
العدد العدد 02
السالسّنة السابعة واألربعوننة السابعة واألربعون

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 السّنW السّابقة : حسب التّسعيرة.
.Wوتسلّم 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

األحد األحد 24  محر  محرّم عام م عام 1431 هـ هـ
اHوافق اHوافق 10 يناير سنة  يناير سنة 2010 م

اإلدارة والتّحرير
األمانة العاماألمانة العامّة للحكومةة للحكومة

WWW.JORADP.DZ

الطّبع واالشتراك
اHطبعة الراHطبعة الرّسميسمّية

حي البساتpW بئر مراد رايسp 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 للمشتركW خارج الوطن
بنك الفالحة والتّنمية الرّيفيّة 060.320.0600.12
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فهرسفهرس

مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة
مـرسوم تـنفـيذي رقم 09 - 433 مؤرّخ في 13 محـرّم عام 1431 اHوافق 30 ديـسمـبر سـنة p2009 يـعـدل توزيع نـفقـات مـيزانـيـة
الدولة للتجهيز لسنة p2009 حسب كـل  قطـاع..................................................................................................

مـرسـوم تــنـفـيـذي رقم 09 - 434 مـؤرّخ في 13 مـحـرّم عـام 1431 اHـوافق 30 ديـسـمـبـر سـنـة p2009 يـتـضـمـن نــقــل اعـتـمـــاد فـي
ميزانيـة تسييـر وزارة الـعــدل.....................................................................................................................

مـرسـوم تــنـفـيـذي رقم 09 - 435 مـؤرّخ في 13 مـحـرّم عـام 1431 اHـوافق 30 ديـسـمـبـر سـنـة p2009 يـتـضـمـن نــقــل اعـتـمـــاد فـي
ميزانيـة تسييـر وزارة اHالية......................................................................................................................

مـرسوم تـنـفـيذي رقم 10 - 05 مـؤرّخ في 21 مـحـرّم عـام 1431 اHـوافق 7 يـنـايـر سـنة p2010 تـضـمن إنـشـاء مـركـز تـقـني لـلكالب
لــألمــن الوطنــي........................................................................................................................................

مــرسـوم تــنـفــيـذي رقم 10 - 06 مـؤرّخ في 21 مـحــرّم عـام 1431 اHـوافق 7 يـنــايـر ســنـة p2010  يــتـمم قــائــمـة مــراكــز اسـتــجــمـام
اجملـاهـدين اHـلـحــقـة بـاHـرسـوم رقم 88-176 اHـؤرخ في 9 صـفـر عـام 1409 اHـوافق 20 ســبـتـمــبــر سـنــة 1988 الــذي يـحــول
مراكـز االستجمام لقدماء اجملاهدين إلـى مؤسسات عمومية ذات طابع إداري وينشىء مراكز أخـرى.......................

مـرسـوم تـنـفـيـذي رقم 10 - 07 مـؤرّخ في 21 مـحـرّم عـام 1431 اHـوافق 7 يـنـايـر سـنة p2010 يـتـضـمن الـقـانـون األساسي اخلـاص
باHوظفW اHنتمW لألسالك اخلاصة باإلدارة اHكلفة بالشباب والرياضة...............................................................

قرارات3مقرقرارات3مقرّرات3 آراءرات3 آراء

وزارة ا9اليةوزارة ا9الية
قـرار وزاري مـشـترك مـؤرخ في 17 شـوال عام 1430 اHـوافق 6 أكـتـوبـر سـنة p2009 يـحـدّد تـعداد مـنـاصـب الـشـغل وتـصـنـيـفـها
ومدة الـعقد اخلاص باألعوان العاملW بعنـوان اإلدارة اHركزية للمديرية العامة لـلمحاسبة بوزارة اHالية في نشاطات
احلفظ والصيانة واخلدمات............................................................................................................................

وزارة األشغال العموميةوزارة األشغال العمومية

قــرار وزاري مـــشـــتــرك مـــؤرخ في 18 رمــضـــان عــام 1430 اHـــوافق 8  ســـبــتـــمـــبــر ســـنــة p2009 يــحـــدد  تـــعــداد مـــنـــاصب الـــشــغل
وتصـنيفـها ومدة العـقد اخلاص بـاألعوان العامـلW في نشـاطات احلفظ أو الصـيانة أو اخلـدمات بعنـوان اإلدارة اHركزية
في وزارة األشغال العمومية.........................................................................................................................

Wنـاصب العلـيا لـلمـوظفHيـحدد  عـدد ا p2009 وافق 8  سـبتـمبـر سنةHقرار وزاري مـشترك مؤرخ في 18 رمضـان عام 1430 ا
اHـــنــتـــمــW لـألسالك اHـــشــتـــركــة فـي اHــؤســـســات واإلدارات الـــعـــمــومـــيــة بـــعـــنــوان اإلدارة اHـــركــزيـــة في وزارة األشـــغــال
العمومية...................................................................................................................................................

قــرار وزاري مـشـتـرك مـؤرخ في 18 رمـضـان عـام 1430 اHـوافق 8  سـبـتـمـبـر سـنـة p2009 يـحـدد  عـدد اHـنـاصب الـعـلـيـا لـلـعـمـال
اHهنيW وسائقي السيارات واحلجاب بعنوان اإلدارة اHركزية في وزارة األشغال العمومية...................................



3 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 02 24 محر محرّم  عام م  عام 1431 هـ هـ
10 يناير  سنة   يناير  سنة  2010 م م

مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة
مــرسـوم تـنــفـيـذي رقم مــرسـوم تـنــفـيـذي رقم 09 - - 433 مـؤر مـؤرّخ في خ في 13 مــحـر مــحـرّم عـامم عـام
1431 اHوافق اHوافق 30 ديسمبر سنة  ديسمبر سنة p2009 يعدل توزيعp يعدل توزيع

p2009 نــفــقــات مــيــزانــيــــة الــدولــة لــلــتــجــهــيــز لــســنــة نــفــقــات مــيــزانــيــــة الــدولــة لــلــتــجــهــيــز لــســنــة
حسب كـل  قطـاع.حسب كـل  قطـاع.

ــــــــــــــــــــــــــــــ

pإنّ الوزير األول

pاليةHبناء على تقرير وزير ا  -

-  وبـــنــاء عــلى الـــدســتــورp ال ســيـــمــا اHــادتــان 85 - 3
pو125 (الفقرة 2) منه

-  و�ــــقـــتــــضى الــــقــــانـــون رقم 84 - 17 اHــــؤرّخ في 8
شــوّال عــام 1404 اHــوافق 7 يـــولــيــو ســنــة 1984 واHــتــعــلّـق

 pتمّمHعدّل واHا pاليةHا Wبقوان

- و�قـتـضى األمر رقم 09 - 01 اHـؤرخ في 29 رجب
عام 1430 اHوافق 22  يولـيو سـنة 2009 واHتـضمن قـانون

p2009 الية  التكميلي لسنةHا

- و�ــــقـــتـــضى اHـــرســـوم الــــتـــنـــفـــيــــذي رقـم 98 - 227
اHــــؤرّخ في 19 ربـــيع األوّل عـــام 1419 اHــــوافق 13 يـــولـــيـــو
سـنـة 1998 واHــتـعــلّق بـنــفـقــات الـدولــة  لـلــتـجــهـيــزp اHـعـدّل

   pتممHوا

pوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم  ما يأتي :يرسم  ما يأتي :

اHــــاداHــــادّة األولى : ة األولى :  يـــلـــــغـــى مـن مــــيـــزانـــيــــة ســـنـــة 2009
اعتماد دفع قدره سبعة وخمسون مليارا وستة وسبعون
مــــلــــيــــون ديــــنـــار (57.076.000.000 دج) ورخــــصــــة بـــرنــــامج
قدرهـا مـائـتـان وتسـعـة وثالثـون مـلـيـارا ومـائـة وتـسـعون
مــــــلــــــيــــــون ديــــــنــــــــار (239.190.000.000 دج) مــــــقـــــــيــــــدان في
النفقات ذات الـطابع النهائي (اHنـصوص عليها في األمر
رقم 09 - 01 اHــــــؤرّخ في 29 رجب عــــــام 1430 اHــــــوافق 22
يــولـيــو ســنـة 2009 واHــتــضـمن قــانــون اHــالـيــة الــتـكــمــيـلي

لسنة 2009) طبقا للجدول  "أ" اHلحق بهذا اHرسوم.

اHــاداHــادّة ة 2 :   :  يـخــصـص Hـيـــزانـيــة سـنــة 2009  اعــتـمـاد
دفع قدره سبعة وخمـسون مليارا وستة وسبعون مليون
ديـــــنــــار (57.076.000.000 دج) ورخــــصـــــة بــــرنـــــامج قـــــدرهــــا
مـائتـان وتـسعـة وثالثـون مـليــارا ومـائة وتـسـعون مـلـيون
ديـنـــار (239.190.000.000 دج) يــقـيــدان في الــنــفــقـات ذات

الــطــابـع الــنــهــائــي (اHــنــصـوص عـلـيـهــا فـي األمــر رقـم
09 - 01 اHــؤرّخ في 29 رجب عـام 1430 اHـوافق 22 يـولـيو

ســنــة 2009 واHــتــضــمن قــانـون اHــالــيــة الــتـكــمــيــلي لــســنـة
2009) طبقا للجدول  "ب" اHلحق بهذا اHرسوم.

اHـاداHـادّة ة 3 : : ينشر هـذا اHرسوم في اجلريــدة الرّسميّة
للجمهوريّـة اجلزائريّـة الدّ�قراطيّـة الشّعبيّـة.

حــرّر بــاجلــزائــر في 13 مــحــرّم عــام 1431 اHــوافق 30
ديسمبر سنة 2009.

أحمد أويحيىأحمد أويحيى
ــــــــــــــــــــــــــــــ

اHلحـــقاHلحـــق

اجلدول "أ" مساهمات  نهائيةاجلدول "أ" مساهمات  نهائية

(بآالف الدنانير)(بآالف الدنانير)

اHبالغ اHلغاةاHبالغ اHلغاةالقطاعاتالقطاعات

الـــبــرنــامج الــتـــكــمــيــلي
لفائدة الواليات

اجملموعاجملموع

57.076.000

57.076.000

رخصة البرنامجرخصة البرنامجاعتماد الدفعاعتماد الدفع

239.190.000

239.190.000

اجلدول "ب" مساهمات  نهائيةاجلدول "ب" مساهمات  نهائية

(بآالف الدنانير)(بآالف الدنانير)

اHبالغ اخملصصةاHبالغ اخملصصةالقطاعاتالقطاعات

دعـم احلـــــــــصــــــــــول عــــــــــلى
السكن

اجملموعجملموع

57.076.000

57.076.000

رخصة البرنامجرخصة البرنامجاعتماد الدفعاعتماد الدفع

239.190.000

239.190.000
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مــرسـوم تـنــفـيـذي مــرسـوم تـنــفـيـذي رقم رقم 09 - - 434 مـؤر مـؤرّخ في خ في 13 مــحـر مــحـرّم عـامم عـام
يـــتـــضـــمـنيـــتـــضـــمـن  p p2009 ــــوافق 30 ديـــســــمـــبــــر ســـنـــة  ديـــســــمـــبــــر ســـنـــةHــــوافق اH1431  ا

نـــــقـــل اعــــتــــمــــــاد فــي مــــيــــزانــــيـــــة تــــســــيــــيـــــر وزارةنـــــقـــل اعــــتــــمــــــاد فــي مــــيــــزانــــيـــــة تــــســــيــــيـــــر وزارة
الـعــدل.الـعــدل.

ــــــــــــــــــــــــــــــ

pإنّ الوزير األول
pاليةHبناء على تقرير  وزير ا  -

-  وبـــنــاء عــلى الـــدّســتــورp ال ســيّـــمــا اHــادّتــان 85 - 3
pو125 ( الفقرة 2) منه

- و�ــــقـــــتــــضى الــــقــــانــــون رقم 84 - 17 اHــــؤرّخ في 8
شـــوّال عــام 1404 اHــوافق 7 يــولـــيــو ســـنــة 1984 واHـــتـــعــلّق

p تمّمHعدّل واHا pاليةHا Wبقوان
- و�ـــــقــــــتــــــضى األمــــــر رقم 09 - 01  اHـــــؤرخ في 29 
رجب عـام 1430 اHـوافق 22  يـولـيـو سـنة  2009 واHـتـضمن

p2009 الية التكميلي لسنةHقانون ا
- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 09 - 278
اHــؤرخ في 9 رمـــضـــان عــام 1430 اHــوافق 30 غـــشت ســـنــة
2009 واHـــــــتـــــــضـــــــمـن تـــــــوزيـع االعـــــــتـــــــمـــــــادات اخملـــــــصـــــــصــــــة

لـــوزيـــرالــعـــدلp حـــافظ األخـــتــام مـن مــيـــزانـــيــة الـــتـــســيـــيــر
p2009 الية التكميلي لسنةHوجب قانون ا�

pوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم  ما يأتي : يرسم  ما يأتي : 

اHـــاداHـــادّة األولى :ة األولى : يـــلــــغـى مـن مـــيـــزانـــيـــــة ســـــنــة 2009
اعـــــتــــــمـــــــاد قـــــــدره ســـــبــــعــــــة عـــــــشــــــر مــــــلـــــيــــــون ديـــــــنـــــار
(17.000.000 دج) مـــقـــيّــــد في مـــيـــزانـــيــة  تـــســـيـــيـــر وزارة
الــــــعـــــــدل وفـي الــــــبـــــــاب رقم 34 - 26 "إدارة الــــــســـــــجــــــون -

األسلحة".

2 : : يــخـــصص Hــيــزانــيــة ســـنــة 2009  اعـــتـــمـاد اHـاداHـادّة ة 
قــــدره ســــبـــعــــة عـــــشــــر مــــلـــيـــــون ديــــنـــار (17.000.000 دج)
يـــقــيّــد في مــيـزانـيـة تــسـيـيــر وزارة الـعـدل وفي األبـواب

اHبينة في اجلدول اHلحق بهذا اHرسوم.

pــالـــيـــــة ووزيــر الـــعــــدلHـــادّة ة 3 : يــكـــــلـف وزيــــر اHـــاداHا
حافظ األخـتامp كــلّ فيـما يخـصّهp بتنـفيـذ هــذا  اHرســوم
الــــذي يـــنــــشـــــر في اجلـــريــــدة الـــرّســـمـــيّـــــة لـــلـــجــــمـــهـــوريّــــة

اجلزائريّـة الدّ�قراطيّـة الشّعبيّـة .

حــرّر بـــاجلــزائــر في 13 مــحــرّم عــام 1431 اHــوافق 30
ديسمبر سنة 2009.

أحمد أويحيىأحمد أويحيى

اجلدول اHلحقاجلدول اHلحق

االعتمادات اخملصصة ( دج )االعتمادات اخملصصة ( دج )العناوينالعناوينرقم األبوابرقم األبواب

21-34

24-34

وزارة العدلوزارة العدل
الفرع الثانيالفرع الثاني

اHديرية العامة إلدارة السجون وإعادة اإلدماجاHديرية العامة إلدارة السجون وإعادة اإلدماج
الفرع اجلزئي األولالفرع اجلزئي األول
اHصالح اHركزيةاHصالح اHركزية
العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اHصالحوسائل اHصالح
القسم الرابعالقسم الرابع

األدوات وتسيير اHصالحاألدوات وتسيير اHصالح

إدارة السجون - تسديد النفقات..................................................
إدارة السجون - التكاليف اHلحقة...............................................

مجموع القسم الرابع

2.000.000

6.000.000

8.000.000
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اجلدول اHلحق (تابع)اجلدول اHلحق (تابع)

االعتمادات اخملصصة ( دج )االعتمادات اخملصصة ( دج )العناوينالعناوينرقم األبوابرقم األبواب

21-37

القسم السابعالقسم السابع
النفقات اخملتلفةالنفقات اخملتلفة

إدارة السجون - نفقات تنظيم اHؤتمرات واHلتقيات.......................
مجموع القسم السابع
مجموع العنوان الثالث
مجموع الفرع اجلزئي األول
مجموع الفرع الثاني
مجموع االعتمادات اخملصصةمجموع االعتمادات اخملصصة

9.000.000

9.000.000

17.000.000

17.000.000

17.000.000

17.000.000

مــرسـوم تـنــفـيـذي مــرسـوم تـنــفـيـذي رقم رقم 09 - - 435 مـؤر مـؤرّخ في خ في 13 مــحـر مــحـرّم عـامم عـام
يـــتـــضـــمـنيـــتـــضـــمـن  p p2009 ــــوافق 30 ديـــســــمـــبــــر ســـنـــة  ديـــســــمـــبــــر ســـنـــةHــــوافق اH1431  ا

نـقــل اعتمــاد فـي ميزانيـة تسييـر وزارة اHالية.نـقــل اعتمــاد فـي ميزانيـة تسييـر وزارة اHالية.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

pإنّ الوزير األول
pاليةHبناء على تقرير  وزير ا  -

-  وبـــنــاء عــلى الـــدّســتــورp ال ســيّـــمــا اHــادّتــان 85 - 3
pو125 ( الفقرة 2) منه

- و�ــــقـــــتــــضى الــــقــــانــــون رقم 84 - 17 اHــــؤرّخ في 8
شـــوّال عــام 1404 اHــوافق 7 يــولـــيــو ســـنــة 1984 واHـــتـــعــلّق

p تمّمHعدّل واHا pاليةHا Wبقوان
- و�ـــــقــــــتــــــضى األمــــــر رقم 09 - 01  اHـــــؤرخ في 29 
رجب عـام 1430 اHـوافق 22  يـولـيـو سـنة  2009 واHـتـضمن

p2009 الية التكميلي لسنةHقانون ا
- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 09 - 279
اHــؤرخ في 9 رمـــضـــان عــام 1430 اHــوافق 30 غـــشت ســـنــة
2009 واHــتـــضــمـن تــوزيع االعـــتــمـــادات اخملــصـــصــة لـــوزيــر

اHــالـيــةp مـن مــيـزانــيــة الــتــســيــيــر �ــوجب قــانــون اHــالــيـة
p2009 التكميلي لسنة

pوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم  ما يأتي : يرسم  ما يأتي : 

اHــــــاداHــــــادّة األولى :ة األولى : يـــــلـــــغـى مـن مـــــيــــزانـــــيـــــة ســـــنــــة 2009
اعــتــمـاد قــدره ثالثــمـائــة ألف ديــنـار (300.000 دج) مــقــيّــد
في مــيـزانــيـة  تــسـيــيــر وزارة اHــالـيــةp الـفــرع الـسـادس -
اHـــديــريـــة الــعـــامـــة لــلـــمــيـــزانــيـــة وفي الـــبــاب رقم 31 - 01

"اHديرية العامة للميزانية - األجور الرئيسية".

اHاداHادّة ة 2 : : يخصص Hـيزانية سنة 2009 اعـتماد قـدره
ثالثــمــائـة ألف ديــنـار (300.000 دج) يـــقــيّـــد في مــيـزانــيـة
تـسيـيـر وزارة اHـاليـةp الـفـرع السـادس - اHـديـرية الـعـامة
لـــلــمــيــزانــيـــة وفي الــبــاب رقم 33 - 01 "اHــديــريــة الــعــامــة

للميزانية - اHنح العائلية".

اHـاداHـادّة ة 3 : يكــلـف وزير اHـالية بـتنـفيذ هـذا اHرسـوم
الذي ينشر في اجلريـدة الرّسميّة للجمهوريّـة اجلزائريّـة

الدّ�قراطيّـة الشّعبيّـة .

حــرّر بـــاجلــزائــر في 13 مــحــرّم عــام 1431 اHــوافق 30
ديسمبر سنة 2009.

أحمد أويحيىأحمد أويحيى
ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

مــرســوم تــنــفـيــذي مــرســوم تــنــفـيــذي رقم رقم 10 - - 05 مـؤر مـؤرّخ في خ في  21 مــحــر مــحــرّم عـامم عـام
1431  اHـوافق اHـوافق 7  يــنـايــر ســنـة   يــنـايــر ســنـة p2010 يــتـp يــتـضــمن إنــشـاءضــمن إنــشـاء

مركز تقني للكالب لــألمــن الوطنــي.مركز تقني للكالب لــألمــن الوطنــي.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

pإن الوزير األول
-  بـنـاء عـلـى تـقـريـر  وزيـرالـدولـةp  وزيـر الـداخـلـيـة

pواجلماعات احمللية
- وبــنـــاء عــلى الـــدســتـــورp ال ســيـــمــا اHـــادتــان 85 - 3

pو125 ( الفقرة 2)  منه
- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 09 - 128
اHــؤرخ في 2  جــمــادى األولى عـام 1430 اHــوافق 27 أبــريل

 pتضمن جتديد مهام الوزير األولHسنة 2009 وا
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- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 09 - 129
اHــؤرخ في 2  جــمــادى األولى عـام 1430 اHــوافق 27 أبــريل

 pتضمن جتديد مهام أعضاء احلكومـةHسنة 2009 وا
- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 91 - 524
اHـــــؤرخ في 18 جـــــمـــــادى الــــثـــــانــــيـــــة عــــام 1412 اHـــــوافق 25
ديـسـمبـر سـنة 1991 واHـتضـمن الـقانـون األسـاسي اخلاص

pتممHعدل واHا pوظفي األمن الوطني�
- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 93 - 182
اHؤرخ في 7 صـفر عام 1414 اHوافق 27 يولـيو سـنة 1993
WستـخدمHالذي يـحدد األحكـام اخلاصة الـتي تطبق عـلى ا

pلألمن الوطني Wالتابع Wالشبيه
pوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اHــادة األولى : اHــادة األولى :  يـــنــشـــأ لــدى اHـــديــريـــة الــعـــامــة لألمن
الـــوطـــنـي مـــركـــز تـــقـــني لــــلـــكالب يـــدعى فـي صـــلب الـــنص

"اHركز".

يقام اHركز في والية عW تيموشنت.

2 :  : لـلمـركـز اختـصـاص وطنيp ويـنـظم ويسـير اHادة اHادة 
كمصلحة خارجية للمديرية العامة لألمن الوطني.

اHادة اHادة 3 :   :  يقوم اHركز �ـهام تكاثر الـكالب وتربيتها
Wوتـرويـضـها  وكـذا تـكـوين �ـرني الـكالب واالختـصـاصـي
اآلخرين ذوي الصلة بنشاط الكالب بغرض تلبية حاجات

مختلف مصالح األمن الوطني.

اHـادة اHـادة 4 :   :  يـسـيّـر اHـركـز مـدير يـعـW طـبـقـا لـلـتـنـظيم
اHعمول به.

5  :  : يــشــتــمل الــتــنــظـيـم اإلداري لــلــمـركــز عــلى اHـادة اHـادة 
أربعة (4) مكاتب تكلّف �ا يأتي :

pالتنسيق -
pصالحHالقيادة وا -

pدربة والعالجات البيطريةHاستخدام الكالب ا -
- التكوين.

اHـادة اHـادة 6 :  : يـنشـر هـذا اHـرسـوم في اجلريـدة الـرّسـمـيّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــرّر بـــاجلـــزائـــر في 21 مـــحـــرّم عـــام 1431 اHــوافق 7
يناير سنة 2010.

أحمد أويحيىأحمد أويحيى

مــرســوم تــنــفـيــذي مــرســوم تــنــفـيــذي رقم رقم 10 - - 06 مـؤر مـؤرّخ في خ في  21 مــحــر مــحــرّم عـامم عـام
1431  اHــوافق اHــوافق 7  يــنـــايـــر ســـنــة   يــنـــايـــر ســـنــة p p2010   يــتـــمم قـــائـــمــةيــتـــمم قـــائـــمــة

مـراكـز اسـتـجـمـام اجملـاهــدين اHـلـحـقـة بـاHـرسـوم رقممـراكـز اسـتـجـمـام اجملـاهــدين اHـلـحـقـة بـاHـرسـوم رقم
88-176 اHـــــؤرخ في  اHـــــؤرخ في 9  صـــــفــــــر عـــــام صـــــفــــــر عـــــام 1409 اHـــــوافق  اHـــــوافق 20

ســـــبـــــتـــــمـــــبــــــر ســـــنـــــة ســـــبـــــتـــــمـــــبــــــر ســـــنـــــة 1988 الــــــذي يـــــحــــــول مـــــراكــــــز الــــــذي يـــــحــــــول مـــــراكــــــز
االســــتـــجــــمــــام لـــقــــدمـــاء اجملــــاهــــدين إلــى مـــؤســــســـاتاالســــتـــجــــمــــام لـــقــــدمـــاء اجملــــاهــــدين إلــى مـــؤســــســـات

عمومية ذات طابع إداري وينشىء مراكز أخـرى.عمومية ذات طابع إداري وينشىء مراكز أخـرى.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

pإن الوزير األول

pبناء على تقرير وزير اجملاهدين -
- وبــــنـــاء عـــلى الــــدســـتـــورp الســـيــــمـــا اHـــادتـــان 85 -3

pو125 ( الفقرة 2) منه
- و�قـتضى الـقانون رقم 99 - 07 اHؤرخ في 19 ذي
احلـــجـــة عــام 1419 اHــوافق 5 أبـــريل ســـنــة 1999 واHـــتـــعــلق

pباجملاهد والشهيد
- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســـوم رقم 88 - 176 اHــــؤرخ في 9
صــفــر عــام 1409 اHــوافـق 20 ســبـــتــمــبــر ســنـــة 1988 الـــذي
يــحـــول  مـــراكـــز االســتـــجــمـــام لـــقــدمــــاء اجملـــاهــــدين إلــى
مؤسـســـات عـمومـيــة ذات طـابــع إداري  وينـشئ مـراكز

pادة 4 منهHالسيما ا pتممHعدل واHا pأخـرى
- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 09 - 128
اHــؤرخ في 2  جــمــادى األولى عـام 1430 اHــوافق 27 أبــريل

 pتضمن جتديد مهام الوزير األولHسنة 2009 وا
- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 09 - 129
اHــؤرخ في 2  جــمــادى األولى عـام 1430 اHــوافق 27 أبــريل

 pتضمن جتديد مهام أعضاء احلكومـةHسنة 2009 وا
pوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسـم  ما يأتي :يرسـم  ما يأتي :

اHــــادة األولى : اHــــادة األولى : تــــتــــمم قــــائـــــمــــة مــــراكــــز اســــتــــجــــمــــام
اجملــاهــدين اHـلــحــقـة بــاHــرسـوم رقم 88 - 176 اHـؤرخ في 9
صــفـر عـام 1409 اHـوافـق 20 سـبــتـمـبــر سـنــة p1988 اHـعـدل
واHـــتـــمم واHـــذكــــور أعالهp طـــبـــقــــا لـــلـــمـــلـــحـق اHـــرفق بـــهـــذا

اHرسوم.

اHـــــــادةاHـــــــادة  2  :  :  يـــــنـــــشــــــر هـــــذا اHـــــرســـــوم فـي اجلـــــريــــدة
الرّسميّة للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــرّر بـــاجلـــزائـــر في 21 مـــحـــرّم عـــام 1431 اHــوافق 7
يناير سنة 2010.

أحمد أويحيىأحمد أويحيى
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- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 04 - 10 اHــؤرخ في 27
جــمـــادى الــثــانـــيــة عــام 1425 اHــوافق 14 غــشت ســنــة 2004
واHـتـعـلق بالـتـربـيـة البـدنـيـة والـرياضـةp ال سـيـمـا اHادة61

 pمنه

- و�ـــــــقـــــــتــــــــضى األمــــــــر رقم 06 - 03 اHــــــــؤرخ في 19
جــمــادى الـثــانــيــة عـام 1427 اHـوافق 15 يــولــيــو ســنـة 2006
pتــضـمـن القانـون األساسي العـام للوظيـفة العـموميةHوا

pادتان 3 و11 منهHال سيما ا

- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 07 - 304
اHــؤرخ في 17 رمـــضـــان عــام 1428 اHــوافق 29 ســبـــتـــمـــبــر
ســنــة 2007 الــذي يـــحــدد الـــشــبــكـــة االســتـــداللــيــة Hـــرتــبــات

pونظام دفع رواتبهم WوظفHا

- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 07 - 307
اHــؤرخ في 17 رمـــضـــان عــام 1428 اHــوافق 29 ســبـــتـــمـــبــر
سـنة 2007 الذي يـحـدد كـيفـيـات منح الـزيـادة االستـداللـية
لــــشـــاغــــلي اHــــنـــاصـب الـــعــــلــــيـــا فـي اHـــؤســــســـات واإلدارات

pالعمومية

- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 09 - 128
اHــؤرخ في 2 جـــمـــادى األولى عــام 1430 اHــوافق 27 أبــريل

pتضمن جتديد مهام الوزير األولHسنة 2009 وا

- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 09 - 129
اHــؤرخ في 2 جـــمـــادى األولى عــام 1430 اHــوافق 27 أبــريل

pتضمن جتديد مهام أعضاء احلكومةHسنة 2009 وا

- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 91 - 187
اHــؤرخ في 18 ذي الــقـــعــدة عــام 1411 اHــوافق أول يـــونــيــو
WنـتمHتـضمن القـانون األسـاسي للعـمال اHسـنة 1991 وا

pكلفة بالشبيبة  والرياضةHألسالك اإلدارة ا

pو بعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

الـبـاب األول الـبـاب األول 
أحكـام عامـةأحكـام عامـة

الفصـل األولالفصـل األول
مجـال التطبيقمجـال التطبيق

اHــاداHــادّة األولى :ة األولى : تـــطــبـــيــقـــا ألحــكـــام اHــادتــW 3 و11 من
األمــر رقم 06 - 03 اHــؤرخ في 19 جـــمـــادى الـــثـــانـــيـــة  عــام
1427 اHـوافق 15 يـولـيـو سـنة 2006 واHذكـور أعالهp يـهدف

هــذا اHـرســوم إلى تــوضـيح األحــكـام اخلــاصــة اHـطــبـقــة عـلى

اHلحــــقاHلحــــق

مقر اHؤسسةمقر اHؤسسةالواليةالوالية

07 - بسكرة

08 - بشار

12 - تبسة

14 - تيارت

18 - جيجل

19 - سطيف

20 - سعيدة

24 - قاHــة

27 - مستغا 

29 - معسكر

34 - برج بوعريريج

36 - الطارف

40 - خنشلة

42 - تيبازة

44 - عW الدفلى

45 - النعامة

46 - عW تيموشنت

47 - غرداية

حمام الصاحلpW بلدية بسكرة
تاغيتp بلدية تاغيت

احلماماتp بلدية احلمامات
Wبلدية سرغ pWحمام سرغ

بــــني بــــلـــعــــيــــدp بــــلـــديــــة خــــيـــر وادي
عجول

حــــمـــــام الــــقـــــرقــــورp بـــــلــــديـــــة حــــمــــام
القرقور

حمام ربيp بلدية أوالد خالد
حمام دباغp بلدية حمام دباغ

مستغا p بلدية مزغران
حمام بوحنيفيةp بلدية بوحنيفية

حمام البيبانp بلدية اHهير
القالة p بلدية القالة

حمام الصاحلpW بلدية احلامة
بوهارونp بلدية بوهارون

حمام ريغةp بلدية حمام ريغة
حمام عW الورقةp بلدية عسلة

حمام بوحجرp بلدية حمام بوحجر
حمام زلفانةp بلدية زلفانة

مــرســوم تــنــفـيــذي مــرســوم تــنــفـيــذي رقم رقم 10 - - 07 مـؤر مـؤرّخ في خ في  21 مــحــر مــحــرّم عـامم عـام
1431  اHوافق اHوافق 7  ينـاير سنة   ينـاير سنة p  p2010  يتـضمن القانونيتـضمن القانون

األســــاسياألســــاسي اخلـــاص  بــــاHـــوظـــفــــW اHـــنـــتــــمـــW لألسالكاخلـــاص  بــــاHـــوظـــفــــW اHـــنـــتــــمـــW لألسالك
اخلاصة باإلدارة اHكلفة بالشباب والرياضة.اخلاصة باإلدارة اHكلفة بالشباب والرياضة.

ــــــــــــــــــــــــــــــ

pإنّ الوزير األول

pبناء على تقرير وزير الشباب والرياضة -

- وبــنـــاء عــلى الـــدســتـــورp ال ســيـــمــا اHـــادتــان 85 - 3
pو125 (الفقرة 2) منه
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اHـــوظـــفـــW اHــنـــتـــمـــW لألسـالك اخلــاصـــة بـــاإلدارة اHـــكـــلـــفــة
بـالـشـبـاب والـريـاضـة وحتـديـد شـروط االلـتـحـاق �ـخـتـلف

الرتب واHناصب اHطابقة. 

اHـاداHـادّة ة 2 : : يـكــون اHـوظـفـون اHـنـتـمـون لألسالك  الـتي
تــــخــــضع ألحــــكــــام  هــــذا  الــــقـــانــــون  األســــاسي  اخلــــاص في
اخلـــدمـــة لـــدى اHـــؤســـســـات الـــعـــمـــومـــيـــة الـــتـــابـــعـــة لــوزارة

الشباب والرياضة. 
و�ــكن أن يــوضـعــواp بــصــفـة اســتــثــنـائــيــةp في حــالـة
اخلـــدمــة لـــدى اإلدارة اHــركـــزيــة واHـــصــالح غـــيــر اHـــمــركــزة

لإلدارة اHكلفة بالشباب والرياضة.
غـيـر أنهp �ــكن أيـضـا أن  يــكـونـوا في حـالــة وضـعـيـة
اخلـدمـة لـدى مــؤسـسـة أو إدارة عـمـومـيـة  تـابـعـة لـوزارات

أخرى.
يحـدد قـرار مشـتـرك بW الـوزيـر اHكـلّف  بـالشـباب
والـريـاضة والـوزيـر اHـعـني والسـلـطـة  اHكـلّـفـة  بالـوظـيـفة
الــعـمــومــيـة قــائـمــة األسالك والــرتب اHــعـنــيــة وكـذا تــعـداد

اHوظفW اHتعلق بها .

3 : : تـــعـــتـــبـــر أسـالكـــا خـــاصـــة بـــاإلدارة اHـــكـــلّـــفـــة اHــاداHــادّة ة 
بـــالــشــــبــاب والـــريــاضـــةp األسالك الـــتي تــنـــتــمـي لــلـــشــعب

اآلتية :
pالشباب -
pالرياضة -

pقتصديةHا -
- التفتيش.

الفصل الثاني الفصل الثاني 
احلقوق والواجباتاحلقوق والواجبات

اHـاداHـادّة ة 4 : : يــخـضـع اHـوظــفــون الــذين تـســيــرهم أحــكـام
هــذا  الـقـانــون األسـاسي  اخلــاص إلى احلـقـوق والــواجـبـات
اHــنـــصــوص عـــلــيـــهــا فـي األمــر رقم 06 - 03 اHــؤرخ في 19
جـمــادى الـثـانـيـة عـام 1427 اHـوافق   15 يـولـيــو سـنـة 2006

واHذكور أعاله.

كـمـا يـخــضـعـون لـلـنـظـام الــداخـلي اخلـاص بـاHـؤسـسـة
التي يعملون بها.

اHــاداHــادّة ة 5 : : يـــلـــزم اHــســـتــخـــدمـــون الــتـــابــعـــون لـــشــعـــبــة
اHقتصديـة حسب ضرورة اHصلـحة باحلضور الدائم داخل

اHؤسسات والهياكل التي يعملون بها.

وبـهـذه الـصـفـةp يؤدون مـهـامـهـمp عـنـد احلـاجـة p خارج
اHدة القانونية للعمل وخالل أيام الراحة القانونية.

6 : :  يــتــعــW عـلـى مـســتــخــدمي شــعب الــشــبـاب اHـاداHـادّة ة 
والـرياضة  والتـفتيشp في إطـار مهامـهم واحلجم الساعي
األسـبـوعي  الـقــانـوني  اHـطـبق  عـلـى  اHـوظـفـW اHـشـاركـة
في  جلــــان االمــــتــــحــــانــــات واHــــســــابــــقـــات  وفـي عــــمــــلــــيـــات
تـصـحــيح نـسخ االمـتـحــانـات واHـســابـقـــات وفي عـمــلـيـات
الـتــأطـيــر والـتـكـوين وحتـسـW اHـسـتـوى وجتـديـد اHـعارف
اHــنــظــمــة فــي مـــيــادين أنــشــطــتــهـم وكــــذا في اHــلــتــقــيــات
والــتـظــاهـرات الــريـاضـيــة والـثــقـافــيـة والــتـرفــيـهـيــة الـتي

تنظمها اإلدارة اHكلفة بالشباب والرياضة.

اHــــاداHــــادّة ة 7 : :  يــــلـــزم مــــســــتـــخــــدمـــو شــــعــــبـــتـي الـــشــــبـــاب
والـــــريـــــاضــــةp فـي إطـــــار حـــــجـــــمــــهـم الـــــســـــاعي األســـــبـــــوعي
القـانونيp بحـجم ساعي أسـبوعي في التـعليم اHـتخصص
(30) Wثـــمـــاني عـــشـــرة (18) وثالث Wالــــفـــعـــلي يـــتـــراوح بــــ
ســـــــاعــــــةp يـــــــحـــــــدد تـــــــوزيــــــعـــــــهـــــــا حـــــــسب األسـالك والـــــــرتب
والــتـــخـــصـــصــات بـــقـــرار من الـــوزيـــر اHــكـــلـف بــالـــشـــبــاب

والرياضة.

pيــتــولى مــســتـخــدمــو شــعــبــتي الــشــبــاب والــريــاضـة
زيـــادة عـــلـى الـــتـــوقـــيت األســـبـــوعـي لـــلـــتـــعـــلـــيمp  حتـــضـــيـــر
دروســـهم وأنـــشــطـــتــهم ويـــتــعـــW عــلـــيــهـم أن يــشـــاركــوا في
االجـتماعات واجملـالس اHنصوص عـليها في الـتنظيم وكذا
فـي أعـمـال الـدراسـات والـبــحث الـتي تـبـادر بــهـا الـسـلـطـة

اإلدارية التابعW لها. 

8 : :  يـــــلـــــزم  مـــــســـــتـــــخـــــدمــــو شـــــعـب الـــــشـــــبــــاب اHــــاداHــــادّة ة 
والـريــاضـة والـتــفـتـيـش �ـمـارســة أنـشـطــتـهم أيــام الـراحـة
األســــبـــوعـــيـــة وأيـــام الــــعـــطل اHـــدفــــوعـــة األجـــر فــي إطـــــار
pمــــهـــامـــهم احملـــــددة فـــي هـــــذا الـــقـــانـــون األســـاسي اخلـــاص
وفــي احلــدود اHـنــصـوص عــلـيــهـــا في األحــكـام  الــقـانــونـيـة

والتنظيمية  اHعمول بها.

اHـاداHـادّة ة 9 : : يـتـعـW عـلـى مـسـتـخـدمي شـعـبـتي الـشـبـاب
والريـاضة مـرافقـة مجـموعـات الشـباب عـند تـنقـلهم داخل
الـــوطن وخــــارجه �ـــنـــاســـبـــة الــــتـــظـــاهـــرات والـــنـــشـــاطـــات
اHرتبطة بأهـداف قطاع الشباب والرياضة وفق التنظيم

اHعمول به.

اHــاداHــادّة ة 10 : : يــســتــفــيـــد مــســتــخــدمــو شـــعــبــة الــريــاضــة
اHــوضـوعـون حتت تـصـرف الــهـيـاكل اجلـمــعـويـة اHـنـصـوص
عـــلــيــهــا في اHــادة 16 أدنــاهp من عــطـــلــتــهم الـــســنــويــة خالل
تــوقف اHـوسم الـريــاضي الـسـنــوي اHـوافق لـلـتــخـصـصـات

الرياضية اHعنية.
غـــيـــر  أنـــهم  يـــلـــزمـــون  خالل  فـــتـــرة تـــوقف اHـــوسم
الــــريـــاضـي بـــاHــــشـــاركــــة في االمــــتــــحـــانــــات واHــــســـابــــقـــات
ودورات الــــتـــكــــوين وكــــذا في الــــتــــظـــاهــــرات الــــريـــاضــــيـــة

االستثنائية .
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الفصل الثالثالفصل الثالث
التوظيف والتربص والترسيمالتوظيف والتربص والترسيم
والترقية والترقية  في الدرجةوالترقية والترقية  في الدرجة

الفرع األولالفرع األول
التوظيف والترقيةالتوظيف والترقية

اHاداHادّة ة 11 : : يـوظف  ويرقى اHـوظفون الـذين يحـكمهم
 هـذا  الـقانـون األسـاسي اخلـاص حسب الـشـروط والـنسب

اHنصوص عليها في هذا اHرسوم.

و�ـكن تـعـديـل الـنـسب اHـطـبـقـة عـلى مـخـتـلف أ¦ـاط
الـتـرقـيـة  بـناء عـلى اقـتـراح من الـسـلـطـة اخملـولـة صالحـية
الـــتـــعـــيـــW  بـــعـــد أخـــذ رأي الـــلـــجـــنـــة اإلداريـــة اHـــتـــســـاويـــة
األعــضــاء  اخملــتــصــة  �ــوجـب مــقــرر من الــســلــطــة اHــكــلّــفــة

بالوظيفة العمومية.

غـيــر أن هــذه الــتــعــديالت ال �ــكن أن تــتــعـدى نــصف
الــنـــسب احملــددة فــيــمـــا يــخص أ¦ــاط الــتـــرقــيــة عن طــريق
االمـتـحـان اHــهـني والـتــسـجـيل عــلى قـائـمــة الـتـأهـيلp دون
أن  تــتـعـدى هـذه  الـنــسب حـدا أقـصـاه 50  % من اHـنـاصب

اHطلوب شغلها.

الفرع الثانيالفرع الثاني
التربص والترسيم والترقية في الدرجةالتربص والترسيم والترقية في الدرجة

اHاداHادّة ة 12 : :  تـطبـيقـا ألحكـام اHادتW 83 و84 من األمر
رقم 06 - 03 اHـــــؤرخ في19 جـــــمـــــادى الــــثـــــانــــيـــــة عــــام 1427
Wيـــعــ pـــذكـــور أعالهHــــوافق 15  يــــولــــيـــو  ســــنـــة 2006  واHا
اHــتــرشــحـون الــذين يــوظــفـون فـي األسالك والـرتـب الـتي
Wيسـيرهـا هـذا القـانون األسـاسي اخلـاص بصـفة مـتربـص
�ــــوجب قــــرار أو  مــــقــــررp حــــسب احلــــالــــةp مـن الــــســــلــــطـــة

.Wاخملولة صالحية التعي

ويلزمون بتأدية تربص جتريبي مدته سنة واحدة.

اHـاداHـادّة ة 13 : :  يــرسم اHتــربـصــون بـعـد انـقـضــاء فـتـرة
الـــتــــربـص أو يـــخــــضــــعــــون إلى تـــمــــديـــد الـــتــــربـص مـــرة
واحـــــــدة لــــــنـــــفـس اHـــــدة أو يـــــســـــرحـــــون بـــــدون إشـــــعــــار أو

تعويض.

اHاداHادّة ة 14 : : حتـدد وتائر الـترقيـة في الدرجة  اHـطبقة
عـلى  اHــوظـفــW  الـذين يــحـكــمـهم هــذا  الـقـانــون األسـاسي
اخلاص حـسب اHـدد الثالث (3) اHـنصـوص عـليـهـا في اHادة
11 مـن اHـــــرســـــوم الـــــرئـــــاسـي رقم 07 - 304 اHـــــؤرخ في17

رمــــضــــان عــــام 1428 اHــــوافق 29 ســــبـــــتــــمــــبـــــر ســــنــــة 2007
واHذكور أعاله.

الفصل الرابعالفصل الرابع
الوضعيات القانونية األساسيةالوضعيات القانونية األساسية

اHـاداHـادّة 15 : : تــطـبــيـقــا ألحـكــام اHـادة 127 من األمـر رقم
06 - 03  اHؤرخ  في 19 جمـادى الثانية  عام 1427 اHوافق

15 يــــولــــيــــو ســــنــــة 2006 واHــــذكــــور أعاله p حتــــدد الــــنــــسب

الــقـصــوى لـلــمـوظــفـW اخلــاضــعـW لــهـذا الــقـانــون األسـاسي
pبــنـاء عـلى طــلـبـهم pاخلــاص الـذين من شــأنـهم أن يـوضــعـوا
في  الـوضـعيـة  الـقـانونـيـة األساسـيـة لالنتـداب أو اإلحـالة
عــلى االسـتـيـداع أو  خـارج  اإلطــارp بـحـسب كل سـلك وكل

مؤسسة أو إدارة كما يأتي : 
p% 5 : االنتداب -

p% 5 :اإلحالة على االستيداع -
- خارج اإلطار: 1 %.

اHـاداHـادّة ة 16 : : تــطـبــيـقــا ألحـكــام اHـادة 131 من األمـر رقم
06 - 03 اHـؤرخ  في 19 جـمـادى الـثـانـيـة عام 1427 اHـوافق

15  يــــــولــــــيــــــو ســــــنــــــة 2006 واHــــــذكــــــور أعاله p �ــــــكـن وضع

اHـوظــفـW اHـنـتــمـW لألسالك والـرتـب الـتي يـحـكــمـهـا هـذا
الـــقــــانـــون األســـاسـي اخلـــاص حتت الــــتـــصـــرف كــــلـــمـــا دعت

احلاجة إلى ذلك لدى :
- اللـجنة الـوطنيـة األوHبيـة واالحتاديات الـرياضية

pالوطنية والرابطات والنوادي الرياضية
- االحتـــــاديــــــات الـــــوطـــــنــــــيـــــة ورابـــــطــــــات األنـــــشـــــطـــــة

الشبانية.  

اHــــاداHــــادّة ة 17 : : يــــجب عــــلـى مــــوظــــفي شــــعــــبــــة الــــشــــبـــاب
اHـوضــوعــW حتت تــصــرف الــهــيـاكـل اجلـمــعــويــة لألنــشــطـة
الـــشــــبـــانــــيـــة  اHــــنـــصــــوص عـــلــــيـــهــــا في اHـــادة 16 أعالهp أن
يـــثــــبـــتـــوا ســـنـــتـــW (2) مـن اخلــــدمـــة لــــدى اإلدارة اHــــكــــلــــفـــة

بالشباب والرياضة. 

اHـاداHـادّة ة 18 : : يـجب أن يـثـبت مـوظـفـو شـعـبـة  الـريـاضة
pكـلـفـة بـالشـبـاب والـريـاضةHبـاإلدارة ا Wصـفـتـهم كمـرسـمـ
قصـد وضـعهم حتت تـصرف الـهـياكل اجلـمـعويـة اHنـصوص

عليها في اHادة 16 أعاله.    

اHـــــاداHـــــادّة ة 19 : : يـــــتـم  الـــــوضـع حتت الــــــتـــــصــــــرفp حـــــسب
احلــالـةp بــقــرار أو �ــقـرر مـن الـســلــطــة الـتي لــهــا صالحــيـة

التعيW بطلب من :
pمسؤول الهيكل اجلمعوي -

pعنيHوظف اHا -
- بــنــاء عــلى اقــتــراح من اإلدارة اHــكــلّــفــة بــالــشــبــاب

والرياضة. 
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Wادّة ة 20 : : حتدد مدة الـوضع حتت التصرف بـسنتHاداHا
(2) قابلة للتجديد مرة واحدة (1).

اHـاداHـادّة ة 21 : : �ــكن اHــوظف الــذي اسـتــنــفــد مــدة وضـعه
حتت الـتــصـرف اHــنـصــوص عـلــيـهــا في اHـادة 20  أعالهp أن
يـسـتـفيـد من وضـعـية  حتت الـتـصـرف اجلديـدة مع مـراعاة
رأي  جلــنـة  تــقــيـيـم  حتـدد تــشــكـيــلــتـهــا وكــيـفــيــات سـيــرهـا

بقرار من الوزير اHكلّف بالشباب والرياضة.

اHــــاداHــــادّة ة 22 : : يــــتم الـــــوضع حتـت الــــتــــصـــــرف في إطــــار
Wالـسلـطة  الـتي  لـها  صالحـية الـتعـي Wاتـفاقـيـة تبـرم  ب
والـهـيكل اجلـمـعوي اHـنـصوص عـلـيه في اHادة 16 أعاله في

ظل احترام أحكام هذا اHرسوم.

pــهــام الـقــانــونــيـة األســاســيـةHـادّة ة 23 : : زيـادة عــلى اHـاداHا
pعـند االقـتـضاء pـوضـوع حتت التـصـرفHـوظف اHيتـولى ا
اHهام اHذكورة في االتفاقية حتت سلطة مسؤول اجلمعية

الذي يوضع لديها.

تسـتـمر الـسـلـطة التـي لـهــا صـالحيـة التعـيW في
�ـارسـة تـسـيـيـر اHسـار اHـهـني والـسـلـطة الـتـأديـبـيـة لـهذا

اHوظف.

اHـــــاداHـــــادّة ة 24 : : يـــــســــــتـــــفــــــيـــــد  اHــــــوظف اHــــــوضـــــوع  حتت
الـتصرف  لـدى إدارته األصليـة من األجر اHرتـبط برتبته

األصلية.

اHـاداHـادّة ة 25 : : حتدد قـائـمـة األسالك والـرتب وكـذا تـعداد
اHــســـتــخــدمــW الــذيـن �ــكن وضــعــهـم حتت الــتــصــرف لــدى
pادة 16 أعالهHـنـصوص عـلـيهـا  في  اHالهـيـاكل اجلمـعـوية  ا
بقـرار مشـتـرك بW الـوزير اHـكلـف  بالـشبـاب والريـاضة

والسلطة اHكلفة بالوظيفة العمومية.

اHاداHادّة ة 26 : : �ـكن موظفي شـعبتي الـشباب والـرياضة
اHـوضـوعــW حتت تـصــرف الـهـيــاكل اجلـمــعـويـة اHــنـصـوص
عـلـيــهـا في اHـادة 16 أعالهp �ـارسـة مــسـؤولــيـات الـتــأطـيـر

التقني والتسيير لدى اجلمعيات اHعنية.

حتـدد قـائمـة هـذه اHـناصب ومـهـامهـا وشـروط شغـلـها
وكذا التعويضات اخلاصة بها �رسوم.

اHاداHادّة ة 27 : : يتم انتهاء الوضع حتت التصرف : 
1 - عـند انـقـضاء اHـدة اHنـصوص عـلـيهـا في اHادة 20

pأعاله
pW2 - �بادرة من السلطة التي لها صالحية التعي
3 - بــطــلـب من مــســؤول اجلـــمــعــيـــة الــتي يــعـــمل بــهــا

pوظف بناء على تقرير مفصلHا

4 - بطلب من اHعني باألمر.
و بــعــد انـــتــهــاء حـــالــة الــوضـع حتت الــتـــصــرفp يــعــاد

إدماج اHوظف في إدارته األصلية.

الفصلالفصل اخلامس اخلامس
WوظفHحركة نقل اWوظفHحركة نقل ا

اHــــاداHــــادّة ة 28 : : يــــلــــزم  اHــــوظــــفــــون اHــــنـــــتــــمــــون لألسالك
اخلــاصـة  بــاإلدارة اHـكــلـفــة بـالــشـــبـاب والــريـاضــة  بـحــركـة
ذات طــــابع عــــام ودوري أو ذات طــــابـع مــــحــــدود وظــــرفـي
فـي  حـــدود ضــــرورة اHــصـــلـــحـــة و�ـــقــــرر من الـــســلـــطــة
WـــعـــنـــيــHمـع أخــذ رغـــبـــات ا Wاخملــــولـــة صـالحـــيـــة الـــتـــعــيـــ
Wـهـنيـة بـعHووضـعيـتـهم الـعائـلـيـة وأقدمـيـتـهم وكفـاءتـهم ا

االعتبار وبعد رأي اللجنة اإلدارية اHتساوية األعضاء.

حتدد كـيفيـات التكـفل باHعـايير احملـددة أعاله بغرض
إعداد جـداول احلركة بـقرار من  الـوزير اHكـلف بالـشباب

والرياضة.  

الفصل السادسالفصل السادس
التكوينالتكوين

اHـــــاداHـــــادّة ة 29 : : تــــــضـــــمن اإلدارة اHــــــكـــــلــــــفـــــة بـــــالــــــشـــــبـــــاب
والـريــاضــة لـفــائــدة اHـوظــفــW اHـنــتــمـW لـألسالك والـرتب
Wــرســوم عـمــلــيــات تـكــوين وحتــسـHالــتي  يــحــكـمــهــا هـذا ا

اHستوى وجتديد اHعارف طبقا للتنظيم اHعمول به.

الفصل السابعالفصل السابع
التقييمالتقييم

اHاداHادّة ة 30 : :  زيادة عـلى اHعـاييـر اHنـصوص عـليـها في
اHـــــادة 99 من األمــــــر رقم 06 - 03 اHـــــؤرخ في 19 جــــــمـــــادى
الـثـانـيـة عام 1427 اHـوافق 15 يـولـيـو سـنة 2006 واHـذكور
أعالهp يخضع اHوظفون اHنتمون لألسالك والرتب الذين
يــحــكــمـهـم هـذا الــقــانــون األسـاسـي اخلـاص أثــنــاء مــسـارهم
اHـــهــني إلى  تـــقــيــيم مــســـتــمــر ودوري يــهـــدف إلى تــقــديــر
مــؤهـالتــهم  اHــهـــنــيــة وفــقــا Hـــنــاهج مالئــمـــةp ويــرتــكــز هــذا
الـتـقـييم عـلى مـعـايـير مـوضـوعـيـة تهـدف إلى تـقـديـرp على

اخلصوصp مايأتي :  
pهنيةHعارف اHا Wالقيام بتحي -

pمعرفة احمليط والقدرة على التكيف فيه -
pبادرةHروح ا  -

pالقدرة على التعبير والتحليل والتلخيص -
pالقدرة على التنظيم -
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pالقدرة على تنشيط فريق أو مجموعة -
pالقدرة على قيادة مشروع -

pالقدرة على حتديد الكفاءات وتعبئتها وتثمينها -
- القدرة على احلوار.

الفصل الثامنالفصل الثامن
األحكام العامة لإلدماجاألحكام العامة لإلدماج

اHــــاداHــــادّة ة 31 : : يــــدمـج اHــــوظـــــفــــون اHـــــنـــــتــــمـــــون لألسالك
والــرتـب اHــنــصـوص عـلـيــهـا في اHـرسـوم الـتـنـفـيـذي رقم
91 - 187 اHـــؤرخ في أول يــــونـــيــــو ســـنـــة 1991  واHـــذكـــور

أعـاله  ويــرســمــون ويــعــاد تــصــنــيـــفــهم  عــنــد تــاريخ بــدايــة
ســـــريـــــان مـــــفــــــعـــــول هـــــذا اHـــــرســــــوم في األسـالك والـــــرتب
اHــطــابــقـة اHــنــصــوص عــلـيــهــا في  هــذا الــقــانــون األسـاسي

اخلاص. 

اHــاداHــادّة ة 32 : : يــرتب اHـــوظــفــون اHـــنــصــوص عــلـــيــهم في
اHــــادة 31 أعاله  فـي الــــدرجــــة اHـــــطــــابــــقـــــة لــــلــــدرجـــــة الــــتي
يـحـوزونهـا في رتـبـهم األصــلـيــة ويـؤخــذ بـاقـي األقــدمـية
اHـكـتسبـة في الرتبة األصلـية في احلسبان  عنـد الترقية

في الدرجة في رتبة االستقبال.

اHـاداHـادّة ة 33 : : يـدمج اHــتـربــصـون اHــعـيــنـون قــبل تـاريخ
نــــشــــر هــــذا اHـــــرســــوم في اجلــــريــــدة الـــــرســــمــــيــــة  بــــصــــفــــة
متـربصـW ويـرسمـون بـعد اسـتـكمـال الفـتـرة التـجـريبـية
اHـنــصــوص عـلــيــهـا فـي اHـرســوم الــتـنــفــيـذي رقم 91 - 187

اHؤرخ في أول يونيو سنة 1991 واHذكور أعاله. 

اHاداHادّة ة 34 : : يجمع  انـتقاليا و Hدة خمس (5)  سنوات
Wرسوم بHابتداء  من تاريخ  بداية سريان مفعول هذا ا
 الــرتــبــة األصــلــيــة ورتــبــة اإلدمــاج  في  تــقــديــر األقــدمــيـة
اHطلـوبة  للـترقـية  في رتبـة  ما أو الـتعيـW  في منصب
عـال  بــالــنـســبــة  لـلــمــوظـفــW الـــذيـن أدمـــجــوا  فـي رتـب
غــيــر تــلــك  اHــطــابــقــــة  لألســالك والــرتـب الــتـي  ســبــق
إحــــداثـــهــــا  �ــــوجب اHـــرســــوم الــــتـــنــــفــــيـــذي  رقم 91 - 187

اHؤرخ في  أول يونيو سنة 1991 واHذكور أعاله. 

الباب الثانيالباب الثاني
األحكام اHطبقة على األسالك اخلاصةاألحكام اHطبقة على األسالك اخلاصة
باإلدارة اHكلفة بالشباب والرياضةباإلدارة اHكلفة بالشباب والرياضة

اHـاداHـادّة ة 35 : :  تـطــبــيــقـا ألحــكــام  اHـادة 3 من األمــر  رقم
pـذكور أعالهHؤرخ  في 15 يولـيو سـنة  2006 واH06 - 03 ا

تـضم مــدونـة األسالك اخلــاصـة بــاإلدارة اHـكــلـفــة بـالــشـبـاب
والرياضة ما يأتي :

1)  شعبة الشبابp )  شعبة الشبابp وتشمل : :
pسلك مربي تنشيط الشباب -

- سلك مستشاري الشباب.
2)  )   شعبة الرياضة p شعبة الرياضة p وتشمل : :

pفي األنشطة البدنية والرياضية WربHسلك ا -
- سلك مستشاري الرياضة.

3)  )   شعبة التفتيشp شعبة التفتيشp وتشمل : :
- سلك مفتشي  الشباب والرياضة.

4) )  شعبة اHقتصدية p شعبة اHقتصدية p وتشمل ::
pقتصدينHسلك ا -

pقتصدينHسلك نواب ا -
- سلك مساعدي اHصالح االقتصادية.

الفصل األولالفصل األول
األحكام اHطبقة على شعبة الشباب  األحكام اHطبقة على شعبة الشباب  

الفرع األولالفرع األول
 األحكام اHطبقة على سلك مربي تنشيط الشباب األحكام اHطبقة على سلك مربي تنشيط الشباب

اHــــاداHــــادّة ة 36 : : يـــــضم ســــلـك مــــربي تــــنــــشـــــيط الــــشــــبــــاب
: (2) Wرتبت

pرتبة مربي تنشيط الشباب -
- رتبة مربي رئيسي لتنشيط الشباب.

الفقرة األولىالفقرة األولى
حتديد اHهامحتديد اHهام

37 : : يـــكــــلّف مـــربـــو تــــنـــشـــيط الــــشـــبـــابp حتت اHــاداHــادّة ة 
سلطة اHسؤول السلميp ال سيما �ا يأتي :

- الــتـكــفل بـتــنـشــيط وتــأطـيــر مـجــمـوعــات الـشــبـاب
Wأثـنـاء أوقــات فـراغـهم من خالل الـتـعــلـيم عن طـريق تـلـقـ

pتقنيات التنشيط الثقافي والعلمي والترفيهي
- اHــشــاركــة في تــنــظــيم وتــأطــيــر الــتــظــاهـرات ذات
الطـابع الثقـافي والعلـمي والتـرفيهي وكـذا في كل نشاط

pلفائدة الشباب
- اHــشــاركــة في عــمــلــيــات إدمــاج الــشــبــاب وتــرقــيـة

pواطنةHمبادراتهم وكذا تربيتهم في مجال ا
- تـــنـــفـــيـــذ أعـــمـــال الـــتـــنـــشـــيط والـــتـــرفـــيه اHـــوجـــهـــة

pللطفولة
- مـسـاعدة اHـربـي الـرئيـسـي لـتنـشـيـط الشـبـاب في

مهامه البيداغوجية.
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اHــاداHــادّة ة 38 : : زيــادة عـن اHــهـــام اخملــولـــة Hــربـي تــنـــشــيط
pـربـون الرئـيـسيـون لـتنـشيـط الشـبابHيـكلّف ا pالـشبـاب

حتت سلطة اHسؤول السلميp ال سيما �ا يأتي :

- اHــســاهـمــة في إعــداد اHــشـروع الــتــربـوي Hــؤســسـة
pالشباب وتنفيذه وتنسيق عمل الفريق البيداغوجي

- إجنــاز ســبــر لــآلراء اجلــواري لــدى الــشــبــاب قــصــد
pضبط احتياجاتهم في مجال نشاطات الترفيه

- اHـشـاركــة في تـطـويـر اإلعـالم واالتـصـال واإلصـغـاء
pوفضاءات التعبير في وسط الشباب

- اHــشــاركــة في أعــمــال الـدراســة والــبــحث اHــوجــهـة
pللشباب

- اHـــشــاركـــة في الــتـــكــوين الـــعــمــلـي Hــربي تـــنــشــيط
الشباب اHتربصW ومنشطي الشباب  في تخصصاتهم.

الفقرة الثانيةالفقرة الثانية
شروط التوظيف والترقيةشروط التوظيف والترقية

 : Wادّة ة 39 : : يوظف مربو تنشيط الشباب من بHاداHا

1 - خـــريــــجي مـــعــــاهـــد الــــتـــكـــويـن الـــتـــابــــعـــة لـــوزارة
الـشباب والريـاضة الذين يـحوزون شهادة مـربي تنشيط
الــــشـــبــــاب اHـــتــــوجــــة لـــتــــكـــويـن مـــتــــخـــصـص Hـــدة ثالث (3)

سنوات.

يــتم االلـتــحــاق بـالــتـكــوين عن طــريق اHـســابـقــة عـلى
أسـاس االخــتـبـارات مـن بـW اHـتــرشـحـW الــذين يـثــبـتـون

مستوى السنة الثالثة ثانوي أو شهادة معادلة لها.

2 -  خـــريـــجـي مـــعـــاهـــد الـــتـــكـــوين الـــتـــابـــعـــة لـــوزارة
الـشباب والريـاضة الذين يـحوزون شهادة مـربي تنشيط

الشباب اHتوجة لتكوين متخصص Hدة سنة. 

يــتـم االلــتــحــاق بـالــتــكــويـن لــلــمـتــرشــحــW احلــائــزين
شــهـادة مــربي الــشـبــاب اHــتـحــصل عــلـيــهـا وفــقــا لـلــشـروط
احملـددة في اHــرســوم الــتـنــفــيـذي رقم 91 - 187 اHـؤرخ في
18 ذي الــقــعــدة عــام  1411 اHــوافق أول يــونــيــو ســنــة 1991

واHذكور أعاله. 

اHــاداHــادّة ة 40 : : يـــوظف أو يــرقى بــصــفـــة مــربي رئــيــسي
لتنشيط الشباب :

1 -  خـــريـــجــــو مـــعـــاهـــد الـــتـــكـــوين الـــتـــابـــعـــة لـــوزارة
الـشباب والريـاضة الذين يـحوزون شهـادة مربي رئيسي
لـتـنـشـيط الـشـباب اHـتـوجـة لـتـكـوين مـتـخصـص Hدة أربع

(4) سنوات.

يتم  االلـتحـاق  بالتـكوين عن  طـريق اHسابـقة  على
أسـاس االخـتـبارات مـن  بW اHـتـرشـحW  الـذين يـثـبـتون

بكالوريا  التعليم الثانوي.
2 -  خـــريـــجــــو مـــعـــاهـــد الـــتـــكـــوين الـــتـــابـــعـــة لـــوزارة
الـشباب والريـاضة الذين يـحوزون شهـادة مربي رئيسي

لتنشيط الشباب اHتوجة لتكوين متخصص Hدة سنة.
يــتـم االلــتــحــاق بـالــتــكــويـن لــلــمـتــرشــحــW احلــائــزين
شـهــادة مـربي مــتـخــصص في الــشـبـيــبـة اHــتـحــصل عـلــيـهـا
وفـــقــا لـــلــشــروط احملـــددة فـي اHــرســـوم الــتــنــفـيـذي رقم
91 - 187 اHـؤرخ في 18 ذي الـقــعـدة عـام 1411 اHـوافق أول

يونيو سنة 1991 واHذكور أعاله. 
3 -  عن طـريق االمـتحـان اHهـني في حدود 30 % من
اHناصب اHـطلوب شـغلـها p مربـو  تنـشيط الشـباب الذين
يـــثــبــتــون خــمس (5) ســنــوات من اخلــدمـــة الــفــعــلــيــة بــهــذه

الصفة.
4 - علـى سبـيل االخـتـيـار بـعـد الـتـسـجـيل في قـائـمة
p ـطــلـوب شـغــلـهـاHـنــاصب اHالـتــأهـيل في حـدود 10 % من ا
مـربو تنشـيط الشبـاب الذين يثبـتون عشر (10) سنوات

من اخلدمة الفعلية بهذه الصفة.
يخضع اHـترشحـون اHقـبولون طـبقـا للحـالتW 3 و4
أعاله p قـبل تـرقـيـتـهم Hـتـابـعـة تـكـوين بـنـجـاحp حتدد مـدته
ومـحتواه وكـيفـيات تـنظـيمه بقـرار مشـترك بـW الوزير
اHـكـلف بـالـشـباب والـريـاضـة والـسلـطـة اHـكـلّـفة بـالـوظـيـفة

العمومية.

اHاداHادّة ة 41 : : حتدد محتـويات التكوين اHـنصوص عليه
في احلـــالـــتــW 1 و2 مـن اHــادتـW 39 و40 أعـاله وكـــيــــفــــيـــات
تـنـظــيـمه بـقــرار مـشـتــرك بـW الـوزيــر اHـكـلّف بــالـشـبـاب

والرياضة والسلطة اHكلّفة بالوظيفة العمومية.

الفقرة الثالثةالفقرة الثالثة
أحكام انتقاليةأحكام انتقالية

pـادّة ة 42 : : يـدمـج في رتـبـة مـربي تـنـشـيط الـشـبـابHـاداHا
مــربـو الــشــبـاب اHــرســمـون واHــتـربــصــون الـذيـن  تـابــعـوا

تكوينا  متخصصا Hدة سنة.

اHـاداHـادّة ة 43 : : يـدمـج في رتـبـة مـربي رئـيـسي لـتـنـشـيط
الـشـبـابp اHـربـون اHـتـخـصـصـون في الـشـبـاب اHـرسـمـون

واHتربصون الذين تابعوا تكوينا متخصصا Hدة سنة.

اHاداHادّة ة 44 : : حتدد محتـويات التكوين اHـنصوص عليه
في اHـادتـW  42 و 43 أعـاله وكــيـــفـــيـــات تـــنـــظـــيــمـه بـــقــرار
مـــشــــتـــرك بــــW الـــوزيـــر اHــــكـــلّـف بـــالـــشــــبـــاب والــــريـــاضـــة

والسلطة اHكلّفة بالوظيفة العمومية.
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الفرع الثانيالفرع الثاني
األحكام اHطبقة على سلك مستشاري الشباباألحكام اHطبقة على سلك مستشاري الشباب

اHــــاداHــــادّة ة 45 : : يـــــضــم ســـــلــك مـــــســــــتــــشــــاري الـــــشــــبــــاب
: (2) Wرتبت

pرتبة مستشار الشباب -
- رتبة مستشار رئيسي للشباب.

الفقرة األولىالفقرة األولى
حتديد اHهامحتديد اHهام

اHـاداHـادّة ة 46 : : يـكــلّف مـسـتــشـارو الـشـبــابp حتت سـلـطـة
اHسؤول السلّمي :

أ -  في فرع التقييم والتكوينp أ -  في فرع التقييم والتكوينp ال سيما �ا يأتي : :
- الدعم والتقـييم على اHستوى البيداغوجي p حتت
سـلـطـة مـفـتش الـشـبـاب والـريـاضـةp لـلـمـسـتـخـدمW الـذين
�ــارســون عـلى مــســتــوى اHـؤســســات والــهـيــئــات وهــيـاكل

p تنظيم الشباب وتنشيطهم
Wــــســــتــــمــــر لــــلــــمــــســــتــــخــــدمـــHضــــمــــان الــــتــــكــــويـن ا -
الــبـيــداغــوجــيــW لــلــشــبــاب في مــيــادين تــنــشــيط أنــشــطـة

pالشباب
- إعداد الوثائق التعـليمية الستعمالها في التأطير

p البيداغوجي
- اHــــشـــاركـــة في إعــــداد مـــخـــطط تــــطـــويـــر الـــشـــبـــاب

pوتنشيطهم وإدماجهم وترقيتهم
- اHـسـاهـمـة في تـطويـر احلـركـة اجلـمـعويـة في وسط

الشباب ودعمها.
ب -  في فرع اإلعالم والتوجيهp ب -  في فرع اإلعالم والتوجيهp ال سيما �ا يأتي : :
- تــــــوجـــــيـه الـــــشــــــبــــــاب وإعالمــــــهم قــــــصــــــد إدمـــــاجــــــهم

pهنيةHوترقيتهم في احلياة االجتماعية ا
- القيام بجـميع أعمال التـسيير واالتصال واإلعالم

pلفائدة الشباب
pإجناز الوثائق التحليلية في ميدان الشباب -

- الــقــيـــام بــســبــر لـــآلراء والــتــحــقــيـــقــات في مــيــدان
pنشاطهم

- الـــســهـــر عــلى تـــرقــيـــة تــربـــيــة اHـــواطــنـــة في وسط
الشباب .

اHــــاداHــــادّة ة 47 : : زيــــادة عـــلـى اHـــهــــام اخملــــولـــة Hــــســـتــــشـــاري
الشبابp يكلّف اHـستشارون الرئيسيون للشباب p حتت

سلطة اHسؤول السلّميp ال سيما �ا يأتي :

pتعليم نظري وتطبيقي في اختصاصاتهم Wتلق -

- تــنـســيق نــشـاطــات مـســتـشــاري الــشـبــاب في فـرع
p اإلعالم والتوجيه

- إعــــداد بـــرامج الــــتـــكـــويـن اHـــســـتـــمــــر وتـــنـــســــيـــقـــهـــا
pللشباب Wالبيداغوجي WستخدمHوتنفيذها لفائدة ا

- اHــشــاركـــة في الــتــكــويـن الــتــطــبــيـــقي Hــســتــشــاري
.WتربصHالشباب ا

الفقرة الثانيةالفقرة الثانية
شروط التوظيف والترقيةشروط التوظيف والترقية

اHــــاداHــــادّة ة 48 : : يــــــوظف أو يـــــرقـى بــــصـــــفـــــة مــــســـــتـــــشــــار
الشباب :

1 - خـــريــــجـــو مــــعـــاهـــد الــــتـــكـــويـن الـــتـــابــــعـــة لـــوزارة
الــشــبـــاب والــريــاضــة الـــذين يــحــوزون شــهـــادة مــســتــشــار
الـــشـــبــاب اHـــتـــوجـــة لـــتـــكـــوين مـــتـــخـــصص Hـــدة خـــمس (5)
سنوات والذين يثـبتون قبل دخولهم اHـؤسسةp بكالوريا

p التعليم الثانوي

2 - خـــريــــجـــو مــــعـــاهـــد الــــتـــكـــويـن الـــتـــابــــعـــة لـــوزارة
الــشــبـــاب والــريــاضــة الـــذين يــحــوزون شــهـــادة مــســتــشــار
(2) Wــدة ســنــتــH ــتــوجـــة لــتــكــوين مــتـــخــصصHالــشــبــاب ا
والذين يـثبتون قـبل دخولهم اHـؤسسةp لـيسانس الـتعليم
الـــعـــالـي في تـــخـــصـــصــــات الـــعـــلـــوم اإلنـــســــانـــيـــة والـــعـــلـــوم

االجتماعية وعلوم التربية أو شهادة معادلة لها.

يــــتم االلـــتـــحــــاق بـــالـــتـــكـــويـن  اHـــنـــصـــوص عــــلـــيه في
احلـــالـــتــW 1 و2 أعـاله عن طــــريق اHــــســــابــــقــــة عــــلـى أســـاس

االختبارات.

pـذكـورة أعالهHـكن أن تـتـمم قـائـمـة الـتـخـصـصـات ا�
عـــنـــد االقـــتـــضـــاءp بــقـــرار مـــشـــتـــرك بـــW الـــوزيــر اHـــكـــلّف
بـــالـــشـــبـــاب والـــريـــاضـــة والـــســـلـــطـــة اHـــكـــلـــفـــة بـــالـــوظـــيـــفــة

العمومية.

3 - خـــريــــجـــو مــــعـــاهـــد الــــتـــكـــويـن الـــتـــابــــعـــة لـــوزارة
الــشــبـــاب والــريــاضــة الـــذين يــحــوزون شــهـــادة مــســتــشــار

pدة سنةH توجة لتكوين متخصصHالشباب ا

يــتـم االلــتــحــاق بـالــتــكــويـن لــلــمـتــرشــحــW احلــائــزين
شـهـادة مـسـتـشــار تـربـوي لـلـشـبـاب اHـتـحـصل عـلـيـهـا وفـقـا
لـــلــشــروط احملــددة فـي اHــرســوم الــتـــنــفــيــذي رقم 91 - 187
اHــؤرخ في 18 ذي الــقــعــدة عــام  1411 اHــوافق أول يــونــيــو

سنة 1991 واHذكور أعاله.
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4  - عن طـــريق االمـــتـــحــان اHـــهـــني فـي  حــدود 30 %
من  اHــنـاصـب  اHـطــلــوب  شـغــلـهــا p اHــربـون الــرئــيـســيـون
لـتـنـشـيط الـشبـاب الـذين يـثـبـتـون خمس (5) سـنوات من

اخلدمة الفعلية بهذه الصفة.
5 - علـى سبـيل االخـتـيـار بـعـد الـتـسـجـيل في قـائـمة
pــطـلــوب شــغـلــهـاHــنــاصب اHالـتــأهــيل في حـدود 10 % من ا
اHـربــون الـرئـيـسـيـون لـتــنـشـيط الـشـبــاب الـذين يـثـبـتـون

عشر (10) سنوات من اخلدمة الفعلية بهذه الصفة. 

اHاداHادّة ة 49 : : حتدد محتـويات التكوين اHـنصوص عليه
Wادة 48 أعاله وكيـفيـات تنظـيمه بـقرار مشـترك بHفي ا
الــوزيــر اHـكــلف بــالــشـبــاب والــريـاضــة والــسـلــطــة اHـكــلــفـة

بالوظيفة العمومية.

اHــــاداHــــادّة ة 50 : : يــــوظـف أو يــــرقـى بــــصـــــفــــة  مـــــســــتـــــشــــار
رئيسي للشباب :

pــســابــقــة عـلى أســاس االخــتــبـاراتH1 -  عـن طـريق ا
احلـــائـــزون شــهـــادة اHـــاجــســـتـــيــر فـي تــخـــصـــصــات الـــعـــلــوم
اإلنسـانيـة والعـلوم االجـتمـاعيـة وعلـوم التـربيـة أو شهادة

معادلة لها.
pـذكـورة أعالهHـكن أن تـتـمم قـائـمـة الـتـخـصـصـات ا�
عـــنـــد االقـــتـــضـــاءp بــقـــرار مـــشـــتـــرك بـــW الـــوزيــر اHـــكـــلف
بـــالـــشـــبـــاب والـــريـــاضـــة والـــســـلـــطـــة اHـــكـــلـــفـــة بـــالـــوظـــيـــفــة

العمومية.
2 -  عـن طـــريق االمــــتـــحــــان اHـــهـــنـي في حـــدود 30 %
من اHـنـاصب اHطـلـوب شغـلـهاp مـسـتشـارو الـشبـاب الذين
يـــثــبــتــون خــمس (5) ســنــوات من اخلــدمـــة الــفــعــلــيــة بــهــذه

الصفة.
3 - علـى سبـيل االخـتـيـار بـعـد الـتـسـجـيل في قـائـمة
pــطـلــوب شــغـلــهـاHــنــاصب اHالـتــأهــيل في حـدود 10 % من ا
مستشـارو الشباب الذين يثبتون عشر (10) سنوات من

اخلدمة الفعلية بهذه الصفة. 

اHـــــاداHـــــادّة ة 51 : : يـــــرقى عـــــلـى أســــاس الـــــشـــــهـــــادة بـــــصـــــفــــة
مـــســــتـــشــــار رئـــيــــسي لـــلــــشـــبــــابp مـــســــتـــشــــارو الـــشــــبـــاب
اHــرســـمــون الــذين حتـــصــلــوا بــعــد تـــوظــيــفــهـم عــلى شــهــادة
مـــاجـــســـتـــيـــر أو شـــهـــادة مـــعـــادلــــة لـــهـــا في الـــتـــخـــصـــصـــات

اHنصوص عليها في اHادة 50 أعاله.

الفقرة الثالثةالفقرة الثالثة
أحكام انتقاليةأحكام انتقالية

اHاداHادّة ة 52 : : يدمج في رتبة مستشار الشباب :
- أســـاتــذة تـــعــلـــيم تــقـــنــيــات الـــتــنـــشــيط اHـــرســمــون

pتربصونHوا

- اHـــســتــشــارون الــتــربــويـــون لــلــشــبــاب اHــرســمــون
واHتربصون الذين تابعوا تكوينا متخصصا مدته سنة.

اHـاداHـادّة ة 53 : : يـحـدد مـحـتـوى الـتـكـوين اHـنـصـوص عـلـيه
Wـادة 52 أعاله وكـيفـيـات تنـظيـمه بـقرارمـشتـرك بHفي ا
الــوزيــر اHـكــلف بــالــشـبــاب والــريـاضــة والــسـلــطــة اHـكــلــفـة

بالوظيفة العمومية.

الفصل الثانيالفصل الثاني
األحكام اHطبقة على شعبة الرياضةاألحكام اHطبقة على شعبة الرياضة

الفرع األولالفرع األول
 األحكام اHطبقة على سلك مربي األحكام اHطبقة على سلك مربي
األنشطة البدنية والرياضيةاألنشطة البدنية والرياضية

اHــــاداHــــادّة ة 54 : : يــــضم ســــلك مــــربي األنــــشـــطــــة الــــبـــدنــــيـــة
: (2) Wوالرياضية رتبت

pرتبة مربي األنشطة البدنية والرياضية -
- رتـــــبــــــة مـــــربي رئــــــيـــــسـي لألنــــــشـــــطــــــة الـــــبــــــدنـــــيـــــة

والرياضية.

الفقرة األولىالفقرة األولى
حتديد اHهامحتديد اHهام

اHـــــاداHـــــادّة ة 55 : : يـــــكــــــلـف مـــــربــــــو األنــــــشـــــطــــــة الــــــبـــــدنــــــيـــــة
والرياضيةp حتت سلطة اHسؤول السلّمي :

أ - في فرع التدريب الرياضيp أ - في فرع التدريب الرياضيp ال سيما �ا يأتي ::
- تـنظـيم األنـشطـة البـدنـية والـريـاضيـة وتنـشـيطـها
وتــدريــسـهــا ضــمن الـهــيــاكل الــتــابــعــة لــلـجــمــاعــات احملــلــيـة

pومدارس الرياضة ومؤسسات الشباب واجلمعيات
- ضــبـط الــوســـائل الـــضــروريـــة لـــتــنـــظــيـم األنــشـــطــة
الـبدنيـة والريـاضية عـلى مسـتوى الـهياكل الـتي يلـحقون

pبها
- اHـــــــشـــــــاركـــــــة  فـي  إعـــــــداد  رزنـــــــامـــــــة  و بـــــــرنـــــــامج
األنــشـطـة الـتي  يـتــكـفـلـون  بـهــا  و الـسـهـر عـلى مــتـابـعـتـهـا

وتقييمها.
pب -  فــــــــي فــــرع الـــــتـــنـــشــــيـط الـــــريــــاضــــيpب -  فــــــــي فــــرع الـــــتـــنـــشــــيـط الـــــريــــاضــــي

ال سيما �ا يأتي : :
- اHـشــاركـة في إعـداد مــخـطــطـات وبـرامج األنــشـطـة
الـــبــــدنـــيـــة والـــريــــاضـــيـــة لـــلـــبــــلـــديـــة ومـــؤســــســـة الـــشـــبـــاب

pواجلمعيات
- تنشـيط األنشطـة الترفـيهيـة وتنظيـمها وتـنشيط

pمجموعة من الشباب
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- اHشـاركة في الـتنظـيم الرياضـي لأليام التـذكارية
pوالتظاهرات الرياضية األخرى

- اHـشـاركــة في عـمـلـيـات الــتـحـري واإلحـصـاء وجـمع
اHعلومات اإلحصائية في مجال أنشطتهم القطاعية.

اHـاداHـادّة ة 56 : :  زيـادة عـلى اHـهـام اخملـولـة Hـربي األنـشـطة
البدنية والرياضيةp يكلّف اHربون الرئيسيون لألنشطة
pـسؤول الـسلّميHتـحـت سـلطة ا pالبـدنــيـة والــريـاضـيــة

ال سيما �ا يأتي :
- إعداد مـخـطـطات وبـرامج األنـشـطة الـريـاضـية في

pتخصصهم والسهر على متابعتها وتقييمها
- إعداد بـرامج حتضـيـر فرع ريـاضي في تـخصـصهم

pوفي صنفهم وضمان حتقيقها
- اHـــــشــــــاركــــــة في إجنــــــاز بـــــرامـج كـــــشـف وانـــــتــــــقـــــاء

pفي تخصصهم Wالرياضي
pنافساتHشارك في اHإدارة حتضير فريقهم ا -

- اHشـاركة في أعـمال الـدراسة والبـحث اHبـادر بها
في ميدان الرياضة والتربية البدنية.

الفقرة الثانيةالفقرة الثانية
شروط التوظيفشروط التوظيف

اHـــــاداHـــــادّة ة 57 : : يـــــوظـف مـــــربــــــو األنـــــشــــــطـــــة الــــــبـــــدنــــــيـــــة
  : Wوالرياضية من ب

1 - خـــريــــجي مـــعــــاهـــد الــــتـــكـــويـن الـــتـــابــــعـــة لـــوزارة
الشباب والريـاضة الذين يحوزون شهادة مرٍب لألنشطة
البدنية والريـاضية اHتوجة لـتكوين متخصص Hدة ثالث

(3) سنوات.
يــتم االلـتــحــاق بـالــتـكــوين عن طــريق اHـســابـقــة عـلى
أسـاس االخــتـبـارات مـن بـW اHـتــرشـحـW الــذين يـثــبـتـون

   pمستوى السنة الثالثة ثانوي أو شهادة معادلة لها
2 - خـــريــــجي مـــعــــاهـــد الــــتـــكـــويـن الـــتـــابــــعـــة لـــوزارة
الشباب والريـاضة الذين يحوزون شهادة مرٍب لألنشطة
البدنية والرياضية اHتوجة لتكوين متخصص Hدة سنة.

يـتـم االلـتحـــاق بـالـتكـوين لـلمـتـــرشحـــW احلـائزين
شـهـــادة مـرٍب ريـاضي اHـتـحـصل عـلـيـهــا وفـقـــا لـلـشـــروط
احملــــددة في اHرسـوم الـتنـفـيذي رقم 91 - 187 اHـؤرخ في
18 ذي  الـقــعــدة  عـام 1411 اHـوافـق أول يـونــيـو ســنـة 1991

واHذكور أعاله.

اHــاداHــادّة ة 58 : : يـــوظف أو يـــرقى بـــصــفـــة مـــرٍب رئـــيــسي
لألنشطة البدنية والرياضية :

1 - خـــريــــجـــو مــــعـــاهـــد الــــتـــكـــويـن الـــتـــابــــعـــة لـــوزارة
الـشبـاب والريـاضـة الذين يـحوزون شـهـادة مرٍب رئـيسي
لألنشـطة البدنـية والرياضـية اHتـوجة لتكـوين متخصص

Hدة أربع (4) سنوات.

يــتم االلـتــحــاق بـالــتـكــوين عن طــريق اHـســابـقــة عـلى
أسـاس االخــتـبـارات مـن بـW اHـتــرشـحـW الــذين يـثــبـتـون

pبكالوريا التعليم الثانوي

2 - خـــريــــجـــو مــــعـــاهـــد الــــتـــكـــويـن الـــتـــابــــعـــة لـــوزارة
الـشبـاب والريـاضـة الذين يـحوزون شـهـادة مرٍب رئـيسي
لألنشـطة البدنـية والرياضـية اHتـوجة لتكـوين متخصص

Hدة سنة.

يـتــم االلـتــحــاق بـالـتــكـوين لـلــمـتـرشــحــW احلـائـزين
شهادة تقنـي سام فـي علوم الرياضـة وتكـنـولوجياتهـا أو
شـهـادة تـقني سـام في تـسـيـير الـريـاضـة اHـتحـصل  عـلـيـها
وفـــقــا لـــلــشــروط احملـــددة فـي اHــرســـوم الــتــنــفـيـذي رقم
91 - 187 اHؤرخ  في 18 ذي القـعـدة عام 1411 اHوافق أوّل

pذكور أعالهHيونيو سنة 1991 وا

3 - عـن طـــريق االمــــتـــحــــان اHـــهـــنـي في حـــدود  30 %
من  اHــنـاصب اHـطـلــوب شـغـلـهـاp مــربـو األنـشـطــة الـبـدنـيـة
والـرياضـية الذين يـثبـتون خمس (5) سنـوات من اخلدمة

الفعلية بهذه الصفة.

4 - علـى سبـيل االخـتـيـار بـعـد الـتـسـجـيل في قـائـمة
pـطــلـوب شـغــلـهـاHـنــاصب اHالـتــأهـيل في  حـدود 10 % من ا
مربـو األنشـطة الـبدنـية والـرياضـية الـذين يثـبتـون عشر

(10) سنوات من اخلدمة الفعلية بهذه الصفة.

3 Wقـبولـون تـطبـيقـا للـحالـتHتـرشحـون اHيـخضـع ا
و4 أعالهp قبل ترقيتهم Hتابعة تكوين بنجاحp حتدد مدته
ومـحتواه وكـيفـيات تـنظـيمه بقـرار مشـترك بـW الوزير
اHكـلف بـالشـباب والـريـاضة  والـسـلطـة اHكـلّـفة بـالـوظيـفة

العمومية.

اHاداHادّة ة 59 : : حتدد محتـويات التكوين اHـنصوص عليه
في احلــالــتــW 1 و2 مـن اHــادتـW 57 و58 أعـاله وكـــيــــفــــيـــات
تـنـظـيـمـهـا بـقـرار مـشـتـرك بـW الـوزيـر اHـكـلّف بـالـشـباب

والرياضة والسلطة اHكلّفة بالوظيفة العمومية.

الفقرة الثالثةالفقرة الثالثة
 أحكام انتقالية  أحكام انتقالية 

اHـاداHـادّة ة 60 : : يــدمج في رتـبــة مـرٍب لألنـشــطـة الـبــدنـيـة
والــريــاضــيــةp مـــربــو الــريــاضــة اHــرســمــون واHــتــربــصــون

الذين تابعوا تكوينا متخصصا Hدة سنة. 
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اHـاداHـادّة ة 61 : : يــدمج في رتــبـة مــرٍب رئــيـسي لـألنـشــطـة
الـبـدنـيـة والـريـاضـيـةp الـتــقـنـيـون الـسـامـون في الـريـاضـة
اHـرسمون واHتربـصون الذين  تابعـوا تكوينا مـتخصصا

Hدة سنة.

اHاداHادّة ة 62 : : حتدد محتـويات التكوين اHـنصوص عليه
فـي اHــادتـW  60 و61 أعاله وكــــيـــفـــيــــات تـــنـــظـــيــــمه بـــقـــرار
مـــشــــتـــرك بــــW الـــوزيـــر اHــــكـــلّـف بـــالـــشــــبـــاب والــــريـــاضـــة

والسلطة اHكلّفة بالوظيفة العمومية.

الفرع الثانيالفرع الثاني
األحكام اHطبقة على سلك مستشاري الرياضةاألحكام اHطبقة على سلك مستشاري الرياضة

اHــــاداHــــادّة ة 63 : :  يـــــضــم ســـــلــك مــــســـــتــــشــــاري الـــــريــــاضــــة
: (2) Wرتبت

pرتبة مستشاري الرياضة -
- رتبة اHستشارين الرئيسيW في الرياضة.

الفقرة األولىالفقرة األولى
حتديد اHهامحتديد اHهام

اHـاداHـادّة ة 64 : : يـكـلّف مـسـتـشــارو الـريـاضـةp حتت سـلـطـة
اHسؤول السلميp ال سيما �ا يأتي :

- تــقـــد حــسب تـــخــصــصـــهم تـــعــلــيـم نــظــري وتـــقــني
وتـطـبــيـقي في اخــتـصـاص ريــاضي أوتـخــصص في مـجـال
الــريــاضـة لــدى مــؤســسـات الــتــكــوين واHـدارس الــوطــنــيـة
واجلهوية واحملليـة الرياضية اHتخـصصة وكذا لدى مراكز

pواهب الرياضيةHتكوين ا 
- اHـشــاركـة في إطـار االمــتـحــانـات واHـســابـقـات في

pوامتحانهم WترشحHانتقاء ا
pشاركة في تأطير تربصات التكوينHا -

- اHــشـــاركــة في إعــداد مــخــطــطــات وبــرامج تــطــويــر
pعنيHاالختصاص الرياضي ا

- تــصــحــيح الــعــمل الـــفــردي واجلــمــاعي Hــســتــخــدمي
الـــــتــــدريـب اHــــوضـــــوعــــW حتت ســـــلــــطـــــتــــهـم وتــــقـــــيــــيـــــمــــهــــا

pواستغاللها
- اHشـاركة في إعـداد مخـططـات الدراسـات وبرامج

pاألنشطة
- تــــنـــظــــيم األنــــشـــطــــة الـــريــــاضـــيــــة في تــــخـــصــــصـــهم
وتنـشيـطها ضـمن اجلمـعيـات الريـاضيـة وهيـاكل التـنظيم

والتنشيط الرياضي.

65 : :  زيــــادة عـــلى اHـــهـــام اخملــــولـــة Hـــســـتـــشـــاري اHــاداHــادّة ة 
pسـتـشارون الـرئـيسـيون فـي الريـاضةHيـكـلّف ا pالـريـاضة

ال سيما �ا يأتي :

- اHـسـاهمـة في تأطـيـر التـكـوين اHسـتمـر والـتقـييم
الـــبــيـــداغـــوجي Hـــســتـــشـــاري الــريـــاضـــة ومــربـي األنــشـــطــة

pالبدنية والرياضية

- تــــنــــظـــــيم األيـــــام الــــبـــــيــــداغــــوجـــــيــــة واHـــــلــــتـــــقــــيــــات
pوجهة لإلطارات الرياضية للواليةHواحملاضرات ا

- تــــقـــــيــــيم الـــــســــيــــر الــــبــــيـــــداغــــوجي لــــلـــــجــــمــــعــــيــــات
والرابطات الرياضية للوالية.

الفقرة الثانيةالفقرة الثانية
شروط التوظيف والترقيةشروط التوظيف والترقية

اHــــاداHــــادّة ة 66 : :  يـــــوظف أو يـــــرقـى بــــصـــــفـــــة مــــســـــتـــــشــــار
الرياضة :

1 - خـــريــــجـــو مــــعـــاهـــد الــــتـــكـــويـن الـــتـــابــــعـــة لـــوزارة
الــشــبـــاب والــريــاضــة الـــذين يــحــوزون شــهـــادة مــســتــشــار
الـــريـــاضـــة اHــتـــوجـــة لـــتــكـــوين مـــتـــخــصـص Hــدة خـــمس (5)
ســـنــوات ويـــثـــبـــتــون قـــبل دخـــولـــهم اHـــؤســـســة بـــكـــالـــوريــا

pالتعليم الثانوي

 2 - خـــريـــجــــو مـــعـــاهـــد الـــتـــكـــوين الـــتـــابـــعـــة لـــوزارة
الـشـبــاب و الـريــاضـة الـذين يــحـوزون  شــهـادة  مـســتـشـار
(2) Wــدة ســنــتــH ــتــوجــة لـــتــكــوين مــتــخــصصHالــريــاضــة ا
والــذيـن يــثــبـــتــون قــبل دخـــولــهم اHـــؤســســة لــيـــســانس في
الـتـعـليـم العـالي فـي التـربـيـة الـبـدنـيـة والـريـاضـية أو في

علوم وتقنيات األنشطة البدنية والرياضية.  

pـذكـورة أعالهHـكن أن تـتـمم قـائـمـة الـتـخـصـصـات ا�
عـــنـــد االقـــتـــضـــاءp بــقـــرار مـــشـــتـــرك بـــW الـــوزيــر اHـــكـــلّف
بـــالـــشـــبـــاب والـــريـــاضـــة والـــســـلـــطـــة اHـــكـــلّـــفـــة بـــالـــوظـــيـــفــة

العمومية.

يــــتم االلــــتـــحــــاق بـــالــــتـــكــــوين اHــــنـــصــــوص عـــلــــيه في
احلـــالـــتــW 1 و2 أعـاله عن طــــريق اHــــســــابــــقــــة عــــلـى أســـاس

 pاالختبارات

3 - عـن  طــريق  االمـــتــحـــان اHــهـــني في حــدود 30  %
من اHـنـاصب  اHـطـلـوب شـغـلـهـاp اHـربـون الـرئـيـسـيـون في
األنشـطة  البـدنية والـرياضية  الـذين  يثبـتون خمس (5)

pسنوات  من  اخلدمة  الفعلية  بهذه الصفة

4 - علـى سبـيل االخـتـيـار بـعـد الـتـسـجـيل في قـائـمة
pـطـلـوب  شـغـلـهـاHـنـاصب اHالـتـأهـيل  فـي حدود 10 % من ا
اHـربـون  الـرئـيـسـيـون في األنـشـطـة الـبـدنـيـة والـريـاضـيـة
الــذين يــثـبــتـون عــشـر (10) ســنــوات من اخلـدمــة الــفـعــلــيـة

بهذه الصفة.
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حتـــدد مـــحــتـــويـــات الـــتــكـــوين اHـــنـــصـــوص  عــلـــيه في
احلـالـتW 1 و2 أعـاله وكـيـفــيـات تـنــظـيــمه بـقـرار مــشـتـرك
بW الوزيـر اHكلّف بـالشبـاب والرياضـة والسلـطة اHكـلّفة

بالوظيفة العمومية.

اHاداHادّة ة 67 : : يوظف عن طريق التوظيف اHباشر فــي
رتبـة مـستـشـار الريـاضـة طبـقـا للـمادة 66  أعالهp  الطـلـبة
الـذين  يــزاولـون  دورة  تــكـويــنـيــة �ـؤسـســــات الـتــكـوين
الــتـابـعـــة لـــوزارة الـشـبـاب والــريـاضـــة  لـلـحـصــول عـلـى
شـــــهــــــادة  الـــــدراســـــات الـــــعـــــلــــيــــــا  فـــي عــــلـــــوم الـــــريـــــاضــــة
وتـــكــنـــولـــوجـــيـــاتــهـــا  أو  شـــهـــادة  الــدراســـات  الـــعـــلــيـــا في
تــســيـيــر الــريـاضــة  عــنــد  تـاريـخ  نـشــر هــذا اHــرسـوم  في

اجلريدة  الرسمية.

اHاداHادّة ة 68 : : يوظف أو يرقى بـصفة مستـشار رئيسي
في الرياضة :

pــســابــقــة عـــلى أســاس االخــتــبــاراتH1 - عن طـــريق ا
احلائزون شـهادة اHـاجستـير أو شـهادة معـادلة لـها في أحد

التخصصات اآلتية :
pنظرية ومنهجية التدريب الرياضي -

pعلوم وتقنيات األنشطة البدنية والرياضية -
pالتربية البدنية والرياضية -

pعلوم الرياضة وتكنولوجياتها -
- تسيير الرياضة. 

pـذكـورة أعالهHـكن أن تـتـمم قـائـمـة الـتـخـصـصـات ا�
عـــنـــد االقـــتـــضـــاءp بــقـــرار مـــشـــتـــرك بـــW الـــوزيــر اHـــكـــلّف
بـــالـــشـــبـــاب والـــريـــاضـــة والـــســـلـــطـــة اHـــكـــلّـــفـــة بـــالـــوظـــيـــفــة

pالعمومية
2 - عن طـريق االمــتـحـان اHـهـني في حـدود 30 % من

اHــنـاصـب اHـطــلــوب شــغــلـهــاp مــســتـشــارو الــريــاضــة الـذين
يـــثــبــتــون خــمس (5) ســنــوات من اخلــدمـــة الــفــعــلــيــة بــهــذه

pالصفة
3 -  على سـبـيل االختـيـار بعـد الـتسـجيـل في قائـمة
pــطـلــوب شــغـلــهـاHــنــاصب اHالـتــأهــيل في حـدود 10 % من ا
مــسـتـشــارو الـريـاضـة الــذين يـثـبــتـون عـشـر (10) سـنـوات

من اخلدمة الفعلية بهذه الصفة.

اHـــــاداHـــــادّة ة 69 : : يـــــرقى عـــــلـى أســــاس الـــــشـــــهـــــادة بـــــصـــــفــــة
مــســتــشــار رئــيــسـي في الــريــاضــةp مــســتــشــارو الــريــاضـة
اHـرسـمــون  الـذين حتـصـلـوا  بــعـد تـوظـيـفــهم  عـلى  شـهـادة
اHـــاجـــســـتـــيـــر أو شـــهـــادة مـــعـــادلـــة لـــهـــا في الـــتـــخـــصـــصــات

اHنصوص عليها في اHادة 68 أعاله.

الفقرة الثالثةالفقرة الثالثة
أحكام انتقاليةأحكام انتقالية

pــــادّة ة 70 : : يــــدمج فـي رتـــبــــة مـــســــتـــشــــار الـــريــــاضـــةHــــاداHا
مستشارو الرياضة اHرسمون واHتربصون.

الفصل الثالثالفصل الثالث
 األحكام اHطبقة على شعبة التفتيش  األحكام اHطبقة على شعبة التفتيش 

الفرع األولالفرع األول
 األحكام اHطبقة على سلك مفتشي الشباب والرياضة األحكام اHطبقة على سلك مفتشي الشباب والرياضة

اHـاداHـادّة ة 71 : : يــضم ســلك مــفـتــشي الـشــبــاب والـريــاضـة
رتبة وحيدة (1) : 

- رتبة مفتش الشباب والرياضة.

الفقرة األولىالفقرة األولى
حتديد اHهامحتديد اHهام

اHاداHادّة ة 72 : : يكلّف مفتش الشباب والرياضة :
أ - في فرع  الشبابp أ - في فرع  الشبابp ال سيما �ا يأتي : :

WــــــســــــتـــــخــــــدمـــــHضـــــمــــــان تــــــفـــــتــــــيش ومــــــراقــــــبـــــة ا -
الـبـيـداغــوجـيـW لـلـمـؤســسـات والـهـيـئـات وهــيـاكل تـنـظـيم
pالشباب وتنشيطهم وتقييم أعمالهم والقيام بتنقيطهم
- تـقـيــيم مـحـتـويـات الــتـنـشـيط اHــلـقن وتـقـديـره في

pوسط الشباب
- ضمان مـهام التـفتيش اHتـعلقة بـالتنظـيم والسير
الـتــقـني والـبـيــداغـوجي لـلـمــؤسـسـات والـهــيـئـات وهـيـاكل

pتنظيم الشباب وتنشيطهم
- تنسيق أنشطـة مستشاري الشباب لفرع التقييم

pوالتكوين
- تنـشيط بـرامج األعـمال ومـتابـعتـها وتـقيـيمـها في

pمجال تنشيط الشباب وترقيتهم وإدماجهم
- الــــســــهــــر عــــلـى الــــتــــســــيــــيـــر الــــعــــقـالني لــــلــــوســــائل

pوضوعة حتت تصرف مؤسسات الشبابHا
- إجنـــاز أعـــمـــال الـــبـــحث الـــبـــيـــداغـــوجي فـي مـــجــال

pالشباب
- ضـمـان الـدعم الــتـقـني والـبـيـداغــوجي Hـسـتـخـدمي

تأطير الشباب .
ب - في فرع  الرياضةp ب - في فرع  الرياضةp ال سيما �ا يأتي : :

WــــــســــــتـــــخــــــدمـــــHضـــــمــــــان تــــــفـــــتــــــيش ومــــــراقــــــبـــــة ا -
الــــبـــيـــداغـــوجـــيـــW لـــلــــمـــؤســـســـات والـــهـــيــــئـــات والـــهـــيـــاكل

pالرياضية وتقييم أعمالهم والقيام بتنقيطهم
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pلقن وتقديرهHتقييم محتويات التعليم ا -

- ضمان مـهام التـفتيش اHتـعلقة بـالتنظـيم والسير
الـتـقـني والبـيـداغـوجي لـلمـؤسـسـات والـهيـئـات والـهـياكل

pالرياضية

- اHشـاركة في إعـداد مخطـطات التـطويـر الرياضي
وبـرامــجه عـلى مــسـتـوى الــواليـة والـســهـر عــلى  تـنـفــيـذهـا

pومتابعتها

- تــنــشــيـط الــهــيــاكل الـــريــاضــيــة لــلـــواليــة ومــتــابــعــة
بـــرامج أنـــشــطـــتــهـــا مع الـــســهـــر عــلـى اHــردوديـــة الــقـــصــوى

pنشآتHللوسائل  البشرية والعتاد وا

pالسهر على التسيير العقالني للوسائل -

- إجنـــاز أعـــمـــال الـــبـــحث الـــبـــيـــداغـــوجي فـي مـــجــال
pالرياضة

- ضــمـان الـدعم الــتـقـني والـبــيـداغـوجي Hــسـتـخـدمي
pالتأطير الرياضي

Wـــشـــاركـــة في الـــتـــكــويـن الــدائـم لـــلــمـــســـتـــخـــدمــHا -
p Wالتقني

- اHشـاركـة في تقـيـيم مخـطـطات وبـرامج الـتطـوير
الرياضي للوالية .

ج - في فرع اإلدارة والتسييرp ج - في فرع اإلدارة والتسييرp ال سيما �ا يأتي : :

- ضـــمـــان الـــتـــفـــتـــيـش واHـــراقـــبـــة اإلداريـــة واHـــالـــيــة
لــلـمــؤسـسـات الــريـاضــيـة ومـؤســسـات الـشــبـاب والــهـيـاكل
WــســتـــخــدمــHاجلــمـــعــويــة الـــريــاضــيـــة والــشــبـــانــيــة وكـــذا ا

pبها Wالعامل

- الــتـــأكــد من  تــنـــفــيــذ إجــراءات الـــتــســيــيــر اإلداري
واHـــالي وقـــواعـــده فـي اHــؤســـســـات اHـــذكـــورة فـي الـــفـــقــرة

pعمول بهHالسابقة طبقا للتنظيم ا

- مسـاعـدة مـؤسـسـات وهـيـئـات الـشـبـاب والـريـاضة
فـي تــنـفــيــذ قــواعــد وإجــراءات الــتــســيــيـر اإلداري واHــالي

pعمول بهHطبقا للتنظيم  ا

- الـــســـهـــر عــــلى الـــتـــســــيـــيـــر الـــعــــقالني لــــلـــمـــنـــشـــآت
والــتـــجــهــيــزات الـــريــاضــيــة  وأنـــشــطــة الــشـــبــاب والــعــتــاد

pالرياضي وصيانتها

- اHـــشــاركــة في تــنــشــيـط الــتــربــصــات واHــلــتــقــيــات
WسـتخـدمHـقتـصديـن واHـنظـمة خـصـيصـا للـمديـرين واHا

pؤسسات الشباب والرياضةH WاليHوا Wاإلداري

- تقدير شروط سـير مؤسسات الـشباب والرياضة
على الصعيد اإلداري واHالي.

اHاداHادّة ة 73 : : �ـارس مفتـشو الشـباب والريـاضة حسب
الــفــروع اخلــاصـة بــهم p عــلى الــتــواليp في مــقــاطـعــة يــحـدد
اختـصاصها اإلقـليمي �ـقرر من الوزيـر اHكلف بـالشباب

والرياضة.

الفقرة الثانيةالفقرة الثانية
شروط التوظيف والترقيةشروط التوظيف والترقية

اHاداHادّة ة 74 : : يرقى بصفة مفتش الشباب والرياضة :
1 - عن طـــريـق االمـــتـــحــــان اHـــهــــني p اHـــســــتـــشـــارون
الــرئــيــســيـون لــلــشــبـاب واHــســتــشـارون الــرئــيــســيـون في
الرياضة  واHقتـصدون الرئيسيـون الذين يثبتون خمس

p(5) سنوات  من اخلدمة الفعلية بهذه الصفة
2 - علـى سبـيل االخـتـيـار بـعـد الـتـسـجـيل في قـائـمة
pــطـلــوب شــغـلــهـاHــنــاصب اHالـتــأهــيل في حـدود 20 % من ا
اHـــســتـــشـــارون الـــرئـــيـــســـيـــون لــلـــشـــبـــاب واHـــســـتـــشــارون
الرئيسيون في الرياضة واHقتصدون الرئيسيون الذين
يــثــبــتــون عــشـر (10) ســنــوات من اخلــدمــة الــفــعــلــيــة بــهــذه

الصفة.

اHــــاداHــــادّة ة 75 : :  يـــتـــــعـــW عـــلـى اHــــوظـــفـــــW الـــذيـن تـــمت
تـرقـيــتـهم إلى رتــبـة مـفـتـش الـشـبـاب والــريـاضـة مــتـابـعـة

دورة تكوينية Hدة تسعة (9) أشهر.

الفقرة الثالثةالفقرة الثالثة
أحكام انتقاليةأحكام انتقالية

76 : :  يــــــدمـج في رتـــــــبــــــة مــــــفــــــتـش الــــــشــــــبــــــاب اHـــــاداHـــــادّة ة 
والـرياضةp مفتـشو الشباب ومـفتشو الريـاضة اHرسمون

واHتربصون في كل الفروع مجتمعة.

الفصل الرابعالفصل الرابع
األحكام اHطبقة على شعبة اHقتصديةاألحكام اHطبقة على شعبة اHقتصدية

الفرع األولالفرع األول
األحكام اHطبقة على سلك اHقتصديناألحكام اHطبقة على سلك اHقتصدين

: (2) Wقتصدين رتبتHادّة ة 77 : :  يضم سلك اHاداHا
pرتبة مقتصد -

- رتبة مقتصد رئيسي.

الفقرة األولىالفقرة األولى
حتديد اHهامحتديد اHهام

اHـاداHـادّة ة 78 : : يـكـلف اHـقــتـصـدونp حتت سـلـطـة مـسـؤول
اHؤسسة التابعW لهاp ال سيما �ا يأتي :
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- حتـــديـــد الـــوســـائـل الـــضـــروريـــة لـــســـيـــر اHـــؤســـســـة
pعنيةHصالح اHباالتصال مع ا

- تـنسـيق أنشـطة اHـصـالح اHوضـوعة حتت سـلطـتهم
pومراقبتها

pادي للمؤسسةHالي واHضمان التسيير ا -
pؤسسةHإعداد مشروع ميزانية ا -

- إعـــداد الـــوضـــعـــيـــات اHـــالـــيـــة الـــدوريـــة واحلـــصـــائل
pاليةHا

- مــسك جــرود األمالك الــعـــقــاريــة واHــنــقــولــة طــبــقــا
pعمول بهHللتنظيم ا

- الــــســـهــــر عـــلـى حـــفـظ أمالك اHـــؤســــســـة الــــعـــقــــاريـــة
pنقولةHوا

- ضــمــان مــتــابــعــة كل عــمــلــيـات اHــيــزانــيــة واHــالــيـة
للمؤسسة.

p ــهــام اخملـولــة لـلــمــقـتــصـدينHـادّة ة 79 : : زيــادة عـلى اHـاداHا
يـــكــــلف اHـــقـــتـــصــــدون الـــرئـــيـــســـيـــونp ال ســــيـــمـــا بـــضـــمـــان
الــتـــســيـــيــر اHـــالي واHـــادي لــلــمـــؤســســـة. و�ــكن تـــكــلــيـــفــهم

بتسيير مؤسسة أخرىp عند الضرورة.

ويسـاعـدون مفـتش الـشبـاب والـرياضـة في عـملـيات
تفتيش التسيير اHالي للمؤسسات. 

ويساهمون أيـضا في تكوين مستخدمي اHقتصدية
.Wاإلداري WستخدمHوا

الفقرة الثانية الفقرة الثانية 
شروط التوظيف والترقيةشروط التوظيف والترقية

اHاداHادّة ة 80 : : يوظف أو يرقى بصفة مقتصد:
p سـابقة على أسـاس االختــباراتH1 -  عن طريــق ا
اHــتــرشـحـــــون احلــائـزون لــيـســانس الــتـعــلــيــم الــعـالي في
تـــخـــصـــصـــات الـــتـــســـيـــيـــر واHـــالـــيـــة واحملـــاســـبـــة والـــعـــلـــوم

pاالقتصادية أو شهادة معادلة لها
2 -  عن طـريق االمـتحـان اHهـني في حدود 30 % من
اHنـاصب اHطـلوب شـغلـهاp نـواب اHقـتصـدين الرئـيسـيون
اHـرسـمـون الـذين يـثـبـتـون خمس (5) سـنـوات من اخلـدمـة

pالفعلية بهذه الصفة
3 - علـى سبـيل االخـتـيـار بـعـد الـتـسـجـيل في قـائـمة
الــتــأهــيل فـي حـدود 10 % مـن اHــنــاصب اHــطــلــوب شــغــلــهـا
نـواب اHـقتـصـدين الرئـيـسيـون الـذين يثـبـتون عـشر (10)

سنوات من اخلدمة الفعلية بهذه الصفة.

2 Wقـبولـون تـطبـيقـا للـحالـتHتـرشحـون اHيـخضـع ا
و3 أعاله قبل ترقيتـهم H pتابعة تكـوين متخصص بنجاح
حتدد مـدته ومـحـتواه وكـيـفـيـات تنـظـيـمه بقـرار مـشـترك
بW الوزيـر اHكلّف بـالشبـاب والرياضـة والسلـطة اHكـلّفة

بالوظيفة العمومية.

اHــــاداHــــادّة ة 81 : : يــــــوظـف أو يــــــرقــى بــــصـــــفـــــة مــــقـــــتـــــصــــد
رئيسي  :

pــســابــقــة عـــلى أســاس االخــتــبــاراتH1 - عن طـــريق ا
اHـــتــحـــصــلـــون عــلـى شــهـــادة اHــاجـــســتـــيــر في تـــخــصـــصــات
الــتــســيــيــر واHــالــيــة واحملــاســبــة والــعــلــوم االقــتــصــاديــة أو

pشهادة معادلة لها

2 - عن طـريق االمــتـحـان اHـهـني في حـدود 30 % من
اHــنـاصب اHــطــلـوب شــغــلـهــاp اHــقــتـصــدون الــذين يـثــبــتـون

pسبع  (7) سنوات من اخلدمة الفعلية بهذه الصفة

3 - علـى سبـيل االخـتـيـار بـعـد الـتـسـجـيل في قـائـمة
pـطــلـوب شـغــلـهـاHـنــاصب اHالـتــأهـيل  في حـدود 10 % من ا
اHقتصـدون الذين يثبتون عشر  (10) سنوات من اخلدمة

الفعلية بهذه الصفة.

اHاداHادّة ة 82 : : يرقى على أساس الـشهادة بصفـة مقتصد
رئــيــسي p اHـــقــتــصـــدون اHــرســمـــون الــذين حتــصـــلــوا بــعــد
توظـيفهم على شـهادة اHاجـستير أو شـهادة معـادلة لها في

التخصصات اHنصوص عليها في اHادة 81  أعاله.

الفقرة الثالثةالفقرة الثالثة
أحكام انتقاليةأحكام انتقالية

اHــاداHــادّة ة 83 : : يــدمج فـي رتــبـــة اHــقـــتــصـــدp اHــقـــتــصــدون
اHرسمون واHتربصون.

84 : : قصـــد الـتأسـيـس األولــي لـلرتـبـــةp يدمج اHاداHادّة ة 
فــي رتـبـــة مـقـتـصـــد رئـيـســـيp  اHـقـتـصـــدون اHـعـيـنـــون
بـصفـة نـظامـية فـي اHنـصب الـعالي Hـقـتصـد رئيـسي عـند

تاريخ بداية سريان مفعول هذا اHرسوم.

الفرع الثانيالفرع الثاني
األحكام اHطبقة على سلك نواب اHقتصديناألحكام اHطبقة على سلك نواب اHقتصدين

اHـــــاداHـــــادّة ة 85 : :  يــــــضــم ســـــــلـك نـــــــواب اHـــــــقــــــتـــــــصـــــــدين
: (2) Wرتبت

pرتبة نائب مقتصد -

- رتبة نائب مقتصد رئيسي.
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الفقرة األولىالفقرة األولى
حتديد اHهامحتديد اHهام

اHــــاداHــــادّة ة 86 : : يــــكـــــلف نــــواب اHـــــقــــتـــــصــــدينp ال ســـــيــــمــــا
�ــســاعــدة نـواب اHــقــتــصــدين الـرئــيــســيــW في الـتــســيــيـر

اHالي واHادي  للمؤسسة التابعW لها .

و�ــــكــــنــــهم اســــتــــخالفــــهم فـي حــــالـــة حــــدوث مــــانع أو
تغيب. 

اHــــــاداHــــــادّة ة 87 : :  زيــــــادة عـــــــلى اHـــــــهــــــام اخملــــــولـــــــة لــــــنــــــواب
pــقـتــصـديــن الــرئــيسـيونHيــكـلّـف نــواب ا pقـتـصدينHا

ال سيما �ا يأتي :

- ضــــمــــان الــــتــــســــيــــيــــر اإلداري واHــــالـي واحملــــاســــبي
pللمؤسسة

- اHــــشــــاركــــة في إعــــداد مــــخـــــطط تــــســــيــــيــــر اHــــوارد
pالبشرية للمؤسسة

- مـسـك سـجل الـتــعـهــدات وحـواالت الـنــفـقـات طــبـقـا
p عمول بهHللتنظيم ا

pيزانيةHضمان مختلف عمليات تنفيذ ا -

و�ـكـنــهم اسـتـخالف اHـقـتــصـد في حـالـة حـدوث مـانع
أو تغيب. 

الفقرة الثانيةالفقرة الثانية
شروط التوظيفشروط التوظيف

اHاداHادّة ة 88 : :  يوظف أو يرقى بصفة نائب مقتصد :

1 - عن طـريق االمـتـحـان اHـهـنيp مـسـاعـدو  اHـصـالح
االقـتصـادية الذين يـثبـتون خمس (5) سنـوات من اخلدمة

pالفعلية بهذه الصفة

2 - علـى سبـيل االخـتـيـار بـعـد الـتـسـجـيل في قـائـمة
pــطـلــوب شــغـلــهـاHــنــاصب اHالـتــأهــيل في حـدود 20 % من ا
مـسـاعدو  اHـصـالح االقـتصـاديـة الـذين يـثبـتـون عـشر (10)

سنوات من اخلدمة الفعلية بهذه الصفة.

يخضع اHـترشحـون اHقـبولون طـبقـا للحـالتW 1 و2
أعالهp قـبل تــرقـيـتـهم Hـتــابـعـة  تـكـوين بــنـجـاح حتـدد مـدته
ومـحتواه وكـيفـيات تـنظـيمه بقـرار مشـترك بـW الوزير
اHكـلّف بـالشـباب والـريـاضة  والـسـلطـة اHكـلّـفة بـالـوظيـفة

العمومية.

اHــاداHــادّة ة 89 : : يــوظـف أو يــرقى بــصــفــة نـــائب مــقــتــصــد
رئيسي :

pــــســـــابــــقــــة عـــــلى أســـــاس الــــشــــهــــادةH1 - عن طـــــريق ا
اHتـرشـحـون احلـائـزون شـهـادة تـقـني سـام في تـخـصـصات

pالية واحملاسبة أو شهادة معادلة لهاHالتسيير وا
2 - عـن طـــريق االمـــتــحــان اHــهــنــي في حـدود 30 %
من اHــنـاصب اHــطـلــوب شـغــلـهــاp نــواب اHـقــتـصــدين الـذين
يـــثــبــتــون خــمس (5) ســنــوات من اخلــدمـــة الــفــعــلــيــة بــهــذه

pالصفة
3 -  عـلى سـبـيل االختـيـار بـعد الـتـسجـيل في قـائـمة
pــطـلــوب شــغـلــهـاHــنــاصب اHالـتــأهــيل في حـدود 10 % من ا
نـواب اHـقـتـصـدين الـذين يـثـبـتـون عـشر (10) سـنوات من

اخلدمة الفعلية بهذه الصفة.

الفقرة الثالثةالفقرة الثالثة
أحكام انتقاليةأحكام انتقالية

اHــاداHــادّة ة 90 : : يـــدمج في رتـــبـــة نـــائـب مـــقـــتـــصـــدp نــواب
اHقتصدين اHرسمون واHتربصون.

الفرع الثالثالفرع الثالث
األحكام اHطبقة على سلك مساعدي اHصالح االقتصاديةاألحكام اHطبقة على سلك مساعدي اHصالح االقتصادية

91 : : يضم سـلك مـساعـدي اHصـالح االقـتصـادية اHاداHادّة ة 
رتبة وحيدة :

- رتبة مساعد اHصالح االقتصادية.

اHــــــــاداHــــــــادّة ة 92 : :  يــــــــوضـع ســــــــلـك مـــــــســــــــاعــــــــدي اHــــــــصــــــــالح
االقتصادية في طريق الزوال.

الفقرة األولىالفقرة األولى
حتديد اHهامحتديد اHهام

pــصـــالح االقـــتــصـــاديــةHــادّة ة 93 : : يـــكــلـف مــســـاعـــدو اHــاداHا
السيما �ا يأتي :

- مـسـاعــدة اHـوظـفــW اHـكـلّــفـW بـتــسـيـيــر مـؤسـسـات
pالشباب والرياضة

pـــاليHــــادي واHــــشـــاركــــة في مــــهـــام الــــتـــســــيــــيـــر اHا -
الســـيـــمـــا تـــأديـــة األعـــمـــال اإلداريـــة واحملـــاســـبـــيـــة وتـــأطـــيــر

مستخدمي التنفيذ اإلداريW ومستخدمي اHصلحة.

و�ــكـــنـــهم اســـتـــخالف نـــواب اHـــقـــتـــصــديـن في حـــالــة
حدوث مانع أو تغيب.

الفقرة الثانيةالفقرة الثانية
أحكام انتقاليةأحكام انتقالية

اHــــــاداHــــــادّة ة 94 : : يـــــــدمج فـي رتـــــــبــــــة مـــــــســــــاعـــــــد اHــــــصـــــــالح
االقـتــصــاديــةp مـســاعــدو اHـصــالح االقــتــصــاديـة اHــرســمـون

واHتربصون .
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الباب الثالثالباب الثالث
األحكام اHطبقة على اHناصب العليااألحكام اHطبقة على اHناصب العليا

95 : : تـــطــبــيــقــا ألحــكــام اHـادة 11 من األمــر رقم اHـاداHـادّة ة 
06 - 03 اHـؤرخ في 19 جـمــادى الـثـانــيـة عـام 1427 اHـوافق

15 يــــولــــيــــو ســــنـــة 2006 واHـــــذكــــور أعـالهp حتـــــدد قــــائــــمـــة

اHـنــاصب الــعــلـيـا الــوظـيــفــيـة بـعـــنـوان األسـالك اخلــاصــة
بـاإلدارة اHكلفة بالشباب والرياضةp كما يأتي :

pمندوب محلي للشباب -
pملحق بلدي للرياضة -

- مفتش منسق.

يـوضع أصـحـاب اHــنـاصب الـعـلــيـا اHـذكـورة أعاله في
اخلـــدمـــة لـــدى اHـــصــــالح  غـــيـــر اHـــمـــركــــزة لإلدارة اHـــكـــلّـــفـــة

بالشباب والرياضة.

اHـاداHـادّة ة 96 : : يـحــدد عـدد اHــنـاصب الــعـلــيـا اHــذكـورة في
اHــــادة 95 أعـاله بــــقــــرار مــــشـــــتــــرك بــــW الــــوزيـــــر اHــــكــــلّف
بـالـشـبـاب والـريـاضـة والـوزيـر اHـكـلّف بـاHـالـيـة والـسـلـطة

اHكلّفة بالوظيفة العمومية.

الفصل األولالفصل األول
حتديد اHهامحتديد اHهام

اHاداHادّة ة 97 : :  يكّـلف اHنـدوبون احملـليـون للـشبابp حتت
سلطة مدير الشباب والرياضة للواليةpال سيما �ا يأتي :
- إعــــداد الــــبـــرامـج احملــــلــــيــــة لـــلــــتــــنــــشــــيط الــــثــــقــــافي
واالجـتـمـاعي الـتربـوي والـتـرفـيـهي وتـنفـيـذهـاp بـاالتـصال
مع اHـــصــالـح اخملـــتــصـــة لـــلـــبــلـــديـــة والـــدائــرة وكـــذا احلـــركــة

pاجلمعوية احمللية للشباب
- تـرقـيـة احلــركـة اجلـمـعـويـة لـلــشـبـاب عـلى اHـسـتـوى
احملـليp ال سـيمـا في اHـنـاطق الـتي تنـعـدم فـيهـا مـؤسـسات

pالشباب
- تــــطــــويــــر عــــمــــلــــيــــات اإلعالم واالتــــصــــال وتــــربــــيـــة

pواطنة في وسط الشبابHا
- إبـــداء كل االقـــتــراحـــات الــتـي من شـــأنــهـــا تــطـــويــر

pساعدات جلمعيات الشبابHوترشيد منح اإلعانات وا
- اHــبــادرة بـــأعــمــال الــتــنـــشــيط والــتــرفـــيه اHــوجــهــة

pللطفولة
- حتديد احتياجات الشباب على اHستوى احمللي.

98 : : يـكــلـّف اHــلــحـقــون الــبـلــديـون للـريـاضة اHاداHادّة ة 
ال سيما بـما يأتي : 

- إعداد اخملطط البلدي لـلتنمية الـرياضية وتنشيط
الـــهـــيــاكـل واألنــشـــطـــة الــريـــاضـــيــة الـــبـــلـــديــة وتـــنـــظــيـــمـــهــا

وتنسيقها طبقا لتوجيهات اجمللس البلدي للرياضة.

وبهذه الصفةp يكلّفون �ا يأتي :
- إعــــــــداد واقــــــــتــــــــراحp بـــــــاالتــــــــصــــــــال مـع الـــــــهــــــــيــــــــاكل
والــتــجــمــعــات الــريــاضــيــةp مــخــطط الــتــنــمــيــة الــريــاضــيـة

pللبلدية والسهر على إجنازه وتقييمه
- اHــشـاركــة في إعـداد مــخـطط الــتـنــمـيــة الـريــاضـيـة

pللوالية
- الــســـهـــر عـــلى تـــرقــيـــة األنـــشـــطــة الـــريـــاضـــيــة عـــلى

pمستوى البلدية
- اتخاذ كل التدابـير الرامية إلى تشجيع اHمارسة

الرياضية :
p من طرف مختلف أصناف السن واجلنس *

pاجلوارية على مستوى  األحياء والقرى  *
* عــلى مــســتــوى قـطــاعــات األنــشــطـة  طــبــقــا ألهـداف

pاخملطط الوطني للتنمية الرياضية
- تنـسيق البـرامج ورزنامـة التظـاهرات الريـاضية

اHنظمة لفائدة اHواطنW في البلدية.

اHـاداHـادّة ة 99 : :  يكـلّف اHـفـتـشون اHـنـسقـونp حتت سـلـطة
مدير الشباب والرياضةpال سيما �ا يأتي :

- تــــنــــســــيق عــــمل مــــفــــتــــشـي الــــشــــبــــاب والــــريــــاضـــة
pوتقييمها

- تـــــقـــــديـــــر شـــــروط ســـــيـــــر اخملـــــطـط اإلداري واHـــــالي
pؤسسات الشباب والرياضةH والبيداغوجي

- اHسـاهمـة في تصور بـرامج العـمل اHبـادر بها في
ميدان الرياضة ولـفائدة الشباب وتنـفيذهاp ال سيما  في

pمجال اإلدماج والتنشيط والترقية
- اHــــــشــــــاركـــــة فـي إعــــــداد بـــــرامـج تــــــكـــــويـن إطـــــارات

pالشباب والرياضة
- تصور كل دراسة تـخص قطاع الشباب والرياضة

pوتنسيقها وتنشيطها
- إعداد تقارير التفتيش.

الفصل الثانيالفصل الثاني
Wشروط التعيWشروط التعي

اHـاداHـادّة ة 100 : :  يـعـW اHـنـدوبـون احملـلّــيـون لـلـشـبـاب من
: Wب
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- مـــســـتــشـــاري الـــشــبـــاب الــذيـن يــثـــبـــتــون ثالث (3)
pسنوات من اخلدمة الفعلية بهذه الصفة

- اHــربــW الـــرئــيــســيـــW لــتــنـــشــيط الــشـــبــاب الــذين
يـــثــبــتــون خــمس (5) ســنــوات من اخلــدمـــة الــفــعــلــيــة بــهــذه

الصفة.

اHـاداHـادّة ة 101 :  : يـعـW اHـلـحـقون الـبـلـديـون لـلـريـاضـة من
: Wب

- مـــســتــشـــاري الــريـــاضــة الــذيـن يــثــبـــتــون ثالث (3)
pسنوات من اخلدمة الفعلية بهذه الصفة

- اHربـW الرئيسـيW لألنشـطة البـدنية والـرياضية
الــذين يــثــبــتــون خـمس (5) ســنـوات مـن اخلـدمــة الــفــعــلــيـة

بهذه الصفة.

Wــــنـــســـقـــون من بـــHـــفـــتـــشـــون اHا Wــــادّة ة 102 : : يـــعـــHــــاداHا
مـفــتــشي الــشــبــاب والــريـاضــة الــذين يــثــبــتـون خــمس (5)

سنوات من اخلدمة الفعلية بهذه الصفة.

الباب الرابعالباب الرابع
تصنيف الرتب والزيادة االستداللية للمناصب العلياتصنيف الرتب والزيادة االستداللية للمناصب العليا

الفصل األولالفصل األول
تصنيف الرتبتصنيف الرتب

اHاداHادّة ة 103 : :  تـطبـيقـا ألحكـام اHادة 118 من األمر رقم
06 - 03 اHؤرخ في  19 جـمـادى الثـانيـة  عام 1427 اHوافق

15 يولـيو سنة 2006 واHذكور أعـالهp يحدد تصنيف رتب

اHـــوظـــفـــW اHــنـــتـــمـــW لألسـالك اخلــاصـــة بـــاإلدارة اHـــكـــلـــفــة
بالشباب والرياضةp طبقا للجدول اآلتي : 

التصنيفالتصنيف
األسالكاألسالك

مربي تنشيط الشباب

مـــربـي رئــــيـــسـي لــــتـــنــــشــــيط
الشباب

مستشار الشباب

مستشار رئيسي للشباب

مــــربي األنــــشـــطــــة الــــبـــدنــــيـــة
والرياضية

مـــــرٍب رئـــــيـــــسي لـألنـــــشـــــطــــة
البدنية والرياضية

مستشار الرياضة

مـــــــســــــتـــــــشــــــار رئـــــــيــــــسـي في
الرياضة

مفتش الشباب و الرياضة

مقتصد

مقتصد رئيسي

نائب مقتصد

نائب مقتصد رئيسي

مساعد اHصالح االقتصادية

مربو تنشيط الشباب

مستشارو الشباب

مــــربـــو األنــــشــــطــــة الـــبــــدنــــيـــة
والرياضية

مستشارو الرياضة

مفتشو الشباب و الرياضة

اHقتصدون

نواب اHقتصدين

مساعدواHصالح االقتصادية

الرقم االستداللي األدنىالرقم االستداللي األدنى الصنفالصنف
الرتبالرتب

453

498

578

621

453

498

578

621

666

537

621

418

453

348

10

11

13

14

10

11

13

14

15

12

14

9

10

7

الشعبالشعب

شعبة الشباب 

شعبة الرياضة 

شعبة التفتيش

شعبة  اHقتصدية 
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الفصل الثانيالفصل الثاني
الزيادة االستداللية للمناصب العلياالزيادة االستداللية للمناصب العليا

اHاداHادّة ة 104 : :  تـطبـيقـا ألحكـام اHادة 3 من اHرسـوم الـرئاسي رقم 07 - 307 اHؤرخ في 17 رمـضان عام 1428 اHوافق 29
سـبـتمـبر سـنة 2007 واHـذكور أعالهp حتـدد الزيـادة االستـداللـية لـلمـناصب الـعلـيا الـتـابعـة لألسالك اخلاصـة باإلدارة اHـكلـفة

بالشباب والرياضةp طبقا للجدول اآلتي : 

الزيادة االستدالليةالزيادة االستداللية
اHنصب العالياHنصب العالي

مندوب محلي للشباب
ملحق بلدي للرياضات

مفتش منسق

الرقم االستدالليالرقم االستداللي اHستوىاHستوى

105

105

195

06

06

08

الباب اخلامسالباب اخلامس
أحكام انتقالية و نهائيةأحكام انتقالية و نهائية

اHــاداHــادّة ة 105 : : يـــســتـــمـــر اHـــوظـــفـــون اHـــنـــتــمـــون لـــرتب
مـــــربي الــــشـــــبــــاب و مــــربـي مــــتــــخــــصـص في الــــشـــــبــــيــــبــــة
ومـستـشار تـربوي لـلـشبـاب ومرٍب  ريـاضي  وتقـني سام
فـي الـريــاضــة  اHــدعـوون Hــتــابــعـة  تــكــوين مــتـخــصص في
تــقـاضي رواتـبـهم  وفــقـا  لـلـتـصـنــيف  اHـؤقت  اHـنـصـوص
عــلــيه  في  الـــتــنــظــيم اHـــعــمــول به إلى حـــW إدمــاجــهم في
الــــرتب اHـــنـــصــــوص عـــلـــيـــهــــا في هـــذا الـــقــــانـــون األســـاسي
اخلاص بعد اسـتكمال دورات التكوين اHذكورة  في اHواد

42 و43 و52 و60 و  61 أعاله.

pـرسـومHـادّة ة 106 : : تــلــغـى األحــكــام اخملــالـفـة لـهـذا اHـاداHا
ال سيمـا اHرسوم التـنفيذي  رقم 91 - 187 اHؤرخ  في 18
ذي الــــقــــعــــدة عـــام 1411 اHــــوافق أول  يــــونــــيــــو ســــنـــة 1991

واHذكور أعاله.

اHـاداHـادّة ة 107 : : يـسـري مــفـعـول هـذا اHــرسـوم ابـتـداء من
أول يناير سنة 2008. 

اHـــــاداHـــــادّة ة 108 :  : يــــــنــــــشــــــر هــــــذا اHـــــرســــــوم فـي اجلــــــريـــــدة
الرّسميّة للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــرّر بـــاجلـــزائـــر في 21 مـــحـــرّم عـــام 1431 اHــوافق 7
يناير سنة 2010.

أحمد أويحيىأحمد أويحيى

الشعبالشعب

شعبة الشباب
شعبة الرياضة
شعبة التفتيش

قرارات3 مقرقرارات3 مقرّرات3آراءرات3آراء
وزارة ا9اليةوزارة ا9الية

قــــرار وزاري مـــــشـــــتــــرك مـــــؤرخ في قــــرار وزاري مـــــشـــــتــــرك مـــــؤرخ في 17 شـــــوال عــــام  شـــــوال عــــام 1430
اHـوافق اHـوافق 6 أكـتـوبـر سـنـة  أكـتـوبـر سـنـة p2009 يـحـدp يـحـدّد تـعـداد مـنـاصبد تـعـداد مـنـاصب
الــشــغل وتــصــنــيــفــهــا ومــدة الــعــقــد اخلــاص بــاألعــوانالــشــغل وتــصــنــيــفــهــا ومــدة الــعــقــد اخلــاص بــاألعــوان
الـعامـلW بعـنوان اإلدارة اHـركزيـة للـمديـرية الـعامةالـعامـلW بعـنوان اإلدارة اHـركزيـة للـمديـرية الـعامة
لـــلــمـــحــاســـبـــة بــوزارة اHـــالـــيــة فـي نــشـــاطـــات احلــفظلـــلــمـــحــاســـبـــة بــوزارة اHـــالـــيــة فـي نــشـــاطـــات احلــفظ

والصيانة واخلدمات.والصيانة واخلدمات.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

pالعام للحكومة Wإن األم
 pاليةHووزير ا

- �ــقـتــضى اHــرسـوم  الــرئـاسي رقم 07 - 308 اHـؤرخ في
17 رمـــضـــان عــام 1428 اHــوافق 29 ســـبـــتــمـــبـــر ســـنــة 2007

الــــذي يــــحــــدد كـــيــــفــــيــــات تــــوظــــيف األعــــوان اHــــتـــعــــاقــــدين
وحــقـــوقــهـم وواجــبـــاتـــهم والـــعــنـــاصـــر اHــشـــكـــلــة لـــرواتـــبــهم
والــقــواعـد اHــتـعــلــقـة بــتـســيـيــرهم وكــذا الـنــظــام الـتــأديـبي

pادة 8 منهHال سيما ا pطبق عليهمHا

- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 09 - 129
اHــؤرّخ في 2 جـــمـــادى األولى عــام 1430 اHــوافق 27 أبــريل

pتضمّن جتديد مهام أعضاء احلكومةHسنة 2009  وا
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- و�ــــقـــــتــــضى اHـــــرســــوم الـــــتــــنــــفـــــيــــذي رقم 95 - 54
اHـؤرخ في 15 رمـضان عام 1415 اHـوافق 15 فبـراير سـنة

pاليةH1995  الذي يحدد صالحيات وزير ا

- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 03 - 190
اHــــؤرخ في 26 صــــفــــر عـــام 1424 اHــــوافق 28 أبــــريل ســــنـــة
2003  الـــذي يــــحـــدد صـالحـــيـــات اHــــديـــر الـــعــــام لـــلـــوظــــيـــفـــة

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

pالعامّ للحكومة Wاألم Wتعي

يقريقرّران ما يأتي :ران ما يأتي :

اHـاداHـادّة األولى :ة األولى : تــطـبــيـقـا ألحــكـام اHـادة 8 من اHـرسـوم
الـرئـاسي رقم 07 - 308 اHـؤرخ في 17 رمــضـان عـام 1428
اHوافق 29 سبتمبر سنة 2007 واHذكور أعالهp يهدف هذا
القرار إلى حتديد تـعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة
الـــعــــقـــد اخلــــاص بـــاألعــــوان الـــعــــامـــلــــW بـــاإلدارة اHــــركـــزيـــة
لـلمديـرية الـعامة لـلمحـاسبـة بوزارة اHالـية في نـشاطات
الــحـفظ والــصـيـانـة واخلـدمـاتp كـمـا هـو مـبـW في اجلـدول

اآلتي :

التصنيفالتصنيف

التعدادالتعداد
( 2+1 )

الرقمالرقم
االستداللياالستداللي
األدنىاألدنى

مناصب الشغلمناصب الشغل

16

12

4

8

4

3

1

48

200

219

240

288

348

-

1

2

3

5

7

-

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)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

8

-

-

-

-

-

-

8

8

12

4

8

4

3

1

40

عون خدمة من اHستوى األول

حارس

سائق سيارة من اHستوى األول

عون خدمة من اHستوى الثاني

عون خدمة من اHستوى الثالث

عون وقاية من اHستوى األول

عون وقاية من اHستوى الثاني

اجملموع العاماجملموع العام

اHـاداHـادّة ة 2 :  يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســمـيّـة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــرّر بـــاجلــــزائـــر في 17 شـــوّال عـــام 1430 اHــــوافق 6
أكتوبر سنة 2009.

عن األمW العام للحكومةعن األمW العام للحكومة
وبتفويض منهوبتفويض منه

اHدير العام للوظيفة العموميةاHدير العام للوظيفة العمومية

جمال خرشيجمال خرشي

 عن وزير عن وزير اHاليةاHالية

األمW العاماألمW العام

ميلود بوطبةميلود بوطبة

وزارة األشغال العموميةوزارة األشغال العمومية
قــرار وزاري مـــشـــتــرك مـــؤرخ في قــرار وزاري مـــشـــتــرك مـــؤرخ في 18 رمـــضـــان عــام  رمـــضـــان عــام 1430
اHــــوافق اHــــوافق 8  ســــبــــتـــمــــبــــر ســــنـــة   ســــبــــتـــمــــبــــر ســــنـــة p2009 يــــحــــدد  تــــعـــدادp يــــحــــدد  تــــعـــداد
مــنــاصب الـــشــغل وتـــصــنــيــفـــهــا ومــدة الـــعــقــد اخلــاصمــنــاصب الـــشــغل وتـــصــنــيــفـــهــا ومــدة الـــعــقــد اخلــاص
باألعـوان الـعامـلـW في نـشاطـات احلـفظ أو الصـيـانةباألعـوان الـعامـلـW في نـشاطـات احلـفظ أو الصـيـانة
أو اخلـــدمــــات بـــعـــنــــوان اإلدارة اHـــركــــزيـــة في وزارةأو اخلـــدمــــات بـــعـــنــــوان اإلدارة اHـــركــــزيـــة في وزارة

األشغال العمومية.األشغال العمومية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

pالعام للحكومة Wإن األم
 pاليةHووزير ا

pووزير األشغال العمومية
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- �قتـضى اHرسـوم  الرئاسي رقم 07 - 308 اHؤرخ
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

pادة 8 منهHال سيما ا pطبق عليهمHا
- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 09 - 129
اHــؤرّخ في 2 جـــمـــادى األولى عــام 1430 اHــوافق 27 أبــريل

pتضمّن جتديد مهام أعضاء احلكومةHسنة 2009  وا
- و�ــــقـــــتــــضى اHـــــرســــوم الـــــتــــنــــفـــــيــــذي رقم 95 - 54
اHـؤرخ في 15 رمـضان عام 1415 اHـوافق 15 فبـراير سـنة

pاليةH1995  الذي يحدد صالحيات وزير ا

- و�ــقــتـــضى اHــرســـوم الــتّــنـــفــيــذيّ رقم 2000 - 328
اHــؤرّخ في27 رجب عــام 1421 اHــوافق 25 أكـــتـــوبـــر ســـنـــة
2000 واHـــــتــــضــــمّن تـــــنــــظــــيم اإلدارة اHـــــركــــزيــــة في وزارة

pتمّمHعدّل واHا pاألشغال العمومية

- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 03 - 190
اHــــؤرخ في 26 صــــفــــر عـــام 1424 اHــــوافق 28 أبــــريل ســــنـــة
2003  الـــذي يــــحـــدد صـالحـــيـــات اHــــديـــر الـــعــــام لـــلـــوظــــيـــفـــة

pالعمومية

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

pالعامّ للحكومة Wاألم Wتعي

يقريقرّرون ما يأتي :رون ما يأتي :

اHـاداHـادّة األولى :ة األولى : تــطـبــيـقـا ألحــكـام اHـادة 8 من اHـرسـوم
الـرئـاسي رقم 07 - 308 اHـؤرخ في 17 رمــضـان عـام 1428
اHوافق 29 سبـتمبر سنة 2007 واHذكـور أعالهp يحدّد هذا
الـقـرار تـعـداد مـناصـب الشـغل اHـطـابـقـة لـنـشـاطـات احلفظ
أوالـصيانة أواخلدمـات وتصنيـفها وكذا مـدة العقد اخلاص
بـاألعـوان الـعـامـلـW فـي اإلدارة اHـركـزيـة لـوزارة األشـغـال

العموميةp كما هو مبيّن في اجلدول اآلتي :

التصنيفالتصنيف

التعدادالتعداد
( 2+1 )

الرقمالرقم
االستداللياالستداللي

مناصب الشغلمناصب الشغل

26

5

24

2

17

4

78

200

200

200

240

288

348

-

1

1

1

3

5

7

-

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)

-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-

26

-
-
-
-
-
26

-
5

24

2

17

4

52

عامل مهني من اHستوى األول
عون خدمة من اHستوى األول

حارس
سائق سيارة من اHستوى الثاني
عون الوقاية من اHستوى األول

عون الوقاية من اHستوى الثاني
اجملموع العاماجملموع العام

اHاداHادّة ة 2 :  ينشر هذا القرار في اجلريدة الرّسميّة للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.
حرّر باجلزائر في 18 رمضان عام 1430 اHوافق 8 سبتمبر سنة 2009.

عن األمW العام للحكومةعن األمW العام للحكومة
وبتفويض منهوبتفويض منه

اHدير العام للوظيفة العموميةاHدير العام للوظيفة العمومية
جمال خرشيجمال خرشي

 عن وزير عن وزير اHاليةاHالية
األمW العاماألمW العام
ميلود بوطبةميلود بوطبة

وزير وزير األشغال العموميةاألشغال العمومية

عمار غولعمار غول
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8

2

1

1

1

1

1

قــرار وزاري مـــشـــتــرك مـــؤرخ في قــرار وزاري مـــشـــتــرك مـــؤرخ في 18 رمـــضـــان عــام  رمـــضـــان عــام 1430
اHوافق اHوافق 8  سبـتمبـر سنة   سبـتمبـر سنة p2009 يحـدد  عدد اHناصبp يحـدد  عدد اHناصب
الـعـلــيـا لـلـمـوظـفـW اHـنـتـمـW لألسالك اHـشـتـركـة فيالـعـلــيـا لـلـمـوظـفـW اHـنـتـمـW لألسالك اHـشـتـركـة في
اHــؤســـســات واإلدارات الـــعــمــومـــيــة بـــعــنــوان اإلدارةاHــؤســـســات واإلدارات الـــعــمــومـــيــة بـــعــنــوان اإلدارة

اHركزية في وزارة األشغال العمومية.اHركزية في وزارة األشغال العمومية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

pالعام للحكومة Wإن األم
pووزير األشغال العمومية

pاليةHووزير ا
- �قتـضى اHرسـوم  الرئاسي رقم 07 - 307 اHؤرخ
في 17 رمـضـان عام 1428 اHـوافق 29 سـبـتمـبـر سـنة 2007
الـذي يــحـدد كـيــفـيـات مــنح الـزيــادة االسـتـداللــيـة لــشـاغـلي

pؤسسات واإلدارات العموميةHناصب العليا في اHا
- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 09 - 129
اHــؤرّخ في 2 جـــمـــادى األولى عــام 1430 اHــوافق 27 أبــريل

pتضمّن جتديد مهام أعضاء احلكومةHسنة 2009  وا
- و�ــــقـــــتــــضى اHـــــرســــوم الـــــتــــنــــفـــــيــــذي رقم 95 - 54
اHـؤرخ في 15 رمـضان عام 1415 اHـوافق 15 فبـراير سـنة

pاليةH1995  الذي يحدد صالحيات وزير ا

- و�ـقــتـضى اHـرسـوم الـتـّـنفــيذيّ رقم 2000 - 328
اHـــــــــــؤرّخ فـــــــي27 رجـــــــب عــــــــــام 1421 اHـــــــــوافــــــق

25 أكـــــتـــــوبــــر ســـــنــــة 2000  واHـــــتـــــضــــــمّــن تــــــنــــــظـــــيــم

pـــــــركـــــزيــــــة فــي وزارة األشــــغــــال الـــعــــمـــومــــيـــةHاإلدارة ا
pتمّمHعدّل واHا

- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 03 - 190
اHــــؤرخ في 26 صــــفــــر عـــام 1424 اHــــوافق 28 أبــــريل ســــنـــة
2003  الـــذي يــــحـــدد صـالحـــيـــات اHــــديـــر الـــعــــام لـــلـــوظــــيـــفـــة

pالعمومية
- و�قتـضى اHرسوم التّـنفيذيّ رقم 08 - 04 اHؤرّخ
في 11 مــــحــــرّم عـــام 1429 اHــــوافق 19 يــــنــــايـــر ســــنـــة 2008 
WـنتـمHا WـوظفـHتـضـمّن القـانون األسـاسي اخلـاص باHوا
pـؤسـسـات واإلدرات الـعـمـومـيةHشــتـركـة في اHلألســالك ا

pواد 76 و98 و133 و172 و197 منهHال سيما ا
- و�ــقـتـضـى اHـرسـوم الــرّئـاسيّ اHـؤرّخ في 7 ربـيع
الـثاني عام 1423 اHوافق 18 يونـيو سـنة 2002 واHـتضمّن

pالعامّ للحكومة Wاألم Wتعي
يقريقرّرون ما يأتي :رون ما يأتي :

اHــاداHــادّة األولى :ة األولى : تـــطــبــيــقـــا ألحــكــام اHــواد 76 و98 و133
و172 و197 من اHــرســـوم الــتّــنـــفــيــذيّ رقم 08 - 04 اHــؤرّخ
في 11 مــــحــــرّم عـــام 1429 اHــــوافق 19 يــــنــــايـــر ســــنـــة 2008 
واHـذكــور أعالهp يـحــدد عــدد اHـنــاصب الـعــلــيـا ذات الــطـابع
الــوظــيــفي بــعـــنــوان اإلدارة اHــركــزيــة في وزارة األشــغــال

العموميةp كما هو مبW في اجلدول اآلتي :

اإلدارة العامة

الترجمة - الترجمة الفورية
اإلعالم اآللي
اإلحصائيات

الوثائق واحملفوظات

اHناصب العليااHناصب العليا العددالعددالشعبالشعب

- مكلّف بالدراسات و�شروع في اإلدارة اHركزية
- مساعد بالديوان

- مكلّف باالستقبال والتوجيه
- مكلّف ببرامج الترجمة - الترجمة الفورية

- مسؤول الشبكة
- اHكلّف بالبرامج اإلحصائية
- اHكلّف بالبرامج الوثائقية

اHاداHادّة ة 2 :  ينشر هذا القرار في اجلريدة الرّسميّة للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.
حرّر باجلزائر في 18 رمضان عام 1430 اHوافق 8 سبتمبر سنة 2009.

عن األمW العام للحكومةعن األمW العام للحكومة
وبتفويض منهوبتفويض منه

اHدير العام للوظيفة العموميةاHدير العام للوظيفة العمومية
جمال خرشيجمال خرشي

 عن وزير عن وزير اHاليةاHالية
األمW العاماألمW العام
ميلود بوطبةميلود بوطبة

وزير وزير األشغال العموميةاألشغال العمومية

عمار غولعمار غول



قــرار وزاري مـــشـــتــرك مـــؤرخ في قــرار وزاري مـــشـــتــرك مـــؤرخ في 18 رمـــضـــان عــام  رمـــضـــان عــام 1430
اHوافق اHوافق 8  سبـتمبـر سنة   سبـتمبـر سنة p2009 يحـدد  عدد اHناصبp يحـدد  عدد اHناصب
الـــعــــلـــيـــا لـــلـــعـــمــــال اHـــهـــنـــيـــW وســـائــــقي الـــســـيـــاراتالـــعــــلـــيـــا لـــلـــعـــمــــال اHـــهـــنـــيـــW وســـائــــقي الـــســـيـــارات
واحلـــــجـــــاب بـــــعـــــنــــــوان اإلدارة اHـــــركـــــزيـــــة في وزارةواحلـــــجـــــاب بـــــعـــــنــــــوان اإلدارة اHـــــركـــــزيـــــة في وزارة

األشغال العمومية.األشغال العمومية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

pالعام للحكومة Wإن األم
pووزير األشغال العمومية

pاليةHووزير ا
- �قتـضى اHرسـوم  الرئاسي رقم 07 - 307 اHؤرخ
في 17 رمـضـان عام 1428 اHـوافق 29 سـبـتمـبـر سـنة 2007
الـذي يــحـدد كـيــفـيـات مــنح الـزيــادة االسـتـداللــيـة لــشـاغـلي

pؤسسات واإلدارات العموميةHناصب العليا في اHا
- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 09 - 129
اHــؤرّخ في 2 جـــمـــادى األولى عــام 1430 اHــوافق 27 أبــريل

pتضمّن جتديد مهام أعضاء احلكومةHسنة 2009  وا
- و�ــــقـــــتــــضى اHـــــرســــوم الـــــتــــنــــفـــــيــــذي رقم 95 - 54
اHـؤرخ في 15 رمـضان عام 1415 اHـوافق 15 فبـراير سـنة

pاليةH1995  الذي يحدد صالحيات وزير ا

- و�ــقــتـــضى اHــرســـوم الــتّــنـــفــيــذيّ رقم 2000 - 328
اHــؤرّخ في27 رجب عــام 1421 اHــوافق 25 أكـــتـــوبـــر ســـنـــة
2000  واHـــتــــضــــمّن تــــنــــظــــيم اإلدارة اHــــركـــزيــــة في وزارة

pتمّمHعدّل واHا pاألشغال العمومية
- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 03 - 190
اHــــؤرخ في 26 صــــفــــر عـــام 1424 اHــــوافق 28 أبــــريل ســــنـــة
2003  الـــذي يــــحـــدد صـالحـــيـــات اHــــديـــر الـــعــــام لـــلـــوظــــيـــفـــة

pالعمومية
- و�قتـضى اHرسوم التّـنفيذيّ رقم 08 - 05 اHؤرّخ
في 11 مــــحــــرّم عـــام 1429 اHــــوافق 19 يــــنــــايـــر ســــنـــة 2008 
WـهــنـيـHــتـضـمّن الــقـانــون األسـاسي اخلـاص بــالـعــمـال اHوا

pادة 38 منهHال سيما ا pوسائقي السيارات واحلجاب
- و�ــقـتـضـى اHـرسـوم الــرّئـاسيّ اHـؤرّخ في 7 ربـيع
الـثاني عام 1423 اHوافق 18 يونـيو سـنة 2002 واHـتضمّن

pالعامّ للحكومة Wاألم Wتعي

يقريقرّرون ما يأتي :رون ما يأتي :

اHـاداHـادّة األولى :ة األولى :  تطـبـيـقـا ألحـكـام اHادة 38 من اHـرسوم
الــتّـــنــفـــيــذيّ رقم 08 - 05 اHــؤرّخ في 11 مــحــرّم عــام 1429
اHـوافق 19 يــنــايــر ســنـة 2008 واHــذكــور أعالهp يــحــدد عـدد
اHــنــاصب الــعــلـيــا ذات الــطــابع الــوظـيــفي بــعــنـوان اإلدارة
اHركزية في وزارة األشغـال العموميـةp كما هو مبW في

اجلدول اآلتي :

27 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 02 24 محر محرّم عام م عام  1431 هـ هـ
10 يناير  سنة  يناير  سنة 2010 م

اHطبعة الراHطبعة الرّسميةp  حي البساتpWسميةp  حي البساتpW بئر مراد رايسp ص.ب  بئر مراد رايسp ص.ب 376   - اجلزائر- محطة  - اجلزائر- محطة

- رئيس حظيرة

- رئيس ورشة

- رئيس مخزن

- مسؤول اHصلحة الداخلية

العددالعدداHناصب العليااHناصب العليا

1

1

1

1

اHـاداHـادّة ة 2 :  يـنــشـر هـذا الــقـرار في اجلـريـدة الــرّسـمـيّـة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـرّر بـاجلـزائـر في 18 رمـضـان عام 1430 اHـوافق 8
سبتمبر سنة 2009.

 عن وزير عن وزير اHاليةاHالية

األمW العاماألمW العام

ميلود بوطبةميلود بوطبة

وزير وزير األشغال العموميةاألشغال العمومية

عمار غولعمار غول

عن األمW العام للحكومةعن األمW العام للحكومة
وبتفويض منهوبتفويض منه

اHدير العام للوظيفة العموميةاHدير العام للوظيفة العمومية

جمال خرشيجمال خرشي


