
العدد العدد 71
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 18 ربيع األو ربيع األوّل ل عام عام 1437 هـهـ
اHوافق اHوافق 30 ديسمبر سنة ديسمبر سنة 2015 م

اإلدارة والتّحرير
األمانة العاماألمانة العامّة للحكومةة للحكومة

WWW.JORADP.DZ

الطّبع واالشتراك
اHطبعة الراHطبعة الرّسميسمّية

حي البساتrY بئر مراد رايسr ص.ب 376 - اجلزائر - محطة
الهاتف : 021.54.35.06  إلى 09 

021.65.64.63

الفاكس 021.54.35.12 
ح.ج.ب  50-3200  اجلزائر

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

قــانــون رقم 15-19 مـؤرخ في 18 ربــيع األول عــام 1437 اHـوافق 30 ديــســمــبــر ســنــة r2015 يــعــدل ويــتــمم األمــر رقم 156-66
اHؤرخ في 18 صفر عام 1386 اHوافق 8 يونيو سنة 1966 واHتضمن قـانـون العقوبـات........................................
قانون رقم 15-20 مؤرخ في 18 ربيع األول عام 1437 اHوافق 30 ديسمبر سنة r2015 يعدل ويتمم األمر رقم 75-59 اHؤرخ
في 20 رمضان عـام 1395 اHوافـق 26 سبتمبـر سنة 1975 واHتضمن القانون التجاري........................................
قـانون رقــم 15-21 مؤرخ في 18 ربـيع األول عام 1437 اHوافـق 30 ديـسمـبـر سـنة r2015 يتـضـمن الـقانـون الـتوجـيـهي حول
البحث العلمي والتطوير التكنولوجي........................................................................................................

مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة
مـرسـوم تـنـفـيـذي رقم  15-344 مـؤرخ في 18 ربـيع األول عام 1437 اHـوافـق 30 ديـسـمـبـر سـنـة r2015 يـتـضـمن نـقـل اعــتـمـاد
في ميزانية تسيير وزارة العدل................................................................................................................
مـرسوم تـنفـيذي رقم  15-345 مؤرخ في 18 ربـيع األول عام 1437 اHوافـق 30 ديـسمـبر سـنة r2015 يـتضـمـن نـقــل اعــتـمـاد
في ميزانية  تسيير وزارة اHاليـة..............................................................................................................
مرسوم تـنفيذي رقم  15-346 مؤرخ في 18 ربيع األول عام 1437 اHوافق 30 ديسمـبر سنة r2015 يـتضـمن نقل اعــتماد في
ميزانية تسيير وزارة األشغال العمومية....................................................................................................
مرسوم تـنفيذي رقم  15-347 مؤرخ في 18 ربيع األول عام 1437 اHوافـق 30 ديسمـبر سنة r2015 يتضـمن نقل اعـتماد في
ميزانية تسيير وزارة األشغال العمومية....................................................................................................
مـرسـوم تــنـفـيـذي رقم  15-348 مـؤرخ في 18 ربــيع األول عـام 1437 اHـوافـق 30 ديـسـمــبـر سـنـة 2015. يــتـضـمن إحـداث بــاب
ونقــل اعـتمـاد في ميزانية تسييـر وزارة الصحة والسكـان وإصـالح اHستشفيـات............................................

قرارات7 مقرقرارات7 مقرّرات7 آراءرات7 آراء
وزارة التجارةوزارة التجارة

قــرار مـؤرخ في 17 ربــيع األول عـام 1437 اHـوافق 29 ديـســمــبــر ســنـة r2015 يــحـدد الــقــائـمــة االســمـيــة ألعــضـاء جلــنـة تــقــيـيم
وتوحيد مناهج التحاليل والتجارب............................................................................................................

وزارة الفالحة والتنمية الريفية والصيد البحريوزارة الفالحة والتنمية الريفية والصيد البحري
قـرار وزاري مشترك مؤرّخ في 25 صفر عـام 1436 اHوافـق 18 ديسمبر سنة r2014 يعدّل ويتمّم القرار الوزاري اHشترك
اHـؤرخ في 7 شـوال عام 1426 اHـوافق 9 نـوفمـبـر سـنة 2005 الـذي يـحدد قـائـمـة إيـرادات ونفـقـات حـساب الـتـخـصيص
اخلاص رقم 080 - 302  الذي  عنوانه " الصندوق الوطني لتنمية الصيد البحري وتربية اHائيات" (استدراك)......

وزارة التكوين والتعليم اJهني%وزارة التكوين والتعليم اJهني%
قـرار وزاري مــشـتــرك مـؤرخ في 11 ذي الــقـعــدة عـام 1436 اHـوافق 26 غـشـت سـنـة r2015 يـعــدل الــقــرار الـوزاري اHــشــتـرك
اHؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1434 اHوافق 23 سبتـمبر سنة 2013 الذي يحدد تعداد مـناصب الشغل وتصنيفها ومدة
العـقـد اخلـاص باألعـوان الـعـاملـY في نـشـاطات احلـفظ أو الـصـيانـة أو اخلـدمـات بعـنـوان مـديريـات الـتـكوين والـتـعـليم
اHهنيY للواليات......................................................................................................................................
قـرار وزاري مــشـتــرك مـؤرخ في 11 ذي الــقـعــدة عـام 1436 اHـوافق 26 غـشـت سـنـة r2015 يـعــدل الــقــرار الـوزاري اHــشــتـرك
اHؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1434 اHوافق 23 سبتـمبر سنة 2013 الذي يحدد تعداد مـناصب الشغل وتصنيفها ومدة
الـعـقـد اخلــاص بـاألعـوان الـعــامـلـY في نــشـاطـات احلـفظ أو الــصـيـانـة أو اخلــدمـات بـعـنــوان مـعـاهـد الــتـكـوين والــتـعـلـيم
...................................................................................................................................................YهنيHا
قـرار وزاري مــشـتــرك مـؤرخ في 11 ذي الــقـعــدة عـام 1436 اHــوافـق 26 غـشـت سـنـة r2015 يـعـدل الــقـرار الـوزاري اHــشـتـرك
اHـؤرخ في 13 مـحـرم عـام 1435 اHـوافق 17 نـوفـمـبـر سـنـة 2013 الـذي يـحـدد تــعـداد مـنـاصب الـشـغل وتــصـنـيـفـهـا ومـدة
الـعـقد اخلـاص بـاألعوان الـعـاملـY في نـشاطـات احلـفظ أو الصـيـانة أو اخلـدمـات بعـنـوان اHعـاهـد الوطـنـية اHـتـخصـصة
فــي الــتـكــوين اHــهـني ومــعـاهــد الـتــعـلــيـم الــمــهـني ومـــراكـز الــتـكــوين اHـهــني والـتــمـهــY الـتــابـعـY لــوزارة الـتــكـوين
......................................................................................................................................YهنيHوالتعليم ا
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قوان%قوان%
قــــانـــــون رقم قــــانـــــون رقم 15-19 مـــــؤرخ في  مـــــؤرخ في 18 ربــــيـع األول عــــام  ربــــيـع األول عــــام 1437
اHـوافق اHـوافق 30 ديـسـمـبـر سـنة  ديـسـمـبـر سـنة r2015 يـعـدل ويـتـمم األمرr يـعـدل ويـتـمم األمر
رقم رقم 66-156 اHؤرخ في  اHؤرخ في 18 صـفر عام  صـفر عام 1386 اHوافق  اHوافق 8

يونيو سنة يونيو سنة 1966 واHتضمن قـانـون العقوبـات. واHتضمن قـانـون العقوبـات.
ــــــــــــــــــــ

rإن رئيس اجلمهورية
-  بــنـــاء عـــلى الــدســـتـــورr ال ســيــمــا اHــواد 119 و120

rو122 و126 منه
- و�ـقـتـضى األمـر رقم 66-156 اHـؤرخ في 18 صـفـر
عـام 1386 اHـوافق 8 يـونـيــو سـنـة 1966 واHـتـضــمن قـانـون

rتممHعدل واHا rالعقوبات
rوبعد رأي مجلس الدولة -
rانHوبعد مصادقة البر -

يصدر القانون اآلتي نصه :يصدر القانون اآلتي نصه :
اHـــــاداHـــــادّة األولى : ة األولى : يــــهـــــدف هـــــذا الــــقـــــانــــون إلـى تــــعـــــديل
وتـتـمـيم األمـر رقم 66-156 اHـؤرخ في 18 صـفـر عام 1386
اHوافق 8 يونيو سنة 1966 واHتضمن قانون العقوبات. 
اHــاداHــادّة ة 2  :    :  تــتـــمم  أحـــكـــام األمــر رقم 66-156 اHــؤرخ
في 18 صـــــفـــــر عـــــام 1386 اHـــــوافق 8 يـــــونـــــيـــــو ســـــنـــــة 1966
واHذكور أعالهr �ادتY 266 مكرر و266 مكرر r1 حترران

كما يأتي :
"اHــــادة 266 مـــكـــرر : كـل من أحــــدث عـــمــــدا جـــرحـــا أو

ضربا بزوجه يعاقب كما يأتي :
1 - بـاحلــبس من سـنـة (1) إلى ثالث (3) سـنـوات إذا
لم يـنـشــأ عن اجلـرح والــضـرب أي مـرض أو عــجـز كـلي عن

rالعمل يفوق خمسة عشر (15) يوما
2 - بـاحلـبس من سـنـتـY (2) إلى خـمس (5) سـنـوات
إذا نــشـأ عـجـز كـلي عـن الـعـمل Hـدة تـزيــد عن خـمـسـة عـشـر

r(15) يوما
3 - بـــالـــســـجـن اHـــؤقت من عـــشـــر (10) ســـنـــوات إلى
عـشـرين (20) ســنــة إذا نـشــأ عن اجلــرح أوالـضــرب فــقـد أو
بـــتـــر أحـــد األعـــضـــاء أو احلـــرمــــان من اســـتـــعـــمـــاله أو فـــقـــد
البصر أو فقد بـصر إحدى العينY أو أيـة عاهة مستد�ة

rأخرى

4 - بـــــالـــــســـــجـن اHـــــؤبـــــد إذا أدى الـــــضـــــرب أو اجلــــرح
اHرتكب عمدا إلى الوفاة بدون قصد إحداثها.

وتقوم اجلر�ة سواء كان الفاعل يقيم أو ال يقيم في
نفس اHسكن مع الضحية.

كـمـا تـقوم اجلـر�ـة أيـضـا إذا ارتـكـبت أعـمـال الـعنف
من قــــبل الـــزوج الـــســــابقr وتـــبــــY أن األفـــعـــال ذات صـــلـــة

بالعالقة الزوجية السابقة.

ال يـسـتــفـيـد الـفـاعل من ظــروف الـتـخـفـيف إذا كـانت
الضـحية حـامال أو معـاقة أو إذا ارتكـبت اجلر�ة بـحضور

األبناء القصر أو حتت التهديد بالسالح.

يـضـع صـفح الــضــحــيـة حــدا لــلـمــتــابـعــة اجلــزائــيـة في
احلالتY (1) و (2).

تكون الـعقوبـة السجن من خمس (5) إلى عـشر (10)
سنوات في احلالة الثالثة (3) في حالة صفح الضحية".

"اHــادّة 266 مــكــرر1 : يـــعــاقب بـــاحلــبس مـن ســنــة (1)
إلى ثالث (3) سـنـواتr كل من ارتـكب ضـد زوجه أي شكل
من أشـكال التعـدي أو العنف اللـفظي أو النفـسي اHتكرر
الـذي يـجـعل الـضـحـيـة في حـالـة تـمس بـكـرامـتـهـا أو تـؤثر

على سالمتها البدنية أو النفسية.

�كن إثبات حالة العنف الزوجي بكافة الوسائل.

وتقوم اجلر�ة سواء كان الفاعل يقيم أو ال يقيم في
نفس اHسكن مع الضحية.

كـمـا تـقوم اجلـر�ـة أيـضـا إذا ارتـكـبت أعـمـال الـعنف
من قــــبل الـــزوج الـــســــابقr وتـــبــــY أن األفـــعـــال ذات صـــلـــة

بالعالقة الزوجية السابقة.

ال يـسـتــفـيـد الـفـاعل من ظــروف الـتـخـفـيف إذا كـانت
الضـحية حـامال أو معـاقة أو إذا ارتكـبت اجلر�ة بـحضور

األبناء القصر أو حتت التهديد بالسالح.

يضع صفح الضحية حدا للمتابعة اجلزائية".

3  :    :  تـــعـــدل أحــــكـــام اHـــــادة 330 مـن األمـــر رقم اHــاداHــادّة ة 
66-156 اHــؤرخ في 18 صــفــر عــام 1386 اHــوافق 8 يــونــيــو

سنة 1966 واHذكور أعالهr وحترر كما يأتي :
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اHـاداHـادّة ة 6  :  : تــعـدل وتــتــمم أحــكــام اHـادة 341 مــكــرر من
األمر رقم 66-156 اHؤرخ في 18 صفر عام 1386 اHوافق 8

يونيو سنة 1966 واHذكور أعالهr وحترر كما يأتي :

"اHـادّة 341 مــكــرر : يــعـد مــرتــكــبــا جلــر�ــة الــتــحـرش
اجلـــنـــسـي ويـــعـــاقب بـــاحلــــبس من ســـنـــة (1)  إلى ثالث (3)
ســــنــــوات وبــــغــــرامــــة من 100.000 دج إلى 300.000 دجr كل
شــخـص يــســـتــغـل ســلـــطــة وظـــيـــفــته أو مـــهـــنــته عـن طــريق
إصـــــدار األوامــــــر لــــلــــغــــيــــر أو  بـــــالــــتــــهــــديــــد أو اإلكــــراه أو
�ــمــارســة ضــغــوط عــلـــيه قــصــد إجــبــاره عــلى االســتــجــابــة

لرغباته اجلنسية.

يـعــد كـذلـك مـرتـكــبـا لــلـجــر�ـة اHــنـصــوص عـلـيــهـا في
الـفقـرة الـسـابـقة ويـعـاقب بـنفـس العـقـوبـةr كل من حترش
بـــالــغـــيــر بـــكل فـــعل أو لــفـظ أو تــصـــرف يــحـــمل طــابـــعــا أو

إيحاء جنسيا.

إذا كان الـفاعل مـن احملارم أو كانـت الضـحيـة قاصرا
لم تـــكـــمـل الـــســـادســـة عـــشـــرة أو إذا ســـهل ارتـــكـــاب الـــفـــعل
ضـعف الضـحيـة أو مرضـها أو إعـاقتـها أو عـجزها الـبدني
أو الــــذهــــني أو بــــســــبب حــــالــــة احلــــملr ســــواء كــــانـت هـــذه
الـــظـــــــروف ظـــاهـــــرة أو كـــــان الــــفـــاعــل عـــلـــى عـــلــم بـــهـــــا
تــكـــون الـــعــقــوبـــة احلــبس مـن ســنــتــY (2)  إلى خــمس (5)

سنوات وبغرامة من 200.000 دج إلى 500.000 دج.

في حالة العودr تضاعف العقوبة".

7  :  : تـــعـــدل أحـــكــــــام اHــــادة 368 مـن األمـــر رقم اHــاداHــادّة ة 
66-156 اHــؤرخ في 18 صــفــر عــام 1386 اHــوافق 8 يــونــيــو

سنة 1966 واHذكور أعالهr وحترر كما يأتي :

"اHادة 368 : ال يعاقب على الســرقات التي ترتــكب
من األشــخـــــاصr اHــبــيـــــنــY فــيـــمــــا بــعــــدr وال تــخــــوّل إال

احلــق فــي التعويض اHدني :
r1) األصول إضرارا بأوالدهم أو غيرهم من الفروع

2)  الفروع إضرارا بأصولهم".

اHــاداHــادّة ة 8  :  : تــعــدل وتـــتــمم أحـــكــام اHــادة 369 من األمــر
رقم 66-156 اHــــــؤرخ في 18 صــــــفـــــــر عــــــام 1386 اHــــــوافق 8

يونيو سنة 1966 واHذكور أعالهr وحترر كما يأتي :

"اHــــادة 369 : ال يــــجــــوز اتــــخــــاذ إجــــراءات اHــــتــــابــــعــــة
اجلـــزائـــيــة بـــالــنـــســبـــة لـــلــســـرقــات الـــتي تـــقع بــY األزواج
واألقـارب واحلواشي واألصـهـار لـغـاية الـدرجـة الـرابـعة إال
بــــنـــاء عــــلى شــــكـــوى الــــشـــخـص اHـــضــــرور. والـــتــــنـــازل عن

الشكوى يضع حدا لهذه اإلجراءات.

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

"اHادّة 330 : يـعـاقب باحلـبس من سـتة (6) أشـهر إلى
سنتY (2) وبغرامة من 50.000 دج إلى 200.000 دج :

1 - أحــــد الـــوالــــدين الــــذي يـــتــــرك مـــقــــر أســــرته Hـــدة

تتـجاوز شـهرين (2) ويتـخـلى عن كافـة التـزاماته األدبـية
واHـــاديــــة اHـــتــــرتـــبـــة عـن الـــســــلـــطـــة األبــــويـــة أو الــــوصـــايـــة
الـــقـــانــونـــيـــةr وذلـك بـــغــيـــر ســـبـب جـــدي. وال تــنـــقـــطـع مــدة
الـــشـــهـــرين (2) إال بـــالـــعــــودة إلى مـــقـــر األســــرة عـــلى وضع
يـنـبئ عـن الـرغـبـة في اســتـئـنـاف احلـيــاة الـعـائـلــيـة بـصـفـة

rنهائية
2 - الزوج الذي يتـخلى عمدا وHدة تـتجاوز شهرين

(2) عن زوجته وذلك لغير سبب جدي.
          ........... ( الباقي بدون تغيير ).............".

4  :    :  تــــــتــــــمـم  أحــــــكــــــــام األمــــــــر رقـــم 156-66 اHـــــاداHـــــادّة ة 
اHؤرخ في 18 صـفر عام 1386 اHوافق 8 يونـيو سـنة 1966

واHذكور أعالهr �ادة 330 مكررr حترر كما يأتي :
"اHــادّة 330 مـــكـــرر : يـــعـــاقب بــــاحلـــبس من ســـتـــة (6)
أشهر إلى سنتY (2) كل من مارس عـلى زوجته أي شكل
من أشكـال اإلكـراه أو التـخويف لـيـتصـرف في �ـتلـكاتـها

أو مواردها اHالية.
يضع صفح الضحية حدا للمتابعة اجلزائية".

اHاداHادّة ة 5  :   : تتـمم  أحكام األمر رقم 66-156 اHؤرخ في
18 صــفـر عـام 1386 اHـوافق 8 يـونـيــو سـنـة 1966 واHـذكـور

أعــالهr �ــادتـY 333 مـــــكـــرر 2 و 333 مـــكـــــررr3 حتــــــرران
كما يأتي :

"اHادّة 333 مـكرر2 : يـعـاقب باحلـبس من شـهرين (2)
إلــى ســـــتـــــة (6) أشـــــهـــــــر وبـــــغـــــرامـــــــة مـن 20.000 دج إلى
100.000 دج أو بــإحــدى هــاتـY الــعــقــوبـتــrY كل مـن ضـايق

إمــــرأة في مــــكـــان عــــمـــومـيr بـــكل فــــعل أو قــــول أو إشـــارة
تخدش حياءها.

تــضـــاعف الـــعــقـــوبـــة إذا كــانـت الــضـــحــيـــة قـــاصــرا لم
تكمل السادسة عشرة".

"اHــــادّة 333 مــــكــــرر3 : مـــا لـم يــــشـــكـل الــــفـــعـل جــــر�ـــة
أخـــــطـــــرr يـــــعـــــاقب بـــــاحلـــــبـس من ســـــنـــــة (1)  إلـى ثالث (3)
ســــنــــوات وبــــغــــرامــــة من 100.000 دج إلى 500.000 دجr كل
اعــتـداء يـرتـكب خـلــسـة أو بـالـعـنـف أو اإلكـراه أو الـتـهـديـد

و�س باحلرمة اجلنسية للضحية.
وتـكـون الـعـقـوبة احلـبـس من سـنـتY (2)  إلى خـمس
(5) سـنـوات إذا كان الـفـاعل من احملـارم أو كانـت الضـحـية
قـــاصـــرا لم تـــكــمل الـــســـادســة عـــشــرة أو إذا ســـهل ارتـــكــاب
الـفـعـل ضـعف الـضـحـيـة أو مـرضـهـا أو إعـاقـتـهـا أو عـجـزهـا
البدني أو الذهني أو بسبب حالة احلمل سواء كانت هذه

الظروف ظاهرة أو كان الفاعل على علم بها".
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"اHادة 566 : يحـدد رأسمـال الـشركـة ذات اHـسؤولـية
احملدودة بـحريـة من طرف الـشركـاء في القـانون األساسي
للشركة ويقسم إلى حصص ذات قيمة اسمية متساوية.
يـــجب أن يـــشـــار إلى الـــرأســـمـــال في جـــمـــيع وثـــائق

الشركة".
"اHـادة 567 : يــجب أن تــوزع احلـصص بــY الـشــركـاء
في القانون األساسي لـلشركةr وأن يتم االكـتتاب بجميع
احلـــصص من طــرف الـــشــركــاء وأن تــدفـع قــيــمــتـــهــا كــامــلــة

فيما يخص احلصص العينية.
يـجب أن تــدفع احلـصص الــنـقـديــة بـقـيــمـة ال تـقل عن
خـمس (5/1)  مــبـلغ الــرأسـمــال الـتــأسـيــسيr ويـدفع اHــبـلغ
اHــــتـــبـــقي عـــلـى مـــرحـــلـــة واحـــدة أو عـــدة مــــراحل بـــأمـــر من
مسـير الـشـركة وذلك في مـدة أقـصاهـا خمس (5) سـنوات

من تاريخ تسجيل الشركة لدى السجل التجاري.
يـــجب أن تــــدفع احلـــصـص كـــامـــلــــة قـــبل أي اكــــتـــتـــاب

حلصص نقدية جديدة وذلك حتت طائلة بطالن العملية.
يسـلم اHال الـناجت عن تسـديد قـيمة احلـصص اHودعة
�كـتب التوثيقr إلى مـسير الـشركة بعـد قيدهـا بالسجل

التجاري".
اHــــــادة اHــــــادة 3 : : يــــــتـــــــمم األمـــــــر رقم 75-59 اHــــــؤرخ في 20
رمــــضــــان عــــام 1395 اHــــوافق 26 ســــبـــــتــــمــــبـــــر ســــنــــة 1975
واHذكور أعالهr �ادتY 567 مكرر و567 مكررr1  حترران

كما يأتي :
"اHــادة 567 مـــكــرر : �ـــكـن أن تـــكـــون اHـــســـاهـــمـــة في
الــــشــــركــــة ذات اHــــســــؤولــــيــــة احملـــدودة تــــقــــد¢ عــــمـلr حتـــدد
كــيـــفـــيـــات تــقـــديـــر قــيـــمـــته ومـــا يـــخــولـه من أربـــاح ضــمن
القانون األسـاسي للشركة وال يدخل في تأسيس رأسمال

الشركة".
"اHـادة 567 مـكرر1 : إذا لم يـتم تـأسـيس الـشـركة في
rابـــتـــداء مـن تــاريـخ إيـــداع األمــوال rمـــدة ســـتــة (6) أشـــهــر
يــجـــوز لــكل مـــكــتـــتب أن يــطـــلب من اHـــوثق ســحب مـــبــلغ

مساهمته.
وفي حــالــة تـــعــذر ذلك بــالـــطــرق الــعــاديـــةr �ــكــنه أن
يـطلـب من الـقـاضي االسـتـعـجالـي الـترخـيـص بسـحـب هذا

اHبلغ".
اHــــــادة اHــــــادة 4 : : تـــــــعـــــــدل اHــــــادة 590 مـن األمـــــــر رقم 59-75
اHــؤرخ في 20 رمـــضـــان عــام 1395 اHــوافق 26 ســبـــتـــمـــبــر

سنة 1975 واHذكور أعالهr وحترر كما يأتي :
"اHـادة 590 : ال يــسـوغ أن يـتـجـاوز عــدد الـشـركـاء في
الــشــركـة ذات اHــســؤولـيــة احملــدودة خـمــسـY (50) شــريــكـا.

اHــــاداHــــادّة ة 9 : :  يــــنـــــشــــر هـــــذا الــــقـــــانــــون فــي الـــــجـــــريـــــدة
الـــرّســـمـــيّــــة لـــلـــجـــمــــهـــوريّــــة اجلـــزائـــريّــــة الـــدّ�ــــقـــراطـــيّــــة

الشّعبيّـة.

حـــــــرّر بــــــالـــــــجـــــــزائــــــر في 18 ربــــــيـع األول عـــــام 1437
اHوافق 30 ديسمبر سنة 2015. 

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة

ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

قــــانـــــون رقم قــــانـــــون رقم 15-20 مـــــؤرخ في  مـــــؤرخ في 18 ربــــيـع األول عــــام  ربــــيـع األول عــــام 1437
اHـوافق اHـوافق 30 ديـسـمـبـر سـنة  ديـسـمـبـر سـنة r2015 يـعـدل ويـتـمم األمرr يـعـدل ويـتـمم األمر
رقـم رقـم 75-59 اHــــــــــؤرخ فـي  اHــــــــــؤرخ فـي 20 رمـــــــــــضـــــــــــان عـــــــــــام  رمـــــــــــضـــــــــــان عـــــــــــام 1395
اHوافـق اHوافـق 26 سبـتمبـر سنة  سبـتمبـر سنة 1975 واHتـضمن القانون واHتـضمن القانون

التجاري.التجاري.
ــــــــــــــــــــ

rإنّ رئـيس اجلمهورية

- بــــنـــاء عـــلى الـــدســــتـــورr ال ســـيـــمـــا اHـــواد 119 و120
rو122 و 126 منه

- و�ـــــــــقـــــــــتـــــــــضـى األمـــــــــر رقم 75-58 اHـــــــــؤرخ في 20
رمــــضــــان عــــام 1395 اHــــوافق 26 ســــبـــــتــــمــــبـــــر ســــنــــة 1975

rتممHعدل واHا rدنيHتضمن القانون اHوا

- و�ـــــــــقـــــــــتـــــــــضـى األمـــــــــر رقم 75-59 اHـــــــــؤرخ في 20
رمــــضــــان عــــام 1395 اHــــوافق 26 ســــبـــــتــــمــــبـــــر ســــنــــة 1975

rتممHعدل واHا rتضمن القانون التجاريHوا

- و�ــــقـــتــــضى األمــــر رقم 76-105 اHــــؤرخ في 17 ذي
احلـجة عام 1396 اHوافق 9 ديسـمبـر سنة 1976 واHـتضمن
rادة 256 منهHال سيما ا rتممHعدل واHا rقانون التسجيل

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 08-09 اHــــؤرخ في 18
صـفـر عام 1429 اHـوافق 25 فـبـرايـر سـنة 2008 واHـتـضمن

rدنية واإلداريةHقانون اإلجراءات ا

   rوبعد رأي مجلس الدولة -

 rانHوبعد مصادقة البر -

 يصدر القانون اآلتي نصه : يصدر القانون اآلتي نصه :

اHـــــادة األولى :اHـــــادة األولى : يــــهـــــدف هـــــذا الــــقـــــانــــون إلـى تــــعـــــديل
وتــــتـــمــــيم األمــــر رقم 75-59 اHــــؤرخ في 20 رمــــضــــان عـــام
1395 اHـوافق 26 سـبـتمـبر سـنة 1975 واHـتـضمن الـقـانون

التجاري.

اHـادة اHـادة 2 : : تــعــدل وتــتــمم اHــادتـان 566 و567 من األمـر
رقم 75-59 اHــؤرخ في 20 رمـــضـــان عـــام 1395 اHــوافق 26
سبتمبر سنة 1975 واHذكور أعالهr وحترران كما يأتي :
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- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 90-11 اHــــؤرخ في 26
رمـضـان عام 1410 اHـوافق 21 أبـريل سـنة 1990 واHـتـعلق

rتمّمHعدّل واHا rبعالقات العمل
- و�ــقــتــضى األمــر رقم 95-20 اHــؤرخ في 16 صــفــر
عـام 1416 اHـوافق 17 يـولـيـو سـنـة 1995 واHـتـعـلق �ـجـلس

 rتمّمHعدّل واHا rاحملاسبة
- و�ــقــتــضى األمــر رقم 96-16 اHــؤرخ في 16 صــفــر
عـام 1417 اHـوافق 2 يـولـيــو سـنـة 1996 واHـتـعــلق بـاإليـداع

 rالقانوني
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 98-11 اHــــؤرخ في 29
ربـــــيع الـــــثــــانـي عــــام 1419 اHـــــوافق 22 غــــشـت ســــنــــة 1998
واHتـضمن القـانون التـوجيهي والـبرنامج اخلـماسي حول
r2002-1998 الــبــحث الــعـــلــمي والــتــطــويـــر الــتــكــنــولــوجي

rتمّمHعدّل واHا
- و�ـــــــقـــــــتــــــــضى األمــــــــر رقم 01-03 اHــــــــؤرخ في أول
جــمـــادى الــثــانـــيــة عــام 1422 اHــوافق 20 غــشت ســنــة 2001

rتمّمHعدّل واHا rتعلق بتطوير االستثمارHوا
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 01-20 اHــــؤرخ في 27
رمـــــضـــــان عـــــام 1422 اHـــــوافق 12 ديـــــســـــمـــــبـــــر ســـــنــــة 2001

rستدامةHتعلق بتهيئة اإلقليم وتنميته اHوا
- و�قـتـضى األمر رقم 03-05 اHؤرّخ في 19 جـمادى
األولى عـام 1424 اHـوافق 19 يــولــيــو ســنـة 2003 واHــتــعـلق

rؤلّف واحلقوق اجملاورةHبحقوق ا
- و�قـتـضى األمر رقم 03-07 اHؤرّخ في 19 جـمادى
األولى عـام 1424 اHـوافق 19 يــولــيــو ســنـة 2003 واHــتــعـلق

rببراءات االختراع
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 03-10 اHــــؤرخ في 19
جـــمـــادى األولى عـــام 1424 اHــوافق 19 يـــولـــيـــو ســـنـــة 2003

rستدامةHتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية اHوا
- و�قـتـضى األمر رقم 06-03 اHؤرّخ في 19 جـمادى
الثـانية عام 1427 اHوافق 15 يولـيو سنة 2006 واHـتضمن

rالقانون األساسي العام للوظيفة العمومية
- و�ـقــتـضـى الـقــانـون رقم 07-11 اHـؤرخ في 15 ذي
الــــــقـــــعــــــدة عـــــام 1428 اHـــــوافق 25 نــــــوفـــــمــــــبـــــر ســــــنـــــة 2007

rاليHتضمن النظام احملاسبي اHوا
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 12-06 اHــــؤرخ في 18
صــفــر عــام 1433 اHــوافق 12 يــنـــايــر ســـنــة 2012 واHـــتـــعــلق

rباجلمعيــات
rوبعد رأي مجلس الدولة -
rانHوبعد مصادقة البر -

Yوإذا أصــبـحـت الـشــركـة مــشـتــمـلــة عـلـى أكـثــر من خـمــسـ
(50) شـريـكـا وجب حتـويـلـهـا إلى شـركـة مـسـاهـمـة في أجل
سنة واحدة. وعنـد عدم القيام بذلكr تـنحلّ الشركة ما لم
يـصـبح عـدد الــشـركـاء في تـلك الـفـتـرة من الـزمن مـسـاويـا

خلمسY (50) شريكا أو أقل".
اHــــاداHــــادّة ة 5 : :  يــــنـــــشــــر هـــــذا الــــقـــــانــــون فــي الـــــجـــــريـــــدة
الـــرّســـمـــيّــــة لـــلـــجـــمــــهـــوريّــــة اجلـــزائـــريّــــة الـــدّ�ــــقـــراطـــيّــــة

الشّعبيّـة.
حـــــــرّر بــــــالـــــــجـــــــزائــــــر في 18 ربــــــيـع األول عـــــام 1437

اHوافق 30 ديسمبر سنة 2015. 
عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة

ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ
قـــانـــون رقــم قـــانـــون رقــم 15-21 مــــؤرخ في  مــــؤرخ في 18 ربـــيع األول عـــام  ربـــيع األول عـــام 1437
اHـوافـق اHـوافـق 30 ديــسـمـبــر سـنـة  ديــسـمـبــر سـنـة r2015 يــتـضـمن الــقـانـونr يــتـضـمن الــقـانـون
الــــتــــوجــــيـــهـي حــــول الـــبــــحـث الـــعــــلــــمي والــــتــــطــــويـــرالــــتــــوجــــيـــهـي حــــول الـــبــــحـث الـــعــــلــــمي والــــتــــطــــويـــر

التكنولوجي.التكنولوجي.
ــــــــــــــــــــ

rإنّ رئيس اجلمهورية
- بــــنـــاء عـــلى الـــدســــتـــورr ال ســـيـــمـــا اHـــواد 119 و122

r(الفقرة 16) و125 (الفقرة 2)  و126 منه
- و�ـــــــــقـــــــــتـــــــــضـى األمـــــــــر رقم 75-58 اHـــــــــؤرخ في 20
رمــــضــــان عــــام 1395 اHــــوافق 26 ســــبـــــتــــمــــبـــــر ســــنــــة 1975

rتمّمHعدّل واHا rدنيHتضمن القانون اHوا
- و�ـــــــــقـــــــــتـــــــــضـى األمـــــــــر رقم 75-59 اHـــــــــؤرخ في 20
رمــــضــــان عــــام 1395 اHــــوافق 26 ســــبـــــتــــمــــبـــــر ســــنــــة 1975

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

rتمّمHعدّل واHا rاليةHا
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 85-05 اHــــؤرخ في 26
جــمــادى األولى عــام 1405 اHــوافق 16 فــبـــرايــر ســـنــة 1985

rتمّمHعدّل واHا rتعلق بحماية الصحة وترقيتهاHوا
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 88-01 اHــــؤرخ في 22
جــــمــــادى األولى عـــام 1408 اHــــوافق 12 يـــنـــايــــر ســـنـــة 1988
واHــتـضـمن الــقـانـون الـتـوجــيـهي لـلــمـؤسـسـات الــعـمـومـيـة

 rتمّمHعدّل واHا rاالقتصادية
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 88-02 اHــــؤرخ في 22
جــــمــــادى األولى عـــام 1408 اHــــوافق 12 يـــنـــايــــر ســـنـــة 1988

rتمّمHعدّل واHا rتعلق بالتخطيطHوا
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الفصـل األولالفصـل األول

مفاهـيممفاهـيم

اHاداHادّة ة 6 :  : يقصد في مفهوم هذا القانونr  �ا يأتي :

الـــبــحث الــعـــلــمي والــتـــطــويــر الــتـــكــنــولــوجي : الـــبــحث الــعـــلــمي والــتـــطــويــر الــتـــكــنــولــوجي : هــمــا
جزءان من نفس عـملـية إنـتاج اHعـرفة والـعلـوم تغطي كل
مـــجـــاالت اHـــعـــرفــــة واســـتـــعـــمـــالــــهـــا واســـتـــغاللــــهـــا من أجل
تطبيقات جديـدة وذلك لالستجابة للتطلعات االجتماعية
والـثقافية واالحـتياجات االقـتصادية وضرورات الـتنمية

اHستدامة. 

بــرمــجــة أنــشــطــة الــبــحث :بــرمــجــة أنــشــطــة الــبــحث : تــعــنـي عــمــلــيــة الــتــعـرف
وحتـديـد مـحاور الـبـحث اHـكـونة من مـواضـيع بـحث عـامة
تــبــرز بــشــكل واضح األهــداف الــعــلــمــيــة والــتــكــنــولــوجــيــة

اHسطّرة.

تــقـيـيـم أنـشـطــة الـبـحث :تــقـيـيـم أنـشـطــة الـبـحث : هـو نــشـاط يــضـمن مالءمـة
وفــعــالــيــة الــنــظــام الــوطــني لــلــبــحث ويــبــاشــر في جــمــيع

مراحل إعداد وتنفيذ وإجناز أهداف البحث.

r يـشــمل الـتـقـيــيم االسـتـراتــيـجي سـيــاسـات الـبـحث
بينما يشمل التقييم العلمي أنشطة البحث.

مـخـطط تــطـويـر: مـخـطط تــطـويـر: هــو أداة حتـديـد الـبـرامـج الـوطـنـيـة
لـــلـــبــــحث مـــحــــمـــلـــة بـــاألهــــداف الـــعـــلــــمـــيـــة واالجـــتــــمـــاعـــيـــة
واالقـــتــصـــاديــة وكـــذا الــوســـائل الالزمـــة إلجنــازهـــا لــفـــتــرة

متعددة السنوات.

الـوكـالة اHـوضـوعـاتـيـة لـلـبحث : الـوكـالة اHـوضـوعـاتـيـة لـلـبحث : هي مؤسـسـة رائدة
مــوجــودة بـY اإلدارة اHــركـزيــة وكـيــانــات تـنــفـيــذ أنـشــطـة
الـبـحـثr تـكـلف بـتـنـســيق تـنـفـيـذ بـرامـج الـبـحث الـتـابـعـة

Hيدان اختصاصها وتثمينها. 

اHـــراقــبـــة اHــالـــيــة الـــبــعـــديــة :اHـــراقــبـــة اHــالـــيــة الـــبــعـــديــة : تـــعــني الـــرقــابـــة الــتي
تمـارس عـلى اآلمـر بالـصـرف بعـد االلـتزام واألمـر بـالدفع
لـــنـــفـــقـــة عـــمـــومـــيـــة من أجل الـــتـــحـــقق مـن صـــحـــة عـــمـــلـــيــة

اHيزانية من طرف عون  ينتمي لوزارة اHالية.   

اHــــــؤســـــســــــة الـــــعـــــمــــــومـــــيــــــة ذات الـــــطـــــابـع الـــــعــــــلـــــمياHــــــؤســـــســــــة الـــــعـــــمــــــومـــــيــــــة ذات الـــــطـــــابـع الـــــعــــــلـــــمي
والـــتـــكـــنـــولـــوجي : والـــتـــكـــنـــولـــوجي : هي الـــنـــمط الـــقـــانـــونـي لـــلـــمـــؤســـســات
الـعـمـومــيـة اHـطـبق عـلى مـؤسـسـات الـبـحث الـعـلـمي الـتي
تــتـمــتع بــالـشــخـصــيـة اHــعـنــويـة واالســتـقاللــيـة اHــالـيــة �ـا

يتوافق مع خصوصية مهامها. 

كـــيـــانـــات تـــنـــفـــيــذ أنــــشـــطـــة الــــبـــحث الـــتي تـــتـــمـــتكـــيـــانـــات تـــنـــفـــيــذ أنــــشـــطـــة الــــبـــحث الـــتي تـــتـــمـــتّع
بــاســتــقـاللــيــة الــتــســيــيـر : بــاســتــقـاللــيــة الــتــســيــيـر : تــعــني فـرقــة الــبـحـث ومـخــبـر
الــبـحـث ووحـدة الــبــحثr تــنــشـأ داخـل اHـؤســســات وتــوفـر

للباحثY إطارًا للعمل.

يصدر القانون اآلتي نصه  :يصدر القانون اآلتي نصه  :

الباب األول الباب األول 

أحكام عامةأحكام عامة

اHــــاداHــــادّة األولى  :ة األولى  :  يــــحـــدد هــــذا الــــقـــانــــون الـــتــــوجــــيـــهي
اHــبــاد¨ األسـاســيــة والـقــواعــد الـعــامـة الــتي حتــكم الــبـحث

العلمي والتطوير التكنولوجي. 

اHـــــاداHـــــادّة ة 2 :  : يــــــعــــــد الــــــبـــــحـث الــــــعــــــلــــــمي والــــــتــــــطــــــويـــــر
التكنولوجي من األولويات الوطنية.

اHـاداHـادّة ة 3 :  :  يـرمــي هــــــذا الـقــانـــون الــتـوجــيـهــي إلى
ما يأتي:

- ضــــمــــان تــــرقــــيــــة الـــــبــــحث الــــعــــلــــمي والــــتــــطــــويــــر
 rا في ذلك البحث العلمي اجلامعي� rالتكنولوجي

rتدعيم القواعد العلمية والتكنولوجية للبالد -

- فـــهـم الـــتـــحـــوالت الــتـي يـــعـــرفـــهــا اجملـــتـــمـع بـــغــرض
حتـديد وحتليل األنـظمة واHعـايير والقيـم والظواهر التي

rتتحكم فيه

- دراســـــة الــــتــــاريخ والـــــتــــراث الــــثــــقــــافـي الــــوطــــني
rوتثمينهما

- حتـــديـــد الـــوســـائـل الـــضـــروريـــة لـــلـــبـــحث الـــعـــلـــمي
 rوالتطوير التكنولوجي وتوفيرها

- تــرقـيــة وظـيــفــة الـبــحث الـعــلــمي داخل مـؤســسـات
التـعـليـم والتـكـوين العـالـيـY ومؤسـسـات البـحث الـعـلمي

rنتائج البحث Yوحتفيز تثم rؤسسات األخرىHوا

- دعم تــمـويـل الـدولــة لألنــشــطــة اHــتـعــلــقــة بــالــبـحث
rالعلمي والتطوير التكنولوجي

- تـثـمـY األطـر اHـؤسـسـاتـيـة والـتـنـظيـمـيـة من أجل
الــتـــكــفل الــفـــعــال بــأنـــشــطــة الـــبــحث الــعـــلــمي والـــتــطــويــر

التكنولوجي.

اHـاداHـادّة ة 4 : : �ـكن اHـتـعـامـلـY االقـتـصـاديـY االسـتـثـمار
في اجملـهـود الـوطــني لـتـرقـيـة الـبـحـث الـعـلـمي والـتـطـويـر
الـــتــكـــنـــولـــوجي ويـــســـتـــفــيـــدون مـــقـــابل ذلك مـن إجــراءات

حتفيزية وتشجيعية حتدد �وجب قوانY اHالية.

اHــــاداHــــادّة ة 5 :  : �ـــكـن اHـــتـــعــــامـــلـــY االقــــتـــصـــاديــــY الـــذين
يــــتــــولــــون نـــشــــاط الــــبــــحـث والــــتـــطــــويــــر االســــتــــفــــادة من
اعـتـمـادات مـالـيـة تـصـدر عن اHــيـزانـيـة الـوطـنـيـة لـلـبـحث
العــلمي والـتـطويـر التـكنـولـوجي وفق شروط  وكـيفـيات

حتدد عن طريق التنظيم.
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تــــتـــــمــــثـل األهــــداف األســــاســـــيــــة لـــــلــــبــــحـث الــــعـــــلــــمي
والتطوير التكنولوجي على اخلصوصr فيما يأتي :

rتـطـوير مـنظـومـة التـربيـــة والـتعـلـيــم والتـكوين -
rنوعية التكوين Yال سيما بتحس

rترقية احلكم الراشد -
rالترقية الشاملة للمعارف -

- ترقـيـة  وتـطويـر الـصـحـة والصـنـاعـة الصـيـدالنـية
rفي شتى جوانبهما

rYتعزيز قدرات الدفاع واألمن الوطني -
rتطوير األنظمة الوطنية لإلعالم واالتصاالت -

rعلوماتHتطوير مجتمع ا -
rتطوير وحتديث النظام اإلداري والقضائي -

- تـقـلــيص الـفـوارق االجــتـمـاعــيـة والـتــنـمـيــة احملـلـيـة
rورفاهية السكان

rتطوير وسائل النقل واالتصال -
rتنمية وترقية تهيئة اإلقليم -

- الـتـنمـيـة الـفالحـيـة  والـغـابيـة  وتـنـمـيـة اHـسـاحات
rساحات الريفيةHالطبيعية وا

rتطوير صناعة األغذية الزراعية وترقيتها -
rتطوير الثروة احليوانية وصحتها وإنتاجها -

 rاألمن واالكتفاء الذاتي الغذائيان -
- تنـمية اHـوارد اHائيـة وحمايـتهاr ال سـيما من أجل

rياهHياه والتطهير والتموين باHالري وصرف ا
rائياتHتنمية الصيد البحري وتربية ا -

- حــــمـــايــــة الــــبـــيــــئــــة وتـــرقــــيـــة االقــــتــــصـــاد األخــــضـــر
rناخيةHوالتكيف مع التغيرات ا

- مـــكـــافــحـــة الـــتـــصـــحــر واحملـــافـــظـــة عــلـى الــطـــبـــيـــعــة
والــتــنــوع والـــتــوازن الــبــيــولــوجــيــY وتـــرقــيــة الــتــنــمــيــة

rستدامةHا
- الـوقــايـة من األخـطـار الــطـبـيـعــيـة والـتـكــنـولـوجـيـة

rالكبرى
rتطوير التشغيل وترقيته -

- تــطــويـــر وتــرقــيــة الـــســكن والــعــمـــران والــهــنــدســة
rعماريةHا

rنجميHترقية التطوير الصناعي وا -

اHـــصـــلـــحـــة اHـــشـــتـــركـــة  لــلـــبـــحث : اHـــصـــلـــحـــة اHـــشـــتـــركـــة  لــلـــبـــحث :  تـــعـــني مـــجـــمـــوع
الـوسـائل اخلـاصـة والـتـجـهـيـزات الـتـقـنـيـة والـعـلـميـة الـتي
تـوضع حتت تـصــرف مـؤسـسـات وكـيـانــات الـبـحث بـصـفـة
مـــشـــتـــركـــةr مـن أجل تـــنــــفـــيـــذ أنـــشـــطــــة الـــبـــحث الــــعـــلـــمي

والتطوير التكنولوجي.
الـــتـــثـــمــY : الـــتـــثـــمــY : يــــعـــنـي كل نــــشـــاط يــــســـمـح بـــإمــــكـــانــــيـــة

استخدام أو تسويق نتائج ومعارف ومهارات البحث.
الـرصـد الــتـكـنـولـوجي : الـرصـد الــتـكـنـولـوجي : هـو عـمـلـيـة حتـيـY مـسـتـمـرة
تـــهـــدف إلى تـــنـــظـــيم مـــنـــهــجـي جلــمـع اHــعـــلـــومـــات اخلـــاصــة
بـاHـكـتسـبـات الـعـلـميـة والـتـقـنـيـة ذات العالقـة بـاHـنـتـجات
واإلجراءات والـطرق واألنظـمة اخلاصـة باHعـلوماتr بـغية

استخالص فرص التنمية.
التحويل التكنولوجي :التحويل التكنولوجي : هو عملـية التحويل الفعلي
لالكــتــشــافــات الــنــاجتــة عن الــبــحث إلى اجملــال الــصــنــاعي
بــهـــدف تـــســـويــقـــهـــا عـــلى شـــكل مـــنـــتــوجـــات و/أو خـــدمــات

جديدة.
االبــتـكـار:االبــتـكـار: يــعـني وضع مــنـتــوج (سـلــعـة أو خــدمـة) أو
عـمـلـيـة جـديـدة أو مـحـسّـنـة بـشـكل كـبـيـر أو أسـلـوب جـديد
لــلـتـســويق أو الـتــنـظـيم في �ــارسـات اHــؤسـسـة وتــنـظـيم
مـحـيط الــعـمل أو الــعالقـات اخلــارجـيـة. يــخـتـلف االبــتـكـار

عن االختراعr ألنّه يندرج في منظور تطبيقي. 
تـمـويل أولي : تـمـويل أولي : يـعــني اHـســاهـمــة اHـالــيـة األولــيـة في
رأسمال مؤسسةr تستعمل هذه اHساهمة عموما لتمويل

تسويق اHنتوج األول للمؤسسة.
اHــؤســسـة اHــبـتــكـرة : اHــؤســسـة اHــبـتــكـرة : تــعـنـي اHـؤســســة الـتي تــتــكـفل
بــتــجـســيــد مـشــاريع الــبـحث األســاسي أو الــتـطــبــيـقيr أو

تلك التي تقوم بأنشطة البحث والتطوير.
مـــركـــز االبـــتـــكــــار والـــتـــحـــويل الــــتـــكـــنـــولـــوجي :مـــركـــز االبـــتـــكــــار والـــتـــحـــويل الــــتـــكـــنـــولـــوجي : هــو
مـؤسـسـة عـلـمـيـة جتـمع الـفـاعلـY فـي عاHـي اHهـن والبـحث
فـي مـــــيــــدان مـــــعـــــY. يــــقـــــدّم اHـــــركـــــز اخلــــبـــــرة الـــــعــــلـــــمـــــيــــة
والــتـكـنــولـوجـيــة لـلـمـؤســسـات الـتـي ال تـمـلك اإلمــكـانـيـات
الالزمـة إلنـشاء مـركـز للـبـحث والتـنـميـةr كمـا يـساهم في
عمـلـيـة التـحـويل الـتكـنـولـوجي بـY هيـاكل الـبـحث وعالم
اHـــهن (إنــــشـــاء مـــؤســـســـات مـــبـــتـــكـــرة واســـتـــغالل بـــراءات

االختراع...).
الـــقــطـب الــتـــكــنـــولــوجـي : الـــقــطـب الــتـــكــنـــولــوجـي : يــعـــني اHـــوقع الـــذي يــضم
اHـــؤســـســـات اHـــبــــتـــكـــرة وهـــيـــاكل الـــتـــعـــلـــيـم والـــبـــحث في

مجاالت تكنولوجية مختلفة. 
الفصل الثانيالفصل الثاني

أهداف البحث العـلمي والتطوير التكنولوجيأهداف البحث العـلمي والتطوير التكنولوجي
7 : : يـــــهـــــدف الـــــبـــــحث الـــــعـــــلـــــمي والـــــتـــــطـــــويــــر اHــــاداHــــادّة ة 
الــــتـــــكــــنــــولــــوجـي إلى حتــــقــــيـق الــــتــــنــــمـــــيــــة االقــــتــــصــــاديــــة

واالجتماعية والثقافية والعلمية والتكنولوجية للبالد.
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اHـاداHـادّة ة 10 :  : لـتـجـســيـد األهـداف احملـددة في اHـادة 7 من
هـذا الــقـانـونr تـنــظم أنـشـطـة الــبـحث الـعـلــمي والـتـطـويـر

التكنولوجي في شكل برامج وطنية للبحث.
يــنـــقــسم كـل بــرنـــامج إلى مــيـــادينr وكل مـــيــدان إلى
مــحـاورr وكـل مـحــور إلى مــوضــوعــاتr وكل مــوضـوع إلى

مشاريع بحث. 
11 :  : تـعـزز محـاور الـبحث احملـمـلة �ـوضـوعات اHاداHادّة ة 
الــبـحث الــتي تــعـبـر عـن األهـداف الـعــلـمــيـة واالجــتـمــاعـيـة
واالقـــتــــصــــاديـــة اHــــزمع حتــــقــــيـــقــــهــــا واHـــعــــدة مـن الـــلــــجـــان
القـطاعـية الـدائمـة واللـجان اHـشتـركة بـY القطـاعاتr كل
فـيما يخصـهاr من الوكاالت اHـوضوعاتيـة للبحثr وتدمج
في برامج بحث وطـنيـة متعـددة التـخصصـات ومشـتركة
بــY الــقــطــاعــات لــعــرضــهــا عــلـى اجملــلس الــوطــني لــلــبــحث

العلمي والتطوير التكنولوجي.
12 :  : حتــدّد األولــويــات بــY الـبــرامج الــوطــنــيـة اHـاداHـادّة ة 
لــــلـــــبــــحـث عــــلـى أســــاس أولـــــويــــات احلـــــكــــومـــــة في مـــــجــــال

استراتيجية التنمية اHستدامة.
ويــــتـمr زيـــادة عــــلى ذلـكr االعــــتـــمــــادr ال ســــيــــمـــا عــــلى
الــكــفــاءات الــعــلــمــيــة الــبــشــريــة والــهــيــاكل والــتــجــهــيـزات

العلمية.
اHـاداHـادّة ة 13 :  : تـنـفـذ الـبـرامج الـوطـنـيـة لـلـبـحث الـعـلـمي
والـــتـــطـــويـــر الـــتـــكـــنـــولــوجـي اHـــعـــدة من طـــرف الـــهـــيـــئــات
والـــهــيــاكـل اHــنــشــأة لـــهــذا الــغـــرضr بــواســطــة مـــخــطــطــات
تطوير تتـضمن اHوارد البشرية واHادية واHالية الالزمة

لتنفيذهاr وحتدد عن طريق التنظيم. 
وتتم مراجعتها باألشكال نفسهاr عند احلاجة.  

اHاداHادّة ة 14 :  : يتم انتقاء مشاريع البحث وفقا Hقاييس
موضوعية.

وفـي إطـار احــتــرام مــبـدأ الــفــحص احلــضــوريr �ـكن
صــــاحب مـــشــــروع الـــبــــحث أن يــــدافع عـن مـــشــــروعه أمـــام

الهيئة اHؤهلة النتقاء مشاريع البحث.
حتـــــدد كـــــيـــــفــــيـــــات تـــــطـــــبـــــيق هـــــذه اHـــــادة عن طـــــريق

التنظيم.
الباب الثالثالباب الثالث

تقييم أنشطة البحث العـلمي تقييم أنشطة البحث العـلمي 
والتطوير التكنولوجيوالتطوير التكنولوجي

اHاداHادّة ة 15 :  : تخضع أنشـطة البحث العلمي والتطوير
التكنولوجي لتقييم دوري وفقا Hقاييس موضوعية.

rفـي نــــــفس الــــــوقت rـــــادّة ة 16 :  : يــــــخـص الـــــتــــــقــــــيــــــيمHـــــاداHا
نشاطات الباحثY وكيانات البحث وكذا برامج البحث.

rترقية نوعية اإلنتاج الوطني -

- إنــتــاج الــطــاقــة وتــخــزيــنــهــا وتــوزيــعــهــا وتــرشــيــد
rاستعمالها وتنويع مصادرها

rدينة وترقيتهاHتنمية ا -

rترقية الشباب -

rتطوير األنشطة البدنية والرياضية -

rترقية العلوم االجتماعية واإلنسانية وتطويرها -

rتنمية وترقية السياحة والصناعة التقليدية -

rتجددةHتطوير وترقية الطاقات ا -

- تــــطـــويـــر الــــعـــلــــوم والـــتـــكــــنـــولــــوجـــيـــات الــــنـــوويـــة
 rوتطبيقها

 rتطوير التكنولوجيات الفضائية وتطبيقها -

- االسـتــكــشـاف فـي األرض وبـاطن األرض والــبــحـار
 rوالغالف اجلوي وتقدير مواردها

- تــشـكــيل أقــطـاب االمــتـيــازr ال سـيــمــا في االبـتــكـار
rالرقمي

- تــــــعــــــمـــــيـق الـــــدراســــــات في الــــــعــــــلـــــوم واحلــــــضـــــارة
rاإلسالمية

- الـــــبـــــحـث اHـــــعـــــمّـق في ذاكـــــرة وتـــــاريـخ اHـــــقـــــاومـــــة
rالشعبية واحلركة الوطنية وثورة التحرير الوطني

- حـــمـــايـــة الـــتـــراث الـــثـــقـــافي واحلـــضـــاري الـــوطـــني
rوتثمينه

- تـعـميق الـدراسـات في تاريخ احلـضـارة اإلنسـانـية
rال سيما في اجلزائر rفي كل مراحلها

- تعـمـيق الدراسـات والـبحث في الـلـغتـY الـعربـية
واألمازيغية وترقيتهما.

اHـاداHـادّة ة 8 :  : تـهـدف أنـشطـة الـبـحـث الـعلـمـي والـتـطـوير
الـــــتـــــكــــــنـــــولـــــوجي إلـى حتـــــقـــــيـق األهـــــداف االجـــــتـــــمـــــاعـــــيـــــة
واالقـــتــصـــاديــة والــثـــقــافــيـــة والــعـــلــمــيـــة والــتـــكــنــولـــوجــيــة

اHذكورة في اHادة 7 من هذا القانون.
الباب الثانيالباب الثاني

البرمجة الوطنية ألنشطة البحث العلمي البرمجة الوطنية ألنشطة البحث العلمي 
والتطوير التكنولوجيوالتطوير التكنولوجي

اHاداHادّة ة 9 : : تندرج الـبرمـجة الـوطنيـة للـبحث الـعلمي
والتـطـوير الـتـكنـولـوجي في إطـار تنـفـيذ االسـتـراتيـجـية

الوطنية للتنمية الشاملة.
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- تـزويـد الـسـلـطـات الـعـمـومـيـة بـاخلـبـرة الـضـرورية
في اتخاذ القرار.

20  :   : �ـــكن إنـــشـــاء هـــيــاكـل تــثـــمـــY ودراســات اHــاداHــادّة ة 
تـقـنيـة واجـتـماعـيـة واقتـصـاديـة ضمن مـؤسـسـات التـعـليم
الـعــالي والـبــحث الـعــلـمي حــسب شـروط وكــيـفــيـات حتـدد

عن طريق التنظيم. 

اHاداHادّة ة 21  :  : �كن أن تستـفيد اHؤسسات اHبتكرة من
تـــمــويل أولـي حــسب شـــروط وكــيــفـــيــات حتـــدد عن طــريق

التنظيم.

اHـــــاداHـــــادّة ة 22  :   : �ــــــكن مـــــنـح حتـــــفـــــيـــــزات عــــــلى اإلنـــــتـــــاج
الــعــلــميr ال ســيــمــا في مــجــال بــراءات االخــتــراع الــقــابــلــة
لــلــتـطــبــيق الـصــنــاعي حـسـب شـروط وكــيـفــيــات حتـدد عن

طريق التنظيم.

23  :  : من أجـل الـــــــتـــــــكــــــــفل بــــــــاالهـــــــتـــــــمـــــــامـــــــات اHــــــاداHــــــادّة ة 
االجــــتــــمــــاعــــيــــة واالقــــتــــصــــاديــــةr �ــــكن إجنــــاز أطــــروحــــات
الــدكــتــوراه في الــوسط اHــهــني حــسب شــروط وكــيــفــيـات

حتدد عن طريق التنظيم.

اHــاداHــادّة ة 24 :  : من أجل تــنـــشــيط أشــغــال نــتــائج الــبــحث
ونـقـلـهـا واســتـغاللـهـا وتـعــمـيـمـهـاr تـضـع الـدولـةr �ـثـلـة في
rــعــنــيـةHــكــلـفــة بــالــبــحث الــعـلــمي والــوزارات اHالــوزارة ا
الـوسـائل الالزمــة لـتـسـهــيل نـشـر وحــمـايـة نـتــائج الـبـحث
وتــشـــجـــيــعـــهـــا وإصــدار الـــدوريـــات واHـــؤلــفـــات الـــعــلـــمـــيــة

والتقنية وتوزيعها.

الفصـل الثانيالفصـل الثاني

اHصالح العـلمية والتقنية - التعاوناHصالح العـلمية والتقنية - التعاون

اHـاداHـادّة ة 25 : : تـعـمل الـدولـةr �ـثــلـة في الـوزارة اHـكـلـفـة
rعنيةHشاركة مع الدوائـر الوزارية اHبالبحث العلـمي با
عـلى تــشـجـيع إقـامـة شـبـكـة وطـنــيـة لـلـرصـد الـتـكـنـولـوجي

ونقل اHعلومات العلمية والتقنية.

اHـاداHـادّة ة 26 :  : تـتـخـذ الـدولـةr �ـثـلـة في الـوزارة اHـكـلـفـة
بـالبحث العـلمي والوزارات اHعـنيةr التـرتيبات الالزمة
لــلــســمــاح لــلــبــاحــثــY بــالــوصــول إلى مــصــادر اHــعــلــومــات
الــعـلـمـيـة والـتـقــنـيـة الـدولـيـة واحلـصـول عــلـيـهـاr وتـشـجـيع
الـتـعاون مـا بـY الـقـطـاعات والـتـعـاون الـدولي في مـيدان
الـبحث الـعلـمي والـتطـويـر التـكنـولـوجيr وفقـا لـلتـشريع

والتنظيم اHعمول بهما.

تـــــقـــــيّـم أنـــــشـــــطـــــة الـــــبـــــحـث الـــــعـــــلـــــمي والـــــتـــــطـــــويـــــر
الــــــتـــــكـــــنــــــولـــــوجي مـن قـــــبـل نـــــظـــــراءr فـي إطـــــار جــــــمـــــاعي
وحـــضــوري وفـــقــا Hـــيــثــاق أخـالقــيــات اHـــهــنـــةr ويــتمّ إعالن
الـنتائج لألطراف اHـعنيـة مع مراعاة حجب هـوية اخلبراء

.YقيّمHا

يــــتم إعـالم األطــــراف اHـــعــــنــــيــــة بـــقــــواعــــد  الــــتــــقـــيــــيم
وكيفياته.

حتـــــدّد كـــــيـــــفــــيـــــات تـــــطـــــبـــــيق هـــــذه اHـــــادة عن طـــــريق
التنظيم.

اHـاداHـادّة ة 17 :  : تـعـد الـلـجـان الـقـطـاعـيـة الـدائـمـة والـلـجـان
rوضوعاتية للبحثHالقطاعات والوكاالت ا Yشتركة بHا
كل فـيــمـا يـخـصـهـاr حــصـائل تـنـفـيـذ أنــشـطـة الـبـحث الـتي
rيــتم عـــلى أســاســهــا  إعــداد تــقــريــر عن احلــصــيــلــة واآلفــاق
يـقدّمه الـوزيـر اHكـلف بـالبـحث الـعلـمي سـنويـا لـلمـجلس
الوطـني للـبحث الـعـلمي والـتطـوير الـتكـنولـوجيr و�كن
نـشـره بـعد اسـتـيـفـاء مـراحل الـتقـيـيم عـلى جـمـيع الـدعائم

اHالئمة. 

اHــاداHــادّة ة 18 : : يــدلي اجملـــلس الــوطــنـي لــلــبــحـث الــعــلــمي
والتـطوير التـكنولـوجي برأيه سنويـا في التقـرير اHقدم
إليه واHـتعلق بحـصيلـة وآفاق البحث الـعلمي والـتطوير
التكنـولوجي اHنصوص عليه في اHادة 17 أعالهr ويناقش

هذا الرأي في مجلس الوزراء.

الباب الرابع الباب الرابع 

التثمY - اHصالح العلمية والتقنيةالتثمY - اHصالح العلمية والتقنية

الفصل األولالفصل األول

YالتثمYالتثم

اHـاداHـادّة ة 19 :  : تـتـخـذ الـدولـةr �ـثـلـة في الـوزارة اHـكـلـفـة
بالـبـحث العـلـمي والـهيـئـات اHؤهـلـةr التـرتـيبـات اHالئـمة
من أجل تــــثــــمـــY نــــتــــائج الــــبـــحـث الـــعــــلــــمي والــــتـــطــــويـــر

التكنولوجيr ال سيما من أجل :

- تـــثــمــY الـــتــكــنـــولــوجــيــات ذات الـــقــيــمـــة اHــضــافــة
والــقــدرات في الــهــنــدســة والــتــجــهــيــزات الــتــكــنــولــوجــيــة

rتوفرةHا

rرفع قدرات تكييف التكنولوجيات -

rتعزيز التقييس -

- تــســهــيل نــقل نــتــائج الــبــحث الــعــلــمي والــتــطــويـر
rاالجتماعي واالقتصادي Yالتكنولوجي نحو القطاع

rهاراتHعارف واHا Yتثم -
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32  :   : تُــــعـــدُّ الـــنــــدوة الـــوطـــنــــيـــة لـــلــــمـــؤســـســـات اHــاداHــادّة ة 
الــعـــمــومــيــة ذات الــطــابع الــعــلــمـي والـتــكــنــولــوجـي إطـارا
لــلـــتــشــاور والــتــنـــســيق حــول أنـــشــطــة شــبـــكــة مــؤســســات
البـحث وتـطـبيق الـسـياسـة الـوطـنيـة اHـعـتمـدة في مـجال

البحث العلمي والتطوير التكنولوجي.

حتدد مـهام الندوة الـوطنية وتنظـيمها وسيرها عن
طريق التنظيم.

الفصل الثانيالفصل الثاني

مؤسسات الوساطةمؤسسات الوساطة

اHــاداHــادّة ة 33 :  : تـــكــلف الـــوكــالـــة اHـــوضــوعـــاتــيـــة لــلـــبــحث
بـتــنـسـيـق أنـشـطــة الـبــحث الـعــلـمي الــتـابــعـة جملـمــوعـة من

التخصصات العلميةr ومتابعة تنفيذها وتثمينها.

تـرتكـز الوكـالةr من أجل تـأدية مـهامـهاr عـلى اللـجان
اHشتركة بY القطاعات التابعة Hيدان اختصاصها.

حتدّد مهـام الوكالـة اHوضوعـاتية لـلبحث وتـنظيـمها
وسيرها عن طريق التنظيم.

الفصل الثالثالفصل الثالث

كيانات تنفيذ أنشطـة البحثكيانات تنفيذ أنشطـة البحث

اHـاداHـادّة ة 34 :  : إلجنـاز بـرامج البـحث الـعـلمـي والتـطـوير
الـتـكـنـولـوجيr تـنــشـأ مـؤسـسـة عـمـومـيـة ذات طـابع عـلـمي

وتكنولوجي.

تخـضع هـذه اHـؤسـسـة لـقـواعـد تـنـاسب خـصـوصـيات
مهامـهاr ال سيـما تخـصيص مـيزانيـتها من الـدولة ومسك
محاسبة مطابقة للنظام احملاسبي اHالي واHراقبة اHالية

البعدية. 

�ـــكن اHـــؤســـســـة الــعـــمـــومـــيــة ذات الـــطـــابع الـــعــلـــمي
والتكنولوجيr إنشاء مؤسسات فرعيةr وأخذ احلصص.

حتـدد مهـام اHؤسـسة الـعمـوميـة ذات الطـابع العـلمي
والتكنولوجي وتنظيمها وسيرها عن طريق التنظيم.

اHـاداHـادّة ة 35  :  : �ــكن اHــؤســســة الــعــمــومــيــة اHــنـشــأة في
اHــــادة 34 من هــــذا الـــــقــــانــــونr اHـــــســــاهــــمــــة فـي الــــتــــعـــــلــــيم
والــتــكــوين الــعـالــيــY حــسب شــروط وكــيــفــيـات حتــدد عن

طريق التنظيم.

اHاداHادّة ة 36 :  : �ـكن إنشـاء وحدات بحث عـلمي وتـطوير
Yتكـنولـوجي ضمن مـؤسسـات التـعلـيم والتـكوين الـعالـي
واHؤسـسات الـعـمومـية األخـرىr وتكـون خـاصة بـاHؤسـسة
أو مــشـــتــركــة أو مـــخــتــلـــطــةr وتــتـــمــتّع بـــاالســتــقـاللــيــة في

التسيير وتخضع للمراقبة اHالية البعدية.

الباب اخلامسالباب اخلامس
اإلطار التنظيمياإلطار التنظيمي
الفصـل األولالفصـل األول

هيئات التوجيه واإلدارةهيئات التوجيه واإلدارة
اHاداHادّة ة 27 : : تـتكـفل اللـجان الـقطـاعيـة الدائـمة للـبحث
الـعـلـمي والـتـطـوير الـتـكـنـولـوجي عـلى مـسـتـوى كل دائرة
وزاريــة بـــتــرقــيـــة أنــشـــطــة الـــبــحث الـــعــلـــمي والــتـــطــويــر

التكنولوجي اخلاصة بالقطاعr وتنسيقها وتقييمها.
حتــدّد مــهــام هـذه الــلــجــان وتــنــظــيــمــهــا وســيـرهــا عن

طريق التنظيم.
rالـقـطـاعات Yـشـتـركـة بـHـادّة ة 28 :  : تـكـلف الـلـجـان اHـاداHا
ببرمـجة أنشطـة البحـث العلمـي والتطـوير التكـنولوجي

وتنسيقها وترقيتها وتقييمها.
حتــدد مــهــام هـذه الــلــجــان وتــنــظــيــمــهــا وســيـرهــا عن

طريق التنظيم.
اHاداHادّة ة 29 :  : يكـلف اجمللس الـوطنـي للـتقـييمr اHـوضوع
لـدى الوزيـر اHـكلف بـالـبحث الـعـلميr  بـتـقيـيم الـسيـاسة
الــوطـــنــيـــة لــلـــبــحـث الــعـــلــمـي والــتـــطــويـــر الــتـــكــنـــولــوجي
وخـــيـــاراتــهـــا ونـــتـــائـــجـــهـــا وكــذا بـــإعـــداد آلـــيـــات الـــتـــقــيـــيم

ومتابعة تنفيذها.
يــشــكل اجملـــلس أســاســـا من الــشــخـــصــيــات الــعـــلــمــيــة

اHستقلة.
حتــدد مـهـام اجملـلس وتـشــكـيـلـته وكـيــفـيـات سـيـره عن

طريق التنظيم.
30 : : يـكــلف اجملــلس الــوطــني لــلــبــحث الــعــلـمي اHـاداHـادّة ة 
والــتــطــويـر الــتــكــنــولـوجـي بـتــحــديــد تــوجـهــات الــســيــاسـة
الوطـنـيـة في هـذا اجملالr وحتـديـد األولويـات بـY الـبرامج

الوطنية للبحث وتقييم تنفيذها.
حتــدد مـهـام اجملـلس وتـشــكـيـلـته وكـيــفـيـات سـيـره عن

طريق التنظيم.
rـــديــــر الـــدائمH31 : : يــــكـــلـف اجلـــهــــاز الـــوطـــنـي ا اHــاداHــادّة ة 
بـتنـفـيـذ السـياسـة الوطـنــيـة للـبحث الـعلـمــي والتـطوير
الــتــكــنـــولــوجي فـــي جـــمــيع الــدوائـــر الــوزاريــة في إطــار

جماعي ومشترك بY القطاعات. 
يوضع هذا اجلهـاز الوطني اHديـر الدائم حتت سلطة
الـوزير اHكـلف بالـبحث الـعلـمـيr ويتـمتع بـاالستـقالليــة

فــي التسيير.
حتـــــدد مـــــهـــــام هــــذا اجلـــــهـــــاز وتـــــنـــــظــــيـــــمـه عن طـــــريق

التنظيم.
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اHــشــتــركــةr �ــكن إنــشــاء شــبــكــات مــوضــوعــاتــيــة لــلــبــحث
حسب شروط وكيفيات حتدد عن طريق التنظيم.

اHــاداHــادّة ة 44 :  : �ــكن إنـــشــاء مــصــالح مــشـــتــركــة لــلــبــحث
داخل مؤسسـات التـعليم والـتكـوين العالـيY واHـؤسسات
االســتـــشــفــائــيــة اجلـــامــعــيــة ومـــؤســســات الــبــحـث الــعــلــمي
والـوكـاالت اHـوضـوعـاتـيـة لـلـبـحث قـصـد جتـميـع الـكـفاءات

والتجهيزات العلمية.
حتــدد مـهــام اHـصـالح اHــشـتــركـة لـلــبـحث وتــنـظـيــمـهـا

وسيرها عن طريق التنظيم.
الباب السادس الباب السادس 

تطوير اHوارد البشريةتطوير اHوارد البشرية
45 :  : يــــجب أن يـــتـــزايـــد تـــعــــداد الـــعـــامـــلـــY في اHــاداHــادّة ة 
الــبــحـثr لــتــحـــقــيق أهــداف الـــبــحث الـــعــلــمي والـــتــطــويــر
الـــتــكـــنــولــوجـيr �ــعــدل ســـنــوي يـــتــطــابـق مع احــتـــيــاجــات
مخططات التطوير اHنصوص عليها في اHادة 13 من هذا

القانون. 
rـوارد الـبـشـريـةHـادّة ة 46 :  : تـرمي سـيـاسـة تـطـويـر اHـاداHا
إلى حشد الكفاءات العلمية الوطنيةr وال سيما بواسطة:
rفي هياكل البحث Yالدائم Yرفع عدد الباحث -

- إشراك مـكثف لألسـاتذة الـبـاحثـY في مؤسـسات
rYالتعليم والتكوين العالي

rبوقت جزئي Yالناشط Yإشراك الباحث -
- اســتــعــمـــال اHــوارد الــبــشــريـــة اHــؤهــلــة والــقــدرات
الــبـــشــريـــة الــوطـــنــيـــة في مــجـــال اخلــبـــرة من اHـــؤســســات
والهـيـئات في األنـشـطة اHـبـاشرة اسـتـجابـة لـلمـقـتضـيات

rترتبة عن التحوالت االجتماعية واالقتصاديةHا
- الــــتــــكـــــوين بــــواســـــطــــة الـــــبــــحث مـن أجل الـــــبــــحث

rوالتعليم العالي
- االســــتـــعــــمـــال األمــــثل لــــلــــبـــاحــــثــــY اHـــقــــيــــمـــY في
اجلــــزائــــرr والــــعــــمـل عــــلى إشـــــراك الــــكــــفــــاءات الــــعــــلــــمــــيــــة
اجلـــزائـــريـــة الـــعـــامـــلــــة في اخلـــارج في مـــيــــادين الـــتـــكـــوين
والـتـعـلـيم والـبـحثr وكـذا الـبـاحـثـY األجـانب فـي وضـعـية

rالباحث الزائر
- تكوين شـبكـات من فرق الـبحث لـتحـقيق تـطوير

rالبحث التعاوني
Yوضع تـرتــيـبـات مالئــمـة تـسـمـح بـتـنـقل الــبـاحـثـ -
بــY مــؤســسـات الــتــعــلــيم والـتــكــوين الــعــالـيــY وكــيــانـات
البحث والـهيئـات واHؤسسـات طبقـا للتـشريع والتـنظيم

rعمول بهماHا

حتـــدد كــيــفــيـــات إنــشــاء هــذه الـــوحــدات وتــنــظـــيــمــهــا
وسيرها عن طريق التنظيم.

37 :  : �ـكن إنـشاء مـخـابر بـحث عـلمي وتـطـوير اHاداHادّة ة 
Yتكـنولـوجي ضمن مـؤسسـات التـعلـيم والتـكوين الـعالـي
واHؤسـسـات الـعـمومـيـة األخـرى وتـكـون خاصـة بـاHـؤسـسة
أو مــشـــتـــركــة أو مـــخــتـــلـــطــة وتـــتــمـــتع بـــاالســتـــقاللـــيــة في

التسيير وتخضع للمراقبة اHالية البعدية.
حتـــدد كـــيـــفــــيـــات إنـــشــــاء هـــذه اخملـــابــــر وتـــنـــظــــيـــمـــهـــا

وسيرها عن طريق التنظيم.
38 :  : �ــكن إنــشــاء فــرق بــحث عــلــمي وتــطــويـر اHـاداHـادّة ة 
Yتكـنولـوجي ضمن مـؤسسـات التـعلـيم والتـكوين الـعالـي
واHؤسـسـات الـعـمومـيـة األخـرى وتـكـون خاصـة بـاHـؤسـسة
أو مـــشـــتـــركـــة أو مـــخـــتـــلـــطـــة تـــتـــمـــتـع بـــاالســـتـــقاللـــيـــة في

التسيير وتخضع للمراقبة اHالية البعدية.
حتـــدد كـــيــفـــيـــات إنــشـــاء فـــرق الــبـــحث وتـــنـــظــيـــمـــهــا

وسيرها عن طريق التنظيم.
اHـاداHـادّة ة 39 :  : �كن إنـشـاء وحـدات بحث ومـخـابـر بحث
وفـــرق بـــحث داخل اHـــؤســـســـات االقـــتـــصـــاديـــة وكـــذا داخل
اجلمعيات واHـؤسسات ذات الطابع العلمي حسب شروط

وكيفيات حتدد عن طريق التنظيم.
اHـاداHـادّة ة 40 : : تـخـضع اHـؤسـسـة الـعـسـكـريـة ذات الطـابع

العلمي والتكنولوجي لنص خاص.
الفصل الرابعالفصل الرابع

مؤسسات التثمY واالبتكار مؤسسات التثمY واالبتكار 
والتحويل التكنولوجيوالتحويل التكنولوجي

rــوضــوعـاتــيــة لــلــبــحثH41 :  : تــتــكــفل الــوكــالــة ا اHـاداHـادّة ة 
بـــالــتـــنـــســيـق مع الـــهــيـــاكل واألجـــهــزة اHـــعـــنــيـــةr بـــتــنـــفـــيــذ
االسـتراتيـجية الـوطنيـة للتـطويـر التكـنولوجيr ال سـيما

عن طريق حتويل نتائج البحث وتثمينها.
اHـــــاداHـــــادّة ة 42 :  : يـــــوفـــــر مـــــركــــــز االبـــــتـــــكـــــار والـــــتــــــحـــــويل
التكنولوجي لـلمؤسسات اخلبرة الـتي حتتاجها وكذا نقل
الــتــكـنــولــوجـيــا من كــيــانــات تـنــفــيـذ أنــشــطــة الـبــحث إلى

القطاع االجتماعي واالقتصادي .
حتدد مـهـام هـذا اHركـز وتـنـظيـمه وسـيـره عن طريق

التنظيم.
الفصل اخلامسالفصل اخلامس

الشبكات ومصالح البحث اHشتركةالشبكات ومصالح البحث اHشتركة
اHــاداHــادّة ة 43 :  : قـــصــد تـــوحـــيـــد الـــكـــفـــاءات واالســـتـــعـــمــال
اHشـتـرك للـوسـائل وتشـجـيع الـبحث الـتـعاوني وذلك من
أجل الـــــتــــكـــــفل األمـــــثل �ـــــشـــــاريع بـــــحث ذات اHـــــصــــلـــــحــــة
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التي تقوم بها مـؤسسات التعلـيم العالي ومراكز البحث
الـتــابــعــة خملــتــلف الــدوائـر الــوزاريــة اHــعــنـيــةr إلى جــانب
مــؤســـســات الــبـــحث األخـــرىr كــمـــا تــتــضـــمن االعـــتــمــادات

اخملصصة لتمويل البرامج الوطنية للبحث.
اHــاداHــادّة ة 52 :  : تـــوفــر الــدولــة الـــوســائل اHــاديـــة واHــالــيــة
الــضـروريـة لـتــنـفـيـذ أنــشـطـة الـبــحث الـعـلـمـي والـتـطـويـر

التكنولوجي.
53 :  : تــتـــنــاسب االعــتــمــادات الــتي تــخــصــصــهــا اHـاداHـادّة ة 
الــــدولــــة لــــبـــلــــوغ أهــــداف الــــبــــحث الــــعــــلــــمي والــــتــــطــــويـــر
الـــتـــكـــنـــولـــوجـي مع االعـــتـــمـــادات احملــــدّدة في مـــخـــطـــطـــات

التطوير اHذكورة في اHادة 13 من هذا القانون. 
تـــــعـــــرف نـــــفــــقـــــات الـــــبـــــحث الـــــعـــــلـــــمي والـــــتـــــطـــــويــــر

التكنولوجي ارتفاعا متوازنا.
اHــاداHــادّة ة 54 :  : تــأتي اHــوارد اخملـــصــصــة لــتـــمــويل بــرامج
الـبــحث الـعــلـمـي والـتــطـويــر الـتــكـنــولـوجي من مــيـزانــيـة

الدولة ومن : 
rموارد ذاتية عمومية -

- مـــداخـــيل نـــاجتــة عـن اHــؤســـســـات الـــفــرعـــيـــة وأخــذ
rاحلصص

rعقود بحث وتقد¢ خدمات -
rموارد خاصة -

rالتعاون الدولي -
- الهبات والوصايا.

55 :  : تـــخـــصـص اعـــتــــمـــادات الـــبــــحث الـــعــــلـــمي اHــاداHــادّة ة 
والتطوير التكنولوجي أساساH rا يأتي :

rالبرامج الوطنية للبحث -
- هــــــيــــــئـــــات ومــــــؤســـــســــــات الــــــبـــــحـث والــــــتـــــطــــــويـــــر
rقصد احلفاظ على محيط البحث وتعزيزه rالتكنولوجي
- مـؤســسـات الـتــعـلـيـم والـتـكــوين الـعــالـيـY من أجل

rتطوير البحث التكويني
- ترقـيـة البـحث في اHؤسـسـات الوطـنيـةr عـمومـية
كـانت أم خاصـةr التـي تسـاهم في أنشـطـة البـحث العـلمي

.Yوالتطوير التكنولوجي واإلبداع والتثم
اHـاداHـادّة ة 56 : : يـتم احلـصـول عـلى الـتـخـصـيـصـات اHـالـيـة
اHـوجــهـة إلى تـمــويل أنـشـطــة الـبـحث الــعـلـمي والــتـطـويـر
الـــتـــكـــنــولـــوجي عـن طــريـق اتــفـــاقـــيـــة تــبـــرم بـــY الــوزارة
اHـــكـــلــــفـــة بـــالـــبـــحـث الـــعـــلـــميr واHــــؤســـســـات والـــكـــيـــانـــات

اHستفيدة.   
اHــاداHــادّة ة 57 :  :  يــخــضع اســـتــعــمـــال االعــتــمـــادات اHــالــيــة
اخملصصة للبحـث العلمي والتطوير الـتكنولوجي لقواعد
تالئم خـصوصية هـــذا النشاطr ال سـيما تطـبيــق اHراقبة

- وضع تــرتـيــبـات مالئــمـة تـســمح �ــمـارسـة حــامـلي
شـــهـــادة الــــدكـــتــــوراه غـــيــــر األجـــراء أنــــشـــطــــة الـــبــــحث في

كياناته �وجب عقود عمل.
rعند احلاجة rادةHحتدد كيفيـات تطبيق أحكام هـذه ا

عن طريق التنظيم.
اHاداHادّة ة 47 :  : يـقوم بأنشـطة البحث العـلمي والتطوير

التكنولوجي باحثون دائمون.
Yالدائم Yو/أو البـاحث Yكن األساتذة الـباحث�
واإلطــارات الـــتــابـــعــY خملــتـــلف الـــقــطـــاعــات �ـــارســة هــذه

األنشطة بوقت جزئي. 
حتــــدّد شـــروط �ـــارســـة ومــــكـــافـــأة أنـــشــــطـــة الـــبـــحث
العـلـمي والتـطويـر التـكنولـوجي بوقت جـزئي عن طريق

التنظيم.
Yالدائم Yادّة ة 48 :  : حتدد حقوق وواجـبات الباحثHاداHا
ومــســتــخــدمي دعم الــبــحث وكــذا الــتــدابــيــر الــتــحــفــيــزيــة

�وجب قانون أساسي خاص.
اHــــــاداHــــــادّة ة 49 :  : يــــــضــــــمـن الــــــقـــــــانــــــون األســــــاسـي اخلــــــاص
اHـــنـــصــــوص عـــلـــيـه في اHـــادة 48 من هـــذا الــــقـــانـــونr وكـــذا
الــنـصــوص الــتي حتــكم الــبـاحــثــY الــذين يـعــمــلــون بـوقت
جـــزئيr اســتـــقاللــيـــة اHــســـعى الــعـــلــمـي وحــريــة الـــتــحـــلــيل
واحلــصــول عــلى اHــعـلــومــات والــتــنــقل واإلســهــام في نــشـر
اHـعـرفـة والـتـكـوين اHـسـتـمـرr ال سـيـما مـن خالل اHـشـاركة

في اHلتقيات العلمية.
يـضـمن الـقـانـون األسـاسي اخلـاص مـتـابـعـة اHـسار
اHهـني والـظـروف األكثـر مالءمـة واستـقـرارا فيـمـا يخص
الـتشـغيل واHرتـبات واحلـوافز مع إلـزاميـة تقـد¢ حصـيلة

أنشطة البحث العلمي والتطوير التكنولوجي.
يــخـــضع الــبـــاحــثــون الـــدائــمــون والـــبــاحـــثــون الــذين
يــعـمـلـون بــوقت جـزئي ومـســتـخـدمـو دعـم الـبـحث لـواجب
الــســـريـــة وأخالقــيـــات اHـــهــنـــة وآدابـــهــا فـي إطــار �ـــارســة

مهامهم طبقا للتشريع والتنظيم اHعمول بهما.
50 : : �كـن وضع البـاحثـY الدائـمY واألسـاتذة اHاداHادّة ة 
الـبـاحـثـY ومـسـتـخـدمي دعم الـبـحث فـي وضـعـيـة انـتداب
لـدى اHـؤسـسـات الــفـرعــيـة الــتي حتـدثـهـا مــؤسـسـاتـهم Hـدة
أقـصــاهــا خـمس (5) ســنــوات طـبــقــا لـلــتــشـريـع والـتــنــظـيم

اHعمول بهما.
الباب السابعالباب السابع
أحكام ماليةأحكام مالية

اHــــاداHــــادّة ة 51 : : تــــتــــكـــــون مــــيــــزانـــــيــــة الــــبـــــحث الــــعـــــلــــمي
والـــتــطــويــر الــتــكــنـــولــوجي الــتي تــقـــرهــا قــوانــY اHــالــيــة
سـنــويــاr من اعـتــمــادات الـتــسـيــيــر والـتــجـهــيــز اخملـصــصـة
لتـمويل أنـشطـة البـحث العـلمي والـتطـوير الـتكنـولوجي



18 ربيع األو ربيع األوّل عام ل عام  1437 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 1471
30 ديسمبر سنة  ديسمبر سنة 2015 م

اHالـية البعـديةr واالستـعــمال اHبـاشــر للـمداخيل احملصل
عـلـيـها فــــي إطار الـعـقـود واالتـفـاقـاتr واHـرونـة في إبرام

الصفقات العمومية.
حتـــــدد كـــــيـــــفــــيـــــات تـــــطـــــبـــــيق هـــــذه اHـــــادة عن طـــــريق

التنظيم.  
اHـاداHـادّة ة 58  :   : يـقــدم الــوزيـر اHــكــلف بــالـبــحث الــعــلـمي
اHـيـزانيـة الـوطـنيـة اخملـصصـة لـلـبحث الـعـلـمي والتـطـوير
الـــتـــكــنـــولـــوجـي واHــعـــدة طـــبـــقـــا ألحـــكـــام اHــادة 51 من هــذا

القانونr أمام البرHان في إطار قانون اHالية. 
الباب الثامنالباب الثامن
أحكام  نهائيةأحكام  نهائية

اHـــــاداHـــــادّة ة 59 : : تـــــلـــــزم جـــــمـــــيـع الـــــقـــــطـــــاعـــــات الـــــوزاريـــــة
واHــؤســسـات والــهــيــئــات واألجــهــزة والــكــيــانــات بــتــنــفــيـذ
مـــــخــــطـــــطــــات تــــطـــــويــــر الـــــبــــحث الـــــعـــــلـــــمي والــــتـــــطــــويــــر

التكـنولوجي وتـطبيق أحـكام هذا الـقانونr ال سـيما فـيما
يــتــعــلـق بــالــقــوانــY األســاســيــة لــلـــكــيــانــات ومــســتــخــدمي

البحث.
اHـاداHـادّة ة 60 : : تــلـغـى أحـكــام الـقــانـون رقم 98-11 اHـؤرخ
في 29 ربــــيع الــــثـــانـي عـــام 1419 اHــــوافق 22 غــــشت ســــنـــة

r1998 اHعدّل واHتمّم واHذكور أعاله.

غـيـر أن الـنـصـوص اHـتخـذة لـتـطـبـيـقه تـبـقى سـارية
اHفعول إلى غاية صـدور النصوص التطبـيقية اHنصوص

عليها في هذا القانون. 
اHاداHادّة ة 61 : :  ينشر هذا القانون في اجلريدة الرّسميّة

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

30 ديسمبر سنة 2015.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة

مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة
مـرســوم تــنـفــيـذي رقممـرســوم تــنـفــيـذي رقم  15-344 مـؤرخ في  مـؤرخ في 18 ربـيع األول ربـيع األول
عـام عـام 1437 اHـوافـق  اHـوافـق 30 ديـسـمـبـر سـنة  ديـسـمـبـر سـنة r2015 يـتـضمنr يـتـضمن

نقـل اعـتمـاد في ميزانية تسيير وزارة العدل.نقـل اعـتمـاد في ميزانية تسيير وزارة العدل.
ــــــــــــــــــــ

rإنّ الوزير األول
rاليةHبناء على تقرير  وزير ا  -

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

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

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

r2015 الية لسنةHتضمن قانون اHوا
- و�ــــقـــــتـــــضى اHـــــرســــــوم الـــــرئــــــاسي رقم 15 - 125
اHــــؤرخ فـي 25 رجب عــام 1436 اHــوافق  14 مـــايـــو ســـنـــة

rعدلHا rأعضاء احلكومة Yتضمن تعيH2015 وا

- و�ــقـــتـــضـى اHــرســــوم الـــتــنــفــيــذي  رقــم 15 - 26
اHـــــؤرخ فـي 11 ربـــــيــع الــــــثـــــانـي عـــــام 1436 اHــــــوافـق أول
فـــبــــرايــــر ســـنـــة  2015 واHـــتـــضـــمـن تـــوزيـع االعـــتـــمــــادات

اخملــصـــصــة لــوزيـــر الــعـــدلr حــافظ األخــتـــامr من مــيـــزانــيــة
r2015 اليــة لسنةHالتسييــر �وجــب قانــون ا

rوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -
يرسم  ما يأتي : يرسم  ما يأتي : 

اHـــاداHـــادّة األولى : ة األولى : يـــلــــغـى مـن مـــيــــزانـــيــــة ســــنـــة 2015
اعــتـــمـــاد قـــدره ســـبــعـــون مــلـــيــون ديـــنــار (70.000.000 دج)
Yمـقــيّــد في مــيـزانــيـة تــسـيــيـر وزارة الــعـدل وفي الــبـابـ

اHبينY في اجلدول "أ" اHلحق بهذا اHرسوم.
اHــــــاداHــــــادّة ة 2 :  :  يــــــخـــــــصـــص Hــــــيـــــزانــــــيـــــــة ســـــــنــــــة 2015
اعــتـــمـــاد قــــدره سـبــعــون مــلــيــون ديــنـار (70.000.000 دج)
يـقـيّــد فــي مـيزانية تـسييـر  وزارة  العدل وفي األبواب

اHبينة في اجلدول "ب" اHلحق بهذا اHرسوم.
rــالـــيــــة  ووزيـــر الــعــدلHـــادّة ة 3 : : يـــكــلـــف وزيـــــر اHـــاداHا
حـافظ األختـامr كل فيـما يخــصّهr بـتنفيـذ هـــذا اHرســوم
الـــذي يــــنــــشـــــر في اجلـــريــــدة الـــرّســــمـــيّـــــة لـــلــــجـــمــــهـــوريّــــة

اجلزائريّـة الدّ�قراطيّـة الشّعبيّـة.
حـرّر بـاجلـزائـر في 18 ربـيع األول عـام 1437 اHـوافق

30 ديسمبر سنة 2015.

عبد اHالك ساللعبد اHالك سالل
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اHلحق "أ"اHلحق "أ"

العناويـــــنالعناويـــــنرقم األبوابرقم األبواب
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إدارة السجونإدارة السجون

العنوان الثالثالعنوان الثالث

وسائل اHصالحوسائل اHصالح

القسم الرابعالقسم الرابع

األدوات وتسيير اHصالحاألدوات وتسيير اHصالح
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القسم الرابعالقسم الرابع
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- و�قـتضى الـقانون رقم 14-10 اHؤرخ في 8 ربيع
األول عــــــــام 1436 اHــــــــوافق 30 ديــــــــســــــــمــــــــبــــــــر ســــــــنــــــــة 2014

r2015 الية لسنةHتضمن قانون اHوا
- و�ــــقـــــتـــــضى اHـــــرســــــوم الـــــرئــــــاسي رقم 15 - 125
اHــــؤرخ فـي 25 رجب عــام 1436 اHــوافق  14 مـــايـــو ســـنـــة

rعدلHا rأعضاء احلكومة Yتضمن تعيH2015 وا

- و�ــقـــتـــضـى اHــرســــوم الـــتــنــفــيــذي  رقــم 15 - 27
اHـــــؤرخ فـي 11  ربــــــيع الـــــثــــــاني عـــــام 1436 اHــــــوافـق أول
فــــبــــرايـــر ســــنـــة  2015 واHــــتـــضــــمن تــــوزيـع االعــــتـــمــــادات
اخملصـصة لـوزير اHـاليـة من مـيزانـية الـتسـييـــر �وجــب

r2015 اليــة لسنةHقانــون ا
rوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

مـرســوم تــنـفــيـذي رقممـرســوم تــنـفــيـذي رقم  15-345 مـؤرخ في  مـؤرخ في 18 ربـيع األول ربـيع األول
عـام عـام 1437 اHـوافـق  اHـوافـق 30 ديـسـمبـر سـنة  ديـسـمبـر سـنة r2015 يـتـضمـنr يـتـضمـن
نـقــل اعـتـمـاد في ميزانية  تسيير وزارة اHاليـة.نـقــل اعـتـمـاد في ميزانية  تسيير وزارة اHاليـة.

ــــــــــــــــــــ

rإنّ الوزير األول

rاليةHبناء على تقرير  وزير ا  -

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

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

rتمّمHعدّل واHا rاليةHا Yبقوان

اHلحق "ب"اHلحق "ب"

العناويـــــنالعناويـــــنرقم األبوابرقم األبواب
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34 -  34

91 -  34
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الفرع الثانيالفرع الثاني

اHديرية العامة  إلدارة السجون وإعادة االدماجاHديرية العامة  إلدارة السجون وإعادة االدماج

الفرع اجلزئي الثانيالفرع اجلزئي الثاني
مؤسسات السجونمؤسسات السجون

العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اHصالحوسائل اHصالح

القسم الرابعالقسم الرابع
األدوات وتسيير اHصالحاألدوات وتسيير اHصالح

مؤسسات السجون - األدوات واألثـاث.......................................

مؤسسات السجون - التكـاليف اHلحقة.....................................

مؤسسات السجون - حظيرة السيـارات....................................
مجموع القسم الرابع
مجموع العنوان الثالث
مجموع الفرع اجلزئي الثاني
مجموع الفرع الثاني
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وزارة اHــــالـــيــــةr الــــفــــــــرع األول : اإلدارة اHــــركـــزيــــة وفـي
البابY اHبينY فـي اجلدول اHلحق بهذا اHرسوم.

اHـــاداHـــادّة ة 3 : : يـــكـــلـــف وزيـــــر اHــالـــيـــــة بــتـــنـــفــيـــذ هـــــذا
اHــــــرســــــــوم الــــــذي يــــــنـــــــشـــــــر فـي اجلــــــريــــــدة الــــــرّســــــمــــــيّــــــة

للجمهوريّـة اجلزائريّـة الدّ�قراطيّـة الشّعبيّـة .

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

عبد اHالك ساللعبد اHالك سالل

يرسم  ما يأتي : يرسم  ما يأتي : 
اHــاداHــادّة األولى :  ة األولى :  يلــغــى مـن مـيـــزانـيـــــة ســنـة 2015
اعتمـــاد قــدره ثمانية وعشرون مليونا وخمسمائة ألف
ديــــنـــار (28.500.000 دج)  مــــــقــــــيّـــــــــد فـــي مــــيـــزانــــــيــــــة
تــــــســـــيــــــيـــــــــر  وزارة اHـــــالــــــيــــــــةr الــــــفـــــــــرع األول : اإلدارة

اHركزيــة وفـــي البـاب رقـم 37-03 "دراسات".
اHــــــاداHــــــادّة ة 2 :  :  يــــــخــــــصــــص Hـــــيـــــزانـــــيـــــــة ســــــنـــــــة 2015
اعتـمــاد قــدره ثمانية وعشرون مليونا وخمسمائة ألف
ديـنـار (28.500.000 دج)  يــقــيّـــد فــي مــيـزانـــيـــة تـســيـيــر

اجلدول اHلحقاجلدول اHلحق

العناويـــــنالعناويـــــنرقم األبوابرقم األبواب
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وسائل اHصالحوسائل اHصالح

القسم الرابعالقسم الرابع

األدوات وتسيير اHصالحاألدوات وتسيير اHصالح

اإلدارة اHركزية - تسديد النفقات..............................................

اإلدارة اHركزية - التكاليف اHلحقة...........................................

مجموع القسم الرابع

مجموع العنوان الثالث

مجموع الفرع اجلزئي األول

مجموع الفرع األول
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مـرســوم تــنـفــيـذي رقممـرســوم تــنـفــيـذي رقم  15-346 مـؤرخ في  مـؤرخ في 18 ربـيع األول ربـيع األول
عام عام 1437 اHوافـــق  اHوافـــق 30 ديسـمبـر سنة  ديسـمبـر سنة r2015 يـتضمنr يـتضمن
نـقل اعـــتـمــاد في مـيــزانـيــة تـســيـيــر وزارة األشـغـالنـقل اعـــتـمــاد في مـيــزانـيــة تـســيـيــر وزارة األشـغـال

العمومية.العمومية.
ــــــــــــــــــــ

rإنّ الوزير األول

rاليةHبناء على تقرير  وزير ا  -

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

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

rتمّمHعدّل واHا rاليةHا Yبقوان

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

r2015 الية التكميلي لسنةHا

- و�ــــقـــــتـــــضى اHـــــرســــــوم الـــــرئــــــاسي رقم 15 - 125
اHــــؤرخ فـي 25 رجب عــام 1436 اHــوافق  14 مـــايـــو ســـنـــة

rعدلHا rأعضاء احلكومة Yتضمن تعيH2015 وا

- و�ــقـتـــضـى اHـرســــوم الـتــنـفــيـذي  رقــم 15 - 223
اHؤرخ فـي 2 ذي القـعدة عام 1436 اHـوافـق 17 غـشت سنة
 2015 واHـتــضــمن تــوزيـع االعــتـمـــادات اخملــصـصــة لــوزيـر

األشــغــال الـــعــمــومــيــة من مــيــزانـــيــة الــتــســيــيــــر �ــوجــب
r2015 اليــة التكميلي لسنةHقانــون ا

rوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم  ما يأتي : يرسم  ما يأتي : 

اHـــــاداHـــــادّة األولى :ة األولى :  يـــلــــغـــــى مـن مــــيـــــزانـــيـــــــة ســــنــــــة
2015  اعـــــتـــــمــــــــاد قــــــــدره تـــــســــــعـــــــــة ماليـــــــــY ديـــــنـــــــــار

(9.000.000 دج) مـــــقـــيّــــــد في مـــيـــزانـــيـــة تـــســـيـــيــر  وزارة
األشـــغـــال الـــعـــمـــومـــيـــة وفي الـــبـــاب رقم 34-14 "اHـــصـــالح
الالمــركــزيــة الـتــابــعــة لألشــغــال الــعــمــومــيــة - الــتــكـالــيف

اHلحقة".

2 :  : يــخـصــص Hـيـزانيـة ســنـة 2015  اعـتـمــاد اHـاداHـادّة ة 
قـــدره تسـعـــــة ماليـــــY ديـنــــار (9.000.000 دج)  يـقـيّـــد
في مــيــزانـــيــة تــســـيــيــر وزارة األشـــغــال الــعــمـــومــيــة وفي
الـباب رقم 34-11 "اHصـالح الالمـركزيـة التـابـعة لألشـغال

العمومية - تسديد النفقات".

اHــاداHــادّة ة 3 : : يـكـلـــف وزيـــر اHـالـيــــة  ووزيــر األشـغـال
الـعـمـومـيـــةr كل فــيــمـا يـخـــصّهr بـتـنـفـيـذ هــــذا اHـرســـوم
الـــذي يــــنــــشـــــر في اجلـــريــــدة الـــرّســــمـــيّـــــة لـــلــــجـــمــــهـــوريّــــة

اجلزائريّـة الدّ�قراطيّـة الشّعبيّـة.

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

عبد اHالك ساللعبد اHالك سالل

ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرســوم تــنـفــيـذي رقممـرســوم تــنـفــيـذي رقم  15-347 مـؤرخ في  مـؤرخ في 18 ربـيع األول ربـيع األول
عام عام 1437 اHوافـــق  اHوافـــق 30 ديسـمبـر سنة  ديسـمبـر سنة r2015 يـتضمنr يـتضمن
نـقل اعـــتـمــاد في مـيــزانـيــة تـســيـيــر وزارة األشـغـالنـقل اعـــتـمــاد في مـيــزانـيــة تـســيـيــر وزارة األشـغـال

العمومية.العمومية.
ــــــــــــــــــــ

rإنّ الوزير األول

rاليةHبناء على تقرير  وزير ا  -

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

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

rتمّمHعدّل واHا rاليةHا Yبقوان

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

r2015 الية التكميلي لسنةHا

- و�ــــقـــــتـــــضى اHـــــرســــــوم الـــــرئــــــاسي رقم 15 - 125
اHــــؤرخ فـي 25 رجب عــام 1436 اHــوافق  14 مـــايـــو ســـنـــة

rعدلHا rأعضاء احلكومة Yتضمن تعيH2015 وا

- و�ــقـتـــضـى اHـرســــوم الـتــنـفــيـذي  رقــم 15 - 223
اHؤرخ فـي 2 ذي القـعدة عام 1436 اHـوافـق 17 غـشت سنة
 2015 واHـتــضــمن تــوزيـع االعــتـمـــادات اخملــصـصــة لــوزيـر

األشــغــال الـــعــمــومــيــة من مــيــزانـــيــة الــتــســيــيــــر �ــوجــب
r2015 اليــة التكميلي لسنةHقانــون ا

rوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم  ما يأتي : يرسم  ما يأتي : 

اHـــــاداHـــــادّة األولى :ة األولى :  يـــلــــغـــــى مـن مــــيـــــزانـــيـــــــة ســــنــــــة
2015  اعتـمــــاد قـــدره ثـمـانـية ماليـY وخـمسـمـائـة ألــف



19 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 71 18 ربيع األو ربيع األوّل عام ل عام  1437 هـ هـ
30 ديسمبر سنة  ديسمبر سنة 2015 م

- و�ــقـــتـــضـى اHــرســــوم الـــتــنــفــيــذي  رقــم 15 - 46
اHـــــؤرخ فـي 11 ربـــــيــع الــــــثـــــانـي عـــــام 1436 اHــــــوافـق أول
فـــبــــرايــــر ســـنـــة  2015 واHـــتـــضـــمـن تـــوزيـع االعـــتـــمــــادات
اخملصـصة لـوزيـر الصـحة والـسكـان وإصالح اHـستـشفـيات
من مـيـزانـيـة الـتــسـيـيـــر �ـوجــب قـانـــون اHـالـيـــة لـسـنـة

r2015

rوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم  ما يأتي : يرسم  ما يأتي : 

اHــــــــــــــــــاداHــــــــــــــــــادّة األولـى :  ة األولـى :  يـــــــــــــــــحــــــــــــــــــــدث فـــــــي جـــــــــــــــــــــدول
مـــيـــزانـــيــــــــــة تـــســـيـــيــــــــر وزارة الــــصـــحــــــة والـــســـكــــــان
وإصـــــالح اHستـشفيــــاتr بـــاب رقمـــه 44-02  وعنوانه
"مساهمة Hعهـد باستور اجلزائر بعنوان تسليم اللقاحات
واألمــصـــال والــكـــواشف لـــفــائـــدة اHــؤســـســات الـــعــمـــومــيــة

للصحة".

اHــاداHــادّة ة 2 : : يـلــغـــــى مــــن مـيـــزانيـــــة ســنــــــة 2015
اعــــتــــمــــــــــاد قـــــــــدره أربـــعـــــــة مـاليــــيـــــــر وتــــســــعــــمــــائــــــة
مــــــلــــــيـــــــــون ديــــــنـــــــــار (4.900.000.000 دج) مــــــقـــــــيّـــــــــد فـــي
ميزانيـــة تسييــــر وزارة الصـحـــة والسكـــان وإصـــالح
اHــســـتــشـــفــيـــــات وفــي الـــبــــاب رقـــم 46-01 "مــســـاهــمــــة
الـــدولــــة في نــــفـــقـــات تــــســـيــــيـــر اHــــؤســـســـات الــــعـــمــــومـــيـــة
االسـتـشـفـائـيـة واHـؤسـسـات الـعـمـومـيـة لـلـصـحـة اجلـواريـة
واHــــؤســــســــات االســــتـــشــــفــــائــــيــــة اHــــتـــخــــصــــصــــة واHــــراكـــز

االستشفائية اجلامعية".

اHـــاداHـــادّة ة 3 :  :  يـــخــــصـــــص Hـــيــزانـــــيــــــة ســــنــــــة 2015
اعـــتـــمـــــــــاد قـــــــــدره أربــــعـــــــة ماليـــيــــــــر وتـــســـعـــمـــائـــــــة
مـــــلــــــيــــــــون ديـــــنـــــــــار (4.900.000.000 دج) يـــــقـــــــيّــــــــد فــــي
مـــيـــزانـــيـــة تـــســيـــيـــر  وزارة الـــصـــحـــة والـــســـكـــان وإصالح
اHـسـتـشــفـيـات وفي الــبـابـY اHــبـيـنـY فـي اجلـدول اHـلـحق

بهذا اHرسوم.

4 : : يــكــلـــف وزيــــر اHــالــيــــة  ووزيــر الــصــحـة اHــاداHــادّة ة 
rكل فـــيـــمـــا يـــخـــــصّه rـــســـتـــشـــفـــيـــاتHوالـــســـكـــان وإصـالح ا
بـــتــــنــــفــــيـــذ هـــــــذا اHــــرســــــوم الـــذي يــــنـــــشـــــر في اجلــــريـــدة
الـــرّســـمــــيّــــة لـــلـــجــــمـــهـــوريّــــة اجلــــزائـــريّــــة الـــدّ�ــــقـــراطـــيّــــة

الشّعبيّـة.

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

عبد اHالك ساللعبد اHالك سالل

ديـــنــــار (8.500.000 دج) مــــقـــيّـــــد في مـــيــزانـــيــة تـــســيـــيــر
وزارة األشـــــغـــــال الــــــعـــــمـــــومــــــيـــــة وفي الــــــبـــــاب رقم 14-34
"اHـــصــالح الـالمــركـــزيــة الــتـــابــعـــة لألشـــغــال الـــعــمـــومــيــة -

التكاليف اHلحقة".

2 :  : يــخـصــص Hـيـزانيـة ســنـة 2015  اعـتـمــاد اHـاداHـادّة ة 
قــــــدره ثـــــمــــانـــــيــــة مـاليــــY وخــــمـــــســــمـــــائـــــة ألـــف ديــــنــــــار
(8.500.000 دج) يــــقــــيّـــــــد في مــــيــــزانــــيــــة تــــســــيــــيـــر وزارة
األشــــغـــــال الــــعـــــمــــومــــيـــــة وفي الـــــبــــاب رقم 34-01 "اإلدارة

اHركزية - تسديد النفقات".

اHــاداHــادّة ة 3 : : يـكـلـــف وزيـــر اHـالـيــــة  ووزيــر األشـغـال
الـعـمـومـيـــةr كل فــيــمـا يـخـــصّهr بـتـنـفـيـذ هــــذا اHـرســـوم
الـــذي يــــنــــشـــــر في اجلـــريــــدة الـــرّســــمـــيّـــــة لـــلــــجـــمــــهـــوريّــــة

اجلزائريّـة الدّ�قراطيّـة الشّعبيّـة.

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

عبد اHالك ساللعبد اHالك سالل

ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرســوم تــنـفــيـذي رقممـرســوم تــنـفــيـذي رقم  15-348 مـؤرخ في  مـؤرخ في 18 ربـيع األول ربـيع األول
عـام عـام 1437 اHـوافـق  اHـوافـق 30 ديـسـمـبـر سـنة  ديـسـمـبـر سـنة 2015. يـتـضمن. يـتـضمن
إحـداث بــاب ونـقــل اعـــتـمــاد في مـيـزانــيـة تـسـيـيــرإحـداث بــاب ونـقــل اعـــتـمــاد في مـيـزانــيـة تـسـيـيــر

وزارة الصحة والسكـان وإصـالح اHستشفيـات.وزارة الصحة والسكـان وإصـالح اHستشفيـات.

ــــــــــــــــــــ

rإنّ الوزير األول

rاليةHبناء على تقرير  وزير ا  -

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

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

rتمّمHعدّل واHا rاليةHا Yبقوان

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

r2015 الية لسنةHتضمن قانون اHوا

- و�ــــقـــــتـــــضى اHـــــرســــــوم الـــــرئــــــاسي رقم 15 - 125
اHــــؤرخ فـي 25 رجب عــام 1436 اHــوافق  14 مـــايـــو ســـنـــة

rعدلHا rأعضاء احلكومة Yتضمن تعيH2015 وا
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قرارات7 مقرقرارات7 مقرّرات7 آراءرات7 آراء
- الـــســــيــــد Hــــنـــور جــــبــــايــــريـــةr �ــــثل وزيــــر الــــدفـــاع

rعضوا rالوطني
- الــــســــيـــــد عــــبــــد الـــــرحــــمــــان مــــوفـــــوقr �ــــثل وزيــــر

rعضوا rالداخلية واجلماعات احمللية
rعضوا rاليةHثل وزير ا� rالسيد بوبكر دحالل -

- الـسـيـد مـحـمـد صـالحr �ـثل وزيـر الـتـعـلـيم الـعـالي
rعضوا rوالبحث العلمي

- الــسـيــدة رزيـقــة قـنــدوزيr �ـثــلـة وزيــر الـصــنـاعـة
rعضوا rناجمHوا

- الــسـيــدتــان دلـيــلــة حـمــام وســعــيـدة أمــالــوr �ـثــلــتـا
rوزيـــر الــفالحــة والــتــنـــمــيــة الــريــفــيـــة والــصــيــد الــبــحــري

rعضوين
- الـسيـد محـمد بن سـلـيمـان منـصوريr �ـثل وزير

rعضوا rستشفياتHالصحة والسكان وإصالح ا
- السيد عبـد اللطيف مستيريr �ثل وزير اHوارد

rعضوا rائية والبيئةHا

وزارة التجارةوزارة التجارة
قــــــرار مـــــــؤرخ في قــــــرار مـــــــؤرخ في 17 ربــــــيـع األول عــــــام  ربــــــيـع األول عــــــام 1437 اHــــــوافق  اHــــــوافق 29
ديسـمبر سنة ديسـمبر سنة r2015 يحدد القـائمة االسمـية ألعضاءr يحدد القـائمة االسمـية ألعضاء

جلنة تقييم وتوحيد مناهج التحاليل والتجارب.جلنة تقييم وتوحيد مناهج التحاليل والتجارب.
ـــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب قــــرار مــــؤرخ في 17 ربــــيـع األول عـــام 1437
اHـوافق 29 ديــسـمـبــر سـنـة r2015 حتــدّد الـقــائـمـة االســمـيـة
rألعضاء جلنة تقييم وتوحيد مناهج التحاليل والتجارب
تطـبـيـقـا ألحـكـام اHادة 19 مـكرر 1 من اHـرسـوم الـتـنـفـيذي
رقم 90-39 اHؤرخ في 3 رجب عام 1410 اHوافق 30 يناير
سـنـة 1990 واHـتــعـلق بــرقـابــة اجلـودة وقــمع الـغـشr اHـعـدل

واHتممr كما يأتي :
rثـل وزير الـتـجارة� rالسـيـد رمـضان بـوصـنـاجي -

rرئيسا
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وحــقـــوقــهـم وواجــبـــاتـــهم والـــعــنـــاصـــر اHــشـــكـــلــة لـــرواتـــبــهم
والــقــواعـد اHــتـعــلــقـة بــتـســيـيــرهم وكــذا الـنــظــام الـتــأديـبي

rادة 8 منهHال سيما ا rطبق عليهمHا
- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسي رقم 15-125 اHـؤرخ
في 25  رجب عــــــام 1436 اHــــــوافق 14 مــــــايــــــو ســــــنـــــة 2015 

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

rاليةHالذي يحدد صالحيات وزير ا
- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 03-87 اHـؤرخ
في 30 ذي احلـــجـــة عــام 1423 اHــوافق 3 مـــارس ســـنــة 2003
rYهنيHالذي يحدد صالحيات وزير التكوين والتعليم ا

- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 14-98 اHـؤرخ
في 2 جـمادى األولى عام 1435 اHوافق 4 مـارس سنة 2014
الـذي يـحـدد قـواعـد تـنــظـيم مـديـريـات الـتــكـوين والـتـعـلـيم

rفي الوالية وسيرها YهنيHا
- و�ــقـتــضى الـقــرار الـوزاري اHــشـتــرك اHـؤرخ في
17 ذي الـقــعـدة عـام 1434 اHـوافق 23 ســبــتـمــبـر ســنـة 2013

الذي يحـدد تعداد مـناصب الشـغل وتصـنيفـها ومدة الـعقد
اخلاص باألعوان العاملY في نشاطات احلفظ أو الصيانة
YهنيHأو اخلدمات بعنوان مديريات التكوين والتعليم ا

rتممHعدّل واHا rللواليات
يقريقرّرون ما يأتي :رون ما يأتي :

اHاHــــادة األولى :ادة األولى : تــعــدل أحـــكــام اHــادة األولى من الــقــرار
الــــوزاري اHـــشــــتــــرك اHـــؤرخ في 17 ذي الـــقــــعـــدة عـــام 1434
اHوافق 23 سبتمبر سنة 2013 واHذكور أعالهr كما يأتي :
" اHـادة األولى : تـطبـيـقا ألحـكـام اHادة 8 من اHـرسوم
الــرئـــاسي رقم 07-308 اHــؤرخ في 17 رمـــضـــان عــام 1428
اHوافق 29 سبـتمبر سنة 2007 واHذكـور أعالهr يحدد هذا
الـقـرار تـعـداد مـناصـب الشـغل اHـطـابـقـة لـنـشـاطـات احلفظ
أو الصيانة أو اخلدمـات وتصنيفهـا وكذا مدة العقد اخلاص
بـاألعـوان الـعـامـلـY بـعـنـوان مـديــريـات الـتـكـوين والـتـعـلـيم

اHهنيY للوالياتr طبقا للجدول اHلحق بهذا القرار".
اHــــادة اHــــادة 2 : : يــــتم تــــوزيـع تــــعــــدادات مــــنــــاصـب الــــشــــغل
اخلـــاصــة بــاألعـــوان اHــتـــعــاقــديـن عــلى مـــســتــوى مـــديــريــات
الــتــكــوين والــتــعــلــيم اHــهــنــيـY لــلــواليــاتr وفــقــا لــلــجـدول

اHلحق بأصل هذا القرار.
اHـادة اHـادة 3 :  : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرســمـيـة

للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.
حـرر بـاجلــزائــر في 11 ذي الـقـعـدة عـام 1436 اHـوافق

26 غشت سنة 2015.

- الــســيـدة نــايـلــة بن أعـرابr �ــثــلـة وزيــر الـتــهـيــئـة
rعضوا rالعمرانية والسياحة والصناعة التقليدية

- الــسـيــد مــحـمــد بــلـعــمـريr �ــثل مــحـافــظــة الـطــاقـة
rعضوا rالذرية

- الـسـيــدة غـنـيـة صـنــهـاجيr �ـثـلــة اHـركـز اجلـزائـري
rعضوا rراقبة النوعية والرزمH

- الـــســـيـــدة �ـــيـــنـــة حـــامـــةr �ـــثـــلـــة اHـــعـــهـــد الـــوطـــني
rعضوا rللتقييس

- السـيد سلـيمان الـعربـانيr �ثل الديـوان الوطني
للقياسة القانونيةr عضوا

وزارة الفالحة والتنمية الريفيةوزارة الفالحة والتنمية الريفية
والصيد البحريوالصيد البحري

قـــــرار وزاري مــــشــــتــــرك مــــؤرقـــــرار وزاري مــــشــــتــــرك مــــؤرّخ في خ في 25 صــــفــــر عـــــام  صــــفــــر عـــــام 1436
اHــــوافـق اHــــوافـق 18 ديــــســــمـــبــــر ســــنـــة  ديــــســــمـــبــــر ســــنـــة r2014 يــــعــــدr يــــعــــدّل ويـــتــــمل ويـــتــــمّم
الــقـرار الــوزاري اHــشــتــرك اHـؤرخ في الــقـرار الــوزاري اHــشــتــرك اHـؤرخ في 7 شـوال عـام شـوال عـام
1426 اHــــوافق  اHــــوافق 9 نـــوفــــمـــبــــر ســـنـــة  نـــوفــــمـــبــــر ســـنـــة 2005 الــــذي يــــحـــدد الــــذي يــــحـــدد
قـائمـة إيـرادات ونفـقات حـساب الـتـخصـيص اخلاصقـائمـة إيـرادات ونفـقات حـساب الـتـخصـيص اخلاص
رقم رقم 080 -  - 302  الـذي    الـذي  عـنـوانه " الـصـنـدوق الـوطـنيعـنـوانه " الـصـنـدوق الـوطـني
لـــتــــنـــمــــيـــة الــــصـــيــــد الـــبـــحــــري وتـــربــــيـــة اHــــائـــيـــات"لـــتــــنـــمــــيـــة الــــصـــيــــد الـــبـــحــــري وتـــربــــيـــة اHــــائـــيـــات"

(استدراك).(استدراك).
ـــــــــــــــــــــــــ

اجلـــريــدة الــرســمـــيــة - الــعــدد 14 الــصـــادر بــتــاريخ 4
جمادى الثانية عام 1436 اHوافق 25 مارس سنة 2015.

الصفحة 31 - العمود 2 - السطر 28 :
- بدال من : - بدال من : " -- التغطية اإلجمالية لتكاليف ...... ".
- يــــــقـــــرأ : - يــــــقـــــرأ : (بـــدون مـــطــة) " الـــتـــغــطـــيـــة اإلجــمـــالـــيــة

لتكاليف ....... (الباقي بدون تغيير) ".

وزارة التكوين والتعليم اJهني%وزارة التكوين والتعليم اJهني%
قـرار وزاري مـشـتـرك مـؤرخ في قـرار وزاري مـشـتـرك مـؤرخ في 11 ذي الـقـعـدة عـام  ذي الـقـعـدة عـام 1436
26 غـشت سنة  غـشت سنة r2015 يعـدل القـرار الوزاريr يعـدل القـرار الوزاري اHوافق اHوافق 
اHشـترك اHؤرخ في اHشـترك اHؤرخ في 17 ذي القـعدة عام  ذي القـعدة عام 1434 اHوافق اHوافق
23 سـبــتـمـبـر سـنـة  سـبــتـمـبـر سـنـة 2013 الـذي يـحــدد تـعـداد مـنـاصب الـذي يـحــدد تـعـداد 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
اخلـــدمــات بــعـــنــوان مـــديــريــات الـــتــكــويـن والــتــعـــلــيماخلـــدمــات بــعـــنــوان مـــديــريــات الـــتــكــويـن والــتــعـــلــيم

اHهنيY للواليات.اHهنيY للواليات.
ـــــــــــــــــــــــــ

rإن الوزير األول
rاليةHووزير ا

rYهنيHووزير التكوين والتعليم ا
- �ـقــتــضى اHــرســوم الــرئــاسي رقم 07-308 اHـؤرخ
في17 رمـضـان عام 1428 اHـوافق 29 سـبــتـمـبـر سـنـة 2007
الــــذي يــــحــــدد كـــيــــفــــيــــات تــــوظــــيف األعــــوان اHــــتـــعــــاقــــدين

YهنيHوزير التكوين والتعليم اYهنيHوزير التكوين والتعليم ا
محمد مباركيمحمد مباركي

وزير اHاليةوزير اHالية
عبد الرحمان بن خلفةعبد الرحمان بن خلفة

عن الوزير األولعن الوزير األول
وبتفويض منه وبتفويض منه 

اHدير العام للوظيفة العمومية واإلصالح اإلدارياHدير العام للوظيفة العمومية واإلصالح اإلداري
بلقاسم بوشمالبلقاسم بوشمال



18 ربيع األو ربيع األوّل عام ل عام  1437 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 2271
30 ديسمبر سنة  ديسمبر سنة 2015 م

الرقمالرقم
االستداللياالستداللي

200

240

288

200

200

219

240

240

288

315

التصنيفالتصنيف

التعدادالتعداد
( 2+1 ) مناصب الشغلمناصب الشغل

1

3

5

1

1

2

3

3

5

6

الصنفالصنف

التعداد حسب طبيعة عقد العملالتعداد حسب طبيعة عقد العمل

التوقيتالتوقيت
اجلزئياجلزئي

التوقيتالتوقيت
الكاملالكامل

التوقيتالتوقيت
اجلزئياجلزئي

التوقيتالتوقيت
الكاملالكامل

عقد محدد اHدةعقد محدد اHدة
(2)

عقد غير محدد اHدةعقد غير محدد اHدة
(1)

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

119

-
-
15

159

22

17

6

13

1

352

- عامل مهني من اHستوى األول
- عون خدمة من اHستوى الثاني
- عون خدمة من اHستوى الثالث
- عون خدمة من اHستوى األول

- حارس
- سائق سيارة من اHستوى األول

- سائق سيارة من اHستوى الثاني
- عامل مهني من اHستوى الثاني
- عامل مهني من اHستوى الثالث

- عون وقاية من اHستوى األول
الـمـجـمـوع الـمـجـمـوع 

اجلدول اHلحقاجلدول اHلحق
YهنيHمديريات التكوين والتعليم اYهنيHمديريات التكوين والتعليم ا

احلصيلة اإلجمالية الوالئية Hناصب الشغل اخلاصة باألعوان اHتعاقديناحلصيلة اإلجمالية الوالئية Hناصب الشغل اخلاصة باألعوان اHتعاقدين

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

119

-
-
15

159

22

17

6

13

1

352

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

واHتضمن تعيY أعضاء احلكومةr اHعدّل.
- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 95-54 اHـؤرخ
في 15 رمــضــان عـام 1415 اHــوافق 15 فــبــرايــر ســنـة 1995

rاليةHالذي يحدد صالحيات وزير ا
- و�ـــقـــتـــضــى اHـــرســـــوم الـــتـــنــفـــيـــــذي رقــم 87-03
مــارس اHــــــؤرخ فـــي 30 ذي احلـــجـــــة عـــام 1423 اHــــوافق 3 
سنة 2003 الذي يحدد صالحـيات وزير التكـوين والتعليم

rYهنيHا
- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 10-99 اHـؤرخ
في 2 ربيع الـثاني عام 1431 اHوافق 18 مـارس سنة 2010
الذي يحـدد القـانون األسـاسي النمـوذجي Hعـاهد الـتكوين

rYهنيHوالتعليم ا
- و�ــقـتــضى الـقــرار الـوزاري اHــشـتــرك اHـؤرخ في
17 ذي الـقــعـدة عـام 1434 اHـوافق 23 ســبــتـمــبـر ســنـة 2013

الذي يحـدد تعداد مـناصب الشـغل وتصـنيفـها ومدة الـعقد

قـرار وزاري مـشـتـرك مـؤرخ في قـرار وزاري مـشـتـرك مـؤرخ في 11 ذي الـقـعـدة عـام  ذي الـقـعـدة عـام 1436
26 غـشت سنة  غـشت سنة r2015 يعـدل القـرار الوزاريr يعـدل القـرار الوزاري اHوافق اHوافق 
اHشـترك اHؤرخ في اHشـترك اHؤرخ في 17 ذي القـعدة عام  ذي القـعدة عام 1434  اHوافقاHوافق
23 سـبــتـمـبـر سـنـة  سـبــتـمـبـر سـنـة 2013 الـذي يـحــدد تـعـداد مـنـاصب الـذي يـحــدد تـعـداد 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
اخلــــدمـــات بــــعـــنــــوان مــــعـــاهــــد الـــتــــكـــويـن والـــتــــعــــلـــيماخلــــدمـــات بــــعـــنــــوان مــــعـــاهــــد الـــتــــكـــويـن والـــتــــعــــلـــيم

.YهنيHا.YهنيHا
ـــــــــــــــــــــــــ

rإنّ الوزير األول
rاليةHووزير ا

rYهنيHووزير التكوين والتعليم ا
- �ـقــتــضى اHــرســوم الــرئــاسي رقم 07-308 اHـؤرخ
في17 رمـضـان عام 1428 اHـوافق 29 سـبــتـمـبـر سـنـة 2007
الــــذي يــــحــــدد كـــيــــفــــيــــات تــــوظــــيف األعــــوان اHــــتـــعــــاقــــدين
وحــقـــوقــهـم وواجــبـــاتـــهم والـــعــنـــاصـــر اHــشـــكـــلــة لـــرواتـــبــهم
والــقــواعـد اHــتـعــلــقـة بــتـســيـيــرهم وكــذا الـنــظــام الـتــأديـبي

rادة 8 منهHال سيما ا rطبق عليهمHا
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اHادة اHادة 2 : يـتم توزيع تـعدادات منـاصب الشـغل اخلاصة
باألعوان اHتعاقـدين على مستوى معاهد التكوين والتعليم

اHهنيrY وفقا للجداول اHلحقة بأصل هذا القرار.

اHـادة اHـادة 3 :  : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرســمـيـة
للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.

حـرر بـاجلــزائــر في 11 ذي الـقـعـدة عـام 1436 اHـوافق
26 غشت سنة 2015.

اخلاص باألعوان العاملY في نشاطات احلفظ أو الصيانة
rYهـنـيHأو اخلدمـات بـعنـوان مـعـاهد الـتـكـوين والتـعـلـيم ا

rتممHعدل واHا

يقريقرّرون ما يأتي :رون ما يأتي :

اHاHــــادة األولى :ادة األولى : تــعــدل أحـــكــام اHــادة األولى من الــقــرار
الــــوزاري اHـــشــــتــــرك اHـــؤرخ في 17 ذي الـــقــــعـــدة عـــام 1434
اHوافق 23 سبتمبر سنة 2013 واHذكور أعالهr كما يأتي :

" اHـادة األولى : تـطبـيـقا ألحـكـام اHادة 8 من اHـرسوم
الــرئـــاسي رقم 07-308 اHــؤرخ في 17 رمـــضـــان عــام 1428
اHوافق 29 سبـتمبر سنة 2007 واHذكـور أعالهr يحدد هذا
الـقـرار تـعـداد مـناصـب الشـغل اHـطـابـقـة لـنـشـاطـات احلفظ
أو الــصــيـــانــة أو اخلــدمــات وتــصـــنــيــفــهــا وكـــذا مــدة الــعــقــد
اخلـــاص بــاألعـــوان الـــعـــامـــلــY بـــعـــنـــوان مــعـــاهـــد الـــتــكـــوين

والتعليم اHهنيrY طبقا للجدول اHلحق بهذا القرار".
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- عامل مهني من اHستوى األول

- عون خدمة من اHستوى األول

- حارس

- سائق سيارة من اHستوى األول

- سائق سيارة من اHستوى الثاني

- عامل مهني من اHستوى الثاني

- عامل مهني من اHستوى الثالث

- عامل مهني من اHستوى الرابع

الـمـجـمـوعالـمـجـمـوع

اجلدول اHلحقاجلدول اHلحق
YهنيHمعاهد التكوين والتعليم ا YهنيHمعاهد التكوين والتعليم ا 

احلصيلة اإلجمالية Hناصب الشغل اخلاصة باألعوان اHتعاقديناحلصيلة اإلجمالية Hناصب الشغل اخلاصة باألعوان اHتعاقدين

YهنيHوزير التكوين والتعليم اYهنيHوزير التكوين والتعليم ا
محمد مباركيمحمد مباركي

وزير اHاليةوزير اHالية
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قـرار وزاري مـشـتـرك مـؤرخ في قـرار وزاري مـشـتـرك مـؤرخ في 11 ذي الـقـعـدة عـام  ذي الـقـعـدة عـام 1436
26 غــــــشـت ســــــنــــــة  غــــــشـت ســــــنــــــة r2015 يـــــــعــــــدل الـــــــقــــــرارr يـــــــعــــــدل الـــــــقــــــرار اHـــــــوافـق اHـــــــوافـق 
الـــوزاري اHــشــتــرك اHــؤرخ في الـــوزاري اHــشــتــرك اHــؤرخ في 13 مــحــرم عــام  مــحــرم عــام 1435
اHــوافق اHــوافق 17 نــوفــمــبــر ســنــة  نــوفــمــبــر ســنــة 2013 الــذي يــحــدد تــعـداد الــذي يــحــدد تــعـداد
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 اخلـدمـات بـعــنـوان اHـعـاهـد الـوطـنــيـة اHـتـخـصـصـةأو اخلـدمـات بـعــنـوان اHـعـاهـد الـوطـنــيـة اHـتـخـصـصـة
فـي الـــتـــكــوين اHــهــني ومـــعــاهــد الــتــعــلــــيم الـــمــهــنيفـي الـــتـــكــوين اHــهــني ومـــعــاهــد الــتــعــلــــيم الـــمــهــني
Yالـــتـــابـــعــ Yـــهـــني والـــتـــمـــهـــHومــــراكـــز الـــتـــكـــوين اYالـــتـــابـــعــ Yـــهـــني والـــتـــمـــهـــHومــــراكـــز الـــتـــكـــوين ا

.YهنيHلوزارة التكوين والتعليم ا.YهنيHلوزارة التكوين والتعليم ا
ـــــــــــــــــــــــــ

rإن الوزير األول
rاليةHووزير ا

rYهنيHووزير التكوين والتعليم ا
- �ـقــتــضى اHــرســوم الــرئــاسي رقم 07-308 اHـؤرخ
في17 رمـضـان عام 1428 اHـوافق 29 سـبــتـمـبـر سـنـة 2007
الــــذي يــــحــــدد كـــيــــفــــيــــات تــــوظــــيف األعــــوان اHــــتـــعــــاقــــدين
وحــقـــوقــهـم وواجــبـــاتـــهم والـــعــنـــاصـــر اHــشـــكـــلــة لـــرواتـــبــهم
والــقــواعـد اHــتـعــلــقـة بــتـســيـيــرهم وكــذا الـنــظــام الـتــأديـبي

rادة 8 منهHال سيما ا rطبق عليهمHا
- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسي رقم 15-125 اHـؤرخ
في 25 رجب عــــــام 1436 اHــــــوافق 14 مـــــــايــــــو ســـــــنــــــة 2015 

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

rاليةHالذي يحدد صالحيات وزير ا
- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 03-87 اHـؤرخ
في 30 ذي احلـــجـــة عــام 1423 اHــوافق 3 مـــارس ســـنــة 2003
rYهنيHالذي يحدد صالحيات وزير التكوين والتعليم ا

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 08-293 اHؤرخ
في 20 رمـضـان عام 1429 اHـوافق 20 سـبـتمـبـر سـنة 2008
الـذي يحـدد الـقـانون األسـاسي الـنـموذجي Hـعـاهـد التـعـليم

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

rهنيHتخصصة في التكوين اHالوطنية ا
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 14-140 اHؤرخ
في 20 جـمــادى الـثـانــيـة عـام 1435 اHـوافق 20 أبــريل سـنـة
2014 الــذي يــحـــدد الــقــانــون األســاسي الـــنــمــوذجي Hــراكــز

rYهني والتمهHالتكوين ا

YهنيHوزير التكوين والتعليم اYهنيHوزير التكوين والتعليم ا
محمد مباركيمحمد مباركي

وزير اHاليةوزير اHالية
عبد الرحمان بن خلفةعبد الرحمان بن خلفة

عن الوزير األولعن الوزير األول
وبتفويض منهوبتفويض منه

اHدير العام للوظيفة العمومية واإلصالح اإلدارياHدير العام للوظيفة العمومية واإلصالح اإلداري
بلقاسم بوشمالبلقاسم بوشمال

- و�ــقـتــضى الـقــرار الـوزاري اHــشـتــرك اHـؤرخ في
13 مــحـرم عـام 1435 اHـوافق 17 نـوفـمـبـر سـنـة 2013 الـذي

يــحــدد تــعــداد مــنــاصب الـــشــغل وتــصــنــيــفــهــا ومــدة الــعــقــد
اخلــــــاص بــــاألعـــــوان الــــعـــــامــــلـــــY في نـــــشــــاطـــــات احلــــفظ أو
الــــصــــيــــانــــة أو اخلـــــدمــــات بــــعــــنــــوان اHــــعـــــاهــــد الــــوطــــنــــيــــة
اHتـخصـصة في الـتكــويـن اHهـني ومعـاهد الـتعـليم اHـهني
ومــراكــز الــتــكــويـن اHــهــني والــتــمــهــY الــتــابــعــY لــوزارة

rتممHعدل واHا rYهنيHالتكوين والتعليم ا

يقريقرّرون ما يأتي :رون ما يأتي :

اHـادة األولى : اHـادة األولى : تـعـدل أحــكـام اHــادة األولى من الـقـرار
الوزاري اHـشترك اHؤرخ في 13 مـحرم عام 1435 اHوافق

17 نوفمبر سنة 2013 واHذكور أعالهr كما يأتي :

" اHـادة األولى : تـطبـيـقا ألحـكـام اHادة 8 من اHـرسوم
الـــرئـــاسي رقم 07-308 اHــــؤرخ في17 رمـــضـــان عـــام 1428
الــمـوافـق 29 سـبـتـمـبـر سـنة 2007 واHـذكـور أعالهr يـحـدد
هـذا الــقـرار تــعــداد مـنــاصب الــشـغـل اHـطــابـقــة لــنـشــاطـات
احلـفظ أو الـصـيـانـة أو اخلـدمـات وتصـنـيـفــهـا مــدة الــعــقـد
الــخـــاص بــاألعــوان الـعــامـلــY بـعــنـوان اHــعـاهــد الـوطــنـيـة
اHتخصصة في الــتـكـويـن اHهني ومعاهـد التعليم اHهني
ومراكز الـتكوين اHـهني والتمـهY وفقـا للجداول اHـلحقة

بهذا القرار ".

اHـادة اHـادة 2 : يـتـم تـوزيع تـعـداد مـنـاصب الـشـغل اخلـاصـة
بــاألعـــوان اHــتــعـــاقــديـن عــلى مـــســتــوى اHـــعــاهـــد الــوطـــنــيــة
اHـتـخـصصـة في الـتـكـوين اHهـني ومـعـاهـد التـعـلـيم اHـهني
ومراكز التكوين اHـهني والتمهrY وفقا للجداول اHلحقة

بأصل هذا القرار.

اHـادة اHـادة 3 :  : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرســمـيـة
للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.

حـرر بـاجلــزائــر في 11 ذي الـقـعـدة عـام 1436 اHـوافق
26 غشت سنة 2015.
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- عامل مهني من اHستوى األول
- عون خدمة من اHستوى الثاني
- عون خدمة من اHستوى الثالث
- عون وقاية من اHستوى األول
- عون خدمة من اHستوى األول

- حارس
- سائق سيارة من اHستوى األول

- سائق سيارة من اHستوى الثاني
- عامل مهني من اHستوى الثاني
- عامل مهني من اHستوى الثالث
- عون وقاية من اHستوى الثاني
- عامل مهني من اHستوى الرابع
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التوقيتالتوقيت
الكاملالكامل

التوقيتالتوقيت
اجلزئياجلزئي

التوقيتالتوقيت
الكاملالكامل

عقد محدد اHدةعقد محدد اHدة
(2)

عقد غير محدد اHدةعقد غير محدد اHدة
(1)
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- عامل مهني من اHستوى األول

- عون خدمة من اHستوى الثاني

- عون خدمة من اHستوى الثالث

- عون خدمة من اHستوى األول

- حارس

- سائق سيارة من اHستوى األول

- سائق سيـارة من اHستوى الثالث رئيس
حظيرة

- سائق سيارة من اHستوى الثاني

- عامل مهني من اHستوى الثاني

- عامل مهني من اHستوى الثالث

- عون وقاية من اHستوى األول

- عون وقاية من اHستوى الثاني

- عامل مهني من اHستوى الرابع

اجملمـوعجملمـوع

اجلدول اHلحق اجلدول اHلحق 3
اHعاهد الوطنية اHتخصصة في التكوين اHهنياHعاهد الوطنية اHتخصصة في التكوين اHهني

احلصيلة اإلجمالية Hناصب الشغل اخلاصة باألعوان اHتعاقديناحلصيلة اإلجمالية Hناصب الشغل اخلاصة باألعوان اHتعاقدين
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18 ربيع األو ربيع األوّل عام ل عام  1437 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 2671
30 ديسمبر سنة  ديسمبر سنة 2015 م

اJطبعة الرسمياJطبعة الرسميّة7  ة7  حي البسات%7 بئر مراد رايس7 ص.ب حي البسات%7 بئر مراد رايس7 ص.ب 376 - اجلزائر - محطة - اجلزائر - محطة


