
العدد العدد 31
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

األحــد األحــد 24  جمادى األولى عام  جمادى األولى عام 1431 هـ هـ
اHوافق اHوافق 9 مايو سنة مايو سنة 2010 م

اإلدارة والتّحرير
األمانة العاماألمانة العامّة للحكومةة للحكومة

WWW.JORADP.DZ

الطّبع واالشتراك
اHطبعة الراHطبعة الرّسميسمّية

حي البساتqW بئر مراد رايسq 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
مرسـوم رئاسيّ رقم 10 - 132 مؤرّخ في 19 جمـادى األولى عام 1431 اHوافق 4 مـايـو سـنة q2010 يتـضـمن حتويـل اعتـمـاد إلى
ميزانية تسيير وزارة الشؤون اخلارجية........................................................................................................

مـرسوم تـنـفـيذيّ رقم 10 - 133 مـؤرّخ في 20 جـمـادى األولـى عام 1431 اHـوافق 5 مـايـو سـنة q2010 يـتـضـمن الـقـانـون األساسي
اخلاص باHوظـفW اHنتمW لألسالك اخلاصة بالتعليم العالي...............................................................................

مراسيم فرديمراسيم فرديّة
مرسـوم رئاسيّ مؤرّخ في 3   جمـادى األولى عام 1431 اHوافق 18 أبريـل سنة q2010 يـتضـمّن إنهـاء مهـام مكــلّف بالـدّراسـات
والبحث باHعهــد الــــوطني للدّراسات االستراتيجية الشاملة............................................................................

مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3   جمادى األولى عام 1431 اHوافق 18 أبريل سنة q2010 يتضمّن إنهـاء مهام رئيس قســم باHعهــد
الــــوطني للدّراســــات االستراتيجية الشاملـة................................................................................................

مــرسـوم رئـــاسيّ مـــؤرّخ فـي 16  ربـــيع الـــثـانـي عــام 1431 اHـــوافــق أوّل أبــريـل ســــنـة q2010 يـــتــضــمّن إنــهــاء مــهــام رؤســاء
دوائـر .......................................................................................................................................................

مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 16  ربـيع الـثـاني عام 1431 اHـوافق أوّل أبـريل سـنة q2010 يتـضـمّن إنهـاء مـهام الـكـاتب العــامّ لدى
رئيس دائرة سيدي معـروف في واليـة جيجــل.................................................................................................

مــرسـوم رئــاسيّ مــؤرّخ في 16  ربــيع الــثـانـي عـام 1431 اHــوافق أوّل أبــريل ســنـة q2010 يــتــضــمّن إنــهــاء مـهــام نـــائــبي مــديــر
بوزارة العـدل.............................................................................................................................................

مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 16  ربيع الثاني عام 1431 اHوافق أوّل أبريل سنة q2010 تتضمّن إنهاء مهام قضــــاة..............

مــرسـوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 16  ربــيع الـثــاني عـام 1431 اHــوافق أوّل أبـريـل سـنـة q2010 يـتــضــمّن إنـهــاء مـهــام مـديــر الـتــعـاون
الدولي بالديوان الوطني Hكافحة اخملدّرات وإدمانهـا........................................................................................

مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 16  ربـيع الـثـاني عام 1431 اHـوافق أوّل أبـريل سـنة q2010 يـتـضمّـن إنهـاء مـهـام نـائـبـــة مـديــر في
اHديـريــة العامّــة للميزانيــة بــوزارة اHاليّــة..................................................................................................

مرسـوم رئاسيّ مؤرّخ في 16  ربيع الـثاني عام 1431 اHوافق أوّل أبـريل سنة q2010 يـتضـمّن إنهـاء مهـام اHديـر العـامّ لضبط
وتنظيم النشاطات والتقنW بـوزارة التّجــارة................................................................................................

مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16  ربيع الثاني عام 1431 اHوافق أوّل أبريل سنة q2010 يتضمّن إنهـاء مهام مديرين للمجاهدين
.................................................................................................................................................Wفي واليت

مــرسـوم رئــاسيّ مــؤرّخ في 16  ربــيع الــثـانـي عـام 1431 اHــوافق أوّل أبــريل ســنـة q2010 يــتــضــمّن إنــهــاء مـهــام اHــديــــر الــعـــامّ
للمعهــد التقني لزراعــة البقــول والـزراعـات الصّناعيـة..................................................................................

مـرسـومـان رئاسـيّـان مـؤرّخان في 16  ربـيع الـثـاني عام 1431 اHـوافق أوّل أبـريل سـنة q2010 يـتـضـمّـنان إنـهـاء مـهـام مـديرين
للمؤسسات الصغيرة واHتوسطة والصّناعة التقليدية في الواليات....................................................................

مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 16  ربـيع الـثـاني عام 1431 اHـوافق أوّل أبـريل سـنة q2010 يـتـضمّن إنـهـاء مهـام مديـرين لـلتـشـغيل
في الواليات................................................................................................................................................

مـرسـوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 16  ربـيع الـثـاني عـام 1431 اHـوافق أوّل أبـريل سـنـة q2010 يـتــضـمّن إنـهـاء مــهـام مـنــدوب تـشـغـيل
الشباب في والية عW الدفلى........................................................................................................................
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فهرس (تابع)فهرس (تابع)
مـرسـومـان رئاسـيّـان مـؤرّخان في 16  ربـيع الـثـاني عام 1431 اHـوافق أوّل أبـريل سـنة q2010 يـتـضـمّنـان تـعـيW نـائـبي مـدير
بوزارة العـدل.............................................................................................................................................

مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 16  ربـيع الـثـاني عام 1431 اHـوافق أوّل أبـريل سـنة q2010 يتـضـمّن الـتّعـيـW في اHـفتـشـية الـعـامّة
للماليّة بوزارة اHاليّـة..................................................................................................................................

مــرســـوم رئــاسـيّ مــؤرّخ في 16  ربــيـع الــثـــاني عــام 1431 اHــوافـق أوّل أبــريل ســـنــة q2010 يــتــضــمّن تـــعــيــW اHــفــتّش اجلــهــــوي
للمفتشيـة العامّــة للماليّــة بتيــــزي وزو.......................................................................................................

مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 16  ربـيع الـثـاني عام 1431 اHـوافق أوّل أبـريل سـنة q2010 يـتـضمّن تـعـيـW مديـرة دراسـات مكـلّـفة
بالتعاون باحملافظة العامّة للتخطيط واالستشراف............................................................................................

مــرســـوم رئــاسـيّ مــؤرّخ في 16  ربــيـع الــثـــاني عــام 1431 اHــوافـق أوّل أبــريل ســـنــة q2010 يـــتــضــمّن تــعــيــW رئــيس دراســــات
بــوزارة الصّنـاعـــة وترقيــــة االستثمـــارات..................................................................................................

مرسـوم رئاسيّ مؤرّخ في 16  ربيع الـثاني عام 1431 اHوافق أوّل أبـريل سنة q2010 يـتضمّن تعـيW مديرين لـلمجاهدين في
الواليات.....................................................................................................................................................

مرسـوم رئاسيّ مؤرّخ في 16  ربيع الـثاني عام 1431 اHوافق أوّل أبـريل سنة q2010 يـتضـمّن تعـيW مـدير اHـاليّـة والوسائل
بوزارة الصّحة والسّكان وإصالح اHستشفيـات.................................................................................................

مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 16  ربـيع الـثـاني عام 1431 اHـوافق أوّل أبـريل سـنة q2010 يـتضـمّن تـعـيW نــائب مـديــــر بـوزارة
اHؤسســات الصغــيرة واHتوسطة والصّناعة التقليدية.....................................................................................

مـرسـوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 16  ربـيع الـثـاني عـام 1431 اHـوافق أوّل أبـريل سـنـة q2010 يـتـضـمّن تـعـيـW مـديـرين لـلـمـؤسـسات
الصغيرة واHتوسطة والصّناعة التقليدية في الواليات.....................................................................................

مرسـوم رئاسيّ مؤرّخ في 16  ربيع الـثاني عام 1431 اHوافق أوّل أبـريل سنة q2010 يتـضمّن تعـيW نـائبــة مـديـــر بــوزارة
البــريد وتكنولوجيات اإلعالم واالتصــال........................................................................................................

مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 16  ربـيع الـثـاني عام 1431 اHـوافق أوّل أبـريل سـنة q2010 يتـضمّـن تعـيW مـديرين لـلـتشـغـيل في
الـواليــات...................................................................................................................................................

قرارات8 مقرقرارات8 مقرّرات8 آراءرات8 آراء

وزارة وزارة ا=وارد ا=ائيةا=وارد ا=ائية

قـرار مؤرّخ في 29  ذي احلـجّـة عـام 1430 اHـوافق 16 ديـسمـبـر سـنة q2009 يـتـضـمّن تـشـكـيـلـة الـلّـجنـة الـقـطـاعـيـة اHـشـتـركـة Hنع
استخراج مواد الطمي................................................................................................................................

وزارة التجارةوزارة التجارة

قـرار مؤرّخ في 9  صـفـر عـام 1431 اHـوافق 25 يـنـايـر سـنة q2010 يـحـدّد الـقـائـمـة االسـمـيـة ألعـضاء الـلـجـنـة الـعـلـمـيـة والـتـقـنـية
للمركز اجلزائري Hراقبة النوعية والرزم......................................................................................................
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مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة
جــــــــــمــــــــادىادى مــــــــــرسرســــــــــوم رئوم رئــــــــــاساسـيّ رقم  رقم 10 -  - 132 م مــــــــــؤرؤرّخ في خ في 19 ج 
q2010 ــــــــــــوافق وافق 4  م  مــــــــــــــايايــــــــــــــو سو ســــــــــــــنــــــــــــة ةHا Hاألولى عاألولى عــــــــــــام ام 1431 ا
يتضمن حتويل اعـتمـاد إلى ميزانـية تسيير وزارةيتضمن حتويل اعـتمـاد إلى ميزانـية تسيير وزارة

الشؤون اخلارجية.الشؤون اخلارجية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

qإنّ رئيس اجلمهورية

qاليةHبناء على تقرير  وزير ا -

- وبـــنـــاء عــلى الـــدســـتــورq ال ســـيّـــمــا اHـــادّتــان 77 - 8
qو125 ( الفقرة األولى) منه

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 84 - 17 اHــــؤرخ في 8
شـــوال عــام 1404 اHــوافق 7 يــولـــيـــو ســـنــة 1984 واHـــتـــعــلق

qتمّمHعدّل واHا qاليةHا Wبقوان

- و�ــقــتــضـى الــقــانــون رقم 09 - 09  اHــؤرخ في 13 
مـــــحــــــرم عـــــام 1431 اHــــــوافق  30 ديـــــســــــمــــــبــــــر ســــــنـــــة 2009

q2010 الية لسنةHتضمن قانون اHوا

- و�ــقـتـضـى اHـرسـوم الــرئـاسي اHـؤرخ في 9  صـفـر
عام 1431 اHوافق 25 ينـاير سـنة 2010  واHتـضمن توزيـع
االعـتمـادات اخملصصــة Hيزانيــة التكالـيـف اHشتركـة من

q2010 الية لسنةHميزانية التسيير �وجب قانون ا

- و�ـقتـضى اHـرسوم الـرئاسي رقـم 10 - 40 اHؤرخ
في 9  صــــفـــــر عــــام 1431 اHـــــوافق 25  يـــــنــــايـــــر ســـــنــــة 2010
واHـتـضـمن تـوزيع االعـتمـادات اخملـصـصـة لـوزيـر الـشؤون
اخلـارجـيــة من مـيـزانــيـة الـتــسـيـيــر �ـوجب قـانــون اHـالـيـة

q2010 لسنة

يرسم يرسم ما يأتي : ما يأتي : 

اHـــــاداHـــــادّة األولى :ة األولى : يــــلـــــغـى من مــــيـــــزانــــيــــة ســـــنـــــة 2010
اعــــتــــمــــــــاد قـــــــدره مـــائــــتــــان واثـــنــــان وســـتــــون مــــلـــيــــونـــا
وثــــــمـــــا�ـــــائـــــة ألـف ديـــــنـــــار (262.800.000 دج) مـــــقــــــيّـــــد في
مــيـزانــيـة الــتــكـالــيف اHـشــتــركـة وفي الــبـاب رقم 37 - 91

"نفقات محتملة - احتياطي مجمع".

اHــاداHــادّة ة 2 : :  يـخــصص Hـيـزانـيــة ســنة 2010  اعـتــمــاد
قـــــدره مـائـتــان واثـنــان وسـتـون مــلـيـونــا وثـمــا�ـائـة ألف
دينار (262.800.000 دج) يقيـّد في ميزانية تسيير وزارة
الــشـؤون اخلــارجــيــة وفـي الــبــــاب رقم 42 - 03 "الــتــعـاون

الدولي".

اHـاداHـادّة ة 3 : : يـكــلــف وزيــــر اHــالـيــــة ووزيــر الـشـــؤون
اخلارجيـــةq كلّ فيـما يخـصّهq بتـنفيــذ هـذا اHـرسوم الـذي
يـنــــشـر في اجلـريـدة الــرّسـمـيّــة لـلـجــمـهـوريّــة اجلـزائـريّــة

الدّ�قراطيّـة الشّعبيّـة.
حـــــرّر بـــــاجلـــــزائـــــر في 19 جـــــمــــــادى األولى عـــــام 1431

اHوافق 4 مايو سنة 2010.
عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
جــــــمــــادىادى مــــــرسرســــــوم توم تــــــنــــــفــــــيــــــذيذيّ رقم  رقم 10 -  - 133 م مــــؤرؤرّخ في خ في 20 ج 
q2010 ــــــــــــوافق وافق 5  م  مــــــــــــــايايــــــــــــو سو ســــــــــــــنــــــــــــة ةHا Hاألولى عاألولى عــــــــــــام ام 1431 ا
WــــــوظـوظـــــــفــــHاHيــــــتــــضــــــمـن الن الــــقــــــانانــــــون األسون األســــــاسي اخلاسي اخلــــــاص باص بــــــا

اHنتمW لألسالك اخلاصة بالتعليم العالي.اHنتمW لألسالك اخلاصة بالتعليم العالي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

qإنّ الوزير األوّل
- بـنـاء عـلى تـقـريـر وزيـر الــتـعـلـيم الـعـالي والـبـحث

qالعلمي
- وبـــنـــاء عـــلى الـــدســـتـــورq الســـيـــمـــا اHـــادتــان 85 - 3

 qو125 (الفقرة 2 ) منه
-  و�ــــــقـــــــتـــــــضى األمـــــــر رقم 06 - 03 اHــــــؤرخ في 19
جــمــادى الـثــانــيــة عـام 1427 اHـوافق 15 يــولـيــو ســنـة 2006
qـتضـمـن الـقانـون األساسي الـعام لـلوظيـفة الـعمـوميةHوا

qادتان 3 و11 منهHال سيّما ا
 - و�ــقـتــضى اHــرسـوم رقم 83 - 363 اHـؤرخ في 15
شـعــبــان عـام 1403 اHــوافق 28 مـايــو ســنـة 1983 واHــتــعـلق
�ـمــارسـة الــوصــايـة الــتــربـويــة عـلـى مـؤســسـات الــتــكـوين

qالعالي
- و�ــقـــتــضى اHـــرســوم رقم 85 - 243 اHــؤرخ في 16
مــــــحـــــــرم عــــــام 1406 اHـــــــوافق أول أكـــــــتـــــــوبــــــر ســـــــنــــــة 1985
واHــــتـــضـــمـن الـــقـــانـــون األســــاسي الـــنــــمـــوذجي لـــلــــمـــعـــاهـــد

qعدلHا qالوطنية للتكوين العالي
- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 03 - 309
اHـؤرخ في  14 رجب عـام 1424 اHـوافق 11 سـبـتـمـبـر سـنة
2003 واHـتـضـمن تــنـظـيم الـتـكـويـن وحتـسـW اHـسـتـوى في

qاخلارج وتسييرهما
 - و�ـــــقـــــتـــــضـى اHـــــرســـــوم الـــــرئـــــاسي رقم 07 - 304
اHــؤرخ في 17 رمـــضـــان عــام 1428 اHــوافق 29 ســبـــتـــمـــبــر
ســنــة 2007 الــذي يـــحــدد الـــشــبــكـــة االســتـــداللــيــة Hـــرتــبــات

qونظام دفع رواتبهم WوظفHا
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يرسم ما  يأتي :يرسم ما  يأتي :

الباب الباب األولاألول
أحكام عامةأحكام عامة

الفصل الفصل األولاألول
مجال التطبيقمجال التطبيق

اHــادة األولى : اHــادة األولى : تـــطــبـــيــقـــا ألحــكـــام اHــادتــW 3 و11 من
األمر رقم 06 - 03 اHؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427
اHوافق 15 يوليو سنة 2006 واHتضمن القانون األساسي
الـــعــام لـــلــوظـــيـــفــة الـــعــمـــومـــيــةq يـــهــدف هـــذا اHـــرســوم إلى
تــوضــيح األحــكــام اخلــاصــة اHــطــبّــقــة عــلى اHــوظــفــW الــذين
يـنـتــمـون إلى األسالك اخلــاصـة بـالــتـعـلــيم الـعــالي وحتـديـد
قــائـــمــة الـــشـــعب اHـــرتــبـــطــة بـــهـــا وكــذا شـــروط االلــتـــحــاق

بالرتب ومناصب الشغل اHطابقة.

2 : :  تــعــتـبــر أسـالكــا خــاصـة بــالــتــعــلــيم الــعــالي اHـاداHـادّة ة 
األسالك التي تنتمي إلى الشعب اآلتية :

qاخملابر اجلامعية -
qكتبات اجلامعيةHا -
qالتنشيط اجلامعي -

qصالح االقتصادية اجلامعيةHا -
- احلراسة اجلامعية.

اHــــاداHــــادّة ة 3 : : يــــكــــون اHــــوظـــــفــــون اHــــذكــــورون في اHــــادة
األولى أعاله فـي نـشــاط لــدى اHـؤســســات الــعـمــومــيـة ذات
الطـابع العلمـي والثقافي واHـهني واHؤسـسات العـمومية

للخدمات اجلامعية.
�كن أن يـكونواq بـصفة اسـتثنـائيةq في نـشاط لدى

اإلدارة اHركزية للوزارة اHكلّفة بالتعليم العالي. 

�ـــكن أن يــوضـــعــوا فـي حــالـــة الــقـــيــام بـــاخلــدمـــة لــدى
اHـؤسـسـات الـعـمــومـيـة لـلـتـكـوين الـعـالي الـتـابـعـة لـدوائـر

وزارية أخرى. 
يـحـدّد قـرار مـشـتـرك بـW الـوزيـر اHـكـلّف بـالـتـعـلـيم
الــعــالي والــوزيـــر اHــعــني والــســـلــطــة اHــكــلّــفـــة بــالــوظــيــفــة
الـــــعــــمــــومــــيـــــة قــــائــــمـــــة األسالك والــــرتـب اHــــعـــــنــــيــــة وكــــذا

التعدادات لكل مؤسسة. 
 الفصل الثانيالفصل الثاني

احلقوق والواجباتاحلقوق والواجبات

اHــاداHــادّة ة 4 : : يـــخــضـع اHــوظـــفـــون الــذيـن تــســـري عـــلـــيــهم
أحكـام هذا القـانون األسـاسي اخلاص للـحقوق والـواجبات

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

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

qتضمن جتديد مهام الوزير األولHسنة 2009 وا
 - و�ـــــقـــــتـــــضـى اHـــــرســـــوم الـــــرئـــــاسي رقم 09 - 129
اHــؤرخ في 2 جـــمـــادى األولى عــام 1430 اHــوافق 27 أبــريل

qتضمن جتديد مهام أعضاء احلكومةHسنة 2009 وا
- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 89 - 122
اHؤرخ في  15 ذي احلجة عام 1409 اHوافق 18 يولـيو سنة
1989 واHــــتــــضــــمن الــــقــــانــــون األســــاسي اخلــــاص لــــلــــعــــمـــال

qWلألسالك الـتـابـعـة لـلتـعـلـيم والـتـكـوين الـعـالـي WـنـتـمـHا
qتممHعدل واHا

- و�قتـضى اHرسوم التـنفيذي رقم 95 - 84 اHؤرخ
في 21 شــــــوال عـــــام 1415 اHـــــوافق 22 مـــــارس ســـــنـــــة 1995
واHــتـــضـــمن إنـــشـــاء ديــوان وطـــنـي لــلـــخـــدمـــات اجلــامـــعـــيــة

 qتممHعدل واHا qوتنظيمه وعمله
- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 03 - 279
اHؤرخ في 24 جـمـادى الثـانيـة عام 1424 اHوافق 23 غشت
ســنــة 2003 الــذي يـحــدد مــهــام اجلــامــعـة والــقــواعــد اخلــاصـة

 qتممHعدل واHا qبتنظيمها وسيرها
- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 05 - 299
اHـــــؤرخ في 11 رجب عـــــام 1426 اHـــــوافق 16 غــــشـت ســــنــــة
2005 الـذي يـحـدد مـهـام اHركـز اجلـامـعـي والـقـواعـد اخلـاصة

  qبتنظيمه وسيره
- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 05 - 500
اHـؤرخ في 27 ذي الـقــعــدة عـام 1426 اHـوافق 29 ديـســمــبـر
ســـنــة  2005 الـــذي يـــحـــدد مـــهـــام اHـــدرســـة خـــارج اجلـــامـــعــة

 qوالقواعد اخلاصة بتنظيمها وسيرها
- و�قتـضى اHرسوم التـنفيذي رقم 08 - 04 اHؤرخ
في  11 مــــحــــرم عـــام 1429 اHــــوافق 19 يــــنــــايـــر ســــنـــة 2008
WـنتـمHا WـوظفـHتـضـمن القـانون األسـاسي اخلـاص باHوا
qؤسسات واإلدارات العموميةHشتركة في اHلألسالك ا

- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 08 - 315
اHـؤرخ في  11 شـوال عـام 1429 اHـوافق 11 أكــتـوبــر ســنـة
WــوظـــفــHــتـــضــمـن الــقـــانــون األســـاسي اخلــاص بـــاH2008 وا

qلألسالك اخلاصة بالتربية الوطنية WنتمHا
qوبعد موافقة رئيس اجلمهورية  -
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اHــــادة 11 من اHـــــرســـــوم الـــــرئـــــاسي رقم 07 - 304 اHــــؤرخ
في 17 رمـضـان عام 1428 اHـوافق 29 سـبـتمـبـر سـنة 2007

واHذكور أعاله. 
الفصل الرابعالفصل الرابع

الوضعيات القانونية األساسيةالوضعيات القانونية األساسية

اHاداHادّة ة 9 : : تطــبـيقا ألحـــكام اHــادة 127 مــن األمر رقم
06  - 03 اHـؤرخ في 19 جــمــادى الـثــانــيــة عـام 1427 اHـوافق

15 يـــــولـــــيـــــو ســـــنـــــة 2006 واHـــــذكـــــور أعـالهq حتـــــدد الـــــنـــــسب

الـقصـوى لـلمـوظـفW الـذين يـخضـعـون ألحكـام هـذا القـانون
األســــاسي اخلـــاص الــــذين يــــحـــتــــمل وضـــــعــــهــمq بـــنـــــاء عـــلى
طــلـــبــهمq فـي إحـــدى الــوضـــعــيـــات الــقـــانـــونــيــة األســاســيـة
اHعينة أدناهq بالنسبة إلى كل سلك ومؤسسةq كما يأتي :

q%5 : االنتداب -
q%5 : اإلحالة على االستيداع -

- خارج اإلطار: %1.
الفصل اخلامسالفصل اخلامس

األحكام العامة لإلدماجاألحكام العامة لإلدماج

اHــــاداHــــادّة ة 10 : : يــــدمج اHــــوظـــفــــون الـــذيـن يـــنــــتــــمـــون إلى
أسالك ورتب شعـبتي " اHـكتـبات اجلـامعـية " و" اخلـدمات
اجلـامـعـيـة " اHنـصـوص عـلـيـها فـي اHرسـوم الـتـنـفـيذي رقم
89 - 122 اHــــؤرخ في 15 ذي احلــــجــــة عـــام 1409 اHــــوافق 18

qــــذكـــــور أعالهHــــتـــــمـم واHـــــعـــــدل واHا q1989 يـــــولــــيـــــو ســـــنــــة
ويـرســمـون ويـعــاد تـصـنــيـفــهمq عـنـد تــاريخ بـدايــة سـريـان
مــــفـــعــــول هـــذا اHــــرســـومq فـي األسالك والـــرتـب اHـــطــــابـــقـــة

اHنصوص عليها في هذا القانون األساسي اخلاص.

اHــــاداHــــادّة ة 11 : :  يــــدمج اHــــوظـــفــــون الـــذيـن يـــنــــتــــمـــون إلى
أسالك ورتب شـعبـة " اخملبـر والصـيانـة " اHنـصوص عـليـها
في اHرسـوم التنفيذي رقــم 08 - 04 اHؤرخ فــي 11 محرم
qــذكــور أعالهHـوافــق 19 يــنــايــر ســنـة 2008  واHعـام  1429 ا
بـنـاء على طـلبـهمq ويرسـمـون ويعـاد تصـنـيفـهمq عنـد تاريخ
أول يـــنـــايــــر ســـنـــة q 2010 فـي األسالك والـــرتـب اHـــطــــابـــقـــة

واHنصوص عليها في هذا القانون األساسي اخلاص.

اHــــاداHــــادّة ة 12 : : يــــدمج اHــــوظـــفــــون الـــذيـن يـــنــــتــــمـــون إلى
أسالك ورتب "اHـصالح االقتـصادية" اHـنصوص عـليها في
اHــرسـوم الــتــنــفــيــذي رقم 08 - 315   اHــؤرخ في 11 شـوال
qــذكــور أعالهHـوافق11 أكــتـوبــر ســنـة 2008  واHعـام 1429 ا
ويـرسـمـون ويعـاد تـصـنـيـفـهم عـنـد تـاريخ أول يـنـايـر سـنة
q2010 في األسالك والــرتب اHــطـابــقـة q اHــنــصـوص عــلـيــهـا

في هذا القانون األساسي اخلاص.  

اHاداHادّة ة 13 : :  يـرتب اHـوظفـون اHذكـورون في اHواد 10
و11 و12 أعاله فـي الـــــدرجـــــة اHـــــطـــــابـــــقـــــة لـــــلـــــدرجـــــة الـــــتي

اHـنـصـــوص عـلـيـهــــا في األمـر رقم 06 - 03 اHـؤرخ في 19
جــمــادى الـثــانــيــة عـام 1427 اHـوافق 15 يــولـيــو ســنـة 2006

واHذكور أعاله.

كــمـا يــخــضـعــون لـلــنــظـام الــداخــلي لـلــمــؤسـســة الـتي
�ارسون فيها وظائفهم.

الفصل الفصل الثالثالثالث
الـتوظيف والتـربص والترسيم والـترقية  والـترقية فيالـتوظيف والتـربص والترسيم والـترقية  والـترقية في

الدرجةالدرجة
الفرع األولالفرع األول

التوظيف والترقيةالتوظيف والترقية

اHــاداHــادّة 5 : : يـــوظف ويـــرقى اHـــوظــفـــون الـــذين تـــســري
عــــلــــيــــهم أحــــكــــام هــــذا الــــقــــانــــون األســــاسي اخلــــاص حــــسب

الشروط والنسب اHنصوص عليها أدناه.

�ـكـن تـعــديل الــنـسب اHــطــبّـقــة عــلى مـخــتــلف أ�ـاط
الــتـــرقــيــة بــنــاء عـــلى اقــتــراح الــوزيـــر اHــكــلّف بــالـــتــعــلــيم
الـعـالي بـعد أخـذ رأي الـلجـنـة اإلدارية اHـتـساويـة األعـضاء
اخملــتـصــةq �ـوجب مــقــرر من الـســلـطــة اHـكــلّـفــة بـالــوظـيــفـة

العمومية.
غـيــر أن هـذه الــتـعــديالتq ال �ـكن أن تــتـعــدى نـصف
الـــنـــسب احملـــددة بـــالـــنـــســبـــة أل�ـــاط الـــتـــرقـــيـــة عن طـــريق
االمـتحـان اHهـني والتـسـجيل في قـائمـة التـأهيلq دون أن
تـتــعــدى هـذه الــنـسب 50% من اHـنــاصب اHـطــلـوب شــغـلــهـا

كحد أقصى. 
الفرع الثانيالفرع الثاني

التربص والترسيم والترقية في الدرجةالتربص والترسيم والترقية في الدرجة

اHـاداHـادّة ة 6 : : تـطــبـيــقـا ألحـكــام اHـادتـW 83 و84 من األمـر
رقم 06 - 03 اHــــؤرخ في 19 جــــمــــادى الــــثــــانــــيــــة عـــام 1427
Wيــــعـــ qــــذكــــور أعالهHـــــوافق 15 يـــــولـــــيـــــو ســـــنـــــة 2006 واHا
اHــتــرشــحـون الــذين يــوظــفـون فـي األسالك والـرتـب الـتي
Wبـصفـة متـربص qيـحكـمها هـذا القـانون األسـاسي اخلاص

.Wوجب  مقرر من السلطة اخملول لها سلطة التعي�
ويــلــزمــون بـاســتــكــمـال تــربص جتــريــبي مــدته ســنـة

واحدة.
7 : : عــــنـــد اســـتـــكـــمــــال فـــتـــرة الـــتــــربصq يـــرسم اHــاداHــادّة ة 
اHـتـربـصــون أو يـخـضــعـون لـتــمـديـد الـتــربص مـرة واحـدة
لـــلـــمــدة نـــفــســـهـــاq وإمــا يـــســرحـــون دون إشــعـــار مـــســبق أو

تعويض.
اHـاداHـادّة ة 8 : : حتـدد وتـائـر الـتـرقـيـة في الـدرجـة اHـطـبـقـة
عــلـى اHــوظـــفــW الـــذين يــخـــضــعـــون ألحــكـــام هــذا الـــقــانــون
األساسي اخلـاص حسب اHـدد الثـالث اHنـصوص عـليـها في
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qرتبة مهندس دولة -
qرتبة مهندس رئيسي -

.WهندسHرتبة رئيس ا -
الفرع األولالفرع األول
حتديد اHهامحتديد اHهام

اHــــاداHــــادّة ة 18 : :  يــــكــــلّف مــــهــــنــــدســــو الــــدولـــة لــــلــــمــــخــــابـــر
اجلامعية حسب تخصصهم على اخلصوص �ا يأتي :

qإجراء اخلبرات واستغالل نتائجها -
- الـــقــيـــام بــكل جتـــربـــة أو اخــتـــبــار له صـــلــة �ـــيــدان

qنشاطهم
- حل اHــسـائل ذات الـطــابع الـتــقـني اHـتــصل �ـيـدان

qنشاطهم
- اHــسـاهــمـة فـي إعـداد وضــبط وتــطـويــر الـتــقـنــيـات

qنتائجها Wالعلمية اجلديدة وكذا حتس
- إعداد مخططات حفظ التجهيزات وصيانتها.   

اHـاداHـادّة ة 19 : : زيــادة عـلى اHــهـام اHــسـنــدة إلى مـهــنـدسي
الدولة لـلمخابـر اجلامعيـةq يكلّف اHهـندسون الرئـيسيون
لـلــــمـخــابـر اجلـــامـعـيـةq حـسب تــخـصـصـهم عـلى اخلـصـوص

�ا يأتي :
 qتصميم مناهج التحليل وأدواته -

- اإلشــــــراف عـــــلـى األعــــــمــــــال اHـــــرتــــــبــــــطـــــة بــــــبــــــرامج
 qوكلة إليهم والسهر على إجنازهاHالنشاطات ا

- تـــــطـــــويــــر أشـــــغـــــال الـــــبـــــحث فـي مــــجـــــال صـــــيـــــانــــة
التجهيزات واHعدات.

WـهـنـدسHـسـنـدة إلى اHهـام اHـادّة ة 20 : : زيـادة علـى اHـاداHا
WهـندسHيـكلّف رؤسـاء ا qلـلمخـابر اجلـامعـية Wالرئـيسـي
لـلـمـخــــابـر اجلـــامـعـيـةq حـسب تــخــصـصـهم عـلى اخلـصـوص

�ا يأتي :  
- تــكـيــيف كل أداة ضــروريــة لــلــتـحــكم في عــمــلــيـات
الــتـــحــلـــيل أو الــدراســـات أو األبــحـــاث اHــرتـــبــطـــة بــإجنــاز

األهداف البيداغوجية والعلمية اHسطرة.
- السهر على ترشيد استعمال اHعدات واألجهزة.

- إعداد اHقاييس اHتعلقة بالصيانة.
الفرع الثانيالفرع الثاني

شروط التوظيف والترقيةشروط التوظيف والترقية
اHــاداHــادّة ة 21 : : يـــوظف أو يـــرقى بـــصـــفـــة مــهـــنـــدس دولــة

للمخابر اجلامعية :
qسـابقــة عـلـى أسـاس االخـتباراتH1 - عن طـريــق ا
اHترشحـون احلـائزون شهــادة اHاستـر أو شهادة مهندس

qدولـة أو شهادة معترفا �عادلتها

يــحـوزونــهـا في رتــبـهم األصــلـيــة. و يـؤخــذ بـاقي األقــدمـيـة
اHـكتـسبـة في الـرتبـة األصـليـة في احلـسبـان عنـد الـترقـية

في رتبة االستقبال.

14 : : يــــدمج اHـــتـــربـــصـــون الـــذيـن عـــيـــنـــوا قـــبل اHــاداHــادّة ة 
تـاريـخ نـشــر هـذا اHــرسـوم في اجلــريــدة الـرســمـيــة بـصــفـة
متـربصـW ويـرسمـون بـعد اسـتـكمـال الفـتـرة التـجـريبـية
اHـنــصــوص عـلــيــهـا فـي اHـرســوم الــتـنــفــيـذي رقم 89 - 122
اHؤرخ في 15 ذي احلـجة عام 1409 اHوافق 18 يولـيو سـنة
q1989 اHــعــدّل واHـــتــمّم واHــذكــورأعالهq أو بـــعــد اســتــكــمــال

الــــتــــربص الــــتــــجـــريــــبـي اHـــنــــصــــوص عــــلـــيـه في اHــــرســـوم
الــتـــنــفـــيــذي رقم 08 - 04 اHــؤرخ في 11 مــحــرم عــام 1429
اHـوافــق 19 يـنـــايـر سـنـة 2008 واHـرسـوم الــتـنـفـيـذي رقم
08 - 315 اHـــــــــؤرخ في 11 شـــــــــوال عـــــــــام 1429 اHـــــــــوافق 11

أكتوبر سنة 2008 واHذكورين أعاله.

اHـاداHـادّة ة 15 : : يـجــمع بــصــفـة انــتــقـالــيــة وHــدة خـمس (5)
qـرسومHابـتـداء من تـاريخ سـريـان مـفـعـول هـذا ا qسـنـوات
بـW الـرتـبـة األصـلـيـة ورتـبـة اإلدمـاج في تـقـديـر األقـدمـيـة
اHـطــلـوبـة لـلــتـرقـيـة في رتــبـة مـا أو الـتـعــيـW في مـنـصب
عـالq بـالــنـسـبـة لـلــمـوظـفـW الـذين أدمــجـوا فـي رتب غـيـر
تــــلك اHـــطــــابــــقــــة لــــلـــرتب الــــتي ســــبـق إحــــداثـــهـــــا �ـــوجب
اHـــرســوم الـــتـــنـــفــيـــذي رقــم 89 - 122 اHــــؤرخ فــي 15 ذي
احلــجــة عــام  1409 اHــوافق 18 يــولـــيــو ســـنــة q1989 اHـــعــدل
واHـتـممq واHـرسـوم الـتـنـفـيذي رقم 08 - 04 اHـؤرخ في 11
مــحـرم عـام  1429 اHـوافق 19 يـنـايــر سـنـة 2008 واHـرسـوم
الـــتــنــفــيــذي رقم 08 - 315 اHــؤرخ في 11 شــوال عــام 1429

اHوافق11 أكتوبر سنة 2008  واHذكورة أعاله. 

الباب الباب الثانيالثاني
األحكام اHطباألحكام اHطبّقة على شعبة " اخملابر اجلامعية "قة على شعبة " اخملابر اجلامعية "

اHاداHادّة ة 16 : : تشمل شعـبة " اخملابر اجلـامعية " األسالك
اآلتية :

qسلك مهندسي اخملابر اجلامعية -
qسلك ملحقي اخملابر اجلامعية -
qسلك تقنيي اخملابر اجلامعية -

qللمخابر اجلامعية Wالتقني WعاونHسلك ا -
qللمخابر اجلامعية Wسلك األعوان التقني -

- سلك اHساعدين التقنيW للمخابر اجلامعية.

الفصل األولالفصل األول
سلك سلك مهندسي اخملابر اجلامعيةمهندسي اخملابر اجلامعية

اHــاداHــادّة ة 17 : : يــضـم ســلك مـــهــنــدسي اخملـــابــر اجلــامـــعــيــة
ثالث (3) رتب :
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2 - عن طـريق االمـتحـان اHهـنيq في حدود 30 % من
اHــنــاصب اHــطــلـوب شــغــلــهــاq مــهــنــدسـو الــدولــة لــلــمــخــابـر
اجلـامـعــيـة الـذيـن يـثـبــتـون خـمس (5) سـنــوات من اخلـدمـة

 qالفعلية بهذه الصفة
3 -  عـــــلـى ســــــبـــــيـل االخــــــتـــــيــــــارq فـي حـــــدود 10% من
اHــنــاصب اHــطــلـوب شــغــلــهــاq مــهــنــدسـو الــدولــة لــلــمــخــابـر
اجلـامـعـيــة الـذين يـثـبــتـون عـشـر (10) سـنــوات من اخلـدمـة

الفعلية بهذه الصفة واHسجلون في قائمة التأهيل.

اHاداHادّة ة 24 : : يرقى على أساس الـشهادة بصفة مهندس
رئـيـسـي لـلـمـخـابــر اجلـامـعـيـةq مــهـنـدسـو الـدولــة لـلـمـخـابـر
اجلـامــعـيـة اHـرســمـون الـذين حتـصــلـوا بـعـد تـوظــيـفـهم عـلى

شهادة اHاجستير أو شهادة معترف �عادلتها.  

اHـاداHـادّة ة 25 : : يــرقى بــصـفــة رئــيس مــهـنــدس لــلـمــخــابـر
اجلامعية : 

1 - عـن طـــــريق االمـــــتـــــحـــــان اHـــــهـــــنيq اHـــــهـــــنـــــدســــون
الـرئـيسـيـون لـلمـخـابـر اجلـامعـيـة الـذين يثـبـتـون سبع (7)

 qسنوات من اخلدمة الفعلية بهذه الصفة
2 - عــــــلى ســـــــبــــــيـل االخــــــتــــــيـــــــارq في حــــــدود 20% من
اHـــنــاصـب اHــطـــلــوب شـــغـــلــهـــاq اHـــهــنـــدســون الـــرئـــيــســـيــون
للمـخابـر اجلامـعية الـذين يثـبتـون عشر (10) سـنوات من
اخلــدمـــة الــفــعـــلــيــة بـــهــذه الــصـــفــة واHــســـجــلــون في قـــائــمــة

التأهيل.

اHـاداHـادّة ة 26 : : يـحـدد قـرار مـشـتـرك بـW الـوزيـر اHـكـلّف
بـالـتـعـلـيم الـعالـي والسـلـطـة اHـكـلّـفـة بـالوظـيـفـة الـعـمـومـية
قـائمة تـخصـصات الشـهادات اHـطلـوبة لاللتـحاق بـرتبتي

مهندس دولة ومهندس رئيسي للمخابر اجلامعية. 

الفرع الثالثالفرع الثالث
أحكام انتقاليةأحكام انتقالية

اHـاداHـادّة ة 27 : :  يـدمـج في رتـبـة مـهــنـدس دولـة لـلــمـخـابـر
اجلــامـعــيــةq بـنــاء عـلى طــلـبــهمq مـهــنـدســو الـدولــة لـلــمـخــبـر
والـصيـانة اHرسـمون واHـتربـصونq اخلـاضعـون للـمرسوم
الــتـــنــفـــيــذي رقم 08 - 04 اHــؤرخ في 11 مــحــرم عــام 1429
اHـوافق 19 يـنـايــر سـنـة 2008  واHـذكــور أعالهq في نـشـاط
لـدى مـؤسـسة عـمـوميـة ذات طـابع  عـلمي وثـقـافي ومـهني
أو مـــؤســـســـة عـــمـــومـــيـــة ذات طـــابع إداري تـــضـــمـن مـــهـــمــة

تكوين عال. 

اHاداHادّة ة 28 : : يدمج في رتبة مـهندس رئيسي لـلمخابر
اجلــامـعــيـة q بــنـاء عــلى طــلـبــهم q اHـهــنـدســون الـرئــيـســيـون
لـلـمـخـبـر والـصـيـانـة اHـرسـمـون واHـتـربـصـونq اخلـاضـعون
لــلــمـرســوم الــتـنــفــيـذي رقم 08 - 04 اHـؤرخ في 11 مـحـرم

2 -  عن طـــريق االمـــتـــحــان اHـــهـــنيq فـي حــدود 30 %
من اHناصب اHطلوب شغلها :

- ملحقو اخملـابر اجلامعيةq الـذين يثبتون خمس (5)
qسنوات من اخلدمة الفعلية بهذه الصفة

- اHــهــنـدســون الـتــطــبـيــقـيــون لــلـمــخـابــر والــصـيــانـة
اخلـاضـعـون لـلـمـرســوم الـتـنـفـيـذي رقم 08 - 04 اHـؤرخ في
11 مــــــحــــــرم عــــــام  1429 اHــــــوافق 19 يــــــنــــــايــــــر ســــــنـــــة 2008

واHــذكـــور أعالهq الــذيـن يــثـــبــتـــون خــمس (5) ســـنــوات من
اخلــدمـة الــفـعـلــيـة بــهـذه الـصــفـة وفي نــشـاط لـدى مــؤسـسـة
عـمــومـيـة ذات طــابع  عـلــمي وثــقـافي ومــهـني أو مــؤسـسـة

qعمومية ذات طابع إداري تضمن مهمة تكوين عال

3 - عـــــلـى ســــــبـــــيـل االخــــــتـــــيــــــارq فـي حـــــدود 10 % من
اHناصب اHطلوب شغلها :

- ملحقو اخملـابر اجلامعيةq الذين يثبتون عشر (10)
سـنـوات من اخلـدمـة الـفــعـلـيـة بـهـذه الـصـفـة اHـسـجـلـون في

 qقائمة التأهيل

- اHــهــنـدســون الـتــطــبـيــقـيــون لــلـمــخـابــر والــصـيــانـة
اخلـاضـعـون لـلـمـرســوم الـتـنـفـيـذي رقم 08 - 04 اHـؤرخ في
11 مــــــحــــــرم عــــــام  1429 اHــــــوافق 19 يــــــنــــــايــــــر ســــــنـــــة 2008

واHــذكــور أعالهq الـــذين يــثــبــتــون عــشــر (10) ســنــوات من
اخلـدمــة الـفـعـلــيـة بـهـذه الــصـفـة وفي نـشــاط لـدى  مـؤسـسـة
عـمــومـيـة ذات طــابع  عـلــمي وثــقـافي ومــهـني أو مــؤسـسـة
عـــمـــومـــيـــة ذات طـــابع إداري تـــضـــمـن مـــهــمـــة تـــكـــويـن عــال

واHسجلون في قائمة التأهيل. 

اHــــاداHــــادّة ة 22 : : يــــرقـى عــــلـى أســــاس الـــــشــــهـــــادةq بــــصـــــفــــة
مهنـدس دولة للمـخابر اجلامـعيةq ملـحقو اخملابـر اجلامعية
اHرسمـون واHهندسـون التطبـيقيون لـلمخابـر والصيانة
اHــرسـمـون اخلـاضـعــون لـلـمـرسـوم الــتـنـفـيـذي رقم 08 - 04
اHــؤرخ في 11 مـــحـــرم عــام 1429 اHــوافق 19 يــنـــايــر ســـنــة
2008 واHـذكــور أعالهq في نــشــاط لــدى مـؤســســة عـمــومــيـة

ذات طـابع  عـلـمـي وثـقـافــي ومـهـني أو مـؤسـسـة عـمـومـيـة
ذات طــــابـع إداري تــــضــــمـن مــــهــــمــــة تـــــكــــوين عـــــال والــــذين
حتــصــلــوا بــعــد تــوظـيــفــهم عــلى شــهــادة اHــاســتــر أو شــهـادة

مهندس دولة أو شهادة معترف �عادلتها.  

اHاداHادّة ة 23 : :  يـوظف أو يرقى بـصفة مـهنـدس رئيسي
للمخابر اجلامعية :

qــســابــقــة عــلى أســاس االخــتــبـاراتH1 - عن طــريق ا 

اHــتـــرشـــحـــون احلـــائــزون  شـــهـــادة اHـــاجـــســتـــيـــر أو شـــهــادة
 qمعترفا �عادلتها
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اHـاداHـادّة ة 34 : : يـحـدد قـرار مـشـتـرك بـW الـوزيـر اHـكـلّف
qـكـلّـفة بـالـوظيـفـة الـعمـومـيةHبـالـتـعلـيم الـعالـي والسـلـطة ا
قائـمـة تخـصـصات الـشـهادات اHـطـلـوبةq لاللـتـحاق بـرتـبة

ملحق للمخابر اجلامعية. 

الفصل الثالثالفصل الثالث
سلك تقنيي اخملابر اجلامعية سلك تقنيي اخملابر اجلامعية 

اHــــاداHــــادّة ة 35 : : يــــضم ســــلك تــــقـــنـــيـي اخملـــابــــر اجلـــامــــعـــيـــة
: (2) Wرتبت

qرتبة تقني -
- رتبة تقني سام.

الفرع األولالفرع األول
حتديد اHهامحتديد اHهام

اHــاداHــادّة ة 36 : : يــكــلّـف تــقــنـــيــو اخملــابـــر اجلــامــعـــيــة حــسب
تخصصهم على اخلصوص �ا يأتي :

- حتــــــــضــــــــيـــــــــر األجــــــــهــــــــزة واآلالت واHــــــــواد الـالزمــــــــة
  qللمعاجلات وأشغال التحليل

- اHــشـــاركــة فـي تــنـــفــيــذ اHـــعــاجلـــات الــدقـــيــقـــة الــتي
   qتقتضي استعمال معدات معقدة

- الــــقـــيــــام بـــكـل عـــمـل تـــصــــلـــيـح لألجــــهـــزة واHــــعـــدات
وفحصها دوريا.

37 : : زيـادة على اHـهـام اHسـنـدة لتـقـنيي اخملـابر اHاداHادّة ة 
اجلامـعيـةq يـكلّف الـتقـنـيون الـسامـون لـلمـخابـر اجلـامعـية

حسب تخصصهمq على اخلصوصq �ا يأتي :
qعاجلات األوليةHالقيام بالتحاليل وا -

- تأطير اHستخدمW اHوضوعW حتت سلطتهم.

الفرع الفرع الثانيالثاني
شروط التوظيف والترقيةشروط التوظيف والترقية

اHــاداHــادّة ة 38 : : يــوظـف أو يــرقى بــصــفــة تـــقــنــيي اخملــابــر
اجلامعية :

qــســابــقــة عـــلى أســاس االخــتــبــاراتH1 - عن طـــريق ا
 qترشحون احلائزون شهادة تقني أو شهادة معادلة لهاHا
2 - عن طـريق االمــتـحـان اHـهـنيq في حـدود 30% من
اHـناصب اHـطلـوب شغـلـهاq اHـعاونـون التـقـنيـون للـمخـابر
اجلـامـعــيـة الـذيـن يـثـبــتـون خـمس (5) سـنــوات من اخلـدمـة

qالفعلية بهذه الصفة
3 - عــــــلى ســـــــبــــــيـل االخــــــتــــــيـــــــارq في حــــــدود 10% من
اHـناصب اHـطلـوب شغـلـهاq اHـعاونـون التـقـنيـون للـمخـابر
اجلـامـعـيــة الـذين يـثـبــتـون عـشـر (10) سـنــوات من اخلـدمـة

الفعلية بهذه الصفة واHسجلون في قائمة التأهيل.

عام 1429 اHوافق 19 ينـاير سنة 2008 واHذكور أعالهq في
نـشـاط لدى  مـؤسـسـة عـمـوميـة ذات طـابع  عـلـمي وثـقافي
ومــهــني أو مـــؤســســة عــمـــومــيــة ذات طـــابع إداري تــضــمن

مهمة تكوين عال. 

WـــــهـــــنـــــدســـــHـــــادّة ة 29 : : يــــــدمج فـي رتـــــبـــــة رئـــــيـس اHـــــاداHا
WـهـنـدسHرؤسـاء ا qبـنـاء عـلى طـلبـهم qلـلمـخـابـر اجلـامـعيـة
لـلـمـخـبـر والـصـيـانـة اHـرسـمـون واHـتـربـصـونq اخلـاضـعون
لــلــمـرســوم الــتـنــفــيـذي رقم 08 - 04 اHـؤرخ في 11 مـحـرم
عام 1429 اHوافق 19 ينـاير سنة 2008 واHذكور أعالهq في
نـشـاط لـدى مـؤسـسـة عـمــومـيـة ذات طـابع  عـلـمي وثـقـافي
ومــهــني أو مـــؤســســة عــمـــومــيــة ذات طـــابع إداري تــضــمن

مهمة تكوين عال. 
 الفصل الثاني الفصل الثاني

سلك اHلحقW باخملابر اجلامعيةسلك اHلحقW باخملابر اجلامعية

اHـاداHـادّة ة 30 : : يـشـمل سـلـك اHـلـحـقـW بـاخملــابـر اجلـامـعـيـة
الرتبة الوحيدة Hلحق باخملابر اجلامعية.

الفرع األولالفرع األول
حتديد اHهامحتديد اHهام

اHـاداHـادّة ة 31 : : يكـلف اHـلـحقـون بـاخملابـر اجلـامعـيـة حسب
تخصصهم على اخلصوص �ا يأتي :

- الــــقـــيــــام بــــجـــمــــيع الــــقـــيــــاســــات أو الـــتــــجـــارب  أو
التحاليل أو أعـمال اHراقبة أو التـدخالت اHتصلة �يدان

qنشاطهم
- حل اHـسـائل ذات الـطـبـيـعـة الـتـقـنـيـة الـبـسـيـطة أو

qتصلة �يدان نشاطهمHعقدة اHا
- اHــسـاهــمـة فـي إعـداد وضــبط وتــطـويــر الـتــقـنــيـات

qنتائجها Wالعلمية اجلديدة وكذا حتس
- السهر على حفظ التجهيزات واHعدات وصيانتها. 

الفرع الثانيالفرع الثاني
شروط التوظيف والترقيةشروط التوظيف والترقية

اHـاداHـادّة ة 32 : : يوظـف بصـفـة مـلـحق لـلـمـخـابـر اجلـامـعـية
عن طريق اHـسابـقة على أسـاس االختـباراتq اHتـرشحون
احلـائـزون شـهـادة لـيـسـانس في الـتـعـلـيم الـعـالـي أو شـهادة

الدراسات العليا أو شهادة معترفا �عادلتها.

اHـاداHـادّة ة 33 : : يـرقى عـلـى أسـاس الشـهـادة بـصـفـة مـلـحق
لــلــمـــخــابـــر اجلــامــعـــيــةq الـــتــقــنـــيــون الـــســامــون لـــلــمـــخــابــر
اجلــامـــعـــيــة الـــذين حتـــصــلـــوا بــعـــد تـــوظــيـــفــهـم عــلى شـــهــادة
ليـسانس فـي التـعلـيم العـالي أو شـهادة الـدراسات الـعلـيا

أو شهادة معترف �عادلتها. 
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44 : : يـــدمج في رتـــبــــة تـــقـــني ســـام لـــلـــمـــخـــابـــر اHــاداHــادّة ة 
اجلــامــعــيـة q بــنــاء عــلى طــلـبــهمq الــتــقــنـيــون الــســامـون في
اخملــبــر والــصــيـانــة اHــرســمــون واHــتــربــصــونq اخلــاضــعـون
لــلـمــرســوم الــتــنــفـيــذي رقم 08 - 04 اHـؤرخ في 11 مــحــرم
qــذكــور أعالهHــوافق 19 يـــنــايــر ســنــة 2008  واHعــام 1429 ا
في نـــشـــاط لـــدى مــــؤســـســـة عـــمـــومـــيـــة ذات طــــابع  عـــلـــمي
وثــقــافي ومــهــني أو مــؤســســة عــمــومـيــة ذات طــابع إداري

تضمن مهمة تكوين عال. 
الفصل الرابعالفصل الرابع

سلك اHعاونW التقنيW للمخابر اجلامعيةسلك اHعاونW التقنيW للمخابر اجلامعية

اHاداHادّة ة 45 : : يشـمل سلك اHعـاونW التـقنيـW للمـخابر
اجلـــامـــعـــيــة الـــرتـــبـــة الـــوحـــيـــدة Hـــعـــاون تـــقـــني لـــلـــمـــخـــابــر

اجلامعية. 
الفرع الفرع األولاألول
حتديد اHهامحتديد اHهام

46 : : يــكــلّف اHــعــاونــون الــتــقــنــيــون لــلــمــخــابــر اHـاداHـادّة ة 
اجلامعية على اخلصوص �ا يأتي :

- الـقـيـام بعـمـلـيـات الـقـيـاس عـلى ضـوء الـتـوجـيـهات
qفصلة من السلطة السلميةHا

- ضـــــمـــــانq زيـــــادة عـــــلـى اHـــــهـــــام اHـــــســـــنـــــدة لألعـــــوان
الـتقـنيـW للـمخـابر اجلـامعـيـة في مجـال الصـيانـةq تأطـير

اHستخدمW اHوضوعW حتت سلطتهم. 
الفرع الثانيالفرع الثاني

شروط التوظيف والترقيةشروط التوظيف والترقية

اHــاداHــادّة ة 47 : : يـــوظف أو يـــرقى بـــصـــفـــة مـــعـــاون تـــقـــني
للمخابر اجلامعية :

qــســابــقــة عـــلى أســاس االخــتــبــاراتH1 - عن طـــريق ا
اHـتـرشـحـون الـذين يـثـبـتـون مـسـتـوى الـسـنـة الـثـالـثـة من

 qالتعليم الثانوي كاملة أو مستوى معادل له
يــلـزم اHــتـرشــحـون الـذيـن ¥ تـوظــيـفـهـمq أثـنــاء فـتـرة
التـربصq �تابـعة تكـوين حتضيـري لشغل اHـنصبq حتدد
مــدته ومــحــتــواه وكـيــفــيــات تــنـظــيــمه بــقــرار من الــوزيـر

qكلّف بالتعليم العاليHا
2 - عن طـريق االمـتـحان اHـهـنيq فـي حدود 30% من
اHــنـاصب اHـطــلـوب شـغـلــهـاq األعـوان الـتــقـنـيـون لــلـمـخـابـر
اجلـامـعــيـة الـذيـن يـثـبــتـون خـمس (5) سـنــوات من اخلـدمـة

qالفعلية بهذه الصفة
3 - عـــــلـى ســــــبـــــيـل االخــــــتـــــيــــــارq فـي حـــــدود 10 % من
اHــنـاصب اHـطــلـوب شـغـلــهـاq األعـوان الـتــقـنـيـون لــلـمـخـابـر
اجلـامـعـيــة الـذين يـثـبــتـون عـشـر (10) سـنــوات من اخلـدمـة

الفعلية بهذه الصفة واHسجلون في قائمة التأهيل. 

اHاداHادّة ة 39 : :  يرقى عـلى أسـاس الشـهادةq بـصـفة تـقني
لــلــمــخــابــر اجلــامــعــيــة q اHــعـــاونــون الــتــقــنــيــون لــلــمــخــابــر
اجلـامــعـيـة اHـرســمـون الـذين حتـصــلـوا بـعـد تـوظــيـفـهم عـلى

شهادة تقني أو شهادة معادلة لها.  

40 : : يـــــوظـف أو يــــرقـى بـــــصــــفـــــة تـــــقــــنـي ســــام اHــــاداHــــادّة ة 
للمخابر اجلامعية : 

qــســابــقــة عـــلى أســاس االخــتــبــاراتH1 - عن طـــريق ا
اHـــتــــرشـــحــــون احلـــائــــزون شـــهــــادة الـــدراســــات اجلـــامــــعـــيـــة
الـــتــطـــبــيـــقــيـــة أو شـــهــادة تـــقــني ســـام أو شــهـــادة مــعـــتــرف

 qعادلتها�
2 - عن طـريق االمــتـحـان اHـهـنيq في حـدود 30% من
اHنـاصب اHـطلـوب شـغلـهـاq تـقنـيـو اخملابـر اجلـامعـيـة الذين
يـــثــبــتــون خــمس (5) ســنــوات من اخلــدمـــة الــفــعــلــيــة بــهــذه

 qالصفة
3 - عــــلـى ســــبــــيل االخــــتــــيــــارq فـي حــــــدود 10 % مـن
اHناصب اHطلــوب شـغلهاq تقنيـو اخملابــر اجلامعية الذين
يــثــبــتــون عــشـر (10) ســنــوات من اخلــدمــة الــفــعــلــيــة بــهــذه

الصفة واHسجلون في قائمة التأهيل. 
 يخضع اHترشحـون اHقبولون طبـقا للحالتW 2 و3
أعالهq قـبـل تـرقـيـتـهمH qـتـابـعـة بـنـجاح تـكـويـنـا حتـدد مـدته
Wومــحـــتــواه وكـــيــفــيــات تــنـــظــيــمه بــقـــرار مــشــتـــرك بـــ
الــــوزيــر اHــكــلّف بــالــتـــعــلــيم الــعـــالي والــســـلــطــة اHـــكــلّــفــة

بالوظيفة العمومية.

اHـاداHـادّة ة 41 : : يـرقى عـلى أسـاس الشـهـادةq بـصـفـة تـقني
ســـام لـــلـــمـــخـــابـــر اجلـــامـــعـــيـــةq تـــقـــنـــيـــو اخملـــابـــر اجلـــامـــعـــيــة
اHرسـمـون الـذين حتــصـلـواq بعـد تــوظـيــفـهمq عــلى شـهـادة
الـدراسـات اجلــامـعيــة الـتـطـبـيقـيـة أو شــهـادة تـقــني سـام

أو شـهادة معترف �عادلتها. 

اHـاداHـادّة ة 42 : : يـحـدد قـرار مـشـتـرك بـW الـوزيـر اHـكـلّف
qـكـلّـفة بـالـوظيـفـة الـعمـومـيةHبـالـتـعلـيم الـعالـي والسـلـطة ا
قـائمة تـخصـصات الشـهادات اHـطلـوبة لاللتـحاق بـرتبتي

تقني وتقني سام للمخابر اجلامعية.

الفرع الثالثالفرع الثالث
أحكام انتقاليةأحكام انتقالية

q43 : : يدمج فـي رتبـة تـقني لـلـمخـابـر اجلامـعـية اHاداHادّة ة 
بــنــاء عــلى طــلــبــهمq تــقــنــيــو اخملــبــر والــصــيــانــة اHــرســمـون
واHـتـربـصــونq اخلـاضـــعــون لـلـــمرسـوم الـتــنـفـيـذي رقــم
08 - 04  اHــــــؤرخ فــي 11 مــــــحــــــرم عــــــام 1429 اHــــــوافــق 19

يناير سنــة 2008 واHذكور أعالهq في نـشاط لدى مؤسسة
عــمــومــيـة ذات طــابع  عــلــمي وثــقـافـي ومـهــني أو مــؤســسـة

عمومية ذات طابع إداري تضمن مهمة تكوين عال. 
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الفرع الثالثالفرع الثالث
أحكام انتقاليةأحكام انتقالية

اHــاداHــادّة ة 52 : : يـــدمـج في رتـــبـــة عــون تـــقـــني لـــلـــمـــخـــابــر
اجلـامـعـيـةq بـنــاء عـلى طـلـبـهمqاألعـوان الـتــقـنـيـون لـلـمـخـبـر
والـصيـانـة اHرسـمـون واHـتربـصـون اخلاضـعـون للـمـرسوم
الــتـــنــفـــيــذي رقم 08 - 04 اHــؤرخ في 11 مــحــرم عــام 1429
اHـوافق 19 يـنـايــر سـنـة 2008  واHـذكــور أعالهq في نـشـاط
لـدى مـؤسـسة عـمـوميـة ذات طـابع  عـلمي وثـقـافي ومـهني
أو مـــؤســـســـة عـــمـــومـــيـــة ذات طـــابع إداري تـــضـــمـن مـــهـــمــة

تكوين عال. 
الفصل الفصل السادسالسادس

سلك اHساعدين التقنيW للمخابر اجلامعيةسلك اHساعدين التقنيW للمخابر اجلامعية
Wــــســــاعــــديـن الــــتــــقــــنــــيــــHــــادّة ة 53 : : يــــشـــــمل ســــلـك اHــــاداHا
لـلمـخابـر اجلامـعيـة الذي يـوضع في طريق الـزوال الرتـبة

الوحيدة Hساعد تقني باخملابر اجلامعية. 
الفرع األولالفرع األول
حتديد اHهامحتديد اHهام

اHـاداHـادّة ة 54 : : يــكــلف اHـســاعــدون الــتـقــنــيــون لـلــمــخــابـر
اجلامعيةq على اخلصوصq �ا يأتي : 

qواد الالزمة لعمل اخملبرHاستعمال العتاد وا -
qالقيام بعمليات الصيانة االعتيادية للعتاد -

- الـــقــيــام بـــاألعــمــال اHـــتــعــددة اHــتـــصــلــة بـــحــاجــيــات
اHصلحة.

الفرع الفرع الثانيالثاني
أحكام انتقاليةأحكام انتقالية

اHـاداHـادّة ة 55 : : يـدمـج في رتـبــة مـســاعـد تــقـني لــلـمــخـابـر
اجلـــامــعــيـــةq بــنــاء عــلـى طــلــبــهـمq أعــوان اخملــبــر والـــصــيــانــة
اHـرسـمـون واHتـربـصـون اخلـاضعـون لـلـمـرسوم الـتـنـفـيذي
رقم 08 - 04 اHــــؤرخ في 11 مــــحــــرم عـــام 1429 اHــــوافق 19
يـــــنــــايـــــر ســــــنــــة 2008  واHـــــذكـــــور أعـالهq في نـــــشـــــاط لــــدى
مؤسـســة عمــومـيـة ذات طــابع  عـلـمي وثقـافي ومـهني أو
مؤسـسـة عمـومـية ذات طـابع إداري تـضمن مـهـمة  تـكوين

عال. 
الباب الثالثالباب الثالث

األحـكــام األحـكــام اHــطـباHــطـبّــقـة عــلى اHــنـاصـب الـعــلـيــا لــشـعــبـة " اخملــابـرــقـة عــلى اHــنـاصـب الـعــلـيــا لــشـعــبـة " اخملــابـر
اجلامعية "اجلامعية "

اHـاداHـادّة ة 56 : :  تـطبـيـقا ألحـكـام اHادة 11 (الـفـقرة األولى)
من األمـر رقم 06 - 03 اHـؤرخ في 19 جـمـادى الـثـانـيـة عام
 1427 اHوافق  15 يوليو سنة 2006 واHذكور أعالهq تشمل

شـــعـــبــــة " اخملـــابــــر اجلـــامــــعـــيــــة " اHـــنــــصب الـــعــــالي Hــــكـــلف
بالتنسيق بW اخملابر اجلامعية.  

يخضع اHـترشحـون اHقـبولون طـبقـا للحـالتW 2 و3
أعالهq قـبـل تـرقـيـتـهمH qـتـابـعـة بـنـجاح تـكـويـنـا حتـدد مـدته
ومـحتواه وكـيفـيات تـنظـيمه بقـرار مشـترك بـW الوزير
اHــكــلّف بــالــتـعــلــيم الــعــالي والــسـلــطــة اHــكـلّــفــة بــالـوظــيــفـة

العمومية.
الفرع الثالثالفرع الثالث
أحكام انتقاليةأحكام انتقالية

اHـاداHـادّة ة 48 : : يـدمج فـي رتـبــة مــعـاون تــقــني لــلـمــخــابـر
اجلامعيـةq بناء عـلى طلبـهمq اHعاونون الـتقنـيون للـمخبر
والـصيـانـة اHرسـمـون واHـتربـصـون اخلاضـعـون للـمـرسوم
الــتـــنــفـــيــذي رقم 08 - 04 اHــؤرخ في 11 مــحــرم عــام 1429
اHـوافق 19 يــنــايــر ســنـة 2008 واHـذكــور أعالهq في نــشـاط
لـدى مـؤسـسة عـمـوميـة ذات طـابع  عـلمي وثـقـافي ومـهني
أو مـــؤســـســـة عـــمـــومـــيـــة ذات طـــابع إداري تـــضـــمـن مـــهـــمــة

تكوين عال. 
الفصل اخلامسالفصل اخلامس

سلك األعوان التقنيW للمخابر اجلامعيةسلك األعوان التقنيW للمخابر اجلامعية
اHـاداHـادّة ة 49 : : يـشـمل سـلك األعـوان الـتـقـنـيـW لـلـمـخـابر
اجلـامعـية الـذي يـوضع في طريق الـزوال الـرتبـة الوحـيدة

لعون تقني للمخابر اجلامعية.
الفرع األولالفرع األول
حتديد اHهامحتديد اHهام

50 : : يـــكـــلف األعــــوان الـــتـــقـــنـــيــــون لـــلـــمـــخـــابـــر اHــاداHــادّة ة 
اجلامعيةq على اخلصوصq �ا يأتي:

- تـنـفــيـذ عـمــلـيـات مــتـسـلـســلـة عـلـى أجـهـزة بــسـيـطـة
  qواضيع التجريبيةHوحتضير ا

- الــقــيــام بــعــمــلــيــات الــصــيــانــة االعــتــيــاديــة لــلــعــتـاد
والتجهيزات اHوضوعة حتت تصرفهم.

الفرع الثانيالفرع الثاني
شروط الترقيةشروط الترقية

اHــــاداHــــادّة ة 51 : : يـــرقـى بـــصــــفــــة عــــون تــــقـــنـي لـــلــــمــــخــــابـــر
اجلامعية :

1 - عـن طـــــريـق االمـــــتــــــحـــــان اHــــــهـــــنـيq اHـــــســــــاعـــــدون
الـتـقـنـيـون لـلـمـخـابـر اجلـامـعـيـة الـذين يـثـبـتـون خـمس (5)

qسنوات من اخلدمة الفعلية بهذه الصفة
2 - عـــــلـى ســــــبـــــيـل االخــــــتـــــيــــــارq فـي حـــــدود 20 % من
اHـناصب اHطـلوب شغـلهـاq اHساعـدون التقـنيـون للمـخابر
اجلـامـعـيــة الـذين يـثـبــتـون عـشـر (10) سـنــوات من اخلـدمـة

الفعلية بهذه الصفة واHسجلون في قائمة التأهيل.
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- رتــبــة مــلـحـق بـاHــكــتــبــات اجلـامــعــيــة من اHــســتـوى
qالثاني

qكتبات اجلامعيةHرتبة محافظ ا -
- رتبة رئيس محافظي اHكتبات اجلامعية.

الفرع األولالفرع األول
حتديد اHهامحتديد اHهام

اHــاداHــادّة ة 62 : : يــكــلّـف مــلــحــقــو اHــكــتــبــات اجلــامــعــيــة من
اHستوى األول على اخلصوص �ا يأتي :

- إعـــــــداد  ســـــــجالت جـــــــرد األرصـــــــدة الـــــــوثـــــــائـــــــقـــــــيــــــة
 qواجملموعات وحتيينها

- ضـــمــان عـــرض األرصــدة الــوثـــائــقـــيــة واجملـــمــوعــات
qوتيسير احلصول عليها من طرف اجلمهور

- اHـــــشـــــاركــــــة في تــــــكـــــوين األرصــــــدة الـــــوثـــــائــــــقـــــيـــــة
واجملـمـوعـات وإثـرائـهـا وتقـيـيـمـهـا واسـتـغاللـهـا وصـيـانـتـها

  qوسالمتها
- مـــســــاعـــدة اHـــســــتـــعـــمــــلـــW في اســــتـــعـــمــــال وســـائل

التحقيق والبحث الببليوغرافي. 

63 : : زيـــــادة عــــلـى اHـــــهــــام اHـــــســـــنـــــدة Hــــلـــــحـــــقي اHــــاداHــــادّة ة 
اHــكــتــبــات اجلــامــعـيــة مـن اHـســتــوى األولq يــكــلّف مــلــحــقـو
qعـلى اخلـصوص qـسـتوى الـثـانيHـكتـبـات اجلـامـعيـة من اHا
بـإعـداد الـنـشــرات الـتـحـلــيـلـيـة وفـهــارس اHـواد وغـيـر ذلك

من وسائل التحقيق الببليوغرافي.

64 : : يكـلّف مـحافـظـو اHكـتـبات اجلـامـعيـةq على اHاداHادّة ة 
اخلصوصq �ا يأتي :

- تــكــوين األرصــدة الــوثــائــقــيــة ودراســة اجملــمــوعـات
اHــوكــلــة إلــيــهم وتــرتــيــبــهــا وحــفــظــهــا واقــتــراح الــتــدابــيــر

qتعلقة بإ�ائها والسهر على سالمتهاHا
- إعــداد مـخــتـلـف الـوســائل الـتـي تـســمح لـلــجـمــهـور

 qباحلصول على اإلعالم العلمي والتقني
qإعداد القوائم واجلرد ومراقبة ضبطها وحتيينها -
- اHـساهـمـة في اإلعالم الـعـلـمي والـتـقني عـن طريق

qتخصصةHللنشريات ا Wتابعة واالستغالل الدائمHا
- تطـوير األبـحاث والدراسـات والتحـقيقq ال سـيما

qكتبات والوثائقHوتنظيم ا qطالعةHعن الكتاب وا
- اHــــشـــاركــــة في إحــــداث شـــبــــكـــات اإلعـالم الـــعــــلـــمي

والتقني وإعداد بنوك اHعطيات.

اHــــاداHــــادّة ة 65 : : زيـــــادة عـــــلى اHـــــهـــــام اHــــســـــنـــــدة حملــــافـــــظي
اHــكـتــبــات اجلـامــعــيـةq يــكــلّف رئـيـس مـحــافــظي اHـكــتــبـات

اجلامعيةq على اخلصوصq �ا يأتي :

اHــــاداHــــادّة ة 57 : : يـــــحــــدد عـــــدد اHــــنـــــاصب الـــــعــــلـــــيــــا Hـــــكــــلف
Wبــقـرار مــشــتــرك بـ qاخملــابــر اجلــامـعــيــة Wبــالــتــنــسـيق بــ
الـوزير اHكـلف بالـتعـليم الـعالي والوزيـر اHكـلف باHـالية

والسلطة اHكلفة بالوظيفة العمومية.

الفصل األولالفصل األول
حتديد اHهامحتديد اHهام

اHــاداHــادّة ة 58 : : يــضــمـن اHــكــلّف بــالــتـــنــســيق بــW اخملــابــر
اجلـــامـــعـــيــة تـــنـــســـيق نـــشــاطـــات اخملـــابـــر لــوحـــدة الـــتـــعــلـــيم

والبحث التي يعمل بها.
و بهذه الصفـةq يضمن على اخلصـوص متابعة إجناز
بـرامـج األنـشــطــة اHـوكــلــة خملـابــر وحــدة الــتـعــلــيم والــبـحث

ومراقبتها.
الفصل الفصل الثانيالثاني
Wشروط التعيWشروط التعي

59 : : يـــعــW اHـــكـــلّف بـــالـــتـــنـــســـيق بـــW اخملـــابــر اHــاداHــادّة ة 
: Wاجلامعية من ب

qللمخابر اجلامعية WهندسH1 - رؤساء ا
2 - اHـهندسW الرئـيسيW لـلمخابر اجلـامعية الذين
يـــثـــبـــتــون ثالث (3) ســـنـــوات من اخلــدمـــة الـــفــعـــلـــيــة بـــهــذه

qالصفة
3 - مــهـــنــدسـي الــدولـــة لــلــمـــخــابـــر اجلــامـــعــيـــة الــذين
يــثــبــتــون ثـمــاني (8) سـنــوات مـن اخلـدمــة الــفــعــلــيــة بــهـذه

الصفة.

الباب الرابعالباب الرابع
األحكام اHطبقة على شعبة " اHكتبات اجلامعية "األحكام اHطبقة على شعبة " اHكتبات اجلامعية "

60 : : تــــشـــمل شــــعـــبـــة "اHـــكــــتـــبـــات اجلــــامـــعـــيـــة" اHــاداHــادّة ة 
األسالك اآلتية :

qكتبات اجلامعيةHسلك محافظي ا -
qكتبات اجلامعيةHسلك مساعدي ا -

qللمكتبات اجلامعية Wسلك  األعوان التقني -
- سلك اHعاونW التقنيW للمكتبات اجلامعية.

الفصل األول الفصل األول 
سلك محافظي اHكتبات اجلامعيةسلك محافظي اHكتبات اجلامعية

اHـاداHـادّة ة 61 : : يـضم سـلك مـحـافـظي اHـكـتـبـات اجلـامـعـيـة
أربع (4) رتب :

- رتــبــة مــلـحـق بـاHــكــتــبــات اجلـامــعــيــة من اHــســتـوى
qاألول
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2 - عن طـريق االمـتحـان اHهـنيq في حدود 30 % من
اHـناصب اHـطلـوب شـغلـهاq مـلـحقـو اHكـتبـات اجلـامعـية من
اHـــســـتـــوى األول الــذيـن يــثـــبـــتـــون خــمس (5) ســـنــوات من

 qاخلدمة الفعلية بهذه الصفة
3 - عـــــلـى ســــــبـــــيـل االخــــــتـــــيــــــارq فـي حـــــدود 10 % من
اHـناصب اHـطلـوب شـغلـهاq مـلـحقـو اHكـتبـات اجلـامعـية من
اHــســـتـــوى األول الـــذين يـــثــبـــتـــون عـــشــر(10) ســـنــوات من
اخلــدمـــة الــفــعـــلــيــة بـــهــذه الــصـــفــة واHــســـجــلــون في قـــائــمــة

التأهيل.

69 : : يرقى عـلى أسـاس الشـهادةq بـصـفة مـلحق اHاداHادّة ة 
اHكتـبات اجلامـعية من اHسـتوى الثانيq مـلحقو اHـكتبات
qــرسـمـون الــذين حتـصـلـواHـسـتـوى األول اHاجلــامـعـيـة مـن ا
بـعـد تــوظـيـفـهمq عـلى شـهـادة اHـاسـتـر في عـلم اHـكـتـبـات أو

شهادة معترف �عادلتها.

اHـــــاداHـــــادّة ة 70 : : يـــــوظـف أو يـــــرقـى بـــــصـــــفــــــة مـــــحــــــافـــــظي
اHكتبات اجلامعية :

qــســابــقــة عـــلى أســاس االخــتــبــاراتH1 - عن طـــريق ا
اHترشحون احلائـزون شهادة اHاجستـير في علم اHكتبات

qأو شهادة معترفا �عادلتها
2 - عن طـريق االمـتـحان اHـهـنيq فـي حدود 30% من
اHـناصب اHـطلـوب شـغلـهاq مـلـحقـو اHكـتبـات اجلـامعـية من
اHــســتـوى الــثـانـي الـذين يــثــبـتــون خـمس (5) سـنـوات من

 qاخلدمة الفعلية بهذه الصفة
3 - عــــــلى ســـــــبــــــيـل االخــــــتــــــيـــــــارq في حــــــدود 10% من
اHـناصب اHـطلـوب شـغلـهاq مـلـحقـو اHكـتبـات اجلـامعـية من
اHـســتــوى الـثــاني الــذين يــثــبـتــون عــشـر(10) ســنــوات من
اخلــدمـــة الــفــعـــلــيــة بـــهــذه الــصـــفــة واHــســـجــلــون في قـــائــمــة

التأهيل. 

اHــــاداHــــادّة ة 71 : : يــــرقـى عــــلـى أســــاس الـــــشــــهـــــادةq بــــصـــــفــــة
محافظ اHكتبات اجلـامعيةq ملحقو اHكتبات اجلامعية من
qـرسمون الذين حتـصلوا بعـد توظيفهمHـستوى الثاني اHا
عـــلـى شـــهـــادة اHـــاجـــســـتـــيـــر فـي عـــلم اHـــكـــتـــبـــات أو شـــهـــادة

معترف �عادلتها. 

اHـاداHـادّة ة 72 : : يـرقى بـصـفـة رئـيس مــحـافـظي اHـكـتـبـات
اجلامعية :

1 - عن طـريق االمتـحـان اHهـنيq محـافـظو اHـكتـبات
اجلــامــعــيــة الــذين يــثــبـتــون ســبع (7) ســنــوات من اخلــدمــة

 qالفعلية بهذه الصفة
2 - عــــــلى ســـــــبــــــيـل االخــــــتــــــيـــــــارq في حــــــدود 20% من
اHـنـاصب اHـطــلـوب شـغـلـهـاq مـحـافـظـو اHـكـتـبـات اجلـامـعـيـة
الــذين يــثـبــتـون عــشـر (10) ســنــوات من اخلـدمــة الــفـعــلــيـة

بهذه الصفة واHسجلون في قائمة التأهيل.  

-  وضع برنـامج التـوثيق لـلمـؤسسـةq بالتـشاور مع
qالسلطات اجلامعية وضمان حتقيقها

 qوضع محاور الوحدة الوثائقية  -
- اHـــــســـــاهـــــمـــــة بـــــأبـــــحـــــاثـــــهـم في مـــــعـــــرفـــــة األرصـــــدة

q واجملموعات الوثائقية
 qكتبات اجلامعيةHشاركة في وضع جتمعات اHا -

Wوحتــــســـ WـــســــتـــخــــدمـــHــــشـــاركــــة في تــــكـــويـن اHا -
مستواهم.

الفرع الثانيالفرع الثاني
شروط التوظيف والترقيةشروط التوظيف والترقية

اHـاداHـادّة ة 66 :  : يـوظف أو يـرقى بــصـفـة مـلـحـق اHـكـتـبـات
اجلامعية من اHستوى األول :

qــســابــقــة عـــلى أســاس االخــتــبــاراتH1 - عن طـــريق ا
اHـتـرشـحـون احلـائـزون لـيـسـانس الـتعـلـيم الـعـالي في عـلم

qكتبات أو شهادة معترفا �عادلتهاHا
2 - عن طـريق االمـتحـان اHهـنيq في حدود 30 % من
اHــنـاصب اHـطــلـوب شـغـلــهـاq مـسـاعــدو اHـكـتـبــات اجلـامـعـيـة
الــذين يــثــبــتــون خـمس (5) ســنـوات مـن اخلـدمــة الــفــعــلــيـة

  qبهذه الصفة
3 - عـــــلـى ســــــبـــــيـل االخــــــتـــــيــــــارq فـي حـــــدود 10 % من
اHــنـاصب اHـطــلـوب شـغـلــهـاq مـسـاعــدو اHـكـتـبــات اجلـامـعـيـة
الــذين يــثـبــتـون عــشـر (10) ســنــوات من اخلـدمــة الــفـعــلــيـة

بهذه الصفة واHسجلون في قائمة التأهيل.

يخضع اHـترشحـون اHقـبولون طـبقـا للحـالتW 2 و3
أعالهq قـبل تـرقـيـتـهمH qـتـابـعـة تـكـوين بـنـجـاح  حتدد مـدته
ومـحتواه وكـيفـيات تـنظـيمه بقـرار مشـترك بـW الوزير
اHــكــلّف بــالــتـعــلــيم الــعــالي والــسـلــطــة اHــكـلّــفــة بــالـوظــيــفـة

العمومية. 

67 : : يرقى عـلى أسـاس الشـهادةq بـصـفة مـلحق اHاداHادّة ة 
بــــاHـــكــــتــــبـــات اجلــــامـــعــــيــــة من اHــــســـتــــوى األولq مـــســــاعـــدو
اHــكـــتـــبــات اجلـــامـــعــيـــة اHـــرســمـــون الـــذين حتـــصــلـــواq بـــعــد
توظيفهمq على لـيسانس التعليم الـعالي في علم اHكتبات

أو شهادة معترف �عادلتها.

اHـاداHـادّة ة 68 : : يـوظف أو يـرقى بــصـفـة مـلـحـق اHـكـتـبـات
اجلامعية من اHستوى الثاني :

qــســابــقــة عـــلى أســاس االخــتــبــاراتH1 - عن طـــريق ا
اHترشحون احلـائزون شهادة اHاستـر في علم اHكتبات أو

qشهادة معترفا �عادلتها
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يخضع اHترشحـون اHقبولون طبـقا للحالتW 2  و3
 أعالهq قـبل تـرقيـتـهمH qـتـابعـة تـكـوين بنـجـاح  حتـدد مدته
ومـحتواه وكـيفـيات تـنظـيمه بقـرار مشـترك بـW الوزير
اHــكــلّف بــالــتـعــلــيم الــعــالي والــسـلــطــة اHــكـلّــفــة بــالـوظــيــفـة

العمومية.
اHاداHادّة ة 79 : : يرقى على أساس الـشهادةq بصـفة مساعد
اHـــكــتـــبــات اجلـــامــعـــيـــةq األعــوان الـــتــقـــنــيـــون لـــلــمـــكــتـــبــات
اجلـامـعـيـة اHـرسـمـون الــذين حتـصـلـوا بـعـد تـوظـيـفــهم عـلى
شـــهــــــادة الــدراســـات اجلـــامــعـــيـــة الــتـــطـــبــيـــقـــيــة فـــي عــلــم
اHكتبــات أو شهــادة تقنــي سام في التوثيق واألرشيف

أو شهادة معترف �عادلتها. 
الفرع الثالثالفرع الثالث
أحكام انتقاليةأحكام انتقالية

اHـــــاداHـــــادّة ة 80 : : يـــــدمـج في رتـــــبـــــة مـــــســـــاعـــــد اHـــــكـــــتـــــبــــات
اجلــامـــعـــيـــةq مـــســـاعـــدو اHـــكـــتـــبـــات اجلـــامـــعـــيـــة اHـــرســـمــون

واHتربصون.
الفصل الثالث الفصل الثالث 

سلك األعوان التقنيW للمكتبات اجلامعيةسلك األعوان التقنيW للمكتبات اجلامعية

اHاداHادّة ة 81 : : يشـمل سلك األعوان الـتقـنيW لـلمكـتبات
اجلــامـــعــيـــة الـــرتــبـــة الـــوحــيـــدة لـــعــون تـــقــنـي لــلـــمـــكــتـــبــات

اجلامعية.
الفرع األولالفرع األول
حتديد اHهامحتديد اHهام

اHــاداHــادّة ة 82 : : يــكـــلّف األعــوان الـــتــقـــنــيــون لـــلــمــكـــتــبــات
اجلامعيةq على اخلصوصq �ا يأتي :

- أشــغــال دمغ اجملــمـــوعــات وعــنــونــتــهـــا وتــصــفــيــفــهــا
qوإلصاقها

qضمان تسليم الوثائق وإعارتها -
- اHشاركة في إجناز األعمال التقنية االعتيادية.

الفرع الثانيالفرع الثاني
شروط التوظيف والترقيةشروط التوظيف والترقية

اHــــاداHــــادّة ة 83 : : يــــوظـف أو يــــرقـى بــــصـــــفــــة عـــــون تـــــقــــني
للمكتبات اجلامعية :

qــســابــقــة عــلى أســاس االخــتــبـاراتH1 -  عن طــريق ا
اHترشحون احلائـزون مستوى السنة الـثالثة من التعليم

  qالثانوي كاملة أو مستوى معادال له
يــلـزم اHــتـرشــحـون الـذيـن ¥ تـوظــيـفـهـمq أثـنــاء فـتـرة
التـربصq �تابـعة تكـوين حتضيـري لشغل اHـنصبq حتدد
مــدته ومــحــتــواه وكـيــفــيــات تــنـظــيــمه بــقــرار من الــوزيـر

اHكلّف بالتعليم العالي. 

الفرع الثالثالفرع الثالث
أحكام انتقاليةأحكام انتقالية

اHاداHادّة ة 73 : : يدمج في رتـبة مـلحق اHـكتبـات اجلامـعية
من اHـستوى األول q ملحـقو اHكتـبات اجلامعـية اHرسمون

واHتربصون.
اHـــــاداHـــــادّة ة 74 : : يـــــدمـج في رتـــــبـــــة مــــــحـــــافظ اHـــــكـــــتـــــبـــــات
اجلـــامـــعــيـــةq مـــحــافـــظــو اHـــكـــتــبـــات اجلـــامــعـــيـــة اHــرســـمــون

واHتربصون.
اHـاداHـادّة ة 75 : : يـدمج في رتـبـة رئـيس مـحـافظ اHـكـتـبات
اجلامعيةq رؤساء مـحافظي اHكتبات اجلامعية  اHرسمون

واHتربصون. 
الفصل الفصل الثانيالثاني

سلك مساعدي اHكتبات اجلامعيةسلك مساعدي اHكتبات اجلامعية

76 : : يـشمل سـلك مـساعـدي اHكـتـبات اجلـامعـية اHاداHادّة ة 
الرتبة الوحيدة Hساعد اHكتبات اجلامعية.

الفرع األولالفرع األول
حتديد اHهامحتديد اHهام

اHـاداHـادّة ة 77 : : يـكـلّف مـســاعـدو اHـكـتـبـات اجلــامـعـيـة عـلى
اخلصوصq �ا يأتي :

qكتباتHإجناز األعمال التقنية االعتيادية في ا -
qاستالم الوثائق والكتب وتسجيلها -

- اHـشاركـة في وضع الوثـائق والكـتب حتت تصرف
.WستعملHا

الفرع الفرع الثانيالثاني
شروط التوظيف والترقيةشروط التوظيف والترقية

78 : : يـوظف أو يـرقى بصـفـة مسـاعـد اHكـتـبات اHاداHادّة ة 
اجلامعية :

qــســابــقـــة عــلى أســـاس االخــتــبــاراتH1 - عن طــريـق ا

اHـــتــــرشـــحــــون احلـــائــــزون شـــهــــادة الـــدراســــات اجلـــامــــعـــيـــة
الــتـطــبـيــقـيــة قي عـلـم اHـكــتـبــات أو شـهــادة تـقــني سـام في

 qالتوثيق واألرشيف أو شهادة معترفا �عادلتها
2 - عن طـريق االمــتـحـان اHـهـنيq في حـدود 30% من

اHـناصب اHـطـلـوب شـغلـهـاq األعـوان الـتقـنـيـون لـلمـكـتـبات
اجلــامــعــيــة الــذين يــثــبـتــون ســبع (7) ســنــوات من اخلــدمــة

qالفعلية بهذه الصفة
3- عــــــلـى ســـــــبــــــيـل االخـــــــتــــــيـــــــارq فـي حــــــدود 10% من

اHـناصب اHـطـلـوب شـغلـهـاq األعـوان الـتقـنـيـون لـلمـكـتـبات
اجلـامـعـيــة الـذين يـثـبــتـون عـشـر (10) سـنــوات من اخلـدمـة

الفعلية بهذه الصفة واHسجلون في قائمة التأهيل. 
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اHـاداHـادّة ة 89 : : يـشــمل سـلـك اHـنـشــطـW اجلــامـعــيـW أربع
(4) رتب :

qستوى األولHرتبة منشط جامعي من ا -
qستوى الثانيHرتبة منشط جامعي من ا -

qرتبة منشط جامعي رئيسي -

.Wاجلامعي WنشطHرتبة رئيس ا -

الفصل األولالفصل األول
حتديد اHهامحتديد اHهام

اHاداHادّة ة 90 : : يكلّف اHنـشطون اجلامعـيون من اHستوى
األولq في ميدان اختصاصهمq على اخلصوصq �ا يأتي :

- تـــنـــظـــيم الـــنـــشـــاطـــات الـــثـــقـــافـــيـــة واالجـــتـــمـــاعـــيـــة
  qوالرياضية والترفيهية والترويحية

- تـــشــجـــيع إنـــشــاء الـــنــوادي الـــعـــلــمـــيــة والـــثـــقــافـــيــة
qوالرياضية

- تــنـــفـــيــذ بـــرامج الـــتــنـــشـــيط الـــثــقـــافي والـــريــاضي
والترفيهي بالصلة مع الطلبة.

Wـــســنــدة لــلـــمــنــشــطــHــهــام اHــادّة ة 91 : : زيــادة عـــلى اHــاداHا
اجلــــامـــــعــــيـــــW من اHـــــســــتــــوى األولq يـــــكــــلّـف اHــــنـــــشــــطــــون
qـسـتـوى الـثـاني في مـيـدان اخـتـصـاصهمHاجلامـعـيـون من ا

على اخلصوصq �ا يأتي : 
qتفعيل احلياة اجلمعوية في الوسط اجلامعي -

- حتــســيس  الــطــلــبــة حــول مــشــاريع الــتــنــشــيط في
qجميع اجملاالت

- الـســهـر عـلـى تـنـظــيم احلـيـاة اجلــمـاعــيـة في الـوسط
اجلامعي.

Wـــســنــدة لــلـــمــنــشــطــHــهــام اHــادّة ة 92 : : زيــادة عـــلى اHــاداHا
اجلـــامـــعـــيـــW مـن اHـــســـتـــوى الــــثـــانيq يـــكـــلّـف اHـــنـــشـــطـــون
اجلــامــعـيــون الــرئــيــســيــونq في مــيــدان اخــتـصــاصــهم عــلى
اخلصوص بـإجناز مـشاريع الـتنشـيط الهـادفة إلى تـطوير

احلياة اجلماعية واإلبداع لدى الطلبة. 

Wـــســنــدة لــلـــمــنــشــطــHــهــام اHــادّة ة 93 : : زيــادة عـــلى اHــاداHا
WــــنـــشــــطـــHيــــكـــلّـف رؤســـاء ا qWالـــرئــــيـــســــيـــ Wاجلــــامـــعــــيــــ
qعـــلى اخلــصـوص qفـي مــيـدان اخـــتـصاصـهم qWاجلامـعـيــ

�ا يأتي :  

- حتديـد وحتلـيل مجـال التـدخل في ميـدان النـشاط
qالثقافي واالجتماعي والرياضي

- تنسيق تنفيذ مشاريع التنشيط وتقييمها.

2 - عن طـريق االمـتحـان اHهـنيq في حدود 30 % من
اHـناصب اHطلوب شغـلهاq اHعاونـون التقنيون لـلمكتبات
اجلــامــعــيــة الــذين يــثــبـتــون ســبع (7) ســنــوات من اخلــدمــة

qالفعلية بهذه الصفة
3 - عـــــلـى ســــــبـــــيـل االخــــــتـــــيــــــارq فـي حـــــدود 10 % من

اHـناصب اHطلوب شغـلهاq اHعاونـون التقنيون لـلمكتبات
اجلـامـعـيــة الـذين يـثـبــتـون عـشـر (10) سـنــوات من اخلـدمـة

الفعلية بهذه الصفة واHسجلون في قائمة التأهيل. 
يخضع اHـترشحـون اHقـبولون طـبقـا للحـالتW 2 و3
أعالهq قـبل تـرقـيــتـهمH qـتـابــعـة تـكـوين بـنــجـاح مـدته سـنـة
والـذي يحـدد مـحتـواه وكـيفـيـات تنـظيـمه بـقـرار مشـترك
بــW الـوزيــر اHـكـلّـف بـالـتــعـلــيم الـعــالي والـســلـطــة اHـكــلّـفـة

بالوظيفة العمومية.
الفرع الفرع الثالثالثالث
أحكام انتقاليةأحكام انتقالية

84 : : يــدمـج في رتــبــة عــون تــقــني لــلــمــكــتــبــات اHـاداHـادّة ة 
اجلـــامــعـــيــةq األعـــوان الــتـــقـــنــيـــون لــلـــمــكـــتـــبــات اجلـــامــعـــيــة

اHرسمون واHتربصون.

الفصل الرابع الفصل الرابع 
سلك اHعاونW التقنيW للمكتبات اجلامعيةسلك اHعاونW التقنيW للمكتبات اجلامعية

Wالـــــتــــقـــــنـــــيــــ WــــعـــــاونـــــHـــــادّة ة 85 : : يــــشـــــمل ســـــلـك اHـــــاداHا
لـــلـــمــكـــتـــبـــات اجلـــامـــعـــيـــة الـــذي يـــوضع في طـــريـق الــزوال

الرتبة الوحيدة Hعاون تقني للمكتبات اجلامعية. 
الفرع األولالفرع األول
حتديد اHهامحتديد اHهام

اHـاداHـادّة ة   86 : : يـكـلّـف اHـعـاونـون الـتــقـنـيـون لـلــمـكـتـبـات
اجلامعيةq على اخلصوصq �ا يأتي :

- احلــفــاظ عــلى اHــؤلــفـــات وأشــغــال حــفظ الــبــيــانــات
qوالسحب

- الــــســـهــــر عــــلى حـــسـن ســـيــــر اخملــــازن واحملـــفــــوظـــات
وأمنها.

الفرع الفرع الثانيالثاني
أحكام انتقاليةأحكام انتقالية

اHـاداHـادّة ة 87 : : يـدمج في رتـبـة مـعـاون تـقـني لـلـمـكـتـبـات
اجلــامـعـيـةq اHــعـاونـون الـتــقـنـيـون فـي اHـكـتـبــات اجلـامـعـيـة

اHرسمون واHتربصون. 
الباب اخلامسالباب اخلامس

األحكام اHطبقة على شعبة " التنشيط اجلامعي "األحكام اHطبقة على شعبة " التنشيط اجلامعي "
اHـاداHـادّة ة 88 : : تـشـمل شـعـبـة "الـتــنـشـيط اجلـامـعي" سـلك

.Wاجلامعي WنشطHا
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اHــــســــتـــــوى الــــثــــانـي اHــــرســــمــــونq الــــذين حتــــصــــلــــوا بــــعــــد
تــوظــيــفـــهمq عــلى شــهـــادة اHــاجــســتــيـــر أو شــهــادة مــعــتــرف

�عادلتها.

:Wاجلامعي WنشطHادّة ة 99 : : يرقى بصفة رئيس اHاداHا
- عـن طــــــريـق االمــــــتــــــحـــــــان اHــــــهــــــنـيq اHــــــنــــــشــــــطــــــون
اجلامعـيون الـرئيـسيـون الذين يـثبـتون سبع (7) سـنوات

qمن اخلدمة الفعلية بهذه الصفة
- على سـبيل االختـيارq في حدود 20% من اHـناصب
اHطلوب شغلـهاq اHنشطون اجلامعيون الرئيسيون الذين
يــثــبــتــون عــشـر (10) ســنــوات من اخلــدمــة الــفــعــلــيــة بــهــذه

الصفة واHسجلون في قائمة التأهيل.

100 : : حتـــدد قـــائـــمـــة تــــخـــصـــصـــات الـــشـــهـــادات اHــاداHــادّة ة 
اHـطــلـوبــة لاللــتـحــاق بـرتب مــنـشـط جـامــعي من اHـســتـوى
األول ومـــنــــشط جـــامـــعـي من اHـــســـتـــوى الـــثــــاني ومـــنـــشط
جـــامــعي رئـــيـــسي بـــقــرار مـــشــتـــرك بـــW الــوزيـــر اHـــكــلف

بالتعليم العالي والسلطة اHكلفة بالوظيفة العمومية.
الفصل الثالثالفصل الثالث
أحكام انتقاليةأحكام انتقالية

اHــــاداHــــادّة ة 101 : : يـــــدمج فـي رتــــبــــة مــــنـــــشط جــــامـــــعي من
اHستوى األول :

- اHـــنـــشـــطـــون الـــثـــقـــافـــيـــون لـــلـــخـــدمـــات اجلـــامـــعـــيــة
   qتربصونHرسمون واHا

- اHــنــشــطــون االجــتــمــاعــيــون لــلــخــدمــات اجلــامــعــيــة
اHرسمون واHتربصون. 

الباب السادس الباب السادس 
األحكام اHطبقة على شعبةاألحكام اHطبقة على شعبة

" اHصالح االقتصادية اجلامعية "" اHصالح االقتصادية اجلامعية "
اHــاداHــادّة ة 102 : : تـــشــمـل شــعـــبـــة " اHــصـــالح االقـــتــصـــاديــة

اجلامعية " األسالك اآلتية :
qWقتصدين اجلامعيHسلك ا -

 qWقتصدين اجلامعيHسلك نواب ا -
- سلك مساعدي اHصالح االقتصادية اجلامعية. 

الفصل األولالفصل األول
Wقتصدين اجلامعيHسلك اWقتصدين اجلامعيHسلك ا

Wــــقــــتـــصــــديـن اجلــــامــــعــــيـــHــــادّة ة 103 : : يــــضم ســــلـك اHــــاداHا
: (2) Wرتبت

qرتبة مقتصد جامعي  -
- رتبة مقتصد جامعي رئيسي.

الفصل الثانيالفصل الثاني
شروط التوظيف والترقيةشروط التوظيف والترقية

اHـــــاداHـــــادّة ة 94 : : يـــــوظـف بـــــصـــــفــــــة مـــــنــــــشط جــــــامـــــعـي من
اHــــــســــــتــــــوى األولq عـن طــــــريق اHــــــســــــابــــــقــــــة عــــــلـى أســـــاس
االخــتـــبــاراتq اHـــتــرشــحـــون احلــائـــزون شــهـــادة لــيـــســانس

التعليم العالي أو شهادة معترفا �عادلتها. 

95 : : يــوظـف أو يـرقـى بــصـفــة مــنــشط جــامــعي اHـاداHـادّة ة 
من اHستوى الثاني :

qــســابــقــة عـــلى أســاس االخــتــبــاراتH1 - عن طـــريق ا
اHــــتـــرشــــحــــون احلـــائــــزون  شــــهـــادة اHـــــاســــتــــر أو شـــــهــــادة

 qمـعترفا �عادلتها
2 - عن طريق االمـتحان اHـهنيq في حدود 30 % من
اHــنــاصب اHــطــلــوب شــغــلــهــاq اHــنــشــطــون اجلــامــعــيــون من
اHـــســـتـــوى األول الــذيـن يــثـــبـــتـــون خــمس (5) ســـنــوات من

qاخلدمة الفعلية بهذه الصفة
3 - عــــــلى ســــــبـــــيـل االخـــــتــــــيـــــارq فـي حـــــدود 10 % من
اHــنــاصب اHــطــلــوب شــغــلــهــاq اHــنــشــطــون اجلــامــعــيــون من
اHــســـتــوى األول الــذين يـــثــبــتـــون عــشــر (10) ســـنــوات من
اخلــدمـــة الــفــعـــلــيــة بـــهــذه الــصـــفــة واHــســـجــلــون في قـــائــمــة

التأهيل.

96 : : يرقى عـلى أسـاس الشـهادةqبـصـفة مـنشط اHاداHادّة ة 
جـامـعي من اHـسـتـوى الــثـانيq اHـنـشـطـون اجلـامـعـيـون من
qالـذين حتصـلوا بـعد تـوظيـفهم qرسـمونHـستـوى األول اHا

على شهادة اHاستر أو شهادة معترف �عادلتها.

97 : : يــوظـف أو يـرقـى بــصـفــة مــنــشط جــامــعي اHـاداHـادّة ة 
رئيسي:

qــســابــقــة عـــلى أســاس االخــتــبــاراتH1 - عن طـــريق ا
اHـــتــرشـــحـــون احلــــائــزون شــــهـــادة اHــاجـــســـتــيـــر أو شـــهــادة

 qمعترفا �عادلتها
2 - عن طـريق االمـتـحان اHـهـنيq فـي حدود 30% من
اHــنــاصب اHــطــلــوب شــغــلــهــاq اHــنــشــطــون اجلــامــعــيــون من
اHــســتـوى الــثـانـي الـذين يــثــبـتــون خـمس (5) سـنـوات من

اخلدمة الفعلية بهذه الصفة.
3 - عــــــلى ســــــبـــــيـل االخـــــتــــــيـــــارq فـي حـــــدود 10 % من
اHــنــاصب اHــطــلــوب شــغــلــهــاq اHــنــشــطــون اجلــامــعــيــون من
اHـســتـوى الـثــاني الـذين يــثـبـتــون عـشـر (10) سـنـوات من
اخلــدمـــة الــفــعـــلــيــة بـــهــذه الــصـــفــة واHــســـجــلــون في قـــائــمــة

التأهيل.

اHــــاداHــــادّة ة 98 : :  يــــرقى عــــلـى أســــاس الــــشــــهــــادةq بــــصــــفــــة
مــنـــشط جــامـــعــي رئــيـــسيq اHــنـــشــطـــون اجلــامــعـــيـــون من
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اHاداHادّة ة 108 : : يرقى بصفة مقتصد جامعي رئيسي :
1 - عـن طــــريـق االمــــتـــــحــــان اHـــــهـــــنيq اHـــــقــــتـــــصــــدون
اجلامـعـيون الـذين يـثبـتـون خمس (5) سنـوات من اخلـدمة

qالفعلية بهذه الصفة
2 - على سـبـيل االختـيـارq بعـد الـتسـجيـل في قائـمة
qـطــلـوب شـغــلـهـاHـنــاصب اHفي حـدود 20 % من ا qالـتــأهـيل
اHـقتصدون اجلـامعيـون الذين يثبـتون عشر (10) سنوات

من اخلدمة الفعلية بهذه الصفة.

الفرع الثالثالفرع الثالث
أحكام انتقاليةأحكام انتقالية

q109 : : يـــــدمج فـي رتــــبـــــة مـــــقـــــتـــــصــــد جـــــامـــــعي اHــــاداHــــادّة ة 
اHقـتصدون اHرسـمون واHتـربصون اخلـاضعون لـلمرسوم
الــتـنــفــيـذي رقم 08 - 315 اHـؤرخ في  11 شــوال عــام 1429
اHـوافق 11 أكـتـوبـر سـنة 2008 واHـذكـور أعالهq فـي نـشاط
لـدى مـؤسـسـة عـمـومـيـة ذات طـابع عـلـمي وثـقـافي ومـهـني
أو في مـؤسـســة عـمـومـيــة ذات طـابع إداري تـضــمن مـهـمـة
الـتـكـوين الـعـالي أو في اإلدارة اHـركـزيـة لـوزارة الـتـعلـيم

العالي والبحث العلمي. 

qادّة ة 110 : : يدمج في رتبة مـقتصد جامعي رئيسيHاداHا
اHــــقـــتـــصــــدون الـــرئــــيـــســـيــــون اHـــرســــمـــون واHـــتــــربـــصـــون
اخلـاضـعون لـلـمرسـوم الـتنـفـيذي رقم 08 - 315 اHـؤرخ في
11 شــــــوال عــــــام 1429 اHــــــوافق 11 أكــــــتــــــوبــــــر ســــــنــــــة 2008

واHــذكـــور أعالهq في نــشــاط لــدى مــؤســســة عــمــومــيــة ذات
طـابع علمي وثـقافي ومهني أو في مـؤسسة عـمومية ذات
طــــــابـع إداري تـــــضـــمن مــــهـــمــــة الـــتـــكــــوين الـــعــــالي أو في
اإلدارة اHـــــركــــزيــــة لــــوزارة الــــتــــعـــلــــيـم الــــعــــالي والــــبــــحث

العلمي. 
الفصل الثانيالفصل الثاني

Wقتصدين اجلامعيHسلك نواب اWقتصدين اجلامعيHسلك نواب ا

Wقـتـصديـن اجلامـعـيHـادّة ة 111 : : يـضم سـلك نـواب اHـاداHا
 : (2) Wالذي يوضع في طريق الزوال رتبت

qرتبة نائب مقتصد جامعي -
- رتبة نائب مقتصد جامعي مسير.

الفرع الفرع األولاألول
حتديد اHهامحتديد اHهام

اHاداHادّة ة 112 : : يكلف نواب اHـقتصدين اجلامعيqW على
اخلصوصq �ا يأتي :

- ضــمـــان حتــضــيــر الــعــمــلــيـــات اHــالــيــة واحملــاســبــيــة
qوتسجيلها

الفرع األولالفرع األول
حتديد اHهامحتديد اHهام

اHاداHادّة ة 104 : : �ـارس اHقتـصدون اجلامـعيون نـشاطات
الــــدراســــة واHــــراقـــبــــة والــــتــــقــــيــــيم فـي مــــجــــاالت اHــــالــــيـــة

واحملاسبة.
وبــهـــذه الـــصـــفــةq يـــتـــولـــون مــعـــاجلـــة جـــمــيـع اHــســـائل
اHـرتــبـطــة بــالـتــســيـيــر اHـالـي واحملـاســبي ويــسـهــرون عـلى
تــطــبــيق الــقــوانــW والــتــنــظــيــمــات اHــعــمــول بــهــا فـي هـذا

اجملال.
و يكـلـفونq زيـادة عـلى ذلكq بـاHبـادرة بـكل التـدابـير

الرامية إلى حتسW التسيير اHالي واحملاسبي. 

اHـاداHـادّة ة 105 : : زيـادة عـلـى اHـهـام اHـسـنـدة لــلـمـقـتـصـدين
اجلـامـعـيـqW يـسـاهم اHـقـتـصـدون اجلـامـعـيـون الـرئـيـسـيـون
في عملية اتخاذ القرار من خالل إعداد دراسات وتقارير

حول اHسائل اHالية واحملاسبية. 
و يـــــكـــــلـــــفــــونq زيـــــادة عـــــلى ذلـكq بـــــضـــــمــــان تـــــكـــــوين
مــســـتـــخـــدمي اHـــصــالـح االقــتـــصـــاديـــة اجلــامـــعـــيــة اآلخـــرين

وجتديد معلوماتهم.  

الفرع الثانيالفرع الثاني
شروط شروط التوظيف والترقيةالتوظيف والترقية

اHاداHادّة ة 106 : : يوظف أو يرقى بصفة مقتصد جامعي :

qــســابــقــة عـــلى أســاس االخــتــبــاراتH1 - عن طـــريق ا
اHــــتــــرشــــحــــون احلــــائـــزون شــــهــــادة اHــــاســــتــــر فـي الــــعــــلـــوم
االقــتـــصــاديـــة أو الـــعــلـــوم اHــالـــيـــة أو الــتـــســيـــيـــر اHــالي أو

qاحملاسبي أو شهادة معترفا �عادلتها
2 - عن طـريق االمـتـحــان اHـهـنيq نـواب اHـقـتـصـدين
اجلـــــامــــعـــــيــــW اHــــســـــيــــريـن في حــــدود 30 % مـن اHـــــنـــــاصب
اHــطــلـوب شــغــلـهــا الــذين يــثـبــتــون خـمس (5) ســنــوات من

qاخلدمة الفعلية بهذه الصفة
3 - على سـبـيل االختـيـارq بعـد الـتسـجيـل في قائـمة
qـطــلـوب شـغــلـهـاHـنــاصب اHفي حـدود 10 % من ا qالـتــأهـيل
نـواب اHــقـتـصــدين اجلـامــعـيـW اHــسـيـريـن الـذين يـثــبـتـون

عشر (10) سنوات من اخلدمة الفعلية بهذه الصفة.

اHــــاداHــــادّة ة 107 : : يـــرقـى عــــلى أســــاس الــــشـــهــــادةq بــــصــــفـــة
مـقتـصـد جامـعيq نـواب اHـقتـصـدين اجلامـعـيW اHـسـيرون
اHـرســمــونq الـذيـن حتـصــلــوا بـعــد تــوظــيـفــهمq عــلى شــهـادة
اHـــاســتـــر في الــعـــلــوم االقـــتــصـــاديــة أو الـــعــلـــوم اHــالـــيــة أو
الــــتـــــســــــــيـــــيــــر اHــــــالي واحملـــــاســــبـي أو شــــهـــــادة مــــعـــــتــــرف

�عادلتها.
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يخضع اHـترشحـون اHقـبولون طـبقـا للحـالتW 1 و2
أعالهq قـبل تـرقـيـتـهمH qتـابـعـة بنـجـاح تـكويـنـا حتـدد مدته
ومـحتواه وكـيفـيات تـنظـيمه بقـرار مشـترك بـW الوزير
اHــكــلّف بــالــتـعــلــيم الــعــالي والــسـلــطــة اHــكـلّــفــة بــالـوظــيــفـة

العمومية.
الفرع الثالثالفرع الثالث

أحكام انتقالية أحكام انتقالية 
qـادّة ة 116 : :  يـدمـج في رتـبـة نـائب مـقـتـصـد جـامـعيHـاداHا
نــواب اHــقــتــصــدين اHــرســمــون واHــتــربــصــون اخلــاضــعـون
لـلـمـرسـوم الـتـنـفـيـذي رقم 08 - 315 اHـؤرخ في  11 شـوال
qـذكـور أعالهHـوافق 11 أكــتـوبــر ســنـة 2008 واHعـام 1429 ا
في نـــشــــاط لـــدى مــــؤســـســــة عـــمــــومـــيـــة ذات طــــابع عــــلـــمي
وثقافي ومهـني أو في مؤسسة عمومية ذات طابع إداري
تــضــمن مــهــمــة الــتــكــويـن الــعــالي أو في اإلدارة اHــركــزيــة

لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. 
اHـاداHـادّة ة 117 : : يــدمج في رتــبــة نــائب مــقـتــصــد جــامـعي
مـــــســــيـــــرq نـــــواب اHــــقـــــتـــــصــــديـن اHــــســـــيـــــرون اHــــرســـــمــــون
واHــتـــربـصـون اخلـــاضـعـــون لـلــمــرســــوم الـتــنـفـيـذي رقم
08 - 315 اHــــــــؤرخ في  11 شــــــــوال عـــــــام 1429 اHــــــــوافق  11

أكـــــتــــوبـــــر ســــنــــة 2008 واHــــذكـــــور أعالهq فـي نــــشـــــاط لــــدى
مـؤسسة عمـومية ذات طـابع علمي وثـقافي ومهني أو في
مؤسسة عمـومية ذات طابع إداري تضمن مـهمة التكوين
الــعــالي أو في اإلدارة اHــركــزيــة لــوزارة الــتـعــلــيم الــعــالي

والبحث العلمي . 
الفصل الثالثالفصل الثالث

سلك مساعدي اHصالح االقتصادية اجلامعيةسلك مساعدي اHصالح االقتصادية اجلامعية

اHاداHادّة ة 118 : : يضم سلك مـساعدي اHصالح االقتصادية
: (2) Wاجلامعية الذي يوضع في طريق الزوال رتبت
qصالح االقتصادية اجلامعيةHرتبة مساعد ا -

- رتـــبــة مـــســـاعــد اHـــصـــالح االقـــتــصـــاديـــة اجلــامـــعـــيــة
اHسير.

الفرع األولالفرع األول
حتديد اHهامحتديد اHهام

اHــاداHــادّة ة 119 : : يــكـــلف مــســـاعــدو اHــصـــالح االقــتـــصــاديــة
اجلامعيةq على اخلصوصq �ا يأتي :

qإعداد كشوف االلتزام بالنفقات -
 - اHـــشــاركـــة في مـــخــتـــلف مـــهــام الـــتــســـيــيـــر اHــادي

واHالي.
اHـاداHـادّة ة 120 : : زيـادة عــلى اHـهـام اHـسـنـدة إلى مـسـاعـدي
اHـصـالح االقـتــصـاديـة اجلـامـعـيـةq يــكـلف مـسـاعـدو اHـصـالح
qعلـى اخلصوص qـــســيــرونHاالقـتــصـاديـة اجلــامــعـــيــة ا

�ا يأتي :

- مـــسك دفــــاتـــر احملــــاســـبــــة والـــكــــشـــوف اإلجــــمـــالــــيـــة
qالدورية والسهر على حتيينها

- مــسك سـجالت االلــتـزام بـالــنـفـقــات وحتـريـر اإلذن
بصرفها.

113 : : زيـــــادة عـــــلى اHـــــهـــــام اHـــــســــنـــــدة لـــــنــــواب اHــــاداHــــادّة ة 
اHــــقـــتــــصــــديـن اجلــــامـــعــــيــــqW يــــكــــلـف نـــواب اHــــقــــتــــصــــدين

اجلامعيW اHسيرونq على اخلصوصq �ا يأتي :
- الـتـحـقق من جـمـيع الـعـمـلـيـات اHـالـيـة واحملـاسـبـية

qومراقبتها ومتابعتها
- حتضـيـر وضـعـيـات اسـتـهالك اعـتـمـادات اHـيـزانـية

qوجهة لهيئات الرقابةHا
- الــســـهـــر عـــلى احـــتـــرام الــقـــوانـــW والـــتــنـــظـــيـــمــات
اHــــعـــمــــول بــــهـــا فـي مـــجــــال إجـــراءات تــــنــــفـــيــــذ الــــنـــفــــقـــات

العمومية وكيفياتها.

الفرع الفرع الثانيالثاني
شروط الترقيةشروط الترقية

اHاداHادّة ة 114 : : يرقى بصفة نائب مقتصد جامعي :

1 - عـن طـــــــريـق االمـــــــتــــــحـــــــان اHـــــــهـــــــنـيq مـــــــســـــــاعــــــدو
اHـقـتـصــدين اجلـامـعـيـW اHـسـيــرون الـذين يـثـبـتـون خـمس

q(5) سنوات من اخلدمة الفعلية بهذه الصفة

2 - على سبيل االختـيارq وبعد التسجيل في قائمة
qــطـلــوب شــغـلــهـاHــنــاصب اHفي حـدود 20% من ا qالـتــأهــيل
مساعـدو اHقتـصدين اجلامـعيـW اHسيـرون الذين يثـبتون

عشر (10) سنوات من اخلدمة الفعلية بهذه الصفة.
يـخضع اHترشحـون اHقبولـون طبقا لـلحـالتW 1 و2
أعـالهq قــبـل تـرقـيتـهمH qـتابـعـة تكـوين بـنجـاح حتـدد مدته
ومـحتواه وكـيفـيات تـنظـيمه بقـرار مشـترك بـW الوزير
اHــكــلّف بــالــتـعــلــيم الــعــالي والــسـلــطــة اHــكـلّــفــة بــالـوظــيــفـة

العمومية.

اHــاداHــادّة ة 115 : : يـــرقـى بــصـــفـــة نـــائب مـــقـــتـــصـــد جــامـــعي
مسير:

1 - عن طـريق االمـتـحــان اHـهـنيq نـواب اHـقـتـصـدين
اجلـامـعـيW الـذين يـثـبـتـون خمس (5) سـنـوات من اخلـدمـة

qالفعلية بهذه الصفة

2 - على سـبـيل االختـيـارq بعـد الـتسـجيـل في قائـمة
qــطـلــوب شــغـلــهـاHــنــاصب اHفي حـدود 20% من ا qالـتــأهــيل
نــواب اHـقـتــصـدين اجلــامـعـيــW الـذين يــثـبـتــون عـشـر (10)

سنوات من اخلدمة الفعلية بهذه الصفة.
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الفصل األولالفصل األول
حتديد اHهامحتديد اHهام

اHاداHادّة ة 125 : :  يكلف احلراس اجلامعيون �ا يأتي :
 qالسهر على تطبيق قواعد النظافة واألمن -

- الــــســــهــــر عــــلى احــــتــــرام أوقــــات فــــتح اHــــؤســــســـات
qواإلقامات اجلامعية وإغالقها

- الـسـهـر عـلى احتـرام شـروط الـدخـول لـلـمـؤسـسات
واإلقامات اجلامعية.

اHـاداHـادّة ة 126 : : يـكـلف احلـراس اجلـامـعـيـون الـرئـيـسـيون
�ا يأتي: 

WــوضــوعــHا Wتــنــســيق نــشــاط احلــراس اجلــامــعــيــ -
qحتت سلطتهم

- وضع خــــطـــة الــــعـــمـل بـــاالتــــصـــال مـع مـــكــــتب األمن
qالداخلي

 qالسهر على احترام  مقاييس النظافة واألمن -
- رفع تقاريـر إلى اإلدارة عن التقصير اHسجل في

مجال النظافة واألمن.

الفصل الثانيالفصل الثاني
شروط الترقيةشروط الترقية

اHاداHادّة ة 127 : : يرقى بصفة حارس جامعي رئيسي :
1 - عن طريق االمتـحان اHهنيq احلراس اجلامعيون
الــذين يــثــبــتــون خـمس (5) ســنـوات مـن اخلـدمــة الــفــعــلــيـة

qبهذه الصفة
2 - على سبيل االختـيارq وبعد التسجيل في قائمة
qــطـلــوب شــغـلــهـاHــنــاصب اHفي حـدود 20% من ا qالـتــأهــيل
احلراس اجلامعـيون الذين يثبتون عشر (10) سنوات من

اخلدمة الفعلية بهذه الصفة.
يخضع اHـترشحـون اHقـبولون طـبقـا للحـالتW 1 و2
أعالهq قـبل تــرقـيـتـهمH qـتــابـعـة تـكـوين بــنـجـاح حتـدد مـدته
Wومـــحــتـــواه وكــيـــفــيـــات تـــنــظـــيــمه بـــقــرار  مـــشـــتــــرك بــ
الـوزيــر اHــكــلف بــالــتــعــلــيم الــعـــالي والـســـلــطــة اHــكــلــفــة

بالوظيفة العمومية. 
الفصل الفصل الثالثالثالث
أحكام انتقاليةأحكام انتقالية

اHـاداHـادّة ة 128 : : يـدمج في رتـبة حـارس جـامـعيq احلراس
اجلامعيون اHرسمون واHتربصون.

qـادّة ة 129 : : يدمج فـي رتبـة حـارس جـامـعي رئـيسيHـاداHا
احلراس اجلامعيون الرئيسيون اHرسمون واHتربصون.

qالية واحملاسبيةHمسك الوثائق ا -
- ضـــمـــان حــفـظ وتــصـــنــيـف الــوثـــائق واHـــســتـــنــدات

qاليةHيزانية واHتعلقة بتسيير اHا
- مــســـاعــدة نــواب اHـــقــتــصـــدين اجلــامــعـــيــW ونــواب

اHقتصدين اجلامعيW اHسيرين.
الفرع الفرع الثانيالثاني

شروط الترقيةشروط الترقية
اHــــــاداHــــــادّة ة 121 : : يـــــــرقـى بــــــصـــــــفـــــــة مــــــســـــــاعـــــــد اHــــــصـــــــالح

االقتصادية اجلامعية اHسير :
- عن طـــريق االمــتــحـــان اHــهــنـيq مــســاعـــدو اHــصــالح
االقـتـصـادية اجلـامـعـيـة الـذين يـثـبـتـون خـمس (5) سـنوات

qمن اخلدمة الفعلية بهذه الصفة
- عـلى سبـيل االختـيـارq و بعـد التـسجـيل في قائـمة
qــطـلــوب شــغـلــهـاHــنــاصب اHفي حـدود 20% من ا qالـتــأهــيل
مـســاعـدو اHـصـالح االقــتـصـاديـة اجلــامـعـيـة الـذيـن يـثـبـتـون

عشر (10) سنوات من اخلدمة الفعلية بهذه الصفة.
الفرع الفرع الثالثالثالث
أحكام أحكام انتقاليةانتقالية

اHـــــاداHـــــادّة ة 122 : : يــــــدمج فـي رتــــــبـــــة مــــــســــــاعــــــد اHـــــصــــــالح
االقــتـــصــاديــة اجلــامــعــيــةq مــســاعـــدو اHــصــالح االقــتــصــاديــة
اHـرسـمـون واHتـربـصـون اخلـاضعـون لـلـمـرسوم الـتـنـفـيذي
رقم 08 - 315 اHـؤرخ في  11 شـوال عـام 1429 اHـوافق  11
أكـــــتــــوبـــــر ســــنــــة 2008 واHــــذكـــــور أعالهq فـي نــــشـــــاط لــــدى
مـؤسسة عمـومية ذات طـابع علمي وثـقافي ومهني أو في
مؤسسة عمـومية ذات طابع إداري تضمن مـهمة التكوين
الــعــالي أو في اإلدارة اHــركــزيــة لــوزارة الــتـعــلــيم الــعــالي

والبحث العلمي .
اHـــــاداHـــــادّة 123 : : يــــــدمج فـي رتــــــبـــــة مــــــســــــاعــــــد اHـــــصــــــالح
االقـتــصـاديــة اجلـامـعــيـة اHــسـيـرq اHــسـاعــدون الـرئـيــسـيـون
للمـصالح االقتـصاديـة اHرسمـون واHتـربصون اخلـاضعون
للـمـرسـوم التـنـفـيذي رقم 08 - 315  اHـؤرخ في  11 شـوال
qـذكـور أعالهHـوافق 11 أكــتـوبــر ســنـة 2008 واHعـام 1429 ا
في نـــشــــاط لـــدى مــــؤســـســــة عـــمــــومـــيـــة ذات طــــابع عــــلـــمي
وثقافي ومهـني أو في مؤسسة عمومية ذات طابع إداري
تــضــمن مــهــمــة الــتــكــويـن الــعــالي أو في اإلدارة اHــركــزيــة

لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي . 
الباب الباب السابعالسابع

األحكام اHطبقة على شعبة " احلراسة اجلامعية "األحكام اHطبقة على شعبة " احلراسة اجلامعية "
اHــــاداHــــادّة ة 124 : : يـــضم ســــلك احلــــراس اجلـــامـــعــــيـــW الـــذي

.(2) Wرتبت qيوضع في طريق الزوال
qرتبة حارس جامعي -

- رتبة حارس جامعي رئيسي.
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الباب الباب الثامنالثامن
تصنيف الرتب والزيادة االستداللية تصنيف الرتب والزيادة االستداللية للمناصب العلياللمناصب العليا

الفصل األولالفصل األول
تصنيف تصنيف الرتبالرتب

اHاداHادّة ة 130 :  : تطبيقا للمادة 118 من األمر رقم 06 - 03 اHؤرخ في  19 جمادى الثانية عام 1427 اHوافق 15 يوليو سنة
2006 واHذكور أعالهq يحدد تصنيف الرتب التابعة لألسالك اخلاصة بالتعليم العاليq طبقا للجدول اآلتي : 

1 - شعبة " اخملابر اجلامعية" - شعبة " اخملابر اجلامعية"

التصنيفالتصنيف
األسالكاألسالك

WهندسHرئيس ا
مهندس رئيسي

مهندس دولة
ملحق باخملابر اجلامعية

تقني سام
تقني

معاون تقني للمخابر اجلامعية
عون  تقني للمخابر اجلامعية

مساعد تقني للمخابر اجلامعية

مهندسو اخملابر  اجلامعية

ملحقو اخملابر اجلامعية
تقنيو اخملابر اجلامعية

اHعاونون التقنيون للمخابر اجلامعية
األعوان التقنيون للمخابر اجلامعية

اHساعدون التقنيون للمخابر اجلامعية

الرقمالرقم
االستداللي األدنىاالستداللي األدنى الصنفالصنف

الرتبالرتب

713

621

578

537

453

379

348

288

263

16

14

13

12

10

8

7

5

4

2 - شعبة " اHكتبات اجلامعية" - شعبة " اHكتبات اجلامعية"

التصنيفالتصنيف
األسالكاألسالك

رئيس محافظي اHكتبات اجلامعية

محافظ اHكتبات اجلامعية

ملحق باHـكتبات اجلامعية من اHستوى
الثاني

ملحق باHـكتبات اجلامعية من اHستوى
األول

مساعد اHكتبات اجلامعية

عون تقني للمكتبات اجلامعية

معاون تقني في اHكتبات اجلامعية

محافظو اHكتبات اجلامعية

مساعدو اHكتبات اجلامعية

أعوان تقنيون للمكتبات اجلامعية

اHعاونون التقنيون في اHكتبات اجلامعية

الرقمالرقم
االستداللي األدنىاالستداللي األدنى الصنفالصنف

الرتبالرتب

713

621

578

537

453

348

240 

16

14

13

12

10

7

3 
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3 - شعبة " التنشيط اجلامعي" - شعبة " التنشيط اجلامعي"

التصنيفالتصنيف
األسالكاألسالك

Wاجلامعي WنشطHرئيس ا
منشط جامعي رئيسي

منشط جامعي من اHستوى الثاني 
منشط جامعي من اHستوى األول 

اHنشطون اجلامعيون

الرقمالرقم
االستداللي األدنىاالستداللي األدنى الصنفالصنف

الرتبالرتب

713

621

578

537

16

14

13

12

4 - شعبة " اHصالح االقتصادية اجلامعية" - شعبة " اHصالح االقتصادية اجلامعية"

التصنيفالتصنيف
األسالكاألسالك

مقتصد جامعي رئيسي
مقتصد جامعي

نائب مقتصد جامعي مسير
نائب مقتصد جامعي

مساعد اHصالح االقتصادية اجلامعية اHسير
مساعد اHصالح االقتصادية اجلامعية

اHقتصدون اجلامعيون

Wقتصدين اجلامعيHنواب ا

مساعدو اHصالح االقتـصادية اجلامعية

الرقمالرقم
االستداللي األدنىاالستداللي األدنى الصنفالصنف

الرتبالرتب

621

578

498

453

379

348

14

13

11

10

8

7

5 - شعبة " احلراسة اجلامعية" - شعبة " احلراسة اجلامعية"

التصنيفالتصنيف
األسالكاألسالك

حارس جامعي رئيسي
حارس جامعي

احلراس اجلامعيون

الرقمالرقم
االستداللي األدنىاالستداللي األدنى الصنفالصنف

الرتبالرتب

348

288

7

5

الفصــل الثانــيالفصــل الثانــي
الزيادة االستداللية للمناصب العلياالزيادة االستداللية للمناصب العليا

اHــاداHــادّة ة 131 : : تــطـــبــيـــقـــا لــلـــمــادة 3 مـن اHــرســـوم الــرئـــاسي رقم 07 - 307 اHــؤرخ في 17 رمــضــان عــام 1428 اHــوافق 29
qاخملـابر اجلامعيــة Wحتدد الـزيادة االستدالليـة للمنصب العـالي للمكلف بـالتنسيق ب qذكور أعالهHسبـتمبر سنة 2007 وا

طبــقا للجدول اآلتي :

الزيادة االستدالليةالزيادة االستداللية
اHنصب العالياHنصب العالي

اHكلف بالتنسيق بW اخملابر اجلامعية

الرقم االستدالليالرقم االستداللي اHستوىاHستوى

255 9
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1989 واHــــتــــضــــمن الــــقــــانــــون األســــاسي اخلــــاص لــــلــــعــــمـــال

qWلألسالك الـتـابـعـة لـلتـعـلـيم والـتـكـوين الـعـالـي WـنـتـمـHا
اHعدل واHتمم.

اHـــــاداHـــــادّة ة 134 : :  يـــــنـــــشـــــر  هـــــذا اHـــــرســــوم فـي اجلـــــريــــدة
الرّسميّة للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــــرّر بـــــاجلـــــزائـــــر في 20 جـــــمــــــادى األولى عـــــام 1431
اHوافق 5 مايو سنة 2010.

أحمد أويحيىأحمد أويحيى

الباب التاسعالباب التاسع

أحكــام أحكــام خـتـامـيـةخـتـامـيـة

اHـاداHـادّة ة 132 : : يـسـري مــفـعـول هـذا اHــرسـوم ابـتـداء من
أول يناير سنة 2008.

اHاداHادّة ة 133 : : يلغـى  اHـرسوم التنفيـذي رقم 89 - 122
اHؤرخ في 15 ذي احلـجّة عام 1409 اHوافق 18 يولـيو سـنة

مراسيم فرديمراسيم فرديّة
- مـــــــحـــــمـــــد عـــــــريــــالـهq دائــــــرة أوقــــروتq فـي واليــــة

qأدرار
qفي والية بشار qدائرة إيقلي qباديس تبيب -

- مـــــجـــــيــــــد بـــــنــــــايq دائـــــرة الـــــنــــــاصـــــريــــــةq في واليـــــة
بـومـرداس.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مـــرســـوم مـــرســـوم رئــاسـيرئــاسـيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 16  ربـــيع الـــثـــاني عــام   ربـــيع الـــثـــاني عــام 1431
اHوافق أواHوافق أوّل أبـريل سنة ل أبـريل سنة q2010 يتضـمq يتضـمّن إنهـاء مهامن إنهـاء مهام
الـكــاتب الـعـــامالـكــاتب الـعـــامّ لـدى رئــيس دائــرة سـيــدي مـعــروف لـدى رئــيس دائــرة سـيــدي مـعــروف

في واليـة جيجــل.في واليـة جيجــل.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 16 ربـيع الـثاني
عــــام 1431 اHــــوافــق أوّل أبــــريل ســــنـــة 2010 تــــنــــهى مــــهـــام
الــسّــيـد عــبــد الـلــطــيف بــلـحـــــاجq بــصـفــتــه كـــاتـبـــا عـــامـــا
qلــــدى رئـــيس دائـــرة ســـيــدي مـــعـــروف في واليـــة جـــيــجــل

بنــاء عـلى طلبــه.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـــرســـوم رئــاسـيمـــرســـوم رئــاسـيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 16  ربـــيع الـــثـــاني عــام   ربـــيع الـــثـــاني عــام 1431
اHوافق أواHوافق أوّل أبـريل سنة ل أبـريل سنة q2010 يتضـمq يتضـمّن إنهـاء مهامن إنهـاء مهام

نـائبي مديـر بوزارة العـدل.نـائبي مديـر بوزارة العـدل.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 16 ربـيع الـثاني
عــــام 1431 اHــــوافــق أوّل أبــــريل ســــنـــة 2010 تــــنــــهى مــــهـــام
السّـيدين اآلتي اسـمـاهمـا بصـفتـهمـا نائـبي مديـر بوزارة

العـدلq لتكليف كل منهما بوظيفـة أخـرى :
Wنـــائـب مــديـــر  لألعـــوان الـــقـــضـــائـــيــ qعـــلـي رحــال -

qوخـتــم الـدولــة
- مـــــحـــــمــــــد زاويq نـــــــــائـب مـــــديــــــــــر لـــــتـــــســــــيـــــيــــــــر

.Wاإلداريـ WـوظفــHا

مـــرســـوم رئــاسـيمـــرســـوم رئــاسـيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 3   جـــمـــادى األولى عــام   جـــمـــادى األولى عــام 1431
اHـوافق اHـوافق 18 أبـريل سـنة  أبـريل سـنة q2010 يـتضـمq يـتضـمّـن إنـهـاء مـهامـن إنـهـاء مـهام
مـكــلمـكــلّف بـالـدف بـالـدّراســات والـبـحث بـاHـعـهـــد الـــــوطـنيراســات والـبـحث بـاHـعـهـــد الـــــوطـني

للدللدّراسات االستراتيجية الشاملة.راسات االستراتيجية الشاملة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب مـرسـوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 3 جـمادى األولى
عام 1431 اHوافق 18 أبـريل سنة 2010 تـنهـى مهـام السّـيد
مــحــمــد بــلــحــــاجq بــصــفــتــه مــكــلّــفــا بــالــدّراســات والــبــحث
qــعــهــد الــوطــني لــلـدّراســات االســتــراتــيــجـيــة الــشــامــلـةHبـا

إلحالتـه عـلى التّـقــاعد.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـــرســـوم رئــاسـيمـــرســـوم رئــاسـيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 3   جـــمـــادى األولى عــام   جـــمـــادى األولى عــام 1431
اHـوافق اHـوافق 18 أبـريل سـنة  أبـريل سـنة q2010 يـتضـمq يـتضـمّـن إنـهـاء مـهامـن إنـهـاء مـهام
رئـــيس قـــســم بـــاHــعـــهــــد الـــــــوطــنـي لــلـــدرئـــيس قـــســم بـــاHــعـــهــــد الـــــــوطــنـي لــلـــدّراســــــاتراســــــات

االستراتيجية الشاملـة.االستراتيجية الشاملـة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب مـرسـوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 3 جـمادى األولى
عام 1431 اHوافق 18 أبـريل سنة 2010 تـنهـى مهـام السّـيد
مــصــطــفى هـــــذابq بـصــفــتــه رئــيـســـــا لــقــســــم الــبــــحث
فــي الـتـنـمـيــــة الـثـقـافـيـــة والـتــعـلـيـمـيــة والــتـكـنـولـوجـيـة
وفــي االتـــــــصـــــــاالت بـــــــاHـــــــعـــــــهـــــــد الـــــــوطــــــــني لـــــــلـــــــدّراســـــــات

االستراتيجية الشاملةq إلحالته على التّـقــاعد.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـــرســـوم مـــرســـوم رئــاسـيرئــاسـيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 16  ربـــيع الـــثـــاني عــام   ربـــيع الـــثـــاني عــام 1431
اHوافق أواHوافق أوّل أبـريل سنة ل أبـريل سنة q2010 يتضـمq يتضـمّن إنهـاء مهامن إنهـاء مهام

رؤسـاء دوائـر.رؤسـاء دوائـر.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 16 ربـيع الـثاني
عــــام 1431 اHــــوافــق أوّل أبــــريل ســــنـــة 2010 تــــنــــهى مــــهـــام
الــسّــــادة اآلتـــيــــة أســمــاؤهم بــصـــفــتــهم رؤســــــاء دوائـــــــر

فــي الواليات اآلتيةq إلحالتهم على التّـقــاعد :
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الــسّـــيـــدة دلـــيــلـــــــة خـــنـــفــــــارq بــصـــفـــتـــهـــا نــائـــبـــــة مـــديـــــر
لـلـضـمــان االجـتـمـاعي ومـعـاشـات الـتّـقـاعـد ومـنح الـبـطـالـة
qـــالـــيّـــــةHـــديــــريـــة الـــعـــامّــــة لــــلـــمـــيـــزانـــيــــة بـــــوزارة اHفي ا

لتكليفهـا بوظيفـة أخــرى.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـــرســـوم رئــاسـيمـــرســـوم رئــاسـيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 16  ربـــيع الـــثـــاني عــام   ربـــيع الـــثـــاني عــام 1431
اHوافق أواHوافق أوّل أبـريل سنة ل أبـريل سنة q2010 يتضـمq يتضـمّن إنهـاء مهامن إنهـاء مهام
Wلـضبط وتـنظـيم النـشاطـات والتـقن Wـدير الـعامّ لـضبط وتـنظـيم النـشاطـات والتـقنHـدير الـعاماHا

بـوزارة التبـوزارة التّجــارة.جــارة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 16 ربـيع الـثاني
عــام 1431 اHــوافــق أوّل أبـــريل ســنــة 2010 تــنــهىq ابــتــداء
من 27 نــوفــمــبــر ســنـة q2009 مــهـام الــسّــيــد واعــلي مــحــمـد
يحيـاويq بصفـته مديرا عـاما لـضبط وتنـظيم النـشاطات

والتقنW بوزارة التّجارةq بسبب الـوفــاة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـــرســـوم رئــاسـيمـــرســـوم رئــاسـيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 16  ربـــيع الـــثـــاني عــام   ربـــيع الـــثـــاني عــام 1431
اHوافق أواHوافق أوّل أبـريل سنة ل أبـريل سنة q2010 يتضـمq يتضـمّن إنهـاء مهامن إنهـاء مهام

.Wمديرين للمجاهدين في واليت.Wمديرين للمجاهدين في واليت
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 16 ربـيع الـثاني
عــــام 1431 اHــــوافــق أوّل أبــــريل ســــنـــة 2010 تــــنــــهى مــــهـــام
الـــــسّـــــيـــــديـن اآلتي اســـــمـــــاهـــــمـــــا بـــــصـــــفــــتـــــهـــــمـــــا مـــــديــــــرين
للـمجـــاهدين في الـواليتـW اآلتيـتqW لـتكـليف كل مـنهـما

بوظيفــة أخـــرى :

qفي والية األغواط qعلي خرشي بناني -

- محمد بلديةq في والية تامنغست.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـــرســـوم رئــاسـيمـــرســـوم رئــاسـيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 16  ربـــيع الـــثـــاني عــام   ربـــيع الـــثـــاني عــام 1431
اHوافق أواHوافق أوّل أبـريل سنة ل أبـريل سنة q2010 يتضـمq يتضـمّن إنهـاء مهامن إنهـاء مهام
اHديـــر الـعـــاماHديـــر الـعـــامّ لـلمـعـهـــد الـتـقني لـزراعـــة الـبـقــول لـلمـعـهـــد الـتـقني لـزراعـــة الـبـقــول

والـزراعـات الصوالـزراعـات الصّناعيـة.ناعيـة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 16 ربـيع الـثاني
عــــام 1431 اHــــوافــق أوّل أبــــريل ســــنـــة 2010 تــــنــــهى مــــهـــام
الــسّـيـد مــصـطــفى مـشـكــورq بـصــفـته مـديــرا عـامــا لـلـمــعـهـد
qالـــتـــقـــني لـــزراعـــــة الـــبـــقـــول والــــزراعـــــات الـــصّـــنـــاعـــيـــة

إلحـالتــه على التّـقــاعد.

مـراسيـم رئـاسـيمـراسيـم رئـاسـيّة مـؤرة مـؤرّخـة في خـة في 16  ربـيع الـثـانـي عام   ربـيع الـثـانـي عام 1431
اHوافق أواHوافق أوّل أبـريل سنة ل أبـريل سنة q2010 تتضـمq تتضـمّن إنهـاء مهامن إنهـاء مهام

قضــــاة.قضــــاة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 16 ربـيع الـثاني
عــــام 1431 اHــــوافــق أوّل أبــــريل ســــنـــة 2010 تــــنــــهى مــــهـــام

اآلنسة والسّادة اآلتية أسماؤهم بصفتهم قضــاة :
qليندة عشايشية -

qمنير بودينـة -
qإلحالته على التّـقــاعد qعلي قاسم -

- جـمــال الـديـن خـطــراويq وكـيل جــمـهــوريـة مــسـاعـد
في محكمة البرواقيةq إلحالته على التّقـاعد.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 16 ربـيع الـثاني
عــــام 1431 اHــــوافــق أوّل أبــــريل ســــنـــة 2010 تــــنــــهى مــــهـــام
الـــسّـــيــد نـــذيـــر بـــيــوتq بـــصـــفـــته وكـــيال لـــلــدولـــة مـــســـاعــدا
qــحـكـمــة قـسـنــطـيـنـة وبــصـفـتـه عـضـوا �ــحـكـمــة الـتـنـازع�

إلحالتـه على التّـقــاعد.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 16 ربـيع الـثاني
عــام 1431 اHــوافــق أوّل أبـــريل ســنــة 2010 تــنــهىq ابــتــداء
qمــهـــام الــسّـــيــد عـــمــار بـــوحــيـــلــة q2010 من 2 يــنـــايــر ســـنــة

بصفته قاضيا في محكمة باتنةq بسبب الـوفــاة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـــرســـوم رئــاسـيمـــرســـوم رئــاسـيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 16  ربـــيع الـــثـــاني عــام   ربـــيع الـــثـــاني عــام 1431
اHوافق أواHوافق أوّل أبـريل سنة ل أبـريل سنة q2010 يتضـمq يتضـمّن إنهـاء مهامن إنهـاء مهام
مديـر الـتعـاون الـدولي بالـديـوان الوطـني Hـكافـحةمديـر الـتعـاون الـدولي بالـديـوان الوطـني Hـكافـحة

اخملداخملدّرات وإدمانهـا.رات وإدمانهـا.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 16 ربـيع الـثاني
عــــام 1431 اHــــوافــق أوّل أبــــريل ســــنـــة 2010 تــــنــــهى مــــهـــام
الــسّـــيــد عـــيـــسى قــــاســـميq بـــصــفـــتــه مـــديــــرا لـــلــتـــعــــاون
qــكـافــحـة اخملــدّرات وإدمـانــهـاH الــدولي بــالـديــوان الـوطــني

بنـاء عـلى طلبــه.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـــرســـوم رئــاسـيمـــرســـوم رئــاسـيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 16  ربـــيع الـــثـــاني عــام   ربـــيع الـــثـــاني عــام 1431
اHوافق أواHوافق أوّل أبـريل سنة ل أبـريل سنة q2010 يتضـمq يتضـمّن إنهـاء مهامن إنهـاء مهام
نــائبـــة مـديـــر في اHديــريـــة الـعامنــائبـــة مـديـــر في اHديــريـــة الـعامّـــة لـلـميـزانـيــةـــة لـلـميـزانـيــة

بــوزارة اHاليبــوزارة اHاليّــة.ــة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 16 ربـيع الـثاني
عــــام 1431 اHــــوافــق أوّل أبــــريل ســــنـــة 2010 تــــنــــهى مــــهـــام
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مـــرســـوم رئــاسـيمـــرســـوم رئــاسـيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 16  ربـــيع الـــثـــاني عــام   ربـــيع الـــثـــاني عــام 1431
اHوافق أواHوافق أوّل أبـريل سنة ل أبـريل سنة q2010 يتضـمq يتضـمّن إنهـاء مهامن إنهـاء مهام

مديرين للتشغيل في الواليات.مديرين للتشغيل في الواليات.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 16 ربـيع الـثاني
عــــام 1431 اHــــوافــق أوّل أبــــريل ســــنـــة 2010 تــــنــــهى مــــهـــام
الــسّـيــدتــW والـسّــادة اآلتـيــة أسـمــاؤهم بـصــفــتـهم مــديـرين
للتشغيل في الواليات اآلتيةq لتكليفهم بوظائف أخرى :

qفي والية أدرار qعبد اللطيف عاصمي -
qفي والية الشلف qمنصور عمور -

qفي والية أم البواقي qعبد العالي غزالي -
qفي والية بشار qمحمد كراش -

qفي والية البويرة qكمال بن علواش -
qفي والية تبسة qمحمد رضا مرادي -

qفي والية تيزي وزو qمحمد جمال عيسات -
qفي والية سعيدة qبختة عتبي -

- عـــــبــــــد الــــــرشـــــــيـــــد ابــــــــــراهـــــيـــــميq فــي واليـــــــــة
qســيدي بلعبـــاس

q«في والية مستغا qمحمد قاسم -
qفي والية معسكر qعبد القادر باهي -
qفي والية إيليزي qنور الدين أكبي -
qفي والية الطارف qجلول سعيدون -

qفي والية تيسمسيلت qفاطمة زيدور -
- محمد حميزيq في والية خنشلة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـــرســـوم رئــاسـيمـــرســـوم رئــاسـيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 16  ربـــيع الـــثـــاني عــام   ربـــيع الـــثـــاني عــام 1431
اHوافق أواHوافق أوّل أبـريل سنة ل أبـريل سنة q2010 يتضـمq يتضـمّن إنهـاء مهامن إنهـاء مهام

مندوب تشغيل الشباب في والية عW الدفلى.مندوب تشغيل الشباب في والية عW الدفلى.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 16 ربـيع الـثاني
عــــام 1431 اHــــوافــق أوّل أبــــريل ســــنـــة 2010 تــــنــــهى مــــهـــام
السّيـد عيسى لـعريبيq بصـفته مندوبـا لتشغـيل الشباب

في والية عW الدفلىq لتكليفه بوظيفـة أخــرى.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرسـومـان رئــاسـيمـرسـومـان رئــاسـيّـان مـؤرـان مـؤرّخـان في خـان في 16  ربـيع الــثـاني عـام  ربـيع الــثـاني عـام
1431 اHـــوافق أو اHـــوافق أوّل أبـــريل ســـنــة ل أبـــريل ســـنــة q2010 يــتـــضــمq يــتـــضــمّـــنــانـــنــان

تعيW نائبي مدير بوزارة العـدل.تعيW نائبي مدير بوزارة العـدل.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 16 ربـيع الـثاني
عــام 1431 اHــوافــق أوّل أبـــريل ســنــة 2010 يــعـــيّن الـــسّــيــد
Wاإلداريــ WــوظـــفــHنــائـب مــديــر لـــتــســـيــيـــر ا qعــلي رحـــال

بـوزارة العـدل.

مـرسـومـان رئــاسـيمـرسـومـان رئــاسـيّـان مـؤرـان مـؤرّخـان في خـان في 16  ربـيع الــثـاني عـام  ربـيع الــثـاني عـام
1431 اHـــوافق أو اHـــوافق أوّل أبـــريل ســـنــة ل أبـــريل ســـنــة q2010 يــتـــضــمq يــتـــضــمّـــنــانـــنــان

إنــــهـــاء مـــهــــام مـــديـــريـن لـــلـــمــــؤســـســـات الــــصـــغـــيـــرةإنــــهـــاء مـــهــــام مـــديـــريـن لـــلـــمــــؤســـســـات الــــصـــغـــيـــرة
واHتوسطة والصواHتوسطة والصّناعة التقليدية في الواليات.ناعة التقليدية في الواليات.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 16 ربـيع الـثاني
عــــام 1431 اHــــوافــق أوّل أبــــريل ســــنـــة 2010 تــــنــــهى مــــهـــام
الـــسّــيـــدة والـــسّــادة اآلتـــيـــة أســمـــاؤهم بـــصــفـــتـــهم مـــديــرين
للـمؤسـسـات الصـغيـرة واHـتوسـطة والـصّـناعـة التـقـليـدية

في الواليات اآلتيةq لتكليفهم بوظـائف أخــرى :
qفي والية الشلف qعيسى بلوافي -

qفي والية باتنة qصالح بوناح -
qفي والية بجاية qنصر الدين فارح -
qفي والية البليدة qWجلول حيادح -
qفي والية البويرة qباية هريوك -

qفي والية تبسة qمحمد بوكحيلي -
qفي والية تيزي وزو qبشير باره -

qفي والية اجللفة qالك طالبيHعبد ا -
qفي والية جيجـل qعبد الرحمان عايش -

qفي والية سطيف qعامر مقدمي -
qفي والية عنابة qبلخير هامل -
qةHفي والية قا qعمر حموتي -

q«في والية مستغا qسعيد العربي -
qفي والية معسكر qبشير بن بادة -

qفي والية ورقلة qعبد الرحمان فخار -
qفي والية وهران qعبد الرحيم خلدون -

qفي والية برج بوعريريج qإبراهيم دوسن -
qفي والية إيليـزي qعبد العزيز حروز -
qفي والية الطارف qعز الدين العماري -

qفي والية الـوادي qعمير Wحس -
qفي والية تيبازة qعبد الكر¬ ميلودي -
qالدفلى Wفي والية ع qلطفي رزوق -

qتيموشنت Wفي والية ع qمحمد العيد حمزاوي -
qفي والية غرداية qعبد الوهاب عمامرة -

- بن عبد الله حموq في والية غيليزان.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 16 ربـيع الـثاني
عــــام 1431 اHــــوافــق أوّل أبــــريل ســــنـــة 2010 تــــنــــهى مــــهـــام
الـسّــيـد خلــضـــر ابــراهـيــميq بـصــفـته مــديـرا لــلـمــؤسـسـات
الـصــغــيـرة واHــتـوســطــة والـصّــنــاعـة الــتـقــلــيـديــة في واليـة

األغواطq لتكليفه بوظيفـة أخــرى.
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مـــرســـوم رئــاسـيمـــرســـوم رئــاسـيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 16  ربـــيع الـــثـــاني عــام   ربـــيع الـــثـــاني عــام 1431
Wن تــعـــيــWيـــتــضـــمّن تــعـــيــ qيـــتــضـــم q2010 ـــوافق أوّل أبـــريـل ســـنــة ل أبـــريـل ســـنــةHـــوافق أواHا
رئــيس دراســـات بــــوزارة الـصرئــيس دراســـات بــــوزارة الـصّــنــاعـــــة وتـرقــيـــــةــنــاعـــــة وتـرقــيـــــة

االستثمـــارات.االستثمـــارات.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 16 ربـيع الـثاني
عــام 1431 اHــوافــق أوّل أبـــريل ســنــة 2010 يــعـــيّن الـــسّــيــد
ســلـــيــمــــان بــوقـــــرةq رئـــيــســـــا لــلـــدّراســــات لـــــدى رئــيس
قــــســـم تـــــرقــــيــــــة االســــتــــثـــــمــــارات بــــــوزارة الــــصّــــنــــاعــــــة

وتـرقيــة االستثمــارات.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـــرســـوم مـــرســـوم رئــاسـيرئــاسـيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 16  ربـــيع الـــثـــاني عــام   ربـــيع الـــثـــاني عــام 1431
Wن تــعـــيــWيـــتــضـــمّن تــعـــيــ qيـــتــضـــم q2010 ـــوافق أوّل أبـــريـل ســـنــة ل أبـــريـل ســـنــةHـــوافق أواHا

مديرين للمجاهدين في الواليات.مديرين للمجاهدين في الواليات.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 16 ربـيع الـثاني
عــام 1431 اHــوافــق أوّل أبـــريل ســنــة 2010 يــعـــيّن الــسّــادة
اآلتية أسماؤهم مديرين للمجاهدين في الواليات اآلتية:

qفي والية األغواط qمحمد زاوي -
qفي والية البويرة qمحمد بلدية -

qفي والية تامنغست qكر¬ غضبان -
- علي خرشي بنانيq في والية عW تيموشنت.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مـــرســـوم مـــرســـوم رئــاسـيرئــاسـيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 16  ربـــيع الـــثـــاني عــام   ربـــيع الـــثـــاني عــام 1431
Wن تــعـــيــWيـــتــضـــمّن تــعـــيــ qيـــتــضـــم q2010 ـــوافق أوّل أبـــريـل ســـنــة ل أبـــريـل ســـنــةHـــوافق أواHا
مـديـر اHـالـيمـديـر اHـالـيّة والـوسـائل بـوزارة الـصة والـوسـائل بـوزارة الـصّحـة والـسحـة والـسّـكانـكان

وإصالح اHستشفيـات.وإصالح اHستشفيـات.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 16 ربـيع الـثاني
عــام 1431 اHــوافــق أوّل أبـــريل ســنــة 2010 يــعـــيّن الـــسّــيــد
عــبـــد اHــالك جــاعـفــرq مــديـرا لــلــمـالــيّـة والــوســائل بـوزارة

الصّحة والسّكان وإصالح اHستشفيات.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـــرســـوم مـــرســـوم رئــاسـيرئــاسـيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 16  ربـــيع الـــثـــاني عــام   ربـــيع الـــثـــاني عــام 1431
Wن تــعـــيــWيـــتــضـــمّن تــعـــيــ qيـــتــضـــم q2010 ـــوافق أوّل أبـــريـل ســـنــة ل أبـــريـل ســـنــةHـــوافق أواHا
نــــائب مـــديـــــر بــــوزارة اHـــؤســـســــات الـــصـــغـــــيــرةنــــائب مـــديـــــر بــــوزارة اHـــؤســـســــات الـــصـــغـــــيــرة

واHتوسطة والصواHتوسطة والصّناعة التقليدية.ناعة التقليدية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 16 ربـيع الـثاني
عــام 1431 اHــوافــق أوّل أبـــريل ســنــة 2010 يــعـــيّن الـــسّــيــد
خلـضـر ابــراهـيـميq نـائب مــديـر لـدعم نـشــاطـات الـصّـنـاعـة
الــتــقــلــيــديــة بـــوزارة اHــؤســســات الــصــغــيــرة واHــتــوســطــة

والصّناعـة التقليديـة.

�ـوجب مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 16 ربـيع الـثاني
عـام 1431 اHــوافــق أوّل أبــريـل ســنـة 2010 تــعــيّن الــسّــيـدة
آســيـا سـحـنــونq نـائـبــة مـديـر لألعــوان الـقـضـائــيـW وخـتم

الدولة بوزارة العـدل.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـــرســـوم رئــاسـيمـــرســـوم رئــاسـيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 16  ربـــيع الـــثـــاني عــام   ربـــيع الـــثـــاني عــام 1431
WــعـيـWيـتـضــمّن الـتن الـتّــعـيـ qيـتـضــم q2010 ـوافق أوّل أبــريل ســنـة ل أبــريل ســنـةHـوافق أواHا

في اHفتشية العامفي اHفتشية العامّة للمالية للماليّة بوزارة اHالية بوزارة اHاليّـة.ـة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 16 ربـيع الـثاني
عــام 1431 اHــوافــق أوّل أبـــريل ســنــة 2010 يــعـــيّن الــسّــادة
اآلتـــيـــــة أســـمـــاؤهم فـي اHـــفــتـــشـــيـــــة الـــعـــامّـــــة لـــلـــمـــالـــيّــــة

بــوزارة اHاليّــة :
qمدير بعثة qزهير شطاح -
qمدير بعثة qحميد أوزايد -
qمدير بعثة qيوسف ماشن -

- يــــوســف عــــلـي حلــــــمــــرq نــــائـب مـــــديـــــر لــــلــــوســــائل
العامّة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـــرســـوم رئــاسـيمـــرســـوم رئــاسـيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 16  ربـــيع الـــثـــاني عــام   ربـــيع الـــثـــاني عــام 1431
Wن تــعـــيــWيـــتــضـــمّن تــعـــيــ qيـــتــضـــم q2010 ـــوافق أوّل أبـــريـل ســـنــة ل أبـــريـل ســـنــةHـــوافق أواHا
اHــفــتاHــفــتّش اجلـهــــوي لــلــمـفــتــشــيــة الــعــامش اجلـهــــوي لــلــمـفــتــشــيــة الــعــامّــــة لـلــمــالــيــــة لـلــمــالــيّـــةـــة

بتيــــزي وزو.بتيــــزي وزو.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 16 ربـيع الـثاني
عــام 1431 اHــوافــق أوّل أبـــريل ســنــة 2010 يــعـــيّن الـــسّــيــد
علـي مزاريq مـفـتـشـا جـهـويا لـلـمـفـتـشـيـة العـامّــة لـلـمـالـيّـة

بتيـــزي وزو.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـــرســـوم رئــاسـيمـــرســـوم رئــاسـيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 16  ربـــيع الـــثـــاني عــام   ربـــيع الـــثـــاني عــام 1431
Wن تــعـــيــWيـــتــضـــمّن تــعـــيــ qيـــتــضـــم q2010 ـــوافق أوّل أبـــريـل ســـنــة ل أبـــريـل ســـنــةHـــوافق أواHا
مـديرة دراسـات مكلمـديرة دراسـات مكلّـفة بـالتـعاون بـاحملافـظة الـعامـفة بـالتـعاون بـاحملافـظة الـعامّة

للتخطيط واالستشراف.للتخطيط واالستشراف.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 16 ربـيع الـثاني
عـام 1431 اHــوافــق أوّل أبــريـل ســنـة 2010 تــعــيّن الــسّــيـدة
دلـــيـــلـــة خـــنــفـــارq مـــديـــرة لـــلـــدّراســـات مـــكـــلّـــفـــة بـــالـــتـــعــاون

باحملافظة العامّة للتخطيط واالستشراف.
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مـــرســـوم رئــاسـيمـــرســـوم رئــاسـيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 16  ربـــيع الـــثـــاني عــام   ربـــيع الـــثـــاني عــام 1431
Wن تــعـــيــWيـــتــضـــمّن تــعـــيــ qيـــتــضـــم q2010 ـــوافق أوّل أبـــريـل ســـنــة ل أبـــريـل ســـنــةHـــوافق أواHا
نـائــبـــة مـديــــر بــــوزارة الـبـــريــد وتـكـنــولـوجـيـاتنـائــبـــة مـديــــر بــــوزارة الـبـــريــد وتـكـنــولـوجـيـات

اإلعالم واالتصــال.اإلعالم واالتصــال.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 16 ربـيع الـثاني
عــام 1431 اHـــوافــق أوّل أبـــريل ســـنــة 2010 تــعـــيّن اآلنــســة
باية العاجq نائـبة مدير لتسيير اHوارد البشرية بوزارة

البريد وتكنولوجيات اإلعالم واالتصـال.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـــرســـوم رئــاسـيمـــرســـوم رئــاسـيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 16  ربـــيع الـــثـــاني عــام   ربـــيع الـــثـــاني عــام 1431
Wن تــعـــيــWيـــتــضـــمّن تــعـــيــ qيـــتــضـــم q2010 ـــوافق أوّل أبـــريـل ســـنــة ل أبـــريـل ســـنــةHـــوافق أواHا

مديرين للتشغـيل في الـواليــات.مديرين للتشغـيل في الـواليــات.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 16 ربـيع الـثاني
عام 1431 اHوافــق أوّل أبـريل سنة 2010 تعـيّن السّـيدتان
والــسّـــادة اآلتــيـــــــة أســمــــــاؤهم مـديــــــريـن لــلــتــشــغــــيـل

فـي الـواليـات اآلتيــة :

qفي والية أدرار qنور الدين أكبي -

qفي والية الشلف qعيسى لعريبي -

qفي والية البليدة qمحمد جمال عيسات -

qفي والية تلمسان qبختة عتبي -

qفي والية تيارت qمنصور عمور -

qفي والية جيجـل qعبد العالي غزالي -

qفي والية سيدي بلعباس qعبد القادر باهي -

qفي والية عنابة qكمال بن علواش -

qديةHفي والية ا qمحمد كراش -

qسيلةHفي والية ا qمحمد حميزي -

qفي والية البيض qفاطمة زيدور -

qفي والية بومرداس qعبد الرشيد ابراهيمي -

qفي والية الطارف qمحمد رضا مرادي -

qفي والية تيبازة qمحمد قاسم -

qالدفلى Wفي والية ع qجلول سعيدون -

- عبد اللطـيف عاصميq في والية عW تيموشنت.

مـــرســـوم رئــاسـيمـــرســـوم رئــاسـيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 16  ربـــيع الـــثـــاني عــام   ربـــيع الـــثـــاني عــام 1431
Wن تــعـــيــWيـــتــضـــمّن تــعـــيــ qيـــتــضـــم q2010 ـــوافق أوّل أبـــريـل ســـنــة ل أبـــريـل ســـنــةHـــوافق أواHا
مـــديـــرين لـــلـــمـــؤســـســـات الـــصـــغـــيـــرة واHـــتـــوســـطـــةمـــديـــرين لـــلـــمـــؤســـســـات الـــصـــغـــيـــرة واHـــتـــوســـطـــة

والصوالصّناعة التقليدية في الواليات.ناعة التقليدية في الواليات.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 16 ربـيع الـثاني
عـام 1431 اHــوافــق أوّل أبــريـل ســنـة 2010 تــعــيّن الــسّــيـدة
والــــســّــــادة اآلتـــــــيــــة أســــمــــاؤهم مــــديـــــرين لــــلــــمــــؤســــســــات
الصـغيـرة واHتـوسطـة والصّـناعـة التـقلـيدية فـي الواليات

اآلتية :
qفي والية الشلف qWجلول حيادح -
qفي والية األغواط qعمير Wحس -
qفي والية باتنة qإبراهيم دوسن -

qفي والية بجاية qبشير باره -
qفي والية بشار qالك طالبيHعبد ا -

qفي والية البليدة qلطفي رزوق -
qفي والية البويرة qصالح بوناح -

qفي والية تيزي وزو qباية هريوك -
qفي والية اجللفة qعمر حموتي -

qفي والية جيجـل qعامر مقدمي -
qفي والية سطيف qعبد الرحمان فخار -
qفي والية عنابة qعبد الوهاب عمامرة -
qةHفي والية قا qعبد الرحمان عايش -
q«في والية مستغا qبشير بن بادة -
qفي والية معسكر qسعيد العربي -

qفي والية ورقلة qعبد العزيز حروز -
qفي والية وهران qبن عبد الله حمو -

qفي والية برج بوعريريج qنصر الدين فارح -
qفي والية إيليزي qعز الدين العماري -

qفي والية الطارف qعيسى بلوافي -
qفي والية الوادي qمحمد بوكحيلي -

qفي والية تيبازة qبلخير هامل -
qتيموشنت Wفي والية ع qعبد الرحيم خلدون -

qفي والية غرداية qعبد الكر¬ ميلودي -
- محمد العيد حمزاويq في والية غيليزان.



وزارة التجارةوزارة التجارة
قـرار مؤرقـرار مؤرّخ في خ في 9  صـفر عام   صـفر عام 1431 اHوافق  اHوافق 25 ينـاير سـنة ينـاير سـنة
q2010 يــحــدq يــحــدّد الـــقــائــمـــة االســمــيـــة ألعــضــاء الـــلــجــنــةد الـــقــائــمـــة االســمــيـــة ألعــضــاء الـــلــجــنــة

الــعــلــمـــيــة والــتــقــنــيــة لــلـــمــركــز اجلــزائــري Hــراقــبــةالــعــلــمـــيــة والــتــقــنــيــة لــلـــمــركــز اجلــزائــري Hــراقــبــة
النوعية والرزم.النوعية والرزم.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
�ـــوجب قـــرار مــؤرّخ في 9 صـــفـــر عــام 1431 اHــوافق
25 يــنـــايــر ســـنــة 2010 تــعـــيّن الـــســيّـــدات والـــســادة اآلتـــيــة

أسـمـاؤهـمq تـطـبـيــقـا ألحـكـام اHـادّة 17 مـكـرّر1 من اHـرسـوم
الــتّـــنــفـــيــذيّ رقم 89 - 147 اHــؤرّخ في 6 مـــحـــرّم عــام 1410
اHـوافق 8 غـشت سـنة 1989 الـذي يـحـدّد الـقـائـمـة االسـمـية
ألعـضــاء الـلــجــنـة الــعـلــمــيـة والــتـقــنـيــة لــلـمــركـز اجلــزائـري
Hــراقـــبــة الــنـــوعــيـــة والــرزمq اHـــعــدّل واHـــتــمّمq أعـــضــاء في
الــلـجــنــة الـعــلـمــيـة والــتــقـنــيـة لــلـمــركــز اجلـزائــري Hـراقــبـة

النوعية والرزم :
- الــــــســــــيّــــــد أشـــــــلي عـــــــبــــــد احلــــــلــــــيـمq مــــــديــــــر اجلــــــودة

qرئيسا qواالستهالك بوزارة التجارة
- الـــــســــــيّـــــد درالـي رزاقq ®ـــــثـل مـــــعـــــهــــــد بـــــاســـــتـــــور

qللجزائر
- الـسـيّـدة بطـان كـهـيـنةq ®ـثـلـة اHـعهـد الـوطـني لـعلم

qالسموم
- الــســيّــدة جــوادي حــيــاةq اHــولــودة عــمــرانيq ®ــثــلــة

qعهد الوطني حلماية النباتاتHا
qــولــودة مـوالHا qالــسـيّــدة بن بــوعــبــد الــلّه نــصـيــرة -

qعهد الوطني للطب البيطريHثلة ا®
- الــســـيّــد بـن مــزيـــان عــليq ®ـــثل اHـــعــهـــد اجلــزائــري

qللتقييس
- السـيّـد براهـيـمي مـسعـودq ®ـثل الديـوان الـوطني

qللقياسة القانونية
- الـــســيّـــد ســاعي رشـــيــدq ®ـــثل الــغـــرفــة اجلـــزائــريــة

qللتجارة والصناعة
- الـســيّــد جــبـار مــصــطـفـىq ®ـثل الــغــرفــة الـوطــنــيـة

qللفالحة
- السـيّـد عـطـيـة احلـاج سالـمq ®ثل الـغـرفـة الـوطـنـية

qللصناعة التقليدية واحلرف
- السيّد زدام شكـيبq ®ثل الغرفة الوطنية للصيد

qائياتHالبحري وتربية ا
- الـســيّـد عـكــو فـريــدq ®ـثل اجملـلـس الـوطـني حلــمـايـة
اHـستهـلك وعضـو في اجلمـعية اجلـزائريـة لترقـية وحـماية

اHستهلك.

وزارة ا=وارد ا=ائيةوزارة ا=وارد ا=ائية

قــــــرار مـــــــؤرقــــــرار مـــــــؤرّخ في خ في 29  ذي احلــــــج  ذي احلــــــجّـــــــة عــــــام ـــــــة عــــــام 1430 اHــــــوافق  اHــــــوافق 16
ديــســمــبــر ديــســمــبــر ســنـة ســنـة q2009 يــتــضــمq يــتــضــمّن تــشــكـيــلــة الــلن تــشــكـيــلــة الــلّــجــنـةــجــنـة

القطاعية اHشتركة Hنع استخراج مواد الطمي.القطاعية اHشتركة Hنع استخراج مواد الطمي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـــــوجـب قـــــرار مـــــؤرّخ في 29 ذي احلـــــجّـــــة عـــــام 1430
اHــوافق 16 ديــســمــبــر ســنـة 2009 حتــدّد تــشــكــيــلــة الــلــجــنـة
الـقطـاعـية اHـشـتـركة اHـكـلفـة بـدراسة اقـتـراحات اإلدارات
الــوالئــيـــة اHــكـــلــفــة بـــاHــوارد اHـــائــيـــة واHــتــضـــمّــنـــة حتــديــد
الــوديــان وأجــزاء الــوديـان اHــعــنــيـة �ــنع اســتــخــراج مـواد
الـــطـــمـي الـــتي يـــرأســـهـــا األمــــW الـــعـــام لـــلـــوزارة اHـــكـــلـــفـــة
بـــاHــــوارد اHــــائــــيـــةq تــــطــــبــــيــــقـــا ألحــــكــــام اHــــادتـــW 2 و3 من
اHـــــرســــوم الـــــتّـــــنـــــفـــــيـــــذيّ رقم 09 - 376 اHـــــؤرّخ في 28 ذي
الــقـــعــدة عــام 1430 اHــوافق 16 نـــوفــمـــبــر ســـنــة 2009 الــذي
يــحــدّد شــروط مـنـع اسـتــخــراج مــواد الــطــمي من مــجـاري
الــوديــــان أوأجـــزاء الــوديـــان الـــتي تـــشــكـل خــطـــرا لإلتالف
qـــرخص بــهـاHــــواقع اHوكــذا كـيــــفــيــات اســـتــغاللــهــا فــي ا

كما يأتي :
- اآلنــــســــة ®ـــــاش هــــدىq ®ـــــثــــلــــة وزيـــــر الــــداخـــــلــــيــــة

qواجلماعات احمللية
qاليةHثلة وزير ا® qالسيّدة أرار سامية -

- الــســيّــد ســلــيــمــاني مــحــمــدq ®ـثـل الــوزيـر اHــكــلف
qناحمHبالطاقة وا

- الــســـيّــدة نــاتـش ســمــيـــرةq ®ــثــلـــة الــوزيـــر اHــكــلف
qبالبيئة

- الـــســـيّـــد كــســـيـــرة مـــحـــمـــدq ®ـــثل الـــوزيـــر اHـــكـــلف
qبالفالحة

- الـــســـيّـــد صـــنـــجـــاقـي مـــرادq ®ـــثل الـــوزيـــر اHـــكـــلف
qباألشغال العمومية

- الـــســــيّــــد كــــمـــال نــــاصــــريq ®ــــثل الــــوزيــــر اHـــكــــلف
qبالسكن

- الـــســــيّـــد طــــيـــبي رشــــيـــدq اHــــديـــر الـــعــــام لـــلــــوكـــالـــة
الوطنية للموارد اHائية.

تـتــولى أمـانــة الـلــجـنـةq مــديـريــة الـتــطـهــيـر وحــمـايـة
البيئة.

قرارات8 مقرقرارات8 مقرّرات8 آراءرات8 آراء
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