريـدة الرّسـميّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـرّر بــاجلـزائـر في 16 شـعــبـان عـام 1437 اHـوافق 23
مايو سنة 2016.

عبد اHالك ساللعبد اHالك سالل

مراسيم فرديمراسيم فرديّة
مـرســوم رئــاسيمـرســوم رئــاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 4  جــمــادى الـثــانـيــة عـام   جــمــادى الـثــانـيــة عـام 1437
اHـوافق اHـوافق 13 مـارس سـنة  مـارس سـنة r2016 يـتضـمr يـتضـمّن إنـهـاء مـهامن إنـهـاء مـهام
مـــديـــر دراســــات بـــالـــلـــجـــنـــة الـــوزاريـــة اHـــشـــتـــركـــةمـــديـــر دراســــات بـــالـــلـــجـــنـــة الـــوزاريـــة اHـــشـــتـــركـــة
الــعـــقــاريــة بــوزارة الــداخـــلــيــة واجلــمـــاعــات احملــلــيــةالــعـــقــاريــة بــوزارة الــداخـــلــيــة واجلــمـــاعــات احملــلــيــة

والبيئة - سابقا.والبيئة - سابقا.
ــــــــــــــــــــ.

�وجب مـرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمـادى الثانية
عام 1437 اHوافق 13 مارس سنة r2016 تنهى مهام السّيد
رشــيـــد الــعـــمــريr بـــصــفـــته مــديـــرا لــلـــدراســات بـــالــلـــجــنــة
الــــوزاريـــــة اHــــشــــتـــــركــــة الـــــعــــقــــاريـــــة بــــوزارة الــــداخـــــلــــيــــة
واجلـــمـــاعـــات احملـــلـــيـــة والـــبـــيـــئـــة - ســـابـــقـــاr إلحـــالـــته عـــلى

التّقـاعد.

مـرســوم رئــاسيمـرســوم رئــاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 4  جــمــادى الـثــانـيــة عـام   جــمــادى الـثــانـيــة عـام 1437
اHـوافق اHـوافق 13 مـارس سنة  مـارس سنة r2016 يـتضـمr يـتضـمّن إنـهاء مـهامن إنـهاء مـهام
مـكـلمـكـلّف بـالـدراسـات والـتـلـخيـص بـوزارة الـداخـلـيةف بـالـدراسـات والـتـلـخيـص بـوزارة الـداخـلـية

واجلماعات احمللـية.واجلماعات احمللـية.

ــــــــــــــــــــ

�ــــوجــــــــب مــــرســــــــوم رئــــاســــيّ مــــــــؤرّخ فـــــي 4
جــــمـــــــادى الـــثــــانـــيـــــــة عـــــــام 1437 اHــــوافــــق 13 مـــــــارس
rتــنــهـــى مـهـــــام الــسّــيــــد أحــمـــــد كــنـــــوش r2016 ســنـــــة
بصفـتــــه مكـلّفـــــا بالـدراســـات والـتلـخيـــــص بــــوزارة

الداخليـــــة واجلماعـــــات احمللـيـــــة.
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ـرسوم ادة 8 من ا ـادة األولى : تـطبـيـقا ألحـكـام ا " ا
ــؤرخ في 17 رمـــضـــان عــام 1428 الــرئـــاسي رقم 07-308 ا
ــذكـــور أعاله يــحــدد ــوافق 29 ســبـــتــمــبـــر ســنــة 2007 وا ا
تـعداد مـناصب الشـغل وتصـنيـفهـا وكذا مـدة العـقد اخلاص
بــاألعــوان الــعـامــلــ في نــشــاطـات احلــفظ أو الــصــيــانـة أو
اخلــدمــات بـــعــنــوان اجملــلس األعــلى لـــلــغــة الــعــربــيــة طــبــقــا

للجدول اآلتي :

يقـريقـرّرون ما يأتي :رون ما يأتي :

ــــادة األولى : تــــعــــدل أحـــــكـــــام الــــمـــــادة األولـى مـن ــــادة األولى :ا ا
الـــقـــرار الــوزاري الـــمـــشــتـــرك الـــمــؤرخ فـي 11 ربــيـع
ــــذكــــور ــــوافق 8 مــــارس ســــنــــة 2009 وا األول عــــام 1430 ا

أعاله كما يأتي :

مناصب الشغلمناصب الشغل

ستوى األول عامل مهني من ا
ستوى األول عون خدمة من ا

حارس
ستوى األول سائق سيارة من ا
ستوى الثاني عامل مهني من ا
ستوى الثاني عون خدمة من ا
ــــــســـــــتــــــوى ســـــــائق ســـــــيــــــارة مـن ا

الثالث ورئيس حظيرة
ستوى الثالث عامل مهني من ا
ستوى األول عون وقاية من ا
ستوى الثاني عون وقاية من ا

اجملموع العاماجملموع العام

التعداد حسب طبيعة عقد العملالتعداد حسب طبيعة عقد العمل

دة دةعقد غير محدد ا عقد غير محدد ا
(1)

التوقيتالتوقيت
الكاملالكامل

التعدادالتعداد
(2+1)

التصنيفالتصنيف

الرقمالرقمالصنفالصنف
االستداللياالستداللي التوقيتالتوقيت

اجلزئياجلزئي
التوقيتالتوقيت
الكاملالكامل

التوقيتالتوقيت
اجلزئياجلزئي

2

-
11

9

2

5

1

1

8

2

41

-
4

-
-
-
-

-
-
-
-

4

-
-
-
-
-
-

-
-
-
-

-

-
-
-
-
-
-

-
-
-
-

-

2

4

11

9

2

5

1

1

8

2

45

1

2

3

4

5

7

200

219

240

263

288

348

"

دة دةعقد محدد ا عقد محدد ا
(2) ) 

وزارة التربية الوطنيةوزارة التربية الوطنية
قــــــرار وزاري مــــــشـــــتــــــرك مــــــؤرخ في قــــــرار وزاري مــــــشـــــتــــــرك مــــــؤرخ في 30 رجب عــــــام  رجب عــــــام 1438
ـــــوافق 27 أبــــريـل ســــنــــة  أبــــريـل ســــنــــة 2017 يــــحـــــدد الــــتــــنـــــظــــيم يــــحـــــدد الــــتــــنـــــظــــيم ـــــوافق ا ا

الداخلي للمعهد الوطني للبحث في التربية.الداخلي للمعهد الوطني للبحث في التربية.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

إنّ الوزير األول

ووزيرة التربية الوطنية

الية ووزير ا

ووزير التعليم العالي والبحث العلمي

ـادة 2 : : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســمـيّـة ـادة ا ا
قراطيّة الشّعبيّة. للجمهوريّة اجلزائريّة الد

وافق حـرر بــالـجزائـر فـي 10 شـعــبان عـام 1438 ا
7 مايو سنة 2017.

الية اليةوزير ا وزير ا
حاجي بابا عميحاجي بابا عمي

عن الوزير األولعن الوزير األول
وبتفويض منهوبتفويض منه

دير العام للوظيفة العمومية واإلصالح اإلداري دير العام للوظيفة العمومية واإلصالح اإلداريا ا
بلقاسم بوشمالبلقاسم بوشمال

رئيس اجمللس األعلى للغة العربيةرئيس اجمللس األعلى للغة العربية
صالح بلـعيدصالح بلـعيد
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ـادة 3 : : تتـكـون األقـسام الـتـقـنيـة وعـددهـا ثالثة (3) ـادة ا ا
من :

- قــــسم مـــــتــــابــــعــــة الـــــبــــحث والـــــتــــكــــوين عـن طــــريق
البحث

- قـــسم اإلنـــتــــاج الـــعـــلـــمي في الـــتـــربـــيـــة والـــرصـــيـــد
الوثائقي

- قسم تثم نتائج البحث والعالقات اخلارجية.

ـادة 4 : : يـكلّف قـسم مـتـابـعة الـبـحث والـتـكوين عن ـادة ا ا
ا يأتي : طريق البحث 

- ضمان مـتابعـة مشاريع البـحث للمعـهد وتقيـيمها
ــســجّـــلــة في مـــخــطط خــدمـــات الــبــحث وكــذا الــدراســـات ا

ؤسسات والهيئات اخلارجية لفائدة ا

- مـراقــبـة إعــداد أدوات مـتــابـعــة ومـراقــبـة مــشـاريع
البحث ووجاهتها

ـشاريع طـبقـا ألحكام ـساهـمة في مـتابـعة تـقدم ا - ا
ـيــزانـيـات اخملـصـصـة ـبـرمــة في حـدود اآلجـال وا الــعـقـود ا

للمشاريع

ـشاريع كـلفـ با - التـكفل بـاحتـياجـات البـاحثـ ا
والسهر على تلبيتها بواسطة هياكل الدعم

- إعــــداد دلـــــيل الـــــبـــــاحـــــثــــ ومـــــؤســـــســـــات الــــبـــــحث
وحتيينه

- مــــســــاعــــدة اجملـــــلس الــــعـــــلــــمي فـي تــــقــــيــــيـم مــــراحل
ــشــاريع ومـعــاجلــة الــفـوارق واإلجــراءات الــتــصـحــيــحــيـة ا

التي ينبغي اتخاذها

- ضمـان سيـر إجراءات الـتكـوين عن طريق الـبحث
و تـطــويـرهــا بـاالتـصــال مع الــوزارة الـوصــيـة واجلــامـعـات

عاهد الشريكة وا

ـــعــلـــومــات وبــنك - ضــمـــان تــســيـــيــر وتـــطــور نــظم ا
ــــواقع ــــعــــطــــيــــات والــــبــــرمــــجــــيــــات والــــتــــطــــبــــيــــقــــات وا ا

اإللكترونية

عـلـومـة العـلـميـة والـتقـنـية - ضمـان جـمع ومعـاجلـة ا
فـي مـيـدان الــتـربـيــة والـبــيـداغـوجــيـا ونــشـرهـا واحملــافـظـة

. ستعمل عليها ووضعها في متناول ا

ويُنظّم في مصلحت (2) :

- مـصـلـحـة مـتـابـعـة مــشـاريع الـبـحث والـتـكـوين عن
طريق البحث

- مصلحة الشبكات وقواعد البيانات.

ـؤرخ ــرســوم الــرئــاسي رقم 15-125 ا ـقــتــضى ا  -
ــــــــوافق 14 مـــــــايـــــــو ســـــــنــــــة 2015 فـي 25 رجـب عـــــــام 1436 ا

عدل تضمن تعي أعضاء احلكومة ا وا

ؤرخ رسوم الـتنـفيذي رقم 94-265 ا ـقتـضى ا - و
ــوافق 6 ســـبـــتــمـــبـــر ســـنــة في 29 ربـــيع األول عــام 1415 ا

1994 الذي يحدد صالحيات وزير التربية الوطنية

ـؤرخ ـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 95-54 ا ـقـتـضى ا - و
ـوافق 15 فــبـرايــر ســنـة 1995 في 15 رمــضــان عـام 1415 ا

الية الذي يحدد صالحيات وزير ا

ؤرخ رسوم الـتنـفيذي رقم 96-158 ا ـقتـضى ا - و
ــــوافق 4 مـــايــــو ســـنـــة 1996 في 16 ذي احلــــجــــة عـــام 1416 ا
الـــذي يـــحـــدد شـــروط تـــطـــبـــيق أحـــكـــام األمن الـــداخـــلي في
ـؤرخ ــنـصـوص عـلــيـهـا في األمـر رقم 95-24 ا ـؤسـسـة ا ا
ـوافق 25 سـبـتـمـبـر سـنة في 30 ربـيع الـثـانـي عام 1416 ا
ــــتـــــعـــــلـق بـــــحــــمـــــايـــــة األمـالك الـــــعــــمـــــومـــــيـــــة وأمن 1995 وا

األشخاص فيها

ؤرخ رسوم الـتنـفيذي رقم 11-396 ا ـقتـضى ا - و
وافق 24 نوفـمبـر سنة 2011 في 28 ذي احلـجة عام 1432 ا
الــذي يـــحــدد الـــقــانـــون األســاسي الـــنــمـــوذجي لـــلــمـــؤســســة

العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي

ـؤرخ ـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 13-77 ا ـقـتـضى ا - و
ـوافق 30 يـنـايـر سـنة 2013 في 18 ربـيع األول عام 1434 ا
الــذي يــحــدد صـالحــيــات وزيــر الــتــعــلــيم الــعــالي والــبــحث

العلمي

ؤرخ رسوم الـتنـفيذي رقم 16-151 ا ـقتـضى ا - و
ــــوافق 23 مــــايــــو ســــنـــة 2016 في 16 شــــعــــبــــان عـــام 1437 ا
ـعــهـد الــوطـنـي لـلــبـحث في الــتـربــيـة ــتـضــمن حتــويل ا وا

إلى مؤسسة عمومية ذات طابع علمي وتكنولوجي

يقررون ما يأتييقررون ما يأتي :

ـرسوم ادة 10 من ا ـادة األولى : تطـبـيـقـا ألحـكـام ا ـادة األولىا ا
ؤرخ في 28 ذي احلـجة عام 1432 التـنفـيذي رقم 11-396 ا
ذكـور أعاله يهـدف هذا وافق 24 نوفـمبـر سنة 2011 وا ا
الــقــرار إلى حتـديــد الــتـنــظــيم الــداخـلـي لـلــمــعـهــد الــوطـني
لــــلــــبــــحـث في الــــتـــــربــــيــــة الــــذي يــــدعـى في صــــلـب الــــنص

عهد". "ا

ـــديـــر الــذي ـــعـــهـــد حتـت ســـلـــطـــة ا ــادة 2 : : يُـــنـــظّم ا ــادة ا ا
يـــســاعـــده مــديـــر مــســـاعــد وأمـــ عــام في أقـــســام تـــقــنـــيــة

ومصالح إدارية وأقسام للبحث.
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وينظم في مصلحت (2) :
- مصلحة تثم نتائج البحث واليقظة العلمية

- مــــصــــلــــحـــــة الــــتــــظــــاهــــرات الــــعــــلــــمــــيــــة واالتــــصــــال
والعالقات اخلارجية.

ادة 7 : : يُلحق باألم العام مكتب األمن الداخلي. ادة ا ا

ا يأتي : صالح اإلدارية  ادة 8 : : تُكلّف ا ادة ا ا
- إعـــداد ووضع حــــيّـــز الــــتـــنــــفـــيـــذ اخملــــطط الــــســـنـــوي

وارد البشرية للمعهد لتسيير ا
عهد ستخدمي ا هني  سار ا - ضمان متابعة ا

- إعــداد ووضع حــيّــز الــتــنــفــيــذ مــخــطــطــات ســنــويــة
ـسـتـوى وجتـديد ومـتـعـددة الـسـنـوات لـلـتـكـوين وحتـسـ ا

عهد ستخدمي ا علومات  ا
- إعــداد مـــشــروع مــيــزانــيــة الــتــســـيــيــر والــتــجــهــيــز

صادقة عليها للمعهد وكذا ضمان تنفيذها بعد ا
- مسك احملاسبة العامة للمعهد

عهد - ضمان تخصيص الوسائل لتسيير هياكل ا
ــنــازعــات ــنـــازعــات وا - ضــمـــان تــســيــيــر قـــضــايــا ا

القانونية للمعهد
نقولـة والعقارية لـلمعهد - ضـمان تسييـر األمالك ا

واحملافظة عليها وصيانتها
- مسك دفاتر اجلرد للمعهد

- ضمان حفظ وصيانة األرشيف اإلداري للمعهد.

صالح اإلدارية وعددها ثالثة (3) في : تُنظّم ا
ستخدم - مصلحة ا

يزانية واحملاسبة - مصلحة ا
- مصلحة الوسائل العامة.

9 : : تــتــكــون أقــســام الـبــحـث وعـددهــا ثـالثـة (3) ـادة  ـادة ا ا
من :

درسة ومحيطها - قسم البحث في ا
- قسم البحث في احلكامة التربوية

ـــواد - قــــسم الـــبــــحث فـي الـــتــــعــــلـــيم وتــــعــــلـــيــــمـــيــــة ا
واالبتكار البيداغوجي.

ـدرسـة ومـحـيـطـهـا بـإجناز يـكـلف قـسم الـبـحث في ا
دراسات وأعمال بحث حول :

ـــــدرســــــة واجملـــــتـــــمـع فـي اجلـــــزائـــــر : الــــــفـــــاعـــــلـــــون - ا
ؤسسات وا

ـادة 5 : : يــكـلّف قــسم اإلنــتـاج الــعـلــمي في الــتـربــيـة ـادة ا ا
ا يأتي : والرصيد الوثائقي 

ــقـتــرحــة من طـرف ــوضـوعــات ا - تـنــفــيـذ بــرنــامج ا
جلان التحرير للمجالت

ـــعـــهـــد ــــجالت ودفـــاتـــر وكـــتب ا - ضـــمـــان الـــتـــكـــفل 
ومتابعة نشرها

- ضــــمـــان نــــوعــــيــــة اإلصـــدارات واحــــتــــرام إجـــراءات
سار النشر  راقبة القبلية والبعدية  ا

ـطـبعـة بـاالتـصال - الـقـيام بـإجـراءات الـنشـر لـدى ا
ـــصــالـح اإلداريــة والـــتـــأكـــد من الـــنــوعـــيـــة الـــتــقـــنـــيــة مع ا

راقبة مجموع مراحل الطباعة للخدمة 

ـــــعــــهــــد" والــــســـــهــــر عــــلى - ضــــمــــان إعـــــداد "رســــالــــة ا
توزيعها

- ضـمـان مـتـابـعـة اإلنـتــاج الـتـقـني الـبـيـداغـوجي في
إطار االبتكـار وإدماج تكنولوجيات اإلعالم واالتصال في

التربية

- ضـمان تـسيـير وتـطويـر وحفظ الـرصيـد الوثـائقي
واألرشيف العلمي والتكنولوجي.

وينظم في مصلحت (2) :

- مصلحة اإلصدارات

- مصلحة التوثيق العلمي والبيداغوجي.

ـــــادة 6 : : يـــــكـــــلف قـــــسـم تـــــثـــــمـــــ نـــــتـــــائـج الـــــبـــــحث ـــــادة ا ا
ا يأتي : والعالقات اخلارجية 

- ضــــــمـــــان تــــــرقـــــيــــــة وتـــــثـــــمــــــ اإلنـــــتــــــاج الـــــعــــــلـــــمي
والتكنولوجي في مجال التربية

- ضمان اليقـظة العلمـية في مجال حتويل وامتالك
تعلقة بالتربية والتكوين عارف العلمية ا ونشر ا

- ضمان تـنفيـذ متابـعة برامج الـتظاهـرات العلـمية
الوطنية والدولية وتغطيتها وتقييمها

- ضـمـان الـتـنـسـيق مع مـؤسـسـات وهـيـئـات وطـنـيـة
ودولـيـة وخــاصـة مـخـابــر ووحـدات ومـراكـز الــبـحث الـتي
ـجــال اهـتــمـام تــقـوم بــبـرامج بــحث قــريـبــة أو مـرتــبـطــة 
ـــعــــهـــد من أجل تـــطــــويـــر بـــرامج ومـــشـــاريـع الـــبـــحث في ا

التربية

- الـقيـام بـكـل عمـل من شـأنه دعم الـشـراكـة الـعـلـمـية
ـجال ـسـتـوى الـوطني والـدولي في كـل ما يـتـعـلق  عـلى ا

عهد. اختصاص ا
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15 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 55 5 محرم عام  محرم عام 1439 هـ هـ
26 سبتمبر سنة  سبتمبر سنة 2017 م م

ــــــدرســـــيــــــة : الـــــتـــــمــــــثالت واخلــــــطـــــابـــــات - احلـــــيـــــاة ا
مارسات وا

ـــــعـــــاجلــــــة في األوســـــاط - الـــــتــــــكـــــفـل والـــــوســـــاطــــــة وا
التربوية

- تاريخ التربية في اجلزائر. 

يـكــلف قـسم الــبـحث في احلــكـامــة الـتــربـويــة بـإجنـاز
دراسات وأعمال بحث حول :

ارسات - التربية واحلكامة: خبرات و
- قــــيـــادة الـــنــــظــــام الـــتــــربــــوي وإجـــراء الــــتـــقــــيــــيـم

ستمر له ا
ــرجــعــيـة وأجــهــزة تــكــوين مــســتـخــدمي - األنـظــمــة ا

التربية
- تــــقــــيــــيـم مــــردود نــــظــــام الــــتــــكــــويـن في الــــتــــربــــيــــة

وحتليله.

ـواد يــكـلف قــسم الــبـحـث في الـتــعــلـيم وتــعـلــيــمـيــة ا
واالبــتــكـار الــبــيـداغــوجي بــإجنــاز دراسـات وأعــمــال بـحث

حول :
درسية - تقييم مناهج التعليم وخبرة الكتب ا

واد - تعلـيميـة اللغـة العربـية واللـغات األجنـبية وا
العلمية والعلوم االجتماعية

مارسات في القسم - حتليل ا
- البيداغوجيات والتكنولوجيات احلديثة

- التربية على تكنولوجيات اإلعالم واالتصال.

ـادة 10 : : يـنـشـر هـذا الـقـرار في اجلـريـدة الـرّسـمـيّة ـادة ا ا
قراطيّة الشّعبيّة. للجمهوريّة اجلزائريّة الد

ــــوافق 27 حـــرر بـــاجلــــزائـــر في 30 رجـب عـــام 1438 ا
أبريل سنة 2017.

الية اليةوزير ا وزير ا
حاجي بابا عميحاجي بابا عمي

وزيرة التربية الوطنيةوزيرة التربية الوطنية
نورية بن غبريتنورية بن غبريت

وزير التعليم العاليوزير التعليم العالي
والبحث العلميوالبحث العلمي
بالنيابةبالنيابة

محمد مباركيمحمد مباركي

عن الوزير األولعن الوزير األول
وبتفويض منهوبتفويض منه

دير العام للوظيفة العمومية دير العام للوظيفة العموميةا ا
واإلصالح اإلداريواإلصالح اإلداري
بلقاسم بوشمالبلقاسم بوشمال

واصالت السلكية واصالت السلكيةوزارة البريد وا وزارة البريد وا
والالسلكية والتكنولوجيات والرقمنةوالالسلكية والتكنولوجيات والرقمنة

قــــرار وزاري مـــشـــــتــــرك مـــؤرخ فــي قــــرار وزاري مـــشـــــتــــرك مـــؤرخ فــي 13 رجـــب عـــام  رجـــب عـــام 1438
وافق 10 أبـريل سنة  أبـريل سنة 2017 يعـدل القرار الوزاري يعـدل القرار الوزاري وافق ا ا
وافق وافق ا ؤرخ في 15 ذي القـعدة عام  ذي القـعدة عام 1436 ا شـترك ا ؤرخ في ا شـترك ا ا
30 غـــشت ســـنــة  غـــشت ســـنــة 2015 الـــذي يــحـــدد  تـــعـــداد مـــنـــاصب الـــذي يــحـــدد  تـــعـــداد مـــنـــاصب

الـشــغـل وتـصــنــيــفــهــا ومـدة الــعــقــد اخلــاص بــاألعــوانالـشــغـل وتـصــنــيــفــهــا ومـدة الــعــقــد اخلــاص بــاألعــوان
الــعــامــلــيـن فـي نــشــاطــات الــحــفـظ أو الـصــيــانـةالــعــامــلــيـن فـي نــشــاطــات الــحــفـظ أو الـصــيــانـة
ــعــهــد الــوطــني لــلــبــريـد ــعــهــد الــوطــني لــلــبــريـدأو الـــخـــدمـــات بـــعــــنـــوان ا أو الـــخـــدمـــات بـــعــــنـــوان ا

وتكنولوجيات اإلعالم واالتصال.وتكنولوجيات اإلعالم واالتصال.
ـــــــــــــــــــــــــــــ

إنّ الوزير األول
الية  ووزير ا

ووزيرة البريد وتكنولوجيات اإلعالم واالتصال
ؤرخ رسـوم  الرئاسي رقم 07 - 308 ا قتـضى ا  -
وافق 29  سبـتمبـر سنة 2007 في 17 رمـضان عام 1428 ا
ــــتـــعــــاقــــدين الــــذي يــــحــــدد كـــيــــفــــيــــات تــــوظــــيف األعــــوان ا
ــشـــكـــلــة لـــرواتـــبــهم وحــقـــوقــهـم وواجــبـــاتـــهم والـــعــنـــاصـــر ا
ــتـعــلــقـة بــتـســيـيــرهم وكــذا الـنــظــام الـتــأديـبي والــقــواعـد ا

ادة 8 منه طبق عليهم ال سيما ا ا
ــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 15 - 125 ــــــقـــــتــــــضى ا - و
وافق 14 مايـو سنة 2015 ؤرخ في 25 رجب عام 1436 ا ا

عدّل تضمن تعي أعضاء احلكومة ا وا
- وبـــمـــــقــــتـــضـى الـــمـــرســـوم الــتـــنـــفــــيـــذي رقــــم
95-54 الــــمـــؤرخ فـي 15 رمـــضـــان عــــام 1415 الــــمـــوافـق

15 فـــــبــــرايــــر ســــنـــة 1995 الــــذي يــــحـــدد صـالحــــيــــات وزيـــر

الية ا
ـؤرخ ـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 07-07 ا ـقـتـضى ا - و
ــوافق 8 يــنـــايــر ســـنــة 2007 في 19 ذي احلـــجـــة عــام 1427 ا
ـواصالت إلى ـدرســة الـوطــنـيــة لـلــبـريــد وا الـذي يــحـوّل ا

معهد وطني للتكوين العالي
ـؤرخ ـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 12-12 ا ـقـتـضى ا - و
ـوافق 9 يــنــايــر ســنـة 2012 الـذي في 15 صــفــر عـام 1433 ا
يــحــدّد صالحـــيــات وزيــر الــبــريــد وتــكـــنــولــوجــيــات اإلعالم

واالتصال
ــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 14 - 193 ــــقـــتــــضى ا - و
ــوافق 3 يــولـــيـــو ســـنــة ــؤرخ في 5 رمـــضـــان عــام 1435 ا ا
ـــديــــر الــــعـــام لــــلــــوظـــيــــفـــة 2014 الــــذي يـــحــــدد صالحــــيــــات ا

العمومية واإلصالح اإلداري
ـؤرخ في ــشـتــرك ا ــقـتــضى الـقــرار الـوزاري ا - و
وافق 30 غـشت سنة 2015 الذي 15 ذي القـعدة عام 1436 ا
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ـه٩٣٤١ ماع ىلوألا ىدامج٨002ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م٨١02 ةنس رياربف7 20

خرؤملا٠٣١-8٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
8٠٠2 ةنس ويام٣ قفاوملا92٤١ ماع يناثلا عيبر72 يف

،ثحابلا ذاتسألاب صاخلا يساسألا نوناقلا نمضتملاو

خرؤملا١٣١-8٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
8٠٠2 ةنس ويام٣ قفاوملا92٤١ ماع يناثلا عيبر72 يف

،مئادلا ثحابلاب صاخلا يساسألا نوناقلا نمضتملاو

خرؤملا٥١٣-8٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
8٠٠2 ةــنس رــبوــتــكأ١١ قــــفاوملا92٤١ ماــــــــع لاوش١١ يف

نيمتنملا نيفظوملاب صاخلا يساسألا نوناقلا نمضتملاو
،ممتملاو لدعملا ،ةينطولا ةيبرتلاب ةصاخلا كالسألل

خرؤملا69٣-١١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
١١٠2 ةنس ربمفون٤2 قفاوملا2٣٤١ ماع ةجحلا يذ82 يف

ةسسؤمــــلــــل يجذوــــمــــنــــلا يساسألا نوــــناـــــقـــــلا ددـــــحـــــي يذـــــلا
،يجولونكتلاو يملعلا عباطلا تاذ ةيمومعلا

خرؤملا٣٤٤-١١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
١١٠2 ةنس ربمسيد62 قفاوملا٣٣٤١ ماع رفص لّوأ يف

نيمتنملا نيفظوملاب صاخلا يساسألا نوناقلا نمضتملاو
،ثحبلا معد يمدختسم كالسأل

يف خرؤملا77-٣١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا٣١٠2 ةنس رياني٠٣ قفاوملا٤٣٤١ ماع لوألا عيبر8١
،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ريزو تايحالص ددحي

خرؤملا١٥١-6١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتـقـمبو–
6١٠2 ةـــنس وـــياـــم٣2 قــــفاوملا7٣٤١ ماـــع ناـــبـــعش6١ يف

ىلإ ةيبرتلا يف ثحبلل ينطولا دهعملا ليوحت نمضتملاو
،يجولونكتو يملع عباط تاذ ةيمومع ةسسؤم

٠٣ يف خرؤملا كرتشملا يرازولا رارقلا ىضتقمبو–
ددحي يذلا7١٠2 ةنس ليربأ72 قفاوملا8٣٤١ ماع بجر
،ةيبرتلا يف ثحبلل ينطولا دهعملل يلخادلا ميظنتلا

: يتأي ام نورّرقي

موسرملا نم٣١ ةداملا ماكحأل اقيبطت : ىلوألا ةداملا
82٤١ ماـــــــع ناضمر7١ يف خرؤملا7٠٣-7٠ مــقر يساــئرـــلا
فدهي ،هالـعأ روـكذـمـلاو7٠٠2 ةـنـس رـبـمـتـبـس92 قـفاوـمـلا

يف ثحبلل ينطولا دهعملا فينصت ديدحت ىلإ رارـقلا اذه
.هل ةعباتلا ايلعلا بصانملاب قاحتلالا طورشو ةيبرتلا

ةيبرتلا يف ثحبلل ينطولا دهعملا فنصي:2 ةداملا
.”١” مسقلا  ،”أ” فنصلا يف

ايلعلا بصانملل ةيلالدتسالا ةدايزلا ددحت :٣ ةداملا
طورشو ةــيــبرــتــلا يف ثحــبــلــل ينــطوــلا دــهــعــمــلـــل ةـــعـــباـــتـــلا
: يتآلا لودجلل اقبط ،بصانملا هذهب قاحتلالا

ةــّيمسّرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رشني:١٤ ةداملا
.ةــــّيبعّشلا ةــّيطارقميّدلا ةــّيرئازجلا ةيروهمجلل

2١ قفاوملا9٣٤١ ماع لوألا عيبر٣2 يف رئازجلاب ررح
.7١٠2 ةنس ربمسيد

 يودب نيدلا رون

ةينطولا ةيبرتلا ةرازو

٩٣٤١ ماع لوألا عيبر22 يفخرؤم كرتشم يرازو رارق
فينصت ددحي ،7١02 ةنس ربمسيد١١ قفاوملا
طورشو ةـــيـــبرـــتـــلا يف ثحـــبـــلـــل ينـــطوـــلا دـــهـــعملا
.هل ةعباتلا ايلعلا بصانملاب قاحتلالا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ،لوألاريزولا ّنإ

 ،ةيلاملا ريزوو

،ةينطولا ةيبرتلا ةريزوو

،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ريزوو

يف خرؤملا7٠٣-7٠ مقر يسائرلا  موسرملا ىضتقمب–
يذلا7٠٠2 ةنس ربمتبس92 قفاوملا82٤١ ماع ناضمر7١
بـصانملا يلغاشل ةيلالدتسالا ةدايزلا حنم تايفيك ددحي
ةداملا اميس ال ،ةيموـمعلا تارادإلاو تاسـسؤـمـلا يف ايـلـعلا

،هنم٣١

خرؤملا2٤2-7١ مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
7١٠2 ةـــنس تـــشغ٥١ قـــفاوــــملا8٣٤١ ماــــــــع ةدـــــعقلا يذ٣2 يف

 ،لوألا ريزولا نييعت نمضتملاو

خرؤملا٣٤2-7١ مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
7١٠2 ةـنس تشغ7١ قــفاوـــملا8٣٤١ ماـــع ةدــــعقلا يذ٥2 يف

،ةموكحلا ءاضعأ نييعت نمضتملاو

خرؤملا٥62-٤9 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
٤99١ ةنس ربمتبس6 قـفاوــملا٥١٤١ ماـــــع لوألا عـــــيبر92 يف

،ةينطولا ةيبرتلا ريزو تايحالص ددحي يذلا

يف خرؤملا٤٥-٥9 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذـلا٥99١ ةنس رياربف٥١ قـفاوملا٥١٤١ ماع ناضمر٥١
،ةيلاملا رـيزو تايحالص ددحي

يف خرؤملا٤٠-8٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو8٠٠2 ةنس رياني9١ قفاوملا92٤١ ماع مرحم١١
كالسألل نيمــتــنملا نيفــظوملاـــب صاخلا يساسألا نوـــناـــقـــلا
لدـــعملا ،ةـــيــــموــــمــــعــــلا تارادإلاو تاسسؤملا يف ةــــكرــــتشملا

،ممتملاو
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ةقيرط
نييعتلا

بصانملا
ايلعلا

ةسسؤملا
ةيمومعلا

موسرم

رارق
نم

ريزولا

رارق
نم

ريزولا

رارق
نم

ريزولا

رارق
نم

ريزولا

1200

720

720

432

432

1

1

1

1

1

م

َم

َم

١ - م

١ - م

أ

أ

أ

أ

أ

ريدملا

ريدملا
دعاسملا

نيمألا
ماعلا

ريدم
مسق
ثحب

سيئر
مسق
ينقت

دهعملا
ينطولا
يف ثحبلل

ةيبرتلا

بصانملاب قاحـــتلالا طورش

–

،لقألا ىلع ”ب” ،مسق ثحب ذاتسأ–
نـــم تاوــــنس )٣( ثالــث تبـــثـــيو مسرـــم
،فظوم ةفصب ةيمدقألا

،لقألا ىلع ”ب” مسق ،رضاحم ذاتسأ–
نـــم تاوــــنس )٣( ثالــث تبـــثـــيو مسرـــم
.فظوم ةفصب ةيمدقألا

،لقألا ىلع ،ثحبلل يسيئر فرصتم–
)٥( سمــــخ تبــــثــــي ،ةــــلداـــــعـــــم ةـــــبـــــتر وأ

،ةفصلا هذهب ةيلعفلا ةمدخلا نم تاونس
ىوــــتسملا نــــم ثحــــبـــــلـــــل فرصتـــــم–
تبثي ،ةلداعم ةبتر وأ لوألا وأ يناثلا

ةيلعفلا ةمدخلا نم تاونس )٠١( رشع
.ةفصلا هذهب

،لقألا ىلع ،”ب” مسق ،ثحب ذاتسأ–
،مسرم
،لقألا ىلع ،”ب” مسق ،رضاحم ذاتسأ–
.مسرم

تبــثــي ،لــقألا ىلع ،ثحــبــلاــب قــحــلـــم–
هذــهــب ةــيــلــعــفــلا ةــمدخلا نــم )2( نيتــــنس

،ةفصلا
تبــثــي ،لــقألا ىلع ،ثحــبــلا سدــنـــهـــم–

هذــهــب ةــيــلــعــفــلا ةــمدخلا نــم )2( نيتــــنس
.ةفصلا

صصخـت ،ةـيـنـطوـلا ةـيـبرـتـلا شتــفــم–
ةـــمدخلا نــــم )2( نيتـــنس تبــــثــــي ،داوملا
،ةفصلا هذهب ةيلعفلا

وأ ثحـــبـــلا مـــعدـــل يسيـــئر سدـــنــــهــــم–
يمـــــلـــــعـــــلا مالـــــعإلاـــــب يسيـــــئر فــــــلــــــكــــــم
تـــــــبــــــثــــــي لـــقألا ىلع ،يجوـــلوــــــنـكــــــتــــــلاو

هذــهــب ةــيــلــعــفــلا ةــمدخلا نــم )2( نيتــــنس
.ةفصلا

قحلم وأ ثحبلا معدل ةلود سدنهم–
يمــلــعــلا مالــعإلاــب  فــلــكـــم وأ ةسدـــنـــهـــلا

وأ يناثلا ىوتسملا نم يجولونكتلاو
نــــــم تاوــــــنس )7( عــــــبس تبــــــثـــــــي ،لوألا
.ةفصلا هذهب ةيلعفلا ةمدخلا

فينصتلا

ةدايزلا
ةيلالدتسالا

ىوتسملا
يمّلسلا مسقلا فنصلا
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ةقيرط
نييعتلا

بصانملا
ايلعلا

ةسسؤملا
ةيمومعلا

نم ررقم
ريدم

دهعملا

نم ررقم
ريدم

دهعملا

432

259

1

1

١ - م

2 - م

أ

أ

سيئر
ةحلصم
ةيرادإ

سيئر
ةحلصم
مسقلل
ينقتلا

دهعملا
ينطولا
يف ثحبلل

ةيبرتلا
)عبات(

بصانملاب قاحتــلالا طورش

لقألا ىلع ،ثحبلل يسيئر فرصتم–
نم )2( نيتنس تبثي ،ةلداعم ةبتر وأ
،ةفصلا هذهب ةيلعفلا ةمدخلا

)2( نيتنس تبثي ،يسيئر دصتقم–
،ةفصلا هذهب ةيلعفلا ةمدخلا نم
ىوــــتسملا نــــم ثحــــبـــــلـــــل فرصتـــــم–
تبثي ،ةلداعم ةبتر وأ لوألا وأ يناثلا

ةـيـلــعــفــلا ةــمدخلا نــم تاوــنس )7( عـــبس
،ةفصلا هذهب
نم تاونس )7( عبس تبثي ،دصتقم–
.ةفصلا هذهب ةيلعفلا ةمدخلا

مسرــم ،لــقألا ىلع ،ثحــبــلاــب قــحــلـــم–
ةيمدقألا نم تاونس )٣( ثالــث تبثي
،فظوم ةفصب
مسرـــم ،لــــقألا ىلع ،ثحــــب سدــــنــــهــــم–
ةيمدقألا نم تاوـــنس )٣( ثالـــــث تبــــثي
،فظوم ةفصب
صصخـت ،ةـيـنـطوـلا ةـيـبرـتـلا شتــفــم–
نـــــم تاوـــــنس )٣( ثالـــــث تبـــــثـــــي ،داوملا
،فظوم ةفصب ةيمدقألا

وأ ثحـــبـــلا مـــعدـــل يسيـــئر سدـــنــــهــــم–
يمـــــلـــــعـــــلا مالـــــعإلاـــــب يسيـــــئر فــــــلــــــكــــــم
،مسرــــم ،لــــقألا ىلع ،يجوـــــلوـــــنـــــكـــــتـــــلاو
ةيمدقألا نم تاونس )٣( ثالث تبثي
،فظوم ةفصب
،لقألا ىلع ،ثحبلل يسيئر فرصتم–
)٣( ثالث تبثي ،ةلداعم ةبتر وأ ،مسرم

.فظوم ةفصب ةيمدقألا نم تاونس
،يسيــئر تاــظوــفــحــم نيمأ يقــئاـــثو–
)٣( ثالــــــث تبــــــثــــــي ،مسرــــــم ،لــــــقألا ىلع

،فظوم ةفصب ةيمدقألا نم تاونس
قحلم وأ ثحبلا معدل ةلود سدنهم–
يمــلــعــلا مالـــعإلاـــب فـــلـــكـــم وأ ةسدـــنـــهـــلا

وأ يناثلا ىوتسملا نم يجولونكتلاو
نــــــم تاوـــــــنس )٤( عــــــبرأ تبــــــثـــــــي ،لوألا
،ةفصلا هذهب ةيلعفلا ةمدخلا

ىوـــــتسملا نـــــم ثحـــــبــــــلا فرــصتــــــم–
تبثي ،ةلداعم ةبتر وأ لوألا وأ يناثلا
ةـيــلــعــفــلا ةــمدخلا نــم تاوــنس )٤( عـــبرأ
،ةفصلا هذهب
عبرأ تبثي ،تاظوفحم نيمأ يقئاثو–
هذــهــب ةــيــلــعــفــلا ةــمدخلا نــم تاوــنس )٤(
.ةفصلا

فينصتلا

ةدايزلا
ةيلالدتسالا

ىوتسملا
يمّلسلا مسقلا فنصلا
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نولغشي نيذلا نوفظوملا يمتني نأ بجي:٤ ةداملا
تايحالصل ةقفاوم اهماهم نوكـت بتر ىلإ اـيـلـعـلا بصاـنملا
.ةينعملا لكايهلا

ةـّيـمسّرــلا ةدــيرجلا يف رارــقــلا اذــه رشنــي:٥ ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

١١ قفاوملا9٣٤١ ماع لوألا عيبر22 يف رئازجلاب ررح
.7١٠2 ةنس ربمسيد

ةينطولا ةيبرتلا ةريزو

تيربغ نب ةيرون

يلاعلا ميلعتلا ريزو
يملعلا ثحبلاو

راجح رهاط

لوألا ريزولا نع
هنم ضيوفتبو

ةفيظولل ماعلا ريدملا
يرادإلا حالصإلاو ةيمومعلا

لامشوب مساقلب

ةيلاملا ريزو

ةيوار نامحرلا دبع

مجانملاو ةعانصلا ةرازو

42 قفاوملا9341 ماع يناثلا عيبر5 يفخرؤم رارق
12 يفخّرؤملا رارقلا لّدعي ،7102 ةنس ربمسيد
6102 ةـنس وينوي62 قفاوملا7341 ماع ناضمر
هـــــيـــــجوـــــتـــــلا سلـــــجـــــم ءاضعأ نييـــــعـــــت نــــــّمضتملاو
.لجيجب ليهستلا زكرمل ةبقارملاو

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

9341 ماــع يناــثـــلا عـــيـــبر5 يف خرؤم رارـــــــــــــــــق بجومب
ةـيـمسالا ةـمـئاـقــلا لدــعــت ،7102 ةــنس رــبـــمسيد42 قـــفاوملا

لـــيـــهستـــلا زـــكرمل ةــــبــــقارملاو هــــيــــجوــــتــــلا سلــــجــــم ءاـضـعأل
7341 ماع ناضمر12 يف خّرؤملا رارقلا يف ةددحملا لجيـجب
ءاضعأ نييعت نـّمضتملاو6102 ةـنس وينوي62 قفاوملا

،لـــــجـيـجـب لــــيـهستـلا زـكرـــمل ةـبـقارــــــملاو هـــيــجوــتــلا سلــجــم
: يتأي امك

،مجانملاو ةعانصلا ريزو لثمم ،مساقلب ةيمسق -”
،اسيئر

.”................ )رييغت نودب يقابلا( ................ -
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ريدم
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259

259

1

1

2 - م

2 - م

أ
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لوؤسم
ةقرف
ثحب

سيئر
بتكم
نمألا
يلخادلا

دهعملا
ينطولا
يف ثحبلل

ةيبرتلا
)عبات(
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،مسرـم ،لـقألا ىلع ،ثحــبــلاــب قــحــلــم–

ةيمدقألا نم تاونس )٣( ثالث تبثي

.فظوم ةفصب

،لقألا ىلع ،ثحبلل سيئر فرصتم–

ثالث تــبثي ،ةلداــــعم ةـــــبتر وأ مسرـــم

ةــــــــفصب ةـــــــــيـــــــــمدـــــــــقألا نـــــــــم تاوـــنس )٣(

،فظوم

ىوــــتسملا نــــم ثحــــبـــــلـــــل فرصتـــــم–

تبثي ،ةلداعم ةبتر وأ لوألا وأ يناثلا

ةـيــلــعــفــلا ةــمدخلا نــم تاوــنس )٤( عـــبرأ

.ةفصلا هذهب

فينصتلا

ةدايزلا
ةيلالدتسالا

ىوتسملا
يمّلسلا مسقلا فنصلا
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