
العدد العدد 66
السالسّنة الرابعة واخلمسوننة الرابعة واخلمسون

االشتراكاالشتراك
سنويسنويّ

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

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

اجلزائر
تونس
غرب ا
ليبيا

موريطانيا

بلدان خارج دول
غرب العربي ا

سنـةسنـة

1090,00 د.ج د.ج

2180,00 د.ج د.ج

ثمن النّسخة األصليّة 14,00 د.ج
ثمن النّسخة األصليّة وترجمتها 28,00 د.ج

ثمن العدد الصّادر في السّن السّابقة : حسب التّسعيرة.
. وتسلّم الفهارس مجّانا للمشترك

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

سنـةسنـة

2675,00 د.ج د.ج

5350,00 د.ج د.ج

تزاد عليها
نفقات اإلرسال

األحد األحد 23 صفر صفر عام عام 1439 هـهـ
وافق 12 نوفمبر سنة  نوفمبر سنة 2017 م وافق ا ا

اإلدارة والتّحرير
األمانة العاماألمانة العامّة للحكومةة للحكومة

WWW.JORADP.DZ

الطّبع واالشتراك
طبعة الرّسميسمّية طبعة الرا ا

حي البسات بئر مراد رايس ص.ب 376 - اجلزائر - محطة
الهاتف : 021.54.35.06  إلى 09 

021.65.64.63

الفاكس 021.54.35.12 
ح.ج.ب  50-3200  اجلزائر

Télex : 65 180 IMPOF DZ
060.300.0007 68 KG بنك الفالحة والتّنمية الرّيفيّة
حساب العملة األجنبيّة للمشترك خارج الوطن
بنك الفالحة والتّنمية الرّيفيّة 060.320.0600.12
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فهرسفهرس
اتفاقياتفاقيّات واتفاقات دوليةات واتفاقات دولية

ـوافق 2 نــوفـمــبـر ســنـة 2017 يـتــضـمن الــتـصــديق عـلـى مـذكـرة مـرســوم رئـاسي رقم 17- 313 مـؤرّخ في 13 صــفـر عـام 1439 ا
قـراطيّة ـقراطـيّة الـشّعبـيّة وحـكومـة جمـهوريـة إثيوبـيا الـفدرالـية الـدّ الـتفـاهم ب حـكومـة اجلمـهوريّة اجلـزائريّـة الدّ
وقّعة بأديس أبابا بتاريخ 26 يناير سنة 2014.................................................................... في مجال الرياضة ا

وافق 2 نـوفمـبر سـنة 2017 يتـضمن الـتصديق عـلـى االتفـاقية مرسـوم رئاسـي رقم 17-314  مؤرّخ في 13 صفـر عـام 1439 ا
قـراطيّة في مجال قراطيّـة الشّعبـيّة وحكومة جـمهورية إثيـوبيا الفـدرالية الدّ ب حـكومة اجلمـهوريّة اجلزائريّـة الدّ
وقّعة باجلزائر بتاريخ 15 مارس سنة 2015 .............................................................. هني والتقني ا التكوين ا

ـوافق 2 نـوفمـبـر سـنة 2017 يـتـضـمن الـتـصـديق عـلى االتـفـاقـية مـرسـوم رئـاسي رقم 17-315 مـؤرّخ في 13 صـفـر عـام 1439 ا
ـقـراطـيّــة حـول الـصـحـة ــقـراطـيّـة الــشّـعـبـيّـة وحــكـومـة إثـيـوبــيـا الـفـدرالـيــة الـدّ بـ حـكــومـة اجلـمـهـوريّــة اجلـزائـريّـة الـدّ
وقّعة باجلزائر بتاريخ 15 مارس سنة 2015.................................................................................... احليوانية ا

مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة
ـوافـق 2 نـوفـمــبـر سـنـة 2017 يـحـدد تـشـكــيـلـة اجملـلس األعـلى مـرسـوم تــنـفـيـذي رقــم 17 - 319 مـؤرخ في 13 صـفـر عـام 1439 ا
للوظيفة العمومية وتنظيمه وسيره..............................................................................................................

مـنوحـة وافق 2 نوفمـبر سنة 2017 يحــدد العطـلة اإلضافـيـة ا  مـرسوم تـنفـيذي رقم 17-320 مؤرخ في 13 صفـر عام 1439 ا
ناطق اجلغرافيـة............ ناطـق مـن التراب الوطني وفي اخلارج فـي بعـض ا للموظف الذين يعملـون فـي بعض ا

وظف بسبب وافـق 2 نوفمـبر سنة 2017 يحدد كيـفيات عزل ا مرسوم تـنفيذي رقم 17-321 مؤرخ في 13 صفر عام 1439 ا
نصب............................................................................................................................................ إهمال ا

ـطــبـقـــة عـلى ـوافـق 2 نــوفـمــبـر ســنـة 2017 يـحــدد األحـكــام ا مــرسـوم تــنـفــيـذي رقــم 17 - 322 مـؤرخ في 13 صـفــر عـام 1439 ا
ؤسسات واإلدارات العمومية................................................................................................... تربص في ا ا

وافـق 2 نوفمبر سنة 2017 يحدد طبيعة وخصائص وكيفيات مرسوم تنفيذي رقــم 17 -323 مؤرخ في 13 صفر عام 1439 ا
نحها.......... كلفة  كافآت للموظف وكذا تشكيلة وسير وصالحيات اللجنة اخلاصـة ا منح األوسمة الشرفية و/أو ا

قرارات مقرقرارات مقرّرات آراءرات آراء
وزارة الفالحة والتنمية الريفية والصيد البحريوزارة الفالحة والتنمية الريفية والصيد البحري

وافق 18 يولـيو سنة 2017 يـحدد جـزءا من غابة وادي الـتوت الـتابعـة لألمالك الغـابية قرار مؤرخ في 24 شوال عام 1438 ا
الوطنية بوالية برج بوعريريج بلدية رأس الوادي الستغالله كغابة استجمام...................................................
ـوافق 18 يــولـيـو سـنـة 2017 يـحـدد جــزءا من غـابــة بـومـرقــد الـتـابــعـة لألمالك الــغـابـيـة قــرار مـؤرخ في 24 شــوال عـام 1438 ا

الوطنية بوالية برج بوعريريج بلدية برج بوعريريج الستغالله كغابة استجمام...............................................
ـوافق 18 يــولـيـو سـنـة 2017 يــحـدد جـزءا من غـابــة الـبـويـرة الــتـابـعـة لألمـالك الـغـابـيـة قــرار مـؤرخ في 24 شــوال عـام 1438 ا
الوطنية بوالية البويرة بلدية البويرة الستغالله كغابة استجمام.....................................................................
ـــوافق 18 يــولــيــو ســنــة 2017 يــحــدد جــزءا من غــابــة أزرو الــتـــابــعــة لألمالك الــغــابــيــة قــرار مــؤرخ في 24 شــوال عــام 1438 ا
الوطنية بوالية البويرة بلدية بشلول الستغالله كغابة استجمام......................................................................
ـوافق 18 يــولـيـو سـنـة 2017 يـحـدد جـزءا من غــابـة احلـراكـتـة الـتـابــعـة لألمالك الـغـابـيـة قــرار مـؤرخ في 24 شـوال عام 1438 ا
الوطنية بوالية أم البواقي بلدية أم البواقي الستغالله كغابة استجمام............................................................
وافق 3 سـبتـمـبر سـنة 2017 يـتضـمن تـسجـيل أصنـاف احلبـوب ذاتـية الـتلـقيح في قـرار مؤرخ في 12 ذي احلجـة عام 1438 ا
سموح بإنتاجها وتسويقها........................................... القائمة "أ" للفهرس الرسمي لألنواع واألصناف النباتية ا
ـثمـرة والـكروم وافق 3 سـبتـمـبر سـنة 2017 يتـضـمن تـسجـيل أصـنـاف األشجـار ا قـرار مؤرخ في 12 ذي احلجـة عام 1438 ا
سموح بإنتاجها وتسويقها.................................... في القائمة "ب" للفهرس الرسمي لألنواع واألصناف النباتية ا
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اتفاقيات واتفاقات دوليةاتفاقيات واتفاقات دولية
" وكـل عـلى ـــشــار إلــيـهــمــا أدنــاه مــعـا "بــالــطــرفـ (ا

حدة بـ "الطرف")

- اعـتــرافـا مـنــهـمــا بـالــعالقـات الــتـقــلـيــديـة الــوطـيـدة
للصداقة والتضامن ب شعبي البلدين

- ورغبة مـنهـما في تـعزيز الـتفـاهم والتـضامن ب
تابـعة بـرامج التـبادل واالسـتفادة من شـعبيـهمـا كأسـاس 

التطورات في مجال الرياضة في كال البلدين

- وتــأكـيـدا عــلى أهـمــيـة الـريــاضـة كــأسـاس لـلــتـعـاون
ب البـلدين لتـحقيق الرفـاهية االقتـصادية واالجتـماعية

لشعبيهما

ـوقّع - ووفــقـا "التــفــاق الـشــراكـة االســتـراتــيــجـيــة" ا
من طرف وزارة الـشؤون اخلـارجيـة لـكال البـلدين بـتاريخ

30 يونيو سنة 2013 باجلزائر

قد اتفقتا على ما يأتي :قد اتفقتا على ما يأتي :

ادة األولى ادة األولىا ا

الــــهـــــدف من مـــــذكــــرة الـــــتــــفـــــاهم هـــــذه هــــو تـــــنـــــظــــيم
الــــتـــرتــــيـــبــــات الــــعـــمــــلـــيــــة الـــتي يــــتــــعـــ عــــلى الـــطــــرفـــ

بـواسطـتـها تـعزيـز التـعاون الـثـنائي لـفائـدة الطـرف في
مجاالت الرياضة.

ادة 2 ادة ا ا

1 - يـــلـــتـــزم الـــطـــرفــان بـــتـــعـــزيـــز عـالقـــات الـــتـــعــاون
الثـنائي والصـداقة وتوسـيع التعـاون في مجال الـرياضة
ــســاواة في ــشــتــرك عــلى أســـاس مــبــدأ ا ذات االهــتــمـــام ا

السيادة ب البلدين.

ـــــؤســـــســـــات اخلـــــاصــــة ـــــكـن ا 2 - في هـــــذا الـــــصـــــدد 
واجلـمعـيات الريـاضيـة لكال الـبلـدين إبرام اتـفاق مـنفصل

لتحقيق أهداف مذكرة التفاهم هذه.

ادة 3 ادة ا ا

يــــســـعـى الـــطــــرفـــان إلى الــــتـــكــــوين لــــفـــائــــدة مـــدربي
الـــريــــاضــات االحــتـــرافــيـــة لــكال الـــبــلـــدين في الـــريــاضــات

اآلتية :

مــــرســــوم رئــــاسي رقم مــــرســــوم رئــــاسي رقم 17- - 313 مــــؤر مــــؤرّخ في خ في 13 صــــفــــر صــــفــــر عــــامعــــام
يــــتـــــضــــمن ـــــوافق 2 نــــوفـــــمـــــبــــر ســـــنــــة  نــــوفـــــمـــــبــــر ســـــنــــة 2017 يــــتـــــضــــمن  ـــــوافق  ا 1439 ا

الـــــتــــصــــديـق عــــلى مـــــذكــــرة الــــتـــــفــــاهم بـــــ حــــكــــومــــةالـــــتــــصــــديـق عــــلى مـــــذكــــرة الــــتـــــفــــاهم بـــــ حــــكــــومــــة
ـــقـــراطـــيـــقـــراطـــيّـــة الــشـــة الــشّـــعـــبـــيـــعـــبـــيّــةــة اجلـــمـــهــورياجلـــمـــهــوريّـــة اجلـــزائـــريـــة اجلـــزائـــريّـــة الــدـــة الــدّ
قـراطيقـراطيّة وحكومـة جمهـورية إثيـوبيا الـفدراليـة الدوحكومـة جمهـورية إثيـوبيا الـفدراليـة الدّ
وقّعة بـأديس أبابا بتاريخ عة بـأديس أبابا بتاريخ 26 وقفي مجال الريـاضة ا في مجال الريـاضة ا

يناير سنة يناير سنة 2014.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إنّ رئيس اجلمهورية
- بناء على تقرير وزير الشؤون اخلارجية

ادة 91-9 منه - وبناء على الدستور ال سيما ا
- وبــعــد االطـالع عــلى مــذكــرة الــتـــفــاهم بــ حــكــومــة
ـقـراطــيّـة الـشّــعـبـيّــة وحـكـومـة اجلـمــهـوريّـة اجلــزائـريّـة الــدّ
ــقــراطـيّــة في مــجـال جــمــهـوريــة إثــيــوبـيــا الــفـدرالــيــة الـدّ
ــوقّــعـة بــأديس أبــابــا بــتـاريخ 26 يــنـايــر ســنـة الــريـاضــة ا

2014

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :
ــــادة األولي : يـــصـــدّق  عـــلى مـــذكـــرة الـــتـــفـــاهم بـــ ــــادة األولي :ا ا

ــقـراطــيّــة الــشّـعــبــيّـة حـكــومــة اجلــمـهــوريّــة اجلــزائـريّــة الــدّ
ـقـراطـيّة في وحـكومـة جـمـهـوريـة إثيـوبـيـا الـفـدراليـة الـدّ
ـوقّــعـة بـأديس أبــابـا بـتـاريخ 26 يــنـايـر مـجـال الــريـاضـة ا
سـنـة 2014 وتــنـشــر في اجلـريــدة الـرســمـيّــة لـلــجـمــهـوريّـة

قراطيّة الشّعبيّة. اجلزائريّة الدّ
ـرسـوم في اجلريـدة الـرّسـمـيّة ـادة 2 : : يـنشـر هـذا ا ـادة ا ا

قراطيّة الشّعبيّة. للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ
ــــوافق 2 حــــرر بــــاجلــــزائــــر في 13 صــــفــــر عــــام 1439 ا

نوفمبر سنة 2017.
عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 مذكرة تفاهم ب حكومة اجلمهوري مذكرة تفاهم ب حكومة اجلمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة
قراطيقراطيّة الشة الشّعبيعبيّة وحكومة جمهورية إثيوبياة وحكومة جمهورية إثيوبيا الدالدّ

قراطيقراطيّة في مجال الرياضة.ة في مجال الرياضة. الفدرالية الدالفدرالية الدّ
ـــقــراطـــيّــة إنّ حـــكـــومــة اجلـــمــهـــوريّـــة اجلــزائـــريّــة الـــدّ

الشّعبيّة

قراطيّة وحكومة جمهورية إثيوبيا الفدرالية الدّ
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عن حكومة اجلمهوريعن حكومة اجلمهوريّة
قراطيقراطيّة اجلزائرياجلزائريّة الدة الدّ

الشالشّعبيعبيّة
رمطان لعمامرةرمطان لعمامرة

وزير الشؤون اخلارجيةوزير الشؤون اخلارجية

عن حكومة جمهوريةعن حكومة جمهورية
إثيوبيا الفدراليةإثيوبيا الفدرالية
قراطيقراطيّة الدالدّ
أبديسا ياديتاأبديسا ياديتا

فوضية فوضيةمفوض ا مفوض ا
اإلثيوبية للرياضةاإلثيوبية للرياضة

ادة 11 ادة ا ا
يـــتم حل أي نـــزاع قــد يــنـــتج عن تـــنــفـــيــذ أو تــفـــســيــر

. مذكرة التفاهم هذه وديا وبالتفاوض ب الطرف
ادة 12 ادة ا ا

1 - تدخل مـذكرة التـفاهم هذه حـيز التـنفيـذ مؤقتا
ـجـرد الـتـوقـيع عــلـيـهـا ونـهـائـيـا ابــتـداء من تـاريخ تـلـقي
وجبه أحد الطرف الطرف اإلشعار األخير الـذي يشعر 
اآلخـر كـتابـيـا وعـبر الـقـنوات الـدبـلـوماسـيـة بـاستـكـماله
اإلجــراءات الــقــانــونــيـــة الــداخــلــيــة لــهـــذا الــغــرض وتــبــقى
ـدة أربع (4) سـنـوات مــا لم يـخـطـر أحـد ـفـعـول  سـاريـة ا
الـطرفـ الـطرف اآلخـر عن رغـبته في إلـغـائهـا وفي هذه
احلـالـة يجـب إشعـار الـطـرف اآلخـر كتـابـيـا قـبل سـتة (6)

تفق عليه. أشهر عن التاريخ احملدد وا
2 - إنـهــاء مـذكــرة الـتــفـاهم هــذه ال يـنــبـغـي أن يـؤثـر
عــلـى تــنــفــيــذ أي نـــشــاط أو الــتــزام  االتــفـــاق عــلــيه خالل

التصديق عليها.
ــمـضــيـ اخملـولــ قـانــونـا من وإثـبــاتـا لـذلـك فـإنّ ا
قــبل حــكـومــتــيــهـمــا وقّــعــا عـلـى مـذكــرة الــتــفـاهـم هـذه في
نـسختـ أصليـت بـاللغـت العـربيـة واإلجنليـزية ولكال

النص نفس احلجية القانونية.
حررت بأديس أبابا في 26 يناير سنة 2014.

ـــــســـــافـــــات الــــطـــــويـــــلــــة - ألـــــعـــــاب الــــقـــــوى (ســـــبــــاق ا
توسطة) وا

- الـريـاضـات اجلمـاعـيـة (كرة الـقـدم والـكرة الـطـائرة
وكرة السلة).

ادة 4 ادة ا ا
يـــــنــــظـم الـــــطـــــرفـــــان مـــــبـــــاريـــــات وديـــــة بـــــ الـــــفــــرق

الرياضية لكال البلدين وتشجيع السياحة الرياضية.
ادة 5 ادة ا ا

ـعـلـومـات واخلـبـرات حـول يـشـجع الــطـرفـان تـبـادل ا
عدات وتنظيم وتسيير الرياضة. رافق الرياضية وا ا

ادة 6 ادة ا ا
يــــتـــبــــادل الــــطـــرفــــان اخلـــبــــرات في مــــجــــال تـــطــــويـــر
العب ــدارس الـريـاضـيـة ومـراكـز الـتـكـوين وا وتـسـيـيـر ا

إلخ........
ادة 7 ادة ا ا

نشطات من قبل يعمل الطرفـان على منع تعاطي ا
. الرياضي

ادة 8 ادة ا ا
يتفق الطرفـان على عدم تأثير مـذكرة التفاهم هذه
ــــعـــاهــــدات وااللـــتــــزامـــات ــــوجب ا عــــلى الــــتـــزامــــاتـــهــــمـــا 
ــنـظــمــات الـدولــيـة أو اإلقــلــيـمــيـة ـنــصــوص عـلــيـهــا في ا ا

التي هما عضوان فيها.
ادة 9 ادة ا ا

ـالـية يـتم تـبادل الـوفـود الريـاضـيـة وفقـا لـلـشروط ا
اآلتية :

رسل بنفقات النقل الدولي 1 - يتكفل البلد ا
ـــســـتــضـــيف بـــنــفـــقــات اإلقـــامــة 2 - يــتـــكــفـل الــبـــلــد ا
الـكــامـلــة والـنــقل الـداخــلي والـرعــايـة الــطـبـيــة في احلـاالت

الطارئة
3 - يــتـم تــبــادل الـــفــرق الـــريــاضــيـــة وفــقــا لـــلــشــروط
ــعــنــيــة واألنــديـة ـتــفق عــلــيــهــا بــ االحتــاديـات ا ــالــيــة ا ا
ـاليـة واإلدارية الـريـاضيـة لكال الـطـرف وفـقـا للـقوانـ ا

طبقة في كال البلدين. ا
ادة 10 ادة ا ا

ــــكن تــــعـــديـل مـــذكــــرة الـــتــــفــــاهم هــــذه بـــاتــــفـــاق  - 1
مــشــتــرك بــ الــطــرفــ من خالل تــبــادل الــرســائل عــبـر

القناة الدبلوماسية.
2 - كل الـتـعديالت تـمـثل جـزءا ال يتـجـزأ من مـذكرة

التفاهم هذه.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرســـوم رئاســي رقم مـرســـوم رئاســي رقم 17-314  مؤر  مؤرّخ في خ في 13 صـفر عـــام صـفر عـــام
يــتــضـمـــن ــوافـــق 2 نــوفــمــبــر ســنـــــة  نــوفــمــبــر ســنـــــة 2017 يــتــضـمـــن  ــوافـــق  ا 1439 ا

الـــــتــــصـــــديـــق عــــلــــى االتــــفـــــاقــــيــــــــة بــــ حـــــكــــومـــــــةالـــــتــــصـــــديـــق عــــلــــى االتــــفـــــاقــــيــــــــة بــــ حـــــكــــومـــــــة
ـقـراطـيـقـراطـيّــة الـشــة الـشّـعـبـيـعـبـيّـــةـــة اجلمـهـورياجلمـهـوريّــــة اجلـزائريــــــة اجلـزائريــّــة الـدــة الـدّ
وحـــكـــومـــــــة جـــمـــهـــوريــــــة إثـــيــــوبـــيــــــا الـــفـــدرالـــيــــــةوحـــكـــومـــــــة جـــمـــهـــوريــــــة إثـــيــــوبـــيــــــا الـــفـــدرالـــيــــــة
هـني والتـقني هـني والتـقنيــــة في مجـال الـتكـوين ا قـراطيقـراطيّــــة في مجـال الـتكـوين ا الـدالـدّ

وقّعة باجلزائر بتاريخ عة باجلزائر بتاريخ 15 مارس سنة  مارس سنة 2015. وقا ا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إنّ رئيس اجلمهوريّة
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ادة 2 ادة ا ا
مجاالت التعاونمجاالت التعاون

لـتـحـقـيـــق هـــذه األهــــداف يـتـفــــق الـطـرفـــان على
ما يأتي :

أ - تــبـادل الــزيـارات بــ مـســؤولي الـقــطـاع من كال
تـبادل فـي مجـال التـكـوين والتـعـليم الـطرفـ لـلتـعـاون ا

هارات. هني وتنمية ا ا
ـــــعــــــلـــــومــــــــات حـــــــــول الـــــقـــــوانــــــــ ب - تـــــبــــــــادل ا

ـهـنــي ـتــعـلـقــــة بـالـتـكــويــن ا ــنـشـــورات ا والـوثـائـــق وا
والتقنــي.

ــكــونـ ــتــبــادل في مــجـال تــكــوين ا ج - الــتـعــاون ا
واألساتذة.

ادة 3 ادة ا ا
تبادل اخلبراتتبادل اخلبرات

ــتــاحــة في كال الــبــلـدين يــتــبــادل الـطــرفــان اخلــبـرة ا
هني والتقني. جال التكوين ا ذات الصلة 

ادة 4 ادةا ا
شتركة شتركةأفواج العمل ا أفواج العمل ا

من أجل تـنــفـيـذ أحــكـام هـذه االتــفـاقـيــة يـتم تــشـكـيل
هام اآلتية : فريق عمل مشترك ألداء ا

أ - وضع الـبرامج الـتنـفيـذية لـتجـسيـد التـعاون في
هني والتقني مجال التكوين والتعليم ا

ب - حتـديـد الـوسـائل واألسـالـيب لـتـحـقـيق الـبرامج
تفق عليها ا

ـتفـــق ج - متـابـعــــة وتـقـييـــم تـنـفيــــذ البـرامـــج ا
عــلــيــهـــــا وتـــذلــيـــل الــصــعــوبــــــات الـــتـــي قـــــد تــعــرقـــل

تقدمهــــــا.

ادة 5 ادة ا ا
أحكام ماليةأحكام مالية

ـوفـد نـفـقـات الـنـقل ذهـابـا وإيـابـا يـتـحـمل الـطـرف ا
ــتــعــلــقــة ــســـتــقــبل الــنــفــقــات ا بــيــنــمــا يــتــحــمل الــطــرف ا

باإلقامة.

ادة 6 ادةا ا
تسوية اخلالفاتتسوية اخلالفات

كل خـالف يــنـشــأ بــ الــطــرفــ يــتــعــلق بــتــنــفــيـذ أو
تــفـســيــر أحـكــام هــذه االتـفــاقــيـة تــتم تــســويـته وديــا وعــبـر

القنوات الدبلوماسية.

- بناء على تقرير وزير الشؤون اخلارجية

ادة 91-9 منه - وبناء على الدّستور ال سيما ا

- وبـــــعـــــد االطــالع عـــــلـى االتـــــفــــاقـــــيـــــة بــــ حـــــكـــــومــــة
ـقـراطـيّـة الـشّـعـبـيّـة وحـكـومـــة اجلـمـهـوريّـة اجلـزائـريّـة الـدّ
ــقــراطـيّــة في مــجـال جــمــهـوريــة إثــيــوبـيــا الــفـدرالــيــة الـدّ
وقّـعـة بـاجلـزائـر بـتاريخ 15 ـهـنــي والـتـقـني ا التـكـوين ا

مارس سنة 2015
يـرسم مـا يأتي :يـرسم مـا يأتي :

ـادّة األولى : ة األولى : يصـدّق علــى االتـفـاقيـــة بـــ حكـومة ـادا ا
ــــقـــراطـــيّـــــــة الـــشّـــعــــبـــيّــــــة اجلــــمـــهـــوريّــــة اجلـــزائــــريّــــة الـــدّ
وحـــــكـــــومـــــــــة جـــــمـــــهـــــوريــــــــة إثـــــيـــــوبـــــيــــــــا الـــــفـــــدرالـــــيــــــــة
ـهـني والـتـقـني ـقـراطـيّــــة فـــي مـجــــال الــتـكـويــن ا الـدّ
ـوقّـعـة بـاجلـزائـر بـتـاريخ 15 مـارس سـنة 2015 وتـنـشـر ا
فـي اجلـــــريـــــدة الـــــرّســـــمـــــيّـــــة لـــــلـــــجـــــمـــــهـــــوريّـــــة اجلـــــزائـــــريّــــة

قراطيّــة الشّعبيّـــة. الدّ
ـرسـوم في اجلريـدة الـرّسـمـيّة ـادّة ة 2 : : يـنشـر هـذا ا ـادا ا

قراطيّة الشّعبيّة. للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ
ــــوافق 2 حــــرّر بــــاجلــــزائــــر في 13 صــــفــــر عــــام 1439 ا

نوفمبر سنة 2017.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قراطيقراطيّة اتفاقية ب حكومة اجلمهورياتفاقية ب حكومة اجلمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة الدة الدّ
الشالشّعبيعبيّة وحكومة جمهورية إثيوبيا الفدراليةة وحكومة جمهورية إثيوبيا الفدرالية
هني والتقني هني والتقنية في مجال التكوين ا قراطيقراطيّة في مجال التكوين ا الدالدّ

ــقــراطــيّــة إنّ حـــكــــومــة اجلــمــهــوريّــة اجلـــزائــريّــة الــدّ
الـــشّـــعــبـــيّــــة وحــكـــومــــة جـــمــهـــوريـــة إثــيـــوبـــيـــا الــفـــدرالـــيــة
ـــشـــار إلـــيـــهـــمـــا فـــيـــمـــا يــأتـي جـــمـــعــا بـ ـــقـــراطـــيّـــة وا الــدّ

"الطرفان" وعلى نحو منفصل بـ"الطرف"
- رغــبــة مـنــهــمـا فـي تـدعــيم وتــطــويــر الـتــعــاون بـ

ـهـني والتـقـني عـلى أساس الـبـلديـن في مجـال الـتكـوين ا
تبادلة نافع ا ا

- وعزما منهـما على ترقية مباد  األخوة والتفاهم
ـتيـنة ب التي تعـكس الروح احلـقيقـية لـعالقات األخوة ا

اجلزائر وإثيوبيا
قد اتفقتـا على مـا يأتي :قد اتفقتـا على مـا يأتي :

ادّة األولىة األولى ادا ا
األهدافاألهداف

بـعـمل الـطــرفـان عـلى إقـامـة تـعـاون مـتـ في مـجـال
ــهــني والــتــقـنـي الـذي يــهــدف إلى تــعــزيــز هـذا الـتــكــوين ا

ا يخدم البلدين. القطاع ورفع مستواه 
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- بناء على تقرير وزير الشؤون اخلارجية
ادة 91-9 منه - وبناء على الدستور ال سيما ا

- وبـــــعـــــد االطّـالع عـــــلـى االتـــــفـــــاقــــــيـــــة بـــــ حــــــكـــــومـــــة
ـقــراطـيّـة الـشّـعــبـيّـة وحـكـومـة اجلـمـهـوريّــة اجلـزائـريّـة الـدّ
ـقراطـيّة حـول الصـحة جـمهـورية إثـيـوبيـا الفـدراليـة الدّ
ــوقّــعــــة بــاجلــزائــــر بــتـــاريــخ 15 مـــارس احلــيـــوانــيـــــة ا

سنة 2015
يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

ــادة األولى : يــصــدّق عــلى االتــفــاقــيــة بــ حــكــومــة ــادة األولى :ا ا
ـقــراطـيّـة الـشّـعــبـيّـة وحـكـومـة اجلـمـهـوريــة اجلـزائـريّـة الـدّ
ـقراطـيّة حـول الصـحة جـمهـورية إثـيـوبيـا الفـدراليـة الدّ
ــوقّــعــة بــاجلــزائــر بــتــاريخ 15 مــارس ســنــة احلــيـــوانــيــة ا
2015 وتـــنــــشـــر فـي اجلـــريـــدة الــــرّســـمــــيّـــة لـــلــــجـــمــــهـــوريّـــة

قراطيّة الشّعبيّة. اجلزائريّة الدّ
ـرسـوم في اجلريـدة الـرّسـمـيّة ـادة 2 : : يـنشـر هـذا ا ـادة ا ا

قراطيّة الشّعبيّة. للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ
ــــوافق 2 حــــرر بــــاجلــــزائــــر في 13 صــــفــــر عــــام 1439 ا

نوفمبر سنة 2017. 
عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قراطيقراطيّة اتفاقية ب حكومة اجلمهورية اجلزائرياتفاقية ب حكومة اجلمهورية اجلزائريّة الدة الدّ
الشالشّعبيعبيّة وحكومة جمهورية إثيوبيا الفدراليةة وحكومة جمهورية إثيوبيا الفدرالية

قراطيقراطيّة حول الصحة احليوانيةة حول الصحة احليوانية الدالدّ
ـــقــراطـــيّــة إنّ حـــكـــومــة اجلـــمــهـــوريّـــة اجلــزائـــريّــة الـــدّ
الـــشّـــعـــبـــيّـــة وحـــكـــومـــة جـــمـــهـــوريـــة إثـــيـــوبـــيـــا الـــفـــدرالـــيــة
" أو ـشـار إلــيـهـمـا فــيـمـا يـأتـي"بـالـطـرفـ ـقــراطـيّـة (ا الـدّ

على نحو منفصل " بالطرف")
ـــتــبـــادلــة فـي تــعـــزيــز - إذ تـــعــتـــرفــان بـــرغـــبــتـــهــمـــا ا

التعاون ب اخلدمات البيطرية في الدولت
- وإذ تــعــربــان عـن رغــبــتــهــمــا في تــســهــيل الــتــبــادل
نتجات ذات األصل احليواني التجاري للحيوانات وا

- وإذ تــرغــبــان فـي حــمــايـــة أراضــيــهــمـــا من األوبــئــة
واألمراض والطفيليات احليوانية احملتملة

ـــقــــتـــرنــــة بـــاســــتـــيـــراد - وإذ تـــعــــتـــرفــــان بـــاخملــــاطـــر ا
وتصدير وعبور احليوانات

قد اتفقتا على ما يأتي :قد اتفقتا على ما يأتي :

ادة األولى ادة األولىا ا

يــعـ الــطـرفــان اجلـهــات اآلتـيــة كـســلـطــات مـخــتـصـة
لتنفيذ هذه االتفاقية :

ــقـراطــيّـة أ) بــالـنــسـبــة لـلــجــمـهــوريّـة اجلــزائـريّــة الـدّ
صالح البيطرية. الشعبيّة : مدير ا

ادة 7 ادةا ا
التعديالتالتعديالت

أ - يـجــوز تعـديــل هــذه االتفـاقيـــة وذلك بـاتفـــاق
مـشــتـرك بــ الـطــرفـ عن طــريق تـبــادل إشـعــار رسـمي

بينهما وعبر القنوات الدبلوماسية.

ب - تـــدخل أي تــعــديـالت عــلى هــذه االتــفـــاقــيــة حــيّــز
ادة نصوص عليها في ا التنفيذ وفقا لنفس اإلجراءات ا

8 من هذه االتفاقية.

ادة 8 ادةا ا
دة واإلنهاء دة واإلنهاءز التنفيذ ا الدخول حيالدخول حيّز التنفيذ ا

1 - تدخل هذه االتفاقيـة حيز التنفيذ بعد استكمال
. اإلجراءات القانونية الداخلية للطرف

دة أربع (4) فعول  2 - وتستمـر االتفاقية ساريـة ا
ـاثلـة بأربع (4) سـنوات ما ـدة  سـنوات وجتـدد تـلقـائـيا 
هـلـة مسـبـقـة مدتـهـا ثالثة لم يـقم أحـد الطـرفـ بـإنهـائـهـا 
وجب إشعـار كتابي للطرف اآلخـر عبر القناة (3) أشهر 

الدبلوماسية.

3 -  في حـالة إنهـاء العمل بهـذه االتفاقـية تبقى كل
ــشـــاريع اجلــاريــة فـي إطــار الــعـــمل بــهــذه الــبـــرامج و/أو ا
ـفـعـول إلى غـايـة االتـفـاق بـخالف ذلك االتـفـاقيـة سـاريـة ا

. كتابيا ب الطرف

حـــــررت بـــــاجلــــزائـــــر في 15 مــــارس ســـــنــــة 2015 في
نـسخت أصليـت باللغـت العربيـة واإلجنليزية ولكال

النص نفس احلجية القانونية.

عن حكومةعن حكومة
جمهورية إثيوبياجمهورية إثيوبيا

قراطية قراطيةالفدرالية الد الفدرالية الد
 وندواسن كيفلو وندواسن كيفلو

نائب الوزير نائب الوزير 
وزارة التربيةوزارة التربية

عن حكومةعن حكومة
اجلمهورياجلمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة
قراطيقراطيّة الشة الشّّّّعبيعبيّة الدالدّ
 عبد القادر مساهل عبد القادر مساهل
كلف نتدب ا كلفالوزير ا نتدب ا الوزير ا
غاربية غاربيةبالشؤون ا بالشؤون ا
واإلفريقيةواإلفريقية

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مــــرســــوم رئـــــاسي رقم مــــرســــوم رئـــــاسي رقم 17-315 مــــؤرخ في  مــــؤرخ في 13 صــــفــــر عــــام صــــفــــر عــــام
ـوافق 2 نــوفـمـبــر سـنـة  نــوفـمـبــر سـنـة 2017 يـتــضـمن الــتـصـديق يـتــضـمن الــتـصـديق ـوافق  ا 1439 ا

عـلى االتــفـاقــيـة بــ حـكــومـة اجلــمـهــوريعـلى االتــفـاقــيـة بــ حـكــومـة اجلــمـهــوريّـة اجلــزائـريـة اجلــزائـريّـةـة
ـقـراطيـقـراطيّـة الـشـة الـشّعـبـيعـبـيّة وحـكـومة جـمـهوريـة إثـيوبـياة وحـكـومة جـمـهوريـة إثـيوبـيا الدالدّ
ـقــراطـيـقــراطـيّــة حـول الــصـحــة احلـيــوانـيـةــة حـول الــصـحــة احلـيــوانـيـة الــفـدرالــيـة الــدالــفـدرالــيـة الــدّ

وقّعة باجلزائر بتاريخ عة باجلزائر بتاريخ 15 مارس سنة  مارس سنة 2015. وقا ا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إنّ رئيس اجلمهورية
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ـنتـجـات احلـيـوانـيـة التي ـبـرمـة بـيـنـهمـا إلثـبـات خـلـو ا ا
يــتم تـــصــديــرهــا من أي هــرمـــونــات أو أدويــة أو مــبــيــدات
حــــشـــريــــة أو جــــراثـــيـم أو أي مـــواد أخــــرى ضــــارة بـــصــــحـــة

اإلنسان.

ادة 5 ادة ا ا

يقوم الطرفان بتسهيل ما يأتي :

ـساعـدة الـتـقـنـيـة ب اخملـابـر الـتـابـعة أ) الـتـعـاون وا
خلدمات الصحة احليوانية للبلدين

ـتـخـصـصـ الـبـيطـريـ من أجل إطالع ب) تـبـادل ا
ـنــتـجـات بـعــضـهــمـا عــلى الـوضع الــصـحي لــلـحــيـوانــات وا

ذات األصل احليواني واإلجنازات العلمية والتقنية

ـعــلـومـات بـخــصـوص اجلـوانب الــصـحـيـة ج) تــبـادل ا
ـنـتـجات ذات األصل ألسـالـيب إنـتـاج ومعـاجلـة وتـصـنـيع ا

احليواني التي يرغبان في تصديرها

د) تــبــادل الـنــظم الـصــحـيــة اخلــاصـة بــهـمــا عـلى نــحـو
منتظم

ـؤتـمـرات ــعـنـيـ فـي ا ـتـخــصـصـ ا و) مـشــاركـة ا
. واحللقات الدراسية التي ينظمها أحد الطرف

ادة 6 ادة ا ا

تـقـوم سلـطات خـدمات الـصـحة الـبيـطـرية لـلدولـت
بـالـتشـاور فـيـما بـيـنـهـا من خالل القـنـوات الـدبلـومـاسـية

تعلقة بتنفيذ هذه االتفاقية. سائل ا حول ا

ادة 7 ادة ا ا

يـــقــوم كـل طــرف فـــورا بـــوقف تــصـــديـــر احلــيـــوانــات
ــنـــتــجــات ذات األصل احلــيــوانـي عــلى أســاس مــبــررات وا
علـمية في حالـة تفشي وبـاء محدد في أي اتـفاقيـة مبرمة
بـــ الـــطــرفـــ فـي أحـــد الــبـــلـــدين يــــنــــطـــوي عــــلـى خــــطـــر

ستورد. االنتشار في البلد ا

ادة 8 ادة ا ا

يتم تـسوية أي خالف قـد ينشـأ عن تفسـير أو تنـفيذ
هـــذه االتـــفـــاقـــيـــة بـــصـــورة وديـــة عن طـــريـق الـــتـــشــاور أو

. التفاوض ب الطرف

ادة 9 ادة ا ا

ـتـبـادل 1 - يـجـوز تـعـديل هـذه االتــفـاقـيـة بـاالتـفـاق ا
ــــذكــــرات الـــرّســــمــــيّــــة بـــ لــــلــــطــــرفــــ من خالل تــــبــــادل ا

الطرف عبر القنوات الدبلوماسية.

ب) بــــالـــنـــســــبـــة جلــــمـــهـــوريــــة إثـــيـــوبــــيـــا الـــفــــدرالـــيـــة
قراطيّة وزارة الزراعة. الدّ

ج) تـــقــــوم الـــســــلـــطــــات اخملـــتــــصـــة لــــلـــطــــرفـــ وفــــقـــا
لـقـوانـيـنـهـا احملـلـيـة بـإقـرار تـرتـيـبـات مـكـمـلـة أخـرى لـهـذه
االتــفـاقــيـة حتــدد الـشــروط الـصــحــيـة الســتـيــراد وتـصــديـر
ـــنــتــجـــات ذات األصل احلــيـــواني بــ ــاشـــيــة وا وعـــبــور ا

. أراضي الطرف

ادة 2 ادة ا ا

1 - يـــتـــعــهـــد كل طـــرف مـــنــهـــمـــا بــالـــقـــيــام بـــالـــفــحص
ـنـتـجــات احلـيـوانـيـة الــتي تـعـبـر الـصـحي لــلـحـيـوانــات وا
أراضي كل طرف في طريقها إلي أراضي الطرف اآلخر.

2 - فـي حــــالــــة إظـــــهــــار الــــفــــحـص أن احلــــيــــوانــــات أو
ــنـتــجـات احلــيـوانــيـة الــتي يــتم نـقــلـهــا قـد تــعـرض صــحـة ا
الـناس أو احلـيـوانات لـلخـطر تـقوم الـسـلطـات البـيطـرية
ـــنــــتـــجـــات لــــبـــلـــد الــــعـــبــــور بـــإعـــادة هــــذه احلـــيــــوانـــات أو ا
احلـيــوانــيـة أو تــأمـر بــذبــحـهــا أو إبــادتـهــا شــريـطــة إبـرام
تعـلقة بذبح أو اتـفاق ب الطـرف بخصـوص الشروط ا

نتجات ذات األصل احليواني. إبادة احليوانات وا

ـــادتــ (1) و(2) عـــلى عـــبــور 3 -ال تـــنــطـــبق أحـــكــام ا
ـنتجات التي يـتم نقلهـا في عربات أو عبـوات مختومة ا

أو محكمة الغلق.

ادة 3 ادة ا ا

1 - تـتــبـادل الــسـلــطـات اخملــتـصــة لـلــطـرفــ نـشـرات
صـــحـــيـــة ســـنـــويـــة تـــتـــضـــمن إحـــصـــائـــيـــات حـــول األوبـــئـــة
نظمة عدية الواردة في بيانات ا احليوانية الطـفيلية وا

ية للصحة احليوانية. العا

2 - يــــتــــعــــهــــد الــــطــــرفــــان بـــاإلبـالغ فــــورا عن طــــريق
ــاثـلـة عـن إمـكــانـيــة حـدوث أي بـؤرة الـبــرق أو بـوســائل 
نـظمة للـمرض في أراضـيه يعـتبـر من الضـروري إبالغ ا
ــيــة لــلــصــحــة احلــيــوانــيــة بــهــا مع تــوضــيح مــوقــعــهــا الــعــا
تـخذة اجلـغـرافي احملدد بـالتـفاصـيل والـتدابـير الـصـحيـة ا
ــتـخـذة لــضـمـان لـلـقــضـاء عــلى هـذه األمـراض واخلــطـوات ا
ــواتـــيــة وكــذلك الــتـــدابــيــر الــتي االحــتــفـــاظ بــالــظــروف ا
تــتــخـذ فــيــمــا يـتــعــلق بـاســتــيـراد وتــصــديـر احلــيــوانـات أو

نتجات ذات األصل احليواني. ا

ادة 4 ادة ا ا

يـتـعـهد الـطـرفـان بـتـوفـيـر الـضـمـانـات الالزمـة وفـقا
ـنـصـوص عـلـيـهـا في االتـفـاقـيات ـسـمـوح بـهـا وا لـلـحـدود ا
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مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة

وقّـعان أدناه اخملـوالن قانونا من إثـباتا لـذلك قام ا
قــبل حــكــومــتــيــهــمــا بــالــتــوقــيع عــلى هــذه االتــفــاقــيــة في
نسـخـت بـالـلغـتـ العـربيـة واإلجنـليـزيـة ولكـال النـص

نفس احلجية القانونية.
حررت باجلزائر في 15 مارس سنة 2015.

2 - تـــدخـل أي تــعـــديـالت عــلـى هــذه االتـــفـــاقـــيـــة حـــيــز
ادة نصوص عليها في ا التنفيذ وفقا لنفس اإلجراءات ا

10 من هذه االتفاقية.

ادة 10 ادة ا ا
1 - تدخل هذه االتفاقيـة حيز التنفيذ بعد استكمال

. اإلجراءات القانونية الداخلية للطرف
ـدة خـمس (5) ـفـعـول  2 - تـبـقـى االتـفـاقـيـة سـاريــة ا
ـدة خـمس (5) سـنـوات سـنـوات ويــتم جتـديـدهــا تـلـقـائــيـا 
ـهــلـة مـسـبـقـة أخـرى مـا لم يـقــوم أحـد الـطـرفـ بــإنـهـائـهـا 
ــوجب إشـعــار كــتـابـي عن طـريق مــدتـهــا ســتـة (6) أشـهــر 
الـقـنـوات الـدبــلـومـاسـيـة يــوضح الـنـيـة فـي إنـهـاء صالحـيـة

هذه االتفاقية.

عن حكومةعن حكومة
اجلمهورياجلمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة
قراطيقراطيّة الشعبية الشعبيّة الدالدّ
رمطان لعمامرةرمطان لعمامرة

وزير الشؤون اخلارجيةوزير الشؤون اخلارجية

عن حكومةعن حكومة
جمهورية إثيوبياجمهورية إثيوبيا

قراطيقراطيّة الفدرالية الدالفدرالية الدّ
 تيدروس أدهانوم تيدروس أدهانوم
غيبرييزوسغيبرييزوس

وزير الشؤون اخلارجيةوزير الشؤون اخلارجية

مـرســوم تــنـفــيـذي رقــم مـرســوم تــنـفــيـذي رقــم 17 -  - 319 مـؤرخ في  مـؤرخ في 13 صــفـر عـام صــفـر عـام
ـوافـق 2 نـوفـمـبـر سـنة  نـوفـمـبـر سـنة 2017 يـحـدد تشـكـيـلة يـحـدد تشـكـيـلة ـوافـق  ا 1439 ا

اجملـــلس األعـــلـى لــلـــوظـــيـــفـــة الـــعـــمـــومـــيـــة وتــنـــظـــيـــمهاجملـــلس األعـــلـى لــلـــوظـــيـــفـــة الـــعـــمـــومـــيـــة وتــنـــظـــيـــمه
وسيره.وسيره.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إنّ الوزير األول

ادتان 99 - 4 و143 - بـناء على الـدستـور ال سيمـا ا
(الفقرة 2) منه

ــؤرخ في 9 ذي ـــقــتـــضى الــقـــانــون رقم 90-14 ا - و
ــتـعـلق ـوافق  2 يــونـيــو ســنـة 1990 وا الـقــعـدة عـام 1410 ا

تمم   عدل وا ارسة احلق  النقابي  ا بكيفيات  

ؤرخ في 19 جـمادى قـتـضى األمر رقم 06-03 ا - و
تضمن وافق 15 يوليو سنة 2006 وا الثانية عـام 1427 ا
الـقـــانــون األسـاسي الـعـام لــلـوظـيـفــة الـعـمـومــيـة ال سـيـمـا

ادتان 60 و61 منه ا

ؤرخ رسـوم الرئاسي رقم 17- 242 ا قتـضى ا - و
ـوافق 15 غــشت ســنـة 2017 في 23 ذي الـقــعــدة عـام 1438 ا

تضمن تعي الوزير األول وا

ؤرخ رسـوم الرئاسي رقم 17- 243 ا قتـضى ا - و
ـوافق 17 غــشت ســنـة 2017 في 25 ذي الـقــعــدة عـام 1438 ا

تضمن تعي أعضاء احلكومة  وا

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي : 
ــادة 60 من األمــر ــادّة األولى :ة األولى :  تـــطــبــيــقـــا ألحــكــام ا ــادا ا
ـــــؤرخ في 19 جــــمـــــادى الــــثـــــانــــيــــة  عــــام 1427 رقم 06-03 ا
ـذكـور أعاله يــهـدف هـذا ـوافق 15 يـولـيــو سـنـة 2006 وا ا
ــرســـوم إلى حتــديــد تـــشــكــيــلــة اجملـــلس األعــلى لـــلــوظــيــفــة ا

العمومية وتنظيمه وسيره.
الفصل األولالفصل األول
التشكيلةالتشكيلة

ـادّة ة 2 :  : يـرأس اجملـلس األعـلى لـلـوظـيـفـة الـعـمـومـيـة ـادا ا
ثله. الوزير األول أو 

ادّة ة 3 :  : يتـشكل اجمللس األعـلى للـوظيفـة العمـومية ادا ا
إضـــافــة إلى الـــرئــيس من خـــمــســـة وعــشــرين (25) عــضــوا

ثال :
ركزية للدولة : ركزية للدولة : - عن اإلدارات ا 1 - عن اإلدارات ا

كلف بالداخلية واجلماعات احمللية  - الوزير ا
كلف بالعدل - الوزير ا
الية كلف با - الوزير ا

كلف بالتربية الوطنية - الوزير ا
كلف بالتعليم العالي والبحث العلمي - الوزير ا

هني كلف بالتكوين والتعليم ا - الوزير ا
كلف بتكنولوجيات اإلعالم واالتصال  - الوزير ا
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االسـتـقـالة أو ألي سـبب آخـر يـتم تـعـيـ عـضـو جـديد من
ـــتــبـــقــيـــة من الـــعـــهــــدة وفق قـــبل الــوزيـــر األول لـــلــمـــدة ا

ادة 3 أعاله. نصوص عليها فـي ا األشكال نفسها ا

الفصل الثانيالفصل الثاني

التنظيم والسيرالتنظيم والسير

ادّة ة 7 :  : يـجتـمع اجمللس األعـلى لـلوظـيفـة العـمومـية ادا ا
ــكن أن يـجــتـمع في دورة عــاديـة مــرة واحـدة كل ســنـة. و

في دورة غير عادية بناء على استدعاء من رئيسه.  

يــحـــدد جــدول أعــمـــال اجــتـــمــاعــات اجملـــلس من طــرف
رئيسه.

ادّة ة 8 : : يتـداول اجمللس األعـلى للوظـيفـة العمـوميـة ادا ا
ـادة 59 ـهـامه كـمـا هـو مـحـدد في ا ـتـعـلــقـة  ـسـائل ا في ا
ـؤرخ في 19 جـمــادى الـثـانـيـة عـــام من األمـر رقم 06-03 ا

ذكور أعاله. وافق 15 يوليو سنة 2006 وا 1427 ا

تـدون قـرارات وآراء وتـوجـيــهـات اجملـلس في سـجـل
داوالت.  ا

ـــكن إنــشـــاء جلــان خـــاصــة حــسـب مــجــاالت ــادّة ة 9 :  :  ــادا ا
االخـــتــصــاص بـــهــدف تــعـــمــيق دراســـة كل مــســـألــة تـــتــعــلق
بــــجـــدول أعـــمــــال اجـــتـــمـــاعــــات اجملـــلس األعــــلى لـــلــــوظـــيـــفـــة

العمومية. 

ـادّة ة 10 : : يـرفع اجملـلس األعـلى لـلـوظـيـفـة الـعـمـومـية ـادا ا
إلى رئــــيس اجلـــمــــهـــوريـــة تــــقـــريـــرا ســــنـــويـــا عـن وضـــعـــيـــة
ــسـائل الــتـشــغـيل في قــطـاع الــوظـيــفــة الــعـمـومــيـة وعـن ا
ــادة 61 من األمــر ـــهــامـه طـــبــقـــا ألحـــكـــام ا ذات الــصـــلـــة 
ــؤرخ فــي 19 جـــمــــادى الـــثـــانـــيـــة عــــام 1427 رقــم 06-03 ا

ذكور أعاله. وافق 15 يوليو سنة 2006 وا ا

ــــركــــزي لـــلــــوظــــيــــفـــة ــــادّة ة 11 : :  يـــتــــولى الــــهــــيــــكل ا ــــادا ا
العمومية أمانة اجمللس األعلى للوظيفة العمومية.

ا يأتي : وبهذه الصفة تكلف األمانة 

ــدرجـة في ـســائل ا ـتــعــلـقــة بــا ــلـفــات ا - حتــضـيــر ا
جـــــدول أعــــمـــــال اجـــــتــــمـــــاعـــــات اجملـــــلس بـــــالــــتـــــنـــــســـــيق مع

عنية ؤسسات واإلدارات العمومية ا ا

- إعداد محاضر اجتماعات اجمللس وتوزيعها 

ــــتـــعــــلــــقـــة - ضـــمــــان حــــفظ الــــوثــــائق واحملــــفـــوظــــات ا
بنشاطات اجمللس

ـتــعـلق بــحـالـة - إعــداد مـشـروع الــتـقــريـر الـســنـوي ا
الوظيفة العمومية وعرضه على اجمللس.

كلف بالتضامن الوطني - الوزير ا
ستشفيات كلف بالصحة وإصالح ا - الوزير ا

كلف بالعمل  - الوزير ا
دير العام للوظيفة العمومية - ا

الية. دير العام للميزانية بوزارة ا - ا

ؤسسات العمومية : ؤسسات العمومية : -  عن ا 2 -  عن ا
ـكـلف - مـديـر جـامـعــة بـنـاء عـلى اقـتــراح  الـوزيـر ا

بالتعليم العالي
- مـــــديـــــر مــــؤســـــســـــة عــــمـــــومـــــيـــــة ذات طــــابـع عــــلـــــمي
ـكـلف بـالـبـحث وتـكــنـولـوجي بـنـاء عـلى اقـتــراح الـوزيـر ا

العلمي
دير العام للمدرسة الوطنية لإلدارة. - ا

3 - عن اجلـــمـــاعـــات اإلقـــلــيـــمـــيـــة بـــنـــاء عـــلى اقـــتــراح - عن اجلـــمـــاعـــات اإلقـــلــيـــمـــيـــة بـــنـــاء عـــلى اقـــتــراح
كلف بالداخلية واجلماعات احمللية : كلف بالداخلية واجلماعات احمللية :الوزير ا الوزير ا

- وال (1)
- رئيس مجلس شعبي والئي (1)

. - رئيسا (2) مجلس شعبي بلدي

ــنــظـمــات الــنــقـابــيــة األكــثـر تــمــثـيـال عـلى ــنــظـمــات الــنــقـابــيــة األكــثـر تــمــثـيـال عـلى  - عن ا  4  - عن ا
ؤسسات واإلدارات العمومية : ؤسسات واإلدارات العمومية :الصعيد الوطني في ا الصعيد الوطني في ا

- أربـــعــة (4) أعـــضـــاء يـــعـــيّـــنـــون بـــنـــاء عــلـى اقـــتــراح
كلف بالعمل. الوزير ا

ويــــضم فــــضال عن ذلـك شـــخــــصـــيــــتـــ اثــــنـــتـــ (2)
تــخــتــاران لـكــفــاءتــهــمـا فـي مـيــدان الــوظــيــفـة الــعــمــومــيـة

يعيّنهما الوزير األول.

ـــكـن رئـــيـس اجملــــلس األعــــلى لــــلـــوظــــيــــفــــة ــــادّة ة 4 : :  ــــادا ا
الـعموميـة االسـتعانة بكـل شخص يختار لـكفاءته األكيدة

درجة في جدول أعمال اجمللس. سائل ا ذات الصلة با

ــادّة ة 5 :  : يـــعــيّـن أعــضــــاء اجملــلـس األعــلـى لــلـــوظــيـــفـــة ــادا ا
ـؤســســات الـعــمـومــيــة واجلـمــاعـات الـعــمــومـيــة بــعـنــوان ا
ـوجب مرسـوم تنـفيذي ـنظمـات النـقابـية  اإلقلـيمـية وا

دة ثالث (3) سنوات قابلة للتجديد.

ــادّة ة 6 :  : تـــنـــتـــهي عـــضـــويـــة أعـــضــــاء اجملـــلس األعـــلى ــادا ا
لــلــوظـيــفـــة الـعــمــومـيــــة الــذين عــيّـنــوا بــسـبب صــفــتـهم أو

جرد فقدان الصفة أو انتهاء مهامهم. وظائفهم 

فــي حـالــة انقـطاع تـمثـيل عضـو إمّا ألحـد األسباب
ــــذكـــورة فـــي الـــفــــقــــرة أعــاله وإمّـــا بــــســـبب الــــوفــــاة أو ا
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ـؤرخ ـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 95-28 ا ـقـتـضى ا - و
ــوافق 12 يـــنـــايـــر ســـنـــة 1995 في 10 شـــعـــبـــان عـــام 1415 ا
مـنـوحـة لـلمـسـتـخـدم الـذي يـحـدد االمتـيـازات اخلـاصـة ا

ـؤسسات ـؤهل الـتابـع لـلدولـة واجلماعـات احمللـية وا ا
والهيئات العـمومية العامل بواليات أدرار وتامنغست

تمم عدل وا وتندوف وإيليزي ا
ؤرخ رسوم الـتنـفيذي رقم 95-300 ا ـقتـضى ا - و
ــوافق 4 أكـــتـــوبـــر ســـنـــة في 9 جـــمـــادى األولى عـــام 1416 ا
ؤهـل ـوظفـ ا 1995 الـذي يحـدد االمتـيازات اخلـاصـة با

ــــؤســــســـات الـــتــــابــــعــــ لـــلــــدولــــة واجلــــمـــاعــــات احملــــلــــيـــة وا
والــهـــيــئــات الـــعــمــومـــيــة الــعـــامــلــ في واليـــات :  بــشــار-
الـبيض - ورقلـة - غرداية - الـنعامـة - األغواط والوادي
عدل وبـعض البلديات الـتابعة لـواليتي اجللفة وبـسكرة ا

تمم وا

 يرسم  ما يأتي: يرسم  ما يأتي:

ـادة 195 من األمـر ـادة األولى :  تــطـبــيـقــا ألحـكــام ا ـادة األولى : ا ا
ـــــؤرخ في 19 جـــــمـــــادى الـــــثـــــانـــــيـــــة عــــام 1427 رقم 06-03 ا
ـذكـور أعاله يــهـدف هـذا ـوافق 15 يـولـيــو سـنـة 2006 وا ا
منوحة للموظف رسوم إلى حتديد العـطلة اإلضافية ا ا

ــنـاطـق من الــتــراب الـوطــني الــذين يــعــمــلـون فـي بـعـض ا
ناطق اجلغرافية. وفي اخلارج في بعض ا

ـسـتـخـدم ـرسـوم أيـضا عـلى ا تـسـري أحكـام هـذا ا
الذين يـشـغلـون وظـيفـة عـلـيا في الـدولـة أو منـصـبا عـالـيا
ـــرســـوم ـــتـــعــــاقـــدين اخلـــاضـــعـــ ألحـــكـــام ا وكـــذا األعـــوان ا
ــؤرخ في 17 رمـــضـــان عــام 1428 الــرئـــاسي رقم 07-308 ا

ذكور أعاله. وافق 29 سبتمبر سنة 2007 وا ا

وظـفـون الذين يـعمـلون بـإحدى ادة 2 : :  يـستـفيـد ا ادة ا ا
واليــات  أدرار وتــامـــنــغــست وتـــنــدوف وإيــلـــيــزي وبــشــار
وورقــلــة وغــردايــة واألغـواط والــوادي من عــطــلــة إضــافــيـة
قــــدرهــــا عــــشـــرون (20) يــــومــــا كــــامـال زيــــادة عن الــــعــــطــــلــــة

السنوية القانونية للراحة.
وظـفـون الذين يـعمـلون بـإحدى ادة 3 : :  يـستـفيـد ا ادة ا ا
واليــات الــنــعــامــة والــبـــيض واجلــلــفــة وبــســكــرة من عــطــلــة
إضـافـيـة قـدرهـا عـشرة (10) أيـام كـامـلـة زيـادة عن الـعـطـلة

السنوية القانونية للراحة.
4 : :  يـــــــبـــــــقـى األعـــــــوان الــــــــدبـــــــلـــــــومــــــــاســـــــيـــــــون ــــــادة  ــــــادة ا ا
والـــقـــنــــصـــلــــيـــون الــــذين يـــعــــمـــلــــون في اخلـــارج فـي بـــعض
ــــــــادة 11 ـــــنــــــاطق اجلــــــغـــــرافــــــيـــــة خــــــاضـــــعــــــ ألحـــــكــــــام ا ا
ـرســـوم الـرئــاسي رقم 09 - 221 (الـفـقـــرتـــ 2 و3) من ا
ـــــوافـق 24 يــــونـــــيــــــو ــــــؤرخ فــي أول رجب عـــــام 1430 ا ا

ذكور أعاله. سنة 2009 وا

ادّة ة 12 : : ال يتقاضى أعـضاء اجمللس األعلى للوظيفة ادا ا
الـعـمـومـيـة أي راتب مـقـابل عـضـويـتـهم ويـسـتـفيـدون من
تـــعــــويض نـــفــــقـــات تـــنــــقـــلـــهـم وإيـــوائـــهـم وإطـــعـــامــــهم عـــنـــد
نـصـوص عـلـيهـا في الـتـنـظيم االقـتـضـاء وفقـا لـلـشـروط ا

عمول به. ا
ــــــرســــــوم فـي اجلــــــريــــــدة 13 : :  يـــــــنــــــشــــــر هــــــذا ا ـــــادّة ة  ـــــادا ا

قراطيّة الشّعبيّة. الرّسميّة للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ
ـوافـــق حرّر بـاجلـــزائــر فــي 13 صـفـــر عــام 1439 ا

 2 نوفمبر سنة 2017.

أحمد أويحيىأحمد أويحيى
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عــام  مـــرســوم تـــنــفـــيــذي رقم  مـــرســوم تـــنــفـــيــذي رقم 17-320 مــؤرخ في  مــؤرخ في 13 صــفــر عــامصــفــر 
ـوافق 2 نـوفـمـبـر سـنـة  نـوفـمـبـر سـنـة 2017 يـحــدد الـعـطـلـة يـحــدد الـعـطـلـة ـوافق  ا 1439 ا

مـنوحــة للـموظفـ الذيـن يعمـلـون فـي مـنوحــة للـموظفـ الذيـن يعمـلـون فـياإلضـافيــة ا اإلضـافيــة ا
ـــنــاطـق مــن الــتـــراب الــوطـــني وفي اخلــارج ـــنــاطـق مــن الــتـــراب الــوطـــني وفي اخلــارجبــعض ا بــعض ا

ناطق اجلغرافيـة. ناطق اجلغرافيـة.فـي بعـض ا فـي بعـض ا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إنّ الوزير األول
ـــادتـــان  99 - 4 - بـــنـــاء عـــلى الـــدســـتـــور ال ســـيـــمـــا ا

و143 ( الفقرة 2)  منه
ؤرخ في 19 جـمادى قـتـضى األمر رقم 06-03 ا - و
ـتضمن وافق 15 يولـيو سنة 2006 وا الثـانية عام 1427 ا
الــقـانــون األسـاسـي الـعــام لـلــوظـيــفـة الــعـمــومـيــة ال سـيــمـا

ادة 195 منه ا
ـؤرخ ـرسـوم الـرئـاسي رقم 07-308 ا قـتـضى ا - و
ـوافق 29 سـبـتمـبـر سـنة 2007 في 17 رمـضـان عام 1428 ا
ــــتـــعــــاقــــدين الــــذي يــــحــــدد كـــيــــفــــيــــات تــــوظــــيف األعــــوان ا
ــشـــكـــلــة لـــرواتـــبــهم وحــقـــوقــهـم وواجــبـــاتـــهم والـــعــنـــاصـــر ا
ــتـعــلــقـة بــتـســيـيــرهم وكــذا الـنــظــام الـتــأديـبي والــقــواعـد ا

طبق عليهم ا
ـــــرســــــوم الـــــرئــــــاسي رقم 09 - 221 ــــقـــــتـــــضى ا - و
ـوافق 24 يـونـيـو سـنـة ـــؤرخ فـي أول رجب عـام 1430 ا ا
ــــتـــضــــمن الــــقــــانـــون األســــاسي اخلــــاص بــــاألعـــوان 2009 وا

الدبلوماسي والقنصلي 
ؤرخ رسـوم الرئاسي رقم 17- 242 ا قتـضى ا - و
ـوافق 15 غــشت ســنـة 2017 في 23 ذي الـقــعــدة عـام 1438 ا

تضمن تعي الوزير األول وا
ؤرخ رسـوم الرئاسي رقم 17- 243 ا قتـضى ا - و
ـوافق 17 غــشت ســنـة 2017 في 25 ذي الـقــعــدة عـام 1438 ا

تضمن تعي أعضاء احلكومة  وا
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يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :
ـادة 184 من األمـر ـادة األولى :  تــطـبــيـقــا ألحـكــام ا ـادة األولى :ا ا
ـــــؤرخ في 19 جـــــمـــــادى الـــــثـــــانـــــيـــــة عــــام 1427 رقم 06-03 ا
تضمن القانون األساسي وافق 15 يوليو سنة 2006 وا ا
ـرسوم إلى حتديد العـام للوظيـفة العـمومية يـهدف هذا ا

نصب. وظف بسبب إهمال ا كيفيات عزل ا

الفصل األولالفصل األول
نصب نصبتعريف وضعية إهمال ا تعريف وضعية إهمال ا

ــنـــصب كل ــادة 2 : : يـــعــتـــبـــر في وضــعـــيـــة إهــمـــال ا ــادة ا ا
مــــوظف فـي اخلـــدمــــة يـــتـــغــــيب خــــمـــســــة عـــشـــر (15) يـــومـــا

متتالية على األقل دون مبرر مقبول.
يـقـصـد بعـبـارة مبـرر مـقـبول كل مـانع أو حـالـة قوة
ــــعـــنـي مـــثــــبــــتـــ قــــانــــونـــا قـــاهــــرة خــــارجــــ عن إرادة ا

ا يأتي : ويرتبطان على وجه اخلصوص 
- الكوارث الطبيعية

- العجز البدني الناجت عن مرض أو حادث خطير
ـــتـــابـــعـــات اجلــــزائـــيـــة الـــتـي ال تـــســـمح لــــلـــمـــعـــني - ا

نصب عمله. بااللتحاق 
ـنــصب دون مـبـرر ـادة 3 : : الـعـزل بــسـبب إهــمـال ا ـادة ا ا
ـــوجـب قـــرار مــــعــــلل من مـــقــــبــــول إجـــراء إداري يــــتــــخــــذ 
الـسلـطـة الـتي لهـا صالحـيـات التـعـيـ بعـد اإلعـذار بغض

النظر عن الضمانات التأديبية والقانونية األساسية.

الفصل الثانيالفصل الثاني
معاينة الغياب وكيفيات اإلعذارمعاينة الغياب وكيفيات اإلعذار

وظف ادة  4 :   :  يتع عـلى اإلدارة معاينـة غياب ا ادة ا ا
ــنـصـب بـوثــيـقــة مــكـتــوبـة ـوجـــود في وضــعـيــة إهــمـال ا ا

تودع فـي ملفه اإلداري.

ـوظف خالل ـادة 5 : : عـنـدمـا تـعــاين اإلدارة غـيـاب ا ـادة ا ا
يــــومي (2) عــــمل مــــتـــتـــالــــيـــ تــــوجه له إعــــذارا إلى آخـــر
نـصب عمله عنـوان مسـجل في ملفـه اإلداري لاللتحـاق 

فورا.
ــنـصـب عـمــله بـعــد انـقــضـاء ـوظف  إذا لم يـلــتـحـق ا
خـمـسة (5) أيـام عـمل ابـتـداء من تـاريخ اإلعـذار األول أو

لم يقدم مبررا لغيابه توجه له اإلدارة إعذارا ثانيا.

ـعـني شخـصـيا وظف ا ادة 6 : : يبـلّغ اإلعـذار إلى ا ادة ا ا
عن طــريق الـبـريـد بـرســالـة ضـمن ظـرف مــوصى عـلـيه مع
إشعار باالستالم أو بأي وسـيلة قانونية منصوص عليها

عمول بهما. في التشريع والتنظيم ا

ـوظـفـون الـعـامـلـون في اخلـارج في بـعض يـسـتفـيـد ا
ــذكـورين في الــفـقـرة ـنــاطق اجلـغــرافـيـة غــيـر األعـوان ا ا

ادة 3 أعاله. األولى من العطلة اإلضافية احملددة في ا

رسوم ادة 5 :   :  تلغى جمـيع األحكام اخملالفـة لهذا ا ادة ا ا
ـــرســـومـــ الــتـــنـــفـــيــذيـــ رقــم 28-95 ال ســـيـــمـــا أحـــكــام ا
ـوافق 12 يــنــايــر ســنـة ـؤرخ في 10 شـعــبــان عـام 1415 ا ا
ـؤرخ في 9 جـمـادى ـتـمم ورقم 95-300 ا ـعــدل وا 1995 ا

ـــعـــدل ــوافق 4 أكـــتـــوبـــر ســـنـــة 1995 ا األولى عــام 1416 ا
ذكورين أعاله فيما يخص العطلة اإلضافية. تمم وا وا

رسـوم في اجلريـدة الرّسـميّة ادة 6 : :  ينـشر هـذا ا ادة ا ا
قراطيّة الشّعبيّة. للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ

ـــــوافق 2 حـــــرر بــــاجلـــــزائــــر في13 صــــفـــــر عــــام 1439 ا
نوفمبر سنة 2017.

أحمد أو يحيىأحمد أو يحيى
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـــرســـوم تـــنـــفـــيـــذي رقم مـــرســـوم تـــنـــفـــيـــذي رقم 17-321 مــؤرخ في  مــؤرخ في 13 صـــفـــر عــام صـــفـــر عــام
ـوافـق 2 نـوفـمبـر سـنة  نـوفـمبـر سـنة 2017 يـحـدد كيـفـيات يـحـدد كيـفـيات ـوافـق  ا 1439 ا

نصب. وظف بسبب إهمال ا نصب.عزل ا وظف بسبب إهمال ا عزل ا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إنّ الوزير األول

ـادتان 99-4 و 143 - بنـاء على الـدسـتور ال سـيـما ا
(الفقرة 2) منه

ؤرخ في 19 جـمادى قـتـضى األمر رقم 06-03 ا - و
ـتضمن وافق 15 يولـيو سنة 2006 وا الثـانية عام 1427 ا
الــقـانــون األسـاسـي الـعــام لـلــوظـيــفـة الــعـمــومـيــة ال سـيــمـا

ادة 184 منه ا

ؤرخ رسـوم الرئاسي رقم 17- 242 ا قتـضى ا - و
ـوافق 15 غــشت ســنـة 2017 في 23 ذي الـقــعــدة عـام 1438 ا

تضمن تعي الوزير األول وا

ؤرخ رسـوم الرئاسي رقم 17- 243 ا قتـضى ا - و
ـوافق 17 غــشت ســنـة 2017 في 25 ذي الـقــعــدة عـام 1438 ا

تضمن تعي أعضاء احلكومة  وا

ـؤرخ رســوم الـتنـفـيذي رقم 90-99 ا قـتـضى ا - و
ـوافق 27 مــارس ســنـة 1990 في أول رمــضــان عـام 1410 ا
ـتـعـلق بـســلـطـة الـتـعـيـ والـتــسـيـيـر اإلداري بـالـنـسـبـة وا
ــــركــــزيــــــة والــــواليـــــات لــــلــــمــــوظــــفــــيــن وأعــــــوان اإلدارة ا
ؤسسات العمومية ذات الطابع اإلداري والبلديـات وا
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ـــعــــني في أجل 12 :  : يـــبـــلّغ قــــرار الـــعـــزل إلى ا ــادة  ــادة ا ا
اليتـعدى ثمـانية (8) أيام ابتـداء من تاريخ تـوقيعه وفق
ــادة 5 أعاله ـــنـــصــوص عـــلـــيـــهـــا فـي ا نـــفس الـــكـــيـــفـــيـــات ا

ويحفظ في ملفه اإلداري.

ـادة 13 :  : يـنــبــغي أن يــتـضــمن تــبــلـيغ قــرار الــعـزل ـادة ا ا
ــعـــني بــأن قــرار الــعــزل ــوظف ا وجــوبـــا مالحــظــة تــعـــلم ا
ــكن أن يــكــون مــحل تــظـــلم لــدى الــســلــطــة اإلداريــة الــتي
أصــــدرته وذلك في أجـل شـــهـــرين (2) ابـــتـــداء من تـــاريخ

تبليغه.
ــــالي الـــشــــاغـــر بــــعـــد عـــزل ـــنــــصب ا ــــكن شــــغل ا ال 

عني خالل األجل احملدد في الفقرة السابقة. ا
ـعــزول مـبـررا مــقـبـوال ــوظف ا ـادة 14 :  : إذا قـدم ا ـادة ا ا
ـادة 13 أعاله تـقـوم اإلدارة بـإلـغـاء خالل األجل احملـدد في ا
ـــبــــرر والــــتـــأكــــد من صــــحـــة قــــرار الـــعــــزل بــــعـــد دراســــة ا
ــقــدمــة وبــعــد أخــذ رأي ــعــلــومــات وصـالحــيــة الــوثــائـق ا ا
ـتسـاويـة األعضـاء اخملـتصـة إزاء الـسلك الـلـجنـة اإلداريـة ا

أو الرتبة اللذين ينتمي إليهما.
ــوظـف بـــدون أثــر وفي هـــذه احلـــالـــة يـــعـــاد إدمـــاج ا

مالي رجعي.

15 :  : يــــعـــد بــــاطال وعــــد األثـــر كـل قـــرار عـــزل ــادة  ــادة ا ا
رسوم. نصب يتم بصفة مخالفة ألحكام هذا ا إلهمال ا

ــــــرســــــوم في اجلــــــريـــــدة ـــــادة 16 :  :  يـــــنــــــشــــــر  هـــــذا ا ـــــادة ا ا
قراطيّة الشّعبيّة. الرّسميّة للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ

ــــوافق 2 حــــرّر بــــاجلــــزائــــر في 13 صــــفــــر عــــام 1439 ا
نوفمبر سنة 2017.

أحمد أويحيىأحمد أويحيى
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرســوم تــنـفــيـذي رقــم مـرســوم تــنـفــيـذي رقــم 17 -  - 322 مـؤرخ في  مـؤرخ في 13 صــفـر عـام صــفـر عـام
ـوافـق 2 نــوفـمـبــر سـنـة  نــوفـمـبــر سـنـة 2017 يـحــدد األحـكـام يـحــدد األحـكـام ـوافـق  ا 1439 ا

ــؤســســات واإلدارات ــتـــربص في ا ــطـــبــقـــة عــلى ا ــؤســســات واإلداراتا ــتـــربص في ا ــطـــبــقـــة عــلى ا ا
العمومية.العمومية.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
إنّ الوزير األول

ـادتـان 99-4 و143 - بـنـاء عـلى الـدسـتـور ال سـيـمـا ا
(الفقرة 2) منه

ؤرخ في 19 جـمادى قـتـضى األمر رقم 06-03 ا - و
تضمن وافق 15 يوليو سنة 2006 وا الثانية عـام 1427 ا
الــقـانــون األسـاسـي الـعــام لـلــوظـيــفـة الــعـمــومـيــة ال سـيــمـا

ادة 92 منه ا

ـــتــضــمّـــنــة اإلعــذار إلى يــجب أن تـــشــيــر الـــرســالــة ا
ــعـــني مـن عــزل ــوظـف ا الــعـــواقـب الــتـي يــتـــعـــرض لـــهـــا ا
سـتـخـدم دون أي ضـمـانـة تأديـبـية وشـطب من تـعـداد ا

نصب عمله. إذا لم يلتحق 
ادة 7 :  : يعتبر اإلعذار قانونيا : ادة ا ا

ــــحـض إرادته تــــســــلّم ــــعــــني  ــــوظـف ا - إذا رفض ا
اإلشعار باستالم اإلعذار

ـــوصـى عـــلـــيـــهـــا - إذا امـــتــــنع عن ســـحـب الـــرســـالـــة ا
تضمّنة اإلعذار ا

- عـــنــــدمـــا يـــتــــعـــذر تــــبـــلــــيغ اإلعـــذار بــــســـبـب غـــيـــاب
عني عن مسكنه. وظف ا ا

ــدوّنــة من مــصـالح الــبــريــد فـوق ـالحـظــة ا تــعــتــبـر ا
الظـرف البـريدي أو اإلشـعار بـاالستالم الـلذين أعـيدا إلى

ثابة تبليغ. ذكورة أعاله  اإلدارة في احلاالت ا

8 : : عـــنـــدمــــا ال يـــتم اســـتـالم اإلعـــذار من طـــرف ــادة  ــادة ا ا
عـنـي ويـعـاد الـظـرف إلى اإلدارة حـامــال مالحظــة مثـل ا
ـذكـور" أو "عـنـوان غـيـر مـعروف" "ال يـقـيـم في الـعـنـوان ا
ثـابة الحظـة مع ختم الـبريـد  أو نـحو ذلك تـعتـبر تـلك ا

دليل إثبات تبليغ.

ـنــصب عــمـله ــعــني  ـوظف ا ـادة 9 : : إذا الــتـحـق ا ـادة ا ا
بـعــد اإلعـذارين واســتـأنف عـمــله مع تـقــد مـبـرر مــقـبـول
لــغــيــابه جتــري اإلدارة خــصـمــا مـن راتـبـه بــسـبـب غــيـاب

ؤداة بقدر عدد األيام التي تغيب فيها. اخلدمة ا

نـصبه دون تـقد أي ـوظف  غيـر أنه إذا الـتحق ا
مـبرر مقـبول للـغياب فإنّ اإلدارة زيـادة على اخلصم من
راتـــبه تـــســلّـط عــلـــيه عــقـــوبـــة تــأديـــبــيـــة وفــقـــا لإلجــراءات

عمول بها في هذا اجملال. ا

عني وظف ا ادة 10 : :  في حالة مـا إذا لم يلتحق ا ادة ا ا
ــــنــــصب عــــمــــله بــــالــــرغـم من اإلعــــذارين تــــوقف اإلدارة
صـــرف راتـــبـه وتـــتـــخــــذ كل تـــدبــــيـــر من شــــأنه أن يـــصـــون

رفق ويضمن حسن سيره. مصلحة ا

الفصل الثالثالفصل الثالث
إجراءات العزلإجراءات العزل

ـنـصبه فـي نهـاية وظف  11 :  : إذا لم يلـتـحق ا ادة  ادة ا ا
ـتــتــالي بــالـرغم الــيـوم اخلــامس عــشـر (15) من الـغــيــاب ا
من اإلعذارين تقوم السـلطة التي لها صالحـيات التعي

بــعـزله فــورا بـقــرار مــعـلل يــسـري ابــتــداء من تـاريخ أول
يوم من غيابه.
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ـتـابـعـة تـربص ويـلـزم بـهـذه الـصـفـة قـبل تـرسـيـمه 
اختباري بنجاح.

ــكن أن يــعـــفى من الــتـــربص االخــتــبــاري غــيــر أنـه 
ـــــوظـــــفـــــون فـي بـــــعـض األسالك والـــــرتـب الـــــتي األعــــــوان ا
ـنـصـوص عـلـيـها تـتـطـلب مـؤهالت خـاصة طـبـقـا لألحـكـام ا

طبقة عليهم. في القوان األساسية اخلاصة ا

تساوية األعضاء ادّة ة 3 :  : تنظر الـلجنــة اإلداريـة ا ادا ا
ـتـربـص ــقــرر تـرسـيـم ا ـؤهـلـــة إزاء الـرتـبـة الـتي من ا ا
ــتــعــلــقــة بــالــوضــعــيـة اإلداريــة الــتي ــســائل ا فــيــهـــا فــي ا
تخـصه ال سـيـمـا في مـجـال الـتـرسـيم أو تـمـديـد الـتربص

أو التسريح عند انتهاء فترة التربص.

ــتـربص ـادّة ة 4 :  : تـؤخــذ األقـدمــيـة الــتي اكـتــسـبــهـا ا ـادا ا
الـذي  ترسـيـمه في رتبـته بـعنـوان فـترة الـتربص في
ـطـلـوبـة لـلـتـرقـيـة في احلـسـبـان عـنـد احـتـسـاب األقـدمـيـة ا

الرتبة والدرجات وكذا للتعي في منصب عال.
غــيــر أن فـتــرات انــقـطــاع  الــتـربـص أو تـمــديــده يـتم

ذكورة أعاله. خصمها من األقدمية ا

الفصـل الثانـيالفصـل الثانـي
تربص وواجباته تربص وواجباتهحقوق ا حقوق ا

ــتــربص خالل فــتــرة الــتــربــص 5 :  :  يــخــضع ا ـادّة ة  ـادا ا
ـنـصـوص عـلـيـهـا بـالنـسـبـة إلى إلى احلـقــوق والـواجـبـات ا
ــــــــــؤرخ فـي 19 ــــــــــوجـب األمــــــــــــر رقــم 06-03 ا ــــــــــوظــف  ا
ـوافق 15 يــولـيــو ســنـة 2006 جــمــادى الـثــانـيــة عــام 1427 ا

رسوم. وجب أحكام هذا ا ذكور أعاله و وا

ــؤداة ـــتـــربص بـــعــد اخلـــدمـــة ا ــادّة ة 6 :  : يــتـــقـــاضى ا ــادا ا
قرر ترسيمه فيها. رتبط بالرتبة التي من ا الراتب ا

كما له احلق في :
- احلماية االجتماعية

- أيام الراحة والعطل القانونية
- عـــــطــــلـــــة األمــــومــــة وســـــاعــــات الـــــرضــــاعــــة لـــــلــــمــــرأة
ـادتـ 213 و214 من األمـر رقم ـتـربـصــة طـبـقـا ألحـكـام ا ا
وافق 15 ؤرخ في 19 جمادى الثانية عـام 1427 ا 06-03 ا

ذكور أعاله. يوليو سنة 2006 وا

7 :  : لــلــمــتــربص احلـق في غــيــاب خــاص مــدفـوع ـادّة ة  ـادا ا
ـــــنـــــاســـــبــــات األجـــــر مـــــدتـه ثالثـــــة (3) أيـــــام كـــــامـــــلـــــة فـــي ا
ــادة 212 من األمــر رقم 03-06 ــنـــصــوص عـــلــيــــهـــا فــي ا ا
وافق 15 يوليو ؤرخ في 19 جمادى الثانية عـام 1427 ا ا

ذكور أعاله. سنة 2006 وا

ــــؤرخ في 13 ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 14-06 ا - و
ــــتــــعـــلق ــــوافق 9 غــــشت ســــنـــة 2014 وا شـــوّال عـــام 1435 ا

باخلدمة الوطنية

ــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 07 - 304 ــــــقـــــتــــــضى ا - و
ــوافق 29 ســبـــتـــمـــبــر ــؤرّخ في 17 رمـــضـــان عــام 1428 ا ا
ـــرتــبــات ســنــة 2007 الــذي يـــحــدد الـــشــبــكـــة االســتـــداللــيــة 
ـتـمّم ال ســيـمـا ـعــدّل وا ـوظــفـ ونـظــام دفع رواتـبــهم ا ا

ادة 3 منه  ا

ؤرخ رسـوم الرئاسي رقم 17- 242 ا قتـضى ا - و
ـوافق 15 غــشت ســنـة 2017 في 23 ذي الـقــعــدة عـام 1438 ا

تضمن تعي الوزير األول وا

ؤرخ رسـوم الرئاسي رقم 17- 243 ا قتـضى ا - و
ـوافق 17 غــشت ســنـة 2017 في 25 ذي الـقــعــدة عـام 1438 ا

تضمن تعي أعضاء احلكومة  وا

ـؤرخ ـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 90-99 ا ـقـتـضى ا - و
ـوافق 27 مــارس ســنـة 1990 في أوّل رمــضــان عـام 1410 ا
ـتـعـلق بـســلـطـة الـتـعـيـ والـتــسـيـيـر اإلداري بـالـنـسـبـة وا
ركزية والـواليات والبلديات للموظفـ وأعوان اإلدارة ا

ؤسسات العمومية ذات الطابع اإلداري وا

ؤرّخ رسوم التـنفيذي رقم 96 - 92 ا قتـضى ا - و
ــــــوافق 3 مــــــارس ســـــــنــــــة 1996 في 14 شــــــوّال عــــــام 1416 ا
ـوظـفــ وحتـسـ مـسـتـواهم وجتـديـد ـتــعـلق بـتـكـوين ا وا

تمّم عدّل وا معلوماتهم ا

ــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 12 - 194 ــــقـــتــــضى ا - و
ـوافق 25 أبـريل ـؤرّخ في 3 جـمــادى الـثـانـيـة عـام 1433 ا ا
ـــســـابـــقـــات ســـنـــة 2012 الـــذي يـــحـــدد كــــيـــفـــيـــات تـــنـــظــــيم ا
ــــؤســــســــات ــــهــــنــــيـــــة في ا واالمــــتــــحــــانـــــات والــــفــــحــــوص ا

واإلدارات العمومية وإجرائها

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي : 

ــادة 92 من األمــر ــادّة األولى :ة األولى : تــطـــبــيـــقـــا ألحــكـــام ا ــادا ا
ـــــؤرخ في 19 جـــــمـــــادى الــــثـــــانــــيـــــة عـــــام 1427 رقم 06-03 ا
ـذكـور أعاله يــهـدف هـذا ـوافق 15 يـولـيــو سـنـة 2006 وا ا
ــتـربص في ــطــبـقــة عــلى ا ــرســوم إلى حتـديــد األحــكـام ا ا

ؤسسات واإلدارات العمومية. ا
الفصـل األولالفصـل األول
أحكام عامةأحكام عامة

ــادّة ة 2 :  : يــعــ بــصـفــة مــتــربص كل عــون وظف في ــادا ا
رتـــبــة من رتب الــوظـــيــفــة الــعـــمــومــيــة طـــبــقــا  لــلـــتــنــظــيم

عمول به. ا
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ـتـربص في اللـجـنة كن أن يـنـتخب ا 13 :  :  ال  ادّة ة  ادا ا
ـقـرر ـتـسـاويـة األعـضـاء اخملـتـصـة إزاء الـرتـبـة ا اإلداريـة ا
ــشـاركــة في انـتــخـاب ـكــنه ا تــرسـيــمه فــيـهــا . غـيــر أنه 

وظف في هذه اللجنة. ثلي ا
تربـص بقضاء فترة التربص كلها ادّة ة 14 :  : يلزم ا ادا ا
ـــوجب الــقـــانــون األســاسـي اخلــاص الــذي يـــحــكــمه احملــددة 

قبل ترسيمه.
ـتربص أن ينـتدب أو يوضع في كن ا ادّة ة 15 :  : ال  ادا ا

حالة استيداع أو حتت التصرف.
ــســـتـــخــدمـــة مـــا عــدا ـــكن نـــقــلـه خــارج إدارتـه ا وال 

لحة للمصلحة. للضرورة ا
ــوجـب الــقــانـون ــتــربص  16 :  : عــنــدمــا يــلــزم ا ـادّة ة  ـادا ا
تـابـعة تـكـوين حتضـيري األساسي اخلـاص الـذي يحـكـمه 
ـنــصب أو اسـتـيــفـاء إجـراء خــاص قـبل تــرسـيـمه لـشــغل ا

فإنّه ال يرسم في رتبته إالّ إذا استوفى هذا اإلجراء.
ـعـنــي يـســري ابـتـــداء ــتـربـص ا غـيـــر أنّ تـرسـيـم ا
من تاريـخ نـهاية فـتـرة التـربص كما هـو منصـوص عليه

فــي القانون األساسي اخلاص الذي يحكمه.

الفصـل الثالثالفصـل الثالث
سير التربص االختباريسير التربص االختباري

ـنـصـوص عـلـيـهـا في ـادّة ة 17 :  : مع مـراعـاة األحـكــام ا ـادا ا
ــرسـوم حتـدد الـقــوانـ األســاسـيـة اخلــاصـة وأحــكـام هـذا ا
مــدة الــتـــربص االخــتــبـــاري بــســنـــة مــســتــمـــرة من اخلــدمــة

تربص. الفعلية تبدأ فور تنصيب ا
ــكـن تــمـــديــد مـــدة الـــتــربص مـــرة واحــدة ــادّة ة 18 :  :  ــادا ا
ـتـسـاوية لـفـتـرة مسـاويـة لـهـا بعـد رأي الـلـجـنة اإلداريـة ا
تربص بترسيمه األعضاء اخملتصـة إذا لم يسمح تقييم ا

عند نهاية الفترة القانونية للتربص.
وفــي هــــذه احلـــالـــة ومـع مــــراعـــاة أحـــكــــام الـــقــــوانـــ

ـــادة 19 أدنـاه فــإن فــتــرة األســاســيــة اخلــاصـــة وأحــكــــام ا
كن أن تتجاوز سنت (2). التــربص ال 

ـادّة ة 19 :  : ال حتتـسب في فـتـرة الـتـربص كل فـترات ـادا ا
ـوجب أحــكـام هـذا ــنـصـوص عــلـيـهــا  الـعــطل والـغـيــابـات ا
ـــرســوم بـــاســتــثـــنــاء فـــتــرات الــعـــطــلـــة الــســنـــويــة وأيــام ا

الراحة القانونية.
ــنــصــوص ــادّة ة 20 :  : بــاســـتــثــنــاء األحـــكــام اخملــالــفـــة ا ــادا ا
ـتـربص عـلـيــهـا في الــقـوانـ األســاسـيـة اخلــاصـة يـوجـه ا
قرر فور تنصيـبه في منصب يوافق الـرتبة التي من ا
ــــصــــالـح الــــتــــابــــعــــة لإلدارة تــــرســــيــــمـه فــــيــــهــــا في إحــــدى ا
ـــقــرر مـن الــســـلــطـــة الــتي لـــهــا صـالحــيــات ـــســتـــخــدمــة  ا

عنية  . التعي ا

ـــكن أن يــســـتـــفــــيـــد شــريـــطــــة وزيــــادة عـــلـى ذلك 
تـقديـم مـبــرر مـســبق من رخــص لـلتـغـــيب دون فـقــدان

الراتب فــــي احلاالت اآلتية :
ــهــني في ــتـــابــعــة دراســات ذات صــلــة بــنــشــاطه ا  -
حــــــدود  ال تـــــــتـــــــجـــــــاوز أربع (4) ســــــاعـــــــات فـي األســـــــبــــــوع

صلحة وتتماشى مع ضرورات ا
ــــارس فــــيــــهــــا عــــهــــدة ــــدة دورات اجملــــالس الـــــتي   -

عمومية انتخابية
- للـمـشاركـة في التـظـاهرات الـدوليـة الـرياضـية أو

الثقافية.
ــســـتــدعى ألداء اخلـــدمــة ـــتــربـص ا ــادّة ة 8 :  : يــوضع ا ــادا ا

الوطنية في وضعية "اخلدمة الوطنية".
عــنــد انــقــضـاء فــتــرة اخلــدمــة الــوطـنــيــة يــعــاد إدمـاج
ـقرر تـرسيمه  فـيها تربص بـقوة القـانون في الـرتبة ا ا

ولو كان زائدا عن العدد.
ــنـصب الـذي وتــكـون له األولـويــة في الـتــعـيـ في ا
ــنـصب شـاغـرا أو في كـان يـشــغـله قـبل جتــمـيـده إذا كـان ا

منصب معادل له.
تـربص فـترة الـتـربص كلـها ادّة ة 9 :  :  إذا لم يكـمل ا ادا ا
قرر ترسيمه طلوبة قانـونا قبل ترسيمه في الرتـبة ا ا
فيـهـا فـإنّ الفـتـرة الـباقـيـة من الـتـربص تسـتـأنف ابـتداء
من تاريخ  إعادة إدماجه في رتبته عند انتهاء التجنيد.
ـعـني بـعـد انـتـهـاء فـتـرة ـتـربص ا في حـال تـرسـيـم ا
الـتـربص هــذه فـإنّ الـتـرســيم يـسـري ابــتـداء من الـتـاريخ
ـــدة الـــقـــانـــونـــيـــة  لـــلـــتــربـص كـــمـــا هــو ـــوافـق لــنـــهـــايـــة ا ا
ــطــبق مــنــصــوص  عـــلــيه في الـــقــانــون األســاسـي اخلــاص ا

عليه.
عني وفي حـال تمديـد فترة الـتربص فإنّ تـرسيم ا
وافق لـلـنهـاية إذا  إقـراره يسـري ابـتداء من الـتـاريخ ا

الفعلية للفترة اجلديدة للتربص.
ــادّة ة 10 : : حتـــتــسـب فــتـــرة اخلـــدمــة الـــوطــنـــيـــة الــتي ــادا ا
ـــتــربـص فــور تـــرســـيـــمه  فـي تــقـــديـــر األقـــدمـــيــة أداهـــا ا
ــطـلــوبــة لـلــتـرقــيــة في الـدرجــات والــتـرقــيــة في الـرتــبـة ا
وكـذا التعي في مـنصب عال طبـقا للتشـريع والتنظيم

عمول بهما. ا
ــتـــربص بـــبــطـــاقــة مـــهــنـــيــة تـــبــ ــادّة ة 11 :  : يـــزود ا ــادا ا

هنية.  هويته وصفته ا

ــــادّة ة 12 :  : لــــلـــمــــتـــربـص احلق في االســــتـــقــــالــــة الـــتي ــــادا ا
ــواد من 217 إلى 220 من األمــر ــارســهــا طـــبــقــا ألحــكــام ا
ـــــؤرخ في 19 جـــــمـــــادى الــــثـــــانــــيـــــة عـــــام 1427 رقم 06-03 ا

ذكور أعاله. وافق 15 يوليو سنة 2006 وا ا
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ــادّة ة 26 :  : يـــتم إصـــدار الــتـــرســيم أو تـــمــديـــد فــتــرة ــادا ا
ــتــربص حــسـب احلــالــة بــقــرار أو الـــتــربص أو تــســريـح ا
مــقــرر من الــســلــطــة الــتي لــهــا صالحــيــات الــتــعــيــ بــعــد
ــــتـــســــاويـــة األعــــضـــاء ـــطــــابق لــــلـــجــــنــــة اإلداريـــة ا الــــرأي ا

اخملتصة.
وفـي حــــالـــة تــــمــــديــــد الــــتـــربـص يــــصـــدر تــــرســــيم أو
ـعني عند نـهاية فـترة تمـديد التربص تربص ا تسـريح ا

حسب األشكال نفسها.

الفصـل اخلامسالفصـل اخلامس
النظام التأديبي للمتربصالنظام التأديبي للمتربص

ــتــربص إلى الــنـظــام الــتــأديـبي ـادّة ة 27 :  : يــخــضع ا ـادا ا
ـــقــرر ـــنـــصـــوص عـــلـــيه بـــالـــنـــســـبـــة لـــلـــرتـــبـــة الـــتي مـن ا ا

ترسيمه فيها.
ــكن أن غــيــرأنه في حــالـــة ارتــكــاب خــطــأ مــهــني ال 

تسلّط عليه إالّ العقوبات التأديبية اآلتية :
الدرجة األولى :الدرجة األولى :
- اإلنذار الكتابي

- التوبيخ.

الدرجة الثانية :الدرجة الثانية :
- الـتوقـيف عن الـعـمل من يـوم واحد (1)  إلى ثالثـة

(3) أيام.

الدرجة الثالثة :الدرجة الثالثة :
- الـتـوقــيف عن الـعــمل من أربـعـة (4)  إلى ثـمــانـيـة

(8) أيام.

الدرجة الرابعة :الدرجة الرابعة :
- التسريح دون إشعار مسبق أو تعويض.

ـتربص من قبل تصـدر العقـوبات الـتأديبـية إزاء ا
الــسـلــطــة الـتي لــهــا صالحــيـات الــتــعـيــ طـبــقــا لـلــتــشـريع
ـــقـــرر ـــطـــبــــقـــ عـــلـى  الـــرتـــبــــة الـــتي مـن ا والـــتــــنـــظـــيـم ا

ترسيمه فيها.

ـتـربص عن مـهـامـه طـبـقـا ـكـن تـوقـيف ا ـادّة ة 28 :  :  ـادا ا
ــــؤرخ ـــادتـــ 173 و174 مـن األمـــر رقـم 06-03 ا ألحـــكـــام ا
ـوافق 15 يـولـيـو سـنة فـي 19 جـمـادى الثـانـيـة عـام 1427 ا
ـــــــــذكــــــــور أعــاله وفــق األشـــــــكـــــــال نــــــــفـــــــــســــــــهـــــــا 2006 وا

وظف. اخلـــاصــة با

ـــــدة وفـي هــــــذه احلـــــالــــــة تـــــمــــــدد فــــــتـــــرة الــــــتـــــربـص 
التوقيف.

ـقـرر ـهـام الـرتـبـة الـتي من ا ويـكـلف بـهـذه الـصـفـة 
ترسيمه فيها حتت رقابة ومسؤولية مسؤوله السلّمي.

ـهني سـؤول الـسـلّـمي بـاإلدمـاج ا ـادّة ة 21 :  : يـكلـف ا ـادا ا
لــلـــمــتــربص ويــحـــدد عــلى هــذا األســاس بـــرنــامج نــشــاطه

ويتابع تنفيذه.

الفصـل الرابعالفصـل الرابع
تربص وترسيمه تربص وترسيمهتقييم ا تقييم ا

ـــتــربـص خالل فـــتـــرة الــتـــربص ــادّة ة 22 :  : يـــخــضـع ا ــادا ا
لـــتـــقـــيـــيم مـــســـتـــمـــر ودوري يـــتم تـــقـــديـــره وفق مـــعـــايـــيــر

موضوعية ترتبط خصوصا بـما يأتي :

ــنـوطـة بـالـرتـبـة الـتي من ـهـام ا - قـدراته في أداء ا
قرر ترسيمه فيها ا

- فعاليته وروح مبادرته

- كــيــفــيــة أدائـه لــلــخــدمــة وســيــرته ال ســيــمــا فــيــمــا
يـخص عالقــته مع  رؤسـائـه الـسـلّــمـيــ وزمالئه وكـذا مع

رفق العام مستعملي ا

- مواظبته وانضباطه.

ـادّة ة 23 :  : بــاسـتــثـنــاء بـعض األسالك الــتي تـقــتـضي ـادا ا
ـــتـــربص كل ثـالثــة (3) ـط تـــرســـيم خـــاص يـــتم تـــقـــيـــيـم ا
ــسـؤول الــســلّــمي عن طــريق اســتــمـارة أشــهــر من طــرف ا

تقييم فصلية.

ـــعــــنـي بــــاســــتــــمـــارات ــــتــــربـص ا ــــادّة ة 24 :  : يــــبــــلّغ ا ــــادا ا
التـقيـيم الفـصلـية في أجل  ثـمانـية (8) أيام بـعد إعـدادها
كنه أن يحتجّ بـشأنها لدى السلطة التي لها صالحيات و
الـــتـــعــيـــ فـي أجل ثـــمـــانـــيــة (8) أيـــام ابـــتــــداء من تـــاريخ

تبليغها إياه.

ـادّة ة 25 :  : عـنـد نـهـايـة فـتــرة الـتـربص تـعـد الـسـلـطـة ـادا ا
التي لـهـا صالحيـة الـتعـيـ بـطاقـة تـقيـيم عـامة لـلـتربص
تــمــثل حــصــيــلــة بـطــاقــات الــتــقــيـيـم الـفــصــلــيــة بــنـاء عــلى
تـقــريـر مـفـصل لــلـمـسـؤول الـســلّـمي ويـنـبــغي أن يـتـضـمن

الحظات اآلتية : إحدى ا

- يرسم

- يـــخــــضع لـــتــــمـــديــــد الـــتـــربـص مـــرة واحـــدة لــــلـــمـــدة
نفسها

- يسرّح دون إشعار مسبق أو تعويض.

ـنـصوص عـلـيـها يـجب أن تـوضع بطـاقـات الـتقـيـيم ا
لف اإلداري للمتربص. في الفقرة أعاله في ا
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ؤرخ رسـوم الرئاسي رقم 17- 242 ا قتـضى ا - و
ـوافق 15 غــشت ســنـة 2017 في 23 ذي الـقــعــدة عـام 1438 ا

تضمن تعي الوزير األول وا
ؤرخ رسـوم الرئاسي رقم 17- 243 ا قتـضى ا - و
ـوافق 17 غــشت ســنـة 2017 في 25 ذي الـقــعــدة عـام 1438 ا

تضمن تعي أعضاء احلكومة  وا
ــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 95 - 132 ــــقـــتــــضى ا - و
ـوافق 13 مـايــو سـنـة ـؤرّخ في 13 ذي احلــجـة عـام 1415 ا ا
ــــــــتــــــــعــــــــلـق بـــــــــإحــــــــــداث نـــــــــشــــــــرات رســـــــــمـــــــــيــــــــة 1995 وا

للـمـؤسسـات واإلدارات العمومية
يرسم  ما يأتي :يرسم  ما يأتي : 

ادت 112 و113 من ادّة األولى :ة األولى :  تطبـيقا ألحكام ا ادا ا
ــــؤرّخ في 19 جـــمــــادى الـــثـــانــــيـــة عـــام األمــــر رقم 06 - 03 ا
ذكـور أعاله يـهدف ـوافق 15 يـولـيـو سـنة 2006 وا 1427 ا

رسوم إلى حتديـد طبيعة وخصائص وكيفيات منح هذا ا
كافآت للموظف وكذا تشكيلة األوسمة الشرفيـة و/أو ا

نحها. كلفة  وسير وصالحيات اللجنة اخلاصة ا

الفصل األولالفصل األول

أحكام عامةأحكام عامة
ـــوظف األوســـمـــة الـــشـــرفـــيــة ـــكن مـــنح ا ــادّة ة 2 :   :   ــادا ا

كافآت اآلتية : و/أو ا
- ميدالية الشجاعة
- ميدالية االستحقاق

- شهادة وزارية.
ـادّة ة 3 :  : تـمــنح مـيــدالـيـة الــشـجـاعــة لـلــمـوظف الـذي ـادا ا
ـناسبة تأدية مهامه بعمل شجاع مثبت تميز أثناء أو 
قـانونا معرضـا نفسه خلطـر حقيقي ووشـيك بهدف إنقاذ

تلكات عمومية أو خاصة. حياة أو 
ادّة ة 4 :   :  تـمنح ميـدالية االستـحقاق لـلموظف الذي ادا ا
ـنـاسبـة تـأدية مـهامـه بنـوعـية أعـمال أو تـميـز أثـناء أو 
أشـــغــال اســـتــثـــنــائـــيـــة ســاهـــمت في حتـــســ أداء مـــصــالح

اإلدارة العمومية أو خدمة الصالح العام.
ـادّة ة 5 :   :  تــمـنح الـشــهـادة الــوزاريـة لـلــمـوظف الـذي ـادا ا
تــمـــيــز بــخــدمــات مــشــرفــة مــقـــدمــة لإلدارة الــعــمــومــيــة أو
ـشـهــود بـهـمـا أثـنـاء تـأديـة ـثـالي ا لـتـفـانـيه و/أو سـلــوكه ا

هني. مهامه خالل مساره ا
ـكــافـآت ــكن مــنح األوســمـة الــشـرفــيــة وا ـادّة ة 6 :   :   ـادا ا
ادة 2 أعاله بعد الـوفاة للـموظف نصـوص عليـها في ا ا

ناسبة تأدية مهامهم. توف أثناء أو  ا

ــتـــربص مــدة خـــمــســـة عــشــر ــادّة ة 29 :   :  إذا تـــغــيـب ا ــادا ا
(15) يوما متتالية على األقل دون مبرر مقبول تباشر
الـسـلطـة اخملـولة صالحـيـات التـعـي إجـراء العـزل بـسبب

نصب بعد إعذاره مرت (2). إهمال ا
ـتـربص الـذي اسـتــفـاد من دورة تـكـوين يـجب عـلـى ا

مـتـخـصص لـشـغل منـصب عـمـومي لـلـمـرة األولى الذي 
ـنـصب أن يـسـدد جـميـع مصـاريف عـزله بـسـبب إهـمـال ا

عمول به. التكوين طبقا للتظيم ا

ـتـربص الـذي كـان مـحل عـقـوبـة ـكن ا ـادّة ة 30 :  :  ال  ـادا ا
الــــتـــســــريـح لــــســــبب تــــأديــــبي أو الــــعــــزل بــــســــبـب إهــــمـــال
ــنــصب أن يــوظف من جــديــد في الــوظـيــفــة الــعـمــومــيـة ا

مدة ثالث (3) سنوات.

رسوم في اجلريـدة الرّسميّة ادّة ة 31 :  : ينشر هـذا ا ادا ا
قراطيّة الشّعبيّة. للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ

ــــوافق 2 حــــرّر بــــاجلــــزائــــر في 13 صــــفــــر عــــام 1439 ا
نوفمبر سنة 2017.

أحمد أويحيىأحمد أويحيى
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــرســوم تــنــفـيــذي رقــم مــرســوم تــنــفـيــذي رقــم 17 - -323 مــؤرخ في  مــؤرخ في 13 صــفــر عـام صــفــر عـام
ـوافـق 2 نــوفـمـبــر سـنـة  نــوفـمـبــر سـنـة 2017 يــحـدد طـبــيـعـة يــحـدد طـبــيـعـة ـوافـق  ا 1439 ا

وخـصـائص وكـيـفـيـات مـنح األوسـمـة الـشـرفـية و/أووخـصـائص وكـيـفـيـات مـنح األوسـمـة الـشـرفـية و/أو
ــــكــــافــــآت لــــلــــمـــــوظــــفــــ وكــــذا تــــشــــكــــيــــلــــة وســــيــــر ــــكــــافــــآت لــــلــــمـــــوظــــفــــ وكــــذا تــــشــــكــــيــــلــــة وســــيــــرا ا

نحها. كلفة  نحها.وصالحيات اللجنة اخلاصـة ا كلفة  وصالحيات اللجنة اخلاصـة ا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إنّ الوزير األول

ـادتـان 99-4 و143 - بـنـاء عـلى الـدسـتـور ال سـيـمـا ا
(الفقرة 2) منه

ــــــــؤرّخ في 19 ـــــــقـــــــتــــــــضى األمــــــــر رقم 06 - 03 ا - و
ـوافق 15 يــولـيــو ســنـة 2006 جــمــادى الـثــانــيــة عـام 1427 ا
ـتـضـمن القـانـون األسـاسي الـعـام للـوظـيـفـة العـمـومـية وا

ادتان 112 و113 منه السيما ا

ــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 04 - 405 ــــــقـــــتــــــضى ا - و
ـوافق 11 ديـسـمـبـر سـنـة ـؤرّخ في 28 شـوّال عـام 1425 ا ا

تعلق بخا الدولة 2004 الذي يحدد التنظيم ا

ــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 11 - 248 ــــــقـــــتــــــضى ا - و
ــوافق 10 يـــولــيــو ســنــة ــؤرّخ في 8 شــعــبــان عــام 1432 ا ا
ــتـــضــمن إنـــشــاء جلـــنــة وزاريـــة مــشـــتــركـــة دائــمــة 2011 وا

ـسـتـعـمـلة لـلـمـصـادقة عـلى الـبـذل وخـصـائـصـهـا غيـر تـلك ا
في اجليش الوطني الشعبي
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وقعة : وقعة : - بيانات تتعلق بالسلطة ا 4 - بيانات تتعلق بالسلطة ا
عنية - صفة وإمضاء السلطة ا

- اخلا الرّسمي لإلدارة.
ــذكــورة أعاله بــالــلّــغــة الــرّســمــيّـة تــدوّن الــبــيــانــات ا

وتدون كذلك عند االقتضاء بلغة أجنبية. 

الفصل الثالثالفصل الثالث
تشكيلة تشكيلة وسير وصالحياتوسير وصالحيات اللجنة اخلاصة  اللجنة اخلاصة 

ـادّة ة 10 :   :  تـنـشــأ لـدى كل وزارة جلـنـة خــاصـة تـكـلف ـادا ا
وظفـ الوسـام الشرفي بدراسـة وإبداء رأيـها في منـح ا

ادة 2 أعاله. نصوص عليهما في ا كافأة ا و/أو ا

ـثل ـادّة ة 11 :   :  يــرأس الـلــجـنــة اخلـاصــة الـوزيــر أو  ـادا ا
عنه.

وجب قرار وتتكون من أربعة (4) أعضاء يعينون 
من الــوزيــر مـن ضــمن شــاغــلي الــوظـــائف الــعــلــيــا الــذين

ركزية. لهم على األقل رتبة مدير باإلدارة ا

ـكـن رئـيس الــلـجــنـة أن يــســتـعــ عـنــد االقـتــضـاء
كن أن يساعده في أشغاله. بأي شخص 

12 :   :  تـــســــجل مـــداوالت الــــلـــجـــنــــة اخلـــاصـــة في ــادّة ة  ــادا ا
محاضر وتدون في سجل خاص.

وجب نـظام ادّة ة 13 :   :  يحـدد سيـر اللـجنـة اخلاصـة  ادا ا
داخلي يوافق عليه الوزير.

الفصل الرابعالفصل الرابع
كافآت كافآتكيفيات منح األوسمة الشرفية وا كيفيات منح األوسمة الشرفية وا

ادّة ة 14 :   :  تسلّم ميـداليات الشجـاعة أو االستحقاق ادا ا
ــــوجب قــــرار مـن الــــوزيـــر وكــــذا الــــشــــهــــادات الــــوزاريــــة 
ــنـصــوص عـلـيــهـا في ــعـني بــعـد رأي الــلـجــنـة  اخلــاصـة ا ا

ادة 10 أعاله. ا

تــسـلـّم نــسـخــة من قــــرار مـنح مــيـدالـيـــة أو شـهـــادة
ـناســبــة االحـتـفـال باألعـيـاد الـرّسـمـيّة وزاريـــة للـمـقـــلّـد 
ـــوافـــقـــة ـــيــــة ا الـــوطـــنــــيـــة أو بـــاأليـــام الــــوطـــنـــيــــة أو الـــعـــا

عني. لنشاطات القطاع ا

تضمنة منح األوسمة ادّة ة 15 :   :  تنشر الـقرارات ا ادا ا
ـقــلّــدين في الـنــشـرة ــكـافــآت وكـذا قــائـمــة ا الــشـرفــيـة وا

عنية. الرّسميّة للوزارة ا

ـنـصوص عـليه أعاله في توضع نـسخـة من الـقرار ا
لف اإلداري للمقلّد. ا

ــكن مـنـحــهـا أيـضـا لــلـمـوظــفـ ضـحـايــا عـجـز دائم و
ـعمـول به أثـناء ـوجب الـتشـريع ا ـا هـو معـرف  وطـبـقا 

ناسبة تأدية مهامهم. أو 

ـكافآت تطـبيقا ادّة ة 7 :   :  مـنح األوسمة الشـرفية وا ادا ا
ـــرســـوم ال يـــســـتـــثـــني مـــنح أوســـمـــة أخــرى ألحـــكـــام هــذا ا

عمول بهما. منصوص عليها في التشريع والتنظيم ا

الفصل الثانيالفصل الثاني
كافآت وخصائصها كافآت وخصائصهاطبيعة األوسمة الشرفية وا طبيعة األوسمة الشرفية وا

ـــيـــدالـــيـــات 8 :   :  حتــــدد اخلـــصـــائص الــــتـــقـــنـــيــــة  ــادّة ة  ــادا ا
ـوجب الــشـجــاعــة أو االسـتــحـقــاق والـشــهــادات الـوزاريــة 
ــشـتــركــة طـبــقــا لـلــمــرسـوم قــرار من الـلــجــنـة الــوزاريــة ا
ــؤرّخ في 8 شـــعـــبـــان عــام 1432 الـــرئـــاسي رقم 11 - 248 ا

ذكور أعاله. وافق 10 يوليو سنة 2011 وا ا

ــادّة ة 9 :   :  يـــنــبــغي أن تـــتــضــمن الـــشــهــادة الــوزاريــة ــادا ا
علومات اآلتية : سلّمة للموظف ا ا

1 - بيانات تتعلق باالنتماء : - بيانات تتعلق باالنتماء :
قراطية الشعبية - اجلمهورية اجلزائرية الد

- وزارة.....................................................
- اسم الشهادة............................................

- تاريخ التسليم........................................ .

2 - بيانات تتعلق باحليثيات : - بيانات تتعلق باحليثيات :
ـؤرّخ في 19 جـمـادى - تـأشــيـرة األمـر رقم 06 - 03 ا
ـتضمن وافق 15 يولـيو سنة 2006 وا الثـانية عام 1427 ا
الــقـانــون األسـاسـي الـعــام لـلــوظـيــفـة الــعـمــومـيــة ال سـيــمـا

ادتان 112 و113 منه ا
ـؤرّخ ـرســوم الـتــنـفــيـذي رقم 17-323 ا - تــأشـيــرة ا
وافق 2 نوفـمبر سنة 2017  الذي في 13 صفر عام 1439 ا
يــــحـــدد طــــبـــيــــعــــة وخـــصــــائص وكــــيـــفــــيـــات مــــنح األوســــمـــة
كـافآت للـموظـف وكـذا تشكـيل اللـجنة الـشرفيـة و/أو ا

نحها وسيرها وصالحياتها. كلفة  اخلاصة ا
ـــــــــؤرّخ في - تـــــــــأشـــــــــيــــــــرة الـــــــــقـــــــــرار رقـم ............ ا
تضمن تـعي أعضاء اللجنة ................................  وا
ــكــافـآت ــنح األوســمـة الــشــرفــيـة و/أو ا ــكــلـفــة  اخلـاصــة ا
للموظف التابع لوزارة........................................

قلد : قلد :بيانات تتعلق با 3 - - بيانات تتعلق با
- االسم واللقب

عني (ة). - رتبة أو وظيفة ا
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ــــادّة ة 18 :   :  تــــلــــغى جــــمــــيـع األحــــكــــام اخملــــالــــفــــة لــــهــــذا ــــادا ا
رسوم. ا

ــــــرســــــوم فـي اجلــــــريــــــدة 19 :   :  يـــــــنــــــشــــــر هــــــذا ا ـــــادّة ة  ـــــادا ا
قراطيّة الشّعبيّة. الرّسميّة للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ

ــــوافق 2 حــــرّر بــــاجلــــزائــــر في 13 صــــفــــر عــــام 1439 ا
نوفمبر سنة 2017.

أحمد أويحيىأحمد أويحيى

ــادّة ة 16 :   :  حتـــدد شــروط وإجـــراءات مـــنح األوســـمــة ــادا ا
عني. وجب قرار من الوزير ا كافآت  الشرفية وا

ـكن تعلـيق أو سحب األوسـمة الشـرفية ادّة ة 17 :   :   ادا ا
ـــوجب قـــرار من ـــكـــافـــآت من احلـــاصـــلـــ عـــلـــيـــهـــا  و/أو ا
عني بعـد رأي اللجـنة اخلاصـة في حالة مـعاينة الوزيـر ا
ارتــكـــاب أفــعــال مـــعــيــبـــة أو مــنــافـــيــة لــطـــبــيــعـــة األوســمــة

ناسبة تأدية مهامهم. كافآت أثناء أو  الشرفية و/أو ا

قرارات مقرقرارات مقرّرات آراءرات آراء
ـؤرخ في ــشـتــرك ا ــقـتــضى الـقــرار الـوزاري ا - و
ــوافق 3 يـــولــيــو ســنــة 2013 الــذي 24 شــعـــبــان عــام 1434 ا

ـكـلفـة بـدراسـة طـلـبات يـحـدد تـشكـيـلـة الـلـجنـة الـوالئـيـة ا
منح رخصة استغالل غابات االستجمام وعملها

يقرر ما يأتي :يقرر ما يأتي :

ـرسوم ادة 15 من ا ـادة األولى : تطـبـيـقـا ألحـكـام ا ـادة األولى :ا ا
ـؤرخ في 26 رمـضـان عام 1427 الـتـنـفـيـذي رقم 06-368 ا
ــــوافق 19 أكــــتــــوبــــر ســــنــــة 2006 الـــــذي يــــحــــدد الــــنــــظــــام ا
الــقــانـــوني لــرخــصــة اســـتــغالل غــابـــات االســتــجــمــام وكــذا
شروط وكـيـفـيـات مـنـحهـا يـهـدف هـذا الـقـرار إلى حتـديد
جــزء مـن غــابــة وادي الــتــوت الـــتــابــعــة لألمـالك الــغــابــيــة
الــوطـــنـــيـــة بــواليـــة بـــرج بـــوعــريـــريج الســـتـــغالله كـــغـــابــة

استجمام.

ادة 2 : : تـقع غابـة االستجـمام اجلـزء من غابة وادي ادة ا ا
ذكورة في التوت الـتابـعة لألمالك الـغابيـة الوطـنيـة وا
ــادة األولى أعاله فـي إقــلــيم بـــلــديــة رأس الــوادي وهي ا
تــمـتــدّ عــلـى مــســاحـة 26 هــكــتـارا و95 آرا و64 ســنــتــيــارا

ذكورة أدناه : ومحددة باإلحداثيات ا

وزارة الفالحة والتنمية الريفيةوزارة الفالحة والتنمية الريفية
والصيد البحريوالصيد البحري

ــــــــــوافـق 18 ــــــــــوافـق  ا قــــــــــرار مــــــــــؤرخ في قــــــــــرار مــــــــــؤرخ في 24 شـــــــــوال عـــــــــام  شـــــــــوال عـــــــــام 1438 ا
يــولــيــو يــولــيــو سـنــة سـنــة 2017 يـحــدد جــــزءا مــن غــابــة وادي يـحــدد جــــزءا مــن غــابــة وادي
الـــتــــوت الـــتـــابـــعـــة لـألمــالك الـــغـــابــــيـــــة الـــوطـــنــــيــةالـــتــــوت الـــتـــابـــعـــة لـألمــالك الـــغـــابــــيـــــة الـــوطـــنــــيــة
بــــواليـــــة بـــــرج بــــو عــــريــــريج بــــلــــديــــة رأس الـــواديبــــواليـــــة بـــــرج بــــو عــــريــــريج بــــلــــديــــة رأس الـــوادي

الستغالله كغابة استجمام.الستغالله كغابة استجمام.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إنّ وزيــــــر الـــــفـالحـــــــة والــــــتــــــنـــــمــــــيــــــة الـــــريــــــفـــــيــــــة
والصـيــد البحري

ـؤرخ ــرســوم الــرئــاسي رقم 17-180 ا ـقــتــضى ا  -
ــــوافق 25 مـــايــــو ســـنـــة 2017 في 28 شـــعــــبـــان عـــام 1438 ا

تمم تضمن تعي أعضاء احلكومة ا وا
ؤرخ رسوم الـتنـفيذي رقم 91-455 ا ـقتـضى ا - و
ـوافق 23 نـوفـمبـر سـنة في 16 جـمـادى األولى عام 1412 ا

تعلق بجرد األمالك الوطنية 1991 وا

ؤرخ رسوم الـتنـفيذي رقم 95-333 ا ـقتـضى ا - و
ــوافق 25 أكــتــوبــر فـي أول جــمـــادى الــثـــانــيـــة عــام 1416 ا
ـتـضــمن إنـشــاء مـحـافــظـة والئــيـة لـلــغـابـات سـنـة 1995 وا

تمم عدل وا وحتديد تنظيمها وعملها ا
ؤرخ رسوم الـتنـفيذي رقم 06-368 ا ـقتـضى ا - و
ـوافق 19 أكـتـوبــر سـنـة 2006 في 26 رمــضـان عـام 1427 ا
الــذي يـحـدد الــنـظـام الــقـانــوني لـرخـصــة اسـتــغالل غـابـات

االستجمام وكذا شروط وكيفيات منحها
ؤرخ رسوم الـتنـفيذي رقم 12-427 ا ـقتـضى ا - و
ــوافق 16 ديــســمـــبــر ســنــة 2012 في 2 صــفـــر ســنــة 1434 ا
الـــذي يــحــدد شـــروط وكــيـــفــيـــات إدارة وتــســيـــيــر األمالك

العمومية واخلاصة التابعة للدولة

اإلحداثياتاإلحداثياتالنقطةالنقطة
عس

P1

P2

P3

P4

P5

P6

683094.24

683159.45

683272.33

683263.64

683231.80

683209.71

3976881.24

3976911.17

3976945.10

3976870.73

3976826.21

3976803.88
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(تابع)(تابع)
اإلحداثياتاإلحداثياتالنقطةالنقطة

عس

P37

P38

P39

P40

P41

P42

P43

P44

P45

P46

P47

P48

P49

P50

P51

P52

P53

P54

P55

P56

P57

P58

P59

P60

P61

P62

P63

683001.84

683004.25

683015.45

683035.43

683087.80

682504.29

682516.27

682554.23

682608.89

682654.05

682670.52

682746.50

682818.15

682894.47

682909.54

682875.24

682832.57

682804.76

682786.21

682752.72

682721.94

682672.99

682641.17

682627.26

682586.87

682570.13

682530..60

3976617.33

3976777.27

3976815.93

3976835.55

3976866.51

3976057.68

3976088.03

3976117.86

3976134.51

3976191.89

3976223.95

3976278.78

3976309.34

3976307.40

3976277.31

3976225.17

3976215.75

3976205.50

3976190.37

3976127.42

3976095.20

3976061.11

3976048.98

3976055.34

3976032.09

3976013.12

3976005.52

اإلحداثياتاإلحداثياتالنقطةالنقطة
عس

P7

P8

P9

P10

P11

P12

P13

P14

P15

P16

P17

P18

P19

P20

P21

P22

P23

P24

P25

P26

P27

P28

P29

P30

P31

P32

P33

P34

P35

P36

683203.84

683209.99

683223.60

683252.85

683285.81

683228.17

683229.68

683234.88

683286.78

683322.29

683357.14

683355.21

683347.03

683356.19

683346.47

683343.01

683343.98

683329.32

683318.56

683318.48

683281.85

683192.50

683174.57

683165.18

683125.80

683103.75

683071.71

683023.55

683992.72

683998.13

3976783.90

3976742.09

3976665.13

3976627.86

3976590.15

3976479.91

3976473.31

3976469.96

3976495.16

3976502.39

3976451.06

3976426.91

3976415.40

3976401.95

3976378.47

3976354.06

3976320.02

3976243.24

3976161.14

3976148.09

3976047.56

3976097.61

3976095.74

3976084.94

3976084.24

3976071.16

3976081.14

3976108.54

3976149.69

3976421.81

يـحـدد اجلزء من غـابـة وادي التـوت السـتغالله كـغـابة
لحق بأصل هذا القرار. استجمام طبقا للمخطط ا

ـادة 3 : : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســمـيّـة ـادة ا ا
قراطيّة الشّعبيّة. للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ

ــوافق 18 حـــرر بـــاجلـــزائــر في 24 شـــوال عــام 1438 ا
يوليو سنة 2017.

عبد القادر بوعزقيعبد القادر بوعزقي
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ــوافق 18 يـــولـــيــو يـــولـــيــو ــوافق  ا قـــرار مــؤرقـــرار مــؤرّخ في خ في 24 شـــوال عــام  شـــوال عــام 1438 ا
سـنـة سـنـة 2017 يـحــدد جـزءا من غـابــة بـومــرقـد الـتــابـعـة يـحــدد جـزءا من غـابــة بـومــرقـد الـتــابـعـة
لألمالك الـغـابــيـة الـوطـنـيـة بــواليـة بـرج بـوعـريـريجلألمالك الـغـابــيـة الـوطـنـيـة بــواليـة بـرج بـوعـريـريج
بلدية برج بوعريريج الستغالله كغابة استجمام.بلدية برج بوعريريج الستغالله كغابة استجمام.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إنّ وزيـــر الـــفالحـــة والـــتـــنـــمـــيــة الـــريـــفـــيـــة والـــصـــيــد
البحري

ـؤرّخ ــرســوم الــرئــاسي رقم 17-180 ا ـقــتــضى ا  -
ــــوافق 25 مـــايــــو ســـنـــة 2017 في 28 شـــعــــبـــان عـــام 1438 ا

تمم تضمن تعي أعضاء احلكومة ا وا

ؤرّخ رسوم الـتنـفيذي رقم 91-455 ا ـقتـضى ا - و
ـوافق 23 نـوفـمبـر سـنة في 16 جـمـادى األولى عام 1412 ا

تعلق بجرد األمالك الوطنية 1991 وا

ؤرّخ رسوم الـتنـفيذي رقم 95-333 ا ـقتـضى ا - و
ــوافق 25 أكــتــوبــر فـي أول جــمـــادى الــثـــانــيـــة عــام 1416 ا
ـتـضــمن إنـشــاء مـحـافــظـة والئــيـة لـلــغـابـات سـنـة 1995 وا

تمم عدل وا وحتديد تنظيمها وعملها ا

ؤرّخ رسوم الـتنـفيذي رقم 06-368 ا ـقتـضى ا - و
ـوافق 19 أكـتـوبــر سـنـة 2006 في 26 رمــضـان عـام 1427 ا
الــذي يـحـدد الــنـظـام الــقـانــوني لـرخـصــة اسـتــغالل غـابـات

االستجمام وكذا شروط وكيفيات منحها

ؤرّخ رسوم الـتنـفيذي رقم 12-427 ا ـقتـضى ا - و
ــوافق 16 ديــســمـــبــر ســنــة 2012 في 2 صــفـــر ســنــة 1434 ا
الـــذي يــحــدد شـــروط وكــيـــفــيـــات إدارة وتــســيـــيــر األمالك

العمومية واخلاصة التابعة للدولة

ـؤرّخ في ــشـتــرك ا ــقـتــضى الـقــرار الـوزاري ا - و
ــوافق 3 يـــولــيــو ســنــة 2013 الــذي 24 شــعـــبــان عــام 1434 ا

ـكـلفـة بـدراسـة طـلـبات يـحـدد تـشكـيـلـة الـلـجنـة الـوالئـيـة ا
منح رخصة استغالل غابات االستجمام وعملها

يقرر ما يأتي :يقرر ما يأتي :

ـرسوم ادة 15 من ا ـادة األولى : تطـبـيـقـا ألحـكـام ا ـادة األولى :ا ا
ـؤرّخ في 26 رمـضـان عام 1427 الـتـنـفـيـذي رقم 06-368 ا
ــــوافق 19 أكــــتــــوبــــر ســــنــــة 2006 الـــــذي يــــحــــدد الــــنــــظــــام ا
الــقــانـــوني لــرخــصــة اســـتــغالل غــابـــات االســتــجــمــام وكــذا
شروط وكـيـفـيـات مـنـحهـا يـهـدف هـذا الـقـرار إلى حتـديد
جــــزء من غــــابـــة بــــومـــرقــــد الــــتـــابــــعـــة  لـألمالك الــــغـــابــــيـــة
الــوطـــنـــيـــة بــواليـــة بـــرج بـــوعــريـــريج الســـتـــغالله كـــغـــابــة

استجمام.

2 : : تـــقـع غـــابـــة االســــتـــجـــمـــام اجلــــزء من غـــابـــة ــادة  ــادة ا ا
ـذكـورة بــومـرقـد الـتــابـعـة لألمـالك الـغـابـيــة الـوطـنــيـة وا
ـادة األولى أعاله في إقـلـيم بـلديـة بـرج بـوعـريريج في ا

وهـي تـــــمــــــتـــــد عــــــلى مــــــســـــاحـــــة 21 هـــــكــــــتـــــارا و85 آرا و18
ذكورة أدناه : سنتيارا ومحددة باإلحداثيات ا

اإلحداثياتاإلحداثياتالنقطةالنقطة
عس

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P8

P9

P10

P11

P12

P13

P14

P15

P16

P17

P18

P19

P20

P21

P22

P23

P24

P25

P26

P27

P28

P29

661383.82

661547.54

661651.94

661762.27

661856.52

662038.52

662024.20

661980.69

661883.80

661716.09

661636.17

661596.07

661519.16

661501.05

661517.16

661565.51

661565.90

661591.43

661595.03

661585.11

661570.11

661534.44

661518.33

661511.67

661528.17

661589.98

661557.82

661505.31

661472.55

3992808.76

3992879.70

3992895.07

3992887.34

3992857.58

3992749.55

3992721.31

3992723.84

3992757.13

3992790.57

3992790.57

3992785.75

3992741.45

3992722.96

3992674.28

3992619.17

3992609.88

3992577.58

3992550.75

3992523.65

3992509.45

3992484.79

3992463.15

3992432.55

3992332.34

3992229.62

3992212.44

3992189.05

3992184.37
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اإلحداثياتاإلحداثياتالنقطةالنقطة
عس

P30

P31

P32

P33

P34

P35

P36

P37

P38

P39

P40

P41

P42

P43

P44

P45

P46

P47

P48

P49

P50

P51

P52

P53

661441.28

661410.00

661390.37

661359.23

661329.04

661286.07

661252.95

661209.77

661190.20

661164.83

661172.14

661185.57

661219.61

661243.60

661248.70

661244.37

661250.26

661255.36

661300.53

661328.40

661387.05

661413.36

661406.63

661426.83

3992185.72

3992196.46

3992205.44

3992212.19

3992214.06

3992225.46

3992246.45

3992294.90

3992313.78

3992324.21

3992461.82

3992459.60

3992526.51

3992518.90

3992527.53

3992533.43

3992541.67

3992540.09

3992632.72

3992654.69

3992684.75

3992716.56

3992735.38

3992751.29

(تابع)(تابع)

يـــحــدد اجلـــزء من غــابـــة بــومـــرقــد الســـتــغـالله كــغـــابــة
لحق بأصل هذا القرار. استجمام طبقا للمخطط ا

ـادة 3 :  : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســمـيّـة ـادة ا ا
قراطيّة الشعبيّة. للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ

ــوافق 18 حـــرر بـــاجلـــزائــر في 24 شـــوال عــام 1438 ا
يوليو سنة 2017.

عبد القادر بوعزقيعبد القادر بوعزقي

ــوافق 18 يـــولـــيــو يـــولـــيــو ــوافق  ا قـــرار مــؤرخ في قـــرار مــؤرخ في 24 شـــوال عــام  شـــوال عــام 1438 ا
سـنـة سـنـة 2017 يـحــدد جـزءا من غـابــة الـبــويـرة الـتــابـعـة يـحــدد جـزءا من غـابــة الـبــويـرة الـتــابـعـة
لألمالك الــغـابـيــة الـوطــنـيــة بـواليــة الـبــويـرة بــلـديـةلألمالك الــغـابـيــة الـوطــنـيــة بـواليــة الـبــويـرة بــلـديـة

البويرة الستغالله كغابة استجمام.البويرة الستغالله كغابة استجمام.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إنّ وزير الـفـالحـة والـتــنـمـيـة الريــفيــة والصــيـد
البحري

ـؤرخ ــرســوم الــرئــاسي رقم 17-180 ا ـقــتــضى ا  -
ــــوافق 25 مـــايــــو ســـنـــة 2017 في 28 شـــعــــبـــان عـــام 1438 ا

تمم تضمن تعي أعضاء احلكومة ا وا
ؤرخ رسوم الـتنـفيذي رقم 91-455 ا ـقتـضى ا - و
ـوافق 23 نـوفـمبـر سـنة في 16 جـمـادى األولى عام 1412 ا

تعلق بجرد األمالك الوطنية 1991 وا

ؤرخ رسوم الـتنـفيذي رقم 95-333 ا ـقتـضى ا - و
ــوافق 25 أكــتــوبــر فـي أول جــمـــادى الــثـــانــيـــة عــام 1416 ا
ـتـضــمن إنـشــاء مـحـافــظـة والئــيـة لـلــغـابـات سـنـة 1995 وا

تمم عدل وا وحتديد تنظيمها وعملها ا
ؤرخ رسوم الـتنـفيذي رقم 06-368 ا ـقتـضى ا - و
ـوافق 19 أكـتـوبــر سـنـة 2006 في 26 رمــضـان عـام 1427 ا
الــذي يـحـدد الــنـظـام الــقـانــوني لـرخـصــة اسـتــغالل غـابـات

االستجمام وكذا شروط وكيفيات منحها
ؤرخ رسوم الـتنـفيذي رقم 12-427 ا ـقتـضى ا - و
ــوافق 16 ديــســمـــبــر ســنــة 2012 في 2 صــفـــر ســنــة 1434 ا
الـــذي يــحــدد شـــروط وكــيـــفــيـــات إدارة وتــســيـــيــر األمالك

العمومية واخلاصة التابعة للدولة
ـؤرخ في ــشـتــرك ا ــقـتــضى الـقــرار الـوزاري ا - و
ــوافق 3 يـــولــيــو ســنــة 2013 الــذي 24 شــعـــبــان عــام 1434 ا

ـكـلفـة بـدراسـة طـلـبات يـحـدد تـشكـيـلـة الـلـجنـة الـوالئـيـة ا
منح رخصة استغالل غابات االستجمام وعملها

يقرر ما يأتي :يقرر ما يأتي :
ـرسوم ادة 15 من ا ـادة األولى : تطـبـيـقـا ألحـكـام ا ـادة األولى :ا ا
ـؤرّخ في 26 رمـضـان عام 1427 الـتـنـفـيـذي رقم 06-368 ا
ــــوافق 19 أكــــتــــوبــــر ســــنــــة 2006 الـــــذي يــــحــــدد الــــنــــظــــام ا
الــقــانـــوني لــرخــصــة اســـتــغالل غــابـــات االســتــجــمــام وكــذا
شروط وكـيـفـيـات مـنـحهـا يـهـدف هـذا الـقـرار إلى حتـديد
جزء من غابة البويـرة التابعة لألمالك الغابية الوطنية

بوالية البويرة الستغالله كغابة استجمام.
ــــادة 2 : : تــــقـع غــــابـــة االســــتــــجــــمــــام جـــزء مـن غــــابـــة ــــادة ا ا
ـذكـورة الـبـويـرة الـتــابـعـة لألمالك الــغـابـيـة الـوطــنـيـة وا
ــادة األولى أعـاله في إقــلــيم بــلــديــة الــبــويــرة وهي في ا
تـمـتــد عـلى مــسـاحـة 146 هـكــتـارا ومــحـددة بـاإلحــداثـيـات

ذكورة أدناه : ا
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اإلحداثياتاإلحداثياتالنقطةالنقطة
عس

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P8

P9

P10

P11

P12

P13

P14

P15

P16

P17

P18

P19

P20

P21

P22

P23

P24

P25

P26

P27

P28

P29

P30

P31

P32

P33

P34

P35

578579.15

578737.60

598795.89

578827.40

578900.22

579018.10

579165.86

579298.72

579403.51

579433.30

579478.13

579467.02

579506.80

579603.05

579625.23

579436.74

579242.57

579109.97

578866.09

578745.42

578690.45

578732.93

578784.88

578718.94

578502.90

578372.56

578262.03

578183.47

578133.35

578092.45

577985.97

577961.00

578165.79

578307.05

578485.52

4029887.63

4029894.94

4029844.72

4029783.43

4029651.93

4029451.24

4029268.95

4029083.03

4028890.21

4028774.51

4028618.25

4028422.24

4028275.47

4028275.47

4028072.91

4028081.84

4028174.85

4028178.05

4028268.55

4028259.99

4028286.30

4028428.80

4028463.40

4028521.09

4028741.09

4029005.19

4029118.45

4029245.49

4029478.62

4029654.72

4029793.04

4029853.00

4029780.53

4029761.27

4029817.58

يـــحــدد اجلـــزء من غــابـــة الــبـــويــرة الســـتــغـالله كــغـــابــة
لحق بأصل هذا القرار. استجمام طبقا للمخطط ا

ـادة 3 : : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســمـيّـة ـادة ا ا
قراطيّة الشّعبيّة. للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ

ــوافق 18 حـــرر بـــاجلـــزائــر في 24 شـــوال عــام 1438 ا
يوليو سنة 2017.

عبد القادر بوعزقيعبد القادر بوعزقي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــوافق 18 يـــولـــيــو يـــولـــيــو ــوافق  ا قـــرار مــؤرقـــرار مــؤرّخ في خ في 24 شـــوال عــام  شـــوال عــام 1438 ا
ســـنـــة ســـنـــة 2017 يـــحــــدد جـــزءا من غـــابــــة أزرو الـــتـــابـــعـــة يـــحــــدد جـــزءا من غـــابــــة أزرو الـــتـــابـــعـــة
لألمالك الــغـابـيــة الـوطــنـيــة بـواليــة الـبــويـرة بــلـديـةلألمالك الــغـابـيــة الـوطــنـيــة بـواليــة الـبــويـرة بــلـديـة

بشلول الستغالله كغابة استجمام.بشلول الستغالله كغابة استجمام.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إنّ وزيــــــر الــــــفـالحــــــة والــــــتـــــنــــــمـــــيــــــة الـــــريـــــفــــــيـــــة
والصـيـد البحري

ـؤرخ ــرســوم الــرئــاسي رقم 17-180 ا ـقــتــضى ا  -
ــــوافق 25 مـــايــــو ســـنـــة 2017 في 28 شـــعــــبـــان عـــام 1438 ا

تمم تضمن تعي أعضاء احلكومة ا وا
ؤرخ رسوم الـتنـفيذي رقم 91-455 ا ـقتـضى ا - و
ـوافق 23 نـوفـمبـر سـنة في 16 جـمـادى األولى عام 1412 ا

تعلق بجرد األمالك الوطنية 1991 وا

ؤرخ رسوم الـتنـفيذي رقم 95-333 ا ـقتـضى ا - و
ــوافق 25 أكــتــوبــر فـي أول جــمـــادى الــثـــانــيـــة عــام 1416 ا
ـتـضــمن إنـشــاء مـحـافــظـة والئــيـة لـلــغـابـات سـنـة 1995 وا

تمم عدل وا وحتديد تنظيمها وعملها ا
ؤرخ رسوم الـتنـفيذي رقم 06-368 ا ـقتـضى ا - و
ـوافق 19 أكـتـوبــر سـنـة 2006 في 26 رمــضـان عـام 1427 ا
الــذي يـحـدد الــنـظـام الــقـانــوني لـرخـصــة اسـتــغالل غـابـات

االستجمام وكذا شروط وكيفيات منحها
ؤرخ رسوم الـتنـفيذي رقم 12-427 ا ـقتـضى ا - و
ــوافق 16 ديــســمـــبــر ســنــة 2012 في 2 صــفـــر ســنــة 1434 ا
الـــذي يــحــدد شـــروط وكــيـــفــيـــات إدارة وتــســيـــيــر األمالك

العمومية واخلاصة التابعة للدولة
ـؤرخ في ــشـتــرك ا ــقـتــضى الـقــرار الـوزاري ا - و
ــوافق 3 يـــولــيــو ســنــة 2013 الــذي 24 شــعـــبــان عــام 1434 ا

ـكـلفـة بـدراسـة طـلـبات يـحـدد تـشكـيـلـة الـلـجنـة الـوالئـيـة ا
منح رخصة استغالل غابات االستجمام وعملها

يقرر ما يأتي :يقرر ما يأتي :
ـرسوم ادة 15 من ا ـادة األولى : تطـبـيـقـا ألحـكـام ا ـادة األولى :ا ا
ـؤرخ في 26 رمـضـان عام 1427 الـتـنـفـيـذي رقم 06-368 ا
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ــــوافق 19 أكــــتــــوبــــر ســــنــــة 2006 الـــــذي يــــحــــدد الــــنــــظــــام ا
الــقــانـــوني لــرخــصــة اســـتــغالل غــابـــات االســتــجــمــام وكــذا
شروط وكـيـفـيـات مـنـحهـا يـهـدف هـذا الـقـرار إلى حتـديد
جــزء من غـابـة أزرو الـتـابــعـة لألمالك الـغـابــيـة الـوطـنـيـة

بوالية البويرة الستغالله كغابة استجمام.
2 : : تـــقـع غـــابـــة االســــتـــجـــمـــام اجلــــزء من غـــابـــة ــادة  ــادة ا ا
ـذكـورة في أزرو الـتـابـعـة لـألمالك الـغـابـيـة الـوطـنـيـة وا
ـادة األولـى أعاله في إقـلـيم بــلـديـة بـشـلــول وهي تـمـتـدّ ا
ـذكورة على مـسـاحة 85 هـكـتارا ومـحـددة بـاإلحداثـيـات ا

أدناه :

اإلحداثياتاإلحداثياتالنقطةالنقطة
عس

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P8

P9

P10

P11

P12

P13

P14

P15

P16

P17

P18

P19

P20

P21

P22

P23

P24

P25

P26

P27

597428.59

597454.33

597787.81

597859.61

598382.26

598472.54

598457.34

598537.39

598602.85

598726.01

598570.95

598280.13

598268.02

597887.39

597803.91

597727.40

597675.95

597566.48

597488.54

597290.54

597125.07

597381.91

597486.25

597106.39

597099.99

597267.38

597312.78

4023747.44

4023702.21

4023477.74

4023365.70

4023473.74

4023303.58

4023165.56

4023142.24

4023152.38

4022753.07

4022663.81

4022717.31

4022696.50

4022850.34

4022885.51

4022969.42

4022908.80

4022874.74

4022834.88

4022821.39

4022920.32

4022952.31

4022969.78

4023136.39

4023213.43

4023142.61

4023178.18

597279.92

597223.05

597302.91

597390.27

597480.11

597432.43

597455.56

597376.83

597372.70

النقطةالنقطة
اإلحداثياتاإلحداثيات

عس

P28

P29

P30

P31

P32

P33

P34

P35

P36

4023250.99

4023348.82

4023405.38

4023431.37

4023432.24

4023497.25

4023542.17

4023615.49

4023723.68

يـــــحـــــدد اجلـــــزء من غـــــابـــــة أزرو الســـــتـــــغـالله كـــــغـــــابـــــة
لحق بأصل هذا القرار. استجمام طبقا للمخطط ا

ـادة 3 : : يــنـشــر هـذا الــقــرار في اجلـريــدة الــرّسـمــيّـة ـادة ا ا
قراطيّة الشّعبيّة. للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ

ــوافق 18 حـــرر بـــاجلـــزائـــر في 24 شـــوال عــام 1438 ا
يوليو سنة 2017.

عبد القادر بوعزقيعبد القادر بوعزقي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــوافق 18 يـــولـــيــو يـــولـــيــو ــوافق  ا قـــرار مــؤرقـــرار مــؤرّخ في خ في 24 شـــوال عــام  شـــوال عــام 1438 ا
سـنـة سـنـة 2017 يـحــدد جـزءا من غـابــة احلـراكـتـة الــتـابـعـة يـحــدد جـزءا من غـابــة احلـراكـتـة الــتـابـعـة
لألمالك الغـابية الـوطنـية بـوالية أم الـبواقي بـلديةلألمالك الغـابية الـوطنـية بـوالية أم الـبواقي بـلدية

أم البواقي الستغالله كغابة استجمام.أم البواقي الستغالله كغابة استجمام.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إنّ وزيـــــــر الـــــفـــالحـــــة والــــــتـــــنــــــمـــــيــــــة الــــريــــــفـــــيـــــة
والصـيـد البـحري

ـؤرخ ــرســوم الــرئــاسي رقم 17-180 ا ـقــتــضى ا  -
ــــوافق 25 مــــايــــو ســــنـــة 2017 في 28 شــــعــــبــــان عـــام 1438 ا

تمم تضمن تعي أعضاء احلكومة ا وا
ؤرخ رسـوم التـنفـيذي رقم 91-455 ا قـتـضى ا - و
ـوافق 23 نـوفـمـبـر سـنة في 16 جـمـادى األولى عام 1412 ا

تعلق بجرد األمالك الوطنية 1991 وا

ؤرخ رسـوم التـنفـيذي رقم 95-333 ا قـتـضى ا - و
وافق 25 أكتوبر سنة في أول جمادى الثانية عام 1416 ا
ـتـضمن إنـشـاء محـافـظة والئـيـة للـغـابات وحتـديد 1995 وا

تمم عدل وا تنظيمها وعملها ا
ؤرخ رسـوم التـنفـيذي رقم 06-368 ا قـتـضى ا - و
ـوافق 19 أكــتـوبــر ســنـة 2006 في 26 رمــضـان عـام 1427 ا
الـذي يــحـدد الــنـظــام الـقــانـوني لــرخـصــة اسـتـغـالل غـابـات

االستجمام وكذا شروط وكيفيات منحها
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ؤرّخ رسوم الـتنـفيذي رقم 12-427 ا ـقتـضى ا - و
ــوافق 16 ديــســمـــبــر ســنــة 2012 في 2 صــفـــر ســنــة 1434 ا
الـــذي يــحــدد شـــروط وكــيـــفــيـــات إدارة وتــســيـــيــر األمالك

العمومية واخلاصة التابعة للدولة
ـؤرّخ في ــشـتــرك ا ــقـتــضى الـقــرار الـوزاري ا - و
ــوافق 3 يـــولــيــو ســنــة 2013 الــذي 24 شــعـــبــان عــام 1434 ا

ـكـلفـة بـدراسـة طـلـبات يـحـدد تـشكـيـلـة الـلـجنـة الـوالئـيـة ا
منح رخصة استغالل غابات االستجمام وعملها

يقرر ما يأتي :يقرر ما يأتي :

ـرسوم ادة 15 من ا ـادة األولى : تطـبـيـقـا ألحـكـام ا ـادة األولى :ا ا
ـؤرّخ في 26 رمـضـان عام 1427 الـتـنـفـيـذي رقم 06-368 ا
ــــوافق 19 أكــــتــــوبــــر ســــنــــة 2006 الـــــذي يــــحــــدد الــــنــــظــــام ا
الــقــانـــوني لــرخــصــة اســـتــغالل غــابـــات االســتــجــمــام وكــذا
شروط وكـيـفـيـات مـنـحهـا يـهـدف هـذا الـقـرار إلى حتـديد
جــــزء من غــــابـــة احلــــراكـــتــــة الـــتــــابـــعــــة لألمالك الــــغـــابــــيـــة
الوطنية بوالية أم البواقي الستغالله كغابة استجمام.

2 : : تـــقـع غـــابـــة االســــتـــجـــمـــام اجلــــزء من غـــابـــة ــادة  ــادة ا ا
ـذكورة احلـراكـتـة الـتـابـعـة لألمالك الـغـابـيـة الـوطـنـيـة وا
ادة األولى أعاله في إقلـيم بلديـة أم البواقي وهي في ا
تــمـتــدّ عــلـى مــســاحـة 23 هــكــتـارا و88 آرا و23 ســنــتــيــارا

ذكورة أدناه :  ومحددة باإلحداثيات ا
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القمحالقمح
الصلبالصلب

تريتيكالتريتيكالالشعيرالشعيرالقمح اللالقمح الل

1. انتاليس

2. كالو

1. ع احلجار

2. ڤادس

1. سوڤر

اري  .2

1. فيفاسيو

 2. تريبكا

  3. نوي 

يــحـــدد اجلــزء من غــابــة احلـــراكــتــة الســتــغـالله كــغــابــة
لحق بأصل هدا القرار. استجمام طبقا للمخطط ا

ـادة 3 : : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســمـيّـة ـادة ا ا
قراطيّة الشّعبيّة. للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ

ــوافق 18 حـــرر بـــاجلـــزائــر في 24 شـــوال عــام 1438 ا
يوليو سنة 2017.

عبد القادر بوعزقيعبد القادر بوعزقي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــوافق 3 ــــــــوافق  ا قــــــــرار مــــــــؤرقــــــــرار مــــــــؤرّخ في خ في 12 ذي احلــــــــجــــــــة عـــــــام  ذي احلــــــــجــــــــة عـــــــام 1438 ا
ســبـــتــمــبـــر ســنــة ســبـــتــمــبـــر ســنــة 2017 يــتـــضــمن تـــســجـــيل أصــنــاف يــتـــضــمن تـــســجـــيل أصــنــاف
احلــبــوب ذاتــيـة الــتــلــقــيح في الــقــائــمــة "أ" لــلــفــهـرساحلــبــوب ذاتــيـة الــتــلــقــيح في الــقــائــمــة "أ" لــلــفــهـرس
ـــســمــوح ـــســمــوحســمـي لألنــواع واألصـــنــاف الـــنــبــاتـــيــة ا الـــرالـــرّســمـي لألنــواع واألصـــنــاف الـــنــبــاتـــيــة ا

بإنتاجها وتسويقها.بإنتاجها وتسويقها.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إنّ وزيـــر الـــفالحـــة والـــتـــنـــمـــيــة الـــريـــفـــيـــة والـــصـــيــد
البحري

ـؤرّخ ــرســوم الــرئــاسي رقم 17-243 ا ـقــتــضى ا  -
ـوافق 17 غــشت سـنـة 2017 في 25 ذي الـقــعـدة عـام 1438 ا

تضمن تعي أعضاء احلكومة وا

ؤرّخ رسوم الـتنـفيذي رقم 06-247 ا ـقتـضى ا - و
ـوافق 9 يـولـيــو سـنـة في 13 جـمــادى الـثـانــيـة عـام 1427 ا
2006 الـذي يـحــدد اخلـصـائص الـتــقـنـيـة لـلــفـهـرس الـرّسـمي

ألنــــواع وأصـــنــــاف الــــبـــذور والــــشـــتــــائل وشــــروط مــــســـكه
ـعدل ونشـره وكـذا كـيـفيـات وإجـراءات تـسـجـيلـهـا فـيه ا

تمم وا

ؤرّخ رسوم الـتنـفيذي رقم 16-242 ا ـقتـضى ا - و
ــوافق 22 ســـبـــتــمـــبــر ســـنــة في 20 ذي احلـــجـــة عــام 1437 ا
2016 الــذي يــحـــدد صالحــيـــات وزيــر الــفـالحــة والــتـــنــمــيــة

الريفية والصيد البحري

ــؤرّخ في 7 ربـــيع األول عــام ـــقــتـــضى الــقـــرار ا - و
وافق 10 فبـراير سنة 2011 الذي يحـدد القائمت 1432 ا

ــسـمــوح بـإنـتــاجـهـا أ و ب لألنــواع واألصـنــاف الـنـبــاتـيـة ا
وتسويقها

يقرر مايأتي :يقرر مايأتي :

ــادة 7 مـــكــرّر من ــادة األولى : تـــطـــبـــيــقـــا ألحـــكـــام ا ــادة األولى :ا ا
ــؤرّخ في 13 جــمــادى ــرســوم الـــتــنــفــيــذي رقم 06-247 ا ا
وافق 9 يولـيو سنة 2006 الـذي يحدد الثـانية عام 1427 ا
اخلـصـائـص الـتـقـنـيــة لـلـفـهـرس الــرّسـمي ألنـواع وأصـنـاف

البـذور والـشتـائل وشـروط مسـكه ونـشره وكـذا كـيفـيات
ــتــمم يــهــدف هــذا ــعــدل وا وإجــراءات تــســجــيــلــهــا فــيه ا
القـرار إلى تـسـجـيل أصـنـاف احلـبـوب ذاتـيـة الـتـلقـيح في
الــقــائــمـــة "أ" من الــفــهـــرس الــرّســمي لـألنــواع واألصــنــاف

سموح بإنتاجها وتسويقها. النباتية ا

ـادة 2 : : تـلـحق الـقـائـمـة "أ" ألصـنـاف احلـبـوب ذاتـيـة ـادة ا ا
ادة األولى أعاله بهذا القرار. ذكورة في ا التلقيح ا

ـادة 3 : : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســمـيّـة ـادة ا ا
قراطيّة الشّعبيّة. للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ

ـوافق 3 حرر بـاجلـزائر في 12 ذي احلـجـة عام 1438 ا
سبتمبر سنة 2017.

عبد القادر بوعزقيعبد القادر بوعزقي

لحق لحقا ا

قائمة أصناف احلبوب ذاتية التلقيحقائمة أصناف احلبوب ذاتية التلقيح
القائمة " أ "القائمة " أ "

ــــــــوافق 3 ــــــــوافق  ا قــــــــرار مــــــــؤرقــــــــرار مــــــــؤرّخ في خ في 12 ذي احلــــــــجــــــــة عـــــــام  ذي احلــــــــجــــــــة عـــــــام 1438 ا
ســبـــتــمــبـــر ســنــة ســبـــتــمــبـــر ســنــة 2017 يــتـــضــمن تـــســجـــيل أصــنــاف يــتـــضــمن تـــســجـــيل أصــنــاف
ثمـرة والكروم في القائـمة "ب" للفهرس ثمـرة والكروم في القائـمة "ب" للفهرساألشجار ا األشجار ا
ـــســمــوح ـــســمــوحســمـي لألنــواع واألصـــنــاف الـــنــبــاتـــيــة ا الـــرالـــرّســمـي لألنــواع واألصـــنــاف الـــنــبــاتـــيــة ا

بإنتاجها وتسويقها.بإنتاجها وتسويقها.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إنّ وزيـــر الـــفالحـــة والـــتـــنـــمـــيــة الـــريـــفـــيـــة والـــصـــيــد
البحري

ـؤرّخ ــرســوم الــرئــاسي رقم 17-243 ا ـقــتــضى ا  -
ـوافق 17 غــشت سـنـة 2017 في 25 ذي الـقــعـدة عـام 1438 ا

تضمن تعي أعضاء احلكومة وا



شجرة الكرومشجرة الكروم

حامل طعم شجرة اإلجاصحامل طعم شجرة اإلجاص

1. بيريام

اخلـصــائـــص الــتــقـنــيــــــة لـلــفــهــــرس الــرّســـمـــي ألنــــواع
وأصــــنــــــاف الــــبــــــذور والــــشــــتـــائـــل وشـــــــروط مــــســـكـــه
ونـــشــــره وكـــــــذا كــيــفـــيـــــات وإجـــــراءات تــســجــيــلــهــــــا
ــــــتـــــمّـم يـــــهـــــــدف هــــــذا الـــــقــــــــرار إلى ــــــعـــــــدّل وا فـــــيـه ا
ـــثـــمــــرة والـــكــــروم فـي تـــســـجـــيــل أصــــنــــاف األشـــجـــــار ا
الـــــقــــــائـــــمـــــــة "ب" مــن الـــــفــــــهــــــرس الــــــرّســـــمـــي لألنــــــــواع
ــــســـــمـــــــوح بـــــإنــــتــــــاجـــــهــــــا واألصـــــنــــــــاف الـــــنــــبــــــاتـــــيــــــــة ا

وتسويقـهــا.
2 :  : تـــلــــحق الـــقــــائـــمـــة "ب" ألصــــنـــاف األشـــجـــار ــادة  ــادة ا ا
ــادة األولى أعاله بــهـذا ــذكــورة في ا ــثــمــرة والـكــروم ا ا

القرار.
ـادة 3 : : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســمـيّـة ـادة ا ا

قراطيّة الشّعبيّة. للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ
ـوافق 3 حرر بـاجلـزائر في 12 ذي احلـجـة عام 1438 ا

سبتمبر سنة 2017.
عبد القادر بوعزقيعبد القادر بوعزقي

ـؤرخ ـرسـوم الـتـنـفـيـذي رقم 06-247 ا ـقــتـضى ا - و
ــوافق 9 يـــولــيــو ســنــة في 13 جــمـــادى الــثــانــيــة عــام 1427 ا
2006 الــذي يــحـدد اخلــصـائص الــتـقــنــيـة لــلـفــهـرس الــرّسـمي

ألنواع وأصناف الـبذور والشتائل وشروط مسكه ونشره
تمم عدل وا وكذا كيفيات وإجراءات تسجيلها فيه ا

ؤرخ رسوم الـتنـفيذي رقم 16-242 ا ـقتـضى ا - و
ــوافق 22 ســـبـــتــمـــبــر ســـنــة في 20 ذي احلـــجـــة عــام 1437 ا
2016 الــذي يــحـــدد صالحــيـــات وزيــر الــفـالحــة والــتـــنــمــيــة

الريفية والصيد البحري
ــؤرخ في 7 ربـــيع األول عــام ـــقــتـــضى الــقـــرار ا - و
ــــــوافق 10 فـــــــبــــــرايـــــــر ســـــــنــــــة 2011 الــــــذي يـــــــحــــــدد 1432 ا

ـسـموح الـقـائـمـتـ أ و ب لألنـواع واألصـنـاف الـنـبـاتـيـة ا
بإنتاجها وتسويقها
يقرر ما يأتي :يقرر ما يأتي :

ــادة 7 مـــكــرّر من ــادة األولى : تـــطـــبـــيــقـــا ألحـــكـــام ا ــادة األولى :ا ا
ــؤرخ في 13 جــمــادى ــرســوم الـــتــنــفــيــذي رقم 06-247 ا ا
وافق 9 يولـيو سنة 2006 الـذي يحدد الثـانية عام 1427 ا

لحق لحقا ا

شجرة التفاحشجرة التفاحشجرة النكتارينشجرة النكتارينشجرة اخلوخشجرة اخلوخشجرة اإلجاصشجرة اإلجاص

1 . أس هاروكريسب
2 . أس هارو بونتي
3. هاروف سنداون

1 . قايوكس 35
2 . ميلوكس 31

1 . نيتيكس 28
2 . ريديكس 25

1 . إنوريد

ثمرة والكروم ثمرة والكرومقائمة أصناف األشجار ا قائمة أصناف األشجار ا
القائمة "ب"القائمة "ب"

شمش شمششجرة ا شجرة البرقوقشجرة البرقوقشجرة الكرزشجرة الكرزشجرة ا

1. أنقات

2. كونقات

3 . ديقات 

4. جيلقات

5. كوولقات

6 . إزيقات

7 . سفورا

1. فرديفا

2. فردوس

3. فرمينا

4. فرتار

5. فيرتيل

6. فولفر

1. بالك أمبر

2. فورتون

3. الري آن

4. أفروديت

5. أن ڤولد

8. أراتو انتيفايف
9. أراتو انتيسفن
10. أراتوانتيإيت

11. أراتوانتيناين

12. أراثرتي

13. أراثرتيوان

14. أراثرتيتو

1. أرا تن
2. أرا ثرت

3. أرا فورتينوان
4. أرا فيفت

5. أرا سيكست
6. ارا إيت

7. أرا ناينت
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