
االشتراكاالشتراك
سنويسنويّ

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

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

اجلزائر
تونس
اBغرب
ليبيا

موريطانيا

بلدان خارج دول
اBغرب 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

اBطلوب 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

اإلدارة والتّحرير
األمانة العاماألمانة العامّة للحكومةة للحكومة

WWW.JORADP.DZ

الطّبع واالشتراك
اBطبعة الراBطبعة الرّسميسمّية

حي البساتmW بئر مراد رايسm 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

العدد العدد 76
السالسّنة السابعة واألربعوننة السابعة واألربعون

األربعاء األربعاء 9  محر محرّم عام م عام 1432 هـ
اBوافق اBوافق 15  ديسمبر سنة   ديسمبر سنة 2010 م



9 محر محرّم عام م عام 1432 هـهـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 276
15 ديسمبر سنة  ديسمبر سنة 2010 م م

فهرسفهرس

مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّـةـة
مــرســـوم رئــاسي رقم 10 - 315  مـــؤرخ في 7  مــحـــرم عــام 1432 اBـــوافق 13  ديـــســمـــبــر ســـنــة m2010  يــــعـــدل ويـــتــمم اBـــرســوم
الـــرئـــاسي  رقـــم 07 - 304 اBـــــؤرخ في 17 رمــضـــــان عـــــام 1428 اBـــــوافـــق 29 ســـبـــتــــمـــبـــر ســـــنــة 2007 الـــذي يـــحـــدد
الشبـكة االستـداللية Bـرتـبـات اBوظفW ونظام دفع رواتبهم..............................................................................

مـرســوم تــنــفــيـذي رقم 10 - 312  مـؤرخ في 7  مـحــرم عـام 1432 اBـوافق 13  ديـســمــبــر ســنـة m2010  يــتــضـمـن إنـشــاء اBــدرسـة
الوطنية Bوظفي إدارة السجون وتنظيمها وسيرها..........................................................................................

مـرســوم تــنــفــيـذي رقم 10 - 313  مـؤرخ في 7  مـحــرم عـام 1432 اBـوافق 13  ديـســمــبــر ســنـة m2010  يـعـــــدل تــوزيـــع نــفــقـــات
ميزانيـة الدولة للتجهيز لسنة m2010 حسب كـل  قطـاع....................................................................................

مــرسـوم تــنـفــيـذي رقم 10 - 314  مـؤرخ في 7  مـحــرم عـام 1432 اBـوافق 13  ديــسـمــبـر ســنـة m2010  يـتــضـمن نــقل اعـتــمــاد في
ميزانية تسيير وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.....................................................................................

قرارات4 مقرقرارات4 مقرّرات4 آراءرات4 آراء

وزارة العدلوزارة العدل

قرار مؤرّخ في 30  ذي احلجة عام 1431 اBوافق 6  ديسمبر سنة m2010 يتضمّن إنشاء فرع قضائي بدائرة اختصاص محكمة
تالغ...........................................................................................................................................................

وزارة الطاقة واAناجموزارة الطاقة واAناجم

قــرار مــؤرخ في 20  ذي الــقـــعـــدة عــام 1431 اBـــوافق 28  أكـــتــوبـــر ســنــة m2010  يـــتــضـــمن تـــفــويـض اإلمــضـــاء إلى اBـــديــر الـــعــام
للمحروقات................................................................................................................................................

قرار مؤرخ في 20  ذي القعدة عام 1431 اBوافق 28  أكتوبر سنة m2010  يتضمن تفويض اإلمضاء إلى اBدير العام للمناجم..

قــرار مــؤرخ في 20  ذي الــقـــعـــدة عــام 1431 اBـــوافق 28  أكـــتــوبـــر ســنــة m2010  يـــتــضـــمن تـــفــويـض اإلمــضـــاء إلى اBـــديــر الـــعــام
لالستراتيجية واالقتصاد والتنظيم...............................................................................................................

قـرار مؤرخ في 20  ذي القـعدة عام 1431 اBوافق 28  أكتـوبر سنة m2010  يتـضمن تفـويض اإلمضـاء إلى مدير حـماية األمالك
الطاقوية واBنجمية.....................................................................................................................................

قــرار مـؤرخ في 20  ذي الــقـعــدة عـام 1431 اBـوافق 28  أكــتــوبــر ســنـة m2010  يــتــضــمن تــفـويـض اإلمـضــاء إلى مــديــر الــعالقـات
اخلارجية....................................................................................................................................................

قرارات مؤرخة في 20  ذي القعدة عام 1431 اBوافق 28  أكتوبر سنة m2010  تتضمن تفويض اإلمضاء إلى نواب مديرين....

وزارة التجارةوزارة التجارة

قرار وزاري مـشترك مؤرخ في 10 شعـبان عام 1431 اBوافق 22 يولـيو سنة m2010 يـحدّد تصـنيف الـوكالة الـوطنـية لتـرقية
التجارة اخلارجية وشروط االلتحاق باBناصب العليا التابعة لها........................................................................

وزارة العالقات مع البرAـانوزارة العالقات مع البرAـان

قــرار مؤرّخ في 18 جمادى الـثانية عام 1431  اBوافق  أول يونـيو سنــة m2010 يعـدّل القــرار اBؤرّخ في 13  محـرم عام 1429
اBوافق 21 يناير سنــة m2008 الذي يحدّد القائمة االسمية ألعضاء الـلجنة القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير
التكنولوجي لدى وزارة العالقات مع البرBان..................................................................................................
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فهرس(تابع)فهرس(تابع)

وزارة العمل والتشغـيل وزارة العمل والتشغـيل والضمان االجتماعيوالضمان االجتماعي

قــرار مــؤرّخ في 7  رمــضــان عــام 1431 اBـــوافق 17 غــشـت ســنــة m2010 يـــعــدّل ويـــتــمّم الـــقــرار اBــؤرّخ في 9 رمــضــان عــام 1417
اBـــوافق 18 يـــنــايـــر ســنــة 1997 واBـــتــضــــمّن الـــتــنـــظــيـم الــداخــــلي لـــلــصـــنـــدوق الــوطـــني لـــلــضـــمـــان االجــتـــمــاعـي لــغـــيــر
األجراء.....................................................................................................................................................

وزارة الصحة والسكان وإصالح اAستشفياتوزارة الصحة والسكان وإصالح اAستشفيات

قــرار وزاري مــشــتـرك مــؤرخ في 2 جــمــادى الـثــانــيــة عـام 1431 اBـوافق 16  مــايــو ســنـة m2010  يــحــدد عــدد اBــنــاصب الــعــلــيـا
لـلمـوظـفW اBـنـتمـW لألسالك اBـشـتركـة في اBـؤسسـات واإلدارات الـعمـومـيـة بعـنـوان اإلدارة اBركـزيـة لوزارة الـصـحة
والسكان وإصالح اBستشفيات....................................................................................................................

قـرار وزاري مـشتـرك مؤرخ في 2 جـمادى الـثانـية عام 1431 اBوافق 16  مايـو سنة m2010  يـحدد عـدد اBنـاصب العـليـا للـعمال
اBـــــهـــــنـــــيــــــW وســـــائـــــقـي الـــــســـــيـــــارات واحلــــــجـــــاب بـــــعـــــنــــــوان اإلدارة اBـــــركـــــزيـــــة لــــــوزارة الـــــصـــــحـــــة والـــــســــــكـــــان وإصالح
اBستشفيات..............................................................................................................................................

قــرار وزاري مــشــتــرك مــؤرخ في 16  ذي احلــجــة عــام 1431 اBـوافق 22  نــوفــمــبــر ســنــة m2010  يـــحــدد تــعــداد مــنــاصب الــشــغل
وتـصنـيـفهـا ومدة الـعقـد اخلاص بـاألعوان الـعامـلW في نـشاطـات احلفظ أوالـصيـانة أواخلـدمات بـعنـوان اإلدارة اBركـزية
لوزارة الصحة والسكان وإصالح اBستشفيات.................................................................................................

وزارة الصيد البحري وزارة الصيد البحري واAوارد الصيديةواAوارد الصيدية

قرار مؤرّخ في 29 رجب عـام 1431 اBوافق 12  يولـيو سنة m 2010 يحدّد الـقائمـة االسميـة ألعضاء الـلّجنـة القطـاعية الـدائمة
للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي لوزارة الصّيد البحري واBوارد الصيدية.................................................
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9 محر محرّم عام م عام 1432 هـهـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 476
15 ديسمبر سنة  ديسمبر سنة 2010 م م

مــرســوم رئــاسي رقم مــرســوم رئــاسي رقم 10 -  - 315  مــؤرخ في  مــؤرخ في 7  مــحــرم عــام مــحــرم عــام
1432  اBــــوافق اBــــوافق 13  ديــــســـــمــــبـــــر ســــنــــة   ديــــســـــمــــبـــــر ســــنــــة m  m2010  يـــــعـــــدليـــــعـــــدل

ويــتــمم اBــرســوم الـرئــاسي  رقـــم ويــتــمم اBــرســوم الـرئــاسي  رقـــم 07 -  - 304 اBـــؤرخ اBـــؤرخ
فـي فـي 17 رمـــــــــــــــضـــــــــــــــــان عـــــــــــــــــام  رمـــــــــــــــضـــــــــــــــــان عـــــــــــــــــام 1428 اBـــــــــــــــــوافــــق  اBـــــــــــــــــوافــــق 29
ســــبـــــتــــمــــبــــر ســــــنـــة ســــبـــــتــــمــــبــــر ســــــنـــة 2007 الـــــذي يــــحــــدد الــــشـــبـــــكـــة الـــــذي يــــحــــدد الــــشـــبـــــكـــة
االســــتـــــداللــــيــــة Bـــــرتـــــبـــــات اBـــوظــــفــــW ونــــظــــام دفعاالســــتـــــداللــــيــــة Bـــــرتـــــبـــــات اBـــوظــــفــــW ونــــظــــام دفع

رواتبهمرواتبهم.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

mإنّ رئـيـس اجلمهورية
- بـــنـــاء عـــلى الـــدســـتـــورm ال ســـيّـــمـــا اBـــادتــان 77 - 8 

mو125 (الفقرة األولى) منه

مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّـةـة
- و�ــــــقـــــتــــــضى اBــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 07 - 304
اBــؤرّخ في 17 رمـــضـــان عــام 1428 اBــوافق 29 ســبـــتـــمـــبــر
ســنــة 2007 الــذي يـــحــدد الـــشــبــكـــة االســتـــداللــيــة Bـــرتــبــات

mونظام دفع رواتبهم WوظفBا

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اBــــاداBــــادّة األولى :ة األولى :  يــــعــــــدل ويــــتــــمـم اجلــــدول الــــوارد في
اBــادة 3 مـن اBــرســـوم الــرئـــاسي رقم 07 - 304 اBــؤرّخ في
17 رمـــضـــان عــام 1428 اBــوافق 29 ســـبـــتــمـــبـــر ســـنــة 2007

واBذكور أعالهm ويحرر كما يأتي :

شبكة مستويات التأهيل شبكة مستويات التأهيل 

مستويات التأهيلمستويات التأهيل األصنافاألصناف اجملموعاتاجملموعات

(بدون تغيير)

(بدون تغيير)

(بدون تغيير)

(بدون تغيير)

(بدون تغيير)

* شهادة التحكم اBهني

* السنة الثانية من التعليم الثانوي

* شهادة التعليم اBهني من الدرجة األولى

(بدون تغيير)

* الباكالوريا

* شهادة تقني

* شهادة التعليم اBهني من الدرجة الثانية

(بدون تغيير)

(بدون تغيير)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

د

ج

ب
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- 0,7 % من الـــرقم االســـتـــداللي األدنى عـن كل ســـنــة
نشاط في القطاعات األخرى".

اBاداBادّة  3 : :  ينـشر هـذا اBرسـوم في اجلريـدة الرّسـميّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــرّر بـــاجلـــزائــر في 7  مـــحـــرم عــام 1432 اBــوافق 13
ديسمبر سنة 2010.

عبد العزيز بوتفليقة عبد العزيز بوتفليقة 

اBـــــاداBـــــادّة  2 : :  تــــــعــــــدل وتـــــتــــــمـم اBـــــادة 16 مـن اBــــــرســـــوم
الـرئـاسي رقم 07 - 304 اBـؤرّخ في 17 رمــضـان عـام 1428
اBـوافق 29 ســبــتـمــبــر ســنـة 2007 واBــذكــور أعالهm وحتـرر

كما يأتي :
"اBـــــادة 16 : إذا كـــــان اBـــــوظـف قـــــد مــــــارس نـــــشـــــاطـــــا
مـدفـوع األجـر قبـل توظـيـفهm فـإنه يـسـتـفـيـد بـعـد تـرسـيمه
في رتبتهm من احتساب اخلبرة اBهنية اBكتسبة �عدل :
- 1,4% من الــــرقم االســــتـــداللي األدنـى عن كـل ســـنـــة

نشاط في اBؤسسات واإلدارات العمومية.

مستويات التأهيلمستويات التأهيل األصنافاألصناف اجملموعاتاجملموعات

(بدون تغيير)

(بدون تغيير)

* الباكالوريا + 5 سنوات من التكوين العالي

* ليسانس + ما بعد التدرج اBتخصص

* ماستر

* ماجستير

* شهادة اBدرسة الوطنية لإلدارة (النظام اجلديد)

(بدون تغيير)

(بدون تغيير)

(بدون تغيير)

* مــاســتــر أو مــاجــســتــيــر مع الــتــسـجــيـل في الــدكــتـوراه

(لاللتحاق برتب التعليم العالي والبحث العلمي)

* دكتوراه

* دكتوراه دولة

(بدون تغيير)

(بدون تغيير)

(بدون تغيير)

(بدون تغيير)

(بدون تغيير)

(بدون تغيير)

11

12

13

14

15

16

17
أ

خارج
الصنف

قسم فرعي 1

قسم فرعي 2

قسم فرعي 3

قسم فرعي 4

قسم فرعي 5

قسم فرعي 6

قسم فرعي 7
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2 :   :  تـعـد اBدرسـة مـؤسسـة عـمومـيـة ذات طابع اBادة اBادة 
إداريm تتمتع بالشخصية اBعنوية واالستقالل اBالي.

تـــوضع اBـــدرســـة حتت وصـــايــة وزيـــر الـــعـــدلm حــافظ
األختام.

اBادة اBادة 3 :  :  يحدد مقر اBدرسة بوالية البويرة. و�كن
نــقـله إلى أي مـكــان من الـتــراب الـوطـني �ــوجب مـرسـوم

تنفيذي.
Wـكن إحداث ملحـقات للمـدرسة بقرار مـشترك ب�
وزيـــر الــعـــدلm حـــافظ األخــتـــام ووزيـــر اBــالـــيــة والـــســلـــطــة

اBكلفة بالوظيفة العمومية.

اBـادة اBـادة 4 :  : تـتـولى اBدرسـة مـهام الـتـكوين اBـتـخصص
والـتــكـويـن قـبل الــتــرقـيــة لـلــمــوظـفــW اBـنــتــمـW لألسالك

اخلاصة بإدارة السجون.
وتكلف في هذا اإلطارm ال سيما �ا يأتي :

WـــوظــفــBمــســـتــوى وجتـــديــد مـــعــلـــومــات ا Wحتــســـ -
اBــــنــــتــــمــــW خملــــتـــلـف األسالك اخلــــاصــــة بــــإدارة الــــســــجـــون
mفي حالة خدمة لدى وزارة العدل WوضوعBا WوظفBوا
- تـنــظــيم االمــتـحــانــات واBـســابــقـات بــعــنـوان إدارة

mالسجون
- إعــداد الـبــحـوث والـدراســات ذات الـصــلـة �ـهــامـهـا

mوضمان نشرها
- إقــــامـــة عـالقـــات تــــبــــادل وتـــعــــاون مع اBــــؤســــســـات

اBماثلة الوطنية واألجنبية.
�ـكن اBـدرسـةm زيــادة عـلى ذلكm تـنـظــيم مـحـاضـرات
ولــــقــــاءات وأيــــام دراســــيــــة ودورات تــــكــــويــــنــــيــــة لــــفــــائـــدة
قطاعات أخرى وفقا للكيفيات احملددة �وجب اتفاقيات.

الفصل الثانيالفصل الثاني
التنظيم والسيرالتنظيم والسير

اBــادة اBــادة 5 :  :  يـــســيـــر اBــدرســـة مــجـــلس إدارة ويـــديــرهــا
مديرm وتزود �جلس بيداغوجي وعلمي.

القسم األولالقسم األول
مجلس اإلدارةمجلس اإلدارة

اBـادة اBـادة 6 :  : يــتـكـون مــجـلس اإلدارة الــذي يـرأسه وزيـر
العدلm حافظ األختام أو �ثله من :
mثل وزير الدفاع الوطني� -

mثل وزير الداخلية واجلماعات احمللية� -
mاليةBثل وزير ا� -

mثل وزير الشؤون الدينية واألوقاف� -

مــرسـوم تـنــفـيـذي رقم مــرسـوم تـنــفـيـذي رقم 10 -  - 312  مـؤرخ في  مـؤرخ في 7  مــحـرم عـام مــحـرم عـام
1432 اBــوافق  اBــوافق 13  ديـــســمـــبـــر ســـنــة   ديـــســمـــبـــر ســـنــة m  m2010  يـــتـــضــمنيـــتـــضــمن

إنــشــاء اBــدرســة الــوطــنــيــة Bــوظــفي إدارة الــســجـونإنــشــاء اBــدرســة الــوطــنــيــة Bــوظــفي إدارة الــســجـون
وتنظيمها وسيرهاوتنظيمها وسيرها.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
mإن الوزير األول

mحافظ األختام mبناء على تقرير  وزير العدل  -
- وبــنـــاء عــلى الـــدســتـــورm ال ســيـــمــا اBـــادتــان 85 - 3

mو125 ( الفقرة 2)  منه
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 90 - 21 اBــؤرخ في 24
مــحــرم عــام 1411 اBــوافق 15 غــشت ســنــة 1990 واBــتــعــلق

mتممBعدل واBا mباحملاسبة العمومية
- و�قـتضى الـقانون رقم 05 - 04 اBؤرخ في 27 ذي
احلـجـة عام 1425 اBـوافق 6 فـبـرايـر سـنـة 2005 واBـتـضمن
قـــانــــون تـــنـــظــــيم الــــســـجـــون وإعــــادة اإلدمـــاج االجـــتــــمـــاعي

mWللمحبوس
- و�ــــقــــتــــضـى اBــــرســــــوم الــــرئــــــاسي رقم 10 - 149
اBــــــؤرخ في 14  جـــمــــادى الـــثـــانـــيـــة عــــام 1431 اBــــوافق 28

 mأعضاء احلكومـة Wتضمن تعيBمايو سنة 2010 وا
- و�ــــقـــتــــضى اBــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 91 - 223
اBــؤرخ في 2 مـــحـــرم عـــام 1412 اBــوافق 14 يـــولـــيـــو ســـنـــة
1991 الـذي يــجــعل مـدرســة تــكـوين مــوظــفي اإلدارة إلعـادة

تـربـيـة اBـعـتـقـلـW  وتأهـيـلـهم االجـتـمـاعيm مـدرسـة وطـنـية
mإلدارة السجون

- و�قتـضى اBرسوم التـنفيذي رقم 96 - 92 اBؤرخ
في 14 شــــــوال عــــــام 1416 اBــــــوافق 3 مــــــارس ســـــــنــــــة 1996
واBـتــعـلق بـتـكـوين اBـوظـفــW وحتـسـW مـسـتـواهم وجتـديـد

mتممBعدل واBا mمعلوماتهم
- و�ــــقـــتــــضى اBــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 08 - 167
اBـؤرخ في 3 جـمــادى الـثـانــيـة عـام 1429 اBـوافق 7 يــونـيـو
WوظفBتضمن القانون األساسي اخلاص باBسنة 2008 وا

mلألسالك اخلاصة بإدارة السجون WنتمBا
mوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :
الفصل األولالفصل األول
أحكام عامةأحكام عامة

اBـــــادة األولى : اBـــــادة األولى :  تـــــطـــــبـــــيــــــقـــــا ألحـــــكـــــام اBـــــادة 158 من
الـــقـــانـــون رقم 05-04 اBــؤرخ في 27 ذي احلـــجـــة عـــام 1425
اBــــوافق 6 فــــبــــرايــــر ســــنـــة 2005 واBــــذكــــور أعالهm تــــنــــشــــأ
مـــــدرســـــة وطـــــنــــيـــــة Bـــــوظــــفـي إدارة الـــــســــجـــــــون ويـــــحـــــدد
تنظيمهـا وسيرهـا وفقا ألحكام هذا اBرسومm وتدعـى في

صلب النص "اBدرسة".
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اBــادة اBــادة 9 :  :  يــجـــتـــمع مـــجـــلس اإلدارة فـي دورة عـــاديــة
مــرتــW (2) في الــــســـنــــة بـــطــــلب مـن رئـــيــــسه. و�ــــكـــنه أن
يـــجــتــمع في دورة غـــيــر عــاديــة بــطــلـب من رئــيــسه أو من

مدير اBدرسة أو من ثلثي (3/2) أعضائه.
يـــحــدد رئـــيس مـــجــلس اإلدارة جـــدول األعــمـــال بــنــاء

على اقتراح من مدير اBدرسة.
ترسل االسـتدعـاءات مصـحوبـة بجـدول األعمال إلى
كـل عـضــو خـمــسـة عــشـر (15) يــومـا عــلى األقل قــبل تـاريخ
االجتماعm و�كـن أن يخفض هذا األجل بالـنسبة للدورات

غير العادية دون أن يقل عن ثمانية (8) أيام.

اBــــــــادة اBــــــــادة 10 :  : ال تــــــــصـح مـــــــداوالت مــــــــجــــــــلس اإلدارة إال
بحضور ثلثي (3/2) أعضائه على األقل.

وإذا لم يـــكــتـــمل الـــنــصـــابm يــنــــظم اجــتــــمــاع جـــديـــد
خــالل الـــثــــمــــانــــيـــة (8) أيــــام اBــــوالــــيــــةm وتـــصــح مـــداوالت
مــجــلـس اإلدارة في هــذه احلــالــة مــهــمــا يــكن عــدد األعــضـاء

احلاضرين.
تـتـخـذ قـرارات مـجـلس اإلدارة بـاألغـلـبـيـة الـبـسـيـطة
لـألعــضـــاء احلـــاضـــرينm وفي حـــالـــة تـــســـاوي عـــدد األصــوات

يكون صوت الرئيس مرجحا.

11 :  : تـــــــــدون مـــــــــداوالت مـــــــــجـــــــــلـس اإلدارة في اBــــــــادة اBــــــــادة 
مـــحـــاضـــر وتــســـجـل في دفـــتــر خـــاص ويـــوقـــعـــهـــا الــرئـــيس

ومدير اBدرسة.
ترسل محاضـر االجتماعـات إلى وزير العدلm حافظ
األخــتــام وإلى كـل عــضــو في مــجــلس اإلدارة خالل الــشــهــر

اBوالي لتاريخ االجتماع.
وتـكون اBـداوالت نافـذة في أجل أقصـاه ثالثون (30)
يـومــا من تـاريخ اإلرســالm مـالـم تـعـتــرض عـلــيـهــا الـســلـطـة
الـوصــيـة صـراحـةm غــيـر أن اBـداوالت اBـتــعـلـقـة بــاBـيـزانـيـة
وقـبــول الــهــبـــات والــوصـــايـا واالتــفــاقــــيــات اBــبـرمـــة مـع
اBـؤســســات األجـنـبــيــة ال �ـكن تـنــفـيـذهـا إال بــعـد اBـوافـقـة

الصريحة للسلطة الوصية.
القسم القسم الثانيالثاني
مدير اBدرسةمدير اBدرسة

اBـادة اBـادة 12 :  :  يـعـW اBــديـر �ـوجـب مـرسـومm بــنـاء عـلى
اقتراح من وزير العدلm حافظ األختام.

وتنهى مهامه حسب نفس األشكال.

اBـادة اBـادة 13 :  : يـعـد اBــديـر اBـسـؤول عـن الـتـسـيــيـر الـعـام
للمدرسةm ويكلف بهذه الصفةm ال سيما �ا يأتي :

- تـمـثــيل اBـدرسـة أمـام الــقـضـاء وفي جــمـيع أعـمـال
mدنيةBاحلياة ا

mثل وزير التربية الوطنية� -
- �ـــــــــثـل وزيـــــــــر الــــــــصـــــــــحـــــــــة والـــــــــســـــــــكـــــــــان وإصالح

mستشفياتBا
mثل وزير التعليم العالي والبحث العلمي� -

mWهنيBثل وزير التكوين والتعليم ا� -
mثل وزير الشباب والرياضة� -

mكلفة بالوظيفة العموميةBثل السلطة ا� -
mقاض برتبة رئيس مجلس قضائي -

mقاض لتطبيق العقوبات -
mثالثة (3) مديري مؤسسات عقابية -

mدرسة ينتخبهما نظراؤهماB(2) من ا Wمدرس -
- رئيـس اBصـلـحـة اخلارجـيـة إلدارة السـجـون يـكلف
بإعادة اإلدماج االجتمـاعي للمحبوسB Wكان اإلقامة �قر

اBدرسة.
�ــكـن مــجـــلس اإلدارة أن يــســـتــشـــيــر أي شـــخص من
شأنه إفـادته بحـكم كـفاءته في اBـسـائل اBدرجـة في جدول

األعمال.
يــحـضــر مــديــر اBــدرسـة اجــتــمــاعــات مــجـلس اإلدارة

بصوت استشاري ويتولى أمانته.

اBــــادة اBــــادة 7 :  : يـــعــــW أعـــضـــاء مـــجـــلس اإلدارة بـــقـــرار من
وزيـر الـعــدلm حـافظ األخـتـام Bـدة ثالث (3) سـنـوات قـابـلـة
لـلـتـجـديـدm بـنـاء عـلى اقـتــراح من الـسـلـطـة الـتي يـنـتـمـون

إليها.
وفـي حـــالــــة انـــقــــطـــاع عــــضـــويــــة أحــــد األعـــضــــاءm يـــتم
تـعــويـضـه حـسب نــفس األشــكـالm ويــخـلــفه الـعــضـو اجلــديـد

اBعW حتى انتهاء مدة العضوية.

8 :  : يـــــــدرس مـــــــجـــــــلـس اإلدارة ويـــــــقــــــــتـــــــرح كل اBــــــادة اBــــــادة 
الـتـدابــيـر الـتي من شـأنــهـا حتـسـW سـيــر اBـدرسـة وتـأديـة

مهامها.
وبهذه الصفةm يتداول على اخلصوص فيما يأتي :

mيزانية واحلساب اإلداريBمشروع ا -
mالتنظيم الداخلي والنظام الداخلي للمدرسة -
mالعقود واالتفاقيات واالتفاقات والصفقات -

mالتقرير السنوي عن النشاط -
- مـشاريع اخملـطـطات والـبرامج الـسـنويـة واBتـعددة

mعارفBستوى وجتديد اBا Wالسنوات للتكوين وحتس
mدرسة أو تهيئتهاBمشاريع توسيع ا -

- قبول الهبات والوصايا.
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�كن اجملـلس البـيداغوجي والـعلـمي أن يستـشير أي
شــــخـص من شــــأنـه إفــــادته بــــحــــكم كــــفــــاءتـــه في اBــــســـــائل

اBدرجـة في جدول األعمال.

اBــادة اBــادة 17 :  : يــجــتــمع اجملــلـس الــبــيــداغــوجي والــعــلــمي
مرتW (2) في الـسـنة فـي دورة عاديـة بـناء عـلى اسـتـدعاء
مـن رئـــيـــسهm و�ـــكــــنه أن يـــجـــتـــمـع في دورة غـــيـــر عـــاديـــة

بطلب من رئيسه أو من ثلثي (3/2) أعضائه.

اBـادة اBـادة 18 :  : يــعـد اجملــلس الـبــيــداغـوجي والــعــلـمي عــنـد
نـهـايـة كل دورةm مـحـضـرا تـدون فـيه آراؤه حـول مـخـتـلف

اBسائل اBدرجة في جدول األعمال.
ويــعــدm زيــادة عــلى ذلكm تــقــريــرا عــلــمــيــا  تــقــيــيــمــيـا
مرفقا بتوصياته ومالحظاته يرسله إلى مجلس اإلدارة.

القسم الرابعالقسم الرابع
التنظيم اإلداري للمدرسةالتنظيم اإلداري للمدرسة

اBـادة اBـادة 19 :  : تــتـكــون اBـدرســةm حتت سـلــطـة اBــديـر من
الهياكل اآلتية :

mأمانة عامة -
mمديرية فرعية للتكوين -

mمديرية فرعية للتربصات -
mمديرية فرعية للتدريبات -

- مديرية فرعية للبحث والتوثيق.

اBـادة اBـادة 20  :   : تـكــلف األمــانـة الـعــامـة بــتـنــشـيط هــيـاكل
اBـــدرســة وتــنــســيــقــهــاm وتــتـــولى ال ســيــمــا مــســائل اإلدارة
الــعــامــة واBــوارد الــبــشــريــة واBــالــيــة وتــســيــيــر الــوســائل

اBادية.

اBـادة اBـادة 21  :   : تـكــلـف اBـــديــريــة الــفــرعـيــة لــلـتــكـــوين
�ا يأتي :

mسابقات واالمتحاناتBتنظيم ا -
- تـــأطــــيـــر الـــتــــكـــوين اBــــتـــخـــصـص والـــتـــكــــوين قـــبل
الــتــرقــيــة لــلــمــوظــفــW اBــنــتــمــW لألسـالك اخلــاصــة بـإدارة

mالسجون
mعارفBستوى وجتديد اBا Wحتس -

mمتابعة التكوين وتقييمه -
- اقـتـراح بـرامج الـتـبـادل والـتـعـاون مع اBـؤسـسـات

الوطنية واألجنبية اBماثلة.

اBــادة اBــادة 22  :   : تــكــلف اBـــديــريــة الــفــرعــيـــة لــلــتــربــصــات
بـتـنــظـيم وتـنــشـيط الـتــربـصـات الـتــطـبـيـقــيـة ومـتـابــعـتـهـا

وتقييمها.

mاقتراح التنظيم الداخلي للمدرسة -
mتطبيق النظام الداخلي -

mبادالتBاقتراح مشاريع التعاون وا -
- اBـساهمـة في إعداد مشـاريع برامج التـكوينm بعد

mأخذ رأي اجمللس البيداغوجي والعلمي
mدرسةBإعداد مشروع ميزانية ا -

- �ـارسة الـسلطـة السـلمـية عـلى جمـيع مسـتخدمي
mدرسةBا

- تعـيـW اBسـتـخدمـW الـذين لم تقـرر طـريقـة أخرى
mعمول بهBلتعيينهم وفقا للتنظيم ا

- إبــرام جـــمــيع الـــصــفـــقــات واالتـــفــاقـــيــات والـــعــقــود
mعمول بهBواالتفاقات في إطار التنظيم ا

- حتضـير اجتـماعـات مجلس اإلدارة وضـمان تنـفيذ
mقراراته

- إعداد التقرير السنوي عن النشاط.
يعد اBدير اآلمر بصرف ميزانية اBدرسة.

Wــدرســة في مــهــامه أمـB14 :  :  يــســاعــد مـديــر ا اBـادة اBـادة 
عام ونواب مدير.

القسم الثالثالقسم الثالث
اجمللس البيداغوجي والعلمياجمللس البيداغوجي والعلمي

اBادة اBادة 15 :  : يبـدي اجملـلس البـيداغـوجي والعـلمي رأيه
ويــقـدم اقــتـراحــات وتــوصـيــات فـيــمـا يــخص اBــسـائل ذات
الــطــابع الــبـــيــداغـــوجـي والــعـــلـــمي لــلــمــدرســةm ال ســيــمـا

فيما يأتي :
- بـــرامـج ومـــنــــاهـج الـــتــــكــــوين وحتــــســـW اBــــســــتـــوى
وجتـديـد اBـعـلـومـات وكـذا بـرامج الـتـربـصـات الـتـطـبـيـقـيـة

mوالتدريب
mمشاريع برامج البحث -

mتقييم برامج الدراسات والبحوث -
mWالتقييم البيداغوجي للمتربص -

mدرسةBمنشورات ا -
- تــنــظــيـم الــتــظــاهــرات الـــعــلــمــيــة الـــتي تــبــادر بــهــا

mدرسة أو تدعمهاBا
- تشكيل جلان اBسابقات واالمتحانات.

اBـادة اBـادة 16 :  : يـضم اجملـلس الـبـيداغـوجي والـعـلـمي الذي
يرأسه مدير اBدرسة ما يأتي :

mدرسةBنواب مدير ا -
- خمسة (5) مدرسW يـنتخبهم نظراؤهم Bدة ثالث

(3) سنوات قابلة للتجديد.
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30  :   : يــتــوج الــتــكــوين بــتــســلــيم شــهــادة يــحــدد اBـادة اBـادة 
§وذجها بقرار من وزير العدلm حافظ األختام.

اBـادة اBـادة 31  :   : يــتـولـى تـأطــيـر اBــتـربــصـW ومــتــابـعــتـهم
أثنـاء الـتـكويـن أساتـذة اBـدرسة واإلطـارات اBـؤهـلون من

اBؤسسات واإلدارات العمومية.

و�ــــكن اBـــــدرســــة أن تــــســـــتــــعـــــW بــــقــــضـــــاة وخــــبــــراء
ومـــــســــتـــــشــــاريـن ومـــــســــتـــــخــــدمـــــW مـــــؤهــــلـــــW في مـــــجــــال

اختصاصها.

القسم الثالثالقسم الثالث
WتربصBحقوق وواجبات اWتربصBحقوق وواجبات ا

32  :   : زيـــــــادة عـــــــلـى احلــــــــقـــــــوق والــــــــواجـــــــبـــــــات اBــــــادة اBــــــادة 
mـعمـول بـهـماBـنـصوص عـلـيـها فـي التـشـريع والـتنـظـيم اBا
يخضع اBتربـصون ألحكام هذا اBرسـوم والنظام الداخلي

للمدرسة.

اBـادة اBـادة 33  :  : يـتــقاضـى اBتــربص مـنـحـة يـقدر مـبـلـغـها
بـ 80 % من األجـــر الــقــاعـــدي لــلــمـــوظف اBــتــربـص اBــقــابل

للرتبة اBرشح لاللتحاق بها.

الفصل الفصل الرابعالرابع
أحكام ماليةأحكام مالية

اBــادة اBــادة 34  :  : يــعــد مـــديــر اBــدرســة مــشـــروع مــيــزانــيــة
اBدرسة ويعرضه على مداولة مجلس اإلدارة.

كـمــا يـعـرض عــلى اBـوافــقـة اBـشــتـركـة لــكل من وزيـر
العدلm حافظ األختام والوزير اBكلف باBالية.

اBــادة اBــادة 35 :   :  تـــشــتـــمل مـــيـــزانـــيــة اBـــدرســـة عــلـى بــاب
لإليرادات وباب للنفقات :

في باب اإليرادات :في باب اإليرادات :
mاإلعانات التي تمنحها الدولة -

mالهبات والوصايا -
- اإليرادات اBرتبطة بنشاط اBدرسة.

في باب النفقات :في باب النفقات :
mنفقات التسيير -
- نفقات التجهيز.

اBـادة اBـادة 36 :  :  تــمـسك مـحــاسـبــة اBـدرسـة حــسب قـواعـد
احملاسبة العمومية.

اBادة اBادة 37 :  :  يتـولى الرقـابة اBـاليـة للـمدرسـة مراقب
يعينه الوزير اBكلف باBالية.

mــديــريــة الــفــرعــيــة لــلــتــدريــبــاتBــادة 23 :  : تــكــلـف اBــادة اBا
بتنظيم التكوين شبه العسكري.

اBــــادة اBــــادة 24  :   : تــــكـــــلف اBــــديــــريــــة الــــفـــــرعــــيــــة لــــلــــبــــحث
والتوثيق �ا يأتي :

- إعـــداد دراســـات وبـــحـــوث حــول الـــوسـط الــعـــقـــابي
mوالسجون

- إعــــداد الـــوثــــائق واجملـالت اBـــتــــعــــلـــقــــة بــــنـــشــــاطـــات
mدرسة وتوزيعهاBا

mكتبةBتسيير ا -

- حفظ أرشيف اBدرسة.

اBـادة اBـادة 25  :   : يـعـW األمــW الـعـام ونـواب اBــديـر بـقـرار
مـن وزيــر الــعــدلm حــافـظ األخــتــامm بــنــاء عـــلى اقــتــراح من

اBدير العام إلدارة السجون وإعادة اإلدماج.

وتنهى مهامهم حسب نفس األشكال.

اBادة اBادة 26  :   : يحـدد التنـظيم الـداخلي لـلمدرسـة بقرار
مشترك بW وزيـر العدلm حافظ األختـام والوزير اBكلف

باBالية والسلطة اBكلفة بالوظيفة العمومية.

الفصل الثالثالفصل الثالث
االلتحاق باBدرسة ونظام الدراسةااللتحاق باBدرسة ونظام الدراسة

القسم القسم األولاألول
االلتحاق باBدرسةااللتحاق باBدرسة

اBـادة اBـادة 27  :   : يــتم االلـتـحــاق بـاBـدرسـة وفــقـا لـلــتـنـظـيم
اBعمول به.

اBــادة اBــادة 28  :   : �ـــكن أن يــقـــبل بـــاBـــدرســة اBـــتــرشـــحــون
األجـانب الـذين يـسـتـوفون الـشـروط اBـطـلـوبـةm بـقرار من
وزير الـعدلm حـافظ األختـامm بعد أخـذ رأي الوزيـر اBكلف

بالشؤون اخلارجية.

القسم الثانيالقسم الثاني
تنظيم التكوينتنظيم التكوين

اBــادة اBــادة 29  :   : يـــشـــمل الـــتـــكـــوين دروســـا ومـــحـــاضــرات
منـهجـية وملـتقيـات وأعماال مـوجهة وتـربصات تـطبيـقية

وتكوينا شبه عسكري وفقا للتنظيم اBعمول به.
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- و�ـــقــــتـــضى اBــــرســـوم الـــتـــنــــفـــيــــذي رقـم 98 - 227
اBــــؤرخ في 19 ربـــيع األوّل عـــام 1419 اBــــوافق 13 يــــولــــيـــو
سـنـة 1998 واBــتـعــلق بـنــفـقــات الــدولـة  لــلـتــجـهــيـزm اBــعـدّل

   mتممBوا
mوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم  ما يأتي :يرسم  ما يأتي :

اBــــاداBــــادّة األولى : ة األولى :  يـــلــــــغـــــى مـــن مــــيـــزانـــيــــــة ســــنــــــة
2010  اعــتـــمـــاد دفــع قــــدره خــمـــســة عــشـــر مــلــيـــارا ومــائــة

وتـســعــون مــلـيــون ديــنـار  (15.190.000.000 دج) ورخــصــــة
برنامــج قـدرهـا أحد عـشر مليارا ومائة وتسعون مليون
ديـنـار (11.190.000.000 دج) مـقــيـــدان فـي الـنــفـــقـات ذات
الطابع النـهـائي (اBنصــوص عليها فــي األمر رقم 10 - 01
اBــؤرخ في 16 رمــضــان عـام 1431 اBــوافق 26 غــشت ســنــة
m(2010 ــالـيــة الـتــكـمــيـلي لــسـنـةBـتــضـمن قــانـون اB2010 وا

طبقا للجدول "أ" اBلحق بهذا اBرسوم.

اBــاداBــادّة ة 2 :   :  يــخــصـص Bــيــزانـيـــة سـنــة 2010  اعــتـمـاد
دفع قــدره  خـمـســة عـشـر مـلــيـارا ومـائــة وتـسـعــون مـلـيـون
ديــنــار  (15.190.000.000 دج) ورخــصــــة بــرنــامــج قـــدرهـــا
أحــــد عــــشــــر مـــلــــيــــارا ومــــائــــة وتــــســــعــــون مــــلــــيــــون ديــــنـــار
(11.190.000.000 دج) يــقـــيــدان في الــنـفــقـات ذات الــطـابع
الـــنــــهــــائي (اBــــنــــصـــــوص عــــلــــيـــهــــا فــي األمــــر رقم 10 - 01
اBــؤرخ في 16 رمــضــان عـام 1431 اBــوافق 26 غــشت ســنــة
m(2010 ــالـيــة الـتــكـمــيـلي لــسـنـةBـتــضـمن قــانـون اB2010 وا

طبقا للجدول  "ب" اBلحق بهذا اBرسوم.

اBـاداBـادّة ة 3 :  :  ينشر هـذا اBرسوم في اجلريـدة الرّسميّة
للجمهوريّـة اجلزائريّـة الدّ�قراطيّـة الشّعبيّـة.

حـــرّر بـــاجلـــزائـــر في 7  مـــحـــرم عــام 1432 اBــوافق 13
ديسمبر سنة 2010.

أحمد أويحيىأحمد أويحيى
ــــــــــــــــــــــــــــ

اBلحـــقاBلحـــق
اجلدول "أ" مساهمات نهائيةاجلدول "أ" مساهمات نهائية

(بآالف الدنانير)(بآالف الدنانير)

اBـــــادة اBـــــادة 38 :  :  يــــــرسل احلــــــســــــاب اإلداري والـــــتــــــقــــــريـــــر
السنوي عن النشاط إلى وزير العدلm حافظ األختام.

الفصل الفصل اخلامساخلامس
أحكام انتقالية ونهائيةأحكام انتقالية ونهائية

اBــادة اBــادة 39  :  : حتـــول أمالك اBـــدرســـة الـــوطـــنـــيــة إلدارة
الــســجــون وحـــقــوقــهــا والــتـــزامــاتــهــا وكــذا مـــوظــفــوهــا إلى
اBدرسة اBـنصوص عـليهـا في هذا اBـرسوم وفقـا للتـنظيم

اBعمول به.

اBـادة اBـادة 40  :  : يــخــضع اBــتــربـصــون في طــور الــتــكـوين
ألحكام هذا اBرسوم.

41  :  : تـلـــغـى أحـكـــام اBـــرســوم الــتــنــفـيــذي رقم اBـادة اBـادة 
91-223 اBـؤرخ في 2 مــحــرم عـام 1412 اBـوافق 14 يــولــيـو

سنة 1991 واBذكور أعاله.

42 :   :  يـــــــنــــــشــــــر هــــــذا اBــــــرســــــوم فـي اجلــــــريــــــدة اBـــــادة اBـــــادة 
الرّسميّة للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــرّر بـــاجلـــزائــر في 7  مـــحـــرم عــام 1432 اBــوافق 13
ديسمبر سنة 2010.

أحمد أويحيىأحمد أويحيى
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــرسـوم مــرسـوم تـنــفـيـذي رقم تـنــفـيـذي رقم 10 -  - 313  مـؤرخ في  مـؤرخ في 7  مــحـرم عـام مــحـرم عـام
1432 اBــــوافق  اBــــوافق 13  ديــــســــمــــبــــر ســــنـــة   ديــــســــمــــبــــر ســــنـــة m2010  يــــعـــــــدلm  يــــعـــــــدل

تـــوزيـــع نـــفـــقـــــات مـــيـــزانـــيـــة الــدولـــة لــلــتــجــهــيــزتـــوزيـــع نـــفـــقـــــات مـــيـــزانـــيـــة الــدولـــة لــلــتــجــهــيــز
لسنة لسنة m2010 حسب كـل  قطـاع.m حسب كـل  قطـاع.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

mإنّ الوزير األول

mاليةBبناء على تقرير وزير ا  -

-  وبـــنــاء عــلى الـــدســتــورm ال ســيـــمــا اBــادتــان 85 - 3
mو125 (الفقرة 2) منه

-  و�ــــقـــتــــضى الــــقــــانـــون رقم 84 - 17 اBــــؤرخ في 8
شــوّال عــام 1404 اBــوافق 7 يـــولــيــو ســنــة 1984 واBــتــعــلـق

 mتمّمBعدّل واBا mاليةBا Wبقوان

- و�ـــــــقـــــــتــــــــضى األمــــــــر رقم 10 - 01 اBــــــــؤرخ في 16
رمـضان عام 1431 اBوافق 26 غـشت سنة 2010 واBـتضمن

m2010 الية التكميلي لسنةBقانون ا

اBبالغ اBلغاةاBبالغ اBلغاة
رخصةرخصة

البرنامجالبرنامج
القــطاعــاتالقــطاعــات

- الـــبــرنــامج الــتـــكــمــيــلي
لفائدة الواليات

الـمـجــمـــــوع .......الـمـجــمـــــوع .......

اعتماداعتماد
الدفعالدفع

15.190.00011.190.000

15.190.00011.190.000
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- و�ــــقـــــتــــضى الــــقــــانــــون رقم 84 - 17 اBــــؤرخ في 8
شــوّال عــام 1404 اBــوافق 7  يـــولــيــو ســنــة 1984 واBــتــعــلّق

m تمّمBعدّل واBا mاليةBا Wبقوان

- و�ــقــتــضى الــقــانــون رقم 09 - 09  اBــؤرخ في 13 
مـــــحـــــرم عـــــام 1431 اBـــــوافق  30 ديـــــســـــمـــــبـــــر ســـــنـــــة 2009 

m2010 الية لسنةBتضمن قانون اBوا

- و�ـــــــقـــــــتــــــــضى األمــــــــر رقم 10 - 01 اBــــــــؤرخ في 16
رمـضان عام 1431 اBوافق 26 غـشت سنة 2010 واBـتضمن

m2010 الية التكميلي لسنةBقانون ا

- و�ــــقــــتــــضى اBـــــرســــوم الــــتــــنــــفــــيــــذي رقـم 10 - 60
اBؤرخ في 9 صـفر عام 1431 اBوافق 25  ينـاير سـنة 2010
واBـتـضـمن تـوزيع االعـتـمـادات اخملـصـصـة لـوزيـر الـتـعـلـيم
الـعـالـي والـبـحث الـعـلـمي من مـيـزانـيـة الـتـسـيـيـر �ـوجب

m2010 الية  لسنةBقانون ا

mوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم  ما يأتي : يرسم  ما يأتي : 

اBـــــاداBـــــادّة األولى :ة األولى : يــــلـــــغـى من مــــيــــزانــــيــــة ســـــنـــــة 2010
اعتـمــــاد قـــدره ثالثـة عشر مليارا وأربـعمائة وخمسون
مــلــيــون ديــنـار (13.450.000.000 دج) مــقــيّـــد في مــيــزانــيــة
تـسـيـيـر وزارة الــتـعـلـيم الـعـالي والــبـحث الـعـلـميm الـفـرع
األولm الفـرع اجلزئي األول وفي الـباب رقم 36-02 "إعـانة

للديوان الوطني للخدمات اجلامعية".

اBــــــاداBــــــادّة ة 2 : :  يـــــــخــــــــصـص Bـــــــيـــــــزانــــــيـــــــــة ســــــــنـــــــة 2010
اعـتــمـــاد قــدره ثالثـة عشر مـليارا وأربـعمائـة وخمسون
مـــــــلــــــيـــــــون ديـــــــنــــــار (13.450.000.000 دج)  يـــــــقـــــــــيّـــــــــد فــي
مـــيــزانـــيــــة تـــســيــــيـــر  وزارة الـــتــعـــلـــيم الـــعــالـي والــبـــحث
الــعـــلــميm الــفــرع األولm الــفـــرع اجلــزئي األول وفي الــبــاب

رقم 36 - 05 "إعانات للجامعات".

3 :  :  يـــكــــلف وزيـــر اBــــالـــيـــة ووزيــــر الـــتـــعــــلـــيم اBـــاداBـــادّة ة 
العـالي والـبـحث العـلـميm كل فـيـما يـخـصهm بـتنـفـيـذ هــذا
اBـرسـوم الذي يـنشـر في اجلـريدة الـرّسـميّــة للـجـمهـوريّـة

اجلزائريّـة الدّ�قراطيّـة الشّعبيّـة .

حـــرّر بـــاجلـــزائــر في 7  مـــحـــرم عــام 1432 اBــوافق 13
ديسمبر سنة 2010.

أحمد أويحيىأحمد أويحيى

مــرسـوم تـنــفـيـذي رقم مــرسـوم تـنــفـيـذي رقم 10 -  - 314  مـؤرخ في  مـؤرخ في 7  مــحـرم عـام مــحـرم عـام
1432 اBوافق  اBوافق 13  ديسـمبر سنة   ديسـمبر سنة m  m2010  يتـضمن نقليتـضمن نقل

اعـتمــاد في ميـزانيـة تسـييـر وزارة التعـليم الـعالياعـتمــاد في ميـزانيـة تسـييـر وزارة التعـليم الـعالي
والبحث العلميوالبحث العلمي.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

mإنّ الوزير األول

mاليةBبناء على تقرير  وزير ا  -

-  وبـــنــاء عــلى الـــدّســتــورm ال ســيّـــمــا اBــادّتــان 85 - 3
mو125 ( الفقرة 2) منه

اجلدول "ب" مساهمات نهائيةاجلدول "ب" مساهمات نهائية
(بآالف الدنانير)(بآالف الدنانير)

اBبالغ اخملصصةاBبالغ اخملصصة

رخصةرخصة
البرنامجالبرنامج

القــطاعــاتالقــطاعــات

- الفالحة والري

- اBــــنـــــشــــآت الــــقـــــاعــــديــــة
االقتصادية واإلدارية

- التربية والتكوين

- اBــــنـــــشــــآت الــــقـــــاعــــديــــة
االجتماعية والثقافية

- دعـم احلــــــــــصــــــــــول عــــــــــلـى
سكن

- اخملــــطـــــطــــات الــــبــــلــــديــــة
للتنمية

- دعــم الـــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــشـــــــــــــــــــاط
االقـــــــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــــــصــــــــــــــــــــــادي
(تـــــــــــخـــــــــــصـــــــــــيـــــــــــصـــــــــــات
حلـسـابــات الـتـخـصـيص
اخلــاصــة وخـــفض نــسب

الفوائد)

اعتماداعتماد
الدفعالدفع

1.140.000

2.600.000

800.000

5.350.000

800.000

500.000

4.000.000

1.140.000

2.600.000

800.000

5.350.000

800.000

500.000

-

15.190.00011.190.000الـمـجــمـــــوع ......الـمـجــمـــــوع ......
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15 ديسمبر سنة  ديسمبر سنة 2010 م م

وزارة الطاقة واAناجموزارة الطاقة واAناجم
قــــــــرار مرار مــــــــؤرخ في ؤرخ في 20  ذي ال  ذي الــــــــقــــــــعــــــــدة عدة عــــــــام ام 1431 اB اBــــــــوافق وافق 28
أكتأكتـوبر سنة وبر سنة m2010  يتضm  يتضـمن تفويض اإلمضاء إلىمن تفويض اإلمضاء إلى

اBدير العام للمحروقات.اBدير العام للمحروقات.
ــــــــــــــــــــــــــ

mناجمBإن وزير الطاقة وا
- �ـقتـضى اBـرسـوم الـرئاسي رقم 10 - 149 اBؤرّخ
في 14 جــمــادى الـثــانــيــة عـام 1431 اBـوافق 28 مـايــو ســنـة

mأعضاء احلكومة Wتضمّن تعيB2010 وا

- و�ــــقـــتــــضى اBــــرســـوم الــــتـــنــــفــــيـــذي رقم 07 - 186
اBـؤرّخ في 25 جـمـادى األولى عام 1428 اBـوافق 11 يـونـيو
ســــنــــة 2007 الـــــذي يــــرخص ألعـــــضــــاء احلــــكــــومـــــة تــــفــــويض

mإمضائهم
- و�ــــقـــتــــضى اBــــرســـوم الــــتـــنــــفــــيـــذي رقم 07 - 267
اBـؤرخ في 27 شعـبـان عام 1428 اBـوافق 9 سـبـتمـبـر سـنة
2007 واBــــتــــضــــمّن تــــنـــــظــــيم اإلدارة اBــــركــــزيــــة في وزارة

mتمّمBعدّل واBا mناجمBالطاقة وا
- وبـعــد االطالع عــلى اBـرســوم الـرئــاسي اBـؤرّخ في
11 صــــــــفـــــــر عـــــــام 1428 اBـــــــوافـق أول مـــــــارس ســـــــنـــــــة 2007

واBـتـضمّن تـعـيـW الـسّـيّـد مـصطـفى حـنـيـفيm مـديـرا عـاما
mللمحروقات

يقرر ما يأتي :يقرر ما يأتي :
mادة األولى : يفـوّض إلى السّـيّـد مصـطـفى حنـيفيBادة األولى : اBا
mاإلمـضاء في حـدود صالحـياته mديـر الـعام لـلـمـحروقـاتBا
بــــاسـم وزيــــر الــــطــــاقــــة واBــــنــــاجمm عــــلـى جــــمــــيع الــــوثــــائق

واBقرّرات باستثناء القرارات.
اBـادة اBـادة 2 : : يـنــشـر هـذا الــقـرار في اجلــريـدة الـرســمـيـة

للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.
حـرر بـاجلـزائـر في 20  ذي الـقـعـدة عـام 1431 اBـوافق

28 أكتوبر سنة 2010.

يوسف يوسفييوسف يوسفي
ــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــ

قــــــــرار مرار مــــــــؤرخ في ؤرخ في 20  ذي ال  ذي الــــــــقــــــــعــــــــدة عدة عــــــــام ام 1431 اB اBــــــــوافق وافق 28
أكتأكتـوبر سنة وبر سنة m2010  يتضm  يتضـمن تفويض اإلمضاء إلىمن تفويض اإلمضاء إلى

اBدير العام للمناجم.اBدير العام للمناجم.
ــــــــــــــــــــــــــ

mناجمBإن وزير الطاقة وا
- �ـقتـضى اBـرسـوم الـرئاسي رقم 10 - 149 اBؤرّخ
في 14 جــمــادى الـثــانــيــة عـام 1431 اBـوافق 28 مـايــو ســنـة

mأعضاء احلكومة Wتضمّن تعيB2010 وا

وزارة العدلوزارة العدل
قـــــــرار مــــــــؤرقـــــــرار مــــــــؤرّخ في خ في 30  ذي احلــــــــجـــــــة عـــــــام   ذي احلــــــــجـــــــة عـــــــام 1431 اBــــــــوافق  اBــــــــوافق 6
ديــسـمـبــر سـنـة ديــسـمـبــر سـنـة m2010 يــتـضـمm يــتـضـمّـن إنـشـاء فــرع قـضـائيـن إنـشـاء فــرع قـضـائي

بدائرة اختصاص محكمة تالغ.بدائرة اختصاص محكمة تالغ.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

mحافظ األختام mإنّ وزير العدل
- �ـقتـضى اBـرسـوم الـرّئاسيّ رقم 10 - 149 اBـؤرّخ
في 14 جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1431 اBــوافق 28 مــايــو ســنــة

mأعضاء احلكومة Wتضمّن تعيB2010 وا

- و�قتـضى اBرسوم التّـنفيذيّ رقم 98 - 63 اBؤرّخ
في 19 شـــوّال عـــام 1418 اBــــوافق 16 فـــبـــرايــــر ســـنـــة 1998
الــذي يـــحــدّد اخـــتـــصــاص اجملـــالس الـــقــضـــائـــيــة وكـــيــفـــيــات
تــطــبـــيق األمــر رقم 97-11 اBــؤرّخ في 11 ذي الــقــعــدة عــام
1417 اBـوافق 19 مــارس سـنـة 1997 واBــتـضــمّن الــتـقــسـيم

mادّة 9 منـهBال سيّما ا mالقضائي
- و�ــــقـــتــــضى اBــــرســــوم الـــتّــــنــــفـــيــــذيّ رقم 04 - 332
اBـؤرّخ في 10 رمـضان عام 1425 اBـوافق 24 أكتـوبر سـنة
mحافظ األختام m2004 الذي يحدّد صالحيات وزير العدل

يقـريقـرّر مــا يأتي :ر مــا يأتي :

اBاداBادّة األولى : ة األولى : ينـشأ بـدائرة اخـتـصاص مـحكـمة تالغ
فـــرع قــضــــائي يــكـــون مـــقــرّه بــبــلــديــــة رأس اBــاء وتــمــتــد
دائرة اخـتصـاصه اإلقليـمي إلى أقالــيم بلـديات رأس اBاء
ووادي الـــــســـــبع ورجـم دمـــــوش ومـــــرحـــــوم وبـــــئـــــر احلـــــمّــــام

وسيدي شعيب واحلصيبة.

اBــــــاداBــــــادّة ة 2 :  : يـــــــكــــــلّـف هـــــــذا الــــــفـــــــرعm في حـــــــدود دائــــــرة
اخـــتـــصــاصـه اإلقــلـــيـــميm بـــالـــنــظـــر في الـــقـــضـــايــا اBـــدنـــيــة
والـــتــجـــاريــة واالجــتـــمــاعـــيــة والــعـــقــاريـــة وشــؤون األســرة

واخملالفات واجلنسية واحلالة اBدنية والعقود اخملتلفة.

اBــاداBــادّة ة 3 :  : يــســـــري مــفــعــــول هـــــذا الــقــــــرار ابــتــــداء
مـن تاريخ تنصيب هذا الفرع.

اBـاداBـادّة ة 4 :  : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســمـيّـة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حرّر بـاجلـزائر في 30 ذي احلـجـة عام 1431 اBـوافق 6
ديسمبر سنة 2010.

الطيب بلعيزالطيب بلعيز

قرارات4 مقرقرارات4 مقرّرات4 آراءرات4 آراء
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يقرر ما يأتي :يقرر ما يأتي :
mــادة األولى : يــفــوّض إلى الــسّــيّــد حــمــيـد دحــمــانيBــادة األولى : اBا
mــديـــر الـــعــام لالســـتـــراتـــيــجـــيـــة واالقــتـــصـــاد والــتـــنـــظــيمBا
اإلمــــضـــــاء فـي حــــدود صـالحــــيـــــاتـهm بــــاسـم وزيــــر الـــــطـــــاقــــة
واBـــنـــاجمm عـــلى جـــمـــيع الـــوثـــائق واBـــقــرّرات بـــاســـتـــثـــنــاء

القرارات.
اBـادة اBـادة 2 : : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرســمـيـة

للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.
حـرر بـاجلـزائـر في 20  ذي الـقـعـدة عـام 1431 اBـوافق

28 أكتوبر سنة 2010.

ــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــيوسف يوسفييوسف يوسفي

قــــــــرار مرار مــــــــؤرخ في ؤرخ في 20  ذي ال  ذي الــــــــقــــــــعــــــــدة عدة عــــــــام ام 1431 اB اBــــــــوافق وافق 28
أكتأكتـوبر سنة وبر سنة m2010  يتضm  يتضـمن تفمن تفـويض اإلمضاء إلىويض اإلمضاء إلى

مدير حماية األمالك الطاقوية واBنجمية.مدير حماية األمالك الطاقوية واBنجمية.
ــــــــــــــــــــــــــ

mناجمBإن وزير الطاقة وا
- �ـقتـضى اBـرسـوم الـرئاسي رقم 10 - 149 اBـؤرّخ
في 14 جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1431 اBــوافق 28 مــايــو ســنــة

mأعضاء احلكومة Wتضمّن تعيB2010 وا

- و�ــــقـــتــــضى اBــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 07 - 186
اBـؤرّخ في 25 جـمـادى األولى عام 1428 اBـوافق 11 يـونـيو
ســــنــــة 2007 الــــذي يـــــرخص ألعـــــضــــاء احلــــكـــــومــــة تـــــفــــويض

mإمضائهم
- و�ــــقـــتــــضى اBــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 07 - 267
اBـؤرخ في 27 شعـبـان عام 1428 اBـوافق 9 سـبـتمـبـر سـنة
2007 واBـــــتــــضــــمّن تـــــنــــظــــيم اإلدارة اBـــــركــــزيــــة في وزارة

mتمّمBعدّل واBا mناجمBالطاقة وا

- وبـعــد االطالع عــلى اBــرسـوم الــرئــاسي اBـؤرّخ في
26 جـمادى األولى عام 1429 اBوافق أول يـونيو سنة 2008

واBتضمّن تعيـW السّيّد محمد بشير غا»m مديرا حلماية
mنجميةBاألمالك الطاقوية وا

يقرر ما يأتي :يقرر ما يأتي :

m«ادة األولى : يفوّض إلى السّـيّد محمـد بشير غاBادة األولى : اBا
مديـر حـمـايـة األمالك الـطـاقـوية واBـنـجـمـيـةm اإلمـضاء في
حدود صالحياتهm بـاسم وزير الطاقة واBناجمm على جميع

الوثائق واBقرّرات باستثناء القرارات.

اBـادة اBـادة 2 : : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرســمـيـة
للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.

حـرر بـاجلـزائـر في 20  ذي الـقـعـدة عـام 1431 اBـوافق
28 أكتوبر سنة 2010.

يوسف يوسفييوسف يوسفي

- و�ــــقـــتــــضى اBــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 07 - 186
اBـؤرّخ في 25 جـمـادى األولى عام 1428 اBـوافق 11 يـونـيو
ســــنــــة 2007 الــــذي يـــــرخص ألعـــــضــــاء احلــــكـــــومــــة تـــــفــــويض

mإمضائهم
- و�ــــقـــتــــضى اBــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 07 - 267
اBـؤرخ في 27 شعـبـان عام 1428 اBـوافق 9 سـبـتمـبـر سـنة
2007 واBـــــتــــضــــمّن تـــــنــــظــــيم اإلدارة اBـــــركــــزيــــة في وزارة

mتمّمBعدّل واBا mناجمBالطاقة وا
- وبـعــد االطالع عــلى اBــرسـوم الــرئــاسي اBـؤرّخ في
25 جمادى الثانية عام 1426 اBوافق أول غشت سنة 2005

واBتـضمّن تـعيـW السّـيّد مـحمـد الطـاهر بـوعروجm مـديرا
mعاما للمناجم

يقرر ما يأتي :يقرر ما يأتي :

اBــادة األولى : اBــادة األولى : يـــفــوّض إلى الــسّـــيّــد مــحــمـــد الــطــاهــر
بـــوعــــروجm اBـــديـــر الــــعـــام لــــلـــمـــنــــاجمm اإلمـــضــــاء في حـــدود
صـالحــيـــاتـهm بــاسـم وزيـــر الـــطــاقـــة واBـــنـــاجمm عـــلى جـــمـــيع

الوثائق واBقرّرات باستثناء القرارات.

اBـادة اBـادة 2 : : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرســمـيـة
للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.

حـرر بـاجلـزائـر في 20  ذي الـقـعـدة عـام 1431 اBـوافق
28 أكتوبر سنة 2010.

يوسف يوسفييوسف يوسفي
ــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــ

قــــــــرار مرار مــــــــؤرخ في ؤرخ في 20  ذي ال  ذي الــــــــقــــــــعــــــــدة عدة عــــــــام ام 1431 اB اBــــــــوافق وافق 28
أكتأكتـوبر سنة وبر سنة m2010  يتضm  يتضـمن تفمن تفـويض اإلمضاء إلىويض اإلمضاء إلى
اBدير العام لالستراتيجية واالقتصاد والتنظيم.اBدير العام لالستراتيجية واالقتصاد والتنظيم.

ــــــــــــــــــــــــــ
mناجمBإن وزير الطاقة وا

- �ـقتـضى اBـرسـوم الـرئاسي رقم 10 - 149 اBـؤرّخ
في 14 جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1431 اBــوافق 28 مــايــو ســنــة

mأعضاء احلكومة Wتضمّن تعيB2010 وا

- و�ــــقـــتــــضى اBــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 07 - 186
اBـؤرّخ في 25 جـمـادى األولى عام 1428 اBـوافق 11 يـونـيو
ســــنــــة 2007 الــــذي يـــــرخص ألعـــــضــــاء احلــــكـــــومــــة تـــــفــــويض

mإمضائهم
- و�ــــقـــتــــضى اBــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 07 - 267
اBـؤرخ في 27 شعـبـان عام 1428 اBـوافق 9 سـبـتمـبـر سـنة
2007 واBـــــتــــضــــمّن تـــــنــــظــــيم اإلدارة اBـــــركــــزيــــة في وزارة

mتمّمBعدّل واBا mناجمBالطاقة وا
- وبـعــد االطالع عــلى اBــرسـوم الــرئــاسي اBـؤرّخ في
26 جـمادى األولى عام 1429 اBوافق أول يـونيو سنة 2008

واBــتــضــمّن تــعـيــW الــسّــيّـد حــمــيــد دحــمـانيm مــديــرا عــامـا
mلالستراتيجية واالقتصاد والتنظيم
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- و�ــــقـــتــــضى اBــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 07 - 267
اBـؤرخ في 27 شعـبـان عام 1428 اBـوافق 9 سـبـتمـبـر سـنة
2007 واBـــــتــــضــــمّن تـــــنــــظــــيم اإلدارة اBـــــركــــزيــــة في وزارة

mتمّمBعدّل واBا mناجمBالطاقة وا
- وبعد االطالع عـلى اBرسوم الـرئاسي اBؤرّخ في 2
جـــمـــادى األولى عـــام 1422 اBـــوافق أول غــــشت ســـنـــة 2001
واBــتــضــمّن تــعــيــW الــسّــيّــد يــونس إيــخــلفm نــائـب مــديـر

mللميزانية واحملاسبة
يقرر ما يأتي :يقرر ما يأتي :

mــادة األولى : يــفـــوّض إلى الــسّـــيّــد يــونـس إيــخــلفBــادة األولى : اBا
نـــائب مـــديـــر اBـــيــزانـــيـــة واحملـــاســـبـــةm اإلمـــضــاء فـي حــدود
صـالحــيـــاتـهm بــاسـم وزيـــر الـــطــاقـــة واBـــنـــاجمm عـــلى جـــمـــيع

الوثائق واBقرّرات باستثناء القرارات.
اBـادة اBـادة 2 : : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرســمـيـة

للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.
حـرر بـاجلـزائـر في 20  ذي الـقـعـدة عـام 1431 اBـوافق

28 أكتوبر سنة 2010.
يوسف يوسفييوسف يوسفي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

mناجمBإن وزير الطاقة وا
- �ـقتـضى اBـرسـوم الـرئاسي رقم 10 - 149 اBـؤرّخ
في 14 جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1431 اBــوافق 28 مــايــو ســنــة

mأعضاء احلكومة Wتضمّن تعيB2010 وا

- و�ــــقـــتــــضى اBــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 07 - 186
اBـؤرّخ في 25 جـمـادى األولى عام 1428 اBـوافق 11 يـونـيو
ســــنــــة 2007 الــــذي يـــــرخص ألعـــــضــــاء احلــــكـــــومــــة تـــــفــــويض

mإمضائهم
- و�ــــقـــتــــضى اBــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 07 - 267
اBـؤرخ في 27 شعـبـان عام 1428 اBـوافق 9 سـبـتمـبـر سـنة
2007 واBـــــتــــضــــمّن تـــــنــــظــــيم اإلدارة اBـــــركــــزيــــة في وزارة

mتمّمBعدّل واBا mناجمBالطاقة وا
- وبـعــد االطالع عــلى اBــرسـوم الــرئــاسي اBـؤرّخ في
14 جمادى الثانية عام 1425 اBوافق أول غشت سنة 2004

واBـتـضـمّن تـعـيـW الـسّـيّـد عـبـد الـرحـمـان بـومـسـعدm نـائب
mWمدير للموظف

يقرر ما يأتي :يقرر ما يأتي :
اBــادة األولى : اBــادة األولى : يـــفـــوّض إلى الـــسّـــيّـــد عـــبـــد الـــرحـــمــان
بـــومـــســـعــدm نـــائب مـــديـــر اBـــوظــفـــm W اإلمـــضــاء فـي حــدود
صـالحــيـــاتـهm بــاسـم وزيـــر الـــطــاقـــة واBـــنـــاجمm عـــلى جـــمـــيع

الوثائق واBقرّرات باستثناء القرارات.
اBـادة اBـادة 2 : : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرســمـيـة

للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.
حـرر بـاجلـزائـر في 20  ذي الـقـعـدة عـام 1431 اBـوافق

28 أكتوبر سنة 2010.

يوسف يوسفييوسف يوسفي

قــــــــرار مرار مــــــــؤرخ في ؤرخ في 20  ذي ال  ذي الــــــــقــــــــعــــــــدة عدة عــــــــام ام 1431 اB اBــــــــوافق وافق 28
أكتأكتـوبر سنة وبر سنة m2010  يتضm  يتضـمن تفمن تفـويض اإلمضاء إلىويض اإلمضاء إلى

مدير العالقات اخلارجية.مدير العالقات اخلارجية.
ــــــــــــــــــــــــــ

mناجمBإن وزير الطاقة وا
- �ـقتـضى اBـرسـوم الـرئاسي رقم 10 - 149 اBـؤرّخ
في 14 جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1431 اBــوافق 28 مــايــو ســنــة

mأعضاء احلكومة Wتضمّن تعيB2010 وا

- و�ــــقـــتــــضى اBــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 07 - 186
اBـؤرّخ في 25 جـمـادى األولى عام 1428 اBـوافق 11 يـونـيو
ســــنــــة 2007 الــــذي يـــــرخص ألعـــــضــــاء احلــــكـــــومــــة تـــــفــــويض

mإمضائهم
- و�ــــقـــتــــضى اBــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 07 - 267
اBـؤرخ في 27 شعـبـان عام 1428 اBـوافق 9 سـبـتمـبـر سـنة
2007 واBـــــتــــضــــمّن تـــــنــــظــــيم اإلدارة اBـــــركــــزيــــة في وزارة

mتمّمBعدّل واBا mناجمBالطاقة وا
- وبعد االطالع عـلى اBرسوم الـرئاسي اBؤرّخ في 8
رمـــــضــــــان عـــــام 1427 اBــــــوافق أول أكـــــتــــــوبـــــر ســـــنـــــة 2006
واBـتـضمّن تـعـيـW الـسّـيّـد مـعمـر حـمـادةm مـديـرا لـلـعالقات

mاخلارجية
يقرر ما يأتي :يقرر ما يأتي :

mــادة األولى : يـــفـــوّض إلى الـــسّـــيّـــد مـــعـــمـــر حـــمــادةBــادة األولى : اBا
mاإلمـضـاء في حـدود صالحـياته mمـدير الـعالقـات اخلـارجـية
بــــاسم وزيـــــر الــــطــــاقــــة واBــــنــــاجـمm عــــلى جــــمــــيـع الــــوثــــائق

واBقرّرات باستثناء القرارات.
اBـادة اBـادة 2 : : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرســمـيـة

للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.
حـرر بـاجلـزائـر في 20  ذي الـقـعـدة عـام 1431 اBـوافق

28 أكتوبر سنة 2010.

يوسف يوسفييوسف يوسفي
ــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــ

قـرارات مرارات مـؤرخة في ؤرخة في 20  ذي الق  ذي القـعـدة عام دة عام 1431 اB اBـوافق وافق 28
أكتأكتـوبر سنة وبر سنة m2010  تتضm  تتضـمن تفمن تفـويض اإلمضاء إلىويض اإلمضاء إلى

نواب مديرين.نواب مديرين.
ــــــــــــــــــــــــــ

mناجمBإن وزير الطاقة وا
- �ـقتـضى اBـرسـوم الـرئاسي رقم 10 - 149 اBـؤرّخ
في 14 جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1431 اBــوافق 28 مــايــو ســنــة

mأعضاء احلكومة Wتضمّن تعيB2010 وا

- و�ــــقـــتــــضى اBــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 07 - 186
اBـؤرّخ في 25 جـمـادى األولى عام 1428 اBـوافق 11 يـونـيو
ســــنــــة 2007 الــــذي يـــــرخص ألعـــــضــــاء احلــــكـــــومــــة تـــــفــــويض

mإمضائهم



15 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 76 9 محر محرّم عام م عام 1432 هـهـ
15 ديسمبر سنة  ديسمبر سنة 2010 م م

- و�قتـضى اBرسوم التّـنفيذيّ رقم 95 - 54 اBؤرّخ
في 15 رمــضــان عـام 1415 اBـوافق 15 فــبـرايــر ســنـة 1995

mاليّةBالّذي يحدّد صالحيات وزير ا
- و�ــــقـــتــــضى اBــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 02 - 453
اBـــــؤرخ في 17 شـــــوال عــــام 1423 اBـــــوافق 21 ديـــــســـــمـــــبـــــر

mسنة 2002 الذي يحدد صالحيات وزير التجارة
- و�ــــقـــتــــضى اBــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 03 - 190
اBــــؤرخ في 26 صــــفــــر عـــام 1424 اBــــوافق 28 أبــــريل ســــنـــة
2003  الـــذي يــــحـــدد صـالحـــيـــات اBــــديـــر الـــعــــام لـــلـــوظــــيـــفـــة

mالعمومية
- و�ــــقـــتــــضى اBــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 04 - 174
اBـؤرخ في 23 ربـيع الـثـانـي عام 1425  اBـوافق 12 يـونـيو
سـنـة 2004 واBــتـضـمـن إنـشـاء الــوكـالـة الــوطـنــيـة لـتــرقـيـة

mتمّمBعدّل واBا mالتجارة اخلارجية وتنظيمها وسيرها
- و�قتـضى اBرسوم التـنفيذي رقم 08 - 04 اBؤرخ
في 11 مــــحــــرم عـــام 1429 اBــــوافق 19 يــــنــــايــــر ســــنـــة 2008
WــــوظــــفــــBـــــتــــــضـــــمـن الــــقــــانــــون األســـــاسي اخلــــاص بــــاBوا
اBــنــتــمــW لألسـالك اBــشــتــركــة في اBــؤســســات واإلدارات

mالعمومية
- و�ــــقـــتــــضى اBــــرســــوم الـــتّــــنــــفـــيــــذيّ رقم 09 - 415
اBــؤرّخ في 29 ذي احلــجــة عــام 1430 اBــوافق 16 ديــســـمــبــر
سـنـة 2009 واBــتـضــمّن الـقــانـون األســاسي اخلـاص اBــطـبق
عـلى اBـوظـفW اBـنـتـمـW لألسالك اخلـاصة بـاإلدارة اBـكـلـفة

mبالتجارة
- و�ــقـتـضـى اBـرسـوم الــرئـاسي اBـؤرّخ في 7 ربـيع
الـثاني عام 1423 اBوافق 18 يونـيو سـنة 2002 واBـتضمن

mالعام للحكومة Wاألم Wتعي
- و�ــقـتــضى الـقــرار الـوزاري اBــشـتــرك اBـؤرّخ في
23 جمـادى الثانـية عام 1426 اBوافق 30 يولـيو سـنة 2005

واBـتــضـمـن تـنــظـيم الــوكـالــة الـوطــنـيــة لـتــرقـيــة الـتــجـارة
mاخلارجية

- و�ـقتـضى القرار الـوزاري اBشـترك اBؤرّخ في 5
ذي الـقـعـدة عـام 1426 اBـوافق 7 ديـسـمـبـر سـنـة 2005 الـذي
يــحــدد تــصـنــيف اBــنــاصب الــعــلـيــا في الــوكــالـة الــوطــنــيـة

mلترقية التجارة اخلارجية

يقريقرّرون ما يأتي :رون ما يأتي :

اBادة األولى :اBادة األولى :  تـطبـيقـا ألحكـام اBادة 13 من اBـرسوم
الـرّئـاسيّ رقم 07 - 307 اBـؤرّخ في 17 رمــضـان عـام 1428
اBـوافق 29 ســبــتـمــبــر ســنـة 2007  واBـذكــور أعالهm يــهـدف
هذا القرار إلى حتديد تـصنيف الوكالة الوطـنية لترقية
الــتـــجــارة اخلـــارجــيــة وكـــذا شــروط االلـــتــحـــاق بــاBـــنــاصب

العليا التابعة لها.

اBادة اBادة 2 :  :  تصنف الوكالـة الوطنية لترقية التجارة
اخلارجية في الصنف أm القسم 1.

mناجمBإن وزير الطاقة وا
- �ـقتـضى اBـرسـوم الـرئاسي رقم 10 - 149 اBـؤرّخ
في 14 جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1431 اBــوافق 28 مــايــو ســنــة

mأعضاء احلكومة Wتضمّن تعيB2010 وا

- و�ــــقـــتــــضى اBــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 07 - 186
اBـؤرّخ في 25 جـمـادى األولى عام 1428 اBـوافق 11 يـونـيو
ســــنــــة 2007 الــــذي يـــــرخص ألعـــــضــــاء احلــــكـــــومــــة تـــــفــــويض

mإمضائهم
- و�ــــقـــتــــضى اBــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 07 - 267
اBـؤرخ في 27 شعـبـان عام 1428 اBـوافق 9 سـبـتمـبـر سـنة
2007 واBـــــتــــضــــمّن تـــــنــــظــــيم اإلدارة اBـــــركــــزيــــة في وزارة

mتمّمBعدّل واBا mناجمBالطاقة وا
- وبـعــد االطالع عــلى اBــرسـوم الــرئــاسي اBـؤرّخ في
22 ذي احلــجــة عــام 1425 اBـــوافق أول فــبـــرايــر ســـنــة 2005

واBـتــضـمّن تـعـيــW الـسّـيّــد ابـراهـيم زمــوريm نـائب مـديـر
mللوسائل العامة

يقرر ما يأتي :يقرر ما يأتي :
mـادة األولى : األولى : يـفـوّض إلى الـسّــيّـد ابـراهـيم زمـوريBـادة اBا
نـــــائـب مـــــديـــــر الـــــوســـــائـل الـــــعـــــامـــــةm اإلمــــــضـــــاء في حـــــدود
صـالحــيـــاتـهm بــاسـم وزيـــر الـــطــاقـــة واBـــنـــاجمm عـــلى جـــمـــيع

الوثائق واBقرّرات باستثناء القرارات.
اBـادة اBـادة 2 : : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرســمـيـة

للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.
حـرر بـاجلـزائـر في 20  ذي الـقـعـدة عـام 1431 اBـوافق

28 أكتوبر سنة 2010.

يوسف يوسفييوسف يوسفي

وزارة التجارةوزارة التجارة
قـــرار وزاري مـــشـــتـــركقـــرار وزاري مـــشـــتـــرك مـــؤرخ في  مـــؤرخ في 10 شـــعـــبـــان عــام  شـــعـــبـــان عــام 1431
اBــــوافق اBــــوافق 22 يــــولــــيــــو ســــنـــة  يــــولــــيــــو ســــنـــة m2010 يــــحــــدm يــــحــــدّد تـــصــــنــــيفد تـــصــــنــــيف
الـــوكـــالــة الـــوطـــنـــيـــة لــتـــرقـــيـــة الـــتــجـــارة اخلـــارجـــيــةالـــوكـــالــة الـــوطـــنـــيـــة لــتـــرقـــيـــة الـــتــجـــارة اخلـــارجـــيــة

وشروط االلتحاق باBناصب العليا التابعة لها.وشروط االلتحاق باBناصب العليا التابعة لها.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

mالعام للحكومة Wإن األم
mاليةBووزير ا

mووزير التجارة
- �قتـضى اBرسـوم الرئاسي رقم 07 - 307  اBؤرخ
في 17 رمـضـان عام 1428 اBـوافق 29 سـبـتمـبـر سـنة 2007
الـذي يــحـدد كـيــفـيـات مــنح الـزيــادة االسـتـداللــيـة لــشـاغـلي
mـؤسـسـات واإلدارات الـعـمــومــيةBنــاصب الـعــليـا فـي اBا

mادة 13 منهBال سيما ا
- و�ــــــقـــــتــــــضى اBــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 10 - 149
اBـــؤرّخ في 14 جــــمــــادى الـــثـــانـــيـــة عــام 1431 اBـــوافـق 28

mأعضاء احلكومة Wتضمّن تعيBمايو سنة 2010 وا



9 محر محرّم عام م عام 1432 هـهـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 1676
15 ديسمبر سنة  ديسمبر سنة 2010 م م

اBـادة اBـادة 3 : :  حتـدد الـزيـادة االسـتـداللـيـة لـلـمـنـاصب الـعـلـيـا الـتـابـعـة لـلـوكـالـة الـوطـنـيـة لـتـرقـيـة الـتـجـارة اخلـارجـيـة وكذا
شروط االلتحاق بهذه اBناصبm طبقا للجدول اآلتي :

طريقةطريقة
WالتعيWالتعي

اBؤسسةاBؤسسة
العموميةالعمومية

اBناصباBناصب
اBستوىاBستوىالقسمالقسمالصنفالصنفالعلياالعليا

السلالسلّميمي
الزيادةالزيادة

االستدالليةاالستداللية

التصنيفالتصنيف
شروط االلتحاقشروط االلتحاق

باBناصبباBناصب

- متـصـرف رئـيـسي عـلى األقلm يـثبت
خمس ( 5 ) سنـوات خـدمة فـعلـية بـهذه

mالصفة
- متصـرف يثـبت عشر ( 10 ) سـنوات

mخدمة فعلية بهذه الصفة
- متـصـرف رئـيـسي عـلى األقلm يـثبت
ســـنـــتــW ( 2 ) خـــــدمــــة فــــــعــــلـــــيــــة بـــــهــــذه

mالصفة
- مـتــصـرف يــثـبت سـبع ( 7 ) سـنـوات

mخدمة فعلية بهذه الصفة
- مـتصـرف رئـيـسي عـلى األقلm مرّسم
يــــثـــــبت ثالث ( 3 ) ســـــنــــوات أقـــــدمــــيــــة

mبصفة موظف
- مــتـصــرف يــثـبت أربع ( 4 ) سـنـوات

mخدمة فعلية بهذه الصفة

مرسوم

قرار من
وزير

التجارة

الوكالةالوكالة
الوطنيةالوطنية
لترقيةلترقية
التجارةالتجارة
اخلارجيةاخلارجية

-

-

-

-

-

-

-

-

اBدير
العام
Wاألم
العام

-

- مـتصـرف رئـيسي عـلى األقلm يـثبت
خمس ( 5 ) سـنوات خـدمة فعـليـة بهذه

mالصفة
- متصـرف يثبت عشر ( 10 ) سنوات

mخدمة فعلية بهذه الصفة

قرار من
وزير

التجارة

مقرر من
اBدير العام
للوكالة

مقرر من
اBدير العام
للوكالة

-

-

259

-

-

م - 2

-

-

1

-

-

أ

مدير

نائب
مدير

رئيس
مصلحة

قرارمن
وزير

التجارة

- - - - - مــــــتـــــصـــــرف رئــــــيـــــسـي أو مـــــهـــــنـــــدسمدير 
رئـــيــسـي في اإلحـــصــائـــيـــات أو رئــيس
مـــــــفـــــــتـش رئـــــــيـــــــسـي لـــــــلــــــــمـــــــنـــــــافـــــــســـــــة
mعـلى األقل mوالـتحـقـيـقـات االقـتـصـادية
يـــــثـــــبت خـــــمس ( 5 ) ســـــنـــــوات خـــــدمــــة

mفعلية بهذه الصفة
- مــــــتـــــصــــــرف أو مــــــهــــــنـــــدس دولــــــة في
اإلحصائـيات أو رئيس محقق رئيسي
mللـمـنـافـسـة والـتـحقـيـقـات االقـتـصـادية
يـــــثــــبـت عــــشــــر ( 10 ) ســــنــــوات خــــدمــــة

mفعلية بهذه الصفة

mبعنوان : - مديرية حتليل األسواق - m2 - بعنوان : - مديرية حتليل األسواق
mنتجاتBمديرية حتليل ا -mنتجاتBمديرية حتليل ا -

- مديرية االستراتيجيات والبرامج.- مديرية االستراتيجيات والبرامج.

1 - بعنوان مديرية اإلدارة والوسائل - بعنوان مديرية اإلدارة والوسائل
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طريقةطريقة
WالتعيWالتعي

اBؤسسةاBؤسسة
العموميةالعمومية

اBناصباBناصب
اBستوىاBستوىالقسمالقسمالصنفالصنفالعلياالعليا

السلالسلّميمي
الزيادةالزيادة

االستدالليةاالستداللية

التصنيفالتصنيف
شروط االلتحاقشروط االلتحاق

باBناصبباBناصب

مقرر من
اBدير العام
للوكالة

مقرر من
اBدير العام
للوكالة

الوكالةالوكالة
الوطنيةالوطنية
لترقيةلترقية
التجارةالتجارة
اخلارجيةاخلارجية

-

259

-

م - 2

-

1

-

أ

نائب
مدير

رئيس
مصلحة

- مـــــتـــــصـــــرف رئـــــيــــــسي أو مـــــهـــــنـــــدس
رئـــيــسـي في اإلحــصـــائــيـــات أو رئــيس
مـــــــفـــــــتـش رئـــــــيـــــــسـي لـــــــلـــــــمـــــــنـــــــافـــــــســـــــة
mعلى األقل mوالـتـحقـيـقـات االقتـصـاديـة
يـثـبت سـنـتW( 2 ) خـدمـة فـعـلـيـة بـهـذه

mالصفة
- مــــــتـــــصــــــرف أو مـــــهــــــنـــــدس دولــــــة في
اإلحصائيات أو رئيس محقق رئيسي
mلـلـمنـافـسـة والتـحـقـيـقات االقـتـصـادية
يـثبت سبع ( 7 ) سنوات خـدمة فعـلية

mبهذه الصفة

- مـــــتـــــصـــــرف رئـــــيــــــسي أو مـــــهـــــنـــــدس
رئـــيــسـي في اإلحــصـــائــيـــات أو رئــيس
مـــــــفـــــــتـش رئـــــــيـــــــسـي لـــــــلـــــــمـــــــنـــــــافـــــــســـــــة
mعلى األقل mوالـتـحقـيـقـات االقتـصـاديـة
مــــــرسمm يــــــثــــــبـت ثالث ( 3 ) ســــــنــــــوات

mأقدمية بصفة موظف

- مــــــتـــــصــــــرف أو مـــــهــــــنـــــدس دولــــــة في
اإلحصائيات أو رئيس محقق رئيسي
mلـلـمنـافـسـة والتـحـقـيـقات االقـتـصـادية
يـثبت أربع ( 4 ) سنوات خـدمة فعـلية

mبهذه الصفة

قرار من
وزير

التجارة

- - - - - مـــــتـــــصـــــرف رئـــــيــــــسي أو مـــــهـــــنـــــدسمدير 
رئـــــــيــــــسـي فـي اخملـــــــبــــــر والـــــــصـــــــيـــــــانــــــة
أومــهــنـدس رئــيــسي في اإلحــصـائــيـات
أو رئـيس مفـتش رئـيسي لـقـمع الغش
أو رئــيس مـفـتـش رئـيـسي لــلـمـنــافـسـة
mعلى األقل mوالـتـحقـيـقـات االقتـصـاديـة
يـــــثـــــبت خـــــمس ( 5 ) ســـــنـــــوات خـــــدمــــة

mفعلية بهذه الصفة
- متصـرف أو مهنـدس دولة في اخملبر
والــــــصــــــيــــــانــــــة أومــــــهــــــنــــــدس دولــــــة في
اإلحصائيات أو رئيس محقق رئيسي
لقـمع الـغش أو رئـيس مـحـقق رئـيسي
mلـلـمنـافـسـة والتـحـقـيـقات االقـتـصـادية
يــــثــــبت عــــشــــر ( 10 ) ســــنــــوات خــــدمــــة

mفعلية بهذه الصفة

3 - بعنوان مديرية اBصالح اخملتصة - بعنوان مديرية اBصالح اخملتصة
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طريقةطريقة
WالتعيWالتعي

اBؤسسةاBؤسسة
العموميةالعمومية

اBناصباBناصب
اBستوىاBستوىالقسمالقسمالصنفالصنفالعلياالعليا

السلالسلّميمي
الزيادةالزيادة

االستدالليةاالستداللية

التصنيفالتصنيف
شروط االلتحاقشروط االلتحاق

باBناصبباBناصب

مقرر من
اBدير العام
للوكالة

مقرر من
اBدير العام
للوكالة

الوكالةالوكالة
الوطنيةالوطنية
لترقيةلترقية
التجارةالتجارة
اخلارجيةاخلارجية

-

259

-

م - 2

-

1

-

أ

نائب
مدير

رئيس
مصلحة

- مـــــتـــــصـــــرف رئـــــيــــــسي أو مـــــهـــــنـــــدس
رئـــــــيــــــسـي فـي اخملـــــــبــــــر والـــــــصـــــــيـــــــانــــــة
أومــهــنـدس رئــيــسي في اإلحــصـائــيـات
أو رئـيس مفـتش رئـيسي لـقـمع الغش
أو رئــيس مـفـتـش رئـيـسي لــلـمـنــافـسـة
mعلى األقل mوالـتـحقـيـقـات االقتـصـاديـة
يثـبت سنـتW ( 2 ) خـدمة فـعـليـة بـهذه

mالصفة
- متصـرف أو مهنـدس دولة في اخملبر
والــــــصــــــيــــــانــــــة أومــــــهــــــنــــــدس دولــــــة في
اإلحصائيات أو رئيس محقق رئيسي
لقـمع الـغش أو رئـيس مـحـقق رئـيسي
mلـلـمنـافـسـة والتـحـقـيـقات االقـتـصـادية
يـثبت سبع ( 7 ) سنوات خـدمة فعـلية

mبهذه الصفة

- مـــــتـــــصـــــرف رئـــــيــــــسي أو مـــــهـــــنـــــدس
رئـــــيـــــسي فـي اخملـــــبــــر والـــــصـــــيـــــانــــة أو
مــهـنـدس رئـيـسـي في اإلحـصـائـيـات أو
رئـيس مفـتش رئـيسي لـقـمع الغش أو
رئـــيـس مــفـــتـش رئــيـــسي لـــلـــمـــنـــافـــســة
mعلى األقل mوالـتـحقـيـقـات االقتـصـاديـة
مــــــرسمm يــــــثــــــبـت ثالث ( 3 ) ســــــنــــــوات

mأقدمية بصفة موظف
- متصـرف أو مهنـدس دولة في اخملبر
والـــــصــــــيـــــانــــــة أو مـــــهــــــنـــــدس دولــــــة في
اإلحصائيات أو رئيس محقق رئيسي
لقـمع الـغش أو رئـيس مـحـقق رئـيسي
mلـلـمنـافـسـة والتـحـقـيـقات االقـتـصـادية
يـثبت أربع ( 4 ) سنوات خـدمة فعـلية

mبهذه الصفة

- - - - - مـــــتـــــصـــــرف رئـــــيـــــسـي أو مـــــتـــــرجم -مدير 
Wتــــرجـــمــــان رئــــيـــسي أو وثــــائــــقي أمـــ
محـفـوظات رئـيـسي عـلى األقلm يـثبت
خمس ( 5 ) سـنوات خـدمة فعـليـة بهذه

mالصفة
- مــتــصــرف أو مــتــرجم - تــرجــمــان أو
وثائـقي أمW مـحفـوظاتm يـثبـت عشر
( 10 ) ســـنــــوات خـــدمــــة فـــعــــلـــيــــة بـــهـــذه

mالصفة

قرار من
وزير

التجارة

4 - بعنوان مديرية التكوين والتعاون والوثائق - بعنوان مديرية التكوين والتعاون والوثائق
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1

-
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نائب
مدير

رئيس
مصلحة

- مـــــتـــــصـــــرف رئـــــيـــــسـي أو مـــــتـــــرجم -
Wتــــرجـــمــــان رئــــيـــسي أو وثــــائــــقي أمـــ
محفـوظات رئيسـيm على األقلm يثبت
m(2) خدمة فعلية بهذه الصفة Wسنت

- مــتــصــرف أو مــتــرجم - تــرجــمــان أو
وثائـقي أمـW محـفـوظاتm يـثـبت سبع
(7) ســــنـــــوات خـــــدمـــــة فـــــعـــــلــــيـــــة بــــهــــذه

mالصفة

- مـــــتـــــصـــــرف رئـــــيـــــسـي أو مـــــتـــــرجم -
Wتــــرجـــمــــان رئــــيـــسي أو وثــــائــــقي أمـــ
mعـــــلـى األقل mمــــــحـــــفــــــوظـــــات رئــــــيـــــسـي
مــــــــرسـمm يـــــــثــــــــبـت ثالث (3) ســــــــنـــــــوات

mأقدمية بصفة موظف
- مـتــصــرف أو مـتــرجـم - تــرجــمـان أو
وثـائقي أمـW محـفـوظاتm يـثبت أربع
(4) ســــنــــــوات خــــدمـــــة فـــــعـــــلــــيـــــة بــــهــــذه

mالصفة

قرار من
وزير

التجارة

مقرر من
اBدير العام
للوكالة

-

-

-

-

-

-

-

-

مدير 

نائب
مدير

- مـــــتـــــصـــــرف رئـــــيــــــسي أو مـــــهـــــنـــــدس
رئــيـــسي في اإلعالم اآللـي أو مــهــنــدس
mعـلى األقل mرئـيـسـي في اإلحـصـائـيـات
يـثبت خمس (5) سـنوات خـدمة فـعلـية

mبهذه الصفة
- مــــــتـــــصــــــرف أو مـــــهــــــنـــــدس دولــــــة في
اإلعالم اآللـي أومــــــــهــــــــنـــــــــدس دولــــــــة في
اإلحـــــصــــــائـــــيــــــاتm يـــــثــــــبت عــــــشـــــر (10)

mسنوات خدمة فعلية بهذه الصفة

- مـــــتـــــصـــــرف رئـــــيــــــسي أو مـــــهـــــنـــــدس
رئــيـــسي في اإلعالم اآللـي أو مــهــنــدس
mعـلى األقل mرئـيـسـي في اإلحـصـائـيـات
يـثـبت سـنـتـW (2) خــدمـة فــعـلـيــة بـهـذه

mالصفة
- مــــــتـــــصــــــرف أو مـــــهــــــنـــــدس دولــــــة في
اإلعالم اآللـي أومــــــــهــــــــنـــــــــدس دولــــــــة في
اإلحـصائـيـاتm يثـبت سبع (7) سـنوات

mخدمة فعلية بهذه الصفة

5 - بعنوان مديرية اإلعالم واالتصال - بعنوان مديرية اإلعالم واالتصال
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عن األمW العام للحكومةعن األمW العام للحكومة
وبتفويض منهوبتفويض منه

اBدير العام للوظيفة العموميةاBدير العام للوظيفة العمومية
جمال خرشيجمال خرشي

وزير اBاليةوزير اBالية
كر جوديكر جودي

وزير التجارةوزير التجارة
مصطفى بن بادةمصطفى بن بادة
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العموميةالعمومية

اBناصباBناصب
اBستوىاBستوىالقسمالقسمالصنفالصنفالعلياالعليا
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التصنيفالتصنيف
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باBناصبباBناصب

- مـــــتـــــصـــــرف رئـــــيـــــسـي أو مـــــهـــــنــــدس
رئــيــسـي في اإلعالم اآللي أو مــهــنــدس
mعـلى األقل mرئيـسـي في اإلحـصائـيـات
مـــــــرسـمm يـــــــثـــــــبـت ثالث (3) ســــــــنـــــــوات

mأقدمية بصفة موظف
- مـــــتـــــصــــــرف أو مـــــهـــــنــــــدس دولـــــة في
اإلعـالم اآللـي أومـــــــهــــــــنــــــــدس دولــــــــة في
اإلحصـائيـاتm يثبت أربع (4) سنوات

خدمة فعلية بهذه الصفة.

مقرر من
اBدير العام
للوكالة

الوكالةالوكالة
الوطنيةالوطنية
لترقيةلترقية
التجارةالتجارة
اخلارجيةاخلارجية

259 م - 2 1 أ رئيس
مصلحة

4 :  : يـــســـتـــفـــيـــد اBـــوظـــفـــون اBـــعـــيـــنـــون بـــصـــفــة اBــاداBــادّة ة 
قــانـونــيــة في اBــنــاصب الـعــلــيــا ألمـW عــام ومــديــر ونـائب
مــديــر اBـــذكــورة في اجلـــدول أعالهm والــذين ال يـــســتــوفــون
29 Wمن رواتبـهم طبـقا لـلمـادت mاجلديـدة Wشـروط التـعيـ
و30 من اBـرســوم الـتـنــفـيـذي رقم 04 - 174 اBـؤرخ في 23
ربـــيع الـــثـــانـي عــام 1425  اBــوافق 12 يـــونـــيـــو ســـنـــة 2004
واBـــذكـــور أعـالهm إلى غـــايــــة إنـــهـــاء مـــهــــامـــهم فـي اBـــنـــصب

العالي اBشغول.
5 :  : يـــســـتـــفـــيـــد اBـــوظـــفـــون اBـــعـــيـــنـــون بـــصـــفــة اBــاداBــادّة ة 
قـانــونـيـة في اBـنـصب الـعـالـي لـرئـيس مـصـلـحـة واBـذكـور
Wوالـذين ال يــسـتــوفـون شــروط الـتــعـيـ mفي اجلـدول أعـاله
اجلـــديـــدةm من الـــزيـــادة االســـتـــداللـــيـــة احملـــددة �ـــوجـب هــذا
الـــقـــرارm إلى غـــايـــة إنـــهـــاء مـــهـــامـــهـم في اBـــنـــصب الـــعـــالي

اBشغول.
اBاداBادّة ة 6 :  : يجب أن يـنتـمي اBوظـفون الـذين يشـغلون
مناصب عـليـا إلى رتب تكون مـهامـها موافـقة لـصالحيات

الهياكل اBعنية.
اBــاداBــادّة ة 7 :  : تـــلــغـى أحــكـــام الــقـــرار الـــوزاري اBــشـــتــرك
اBؤرّخ في 5 ذي القـعدة عام 1426 اBوافق 7 ديسـمبر سنة

2005  واBذكور أعاله.

 اBـاداBـادّة ة 8 :  : يـنـشـر هـذا الـقـرار فـي اجلـريـدة الـرّسـمـيّـة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـرّر بـاجلـزائـر في 10 شـعـبـان عـام 1431 اBـوافق 22
يوليو سنة 2010.

وزارة وزارة العالقات مع البرAانالعالقات مع البرAان
قــــرار مــؤرقــــرار مــؤرّخ في خ في 18 جــمـــادى الــثــانــيــة عــام  جــمـــادى الــثــانــيــة عــام 1431  اBــوافق  اBــوافق
أول يونيو سنــة أول يونيو سنــة m2010 يعدm يعدّل القــرار اBؤرل القــرار اBؤرّخ في خ في 13
m2008 ــوافق 21 يـــنـــايـــر ســـنـــــة  يـــنـــايـــر ســـنـــــةBــوافق   اBمـــحـــرم عـــام  مـــحـــرم عـــام 1429  ا 
الـــذي يــــحـــدالـــذي يــــحـــدّد الـــقـــائـــمـــة االســـمــــيـــة ألعـــضـــاء الـــلـــجـــنـــةد الـــقـــائـــمـــة االســـمــــيـــة ألعـــضـــاء الـــلـــجـــنـــة
الــقـــطــاعـــيــة الـــدائــمـــة لــلــبـــحث الـــعــلــمـي والــتـــطــويــرالــقـــطــاعـــيــة الـــدائــمـــة لــلــبـــحث الـــعــلــمـي والــتـــطــويــر

التكنولوجي لدى وزارة العالقات مع البرBان.التكنولوجي لدى وزارة العالقات مع البرBان.
ـــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب  قــــرار مــؤرّخ في 18 جــمــادى الــثــانــيــة عـام
1431  اBــوافق  أول يــونـــيــو ســـنــــة 2010 تـــعــدّل الـــقــائـــمــة

االســمـــيــة ألعــضــاء الــلــجـــنــة الــقــطــاعــيــة الـــدائــمــة لــلــبــحث
العلمي والتـطوير التكــنولوجي لدى وزارة العالقات مع

البرBانm كما يأتي :
أ) بعنوان �ثلي اإلدارة اBركزية :أ) بعنوان �ثلي اإلدارة اBركزية :

السيدة والسادة :السيدة والسادة :
mفؤاد مخلوف -
mحميد فورالي -
mجناة عكوش -

- أحمد مزهود.
ب) بـــعــــنـــوان الــــشـــخـــصــــيـــات اخملــــتـــارة عــــلى أســـاسب) بـــعــــنـــوان الــــشـــخـــصــــيـــات اخملــــتـــارة عــــلى أســـاس

كفاءتها العلمية :كفاءتها العلمية :
السادة السادة :

mبوزيد لزهاري -
mمسعود شيهوب -
mخلدون Wحس -
mسعيد مقدم -

mشريط Wاألم -
mعالوة العايب -
mعمر صدوق -

- عبد اجمليد جبار.
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اBـاداBـادّة ة 2 :  : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســمـيّـة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـرّر بــاجلــزائـر في 7 رمــضــان عـام 1431 اBـوافق 17
غشت سنة 2010.

الطيب لوحالطيب لوح

وزارة الصحة والسكانوزارة الصحة والسكان
وإصالح اAستشفياتوإصالح اAستشفيات

قـرار وزاري مرار وزاري مـشــــتـرك مرك مـؤرخ في ؤرخ في 2 ج جـمــــادى الادى الـثـانانـيـة عة عـامام
1431 اB اBــــــــــوافق وافق 16  م  مــــــــــايايــــــــو سو ســــــــــنــــــــة ة m  m2010  يــــحـــــدد عــــدديــــحـــــدد عــــدد

اBـــنـــاصب الـــعـــلـــيـــا لـــلـــمــوظـــفـــW اBـــنـــتـــمـــW لألسالكاBـــنـــاصب الـــعـــلـــيـــا لـــلـــمــوظـــفـــW اBـــنـــتـــمـــW لألسالك
اBـــشـــتـــركـــة فـي اBـــؤســـســـات واإلدارات الـــعـــمـــومـــيــةاBـــشـــتـــركـــة فـي اBـــؤســـســـات واإلدارات الـــعـــمـــومـــيــة
بـعـنـوان اإلدارة اBـركـزيـة لـوزارة الـصـحـة والـسـكانبـعـنـوان اإلدارة اBـركـزيـة لـوزارة الـصـحـة والـسـكان

وإصالح اBستشفياتوإصالح اBستشفيات.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 mالعام للحكومة Wإن األم
 mاليةBووزير ا

mستشفياتBووزير  الصحة والسكان وإصالح ا
- �ـقتـضى اBـرسـوم الـرّئاسيّ رقم 07 - 307 اBـؤرّخ
في 17 رمـضـان عام 1428 اBـوافق 29 سـبـتمـبـر سـنة 2007
الـذي يــحـدّد كـيــفـيـات مــنح الـزيــادة االسـتـداللــيـة لــشـاغـلي

mؤسسات واإلدارات العموميةBناصب العليا في اBا
- و�ــــــقـــــتــــــضى اBــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 09 - 129
اBـــــــــؤرّخ في 2 جــــــــمـــــــــادى األولـى عـــــــام 1430 اBـــــــــوافـق 27
أبــــريـل ســــنــــة 2009  واBـــــتــــضــــمّـن جتــــديـــــد مــــهـــــام أعــــضــــاء

mاحلكومة
- و�قتـضى اBرسوم التّـنفيذيّ رقم 95 - 54 اBؤرّخ
في 15 رمــضــان عـام 1415 اBـوافق 15 فــبـرايــر ســنـة 1995

mاليّةBالّذي يحدّد صالحيات وزير ا
- و�قتـضى اBرسوم التـنفيذي رقم 96 - 66 اBؤرخ
في 7 رمـــضـــان عـــام 1416 اBــوافق 27  يـــنـــايـــر ســـنـــة 1996

mالذي يحدد صالحيات وزير الصحة و السكان
- و�ــــقــــتــــضى اBــــرســــوم الــــتــــنــــفــــيــــذي رقم 03 - 190
اBؤرخ في 26 صـفر عام 1424 اBوافق 28 أبـريل سنة 2003

mدير العام للوظيفة العموميةBالذي يحدد صالحيات ا 
- و�ــــقـــتــــضى اBــــرســــوم الـــتّــــنــــفـــيــــذيّ رقم 05 - 428
اBــؤرّخ في 5 شـــوال عــام 1426 اBــوافق 7 نـــوفــمـــبـــر ســـنــة
2005 واBـــــتــــضــــمّن تـــــنــــظــــيم اإلدارة اBـــــركــــزيــــة في وزارة

mستشفياتBالصحة والسكان وإصالح ا
- و�قتـضى اBرسوم التـنفيذي رقم 08 - 04 اBؤرخ
في 11 مــــحــــرم عـــام 1429 اBــــوافق 19 يــــنــــايــــر ســــنـــة 2008
WـنتـمBا WـوظفـBتـضـمن القـانون األسـاسي اخلـاص باBوا
mـؤسـسـات واإلدارات العـمـومـيةBـشتـركـة في اBلألسـالك ا

mادة 76 منهBال سيما ا

وزارة العمل والتشغـيلوزارة العمل والتشغـيل
والضمان االجتماعيوالضمان االجتماعي

قـــرار مــؤرقـــرار مــؤرّخ في خ في 7  رمـــضـــان عــام   رمـــضـــان عــام 1431 اBــوافق  اBــوافق 17 غــشت غــشت
ســــنــــة ســــنــــة m2010 يــــعـــدm يــــعـــدّل ويــــتــــمل ويــــتــــمّـم الـــقــــرار اBــــؤرـم الـــقــــرار اBــــؤرّخ في خ في 9
رمـــضـــان عــام رمـــضـــان عــام 1417 اBــوافق  اBــوافق 18 يــنـــايـــر ســـنــة  يــنـــايـــر ســـنــة 1997
واBـتـضـمواBـتـضـمّن الـتـنـظـيم الـداخـلي لـلـصـنـدوق الـوطـنين الـتـنـظـيم الـداخـلي لـلـصـنـدوق الـوطـني

للضمان االجتماعي لغير األجراء.للضمان االجتماعي لغير األجراء.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

mإنّ وزير العمل والتشغيل والضمان االجتماعي
- �ـقــتــضى اBــرســوم الــرّئــاسيّ رقم 10-149 اBـؤرّخ
في 14 جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1431 اBــوافق 28 مــايــو ســنــة

mأعضاء احلكومة Wتضمّن تعيB2010 وا

- و�ـقـتـضى اBـرسـوم الـتّـنفـيـذيّ رقم 92-07 اBـؤرّخ
في 28 جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1412 اBــوافق 4 يــنــايــر ســنـة
1992 واBــتـــضــمّن الــوضع الـــقــانــوني لــصـــنــاديق الــضــمــان

االجـــــتــــــمـــــاعـي والـــــتـــــنـــــظــــــيم اإلداري واBــــــالي لــــــلـــــضـــــمـــــان
mاالجتماعي

- و�ـقتـضى اBرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 93-119 اBؤرّخ
في 15 مـايـو سـنـة 1993 الـذي يـحـدّد صالحـيـات الـصـنـدوق
الــوطــني لـلــضــمــان االجـتــمــاعي لـغــيــر األجــراء وتـنــظــيـمه

mوسيره اإلداري
- و�ـقتـضى اBرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 08-124 اBؤرّخ
في 9 ربيع الـثاني عام 1429 اBوافق 15 أبـريل سنة 2008
الذي يـحـدّد صالحيـات وزيـر العـمل والـتشـغـيل والضـمان

mاالجتماعي
- و�ـقـتضى الـقـرار اBؤرّخ في 9 رمـضـان عام 1417
اBوافق 18 ينـاير سنة 1997 واBتضـمّن التنـظيم الداخلي
mلــلـصـنـدوق الــوطـني لـلــضـمـان االجــتـمـاعي لــغـيـر األجـراء

mتمّـمBعدّل واBا

يقـريقـرّر مــا يأتي :ر مــا يأتي :

اBاداBادّة األولى : ة األولى : يهدف هـذا القرار إلى تعـديل وتتميم
أحـكام اBادّة  3 من الـقرار اBؤرّخ في 9 رمـضان عام 1417
اBوافق 18 ينـاير سنة 1997 واBتضـمّن التنـظيم الداخلي
mلــلـصـنـدوق الــوطـني لـلــضـمـان االجــتـمـاعي لــغـيـر األجـراء

كمـا يأتي :

"اBــادّة 3 : يـــســيّـــر الــصــنـــدوق مــديـــر عــامّ ويـــســاعــده
Wمـــــديــــر عـــــامّ مــــســـــاعــــد وســـــبــــعــــة (7) مــــديـــريـن مـــركــــزيـــ

ومستشارون من بينهم مستشار قانوني.

....................(الباقي بدون تغيير)..................."
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- �ـقتـضى اBـرسـوم الـرّئاسيّ رقم 07 - 307 اBـؤرّخ
في 17 رمـضـان عام 1428 اBـوافق 29 سـبـتمـبـر سـنة 2007
الـذي يــحـدّد كـيــفـيـات مــنح الـزيــادة االسـتـداللــيـة لــشـاغـلي

mؤسسات واإلدارات العموميةBناصب العليا في اBا
- و�ــــــقـــــتــــــضى اBــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 09 - 129
اBـــــــــؤرّخ في 2 جــــــــمـــــــــادى األولـى عـــــــام 1430 اBـــــــــوافـق 27
أبــــريـل ســــنــــة 2009  واBـــــتــــضــــمّـن جتــــديـــــد مــــهـــــام أعــــضــــاء

mاحلكومة
- و�قتـضى اBرسوم التّـنفيذيّ رقم 95 - 54 اBؤرّخ
في 15 رمــضــان عـام 1415 اBـوافق 15 فــبـرايــر ســنـة 1995

mاليّةBالّذي يحدّد صالحيات وزير ا
- و�قتـضى اBرسوم التـنفيذي رقم 96 - 66 اBؤرخ
في 7 رمـــضـــان عـــام 1416 اBــوافق 27  يـــنـــايـــر ســـنـــة 1996

mالذي يحدد صالحيات وزير الصحة و السكان
- و�ــــقـــتــــضى اBــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 03 - 190
اBــــــؤرخ في 26 صــــــفــــــر عـــــــام 1424 اBــــــوافــق 28 أبــــــريـل
ســنـة 2003  الذي يـحـدد صالحـيات اBـديـر العـام لـلوظـيـفة

mالعمومية
- و�ــــقـــتــــضى اBــــرســــوم الـــتّــــنــــفـــيــــذيّ رقم 05 - 428
اBــــــؤرّخ فـي 5 شــــوال عــــام 1426 اBـــــوافـق 7 نـــوفـــــمــــبــــر
سـنة 2005 واBـتـضـمّن تـنـظـيم اإلدارة اBـركـزية في وزارة

mستشفياتBالصحة والسكان وإصالح ا
- و�قتـضى اBرسوم التـنفيذي رقم 08 - 05 اBؤرخ
في 11 مــــحــــرم عـــام 1429 اBــــوافق 19 يــــنــــايــــر ســــنـــة 2008
WـهــنـيـBــتـضـمن الــقـانــون األسـاسي اخلـاص بــالـعــمـال اBوا

mادة 38 منهBال سيما ا mوسائقي السيارات واحلجاب
- و�ــقـتـضـي اBـرسـوم الــرئـاسي اBـؤرّخ في 7 ربـيع
الـثاني عام 1423 اBوافق 18 يونـيو سـنة 2002 واBـتضمن

mالعام للحكومة Wاألم Wتعي

يقريقرّرون ما يأتي :رون ما يأتي :

اBادة األولى :اBادة األولى :  تـطبـيقـا ألحكـام اBادة 38 من اBـرسوم
الــتـــنــفـــيــذي رقم 08 - 05 اBــؤرخ في 11 مــحــرم عــام 1429
اBـوافق 19 يــنــايــر ســنـة 2008 واBــذكــور أعالهm يــحــدد عـدد
WـهـنـيـBـنـاصب الـعـلـيـا ذات الـطـابع الـوظـيـفي لـلـعـمـال اBا
وسـائـقي الـسـيـارات واحلـجـاب بـاإلدارة اBـركـزيـة لــوزارة

الصـحــة والسـكــان وإصالح اBسـتـشـفيـاتm كما يأتي:

- و�ــقـتـضـي اBـرسـوم الــرئـاسي اBـؤرّخ في 7 ربـيع
الـثاني عام 1423 اBوافق 18 يونـيو سـنة 2002 واBـتضمن

mالعام للحكومة Wاألم Wتعي

يقريقرّرون ما يأتي :رون ما يأتي :

اBادة األولى :اBادة األولى :  تـطبـيقـا ألحكـام اBادة 76 من اBـرسوم
الــتـــنــفـــيــذي رقم 08 - 04 اBــؤرخ في 11 مــحــرم عــام 1429
اBـوافق 19 يــنــايــر ســنـة 2008 واBــذكــور أعالهm يــحــدد عـدد
Wـــنـــاصـب الـــعـــلـــيـــا ذات الـــطــــابع الـــوظـــيـــفـي لـــلـــمـــوظـــفـــBا
اBــنــتــمــW لألسـالك اBــشــتــركــة في اBــؤســســات واإلدارات
الــعــمـومــيـة بــاإلدارة اBـركــزيــة لـوزارة الــصـحــة والـســكـان

وإصالح اBستشفياتm كما يأتي :

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

حـــرّر بـــاجلــــزائـــر في 2 جــــمــــادى الـــثــــانـــيــــة عـــام 1431
اBوافق 16 مايو سنة 2010.

العددالعدداBناصب العليااBناصب العليا

مــــــكــــــلـف بــــــالــــــدراســــــات و�ــــــشــــــروع في اإلدارة
اBركزية

ملحق بالديوان في اإلدارة اBركزية
مساعد بالديوان

مكلف باالستقبال والتوجيه

9

7

3

1

عن األمW العام للحكومةعن األمW العام للحكومة
وبتفويض منهوبتفويض منه

اBدير العام للوظيفة العموميةاBدير العام للوظيفة العمومية
جمال خرشيجمال خرشي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قــرار وزاري مــشـتــرك مــؤرخ في قــرار وزاري مــشـتــرك مــؤرخ في 2 جــمــادى الـثــانــيــة عـام جــمــادى الـثــانــيــة عـام
1431 اBـــــوافق  اBـــــوافق 16  مـــــايـــــو ســـــنــــة   مـــــايـــــو ســـــنــــة m  m2010  يـــــحـــــدد عـــــدديـــــحـــــدد عـــــدد

اBناصب العليـا للعمال اBهنيW وسائقي السياراتاBناصب العليـا للعمال اBهنيW وسائقي السيارات
واحلـجـاب بـعـنـوان اإلدارة اBـركـزيـة لـوزارة الـصـحةواحلـجـاب بـعـنـوان اإلدارة اBـركـزيـة لـوزارة الـصـحة

والسكان وإصالح اBستشفياتوالسكان وإصالح اBستشفيات.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 mالعام للحكومة Wإن األم
 mاليةBووزير ا

mستشفياتBووزير  الصحة والسكان وإصالح ا

وزير اBاليةوزير اBالية
كر جوديكر جودي

وزير الصحة والسكان وإصالحوزير الصحة والسكان وإصالح
اBستشفياتاBستشفيات
السعيد بركاتالسعيد بركات

العددالعدداBناصب العليااBناصب العليا

رئيس حظيرة
رئيس ورشة
رئيس مخزن
رئيس مطعم

مسؤول اBصلحة الداخلية

1

1

1

1

1
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15 ديسمبر سنة  ديسمبر سنة 2010 م م

- و�قتضى اBرسوم الرئاسي رقم 10 - 149 اBؤرّخ
في 14 جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1431 اBــوافق 28 مــايــو ســنــة

mأعضاء احلكومة Wتضمّن تعيB2010 وا

- و�ـقتـضى اBرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 95 - 54 اBؤرّخ
في 15 رمــضــان عـام 1415 اBــوافق 15 فــبــرايــر ســنـة 1995

mاليّةBالّذي يحدّد صالحيات وزير ا

- و�ـقتـضى اBرسوم الـتنـفيذي رقم 96 - 66 اBؤرخ
في 7 رمضان عام 1416 اBوافق 27  يناير سنة 1996 الذي

mيحدد صالحيات وزير الصحة و السكان

- و�ــــقــــتــــضى اBــــرســــوم الــــتــــنـــفــــيــــذي رقم 03 - 190
اBـــــؤرخ في 26 صــــفــــر عـــام 1424 اBــــوافق 28 أبــــريل ســــنـــة
2003  الـــذي يــــحـــدد صالحــــيـــات اBــــديـــر الــــعـــام لــــلـــوظــــيـــفـــة

mالعمومية
- و�ـقــتـضـى اBـرســوم الـرّئــاسيّ اBـؤرّخ في 7 ربـيع
الـثاني عام 1423 اBوافق 18 يونـيو سـنة 2002 واBـتضمّن

mالعامّ للحكومة Wاألم Wتعي

يقريقرّرون ما يأتي :رون ما يأتي :

اBـاداBـادّة األولى :ة األولى : تـطـبـيــقـا ألحـكـام اBـادة 8  من اBـرسـوم
الــرئــاسي رقم 07 - 308 اBـؤرخ في 17 رمــضــان عـام 1428
اBوافق 29 سبـتمبر سنة 2007 واBذكـور أعالهm يهدف هذا
الــــقـــرار إلـى حتـــديــــد تـــعــــداد مــــنـــاصـب الـــشــــغل اBــــطـــابــــقـــة
لنشاطات احلفظ أو الـصيانة أو اخلدمات وتصنيفها وكذا
مـــدة الــعـــقـــد اخلــاص بـــاألعــوان الـــعـــامــلـــW بــعـــنــوان اإلدارة
mـستشـفياتBركـزية لوزارة الـصحة والـسكان وإصالح اBا

طبقا للجدول اآلتي :

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

حـــرّر بـــاجلــــزائـــر في 2 جــــمــــادى الـــثــــانـــيــــة عـــام 1431
اBوافق 16 مايو سنة 2010.

عن األمW العام للحكومةعن األمW العام للحكومة
وبتفويض منهوبتفويض منه

اBدير العام للوظيفة العموميةاBدير العام للوظيفة العمومية
جمال خرشيجمال خرشي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قـرار وزاري مـشـتـرك مـؤرخ في قـرار وزاري مـشـتـرك مـؤرخ في 16  ذي احلـجـة عام   ذي احلـجـة عام 1431
اBــــوافق اBــــوافق 22  نــــوفــــمــــبــــر ســــنـــة   نــــوفــــمــــبــــر ســــنـــة m  m2010  يــــحــــدد تــــعـــداديــــحــــدد تــــعـــداد
مــنــاصب الـــشــغل وتـــصــنــيــفـــهــا ومــدة الـــعــقــد اخلــاصمــنــاصب الـــشــغل وتـــصــنــيــفـــهــا ومــدة الـــعــقــد اخلــاص
بـاألعـوان الـعامـلـW فـي نـشـاطات احلـفـظ أوالـصـيـانةبـاألعـوان الـعامـلـW فـي نـشـاطات احلـفـظ أوالـصـيـانة
أواخلـــــدمـــــات بـــــعـــــنـــــوان اإلدارة اBـــــركـــــزيـــــة  أواخلـــــدمـــــات بـــــعـــــنـــــوان اإلدارة اBـــــركـــــزيـــــة  لــــوزارةلــــوزارة

الصحة والسكان وإصالح اBستشفياتالصحة والسكان وإصالح اBستشفيات.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

mالعام للحكومة Wإن األم
mاليةBووزير ا

mستشفياتBووزير  الصحة والسكان وإصالح ا
- �قتـضى اBرسـوم  الرئاسي رقم 07 - 308 اBؤرخ
في 17 رمـضـان عام 1428 اBـوافق 29 سـبـتمـبـر سـنة 2007
الــــذي يــــحــــدد كـــيــــفــــيــــات تــــوظــــيف األعــــوان اBــــتـــعــــاقــــدين
وحــقـــوقــهـم وواجــبـــاتـــهم والـــعــنـــاصـــر اBــشـــكـــلــة لـــرواتـــبــهم
والــقــواعـد اBــتـعــلــقـة بــتـســيـيــرهم وكــذا الـنــظــام الـتــأديـبي

mادة 8 منهBال سيما ا mطبق عليهمBا

وزير اBاليةوزير اBالية
كر جوديكر جودي

وزير الصحة والسكان وإصالحوزير الصحة والسكان وإصالح
اBستشفياتاBستشفيات
السعيد بركاتالسعيد بركات

التصنيفالتصنيف

التعدادالتعداد
( 2+1 )

الرقمالرقم
االستداللياالستداللي

مناصب الشغلمناصب الشغل

1

12

34

1

5

40

20

113

240

200

200

219

348

288

200

3

1

1

2

7

5

1

الصنفالصنف

التعداد حسب طبيعة عقد العملالتعداد حسب طبيعة عقد العمل

التوقيتالتوقيت
اجلزئياجلزئي

التوقيتالتوقيت
الكاملالكامل

التوقيتالتوقيت
اجلزئياجلزئي

التوقيتالتوقيت
الكاملالكامل

عقد محدد اBدةعقد محدد اBدة
(2)

عقد غير محدد اBدةعقد غير محدد اBدة
(1)

-
-
4

-
-
-
-
4

1

3

-
1

5

40

1

51

-
-
30

-
-
-
-
30

-
9

-
-
-
-
19

28

عامل مهني من اBستوى الثاني
عامل مهني من اBستوى األول
عامل مهني من اBستوى األول

سائق سيارة من اBستوى األول
عون وقاية من اBستوى الثاني
عون وقاية من اBستوى األول

حارس
اجملموع العاماجملموع العام



mمفتش mعبد الكر سبتي -
- عــــــبـــــد الــــــقـــــادر أونــــــســـــلـيm مـــــكــــــلّف بــــــالـــــدّراســـــات

mوالتلخيص
- عـــــمـــــر قـــــدورm نــــائـب مــــديـــــر صــــنـــــاعــــات الـــــصــــيــــد

mالبحـري
- أحمد بدنيm نـائب مدير اإلحصائيات والدّراسات

mستقبليةBا
- نادية بوحفصm نائبة مدير البحث.

2 - بـعـنـوان اBـؤسـسـات والــهـيـئـات الـتـابـعـة لـوزارة - بـعـنـوان اBـؤسـسـات والــهـيـئـات الـتـابـعـة لـوزارة
الصيد البحـري واBوارد الصيدية واBـؤسسات والهيئاتالصيد البحـري واBوارد الصيدية واBـؤسسات والهيئات

اخلارجة عن القطاع :اخلارجة عن القطاع :

السيدات والسادة :
- مـــحـــمــد غـــزاليm مـــديـــر اBـــركـــز الـــوطــنـي لـــلــبـــحث

mائياتBوالتنمية في الصيد البحري وتربية ا
- ربـيــعـة زروقيm مـديــرة الـصـيـد الــبـحـري واBـوارد

mالصيدية لوالية اجلزائر
- مـصـطـفى أومـونـاm مـديـر قـسم الـبـحث في "تـربـية
اBائـيـات" باBـركـز الـوطني لـلـبـحث والتـنـمـية في الـصـيد

mائياتBالبحري وتربية ا
- مــحـــمـــد ســـتيm مـــديـــر قـــسم الـــبـــحث في "الـــصـــيــد
الـبـحـري" باBـركـز الـوطـني للـبـحث والـتـنمـيـة في الـصـيد

mائياتBالبحري وتربية ا
- سـالم لطرشm مديـر اBعهد الـوطني العالي لـلصيد

mائياتBالبحري وتربية ا
- نـــبــيــلـــة مــســلمm أســـتــاذة بــاحــثـــة بــاBــعــهـــد الــوطــني

mالعالي لعلوم البحر وتهيئة الساحل
- مـصـطفـى بوحلـديـدm أسـتـاذ باحـث باBـعـهـد الـوطني

mالعالي لعلوم البحر وتهيئة الساحل
- جـــمــيــلــة مــيــلـــةm أســتــاذة بــاحــثــة بـــاBــعــهــد الــوطــني

mالعالي لعلوم البحر وتهيئة الساحل
- مـــحـــمــد حـــاوشــmW أســـتـــاذ بــاحث بـــكـــلــيـــة الــعـــلـــوم
الــبـيــولـوجــيـة (جـامــعـة الــعـلــوم والـتــكـنــولـوجــيـا - هــواري

m(بومدين
- هـــــشـــــام قـــــارةm أســـــتـــــاذ بـــــاحـث بـــــكـــــلـــــيـــــة الـــــعـــــلـــــوم

البيولوجية (جامعة عنابة).

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

حـرّر بــاجلـزائـر في 16  ذي احلــجـة عـام 1431 اBـوافق
22  نوفمبر سنة 2010.

عن األمW العام للحكومةعن األمW العام للحكومة
وبتفويض منهوبتفويض منه

اBدير العام للوظيفة العموميةاBدير العام للوظيفة العمومية
جمال خرشيجمال خرشي

وزارة الصيد البحريوزارة الصيد البحري
واAوارد الصيديةواAوارد الصيدية

قـــرار مــؤرقـــرار مــؤرّخ في خ في 29 رجب عـــام رجب عـــام 1431 اBــوافق  اBــوافق 12  يــولــيــو  يــولــيــو
سـنة سـنة m 2010 يـحد m يـحدّد الـقائـمة االسـمـية ألعـضاء الـلد الـقائـمة االسـمـية ألعـضاء الـلّجـنةجـنة
الـــقــطــاعـــيــة الـــدائــمــة لـــلــبــحـث الــعــلـــمي والــتـــطــويــرالـــقــطــاعـــيــة الـــدائــمــة لـــلــبــحـث الــعــلـــمي والــتـــطــويــر
الــتـــكـــنــولـــوجي لـــوزارة الـــصالــتـــكـــنــولـــوجي لـــوزارة الـــصّــيـــد الـــبــحـــري واBــواردــيـــد الـــبــحـــري واBــوارد

الصيدية.الصيدية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب قــرار مـؤرّخ في 29 رجب عـام 1431 اBـوافق
12 يـــولــيــو ســنــة m2010 حتــدّد الـــقــائــمــة االســـمــيــة ألعــضــاء

الـلّـجـنــة الـقـطـاعــيـة الـدائـمــة لـلـبـحـث الـعـلـمي والــتـطـويــر
mوارد الصيديةBالتكنولـوجي لوزارة الصّيد البحــري وا
تـطبـيقـا ألحـكام اBـادتW 3 و4 من اBـرسـوم التـنـفـيذي رقم
99 - 243 اBــــــــــــؤرّخ فـي 21 رجـب عــــــــــــام 1420 اBــــــــــــوافـق 31

أكتـوبر سـنة 1999 الذي يـحـدّد تـنظـيم الـلّجـان الـقطـاعـيـة
الــدائـــمــــة لـــلـــبـــحث الـــعـــلـــمي والـــتـــطـــويـــر الـــتـــكــنـــولـــوجي

وسيرهـاm كما يأتي :

1 - بعنوان اإلدارة اBركزية : - بعنوان اإلدارة اBركزية :

السيدة والسادة :
- فــــــريــــــد حــــــرواديm مــــــديـــــــر الــــــتــــــكــــــويـن والــــــبــــــحث

mواإلرشـاد
- عـــبــــد الـــقــــادر بـــونــــونيm مـــديــــر تـــنـــــمـــيــــة تـــربــــيـــة

mائياتBا

وزير اBاليةوزير اBالية
كر جوديكر جودي

 وزير الصحة والسكان وزير الصحة والسكان
وإصالح اBستشفياتوإصالح اBستشفيات
جمال ولد عباسجمال ولد عباس
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