
العدد العدد 51
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 26 رمضان عام  رمضان عام 1431 هـ هـ
اHوافق اHوافق 5 سبتمبر سنة  سبتمبر 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
مـرســوم تــنــفــيـذي رقم 10 - 200 مـؤرّخ في 20 رمـضــان عـام 1431 اHـوافق 30 غــشـت ســنـة q2010 يــتــضـمن الــقــانــون األسـاسي
اخلاص باHـوظفW اHنـتـميــن لألسـالك اخلاصــة باإلدارة اHكـلفــة بالبـريـد وتكنولوجيـات اإلعالم واالتصـال.............

مـرســوم تــنــفــيـذي رقم 10 - 201 مـؤرخ في 20 رمــضــان عــام 1431 اHـوافـق 30 غــشـت ســنـة q2010 يــتــعـلـق بـالــتــدابــيــر اخلــاصـة
بالوقاية واحلماية من أخطار أشغال قطع احلجارة وصقلها.................................................................................

مراسيم مراسيم فرديفرديّة
مرسـوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 رمضـان عام 1431 اHوافق 29  غشـت سنة q2010 يتـضمّن إنـهاء مـهام مـكلّف �ـهمـة لدى الـوزير
اHنتدب لدى وزير الدّفاع الوطني................................................................................................................

مرسـوم رئاسيّ مؤرّخ في 22 رمضـان عام 1431 اHوافق  أوّل  سـبتـمبـر سنة q2010 يتـضـمّن إنهـاء مهـام نـائبـة مديـر بوزارة
العدل.......................................................................................................................................................

مــرسـومــان رئـاســيّـان مــؤرّخـان في 22 رمـضــان عـام 1431 اHــوافق أوّل سـبــتـمــبـر ســنـة q2010 يــتـضــمّـنــان إنـهــاء مـهــام رؤسـاء
مجالس قضائية........................................................................................................................................

Wيتـضمّنـان إنهـاء مهام نـوّاب عام q2010 ـوافق أوّل سبـتمبـر سنةHمـرسومـان رئاسيّـان مؤرّخان في 22 رمضـان عام 1431 ا
لدى اجملالس القضائية................................................................................................................................

مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 22 رمضـان عام 1431 اHوافق  أوّل  سـبتـمـبر سـنة q2010 يـتـضمّن تـعيـW مـديرة دراسـات بوزارة
العدل.......................................................................................................................................................

مرسـومـان رئاسـيّان مـؤرّخان في 22 رمضـان عام 1431 اHوافق أوّل سـبـتمـبر سـنة q2010 يـتضـمّـنان تـعيـW رؤساء مـجالس
قضائية....................................................................................................................................................

مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 22 رمضان عام 1431 اHوافق  أوّل  سبتمبر سنة q2010 يتضمّنان تعيW نواب عامW لدى
اجملالس القضائية......................................................................................................................................

قرارات5 مقرقرارات5 مقرّرات5 آراءرات5 آراء
رئاسة اجلمهوريةرئاسة اجلمهورية

قـرار وزاري مـشـترك مـؤرخ في 6 جـمـادى األولـى عام 1431 اHـوافق 21  أبـريـل سـنة q2010  يـحـدّد تــصـنـيف مـركـز األرشـيف
الوطني وشروط االلتحاق باHناصب العليا التابعة له......................................................................................

وزارة النوزارة النّقلقل
قـرار وزاري مــشـتــرك مـؤرّخ في 16 رجب عـام 1431 اHـوافق 29 يـونــيـو ســنـة q2010 يـحــدّد مــبـلغ الــكــفـالــة وشــكـلــهــا Hـمــارسـة
نشاطات مساعدي النّقـل البحـري................................................................................................................

وزارة التجارةوزارة التجارة
قــرار مـؤرّخ في 5 شــعـبــان عـام 1431 اHـوافق 17  غـشـت سـنـة q2010 يـتــضـمّن نــتــائج انـتــخـاب رئــيس ونـواب رئــيس الـغــرفـة
اجلزائرية للتجارة والصناعة......................................................................................................................

وزارة الصحة والسكان وإصالح اGستشفياتوزارة الصحة والسكان وإصالح اGستشفيات
قــرار وزاري مــشــتـرك مــؤرخ في 12 جــمــادى الـثــانــيــة عـام 1431 اHـوافق 26 مــايـو ســنـة q2010  يـحــدد تــعـداد مــنــاصب الــشـغل
وتـصـنـيـفـهـا ومـدة الـعـقـد اخلـاص بـاألعـوان الـعـامــلـW في نـشـاطـات احلـفظ أوالـصـيـانـة أواخلـدمـة بـعـنـوان اخملـبـر الـوطـني
Hراقبة اHنتوجات الصيدالنية......................................................................................................................
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مرسـوم تنـفيذي رقم مرسـوم تنـفيذي رقم 10 -  - 200 مؤر مؤرّخ في خ في 20 رمـضان عام رمـضان عام
1431 اHوافق  اHوافق 30 غـشت سنة  غـشت سنة q2010 يتـضمن القانونq يتـضمن القانون

األســاسي اخلــاص بــاHـــوظـفــW اHــنــتـــمــيــن لألسـالكاألســاسي اخلــاص بــاHـــوظـفــW اHــنــتـــمــيــن لألسـالك
اخلاصــة باإلدارة  اHكــلفــة بالبـريــد وتكنولوجيـاتاخلاصــة باإلدارة  اHكــلفــة بالبـريــد وتكنولوجيـات

اإلعالم واالتصـال.اإلعالم واالتصـال.
ـــــــــــــــــــــــــــ

qإنّ الوزير األول

-  بـنــاء عـلى تــقـريــر وزيـر الــبـريــد وتـكــنـولــوجـيـات
 qاإلعالم واالتصال

- وبـــنـــاء عــلى الـــدســـتــورq ال ســـيّـــمــا اHـــادتــان 85 - 3
qو125 (الفقرة 2) منه

- و�ــقــتــضـى الــقــانــون رقم 2000 - 03 اHــؤرخ في 5
جـمـادى األولى عام 1421 اHـوافق 5 غـشت سـنة 2000 الـذي
يـحــدد الــقــواعــد الــعـامــة اHــتــعــلــقـة بــالــبــريــد وبـاHــواصالت

qالسلكية والالسلكية

- و�ـــــــقـــــــتــــــــضى األمــــــــر رقم 06 - 03 اHــــــــؤرخ في 19
جــمــادى الــثــانـيــة عـام 1427 اHـوافق 15 يــولـيــو ســنـة 2006
qـتــضمن الـقانـون األساسي الـعام لـلوظيـفة الـعمـوميةHوا

qادتان 3 و11 منهHال سيّما ا

- و�ـــــقـــــتــــــضـى اHــــرســـــوم الــــرئـــــاسي رقم 07 - 304
اHــؤرخ في 17 رمـــضـــان عــام 1428 اHــوافق 29 ســبـــتـــمـــبــر
ســنــة 2007 الــذي يــحــدد الــشــبــكــــة االســتــداللــيــة Hــرتــبـات

   qونظام دفع رواتبهم WوظفHا

- و�ـــــقـــــتـــــضــى اHـــــرســـــوم الـــــرئـــــاسـي رقم 07 - 307
اHــؤرخ في 17 رمــضــان عـــام 1428 اHــوافق 29 ســبـــتــمـــبــر
سـنة 2007 الذي يـحـدد كـيفـيـات منح الـزيـادة االستـداللـية
لـــشــــاغــــلـي اHـــنـــاصـب الـــعــلـــيـــا فـي اHـــؤســـســات واإلدارات

qالعمومية

- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 10 - 149
اHــــــؤرخ في 14 جـــمــــــادى الـــثـــانــــيـــة عـــام 1431 اHــــوافق 28

qأعضاء احلكومة Wتضمن تعيHمايو سنة 2010 وا

- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 89 - 197
اHـــــؤرخ فـي أول ربــــيــع الــــثـــانــي عـــــام 1410 اHــــوافـق 31
أكـتـوبـر سـنـة 1989 واHـتـضـمن الــقـانـون األسـاسي اخلـاص

  qتممHعدل واHا qواصالتHبعمال البريد وا

مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة
- و�ــــقــــتــــضى اHـــــرســــوم الــــتــــنــــفــــيـــــذي رقم 08 - 04
اHــؤرخ فـي 11 مــحـرم عـام 1429  اHـوافق 19  يـنـايـر سـنـة
WــوظــفــHــتــضـــمن الــقــانــون األســاسـي اخلــاص بــاH2008  وا

اHــنــتــمــW لألسـالك اHــشــتــركــة في اHــؤســســات واإلدارات
qالعمومية

qوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

الباب األولالباب األول
أحـكام أحـكام عـامـةعـامـة

الـفـصـل الـفـصـل األولاألول
مجال التطـبيقمجال التطـبيق

اHـاداHـادّة ة األولى :األولى : تــطـبــيــقــا ألحــكــام اHـادتــيـن 3 و11 مـن
األمـر رقم 06 - 03 اHــــؤرخ فــي 19 جـمـــادى الـثـانـيـة عــام
1427 اHـوافق 15 يـولـيـو سـنة 2006 واHذكـور أعالهq يـهدف

WوظـفHـطبـقة عـلى اHرسـوم إلى توضـيح األحـكام اHهــذا ا
اHـــنـــتـــمـــW لألسالك اخلـــاصـــة بـــاإلدارة اHـــكـــلـــفـــة بـــالـــبـــريـــد
وتكنولـوجيات اإلعالم واالتصـالq وحتديد مدونة األسالك
وكـذا شروط االلـتـحاق �ـخـتلف الـرتب ومـناصب الـشغل

اHطابقة لها.  

اHـــــاداHـــــادّة ة 2 : : تـــــعـــــد أسـالكـــــا خـــــاصـــــة بـــــاإلدارة اHـــــكـــــلـــــفــــة
بـالـبـريــــد وتـكـنـولـوجـيـــات اإلعــــالم واالتصــالq األسالك

اآلتية :    
 qسلك مهندسي تكنولوجيات اإلعالم واالتصال -

 qسلك تقنيي تكنولوجيات اإلعالم واالتصال -
- ســـــلك أعـــــوان تـــــقـــــنـــــيي تـــــكـــــنـــــولــــوجـــــيـــــات اإلعالم

 qواالتصال
qللبريد Wالرئيسي WفتشHسلك ا -

- سـلك اHـفتـشW الـرئـيسـيـW للـمواصالت الـسـلكـية
qوالالسلكية

qسلك مفتشي البريد -
qللبريد Wسلك العامل -

qأمورينHسلك ا -
- سلك أعوان التنظيف والتنفيض واHيادة.
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اHـاداHـادّة ة 3 : : يـكـون اHـوظـفـون الـذيـن يـخـضـعــون ألحـكـام
هــذا اHــرســوم في اخلــدمــة لــدى اHــصــالح اHــركــزيــة لإلدارة
اHــــكـــلـــفــــة بـــالـــبــــريـــد وتــــكـــنـــولــــوجـــيـــات اإلعـالم واالتـــصـــال
واHـــصــالـح غــيــر اHـــمــركـــزة وكــذا اHـــؤســســات الـــعــمـــومــيــة

التابعة لها.    
�ـكـن أن يـكــونــوا في وضـعــيــة الـقــيــام بـاخلــدمــة لـدى

اHؤسسات واإلدارات العمومية األخرى.

حتـدد قـائـمـة الـرتب وتـعـداد اHـوظـفW اHـطـابق لـذلك
بــــقـــــرار مـــــشـــــتــــرك بـــــW الـــــوزيــــــــر اHــــكـــــلـــف بــــالـــــبـــــريــــد
وتــــكـــــنــــولــــوجــــيــــات اإلعالم واالتـــــصــــال والــــوزيــــر اHــــعــــني

والسلطة اHكلفة بالوظيفة العمومية.

الفصـل الفصـل الثـانيالثـاني
احلـقـوق والـواجـباتاحلـقـوق والـواجـبات

اHــاداHــادّة ة 4 : : يـــخــضع اHــوظـــفـــون الــذين تــســــري عــلــيــهم
أحكــام هـــــذا اHـرســــوم لـلـحـقـوق والـواجـبـات اHـنـصـوص
عــــلــــيــــهــــا فــي األمــــر رقم 06  - 03 اHــــؤرخ في 19 جــــمــــادى
الـثـانـيـة عام 1427 اHـوافق 15 يـولـيـو سـنة 2006 واHـذكـور

أعاله. 
كـمـا يـخــضـعـون لـلـنـظـام الــداخـلي اخلـاص بـاHـؤسـسـة

التي يعملون فيها.

اHاداHادّة ة 5 : : تـطبـيقـا ألحكـام اHادة 121 من الـقانون رقم
qـذكور أعالهHؤرخ في 5 غـشت سنة 2000  واH2000 - 03 ا

 يـؤدي اHـوظـفـون اHعـيـنـون Hـمـارسـة مهـام شـرطـة الـبـريد
واHـواصالت الـسـلـكـيـة والـالسـلـكيـة أمـام مـحـكـمـة إقـامـتـهم

اإلدارية اليمW القانونية اآلتية :

" أقــــسم بــــالــــله الــــعــــلـي الــــعـــظــــيـم أن أقــــوم بــــأعــــمـــال" أقــــسم بــــالــــله الــــعــــلـي الــــعـــظــــيـم أن أقــــوم بــــأعــــمـــال
وظــــيـــفــــتي بــــأمـــانــــة وصـــدق  وأحــــافظ بـــكـل صـــرامــــة عـــلىوظــــيـــفــــتي بــــأمـــانــــة وصـــدق  وأحــــافظ بـــكـل صـــرامــــة عـــلى
الـتـزامــاتي وأراعي في كل األحـوال الـواجــبـات اHـفـروضـةالـتـزامــاتي وأراعي في كل األحـوال الـواجــبـات اHـفـروضـة

عليعليّ ". ".
ال جتـــدد الـــيــمـــW مــا لـم يــحـــدث انـــقــطـــاع نــهـــائي في
الـوظيـفةq مـهمـا يكن مـكان الـتعيـW أو الرتب أواHـناصب

اHشغولة.
يـخـضع أعـوان شـرطة الـبـريـد واHـواصالت الـسـلـكـية
والالســلــكـيــة عـنــد مــبـاشــرة وظــائـفــهم لــلـســلــطـة الــتي لــهـا

.Wصالحية التعي
يـدعـون لـلعـمـل في أي وقت نـهـارا ولـيال وكـذا خارج

اHدة القانونية للعمل.
تـسـلم لهم بـطـاقة مـهنـيـة من اإلدارة اHكـلفـة بـالبـريد
وتكـنولوجـيات اإلعالم  واالتصـال  تؤهلـهم Hمارسـة اHهام

اHـوكلـة إلـيهم �ـوجب الـتشـريع والـتنـظـيم اHعـمـول بهـما.
وتسحب منهم في حـالة التوقف اHؤقت للمهام وترد لهم

خالل الرجوع إلى اخلدمة.

يـلـزم األعوان الـذين � تـوقـيـفـهم نهـائـيـا عن مـهـامهم
بإرجاع البطاقة اHهنية إلى اإلدارة.

الفصـل الثـالثالفصـل الثـالث
الـتوظيف  والتـربص والترسيم والـترقية والـترقية فيالـتوظيف  والتـربص والترسيم والـترقية والـترقية في

الدرجـة الدرجـة 

الفـرع الفـرع األول  األول  
التوظيف والترقيةالتوظيف والترقية

6 : :  يـــتم الــــتـــوظـــيف والـــتــــرقـــيـــة في األسالك اHــاداHــادّة ة 
اخلـاصـة بـاإلدارة اHـكــلـفـة بـالــبـريـد وتـكـنــولـوجـيـات اإلعالم
واالتــصــالq من بــW اHــتــرشـحــW احلــائــزين الــشــهـادات أو

اإلجازات في التخصصات اآلتية :

1)  بــالــنـــســبــة لـــســلك اHــهـــنــدســW لـــتــكــنـــولــوجــيــات)  بــالــنـــســبــة لـــســلك اHــهـــنــدســW لـــتــكــنـــولــوجــيــات
اإلعالم واالتصال :اإلعالم واالتصال :

 qاالتصاالت السلكية والالسلكية -
qاإللكترونيك -
qاإلعالم اآللي -

qاألنترنت -
qتعددةHالوسائط ا -

- شـــبـــكــــات وتـــكـــنـــولــــوجـــيـــا االتـــصـــاالت الــــســـلـــكـــيـــة
qوالالسلكية

- اإللـكـتـرونـيك - االتـصـاالت الــسـلـكـيـة والالسـلـكـيـة
qتطورةHا

qعاجلة الرقميةHاالتصال - ا -
qتطورةHاالتصاالت السلكية والالسلكية ا -

qأنظمة االتصال الرقمي -
- اإللـكـتـرونـيك - اHـيـكـرو إلـكـتـرونـيك واالتـصـاالت

qالسلكية والالسلكية
qاالتصاالت السلكية والالسلكية والشبكات -

qعلومة واألنظمةHمعاجلة ا -
qصيانة وأمن اإلعالم اآللي -

qأنظمة وتكنولوجيات اإلعالم واالتصال -
qأنظمة االتصاالت والشبكات -
qأنظمة االتصاالت الرقمية -
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- عـلــوم وتـكـنـولـوجـيــات اإلعالم واالتـصـال - أنـظـمـة
qتصلةHاإلعالم ا

 qهندسة البرمجيات -
- نظام اإلعالم اآللي والشبكات.

2) بالـنسـبة لـسلك الـتقـنيـW لتـكنـولوجـيات اإلعالم) بالـنسـبة لـسلك الـتقـنيـW لتـكنـولوجـيات اإلعالم
واالتصال :واالتصال :

 qاالتصاالت السلكية والالسلكية -
qاإللكترونيك -

                          qاإلعالم اآللي -

3)  بالنسبة ألسالك اHفتشW الرئيسيW للبريد :)  بالنسبة ألسالك اHفتشW الرئيسيW للبريد :

qالعلوم القانونية واإلدارية -

qالعلوم االقتصادية -

q اليةHالعلوم ا -

- علوم التسيير.

�ــــكن أن تــــتــــمم أو تــــعــــدل قــــائــــمــــة الــــتــــخــــصــــصــــات
Wبــــقـــرار مـــشـــتـــرك بـــ qعــــنـــد االقـــتـــضـــاء qـــذكـــورة أعالهHا
الوزير اHـكلف بـالبـريد وتكـنولـوجيـات اإلعالم واالتصال

والسلطة اHكلفة بالوظيفة العمومية.

7 : : يــوظف ويــرقى اHــوظــفــون الــذين يــسـري اHـاداHـادّة  
عـــلـــيــهـم هــذا الـــقــانـــون األســـاسي اخلــاص حـــسب الـــشــروط

والنسب اHنصوص عليها في هذا اHرسوم. 

�ـــكــن تـــــعـــديل الـــنــــسب اHـــطـــــبـــقــة عـــلى مـــخـــتــلف
أ¢ــاط الـــتــرقــيـــة بــنـــاء عــلى اقـــتــراح مـن الــوزيــر اHـــكــلف
بـالـبريـد وتـكـنـولـوجيـات اإلعالم واالتـصـالq بـعـد أخذ رأي
الـــلــجــنــة اإلداريــة اHــتــســاويـــة األعــضــاء اخملــتــصــةq �ــوجب

مقرر من السلطة اHكلفة بالوظيفة العمومية.

غـيــر أن هــذه الــتــعــديالت ال �ــكن أن تــتــعـدى نــصف
الـــنـــسب احملـــددة بـــالـــنـــســبـــة أل¢ـــاط الـــتـــرقـــيـــة عن طـــريق
االمتحان اHهـني والتسجيل على قـائمة التأهيلq دون أن
تـتـعـدى هـذه الـنـسب 50 % من اHــنـاصب اHـطـلــوب شـغـلـهـا

كحد أقصى.

الفــرع الثانيالفــرع الثاني
التربص والترسيم والترقية  في الدرجةالتربص والترسيم والترقية  في الدرجة

اHـاداHـادّة ة 8 : : 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
Wيـحكـمـها هـذا الـقـانون األسـاسي اخلـاص بصـفـة متـربـص
�ــوجب قــرار من الــوزيــر أو مــقــرر من الــســلــطــة اخملــولـة
صالحــــيـــة الــــتــــعـــيــــW ويــــلــــزمـــون بــــاســــتـــكــــمــــال الـــتــــربص

التجريبي الذي تكون مدته سنة واحدة (1).

Wالـــتــــابـــعـــ WـــوظــــفـــHــــادّة ة 9 : :  يـــخــــضع تـــوظــــيف اHــــاداHا
لإلدارة اHكـلـفة بـالبـريـد وتكـنولـوجـيات اإلعالم واالتـصال
إلى حتــقـيق إداري أولي قـبل تـربـصـهمq وال يـتم الـتـرسـيم

في الوظيفة إال إذا كان هذا التحقيق اإلداري إيجابيا.

اHــاداHــادّة ة 10 : : عــلـى إثــر انــتــهــاء فــتـــرة الــتــربصq يــرسم
اHـتــربــصـون أو يــخـضــعــون لـتــمــديـد فــتـرة الــتــربص مـرة
واحـدة لـلمـدة نـفـسـهـاq أو يسـرحـون دون إشـعـار مـسبق أو

تعويض.

اHاHــــادادّة ة 11 : : حتـــدد وتــائـــر الـــتــرقـــيـــة فـي الــدرجـــة
اHــطــبــقــة عــلى اHــوظــفــW الـذيـن يــنـتــمــون إلى األسالك
اخلـاصـة باإلدارة اHـكـلفـة بـالبـريـد وتكـنولـوجـيات اإلعالم
واالتـصـالq حـسب اHـدد الثالث ( 3 ) اHـنصـوص عـلـيـهـا في
اHـادة 11 من اHـرســوم الـرئـاسي رقم 07 - 304 اHـؤرخ في

29 سبتمبر سنة 2007 واHذكور أعاله. 

الفصـــل الرابــــعالفصـــل الرابــــع
الوضعـيات القـانونية األسـاسـيةالوضعـيات القـانونية األسـاسـية

اHـاداHـادّة ة 12 : : تــطـبــيـقــا ألحـكــام اHـادة 127 من األمـر رقم
06- 03 اHــؤرخ في 19 جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1427 اHــوافق

15 يـــــولــــيـــــو ســــنــــة 2006 واHــــذكـــــور أعالهq حتـــــدد الــــنـــــسب

الـقصوى لـلمـوظفـW الذين �ـكن وضعـهم بنـاء على طـلبهم
في وضـــعـــيـــات االنـــتـــدابq خـــارج اإلطـــار أو اإلحـــالـــة عـــلى

االستيداع بالنسبة لكل سلك وإدارة كما يأتي : 

q% 5 :االنتـــداب  -

q% 1 :خارج اإلطار  _

- اإلحالة على االستيداع: 5 %.

الفصـــل اخلامسالفصـــل اخلامس
أحـكام اإلدماج العامةأحـكام اإلدماج العامة

13 : :  يـــدمـج اHـــوظـــفـــون الـــذيـن يـــنـــتـــمـــون إلى اHــاداHــادّة ة 
األسالك والرتب اHـنصوص عـليـها في اHرسـوم التنـفيذي
رقم 89 - 197 اHـؤرخ في 31 أكـتـوبـر سـنـة 1989 واHـذكـور
أعالهq ويــرســمــون ويــعـاد تــصــنــيــفــهم عــنــد بــدايــة ســريـان
مــــفــــعــــول هــــذا اHـــرســــوم فـي األسالك والــــرتب اHــــطــــابــــقـــة

واHنصوص عليها في هذا القانون األساسي اخلاص. 
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اHــاداHــادّة ة 14 : : يـــدمج اHـــوظـــفـــون اHــنـــتـــمـــون إلى أسالك
ورتب شـعـبـة "اإلعالم اآللـي" الـتـابـعـة  لألسالك اHـشـتـركـة
واHــنـصــوص عـلــيــهـا في اHــرسـوم الــتــنـفــيـذي رقم 08 - 04
اHــؤرخ في 11 مـــحـــرم عــام 1429 اHــوافق 19 يــنـــايــر ســـنــة
2008  واHـذكــور أعالهq بـنــاء عـلى طــلب مـنــهمq ويــرسـمـون

ويـعـاد تـصـنــيـفـهم  ابـتـداء من أول يـنـايـر سـنـة 2010  فــي
األســالك والــرتب اHــطـابـقـة واHــنـصـوص عـلــيـهـــا في هـذا

القانون األساسي اخلاص.

اHـاداHـادّة ة 15 : : يـرتب اHــوظـفـون اHـذكـورون في اHـادة 12
أعـاله في الـدرجـة اHـطــابـقـة لـلــدرجـة الـتي يــحـوزونـهـا في
رتــبـتــهم األصـلــيـةq ويــؤخـذ بــاقي األقــدمـيــة اHـكــتـســبـة في
الــرتــبــة األصــلــيــة فـي احلــســبــان عــنــد الــتــرقــيــة في درجــة

االستقبال.

اHــاداHــادّة ة 16 : :  يـــدمج اHـــتـــربـــصـــون الـــذين عـــيـــنــوا قـــبل
تـاريـخ نـشــر هـذا اHــرسـوم في اجلــريــدة الـرســمـيــة بـصــفـة
qحــسـب احلــالـة qويــرســمـــون بــعـــد اســتــكــمـــال Wمــتــربــصــ
الـفـتــرة التـجريـبيــة كمـا هـي محــددة بـموجــب اHرسـوم
الــتـــنـــفـــيــــذي رقم 89 - 197 اHــؤرخ في 31 أكــتـــوبــر ســـنــة
1989 أو فتـرة الـتـربص الـتـجـريـبي اHـنـصـوص عـلـيهـا في

اHرسوم الـتنـفيذي رقم 08 - 04 اHؤرخ في 11 مـحرم عام
1429 اHوافق 19 يناير سنة 2008 واHذكورين أعاله.

اHـاداHـادّة ة 17 : : يــجـمع انـتـقــالـيـا وHـدة خـمس (5) سـنـوات
qـرسـومHابـتـداء مـن تـاريخ بــدايـة سـريــان مـفـعـــول هـــذا ا
بــW األقـدمـيـــة في الـرتـبـة األصــلـيـة ورتـبـة اإلدمـاج فـيـمـا
Wطـلوبة لـلترقـية في الرتـبة أو التـعيHيخص األقدمـية ا
في اHـنـصب الــعـالي بـالـنـسـبـة لــلـمـوظـفـW الـذين أدمـجـوا
في رتب غـيـر تـلك اHـطـابـقـة للـرتـب التـي سـبق إحـــداثـها
�ــوجــب اHـرســــوم الـتـنــفـيــــذي رقم 89 - 197 اHـؤرخ في
31 أكـتـوبـر سـنـة 1989 واHـرسـوم الــتـنـفـيـذي رقم 08 - 04

اHــؤرخ في 11 مـــحـــرّم عــام 1429 اHــوافق 19 يــنـــايــر ســـنــة
2008 واHذكورين أعاله.

البــاب البــاب الثانيالثاني
مدونة األسالك مدونة األسالك 

الفـــصل األولالفـــصل األول
األحكام اHطبقة على سلك مهندسياألحكام اHطبقة على سلك مهندسي
تكنولوجيات اإلعالم واالتصالتكنولوجيات اإلعالم واالتصال

اHاداHادّة ة 18 : : يضم سلك مهـندسي تكنولوجيات اإلعالم
واالتصال أربع (4) رتب :

qفي طريق الزوال qرتبة مهندس تطبيقي -
 qرتبة مهندس الدولة -
qرتبة مهندس رئيسي -

.WهندسHرتبة رئيس ا -

الفـــرع األول الفـــرع األول 
حتديـد اHهـامحتديـد اHهـام

اHــــاداHــــادّة ة 19 : : يـــــكــــلـف اHــــهــــنـــــدســــون الــــتـــــطــــبــــيـــــقــــيــــون
لتكنولوجيات اإلعالم واالتصالq ال سيما �ا يأتي :

-  الــقــيــام بـــكل دراســة أو عــمل تــقــني أو تــنــظــيــمي
 qيندرج في مجال عملهم

- اHساهمة في تـنفيذ اHشاريع التقنية التي تدخل
qفي نطاق نشاطهم

Wوالـتـقنـي WهـنـدسHالـقـيام ضـمن مـجمـوعـة من ا -
بـــــــدراســــة مــــفــــصـــــلــــة Hــــشـــــاريع تــــكـــــنــــولــــوجـــــيــــات اإلعالم
واالتــصــال. كــمـا يــكــلــفـون بــتــنــظـيـم  اHـصــالح اHــوكــلــة لـهم

وتشغيلها.

20 : : عالوة عـــــلـى اHــــهـــــام اHـــــوكـــــلـــــة Hــــهـــــنـــــدسي اHــــاداHــــادّة ة 
الـــتـــطـــبـــيق لـــتـــكــنـــولـــوجـــيـــات اإلعالم  واالتـــصـــالq يــكـــلف
qمـــهـــندسـو الـــدولـــة لـتـكنـــولـوجـــيـات اإلعالم واالتـصال

ال سيما �ا يأتي :

-  اHشـاركة في تنـفيذ بـرامج تطويـر تكنـولوجيات
qاإلعالم واالتصال وتقييمها

-  تــنـــســـيق الـــنـــشـــاطــات الـــتـي تــســـاهم فـي حتــقـــيق
qاألهداف التي تسطرها اإلدارة

- الــــقــــيــــام بــــدراســــات وحتــــالــــيـل ذات طــــابع تــــقــــني
واقـــتـــصـــادي من شــــأنـــهـــا أن تـــســــاهم في تـــنــــمـــيـــة نـــشـــاط

qتكنولوجيات اإلعالم واالتصال

-  إعــداد وتـــنــفـــيــذ مـــشــاريـع اإلجنــاز الـــتــقـــني الــتي
تـــدخل في مـــجــال عـــمــلـــهمq والـــقــيـــام بــالـــدراســات واHـــهــام

التنسيقية.
و�ــــكن تــــعــــيــــيــــنــــهم ألداء مــــهــــام شــــرطــــة اHــــواصالت

السلكية والالسلكية.

اHـاداHـادّة ة 21 : : عالوة عــلى اHــهـام اHــســنـدة إلى مــهــنـدسي
الـــــدولــــة لـــــتـــــكـــــنــــولـــــوجـــــيـــــات اإلعالم واالتـــــصـــــالq يــــكـــــلف
qهندسون الرئـيسيون لتكـنولوجيات اإلعالم واالتصالHا

السيما �ا يأتي:

- توجيه أعـمال مجـموعـة من اHهنـدسW وتـنسيـقها
والـــقــــيــام �ــــراقـــبـــة مــدى جـــدوى الـــتــجـــهـــيــزات ونـــوعـــيــة

qاخلدمة

- مـســاعـدة وإرشــاد الـســلـطـة الــسـلـمـيــة فــي تـصـور
وإعــــــداد األدوات الـــــضــــروريــــة لـــــتــــحـــــضــــيـــــر الــــقــــــرارات

qالتقنيــة أو التنظيمية
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و �ـكن تكليـفهم بإجناز الـدراسات اHتعـلقة �شروع
تقني أو تنظيمي.

WـهـنـدسHـسـنـدة إلى اHـهـام اHـادّة ة 22 : : عالوة عـلى اHـاداHا
الــرئــيــســيــW لـــتــكــنــولــوجــيــات اإلعـالم واالتــصــالq يــكــلف
qلـتـــكنـولـوجيـات اإلعــالم واالتـصال WـهـــنـدسHرؤســـاء ا

ال سيما �ا يأتي :
- اإلشـراف عـلى فـرق مـتعـددة االخـتـصـاصات مـكـلـفة
بــإعـداد ومــتـابــعـة مــخـطــطـات ومــشـاريع الــتـطــويـر وفـرق

qالبحث وإدارتها
- معـاجلـة كل اHـسائـل ذات الطـابع الـعلـمي والـتـقني
واإلداري والــتـنـظـيــمي واالقـتـصــادي أو االجـتـمــاعي فـيـمـا
يـخص تطـويـر  تكـنولـوجيـات اإلعالم واالتـصال واHـصالح

ذات الصلة بها  وتقييسها واستخدامها ومراقبتها.

- إجنــــاز مــــهــــام االســــتــــشــــارة واHــــعـــايــــنــــة والــــبــــحث
واالبتكار التكنولوجي اHوكلة إليهم.

الفرع الثاني الفرع الثاني 
شروط التوظيف والترقيـة شروط التوظيف والترقيـة 

اHــاداHــادّة ة 23 : : يـــوظف أو يـــرقى بـــصـــفـــة مــهـــنـــدس دولــة
لتكنولوجيات اإلعالم واالتصال :

1) عن طريق اHـسـابقـة عـلى أساس االخـتـباراتq في
حــدود اHـنـاصب اHـطـلـوب شـغــلـهـاq  اHـتـرشـحـون احلـائـزون
شـــهــــادة مـــهــــنـــدس دولـــة أو شــــهـــادة مـــعــــادلـــة لـــهــــا في أحـــد

التخصصات اHذكورة في اHادة 6 أعاله.
2) عن طـريق االمــتـحـان اHــهـنيq في حـدود 30 % من
اHـــــنــــاصب اHـــــطــــلـــــوب شــــغــــلـــــهــــاq مــــهـــــنــــدســـــو الــــتــــطـــــبــــيق
لتكنولـوجيات اإلعالم واالتصال الذين يثبتون خمس (5)

سنوات على األقل من اخلدمة الفعلية بهذه الصفة.

اHاداHادّة ة 24 : : يرقى على أساس الـشهادة بصفة مهندس
دولة لتكنولـوجيات اإلعالم واالتصالq مهندسو التطبيق
لــتـكـنـولــوجـيـات اإلعالم واالتــصـال والـتــقـنـيــون الـسـامـون
لــــتـــكــــنـــولــــوجــــيـــات اإلعـالم واالتـــصــــال اHـــرســــمــــون الـــذين
حتصلوا بعد توظيفهم على شهادة مهندس دولة أو شهادة
مــعــادلــة لـهــا فـي أحـد الــتــخــصــصــات اHــذكـورة فـي اHـادة 6

أعاله.

اHــــــاداHــــــادّة ة 25 : : يـــــــرقى بـــــــصـــــــفـــــــة مـــــــهــــــنـــــــدس رئـــــــيـــــــسي
لتكنولوجيات اإلعالم واالتصال : 

qــســـابـــقـــة عـــلى أســـاس االخـــتـــبــاراتH1) عـن طــريـق ا

اHترشـحون احلائـزون شهـادة ماجسـتيـر أو شهادة مـعادلة
لها في أحد التخصصات اHذكورة في اHادة 6 أعاله.

2) عن طـريق االمــتـحـان اHــهـنيq في حـدود 30 % من
اHـناصب اHطلوب شغـلهاq مهنـدسو الدولة لتـكنولوجيات
اإلعالم واالتــصـال الــذين يـثــبـتــون خـمس (5) سـنـوات من

اخلدمة الفعلية بهذه الصفة.
3) عـــــــلى ســـــــبــــــيـل االخــــــتـــــــيــــــارq فـي حــــــدود 10 % من
اHـناصب اHطلوب شغـلهاq مهنـدسو الدولة لتـكنولوجيات
اإلعالم واالتـصــال الـذين يــثـبـتــون عـشـر (10) سـنـوات من
اخلــدمـة الـفـعـلـيـة بـهــذه الـصـفـةq بـعـد تـسـجــيـلـهم في قـائـمـة

التأهيل.

اHــــاداHــــادّة ة 26 : : يــــرقـى عــــلـى أســــاس الـــــشــــهـــــادةq بــــصـــــفــــة
qمهـنـدس دولـة رئـيـسي لـتـكـنـولـوجـيـات اإلعالم واالتـصال
مـــهـــنـــدســـو الـــدولـــة لـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــات اإلعــالم واالتـــصـــال
اHــرسـمـون الــذين حتـصــلـوا بـعــد تـوظـيــفـهـــم عــلى شـهـــادة
اHـاجـسـتـير أو شـهـــادة مـعـادلـة لهـا  في أحـد الـتـخـصـصات

اHذكورة في اHادة 6 أعاله.

WــــــهــــــنــــــدســــــHــــــادّة ة 27 : : يــــــرقى بــــــصـــــــفــــــة رئــــــيس اHــــــاداHا
لتكنولوجيات اإلعالم واالتصال :

1) عن طــــــريق االمــــــتـــــحـــــان اHــــــهـــــنـيq اHـــــهــــــنـــــدســـــون
الـــرئــيــســـيــون لـــتــكــنـــولــوجــيـــات اإلعالم واالتــصـــال الــذين
يــثـــبــتـــون ســبع (7) ســنـــوات من اخلــدمـــة الــفـــعــلـــيــة بـــهــذه

الصفة.
2) عـــــــلى ســـــــبــــــيـل االخــــــتـــــــيــــــارq فـي حــــــدود 20 % من
اHـــنــاصـب اHــطـــلــوب شـــغـــلــهـــاq اHـــهــنـــدســون الـــرئـــيــســـيــون
لــتـكـنــولـوجـيــات اإلعالم واالتـصــالq الـذين يــثـبـتــون عـشـر
(10) ســـنــوات  من اخلــدمـــة  الــفــعــلـــيــة بــهــذه الـــصــفــةq بــعــد

تسجيلهم في قائمة التأهيل.

الفرع الثالث الفرع الثالث 
أحكــام انتـقالـيــةأحكــام انتـقالـيــة

اHــــاداHــــادّة ة 28 : : يــــدمج فـي رتــــبـــــة مــــهـــــنــــدس تـــــطــــبـــــيــــقي
لتكنولوجيات اإلعالم واالتصال :

- اHــهــنــدســون الــتــطــبــيــقــيــون لــلــبــريــد واHــواصالت
الـــســــلـــكـــيـــة والالســــلـــكـــيـــة ورؤســـاء األقـــســــام الـــتـــقـــنـــيـــون

qتربصونHرسمون واHا
- بـنـاء عـلى طـلـبـهم وبـعـد مـوافـقـة اإلدارةq مـهـنـدسـو
الــتــطــبــيق فـــي اإلعــالم اآللي اHــرســمــــون واHــتــربــصــون
الـذيـن هــم في حــالـة خــدمــة لـدى اإلدارة اHــكــلـفــة بــالـبــريـد

وتكنولوجيات اإلعالم  واالتصال.

اHــــــاداHــــــادّة ة 29 : :  يــــــدمـج في رتـــــــبــــــة مــــــهـــــــنــــــدس الــــــدولــــــة
لتكنولوجيات اإلعالم واالتصال :
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- مــهــنــدســو الـدولــة لــلــبــريـد واHــواصالت الــســلــكــيـة
qتربصونHرسمون واHوالالسلكية ا

- بنـاء عـلى طلـبهم وبـعد مـوافقـــة اإلدارةq مهـندسو
qـــتــــربـــصــــونHــــرســـمــــــون واHالــــدولـــة فـــي اإلعـالم اآللـي ا
الـذيــن هـم في حــالـة خــدمــة لـدى اإلدارة اHــكــلـفــة بــالـبــريـد

وتكنولوجيات اإلعالم واالتصال. 

30 : : يــــــدمج فـي رتــــــبــــــة مـــــهــــــنــــــدس رئــــــيــــــسي اHـــــاداHـــــادّة ة 
لتكنولوجيات اإلعالم واالتصال :

- اHـــهــنـــدســـون الــرئـــيـــســيـــون لـــلــبـــريـــد واHــواصالت
qتربصونHرسمون واHالسلكية والالسلكية ا

- بناء على طلـبهم وبعد موافـقة اإلدارةq اHهندسون
الــرئـــيــســيــون في اإلعالم اآللي اHــرســمــون واHــتــربــصــون
الــذين هـم في حــالــة خــدمــة لــدى اإلدارة اHــكــلــفــة بــالــبــريــد

وتكنولوجيات اإلعالم  واالتصال.

WـــــهـــــنـــــدســـــHـــــادّة ة 31 : : يــــــدمج فـي رتـــــبـــــة رئـــــيـس اHـــــاداHا
لتكنولوجيات اإلعالم واالتصال :

- رؤســاء اHـهـنـدسـW لــلـبـريـد واHـواصـالت الـسـلـكـيـة
qتربصونHرسمون واHوالالسلكية ا

- بـنــاء عـلى طـلــبـهـم وبــعــد مـوافــقـة اإلدارةq رؤســاء
اHـــهــنـــدســـW فـي اإلعالم اآللي اHـــرســـمـــون واHـــتــربـــصــون
الـذين هـــم فـي حـالـة خــدمـة لــدى اإلدارة اHـكــلـفــة بـالــبـريـد

وتكنولوجيات اإلعالم  واالتصال.

الفصل الثانيالفصل الثاني
األحكام األحكام اHطبقة على سـلـكاHطبقة على سـلـك

تـقـنيـي تـكنـولـوجيـات اإلعـالم واالتـصـالتـقـنيـي تـكنـولـوجيـات اإلعـالم واالتـصـال

اHـاداHـادّة ة 32 : : يـضم سـلك تـقــنـيي تـكـنــولـوجـيـات اإلعالم
: (2) Wواالتصال رتبت

qرتبة تقني -
- رتبة تقني سام.

الفرع الفرع األول األول 
حتـديـد اHـهـامحتـديـد اHـهـام

33 : : يـــكــــلف تـــقــــنـــيـــو تــــكـــنـــولــــوجـــيـــات اإلعالم اHــاداHــادّة ة 
واالتصالq ال سيما �ا يأتي :

-  تــنـفــيـذ جــمــيع الـتــقـنــيــات الالزمـة إلجنــاز بـرامج
qالنشاطات

- السـهـرq على صـيـانة وحـفظ األجـهزة الـتي يـكلـفون
باستعمالها.

اHــاداHــادّة ة 34 : : عالوة عـــلى اHـــهـــام اHـــســـنـــدة إلى تـــقـــنـــيي
تــــكـــنـــولــــوجـــيـــات اإلعالم واالتــــصـــالq يـــكــــلف الـــتــــقـــنـــيـــون
الـســامـــون لـتـــكــنـولـوجــيـات اإلعــالم واالتـصــالq ال سـيـمـا

�ا يأتي :
- اHـشـاركة في أعـمـال التـنـسيق واHـراقـبة الـتـقنـية
والــتــنـظــيــمـيــة وتــنـفــيــذ أشـغــال الــتـنــقــيب والــدراسـة في

qميدان نشاطهم
- تـــنــــســـيق  أعــــمـــال الــــتـــقـــنــــيـــW اHـــوضــــوعـــW حتت
ســــلــــطــــتــــهم فـي إطــــــار تــــنــــفــــيــــذ اHــــهـــــام اHــــســــنــــدة إلــــيــــهم

qومراقبتها
- اHشاركة في ضبط التقنيات اجلديدة وتكييفها.

الفرع الثـانـيالفرع الثـانـي
شـروط التـوظيـف والتـرقـيـــة شـروط التـوظيـف والتـرقـيـــة 

اHــــــــاداHــــــــادّة ة 35 : : يــــــــوظـف أو يـــــــــرقـى بــــــــصـــــــــفــــــــة تـــــــــقـــــــــني
تكنولوجيات اإلعالم واالتصال :

qــســـابـــقـــة عـــلى أســـاس االخـــتـــبــاراتH1) عـن طــريـق ا

اHـتـرشحـون احلـائزون شـهـادة تقـني أو شـهادة مـعـادلة لـها
في أحد التخصصات اHذكورة في اHادة 6 أعاله.

2) عن طـريق االمــتـحـان اHــهـنيq في حـدود 30 % من
اHــــــنـــــاصب اHـــــطــــــلـــــوب شـــــغـــــلـــــهـــــاq األعــــــوان الـــــتـــــقـــــنـــــيـــــون
اHــتــخــصــصــون لــتــكــنــولـوجــيــات اإلعـالم واالتـصــال الــذين
يـــثــبــتــون خــمس (5) ســنــوات من اخلــدمـــة الــفــعــلــيــة بــهــذه

الصفة.
3) عـــــــلى ســـــــبــــــيـل االخــــــتـــــــيــــــارq فـي حــــــدود 10 % من
اHــــــنـــــاصب اHـــــطــــــلـــــوب شـــــغـــــلـــــهـــــاq األعــــــوان الـــــتـــــقـــــنـــــيـــــون
اHـتـخـصصـون لـتكـنـولـوجيـــات اإلعــالم واالتـصـــال الذين
يـثـبـتـون عـشـــر (10) سـنـوات من اخلـدمــة الـفـعـلــيـة بـهـــذه

الصفةq بعد تسجيلهــم في قائمة التأهيل.

يــلـزم اHـتـرشــحـون اHـقــبـولـون وفــقـا لـلــحـالـتـW 2 و3
أعـالهq قـبل تــرقــيـتــهمq �ــتـابــعــــة تـكــويـن بــنـجــــاح q حتـدد
Wمـدته ومـحـتـواه وكـيــفـيـات تـنـظـيـمه بـقـرار مـشـتـرك بـ
الــوزيـر اHـكـلـــف بـإدارة الـبـريـــــد وتـكـنــولـوجـيـات اإلعالم

واالتصال والسلطة اHكلفة بالوظيفة العمومية.

36 : : يـــــوظـف أو يــــرقـى بـــــصــــفـــــة تـــــقــــنـي ســــام اHــــاداHــــادّة ة 
لتكنولوجيات اإلعالم واالتصال :

qــســـابـــقـــة عـــلى أســـاس االخـــتـــبــاراتH1) عـن طــريـق ا

اHــتـــرشــحــون احلــائـــزون شــهــادة تــقـــنــي ســــام أو شــهــــادة
مــعــادلــة لـهــا فـي أحـد الــتــخــصــصــات اHــذكـورة فـي اHـادة 6

أعاله.
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2)  عن طـريق االمـتحـان اHـهـنيq في حدود 30 % من
اHــنــاصب اHــطــلــوب شــغــلـهــاq الــتــقــنــيــون لـتــكــنــولــوجــيـات
اإلعالم واالتــصـال الــذين يـثــبـتــون خـمس (5) سـنـوات من

qاخلدمة الفعلية بهذه الصفة

3) عـــــــلى ســـــــبــــــيـل االخــــــتـــــــيــــــارq فـي حــــــدود 10 % من
اHــنــاصب اHــطــلــوب شــغــلـهــاq الــتــقــنــيــون لـتــكــنــولــوجــيـات
اإلعالم واالتـصــال الـذين يــثـبـتــون عـشـر (10) سـنـوات من
اخلــدمـة الـفـعـلـيـة بـهــذه الـصـفـةq بـعـد تـسـجــيـلـهم في قـائـمـة

التأهيل.

يـخضع اHـترشـحون اHـقبـولون وفـقا لـلحـالتW 2 و3
أعالهq قبل تـرقيتـهمq إلى متـابعـــة تكـويـن بنـجــاحq حتدد
Wمـدته ومـحـتـواه وكـيــفـيـات تـنـظـيـمه بـقـرار مـشـتـرك بـ
الــوزيـر اHـكـلـــف بـإدارة الـبـريـــــد وتـكـنــولـوجـيـات اإلعالم

واالتصال والسلطة اHكلفة بالوظيفة العمومية.

اHـاداHـادّة ة 37 : :  يـرقى عـلى أسـاس الشـهـادة بـصـفـة تـقني
ســــام لـــتــــكــــنـــولــــوجـــيــــات اإلعالم واالتــــصــــالq الـــتــــقـــنــــيـــون
لــــتـــكــــنـــولــــوجــــيـــات اإلعـالم واالتـــصــــال اHـــرســــمــــون الـــذين
حتـصلـوا بـعـد توظـيـفهـم على شـهـادة تـقني سـام  أو شـهادة
مــعــادلــة لـهــا فـي أحـد الــتــخــصــصــات اHــذكـورة فـي اHـادة 6

أعاله.

الفرع الثـالـثالفرع الثـالـث
أحـكـــام أحـكـــام انـتـقـالـيـةانـتـقـالـيـة

38 : :  يــدمج في رتــبــة تــقــنــيي تــكــنــولــوجــيـات اHـاداHـادّة ة 
اإلعالم واالتصال :

- الـــتـــقـــنــيـــون فـي الـــبـــريـــد واHــواصـالت الـــســـلـــكـــيــة
qتربصونHرسمون  واHوالالسلكية ا

- بنـاء عـلى طلـبهم وبـعـد موافـقة اإلدارةq الـتـقنـيون
في اإلعالم اآلليq اHــرسـمــون واHــتـربــصـون الــذين هم في
حـالـة خـدمـة لـدى اإلدارة اHـكـلـفـة بـالـبـريـد وتـكـنـولـوجـيـات

اإلعالم  واالتصال.

اHاداHادّة ة 39 : : يـدمج في رتبة تـقني سام لـتكنـولوجيات
اإلعالم واالتصال :

- الـــتـــقـــنـــيـــون الـــســـامــــون في الـــبـــريـــد واHـــواصالت
qتربصونHرسمون  واHالسلكية والالسلكية ا

- بنـاء عـلى طلـبهم وبـعـد موافـقة اإلدارةq الـتـقنـيون
الـــســـامــــون فـي اإلعالم اآللـيq اHـــرســـمـــون واHـــتـــربـــصــون
الـذيـن هــم في حــالـة خــدمــة لـدى اإلدارة اHــكــلـفــة بــالـبــريـد

وتكنولوجيات اإلعالم  واالتصال.

الفصل الثالثالفصل الثالث
Wــــــــــــطــــــــــبــــــــــــقــــــــــــة عة عــــــــــــلـى سى ســــــــــــلك األعلك األعــــــــــــوان الوان الــــــــــــتــــــــــــقــــــــــــنــــــــــــيــــــــــHام اHاألحاألحــــــــــــكــــــــــــام ا
لتكنولوجيات اإلعالم واالتصال ( وضع في طريق الزوال)لتكنولوجيات اإلعالم واالتصال ( وضع في طريق الزوال)

Wــــــــادّة ة 40 : : يـــــــوضـع ســـــــلـك األعـــــــوان الـــــــتــــــــقـــــــنـــــــيـــــــHــــــــاداHا
qفـي طــريـق الــزوال qلـــتـــكـــنـــولـــوجــيـــات اإلعـالم واالتــصـــال

ويضم  رتبتW (2) وهما :
qرتبة عون تقني -

- رتبة عون تقني متخصص.

الفرع األولالفرع األول
حتديد اHهامحتديد اHهام

اHـاداHـادّة ة 41 : : يـكـلف األعـوان التـقـنـيون لـتـكـنولـوجـيات
اإلعالم واالتصالq ال سيما �ا يأتي :

- تـــنــــفـــــيــــذ األعـــــمــــال الـــتـــــقـــنــــيـــة اخلــــاصـــة �ــــيـــدان
qنشاطهم

- اHــشـاركــة في األعــمـال الــتـقــنــيـة اخلــاصـة بــاإلجنـاز
والــــصـــيــــانـــة واحلــــفظ في مــــخـــتــــلف اHــــيـــاديـن اHـــرتــــبـــطـــة

بتكنولوجيات اإلعالم واالتصال.

42 : : عـالوة عـــلى اHـــهـــام اHـــســـنـــدة إلى األعـــوان اHــاداHــادّة ة 
الــتـــقـــنـــيــqW يـــكـــلف األعـــوان الــتـــقـــنــيـــون اHـــتــخـــصـــصــون

�ساعدة التقنيW والتقنيW السامW في أداء عملهم.

الفرع الثـانـيالفرع الثـانـي
شروط الترقيةشروط الترقية

43 : :  يـــرقـى بـــصـــفـــة عــــون تـــقـــني مــــتـــخـــصص اHــاداHــادّة ة 
لتكنولوجيات اإلعالم واالتصال :

1) عن طــريق االخـتــبــار اHـهــنيq األعــوان الـتــقـنــيـون
لـتـكـنـولـوجـيـات اإلعـالم  واالتـصـال الـذين يـثـبـتـون خـمس

(5) سنوات من اخلدمة الفعلية بهذه الصفة.
2) عـــــــلى ســـــــبــــــيـل االخــــــتـــــــيــــــارq فـي حــــــدود 20 % من
اHــــــنـــــاصب اHـــــطــــــلـــــوب شـــــغـــــلـــــهـــــاq األعــــــوان الـــــتـــــقـــــنـــــيـــــون
لــتـكـنــولـوجـيــات اإلعالم  واالتـصــال الـذين يــثـبـتــون عـشـر
(10) ســـنــوات مـن اخلـــدمــة الـــفـــعـــلــيـــة بـــهـــذه الــصـــفـــةq بـــعــد

تسجيلهم في قائمة التأهيل.

الفرع الثالثالفرع الثالث
أحكام انـتـقـالـيـةأحكام انـتـقـالـيـة

اHاداHادّة ة 44 : : يدمج في رتبة عـون تقني لتكنولوجيات
اإلعالم واالتصـالq األعوان الـتقـنيـون للـبريـد واHواصالت
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الــســلــكــيــة والالســلــكــيــة واألعــوان الــتــقــنــيــون الــســائــقـون
لــلــبــريـــد واHــواصالت الــســلـــكــيــة والالســلـــكــيــة اHــرســمــون

واHتربصون.

اHــاداHــادّة ة 45 : :  يــدمج في رتـــبــة عــون تــقــني مــتــخــصص
لــتــكـــنــولــوجـــيــات اإلعالم واالتــصـــالq األعــوان الــتـــقــنــيــون
اHـتـخـصـصـون لـلـبـريـد واHـواصالت الـسـلـكـيـة والالسـلـكـيـة

اHرسمون واHتربصون.

الفصل الرابعالفصل الرابع
األحكام اHطبقة على سـلـك اHـفـتـشW الرئيسيW للبريداألحكام اHطبقة على سـلـك اHـفـتـشW الرئيسيW للبريد

اHاداHادّة ة 46 : : يضم سلك اHـفـتــشW الرئيسـيW للبريد
 ثالث (3) رتب هي :

qرتبة مفتش رئيسي -
 qرتبة مفتش قسم-

.Wالرئيسي WفتشHرتبة رئيس ا -

الفرع الفرع األولاألول
تـحـديـد اHـهــامتـحـديـد اHـهــام

qـفــتـشـون الـرئـيـسـيـون للـبـريدHـادّة ة 47 : : يـكـــلف اHـاداHا
ال سيما  �ا يأتي :

- القيام بعمـليات شرطة البريد ومـتابعة التقارير
  qعدة لهذا الغرضHا

- اHـشـاركـة في إعـداد الـسـيـاسـة الـبـريـديـة وإطـارها
qالقانوني

- تــــقـــيــــيم نــــوعـــيــــة اخلــــدمـــة الــــعــــمـــومــــيــــة في اجملـــال
qالبريدي

- الــســهــر عــلـى احــتــرام تــبــعــات اخلــدمــة الــعــمــومــيـة
qالبريدية وخدمة البريد العامة

qمتابعة تطور النشاطات البريدية وحتليله -

-  تـشـجـيع إدخـال واستـعـمـال تـكـنـولـوجـيات اإلعالم
  qواالتصال في نشاطات البريد

- إنــــــشـــــاء رصـــــيــــــد وثـــــائــــــقي وإحــــــصـــــائـي مـــــتــــــعـــــلق
qبنشاطات البريد

- اHــشــاركــة في إعــداد الــبــرامج اHــتــعــلــقــة بــالــبــريــد
q وتنفيذها

- تنسيق مـختلف اHشاريع والقيام بكل الدراسات
qاخلاصة �هامهم

- الــقـيــام بــدراسـات وحتــالـيل حتــفــز تـطــويـر نــشـاط
البريد.

WـفــتـشـHـســنـدة إلـى اHـهــام اHـادّة ة 48 : : عالوة عــلى اHـاداHا
qيـكــلــــف مفـتشـو أقــسـام الــبـريـد q لـلـبـريد Wالـرئيـسـي

ال سيّما �ا يأتي :

- القيام بعمـليات شرطة البريد ومـتابعة التقارير
qعدة لهذا الغرضHا

- الـقيـام بكل الـدراسـات اخلاصـة أوالعـامة اHـرتبـطة
q بالبريد

- ضمان تنسـيق ومتابعة النـشاطات التي �ارسها
اHفتشون الرئيسيون للبريد اHوضوعون حتت سلطتهم.

اHاداHادّة ة 49 : : عــالوة عـلى اHهـــام اHسـنــدة إلـى مـفتشي
Wالــرئــيــســيـ WــفـتــشــHيــكــلف رؤســاء ا qأقــســــام  الــبــريــد

للبريدq ال سيّمــا �ا يأتي :

- اإلشـــراف وتــــنـــســــيق عـــمــــلـــيــــات شـــرطــــة الـــبــــريـــد
qعدة لهذا الغرضHومتابعة التقارير ا

- تـصــور و إجنـاز وتــنـســيق  كل دراسـة أو مــشـروع
واإلشراف عليهـاq  من أجل حتديد سياسة  تطوير البريد
وتـصـمـيم مــنـتـوجـات جـديــدة وخـدمـات بـريــديـة وتـنـشـيط

فرق البحث في النشاطات اHالية البريدية.

الـفرع الثـانـيالـفرع الثـانـي
شـروط التـوظيف والترقيةشـروط التـوظيف والترقية

اHـاداHـادّة ة 50 : : يــوظف أو يــرقى بـصــفــة مـفــتش رئــيـسي
للبريد :

1) عـــلى أســـاس الـــشــــهـــادةq اHـــتـــرشـــحـــون احلـــائـــزون
شهـادة ليسانس الـتعلـيم العالي أو شـهادة معـادلة لها فـي
أحـــد الــتـــخــصــصـــات اHــذكـــورة في اHــادة 6 أعاله وتــابــعــوا
بـنجـاح تكـويـنا مـتخـصصـا Hـدة سنـة �ؤسـسـات التـكوين

qؤهلةHا

يـتم االلتحاق بـالتكوين اHـتخصص اHنـصوص عليه
في هذه اHادة من خالل اHسابقة على أساس االختبار.

يحدد محتوى وكـيفيات تنظـيم هذا التكوين بقرار
مـــــــشـــــــتــــــــرك بـــــــW الـــــــوزيـــــــر اHـــــــكـــــــلـف بـــــــإدارة الـــــــبـــــــريـــــــد
وتـــكـــنـــولـــوجـــيـــات اإلعالم واالتـــصـــال والـــســـلـــطـــة اHـــكـــلـــفــة

بالوظيفة العمومية.

2) عن طـريق االمــتـحـان اHــهـنيq في حـدود 30 % من
q2 ــســتــوىHــفــتــشـــون من اHا qــطــلـــوب شــغــلــهـــاHـــنــاصب اHا
الــذين يــثــبــتــون خـمس (5) ســنـوات مـن اخلـدمــة الــفــعــلــيـة

 qبهذه الصفة
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3) عـــــــلى ســـــــبــــــيـل االخــــــتـــــــيــــــارq فـي حــــــدود 10 % من
q2 ــســتــوىHــفــتــشـــون من اHا qــطــلـــوب شــغــلــهـــاHـــنــاصب اHا
الــذين يــثـبــتـون عــشـر (10) ســنــوات من اخلـدمــة الــفـعــلــيـة

بهذه الصفةq بعد تسجيلهم في قائمة التأهيل.

يـخضع اHـترشـحون اHـقبـولون وفـقا لـلحـالتW 2 و3
أعالهq قبل تـرقيتـهمq إلى متـابعـــة تكـويـن بنـجــاح  حتدد
Wمـدته ومـحـتـواه وكـيــفـيـات تـنـظـيـمه بـقـرار مـشـتـرك بـ
الــوزيـر اHـكـلـــف بـإدارة الـبـريـــــد وتـكـنــولـوجـيـات اإلعالم

واالتصال والسلطة اHكلفة بالوظيفة العمومية.

اHاداHادّة ة 51 : :  يرقى بصفة مفتش قسم للبريد :

1) عـن طــــــريـق االمــــــتــــــحـــــــان اHــــــهــــــنـيq اHــــــفــــــتــــــشــــــون

الرئيسيـون للبريد الذين يثبتون خمس (5) سنوات من
qاخلدمة الفعلية بهذه الصفة

2) عـــــــلى ســـــــبــــــيـل االخــــــتـــــــيــــــارq فـي حــــــدود 20 % من
اHـــنــاصب اHــطــلــوب شـــغــلـــــــهــاq اHــفــتـــشــون الــرئــيــســيــون
لــلــبــريــد الــذين يــثــبــتــون عــشــر (10) ســنــوات من اخلــدمــة

الفعلية بهذه الصفةq بعد تسجيلهم في قائمة التأهيل.

Wالرئيسي WفتشHادّة ة 52 : : يرقى بصفـة رئيس اHاداHا
للبريد:

1) عن طـريق االمتحان اHـهنيq مفـتشو قسم لـلبريد

الذين يـثبتون سبع (7) سنوات من اخلدمـة الفعلـية بهذه
qالصفة

2) عــــلى ســـــبــــيل االخــــتـــــيــــــارq فـي حــــدود  20 %  من
اHناصب اHطلــوب شغلهــاq مفتشــو قســم للبــريد الذين
يـثــبــتـــون عــشـر (10) ســنــوات من اخلـدمــة الــفـعــلــيـة بــهـذه

الصفةq  بعد تسجيلهم في قائمة التأهيل.

الفرع الثـالـث الفرع الثـالـث 
أحـكـام انـتـقـالـيـة أحـكـام انـتـقـالـيـة 

qـادّة ة 53 : : يـدمج في رتـبـة مــفـتش رئـيـسـي لـلـبـريـدHـاداHا
اHــفــتــشــون الــرئــيــسـيــون لــلــبــريــد واHــواصالت الــســلــكــيـة

والالسلكية q اHرسمون واHتربصون.

q54 : : يـــدمج فـي رتـــبـــة مــــفـــتش قـــسـم الـــبـــريـــد اHــاداHــادّة ة 
اHـفــتـشـون الــرئـيــسـيـون الــدائـريـون لــلـبــريـد واHـواصالت

السلكية والالسلكية اHرسمون واHتربصون.

WــــــفــــــتــــــشـــــHــــــادّة ة 55 : : يــــــدمج فـي رتــــــبــــــة رؤســـــاء اHــــــاداHا
الرئيسـيW للـبريدq رؤسـاء اHفتشـW الرئيـسيW لـلبريد
واHــــــواصـالت الــــــســــــلــــــكــــــيــــــة والالســــــلــــــكــــــيــــــة اHــــــرســــــمــــــون

واHتربصون.  

الفصل  اخلامسالفصل  اخلامس
Wالــرئـــيــســـيــ WـــفــــتـــشـــHـــطــبـــقــة عـــلى ســــلـك اHاألحـــكــام اWالــرئـــيــســـيــ WـــفــــتـــشـــHـــطــبـــقــة عـــلى ســــلـك اHاألحـــكــام ا

للمواصالت للمواصالت السلكية والالسلكيةالسلكية والالسلكية 

Wالــــرئـــيــــســــيـــ WـــــفــــتـــــشــــHــــادّة ة 56 : : يـــضـم ســــلك اHــــاداHا
للمواصالت السلكية والالسلكية ثالث (3) رتب هي :

qرتبة مفتش رئيسي -
 qرتبة مفتش قسم -

.Wالرئيسي WفتشHرتبة رئيس ا -

الفرع الفرع األولاألول
حتـديد حتـديد اHهاماHهام

اHاداHادّة ة 57 : : يكلف اHفـتشون الرئيسـيون للمواصالت
السلكية والالسلكيةq ال سيما  �ا يأتي :     

-  الــقــيــام بــعــمـــلــيــات شــرطــة اHــواصـالت الــســلــكــيــة
qعدة لهذا الغرضHوالالسلكية  ومتابعة التقارير ا

- اHــشـاركــة في إعـداد سـيــاسـة اHــواصالت الـسـلــكـيـة
والالســلــكـيــة وتـكــنـولــوجـيــات اإلعالم واالتــصـال وإطــارهـا

qالقانوني
- تـــقــــيـــيم نــــوعـــيـــة اخلــــدمـــة  في  مــــجـــال اHـــواصالت

qالسلكية والالسلكية وتكنولوجيات اإلعالم واالتصال
- الــســهــر عــلـى احــتــرام تــبــعــات اخلــدمــة الــعــمــومــيـة
اHتعلقة باHـواصالت السلكية والالسلكـية  وتكنولوجيات

qاإلعالم واالتصال
- مـــتــــابـــعـــة وحتــــلـــيـل تـــطـــور نــــشـــاطــــات اHـــواصالت

qالسلكية والالسلكية وتكنولوجيات اإلعالم واالتصال
- تــرقــيــة إدخــال واسـتــعــمــال تـكــنــولــوجــيـات اإلعالم

 qواالتصال
- إنــــــشـــــاء رصـــــيــــــد وثـــــائــــــقي وإحــــــصـــــائـي مـــــتــــــعـــــلق
بــــــنــــــشــــــاطــــــات اHـــــــواصالت الــــــســـــــلــــــكــــــيــــــة والـالســــــلــــــكــــــيــــــة

qوتكنولوجيات اإلعالم واالتصال
- اHــشــاركـــة في إعــداد وتــنـــفــيــذ الـــبــرامج اHــتـــعــلــقــة
باHـواصالت الـسـلـكيـة والالسـلـكـيـة وتكـنـولـوجـيات اإلعالم

qواالتصال
- تنسيق مـختلف اHشاريع والقيام بكل الدراسات

qاخلاصة �هامهم
- الــقـيــام بــدراسـات وحتــالـيل حتــفــز تـطــويـر نــشـاط
اHـواصالت الــسـلـكـيـة والالســلـكـيـة وتـكــنـولـوجـيـات اإلعالم

واالتصال.
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WفتشـHسنـدة إلى اHهــام اHادّة ة 58 : :  عـالوة على اHاداHا
الـرئــيـسـيــW لـلـمـواصــالت الـسـلـكـيـة والالســلـكـيـةq يـكــلف
qـــواصــالت  الـســلــكــيـة والالسـلــكــيـةHمـفــتشـو أقـســـام ا

ال سيما �ا يأتي :

-  الــقــيــام بــعــمـــلــيــات شــرطــة اHــواصـالت الــســلــكــيــة
qعدة لهذا الغرضHوالالسلكية ومتابعة التقارير ا

- الـــــقــــيــــــام بــــكـل الــــدراســـــات اخلـــــاصـــــة أوالــــعـــــــامــــة
اHــــــرتـــــبــــــطــــــة بــــــاHـــــواصـالت الــــــســــــلـــــكــــــيــــــة والالســــــلــــــكــــــيـــــة

qوتكنولوجيــات اإلعــالم  واالتصال

- ضمان تنسـيق ومتابعة النـشاطات التي �ارسها
اHـفتـشون الـرئـيسـيون لـلمـواصالت السـلكـية والالسـلكـية

اHوضوعون حتت سلطتهم.

59 : : عالوة عــلى اHـــهــام اHــســنــدة إلى مــفــتــشـي اHـاداHـادّة ة 
أقــســام اHـواصـالت الـســلـكــيــة والالســلـكــيـةq يــكــلف رؤسـاء
qلـلمـواصالت السـلكـية والالسـلكـية Wالـرئـيسـي WـفتــشHا

ال سيما �ا يأتي :

- اإلشــراف وتـــنــســيـق عــمــلـــيــات شـــرطــة اHــواصالت
الــسـلــكــيــة والالســلــكـيــة  ومــتــابـعــة الــتــقــاريـر اHــعــدة لــهـذا

qالغرض

- تــصــور وإجنــاز وتــنــســيق  كـل دراســة أو مــشـروع
واإلشــــراف عـــــلـــــيهq  مـن أجل حتـــــديــــد ســـــيـــــاســــة تـــــطـــــويــــر
اHـواصالت الــسـلـكـيـة والالســلـكـيـة وتـكــنـولـوجـيـات اإلعالم
واالتـصـال وتـصمـيم مـنـتـوجـات جـديـدة وخـدمـات مـتـعـلـقة
باHـواصالت السـلـكيـة والالسلـكيـة  وتـكنـولوجـيات اإلعالم
واالتـصال وتنشـيط فرق البحث في مـجال تكنـولوجيات

اإلعالم واالتصال.

الفرع الثـانـيالفرع الثـانـي
شـروط الترقيةشـروط الترقية

اHاداHادّة ة 60 : : يرقى بـصفـة مفـتش رئيـسي للـمواصالت
السلكية والالسلكية :

1)  عن طــريق االمـتــحـان اHــهـنيq مـن بـW مـهــنـدسي
الدولـة لـتـكـنـولـوجيـات اإلعالم واالتـصـالq الـذين يـثـبـتون

 qخمس (5) سنوات من اخلدمة الفعلية بهذه الصفة

2)  عــــــلـى ســــــبــــــيل االخــــــتــــــيــــــارq فـي حـــــدود 20 % من
اHــنـــاصب اHـــطــلــوب شـــغــلــــهــاq مـن بــW مــهـــنــدسـي الــدولــة
لــتـكـنــولـوجـيــات اإلعالم واالتـصــالq الـذين يــثـبـتــون عـشـر
(10) ســـنــوات مـن اخلـــدمــة الـــفـــعـــلــيـــة بـــهـــذه الــصـــفـــةq بـــعــد

تسجيلهم في قائمة التأهيل.

اHــاداHــادّة ة 61 : : يــرقى بـــصــفــة مــفـــتش قــسم لـــلــمــواصالت
السلكية والالسلكية :

1)  عن طــــــريـق االمـــــتــــــحــــــان اHــــــهــــــنيq اHــــــفــــــتــــــشـــــون

الــرئــيــسـيــون لــلــمــواصالت الــســلـكــيــة والالســلــكــيـة الــذين
يـــثــبــتــون خــمس (5) ســنــوات من اخلــدمـــة الــفــعــلــيــة بــهــذه

qالصفة

2)  عــــــلـى ســــــبــــــيل االخــــــتــــــيــــــارq فـي حـــــدود 20 % من
اHـــنــاصب اHــطــلــوب شـــغــلـــــــهــاq اHــفــتـــشــون الــرئــيــســيــون
لـلـمـواصـالت الـسـلـكــيـة والالسـلـكــيـة الـذين يـثــبـتـون عـشـر
(10) ســـنــوات مـن اخلـــدمــة الـــفـــعـــلــيـــة بـــهـــذه الــصـــفـــةq بـــعــد

تسجيلهم في قائمة التأهيل.

Wالرئيسي WفتشHادّة ة 62 : : يرقى بصفـة رئيس اHاداHا
للمواصالت السلكية والالسلكية :

1)  عـن طـــريـق االمــــتـــحــــان اHــــهــــنيq مــــفــــتــــشـــو قــــسم

اHـواصالت الـسلـكـيـة والالسلـكـية الـذين يـثبـتـون سبع (7)
qسنوات من اخلدمة الفعلية بهذه الصفة

2)  عــــــلى ســــــبـــــيـل االخـــــتـــــيــــــارq في حـــــدود  20 % من
اHـــنـــاصب اHـــطـــلـــوب شـــغـــلـــهـــاq مـــفـــتـــشـــو قـــسم اHـــواصالت
الـسـلـكـيـة والالسـلـكـيـة الـذين يـثـبـتـون عـشر (10) سـنوات
مـن اخلـدمــة الــفـعــلــيـة بــهــذه الـصــفــةq  بـعــد تــسـجــيــلـهم  في

قائمة التأهيل.

الفصلالفصل السادس السادس

األحكام األحكام اHطبقة على سـلـك مـفـتـشي البريداHطبقة على سـلـك مـفـتـشي البريد

اHـاداHـادّة ة 63 : : يــوضع سـلـك مـفــتــشي الــبــريـد فـي طـريق
الزوالq ويضم  ثالث (3)  رتبq وهي :

 qرتبة مفتش -

q1 رتبة مفتش مستوى -

- رتبة مفتش مستوى 2.

الفرع الفرع األول األول 
تـحـديـد اHـهــامتـحـديـد اHـهــام

اHاداHادّة ة 64 : : يكلف مفتشو البريدqال سيّما �ا يأتي :

-  تــنـظـيم  مـخـتــلف الـنـشـاطـات فـي مـيـدان الـبـريـد
qوإجنازها

- اHــســاهــمـــة في وضع  بــرامج الـــتــطــويــر الــبــريــدي
qوتقييمها
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- اHشاركة في تنـفيذ عمليـات أو مشاريع التطوير
qالبريدي

- مــسـاعــدة مــفــتــشي اHــســتـوى 1 فـي تـنــفــيــذ أعــمـال
الدراسة واإلجناز.

65 : :  عـالوة عــلى اHــهــام اHـســنــدة إلـى مـفــتــشي اHـاداHـادّة ة 
الـبـريـدq يـكـلـــف مـفـتـشـــو اHـسـتوى 1 لـلـبــريـدq ال سـيـــما

�ا يأتي :
- اHــشــاركـــة في حتــديــد الـــســبل والــوســـائل األنــسب
لـــتـــطــبـــيق الـــتـــشـــريع والـــتــنـــظـــيم الـــلــذيـن تــخـــضع لـــهـــمــا

qنشاطات البريد
Wوحتــــيـــ Wاقــــتـــراح كـل إجـــراء يــــرمي إلـى حتـــســــ -
qالتشريع والتنظيم اللذين تخضع لهما نشاطات البريد
-  تـقيـيم مدى تـطبـيق التـشريع والـتنـظيم اHـعمول

qبهما
- اHـشاركة في إجناز اHـهام التقـنية اHتـخصصة في

                                         qميادين البريد
- مـســاعـدة  مــفـتــشي اHـســتـوى 2 في تــنـفــيـذ أعــمـال

الدراسة واإلجناز.

66 : :  عـالوة عــلى اHــهــام اHـســنــدة إلـى مـفــتــشي اHـاداHـادّة ة 
اHــسـتـــوى q1 يــكــلــف مـفـــتــشـو اHـســـتـوى q2 ال ســــيـــمــــا

�ا يأتي :

- تـــنـــســـيق ومـــراقـــبــة الـــنـــشـــاطـــات الـــتي �ـــارســـهــا
qوضوعون حتت سلطتهمHستوى 1 للبريد اHمفتشو ا

-  تنفـيذ كل البرامج أو اإلجراءات التي تهدف إلى
   qتطوير اخلدمة البريدية وترقيتها

- اHــشـاركــة في الـدراســات والــتـحــالـيـل الـتي حتــفـز
qتطوير النشاط البريدي

-  مـسـاعدة اHـفتـشـW الرئـيـسيـW في تنـفـيذ أعـمال
الدراسة واإلجناز.

الـفرع الـفرع الثـانـيالثـانـي
 شـروط الترقية شـروط الترقية

اHاداHادّة ة 67 : : يرقى بصفة  مفتش للبريد:

1)  عـن طــــــريق االمــــــتــــــحــــــان اHــــــهــــــنـيq الــــــعــــــامــــــلـــــون
الرئـيـسيـون اHـتخـصـصون لـلـبـريد الـذين يـثبـتـون خمس

q(5) سنوات من اخلدمة الفعلية بهذه الصفة

2)  عــــــلـى ســــــبــــــيل االخــــــتــــــيــــــارq فـي حـــــدود 10 % من
اHـــنـــاصب اHـــطـــلـــوب شــــغـــلـــهـــاq الـــعـــامـــلـــون الـــرئـــيـــســـيـــون

اHـتـخصـصـون لـلبـريـد الـذين يـثبـتـون عـشر (10) سـنوات
من اخلدمة الفعليـة بهذه الصفةq بعد تـسجيلهم في قائمة

التأهيل.

اHاداHادّة ة 68 : : يرقى بصفة مفتش اHستوى 1 للبريد :

1) عن طـريق االمــتـحــان اHـهــنيq اHـفــتـشــون لـلــبـريـد
الــذين يــثــبــتــون خـمس (5) ســنـوات مـن اخلـدمــة الــفــعــلــيـة

qبهذه الصفة

2) عـــــــلى ســـــــبــــــيـل االخــــــتـــــــيــــــارq فـي حــــــدود 20 % من
اHــنــاصب اHــطــلـوب شــغــلــهــاq اHــفـتــشــــون لــلــبــريــدq الــذين
يــثــبــتــون عــشـر (10) ســنــوات من اخلــدمــة الــفــعــلــيــة بــهــذه

الصفةq بعد تسجيلهم في قائمة  التأهيل.

يـخضع اHـترشـحون اHـقبـولون وفـقا لـلحـالتW 1 و2
أعالهq قبل تـرقيتـهمq إلى متـابعـــة تكـويـن بنـجــاح  حتدد
Wمـدته ومـحـتـواه وكـيــفـيـات تـنـظـيـمه بـقـرار مـشـتـرك بـ
الــوزيـر اHـكـلـــف بـإدارة الـبـريـــــد وتـكـنــولـوجـيـات اإلعالم

واالتصال والسلطة اHكلفة بالوظيفة العمومية.

اHاداHادّة ة 69 : : يرقى بصفة مفتش اHستوى 2 للبريد :

1) عن طـريق االمـتـحـان اHـهـنيq مـفـتـشـو اHـسـتوى 1
لــلـــبــريــد الــذين يـــثــبــتــون خــمس (5) ســنــوات من اخلــدمــة

qالفعلية بهذه الصفة

2) عـــــــلى ســـــــبــــــيـل االخــــــتـــــــيــــــارq فـي حــــــدود 20 % من
qــسـتـوى 1 لـلــبـريـدHمـفــتـشـو ا qــطـلـوب شــغـلـهــاHــنـاصب اHا
الــذين يــثـبــتـون عــشـر (10) ســنــوات من اخلـدمــة الــفـعــلــيـة

بهذه الصفةq بعد تسجيلهم في قائمة التأهيل.

الفرع الثــالثالفرع الثــالث
أحكــــام انتقاليــةأحكــــام انتقاليــة

اHاداHادّة ة 70 : : يدمج في رتـبة مـفتش لـلبريـدq اHفـتشون
لــلــبــريــد واHــواصالت الــســلــكــيــة والالســلــكــيــةq اHــرســمـون

واHتربصون.

اHــــاداHــــادّة ة 71 : :  يـــــدمـج في رتـــــبـــــة مــــفـــــتش اHـــــســـــتــــوى 1
للبريدq رؤساء القطاع اHرسمون واHتربصون.

qستوى 2 للبريدHادّة ة 72 : : يدمج في رتبة مفتش اHاداHا
رؤسـاء األقسـام للـبريـد واHواصالت الـسلـكيـة والالسلـكية

اHرسمون واHتربصون.
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الفصل السابعالفصل السابع
األحكام اHطبقة على سلك العاملW للبريداألحكام اHطبقة على سلك العاملW للبريد

اHـاداHـادّة ة 73 : : يـوضع سـلك الـعــامـلـW لـلـبـريـد في طـريق
الزوالq ويضم أربع (4) رتب وهي :

 q1) رتبة عامل

q2) رتبة عامل متخصص

q3) رتبة عامل رئيسي

4) رتبة عامل رئيسي متخصص. 

الفـرع الفـرع األولاألول
حتـديـد اHـهامحتـديـد اHـهام

اHاداHادّة ة 74 : :  يكلف عاملو البريدq ال سيما �ا يأتي :
- تـنــفــيــذ كل اHــهــام الـعــاديــة الــتي تــســنــد إلـيــهم في

 qمجال البريد
- ضــمــان مــعــاجلـة اHــلــفــات في إطــار الــســيــر الــعـادي

qنتظم للمصالحHوا
- شغل اHناصب اHوافقة لرتبتهم.

qـسنـدة لعـاملي الـبريدHـهام اHادّة ة 75 : : عالوة على اHاداHا
يكلف العاملون اHتخصصون للبريدq ال سيما �ا يأتي :
- الــــــســـــهــــــر عـــــلـى الــــــتـــــطــــــبــــــيق احلــــــسن لـإلجـــــراءات

qالتنظيمية البريدية
 q Wتأطير العامل -

qومراقبتها Wتوجيه عمل فرقة من العامل -
- مـسـاعدة الـعـاملـW الـرئيـسيـW في تـنظـيم اخلـدمة

وتنسيق كل العمليات في هذا اجملال.

Wــســنـــدة لــلــعـــامــلــHــهــــام اHــادّة ة 76 : :  عـالوة عـــلى اHــاداHا
اHـتخــصــصــW لـلـبـريـدq يـكــلف الـعــامـلـون الـرئــيـســيون

للـبـريدq ال سـيما �ا يأتي :
WـتخـصصHا Wوالـعامـل Wتـنسـيق  نشاط الـعامـل -

qحتت سلطتهم ومراقبته WوضوعHا
- الــــــســـــهــــــر عـــــلـى الــــــتـــــطــــــبــــــيق احلــــــسن لـإلجـــــراءات

التنظيمية اHتعلقة بالبريد.

Wـــســــنـــدة لــــلــــعـــامــــلـــHــــهــــام اHــــادّة ة 77 : : عالوة عــــلى اHــــاداHا
الـــرئــيـــســيـــW لــلـــبــريـــدq يــكـــلف الـــعــامـــلــون الـــرئــيـــســيــون

اHتخصصون للبريدq ال سيما �ا يأتي :

Wتــــنـــظــــيم  عــــمل عــــدة مـــجــــمـــوعــــات من الــــعـــامــــلـــ -
اHـتخـصصـW والـعامـلW الـرئيـسـيW وتـوجيـهه وتـنسـيقه

qومراقبته

- الــــــســــــهــــــرعــــــلـى الــــــتــــــطــــــبــــــيق احلــــــسـن لإلجــــــراءات
التنظيمية اHتعلقة بالبريد.

الفـرع الثـانـيالفـرع الثـانـي
شـروط التـرقـيـةشـروط التـرقـيـة

اHاداHادّة ة 78 : : يرقى بصفة عامل متخصص للبريد :

1) عن طــريق االمــتـحــان اHـهــنيq الــعـامــلـون لــلـبــريـد
ورؤساء اHأمورين الذين يثبتون  خمس (5) سنوات من

 اخلدمة الفعلية بهذه الصفة.

2) عـــــــلى ســـــــبــــــيـل االخــــــتـــــــيــــــارq فـي حــــــدود 20 % من
اHــنــاصب اHــطــلـوب شــغــلــهــاq الــعــامــلــون لــلــبــريــد ورؤسـاء
اHـأمـورين الـذين يـثـبـتـون عـشر (10) سـنـوات من اخلـدمـة

الفعلية بهذه الصفةq بعد تسجيلهم في قائمة التأهيل.

اHاداHادّة ة 79 : : يرقى بصفة عامل رئيسي للبريد :

1) عـن طــــــريـق االمــــــتــــــحـــــــان اHــــــهــــــنـيq الــــــعـــــــامــــــلــــــون
اHتـخـصـصـون لـلـبـريـد الـذين يـثـبـتون خـمس (5) سـنوات

qمن اخلدمة الفعلية بهذه الصفة

2) عـــــــلى ســـــــبــــــيـل االخــــــتـــــــيــــــارq فـي حــــــدود 20 % من
اHناصب اHـطلوب شغـلهاq العـاملون اHتـخصصون لـلبريد
الــذين يــثـبــتـون عــشـر (10) ســنــوات من اخلـدمــة الــفـعــلــيـة

بهذه الصفةq بعد تسجيلهم في قائمة التأهيل.

يخضع اHترشحـون اHقبولون طبـقا للحالتW  1 و2
q إلى مــتــابــعــــة تــكــويـن بــنــجـــاح qقــبل تــرقــيــتــهم qأعــاله
حتــدد مـــدته ومـــحـــتـــواه وكــيـــفـــيـــات تــنـــظـــيــمـه بــقـــرار من
الــوزيـر اHـكـلـــف بـإدارة الـبـريـــــد وتـكـنــولـوجـيـات اإلعالم

واالتصال.

اHـاداHـادّة ة 80 : :  يـرقـى بـصــفـة عــامل رئــيـسـي مـتــخـصص
للبريد :

1)  عـن طــــــريق االمــــــتــــــحــــــان اHــــــهــــــنـيq الــــــعــــــامــــــلـــــون
الـرئـيـسـيـون لـلـبــريـد الـذين يـثـبـتـون  خـمس (5) سـنـوات

   qمن  اخلدمة الفعلية بهذه الصفة

2)  عــــــلـى ســــــبــــــيل االخــــــتــــــيــــــارq فـي حـــــدود 20 % من
اHـناصب اHـطلـوب شغـلـهاq الـعامـلون الـرئـيسـيون لـلبـريد
الــذين يــثـبــتـون عــشـر (10) ســنــوات من اخلـدمــة الــفـعــلــيـة

بهذه الصفةq بعد تسجيلهم في قائمة التأهيل.           
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1 Wـقـبـولــون وفـقـا لـلـحـالـتـHـــتـرشـحـون اHيـخـــضع ا
q إلى مـــتابـعة تـكويـن بـنجـاح qقبــل تـرقــيـتهم qو2 أعاله
حتـــدد مدته ومحـتواه وكـيفيات تـنظيمه بـقرار مشترك
بـW الـوزيـــر اHـكـلــــف بــإدارة الـبـريــــد وتـكـــنـولـوجـيـات
اإلعـــالم واالتــــــصــــال والــــســـــلــــطــــة اHــــكــــلــــفــــة بــــالــــوظــــيــــفــــة

العمومية.

الفـرع الثــالـثالفـرع الثــالـث
أحـكـام انـتـقـالـيـةأحـكـام انـتـقـالـيـة

اHـاداHـادّة ة 81 : :  يـدمج في رتـبـة عـامل لـلـبـريـدq الـعـامـلون
لــلــبــريــد واHــواصالت الــســلــكــيــة والالســلــكــيــةq اHــرســمـون

واHتربصون.

qـادّة ة 82 : : يـدمج في رتـبة عـامل مـتـخصـص للـبـريدHـاداHا
الــعـامـلــون اHـتـخــصـصـون والــقـابـضــون اHـوزعـون لــلـبـريـد
واHــــــواصـالت الـــــســــــلــــــكـــــيــــــة والـالســـــلــــــكــــــيـــــةq اHــــــرســــــمـــــون

واHتربصون.

qـادّة ة 83 : :  يــدمج في رتــبــة عــامل رئــيـسـي لـلــبــريـدHـاداHا
الــعـامــلـون الــرئــيـســيـون والــعــامـلــون الـقــابــضـون لــلـبــريـد
واHــــــواصالت  الــــــســـــلــــــكـــــيـــــة والـالســـــلــــــكـــــيـــــةq اHــــــرســـــمـــــون

واHتربصون.

اHـاداHـادّة ة 84 : : يدمج في رتـبـة عـامل رئيـسي مـتـخصص
لــلـبــريـدq الــعـامــلـون الــرئـيــسـيــون اHـتــخـصــصـون لــلـبــريـد
واHــــــواصـالت الـــــســــــلــــــكـــــيــــــة والـالســـــلــــــكــــــيـــــةq اHــــــرســــــمـــــون

واHتربصون.

الفصل الثامن الفصل الثامن 

األحكام األحكام اHطبقة على سلك اHأموريناHطبقة على سلك اHأمورين

اHــــــاداHــــــادّة ة 85 : : يــــــــوضع ســـــــلـك اHـــــــأمـــــــوريـنq فـي طـــــــريق
الزوالq ويضم ثالث (3) رتب وهي :

qرتبة مأمور -

qرتبة مأمور متخصص -

- رتبة رئيس اHأمورين.

الفرع األولالفرع األول
حتديد اHهامحتديد اHهام

اHـاداHـادّة ة 86 : : يـكـلف اHـأمـورون بـتـنـفـيـذ كل اHـهـام التي
تسند إليهم في مجال البريد.

qــســـنــدة لــلـــمــأمــورينHــهــام اHــادّة ة 87 : : عالوة عــلـى اHــاداHا
يــكــلف اHـــأمــورون اHــتــخــصــصــون بــالــقــيــام �ــهــام إداريــة
ومــتــــابــعـــة حــالـــة تــنـــفــيــذ الـــعــمـــلــيـــات اHــرتـــبــطـــة �ــيــدان

نشاطهم.

اHــاداHــادّة ة 88 : : عالوة عـــلى اHـــهــام اHـــســـنــدة لـــلـــمـــأمــورين
اHتخـصصـqW يكلف رؤسـاء اHأمـورين بتنـسيق نـشاطات
اHـأمــورين  واHــأمــورين اHـتــخــصــصـqW اHــوضــوعـW حتت

سلطتهم.

الفرع الفرع الثانيالثاني
شروط الترقيةشروط الترقية

اHاداHادّة ة 89 : : يرقى بصفة مأمور متخصص :

1) عن طـــريق االمــتـــحــان اHـــهــنيq اHـــأمــورون الــذين
يـــثــبــتــون خــمس (5) ســنــوات من اخلــدمـــة الــفــعــلــيــة بــهــذه

الصفة.

2) عـــــــلى ســـــــبــــــيـل االخــــــتـــــــيــــــارq فـي حــــــدود 20 % من
اHـناصب اHطلوب شـغلهاq اHـأمورون الذين يثـبتون عشر
(10) ســـنــوات مـن اخلـــدمــة الـــفـــعـــلــيـــة بـــهـــذه الــصـــفـــةq بـــعــد

تسجيلهم في قائمة التأهيل.

اHاداHادّة ة 90 : :  يرقى بصفة رئيس اHأمورين :

1) عن طــــــــريق االمـــــــتــــــــحـــــــان اHـــــــهـــــــنـيq اHـــــــأمـــــــورون
اHـــتــخـــصـــصـــون الــذيـن يــثـــبـــتــون خـــمس (5) ســـنــوات من

    qاخلدمة الفعلية بهذه الصفة

2 ) عــــــلـى ســــــبـــــيـل االخـــــتــــــيـــــارq فـي حـــــدود 20 % من
اHناصب اHطلـوب شغلهـاq اHأمـورون اHتخصصون الذين
يــثــبــتــون عــشـر (10) ســنــوات من اخلــدمــة الــفــعــلــيــة بــهــذه

الصفةq بعد تسجيلهم في قائمة التأهيل.

الفرع الثالثالفرع الثالث
أحكام انتقاليةأحكام انتقالية

اHـــــاداHـــــادّة ة 91 : :  يـــــدمـج في رتـــــبـــــة مـــــأمـــــورq اHـــــأمـــــورون
qــســتـعــجــلـةHـأمــورون الــســائـقــون  ومــوزعــو األظـرفــة اHوا

اHرسمون واHتربصون.

qــــادّة ة 92 : : يــــدمج في رتــــبـــــــة مـــأمــــور مـــتــــخـــصـصHــــاداHا
اHـــــأمــــورون اHـــــتــــخــــصـــــصـــــون واHـــــأمــــورون الــــســـــائــــقــــون

اHتخصصونq اHرسمون واHتربصون.
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اHاداHادّة ة 93 : : يدمج في رتـبة رئيس اHـأمورينq رؤساء
اHأمورين اHرسمون واHتربصــون.

الفصل التاسع الفصل التاسع 
األحكام اHطبقة على سلك أعوان التنظيفاألحكام اHطبقة على سلك أعوان التنظيف

والتنفيض  واHيادةوالتنفيض  واHيادة

اHــــــــاداHــــــــادّة ة 94 : :  يــــــــوضـع ســــــــلـك أعــــــــوان الــــــــتــــــــنــــــــظــــــــيف
والـــــتـــــنـــــــفـــــيـض  واHـــــيـــــــادةq في طــــــريـق الـــــزوالq ويـــــضم

: (2) Wرتبت

 qيادةHرتبة عون التنظيف والتنفيض وا -

- رتـــبـــة عــــون الـــتــــنـــظــــيف والــــتـــنــــفـــيـض  واHـــيـــادة
الرئيسي.

الفـرع األولالفـرع األول
تـحـديــد اHهـامتـحـديــد اHهـام

95 : : يـــكـــلف أعـــوان الـــتـــنـــظــــيف والـــتـــنـــفـــيض اHــاداHــادّة ة 
qـيـادة بتـنـظيـف وتنـفـيض مكـاتب اإلدارة وجتـهيـزاتـهاHوا

كما يتولون ميادة العتاد واألثاث والوثائق. 

اHــــــاداHــــــادّة ة 96 : : عالوة عـــــــلـى اHـــــــهــــــام اHـــــــســـــــنـــــــدة ألعــــــوان
الـتـنـظـيف والـتـنفـيض واHـيـادةq يـكـلف أعـوان الـتـنـظيف
والتـنـفـيض واHيـادة الـرئـيـسيـون بـتـنسـيق أعـمـال أعوان

التنظيف والتنفيض واHيادة.

الفرع الثانيالفرع الثاني
شروط شروط الترقيةالترقية

97 : :  يـــــــرقى بــــــصـــــــفــــــة أعــــــوان الــــــتــــــنـــــــظــــــيف اHـــــاداHـــــادّة ة 
والتنـفيض واHـيادة الرئـيسـيW على سـبيل االخـتيار في
حــــدود اHـــنـــاصـب اHـــطـــلـــوب شــــغـــلـــهــــاq أعـــوان الـــتــــنـــظـــيف
والتنفـيض واHيادة الذين يثبتون خمس (5) سنوات من
اخلـدمة الـفـعـلـيـة بـهـذه الـصـفـة q بـعـد تـسـجـيـلهـم في قـائـمة

التأهيل.
الفــرع الفــرع  الثالث  الثالث 

أحـكـام انـتـقـالـيـةأحـكـام انـتـقـالـيـة

اHـــــاداHـــــادّة ة 98 : : يــــــدمج فـي رتــــــبـــــة أعــــــوان الــــــتــــــنـــــظــــــيف
والـــتـــنـــفـــيض واHـــيـــادةq أعـــوان الـــتـــنـــظـــيف والـــتـــنـــفـــيض
qـــواصالت الـــســـلـــكـــيـــة والالســـلـــكـــيــةHـــيـــادة لـــلـــبـــريـــد واHوا

اHرسمون  واHتربصون. 

البـاب الثـالـثالبـاب الثـالـث
األحـكـام اHطبقة على اHـنـاصـب العـلـيااألحـكـام اHطبقة على اHـنـاصـب العـلـيا
للبريد وتكنولوجيات اإلعالم واالتصالللبريد وتكنولوجيات اإلعالم واالتصال

اHـاداHـادّة ة 99 : :  تـطـبـيــقـا ألحــكــام اHـادة 11 من األمـر رقم
qـذكور أعالهHـؤرخ في 15 يـولـيـو سـنة 2006  واH06 - 03 ا

حتـــدّد قــائــمــة اHــنــاصب الــعـــلــيــا بــعــنــوان األسالك اخلــاصــة
لإلدارة اHكلفة  بـالبريد  وتكنولوجيات اإلعالم واالتصال

كاآلتي :

qمسير برنامج ومشروع -

- رئيس مهمة.

يــكــون شـاغــلــو اHـنــاصب الــعـلــيــا اHـذكــورة أعالهq في
اخلــــــدمـــــــة لــــــدى اHــــــصــــــالـح اHــــــركــــــزيـــــــة لــــــوزارة الــــــبــــــريــــــد

وتكنولوجيات اإلعالم واالتصال.

اHاداHادّة ة 100 : :  يحـدد عدد اHـناصب الـعلـيا اHـذكورة في
اHــــادة 99 أعـالهq بــــقــــرار مـــشــــتــــرك بــــW الــــوزيـــر اHــــكــــلف
بـاHالـيـة والوزيـر اHـكلـف بالـبـريد وتـكـنولـوجـيات اإلعالم

واالتصال والسلطة اHكلفة بالوظيفة العمومية.

الفصل األولالفصل األول
حتديد اHهامحتديد اHهام

qـــشــروعHــادّة ة 101 : : يـــكــلف مـــســـيــرو الـــبــرنـــامج واHــاداHا
حتت السلطة السلميةq ال سيما �ا يأتي :

- حتــديــد أولــويــات مـشــاريع تــكــنــولــوجـيــات اإلعالم
واالتـصــال بـالـتــعـاون مع الـهــيـاكل الـعــمـلـيــة اHـسـؤولـة في
إطـار اسـتـراتـيجـيـة قـطـاع الـبريـد وتـكـنـولـوجـيات اإلعالم

qواالتصال

- حتــضــيـر قــواعــد اHـعــلــومــات الـتـي تـســمح بــاتــخـاذ
qالقرارات

- اHـــشــاركــة في حتـــديــد اHــعــايـــيــر وتــقـــيــيم وحتــديــد
وتـثـبـيت اHـنـاهـج والـوسـائل اHـنـاسـبـة لـتـسـيـيـر مـشـاريع

   qتكنولوجيات اإلعالم واالتصال

- حتديـد مـنـهـجـيـات قيـادة اHـشـاريع اخلـاصـة بـقـطاع
q البريد وتكنولوجيات اإلعالم واالتصال

- تــكــيــيـف أهــداف اHــشــاريع مـع احــتــيــاجــات قــطــاع
qالبريد وتكنولوجيات اإلعالم واالتصال

- تــصـــمــيـم الــتــطـــبــيـــقــات اإللـــكــتـــرونــيـــة اHــرتـــبــطــة
 qباإلدارة اإللكترونية
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- حتـلــيل احــتـيـاجــات اHـشــاريع فـيــمـا يــخص اHـوارد
qشاريع األخرىHتبادل مع اHوالترابط ا

- ضمان تطويـر اHوظفW ومرافقة تسيير مشاريع
qتكنولوجيات اإلعالم واالتصال

- السهر على حتيـW التعليمـات فيما يخص مناهج
   qشاريع ووسائلهHتسيير ا 

- إعــداد عــنـاصــر سـيــاسـة تــطــويـر الــبـريــدq ال سـيــمـا
qبإدخال  تكنولوجيات اإلعالم واالتصال وتعميمها

- تـنفـيـذ سـياسـة احلـكـومة في مـجـال اخلـدمة الـعـامة
qلالتصاالت السلكية والالسلكية

- إعــــداد تـــــقـــــاريــــر وتـــــلــــخـــــيـــــصــــات حـــــول مــــشـــــاريع
qدراسات البريد وتكنولوجيات اإلعالم واالتصال

- ضـــــمــــان الــــيــــقـــــظــــة الــــتــــكـــــنــــولــــوجــــيـــــة في مــــجــــال
qتكنولوجيات اإلعالم واالتصال

- الـــســـهـــرعـــلى تـــطـــويـــر األقـــطـــاب الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــة
اHتخصصة في تكنولوجيات اإلعالم واالتصال. 

اHــاداHــادّة ة 102 : : يـــكـــلف رؤســـاء اHـــهـــمـــةq حتت الـــســـلـــطـــة
السلميةq  �ا يأتي :

WـــفــــتـــشـــHـــوكـــلــــة إلى اHاإلشـــراف عــــلى األعـــمــــال ا -
 qوتنسيقها Wالرئيسي

- الـقـيـام �ـهـمـات دوريـة تـفـتـيـشـيـة بـغـرض مـتـابـعـة
الــبــرامج الــتــنــمــويــة فـي قــطــاع الــبــريــد وتــكــنــولــوجــيـات

qاإلعالم واالتصال

- إعــداد تــقـــاريــر دوريــة حــول وضـــعــيــة الـــقــطــاع في
qميدان اختصاصاتهم

- حتضـير اHـذكرات اHـتـعلـقة بـتنـظيم اHـهمـات وكذا
 qطرق وإجراءات التدخل اخلاصة بها

- اقـتـراح كل إجـراء من شـأنه حتـسـW سـيـر مصـالح
qقطاع البريد وتكنولوجيات اإلعالم واالتصال

- اHــشــاركــة في إعــداد احلــصـيــلــة الــســنــويــة لـبــرامج
qتعلقة بهاHراقبة وكذا التلخيصات اHالتفتيش وا

- مـتـابـعـة تـطـور أسـواق اخلـدمـات اHـالـيـة الـبـريـدية
 qي وحتليلهHعلى الصعيدين الوطني والعا

- ضـمــان الـيـقـظــة الـتـكـنــولـوجـيـة في مــجـال الـبـريـد
qوتكنولوجيات اإلعالم واالتصال

- مـتابعـة إدخال تكـنولوجيـات اإلعالم واالتصال في
نشاطات البريد.        

الفصل الثـانـيالفصل الثـانـي
WالتـعيWشـروط شـروط التـعي

اHــاداHــادّة ة 103 : : يـــعــW مــســيــر الـبــرنــامج واHــشــروع من
: Wب

qWرسمHا WهندسHرؤساء ا -

- اHـهنـدسW الـرئيـسيـW اHرسـمqW الذيـن يثـبتون
qثالث (3) سنوات من اخلدمة الفعلية بهذه الصفة

- مهـندسي الـدولة اHرسـمqW الذيـن يثبـتون خمس
(5) سنوات من اخلدمة الفعلية بهذه الصفة.

: Wرئيس مهمة من ب Wادّة ة 104 : : يعHاداHا

qWرسمHللبريد ا Wالرئيسي WفتشHرؤساء ا -

- رؤســــاء اHــــفــــتــــشــــW الــــرئـــيــــســــيــــW لــــلــــمــــواصالت
qWرسمHالسلكية والالسلكية ا

- مـفـتــشي قـسم لـلـبــريـد اHـرسـمـqW الــذين يـثـبـتـون
qثالث (3) سنوات من اخلدمة الفعلية بهذه الصفة

- مـفـتـشـي قـسم لـلــمـواصالت الـسـلــكـيـة والالســلـكـيـة
اHــرسـمـqW الــذين يـثــبـتـون ثالث (3) سـنــوات من اخلـدمـة

qالفعلية بهذه الصفة

- اHــفـتـشـW الــرئـيـســيـW لـلــبـريـد اHـرســمـqW الـذين
يـــثــبــتــون خــمس (5) ســنــوات من اخلــدمـــة الــفــعــلــيــة بــهــذه

qالصفة

- اHـــفــتـــشــW الـــرئــيـــســـيــW لـــلــمـــواصالت الــســـلــكـــيــة
والالسلـكيـة اHرسـمqW الـذين يثـبتـون خمس (5) سـنوات

من اخلدمة الفعلية بهذه الصفة.

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

الفصل األولالفصل األول
تصنيف األسالك والرتبتصنيف األسالك والرتب

اHـاداHـادّة ة 105 : : تطـبـيـقـا ألحـكـام اHادة 118 من األمـر رقم
06 - 03 اHـؤرخ في 19 جـمــادى الـثـانــيـة عـام 1427 اHـوافق

15 يــولـــيـــو ســـنــة 2006 واHـــذكــور أعـالهq يــحـــدد تـــصـــنــيف

الــرتب واألسالك اخلـاصــة بـإدارة الــبـريـد وتــكـنـولــوجـيـات
اإلعالم واالتصالq طبقا للجدول اآلتي : 
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التصنيفالتصنيف

الرقم االستدالليالرقم االستدالليالصنفالصنف
 األدنى األدنى

الــرتـــبةالــرتـــبة السلكالسلك

مهندس تطبيقي
مهندس دولة 

مهندس رئيسي 
 WهندسHرئيس ا

تقني 
تقني سام 

عون تقني
عون تقني متخصص

مفتش رئيسي
مفتش قسم

Wالرئيسي WفتشHرئيس ا

مفتش رئيسي
مفتش قسم

Wالرئيسي WفتشHرئيس ا

مفتش
مفتش مستوى 1
مفتش مستوى 2

عامل
عامل متخصص
عامل رئيسي

عامل رئيسي متخصص

مأمور
مأمور متخصص
رئيس اHأمورين

عون التنظيف والتنفيض واHيادة

عـــــون الــــــتـــــنـــــظـــــيف والـــــتــــــنـــــفـــــيض واHـــــيـــــادة
الرئيسي

مهندسو تكنولوجيات اإلعالم
واالتصال 

تقنيو تكنولوجيات اإلعالم
واالتصال

األعوان التقنيون لتكنولوجيات
اإلعالم واالتصال

اHفتشون الرئيسيون للبريد

اHفتشون الرئيسيون للمواصالت
السلكية والالسلكية

مفتشو البريد

العاملون للبريد 

اHأمورون

أعوان التنظيف والتنفيض
واHيادة

11

13

14

16

08

10

05

06

13

14

16

14

15

17

10

11

12

05

06

08

09

03

04

05

01

02

498

578

621

713

379

453

288

315

578

621

713

621

666

762

453

498

537

288

315

379

418

240

263

288

200

219
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الزيادة االستدالليةالزيادة االستداللية

الرقم االستدالليالرقم االستداللياHستوىاHستوى
اHناصب العليااHناصب العليا

 مـــــــــســــــــــيـــــــــر بــــــــــرنــــــــــامج
ومشروع
رئيس مهمة

8

8

195

195

الفصل الثانيالفصل الثاني
الزيادة االستداللية للمناصب العلياالزيادة االستداللية للمناصب العليا

اHـاداHـادّة ة   106 :  :  تـطبـيـقا ألحـكـام اHادة 14 من األمـر رقم
06 - 03 اHـؤرّخ في 19 جـمــادى الـثـانــيـة عـام 1427 اHـوافق

15 يـــــولــــيـــــو ســــنــــة 2006 واHــــذكـــــور أعـالهq حتــــدد الـــــزيــــادة

االسـتــداللــيـة لــلـمــنــاصب الـعــلــيـا اخلــاصـة بــاإلدارة اHــكـلــفـة
بـالبـريد وتكـنولـوجيـات اإلعالم واالتصـالq طبـقا لـلجدول

اآلتي :

الباب اخلامسالباب اخلامس
أحكام خاصة وختاميةأحكام خاصة وختامية

اHـاداHـادّة ة 107 :   :  تــلـغى  أحـكــام اHـرســوم  الـتـنــفـيـذي رقم
89 - 197 اHــؤرخ في 31 أكــتـــوبـــر ســـنــة 1989 واHـــتـــضــمن

qــواصالتHالــقــانــون األســـاسي اخلــاص بـــعــمــال الــبـــريــد وا
اHعدّل واHتمّم. 

اHـاداHـادّة ة 108 :  : يـسـري مــفـعـول هـذا اHــرسـوم ابـتـداء من
أول يناير سنة 2008.

اHـــــاداHـــــادّة ة 109 :  :  يـــــنـــــشـــــر  هـــــذا اHـــــرســــوم فـي اجلـــــريــــدة
الرّسميّة للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـرّر بـاجلـزائـر في 20 رمـضـان عام 1431 اHـوافق 30
غشت سنة 2010.

أحمد أويحيىأحمد أويحيى
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مرسـوم تنـفيذي رقم مرسـوم تنـفيذي رقم 10 -  - 201 مؤرخ في  مؤرخ في 20 رمـضان عام رمـضان عام
1431 اHــــــــوافـق  اHــــــــوافـق 30 غـــــــــشت ســــــــنــــــــة  غـــــــــشت ســــــــنــــــــة q2010 يـــــــــتــــــــعــــــــلقq يـــــــــتــــــــعــــــــلق

بـالــتــدابــيـراخلــاصــة بـالــوقــايــة واحلـمــايــة من أخــطـاربـالــتــدابــيـراخلــاصــة بـالــوقــايــة واحلـمــايــة من أخــطـار
أشغال قطع احلجارة وصقلها.أشغال قطع احلجارة وصقلها.
ـــــــــــــــــــــــــــــ

qإنّ  الوزير األول
- بــنـاء عــلى الـتــقـريــر اHـشــتـرك بــW وزيـر الــصـحـة
والسكـان وإصالح اHسـتشـفيات ووزيـر العـمل والتـشغيل

qوالضمان االجتماعي

- وبــنـــاء عــلى الـــدســتـــورq ال ســيـــمــا اHـــادتــان 85 - 3
qو125 (الفقرة 2) منه

- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 85 - 05 اHــؤرخ في 26
جــمــادى األولى عــام 1405 اHــوافق 16 فــبـــرايــر ســـنــة 1985

qتمّمHعدّل واHا qتعلق بحماية الصحة وترقيتهاHوا

- و�ــــقـــــتــــضى الــــقــــانــــون رقم 88 - 07 اHــــؤرخ في 7
جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1408 اHــوافق 26 يــنــايــر ســنـة 1988
واHـتعلق بالـوقاية الصـحية واألمن وطب العـملq ال سيما

qادة 45 منهHا

- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 90 - 03 اHــؤرخ في 10
رجب عــام 1410 اHــوافق 6 فــبـــرايــر ســـنــة 1990 واHــتــعــلق

qتمّمHعدّل واHا qفتشية العمل�

- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 90 - 08 اHــؤرخ في 12
رمــضــان عـام 1410 اHـوافق 7 أبــريل ســنـة 1990 واHــتــعـلق

qتمّمHا qبالبلدية

- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 90 - 09 اHــؤرخ في 12
رمــضــان عـام 1410 اHـوافق 7 أبــريل ســنـة 1990 واHــتــعـلق

qتمّمHا qبالوالية

- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 90 - 11 اHــؤرخ في 26
رمـضـان عام 1410 اHـوافق 21 أبـريل سـنة 1990 واHـتـعلق

qتمّمHعدّل واHا qبعالقات العمل

- و�ـــــــقـــــــتــــــــضى األمــــــــر رقم 96 - 01 اHــــــــؤرخ في 19
شعـبان عام 1416 اHوافق 10 ينـاير سنة 1996 الـذي يحدد

qالقواعد التي حتكم الصناعة التقليدية واحلرف

- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 10 - 149
اHـؤرخ في 14 جـمـادى الـثـانـيـة عام 1431 اHـوافق 28 مـايو

qأعضاء احلكومة Wتضمن تعيHسنة 2010 وا

- و�قتـضى اHرسوم التـنفيذي رقم 91 - 05 اHؤرخ
في 3 رجب عــــــام 1411 اHــــــوافق 19 يـــــــنــــــايـــــــر ســــــنــــــة 1991
واHـتعلق بالقـواعد العامة لـلحماية الـتي تطبق على حفظ

qالصحة واألمن في أماكن العمل

- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 93 - 120
اHـؤرخ في 23 ذي الـقـعـدة عـام 1413 اHـوافق 15 مـايـو سـنـة

qتعلق بتنظيم طب العملH1993 وا
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- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 97 - 140
اHـؤرخ في 23 ذي احلـجة عام 1417 اHـوافق 30 أبـريل سـنة
1997 الــذي يـحــدد قـائــمـة نــشــاطـات الــصـنــاعـة الــتـقــلـيــديـة

qتمّمHعدّل واHا qواحلرف

qوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اHـاداHـادّة األولى :ة األولى : تــطـبـــيـقـا ألحــكـام اHـادة 45 (الــفـقـرة 2)
من الــقــانــون رقم 88 - 07 اHــؤرخ في 7 جــمــادى الـــثــانــيــة
عام 1408 اHـوافق 26 ينـاير سـنة 1988 واHـتعـلق بـالوقـاية
الــــصــــحـــــيــــة واألمن وطـب الــــعــــمـلq يــــحـــــدد هــــذا اHــــرســــوم
الـتـدابـيـر اخلــاصـة بـالـوقــايـة واحلـمـايـة مـن أخـطـار أشـغـال

قطع احلجارة وصقلها.

2 :  : يجـب تـخـفـيـض الـتعــرض إلـى اسـتنـشاق اHاداHادّة ة 
الــــغــــبــــار تـــقــــنــــيــــا إلـى أدنـى مــــســــتــــوى ©ــــكــن حتـــقــــيـــقه

باستخدام طرق عمل ال تسبب غبارا. 

اHـاداHـادّة ة 3 : :  يـجب إعالم احلـرفـيـW والعـمـال بـخـصوص
اآلثـار اHـضـرّة بـالـصـحـة اHـرتـبـطـة بـالـتـعـرض السـتـنـشـاق
غـبــار الـســيـلــيس احلـرq كــمـا يــجب تـكــويـنـهـم فـيـمــا يـخص
التدابير الضرورية للوقاية واحلماية ضد هذه األضرار.

اHــــاداHــــادّة ة 4 : :  يــــجـب أن يــــتم اســــتــــعــــمــــال األجــــهـــزة ذات
الـسرعـة الكـبـيرةq ال سـيمـا القـاطـعة الـكهـربـائيـة في قطع
احلـجـارة وصـقلـهـا بـنـظام الـتـبـليـل ويجب تـبـلـيل احلـجارة

قبل قطعها.

يجب أن تتوفـر أدوات العمل على تزويد باHاء وإذا
تعذر ذلك يتعW جتهيز مساحات العمل بأداة رش باHاء.

qــذكـورة أعالهHيــجب أن يــكـون اســتــعــمـال األجــهــزة ا
مرفقا بجهاز امتصاص الغبار كاحلجرات اHهوّاة.

يــجب اسـتـخــدام شـفـرات مالئــمـة Hـنـاشــيـر احلـجـارة
تـكـون أكـثـر رقـة ©ـكـنـة لـتـقـلـيص  نـسـبـة الـطـW والـغـبـار

بصفة معتبرة.

5 : :  يــجب أن تــتم األشــغــال في الــورشــات في اHـاداHـادّة ة 
أمـاكن غـيــر مـغــطـاة تـتــوفـر عـلـى تـرويح وتـهــويـة ومـزودة

بجهاز مالئم المتصاص الغبار من مصدر انبعاثه.

اHــــاداHــــادّة ة 6 : :  فــــضـال عن تــــدابــــيــــر الـــوقــــايــــة واحلــــمــــايـــة
اHـــنـــصـــوص عــلـــيـــهـــا في هـــذا اHــرســـومq تـــتم أشـــغــال قـــطع

احلـجــارة وصـقــلـهـا وجــوبـا بــاسـتـعــمـال جتــهـيـزات احلــمـايـة
الـفـرديـة اHالئـمـة لـلـمـخــاطـر خـاصـة الـكـمـامـات الـتـنـفـسـيـة
اHـــضــادة لـــلــغـــبـــار ذات خــرطـــوشــة لـــلــتـــصــفـــيــة ونـــظــارات

احلماية وكذا ألبسة عمل مناسبة.

اHاداHادّة ة 7 : :  يجب أن يتوفـر احلرفيون والـعمال الذين
يـــقــومــون بـــأشــغــال قــطـع احلــجــارة وصــقـــلــهــا عــلـى بــطــاقــة
فــحـص طــبي فــرديــة لـــلــقــدرة عــلـى ©ــارســة هــذه األشــغــال
يــحـررهــا طــبـيب الــعــمل الــذي يـعــد بــهـذا الــشــأن حـصــيــلـة

طبية أولية تستخدم كمرجع للمتابعة الطبية الالحقة.

جتـدّد بــطـاقـة الـفــحص الـطـبي الــفـرديـة لــلـقـدرة عـلى
©ارسة هـذه األشغال عـلى األقل مرة واحدة  (1)  كل سـتة

(6) أشهر.

يجب أن تتضمن احلـصيلة الطبـية األوليةq ال سيما
الــــــكـــــشـف الـــــقــــــيــــــاسي بــــــاألشـــــعــــــة عن الــــــرئـــــة وفــــــحـــــوص
االستـكشـاف الـوظيـفي للـتنـفس. وجتـدد هذه احلـصيـلة كل

سنة.

�ـــــكـن طــــــبـــــيـب الـــــعــــــملq فــــــضال عـن ذلكq وصـف كل
فحص تكميلي آخر يراه ضروريا.

اHاداHادّة ة 8 : :  يجب على احلـرفيW والعمال االمتناع عن
األكل والشرب والتـدخW في أماكن ومناطق العمل التي

تمارس فيها أشغال قطع احلجارة وصقلها.

9 : :  �ـنـع األشـخــاص الــذين تــقل أعــمــارهم عن اHـاداHـادّة ة 
ثمـاني عشرة (18) سنـة من القـيام بـأشغـال قطـع احلجارة

وصقلها.

اHـاداHـادّة ة 10 : :  تـمــارس مــراقــبــة تـطـــبــيق أحــكـام هــذا
اHــرســوم مـن قـبـل كـل أسالك الـتـفـتــيش واHـراقـبـة وكـذا
اإلدارات اHـعـنـيـةq ال سـيـما  مـفـتـشـو الـصـناعـة الـتـقـلـيـدية
واحلـرف ومـفتـشـيـة العـمل طـبـقـا لصالحـيـاتـها اخلـاصـة بـها

اخملوّلة لها �وجب التشريع والتنظيم اHعمول بهما.

اHاداHادّة ة 11 : : ينشر هـذا اHرسوم في اجلريـدة الرّسميّة
 للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـرّر بـاجلـزائـر في 20 رمـضـان عام 1431 اHـوافق 30
غشت سنة 2010.

أحمد أويحيىأحمد أويحيى
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مراسيم فرديمراسيم فرديّة
مجلس قضاء سطيف :مجلس قضاء سطيف :

- سليمان براهيمي.
مجلس قضاء قسنطينة :مجلس قضاء قسنطينة :

- عبد القادر حمدان.
مجلس قضاء اHسيلة :مجلس قضاء اHسيلة :

- رشيد مزهود.
مجلس قضاء معسكر :مجلس قضاء معسكر :

- أحمد منصور.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب مـرســوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 22 رمــضـان عـام
1431 اHوافق أوّل سبـتمبـر سنة 2010 تنـهى مهـام السّادة

اآلتــيــة أســمـــاؤهم بــصـــفــتــهم رؤســـاء اجملــالس الــقـــضـــائــيــة
اآلتيـة :

مجلس قضاء البليدة :مجلس قضاء البليدة :
- الهادي حمدي باشا.

مجلس قضاء اجلزائر :مجلس قضاء اجلزائر :
- الصديق تواتي.

مجلس قضاء عنابة :مجلس قضاء عنابة :
- حسان نـوي.

مجلس قضاء غيليزان :مجلس قضاء غيليزان :
- الطيب بن عربية.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مــرسـومـان مــرسـومـان رئــاسـيرئــاسـيّــان مـؤرــان مـؤرّخـان في خـان في 22 رمــضـان عـام  رمــضـان عـام 1431
اHـوافق أواHـوافق أوّل سبـتمـبر سـنة ل سبـتمـبر سـنة q2010 يتـضمq يتـضمّنـان إنهاءنـان إنهاء

مهام نومهام نوّاب عامW لدى اجملالس القضائية.اب عامW لدى اجملالس القضائية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب مـرســوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 22 رمــضـان عـام
1431 اHوافق أوّل سبـتمبـر سنة 2010 تنـهى مهـام السّادة

اآلتـــيـــة أســـمــاؤهـم بـــصــفـــتـــهم نـــوّابـــا عـــامـــW لــدى اجملـــالس
القضائية اآلتيةq لتكليفهم بوظائف أخـرى :

مجلس قضاء أم البواقي :مجلس قضاء أم البواقي :
- بغداد مخلوفي.

مجلس قضاء سكيكدة :مجلس قضاء سكيكدة :
- غريسي كبير.

مجلس قضاء برج بوعريريج :مجلس قضاء برج بوعريريج :
- عبد الله بوحفص.

مـرســوم رئـاسيمـرســوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 19 رمــضـان عـام رمــضـان عـام 1431 اHـوافق اHـوافق
29 غــشت ســنـة  غــشت ســنـة q2010 يــتــضـمq يــتــضـمّن إنــهــاء مـهــام مــكـلن إنــهــاء مـهــام مــكـلّف

�ـــهــمـــة لــدى الـــوزيــر اHـــنـــتــدب لـــدى وزيــر الـــد�ـــهــمـــة لــدى الـــوزيــر اHـــنـــتــدب لـــدى وزيــر الـــدّفــاعفــاع
الوطني.الوطني.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
�ـوجب مـرســوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 19 رمــضـان عـام
1431 اHــوافق 29 غـــشت ســـنــة 2010 تــنـــهى مـــهــام الـــعــقـــيــد

صـالح بوقـرنq بصفتـه مكلّفا �همة لدى الوزيـر اHنتدب
لـــــدى وزيـــــر الــدّفـــاع الـــــوطـــنيq ابـــــتــداء من 31 يـــولـــيـــو

سنـة 2010.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرســوم رئـاسيمـرســوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 22 رمــضـان عـام رمــضـان عـام 1431 اHـوافق اHـوافق
أوأوّل  ســبـــتــمــبــر ســنــة ل  ســبـــتــمــبــر ســنــة q2010 يــتــضـــمq يــتــضـــمّن إنــهــاء مــهــامن إنــهــاء مــهــام

نائبة مدير بوزارة العدل.نائبة مدير بوزارة العدل.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب مـرســوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 22 رمــضـان عـام
1431 اHوافق أوّل سبـتمبر سنة 2010 تنهـى مهام السّيدة

نعيمـة طـالبq بصـفتها نائبـة مديــر للمنشآت األساسية
والتجهيزات بوزارة العدلq لتكليفها بوظيفـة أخـرى.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مــرسـومــان مــرسـومــان رئـاســيرئـاســيّـان مــؤرـان مــؤرّخـان في خـان في 22 رمــضـان عـام  رمــضـان عـام 1431
اHـوافق أواHـوافق أوّل سبـتمـبر سـنة ل سبـتمـبر سـنة q2010 يـتـضمq يـتـضمّـنان إنـهاءـنان إنـهاء

مهام رؤساء مجالس قضائية.مهام رؤساء مجالس قضائية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب مـرســوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 22 رمــضـان عـام
1431 اHـوافق أوّل سبـتمـبر سـنة 2010 تنـهى مهـام السّادة

اآلتـــيـــة أســمـــاؤهم بــصـــفـــتــهم رؤســـاء اجملــالـس الــقـــضــائـــيــة
اآلتيةq لتكليفهم بوظائف أخـرى :

مجلس قضاء األغواط :مجلس قضاء األغواط :
- ابراهيم العقون.

مجلس قضاء باتنة :مجلس قضاء باتنة :
- حسW صخراوي.

مجلس قضاء بسكرة :مجلس قضاء بسكرة :
- معمر رزقاني.

مجلس قضاء بشار :مجلس قضاء بشار :
- موسى يعقوب.

مجلس قضاء تبسة :مجلس قضاء تبسة :
- رشيد بورافة.
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مجلس قضاء قسنطينة :مجلس قضاء قسنطينة :
- حسW صخراوي.

مجلس قضاء غيليزان :مجلس قضاء غيليزان :
- موسى يعقوب.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
�ـوجب مـرســوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 22 رمــضـان عـام
1431 اHــــوافق أوّل ســـبـــتـــمـــبـــر ســـنـــة 2010 يـــعـــيّن الـــسّـــادة

اآلتية أسماؤهم رؤساء للمجالس القضائية اآلتية :
مجلس مجلس قضاء بسكرة :قضاء بسكرة :

- عبد القادر شرقي.
مجلس مجلس قضاء تبسة :قضاء تبسة :
- عبد احلكيم دعالش.

مجلس مجلس قضاء اHسيلة :قضاء اHسيلة :
- أحمد بن سعدة.

مجلس مجلس قضاء معسكر :قضاء معسكر :
- صالح عياشي.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مــرسـومـان مــرسـومـان رئــاسـيرئــاسـيّــان مـؤرــان مـؤرّخـان في خـان في 22 رمــضـان عـام رمــضـان عـام 1431
اHــوافق اHــوافق  أوأوّل  ســـبـــتــمـــبــر ســـنــة ل  ســـبـــتــمـــبــر ســـنــة q2010 يــتـــضــمq يــتـــضــمّـــنــانـــنــان

تعيW نواب عامW لدى اجملالس القضائية.تعيW نواب عامW لدى اجملالس القضائية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب مـرســوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 22 رمــضـان عـام
1431 اHــــوافق أوّل ســـبـــتـــمـــبـــر ســـنـــة 2010 يـــعـــيّن الـــسّـــادة

اآلتـــيــة أســمــاؤهم نــوابــا عــامـــW لــدى اجملــالس الــقــضــائــيــة
اآلتيـة :

مجلس قضاء أم البواقي :مجلس قضاء أم البواقي :
- عبد الله بوحفص.

مجلس مجلس قضاء البويرة :قضاء البويرة :
- غريسي كبير.

مجلس مجلس قضاء مستغا :قضاء مستغا :
- بغداد مخلوفي.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
�ـوجب مـرســوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 22 رمــضـان عـام
1431 اHــــوافق أوّل ســـبـــتـــمـــبـــر ســـنـــة 2010 يـــعـــيّن الـــسّـــادة

اآلتـــيــة أســمــاؤهم نــوّابــا عــامـــW لــدى اجملــالس الــقــضــائــيــة
اآلتية :

مجلس قضاء تبسة :مجلس قضاء تبسة :
- محمد اHهدي موهوب.
مجلس مجلس قضاء سكيكدة :قضاء سكيكدة :

- موسى عثمان.
مجلس قضاء برج بوعريريج :مجلس قضاء برج بوعريريج :

- نور الدين مفتاحي.

�ـوجب مـرســوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 22 رمــضـان عـام
1431 اHوافق أوّل سبـتمبـر سنة 2010 تنـهى مهـام السّادة

اآلتـــيـــة أســـمــاؤهـم بـــصــفـــتـــهم نـــوّابـــا عـــامـــW لــدى اجملـــالس
القضائية اآلتية :

مجلس قضاء البويرة :مجلس قضاء البويرة :
- الساسي خبيزي.

مجلس قضاء تبسة :مجلس قضاء تبسة :
- خالد زبيري.

مجلس قضاء مستغا :مجلس قضاء مستغا :
- قـادة حمـادي.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مـرســوم مـرســوم رئـاسيرئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 22 رمــضـان عـام رمــضـان عـام 1431 اHـوافق اHـوافق
أوأوّل  سـبـتـمـبـر سـنة ل  سـبـتـمـبـر سـنة q2010 يتـضـمq يتـضـمّن تـعـيـW مـديرةن تـعـيـW مـديرة

دراسات بوزارة العدل.دراسات بوزارة العدل.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب مـرســوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 22 رمــضـان عـام
1431 اHــوافق أوّل ســـبـــتــمـــبــر ســـنــة 2010 تــعـــيّن الـــسّــيــدة

نعيمة طالبq مديرة دراسات بوزارة العدل.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــرسـومـان مــرسـومـان رئــاسـيرئــاسـيّــان مـؤرــان مـؤرّخـان في خـان في 22 رمــضـان عـام  رمــضـان عـام 1431
Wنان تعيWيتضمّنان تعي qيتضم q2010 وافق أوّل سبتمبر سنة ل سبتمبر سنةHوافق أواHا

رؤساء مجالس قضائية.رؤساء مجالس قضائية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب مـرســوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 22 رمــضـان عـام
1431 اHــــوافق أوّل ســـبـــتـــمـــبـــر ســـنـــة 2010 يـــعـــيّن الـــسّـــادة

اآلتية أسماؤهم رؤساء للمجالس القضائية اآلتية :
مجلس قضاء األغواط :مجلس قضاء األغواط :

- أحمد منصور.
مجلس مجلس قضاء باتنة :قضاء باتنة :

- معمر رزقاني.
مجلس مجلس قضاء بشار :قضاء بشار :

- ابراهيم العقون.
مجلس مجلس قضاء البليدة :قضاء البليدة :

- سليمان براهيمي.
مجلس مجلس قضاء اجلزائر :قضاء اجلزائر :

- عبد القادر حمدان.
مجلس مجلس قضاء سطيف :قضاء سطيف :

- رشيد بورافة.
مجلس قضاء عنابة :مجلس قضاء عنابة :

- رشيد مزهود.
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رئاسة اجلمهوريةرئاسة اجلمهورية
قـــرار وزاري مـــشــــتـــرك مـــؤرخ في قـــرار وزاري مـــشــــتـــرك مـــؤرخ في 6 جـــمـــادى األولى عـــام جـــمـــادى األولى عـــام
1431 اHوافق  اHوافق 21  أبـريل سنة   أبـريل سنة q2010  يحـدq  يحـدّد تصـنيفد تصـنيف

مـــــركـــــز األرشــــــيف الـــــوطـــــنـي وشـــــروط االلـــــتـــــحـــــاقمـــــركـــــز األرشــــــيف الـــــوطـــــنـي وشـــــروط االلـــــتـــــحـــــاق
باHناصب العليا التابعة له.باHناصب العليا التابعة له.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

qالعام لرئاسة اجلمهورية Wإن األم
 qالعام للحكومة Wواألم

qاليةHووزير ا
- �ــقتـضى اHـرسوم الـرئاسي رقم 07 - 307 اHؤرخ
في 17 رمـضـان عام 1428 اHـوافق 29 سـبـتمـبـر سـنة 2007
الــــذي  يــــحـــــدّد كــــيـــفـــــيــــات مـــنـــح الـــزيــــادة االســـتــــداللـــيـــة
لــــشـــاغــــلي اHــــنـــاصـب الـــعــــلــــيـــا فـي اHـــؤســــســـات واإلدارات

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

qتضمّن جتديد مهام أعضاء احلكومةHسنة 2009  وا
- و�قتـضى اHرسوم التـنفيذي رقم 95 - 54 اHؤرّخ
في 15 رمــضــان عـام 1415 اHـوافق 15 فــبـرايــر ســنـة 1995

qاليةHالذي يحدّد صالحيات وزير ا
- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 03 - 190
اHــــؤرّخ في 26 صــــفــــر عـــام 1424 اHــــوافق 28 أبــــريل ســــنـــة
2003 الــــذي يـــحــــدّد صالحــــيــــات اHـــديــــر الــــعـــام لــــلــــوظـــيــــفـــة

qالعمومية
- و�قتـضى اHرسوم التـنفيذي رقم 08 - 04 اHؤرّخ
في 11 مــــحــــرّم عـــام 1429 اHــــوافق 19 يــــنــــايــــر ســــنـــة 2008
WـنتـمHا WـوظفـHتـضـمن القـانون األسـاسي اخلـاص باHوا
qؤسسات واإلدارات العموميةHشتركة في اHلألسالك ا

قرارات5 مقرقرارات5 مقرّرات5 آراءرات5 آراء
- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 08 - 383
اHــؤرّخ في 28 ذي الــقــعــدة عــام 1429 اHــوافق 26 نــوفــمــبــر
WوظفHتضمن القانون األساسي اخلاص باHسنة 2008 وا

qلألسالك اخلاصة بالثقافة WنتمHا

- و�ــقـتـضـى اHـرسـوم الــرئـاسي اHـؤرخ في 7 ربـيع
الـثاني عام 1423 اHوافق 18 يونـيو سـنة 2002 واHـتضمن

qالعام للحكومة Wاألم Wتعي

- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرئاسـي اHؤرخ في 23 صـفر
Wتضمن تعيHوافق أول مارس سنة 2008 واHعام 1429 ا

qالعام لرئاسة اجلمهورية Wاألم

- و�ــقــتــضى الــقــرار اHــؤرخ في 27 ذي الــقــعــدة عــام
1411 اHـوافق 10 يـونـيــو سـنـة 1991 واHــتـضــمن الــتـنــظـيم

qركز األرشيف الوطنيH الداخلي

يقريقرّرون ما يأتي :رون ما يأتي :

اHـاداHـادّة األولى :ة األولى : تطـبـيـقـا ألحـكـام اHادة 13 من اHـرسوم
الـرئـاسي رقم 07 - 307 اHـؤرخ في 17 رمــضـان عـام 1428
اHوافق 29 سبتمبر سنة 2007 واHذكور أعالهq يهدف هذا
الــقــرار إلـى حتــديــد تــصــنــيف مـــركــز األرشــيف الــوطــني

وكذا شروط االلتحاق باHناصب العليا التابعة له.

اHــــاداHــــادّة ة 2 :  :  يــــصـــنـف مـــركــــز األرشـــيـف الـــوطــــني في
الصنف أq القسم 4.

اHاداHادّة ة 3 :  : حتـدّد الزيادة االستـداللية لـلمناصب الـعليا
الـتـابـعة Hـركـز األرشـيف الـوطـني وكـذا شـروط االلـتـحاق

بهذه اHناصبq طبقا للجدول اآلتي :

طريقةطريقة
WالتعيWالتعي

اHؤسسةاHؤسسة
العموميةالعمومية

اHناصباHناصب
اHستوىاHستوىالقسمالقسمالصنفالصنفالعلياالعليا

السلالسلّميمي
الزيادةالزيادة

االستدالليةاالستداللية

التصنيفالتصنيف
شروط االلتحاقشروط االلتحاق

باHنصبباHنصب

مركز
األرشيف
الوطني

مرسوم-711م4أمدير
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طريقةطريقة
WالتعيWالتعي

اHؤسسةاHؤسسة
العموميةالعمومية

اHناصباHناصب
اHستوىاHستوىالقسمالقسمالصنفالصنفالعلياالعليا

السلالسلّميمي
الزيادةالزيادة

االستدالليةاالستداللية

التصنيفالتصنيف
شروط االلتحاقشروط االلتحاق

باHنصبباHنصب

- مـتــصــرف رئــيــسيq عــلى األقلq مــرسم
أو رتبة مـعادلةq يثبت سنتW (2) خدمة

qفعلية بهذه الصفة
qكـتبات والوثائق واحملفوظاتHمحافظ ا -
Wيثبت سـنت qأو رتبـة معادلـة qعـلى األقل

q(2) خدمة فعلية بهذه الصفة
- متصرفq أو رتـبة معادلةq يثبت سبع

q(7) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة
- مكتـبي ووثائقي وأمW محفوظاتq أو
رتــبــة مــعــادلــةq يــثــبت ســبع (7) ســنــوات

خدمة فعلية بهذه الصفة.

- وثـائقي أمـW احملفـوظات رئـيسيq على
األقـلq مـــرسمq يــــثـــبت ثالث (3) ســـنـــوات

qأقدمية بصفة موظف
- مـــــــــحــــــــافـظ اHــــــــكــــــــتـــــــــبــــــــات والــــــــوثـــــــــائق
واحملـفوظـاتq عـلى األقلq مـرسمq أو رتـبة
معـادلةq يـثبت ثالث (3) سنـوات أقدمـية

qبصفة موظف
- وثـائـقي أمـW مـحـفـوظـاتq يثـبت أربع

q(4) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة
- مكتـبي ووثائقي وأمW محفوظاتq أو
رتــبــة مـــعــادلــةq يــثــبت أربع (4) ســنــوات

خدمة فعلية بهذه الصفة.

qمـرسم qعــلى األقل qمـتـصــرف رئـيـسي -
يـثـبت ثالث (3) ســنـوات أقــدمـيـة بــصـفـة

qموظف
- مــــتـــــصــــرف يـــــثـــــبت أربع (4) ســــنــــوات

خدمة فعلية بهذه الصفة.

- وثائقي أمـW محفوظات رئيسيq على
qمرسم qاألقل

qكـتبات والوثائق واحملفوظاتHمحافظ ا -
qمرسم أو رتبة معادلة qعلى األقل

- وثائـقي أمـW مـحفـوظـاتq يـثبت ثالث
q(3) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة

- مكتـبي ووثائقي وأمW محفوظاتq أو
رتــبـة مــعــادلــةq يــثــبت ثالث (3) ســنــوات

خدمة فعلية بهذه الصفة.

qمرسم qعلى األقل qمتصرف رئيسي -
- مــــتـــــصــــرف يــــثـــــبت ثالث (3) ســــنــــوات

خدمة فعلية بهذه الصفة.

قرار من
Wاألم
العام

لرئاسة
اجلمهورية

قرار من
Wاألم
العام

لرئاسة
اجلمهورية

مقرر من
مدير
مركز

األرشيف
الوطني

مركز
األرشيف
الوطني

427

256

256

154

154

مَ

م - 1

م - 1

م - 2

م - 2

4

4

4

4

4

أ

أ

أ

أ

أ

أمW عام

رئيس
قسم
تقني

رئيس
قسم
إداري

رئيس
مصلحة
تقنية

رئيس
مصلحة
إدارية
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اHـاداHـادّة ة 4 :  :  تطـبـيـقـا ألحـكـام اHادة 10 من اHـرسـوم الـرئـاسي رقم 07 - 307 اHـؤرخ في  17رمـضـان عام 1428 اHـوافق 29
سـبـتمـبـر سـنة 2007 واHـذكـور أعالهq حتـدّد الزيـادة االسـتـداللـيـة للـمـنـصب الـعـالي لـرئيس فـرع وكـذا شـروط االلـتـحاق به

طبقا للجدول اآلتي :

طريقةطريقة
WالتعيWالتعي

اHؤسسةاHؤسسة
العموميةالعمومية

اHنصباHنصب
الزيادةالزيادةاHستوى اHستوى العاليالعالي

االستدالليةاالستداللية

التصنيفالتصنيف
شروط االلتحاقشروط االلتحاق

باHناصبباHناصب

- مـــســاعـــد وثــائـــقي أمــW مـــحــفـــوظــاتq يـــثــبـت خــمس (5)
qسنوات خدمة فعلية بهذه الصفة

- تــقــني ســام في اإلعالم اآلليq يــثـبـت خـمس (5) سـنـوات
qخدمة فعلية بهذه الصفة

- مـسـاعــد مـكـتــبي ووثـائــقي وأمـW مــحـفـوظــاتq أو رتـبـة
مـــعــادلـــةq يــثـــبت خــمس (5) ســنـــوات خــدمــة فـــعــلــيـــة بــهــذه

qالصفة
- تقـني في االعالم اآلليq يثبت ثماني (8) سنـوات خدمة

qفعلية بهذه الصفة
- تـــقـــني فـي اHـــكـــتـــبـــات والـــوثـــائق واحملـــفـــوظـــاتq يـــثـــبت

qثماني (8) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة

- مــلـحق رئــيـسـي لإلدارة أو رتـبــة مـعــادلــةq يـثــبت خـمس
q(5) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة

- مــــلــــحق اإلدارة أو رتــــبــــة مــــعــــادلــــةq يــــثـــــبت ثــــمــــاني (8)
qسنوات خدمة فعلية بهذه الصفة

مقرر من
مدير
مركز

األرشيف
الوطني

مركز
األرشيف
الوطني

75

75

5

5

رئيس
فرع
تقني

رئيس
فرع
إداري

اHاداHادّة ة 5 :  :  يـســتـفيد اHـوظــفـون اHعيـــنون بصـــفة قــــانونيـة في اHنـاصب العلـــيا اHـذكورة في اHادة 3 أعالهq والذين
ال يـسـتـوفــون شـروط الـتـعـيـW اجلـديــدةq من الـزيـادة االسـتـداللـيـة احملــدّدةq �ـوجب هـذا الـقـرار إلى غـايــة إنـهـاء مـهـامـهم في

اHنصب العالي اHشغول.
اHـاداHـادّة ة 6 :  :  يـسـتـفـيـد اHـوظـفـون اHـعـيّـنون بـصـفـة قـانـونـيـة في اHـنـصب الـعـالي لـرئـيس فـرع اHـصـنف فـي إطـار أحـكام
اHــرســوم رقم 85 - 59   اHــؤرخ في 23 مــارس ســنـة 1985 و اHــتــضــمـن الــقـانــون األســاسـي الــنــمــوذجي لــعــمــال اHــؤســسـات
واإلدارات العـمـوميـةq من الـزيادة االسـتداللـيـة احملددة في اجلـدول أعالهq ابـتداء مـن تاريخ أول يـنـاير سـنة 2008 إلى غـاية

إنهاء مهامهم في اHنصب العالي اHشغول.
اHـاداHـادّة ة 7 :  :  يــجب أن يـنــتـمي اHــوظـفــون الـذين يــشـغــلـون مــنـاصب عــلـيــا إلى رتب تـكــون مـهــامـهــا مـوافــقـة لـصـالحـيـات

الهياكل اHعنية.
اHاداHادّة ة 8 :  :  ينشر هذا القرار في اجلريدة الرسميّة للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.

حرر باجلزائر في 6 جمادى األولى عام 1431 اHوافق 21 أبريل سنة 2010.

األمW العام لرئاسة اجلمهوريةاألمW العام لرئاسة اجلمهورية
العقبي حبةالعقبي حبة

وزير اHاليةوزير اHالية
كر¯ جوديكر¯ جودي

عن األمW العام للحكومةعن األمW العام للحكومة
وبتفويض منهوبتفويض منه

اHدير العام للوظيفة العموميةاHدير العام للوظيفة العمومية
جمال خرشيجمال خرشي
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عـلى اHـترشح أن يـستـكمـلـه بوثـيقــة يعـدهــا قـانونـا بنك
أو مـؤسـسـة مـالـيـة مـعـتـمـدة قـانـونـا تـثـبت إيـداع الـكـفـالـة

اHنصوص عليها في اHادّة 2 أعاله.

اHاداHادّة ة 6 :  : ال �كن أن تتـغير الكفالة و/ أو ترد إالّ في
إطار القوانW والتنظيمات اHعمول بها.

اHــاداHــادّة ة 7 :  : عــنــد الــتــأكــد مـن تــوقف الــنــشــاط اHــعــاين
قـــانــونـــاq تــســتـــرجع الــكـــفــالـــة من طــرف مـــســاعــدي الـــنّــقل
البحري بناء على استظهار شهادة تسلمهم إياها مصالح

الوزارة اHكلّفة بالبحرية التجارية.

اHـاداHـادّة ة 8 :  : يـنــشـر هـذا الــقـرار في اجلــريـدة الـرّســمـيّـة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــرّر بـــاجلــــزائـــر في 16 رجـب عـــام 1431 اHــــوافق 29
يونيو سنة 2010.

وزارة وزارة النالنّقلقل
قــــــرار وزاري مــــــشـــــتــــــرك مــــــؤرقــــــرار وزاري مــــــشـــــتــــــرك مــــــؤرّخ في خ في 16 رجب عــــــام  رجب عــــــام 1431
29 يونـيو سـنة  يونـيو سـنة q q2010  يـحد يـحدّد مـبلغ الـكفـالةد مـبلغ الـكفـالة اHوافق اHوافق 
وشـــكـــلــــهـــا Hـــمـــارســـة نـــشـــاطــــات مـــســـاعـــدي الـــنوشـــكـــلــــهـــا Hـــمـــارســـة نـــشـــاطــــات مـــســـاعـــدي الـــنّـــقـلـــقـل

البحـري.البحـري.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

qاليّةHإنّ وزير ا
qووزير النّقل

- �ـقتـضى اHـرسـوم الـرّئاسيّ رقم 10 - 149 اHـؤرّخ
في 14 جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1431 اHــوافق 28 مــايــو ســنــة

qأعضاء احلكومة Wتضمّن تعيH2010 وا

- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتّــــنــــفـــيــــذيّ رقم 09 - 183
اHــؤرّخ في 17 جــمــادى األولى عــام 1430 اHــوافق 12 مــايــو
سـنة 2009 الـذي يحدّد شـروط ©ارسة نـشاطات مـساعدي

qادّة 10 منهHال سيّما ا qالنّقل البحري

يقريقرّران ما يأتي :ران ما يأتي :

اHـاداHـادّة األولى : ة األولى : تطـبـيـقـا ألحـكـام اHادّة 10 من اHـرسوم
التّـنفيذيّ رقم 09 - 183 اHؤرّخ في 17 جـمادى األولى عام
1430 اHـوافق 12 مـايــو ســنـة 2009 واHـذكــور أعالهq يــهـدف

هـذا الــقـرار إلى حتــديـد مــبــلغ الـكــفـالــة وشـكــلـهــا Hـمــارسـة
نشاطات مساعدي النّقـل البحري.

اHـاداHـادّة ة 2 :  : حتـدّد الــكـفــالــة اHـنــصـوص عــلــيـهــا في اHـادّة
األولى أعاله بخمسمائة ألف دينار (500.000,00 دج).

اHـــــاداHـــــادّة ة 3 :  : طـــــبــــــقــــــا ألحــــــكــــــام اHـــــادّة 10 مـن اHــــــرســـــوم
التّـنفيذيّ رقم 09 - 183 اHؤرّخ في 17 جـمادى األولى عام
1430 اHــوافق 12 مــايــو ســنــة 2009 واHــذكــور أعالهq تــوجه

الــكــفـــالــة كــمـــا هــو مــنــصـــوص عــلــيـــهــا في اHــادة 2 من هــذا
القـرارq على وجه اخلـصوصq لـضمـان التـزامات مـساعدي

النّقـل البحـري جتـاه موكليهم.

اHـاداHـادّة ة 4 :  : يـجب أن تــودع الــكـفــالـة اHــنــصـوص عــلـيــهـا
في اHـادّة 2 أعالهq لـدى بــنك أو مــؤســســة مـالــيّــة مـعــتــمـدة

قانونا.

اHـاداHـادّة ة 5 :  : بـعـد قـبــول اHـلف من طـرف جلــنـة االعـتـمـاد
اHـنــصــوص عـلــيــهــا في اHـادّة 27 مـن اHــرســـوم الـتّــنــفــيـذيّ
رقـم 09 -183 اHــــــــؤرّخ في 17 جـــــــــمــــــــادى األولى عــــــــام 1430
اHــــوافــق 12 مـــايــــــو ســـنـــة 2009 واHــــذكــــــور أعـالهq يـــجب

وزير اHاليةوزير اHالية
كر¯ جوديكر¯ جودي

وزير النقلوزير النقل
عمار توعمار تو

وزارة التجارةوزارة التجارة
غــشت قـــرار مــؤرقـــرار مــؤرّخ في خ في 5 شـــعـــبـــان عــام  شـــعـــبـــان عــام 1431 اHــوافق  اHــوافق 17  غــشت 
سنة سنة q2010 يتضـمq يتضـمّن نتائج انتخاب رئيس ونوابن نتائج انتخاب رئيس ونواب

رئيس الغرفة اجلزائرية للتجارة والصناعة.رئيس الغرفة اجلزائرية للتجارة والصناعة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

qإن وزير التّجـارة

- �ـقتـضى اHـرسـوم الـرّئاسيّ رقم 10 - 149 اHؤرّخ
في 14 جــمــادى الـثــانــيــة عـام 1431 اHـوافق 28 مـايــو ســنـة

qأعضاء احلكومة Wتضمّن تعيH2010 وا

- و�قتـضى اHرسوم التّنفيذي رقم 96 - 93 اHؤرّخ
في 14 شــــــوّال عــــــام 1416 اHــــــوافق 3 مــــــارس ســــــنــــــة 1996
واHـــتــضـــمّن إنـــشـــاء غــرف الـــتـــجــارة والـــصـــنــاعـــةq اHـــعــدّل

qتمّمHوا

- و�قتـضى اHرسوم التّنفيذي رقم 96 - 94 اHؤرّخ
في 14 شــــــوّال عــــــام 1416 اHــــــوافق 3 مــــــارس ســــــنــــــة 1996
qـتضمّن إنشاء الـغرفة  اجلزائـرية للتجـارة والصناعةHوا

qتمّمHعدّل واHا

- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســـوم الــــتّـــنــــفــــيـــذي رقم 02 - 453
اHـؤرّخ في 17 شـوّال عـام 1423 اHـوافق 21 ديـسـمـبـر سـنـة

q2002 الذي يحدّد صالحيات وزير التّجارة
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الــــذي يــــحــــدد كـــيــــفــــيــــات تــــوظــــيف األعــــوان اHــــتـــعــــاقــــدين
وحــقـــوقــهـم وواجــبـــاتـــهم والـــعــنـــاصـــر اHــشـــكـــلــة لـــرواتـــبــهم
والــقــواعـد اHــتـعــلــقـة بــتـســيـيــرهم وكــذا الـنــظــام الـتــأديـبي

qادة 8 منهHال سيما ا qطبق عليهمHا

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

qتضمّن جتديد مهام أعضاء احلكومةHسنة 2009  وا

- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 93 - 140
اHؤرخ في 24 ذي احلـجة عام 1413 اHوافق 14 يونـيو سنة
1993 واHـتـضمّن إنـشـاء مـخبـر وطـني Hراقـبـة اHنـتـوجات

qالصيدالنية وتنظيمه وعمله

- و�ــــقـــــتــــضى اHـــــرســــوم الـــــتــــنــــفـــــيــــذي رقم 95 - 54
اHـؤرخ في 15 رمـضان عام 1415 اHـوافق 15 فبـراير سـنة

qاليةH1995  الذي يحدد صالحيات وزير ا

- و�قتـضى اHرسوم التـنفيذي رقم 96 - 66 اHؤرخ
في 7 رمـــضـــان عـــام 1416 اHــوافق 27  يـــنـــايـــر ســـنـــة 1996

qالذي يحدد صالحيات وزير الصحة و السكان

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

qالعمومية

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

qالعامّ للحكومة Wاألم Wتعي

يقريقرّرون ما يأتي :رون ما يأتي :

اHاداHادّة األولى :ة األولى : تطــبـيقا ألحــكام اHادة 8  من اHرسوم
الـرئـاسي رقم 07 - 308 اHـؤرخ في 17 رمــضـان عـام 1428
اHوافق 29 سبتمبر سنة 2007 واHذكور أعالهq يهدف هذا
الــــقـــرار إلـى حتـــديــــد تـــعــــداد مـــنــــاصب الــــشـــغل اHــــطـــابــــقـــة
لـنـشاطـات احلفظ أو الـصـيانـة أو اخلـدمة وتـصنـيـفهـا وكذا
مـــــدة الــــعـــــقــــد اخلـــاص بــــاألعـــوان الــــعـــامــــلـــW لــــدى اخملـــبـــر
الـوطـني Hـراقبـة اHـنـتوجـات الـصـيدالنـيـةq طـبقـا لـلـجدول

أدناه :

يقريقرّر مـا يأتي :ر مـا يأتي :

اHــاداHــادّة األولى : ة األولى : طـــبــقـــا ألحــكـــام اHــادّة 14 من اHـــرســوم
الـــتّـــنـــفـــيـــذيّ رقم 96 - 94 اHــؤرّخ في 14 شـــوّال عــام 1416
اHــوافق 3 مـــارس ســـنــة q1996 اHـــعـــدّل واHـــتـــمّـم واHـــذكــور
أعالهq يــثـــبّت هــذا الـــقــرار الــنــتـــائج الــنـــهــائــيـــة النــتــخــاب
رئــــيـس ونـــواب رئــــيـس الـــغــــرفــــة اجلــــزائــــريـــة لــــلــــتــــجـــارة

والصّناعة.

اHـاداHـادّة ة 2 :  : انـتـخب رئـيـسـا ونـائب رئـيس أول ونـائب
رئــــيس ثـــان ونــــائب رئــــيس ثــــالث لــــلــــغـــرفــــة اجلـــزائــــريـــة

للتجارة والصّناعةq السّادة :
qرئيسا qقليل الطاهر -

qنائب رئيس أول qمجكوح أمزيان -
qنائب رئيس ثان qفلة رشيد -

- جوبر بلخيرq نائب رئيس ثالث.

3 :  : يــــــنــــــــشــــــر هــــــــذا الــــــــقــــــرار فـي اجلــــــريــــــدة اHـــــاداHـــــادّة ة 
الـــرّســـــمـــيّـــة لـــلـــجـــــمــــهـــوريّـــة اجلــــزائـــريّـــة الـــدّ�ـــقـــراطـــيّـــة

الشّعبيّة.

حــرّر بــاجلــزائــر في 5 شــعــبــان عــام 1431 اHــوافق 17
غشت سنة 2010.

مصطفى بن بـادةمصطفى بن بـادة

وزارة الصحة والسكان وإصالحوزارة الصحة والسكان وإصالح
اGستشفياتاGستشفيات

قـرار وزاري مـشـتـرك مـؤرخ في قـرار وزاري مـشـتـرك مـؤرخ في 12 جـمــادى الـثـانـيـة عـام جـمــادى الـثـانـيـة عـام
1431 اHــــوافق  اHــــوافق 26 مــــايــــو ســــنـــة  مــــايــــو ســــنـــة q2010  يــــحــــدد تــــعـــدادq  يــــحــــدد تــــعـــداد

مــنــاصب الـــشــغل وتـــصــنــيــفـــهــا ومــدة الـــعــقــد اخلــاصمــنــاصب الـــشــغل وتـــصــنــيــفـــهــا ومــدة الـــعــقــد اخلــاص
بـاألعـوان الـعامـلـW فـي نـشـاطات احلـفـظ أوالـصـيـانةبـاألعـوان الـعامـلـW فـي نـشـاطات احلـفـظ أوالـصـيـانة
أواخلدمة بعنـوان اخملبر الوطني Hراقـبة اHنتوجاتأواخلدمة بعنـوان اخملبر الوطني Hراقـبة اHنتوجات

الصيدالنية.الصيدالنية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

qالعام للحكومة Wإن األم

qاليةHووزير ا

qستشفياتHووزير الصحة والسكان وإصالح ا

- �قتـضى اHرسـوم  الرئاسي رقم 07 - 308 اHؤرخ
في 17 رمـضـان عام 1428 اHـوافق 29 سـبـتمـبـر سـنة 2007



التصنيفالتصنيف

التعدادالتعداد
( 2+1 )

الرقمالرقم
االستداللياالستداللي

مناصب الشغلمناصب الشغل

7

17

7

4

35

200

200

288

219

1

1

5

2

الصنفالصنف

التعداد حسب طبيعة عقد العملالتعداد حسب طبيعة عقد العمل

التوقيتالتوقيت
اجلزئياجلزئي

التوقيتالتوقيت
الكاملالكامل

التوقيتالتوقيت
اجلزئياجلزئي

التوقيتالتوقيت
الكاملالكامل

عقد محدد اHدةعقد محدد اHدة
(2)

عقد غير محدد اHدةعقد غير محدد اHدة
(1)

7

-
-
-

7

-
17

7

4

28

عامل مهني من اHستوى األول
حارس

عون الوقاية من اHستوى األول
سائق سيارة من اHستوى األول

اجملموع العاماجملموع العام

اHاداHادّة ة 2 :  ينشر هذا القرار في اجلريدة الرّسميّة للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.
حرّر باجلزائر في 12 جمادى الثانية عام 1431 اHوافق 26 مايو سنة 2010.

عن األمW العام للحكومةعن األمW العام للحكومة
وبتفويض منهوبتفويض منه

اHدير العام للوظيفة العموميةاHدير العام للوظيفة العمومية
جمال خرشيجمال خرشي

 وزير  وزير اHاليةاHالية
كر¯ جوديكر¯ جودي

 وزير  وزير الصحة والسكانالصحة والسكان
وإصالح اHستشفياتوإصالح اHستشفيات

السعيد بركاتالسعيد بركات

26 رمضان عام  رمضان عام 1431 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 2851
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