
العدد العدد 44
السالسّنة الثانية واخلمسوننة الثانية واخلمسون

االشتراكاالشتراك
سنويسنويّ

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

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

اجلزائر
تونس
اHغرب
ليبيا

موريطانيا

بلدان خارج دول
اHغرب العربي

سنـةسنـة

1070,00 د.ج د.ج

2140,00 د.ج د.ج

ثمن النّسخة األصليّة 13,50 د.ج
ثمن النّسخة األصليّة وترجمتها 27,00 د.ج

ثمن العدد الصّادر في السّنY السّابقة : حسب التّسعيرة.
.Yوتسلّم الفهارس مجّانا للمشترك

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

سنـةسنـة

2675,00 د.ج د.ج

5350,00 د.ج د.ج

تزاد عليها
نفقات اإلرسال

األربعاء األربعاء 4 ذو القعدة ذو القعدة عام عام 1436 هـهـ
اHوافق اHوافق 19 غشت غشت سنة  سنة 2015 م

اإلدارة والتّحرير
األمانة العاماألمانة العامّة للحكومةة للحكومة

WWW.JORADP.DZ

الطّبع واالشتراك
اHطبعة الراHطبعة الرّسميسمّية

حي البساتuY بئر مراد رايسu ص.ب 376 - اجلزائر - محطة
الهاتف : 021.54.35.06  إلى 09 

021.65.64.63

الفاكس 021.54.35.12 
ح.ج.ب  50-3200  اجلزائر

Télex : 65 180 IMPOF DZ
060.300.0007 68 KG بنك الفالحة والتّنمية الرّيفيّة
حساب العملة األجنبيّة للمشتركY خارج الوطن
بنك الفالحة والتّنمية الرّيفيّة 060.320.0600.12
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فهرسفهرس
مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة

مرسـوم رئاسي رقم  15-202 مكـرّر مؤرخ في 7 شـوّال عام 1436 اHوافـــق 23 يولـيو سنة u2015 يـتضـمن حتويل اعــتماد إلى
ميزانية تسيير وزارة الطاقة.......................................................................................................................
مرسوم تـنفيذي رقم 15- 210 مؤرخ في 25 شوّال عام 1436 اHوافـق 10 غشـت سنة u2015 يـتضمـن إنـشــاء  وتنـظيـم وسيــر
الــلــجـنــة اHــتــعــددة الــقــطـاعــات اHــكــلـفــة بــالـوقــايــة واHـكــافــحــة Hـواجــهــة الـتــهــديـدات الــصــحــيــة ذات الــقـــــدرة الـوبـــائــيــة
واستعجـاالت الصـحـة العموميــة ذات البعـد الدولـي.......................................................................................
مـرسوم تـنـفـيذي رقــم 15-211 مـؤرخ في 26 شـوّال عام 1436 اHـوافـق 11 غـشـت سـنة u2015 يـعـدل ويـتـمم اHرسـوم الـتـنـفـيذي
رقم 03-269 اHـؤرخ في 8 جـمـادى الـثـانـيـة عام 1424 اHـوافق 7 غـشـت سـنة 2003 الـذي يـحـدد شـروط وكيـفـيـات الـتـنازل
عن األمالك الـعقاريـة التابـعـة للــدولة ولـدواوين الـترقـيـة والتـسـيير الـعقاري اHـستلـمة أو اHوضـوعـة حيـز االستغالل
قبل أول يناير سنة 2004..............................................................................................................................
مـرسوم تـنـفـيذي رقم 15-212 مـؤرخ في 26 شـوّال عام 1436 اHـوافـق 11 غـشـت شـنة u2015  يـعــدل ويـتـمم اHرسـوم الـتـنـفـيذي
رقـم 04-182 اHؤرخ في 6 جمـادى األولى عام 1425 اHوافق 24 يونـيـو سـنـة 2004 واHـتضـمـن إحـــداث مـراكـز وطـنـيـة
الستـقبـال الفتيـات والنساء ضحايا العنف ومن هن في وضع صعب وتنظيمها وسيرها.......................................

مراسيم فرديمراسيم فرديّة
مرسـوم رئاسي مؤرّخ في 21  شعـبان عام 1436 اHوافق 9 يـونـيو سـنة  u2015 يتـضمن إنـهاء مـهام اHـفتش اجلـهوي لـلجـمارك
بورقلة.......................................................................................................................................................
مرسـوم رئاسي مؤرّخ في 17  شوّال عام 1436 اHوافق 2 غشـت سنة  u2015 يتضـمن تعيـY رئيس أركان النـاحية العـسكرية
السادسة.....................................................................................................................................................

قرارات5 مقرقرارات5 مقرّرات5 آراءرات5 آراء
مصالح الوزير األولمصالح الوزير األول

قـــرار مــؤرّخ في 30 شــوّال عــام 1435 اHـوافق 26 غــشـت ســنـة u2014 يــتــضــمن تــفــويض اإلمــضــاء إلـى اHــديــر الــعــام لــلــوظــيــفـة
العمومية واإلصالح اإلداري...........................................................................................................................

وزارة الداخليةوزارة الداخلية واجلماعات احملليةواجلماعات احمللية
قـــرار وزاري مــشــتـــرك مــؤرّخ في 8  رمــضـــان عــام 1436 اHـــوافق 25 يـــونــيـــو ســنــة u2015 يــحـــدّد كــيـــفــيـــات تــنــظـــيم الــتـــكــوين
اHتخصص لاللتحاق ببعض الرتب اHنتمية لألسالك اخلاصة باألمن الوطنيu ومحتوى برامجه............................
قــرار مـؤرّخ في 2  جــمـادى الـثــانـيـة عـام 1436 اHـوافق 23  مـارس ســنـة u2015 يـحــدّد الـقــائـمـة االســمـيــة ألعـضــاء مـجـلس إدارة
اHركز الوطني للدّراسات والتحاليل اخلاصة بالسكان والتنمية.......................................................................

وزارة الفالحة والتنمية الريفية والصيد البحريوزارة الفالحة والتنمية الريفية والصيد البحري
قــرار مـؤرخ في 18 رجب عـام 1436 اHـوافق 7 مــايـو ســنـة u2015 يـعــدل و يـتــمم الـقــرار اHـؤرخ في 3 جـمــادى األولى عـام 1423
اHوافق 14 يوليو سنة 2002 الذي يحدد قائمة أنواع النباتات اخلاضعة للترخيص التقني اHسبق لالستيراد والقواعد
اخلاصة بصحة النباتات................................................................................................................................
قـــرار مـؤرخ في 29 جــمـادى الـثــانـيـة عـام 1436 اHـوافق 19 أبـريـل سـنـة u2015 يـتــضـمن جتــديـد جلـنــة الـطــعن اخملـتــصـة بـأسالك
موظفي وزارة الصيد البحري واHوارد الصيدية..............................................................................................

وزارة الصحة والسكان وإصالح اRستشفياتوزارة الصحة والسكان وإصالح اRستشفيات
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 ربيع األول عام 1436 اHوافق 8 يناير سنة u2015  يحدد تعداد منـاصب الشغل وتصنيفها
ومــدة الـعـقـد اخلـاص بـاألعــوان الـعـامـلـY فـي نـشـاطـات احلـفظ أو الــصـيـانـة أو اخلـدمــات بـعـنـوان اHـصـالـح غـيـر اHـمـركـزة
واHــؤســـســات الــعــمــومـــيــة لــلــصــحـــة ومــؤســســات الــتـــكــوين شــبه الـــطــبي الــتـــابــعــة لــوزارة الــصــحـــة والــســكــان وإصالح
اHستشفيات...............................................................................................................................................
قـرار وزاري مـشـترك مـؤرخ في 28 جـمـادى األولـى عام 1436 اHـوافق 19 مـارس سـنـة u2015 يـعـدل الـقـرار الـوزاري اHـشـترك
اHـؤرخ في 8 ربــيع األول عـام 1433 اHـوافق 31 يــنـايـر سـنـة 2012 الـذي يــحـدد تـعــداد مـنـاصب الــشـغل وتـصــنـيـفــهـا ومـدة
العقد اخلاص باألعوان العاملY في نشاطات احلفظ أو الصيانة أو اخلدمات بعنوان الوكالة الوطنية للدم.................
قرار وزاري مـشترك مؤرّخ في 22 رمضان عام 1436 اHوافق 9  يولـيو سنة u2015 يـحدّد كيفيات تـنظيم التكـوين التكميلي
قبل الترقية إلى بعض الرتب اHنتمية ألسالك شبه الطبيY للصحة العمومية ومدته ومحتوى برامجه...............
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مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة
مــرســوم رئــاسي رقممــرســوم رئــاسي رقم  15-202 مــكــر مــكــرّر مــؤرخ في ر مــؤرخ في 7 شــو شــوّالال
عـام عـام 1436 اHـوافـــق  اHـوافـــق 23 يــولـيــو ســنـة  يــولـيــو ســنـة u2015 يــتــضـمنu يــتــضـمن
حتويل اعـتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الطاقة.حتويل اعـتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الطاقة.

ــــــــــــــــــــ

uإنّ رئيس اجلمهوريـة

uاليةHبناء على تقرير  وزير ا  -

-  وبـــنـــاء عـــلى الـــدســـتـــورu ال ســـيّـــمـــا اHـــادّتــان 8-77
uو125 (الفقرة األولى) منه

- و�ـــــقـــــتــــضـى الـــــقــــانـــــون رقم 84 -17 اHـــــؤرخ في 8
شــوال عــام 1404 اHــوافق 7  يـــولــيــو ســنــة 1984 واHــتــعــلق

u تمّمHعدّل واHا uاليةHا Yبقوان

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

u2015 الية لسنةHتضمن قانون اHوا

- و�ــــقــــتــــضـى اHــــرســـــوم الــــرئــــاسـي اHــــؤرخ فـي 11
ربــيع الــثــانـي عـام 1436 اHــوافق أول فــبــرايــر ســنــة 2015
واHـــتــــضــــمن تــــوزيع االعــــتــــمـــادات اخملــــصــــصــــة Hـــيــــزانــــيـــة
التكاليف اHشـتركة من ميزانية التسيير �وجب قانون

u2015 الية لسنةHا

- و�ــقـــتـــضـى اHــرســــوم الـــتــنــفــيــذي  رقــم 15 - 28
اHـــــؤرخ فـي 11 ربـــــيــع الــــــثـــــانـي عـــــام 1436 اHــــــوافـق أول
فـــبــــرايــــر ســـنـــة  2015 واHـــتـــضـــمـن تـــوزيـع االعـــتـــمــــادات
اخملصـصة لوزير الـطاقة من مـيزانيـة التسـييــر �وجــب

u2015 اليــة لسنةHقانــون ا

يرسم  ما يأتي : يرسم  ما يأتي : 

اHــاداHــادّة األولى :ة األولى :  يـلـــغــى مـن مــيـــزانــيــة ســـنـــة 2015
اعــتــمـــــاد قـــــدره مـائــة واثــنــان مــلـيــون وواحــد وأربــعـون
ألـف ديـــــنـــــار (102.041.000 دج) مـــــقـــــيّـــــــــد في مـــــيـــــزانـــــيـــــة
الـــتــكـــالــيـف اHــشـــتــركـــة وفي الـــبــاب رقم 37-91 "نـــفـــقــات

محتملة - احتياطي مجمع".

اHــاداHــادّة ة 2 :  : يـخــصـص Hـيـزانـيـة ســنــة 2015  اعـتــمـاد
قـدره مائـة واثـنــان مليــون وواحـد وأربعون ألف دينار
(102.041.000 دج)  يــــقــــــيّــــــد فــي مــــيـــزانــــيــــة  تـــســــيـــــيـــر
وزارة الــطـاقــة وفي الــبـاب رقم 44-13 "مـســاهــمـة Hــراكـز

األبحاث".  

اHـاداHـادّة ة 3 : : يكلـــف وزيــر اHاليــة ووزيـر الطاقةu كل
فـيـمـا يـخـــصّهu بـتـنـفـيـذ هــــذا اHـرســـوم الذي يـنــشــر في
اجلـريدة الـرّسـميّــة للـجمـهوريّــة اجلـزائريّــة الدّ�ـقراطـيّـة

الشّعبيّـة.
حــــرّر بــــاجلـــزائــــر في 7 شـــوّال عـــام 1436 اHــــوافق 23

يوليو سنة 2015.
  عبد العزيز بوتفليقة  عبد العزيز بوتفليقة

ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ
مــرســوم تــنــفــيــذي رقم مــرســوم تــنــفــيــذي رقم 15- - 210 مــؤرخ في  مــؤرخ في 25 شــو شــوّال عــامال عــام
1436 اHوافـق  اHوافـق 10 غـشت سنة  غـشت سنة u2015 يتـضمـن إنشــاءu يتـضمـن إنشــاء

 وتنظيـم وسيــر الـلجنة اHتعـددة القطاعات اHكلفة وتنظيـم وسيــر الـلجنة اHتعـددة القطاعات اHكلفة
بـالـوقـايـة واHـكـافـحـة Hـواجـهـة الـتـهـديـدات الـصـحـيــةبـالـوقـايـة واHـكـافـحـة Hـواجـهـة الـتـهـديـدات الـصـحـيــة
ذات الــقــــــدرة الــوبـــائــيــــة واســتــعــجــــاالت الــصـــحـــةذات الــقــــــدرة الــوبـــائــيــــة واســتــعــجــــاالت الــصـــحـــة

العموميــة ذات البعـد الدولـي.العموميــة ذات البعـد الدولـي.
ــــــــــــــــــــ

uإن الوزيــر األول
- بناء على تـقريـر وزيـر الصـحة والسكان وإصالح

uستشفياتHا
- وبـــنـــاء عـــلـى الـــدســـتــــورu ال ســـيـــمــــا اHـــادتـــان 3-85

uو125 ( الفقرة 2) منه
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 85-05 اHــــؤرخ في 26
جــمــادى األولى عــام 1405 اHــوافق 16 فــبـــرايــر ســـنــة 1985

uتممHعدل واHا uتعلق بحماية الصحة وترقيتهاHوا
- و�ــــــقـــــتـــــضى الــــــقـــــانـــــون رقم 88-08 اHـــــؤرخ في 7
جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1408 اHــوافق 26 يــنــايــر ســنـة 1988
واHــتـعــلق بــنـشــاطــات الـطب الــبــيـطــري وحـمــايــة الـصــحـة

uاحليوانية
- و�قتـضى اHرسـوم الرئـاسي رقم 13-293 اHؤرخ
في 26 رمــــضـــــان عــــام 1434 اHــــوافق 4 غــــشـت ســــنــــة 2013
واHـــتــــضـــمن نــــشـــر الــــلـــوائح الــــصـــحــــيـــة الــــدولـــيـــة (2005)

u2005 عتمدة بجنيف بتاريخ 23 مايو سنةHا
- و�ــــقـــــتـــــضى اHـــــرســــــوم الـــــرئــــــاسي رقم 15 - 125
اHــــؤرخ فـي 25 رجب عــام 1436 اHــوافق  14 مـــايـــو ســـنـــة

uعدلHا uأعضاء احلكومة Yتضمن تعيH2015 وا

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 11-379 اHؤرخ
في 25 ذي احلـجة عام 1432 اHوافق 21 نوفـمبـر سنة 2011
الــذي يــحــدد صالحــيــات وزيـر الــصــحــة والــسـكــان وإصالح

uستشفياتHا
   uو بعد موافقة رئيس اجلمهورية -
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يرسم ما يأتـي :يرسم ما يأتـي :
اHـــــادة األولى :اHـــــادة األولى :  يـــــهــــدف هـــــذا اHـــــرســـــوم إلـى إنـــــشــــاء
وتــنـــظــيم وســـيــر الـــلــجــنـــة اHــتـــعــددة الـــقــطــاعـــات اHــكـــلــفــة
بـالــوقـايــة واHـكـافــحـة Hــواجـهـة الــتـهــديـدات الـصــحـيـة ذات
الـقــدرة الـوبـائيـة واسـتـعـجـاالت الـصحــة الـعـمـومـيـة ذات
الــبـعـــد الـدولـيu الــتــي تـدعــى فـي صـلب الــنص "الـلــجـنـة

اHتعددة القطاعات".
اHــادةاHــادة 2 : : تــوضـع الـلــجــنــة اHــتــعــددة الــقــطــاعــات لـدى

الوزير اHكلف بالصحة.
اHــادةاHــادة 3 : : الـــلــجـــنــة اHـــتــعـــددة الــقــطـــاعــات جـــهــاز دائم
لـالســتــشــارة والـــتــشــاور والـــتــنــســيق ومـــتــابــعـــة وتــقــيــيم
مـجمـوع النـشاطـات اHتـعلـقة بـالوقـاية واHـكافـحة Hـواجهة
الـتـهديـدات الصـحـية ذات الـقـدرة الوبـائيـة واسـتعـجاالت
الــصــحــة الــعــمــومــيــة ذات الـــبــعــد الــدولي الــتي تــدخل في

إطار تنفيذ اللوائح الصحية الدولية.
وتكلف بهذه الصفة على اخلصوصu �ا يأتي :

- جـمـع كل اHـعـلـومـات ذات الـعالقـة بـحـادث �ـكن أن
يسـبب خطرا صحـيا على الـسكان يـكون مصـدره مختلف

 uالقطاعات
- تــعـزيــز الــعالقــات بــY مـصــالح الــصــحــة ومــصـالح
الدوائر الوزارية األخرى في اجملاالت التي لها صلة �هام

uتعددة القطاعاتHاللجنة ا
- ضمـان تنسـيق ومتابـعة وتقـييم نشـاطات مخطط
الـــعــمل الــوطــني اHـــتــعــلق بــالــوقــايـــة واHــكــافــحــة Hــواجــهــة
الـتـهديـدات الصـحـية ذات الـقـدرة الوبـائيـة واسـتعـجاالت

uالصحة العمومية ذات البعد الدولي
uإعداد آليات تنفيذ اللوائح الصحية الدولية -

- تـنـسيق حتـلـيل األحـداث والتـدخل في حـالـة حادث
يــتــعــلـق بــالـصــحــة الــعــمــومــيــة ذي بــعــد دولي ســواء كــانت
اHـسببات اHرضيـة فيه متنقـلة أو غير متنـقلةu ظهر على

uالتراب الوطني أو خارجه
- نشر اHعلـومات على القطاعـات الوزارية اخملتصة
والـقــطــاعـات األخــرى اHــعـنــيـةu ال ســيــمـا مــنـهــا الــقـطــاعـات
اHـسـؤولـة عـلـى اHـراقـبـة والـتـصـريح بـاألمـراضu ومـصـالح
الـصــحـة الـعـمــومـيـة ونــقـاط الـدخـول : اHــطـارات واHـوانئ

uراكز احلدودية البريةHوا
- تقـد  الدعم الـتقني الـضروري خملـتلف القـطاعات
اHـــعــــنـــيـــة فـي إطـــار تــــنـــفـــيــــذ اخملـــطـط الـــوطـــنـي لـــلــــوقـــايـــة
واHــكــافـــحــة Hــواجــهــة الـــتــهــديــدات الــصـــحــيــة ذات الــقــدرة
الـوبــائــيـة واســتــعـجــاالت الـصــحــة الـعــمـومــيــة ذات الـبــعـد

uالدولي

- اقـــتــــراح كل الـــتـــدابـــيــــر الـــتي تـــهــــدف إلى تـــدعـــيم
اإلطـار الــقـانــوني لـتــنـفــيـذ األحــكـام اHــنـصــوص عـلـيــهـا في

uاللوائح الصحية الدولية

- اقـــتـــراح كل تـــدبــيـــر لـــتـــمــويـل نــشـــاطـــات مـــخــطط
الـــعــمل الــوطــني اHـــتــعــلق بــالــوقــايـــة واHــكــافــحــة Hــواجــهــة
الـتـهديـدات الصـحـية ذات الـقـدرة الوبـائيـة واسـتعـجاالت

uالصحة العمومية ذات البعد الدولي

uحتفيز كل نشاط بحث ذي صلة �هامها -

- اHبـادرة بنـشاطـات اإلعالم والتـحسـيس واالتصال
uاالجتماعي

- جمع تقارير النـشاطات خملتلف القطاعات اHعنية
ودراستها وتقييمها والتصديق عليها.

اHـــادةاHـــادة 4 : : تـعــد الــلـجــنـة اHــتـعــددة الــقـطــاعـات مــركـزا
مـحــوريـا وطــنـيــا في مــجـال الــوقـايــة واHـكــافـحــة Hـواجــهـة
الـتـهديـدات الصـحـية ذات الـقـدرة الوبـائيـة واسـتعـجاالت

الصحة العمومية ذات البعد الدولي.

اHـــادةاHـــادة 5 : : تـتـشكـل اللـجـنـة اHـتعـددة الـقـطـاعـات التي
يرأسها الوزير اHكلف بالصحة أو ¢ثله من :

1 -  بعنوان الوزارات : -  بعنوان الوزارات :

* ¢ثل عن الوزراء اHكلفY بالقطاعات اآلتية : ¢ثل عن الوزراء اHكلفY بالقطاعات اآلتية :

uالدفاع الوطني -

uستشفياتHالصحة والسكان وإصالح ا -

uالشؤون اخلارجية والتعاون الدولي -

uالداخلية واجلماعات احمللية -

uاليةHا -

uالفالحة والتنمية الريفية والصيد البحري -

uالنقل -

uالتجارة -

uالطاقة -

uناجمHالصناعة وا -

uائية والبيئةHوارد اHا -

uاالتصال -

uالتربية الوطنية -
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uالتعليم العالي والبحث العلمي -

uYهنيHالتكوين والتعليم ا -

uالشباب والرياضة -

uالشؤون الدينية واألوقاف -

- التضامن الوطني واألسرة وقضايا اHرأة.

2 -  بــــعــــنــــوان اإلدارات واHــــؤســــســــات والــــهــــيــــئــــات -  بــــعــــنــــوان اإلدارات واHــــؤســــســــات والــــهــــيــــئــــات
الوطنية :الوطنية :

* ¢ثل عن اإلدارات واHؤسسات والهيئات  اآلتية : ¢ثل عن اإلدارات واHؤسسات والهيئات  اآلتية :

uعهد الوطني للصحة العموميةHا -

uمعهد باستور باجلزائر -

uعهد الوطني للطب البيطريHا -

uديرية العامة لألمن الوطنيHا -

uدنيةHديرية العامة للحماية اHا -

uديرية العامة للجماركHا -

- محافظة الطاقة الذرية.

3 -  بعنوان الشخصيات : -  بعنوان الشخصيات :

- عـــشــر (10) شـــخــصـــيـــات مـــعـــتـــرف بـــكـــفــاءتـــهـــا في
اجملــاالت ذات الــصــلــة �ــهــام الــلــجـنــة اHــتــعــددة الــقــطــاعـات

يعينها الوزير اHكلف بالصحة.

�ــكن الـلّـجــنـة اHـتـعــددة الـقـطــاعـات أن تـســتـعـY بـأي
شخص ذي كفاءة �كنه مساعدتها في أشغالها.

اHــادةاHــادة 6 :  : يــعـY أعـضـاء الـلــجـنـة اHـتـعــددة الـقـطـاعـات
لـعـهدة مـدتـها أربع (4) سنـوات قابـلة لـلـتجـديد بـقرار من
الــوزيــر اHـكــلف بــالــصـحــةu بــنـاء عــلى اقــتــراح الـســلــطـات

والهيئات التي يتبعونها. 

وفي حـالة انـقـطـاع عـهـدة عـضو من الـلـجـنـة اHـتـعددة
القـطـاعـاتu يـتم اسـتـخالفه حـسب األشـكال نـفـسـهـا لـباقي

العهدة.

اHــادةاHــادة 7 : : جتــتــمع الــلــجــنــة اHــتــعــددة الــقــطــاعــات في
دورة عــاديـة مــرة كل ســتـة (6) أشــهـر بــنـاء عــلى اسـتــدعـاء
من رئيسها. و�ـكنها أن جتتمع في دورة غـير عادية بناء
عـــلى اســـتـــدعـــاء مـن رئـــيـــســـهـــا أو بـــطـــلب من ثـــلـــثي (3/2)

أعضائها.

اHــادة اHــادة 8 :  : يـــرسل جـــدول أعـــمـــال االجـــتـــمـــاعـــات الـــذي
يعده الرئيس إلى أعـضاء اللجنة اHتـعددة القطاعات قبل
أجل خــــــمـــــســــــة عـــــشـــــر (15) يـــــومــــــا عـــــلـى األقل مـن تـــــاريخ
االجــتــمــاع. و�ــكن تــقــلـــيص هــذا األجل في الــدورات غــيــر

العادية دون أن يقل عن ثمانية (8) أيام.
اHادةاHادة 9 :  : تـصح مداوالت الـلـجنـة اHـتعـددة الـقطـاعات
بــــحـــضــــور نـــصـف أعـــضــــائــــهـــا. وفـي حـــالــــة عــــدم اكـــتــــمـــال
الـنـصـابu يـبـرمج اجـتـمـاع آخـر في غـضـون الـثـمـانـيـة (8)
أيـام الـتي تـلي تـاريخ االجتـمـاع اHـؤجلu وتـتداول الـلـجـنة

حينئذ مهما يكن عدد األعضاء احلاضرين.
تتـخذ مـداوالت اللـجنـة اHتـعددة الـقطـاعات بـأغلـبية
أصــــوات األعــــضــــاء احلــــاضــــرين. وفي حــــالــــة تــــســــاوي عـــدد

األصواتu يكون صوت الرئيس مرجحا.
تـــدون مـــداوالت الـــلــجـــنـــة اHـــتــعـــددة الـــقـــطــاعـــات في
مـحـاضـر وحتـرر في ســجل خـاص مـرقم ومـؤشـر عـلـيه من

الرئيس.
اHـادةاHـادة 10 :  : جتــتـمع الـلــجـنـة اHـتــعـددة الـقــطـاعـات عـلى

مستوى الوزارة اHكلفة بالصحة.
11 ::  تزود الـلـجنـة اHـتعـددة الـقطـاعـات بأمـانة اHادة اHادة 

تتوالها اHصالح اخملتصة للوزارة اHكلفة بالصحة.
اHـادة اHـادة 12 :  :  تعـد الـلـجـنة اHـتـعـددة الـقـطاعـات نـظـامـها

الداخلي وتصادق عليه خالل اجتماعها األول.
اHـادة اHـادة 13 : : تــعـد الـلـجـنـة اHـتـعــددة الـقـطـاعـات تـقـريـرا

سنويا عن نشاطاتها.
ويرسل هذا التقرير إلى الوزير األول.

14 : تـــنـــشئ الــــقـــطـــاعـــات الـــوزاريـــة اHـــعـــنـــيـــة اHــادة اHــادة 
بــتـطــويــر مـخــطط قــطـاعـيu ضـمــنــهـاu جلــنــة قـطــاعــيـة لــهـذا

الغرض.
اHــــادة اHــــادة 15 : :  تــــســـجـل مـــصــــاريف تــــســـيــــيـــر الــــلـــجــــنـــة
اHـتعـددة القـطـاعات في مـيـزانيـة تـسيـير الـوزارة اHـكلـفة

بالصحة.
اHــــادة اHــــادة 16 ::  تــــلــــغى جــــمــــيـع األحــــكــــام اخملــــالــــفــــة لــــهــــذا

اHرسوم.
17 :  :  يـــــــنــــــشــــــر هــــــذا اHــــــرســــــوم فـي اجلــــــريــــــدة اHـــــادة اHـــــادة 

الرّسميّة للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.
حـــرّر بـــاجلـــزائــر في 25 شـــوّال عــام 1436 اHــوافق 10

غشت سنة 2015.
عبد اHالك ساللعبد اHالك سالل
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مــرســوم تــنــفــيــذي رقــم مــرســوم تــنــفــيــذي رقــم 15-211 مــؤرخ في  مــؤرخ في 26 شــو شــوّال عــامال عــام
1436 اHــوافـق  اHــوافـق 11 غـــشت ســـنـــة  غـــشت ســـنـــة u2015 يـــعـــدل ويـــتـــممu يـــعـــدل ويـــتـــمم

اHرسوم التنفيذي رقم اHرسوم التنفيذي رقم 03-269 اHؤرخ في  اHؤرخ في 8 جمادى جمادى
الـثـانــيـة عـام الـثـانــيـة عـام 1424 اHـوافق  اHـوافق 7 غــشت سـنـة  غــشت سـنـة 2003 الـذي الـذي
يــــحـــــدد شــــروط وكـــــيــــفـــــيــــات الـــــتــــنـــــازل عن األمالكيــــحـــــدد شــــروط وكـــــيــــفـــــيــــات الـــــتــــنـــــازل عن األمالك
الـــعــقــاريــة الـــتــابــعـــة لـــلـــدولــة ولـــدواويـن الــتــرقـــيــةالـــعــقــاريــة الـــتــابــعـــة لـــلـــدولــة ولـــدواويـن الــتــرقـــيــة
والـتـــسـيـيـر الــعـقـاري اHـســتـلـمـة أو اHــوضـوعــة حـيـزوالـتـــسـيـيـر الــعـقـاري اHـســتـلـمـة أو اHــوضـوعــة حـيـز

االستغالل قبل أول يناير سنة االستغالل قبل أول يناير سنة 2004.
ــــــــــــــــــــ

uإنّ الوزير األول
-  بــــنــــاء عـــــلى تــــقـــــريــــر وزيــــر الــــســــكـن والــــعــــمــــران

uدينةHوا
- وبـناء على الـدستـورu ال سيمـا اHادتان 85-3 و125

u( الفقرة 2) منه
- و�ــقـــتـــضى الـــقـــانـــــون رقــم 03- 22 اHــؤرخ في 4
ذي الـــقــــعـــدة عـــام 1424 اHــــوافق 28 ديـــســــمـــبــــر ســـنـــة 2003

 u2004 الية لسنةHتضمن قانون اHوا
- و�قتـضى اHرسـوم الرئاسي رقم 15- 125 اHؤرخ
فـي 25 رجـب عـــــــام 1436 اHــــــــوافق 14 مـــــــايـــــــو ســـــــنــــــة 2015

uعدلHا uأعضاء احلكومة Yتضمن تعيHوا
- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 03 - 269
اHــؤرّخ في 8 جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1424 اHــوافق 7 غــشت
ســنــة 2003 الــذي يـــحــدد شـــروط وكــيــفـــيــات الــتـــنــازل عن
األمالك الــعــقــاريـــة الــتــابــعــة لــلــدولــة ولــدواوين الــتــرقــيــة
والـــتـــســـيـــيـــر الـــعـــقــــاريu اHـــســـتـــلـــمـــة أو اHـــوضـــوعـــة حـــيـــز

uعدّلHا u2004 االستغالل قبل أول يناير سنة
 uوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي : 
اHـاداHـادّة األولى :ة األولى : يـعــدل ويـتــمم هـــذا اHــرســـوم أحــكـــام
اHـرســـوم الــتـنـفـيــذي رقـم 03 - 269 اHـؤرّخ في 8 جـمـادى
الـثـانـيـة عام 1424 اHـوافق 7 غـشت سـنة 2003 الـذي يـحدد
شـروط وكـيفـيـات الـتنـازل عن األمالك الـعـقـارية الـتـابـعة
لـلدولة ولـدواوين التـرقية والـتسـيير الـعقـاريu اHستـلمة
u2004 ـوضـوعـة حـيـز االستـغالل قـبل أول يـنـايـر سـنةHأو ا

اHعدل.
اHــــــاداHــــــادّة ة 2 :  :  تـــــــعــــــدل أحـــــــكــــــام اHــــــادة 11 من اHـــــــرســــــوم
التـنفيذي رقم 03 - 269 اHؤرّخ في 8 جمـادى الثانـية عام
uـــذكـــور أعالهHــــوافــــق 7 غــــشــــت ســــنــــــة 2003 واH1424 ا

كما يأتي :
"اHادة 11 : يجب إيداع طلب شراء األمالك العقارية
الـــتـــابــعـــة لــلـــدولــة مـن طــرف اHـــقــيم الـــشـــرعيu لــدى جلـــنــة
الــــدائــــرة الــــتي أســــســــهــــا لــــهــــذا الــــغــــرض الــــوالي اخملــــتص

إقليميا.
..................(الباقي بدون تغيير)...................".

اHـاداHـادّة ة 3 :  :  تـتـمم أحـكــام اHـرسـوم الـتـنـفـيــــــذي رقــــم
03 - 269 اHؤرّخ في 8 جمـادى الثانية عام 1424 اHوافق 7

غــــشت ســــنــــة 2003 واHــــذكــــور أعـالهu بــــفــــصل ثــــان مــــكــــرر
عـنوانـه "كيـفـيـات التـنـازل عن األمالك الـعـقاريـة اHـسـيرة
من قــبل دواوين الـتـرقـيـة والـتـســيـيـر الـعـقـاري" يـتـضـمن

اHواد من 16 مكرر إلى 16 مكرر u7 حترر كما يأتي :
"الفصل الثاني مكرر"الفصل الثاني مكرر

كيفيات التنازل عن األمالك العقارية اHسيرة من قبلكيفيات التنازل عن األمالك العقارية اHسيرة من قبل
دواوين الترقية والتسيير العقاري"دواوين الترقية والتسيير العقاري"

" اHـادة 16 مــكــرر : يــجب إيــداع طــلب شــراء األمالك
الــعــقــاريــة الــتي تــســيــرهــا دواويـن الــتــرقــيــة والــتــســيــيـر
الـعـقــاري من طـرف اHـقـبل عـلـى الـشـراءu لـدى جلـنـة ديـوان
الـتـرقـيـة والـتـسـيـيـر الـعقـاري اHـعـنيu اHـذكـورة فـي اHادة

16 مكرر1 أدناه.

يرفق الطلب �لف يتضمن :
uلك العقاريHعقد إيجار ا -

- وثـــــيــــقــــة تـــــثــــبـت دفع كـل مــــســــتـــــحــــقـــــات اإليــــجــــار
uسيرةHصلحة اHتصدرها ا

uقبل على الشراءHشهادة ميالد ا -
- نسخة من بطاقة هوية اHقبل على الشراء".

"اHــادة 16 مـــكــرر 1 : تـــكـــلف جلـــنـــة ديــوان الـــتـــرقـــيــة
والــتــسـيــيــر الــعـقــاري بــدراسـة طــلــبـات الــشــراء والــفـصل

فيها.
تتكون اللجنة من :

- اHديـر العـام لديـوان الـترقـية والـتسـييـر العـقاري
uرئيسا uعني أو ¢ثلهHا

uدير الوالئي ألمالك الدولةHثل عن ا¢ -
uكلف بالسكنHدير الوالئي اHثل عن ا¢ -

- ¢ثل عن مدير الصندوق الوطني للسكن.
جتتـمع الـلـجـنـة مـرتY (2) في األسـبـوع حـتى إتـمام

طلبات التنازل.
تـتـولى مصـالح ديـوان التـرقـية والـتـسيـيـر العـقاري

األمانة التقنية للجنة ".
"اHادة 16  مكرر 2 : يتعY على جلنة ديوان الترقية
والـتـسـيـيـر الـعـقـاري الـفـصل في كل طـلب شـراءu في أجل

شهر واحد (1) ابتداء من تاريخ إيداع الطلب.
ويـجب أن تـبلغ اHـقـبل على الـشـراء برسـالـة موصى
عـلــيــهـا مـع إشـعــار بــاالسـتـالمu بـقــرارهــا وبـثــمن الــتــنـازل
وبــوثــيـقــة االلــتــزام بـالــشــراء تــعـد طــبــقــا لـلــنــمــوذج احملـدد

�وجب مقرر من الوزير اHكلف بالسكن.
وفي هــذه احلـــالــةu يــتــعــY عــلى اHـــقــبل عــلى الــشــراء
تـأكـيــد طـلـبه لـدى الــلـجـنـة فـي أجل شـهـر واحـد (1) ابـتـداء
من تاريخ اسـتالم الـتبـلـيغ ويقـوم بـالتـسديـد حـسب صيغ

الشراء احملددة في هذا اHرسوم.
يجب أن يكون كل رفض لطلب الشراء معلال ".
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"اHــادة 16 مـــكــرر 3 : تـــوجـه الـــطـــعـــون احملـــتـــمـــلـــة في
قـرارات جلــنـة ديـوان الــتـرقــيـة والـتــسـيــيـر الـعــقـاري لـدى
uـكـلــفـة بـالـسـكنHـديـريــة الـواليـة اH جلــنـة الـطـعـون الــتـابـعـة
اHــذكـورة في اHـادة 16 مـكـرر 4 أدنـاهu في أجـل شـهـر واحـد

(1) ابتداء من تاريخ استالم التبليغ".
"اHـادة 16 مــكــرر 4 : تـكــلـف جلـنــة الــطــعــون الــتــابــعـة
Hـديـريـة الـسـكن بــالـواليـة بـدراسـة الـطـعـون الـتي يـقـدمـهـا
اHقبلون عـلى الشراء والفصل فيهاu في أجل خمسة عشر

(15) يوما ابتداء من تاريخ اإلخطار.
تتكون اللجنة من :

uرئيسا uكلف بالسكنHمدير الوالية ا -
uثل عن أمالك الدولة للوالية¢ -

- اHديـر العـام لديـوان الـترقـية والـتسـييـر العـقاري
اHعني".

"اHـادة 16 مـكرر 5 : يـجب أن يـتم حتويل كـل اHلـفات
اHـتــعـلــقــة بـطــلب شــراء األمالك الـعــقــاريـة الــتي تــسـيــرهـا
دواوين الــتــرقــيـة والــتــسـيــيــر الــعـقــاري واHــوضـوعــة قــيـد
الـدراسة عـلى مسـتوى جلـان الدائـرة اHكـلفـة بالتـنازل عن
األمـالك الـــعـــقـــاريــــةu إلى دواوين الــــتـــرقـــيـــة والــــتـــســـيـــيـــر
العقاري اHعنيةu في أجل ال يتعدى شهرين (2) ابتداء من

تاريخ نشر هذا اHرسوم في اجلريدة الرسمية".
"اHـادة 16 مـكرر 6 : حتدد الـقـيـمة الـتـجـارية لألمالك
الـعـقــاريـة اHـذكـورة في اHـادة 16 مـكـرر أعالهu عـلـى أساس

أثمان مرجعية موحدة".
"اHـادة 16 مـكـرر 7 : تـوضح كـيــفـيــات تـطـبــيق أحـكـام
اHواد 16 مـكرر إلى 16 مـكرر 6 أعالهu عنـد احلاجـة وحسب
احلــــالـــةu �ــــوجب قــــرار من الـــوزيــــر اHـــكــــلف بـــالــــســـكن أو
�ـــوجب قـــرار مــــشـــتـــرك بـــY الــــوزيـــر اHـــكـــلـف بـــاHـــالـــيـــة

والوزير اHكلف بالسكن".
اHــــــاداHــــــادّة ة 4 :  : تـــــــعـــــــدّل أحـــــــكـــــــام اHــــــادة 18 من اHـــــــرســــــوم
التـنفيذي رقم 03 - 269 اHؤرّخ في 8 جمـادى الثانـية عام
uـــذكـــور أعالهHــــوافــــق 7 غــــشـــت ســــنـــــــة 2003 واH1424 ا

كما يأتي :
"اHـادة 18 : يــنـتــهي سـريــان أحـكــام هـذا اHــرسـوم في

31 ديسمبر سنة 2017".

اHاداHادّة ة 5 : :  ينـشر هـذا اHرسـوم في اجلريـدة الرّسـميّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــرّر بـــاجلـــزائــر في 26 شـــوّال عــام 1436 اHــوافق 11
غشت سنة 2015.

عبد اHالك ساللعبد اHالك سالل

مـــرســوم تـــنــفـــيــمـــرســوم تـــنــفـــيــذي رقم ذي رقم 15-212 مــؤرخ في  مــؤرخ في 26 شـــو شـــوّال عــامال عــام
1436 اHــوافـق  اHــوافـق 11 غــشت ســنــة  غــشت ســنــة u2015  يــعـــدل ويــتــممu  يــعـــدل ويــتــمم

اHـــــرســــوم الـــــتـــــنـــــفـــــيـــــذي رقـم اHـــــرســــوم الـــــتـــــنـــــفـــــيـــــذي رقـم 04-182 اHـــــؤرخ في  اHـــــؤرخ في 6
جــمــادى األولى عــام جــمــادى األولى عــام 1425 اHــوافق  اHــوافق 24 يـــونــيـــو ســـنـــة يـــونــيـــو ســـنـــة
2004 واHــــــتــــــضـــــــمــن إحــــــــداث مـــــــراكـــــــز وطــــــنـــــــيـــــــة واHــــــتــــــضـــــــمــن إحــــــــداث مـــــــراكـــــــز وطــــــنـــــــيـــــــة

السـتــقبــال الـفـتيــات السـتــقبــال الـفـتيــات والـنـساء ضـحـايـا الـعنف ومنوالـنـساء ضـحـايـا الـعنف ومن
هن في وضع صعب وتنظيمها وسيرها.هن في وضع صعب وتنظيمها وسيرها.

ــــــــــــــــــــ
 uإنّ الوزير األول

-  بـــنــاء عـــلى تـــقـــريـــر  وزيـــرة الـــتــضـــامـن الــوطـــني
uرأةHواألسرة وقضايا ا

- وبـــنـــاء عـــلى الـــدســـتـــورu ال ســـيـــمـــا اHـــادتــان 85 -3
 uو125 (الفقرة 2 ) منه

- و�ــــــقـــــتــــــضى اHـــــرســـــــوم الـــــرئــــــاسـي رقم 15 -125
اHــــؤرخ فـي 25 رجب عــام 1436 اHــوافق  14 مـــايـــو ســـنـــة

uعدلHا uأعضاء احلكومة Yتضمن تعيH2015 وا

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 04-182 اHؤرخ
في 6 جــمــادى األولى عـام 1425 اHــوافق 24 يــونــيـــو ســـنــة
2004 واHــتـضـــمـن إحــــداث مـــراكـــز وطــنــيـــة الســتـــقــبــال

الــفـــتــيــــات والــنـــســاء ضــحـــايــا الـــعــنـف ومن هن في وضع
uصعب وتنظيمها وسيرها

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 13-134 اHؤرخ
في 29 جـــمـــادى األولى عــام 1434 اHــوافق 10 أبـــريل ســـنــة
2013 الـــذي يــحـــدد صالحـــيـــات وزيــر الـــتـــضـــامن الـــوطــني

uرأةHواألسرة وقضايا ا
uوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

 يـرسـم  ما يـأتي :   يـرسـم  ما يـأتي :  
اHــــادة األولى :اHــــادة األولى : يـــعــــدل ويـــتـــمم هــــذا اHـــرســـوم أحـــكـــام
اHـواد 5 و 6 و 7 و 19 من اHـرسـوم التـنـفـيذي رقم 182-04
اHـؤرخ في 6 جــمـادى األولى عـام 1425 اHـوافق 24 يــونـيــو
ســــــنـــــة 2004 واHـــــتـــــضــــــمـن إحـــــــداث مــــــراكـــــز وطـــــنــــــيـــــة
الســتــقـبـــال الـفـتــيــات والــنـسـاء ضــحـايـا الــعـنف ومن هن

في وضع صعب وتنظيمها وسيرهاu كما يأتي :
"اHــادة 5 :  تـــقــــوم اHـــراكـــز عــــلى اخلـــصــــوص بـــاHـــهـــام

اآلتية :
- ضـمان استقبـال الفتيـات والنساء ضـحايا العنف
ومـن هن فـي وضع صــــعب وإيـــــوائــــهن والــــتــــكــــفـل الــــطــــبي

uوالنفسي واالجتماعي بهن
.................. (الباقي بدون تغيير)................".

"اHــادة 6 :  تـــقـــبل فـي اHـــراكـــز الـــفـــتـــيـــات والـــنـــســـاء
ضـحــايـا الــعـنف ومن هـن في وضع صـعب الـالئي تـتـراوح
أعــمــارهن  بــY 19 و أقل من 65 ســـنــــة Hـــدة ســــنـــة واحـــدة
قابلة للتجديد بناء على قرار اجمللس الطبي واالجتماعي

والنفسي للمركز بعد رأي الوالي.
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مـرسـوم رئـاسي مـؤرمـرسـوم رئـاسي مـؤرّخ في خ في 21  شـعـبـان عـام   شـعـبـان عـام 1436 اHـوافق اHـوافق
9 يـونـيــو سـنـة   يـونـيــو سـنـة  u2015 يـتــضـمن إنــهـاء مــهـام اHــفـتشu يـتــضـمن إنــهـاء مــهـام اHــفـتش

اجلهوي للجمارك بورقلة.اجلهوي للجمارك بورقلة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب مـرســوم رئـاسي مـؤرّخ في 21  شـعــبـان عـام
1436 اHــوافق 9 يــونـــيــو ســـنــة u2015 تــنــهـى مــهــام الـــســيــد

مــصــطــفـى لــعــيــرجu بـــصــفــته مـــفــتــشـــا جــهــويــا لـــلــجــمــارك
بورقلةu إلحالته على التقاعد.

غــيـر أنه تــسـتــقـبـل خـصــوصـا في الــفـتــرات الـلــيـلــيـة
ونــهـــايــة األســبــوع واألعــيــادu الــفــتـــيــات والــنــســاء ضــحــايــا
الـعـنف ومن هن في وضـع صعـب بواسـطـة وثـيـقـة الـهـوية

أو بدونهاu لفترة مؤقتة ال تتجاوز أربعة أيام".
"اHــادة 7 :  يـــخــضع مـــقــرر الــقـــبــول في اHـــراكــز إلى
تـــقـــد  مـــلف إداري يـــتـــضـــمنu عـــلى اخلـــصـــوصu الـــوثـــائق

اآلتية :
uنسخة من وثيقة الهوية -

uركزHشهادة طبية يعدها طبيب ا -
.(2) Yصورت -

يــجب عـلى الـفــتـيـات والـنــسـاء ضـحـايــا الـعـنف ومن
هن فـي وضع صـــــعـبu زيـــــادة عــــلـى ذلكu تـــــوقـــــيـع الـــــتــــزام

باحترام النظام الداخلي للمركز".
"اHــــادة 19 :  يــــكــــلف اجملـــــلس الــــطــــبـي واالجــــتــــمــــاعي

والنفسيu على اخلصوصu �ا يأتي :

- ....................... ( بدون تغيير)......................

- ....................... ( بدون تغيير)......................

- ......................... ( بدون تغيير)....................
uركزHاتخاذ قرار االستقبال في ا -

- الـــقـــيـــام بــإجـــراء حتـــقـــيق اجـــتــمـــاعي لـــلـــقــبـــول في
uركزHا

- دراسة اHلف اإلداري وإصدار مقرر القبول".
اHادة اHادة 2 : :  ينـشر هـذا اHرسـوم في اجلريـدة الرّسـميّة

للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.
حـــرر بـــاجلـــزائــر في 26 شـــوّال عــام 1436 اHــوافق 11

غشت سنة 2015.
عبد اHالك ساللعبد اHالك سالل

مراسيم فردمراسيم فردّيةية
مـرسـوم رئـاسي مـؤرمـرسـوم رئـاسي مـؤرّخ في خ في 17  شـو  شـوّال عام ال عام 1436 اHـوافق  اHـوافق 2
غــشت ســنــة  غــشت ســنــة  u2015 يــتــضــمن تــعــيــY رئــيس أركــانu يــتــضــمن تــعــيــY رئــيس أركــان

الناحية العسكرية السادسة.الناحية العسكرية السادسة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـــرســـوم رئــاسـي مــؤرّخ في 17  شـــوّال عــام
1436 اHـوافق 2 غـشت سـنة u2015 يـعـY الـعـمـيـد سـلـيـمان

uرئــيــســا ألركــان الــنــاحــيــة الــعــســكــريــة الــســادســة uاحــسن
ابتداء من أول غشت سنة 2015.

قرارات5 مقرقرارات5 مقرّرات5 آراءرات5 آراء
مصالح الوزير األولمصالح الوزير األول

قـــــرار مــــؤرقـــــرار مــــؤرّخ في خ في 30 شــــو شــــوّال عــــام ال عــــام 1435 اHــــوافق  اHــــوافق 26 غــــشت غــــشت
ســنــة ســنــة u2014 يــتــضــمن تـــفــويض اإلمــضــاء إلى اHــديــرu يــتــضــمن تـــفــويض اإلمــضــاء إلى اHــديــر

العام للوظيفة العمومية واإلصالح اإلداري.العام للوظيفة العمومية واإلصالح اإلداري.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

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

uالوزير األول Yتضمن تعيH2014 وا

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 14-155 اHؤرخ
في 5 رجـب عـــام 1435 اHــــوافق 5 مــــايــــو ســــنـــة 2014 الــــذي

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

uواإلصالح اإلداري
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 14-194 اHؤرخ
في 5 رمــــضــــان عــــام 1435 اHــــوافق 3 يــــولــــيــــو ســــنـــة 2014
واHـتـضـمن تـنـظـيم اHـديــريـة الـعـامـة لـلـوظـيـفـة الـعـمـومـيـة

uواإلصالح اإلداري
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- وبـعــد االطالع عــلى اHــرسـوم الــرئــاسي اHـؤرخ في
30 شــــــــــوّال عـــــــــام 1435 اHــــــــــوافـق 26 غــــــــــشـت ســـــــــنـــــــــة 2014

واHـتـضـمن تـعـيـY الـسـيــد بـلـقـاسم بـوشـمـالu مـديـرا عـامـا
uللوظيفة العمومية واإلصالح اإلداري

يقرر ما يأتي :يقرر ما يأتي :
uـادة األولى : يـفوض إلـى السـيـد بـلـقـاسم بـوشـمالHـادة األولى : اHا
uـــديـــر الـــعـــام لـــلــوظـــيـــفـــة الـــعـــمـــومـــيـــة واإلصالح اإلداريHا
اإلمــضـاء في حــدود صالحــيــاتهu بــاسم الــوزيــر األولu عـلى

جميع الوثائق واHقرراتu �ا في ذلك القرارات.
اHـادة اHـادة 2 : : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرســمـيـة

للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.
حـــرر بـــاجلـــزائــر في 30 شـــوّال عــام 1435 اHــوافق 26

غشت سنة 2014.
عبد اHالك ساللعبد اHالك سالل

وزارة الداخليةوزارة الداخلية واجلماعات احملليةواجلماعات احمللية
قـــقـــرار وزاري مـــشـــتـــرك مـــؤررار وزاري مـــشـــتـــرك مـــؤرّخ في خ في 8  رمـــضـــان عـــام   رمـــضـــان عـــام 1436
اHــــوافق اHــــوافق 25 يـــونـــيــــو ســـنـــة  يـــونـــيــــو ســـنـــة u2015 يـــحـــدu يـــحـــدّد كــــيـــفـــيـــاتد كــــيـــفـــيـــات
تــنـــظــيم الـــتــكــوين اHـــتــخــصـص لاللــتــحـــاق بــبــعضتــنـــظــيم الـــتــكــوين اHـــتــخــصـص لاللــتــحـــاق بــبــعض
uـنتـمـيـة لألسالك اخلاصـة بـاألمن الـوطنيHالـرتب اuـنتـمـيـة لألسالك اخلاصـة بـاألمن الـوطنيHالـرتب ا

ومحتوى برامجه.ومحتوى برامجه.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

uإن الوزير األول

uو وزير الداخلية واجلماعات احمللية

- �ـــــقـــــتـــــضى اHـــــرســـــوم رقم 66-145 اHـــــؤرّخ في 12
صـــفـــر عــام 1386 اHــوافق 2 يــونـــيـــو ســـنــة 1966 واHـــتـــعــلّق
بـتحـريـر ونـشـر بعض الـقـرارات ذات الـطابـع التـنـظـيمي

uتمّمHعدّل واHا uYوظفHأو الفردي التي تهم وضعية ا

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

uأعضاء احلكومة Yتضمّن تعيHوا

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 94-247 اHؤرّخ
في 2 ربـيع األوّل عـام 1415 اHـوافـق 10 غـشت سـنـة 1994
uالذي يحدّد صالحيات وزير الداخلية واجلماعات احمللية

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 10-322 اHؤرّخ
في  16 مــحــرّم عـام 1432 اHـوافق 22 ديـســمــبـر ســنـة 2010
YـنتـمHا YـوظفـHتـضـمّن القـانون األسـاسي اخلـاص باHوا

uلألسالك اخلاصة باألمن الوطني

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 12-194 اHؤرّخ
في 3 جــــمـــــادى الـــثــــانـــــيــــة عــــام 1433 اHــــوافـق 25 أبــــريــل
ســـنـــة 2012 الـــذي يـــحــــدّد كـــيـــفـــيـــات تـــنـــظـــيم اHـــســـابـــقـــات
واالمــــتــــحــــانـــــات والــــفــــحــــوص اHــــهــــنــــيـــــة في اHــــؤســــســــات

uواإلدارات العمومية وإجرائها
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 14-193 اHؤرّخ
في 5 رمـضان عام 1435 اHوافق 3 يولـيو سـنة 2014 الذي
يـــحـــدّد صالحـــيـــات اHــديـــر الـــعــــامّ لـــلـــوظـــيــفـــة الـــعـــمـــومـــيــة

uواإلصالح اإلداري
يقـريقـرّران مـا يأتي :ران مـا يأتي :

اHـــــاداHـــــادّة األولى : ة األولى : تــــطــــبــــيــــقــــا ألحــــكــــام اHــــادّتــــY 73 و92
(الــفــقــرة األولى) من اHــرســوم الــتّــنــفـــيــذيّ  رقــم 322-10
اHـؤرّخ في 16 مـحـرّم عـام 1432 اHـوافق 22 ديـسـمبـر سـنة
2010 واHــــذكــــور أعالهu يـــــهــــدف هــــذا الــــقــــرار إلى  حتــــديــــد

كـيـفــيـات تـنـظــيم الـتـكــوين اHـتـخــصص لاللـتــحـاق بـبـعض
uــــنــــتــــمــــيــــة لـألسالك اخلــــاصــــة بــــاألمـن الــــوطــــنيHالــــرتـب ا

ومحتوى برامجه اHذكورة أدناه :
سلك أعوان الشرطةسلك أعوان الشرطة

- رتبة عون الشرطة.
سلك ضباط الشرطةسلك ضباط الشرطة

- رتبة مالزم أوّل للشرطة.
2 :  : يــتــم االلــتــحــــاق بــالــتــكـــــوين اHــتــخــصص اHـاداHـادّة ة 
uـادة األولى أعالهHـنـصـوص عـليـهـمـا في اHا Yفـي الـرتـبـتـ

عن طريق اHسابقة طبقا للتنظيم اHعمول به.
اHــاداHــادّة ة 3  :   : يــتـم فـــتـــح دورة الـــتــكــــــوين اHــتـــخــصص
فــي الـرتـبــتـuY �ـوجب قــرارأو مـقـرر مـن الـسـلــطـة الـتي

لها صالحية التعيuY يحدد على اخلصوص مـا يأتي :
uYعنيتHا Yالرتبة أو الرتبت -

- عدد اHناصب اHالـية اHفتوحة للتكوين اHتخصص
احملــدّدة في اخملــطط الــســنــوي لــتــســيــيــر اHــوارد الــبــشــريـة
Yـتعـدد السـنوات لـلتـكوين وحتـسHواخملـطط السـنوي أو ا
اHــــســـتــــوى وجتــــديـــد اHــــعــــلـــومــــات لـــلــــمــــوظـــفــــY واألعـــوان
اHـتــعـاقـدينu اHــصـادق عـلــيـهـمــا بـعـنــوان الـسـنــة اHـقـصـودة

uقررةHطبقا لإلجراءات ا
uتخصصHمدة التكوين ا -

uتخصصHتاريخ بداية التكوين ا -
uتخصصHعنية بالتكوين اHؤسسات اHا -

- قـائمـة اHـترشـحـY النـاجـحY اHـعنـيـY بالـتـكوين
اHتخصص.
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اHاداHادّة ة 4 :  : يجب أن تبلـغ نسخة من القرار اHنصوص
عــلـيه في اHـادّة 3 أعالهu إلى مـصـالـح الـوظـيـفـة الـعـمـومـيـة

خالل أجـل عشرة (10) أيامu ابتداء من تاريخ توقيعه.
5 :  : يــجب عــلى مــصــالـح الــوظــيــفــة الــعــمــومــيـة اHـاداHـادّة ة 
إبــداء رأي اHـطــابــقـــة خالل أجـل عــشــرة (10) أيــامu ابــتـداء

من تاريخ استالم القرار.
اHـاداHـادّة ة 6 :  : يـلـــزم اHـتــرشـحـون الـنـاجـحـون نـهـائـيـا في
اHـسـابـقـة لـاللـتـحـاق بـالـرتـبـتـY اHـعـنـيـتـY �ـتـابـعـة دورة

تكوين متخصص.
ويــعـــلــمـــون من طـــرف اإلدارة اHــســـتــخـــدمــة بـــتــاريخ
بــدايــة الـتــكــوين �ـوجـب اسـتــدعــاء فـردي أو بــأيــة وسـيــلـة

أخرى مالئمةu عند االقتضاء.
اHــاداHــادّة ة 7 :  : يـــضــمن الــتـــكــوين اHــتــخـــصص مــؤســســات

التكوين التابعة لألمن الوطني.
اHاداHادّة ة 8 :  : يـنظم التـكوين اHتـخصص بشـكل متواصل
ويـشــمل دروسـا نـظــريـة وأعــمـاال تـطــبـيــقـيـة ومــحـاضـرات

وتربصات تطبيقية.
اHــاداHــادّة ة 9 :  : يـــتــابع الـــتالمـــيــذ اHـــتــربـــصــون اHـــعــنـــيــون
بــــالـــتـــكـــويـن اHـــتـــخــــصصu قـــبـل نـــهـــايـــة الــــدورةu تـــربـــصـــا
تـطـبيـقـيا لـدى مـصالح األمن الـوطـنيu وفقـا لـلمـدة احملددة

في برنامج التكوين ويعدون على إثره :
- تـــقـــريــــر نـــهـــايـــة الـــتـــربـص بـــالـــنـــســـبــــة لـــلـــتالمـــيـــذ
اHــتـربــصــY في الـتــكـوين اHــتـخــصص لاللــتـحـــاق بـرتــبــة

uعـون الشرطـة
- مـــذكـــرة نـــهــــايـــة الـــتـــربـص بـــالـــنــــســـبـــة لـــلــــتالمـــيـــذ
اHـتـــربــصـY فـي الـتــكــوين اHــتـخــصص لاللــتــحـاق بــرتــبـة

مالزم أول للشرطة.
اHـاداHـادّة ة 10 :  : حتـدد مدة الـتـكـوين اHـتـخـصص لاللـتـحاق
بــالـرتـبـتــY بـسـنـتــu(2) Y وفــقــا ألحـكــــام اHـادتـY 73 و92
مـن اHرسـوم التّنـفيذيّ رقم 10-322 اHؤرّخ في 16 مـحرّم
عـام 1432 اHوافق 22 ديسمبر سنة 2010 واHذكور أعاله.
اHــــاداHــــادّة ة 11 :  : تــــلــــحق بــــهــــذا الــــقــــرار بـــرامـج الــــتـــكــــوين
اHتـخصص لاللتحـاق بالرتـبتuY ويتم تـفصيل مـحتواها
من طرف مؤسسات التكوين اHذكورة في اHادة 7 أعاله.
اHــــاداHــــادّة ة 12 :  : يــــضـــــمن تــــأطــــيــــر ومــــتـــــابــــعــــة الــــتالمــــيــــذ
اHـتربـصuY أثنـاء التـكوين اHـتخـصص مكـونو مـؤسسات
التـكـوين الـتابـعـة لألمن الـوطـني و/ أو اإلطارات اHـؤهـلة

للمؤسسات واإلدارات العمومية.
اHـاداHـادّة ة 13 :  : يـتم تـقـيـيم اHـعـارف حـسب مـبـدأ اHـراقـبة
الـبـيـداغـوجـــيـة اHسـتـمـــرةu ويـشـمــل امـتـحــانــات دوريـة

في اجلـانب النظـري والتطبيقي.

YــتـــربــصـHـادّة ة 14 :  : يــتـوقف انــتــقـــال الــتالمــيـذ اHـاداHا
في الرتبتـY إلى الـسـنــة الثانــــية مـن التكـــويـن عـلى
احلــصــول عـلى مــعــدل سـنــوي يــســاوي أو يــفـوق 20/10 في

اHراقبة البيداغوجية اHستمرة.

اHاداHادّة ة 15 :  : عنـد نهايـة التـكوين اHتـخصص لاللـتحاق
بالرتبتuY ينظم امتحان نهائيu يتضمّن مـا يأتي :

- اخــتــبـــار كـــتــــابي فـي الـــوحـــدات اHــهـــنـــيــة : اHــدة
u3 عاملHا uثالث (3) ساعات

- اخـــتـــبـــار كـــتـــابـي في الـــوحـــدات الـــتـــقـــنـــيـــة : اHــدة
u2 عاملHا u(2) ساعتان

- اخـتـبـار في الـوحـدات اHـتـعـلـقـة بـالـنـشـاط الـبـدني
u2عاملHا u(2) دة ساعتانHوالرياضي ا

- اخــتــبـار كــتــابي في الــوحــدات الـتــكــمــيـلــيــة : اHـدة
ساعـة u(1) اHعامل 1.

تــعــــــد إقــصـــائـــــيــة كـــل نـــقــطـــــــة تــقــــل عــــن 20/6
فـي االختبارات اHذكورة أعاله.

اHـاداHـادّة ة 16 :  : تـتم كـيـفـيات تـقـيـيم الـتـكـوين اHـتـخصص
لاللتحاق بالرتبتuY كـاآلتي :

- مــعـدل اHــراقـبــة الـبــيـداغــوجـيــة اHـســتـمــرة جملـمـوع
u3 عاملHدرّسة : اHالوحدات ا

u2 عاملHعالمة االمتحان النهائي : ا -

- عالمــــة تــقــــريــــر أو مـــذكــــرة نــهــايــــة الــتــــربص :
اHعـامـل 1.

اHــاداHــادّة ة 17 :  : يـــتــم اإلعالن عــــن  الــنــجــــــاح الــنـــهـــــائي
في الـتـكــوين اHـتـخـصص لـلـتالمـيـذ اHـتـربـصـY احلـائـزين
مـعـدال عـامـا يـسـاوي أو يـفـوق 20/10 في الـتـقـيـيم اHـذكــور

في اHادة 16 أعاله.

YـــتـــربـــصـــHــــادّة ة 18 :  : تــــضـــبط قـــائــــمـــة الـــتالمــــيـــذ اHــــاداHا
الــنـاجـحـY نـهـائــيـا في دورة الـتـكـويـن اHـتـخـصصu حـسب
uمن طـــرف جلــنـــة نــهــايـــة الــتــكـــوين uدرجـــة االســتــحــقــــاق

التي تتكـون من :

- الــسـلــطـة اخملــول لـهــا صالحــيـة الــتـعــيـY أو ¢ــثـلــهـا
uرئيسا uؤهل قانوناHا

uكلفة بالوظيفة العموميةHثل السلطة ا¢ -

uعنية أو ¢ثلهHمدير مؤسسة التكوين ا -

- ¢ـثـلY (2) عن ســلك اHـكــونـY الـتــابـعـH Yــؤسـسـة
التكوين اHعنية.
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اHـاداHـادّة ة 19 :  : عــنــــــد نــهـايـــة دورة الـتــكـويـن اHــتـخــصــصu يـســلـم مــديـر مــؤسـســـة الـتــكـويـن اHــعـنــيـة شــهـادة لــلـتالمــيـذ
اHتربصY الذين تابعوا بنجاح دورة التكوينu بناء على محضر جلنة نهاية التكوين.

اHـاداHـادّة ة 20 :  : يـعــY الـتالمــيــذ اHـتــربـصـــون الـذيــن تـابــعــوا بــنـجـاح دورة الــتـكـويـن اHـتـخــصص بـصــفـة مـتــربـصـY في
.YعنيتHا Yالرتبت

اHاداHادّة ة 21 :  : ينشر هذا القرار في اجلريدة الرّسمية للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.
حرّر باجلزائر في 8 رمضان عام 1436 اHوافق 25 يونيو سنة 2015.

اHلحق األولاHلحق األول
برنامج التكوين اHتخصص لاللتحاق برتبة عون الشرطةبرنامج التكوين اHتخصص لاللتحاق برتبة عون الشرطة

مدة التكوين : مدة التكوين : 24  شهرا  شهرا
1 - التكوين النظري : - التكوين النظري :

32

24

56

24

24

176

96

24

40

40

24

32

الوحداتالوحدات اHعاملاHعاملالرقمالرقم

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

احلجم الساعياحلجم الساعي

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

الشرطة القضائية : اإلجراءات اجلزائية

الشرطة القضائية : اإلجراءات الشرطية

الشرطة اإلدارية (الشرطة العامة)

الشرطة اجلوارية

شرطة العمران وحماية البيئة

حفظ النظام العمومي

اHرور وأمن الطرقات

شرطـة الـنـقــل (النـقــل الـبــري للـمـسـافـرين والبـضــائعu الـنقـل

عن طريق سيارة األجرة وشرطة األنفاق)

االستعالمات العامة

شرطة احلدود

القانون اجلنائي العام

القانون اجلنائي اخلاص

الوحدات اHهنيةالوحدات اHهنية

طبيعة الوحداتطبيعة الوحدات

وزير الداخلية واجلماعات احملليةوزير الداخلية واجلماعات احمللية

نور الدين بدوينور الدين بدوي

عن الوزير األول عن الوزير األول  وبتفويض منه وبتفويض منه
اHدير العام للوظيفة العمومية واإلصالح اإلدارياHدير العام للوظيفة العمومية واإلصالح اإلداري

بلقاسم بوشمالبلقاسم بوشمال
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24

48

16

298

78

22

16

16

40

24

196

141

56

62

94

39

24

8

164

55

55

28

31

40

38

2205 سا سا

الوحداتالوحدات اHعاملاHعاملالرقمالرقم

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

-

احلجم الساعياحلجم الساعي

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

الشرطة التقنية والعلمية
اHتفجرات

(NBC) األسلحة
األسلحة والرماية

اإلعالم اآللي
التنظيم اإلداري

التنظيم القضائي
احلريات العامة

االتصاالت
أدبيات وأخالقيات اHهنة

النشاطات البدنية والرياضية
الدفاع الذاتي

احلركة التقنية واHهنية للتدخل
مسلك اHقاتل

تقنيات محاربة اجلر�ة العنيفة
Yالقانون األساسي للموظف

سير وتنظيم اHصالح
معرفة واستعمال الوسائل اخملصصة في األمن الوطني

النظام اHنظم
اللغة الفرنسية
اللغة اإلجنليزية

اإلسعافات
الطبوغرافيا احلضرية

التحرير اإلداري
احملاضرات

احلجم الساعي اإلجمالياحلجم الساعي اإلجمالي

الوحدات التقنيةالوحدات التقنية

الوحدات اHتعلقةالوحدات اHتعلقة
بالنشاط البدنيبالنشاط البدني

الوحداتالوحدات
التكميليةالتكميلية

طبيعة الوحداتطبيعة الوحدات

2 - التربص اHيداني : - التربص اHيداني :
يتم التربص اHيداني على مستوى مصالح األمن الوطني Hدة ثمانية (8) أسابيع.

اHلحق األول (تابع)اHلحق األول (تابع)
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اHلحق الثانياHلحق الثاني
برنامج التكوين اHتخصص لاللتحاق برتبة مالزم أول للشرطةبرنامج التكوين اHتخصص لاللتحاق برتبة مالزم أول للشرطة

مدة التكوين : مدة التكوين : 24 شهرا شهرا
1 - التكوين النظري : - التكوين النظري :

96

72

40

72

32

16

24

24

80

64

24

56

64

32

56

48

16

140

30

86

8

78

16

210

94

الوحداتالوحدات اHعاملاHعاملالرقمالرقم

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

احلجم الساعياحلجم الساعي

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

الشرطة القضائية : اإلجراءات اجلزائية

الشرطة القضائية : اإلجراءات الشرطية

القانون اجلنائي العام

القانون اجلنائي اخلاص

الشرطة اإلدارية

الشرطة اجلوارية

شرطة العمران وحماية البيئة

الشرطة العامة

تسيير النظام العمومي

اHرور وأمن الطرقات

شـرطـة الـنـقـل (الـنـقـل الـبـري لـلـمـسـافـرين والـبـضـائع واألنـفـاق

والسكــة احلديدية)

شرطة احلدود

االستعالمات العامة

الشرطة التقنية والعلمية

القيادة في الوحدات

اHتفجرات

(NBC) األسلحة

األسلحة والرماية

االتصاالت

اإلعالم اآللي

الطب الشرعي

اHاجنمنت وتسيير اHوارد البشرية

أدبيات وأخالقيات اHهنة

النشاطات البدنية والرياضية

الدفاع الذاتي

الوحدات اHهنيةالوحدات اHهنية

الوحدات التقنيةالوحدات التقنية

الوحدات اHتعلقةالوحدات اHتعلقة
بالنشاط البدنيبالنشاط البدني

والرياضيوالرياضي

طبيعة الوحداتطبيعة الوحدات
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56

62

56

32

24

16

80

92

21

16

14

32

62

30

16

14

16

16

16

56

2205 سا سا

الوحداتالوحدات اHعاملاHعاملالرقمالرقم

2

2

2

1

1

1
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احلركة التقنية واHهنية للتدخل

مسلك اHقاتل

تقنيات التقرب واحلماية

Yالقانون األساسي للموظف

سير وتنظيم اHصالح

الشراكة األمنية

اللغات األجنبية

النظام اHنظم

اإلسعافات

الطبوغرافيا

معرفة واستعمال الوسائل اخملصصة في األمن الوطني

علم االجتماع اإلجرامي

علم النفس اإلجرامي

التحرير اإلداري

البيداغوجيا

القانون اإلداري

القانون اHدني

احلريات العامة

اHنهجية

احملاضرات
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طبيعة الوحداتطبيعة الوحدات

2 - التربص اHيداني : - التربص اHيداني :
يتم التربص اHيداني على مستوى مصالح األمن الوطني Hدة ثمانية (8) أسابيع.

اHلحق الثاني (تابع)اHلحق الثاني (تابع)
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وزارة الفالحة والتنمية الريفيةوزارة الفالحة والتنمية الريفية
والصيد البحريوالصيد البحري

قـرار مـؤرخ في قـرار مـؤرخ في 18 رجب عـام  رجب عـام 1436 اHـوافق  اHـوافق 7 مـايــو سـنـة مـايــو سـنـة
u2015 يـــعــدل و يـــتـــمـم الــقـــرار اHـــؤرخ في u يـــعــدل و يـــتـــمـم الــقـــرار اHـــؤرخ في 3 جـــمــادى جـــمــادى

األولى عـام األولى عـام 1423 اHـوافق اHـوافق 14 يـولـيـو سـنـة  يـولـيـو سـنـة 2002 الـذي الـذي
يـحـدد قـائـمــة أنـواع الـنـبــاتـات اخلـاضـعـة لــلـتـرخـيصيـحـدد قـائـمــة أنـواع الـنـبــاتـات اخلـاضـعـة لــلـتـرخـيص
التـقني اHسـبق لالستيـراد والقواعـد اخلاصة بـصحةالتـقني اHسـبق لالستيـراد والقواعـد اخلاصة بـصحة

النباتات.النباتات.
ـــــــــــــــــــــــــ

uإن وزير الفالحة والتنمية الريفية

- �ـقــتــضى اHــرســوم الــرئــاسي رقم 14-154 اHـؤرخ
فـي 5 رجـب عــــــــام 1435 اHـــــــــوافق 5 مـــــــــايــــــــــو ســـــــــنـــــــــة 2014

uأعضاء احلكومة Yتضمن تعيHوا

- و �قتـضــــى اHرســـــوم التنفيــــذي رقـــم 12-90
اHؤرخ في 4 جمـادى الثانـية عام 1410 اHوافق أول يـناير
سـنـة 1990 الـذي يــحــدد صالحــيـات وزيــر الـفـالحـةu اHــعـدل

uتممHوا

- و �ــــقــــتــــضى اHـــــرســــوم الــــتــــنــــفــــيــــذي رقم 286-93
اHؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1414 اHوافق 23 نوفمبر
ســنــة 1993 الـذي يــنــظم مــراقــبــة الــصـحــة الــنــبــاتــيـة عــلى

uاحلدود

- و �ــــــــقـــــــتــــــــضــــــى الــــــــقـــــــــــــرار اHـــــــــــــؤرخ فـــــي 3
جــمــــــادى األولـــــى عـــــــام 1423 اHــوافق 14 يـــولــيــو ســنــة
2002 الـــذي يــــحــــدد قــــائـــمــــة أنــــواع الــــنــــبـــاتــــات اخلــــاضــــعـــة

لـلـتـرخـيص الـتـقنـي اHسـبق لالسـتـيـراد والـقـواعـد اخلـاصة
uبصحة النباتات

يـقـرر ما يأتي :يـقـرر ما يأتي :

اHـــــادة األولى :اHـــــادة األولى : يــــــهـــــــــــدف هـــــــــــذا الــــــقــــــــــرار إلــــى
تـعــديــــل وتــتــمــيــــم بــعــــض أحــكــام الــقـرار اHــؤرخ في 3
جـــمـــادى األولى عـــام 1423 اHــوافق 14 يـــولـــيـــو ســـنـــة 2002
الـذي يــحـدد قـائـمــة أنـواع الـنـبــاتـات اخلـاضـعـة لــلـتـرخـيص
الــتـــقــني اHــســـبق لالســتــيـــراد والــقــواعــد اخلـــاصــة بــصــحــة

النباتات.

اHــادة اHــادة 2 : : تـــعــدل و تـــتـــمم أحــكـــام اHــادة 2 من الـــقــرار
اHـؤرخ في 3 جــمــادى األولى عـام 1423 اHـوافق 14 يــولــيـو

سنة 2002 واHذكورأعالهu و حترر كما يأتي :

قـرار مـؤرقـرار مـؤرّخ في خ في 2  جــمــادى الـثــانـيــة عـام   جــمــادى الـثــانـيــة عـام 1436 اHـوافق  اHـوافق 23
مـارس مـارس سنة سنة u2015 يحـدu يحـدّد القـائمـة االسمـية ألعـضاءد القـائمـة االسمـية ألعـضاء
مـــــــجــــــلـس إدارة اHـــــــركـــــــز الـــــــوطــــــنـي لـــــــلـــــــدمـــــــجــــــلـس إدارة اHـــــــركـــــــز الـــــــوطــــــنـي لـــــــلـــــــدّراســــــاتراســــــات

والتحاليل اخلاصة بالسكان والتنمية.والتحاليل اخلاصة بالسكان والتنمية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجــــب قــــــرار مـؤرّخ في 2 جـمــادى الـثـانـيـة عـام
1436 اHوافق 23 مارس سنة u2015 حتدّد القائمة االسمية

ألعـــــضــــــاء مـــــجـــــلس إدارة اHـــــركـــــز الــــــوطـــــني لـــــلـــــدّراســـــات
والـتـحـالـيل اخلاصـة بـالـسـكـان والـتـنـميـةu تـطـبـيـقـا ألحـكام
اHـــــادّة 9 مـن اHـــــرســـــوم رقم 84-64 اHـــــؤرّخ في 7 جــــــمـــــادى
الـــثـــانــــيـــة عـــام 1404 اHــــوافق 10 مـــارس ســـنـــة 1984 الــذي
يــجــعل اHــعــهـــد الــوطــني لــلــدّراســات والـــتــحــالــيل اخلــاصــة
بالـتخـطيط مـركزا وطـنيـا للـدّراسات والـتحـاليل اخلـاصة

بالتخطيطu اHعدّل واHتمّمu كما يأتي :

uمـــديـــــــر عــام uبـــلـــقـــاســـــم نـــاصــــــــر عـــز الـــديـــــن -
uوزيــر الـداخـلــيـة واجلــمـاعـات احملــلـيـة uـثل وزيــر الـدولـة¢

uرئيسا

- عــكـوش ســعـيــدu مــديـرu ¢ــثل وزيــر الـدولــةu وزيـر
uعضوا uالداخلية واجلماعات احمللية

uــــثــل وزيـــــر الــــدولــــة¢ uمــــديـــــر uكــــري عــــز الــــدين -
uعضوا uوزيـر الداخلية واجلماعات احمللية

uعضوا uاليةHثل وزير ا¢ uمدير uبلطرش فريد -

- لـــــعــــجـــــانـي عـــــبـــــد الـــــكــــر u مـــــكـــــلّـف بـــــالـــــدّراســــات
والــتــلــخــيصu ¢ــثل وزيــر الــعــمل والــتــشــغــيـل والــضــمـان

uعضوا uاالجتماعي

- عــلـي إســمــاعــيل فــاطــمــة الــزهــراءu مــديــرةu ¢ــثــلــة
uعضوا uستشفياتHوزير الصحة والسكان وإصالح ا

- جـبـراني عـبــد احلـكـيمu مـديـرu ¢ـثل وزيـر الـتـعـلـيم
uعضوا uالعالي والبحث العلمي

- خــلـيــفــة عــبــد الـقــادرu مــديــر دراســاتu ¢ــثل وزيـر
الفالحة والتنمية الريفيةu عضوا.

يــــــــكــــــــلّــــــف كــــــــل مـــــن رئــــــــيـس مــــــــجــــــــلس اإلدارة
واHــديــر الـعــامّ لــلـمــركــز الــوطـني لــلــدراســات والـتــحــالـيل
اخلـاصة بالسكان والـتنميةu كل فـيما يخصهu بـتنفيذ هذا

القرار.
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" اHادة 2 : تخضع أنواع الـنباتات اآلتيـة للترخيص
التقني اHسبق لالستيراد :

- أنــواع األشـجـار اHـثـمـرة والـنـبــاتـات الـتـزيـيـنـيـة :
اHـــادة الــنـــبــاتـــيــة واHـــنــتـــجـــات الــنـــبــاتـــيــة اHـــنـــتــمـــيــة إلى

u............. (الباقي بدون تغيير) ............ الفصائل
u...................... (بدون تغيير) ...................... -
u...................... (بدون تغيير) ...................... -
u...................... (بدون تغيير) ...................... -
u...................... (بدون تغيير) ...................... -
u...................... (بدون تغيير) ...................... -
u...................... (بدون تغيير) ...................... -
u...................... (بدون تغيير) ...................... -

- اHــــادة الــــنــــبــــاتـــيــــة ألنــــواع احملــــاصــــيل الــــبــــقــــولــــيـــة
uواحملاصيل الصناعية والبطاطا

- اHــنــتـجــات الــنــبـاتــيــة ألنـواع احملــاصــيل الــبـقــولــيـة
واحملاصيل الصناعية والبطاطا ".

اHـادة اHـادة 3 : : تـعـدل أحـكـام اHادة 4 من الـقـرار اHؤرخ في
3 جــمــادى األولى عـام 1423 اHــوافق 14 يــولــيــو ســنـة 2002

واHذكور أعالهu وحترر كما يأتي :

" اHــــادة 4 : دون اإلخـالل بــــاألحــــكـــــام الــــتــــنــــظـــــيــــمــــيــــة
اHـــعــمـــول بـــهــاu يـــودع طــلـب الــتـــرخـــيص الــتـــقـــني اHـــســبق
لالسـتـيــراد والـذي يـوجـد نـــمـوذج مـنه في اHــلـحـقـII Y (أ)

وII (ب) بهذا القرارu ............ (الباقي بدون تغيير) ".

اHــادة اHــادة 4 : : يــعــدل عــنــوان الــفــصل الــثــاني من الــقــرار
اHـؤرخ في 3 جــمــادى األولى عـام 1423 اHـوافق 14 يــولــيـو

سنة 2002 واHذكور أعالهu ويحرر كما يأتي :

" الفصل الثاني" الفصل الثاني

اHواصفات الصحية النباتية اخلاصة باHادة النباتيةاHواصفات الصحية النباتية اخلاصة باHادة النباتية
واHنتجات النباتية ألنواع األشجار اHثمرة والنباتاتواHنتجات النباتية ألنواع األشجار اHثمرة والنباتات

التزيينية ".التزيينية ".

اHـادة اHـادة 5 : : تـتـمم أحـكـام اHادة 9 من الـقـرار اHؤرخ في
3 جــمــادى األولى عـام 1423 اHــوافق 14 يــولــيــو ســنـة 2002

واHذكور أعالهu وحترر كما يأتي :

" اHــــادة 9 : دون اإلخـالل بــــاألحــــكـــــام الــــتــــنــــظـــــيــــمــــيــــة
اHعـمول بهـاu يجب أن تكـون الفواكه الـطازجة اHـستوردة
صــادرة من مــنـاطق مــعــتــرف بــسالمـتــهــا من ذبــابــة اخلـوخ

(Bactrocera zonata) والــــــذبــــــابــــــة الــــــشـــــــرقــــــيــــــة لــــــلــــــفــــــواكه
(Bactrocera invadens) وذبابة جزر الهند الغربية للفواكه
(Cydia pomonella) وفـــــراشــــــة الـــــتــــــفـــــاح (Anastrepha spp)
والــذبــابــات اHــنــتــمــيــة لــفــصــيــلــة Rhagoletis وقــمــلــة ســان

جوزي ............................ (الباقي بدون تغيير) ".

6 :  : يــعــدل عــنــوان الــفــصل الــثــالث من الــقــرار اHـادة اHـادة 
اHـؤرخ في 3 جــمــادى األولى عـام 1423 اHـوافق 14 يــولــيـو

سنة 2002 واHذكور أعالهu ويحرر كما يأتي :

" الفصل الثالث" الفصل الثالث
اHواصفات الصحية النباتية اخلاصة باHادة النباتيةاHواصفات الصحية النباتية اخلاصة باHادة النباتية

واHنتجات النباتية ألنواع احملاصيل البقولية واحملاصيلواHنتجات النباتية ألنواع احملاصيل البقولية واحملاصيل
الصناعية والبطاطا ".الصناعية والبطاطا ".

اHادة اHادة 7 : : تعدل أحكام اHادة 11 من القرار اHؤرخ في
3 جــمــادى األولى عـام 1423 اHــوافق 14 يــولــيــو ســنـة 2002

واHذكور أعالهu وحترر كما يأتي :
" اHـــــادة 11 : يــــــجـب أن يـــــكــــــون أي إرســـــال لــــــلـــــمـــــادة
النبـاتية ألنـواع احملاصيل الـبقولـية واحملاصـيل الصنـاعية
والبـطاطـا صادرا من حـقـول إنتـاج مصـادق علـيهـا رسمـيا
بعد إجراء التحـاليل الضروريةu تصرح بـأنها سليمة من
الـكائـنات الـضارة اخلـاضـعة لـلحـجر الـزراعي واحملددة في

اHلحق III (ب) بهذا القرار.
يجب أن تكـون اHنـتجـات النـباتـية ألنـواع احملاصيل
الـبقولـية واحملـاصيل الـصناعـية و الـبطاطـا اHسـتوردة قد
خــضــعت لــلــرقــابــة الــرســمــيـة قــبـل إرســالـهــا الــتي تــثــبت
بــأنــهــا خـــالــيــة من الــكــائــنــات الـــضــارة اخلــاضــعــة لــلــحــجــر

الزراعي واحملددة في اHلحق III (ب) بهذا القرار.
.................. (الباقي بدون تغيير) ..................".

اHــادة اHــادة 8 : : تــلـــغى اHــادتــان 16 و17 من الــقــرار اHــؤرخ
في 3 جـــمـــادى األولى عـــام 1423 اHــوافق 14 يـــولـــيـــو ســـنـــة

2002 واHذكور أعاله.

اHــادة اHــادة 9 : : تـلـغـى الــمــالحــق I (أ) وI (ب) وII وIII (أ)
وIII (ب) وتــــــعــــــوض بـــــاHـالحق I (أ) وI (ب) وII (أ) وII (ب)

وIII (أ) وIII (ب).

اHـادة اHـادة 10 : : يـنـشـر هـذا الـقـرار في اجلـريـدة الـرسـمـية
للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.

حـــــرر بـــــاجلــــزائـــــر في 18 رجب عـــــام 1436 اHـــــوافق 7
مايو سنة 2015.

عبد عبد الوهاب نوريالوهاب نوري
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اHلحق اHلحق I (أ) (أ)

اجلمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبيةاجلمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية
وزارة الفالحة والتنمية الريفيةوزارة الفالحة والتنمية الريفية

مديرية حماية النباتات والرقابة التقنيةمديرية حماية النباتات والرقابة التقنية

ترخيص تقني مسبق الستيراد اHادة النباتية ترخيص تقني مسبق الستيراد اHادة النباتية 

القانون رقم 87-17 اHؤرخ في أول غشت سنة 1987
اHرسوم التنفيذي رقم 93-286 اHؤرخ في 23 نوفمبر سنة 1993

رقم : .....................

إن مدير حماية النباتات و الرقابة التقنيةu اHمثل للسلطة اخلاصة بصحة النباتاتu وبعد دراسة ملف طلب
الترخيص التقني اHسبق الستيراد اHادة النباتية اHقدم من طرف :

- االسم التجاري :....................................................................................................................................
- العنوان:..............................................................................................................................................
- رقم االعتماد / بطاقة الفالح / السجل التجاري :.......................................................................................
- يرخص استيراد اHادة النباتية اآلتي ذكرها :............................................................................................
- االسم العلمي  للنوع :.................................. االسم اHشترك :...................................................................
- اسم الصنف : ......................................................................................................................................
- الكمية :...............................................................................................................................................
- اHنشأ :................................................................................................................................................
- نقطة العبور :............................................تاريخ الدخول:......................................................................
- اسم وعنوان اHمول : ............................................................................................................................

يـجــب أن تـكــون الــمــادة الـنــبـاتــيــة الــمــذكـورة أعاله نـاجتة مـبـاشـرة من حـقـول إنتـاج مـصـادق عـلـيهـا رسـمـيـا بـعد
uعمول بهHنصـوص عليها  في تنظيم الصـحة النباتية اHإجـراء الــفـحـوصـات الـمـنـاسبة ويـصرح بسالمتها من اآلفات ا

ال سيما.................................................. وتستجيب للمقاييس الصحية والتقنية النباتية اHعمول بها.

صدر بـ .....................  في .................................

إمضاء وختم 

مالحظة : مالحظة : هذا التـرخيص صالح Hـدة قدرها ثالثة (3) أشهـر ابتداء من تاريـخ إمضائه. هذه الـوثيقـة ال تعفي صـاحبها
من اإلجراءات التنظيمية القائمة األخرى.
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اHلحق اHلحق I (ب) (ب)

اجلمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبيةاجلمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية
وزارة الفالحة والتنمية الريفيةوزارة الفالحة والتنمية الريفية

مديرية حماية النباتات والرقابة التقنيةمديرية حماية النباتات والرقابة التقنية

ترخيص تقني مسبق الستيراد اHنتجات النباتية ترخيص تقني مسبق الستيراد اHنتجات النباتية 

القانون رقم 87-17 اHؤرخ في أول غشت سنة 1987
اHرسوم التنفيذي رقم 93-286 اHؤرخ في 23 نوفمبر سنة 1993

رقم : .....................

إن مدير حماية النباتات والرقابة التقنيةu اHمثل للسلطة اخلاصة بصحة النباتاتu وبعد دراسة ملف طلب
الترخيص التقني اHسبق الستيراد اHنتجات النباتية اHقدم من طرف :

- االسم التجاري : ...................................................................................................................................
- العنوان:..............................................................................................................................................
- رقم السجل التجاري : ..........................................................................................................................
- يرخص استيراد اHنتوج النباتي اآلتي ذكره : ..........................................................................................
- االسم العلمي  للنوع : .................................. االسم اHشترك : .................................................................
- اسم الصنف : ......................................................................................................................................
- الكمية : ..............................................................................................................................................
- اHنشأ : ...............................................................................................................................................
- نقطة العبور: ............................................ تاريخ الدخول : ...................................................................
- اسم وعنوان اHمول : ............................................................................................................................

uعمول بهHنصوص عليها في تنـظيم الصحة النباتية اHذكور أعاله من اآلفات اHنتوج النبـاتي اHويصرح بسالمة ا
ال سيما.....................................

                       
صدر بـ .....................  في .................................

إمضاء وختم

مالحظة : مالحظة : هذا التـرخيص صالح Hـدة قدرها ثالثة (3) أشهـر ابتداء من تاريـخ إمضائه. هذه الـوثيقـة ال تعفي صـاحبها
من اإلجراءات التنظيمية القائمة األخرى.
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اHلحق اHلحق II (أ) (أ)

اجلمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبيةاجلمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية
وزارة الفالحة والتنمية الريفيةوزارة الفالحة والتنمية الريفية

مديرية حماية النباتات والرقابة التقنيةمديرية حماية النباتات والرقابة التقنية

طلب ترخيص تقني مسبق الستيراد اHادة النباتيةطلب ترخيص تقني مسبق الستيراد اHادة النباتية

القانون رقم 87-17 اHؤرخ في أول غشت سنة 1987
اHرسوم التنفيذي رقم 93-286 اHؤرخ في 23 نوفمبر سنة 1993

- اسم وعنوان اHستورد : .........................................................................................................................

- رقم االعتماد/ بطاقة الفالح/ السجل التجاري : ........................................................................................

- منطقة الغرس احملتملة للمادة النباتية : ..................................................................................................
- االسم العلمي للنوع : .................................. االسم اHشترك : ..................................................................
- اسم الصنف : ......................................................................................................................................
- نوعية النبات (مُطعمu طُعمu فسلu نباتu بذورu درنات) : ...........................................................................
............................................................................................................................................................

- الكمية : ..............................................................................................................................................
- منطقة اإلنتاج : ...................................................................................................................................
- بلد اإلنتاج : ........................................................................................................................................
- اسم وعنوان اHمول : ............................................................................................................................

احلالة الصحية :احلالة الصحية :
1 - هل تخضع منطقة اإلنتاج إلى مراقبة صحية دائمة و رسمية?.................................................................
 أذكر اسم الهيئة اHكلفة : .........................................................................................................................
2 - هل يخضع مكان اإلنتاج إلى ترتيبات خاصة للمكافحة ضد بعض الكائنات الضارة?...................................
إذا كان نعمu حدد الكائنات الضارة اHعنية : ................................................................................................
3 - فئة اHادة النباتية اHستوردة : ............................................................................................................
4 - معلومات أخرى :................................................................................................................................
أنــا اHــمــضي أســـفــله ............................أشــهــد عــلى صـــحــة اHــعــلــومــات اHــوجــودة في هـــذا اHــلفu وأتــعــهــد بــاحــتــرام

اHواصفات الصحية والتقنية النباتية اHعمول بها.

صدر بـ .....................  في .................................

إمضاء وختم 
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اHلحق اHلحق II (ب) (ب)

اجلمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبيةاجلمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية
وزارة الفالحة والتنمية الريفيةوزارة الفالحة والتنمية الريفية

مديرية حماية النباتات والرقابة التقنيةمديرية حماية النباتات والرقابة التقنية

طلب ترخيص تقني مسبق الستيراد اHنتجات النباتيةطلب ترخيص تقني مسبق الستيراد اHنتجات النباتية

القانون رقم 87-17 اHؤرخ في أول غشت سنة 1987
اHرسوم التنفيذي رقم 93-286 اHؤرخ في 23 نوفمبر سنة 1993

- اسم وعنوان اHستورد : .........................................................................................................................

- رقم السجل التجاري : ..........................................................................................................................

- االسم العلمي للنوع : .................................. االسم اHشترك : ..................................................................

- اسم الصنف : ......................................................................................................................................

- الكمية : ..............................................................................................................................................

- منطقة اإلنتاج : ...................................................................................................................................

- بلد اإلنتاج : ........................................................................................................................................

- اسم وعنوان اHمول : ............................................................................................................................

احلالة الصحية :احلالة الصحية :

1 - هل تخضع منطقة اإلنتاج إلى مراقبة صحية دائمة ورسمية? .................................................................

 أذكر اسم الهيئة اHكلفة : .........................................................................................................................

2 - هل يخضع مكان اإلنتاج إلى ترتيبات خاصة للمكافحة ضد بعض الكائنات الضارة? ...................................

إذا كان نعمu حدد الكائنات الضارة اHعنية : ................................................................................................

3 - معلومات أخرى : ...............................................................................................................................

أنــا اHــمــضي أســـفــله ............................أشــهــد عــلى صـــحــة اHــعــلــومــات اHــوجــودة في هـــذا اHــلفu وأتــعــهــد بــاحــتــرام
اHواصفات الصحية النباتية اHعمول بها. 

صدر بـ .....................  في .................................

إمضاء وختم
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اHلحق اHلحق III (أ) (أ)
اHواصفات الصحية النباتية اخلاصة باHادة النباتية واHنتجات النباتية ألنواع األشجار اHثمرة والنباتات التزينيةاHواصفات الصحية النباتية اخلاصة باHادة النباتية واHنتجات النباتية ألنواع األشجار اHثمرة والنباتات التزينية

إجراءات خاصةإجراءات خاصةالشروط اخلاصةالشروط اخلاصةالشروط اخلاصة باحلجرالشروط اخلاصة باحلجراجلنساجلنس

Malus

أنواع
أشجار
التفاح

معترف به خال من :

Feuilles râpeuses
(Cherry rasp leaf

nepovirus)

Tom RSV 
(Tomato ringspot

nepovirus)

Maladie des
proliférations

 (Apple proliferation
phytoplasma) 

Pou de San José
(Quadraspidiotus

perniciosus)

Nématodes vecteurs de
virus (Xiphinema spp)

Feu bactérien (Erwinia
amylovora)

يــجب أن تــكـــون اHــادة الــنـــبــاتــيـــة خــاضــعــة
Hراقبة في احلقل.

عـندما تـكون اHادة النـباتيـة مستوردة من
دول مصابة بهذا الفيروسu يتطلب من هذه
األخيرة أن تخـضع لنظام تصديق يعطي كل

الضمانات.

يـجب أن تـكون الـشـحن مـنتـجـة في حـقول
خـاضــعـة لــلـمــراقـبــة و وجـدت خــالـيــة من هـذا

الفيروس.
إذا كـانت الـشـحـنـة واردة من دول يـتـواجـد
بــهــا هــذا الــفـيــروسu يــجب أن تــكــون صـادرة
عـن جــيـــلـــY عــلـى األقل لـــنــبـــتـــة األمu الــتي ¬
اخـتـبـارهـا وتـبY أنـهـا خـالـيـة مـن الـفـيروس

واحتفظ بها في ظروف تمنع تلوثها.
يـجب أن تـكـون اHـادة النـبـاتـيـة صادرة من
نبع وجـد خالـيا من  الـبكـتيـريا خالل الـفترة
Yوصــادرة عن جــيــلـ uــوسم الــنــمــوH األخــيــرة
عــلى األقـل لــلــنـبــتــة األمu الــتـي ¬ اخــتــبــارهـا

لهذه البكتيريا.
يـجب أن تـكـون اHـادة النـبـاتـيـة صادرة من
حـقــول مـعــتـرف بـهــا رسـمــيـا خــالـيــة من هـذه
احلــــشـــرةu إذا كــــان الــــنـــبــــات صــــادرا من بــــلـــد
مــصــابu يــجب أن يــخــضع لــعـمــلــيــة تــطــهــيـر
مــنـاســبــة قـبـل اإلرسـال والــتي يــجب اإلفـادة

بها في الشهادة الصحية.
يـجب أن تـكـون الـقـطـعـة األرضـيـة األصـلـيـة
اHــنــتــجـــة لــلــنــبــات مـــعــتــرفــا بــهـــا خــالــيــة من
الــديـدان اخلــيـطـيــة أثـنـاء الــتـفــتـيش. إذا كـان
الــنــبــات في وسط ــوu يــجب أن يــكــون هــذا
األخــيـر غــيـر عــضــوي أو مـعــاجلــا ضـد الــديـدان

اخليطية.
يـجب أن تكـون اHادة النـباتـية  صادرة من
حقـول توجد في مـنطقـة معتـرف بها رسـميا
خــالـيــة من الــلـفــحــة الـنــاريــة بـعــد الـتــفــتـيش

خالل الفترة األخيرة للنمو.

تــخــضع الــفــواكه الــطــازجــة Hــراقــبـة
رسمـيـة قبل اإلرسـالu تـؤكد سالمـتـها
من قـــمـــلــة ســـان جـــوزي ومن  يـــرقــات
فــراشـة الــتــفـاح Cydia pomonella كـمـا
تخضع الفواكه الطازجة الصادرة من
الـــبـــلــدان الـــتي تـــتــواجـــد فـــيــهـــا أنــواع
uBactrocera احلـشــرات الـتـابـعـة ألنـواع
Rhagoletis uAnastrepha وCeratitis إلى

مـعــاجلـة بــالـتــبـريــد Hـدة 15 يـومـا حتت
درجة حرارة تعادل درجة واحدة. 

يــجب اإلفـادة بـاHـعــاجلـة في الـشـهـادة
الصحية.
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اHلحق اHلحق III (أ) تابع (أ) تابع

إجراءات خاصةإجراءات خاصةالشروط اخلاصةالشروط اخلاصةالشروط اخلاصة باحلجرالشروط اخلاصة باحلجراجلنساجلنس

Prunus

أشجار
البرقوق
واخلوخ

معترف به خال من :
Feuilles râpeuses
(Cherry rasp leaf

nepovirus)

Tom RSV (Tomato
ringspot nepovirus)

Mosaïque rouge
nécrotique du cerisier
(Cherry necrotic rusty

mottle virus)

Sharka (Plum pox
potyvirus)

Enroulement chlorotique
de l�abricotier (Apricot

chlorotic leafroll
phytoplasma)

Pou de San José
(Quadraspidiotus

perniciosus)

Nématodes vecteurs de
virus (Xiphinema spp)

نـــفس الــشـــروط الــتي يـــخــضع لـــهــا اجلــنس
Malus اجتاه هذا الفيروس.   

نـــفس الــشـــروط الــتي يـــخــضع لـــهــا اجلــنس
Malus اجتاه هذا الفيروس.

يـجب أن تـكـون اHـادة الـنـبـاتيـة صـادرة من
حــقـــول وجـــدت خــالـــيــة مـن الــفـــيــروس و ذلك

بعد تفتيش رسمي.

يــجب أن تـــكــون اHــادة الـــنــبــاتـــيــة   صــادرة
من حـــقل ¬ تــفــتــيــشـه خالل الــفــتــرة األخــيــرة
Hــوسـم الــنـمــو. إذا كــان الــفــيــروس مــتــواجـدا
فـي الـــــبــــلـــــد اHـــــصــــدرu يـــــجـب أن يــــخـص هــــذا
الــتــفـــتــيش اجلـــوار اHــبــاشـــر لــلــحـــقل وتــكــون
اHـــــادة الـــــنـــــبـــــاتــــيـــــة صـــــادرة مـن نـــــبــــات أم ¬

حتليله.

يـجـب أن يــكـون شــحن الــنــبــاتــات اHــوجــهـة
لــــلــــغـــــرس مــــنــــتــــجـــــة في حــــقــــول خـــــالــــيــــة من
الــــبـــكـــتـــيـــريــــا خالل الـــفـــتــــرة األخـــيـــرة Hـــوسم
الـــنـــمــو. فـــيـــمــا يـــخص الـــشـــحن الـــقـــادمــة من
uــرضHالـــبــــلــــدان الـــتـي يـــتــــواجـــد بـــهـــا هـــذا ا
يــــجـب أن تــــكــــونu زيـــادة عــلـى هـــذاu صــادرة
عـن جــــيــــلــــY عـــــلى األقـل من نــــبـــــتــــة أم ويــــتم
تــــحــــلـــــيــــلــــهــــا وتـــبـــY أنـــهـــا خـــالـــيـــة من هـــذا

اHرض.

كمـا يجب أن يـكون اجلـوار اHـباشـر للـحقل
خاليا من هذا اHرض.

Malus نـــــفس الـــــشــــروط اخلـــــاصـــــة بــــجـــــنس
اجتاه قملة سان جوزي.

Malus نـــــفس الـــــشــــروط اخلـــــاصـــــة بــــجـــــنس
اجتاه الديدان اخليطية.

تـــخــضـع الــفـــواكه الــطـــازجــة Hـــراقــبــة
رسـمـيــة قـبل اإلرســالu تـؤكـد سالمــتـهـا
مـن قـــــمـــــلـــــة ســـــان جـــــوزي  وأن تـــــكـــــون
الـفواكه الـطازجة الـصادرة من الـبلدان
الـــتي تـــتــواجـــد فــيـــهــا أنـــواع احلــشــرات
uAnastrepha uBactrocera التابعة ألنواع
Rhagoletis وCeratitis قــــد خــــضــــعت إلى

مــعــاجلــة بــالــتــبــريــد Hــدة 15 يــومــا حتت
درجة حرارة تعادل درجة واحدة.

يــــــجب اإلفــــــادة بـــــهــــــا فـي الـــــشــــــهـــــادة
الصحية.
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اHلحق اHلحق III (أ) تابع (أ) تابع

إجراءات خاصةإجراءات خاصةالشروط اخلاصةالشروط اخلاصةالشروط اخلاصة باحلجرالشروط اخلاصة باحلجراجلنساجلنس

Rubus

أنواع
أشجار
التوت

Pyrus

أنواع
أشجار
اإلجاص

Vitis

الكروم

معترف به خال من :
Tom RSV (Tomato
ringspot nepovirus)

Pou de San José
(Quadraspidiotus

perniciosus)

Nématodes vecteurs de
virus (Xiphinema spp)

معترف به خال من :
Feu bactérien 

(Erwinia amylovora)

Pou de san josé
(Quadraspidiotus

perniciosus)

Nématodes vecteurs de
virus (Xiphinema spp)

معترف بها خالية من :
Tom RSV (Tomato
ringspot nepovirus)

Flavescence dorée
(Gravepine flavescence

dorée phytoplasma)

Nématodes vecteurs de
virus (Xiphinema spp)

Malus نـــفـس الـــشـــروط اخلـــاصـــة بــــجـــنـــسي
وPrunus اجتاه هذا الفيروس.

Malus نـــفـس الـــشـــروط اخلـــاصـــة بــــجـــنـــسي
وPrunus اجتاه قملة سان جوزي.

Malus نـــفـس الـــشـــروط اخلـــاصـــة بــــجـــنـــسي
وPrunus اجتاه الديدان اخليطية.

يـجب أن تـكـون اHـادة الـنـبـاتيـة صـادرة من
حــقـول تـقع في مـنــطـقـة مـعـتــرف بـهـا رسـمـيـا
خـالــيــة من الــلـفــحــة الــنـاريــة بــعـد الــتــفــتـيش

خالل الفترة األخيرة Hوسم النمو.

Malus نـــفـس الـــشـــروط اخلـــاصــــة بـــأجـــنـــاس
.Rubusو Prunusو

Malus نـــفـس الـــشـــروط اخلـــاصــــة بـــأجـــنـــاس
.Rubusو Prunusو

Malus نـــفـس الـــشـــروط اخلـــاصــــة بـــأجـــنـــاس
.Rubusو Prunusو

يـجب أن تـكـون اHـادة الـنـبـاتيـة صـادرة من
مــشــاتل خـالــيــة من هـذا اHــرض بــعـد الــفـحص
أثناء الفـترة األخيرة Hـوسم النمو. إذا كانت
اHادة الـنبـاتية صـادرة من بلـدان تتواجـد بها
هــــذه الــــبــــكــــتــــيــــريــــا u يـــجـب أن تــــكــــون اHـــادة
الـــنــبـــاتـــيـــة قـــد خــضـــعـت إلى نـــظـــام تــصـــديق

يعطي كل الضمانات.

يـجب أن تـكـون اHـادة الـنـبـاتيـة صـادرة من
مــشــاتـل مــوضــوعــة حتت اHــراقـــبــة الــصــحــيــة
نــبـاتــيـا  و مــعـتــرفـا بـهــاu خـالــيـة مـن الـديـدان
اخلـيـطــيـة الــنـاقـلــة لـلـفــيـروسu بــاإلضـافـة إلى
uــشـــابــهــةHالــفـــيــروســات واألمـــراض األخــرى ا
عـبــر فــحـوصــات رســمـيــة جتــرى خالل مـوسم

النمو وقبل اإلرسال.

يــجـب أن تــكــون الـــفــواكه الـــطــازجــة
خالية من اآلفات اخلاضعة للوائح. 

تــخــضع الــفــواكه الــطــازجــة Hــراقــبـة
رسمـيـة قبل اإلرسـالu تـؤكد سالمـتـها
من قـــمـــلــة ســـان جـــوزي ومن  يـــرقــات
فــراشــة الــتــفـاح Cydia pomonella وأن
تـكـون الـفـواكه الـطـازجـة الـصادرة من
الـــبـــلــدان الـــتي تـــتــواجـــد فـــيــهـــا أنــواع
uBactrocera احلشرات الـتابعـة ألجناس
Rhagoletis uAnastrepha وCeratitis قــــــــــــد

خضعت إلى مـعاجلة  بالـتبريد Hدة 15
يـومـا حتـت درجـة حـرارة تــعـادل درجـة

واحدة.
يــــــجب اإلفــــــادة بـــــهــــــا فـي الـــــشــــــهـــــادة

الصحية.

يــجـب أن تــنــزع الـــتــربـــة اHــلــتـــحــمــة
بـالـنــبـات بـواسـطـة الــغـسل وذلك قـبل

اإلرسال.

يــجـب أن تــكــون الـــفــواكه الـــطــازجــة
خالية من اآلفات اخلاضعة للوائح.
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اHلحق اHلحق III (أ) تابع (أ) تابع
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Citrus

احلمضيات

معترف بها خالية من :
Tristeza (Citrus tristeza

closterovirus)

Greening (Citrus
greening bacterium)

CTLV

(Citrus tatter leaf
capillovirus)

Mosaique des agrumes
(Citrus mosaic

badnavirus)

Déclinio
(Citrus blight disease)

Puceron tropical de
l�oranger (Toxoptera

citricidus)

Aleurode noir des
agrumes (Aleurocanthus

woglumi)

Léprose des agrumes 

(Citrus leprosis
rhabdovirus)

يـجب أن تكـون اHـادة الـنـباتـيـة قـد أنـتجت
وفق نـظـام تـصـديق و خـضـعت لـلـمـعـاجلـة ضـد

ناقلي الفيروس.
يـــجب أن تــــكـــون الـــفــــواكه اHـــســــتـــوردة من
دول يــتـواجـد بــهـا مـرض Tristeza مـجـردة من

السيقان و األوراق.

يــــجب أن تـــــكــــون اHــــادة الــــنــــبــــاتــــيــــة واردة
مــــبـــاشـــرة أصال مـن حـــقـــول مـــصــــادق عـــلـــيـــهـــا
رسمـيـا بـعـد الـتـحالـيل اHـنـاسـبـة والـتـصريح

أنها خالية من هذه البكتيريا.

يــــجب أن تـــــكــــون اHــــادة الــــنــــبــــاتــــيــــة واردة
مــــبـــاشـــرة أصال مـن حـــقـــول مـــصــــادق عـــلـــيـــهـــا
رسمـيـا بـعـد الـتـحالـيل اHـنـاسـبـة والـتـصريح

أنها خالية من هذا الفيروس.

يــــجب أن تـــــكــــون اHــــادة الــــنــــبــــاتــــيــــة واردة
مــبـاشــرة من حــقـول مــصـادق عــلــيـهــا رسـمــيـا
بـــعــد الــتــحــالــيل اHــنـــاســبــة والــتــصــريح أنــهــا

خالية من هذا الفيروس.

يــــجب أن تـــــكــــون اHــــادة الــــنــــبــــاتــــيــــة واردة
مــــبـــاشـــرة أصال مـن حـــقـــول مـــصــــادق عـــلـــيـــهـــا
رسـمــيا بـعـد التـحـالـيل اHنـاسـبة والـتـصريح

أنها خالية من هذا اHرض.

يــــجب أن تـــكـــون اHـــادة الــــنـــبـــاتـــيـــة صـــادرة
uمـــبـــاشـــرة من حـــقــول مـــعـــتـــرف بــهـــا رســـمـــيــا
خـــالــيــة مـن هــذه احلـــشــرةu بــعـــد الــفـــحــوصــات

الرسمية.

يــجب أن تــكـــون اHــادة الــنـــبــاتــيـــة اHــوجــهــة
للغرس واألغـصان صادرة من حقـول معترف
بها رسمـياu خالية من هذه الذبابة. وإذا كان
uالـنبات صـادرا من بلدان تـتواجد فـيها اآلفة

.Yيجب أن يخضع للعالج بالتدخ

يـجـب أن يـكــون الــنـبــات اHــسـتــورد صـادرا
من مــــشــــاتل مــــعـــتــــرف بـــهــــا خـــالــــيــــة من هـــذا
اHـــرضu ويـــكــون قـــد تـــعـــرض لـــلــمـــعـــاجلـــة ضــد

القراديات أثناء موسم النمو.

 يــحــظـــر اســتــيــراد اHــادة الـــنــبــاتــيــة
جلـنس Citrus بــاسـتــثــنــاء الــبـذورu من

   .tristeza صابة �رضHالدول ا

يــحـــظـــر اســتـــيــراد اHـــادة الــنـــبــاتـــيــة
واألغـصان اHـقـطـوعـة للـحـمـضـيات من
الـــــــدول الـــــــتي تـــــــتـــــــواجـــــــد بـــــــهـــــــا هــــــذه

البكتيريا أو حامليها.

يـحـظر اسـتـيراد اHـادة الـنبـاتـية من
.CTLV دول يتواجد بها فيروس

يـحـظر اسـتـيراد اHـادة الـنبـاتـية من
دول يــتـواجــد بــهــا فــيــروس مـوزايــيك

احلمضيات.

يـحـظر اسـتـيراد اHـادة الـنبـاتـية من
دول يتواجد بها هذا اHرض. 

يــحـــظـــر اســتـــيــراد اHـــادة الــنـــبــاتـــيــة
واألغـصان اHـقـطـوعـة للـحـمـضـيات من

دول تتواجد بها هذه احلشرة.

يــجـب أن تــكــون الـــفــواكه الـــطــازجــة
خـالـيـة من الـكـائـنـات اخلـاضـعـة للـوائح
وخـــضــــعت لـــلــــتـــنــــظـــيف والــــتـــغــــطـــيـــة

بالشمع.
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اHلحق اHلحق III (أ) تابع (أ) تابع

إجراءات خاصةإجراءات خاصةالشروط اخلاصةالشروط اخلاصةالشروط اخلاصة باحلجرالشروط اخلاصة باحلجراجلنساجلنس

Citrus et
Rutaceae

Autres

أخرى

معترف بها خالية من :

Chancre bactérien des
agrumes (Xanthomonas
axonopodis pv.citri)   

Psylle des citrus (Trioza
erytreae)

Psylle de l�oranger
(Diaphorina citri)

معترف به خال من :

Verticilliose
(Verticillium Spp.)

Chancre de l�écorce du
châtaignier

(Cryphonectria
parasitica) 

Tordeuse à tête noire de
l�épinette 

(Acleris variana et
A.glovrana)

يــــجب أن تـــــكــــون اHــــادة الــــنــــبــــاتــــيــــة واردة
مــبـاشــرة من حــقـول مــصـادق عــلــيـهــا رسـمــيـا
بــعـد حتـالـيـل مـنـاسـبــة ومـعـتــرف والـتـصـريح

أنها خالية من هذا اHرض. 

يـجب أن تـكـون اHـادة الـنـبـاتيـة صـادرة من
حـــقــــول مــــعــــتـــرف بــــهــــا رســــمـــيــــا خــــالـــيــــة من

T.erytreae بعد التفتيش.

يـجب أن تـكـون اHـادة الـنـبـاتيـة صـادرة من
حـــقــــول مــــعــــتـــرف بــــهــــا رســــمـــيــــا خــــالـــيــــة من

Diaphorina citri بعد التفتيش.

يــجب أن تــكـون اHــادة الـنــبـاتــيـة اخملــصـصـة
لــلــغــرسu ال ســيـمــا األنــواع الــريــفــيــةu صـادرة
من حـــقـــول مـــعـــتـــرف بـــهـــا خـــالـــيـــة مـن مــرض
uطـيـلـة اخلـمس سـنـوات األخـيـرة Verticilliose

كـــــمـــــا يــــجـب أن تــــكـــــون الـــــشــــحـن نــــاجتـــــة من
نــبــاتـات أم ســلـيــمــة من اHـرض خـالل الـفــتـرة

األخيرة لنمو. 

يــجب أن تــكـــون اHــادة الــنـــبــاتــيـــة اHــوجــهــة
لــلـــغــرس وصــادرة من مـــنــطــقــة مـــعــتــرف بــهــا
رســــمــــيــــا خــــالــــيــــة من اHــــرض خـالل الــــفــــتـــرة

األخيرة للنمو.

يــجب أن تــكـــون اHــادة الــنـــبــاتــيـــة اHــوجــهــة
لـــلـــغــرس خـــاصـــة األنـــواع الــتـــزيـــنـــيــة وكـــذلك
الـفروع اHـقـطـوعـة صادرة من حـقـول مـعـترف
بــهـا رسـمــيـاu خـالــيـة من اجلــسم الـضـار وذلك

بعد التفتيش الرسمي.  

يـحـظر اسـتـيراد اHـادة الـنبـاتـية من
الدول اHتواجدة بها هذه البكتيريا.

يــضـاف إلـى ذلك مـواد الــغـرس لــهـذا
اجلــنس Rutaceae وفـــواكه هـــذا الـــنــوع
(ما عدا الـبذور والشتائل الناجتة من

زراعة األنسجة).

يــحـــظـــر اســتـــيــراد اHـــادة الــنـــبــاتـــيــة
واألغــــــصــــــان اHـــــــقــــــطــــــوعــــــة من الــــــدول
اHـتــواجــدة بـهــا بــكـتــيــريـا Greening أو

.T.éaerytre حاملي

يــحـــظـــر اســتـــيــراد اHـــادة الــنـــبــاتـــيــة
واألغــــــصــــــان اHـــــــقــــــطــــــوعــــــة من الــــــدول
اHتـواجدة بـهـا البـكـتيـريا Greening أو

.Diaphorina citri حاملي

يـجب أن تخـضع الـبذور اHـسـتوردة
uــرض لـــلــعالجHـــصـــابــة بـــاHمن الــدول ا
كــمـا يــجب أن تـكـون ســلـيــمـة مـعــتـرفـا

بها.

يــحـــظـــر اســتـــيــراد اHـــادة الــنـــبــاتـــيــة
والفروع اHقـطوعة لألنواع التـزيينية
الـــصـــادرة من دول يـــتـــواجـــد بـــهـــا أحــد
هـذين الـكـائـنـY الـضـارينu بـاسـتـثـناء
البذور و الـشتائل الـناجتة من زراعة

األنسجة.



4  ذو القعدة عام   ذو القعدة عام 1436 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 2644
19 غشت سنة  غشت سنة 2015 م

اHلحق اHلحق III (ب) (ب)
اHواصفات الصحية النباتية اخلاصة باHادة النباتية واHنتجات النباتيةاHواصفات الصحية النباتية اخلاصة باHادة النباتية واHنتجات النباتية

ألنواع احملاصيل البقولية والصناعية والبطاطا ألنواع احملاصيل البقولية والصناعية والبطاطا 

إجراءات خاصةإجراءات خاصةالشروط اخلاصةالشروط اخلاصةالشروط اخلاصة باحلجرالشروط اخلاصة باحلجراجلنساجلنس

البطاطا

معترف بها خالية من :

Flétrissement bactérien
(Clavibacter

michiganensis subsp
sepedonicus)

Bactériose vasculaire 
(Ralstonia

solanacearum)

Galle verruqueuse 
(Synchytrium
endobioticum)

Black potato blight
(Phoma andigena)

Gangrène (Phoma
exigua var.foveata)

Viroides des tubercules
en fuseau

 (Potato spindle tuber
viroid)

يــجب أن تـــكــون درنــات الـــبــطــاطـــا ومــكــان
اإلنـتــاج مــعــتــرفــا بــهـمــا رســمــيــاu خــالـيــة من
الذبالن البكـتيري. تكون الشحن صادرة من
حــقــول تــعــرضت لــتــفــتــيش رســمـي أثــنـاء أو
بـــعـــد اHـــرحــلـــتـــY األخـــيــرتـــH Yـــوسم الـــنـــمــو
لـــلـــنــــبـــاتu فـي حـــالـــة مــــا إذا كـــانـت الـــزراعـــة

السابقة بطاطا.    

يــجب أن تــكـــون درنــات الــبـــطــاطــا و اHــادة
(Solanacae) النـبـاتيـة للـفـصيـلة الـبـاذجنانـية
اHـوجـهــة لـلـغـرس خـالــيـة من هـذه الـبــكـتـيـريـا
خالل الفـتـرة األخيـرة Hـوسم النـمـوu وصادرة
من حــقل وجــد خــالــيــا مـن الــبــكــتــيــريــا أثــنـاء

اHرحلتY األخيرتY لفترة النمو.

يـــجب أن تــكـــون درنــات الـــبــطـــاطــا صــادرة
uمن مادة نـبـاتيـة أولـية مـعـترف بـهـا رسمـيا
Synchytrium endobioticum خـــــــــــــالـــــــــــــيـــــــــــــة مـن
وواردة من حقـول لم يـتـواجـد بـهـا اHرض من
قـبلu ومن مـنـاطق خـالـيـة من كـائـنـات أخرى

مسببة لنفس اHرض.

يـــجب أن تــكـــون درنــات الـــبــطـــاطــا صــادرة
uمن مـادة نـبـاتيـة أولـية مـعـترفـا بـها رسـمـيا

.Phoma andigena خالية من

يـجب أن تــكـون درنــات الـبــطـاطــا مـعــتـرف
Phoma.exigua خــــــالـــــيــــــة من uبـــــهــــــا رســـــمــــــيـــــا
var.foveata. يــجب أن تــكـون اHــادة الــنـبــاتــيـة

األولـــيـــة أنــتـــجت في مـــنـــاطق مـــعـــتــرفـــا بـــهــا
رســــــمـــــيــــــاu خـــــالــــــيـــــة مـن اHـــــرض وتــــــعـــــرضت

لتحاليل. 

يــجب أن تـــكــون درنــات الـــبــطــاطـــا ومــكــان
اإلنـتاج معتـرفا بهمـا رسمياu خـالية من هذا
الـفـيروس. يـجب أن تـخـضع اHـادة الـنـبـاتـيـة

.PSTV األولية لتحاليل

كــــمـــا يـــجب أن تـــخـــضـع درنـــات الـــبـــطـــاطـــا
اHوجهة لالستهالك Hعاجلة ضد اإلنتاش.

يــحــظــر اســتــيــراد درنــات الــبــطــاطــا
من الـدول الــتي يــتــواجـد بــهــا الـذبالن
الــبـكــتـيــريu حـيث ال تــخـضـع Hـكــافـحـة
رسمية معترف بها وقابلة لإلثبات. 

يــــجـب أن تــــبـــقـى اHــــادة الــــنــــبــــاتــــيـــة
اHــــوجـــــهــــة لـــــلــــغــــرس لـ Musa spp حتت
احلــــجـــــر لـــــلـــــتـــــأكـــــد مـن سالمـــــتـــــهـــــا من
Ralstonia جــــــــــــذمـــــــــــات خــــــــــــطـــــــــــيـــــــــــرة لـ

.solanacearum

يـــجب أن ال تــــكـــون الـــنــــبـــاتـــات ذات
uمــنــهــا الــبــصــلــيــة والــدرنــات uاجلــذور
مــنـــتــجـــة في حـــقــول قـــد يــتـــواجــد بـــهــا
S.endobioticum أو مـــــازال مـــــتـــــواجــــدا

بها.

يــحــظــر اســتــيــراد درنــات الــبــطــاطــا
.Phoma andigena من دول يتواجد بها

يـحـظر اسـتـيـراد بذور الـبـطـاطا من
دول يتواجد بها هذا الفيروس.
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اHلحق اHلحق III  (ب) تابع (ب) تابع

إجراءات خاصةإجراءات خاصةالشروط اخلاصةالشروط اخلاصةالشروط اخلاصة باحلجرالشروط اخلاصة باحلجراجلنساجلنس

البطاطا

أنواع
البقوليات

و
احملاصيل
الصناعية

PVT/APLV/APMoV. 
(potato

T.trichovirus-P.Andean
latent

tymovirus-P.Andean
mottle Comovirus)

Nématode doré de la
pomme de terre

(Globodera rostochiensis
et G.pallida)

معترف بها خالية من :

جميع الكائنات الضارة
اخلاضعة للحجر وغير

اخلاضعة للحجر.

يــجب أن تــكــون درنــات الــبــطــاطــا و مــكــان
اإلنـتاج معتـرفا بهمـا رسمياu خـالية من هذه

الفيروسات.

يــجب أن تــكــون درنــات الــبــطــاطــا و مــكــان
اإلنــتــاج مــعــتــرفــا بــهــمــا رســمــيـاu خــالــيــة من

الديدان اخليطية.

يـجب أن تـكـون اHـادة الـنـبـاتيـة صـادرة من
حقول مـعتـرف بهـا رسمـياu خـالية مـن جميع

اآلفات الضارة اخلاضعة للوائح.

يــحــظــر اســتــيــراد درنــات الــبــطــاطــا
مـن دول تـــــــــــــتــــــــــــواجـــــــــــــد بــــــــــــهـــــــــــــا هــــــــــــذه

الفيروسات.

يـــجب أن تــــكـــون درنــــات الـــبــــطـــاطـــا
اHوجـهـة لالسـتهالك خـالـيـة من اآلفات

الضارة اخلاضعة للوائح. 

يــــــــجـب أن تـــــــــخــــــــضـع اخلـــــــــضــــــــروات
الــــطـــازجــــة لــــرقـــابــــة الــــرســـمــــيـــة قــــبل
شحنهاu تـثبت أنها خالـية من الذبابة
Bactrocera الـــــــبـــــــيــــــضـــــــاء لـــــــلــــــبـــــــطـــــــيخ
Bactrocera وذبـــابـــة اخلـــيــار cucurbitae

cucumis للقرعيات.

وزارة الصحة والسكانوزارة الصحة والسكان
وإصالح اRستشفياتوإصالح اRستشفيات

قرار وزاري مـشتـرك مؤرخ في قرار وزاري مـشتـرك مؤرخ في 17 ربـيع األول عام  ربـيع األول عام 1436
اHـوافق اHـوافق 8 يـنـايــر سـنـة  يـنـايــر سـنـة u2015  يــحـدد تـعــداد مـنـاصبu  يــحـدد تـعــداد مـنـاصب
الــشــغل وتــصــنــيــفــهــا ومــدة الــعــقــد اخلــاص بــاألعــوانالــشــغل وتــصــنــيــفــهــا ومــدة الــعــقــد اخلــاص بــاألعــوان
الــــعــــامــــلــــY في نــــشــــاطــــات احلــــفظ أو الــــصــــيــــانـــة أوالــــعــــامــــلــــY في نــــشــــاطــــات احلــــفظ أو الــــصــــيــــانـــة أو
اخلــــــدمــــــات بــــــعــــــنــــــوان اHــــــصــــــالح غــــــيــــــر اHــــــمــــــركـــــزةاخلــــــدمــــــات بــــــعــــــنــــــوان اHــــــصــــــالح غــــــيــــــر اHــــــمــــــركـــــزة
واHؤسسات العمـومية للصحة ومؤسسات التكوينواHؤسسات العمـومية للصحة ومؤسسات التكوين
شـــبه الـــطــبي الـــتـــابــعـــة لــوزارة الـــصــحـــة والــســـكــانشـــبه الـــطــبي الـــتـــابــعـــة لــوزارة الـــصــحـــة والــســـكــان

وإصالح اHستشفيات.وإصالح اHستشفيات.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

uإن الوزير األول
uاليةHووزير ا

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

uادة 8 منهHال سيما ا uطبق عليهمHا

YستخدمHثلو ا¢YستخدمHثلو ا¢ ¢ثلو اإلدارة¢ثلو اإلدارة

عماري كر 
أوسعيد رمضان
قادري العربي
مغراوي محمد

محمد بوكريطاوي سامية
حدادو وحيد

فرقاني نور الدين

عبد الالوي نادية
خباز كر�ة

فصولي أمال
خير الدين كر�ة

بوغلة رشيدة
Yكباش حس

مكرلوف السايح

قــرار مـؤرخ في قــرار مـؤرخ في 29 جـمـادى الـثـانـيـة عام  جـمـادى الـثـانـيـة عام 1436 اHـوافق  اHـوافق 19
أبـــريل ســـنـــة أبـــريل ســـنـــة u2015 يـــتـــضـــمن جتـــديـــد جلـــنــة الـــطـــعنu يـــتـــضـــمن جتـــديـــد جلـــنــة الـــطـــعن
اخملــتــصــة بــأسالك مــوظــفي وزارة الــصــيــد الــبــحـرياخملــتــصــة بــأسالك مــوظــفي وزارة الــصــيــد الــبــحـري

واHوارد الصيدية.واHوارد الصيدية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـــوجب قــــرار مـــؤرخ في 29 جـــمـــادى الــثـــانـــيـــة عــام
1436 اHــوافق 19 أبــريل ســنـة u2015 جتــدد تــشــكــيــلــة جلــنـة

الـطـعن اخملـتـصـة بـأسالك مـوظـفي وزارة الـصـيـد الـبـحري
واHوارد الصيديةu طبقا للجدول اآلتي :
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- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسي رقم 14-154 اHـؤرخ
فـي 5 رجـب عــــــــام 1435 اHـــــــــوافق 5 مـــــــــايــــــــــو ســـــــــنـــــــــة 2014

uأعضاء احلكومة Yتضمن تعيHوا
- و�ـقـتــضــى اHـرســـــوم الـتـنــفـيـــذي رقــــــم 54-95
اHـــــــــؤرخ في 15 رمــــضـــــــــان عـــــــــام 1415 اHــــوافــــــق 15

uاليةHفبراير سنة 1995 الذي يحدّد صالحيات وزير ا
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 11-379 اHؤرخ
في 25 ذي احلـجّة عام 1432 اHوافق 21 نوفـمبـر سنة 2011
الــذي يــحــدّد صالحــيــات وزيـر الــصــحــة والــسـكــان وإصالح

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

uواإلصالح اإلداري

يقررون ما يأتي :يقررون ما يأتي :

اHـادة األولى : اHـادة األولى : تـطـبـيــقـــــــا ألحـكـــــــام اHـــــــادة 8 من
اHـــــرســــــــــوم الـــــرئـــــاســـي رقــــــم 07-308 اHـــــؤرخ في 17
رمــــضــــان عــــام 1428 اHــــوافق 29 ســــبـــــتــــمــــبــــر ســــنــــة 2007
واHــــذكـــور أعالهu يـــهــــدف هـــذا الـــقـــرار إلـى حتـــديـــد تـــعـــداد
مناصب الشغل اHـطابقة لنشـاطات احلفظ أو الصيانة أو
اخلـــدمـــات وتـــصــــنـــيـــفـــهــــا ومـــدة الـــعـــقــــد اخلـــاص بـــاألعـــوان
الـعــامــلـY بــعـنــوان اHــصـالح غــيــر اHـمــركــزة واHـؤســسـات
الــعـمــومــيـة لــلـصــحــة ومـؤســسـات الــتــكـوين شــبه الــطـبي
uسـتشـفياتHالـتابـعة لـوزارة الصـحة والـسكـان وإصالح ا

طبقا للجدول أدناه :

مناصب الشغلمناصب الشغل

عامل مهني من اHستوى الرابع
عامل مهني من اHستوى الثالث
عامل مهني من اHستوى الثاني
عامل مهني من اHستوى األول

سائق سيارة من اHستوى الثالث
سائق سيارة من اHستوى الثاني
سائق سيارة من اHستوى األول
عون وقاية من اHستوى الثاني
عون وقاية من اHستوى األول

حارس
عون خدمة من اHستوى الثالث
عون خدمة من اHستوى الثاني
عون خدمة من اHستوى األول

اجملموع العاماجملموع العام

التعداد حسب طبيعة عقد العملالتعداد حسب طبيعة عقد العمل

عقد غير محدد اHدةعقد غير محدد اHدة
(1)

عقد محدد اHدةعقد محدد اHدة
(2)

التوقيتالتوقيت
الكاملالكامل

التعدادالتعداد
(2+1)

التصنيفالتصنيف

الرقمالرقمالصنفالصنف
االستداللياالستداللي

التوقيتالتوقيت
اجلزئياجلزئي

التوقيتالتوقيت
الكاملالكامل

التوقيتالتوقيت
اجلزئياجلزئي

13

385

1109

14812

5

1120

2293

285

4118

6660

141

144

2594

33679

2

7

53

17265

0

204

50

1

36

401

140

55

5113

23327

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

15

392

1162

32077

5

1324

2343

286

4154

7061

281

199

7707

57006

6

5

3

1

4

3

2

7

5

1

5

3

1

315

288

240

200

263

240

219

348

288

200

288

240

200

اHـادة اHـادة 2 :  : يــتم تـوزيـع تـعــدادات مـنــاصب الـشــغل اخلــاصـة بــاHـصــالح غــيـر اHــمـركــزة واHـؤســســات الـعــمـومــيـة لــلـصــحـة
ومؤسسـات التكـوين شبه الطـبي التابـعة لوزارة الـصحة والـسكان وإصالح اHـستشـفياتu وفقـا للمالحق 1 و2 و3 اHـرفقة

بأصل هذا القرار.
اHادة اHادة 3 :  : ينشر هذا القرار في اجلريدة الرّسمية للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.

حرر باجلزائر في 17 ربيع األول عام 1436 اHوافق 8 يناير سنة 2015.
عن وزير اHاليةعن وزير اHالية

األمY العام األمY العام 

ميلود بوطبةميلود بوطبة

عن وزير الصحة والسكان عن وزير الصحة والسكان 
وإصالح اHستشفياتوإصالح اHستشفيات

األمY العام األمY العام 
عبد احلق سايحيعبد احلق سايحي

عن الوزير األول عن الوزير األول 
وبتفويض منه وبتفويض منه 

اHدير العام للوظيفة العمومية واإلصالح اإلدارياHدير العام للوظيفة العمومية واإلصالح اإلداري
بلقاسم بوشمالبلقاسم بوشمال
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مناصب الشغلمناصب الشغل

عامل مهني من اHستوى األول
حارس

سائق سيارة من اHستوى األول
سائق سيارة من اHستوى الثاني

عون وقاية من اHستوى األول
اجملموع العاماجملموع العام

التعداد حسب طبيعة عقد العملالتعداد حسب طبيعة عقد العمل

عقد غير محدد اHدةعقد غير محدد اHدة
(1)

عقد محدد اHدةعقد محدد اHدة
(2)

التوقيتالتوقيت
الكاملالكامل

التعدادالتعداد
(2+1)

التصنيفالتصنيف

الرقمالرقمالصنفالصنف
االستداللياالستداللي

التوقيتالتوقيت
اجلزئياجلزئي

التوقيتالتوقيت
الكاملالكامل

التوقيتالتوقيت
اجلزئياجلزئي

-
72

8

12

12

104

26

-
-
-
-
26

-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-

26

72

8

12

12

130

1

1

2

3

5

200

200

219

240

288

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 11-379 اHؤرخ
في 25 ذي احلـجّة عام 1432 اHوافق 21 نوفـمبـر سنة 2011
الــذي يــحــدّد صالحــيــات وزيـر الــصــحــة والــسـكــان وإصالح

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

uواإلصالح اإلداري
- و�ـقتـضى القرار الـوزاري اHشـترك اHؤرخ في 8
ربــيـع األول عـام 1433 اHـوافق 31 يــنـايــر ســنـة 2012 الـذي
يــحــدد تــعــداد مــنــاصب الـــشــغل وتــصــنــيــفــهــا ومــدة الــعــقــد
اخلاص باألعوان العاملY في نشاطات احلفظ أو الصيانة

uأو اخلدمات بعنوان الوكالة الوطنية للدم
يقررون ما يأتي :يقررون ما يأتي :

اHــادة األولى : اHــادة األولى : يـــعـــدل اجلــدول اHـــنـــصـــوص عـــلـــيه في
أحـكـام اHـادة األولى من الـقـرار الـوزاري اHـشـتـرك اHؤرخ
في 8 ربــيـع األول عـام 1433 اHـوافق 31 يــنـايــر ســنـة 2012
الذي يحـدد تعداد مـناصب الشـغل وتصـنيفـها ومدة الـعقد
اخلاص باألعوان العاملY في نشاطات احلفظ أو الصيانة
uأو اخلــدمـــــات بــعــنـــــوان الــوكـالـــــة الــوطـنــيــــــة لــلــــــدم

كما يأتي : 

قــرار وزاري مـــشــتـــرك مــؤرخ في قــرار وزاري مـــشــتـــرك مــؤرخ في 28 جــمــادى األولى عــام جــمــادى األولى عــام
1436 اHــوافق  اHــوافق 19 مـــارس ســـنــة  مـــارس ســـنــة u2015 يـــعـــدل الـــقــرارu يـــعـــدل الـــقــرار

الــــوزاري اHــــشـــتــــرك اHــــؤرخ في الــــوزاري اHــــشـــتــــرك اHــــؤرخ في 8 ربــــيـع األول عـــام ربــــيـع األول عـــام
1433 اHوافق  اHوافق 31 ينـاير سـنة  ينـاير سـنة 2012 الذي يـحدد تـعداد الذي يـحدد تـعداد

مــنــاصب الـــشــغل وتـــصــنــيــفـــهــا ومــدة الـــعــقــد اخلــاصمــنــاصب الـــشــغل وتـــصــنــيــفـــهــا ومــدة الـــعــقــد اخلــاص
باألعـوان الـعامـلـY في نـشاطـات احلـفظ أو الصـيـانةباألعـوان الـعامـلـY في نـشاطـات احلـفظ أو الصـيـانة

أو اخلدمات بعنوان الوكالة الوطنية للدم.أو اخلدمات بعنوان الوكالة الوطنية للدم.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

uإن الوزير األول
uاليةHووزير ا

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

uادة 8 منهHال سيما ا uطبق عليهمHا
- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسي رقم 14-154 اHـؤرخ
فـي 5 رجـب عــــــــام 1435 اHـــــــــوافق 5 مـــــــــايــــــــــو ســـــــــنـــــــــة 2014

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

uاليةHالذي يحدّد صالحيات وزير ا

اHادة اHادة 2 :  : ينشر هذا القرار في اجلريدة الرّسمية للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.
حرر باجلزائر في 28 جمادى األولى عام 1436 اHوافق 19 مارس سنة 2015.

عن وزير اHاليةعن وزير اHالية
األمY العام األمY العام 

ميلود بوطبةميلود بوطبة

عن وزير الصحة والسكان عن وزير الصحة والسكان 
وإصالح اHستشفياتوإصالح اHستشفيات

األمY العام األمY العام 
عبد احلق سايحيعبد احلق سايحي

عن الوزير األولعن الوزير األول
 وبتفويض منه  وبتفويض منه 

اHدير العام للوظيفة العمومية واإلصالح اإلدارياHدير العام للوظيفة العمومية واإلصالح اإلداري
بلقاسم بوشمالبلقاسم بوشمال
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قــرار وزاري مـــشـــتــرك مـــؤرقــرار وزاري مـــشـــتــرك مـــؤرّخ في خ في 22 رمـــضـــان عــام  رمـــضـــان عــام 1436
اHوافق اHوافق 9  يوليو سنة   يوليو سنة u2015 يحدu يحدّد كـيفيات تنظيمد كـيفيات تنظيم
التكوين التـكميلي قبل الـترقية إلى بعض الرتبالتكوين التـكميلي قبل الـترقية إلى بعض الرتب
اHنتـمية ألسالك شـبه الطـبيY لـلصحـة العمـوميةاHنتـمية ألسالك شـبه الطـبيY لـلصحـة العمـومية

ومدته ومحتوى برامجه.ومدته ومحتوى برامجه.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

uإن الوزير األول
uستشفياتHووزير الصحة والسكان وإصالح ا

- �ـــــقـــــتـــــضى اHـــــرســـــوم رقم 66-145 اHـــــؤرّخ في 12
صـــفـــر عــام 1386 اHــوافق 2 يــونـــيـــو ســـنــة 1966 واHـــتـــعــلّق
بـتحـريـر ونـشـر بعض الـقـرارات ذات الـطابـع التـنـظـيمي

uتمّمHعدّل واHا uYوظفHأو الفردي التي تهم وضعية ا
- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرّئـاسيّ رقم 15-125 اHـؤرّخ
في 25 رجب عــــــام 1436 اHــــــوافــق 14 مــــــايـــــو ســــــنــــــة 2015

uأعضاء احلكومة Yتضمّن تعيHوا
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 96-148 اHؤرّخ
في 9 ذي احلـــجّـــة عـــام 1416 اHــوافق 27 أبـــريل ســـنـــة 1996
واHـتـضـمّن إنـشاء اHـعـهـد الـوطـني الـبـيـداغـوجي لـلـتـكوين

uشبه الطبي وتنظيمه وسيره
- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتّـنفـيـذيّ رقم 11-92 اHـؤرّخ
في 21 ربــــــــيع األوّل عـــــــام 1432 اHـــــوافــق 24 فـــــبــــــرايـــــــر
ســنــــة 2011 الــذي يــحــوّل مـدارس الــتــكــوين شــبه الــطـبي

uإلى معاهد وطنية للتكوين العالي شبه الطبي
- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتّـنفـيـذيّ رقم 11-93 اHـؤرّخ
في 21 ربــــــــيع األوّل عـــــــام 1432 اHـــــوافــق 24 فـــــبــــــرايـــــــر
ســنــــة 2011 الــذي يــحــوّل اHــعــهــد الــتــكــنــولــوجي لــلــصــحــة
الـعـمومـيـة باHـرسى (اجلـزائر) إلى مـعـهد وطـني لـلتـكوين

uالعالي شبه الطبي
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 11-121 اHؤرّخ
في 15 ربـــــــيع الــــثـــــــاني عـــــام 1432 اHـــــوافــق 20 مــــــارس
YوظفHتضمّن القانون األساسي اخلاص باHسنة 2011 وا

uللصحة العمومية Yألسالك شبه الطبي YنتمHا
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 11-319 اHؤرّخ
في 9 شوّال عام 1432 اHوافق 7 سبـتمبر سنة 2011 الذي
يـحوّل مدارس التـكوين شبه الـطبي إلى معاهـد التكوين

uشبه الطبي
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 14-193 اHؤرّخ
في 5 رمـــضـــان عـــام 1435 اHــوافق 3 يــــولـــيــــو ســـنــــة 2014
الـذي يـحــدّد صالحـيـات اHـديــر الـعـامّ لـلــوظـيـفـة الــعـمـومـيـة

uواإلصالح اإلداري

يقـريقـرّران مـا يأتي :ران مـا يأتي :
اHاداHادّة األولى : ة األولى : تطبـيقا ألحـكام اHواد 44 و45 و47 و58
و59  و61  و71  و80  و81 و83 و93 و102 و103 و105 و115
و116 و118 و127 و136 و143 و150 و158 و159 و161 و171
و172 و174 و184 و185 و187 و197 و198 و200 و211 و212
و214 و224 و225 و227 من اHـــرســــــــوم الـــتّـــنــــفـــيـــذيّ  رقـم
11-121 اHـؤرّخ في 15 ربـيع الــثـاني عـام 1432 اHـوافق 20

مـارس سـنة 2011 واHـذكور أعـالهu يـهـدف هذا الـقـرار إلى
حتـديد كـيفـيات تـنظـيم الـتكـوين التـكمـيـلي قبل الـترقـية
إلى بـعض الرتب اHنتـمية ألسالك شبه الـطبيY لـلصحة

العمومية ومدته ومحتوى برامجهu حسب مـا يأتي :
شعبة العالج :شعبة العالج :

سلك اHمرضY للصحة العمومية :سلك اHمرضY للصحة العمومية :
الـرتب :

uرض حاصل على شهادة دولة¢ -
uرض للصحة العمومية¢ -

- ¢رض ¢تاز للصحة العمومية.
شعبة إعادة التأهيل وإعادة التكييف :شعبة إعادة التأهيل وإعادة التكييف :

سلك اخملتصY في التغذية للصحة العمومية :سلك اخملتصY في التغذية للصحة العمومية :
الـرتب :

uمختص في التغذية حاصل على شهادة دولة -
uمختص في التغذية للصحة العمومية -

- مختص في التغذية ¢تاز للصحة العمومية.
سلك اHداوين بالعمل للصحة العمومية :سلك اHداوين بالعمل للصحة العمومية :

- رتبة مداو بالعمل ¢تاز للصحة العمومية.
سلك مر¢ي األسنان للصحة العمومية :سلك مر¢ي األسنان للصحة العمومية :

الـرتب :
uمر® األسنان حاصل على شهادة دولة -

uمر® األسنان للصحة العمومية -
- مر® األسنان ¢تاز للصحة العمومية.

ســـلـك مـــقــــومي األعــــضــــاء االصــــطـــنــــاعــــيــــة لـــلــــصــــحـــةســـلـك مـــقــــومي األعــــضــــاء االصــــطـــنــــاعــــيــــة لـــلــــصــــحـــة
العمومية :العمومية :

- رتـــبــــة مـــقــــوم األعـــضــــاء االصـــطـــنــــاعـــيــــة لـــلــــصـــحـــة
العمومية.

سـلك اخملــتـصــY في الــعالج الـطــبـيــعي والــفـيــزيـائيسـلك اخملــتـصــY في الــعالج الـطــبـيــعي والــفـيــزيـائي
للصحة العمومية :للصحة العمومية :

الـرتب :
uمدلك طبي حاصل على شهادة دولة -

- مـختص في العالج الطـبيعي والـفيزيائي لـلصحة
uالعمومية
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- مـخـتص في الـعالج الـطـبـيـعي والـفـيـزيـائي ¢ـتـاز
للصحة العمومية.

ســــلك الـــــبــــصــــاراتــــيــــY الــــنــــظـــــاراتــــيــــY لــــلــــصــــحـــــةســــلك الـــــبــــصــــاراتــــيــــY الــــنــــظـــــاراتــــيــــY لــــلــــصــــحـــــة
العمومـية :العمومـية :

الـرتب :
uبصاراتي نظاراتي حاصل على شهادة دولة -

uبصاراتي نظاراتي للصحة العمومية -
- بصاراتي نظاراتي ¢تاز للصحة العمومية.

سلك مقومي البصر للصحة العمومية :سلك مقومي البصر للصحة العمومية :
- رتبة مقوم البصر ¢تاز للصحة العمومية.

سلك مقومي احلركية النفسية للصحة العمومية :سلك مقومي احلركية النفسية للصحة العمومية :
- رتــبــة مــقــوم احلــركــيـــة الــنــفــســيــة ¢ــتــاز لــلــصــحــة

العمومية.
سلك مطببي القدم للصحة العمومية :سلك مطببي القدم للصحة العمومية :

- رتبة مطبب القدم ¢تاز للصحة العمومية.
سلك مقومي السمع للصحة العمومية :سلك مقومي السمع للصحة العمومية :

- رتبة مقوم السمع ¢تاز للصحة العمومية.
الشعبة الطبية التقنية :الشعبة الطبية التقنية :

ســلـك مــشــغــلـي أجــهــزة الــتــصـــويــر الــطــبـي لــلــصــحــةســلـك مــشــغــلـي أجــهــزة الــتــصـــويــر الــطــبـي لــلــصــحــة
العمومية :العمومية :

الـرتب :
uمشغل أجهزة األشعة حاصل على شهادة دولة -

uمشغل أجهزة التصوير الطبي للصحة العمومية-
- مـشــغـل أجـهــزة الـتــصـويــر الـطــبي ¢ـتــاز لـلــصـحـة

العمومية.
سلك اخملبريY  للصحة العمومية :سلك اخملبريY  للصحة العمومية :

الـرتب :
uمخبري حاصل على شهادة دولة -

uمخبري للصحة العمومية -
- مخبري ¢تاز للصحة العمومية.

سلك احملضرين في الصيدلة للصحة العمومية :سلك احملضرين في الصيدلة للصحة العمومية :
الـرتب :

uمحضر في الصيدلة حاصل على شهادة دولة -
uمحضر في الصيدلة للصحة العمومية -

- محضر في الصيدلة ¢تاز للصحة العمومية.
ســـــلـك اخملـــــتـــــصـــــY في حـــــفـظ الـــــصــــــحـــــة لـــــلـــــصـــــحـــــةســـــلـك اخملـــــتـــــصـــــY في حـــــفـظ الـــــصــــــحـــــة لـــــلـــــصـــــحـــــة

العمومـية :العمومـية :
الـرتب :

uعون تطهير حاصل على شهادة دولة -

uمختص في حفظ الصحة للصحة العمومية -
- مــــخـــــتـص في حـــــفـظ الـــــصــــحـــــة ¢ـــــتـــــاز لـــــلـــــصـــــحــــة

العمومية.
الشعبة الطبية االجتماعية :الشعبة الطبية االجتماعية :

سلك اHساعدين االجتماعيY للصحة العمومية :سلك اHساعدين االجتماعيY للصحة العمومية :
الـرتب :

uمساعد اجتماعي حاصل على شهادة دولة -
uمساعد اجتماعي للصحة العمومية -

- مساعد اجتماعي رئيس للصحة العمومية.
سلك اHساعدين الطبيY للصحة العمومية :سلك اHساعدين الطبيY للصحة العمومية :

الـرتب :
uطبي حاصل على شهادة دولة Yأم -

uمساعد طبي للصحة العمومية -
- مساعد طبي رئيس للصحة العمومية.

اHـاداHـادّة ة 2 :  : يــتم االلــتـحـــــاق بــالــتـكـــــوين الــتــكــمـــيـــلي
فـي الــرتب اHـذكـورة في اHـادة األولـى أعالهu بـعـد الـنـجـاح
في االمــــتـــحـــان اHـــهــــني أو في اHـــســــابـــقـــة أو عـــلـى ســـبـــيل

االختيارu وفقا للتنظيم اHعمول بـه.
اHــاداHــادّة ة 3  :   : يـــتم فــتـح دورة الــتــكـــوين الــتـــكــمـــيــلي في
الــرتب اHــذكــورة في اHــادة األولى أعالهu �ــوجـب قـرار أو
مقرر من السلطـة التي لها صالحية التعيY والذي يحدد

فيه على اخلصوص :
uعنيةHالرتبة أو الرتب ا -

- عدد اHنـاصب اHاليـة اHفتـوحة لـلتكـوين التكـميلي
احملــددة في اخملــطط الــســنــوي لــتــســيــيــر اHــوارد الــبــشــريـة
وفـي اخملــطـط الــقـــطـــاعي الـــســنـــوي أو اHـــتـــعــدد الـــســـنــوات
لـلتـكوينu اHـصادق عـليـهما بـعنـوان السـنة اHـعتـبرة طـبقا

uعمول بهاHلإلجراءات ا
uمدة التكوين التكميلي -

uتاريخ بداية التكوين التكميلي -
uعنيةHؤسسة العمومية للتكوين اHا -

- قـائــمـة اHـوظــفـY اHــعـنــيـY بــالـتــكـوين الــتـكـمــيـلي
حسب ط الترقية.

اHـــــاداHـــــادّة ة 4 :  : تــــــبــــــلـغ نـــــســــــخــــــة مـن الــــــقــــــرار أو اHــــــقـــــرر
اHــذكـورين أعالهu إلى مــصـالح الــوظـيـفــة الـعـمــومـيـة خالل

أجل عشرة (10) أيامu ابتداء من تاريخ توقيعه.
5 :  : يــجب عــلى مــصــالـح الــوظــيــفــة الــعــمــومــيـة اHـاداHـادّة ة 
إبداء رأي اHطابقة خالل أجـل عشرة (10) أيامu ابتداء من

تاريخ استالم القـرار أو اHقرر.
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اHــاداHــادّة ة 6 :  : يــلـــزم اHــوظــفــون الـــنــاجــحــون نـــهــائــيــا فـي
االمـتحـان اHهـني أو في اHـسابـقة أو عـلى سبـيل االختـيار
لـلـتـرقـيـة إلى إحدى الـرتب اHـذكـورة أعالهu �ـتـابـعة دورة

التكوين التكميلي.
YـــوظـــفــHـــســـتـــخـــدمـــة إعـالم اHعـــلى اإلدارة ا Yيـــتـــعـــ
اHعـنـيـY بـتـاريخ بـداية الـتـكـوين �ـوجب اسـتـدعـاء فردي

وبأية وسيلة مالئمة عند الضرورة.
اHــــاداHــــادّة ة 7 :  : يــــتم الـــتــــكــــوين الــــتـــكــــمـــيــــلي فـي اHـــعــــاهـــد
الـــوطـــنــيـــة لــلـــتـــكــويـن الــعـــالي شـــبه الـــطــبـي ومــؤســـســات

التكوين شبه الطبي.
اHاداHادّة ة 8 :  : حتدّد مدة التكوين التكميلي كما يأتي :

- وفــــقـــا ألحـــكـــام اHــــرســـوم الـــتّـــنــــفـــيـــذيّ رقم 121-11
اHـؤرّخ في 15 ربـيع الــثــاني عـام 1432 اHـوافق 20 مـارس
سـنة 2011 واHذكـور أعالهu بـالـنـسـبـة للـتـكـوين الـتـكـمـيلي
في رتب شـبه طبي حـاصل علـى شهـادة دولةu وشـبه طبي

uللصحة العمومية
- اثنا عشر (12) شهرا بالنـسبة للتكـوين التكميلي
في رتبـتي شبه طـبي ¢تـازu وشبه طـبي رئيس لـلصـحة

العمومية.
اHاداHادّة ة 9 :  : ينظـم التـكوين الـتكمـيلي بـشكـل مـتواصل

أو تناوبيu ويشمل دروسا نظرية وتربصا تطبيقيا.
اHـاداHـادّة ة 10 :  : تـلـحق بـأصل هـذا الـقـرار برامـج الـتكـوين
الـتـكـمـيـلي الـتـي يـتم تـفـصـيل مـحـتـواهـا من طـرف اHـعـهـد

الوطني البيداغوجي للتكوين شبه الطبي.
اHــاداHــادّة ة 11 :  : يـــتــابـع اHــوظــفـــون اHــعـــنــيـــون بــالــتـــكــوين
الــتـكـمـيـليu تـربـصــا تـطـبـيـقـيـا في اHــؤسـسـات الـعـمـومـيـة

للصحة وفقا للمدة احملددة في البرامج.
اHـاداHـادّة ة 12 :  : يـضـمن تـأطــيـر ومـتـابـعــة اHـوظـفـY أثـنـاء
دورة الـــتـــكـــوين الـــتـــكــمـــيـــليu ســـلك األســـاتـــذة Hـــؤســـســات
الـتـكـوين اHـعنـيـةu بـالـتـنسـيق مع اإلطـارات شـبه الـطـبـية

التابعY لهياكـل الصحة ذوي اHؤهالت اHطلوبة.
اHــاداHــادّة ة 13 :  : يـــلـــزم اHــوظـــفـــون اHـــعـــنـــيـــون بـــالــتـــكـــوين

التكميليu �ا يأتي :
- فـي رتب شـــــبه طـــــبـي حــــاصـل عـــــلى شـــــهـــــادة دولــــة
وشــبه طــبي لـــلــصــحــة الــعـــمــومــيــة بــإعــداد تـــقــريــر نــهــايــة
الــــتـــكـــوين حــــول مـــوضـــوع لـه صـــلـــة بـــالــــوحـــدات اHـــدرّســـة

uقررة في البرامجHوا
uفي رتب شـــبه طـــبي ¢ـــتـــاز وشــبـه طــبـي رئــيس -
بـإعداد مذكرة مـهنية في نـهاية التكـوين حول موضوع له

صلة بالوحدات اHدرّسة واHقررة في البرامج.

اHـاداHـادّة ة 14 :  : يـتم تـقـيـيم اHـعـارف حـسب مـبـدأ اHـراقـبة
البيداغوجية اHستمرّة ويشمل اختبارات دورية.

15 :  : عـنــد نــهــايــة الــتـكــوين الــتــكــمــيـلـيu يـنــظم اHـاداHـادّة ة 
امتحان نهائي يشمل جميع الوحدات اHدرّسة.

اHــــاداHــــادّة ة 16 :  : تــــتــم كــــيـــــفـــــيــــــات تـــــقـــــيـــــــيم الـــــتــــكـــــــوين
التكمـيلي كـاآلتي :

u1 عاملHا uستمرةHراقبة البيداغوجية اHمعدّل ا -
u2 عاملHا uعالمة االمتحان النهائي -

u2 عاملHا uعالمة التربص التطبيقي -
- عـالمـــة تــــقـــــريـــــر نــــهــــايـــــة الــــتـــكـــــويـن أو اHــــذكـــــرة

اHهنـيةu اHعامل 1.
اHــــاداHــــادّة ة 17 :  : يــــتم اإلعـالن عن الــــنــــجــــاح الـــــنــــهــــائي في
الـتـكـــوين الـتـكـمـيـلي لــلـمـوظـفــY احلـائــزين مـعــدال عــامـا
يــسـاوي عــلى األقل 10 من 20  في الــتــقــيــيم اHــذكــــور فـي
اHـادّة 16 أعالهu من طــــرف جلــنـــة نــهــايـــة الـتــكـــوين الـــتي

تتكون من :
- الــســلــطــة الــتي لــهــا صالحــيــة الــتــعــيــY أو ¢ــثــلــهـا

uرئيسا uؤهل قانوناHا
- مــديـــر الــصــحــة والــســـكــان لــلــواليـــةu مــكــان تــواجــد

uمؤسسة التكوين شبه الطبي أو ¢ثله
uعنيةHمديـر مؤسسة التكوين ا -

- ¢ـــثــلــY اثــنــY (2) عن ســــلك األســــاتــــذة Hــــؤســــســـة
التكوين اHعنية.

تـــبـــلغ نـــســـخـــة من مـــحـــضـــر الــنـــجـــاح الـــنـــهـــائي إلى
uمــصــالح الــوظـيــفـة الــعــمـومــيــة في أجـل ثــمـانــيـة (8) أيـام

ابتداء من تاريخ توقيعه.
uــادّة ة 18 :  : عــنــد نـــهــايــة دورة الـــتــكــويـن الــتــكـــمــيــليHــاداHا
Yالناجح Yيسلم مدير مؤسسة التكوين شهادة للموظف

نهائيا على أساس محضر جلنة نهاية التكوين.
اHاداHادّة ة 19 :  : يرقى اHوظفـون اHعلن عن جناحـهم نهائيا

في دورة التكوين في الرتب اHقصودة.
اHـاداHـادّة ة 20 :  : يـنـشـر هـذا الـقـرار في اجلـريـدة الـرّسـمـية

للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.
حـرّر بــاجلــزائـر في 22 رمــضــان عـام 1436 اHـوافق 9

يوليو سنة 2015.


