
العدد العدد 66
السالسّنة الثالثة واخلمسوننة الثالثة واخلمسون

االشتراكاالشتراك
سنويسنويّ

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

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

اجلزائر
تونس
اHغرب
ليبيا

موريطانيا

بلدان خارج دول
اHغرب العربي

سنـةسنـة

1070,00 د.ج د.ج

2140,00 د.ج د.ج

ثمن النّسخة األصليّة 13,50 د.ج
ثمن النّسخة األصليّة وترجمتها 27,00 د.ج

ثمن العدد الصّادر في السّنY السّابقة : حسب التّسعيرة.
.Yوتسلّم الفهارس مجّانا للمشترك

اHطلوب إرفاق لفيفة إرسال اجلريدة األخيرة سواء لتجديد االشتراكات أو لالحتجاج أو لتغيير العنوان.
ثمن النّشر على أساس 60,00  د.ج للسّطر.

سنـةسنـة

2675,00 د.ج د.ج

5350,00 د.ج د.ج

تزاد عليها
نفقات اإلرسال

األربعاء األربعاء 9 صفر صفر عام عام 1438 هـهـ
اHوافق اHوافق 9 نوفمبر نوفمبر سنة  سنة 2016 م

اإلدارة والتّحرير
األمانة العاماألمانة العامّة للحكومةة للحكومة

WWW.JORADP.DZ

الطّبع واالشتراك
اHطبعة الراHطبعة الرّسميسمّية

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

021.65.64.63

الفاكس 021.54.35.12 
ح.ج.ب  50-3200  اجلزائر

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

مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة
مرسوم تـنفيذي رقم 16 -280 مؤرخ في 2 صفر عام 1438 اHوافق 2 نوفمـبر سنة r2016 يعدل ويتـمم اHرسوم التنفيذي رقم
YـوظـفـHتضمن القــانـون األسـاسي اخلـاص باHوافـق 19 يـناير سنة 2008 واHـؤرّخ فـي 11 محرم عـام 1429 اH08-04 ا

اHنـتـميـن لألسالك اHشتركة في اHؤسسات واإلدارات العمومية........................................................................

مراسيم فرديمراسيم فرديّة
مرســوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 محـرّم عـام 1438 اHوافـق 17 أكتـوبر سنـة r2016 يـتضـمّن إنهاء مـهام اHـدير اجلهـوي للـجمارك
باجلزائر - ميناء.......................................................................................................................................
مــرســوم رئــاسيّ مــؤرّخ في 15 مـحــرّم عــام 1438 اHـوافـق 17 أكـتــوبـر ســنــة r2016 يــتــضـمّن إنــهــاء مـهــام مــكـلــفــة بـالــدراسـات
والتلخيص بوزارة الشؤون الدينية واألوقاف...............................................................................................
مــرســوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 15 مـحــرّم عــام 1438 اHـوافـق 17 أكـتــوبـر ســنــة r2016 يــتــضـمّن إنــهـاء مــهـام نــائب مـديــر بـوزارة
الشؤون الدينية واألوقاف..........................................................................................................................
مرســوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 محـرّم عـام 1438 اHوافـق 17 أكتـوبر سنـة r2016 يـتضـمّن إنهـاء مهـام مديـر التـجارة في والية
برج بوعريريج..........................................................................................................................................
مـرسـومـان رئاسيّـان مؤرّخان في 15 محـرّم عـام 1438 اHوافـق 17 أكتـوبر سنـة r2016 يـتضـمّنان إنـهاء مـهام مـديرين لـلنقل
...............................................................................................................................................Yفي واليت
�مـــرســــوم رئـــاسيّ مـــؤرّخ في 15 مـــحـــرّم عــــام 1438 اHـــوافـق 17 أكــتـــوبـــر ســـنـــة r2016 يـــتـــضـــمّن إنـــهـــاء مـــهــام مـــديـــر الـــتـــقــو
واالستشراف بوزارة التربية الوطنية.........................................................................................................
مـرســوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 15 مـحـرّم عــام 1438 اHـوافـق 17 أكــتـوبـر سـنــة r2016 يــتـضـمّن إنـهــاء مـهـام مـديـر تــسـيـيـر اHـوارد
اHالية واHادية بوزارة التربية الوطنية........................................................................................................
مرســوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 محـرّم عـام 1438 اHوافـق 17 أكتـوبر سنـة r2016 يتضـمّن إنهاء مهـام مفتش باHـفتشيـة العامة
للبيداغوجيا بوزارة التربية الوطنية..........................................................................................................
مرسـوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 محرّم عـام 1438 اHوافـق 17 أكتوبر سنـة r2016 يتضمّن إنهاء مـهام مدير التربية باجلزائر -
غرب (والية اجلـزائر)..................................................................................................................................
مرســوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 محـرّم عـام 1438 اHوافـق 17 أكـتـوبر سـنـة r2016 يتـضمّن إنـهـاء مهـام مديـر التـربيـة في والية
تـيزي وزو................................................................................................................................................
مـرســومـان رئاسـيّـان مـؤرّخان في 15 محـرّم عـام 1438 اHـوافـق 17 أكـتـوبر سـنـة r2016 يـتـضمّـنـان إنهـاء مـهام عـمـداء كلـيات
باجلامعات.................................................................................................................................................
مـرســوم رئـاسيّ مؤرّخ في 15 محـرّم عـام 1438 اHوافـق 17 أكـتـوبر سـنـة r2016 يـتـضمّن إنـهـاء مهـام مـدير الـثقـافـة في والية
غرداية.....................................................................................................................................................
مــرســوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 15 مـحــرّم عــام 1438 اHـوافـق 17 أكـتــوبـر ســنــة r2016 يــتــضـمّن إنــهـاء مــهـام نــائب مـديــر بـوزارة
البريد وتكنولوجيات اإلعالم واالتصـال........................................................................................................
مرسـومـان رئاسيّان مؤرّخان في 15 محرّم عـام 1438 اHوافـق 17 أكتـوبر سنـة r2016 يتضـمّنان إنـهاء مهـام مديرين لـلبريد
وتكنولوجيات اإلعالم واالتصال في الواليات.................................................................................................
مــرســــــوم رئــاســـيّ مــــؤرّخ فــي 15 مــحـــــرّم عــــام 1438 اHـــوافـق 17 أكـــتــوبـــر ســنـــة r2016 يـــتــضــمّن تـــعــيــY اHــفـــتش اجلــهــوي
للجمارك - غرب.......................................................................................................................................
مرســوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 محـرّم عـام 1438 اHوافـق 17 أكتـوبر سنـة r2016 يـتضمّن تعـيY رئيسـة ديوان وزير الشؤون
الدينية واألوقاف.......................................................................................................................................
مــرســوم رئــاسيّ مــؤرّخ في 15 مــحــرّم عـــام 1438 اHـوافـق 17 أكــتــوبــر ســنــة r2016 يــتـضــمّـن تـعــيــY مــديــر اHــعــهــــد الـوطــني
لـلـتـكـوين اHـتـخـصص لألسالك اخلـاصـة بـإدارة الـشـؤون الـديـنـيـة واألوقــاف بـسـيـدي عـبـد الـرحـمـان الـيـلـولي فـي والية
تيزي وزو................................................................................................................................................
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مــراســيـم رئــاســيّــة مــؤرّخــة في 15 مــحــرّم عـــام 1438 اHـوافـق 17 أكــتــوبــر ســنـــة r2016 تــتــضــمّن تــعــيـY مــديــرين لــلــنــقـل في
الواليات...................................................................................................................................................

مــراسـيـم رئــاســيّـة مــؤرّخــة في 15 مــحــرّم عـــام 1438 اHـوافـق 17 أكــتــوبــر ســنــة r2016 تــتـضــمّن الــتّــعــيــY بـوزارة الــتـــربـــيـة
الوطنـية..................................................................................................................................................

مــرســوم رئــاسيّ مــؤرّخ في 15 مــحــرّم عـــام 1438 اHـوافـق 17 أكــتــوبــر ســنــة r2016 يــتــضــمّن تـعــيــY مــديــر اHـعــهـــد الـــوطــني
لتكـويـن مستخـدمي التـربــية وحتسـY مستـواهم........................................................................................

مــرســوم رئــاسيّ مــؤرّخ في 15 مــحــرّم عـــام 1438 اHـوافـق 17 أكــتــوبــر ســنــة r2016 يــتــضــمّن تــعــيــY مــديــر اHــرصــد الـوطــني
للتربية والتكوين......................................................................................................................................

مرسـومـان رئاسيّان مؤرّخان في 15 محرّم عـام 1438 اHوافـق 17 أكتوبر سنـة r2016 يتضمّنان تـعيY مديرين للتربية في
الواليات...................................................................................................................................................

........Yنائبي مديـر بجامعت Yيتضمّن تعي r2016 وافـق 17 أكتوبر سنـةHمرسـوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 محرّم عـام 1438 ا

مــرســوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 15 مـحــرّم عــام 1438 اHـوافـق 17 أكــتـوبـر سـنــة r2016 يـتـضــمّن تـعـيــY عـمـيـدي كــلـيـتـY بــجـامـعـة
وهران للعلوم والتكنولوجيا.......................................................................................................................

......Yبجامعت Yعامـ Yأمين Yيتضمّن تعي r2016 وافـق 17 أكتوبر سنـةHمرسـوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 محرّم عـام 1438 ا

مـــراســيم رئـــاســـيّــة مـــؤرّخــة في 15 مــحـــرّم عـــام 1438 اHـــوافـق 17 أكـــتــوبـــر ســنـــة r2016 تـــتــضــمّـن الــتّــعـــيــY بــوزارة الـــبــريــد
وتكنولوجيات اإلعالم واالتصال...................................................................................................................

مرســوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 محرّم عـام 1438 اHوافـق 17 أكتـوبر سنـة r2016 يتضـمّن تعيY اHـدير العام لـلوكالة الـوطنية
لترقية احلظائر التكنولوجية وتطـويـرهـا....................................................................................................

مـرســـومـان رئـاسـيّـان مـؤرّخـان في 15 مـحـرّم عــام 1438 اHـوافـق 17 أكـتـوبـر سـنـة r2016 يـتـضـمّـنـان تعـيـY مـديـريـن لـلـبـريد
وتكنولوجيات اإلعالم واالتصال في الـواليـات...............................................................................................

قرارات5 مقرقرارات5 مقرّرات5 آراءرات5 آراء

وزارة ا>الـيةوزارة ا>الـية
قـرار مؤرّخ في 7 شـعـبـان عام 1437 اHوافق 14 مـايـو سـنة r2016 يـتعـلق بـتمـثيـل االلتـزامات اHـقـننـة لشـركـات التـأمY و/أو
............................................................................................................................................Yإعادة التأم

قـرار مؤرّخ في 8 شعـبان عام 1437 اHوافق 15 مايـو سنة r2016 يتـضمن اHوافـقة عـلى رخصـة �ارسة الـنشـاط على مـستوى
............................................................Yسلمة للسماسرة األجانب في إعادة التأمHا Yالسوق اجلزائرية للتأم

قرار مؤرّخ في 9 شعبان عام 1437 اHوافق 16 مايو سنة r2016 يـتضمن اعتماد "تعاضـدية التأمY اجلزائريـة لعمال التربية
والثقافة"..................................................................................................................................................

وزارة الشباب والرياضةوزارة الشباب والرياضة
قـرار وزاري مـشـترك مـؤرخ في 3 ذي احلـجـة عـام 1437 اHـوافق 5 سـبـتـمـبـر سـنـة r2016 يـحـدد تـصـنـيف الـثـانـويـة الـريـاضـيـة
الوطنية وشروط االلتحاق باHناصب العليا التابعة لها.....................................................................................

وزارة البريد وتكنولوجيات اإلعالم واالتصالوزارة البريد وتكنولوجيات اإلعالم واالتصال

قرار مؤرخ في 10 رمضان عام 1437 اHوافق 15 يونيو سنة r2016 يـتضمن تعيY أعضـاء اجمللس التوجيهي لـلمعهد الوطني
لالتصاالت وتكنولوجيات اإلعالم واالتصال.....................................................................................................

24

24

25

25

25

25

25

25

25

26

26

26

27

28

29

32

فهرس (تابع)فهرس (تابع)



9 صفر عام  صفر عام  1438 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 466
9 نوفمبر سنة  نوفمبر سنة 2016 م

مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة
مرسوم تنفيذي رقم مرسوم تنفيذي رقم 16 - -280 مؤرخ في  مؤرخ في 2 صفر عام  صفر عام 1438
اHوافق اHوافق 2 نوفـمبر سنة  نوفـمبر سنة r2016 يعـدل ويتمم اHرسومr يعـدل ويتمم اHرسوم
الـــتــنــفــيــذي رقم الـــتــنــفــيــذي رقم 08-04 اHـــؤر اHـــؤرّخ فـي خ فـي 11 مــحـــرم عـــام مــحـــرم عـــام
1429 اHـــــوافـق  اHـــــوافـق 19 يـــــنــــايـــر ســـــنـــة  يـــــنــــايـــر ســـــنـــة 2008 واHــــتــــضـــمن واHــــتــــضـــمن

القــانــون األســاسي اخلــاص باHــوظــفـY اHـنــتــميـنالقــانــون األســاسي اخلــاص باHــوظــفـY اHـنــتــميـن
لـألسالك اHــــــشــــــتــــــركـــــــة في اHــــــؤســــــســــــات واإلداراتلـألسالك اHــــــشــــــتــــــركـــــــة في اHــــــؤســــــســــــات واإلدارات

العمومية.العمومية.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

rإنّ الوزير األول
- بنـاء على الـدسـتورr ال سـيـما اHـادتان 99-4 و 143

r(الفقرة 2) منه
- و�ـــــــقـــــــتــــــــضى األمــــــــر رقم 06 - 03 اHــــــــؤرّخ في 19
جــمــادى الـثــانــيــة عـام 1427 اHـوافق 15 يــولـيــو ســنـة 2006

 rتضمن القانون األساسي العام للوظيفة العموميةHوا
- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 07 - 304
اHــؤرخ في 17 رمـــضـــان عــام 1428 اHــوافق 29 ســبـــتـــمـــبــر
ســنــة 2007 الــذي يـــحــدد الـــشــبــكـــة االســتـــداللــيــة Hـــرتــبــات
اHـوظـفـY ونـظــام دفع رواتـبـهمr اHـعـدل واHـتـمم r ال سـيّـمـا

 rادة 3 منهHا
- و�قتـضى اHرسـوم الرئاسي رقم 15 -125 اHؤرخ
فـي 25 رجـب عـــــــام 1436 اHــــــــوافق 14 مـــــــايـــــــو ســـــــنــــــة 2015

rعدلHا rأعضاء احلكومة Yتضمن تعيHوا
- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 08-04 اHـؤرّخ
في 11 مــــحــــرّم عـــام 1429 اHــــوافق 19 يــــنــــايــــر ســــنـــة 2008
YـنتـمHا YـوظفـHتـضـمن القـانون األسـاسي اخلـاص باHوا
rؤسسات واإلدارات العموميةHشتركة في اHلألسالك ا

يرسم ما يأتي : يرسم ما يأتي : 
اHــــاداHــــادّة األولى :ة األولى : يــــعـــدل هــــذا اHــــرســــوم ويـــتــــمم بــــعض
أحــــكـــام اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 08-04 اHــــؤرّخ في 11
مـــــــحـــــــرم عــــــام 1429 اHــــــــوافــق 19 يـــــــنـــــــايـــــــر ســـــــنــــــــة 2008
YـــوظــــفـــHــــتـــضــــــمن الــــقــــانـــون األســــاســي اخلــــــاص بــــاHوا
اHـنتمـــY لألســالك اHشـتركة فـــي اHـؤسسات واإلدارات

العمومية. 
اHـاداHـادّة ة 2 :  : تــعـدل وتـتــمم اHـادتـان 13 و14 من اHـرسـوم
الـــتـــنــــفـــيـــذي رقم 08-04 اHــــؤرّخ في 11 مـــحـــرم عـــام 1429
اHــوافق 19 يــنـــايــر ســـنــة 2008 واHــذكــور أعالهr وحتــرران

كما يأتي : 

"اHــــادة 13 : تــــشــــتــــمل شــــعــــبــــة اإلدارة الــــعـــامــــة عــــلى
األسالك اآلتية : 

rتصرفونHا -
rYتصرفHمساعدو ا -

................... (الباقي بدون تغيير)..................".
"اHادة 14 : يضم سلك اHتصرفY أربع (4) رتب : 

rتصرفHرتبة ا -
rتصرف احملللHرتبة ا -

..................( الباقي بدون تغيير)...................".
3 :  : يـــتـــمم الــــفـــرع األول من الــــفـــصل األول من اHــاداHــادّة ة 
الباب الثـاني من اHرسوم التـنفيذي رقم  08 -04 اHؤرّخ
في 11 مــــحــــرم عـــام 1429 اHــــوافق 19 يــــنــــايــــر ســــنـــة 2008

واHذكور أعالهr �ادة 15 مكرر حترر كما يأتي : 
"اHــادة 15 مـــكــرر : زيـــادة عـــلـى اHـــهـــام اHـــســـنـــدة إلى
اHتـصـرفـrY يـضـمن اHـتـصـرفـون احملـلـلونr كـل في مـيدان
اخـتـصــاصهr مـهــام الـتـحــلـيل والــتـقـيــيم اHـعــمـقـة الــتي لـهـا

عالقة بنشاطاتهم.
Yفـي تصـمـيـم وحتـس rزيـادة عـلى ذلك rويـسـاهـمـون

القياسات القانونية".
4 : : تــــــــعـــــــدل اHـــــــادتـــــــان 18 و19 مـن اHـــــــرســـــــوم اHــــــاداHــــــادّة ة 
الـــتـــنــــفـــيـــذي رقم 08-04 اHــــؤرّخ في 11 مـــحـــرم عـــام 1429
اHــوافق 19 يــنـــايــر ســـنــة 2008 واHــذكــور أعالهr وحتــرران

كما يأتي : 
" اHادة 18 : يوظف أو يرقى بصفة متصرف : 

r.....(بدون تغيير) ...... (1
r ....(بدون تغيير) ...... (2

3) عن طـريق االمــتـحـان اHــهـنيr في حـدود 30 % من
اHــنــاصب اHــطـلــوب شــغـلــهــاr مـســاعــدو اHــتـصــرفــY الـذين
يـــثــبــتــون خــمس (5) ســنــوات من اخلــدمـــة الــفــعــلــيــة بــهــذه

rالصفة
4) عـلى سبـيل االختـيـارr وبعـد التـسجـيل في قائـمة
rـطــلـوب شـغــلـهـاHـنــاصب اHفي حـدود 10 % من ا rالـتــأهـيل
مـسـاعـدو اHــتـصـرفـY الـذين يــثـبـتـون عـشـر (10) سـنـوات

من اخلدمة الفعلية بهذه الصفة".
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"اHــــادة 19 : يــــرقـى عــــلـى أســــاس الـــــشــــهــــادة بـــــصــــفــــة
rـنــتــمـون لــشــعــبـة اإلدارة الــعــامـةHــوظــفــون اHا rمــتــصـرف
الـذين حتـصــلـوا بـعـد تــوظـيـفـهـم عـلى شـهـادة لــيـسـانس في
الـــــتــــــعـــــلـــــيـم الـــــعــــــالي أو شـــــهــــــادة مـــــعــــــادلـــــة لـــــهــــــا في أحـــــد

التخصصات اHطلوبة". 
اHـاداHـادّة ة 5 :  : يـتــمم الــفـرع الــثــاني من الــفـصل األول من
الـبـاب الـثـاني من اHـرسـوم الـتـنـفـيـذي رقم 08-04 اHـؤرّخ
r2008 ــــوافق 19 يـــنـــايــــر ســـنـــةHفي 11 مـــحـــرم عـــام 1429 ا
واHـذكــور أعالهr �ـادتـY 19 مــكــرر و19 مــكــرر1 وحتـرران

كما يأتي : 
"اHـادة 19 مـكرر : يوظف أو يـرقى بـصـفـة مـتـصرف

محلل : 
rــســـابـــقـــة عـــلى أســـاس االخـــتـــبــاراتH1) عـن طــريـق ا

اHترشحون احلائـزون شهادة ماستر أو شـهادة معادلة لها
rطلوبةHفي أحد التخصصات ا

2) عن طـريق االمــتـحـان اHــهـنيr في حـدود 30 % من
اHـنــاصب اHـطــلـوب شــغــلـهــاr اHـتــصـرفــون الـذين يــثـبــتـون

r خمس (5) سنوات من اخلدمة الفعلية بهذه الصفة
3) عـلى سبـيل االختـيـارr وبعـد التـسجـيل في قائـمة
rــطـلــوب شــغـلــهـاHــنــاصب اHالـتــأهــيل في حـدود 10 % من ا
اHتصرفـون الذين يثبـتون عشر (10) سنـوات من اخلدمة

الفعلية بهذه الصفة".
"اHادة 19 مكرر1 : يرقى على أسـاس الشهادة بصفة
مــتـــصــرف مــحـــللr اHــوظــفـــون اHــنــتـــمــون لــشـــعــبــة اإلدارة
الـــعــــامـــة وبــــنـــاء عـــلـى طـــلــــبـــهمr احملــــلـــلــــون االقـــتــــصـــاديـــون
اHــرســـمــون الــذين حتـــصــلــوا بــعــد تـــوظــيــفــهـم عــلى شــهــادة
مـــاســتـــر أو شـــهـــادة مـــعــادلـــة لـــهـــا في أحـــد الــتـــخـــصـــصــات

اHطلوبة".  
6 :  : تــــــــعـــــــدل اHـــــــادتـــــــان 20 و21 مـن اHـــــــرســـــــوم اHــــــاداHــــــادّة ة 
الـــتـــنــــفـــيـــذي رقم 08-04 اHــــؤرخ في 11 مـــحـــرم عـــام 1429
اHــوافق 19 يــنـــايــر ســـنــة 2008 واHــذكــور أعالهr وحتــرران

كما يأتي : 
"اHـــــادة 20 : يـــــوظف أو يـــــرقـى بـــــصـــــفـــــة مـــــتـــــصـــــرف

رئيسي : 
r .......... (بدون تغيير) .......... (1
r ..........(بدون تغيير )........... (2

3) عن طـريق االمــتـحـان اHــهـنيr في حـدود 30 % من
اHــنــاصب اHــطـلــوب شــغـلــهــاr اHـتــصــرفــون احملـلــلــون الـذين
يـــثــبــتــون خــمس (5) ســنــوات من اخلــدمـــة الــفــعــلــيــة بــهــذه

rالصفة

4) عـلى سـبيـل االختـيـار وبـعـد التـسـجـيل في قـائـمة
rـطــلـوب شـغــلـهـاHـنــاصب اHفي حـدود 10 % من ا rالـتــأهـيل
اHـتـصـرفــون احملـلـلـون الـذين يــثـبـتـون عـشـر (10) سـنـوات

من اخلدمة الفعلية بهذه الصفة".

"اHــــادة 21 :  يــــرقـى عــــلـى أســــاس الـــــشــــهــــادة بـــــصــــفــــة
مــتـصــرف رئــيـسيr اHــوظــفـون اHــنــتـمــون لــشـعــبـة اإلدارة
الــــعـــامــــة الـــذيـن حتـــصــــلـــوا بــــعـــد تــــوظـــيــــفـــهـم عـــلى شــــهـــادة
اHــاجـســتـيـر أو شــهـادة مــعـادلـة لــهـا في أحــد الـتـخــصـصـات

اHطلوبة".

اHـاداHـادّة ة 7 :  : تـتـمم اHادة 23 من اHـرسـوم التـنـفـيذي رقم
08 -04 اHـؤرخ في 11 مــحـرم عـام 1429 اHـوافق 19 يــنـايـر

سنة 2008 واHذكور أعالهr وحترر كما يأتي : 

"اHــــادة 23 : حتــــدد الــــســــلــــطــــة اHـــكــــلــــفــــة بــــالــــوظــــيــــفـــة
الـــعــمــومـــيــة �ــقــررr قـــائــمــة الــشـــهــادات اHــطـــلــوبــة في كل
YـــتـــصـــرفـــHوا YـــتـــصـــرفـــHتـــخـــصـص لاللـــتـــحـــاق بـــرتب ا

."Yالرئيسي YتصرفHوا Yاحمللل

اHـاداHـادّة ة 8 :  : يـتــمم الــفـرع الـثــالث من الــفـصل األول من
البـاب الثـاني من اHـرسوم الـتـنفـيذي رقم  08-04 اHؤرخ
في 11 مــــحــــرم عـــام 1429 اHــــوافق 19 يــــنــــايــــر ســــنـــة 2008

واHذكور أعالهr �ادة 24 مكرر حترر كما يأتي : 

rـادة 24 مـكـرر : قــصــد الـتــأســيس األولي لــلـرتــبـةHا"
يــدمج بــصــفــة مــتــصــرف مــحــللr عــنــد تــاريخ ســريــان هـذا

اHرسوم : 

- اHوظـفـون واHـتـربـصـون اHـنـتـمـون لـشـعـبة اإلدارة
الـــعـــامـــةr وبــــنـــاء عـــلى طــــلـــبـــهمr احملـــلــــلـــون االقـــتـــصـــاديـــون
اHرسمـون واHتـربصون الـذين يثـبتون شـهادة مـاستر أو

rطلوبةHشهادة معادلة لها في أحد التخصصات ا

- اHتصرفـون الذين يثبتون عشر (10) سنوات من
اخلدمة الفعلية بهذه الصفة". 

اHاداHادّة ة 9 :  : يتمم البـاب الثاني من اHرسوم الـتنفيذي
رقم 08 -04 اHــــؤرخ في 11 مــــحــــرم عــــام 1429 اHــــوافق 19
يــــنــــايـــر ســــنـــة 2008 واHــــذكـــور أعـالهr بـــفــــصل أول مــــكـــرر
عــنـوانه" سـلك مــسـاعـــدي اHــتـصـرفـY" يــتـضـمن اHـواد 26
مــكــرر و26 مــكــرر1 و26 مــكــرر2 و26 مــكــرر3 و26 مــكــرر4

و26 مكرر 5  وحترر كما يأتي : 

"الفصل األول مكرر"الفصل األول مكرر

YتصرفHسلك مساعدي اYتصرفHسلك مساعدي ا

YــتــصــرفـHـادة 26 مــكــرر : يــضم ســلك مــسـاعــدي اHا
رتبة مساعد متصرف.
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الفرع األول الفرع األول 
حتديد اHهامحتديد اHهام

اHـادة 26 مـكـرر1 : يـتــولى مـســاعـدو اHـتــصـرفـY في
مـيـدان اخـتـصـاصـهمr نـشـاطـات الـتـسـيـيـر واإلدارة الـعـامة

وتنفيذ القواعد واإلجراءات التنظيمية.
وزيـادة عـلى ذلكr يـسـاعـدون اHـتـصـرفـY في الـقـيـام
�هـامهم اHتـعلـقة بتـحضـير وتنـفيـذ كل التدابـير الـرامية

إلى تطوير التسيير اHرتبط �جال تدخلهم.
الفرع الثانيالفرع الثاني

شروط التوظيف والترقيةشروط التوظيف والترقية
اHـادة 26 مــكــرر2 : يــوظف أو يــرقى بــصــفــة مــســاعـد

متصرف : 
rـــســابـــقــة عـــلى أســاس االخـــتــبــاراتH1) عـن طــريق ا 
اHـــتــــرشـــحــــون احلـــائــــزون شـــهــــادة الـــدراســــات اجلـــامــــعـــيـــة
الـــتــــطـــبــــيـــقـــيــــةr اHـــتــــحـــصـل عـــلـــيــــهـــا عــــلى أســــاس شـــهـــادة
البكـالوريا وبعد ثالث (3) سنوات من الـتعلـيم العالي أو

rطلوبةHشهادة معادلة لها في أحد التخصصات ا
2)  عن طـريق االمـتحـان اHـهـنيr في حدود 30 % من
اHـناصب اHـطـلوب شـغـلـهاr اHـلـحقـون الـرئيـسـيون لإلدارة
وكـــتــاب اHـــديـــريــة الـــرئــيـــســـيــون واحملـــاســبـــون اإلداريــون
الرئيسـيون الذين يثبتون خمس (5) سنوات من اخلدمة

rالفعلية بهذه الصفة
3) عـلى سبـيل االختـيـارr وبعـد التـسجـيل في قائـمة
rــطـلــوب شــغـلــهـاHــنــاصب اHالـتــأهــيل في حـدود 10 % من ا
اHــــلـــــحـــــقـــــون الــــرئـــــيـــــســـــيــــون لـإلدارة وكـــــتــــاب اHـــــديـــــريــــة
الـرئـيــسـيــون واحملـاسـبــون اإلداريـون الـرئــيـســيـون الـذين
يــثــبــتــون عــشـر (10) ســنــوات من اخلــدمــة الــفــعــلــيــة بــهــذه

الصفة.
يخضع اHترشحـون اHقبولونr طبـقا للحالتY 2 و3
أعالهr قـبل تــرقـيـتـهمH rـتــابـعـة تـكـوين بــنـجـاح حتـدد مـدته
ومـحـتـواه وكـيـفـيات تـنـظـيـمه بـقـرار من الـسلـطـة اHـكـلـفة

بالوظيفة العمومية.
اHادة 26 مـكرر3 : يـرقى على أسـاس الشـهـادة بصـفة
مــسـاعــد مــتــصــرفr اHـوظــفــون اHــنــتـمــون لــشــعــبـة اإلدارة
الــــعـــامــــة الـــذيـن حتـــصــــلـــوا بــــعـــد تــــوظـــيــــفـــهـم عـــلى شــــهـــادة
الــدراسـات اجلـامـعـيــة الـتـطـبـيـقــيـةr اHـتـحـصل عــلـيـهـا عـلى
أســـاس شــهـــادة الــبـــكــالـــوريــا وبـــعــد ثالث (3) ســـنــوات من
الـــــتــــــعـــــلـــــيـم الـــــعــــــالي أو شـــــهــــــادة مـــــعــــــادلـــــة لـــــهــــــا في أحـــــد

التخصصات اHطلوبة.
اHـادة 26 مـكـرر4 : حتـدد الـسـلــطـة اHـكـلـفــة بـالـوظـيـفـة
الـــعــمــومـــيــة �ــقــررr قـــائــمــة الــشـــهــادات اHــطـــلــوبــة في كل

.YتصرفHتخصص لاللتحاق برتبة مساعدي ا

الفرع الثالثالفرع الثالث
أحكام انتقاليةأحكام انتقالية

rـادة 26 مـكـرر5 : قـصــد الـتــأسـيس األولي لــلـرتــبـةHا
يـدمج بــصـفـة مـسـاعــد مـتـصـرفr عـنــد تـاريخ  سـريـان هـذا

اHرسوم:
- اHوظـفـون واHـتـربـصـون اHـنـتـمـون لـشـعـبة اإلدارة
الـــعـــامـــة الـــذين يـــثـــبـــتـــون شـــهـــادة الـــدراســـات اجلـــامـــعـــيـــة
الـــتــــطـــبــــيـــقـــيــــةr اHـــتــــحـــصـل عـــلـــيــــهـــا عــــلى أســــاس شـــهـــادة
البكـالوريا وبعد ثالث (3) سنوات من الـتعلـيم العالي أو

rطلوبةHشهادة معادلة لها في أحد التخصصات ا
- اHـلــحــقــون الـرئــيــسـيــون لإلدارة وكــتـاب اHــديــريـة
الـرئـيــسـيــون واحملـاسـبــون اإلداريـون الـرئــيـســيـون الـذين
يــثــبــتــون عــشـر (10) ســنــوات من اخلــدمــة الــفــعــلــيــة بــهــذه

الصفة". 
اHــــاداHــــادّة ة 10 :  : يـــــتـــــمــم الـــــفــــــــرع الــــثـــــانــي مـن الــــفـــــصل
الــثــانـي مـن الـبــاب الــثــاني من اHــرســوم الــتــنــفـيــذي رقم
08-04 اHــؤرخ في 11 مــحــرم عـام 1429 اHــوافق 19 يــنــايـر

ســـنــــة 2008 واHـــذكــــــور أعــالهr �ــــــادة 30 مـــكـــــرر حتــرر
كما يأتي : 

"اHـادة 30 مـكرر : يرقى عـلى أسـاس الـشهـادة بـصـفة
rنتمـون لشعبـة اإلدارة العامةHوظفـون اHا rمـلحق اإلدارة
احلــائـزون شــهــادة الــبــكـالــوريــا الــذين أتــمّــوا بـنــجــاح بــعـد
Y(2) من الـدراسـة أو الـتـكـوين الـعـالـي Yتـوظيـفـهـم سـنـت
في أحـد الـتـخــصـصـات احملـددة �ـوجب مــقـرر من الـسـلـطـة

اHكلفة بالوظيفة العمومية". 
اHاداHادّة ة 11 : : تعدل اHواد 31 و32 و42 و56 و58 و68 و69
و70 من اHـــرســــوم الـــتـــنــــفـــيـــذي رقم 08-04 اHــــؤرخ في 11
مــحــرم عـام 1429 اHــوافق 19 يــنــايــر ســنـة 2008 واHــذكــور

أعالهr وحترر كما يأتي : 
"اHـادة 31 : يـوظف أو يــرقى بـصــفـة مــلـحق رئــيـسي

لإلدارة : 
rــســابــقــة عـــلى أســاس االخــتــبــاراتH1 - عن طـــريق ا
اHتـرشحون احلـائزون شهـادة تقني سـام أو شهادة مـعادلة
لهـا في أحـد الـتـخصـصـات الـتي حتـدد قـائمـتـهـا �ـقرر من

السلطة اHكلفة بالوظيفة العمومية.
.....................(الباقي بدون تغيير).................".
"اHادة 32 : يرقى عـلى أسـاس الشهـادة بصـفة مـلحق
رئيسي لإلدارة اHوظفون اHنتمون لشعبة اإلدارة العامة
الذين حتصـلــوا بـعــد تـوظيفـهم على شـهادة تـقني سام أو

شهادة معادلة لها في أحد التخصصات اHطلوبة".
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"اHـادة 42 : يـرقى عـلـى أسـاس الـشــهـادة بـصــفـة عـون
إدارة رئيسيr اHـوظفـون اHنـتمون لـشعـبة اإلدارة الـعامة
الـــذين حتـــصــلـــوا بــعـــد تــوظـــيــفـــهم عــلـى شــهـــادة بــكـــالــوريــا

التعليم الثانوي أو شهادة معادلة لها".

"اHـادة 56 : يـرقى عـلى أسـاس الـشهـادة بـصـفـة كاتب
مـديريةr اHوظفـون اHنتمـون لشعبـة اإلدارة العامة الذين
حتـصــلـوا بـعـد تـوظـيـفـهم عــلى شـهـادة تـقـني في األمـانـة أو

شهادة معادلة لها".

"اHـادة 58 : يـرقى عـلى أسـاس الـشهـادة بـصـفـة كاتب
مــديــريــة رئــيــسـيr اHــوظــفــون اHــنــتــمــون لــشــعــبــة اإلدارة
الـعــامـة الـذين حتـصــلـوا بـعـد تـوظــيـفـهم عـلـى شـهـادة تـقـني

سام في األمانة أو شهادة معادلة لها".

" اHــــادة 68 : يــــرقـى عــــلى أســــاس الــــشــــهــــادة بــــصــــفـــة
مـــحـــاسـب إداريr اHـــوظـــفـــون اHـــنـــتـــمـــون لـــشـــعـــبــة اإلدارة
العامة الذين حتصلوا بعد توظيفهم على شهادة تقني في

التخصص أو شهادة معادلة لها".

"اHـادة 69 : يـوظف أو يــرقى بـصـفــة مـحـاسب إداري
رئيسي : 

r ــســابــقــة عـلى أســاس االخــتــبـاراتH1 - عـن طـريق ا
اHترشحون احلـائزون شهادة تقني سام في التخصص أو

rشهادة معادلة لها

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

"اHــــادة 70 : يــــرقـى عــــلـى أســــاس الـــــشــــهــــادة بـــــصــــفــــة
مــحــاسـب إداري رئــيــسيr اHـــوظــفــون اHــنــتـــمــون لــشــعــبــة
اإلدارة الـعـامـة الـذين حتـصـلـوا بـعـد تـوظـيـفهـم عـلى شـهادة

تقني سام في التخصص أو شهادة معادلة لها".

12 : : تــعــدل وتـتــمـم اHـواد 81 و82 و83 و84 و86 اHـاداHـادّة ة 
من اHـرســوم الـتـنــفـيـذي رقم 08-04 اHـؤرّخ في 11 مـحـرم
rـــذكــور أعالهHــوافق 19 يــنـــايــر ســـنــة 2008 واHعــام 1429 ا

وحترر كما يأتي : 

" اHـادة 81 : يــعــY اHـكــلــفــون بـالــدراســات و�ــشـروع
 : Yمن ب rركزيةHفي اإلدارة ا

1) اHــوظـفـY الــذين يـنـتــمـونr عـلـى األقلr إلى رتـبـة
مــتـصــرف رئـيــسي أو رتـبــة مـعــادلـة لــهـاr الــذين يـثــبـتـون

rثالث (3) سنوات أقدمية بصفة موظف

2) اHــوظـــفــY الــذين يـــنــتــمــون إلى رتـــبــة مــتــصــرف

مــحـلل أو رتــبـة مـعــادلـة لــهـاr ويـثــبـتـون أربع (4) سـنـوات
rمن اخلدمة الفعلية بهذه الصفة

3) اHـوظـفـY الـذين يـنـتـمـون إلى رتـبـة مـتـصرف أو
رتبة معـادلة لهاr ويـثبتون خمس (5) سنـوات من اخلدمة

rالفعلية بهذه الصفة
4)  بــصـفــة اسـتــثـنــائـيــةr اإلطــارات اHـؤهــلـة لــلـقــطـاع

الـعـام الــذين لــيس لـديــهم صـفــة اHـوظفr ويــثـبـتــونr عـلى
األقـلr شـهــادة الــلــيـســانس في الــتــعــلـيم الــعــالي أو شــهـادة

معادلة لها وخبرة مهنية مدتها  10 سنوات على األقل".
"اHــادة 82 : يـــعـــY اHـــلـــحـــقــون بـــالـــديـــوان في اإلدارة

 : Yركزية من بHا
1) اHــوظـفـY الــذين يـنـتــمـونr عـلـى األقلr إلى رتـبـة
مــتـصــرف رئـيــسي أو رتـبــة مـعــادلـة لــهـاr الــذين يـثــبـتـون

rثالث (3) سنوات أقدمية بصفة موظف
2 ) اHــوظــفــY الــذين يــنــتــمــون إلى رتــبــة مــتــصـرف
مــحـلل أو رتــبـة مـعــادلـة لــهـاr ويـثــبـتـون أربع (4) سـنـوات

rمن اخلدمة الفعلية بهذه الصفة
3) اHـوظـفـY الـذين يـنـتـمـون إلى رتـبـة مـتـصرف أو
رتبة معـادلة لهاr ويـثبتون خمس (5) سنـوات من اخلدمة

الفعلية بهذه الصفة".
 : Yمن ب rساعدون بالديوانHا Yادة 83 : يعHا"

1) مسـاعـدي اHـتـصـرفـY واHـوظـفـY الـذين يـنـتـمون
إلى رتــبــة مـعــادلــة لــهــاr ويــثــبـتــون ثالث (3) ســنــوات من

rاخلدمة الفعلية بهذه الصفة
2) كــتــاب اHــديـــريــة الــرئــيــســيــY واHــوظــفــY الــذين
يـــنــتـــمــون إلى رتـــبــة مـــعــادلـــة لــهـــاr ويــثـــبــتـــون خــمس (5)

rسنوات من اخلدمة الفعلية بهذه الصفة
3) كــتــاب اHـديــريــة واHـوظــفــY الـذيـن يـنــتــمـون إلى
رتبة معادلة لهاr ويثبتون ثماني (8) سنوات من اخلدمة

الفعلية بهذه الصفة".
rـكــلـفـون بـاالســتـقـبــال والـتـوجـيهHا Yـادة 84 : يــعـHا"

 : Yمن ب
1) مسـاعـدي اHـتـصـرفـY واHـوظـفـY الـذين يـنـتـمون
إلى رتــبــة مـعــادلــة لــهــاr ويــثــبـتــون ثالث (3) ســنــوات من

rاخلدمة الفعلية بهذه الصفة
2) اHـلـحـقــY الـرئـيـسـيـY بـاإلدارة واHـوظـفـY الـذين
يـــنــتـــمــون إلى رتـــبــة مـــعــادلـــة لــهـــاr ويــثـــبــتـــون خــمس (5)

rسنوات من اخلدمة الفعلية بهذه الصفة
3) اHـلحـقـY باإلدارة واHـوظـفY الـذين يـنتـمون إلى
رتبة معادلة لهاr ويثبتون ثماني (8) سنوات من اخلدمة

الفعلية بهذه الصفة".
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"اHـادة 86 : يـضـم سـلك اHـتـرجـمـY- الـتـراجـمـة أربع
(4) رتب : 

rترجم - الترجمانHرتبة ا -
rتخصصHترجم - الترجمان اHرتبة ا -

..................( الباقي بدون تغيير ).................".
اHــاداHــادّة ة 13 :  : يــتــمم الــفــرع األول مـن الــفــصل األول من
البـاب الـرابع من اHرسـوم التـنفـيذي رقم  08 -04 اHؤرّخ
في 11 مــــحــــرم عـــام 1429 اHــــوافق 19 يــــنــــايــــر ســــنـــة 2008

واHذكور أعالهr �ادة 87 مكرر حترر كما يأتي : 
" اHــادة 87 مـــكــرر : زيـــادة عــلـى اHــهـــام اHـــســـنــدة إلى
اHـتـرجــمـY - الـتــراجـمـةr يــكـلف اHـتــرجـمـون- الــتـراجـمـة
اHــتـخــصــصــون بــضــمـان نــشــاطــات الــتــرجـمــة والــتــرجــمـة

الفورية التي تشترط تخصصا خاصا في هذا اHيدان.
 و�ــــــكـــــنــــــهمr زيــــــــادة عـــــلـى ذلكr تــــــنـــــســــــيـق نـــــشـــــاط

اHترجمY - التراجمة ". 
اHاداHادّة ة 14 :  : تعـدل وتتـمم اHادتان 88 و89 من اHـرسوم
الـــتـــنــــفـــيـــذي رقم 08-04 اHــــؤرّخ في 11 مـــحـــرم عـــام 1429
اHــوافق 19 يــنـــايــر ســـنــة 2008 واHــذكــور أعالهr وحتــرران

كما يأتي : 
" اHــــــــادة 88 : زيــــــــادة عـــــــلـى اHــــــــهــــــــام اHـــــــســــــــنــــــــدة إلى
اHترجمY - التـراجمة اHتخصصـrY يكلف اHترجمون -
الـتــراجـمــة الــرئـيــسـيــون �ـهــام الـتــرجـمــة الـفــوريـة أثــنـاء

اHلتقيات أو الندوات أو اHؤتمرات.
و�ـكنهمr زيـادة على ذلكr تنـسيق نشـاط العديد من

."YتخصصHالتراجمة ا - YترجمHا
"اHــادة 89 : يـــكــلف رؤســاء اHـــتــرجــمــY- الـــتــراجــمــة
بتـأطـير اHـتـرجمـY- الـتـراجمـة واHـترجـمـY - التـراجـمة
Yالــتـــراجــمـــة الــرئـــيــســـيــ - YـــتــرجـــمـــHوا YــتـــخــصـــصــHا
واإلشـراف عــلى أشـغــالـهـمr و�ـكن أن يــطـلب مــنـهم الــقـيـام
rـــهــام لـــلــتـــرجــمـــة الــفـــوريــة أثـــنــاء الـــلــقـــاءات الــرســـمــيــة�
وتسـيـير مـصلـحة لـلتـرجمـة الفـورية أثـناء انـعقـاد ملـتقى

أو ندوة أو مؤتمر".
اHـاداHـادّة ة 15 :  : يتـمم الـفـرع الـثـاني من الـفصل األول من
البـاب الـرابع من اHرسـوم التـنفـيذي رقم  08 -04 اHؤرّخ
في 11 مــــحــــرم عـــام 1429 اHــــوافق 19 يــــنــــايــــر ســــنـــة 2008
واHـذكــور أعالهr �ـادتـY 90 مــكــرر و90 مــكــرر r1 حتـرران

كما يأتي : 
" اHادة 90 مـكرر : يـوظف أو يـرقى بصـفة مـترجم -

ترجمان متخصص : 

rـــســابـــقــة عـــلى أســاس االخـــتــبــاراتH1)  عـن طــريق ا

اHــتــرشــحــون احلــائــزون شــهــادة مــاســتــر في الــتــرجــمـة أو
rالترجمة الفورية أو شهادة معادلة لها

2) عن طـريق االمــتـحـان اHــهـنيr في حـدود 30 % من
اHـنـاصب اHـطـلوب شـغـلـهـاr اHـتـرجمـون- الـتـراجـمـة الذين
يـــثــبــتــون خــمس (5) ســنــوات من اخلــدمـــة الــفــعــلــيــة بــهــذه

rالصفة
3) عـلى سـبيـل االختـيـار وبـعـد التـسـجـيل في قـائـمة
rـطــلـوب شـغــلـهـاHـنــاصب اHفي حـدود 10 % من ا rالـتــأهـيل
اHـترجمون- الـتراجمـة الذين يثبـتون عشر (10) سنوات

من اخلدمة الفعلية بهذه الصفة".
" اHــادة 90 مـــكـــرر 1 : يـــرقى عــــلى أســـاس الــــشـــهـــادة
بـــصـــفـــة مــــتـــرجم - تـــرجـــمـــان مـــتــــخـــصصr اHـــتـــرجـــمـــون-
الـتراجـمـة اHرسـمـونr الذيـن حتصـلـوا بعـد تـوظيـفـهم على
شــهــادة مــاســتــر فـي الــتــرجــمــة أو الـــتــرجــمــة الــفــوريــة أو

شهادة معادلة لها".
اHــــــاداHــــــادّة ة 16 :  : تـــــــعــــــدل اHــــــادتــــــان 91 و92 من اHـــــــرســــــوم
الـــتـــنــــفـــيـــذي رقم 08-04 اHــــؤرّخ في 11 مـــحـــرم عـــام 1429
اHــوافـق19 يــنـــايــر ســـنــــة 2008 واHــذكــورأعالهr وحتــرران

كما يأتي : 
" اHـــــادة 91 : يـــــوظـف أو يـــــرقى بـــــصـــــفـــــة مـــــتـــــرجم -

ترجمان رئيسي : 
r..........( بدون تغيير) .......... (1

2) عن طـريق االمــتـحـان اHــهـنيr في حـدود 30 % من
اHـــنـــاصب اHـــطــلـــوب شـــغـــلـــهــاr اHـــتـــرجـــمــون - الـــتـــراجـــمــة
اHـــتــخـــصـــصـــون الــذيـن يــثـــبـــتــون خـــمس (5) ســـنــوات من

rاخلدمة الفعلية بهذه الصفة
3) عـلى سـبيـل االختـيـار وبـعـد التـسـجـيل في قـائـمة
rـطــلـوب شـغــلـهـاHـنــاصب اHفي حـدود 10 % من ا rالـتــأهـيل
اHترجمون- التـراجمة اHتخصصون الذين يثبتون عشر

(10) سنوات من اخلدمة الفعلية بهذه الصفة".
"اHــــادة 92 : يــــرقـى عــــلـى أســــاس الــــشــــهــــادة بــــصــــفــــة
مترجم - ترجمـان رئيسيr اHوظفـون الذين ينتمون إلى
شعـبـة التـرجـمة - الـتـرجمـة الـفـورية الـذين حتـصلـوا بـعد
تـــوظـــيـــفــــهم عـــلى شــــهـــادة اHـــاجـــســــتـــيـــر فـي الـــتـــرجـــمـــة أو

الترجمة الفورية أو شهادة معادلة لها".
اHـاداHـادّة ة 17 : : يـتمم الـفـرع الثـالث من الـفصل األول من
الـبـاب الـرابع من اHـرسوم الـتـنـفـيذي رقم  08-04 اHـؤرّخ
في 11 مــــحــــرم عـــام 1429 اHــــوافق 19 يــــنــــايــــر ســــنـــة 2008

واHذكور أعالهr �ادة 94 مكرر حترر كما يأتي : 
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rـادة 94 مـكـرر : قـصــد الـتـأســيس األولي لـلــرتـبـةHا "
يــدمج بـصــفـة مــتـرجم - تــرجـمــان مـتـخــصصr عـنــد تـاريخ

سريان هذا اHرسوم : 

- اHتـرجـمـون - الـتـراجـمـة اHـرسـمـون واHـتـربـصون
الذين يـحـوزون شهـادة ماسـتـر في التـرجمـة أو الـترجـمة

rالفورية أو شهادة معادلة لها

- اHتـرجمون - الـتراجـمة الذين يـثبتـون عشر (10)
سنوات من اخلدمة الفعلية بهذه الصفة ".

اHـــــاداHـــــادّة ة 18 :  : تـــــعــــــدل وتــــــتــــــمم اHــــــادتـــــان 100 و101 من
اHـرسـوم الــتـنـفـيـذي رقم 08-04 اHـؤرّخ في 11 مـحـرم عام
rــــــذكــــــور أعالهHــــــوافق 19 يــــــنــــــايــــــر ســــــنـــــة 2008 واH1429 ا

وحترران كما يأتي : 

"اHـــــادة 100 : يـــــعــــY اHـــــكـــــلف بـــــبـــــرامج الـــــتـــــرجـــــمــــة
 : Yوالترجمة الفورية من ب

1) اHــوظـفـY الــذين يـنـتــمـونr عـلـى األقلr إلى رتـبـة
اHـتـرجم - الـتـرجـمان الـرئـيـسي الـذيـن يـثبـتـون ثالث (3)

rسنوات من  األقدمية بصفة موظف

2 ) اHـوظفــــY الـذيــن يـنـتمــون إلى رتـبــة اHـترجـم
- التـرجمـان اHتـخصص الـذين يثـبتون أربع (4) سـنوات

rمن اخلدمة الفعلية بهذه الصفة

3) اHــوظـــفــY الــذين يــنــتــمــون إلى رتــبــة اHــتــرجم -
الـتـرجـمان الـذين يـثـبـتـون خمس (5) سـنـوات من اخلـدمـة

الفعلية بهذه الصفة".

"اHـــــادة 101 : تــــــضـم شــــــعــــــبــــــــة اإلعالم اآللـي األسالك
اآلتية : 

r...........(بدون تغيير ) ................ -

rYهندسHمساعدو ا  -

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

اHـاداHـادّة ة 19 :  : تــعــدل اHـادة 102 من اHــرســوم الـتــنــفــيـذي
رقم 08 - 04 اHــــؤرّخ في 11 مــــحــــرم عـــام 1429 اHــــوافق 19

يناير سنة 2008 واHذكور أعالهr وحترر كما يأتي : 

" اHادة 102 : يـضم سـلك اHهـنـدسY في اإلعالم اآللي
ثالث (3) رتب : 

rرتبة مهندس دولة -

rرتبة مهندس رئيسي -

."YهندسHرتبة رئيس ا -

اHــــاداHــــادّة ة 20 :  : تــــعـــــدل وتـــــتــــمـم اHــــادة 107 من اHـــــرســــوم
الـــتـــنــــفـــيـــذي رقم 08-04 اHــــؤرّخ في 11 مـــحـــرم عـــام 1429
اHــوافــق 19 يــنـــايــــر ســـنـــة 2008 واHــذكــور أعالهr وحتــرر

كما يأتي : 
"اHـادة 107 : يـوظف أو يــرقى بـصــفـة مــهـنــدس دولـة

في اإلعالم اآللي : 
rــســـابـــقـــة عـــلى أســـاس االخـــتـــبــاراتH1) عـن طــريـق ا

اHـترشحون احلـائزون شهـادة مهندس دولـة أو ماستر في
rاإلعالم اآللي أو شهادة معادلة لها

2) عن طـريق االمــتـحـان اHــهـنيr في حـدود 30 % من
اHناصب اHطلوب شغلها : 

r2 مـسـتوى rفي اإلعـالم اآللي YـهنـدسـHمـسـاعـدو ا -
احلــائــزون شــهـادة الــلــيــســانس في اإلعـالم اآللي أو شــهـادة
معادلة لـها والذين يثـبتون خمس (5) سنـوات من اخلدمة

r الفعلية بهذه الصفة
r2 مـسـتوى rفي اإلعـالم اآللي YـهنـدسـHمـسـاعـدو ا -
اHـنـحـدرون من رتـبـة مـهـنـدس تـطـبـيـقي في اإلعالم اآللي
الــذين يــثــبــتــون خـمس (5) ســنـوات مـن اخلـدمــة الــفــعــلــيـة

بهذه الصفة".
اHــــاداHــــادّة ة 21 :  : تـــــعــــدل اHـــــادتــــان 108 و110 من اHـــــرســــوم
الـــتـــنــــفـــيـــذي رقم 08-04 اHــــؤرّخ في 11 مـــحـــرم عـــام 1429
اHــوافق 19 يــنــايــر ســنـة 2008  واHــذكــور أعالهr وحتـرران

كما يأتي : 
"اHــــادة 108 : يـــرقـى عــــلى أســــاس الــــشـــهــــادة بــــصــــفـــة
مــــهـــنــــدس دولـــة فـي اإلعالم اآلليr اHــــوظـــفــــون اHـــنــــتـــمـــون
لـشـعــبـة اإلعالم اآللي الــذين حتـصـلــوا بـعـد تــوظـيــفـهم عـلى
شهادة مهـندس دولة أو شهادة ماستر في اإلعالم اآللي أو

شهادة معادلة لهما". 
"اHــــادة 110 : يـــرقـى عــــلى أســــاس الــــشـــهــــادة بــــصــــفـــة
مــهـنــدس رئـيــسي في اإلعالم اآلليr اHــوظــفـون اHــنـتــمـون
لـشـعـبـة اإلعالم اآلليr الـذين حتــصـلـوا بـعـد تـوظـيـفـهم عـلى
شهادة اHاجستير في اإلعالم اآللي أو شهادة معادلة لها" .
اHـــــاداHـــــادّة ة 22 : : يـــــتـــــمم الــــــبـــــاب الـــــســـــادس من اHـــــرســـــوم
الـــتـــنــــفـــيـــذي رقم 08-04 اHــــؤرّخ في 11 مـــحـــرم عـــام 1429
اHـوافق 19 يـنـايــر سـنـة 2008 واHـذكــور أعالهr بـفـصل أول
مــكـــرر عـــنـــوانه "ســـلك مـــســـاعـــدي اHـــهــنـــدســـY في اإلعالم
اآللي" يـــتــــضـــمن اHـــواد 115 مـــكـــرر  و115 مـــكـــرر 1  و115
مــــكــــرر 2  و115 مــــكــــرر 3  و115 مــــكــــرر 4  و115 مــــكــــرر 5
و115 مـــكــــرر 6 و115 مـــكــــرر7  و115 مـــكــــرر r8 وحتــــرر

كما يأتي : 
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"الفصل األول مكرر"الفصل األول مكرر
سلك مساعدي اHهندسY في اإلعالم اآلليسلك مساعدي اHهندسY في اإلعالم اآللي

YــهـنــدسـHـادة 115 مــكــرر : يــضم ســلك مــسـاعــدي اHا
 : (2) Yرتبت rفي اإلعالم اآللي

r1 رتبة مساعد مهندس مستوى -
- رتبة مساعد مهندس مستوى 2.

الفرع األولالفرع األول
حتديد اHهامحتديد اHهام

YــهــنــدســHــادة 115 مـــكــرر 1 : يــشــارك مــســـاعــدو اHا
مــسـتـوى1 في اإلعالم اآلليr في تـنـفــيـذ جـمـيع الــتـقـنـيـات

الالزمة إلجناز النشاطات اHتعلقة �جال اختصاصهم.
ويـتــولــون زيــادة عــلى ذلكr مــتــابــعــة تـنــفــيــذ أعــمـال

.Yالسام Yالتقني
اHـادة 115 مــكــرر 2 : زيــادة عـلـى اHـهــام اHــســنـدة إلى
مـسـاعــدي اHـهــنـدسـY مــسـتـوى 1 في اإلعـالم اآلليr يــكـلف
مسـاعـدو اHهـندسـY مسـتوى 2 في اإلعالم اآللي بـتصـميم
وإعـــداد اإلجــراءات الـــتــقـــنــيـــة Hــعـــاجلــة اHـــعــلـــومــة وحتـــلــيل
حـــاجــات اHـــســتـــعــمـــلــY وتـــصــور تـــركــيـــبــة نـــظــام مـــعــاجلــة

اHعلومة.
وزيادة عـلى ذلـكr يـقومـون بـتـنـفـيـذ وحتـيـY أنـظـمة

االستغالل.
الفرع الثانيالفرع الثاني

شروط التوظيف والترقيةشروط التوظيف والترقية
اHـادة 115 مـكرر 3 : يوظف أو يـرقى بـصـفـة مـسـاعد

مهندس مستوى 1 في اإلعالم اآللي : 
rــســـابـــقـــة عـــلى أســـاس االخـــتـــبــاراتH1) عـن طــريـق ا

اHـــتــــرشـــحــــون احلـــائــــزون شـــهــــادة الـــدراســــات اجلـــامــــعـــيـــة
التـطبيـقية في اإلعالم اآلليr اHـتحصل عـليهـا على أساس
شـهــادة الـبــكـالــوريـا وبــعـد ثالث (3) سـنــوات من الــتـعــلـيم

rالعالي أو شهادة معادلة لها
2) عن طـريق االمــتـحـان اHــهـنيr في حـدود 30 % من
اHنـاصب اHطلـوب شغلـهاr التـقنيون الـسامون في اإلعالم
اآللـي الــــذين يــــثــــبــــتــــون خــــمس (5) ســــنــــوات من اخلــــدمــــة

rالفعلية بهذه الصفة
3) عـلى سـبيـل االختـيـار وبـعـد التـسـجـيل في قـائـمة
rـطــلـوب شـغــلـهـاHـنــاصب اHفي حـدود 10 % من ا rالـتــأهـيل
التقنيـون السامون في اإلعالم اآللي الذين يثبتون عشر

(10) سنوات من اخلدمة الفعلية بهذه الصفة.

2 Yطـبقـا للحـالت rقـبولونHـترشحـون اHيخضع ا
و3 أعالهr قبل ترقيتهمH rتابعة تكوين بنجاح حتدد مدته
ومـحـتـواه وكـيـفـيات تـنـظـيـمه بـقـرار من الـسلـطـة اHـكـلـفة

بالوظيفة العمومية.
اHــادة 115 مـــكــرر 4 : يـــرقى عــلـى أســاس الـــشــهــادات
rبــــصـــفـــة مـــســــاعـــد مـــهـــنــــدس مـــســـتـــوى 1 فـي اإلعالم اآللي
اHوظـفـون اHـنـتـمـون لـشـعـبـة اإلعالم اآللي الـذين حتـصـلوا
بعد توظيفهم عـلى شهادة الدراسات اجلامعية التطبيقية
فـي اإلعالم اآلليr اHـــتـــحـــصل عـــلـــيــهـــا عـــلى أســـاس شـــهــادة
البكـالوريا وبعد ثالث (3) سنوات من الـتعلـيم العالي أو

شهادة معادلة لها.
اHـادة 115 مـكـرر5 : يـوظف أو يـرقى بــصـفـة مـسـاعـد

مهندس مستوى 2 في اإلعالم اآللي : 
rــســـابـــقـــة عـــلى أســـاس االخـــتـــبــاراتH1) عـن طــريـق ا

اHـتـرشـحـون احلــائـزون شـهـادة لــيـسـانس في اإلعالم اآللي
rأو شهادة معادلة لها

2) عن طـريق االمــتـحـان اHــهـنيr في حـدود 30 % من
اHناصب اHـطلوب شـغلهـاr مسـاعـدو اHهـندسY مـستوى 1
فــي اإلعالم اآللي الــذين يـثــبـتــون خـمس (5) سـنـوات من

rاخلدمة الفعلية بهذه الصفة
3) عـلى سبـيل االختـيـارr وبعـد التـسجـيل في قائـمة
rــطـلــوب شــغـلــهـاHــنــاصب اHالـتــأهــيل في حـدود 10 % من ا
مــســاعــدو اHــهــنــدســY مــســتــوى 1 في اإلعالم اآللي الــذين
يــثــبــتــون عــشـر (10) ســنــوات من اخلــدمــة الــفــعــلــيــة بــهــذه

الصفة.
اHــــادة 115 مـــكـــرر 6 : يــــرقى عــــلى أســــاس الـــشــــهـــادة
rبــــصـــفـــة مـــســــاعـــد مـــهـــنــــدس مـــســـتـــوى 2 فـي اإلعالم اآللي
اHوظـفـون اHـنـتـمـون لـشـعـبـة اإلعالم اآللي الـذين حتـصـلوا
بـعد تـوظـيفـهم عـلى شهـادة اللـيـسانس في اإلعالم اآللي أو

شهادة معادلة لها.
الفرع الثالثالفرع الثالث
أحكام انتقاليةأحكام انتقالية

rادة 115 مـكرر 7 : قـصد الـتأسـيس األولي لـلرتـبةHا
rيدمج بـصفـة مسـاعد مهـندس مـستوى 1 في اإلعالم اآللي

عند تاريخ سريان هذا اHرسوم : 
- اHوظـفـون واHـتـربـصـون اHـنـتـمـون لـشـعبـة اإلعالم
اآللي الــــذيـن يــــثــــبـــــتــــون شــــهــــادة الــــدراســـــات اجلــــامــــعــــيــــة
التـطبيـقية في اإلعالم اآلليr اHـتحصل عـليهـا على أساس
شـهــادة الـبــكـالــوريـا وبــعـد ثالث (3) سـنــوات من الــتـعــلـيم

rالعالي أو شهادة معادلة لها
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- الـــــتــــقــــنــــيــــون الــــســـــامــــون في اإلعـالم اآللي الــــذين
يــثــبــتــون عــشــر(10) ســنــوات من اخلــدمـــة الــفــعــلــيــة بــهــذه

الصفة.
rـادة 115 مـكرر8 : قـصـد الـتـأسـيس األولي لـلـرتـبةHا
rيدمج بـصفـة مسـاعد مهـندس مـستوى 2 في اإلعالم اآللي

عند تاريخ سريان هذا اHرسوم : 
rهندسون التطبيقيون في اإلعالم اآلليHا - 

- اHوظـفـون واHـتـربـصـون اHـنـتـمـون لـشـعبـة اإلعالم
اآللي الـذين يـثـبــتـون شـهـادة الـلـيـسـانس في اإلعالم اآللي

أو شهادة معادلة لها".
اHــــاداHــــادّة ة 23 : : تـــــعــــدل اHـــــادتــــان 120 و122 من اHـــــرســــوم
الـــتـــنــــفـــيـــذي رقم 08-04 اHــــؤرّخ في 11 مـــحـــرم عـــام 1429
اHــوافق 19 يــنـــايــر ســـنــةr2008 واHــذكــور أعالهr وحتــرران

كما يأتي : 
" اHــادة 120 : يـــرقـى عـــلى أســــاس الـــشـــهــــادة بـــصـــفـــة
تـــقـــني فـي اإلعالم اآلليr اHـــوظـــفـــون اHـــنـــتـــمـــون لـــشـــعـــبـــة
اإلعالم اآللي الــذين حتــصــلـوا بــعــد تــوظـيــفــهم عــلى شــهـادة

تقني في اإلعالم اآللي أو شهادة معادلة لها".
"اHادة 122 : يرقى على أسـاس الشهادة بصـفة تقني
سام في اإلعالم اآلليr اHـوظفـون اHـنتـمون لـشعـبة اإلعالم
اآللي الذين حتصلوا بـعد توظيفهم عـلى شهادة تقني سام

في اإلعالم اآللي أو شهادة معادلة لها".
اHـاداHـادّة ة 24 :  : تـعـدل وتـتـمم اHواد 137 و138 و 139 و140
من اHـرسـوم التـنفـيذي رقم 08 - 04 اHؤرّخ في 11 مـحرم
rـــذكــور أعالهHــوافق 19 يــنـــايــر ســـنــة 2008 واHعــام 1429 ا

وحترر كما يأتي : 
rــعـطــيـــاتHمـســؤولــــو قـواعــــد ا Yـادة 137 : يــعــــHا"

 : Yمــن ب
1) اHــوظـفـY الــذين يـنـتــمـونr عـلـى األقلr إلى رتـبـة

rمهندس رئيسي في اإلعالم اآللي
2) اHـوظفY الذيـن ينتمـون إلى رتبة مـهندس دولة
فـي اإلعالم اآللي الــــذين يـــثــــبـــتـــون ثالث (3) ســـنـــوات من

rاخلدمة الفعلية بهذه الصفة
3) اHـــوظـــفـــY الـــذيـن يـــنـــتـــمـــون إلى رتـــبـــة مـــســـاعـــد
مهـندس مستوى 2 في اإلعالم اآللي الذين يـثبتون خمس

(5) سنوات من اخلدمة الفعلية بهذه الصفة".
 : Yمن ب rمسؤولو الشبكة Yادة 138 : يعHا"

1) اHــوظـفـY الــذين يـنـتــمـونr عـلـى األقلr إلى رتـبـة
rمهندس رئيسي في اإلعالم اآللي

2) اHـوظفY الذيـن ينتمـون إلى رتبة مـهندس دولة
فـي اإلعالم اآللي الــــذين يـــثــــبـــتـــون ثالث (3) ســـنـــوات من

rاخلدمة الفعلية بهذه الصفة

3) اHـــوظـــفـــY الـــذيـن يـــنـــتـــمـــون إلى رتـــبـــة مـــســـاعـــد
مهـندس مستوى 2 في اإلعالم اآللي الذين يـثبتون خمس

(5) سنوات من اخلدمة الفعلية بهذه الصفة".

rعلـوماتيةHنظـومات اHمسؤولـو ا Yادة 139 : يـعHا"
 : Yمن ب

1) اHــوظـفـY الــذين يـنـتــمـونr عـلـى األقلr إلى رتـبـة
rمهندس رئيسي في اإلعالم اآللي

2) اHـوظفY الذيـن ينتمـون إلى رتبة مـهندس دولة
فـي اإلعالم اآللي الــــذين يـــثــــبـــتـــون ثالث (3) ســـنـــوات من

rاخلدمة الفعلية بهذه الصفة

3) اHـــوظـــفـــY الـــذيـن يـــنـــتـــمـــون إلى رتـــبـــة مـــســـاعـــد
مهـندس مستوى 2 في اإلعالم اآللي الذين يـثبتون خمس

(5) سنوات من اخلدمة الفعلية بهذه الصفة".

" اHــادة 140 : تـــضم شــــعـــبــــة اإلحـــصـــائــــيـــات األسالك
اآلتية : 

r.........(بدون تغيير) ......... -

rYهندسHمساعدو ا -

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

اHـاداHـادّة ة 25 : : تــعــدل اHـادة 141 من اHــرســوم الـتــنــفــيـذي
رقم 08 -04 اHــــؤرّخ في 11 مــــحــــرم عــــام 1429 اHــــوافق 19

يناير سنة 2008 واHذكور أعالهr وحترر كما يأتي : 

Yاإلحــصـــائـــيــ YــهـــنـــدســـHــادة 141 : يــضـم ســلـك اHا"
ثالث (3) رتب : 

rرتبة مهندس دولة -

rرتبة مهندس رئيسي -

."YهندسHرتبة رئيس ا -

اHــــاداHــــادّة ة 26 : : تــــعـــــدل وتـــــتــــمـم اHــــادة 146 من اHـــــرســــوم
الـــتـــنــــفـــيـــذي رقم 08-04 اHــــؤرّخ في 11 مـــحـــرم عـــام 1429
اHــوافــق 19 يــنـــايـــر ســـنــة r2008 واHـــذكـــور أعالهr وحتــرر

كما يأتي : 

"اHـادة 146 : يـوظف أو يــرقى بـصــفـة مــهـنــدس دولـة
في اإلحصائيات : 
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rــســـابـــقـــة عـــلى أســـاس االخـــتـــبــاراتH1) عـن طــريـق ا

اHـترشحون احلـائزون شهـادة مهندس دولـة أو ماستر في
rاإلحصائيات أو شهادة معادلة لهما

2) عن طـريق االمــتـحـان اHــهـنيr في حـدود 30 % من
اHناصب اHطلوب شغلها :   

rمـسـتوى 2 في اإلحـصـائـيـات YهـنـدسـHمـسـاعـدو ا -
احلــائـزون شـهـادة الــلـيـســانس في اإلحـصـائــيـات أو شـهـادة
مـعـادلة لـهـا الـذين يثـبـتـون خمس (5) سنـوات من اخلـدمة

rالفعلية بهذه الصفة

- مــــــســـــــاعــــــدو اHـــــــهـــــــنــــــدســـــــY مـن اHــــــســـــــتــــــوى 2 فـي
اإلحصائـياتr اHـنحـدرون من رتبة مـهنـدس تطـبيقي في
اإلحـــصــــائـــيـــات الـــذيـن يـــثـــبــــتـــون خـــمس (5) ســـنـــوات من

اخلدمة الفعلية بهذه الصفة".

اHــــاداHــــادّة ة 27 :  : تـــــعــــدل اHـــــادتــــان 147 و149 من اHـــــرســــوم
الـــتـــنــــفـــيـــذي رقم 08-04 اHــــؤرّخ في 11 مـــحـــرم عـــام 1429
اHــوافق 19 يــنـــايــر ســـنــة 2008 واHــذكــور أعالهr وحتــرران

كما يأتي : 

"اHــــادة 147 : يـــرقـى عــــلى أســــاس الــــشـــهــــادة بــــصــــفـــة
مـــهــنــدس دولـــة في اإلحـــصــائــيـــاتr اHــوظـــفــون اHــنـــتــمــون
لـشـعـبـة اإلحـصـائـيـات الـذين حتـصـلـوا بـعـد تـوظـيـفـهم عـلى
شـهـادة مـهـنـدس دولـة أو شـهـادة مـاسـتـر في اإلحـصـائـيـات

أو شهادة معادلة لهما".

"اHــــادة 149 : يـــرقـى عــــلى أســــاس الــــشـــهــــادة بــــصــــفـــة
مــهـنـدس رئـيـسي في اإلحـصـائــيـاتr اHـوظـفـون اHـنـتـمـون
لـشـعـبـة اإلحـصـائـيـات الـذين حتـصـلـوا بـعـد تـوظـيـفـهم عـلى
شــهـــادة اHـاجـسـتـيـــر فـي اإلحــصـائـيـات أو شـهـادة مـعـادلـة

لها".

اHـــــاداHـــــادّة ة 28 :  : يــــــتـــــمـم الــــــبــــــاب الــــــثــــــامن مـن اHــــــرســـــوم
الـــتـــنــــفـــيـــذي رقم 08-04 اHــــؤرّخ في 11 مـــحـــرم عـــام 1429
اHـوافق 19 يـنـايــر سـنـة 2008 واHـذكــور أعالهr بـفـصل أول
مــــــكــــــرر عـــــــنــــــوانه "ســـــــلك مــــــســـــــاعــــــدي اHــــــهــــــنـــــــدســــــY في
اإلحـصـائـيـات" ويـتـضـمن اHـواد 150 مـكرر و150 مـكــرر 1
و150 مــــــكــــــــرر 2 و150 مــــــكــــــــرر 3 و150 مــــــكـــــــــرر 4 و150
مـــكـــــرر 5 و150 مـــكــرر 6 و150 مـــكــرر 7 و150 مـــكــرر r8 و

حترر كمـا يأتي : 

"الفصل األول مكرر"الفصل األول مكرر

سلك مساعدي اHهندسY في اإلحصائياتسلك مساعدي اHهندسY في اإلحصائيات

YــهـنــدسـHـادة 150 مــكــرر : يــضم ســلك مــسـاعــدي اHا
 : (2) Yرتبت rفي اإلحصائيات

r1 رتبة مساعد مهندس مستوى -
- رتبة مساعد مهندس مستوى 2 .

الفرع األول الفرع األول 
حتديد اHهامحتديد اHهام

YـــهـــنـــدســHــادة 150 مـــكـــرر 1 : يـــكـــلف مـــســـاعـــدو اHا
مـستوى 1 في اإلحصـائـيـاتr باHـشـاركة في تـنـفيـذ جـميع
الـتقنـيات اإلحـصائيـة الالزمة إلجنـاز النـشاطات اHـتعـلقة

�يدان اختصاصهم.
ويـتــولــون زيــادة عــلى ذلكr مــتــابــعــة تـنــفــيــذ أعــمـال

.Yالسام Yالتقني
اHـادة 150 مــكــرر 2 : زيــادة عـلـى اHـهــام اHــســنـدة إلى
مـسـاعـدي اHـهـنـدسـY مـسـتوى 1 في اإلحـصـائـيـاتr يـكـلف
مـسـاعـدو اHـهـنـدسـY مـسـتوى 2 في اإلحـصـائـيـات بـإجنـاز

احلسابات اإلحصائية وحتليلها. 

الفرع الثانيالفرع الثاني
شروط التوظيف والترقيةشروط التوظيف والترقية

اHـادة 150 مـكرر 3 : يوظف أو يـرقى بـصـفـة مـسـاعد
مهندس مستوى 1 في اإلحصائيات : 

rــســـابـــقـــة عـــلى أســـاس االخـــتـــبــاراتH1) عـن طــريـق ا

اHـــتــــرشـــحــــون احلـــائــــزون شـــهــــادة الـــدراســــات اجلـــامــــعـــيـــة
الـــتــطــبــيــقــيــة فــي اإلحــصــائــيــاتr اHــتــحــصل عــلــيــهــا عــلى
أســـاس شــهـــادة الــبـــكــالـــوريــا وبـــعــد ثالث (3) ســـنــوات من

rالتعليم العالي أو شهادة معادلة لها
2) عن طريق االمـتحان اHهنيr فــي حدود 30 % مـن

اHــنــاصب اHـــطــلــوب شــغــلـــهــاr الــتــقــنـــيــون الــســامــون فـــي
اإلحـــصــــائـــيـــات الـــذيـن يـــثـــبــــتـــون خـــمس (5) ســـنـــوات من

rاخلدمة الفعلية بهذه الصفة
3) عـلى سـبيـل االختـيـار وبـعـد التـسـجـيل في قـائـمة
rـطــلـوب شـغــلـهـاHـنــاصب اHفي حـدود 10 % من ا rالـتــأهـيل
الــتــقــنــيــون الــسـامــون فـي اإلحـصــائــيــات الــذين يــثــبــتـون

عشر (10) سنوات من اخلدمة الفعلية بهذه الصفة.
يخضع اHـترشحـون اHقـبولون طـبقـا للحـالتY 2 و3
أعالهr قـبل تــرقـيـتـهمH rـتــابـعـة تـكـوين بــنـجـاح حتـدد مـدته
ومحـتـواه وكيـفـيات تـنظـيـمهr بـقرار من الـسـلطـة اHـكلـفة

بالوظيفة العمومية.
اHــــادة 150 مـــكـــرر 4 :  يــــرقى عــــلى أســــاس الـــشــــهـــادة
rبـــصــفـــة مــســاعـــد مــهـــنــدس مـــســتــوى 1 في اإلحــصـــائــيــات
اHـوظفـون اHـنتـمـون لشـعـبة اإلحـصائـيـات الذيـن حتصـلوا
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بعد توظيفهم عـلى شهادة الدراسات اجلامعية التطبيقية
في اإلحــصــائـــيــات اHــتـــحــصل عــلـــيــهــا عــلـى أســاس شــهــادة
البكـالوريا وبعد ثالث (3) سنوات من الـتعلـيم العالي أو

شهادة معادلة لها.

اHـادة 150 مـكرر 5 : يوظف أو يـرقى بـصـفـة مـسـاعد
مهندس مستوى 2 في اإلحصائيات : 

rــســـابـــقـــة عـــلى أســـاس االخـــتـــبــاراتH1) عـن طــريـق ا

اHـتـرشحـون احلـائـزون شـهـادة ليـسـانس في اإلحـصـائـيات
rأو شهادة معادلة لها

2) عن طـريق االمـتـحان اHـهـنيr فــي حدود 30 % من
اHـنـاصب اHطـلوب شـغلـهـاr مسـاعدو اHـهـندسـY مسـتوى 1
فـــي اإلحـصـائـيات الـذين يـثـبـتـون خمس (5) سـنوات من

rاخلدمة الفعلية بهذه الصفة

3) عـلى سـبيـل االختـيـار وبـعـد التـسـجـيل في قـائـمة
rـطــلـوب شـغــلـهـاHـنــاصب اHفي حـدود 10 % من ا rالـتــأهـيل
مـسـاعــدو اHـهــنـدسـY مــسـتـوى 1 في اإلحــصــائـيــات الـذين
يــثــبــتــون عــشـر (10) ســنــوات من اخلــدمــة الــفــعــلــيــة بــهــذه

الصفة.

اHــــادة 150 مـــكـــرر 6 : يــــرقى عــــلى أســــاس الـــشــــهـــادة
rبـــصــفـــة مــســاعـــد مــهـــنــدس مـــســتــوى 2 في اإلحــصـــائــيــات
اHـوظفـون اHـنتـمـون لشـعـبة اإلحـصائـيـات الذيـن حتصـلوا
بعد تـوظيـفهم على شـهادة الـليسـانس في اإلحصـائيات أو

شهادة معادلة لها.

الفرع الثالثالفرع الثالث

أحكام انتقاليةأحكام انتقالية

rادة 150 مـكرر 7 : قـصد الـتأسـيس األولي لـلرتـبةHا
rيدمج بصفـة مساعد مهـندس مستوى 1 في اإلحصـائيات

عند تاريخ سريان هذا اHرسوم : 

- اHـــوظــــفــــون واHــــتـــربــــصــــون اHـــنــــتــــمــــون لـــشــــعــــبـــة
اإلحـصائـيـات الـذين يثـبـتـون شهـادة الـدراسـات اجلامـعـية
الـتطبيقـية في اإلحصائيـاتr اHتحصل علـيها على أساس
شـهــادة الـبــكـالــوريـا وبــعـد ثالث (3) سـنــوات من الــتـعــلـيم

rالعالي أو شهادة معادلة لها

- الـــتـــقــنـــيـــون الـــســـامـــون في اإلحـــصـــائـــيــات الـــذين
يــثــبــتــون عــشــر(10) ســنــوات من اخلــدمـــة الــفــعــلــيــة بــهــذه

الصفة.

rادة 150 مـكرر 8 : قـصد الـتأسـيس األولي لـلرتـبةHا
يدمج بـصفـة مسـاعد مـهنـدس مسـتوى 2 في اإلحصـائيات

عند تاريخ سريان هذا اHرسوم : 

rهندسون التطبيقيون في اإلحصائياتHا -

- اHـــوظــــفــــون واHــــتـــربــــصــــون اHـــنــــتــــمــــون لـــشــــعــــبـــة
اإلحـــصـــائـــيـــات الــذيـن يـــثـــبـــتــون شـــهـــادة الـــلـــيـــســـانس في

اإلحصائيات أو شهادة معادلة لها".

اHــــاداHــــادّة ة 29 :  : تـــــعــــدل اHـــــادتــــان 159 و161 من اHـــــرســــوم
الـــتـــنــــفـــيـــذي رقم 08-04 اHــــؤرّخ في 11 مـــحـــرم عـــام 1429
اHــوافق 19 يــنـــايــر ســـنــة 2008 واHــذكــور أعالهr وحتــرران

كما يأتي : 

"اHادة 159 : يرقى على أسـاس الشهادة بصـفة تقني
في اإلحـــــصـــــائـــــيـــــاتr اHـــــوظــــفـــــون اHـــــنـــــتـــــمـــــون لـــــشـــــعـــــبــــة
اإلحـصــائـيـات الــذين حتـصـلــوا بـعـد تــوظـيـفـهـم عـلى شـهـادة

تقني في اإلحصائيات أو شهادة معادلة لها".

"اHادة 161 : يرقى على أسـاس الشهادة بصـفة تقني
ســام فـي اإلحـــصــائـــيـــاتr اHـــوظـــفـــون اHـــنــتـــمـــون لـــشـــعـــبــة
اإلحـصــائـيـات الــذين حتـصـلــوا بـعـد تــوظـيـفـهـم عـلى شـهـادة

تقني سام في اإلحصائيات أو شهادة معادلة لها ".

اHـــــاداHـــــادّة ة 30 :  : تـــــعــــــدل وتــــــتــــــمم اHــــــادتـــــان 174 و176 من
اHـرسـوم الــتـنـفـيـذي رقم 08-04 اHـؤرّخ في 11 مـحـرم عام
rــــــذكـــــــور أعالهHــــــوافق 19يـــــــنــــــايـــــــر ســــــنــــــة 2008 واH1429 ا

وحترران كما يأتي : 

"اHادة 174 : يعـY اHكـلف بالـبرامج اإلحـصائـيةr من
 : Yب

1) اHــوظـفـY الــذين يـنـتــمـونr عـلـى األقلr إلى رتـبـة
مـهـنـدس رئـيــسي في اإلحـصـائـيـات الــذين يـثـبـتـون ثالث

r(3) سنوات من األقدمية بصفة موظف

2) اHـوظفY الذيـن ينتمـون إلى رتبة مـهندس دولة
في اإلحــصــائــيـــات الــذين يــثــبــتــون أربع (4) ســنــوات من

rاخلدمة الفعلية بهذه الصفة

3) اHـــوظـــفـــY الـــذيـن يـــنـــتـــمـــون إلى رتـــبـــة مـــســـاعـــد
مهندس مستوى 2 في اإلحصائيات الذين يثبتون خمس

(5) سنوات من اخلدمة الفعلية بهذه الصفة".

"اHــــــادة 176 : يـــــــضم ســــــلـك الــــــوثــــــائـــــــقــــــيــــــY أمــــــنــــــاء
احملفوظاتr أربع (4) رتب : 

rاحملفوظات Yرتبة الوثائقي أم -

 rاحملفوظات احمللل Yرتبة الوثائقي أم -

.................. ( الباقي بدون تغيير) ...............".
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اHـاداHـادّة ة 31 :   :  يــتــمم الــفـرع األول مـن الـفــصل األول من
الـبـاب العـاشـر من اHرسـوم الـتنـفـيذي رقم 08-04 اHؤرّخ
في 11 مــــحــــرم عـــام 1429 اHــــوافق 19 يــــنــــايــــر ســــنـــة 2008

واHذكور أعالهr �ادة 177 مكرر حترر كما يأتي : 
" اHـادة 177 مــكــرر : زيــادة عـلـى اHــهــام اHـســنــدة إلى
الـوثـائـقـيـY أمـنـاء احملـفـوظـاتr يـكـلف الـوثـائـقـيـون أمـناء
احملـــفـــوظــات احملـــلـــلــون بـــالــقـــيـــام بــضـــمـــان تــنـــفـــيــذ قـــواعــد
اHــعــطــيــات الــوثــائــقــيــة وبــاHـشــاركــة فـي تـصــمــيـم أرصـدة

الوثائق واحملفوظات.
 ويــسـاهــمــونr زيــادة عـلى ذلـكr في حتـلــيل الــقــواعـد
والتـقـنـيـات اHـعـمول بـهـا في مـجـال احلـفـاظ عـلى األرصدة
الــــوثـــائــــقـــيــــة واحملــــفـــوظــــاتr كـــمــــا �ـــكــــنـــهـم اHـــبــــادرة بـــكل

الدراسات والتحاليل قصد حتسينها".
اHـاداHـادّة ة 32 : : تــعــدل اHـواد 178 و180 و181 مـن اHــرسـوم
الـــتـــنــــفـــيـــذي رقم 08-04 اHــــؤرّخ في 11 مـــحـــرم عـــام 1429
اHــوافــق 19 يــنـــايـــر ســـنـــة 2008 واHــذكـــور أعالهr وحتــرر

كما يأتي : 
"اHــــــادة 178 : زيـــــــادة عـــــــلـى اHـــــــهــــــــام اHـــــــســـــــنــــــــدة إلى
الوثـائقـيY أمـناء احملـفوظـات احمللـلrY يـكلف الـوثائـقيون
أمـــنــاء احملـــفــوظـــات الــرئـــيــســـيــون بـــالــقـــيــام بـــالــبـــحث عن
الوثـائق واقـتنـائهـا واحلـفاظ عـلـيهـا وحتلـيـلهـا واسـتغاللـها
وتــوزيــعـهــاr ويــقــومــون زيــادة عــلى ذلـكr بــتـكــويـن قــواعـد
اHــعــطــيـات الــوثــائــقــيــة وتـصــمــيم مــنــظــومــات االسـتــغالل

اHرتبطة بها".
Yـادة 180 : يـوظف أو يــرقى بــصــفـة وثــائــقي أمـHا"

محفوظات : 
r......................(بدون تغيير) ..................... (1

2) عن طـريق االمــتـحـان اHــهـنيr في حـدود 30 % من
اHـنــاصب اHــطـلــوب شــغـلــهـاr مــســاعـدو الــوثـائــقــيـY أمــنـاء
احملـــفــــوظـــات الـــرئــــيـــســـيــــونr الـــذين يــــثـــبـــتــــون خـــمس (5)

rسنوات من اخلدمة الفعلية بهذه الصفة
3) عـلى سبـيل االختـيـارr وبعـد التـسجـيل في قائـمة
rـطــلـوب شـغــلـهـاHـنــاصب اHفي حـدود 10 % من ا rالـتــأهـيل
مسـاعدو الوثائـقيY أمـناء احملفوظـات الرئيـسيون الذين
يــثــبــتــون عــشـر (10) ســنــوات من اخلــدمــة الــفــعــلــيــة بــهــذه

الصفة".
"اHــــادة 181 : يـــرقـى عــــلى أســــاس الــــشـــهــــادة بــــصــــفـــة
وثـائــقي أمـY مــحـفــوظــاتr اHـوظــفـون اHــنـتــمـون لــشـعــبـة
الـوثـائق واحملـفـوظـات الـذين حتـصـلـوا بـعـد تـوظـيـفـهم عـلى
شــهـادة الــلــيـســانس في عــلم اقــتـصــاد اHـكــتــبـات أو شــهـادة

معادلة لها".

اHـادة اHـادة 33 :  : يتـمم الـفـرع الـثـاني من الـفصل األول من
الـبـاب العـاشـر من اHرسـوم الـتنـفـيذي رقم 08-04 اHؤرّخ
في 11 مــــحــــرم عـــام 1429 اHــــوافق 19 يــــنــــايــــر ســــنـــة 2008
واHذكور أعالهr �ادتY 181 مكرر و181 مكرر 1  حترران

كما يأتي : 

"اHـادة 181 مـكـرر : يـوظف أو يــرقى بـصـفـة وثـائـقي
أمY محفوظات محلّل : 

rــســـابـــقـــة عـــلى أســـاس االخـــتـــبــاراتH1) عـن طــريـق ا

اHــتــرشــحــون احلــائــزون شــهــادة مــاسـتــر فـي عــلم اقــتــصـاد
rكتبات أو شهادة معادلة لهاHا

2) عن طـريق االمــتـحـان اHــهـنيr في حـدود 30 % من
rالوثـائقـيـون أمنـاء احملفـوظات rطـلوب شـغلـهـاHـنـاصب اHا
الــذين يــثــبــتــون خـمس (5) ســنـوات مـن اخلـدمــة الــفــعــلــيـة

rبهذه الصفة

3) عـلى سبـيل االختـيـارr وبعـد التـسجـيل في قائـمة
rـطــلـوب شـغــلـهـاHـنــاصب اHفي حـدود 10 % من ا rالـتــأهـيل
الـوثـائـقـيـون أمـنـاء احملـفـوظـات الـذين يـثـبـتـون عـشر (10)

سنوات من اخلدمة الفعلية بهذه الصفة".

"اHــــادة 181 مـــكـــرر1 : يــــرقى عــــلى أســــاس الـــشــــهـــادة
بـــصــــفـــة وثــــائـــقي أمــــY مـــحـــفــــوظـــات مــــحـــللr اHــــوظـــفـــون
اHنتمون لشـعبة الوثائق واحملفوظات الذين حتصلوا بعد
توظيفهم علـى شهادة ماستر في علم اقـتصاد اHكتبات أو

شهادة معادلة لها ".

اHـاداHـادّة ة 34 : : تــعــدل اHـادة 183 من اHــرســوم الـتــنــفــيـذي
رقم 08 -04 اHــــؤرّخ في 11 مــــحــــرم عــــام 1429 اHــــوافق 19

يناير سنة 2008 واHذكور أعالهr وحترر كما يأتي : 

"اHــــادة 183 : يـــرقـى عــــلى أســــاس الــــشـــهــــادة بــــصــــفـــة
وثــائـقي أمـY مــحـفــوظـات رئـيــسيr اHـوظــفـون اHـنــتـمـون
لشعبة الوثـائق واحملفوظات الذين حتصلوا بعد توظيفهم
عـــلى شـــهــادة اHــاجـــســتــيـــر في عـــلم اقــتـــصــاد اHــكـــتــبــات أو

شهادة معادلة لها".

اHـاداHـادّة ة 35 :  : يـتمم الـفـرع الثـالث من الـفصل األول من
الـبـاب العـاشـر من اHرسـوم الـتنـفـيذي رقم 08-04 اHؤرّخ
في 11 مــــحــــرم عـــام 1429 اHــــوافق 19 يــــنــــايــــر ســــنـــة 2008

واHذكور أعالهr �ادة 185 مكررr حترر كما يأتي : 

rـادة 185 مـكـرر : قـصـد الـتـأسـيس األولي لـلـرتـبـةHا"
يدمج بـصـفة وثـائقي أمـY مـحفـوظات مـحـللr عنـد تاريخ

سريان هذا اHرسوم : 
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- اHوظـفون واHتـربصون اHـنتمـون لشعبـة الوثائق
واحملـــفـــوظـــات الـــذيـن يـــثـــبـــتــــون شـــهـــادة مـــاســـتــــر في عـــلم

rكتبات أو شهادة معادلة لهاHاقتصاد ا

- الــوثــائــقــيــون أمــنــاء احملــفــوظــاتr الــذين يــثــبــتـون
عشر (10) سنوات من اخلدمة الفعلية بهذه الصفة".

36 :  : تــتــمم اHـادة 188 من اHــرســوم الـتــنــفــيـذي اHـاداHـادّة ة 
رقم 08 -04 اHــــؤرّخ في 11 مــــحــــرم عــــام 1429 اHــــوافق 19

يناير سنة 2008 واHذكور أعالهr وحترر كما يأتي : 

"اHادة 188 : يضم سلك اHسـاعدين الوثائقيY أمناء
 : (2) Yاحملفوظات رتبت

rمحفوظات Yرتبة مساعد وثائقي أم -

- رتبة مساعد وثائقي أمY محفوظات رئيسي".

اHـاداHـادّة ة 37 :  : يتـمم الـفـرع األول من الـفـصل الـثاني من
الـبـاب العـاشـر من اHرسـوم الـتنـفـيذي رقم 08-04 اHؤرّخ
في 11 مــــحــــرم عـــام 1429 اHــــوافق 19 يــــنــــايــــر ســــنـــة 2008

واHذكور أعالهr �ادة 189 مكرر حترر كما يأتي : 

"اHـــــادة 189 مــــــكـــــرر : زيــــــادة عـــــلـى اHــــــهـــــام اHــــــوكـــــلـــــة
لـــلـــمــــســـاعـــدين الـــوثــــائـــقـــيـــY أمـــنـــاء احملــــفـــوظـــاتr يـــكـــلف
اHـســاعـدون الــوثـائــقـيــون أمـنــاء احملـفــوظـات الــرئـيــسـيـون
بـاHــشـاركــة في تــنـفــيــذ جـمــيع الــتـقــنــيـات الالزمــة إلجنـاز

النشاطات اHتعلقة �يدان اختصاصهم.

ويـتــولـونr زيــادة عــلى ذلكr مـتــابــعـة تــنـفــيـذ أعــمـال
اHساعدين الوثائقيY أمناء احملفوظات".

اHــــاداHــــادّة ة 38 : : تـــــعــــدل اHـــــادتــــان 190 و191 من اHـــــرســــوم
الـــتـــنــــفـــيـــذي رقم 08-04 اHــــؤرّخ في 11 مـــحـــرم عـــام 1429
اHــوافق 19 يــنـــايــر ســـنــة 2008 واHــذكــور أعالهr وحتــرران

كما يأتي : 

"اHادة 190 : يـوظف أو يرقى بـصفة مـساعـد وثائقي
أمY محفوظات : 

rـــســابـــقــة عـــلى أســاس االخـــتــبــاراتH1)  عـن طــريق ا

اHـتـرشـحون احلـائـزون شهـادة تـقـني سام فـي علم اقـتـصاد
rكتبات أو شهادة معادلة لهاHا

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

"اHــــادة 191 : يـــرقـى عــــلى أســــاس الــــشـــهــــادة بــــصــــفـــة
مـسـاعد وثـائـقي أمـY محـفـوظـاتr األعـوان التـقـنـيون في

الـــوثــائق واحملـــفـــوظــات اHـــرســـمــون الـــذين حتـــصّـــلــوا بـــعــد
توظيفهم على شـهادة تقني سام في علم اقتصاد اHكتبات

أو شهادة معادلة لها". 

39 : : يــتــمم الــفــرع الـثــانـي من الــفـصـل الـثــاني اHـاداHـادّة ة 
من الـــبــاب الـــعــاشــر مـن اHــرســوم الـــتــنـــفــيــذي رقم 04-08
اHــؤرّخ في 11 مـــحـــرم عــام 1429 اHــوافق 19 يــنـــايــر ســـنــة
2008 واHــذكـــور أعالهr �ــادتــY 191 مـــكـــرر و191 مـــكـــرر 1

حترران كما يأتي : 

"اHـادة 191 مـكـرر : يــوظف أو يـرقى بــصـفـة مــسـاعـد
وثائقي أمY محفوظات رئيسي : 

rــســـابـــقـــة عـــلى أســـاس االخـــتـــبــاراتH1) عـن طــريـق ا

اHـــتــــرشـــحــــون احلـــائــــزون شـــهــــادة الـــدراســــات اجلـــامــــعـــيـــة
التطبيقية في علم اقتصاد اHكتبات اHتحصل عليها على
أســـاس شــهـــادة الــبـــكــالـــوريــا وبـــعــد ثالث (3) ســـنــوات من

rالتعليم العالي أو شهادة معادلة لها

2) عن طـريق االمــتـحـان اHــهـنيr في حـدود 30 % من
اHـنــاصب اHــطـلــوب شــغـلــهـاr مــســاعـدو الــوثـائــقــيـY أمــنـاء
احملفـوظـات الـذين يثـبـتـون خمس (5) سنـوات من اخلـدمة

rالفعلية بهذه الصفة

3) عـلى سبـيل االختـيـارr وبعـد التـسجـيل في قائـمة
rـطــلـوب شـغــلـهـاHـنــاصب اHفي حـدود 10 % من ا rالـتــأهـيل
مـســاعـدو الــوثـائــقـيــY أمـنــاء احملــفـوظــات الـذين يــثـبــتـون

عشر (10) سنوات من اخلدمة الفعلية بهذه الصفة.

يخضع اHـترشحـون اHقـبولون طـبقـا للحـالتY 2 و3
أعالهr قـبل تـرقـيـتـهمH rـتـابـعـة  تـكـوين بـنـجـاح حتدد مـدته
ومحـتـواه وكيـفـيات تـنظـيـمهr بـقرار من الـسـلطـة اHـكلـفة

بالوظيفة العمومية".

"اHــادة 191 مـــكــرر 1 : يـــرقى عــــلى أســـاس الـــشـــهـــادة
rمـــحــــفـــوظــــات رئــــيـــسي Yبــــصـــفــــة مـــســــاعــــد وثـــائــــقي أمــــ
اHـوظـفــون اHـنـتـمـون لـشـعـبـة الـوثـائق واحملـفـوظـات الـذين
حتـصّلـوا بـعد تـوظـــيفـهم عـلى شـهادة الـدراسـات اجلامـعـية
الـتـطـبـيقـيـة فـــي عـلم اقـتـصاد اHـكـتـبـات اHـتحـصل عـلـيـها
عـــلى أســاس شـهــادة الـبــكـالـوريــا وبـعـد ثالث (3) سـنـوات

من التعليم العالي أو شهادة معادلة لها". 

اHـاداHـادّة ة 40 : : يــتــمم الــفـرع الــثــالث من الــفــصل الــثـاني
من الـــبــاب الـــعــاشــر مـن اHــرســوم الـــتــنـــفــيــذي رقم 04-08
اHــؤرّخ في 11 مـــحـــرم عــام 1429 اHــوافق 19 يــنـــايــر ســـنــة

2008 واHذكور أعالهr �ادة 192 مكرر حترر كما يأتي : 
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rـادة 192 مـكـرر : قـصـد الـتـأسـيس األولي لـلـرتـبـةHا"
rمـحــفـوظـات رئـيـسي Yيـدمج بــصـفـة مـسـاعـد وثــائـقي أمـ

عند تاريخ سريان هذا اHرسوم : 

- اHـــوظــفــون  اHـــرســمــون واHــتـــربــصــون اHـــنــتــمــون
لـــشـــعــبـــة الـــوثــائـق واحملــفـــوظـــات الــذيـن يــثـــبـــتــون شـــهــادة
الدراسات اجلامعيـة التطبيقية في علم اقتصاد اHكتبات
اHـتـحصل عـليـهـا على أسـاس شـهادة الـبكـالـويا وبـعد ثالث

r(3) سنوات من التعليم العالي أو شهادة معادلة لها

- اHــسـاعـدون الــوثـائـقـيــون أمـنـاء احملــفـوظـات الـذين
يــثــبــتــون عــشـر (10) ســنــوات من اخلــدمــة الــفــعــلــيــة بــهــذه

الصفة".

اHـــــادة اHـــــادة 41 :   :  تـــــعـــــدل وتـــــتـــــمم اHـــــادتـــــان 199 و201 من
اHـرسـوم الــتـنـفـيـذي رقم 08-04 اHـؤرّخ في 11 مـحـرم عام
rــــــذكــــــور أعالهHــــــوافق 19 يــــــنــــــايــــــر ســــــنـــــة 2008 واH1429 ا

وحترران كما يأتي : 

" اHادة 199 : يعـY اHكـلف بالـبـرامج الوثـائقـيةr من
 : Yب

1) اHــوظـفـY الــذين يـنـتــمـونr عـلـى األقلr إلى رتـبـة
الوثـائقي أمـY احملفـوظات الرئـيسـيr ويثبـتون ثالث (3)

rسنوات من األقدمية بصفة موظف

2) اHــوظــفــY الــذين يــنــتـــمــون إلى رتــبــة الــوثــائــقي

أمـY احملـفــوظـات مـحـللr ويــثـبـتـون أربع (4) سـنـوات من
rاخلدمة الفعلية بهذه الصفة

Yالـذين ينتـمون إلى رتـبة وثـائقي أم YوظـفH3) ا
احملـــفـــوظـــاتr ويـــثــبـــتـــون خـــمس (5) ســـنـــوات من اخلـــدمـــة

الفعلية بهذه الصفة".

"اHـادة 201 : تـضم شـعــبـة اخملــبـر والـصــيـانـة األسالك
اآلتية : 

r.........(بدون تغيير)......... -

rYهندسHمساعدو ا -

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

اHــــاداHــــادّة ة 42 :  : تــــعــــدل اHــــواد 202 و204 و207 و208 و210
من اHـرســوم الـتـنــفـيـذي رقم 08-04 اHـؤرّخ في 11 مـحـرم
rـــذكــور أعالهHــوافق 19 يــنـــايــر ســـنــة 2008 واHعــام 1429 ا

وحترر كما يأتي : 

"اHـــــادة 202 : يـــــضم ســـــلـك اHـــــهـــــنــــدســـــY فـي اخملـــــبــــر
والصيانة ثالث (3) رتب : 

rرتبة مهندس دولة -

rرتبة مهندس رئيسي -

."YهندسHرتبة رئيس ا -

"اHادة 204 : زيادة عـلى اHـهام اHـسـندة إلى مـسـاعدي
اHـهـندسـY مـسـتوى r2 يـكـلف مـهـنـدسـو الـدولة فـي اخملـبر

والصيانة �ا يأتي:

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

"اHـادة 207 : يـرقـى بـصــفــة مـهــنـدس دولــة في اخملــبـر
والــــصـــــيــــانـــــة عـن طــــريـق االمــــتـــــحـــــان اHــــهـــــنيr فـي حــــدود

اHناصب اHطلوب شغلها : 

- مــــســـــاعــــدو اHـــــهـــــنــــدســـــY مــــســـــتــــوى 2 فـي اخملـــــبـــــر
والصيـانةr احلـائـزون شهـادة اللـيسانس أو شـهادة مـعادلة
لـهــا فـــي الـتــخـصصr الــذين يـثــبـتــون خـمس (5) سـنـوات

 rمن اخلدمة الفعلية بهذه الصفة

- مــــســـــاعــــدو اHـــــهـــــنــــدســـــY مــــســـــتــــوى 2 فـي اخملـــــبـــــر
والــصــيــانــةr اHــنــحــدرون من رتــبــة مــهـنــدس تــطــبــيق في
اخملـبــر والـصـيــانـة الـذيـن يـثـبــتـون خـمس (5) سـنـوات من

اخلدمة الفعلية بهذه الصفة".

"اHــــادة 208 : يـــرقـى عــــلى أســــاس الــــشـــهــــادة بــــصــــفـــة
مـهـنـدس دولـة في اخملـبـر والـصيـانـةr اHـوظـفـون اHـنـتـمون
لـشـعـبـة اخملـبـر والـصـيـانـة الـذين حتـصـلـوا بـعـد تـوظيـفـهــم
عـلى شـهـادة مـهـنـدس دولـــة أو شـهـــادة مـاسـتـر أو شـهــادة

معادلة لهــما فــي التخصص".

"اHــــادة 210 : يـــرقـى عــــلى أســــاس الــــشـــهــــادة بــــصــــفـــة
مـــهــــنــــدس رئـــيــــسـي في اخملــــبـــر والــــصــــيــــانـــةr اHــــوظــــفـــون
اHــنـتـمـون لــشـعـبـة اخملــبـر والـصـيــانـة الـذين حتــصـلـوا بـعـد
توظـيفهم على شـهادة اHاجـستير أو شـهادة معـادلة لها في

التخصص".

اHــادة اHــادة 43 : : يــتـــمم الـــبـــاب الــثـــاني عـــشـــر بـــفــصل أول
مـــكـــرر عـــنــوانـه "ســـلك مـــســاعـــدي اHـــهـــنـــدســـY في اخملـــبــر
والصيانـة " من اHرسوم التنفيذي رقم 08-04 اHؤرّخ في
r2008 ــــــوافق 19 يــــــنــــــايــــــر ســــــنـــــةH11 مــــــحــــــرم عــــــام 1429 ا

واHذكـور أعالهr ويـضــم اHواد 211 مـكــرر و 211 مـكــرر 1
و211 مكــرر 2 و 211 مكرر 3 و211 مكرر 4 و211 مكرر 5
و211 مــكــرر 6 و211 مــكــرر 7 و211 مــكــررr8  وحتــرر كــمــا

يأتي : 
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"الفصل األول مكرر"الفصل األول مكرر
سلك مساعدي اHهندسY في اخملبر والصيانة سلك مساعدي اHهندسY في اخملبر والصيانة 

YــهـنــدسـHـادة 211 مــكــرر : يــضم ســلك مــسـاعــدي اHا
 : (2) Yفي اخملبر والصيانة رتبت

r1 رتبة مساعد مهندس مستوى -
- رتبة مساعد مهندس مستوى 2 .

الفرع األولالفرع األول
حتديد اHهامحتديد اHهام

اHـادة 211 مــكــرر 1 : زيــادة عـلـى اHـهــام اHــســنـدة إلى
الـتـقنـيY الـسامـY في اخملـبر والـصيـانـةr يكـلف مسـاعدو
اHـــهــــنـــدســـY مـــســـتـــوى 1 في اخملــــبــــر والـــصــــيــــانـــةr حــــسب

تخصصهمr �ا يأتي : 
- في فـــرع "اخملـــبــر" :  يـــتـــولـــون حتــضـــيـــر اخلـــبــرات
التجـريبية ومـتابعة تنـفيذ اHنـاهج اHستعـملة في ميدان

rنشاطاتهم
- في فــــرع "الــــصــــيــــانــــة" : إعــــداد بــــرنــــامـج لــــرقــــابـــة
اHـــعـــدات والــتـــجـــهـــيـــزات وحل الـــصـــعـــوبـــات ذات الــطـــابع

التقني اHرتبط �يدان نشاطاتهم.
ويـتــولـونr زيــادة عــلى ذلكr مـتــابــعـة تــنـفــيـذ أعــمـال

التقنيY السامY في اخملبر والصيانة.
اHـادة 211 مــكــرر 2 : زيــادة عـلـى اHـهــام اHــســنـدة إلى
rمــســتـوى 1 في اخملــبــر والــصــيــانــة YــهــنــدســHمــســاعــدي ا
يكلف مسـاعدو اHهندسY مستوى 2 في اخملبر والصيانة

حسب تخصصهمr �ا يأتي : 
- في فـرع اخملبـر : إجراء الـدراسات أو اخلـطوات أو
التـجـارب أو التـحالـيل أو اHـراقبـة أو التـدخالت اHـتصـلة
�ـــيــــدان نـــشــــاطـــهم ويــــقـــومـــونr عــــنـــد االقــــتـــضـــاءr بــــجـــمع

rعطيات وتلخيصها واستغالل نتائج أعمالهمHا
- فـي فـــــرع الــــــصــــــيـــــانــــــة : الـــــســــــهــــــر عـــــلـى صـــــيــــــانـــــة
الـتـجــهـيـزات واآلالت اHـوضـوعـة حتـت تـصـرفـهم والـكـشف

واإلشارة r كما �كنهم معاجلة عيوب ونقائص اHنشآت.
و�ــكن مــســاعــدي اHــهــنــدســY مــســتــوى 2 فـي اخملــبـر
والـصـيــانـةr زيـادة عــلى ذلكr الـســهـر عـلـى تـطـبــيق قـواعـد

النظافة واألمن.
الفرع الثاني الفرع الثاني 
شروط الترقيةشروط الترقية

اHـادة 211 مـكـرر 3 : يــرقى بـصــفـة مــسـاعــد مـهــنـدس
مستوى 1 في اخملبر والصيانة :

1)  عن طـريق االمـتـحـان اHـهـنيr في حـدود اHـناصب
اHطلوب شغلـهاr التقنيون السـامون في اخملبر والصيانة
الــذين يــثــبــتــون خـمس (5) ســنـوات مـن اخلـدمــة الــفــعــلــيـة

rبهذه الصفة

2)  عـلى سبيل االختـيارr وبعـد التسجـيل في قائمة
التـأهـيلr في حـدود اHـناصب اHـطـلـوب شغـلـهـاr التـقـنـيون
السـامـون في اخملبـر والصـيـانة الـذين يثـبـتون عـشر (10)

سنوات من اخلدمة الفعلية بهذه الصفة.

  يخضع اHـترشحـون اHقـبلون طـبقـا للحـالتY 2 و3
أعالهr قـبل تـرقـيـتـهمH rـتـابـعـة تـكـوين بـنـجـاح  حتدد مـدته
ومـحـتـواه وكـيـفـيات تـنـظـيـمه بـقـرار من الـسلـطـة اHـكـلـفة

بالوظيفة العمومية.

اHــــادة 211 مـــكـــرر 4 : يــــرقى عــــلى أســــاس الـــشــــهـــادة
rبـصـفـة مـسـاعـد مـهـنـدس مـسـتوى 1 في اخملـبـر والـصـيـانة
اHــوظــفـــون اHــنــتـــمــون لــشــعـــبــة اخملــبـــر والــصــيـــانــة الــذين
حتـصـلـوا بـعـد تـوظـيـفـهم عـلـى شـهـادة الـدراسـات اجلـامـعـية
التطبيقيـة اHتحصل عليها على أساس شهادة البكالوريا
وبـــعــد ثالث (3) ســـنــوات مـن الــتــعـــلــيـم الــعــالـي أو شــهــادة

معادلة لها في التخصص.

اHـادة 211 مــكــرر5 : يــرقى بــصــفــة مــســاعــد مــهــنـدس
مستوى 2 في اخملبر والصيانة : 

1) عن طـريـق االمـتـحــان اHـهـنيr في حــدود اHـنـاصب
اHـطلوب شغـلهاr مسـاعدو اHهنـدسY مستوى 1 في اخملبر
والـصـيـانـة الـذين يـثـبتـون خـمس (5) سـنـوات من اخلـدمـة

rالفعلية بهذه الصفة

2) عـلى سبـيل االختـيـارr وبعـد التـسجـيل في قائـمة
الــتـأهـيلr فـي حـدود اHـنــاصب اHـطــلـوب شـغــلـهـاr مــسـاعـدو
اHهـندسY مستوى 1 في اخملبر والصـيانة الذيـن يثبتون

عشر (10) سنوات من اخلدمة الفعلية بهذه الصفة.

اHادة 211 مكرر6 : يرقى على أسـاس الشهـادة بصفة
مساعد مهندس مستوى 2  في اخملبر والصيانةr اHوظفون
اHـنــتـمــون لـشــعــبـة اخملــبـر والــصـيــانـة الــذين حتـصــلـوا بــعـد
تـوظـيفـهم علـى شهـادة اللـيـسانس أو شـهادة مـعـادلة لـها في

التخصص.

الفرع الثالثالفرع الثالث

أحكام انتقاليةأحكام انتقالية

rادة 211 مـكرر 7 : قـصد الـتأسـيس األولي لـلرتـبةHا
يـــدمج بـــصـــفـــة مـــســاعـــد مـــهـــنـــدس مـــســـتــوى 1  في اخملـــبــر

والصيانةr عند تاريخ سريان هذا اHرسوم : 
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- اHـوظـفـون واHــتـربـصـون اHـنـتـمــون لـشـعـبـة اخملـبـر
والـصــيــانـة الــذين يــثـبــتـون شــهــادة الـدراســات اجلــامـعــيـة
التطبيقيـة اHتحصل عليها على أساس شهادة البكالوريا
وبـــعــد ثالث (3) ســـنــوات مـن الــتــعـــلــيـم الــعــالـي أو شــهــادة

rمعادلة لها في التخصص

- الـتـقـنـيـون الـسـامــون في اخملـبـر والـصـيـانـة الـذين
يــثــبــتــون عــشـر (10) ســنــوات من اخلــدمــة الــفــعــلــيــة بــهــذه

rالصفة

rادة 211 مـكرر 8 : قـصد الـتأسـيس األولي لـلرتـبةHا
يـــدمج بـــصــــفـــة مـــســـاعـــد مــــهـــنـــدس مـــســـتـــوى 2 في اخملـــبـــر

والصيانةr عند تاريخ سريان هذا اHرسوم : 

rهندسون التطبيقيون في اخملبر والصيانةHا -

- اHـوظـفـون واHــتـربـصـون اHـنـتـمــون لـشـعـبـة اخملـبـر
والــصـيــانـة الــذين يـثــبـتــون شــهـادة الــلـيــسـانس أو شــهـادة

معادلة لها في التخصص".

اHــــاداHــــادّة ة 44 : : تـــــعــــدل اHـــــادتــــان 216 و218 من اHـــــرســــوم
الـــتـــنــــفـــيـــذي رقم 08-04 اHــــؤرّخ في 11 مـــحـــرم عـــام 1429
اHــوافق 19 يــنــايــر ســنـة r2008 واHــذكــور أعالهr وحتـرران

كما يأتي : 

"اHادة 216 : يرقى على أسـاس الشهادة بصـفة تقني
في اخملـبـر والصـيـانـةr اHـوظـفـون اHـنتـمـون لـشـعـبـة اخملـبر
والصيانة الذين حتـصلوا بعد توظيـفهم على شهادة تقني

أو شهادة معادلة لها في التخصص".

"اHادة 218 : يرقى على أسـاس الشهادة بصـفة تقني
ســام في اخملـبــر والـصـيــانـةr اHــوظـفـون اHــنـتــمـون لـشــعـبـة
اخملبر والصيانـة الذين حتصلوا بعد توظيفهم على شهادة

تقني سام أو شهادة معادلة لها في التخصص".

اHـــــاداHـــــادّة ة 45 :  : تـــــعــــــدل وتــــــتــــــمم اHــــــادتـــــان 238 و239 من
اHـرسـوم الــتـنـفـيـذي رقم 08-04 اHـؤرّخ في 11 مـحـرم عام
rــــــذكــــــور أعالهHــــــوافق 19 يــــــنــــــايــــــر ســــــنـــــة 2008 واH1429 ا

وحترران كما يأتي : 

 : Yمن ب rرؤساء اخملبر Yادة 238 : يعHا"

1) اHــوظـفـY الــذين يـنـتــمـونr عـلـى األقلr إلى رتـبـة
مـــهــنــدس رئــيـــسي في اخملــبـــر والــصــيــانـــة في اخــتــصــاص
اخملـــبــر الـــذين يـــثــبـــتــون ثالث (3) ســنـــوات من األقـــدمــيــة

rبصفة موظف

2) اHوظـفــY الـذيــن ينـتمــون إلى رتـبــة مـهنــدس
دولـــة في اخملــبـر والــصــيــانـة فـي اخـتــصــاص اخملــبــر الـذين
يـــثـــبـــتــون أربع (4) ســـنـــوات من اخلــدمـــة الـــفــعـــلـــيــة بـــهــذه

rالصفة

3) اHـــوظـــفـــY الـــذيـن يـــنـــتـــمـــون إلى رتـــبـــة مـــســـاعـــد
مــهـنـدس مــسـتـوى 2 في اخملـبــر والـصــيـانـة في اخــتـصـاص
اخملـــبـــرr الــذيـن يــثـــبـــتـــون خــمس (5) ســـنـــوات من اخلـــدمــة

الفعلية بهذه الصفة".

rرؤســــاء مــصــلــحـــة الــصــيــانـــة Yـادة 239 : يــعــــHا"
: Yمن ب

1) اHــوظـفـY الــذين يـنـتــمـونr عـلـى األقلr إلى رتـبـة
مـــهــنــدس رئــيـــسي في اخملــبـــر والــصــيــانـــة في اخــتــصــاص
الـصـيـانـة الـذين يـثـبـتـون ثالث (3) سـنـوات من األقـدمـيـة

rبصفة موظف

2) اHـوظفY الذيـن ينتمـون إلى رتبة مـهندس دولة
في اخملـــبـــر والـــصـــيـــانــة فـي اخــتـــصـــاص الـــصـــيـــانــة الـــذين
يـــثـــبـــتــون أربع (4) ســـنـــوات من اخلــدمـــة الـــفــعـــلـــيــة بـــهــذه

rالصفة

3) اHـــوظـــفـــY الـــذيـن يـــنـــتـــمـــون إلى رتـــبـــة مـــســـاعـــد
مــهـنـدس مــسـتـوى 2 في اخملـبــر والـصــيـانـة في اخــتـصـاص
الــصـيــانـة الــذين يـثــبـتــون خـمس (5) سـنــوات من اخلـدمـة

الفعلية بهذه الصفة".

اHــاداHــادّة ة 46 : : يــرقىr عــلـى أســاس الــشــهــادةr اHــوظــفــون
اHنـتـمون إلى الـرتب الـتـابعـة لألسالك الـتي تخـضع لـهذا
الـقـانـون األسـاسـي اخلـاص الـذين حتـصــلـوا خالل مـسـارهم
اHـــهــني عــلـى الــشــهــادات واHــؤهـالت اHــطــلــوبـــة لاللــتــحــاق
بـالرتب الـعـلـيا الـتـابعـة لـنـفس السـلك أو لـسـلك أعلى من
نــــفـس الــــشــــعــــبــــةr إلى الــــرتـب اHــــوافــــقــــة لــــهــــذه اHــــؤهالت

والشهادات في حدود اHناصب اHالية اHطلوب شغلها.

حتدد كـيـفيـات تطـبـيق هذه اHـادة عن طريـق تعـليـمة
من السلطة اHكلفة بالوظيفة العمومية. 

اHـاداHـادّة ة 47 : : يــلــزم اHــتـربــصــون اHــدمــجـون فـي الـرتب
اجلــديـدة وفق أحــكـام هــذا اHـرســومr بـأن يــسـتـكــمـلــواr قـبل

الترسيمr فترة تربص Hدة سنة في رتبة إدماجهم.

اHــاداHــادّة ة 48 :  : تـــعـــدل وتـــتــمـم جـــداول تــصـــنـــيف الـــرتب
اHـنــصــوص عـلــيــهــا في اHـادة 251 مـن اHـرســوم الـتــنـفــيـذي
رقم 08-04 اHـــــؤرّخ في 11 مـــــحـــــرم عـــــام 1429 اHـــــوافق 19

يناير سنة 2008 واHذكور أعالهr كما يأتي : 
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متصرف
متصرف محلل

متصرف رئيسي
متصرف مستشار
مساعد متصرف

(بدون تغيير)
(بدون تغيير)
(بدون تغيير)
(بدون تغيير)

1 - شعبة " اإلدارة العامة " - شعبة " اإلدارة العامة "

الرتبالرتب األسالكاألسالك
التصنيفالتصنيف

الرقم االستداللي األدنىالرقم االستداللي األدنىالصنفالصنف

12

13

14

16

11

(بدون تغيير)
(بدون تغيير)
(بدون تغيير)
(بدون تغيير)

537

578

621

713

498

(بدون تغيير)
(بدون تغيير)
(بدون تغيير)
(بدون تغيير)

اHتصرفون

YتصرفHمساعدو ا
ملحقو اإلدارة
أعوان اإلدارة

الكتاب
احملاسبون اإلداريون

اHترجم - الترجمان
اHترجم-الترجمان اHتخصص
اHترجم-الترجمان الرئيسي
رئيس اHترجمY- التراجمة

2 - شعبة " الترجمة - الترجمة الفورية " - شعبة " الترجمة - الترجمة الفورية "

الرتبالرتب األسالكاألسالك
التصنيفالتصنيف

الرقم االستداللي األدنىالرقم االستداللي األدنىالصنفالصنف

12

13

14

16

537

578

621

713

اHترجمون - التراجمة

مهندس دولة 
مهندس رئيسي
YهندسHرئيس ا

مساعد مهندس مستوى 1
مساعد مهندس مستوى 2

(بدون تغيير)
(بدون تغيير)
(بدون تغيير)

3 - شعبة " اإلعالم اآللي " - شعبة " اإلعالم اآللي "

الرتبالرتب األسالكاألسالك
التصنيفالتصنيف

الرقم االستداللي األدنىالرقم االستداللي األدنىالصنفالصنف

13

14

16

11

12

(بدون تغيير)
(بدون تغيير)
(بدون تغيير)

578

621

713

498

537

(بدون تغيير)
(بدون تغيير)
(بدون تغيير)

اHهندسون

YهندسHمساعدو ا

التقنيون
اHعاونون التقنيون
األعوان التقنيون
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مهندس دولة 

مهندس رئيسي

YهندسHرئيس ا

مساعد مهندس مستوى 1

مساعد مهندس مستوى 2

(بدون تغيير)

(بدون تغيير)

(بدون تغيير)

4 - شعبة " اإلحصائيات " - شعبة " اإلحصائيات "

الرتبالرتب األسالكاألسالك
التصنيفالتصنيف

الرقم االستداللي األدنىالرقم االستداللي األدنىالصنفالصنف

13

14

16

11

12

(بدون تغيير)

(بدون تغيير)

(بدون تغيير)

578

621

713

498

537

(بدون تغيير)

(بدون تغيير)

(بدون تغيير)

اHهندسون

YهندسHمساعدو ا

التقنيون

اHعاونون التقنيون

األعوان التقنيون

وثائقي أمY محفوظات

وثــــائــــقـي أمــــY مـــــحــــفــــوظــــات
محلل

وثــــائــــقـي أمــــY مـــــحــــفــــوظــــات
رئيسي

رئــــيس الــــوثــــائـــقــــيــــY أمــــنـــاء
احملفوظات

Yمــــــــســـــــــاعـــــــــد وثــــــــائـــــــــقـي أمــــــــ
محفوظات

Yمــــــــســـــــــاعـــــــــد وثــــــــائـــــــــقـي أمــــــــ
محفوظات رئيسي

(بدون تغيير)

5 - شعبة " الوثائق واحملفوظات " - شعبة " الوثائق واحملفوظات "

الرتبالرتب األسالكاألسالك
التصنيفالتصنيف

الرقم االستداللي األدنىالرقم االستداللي األدنىالصنفالصنف

12

13

14

16

10

11

(بدون تغيير)

537

578

621

713

453

498

(بدون تغيير)

الوثائقيون أمناء احملفوظات

 Yمساعدو الوثائقي
أمناء احملفوظات

األعــــــــوان الــــــــتـــــــقــــــــنــــــــيــــــــون في
الـــــــــــوثــــــــــائــق واحملــــــــــفـــــــــــوظــــــــــات
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...................(الباقي بدون تغيير)...................".

اHاداHادّة  49 :  : يحتـفظ انتقالياr وHدة خمس (5) سنوات
ابـــــتــــــداء من تــــــاريخ نـــــشــــــر هـــــذا اHــــــرســـــوم فـي اجلـــــريـــــدة
الرسميةr اHـوظفون في حالة نشـاط عند تاريخ نشر هذا
اHـرسـوم اHــنـتـمـون إلى رتب  مـتــصـرف ومـلـحق رئـيـسي
بــاإلدارة ومـتــرجم - تـرجـمــان ووثـائــقي أمـY مـحــفـوظـات
rبحـقـهم في االلتـحاق rمـحـفوظـات Yومسـاعـد وثائـقي أم
عـــلـى الـــتــــواليr بــــرتب مــــتــــصــــرف رئـــيــــسي ومــــتــــصـــرف
ومــتـرجم - تـرجــمـان رئـيـسـي ووثـائـقي أمـY مــحـفـوظـات
رئــــيــــسي ووثــــائــــقي أمــــY مــــحـــفــــوظــــاتr وفــــقــــا لألحــــكـــام

السارية اHفعول قبل التاريخ  السالف الذكر.

اHاداHادّة  50 : : حتتسبr بصـفة انتقاليةr وHدة خمس (5)
سـنـوات ابتـداء من تـاريخ نشـر هـذا اHرسـوم في اجلـريدة
الـرسميةr األقدمـية اHكتسـبة بعنـوان الرتب األصلية من
قــبـل اHــوظــفـــY اHــنـــحــدريـن من رتب مــتـــصــرف ومـــلــحق
Yرئــــيــــسي لـإلدارة ومـــتــــرجـم - تـــرجــــمــــان ووثــــائـــقـي أمـــ
مـحــفـوظـات ومـســاعـد وثـائــقي أمـY مـحــفـوظـات الـذين §
إدمـاجـهم أو تـرقـيـتـهمr عــلى الـتـواليr في رتب  مـتـصـرف
مـحـلل ومـسـاعـد مـتـصـرف ومـتـرجم- تـرجـمـان مـتـخـصص
Yمـحـفـوظـات مـحـلل ومـسـاعـد وثـائقـي أم Yووثائـقي أمـ
مـحفـوظـات رئـيـسيr وباجلـمع مع األقـدمـيـة اHكـتـسـبة في

رتب االســـتــقـــبــال لاللـــتـــحــاق بـــرتب الـــتــرقـــيــة اHـــطــابـــقــة
مـتـصـرف رئـيـسي ومـتـصـرف ومـتـرجم تـرجـمـان رئـيـسي
Yمــــحــــفـــوظــــات رئــــيــــسي ووثــــائـــقـي أمـــ Yووثـــائــــقي أمــــ

محفوظات.
rدة احملددة أعالهHوخالل ا rبصـفة انـتقـاليـة rحتتـسب
األقـدمــيـة اHــكـتــسـبــة بـعــنــوان الـرتــبـة األصــلـيــة من طـرف
محـللي االقتـصاد الذين § إدمـاجهم أو ترقـيتهم بـناء على
طـــلـــبـــهـم في رتـــبـــة مـــتـــصــــرف مـــحـــللr وفـــقـــا ألحـــكـــام هـــذا

اHرسوم للترقية إلى رتبة متصرف رئيسي.
اHــاداHــادّة ة 51 :  : تــلـــغى أحـــكــام اHــواد 103 و112 و142 و151
و203 و224 من اHـــرســـوم الــتـــنـــفـــيــذي رقم 08-04 اHــــؤرّخ
في 11 مــــحــــرم عـــام 1429 اHــــوافق 19 يــــنــــايــــر ســــنـــة 2008

واHذكور أعاله.  
52 :  : يــســري مــفــعــول هــذا اHــرسـوم ابــتــداء من اHـاداHـادّة ة 

تاريخ نشره في اجلريدة الرسمية.
اHاداHادّة ة 53 :  : ينشر هـذا اHرسوم في اجلريـدة الرّسميّة

للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــــرّر بـــــاجلــــزائـــــر في 2 صــــفـــــر عــــام 1438 اHـــــوافق 2
نوفمبر سنة 2016.

عبد اHالك ساللعبد اHالك سالل

مهندس دولة 

مهندس رئيسي

YهندسHرئيس ا

مساعد مهندس مستوى 1

مساعد مهندس مستوى 2
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(بدون تغيير)

(بدون تغيير)

(بدون تغيير)
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مراسيم فرديةمراسيم فردية
مـرســـوم رئـاسيمـرســـوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 15 مــحـر مــحـرّم عــام م عــام 1438 اHـوافـق اHـوافـق
17 أكتـوبر سـنـة أكتـوبر سـنـة r2016 يـتضـمr يـتضـمّن إنهـاء مـهام اHـديرن إنهـاء مـهام اHـدير

اجلهوي للجمارك باجلزائر - ميناء.اجلهوي للجمارك باجلزائر - ميناء.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـــرسـوم رئــاسيّ مــؤرّخ في 15 مــحــرّم عــام
1438 اHـوافق 17 أكـتـوبــر سـنـة r2016 تــنـهـى مـهــام الـسّــيـد

عـــيــــسى بـــودرقـيr بـــصـــفــــته مــــديــــرا جـــهــــويـــا لـــلــــجـــمـــارك
باجلـزائر - مينـاءr لتكليفـه بوظيفـة أخـرى.
ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرســـوم رئـاسيمـرســـوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 15  مــحـرمــحـرّم م عــام عــام 1438 اHـوافـق اHـوافـق
17 أكتـوبر سـنـة أكتـوبر سـنـة r2016 يتـضمr يتـضمّن إنـهـاء مهـام مـكلـفةن إنـهـاء مهـام مـكلـفة

بـالدراسـات والـتلـخيص بـوزارة الـشؤون الـدينـيةبـالدراسـات والـتلـخيص بـوزارة الـشؤون الـدينـية
واألوقاف.واألوقاف.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
�ــوجب مـــرسـوم رئــاسيّ مــؤرّخ في 15 مــحــرّم عــام
1438 اHـوافق 17 أكـتـوبـر سـنـة r2016 تـنهـى مـهـام الـسّـيدة

مـنــيــة سـلــيمr بــصـفــتــهـا مــكــلـفــة بـالــدراســات والـتــلــخـيص
بــــوزارة الـــشــــؤون الــــديـــنــــــيــــة واألوقـــــافr لــــتـــكــــلــــيـــفــــهـــــا

بـوظيفــة أخـرى.
ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرســـوم رئـاسيمـرســـوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 15  مــحـرمــحـرّم م عــام عــام 1438 اHـوافـق اHـوافـق
17 أكـتـوبـر سـنـة أكـتـوبـر سـنـة r2016 يتـضـمr يتـضـمّن إنـهـاء مـهـام نائبن إنـهـاء مـهـام نائب

مدير بوزارة الشؤون الدينية واألوقاف.مدير بوزارة الشؤون الدينية واألوقاف.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـــرسـوم رئــاسيّ مــؤرّخ في 15 مــحــرّم عــام
1438 اHـوافق 17 أكـتـوبــر سـنـة r2016 تــنـهـى مـهــام الـسّــيـد

يـــــاســـــY لـــــعـــــراسr بـــــصـــــفــــتـه نـــــائب مـــــديـــــر لـــــلـــــدراســــات
واإلجنازات بوزارة الشؤون الدينية واألوقاف.

ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ
مـرســـوم رئـاسيمـرســـوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 15  مــحـرمــحـرّم م عــام عــام 1438 اHـوافـق اHـوافـق
17 أكـتـوبـر سـنـة أكـتـوبـر سـنـة r2016 يـتـضـمr يـتـضـمّن إنـهـاء مـهـام مـديرن إنـهـاء مـهـام مـدير

التجارة في والية برج بوعريريج.التجارة في والية برج بوعريريج.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـــرسـوم رئــاسيّ مــؤرّخ في 15 مــحــرّم عــام
1438 اHـوافق 17 أكـتـوبـر سـنـة 2016 تـنـهىr ابـتـداء من 23

rكـل �ديـــســـمـــبـــر ســـنـــة r2015 مـــهـــام الـــسّـــيـــد عــبـــد الـــكـــــر
rبــصـــفــتـه مـــديــرا لــلـــتــجـــارة فـي واليـــة بـــرج بـــوعــريــريج

بسبب الـوفــاة.

مـرســـومــان رئـاســيمـرســـومــان رئـاســيّــان مــؤرــان مــؤرّخـان في خـان في 15 مــحــر مــحــرّم  عــام عــام 1438
اHـوافـق اHـوافـق 17 أكـتـوبــر سـنــة أكـتـوبــر سـنــة r2016 يـتــضـمr يـتــضـمّـنــان إنـهـاءـنــان إنـهـاء

.Yمهام مديرين للنقل في واليت.Yمهام مديرين للنقل في واليت
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـــرسـوم رئــاسيّ مــؤرّخ في 15 مــحــرّم عــام
1438 اHـوافق 17 أكـتـوبــر سـنـة r2016 تــنـهـى مـهــام الـسّــيـد

rبصـفته مـديرا للـنقل في واليـة بشار rعبد الـقادر ديـلمي
لتكليفـه بوظيفـة أخـرى.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـــرسـوم رئــاسيّ مــؤرّخ في 15 مــحــرّم عــام
1438 اHـوافق 17 أكـتـوبــر سـنـة r2016 تــنـهـى مـهــام الـسّــيـد

الـــــعـــــايش صـــــاحلـيr بـــــصـــــفـــــته مـــــديـــــرا لـــــلـــــنـــــقل فـي واليــــة
تيسمسيلتr لتكليفـه بوظيفـة أخـرى.

ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرســـوم رئـاسيمـرســـوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 15  مــحـرمــحـرّم م عــام عــام 1438 اHـوافـق اHـوافـق
17 أكـتـوبـر سـنـة أكـتـوبـر سـنـة r2016 يـتـضـمr يـتـضـمّن إنـهـاء مـهـام مـديرن إنـهـاء مـهـام مـدير

التقو� واالستشراف بوزارة التربية الوطنية.التقو� واالستشراف بوزارة التربية الوطنية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـــرسـوم رئــاسيّ مــؤرّخ في 15 مــحــرّم عــام
1438 اHـوافق 17 أكـتـوبــر سـنـة r2016 تــنـهـى مـهــام الـسّــيـد

�مـــحـــمـــد شـــايب الـــذراع ثـــانيr بـــصـــفـــته مـــديـــرا لـــلـــتـــقــو
واالســتـــشـــراف بــوزارة الـــتـــربــيـــة الـــوطــنـــيـــةr لــتـــكـــلـــيــفـه

بوظيفـة أخـرى.

ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرســـوم رئـاسيمـرســـوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 15  مــحـرمــحـرّم م عــام عــام 1438 اHـوافـق اHـوافـق
17 أكـتـوبـر سـنـة أكـتـوبـر سـنـة r2016 يـتـضـمr يـتـضـمّن إنـهـاء مـهـام مـديرن إنـهـاء مـهـام مـدير

تـســيــيـر اHــوارد اHـالــيـة واHــاديــة بـوزارة الــتـربــيـةتـســيــيـر اHــوارد اHـالــيـة واHــاديــة بـوزارة الــتـربــيـة
الوطنية.الوطنية.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـــرسـوم رئــاسيّ مــؤرّخ في 15 مــحــرّم عــام
1438 اHـوافق 17 أكـتـوبــر سـنـة r2016 تــنـهـى مـهــام الـسّــيـد

بــلــقــــاسم بـــوقــشـــورr بــصــفــتـه مــديـــرا لــتــســيــيــر اHــوارد
اHــالــيــة واHـــاديــة بــوزارة الــتــربــيــة الــوطــنـــيــةr لــتــكــلــيــفـه

بوظيفـة أخـرى.
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مـرســـوم رئـاسيمـرســـوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 15  مــحـرمــحـرّم م عــام عــام 1438 اHـوافـق اHـوافـق
17 أكتـوبر سنـة أكتـوبر سنـة r2016 يتضـمr يتضـمّن إنهاء مـهام مفتشن إنهاء مـهام مفتش

بـاHـفـتـشـيـة العـامـة لـلـبـيـداغوجـيـا بـوزارة الـتـربـيةبـاHـفـتـشـيـة العـامـة لـلـبـيـداغوجـيـا بـوزارة الـتـربـية
الوطنية.الوطنية.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
�ــوجب مـــرسـوم رئــاسيّ مــؤرّخ في 15 مــحــرّم عــام
1438 اHـوافق 17 أكـتـوبــر سـنـة r2016 تــنـهـى مـهــام الـسّــيـد

مـــخــتــار بــلــعــزيـــزr بــصــفــته مــفـــتــشــا بــاHــفــتـــشــيــة الــعــامــة
للبيداغوجيا بوزارة التربية الوطنية.

ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ
مـرســـوم رئـاسيمـرســـوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 15  مــحـرمــحـرّم م عــام عــام 1438 اHـوافـق اHـوافـق
17 أكـتـوبـر سـنـة أكـتـوبـر سـنـة r2016 يـتـضـمr يـتـضـمّن إنـهـاء مـهـام مـديرن إنـهـاء مـهـام مـدير

التربية باجلزائر - غرب (والية اجلـزائر).التربية باجلزائر - غرب (والية اجلـزائر).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـــرسـوم رئــاسيّ مــؤرّخ في 15 مــحــرّم عــام
1438 اHـوافق 17 أكـتـوبــر سـنـة r2016 تــنـهـى مـهــام الـسّــيـد

عـــبــــــد الـــوهـــــاب قـــلـــيـــلr بـــصـــفــــتــه مـــديـــــرا لـــلـــتـــربـــيـــــة
بــاجلــزائــر - غــرب (واليــة اجلـــزائــر)r لــتــكــلــيـــفـه بــوظــيــفـــة

أخـرى.
ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرســـوم رئـاسيمـرســـوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 15  مــحـرمــحـرّم م عــام عــام 1438 اHـوافـق اHـوافـق
17 أكـتـوبـر سـنـة أكـتـوبـر سـنـة r2016 يـتـضـمr يـتـضـمّن إنـهـاء مـهـام مـديرن إنـهـاء مـهـام مـدير

التربية في والية تـيزي وزو.التربية في والية تـيزي وزو.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـــرسـوم رئــاسيّ مــؤرّخ في 15 مــحــرّم عــام
1438 اHـوافق 17 أكـتـوبــر سـنـة r2016 تــنـهـى مـهــام الـسّــيـد

نـــور الــدين خــالــديr بــصــفــته مــديــرا لــلــتــربــيــة في واليــة
تـيزي وزوr لتكليفـه بوظيفـة أخـرى.

ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ
مـرســـومــان رئـاســيمـرســـومــان رئـاســيّــان مــؤرــان مــؤرّخـان في خـان في 15 مــحــر مــحــرّم  عــام عــام 1438
اHـوافـق اHـوافـق 17 أكـتـوبــر سـنــة أكـتـوبــر سـنــة r2016 يـتــضـمr يـتــضـمّـنــان إنـهـاءـنــان إنـهـاء

مهام عمداء كليات باجلامعات.مهام عمداء كليات باجلامعات.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـــرسـوم رئــاسيّ مــؤرّخ في 15 مــحــرّم عــام
1438 اHوافق 17 أكتـوبر سنة r2016 تنهـى مهام السّيدين

Yبـاجلـامـعـتـ Yبـصـفـتـهــمـا عـمـيـدي كـلـيـتـ rاآلتي اسـمـاهـمـا
: Yاآلتيتـ

- عــمــر الـقــشــاعــيr عــمــيــــد كــلــيــة الــعــلــوم بــجــامــعـة
rبناء على طلبه rتيزي وزو

- عــمــار مــســاعــديr عــمــيــد كــلــيــة الــعــلــوم اإلسـالمــيـة
بجامعة اجلزائر r1 إلحالته على التّقـاعد.

�ــوجب مـــرسـوم رئــاسيّ مــؤرّخ في 15 مــحــرّم عــام
1438 اHوافق 17 أكتـوبر سنة r2016 تنهـى مهام السّيدين

rYبـجـامـعـتـ Yبـصـفـتـهــمـا عـمـيـدي كـلـيـتـ rاآلتي اسـمـاهـمـا
لتكليف كل منهما بوظيفة أخـرى :

- رابح بـــوقــرةr عـــمــيـــد كــلـــيــة الـــعــلـــوم االقــتـــصــاديــة
rسيلةHوالتجارية وعلوم التسيير بجامعة ا

- سـمـيـر أخـروفr عـميـد كـلـيـة الـريـاضـيـات واإلعالم
اآللي بجامعة برج بوعريريج.

ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ
مـرســـوم رئـاسيمـرســـوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 15  مــحـرمــحـرّم م عــام عــام 1438 اHـوافـق اHـوافـق
17 أكـتـوبـر سـنـة أكـتـوبـر سـنـة r2016 يـتـضـمr يـتـضـمّن إنـهـاء مـهـام مـديرن إنـهـاء مـهـام مـدير

الثقافة في والية غرداية.الثقافة في والية غرداية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـــرسـوم رئــاسيّ مــؤرّخ في 15 مــحــرّم عــام
1438 اHـوافق 17 أكـتـوبــر سـنـة r2016 تــنـهـى مـهــام الـسّــيـد

ابــراهــيم بــابــا عـدونr بــصــفــته مــديــرا لـلــثــقــافــة في واليـة
غردايةr لتكليفـه بوظيفـة أخـرى.

ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ
مـرســـوم رئـاسيمـرســـوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 15  مــحـرمــحـرّم م عــام عــام 1438 اHـوافـق اHـوافـق
17 أكـتـوبـر سـنـة أكـتـوبـر سـنـة r2016 يتـضـمr يتـضـمّن إنـهـاء مـهـام نائبن إنـهـاء مـهـام نائب

مـــديــــر بـــوزارة الـــبــــريـــد وتـــكــــنـــولـــوجــــيـــات اإلعالممـــديــــر بـــوزارة الـــبــــريـــد وتـــكــــنـــولـــوجــــيـــات اإلعالم
واالتصـال.واالتصـال.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
�ــوجب مـــرسـوم رئــاسيّ مــؤرّخ في 15 مــحــرّم عــام
1438 اHـوافق 17 أكـتـوبــر سـنـة r2016 تــنـهـى مـهــام الـسّــيـد

شــفــيق قــدواريr بــصــفــته نــائب مــديــر لــلــوســائـل الــعــامـة
rبــــوزارة الـــــبــــريــــد وتــــكــــنــــولـــــوجــــيــــات اإلعالم واالتــــصــــال

لتكليفـه بوظيفـة أخـرى.
ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرســـومــان رئـاســيمـرســـومــان رئـاســيّــان مــؤرــان مــؤرّخـان في خـان في 15 مــحــر مــحــرّم  عــام عــام 1438
اHـوافـق اHـوافـق 17 أكـتـوبــر سـنــة أكـتـوبــر سـنــة r2016 يـتــضـمr يـتــضـمّـنــان إنـهـاءـنــان إنـهـاء
مـــهـــام مـــديــريـن لـــلــبـــريـــد وتــكـــنـــولـــوجــيـــات اإلعالممـــهـــام مـــديــريـن لـــلــبـــريـــد وتــكـــنـــولـــوجــيـــات اإلعالم

واالتصال في الواليات.واالتصال في الواليات.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـــرسـوم رئــاسيّ مــؤرّخ في 15 مــحــرّم عــام
1438 اHـوافق 17 أكـتـوبــر سـنـة r2016 تــنـهى مـهــام الـسّـادة

اآلتـــــــيــــــة أســـــمــــــاؤهــمr بــــــصــــــفـــــتــــــهـم مــــــديــــــرين لــــــلــــــبــــــريـــــد
rوتـكـنولـوجـيات اإلعالم واالتـصـــال في الـواليـــات اآلتــية

إلحالتهـم على التّقـاعد :
rفي والية الشلف rكمال الدين زيان -
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rفي والية بجاية rعبد الرحمان شاب الله -
rفي والية بسكرة rمحمد دبة -

rفي والية تلمسان rبلخير قارو -
rفي والية قسنطينة rعبد العـزيـز بوقريعة -

rسيلةHفي والية ا rالعياشي مناصري -
rفي والية تيسمسيلت rمحمد شافع -

- عبد الله شهيدr في والية غليزان.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـــرسـوم رئــاسيّ مــؤرّخ في 15 مــحــرّم عــام
1438 اHـوافق 17 أكـتـوبــر سـنـة r2016 تــنـهـى مـهــام الـسّــيـد

كــــــــريــم بــــــــوخـــــــــاريr بـــــــصـــــــفـــــــتـــه مـــــــديـــــــــرا لـــــــلـــــــبــــــــريــــــد
rوتـــكـــنـــولــوجـــيـــات اإلعالم واالتـــصـــال في واليـــة الــنـــعـــامــة

إلحـالتـه على التّقـاعد.
ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرســـوم رئـاسيمـرســـوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 15  مــحـرمــحـرّم م عــام عــام 1438 اHـوافـق اHـوافـق
17 أكـــتــوبــر ســنـــة أكـــتــوبــر ســنـــة r2016 يــتــضــمr يــتــضــمّن تــعــيــY اHـفــتشن تــعــيــY اHـفــتش

اجلهوي للجمارك - غرب.اجلهوي للجمارك - غرب.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـــرسـوم رئــاسيّ مــؤرّخ في 15 مــحــرّم عــام
1438 اHـوافق 17 أكـتـوبـر سـنة r2016 يـعيّـن السّـيـد عـيسى

بودرقيr مفتشا جهويا للجمارك - غرب.
ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرســـوم رئـاسيمـرســـوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 15  مــحـرمــحـرّم م عــام عــام 1438 اHـوافـق اHـوافـق
17 أكــتــوبــر ســنــة أكــتــوبــر ســنــة r2016 يــتـضــمr يــتـضــمّن تــعــيــY رئــيــسـةن تــعــيــY رئــيــسـة

ديوان وزير الشؤون الدينية واألوقاف.ديوان وزير الشؤون الدينية واألوقاف.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـــرسـوم رئــاسيّ مــؤرّخ في 15 مــحــرّم عــام
1438 اHوافق 17 أكتـوبر سـنة r2016 تـعيّن الـسّيـدة منـيـة

سلـيمr رئيسة ديوان وزير الشؤون الدينية واألوقاف.
ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرســـوم رئـاسيمـرســـوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 15  مــحـرمــحـرّم م عــام عــام 1438 اHـوافـق اHـوافـق
17 أكـــتـــوبـــر ســـنــــة  أكـــتـــوبـــر ســـنــــة r2016 يــتـــضــمr يــتـــضــمّـن تــعـــيــY مـــديــرـن تــعـــيــY مـــديــر

اHــعـــهــــد الـــوطـــني لـــلــتـــكـــوين اHـــتـــخـــصص لألسالكاHــعـــهــــد الـــوطـــني لـــلــتـــكـــوين اHـــتـــخـــصص لألسالك
اخلاصة بإدارة الـشؤون الدينيـة واألوقـاف بسيدياخلاصة بإدارة الـشؤون الدينيـة واألوقـاف بسيدي

عبد الرحمان اليلولي في والية تيزي وزو.عبد الرحمان اليلولي في والية تيزي وزو.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـــرسـوم رئــاسيّ مــؤرّخ في 15 مــحــرّم عــام
1438 اHـوافق 17 أكتـوبر سـنة r2016 يـعـيّن السّـيـد موسى

فالحيr مـــديــرا لــلــمـــعــهــد الـــوطــني لــلـــتــكــوين اHـــتــخــصص
لـألسالك اخلــــاصــــة بــــإدارة الــــشـــؤون الــــديــــنــــيــــة واألوقـــاف

بسيدي عبد الرحمان اليلولي في والية تيزي وزو.

مراسيـم رئاسيمراسيـم رئاسيّة مؤرة مؤرّخة في خة في 15  محرمحرّم م عـام عـام 1438 اHوافـق اHوافـق
17 أكــتـوبــر ســنــة أكــتـوبــر ســنــة r2016 تـتــضــمr تـتــضــمّن تـعــيـY مــديـرينن تـعــيـY مــديـرين

للنقـل في الواليات.للنقـل في الواليات.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـــرسـوم رئــاسيّ مــؤرّخ في 15 مــحــرّم عــام
1438 اHـوافق 17 أكــتـوبــر ســنـة r2016 يـعــيّن الــسّـيــد عـادل

براهميr مديرا للنقـل في والية أم البواقي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـــرسـوم رئــاسيّ مــؤرّخ في 15 مــحــرّم عــام
1438 اHــوافــق 17 أكــتــــوبـــــر ســـنــــة r2016 يــعـــيّن الـــسّـــيــد

عـبـد القادر ديلميr مديرا للنقـل في والية معسكر.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـــرسـوم رئــاسيّ مــؤرّخ في 15 مــحــرّم عــام
1438 اHوافق 17 أكتـوبر سنة r2016 يعيّـن السّيد العايش

صاحليr مديرا للنقـل في والية تيبازة.
ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

مراسيـم رئاسيمراسيـم رئاسيّة مؤرة مؤرّخة في خة في 15  محرمحرّم م عـام عـام 1438 اHوافـق اHوافـق
17 أكـتـوبـر سـنــة أكـتـوبـر سـنــة r2016 تـتـضـمr تـتـضـمّن الـتن الـتّـعـيـY بـوزارةـعـيـY بـوزارة

التـربـية الوطنـية.التـربـية الوطنـية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـــرسـوم رئــاسيّ مــؤرّخ في 15 مــحــرّم عــام
1438 اHــوافــق 17 أكــتــــوبـــــر ســـنــــة r2016 يــعـــيّن الـــسّـــيــد

عـــــبـــــد الــــــوهــــــاب قــــلـــــــيـلr رئــــيــــســـــــا لــــديــــــوان وزيــــــرة
التـربـية الـوطنـية.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
�ــوجب مـــرسـوم رئــاسيّ مــؤرّخ في 15 مــحــرّم عــام
1438 اHوافق 17 أكتـوبر سنة r2016 يعـيّن السّيدان اآلتي

اسماهما بوزارة التربية الوطنية :
rفتشية العامةHمفتشا با rبلقاسم بوقشور -

- ابراهيم بابا عدونr مديرا للهياكل والتجهيزات.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـــرسـوم رئــاسيّ مــؤرّخ في 15 مــحــرّم عــام
1438 اHوافق 17 أكتـوبر سنة r2016 يعـيّن السّيدان اآلتي

اسماهما بوزارة التربية الوطنية :
- مــحــمــد شــايب الــذراع ثــانيr مــكــلــفــا بــالــدراســات

rوالتلخـيص
- ياسـY بـدّارr نـائب مـديـر لـلـمحـاسـبـة والـصـفـقات

العمـومـية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـــرسـوم رئــاسيّ مــؤرّخ في 15 مــحــرّم عــام
1438 اHـوافق 17 أكـتـوبـر سـنـة r2016 يـعـيّن الـسّــيـد مـنـيـر

حــــســـrY رئــــيـــســــا لـــلــــدراســـات بــــاHـــكــــتب الــــوزاري لألمن
الداخلي في اHؤسسة بوزارة التربية الوطنية.
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مـرســـوم رئـاسيمـرســـوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 15  مــحـرمــحـرّم م عــام عــام 1438 اHـوافـق اHـوافـق
17 أكـــتـــوبـــر ســـنــــة أكـــتـــوبـــر ســـنــــة r2016 يــتـــضــمr يــتـــضــمّـن تــعـــيــY مـــديــرـن تــعـــيــY مـــديــر

اHعـهــد الــوطــني لـتـكـويــن مسـتـخــدمي الـتــربـــيةاHعـهــد الــوطــني لـتـكـويــن مسـتـخــدمي الـتــربـــية
وحتسـY مستـواهم.وحتسـY مستـواهم.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
�ــوجب مـــرسـوم رئــاسيّ مــؤرّخ في 15 مــحــرّم عــام
1438 اHــوافــق 17 أكــتــــوبـــــر ســـنــــة r2016 يــعـــيّن الـــسّـــيــد

عـــبـــد الــلـه لــوصــيفr مــديــرا لـــلــمــعــهــد الــوطـــني لــتــكــوين
مستخدمي التربية وحتسY مستواهم.

ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ
مـرســـوم رئـاسيمـرســـوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 15  مــحـرمــحـرّم م عــام عــام 1438 اHـوافـق اHـوافـق
17 أكـــتـــوبـــر ســـنــــة أكـــتـــوبـــر ســـنــــة r2016 يــتـــضــمr يــتـــضــمّـن تــعـــيــY مـــديــرـن تــعـــيــY مـــديــر

اHرصد الوطني للتربية والتكوين.اHرصد الوطني للتربية والتكوين.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـــرسـوم رئــاسيّ مــؤرّخ في 15 مــحــرّم عــام
1438 اHـــــوافق 17 أكـــــتــــوبـــــر ســــنــــة r2016 يــــعـــــيّـن الــــسّـــــيــــد

مــــصــــطــــفـى مــــجــــــاهـــــديr مــــديــــــرا لــــلــــمــــرصـــــد الــــــوطــــني
للتـربــية والتكـوين.

ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ
مـرســـومــان رئـاســيمـرســـومــان رئـاســيّــان مــؤرــان مــؤرّخـان في خـان في 15 مــحــر مــحــرّم  عــام عــام 1438
Yـنان تـعـيYيـتضـمّـنان تـعـي rيـتضـم r2016 ـوافـق 17 أكـتـوبـر سـنـة أكـتـوبـر سـنـةHـوافـق اHا

مديرين للتربية في الواليات.مديرين للتربية في الواليات.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـــرسـوم رئــاسيّ مــؤرّخ في 15 مــحــرّم عــام
1438 اHــوافــق 17 أكــتــــوبـــــر ســـنــــة r2016 يــعـــيّن الـــسّـــيــد

نــــور الــدين خــالــديr مــديـرا لــلــتــربــيــة بــاجلــزائــر - وسط
(واليـة اجلـزائر).

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
�ــوجب مـــرسـوم رئــاسيّ مــؤرّخ في 15 مــحــرّم عــام
1438 اHــــوافق 17 أكــــتــــوبــــر ســــنـــة r2016 تــــعــــيّن الــــسّــــيــــدة

Yوالـسّـيـد اآلتي اسـمـاهـما مـديـرين لـلـتـربـيـة في الـواليـت
: Yاآلتيتـ

r(والية اجلزائر) في اجلزائر - غرب rصونية قايد -
- ندير خنسوسr في والية بومرداس.
ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرســـوم مـرســـوم رئـاسيرئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 15 مــحـر مــحـرّم عــام م عــام 1438 اHـوافـق اHـوافـق
17 أكــتـــوبــر ســـنـــة أكــتـــوبــر ســـنـــة r2016 يـــتــضــمr يـــتــضــمّن تــعـــيــY نــائــبين تــعـــيــY نــائــبي

.Yمديـر بجامعت.Yمديـر بجامعت
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـــرسـوم رئــاسيّ مــؤرّخ في 15 مــحــرّم عــام
1438 اHوافق 17 أكتـوبر سنة r2016 يعـيّن السّيدان اآلتي

: Yاآلتيت Yاسماهما نائبي مدير باجلامعت

- رابـح بــــوقــــرةr نـــائـب مـــديـــر مــــكـــلـــفــــا بـــالـــتــــكـــوين
الــــــعــــــــالـي في الـــــــطــــــوريـن األول والــــــثــــــانـي والــــــتـــــــكــــــوين
اHــتــواصــل والـــشــهــادات والــتـــكــوين الــعــــالي في الــتــدرج

rسيلـةHبجامعـة ا
- ســمــيــر أخـــروفr نــائب مــديـــر مــكــلــفــا بـــالــتــنــمــيــة

واالستشراف والتوجيه بجامعة برج بوعريريج.
ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرســـوم رئـاسيمـرســـوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 15 مــحـر مــحـرّم عــام م عــام 1438 اHـوافـق اHـوافـق
17 أكــتــوبــر ســنــة أكــتــوبــر ســنــة r2016 يــتـضــمr يــتـضــمّن تــعــيــY عــمــيـدين تــعــيــY عــمــيـدي

كليتY بجامعة وهران للعلوم والتكنولوجيا.كليتY بجامعة وهران للعلوم والتكنولوجيا.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـــرسـوم رئــاسيّ مــؤرّخ في 15 مــحــرّم عــام
1438 اHوافق 17 أكتـوبر سنة r2016 يعـيّن السّيدان اآلتي

اسماهما بجامعة وهران للعلوم والتكنولوجيا :
- عــبــد الــقــادر حــشــيــشيr عــمــيــدا لــكــلــيــة الــهــنــدســة

rدنيةHعمارية والهندسة اHا
- عــبــد احلــلـــــيم طــيـب بــــراهــيــمـيr عــمــيــدا لـــكــلــــيــة

الهندســة الكهــربائـية.
ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرســـوم رئـاسيمـرســـوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 15 مــحـر مــحـرّم عــام م عــام 1438 اHـوافـق اHـوافـق
Yأمــيــنـ Yن تــعــيـYأمــيــنـ Yيــتــضـمّن تــعــيـ rيــتــضـم r2016 17 أكــتــوبــر ســنــة أكــتــوبــر ســنــة

.Yبجامعت Yعامـ.Yبجامعت Yعامـ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـــرسـوم رئــاسيّ مــؤرّخ في 15 مــحــرّم عــام
1438 اHوافق 17 أكتـوبر سنة r2016 يعـيّن السّيدان اآلتي

: Yاآلتيت Yباجلامعت Yعام Yاسماهما أمين
rبجامعة بجاية rمولود بوكرو -

- عبد اللطيف مسليr بجامعة وهران 1.
ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

مراسيـم رئاسيمراسيـم رئاسيّة مؤرة مؤرّخة في خة في 15  محرمحرّم م عـام عـام 1438 اHوافـق اHوافـق
17 أكـتـوبـر سـنــة أكـتـوبـر سـنــة r2016 تـتـضـمr تـتـضـمّن الـتن الـتّـعـيـY بـوزارةـعـيـY بـوزارة

البريد وتكنولوجيات اإلعالم واالتصال.البريد وتكنولوجيات اإلعالم واالتصال.
ــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـــرسـوم رئــاسيّ مــؤرّخ في 15 مــحــرّم عــام
1438 اHوافق 17 أكتوبر سنة r2016 تعيّن الـسّيدة فتيحة

جـعــفـرr مــكـلــفـة بــالـدراســات والــتـلــخـيص بــوزارة الـبــريـد
وتكنولوجيات اإلعالم واالتصال.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
�ــوجب مـــرسـوم رئــاسيّ مــؤرّخ في 15 مــحــرّم عــام
1438 اHـوافق 17 أكـتـوبـر سـنـة r2016 يـعـيّـن الـسّـيـد جـمـال

يـــوســفيr مـــكــلــفـــا بــالــدراســـات والــتـــلــخــيـص مــســؤوال عن
اHـــكـــتب الـــوزاري لألمن الـــداخـــلي في اHـــؤســـســـة بــوزارة

البريد وتكنولوجيات اإلعالم واالتصـال.
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�ــوجب مـــرسـوم رئــاسيّ مــؤرّخ في 15 مــحــرّم عــام
1438 اHـوافق 17 أكـتـوبـر سـنة r2016 يـعيّـن السّـيـد شـفيق

قـــدواريr رئـــيـــســـا لـــلـــدراســـات بـــاHـــكـــتب الـــوزاري لألمن
الـداخــلي في اHــؤسـســـة بـوزارة الــبـــريـد وتــكـنــولـوجــيـات

اإلعالم واالتصـال.
ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرســـوم رئـاسيمـرســـوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 15  مــحـرمــحـرّم م عــام عــام 1438 اHـوافـق اHـوافـق
17 أكتوبر سنـة أكتوبر سنـة r2016 يتضمr يتضمّن تعيY اHدير العامن تعيY اHدير العام

لـلوكـالـة الـوطنـيـة لـترقـيـة احلـظائـر الـتـكنـولـوجـيةلـلوكـالـة الـوطنـيـة لـترقـيـة احلـظائـر الـتـكنـولـوجـية
وتطـويـرهـا.وتطـويـرهـا.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
�ــوجب مـــرسـوم رئــاسيّ مــؤرّخ في 15 مــحــرّم عــام
1438 اHــوافــق 17 أكــتــــوبـــــر ســـنــــة r2016 يــعـــيّن الـــسّـــيــد

عـــبــد احلــكــيم أبــو بــكــر بن صـاولــةr مــديــرا عــامـا لــلــوكــالـة
الوطنية لترقية احلظائر التكنولوجية وتطويرها.

مـرســـومــان رئـاســيمـرســـومــان رئـاســيّــان مــؤرــان مــؤرّخـان في خـان في 15 مــحــر مــحــرّم  عــام عــام 1438
Yـنان تـعـيYيـتضـمّـنان تـعـي rيـتضـم r2016 ـوافـق 17 أكـتـوبـر سـنـة أكـتـوبـر سـنـةHـوافـق اHا
مـديـرين لـلـبريـد وتـكـنولـوجـيـات اإلعالم واالتـصالمـديـرين لـلـبريـد وتـكـنولـوجـيـات اإلعالم واالتـصال

في الـواليـات.في الـواليـات.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـــرسـوم رئــاسيّ مــؤرّخ في 15 مــحــرّم عــام
1438 اHوافق 17 أكتـوبر سنة r2016 يعـيّن السّيدان اآلتي

اســــمـــاهـــمــــا مـــديـــريـن لـــلـــبــــريـــد وتـــكــــنـــولـــوجــــيـــات اإلعالم
: Yاآلتيت Yواالتصال في الواليت

rفي والية أم البواقي rفريد حكار -
- عبد العزيز خالديr في والية سيدي بلعباس.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
�ــوجب مـــرسـوم رئــاسيّ مــؤرّخ في 15 مــحــرّم عــام
1438 اHـوافق 17 أكتـوبر سـنة r2016 يـعـيّن السّـيـد موسى

شـعـوةr مـديــرا لـلـبــريـد وتـكــنـولـوجـيــات اإلعالم واالتـصـال
في واليـة غـردايـة.

قرارات5 مقرقرارات5 مقرّرات5 آراءرات5 آراء
وزارة ا>الـيةوزارة ا>الـية

قرار مؤرقرار مؤرّخ في خ في 7 شعـبان عام  شعـبان عام 1437 اHوافق  اHوافق 14 مايـو سنة مايـو سنة
r2016 يتعلق بتـمثيل االلتزامات اHـقننة لشركاتr يتعلق بتـمثيل االلتزامات اHـقننة لشركات

.Yو/أو إعادة التأم Yالتأم.Yو/أو إعادة التأم Yالتأم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

rاليةHإنّ وزير ا
- �ـقــتـضى األمـر رقم 95-07 اHـؤرّخ في 23 شــعـبـان
عـــــام 1415 اHــــــوافق 25 يـــــــنــــــايــــــر ســــــنـــــة 1995 واHــــــتــــــعــــــلق

rادة 224 منهHال سيما ا rتممHعدل واHا rبالتأمينات
- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرّئـاسي رقم 15-125 اHـؤرّخ
فـي 25 رجـب عـــــــام 1436 اHــــــــوافق 14 مـــــــايـــــــو ســـــــنــــــة 2015

rعدّلHا rأعضاء احلكومة Yتضمّن تعيHوا
- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتّـنفـيـذيّ رقم 95-54 اHـؤرّخ
في 15 رمــضــان عـام 1415 اHـوافق 15 فــبـرايــر ســنـة 1995

rاليّةHالذي يحدّد صالحيات وزير ا
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 95-409 اHؤرخ
في 16 رجـب عـــام 1416 اHــــوافق 9 ديــــســــمـــبــــر ســــنـــة 1995
rYـتــعــلق بــالـتــنــازل اإللـزامي فـي مـجــال إعــادة الـتــأمـHوا

rتممHعدل واHا

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 13-114 اHؤرخ
في 16 جـــمـــادى األولى عــام 1434 اHــوافق 28 مــارس ســنــة
Yــقـنــنــة لـشــركــات الـتــأمـHـتــعــلق بـااللــتــزامـات اH2013 وا

rYو/أو إعادة التأم
- و�ـــقــتـــضى الــقـــرار اHــؤرّخ في 19 جـــمــادى األولى
عام 1417 اHوافق 2 أكتـوبر سنة 1996 الذي يـحدّد النسب
الــدّنـيــا الــواجب تــخــصـيــصــهــا لــكل نـوع مـن الـتــوظــيــفـات
rYو/أو إعـــادة الــتــأمــ Yالـــتي تــقـــوم بــهــا شــركـــات الــتــأمــ

rتممHعدل واHا
يقـريقـرّر مـا يأتي :ر مـا يأتي :

اHــاداHــادّة األولى : ة األولى : تــطـبــيــقــا ألحــكــام اHــادتـY 23 و24 من
اHـــرســوم الـــتـــنــفـــيــذي رقم 13-114 اHــؤرخ في 16 جـــمــادى
األولى عــام 1434 اHــوافق 28 مــارس ســنــة 2013 واHــذكــور
أعـالهr يــهـــدف هــذا الـــقــرار إلى حتـــديـــد كــيـــفــيـــات تــمـــثــيل
.Yو/أو إعادة التأم Yقننة لشركات التأمHااللتزامات ا
اHــاداHــادّة ة 2 :  : تـــمـــثل في مـــوازنـــة شـــركــة الـــتـــأمــY و/أو
إعـادة الـتأمـrY االلـتـزامات اHـقـننـة اHـتكـونـة من األرصدة
اHــقـــنــنـــة واألرصــدة الـــتــقـــنــيـــةr كــمــا هـي مــعـــرفــة بـــأحــكــام
اHـــرســوم الـــتـــنــفـــيــذي رقم 13-114 اHــؤرخ في 16 جـــمــادى
األولى عــام 1434 اHــوافق 28 مــارس ســنــة 2013 واHــذكــور

أعالهr بعناصر أصول معادلة.
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Yـادة 3 : : تـمــثل األرصـدة الــتـقــنـيــة لـشــركـة الــتـأمـHـادة اHا
و/أو إعـادة الــتـأمـrY مــنـقـوصـة بــنـسـبـة 60% من مـبـلــغـهـا
Yـــركــزيـــة إلعـــادة الـــتـــأمــHـــســـجل عـــلى عـــاتق الـــشـــركـــة اHا

بعنوان التنازل اإلجباري.

ال �ــــكـن أن يـــتــــجــــاوز اHـــبــــلـغ الـــقــــابل لـإلنـــقــــاص من
األرصــدة الـتــقــنــيــةr نــســبـة 15% من االلــتــزامـات اHــقــنــنـة

.Yو/أو إعادة التأم Yلشركة التأم

Yركـزية إلعـادة التـأمHيـحدد جـدول حصـة الشـركـة ا
rYو/أو إعادة التأم Yفي األرصدة التقنـية لشركة التأم
Yويــلـحـق بـاجلــداول الـتــقــنـيــة الـتـي تـلــتـزم شــركــة الـتــأمـ
و/أو إعـــادة الــتـــأمـــY بــإرســـالـــهــاr فـــصـــلــيـــاr إلدارة رقـــابــة

التأمينات والتي حتدد شكل هذا اجلدولr عند احلاجة.

اHادة اHادة 4 :  : تمثل األرصدة الـتقنية كما هي محددة في
اHادة 3 أعالهr وكذا األرصدة اHقننة :

- بـ 50% عــلى األقل من قــيم الــدولـةr عــلى أن يــكـون
rنصفها �ثال بقيم متوسطة وطويلة األجل

- أمــا الـــبــاقيr فــيـــمــثل بــاألصــول اHـــقــبــولــة األخــرى
واHــنـصــوص عـلــيـهــا في اHـادة 24 مـن اHـرســوم الـتــنـفــيـذي
رقـم 13-114 اHـــــــــؤرخ في 16 جـــــــــمـــــــــادى األولـى عــــــــام 1434

اHوافق 28 مارس سنة 2013 واHذكور أعاله.

اHـادة اHـادة 5 : : ال �ــكن أن يــتـعــدى مــبـلغ الــتــوظـيــفـات في
شــكل ودائـع إلى أجل لــدى نـــفس الـــبــنكr نـــســبــة 25% من
مــبــلـغ االلــتــزامــات اHــقــنــنــة لــشــركــة الــتــأمــY و/أو إعـادة

.Yالتأم

�ــــنح أجـل ســــنـــة (1) لـــشــــركـــة الـــتــــأمـــY و/أو إعـــادة
الـــتـــأمـــrY ابـــتـــداء من تـــاريخ تـــوقـــيـع هــذا الـــقـــرارr حـــتى

تمتثل ألحكام هذه اHادة.

اHـادة اHـادة 6 :  : ال �ــكن أن يــتـعــدى مــبـلغ الــتــوظـيــفـات في
شــكل قـــيم مــنـــقــولـــة صــادرة عن شـــركــات جـــزائــريـــة غــيــر
مـسـجـلـة في الـبـورصـةr نـسـبة 25% من مـبـلغ االلـتـزامـات

.Yو/أو إعادة التأم Yقننة لشركة التأمHا

اHـادة اHـادة 7 : : ال �ــكن أن تــتـعــدى الــتــوظـيــفــات في عــقـار
مـــبــــني أو أرض �ـــلــــوكـــY في اجلـــزائــــر وغـــيـــر مــــقـــيـــدين
بحـقوق عينيةr 10% من مبلغ االلتـزامات اHقننة لشركة
الــتــأمـــY و/أو إعــادة الــتــأمـــY دون أن يــتــجـــاوز إجــمــالي
األصول الـعقـارية 40% من مبـلغ االلـتزامـات اHقـننـة لهذه

الشركة.

اHـادة اHـادة 8 : : بـاســتـثـنــاء الـسـنـدات الــصـادرة عن الـدولـة
أو الـتي تتـمتع بـضمانـهاr ال �ـكن أن تتـعدى الـتوظـيفات
فـي الــــــســــــنــــــدات الــــــصــــــادرة عـن نــــــفس اHــــــصــــــدرr 5% من

.Yو/أو إعادة التأم Yقننة لشركة التأمHااللتزامات ا

Yادة 9 : : ال �كن أن تـتعـدى مسـاهمة شـركة الـتأمHادة اHا
و/أو إعــادة الـــتــأمــrY اHـــقــبـــولــة في تــمـــثــيل االلـــتــزامــات
اHـقنـنـة في الرأسـمـال االجتـمـاعي لشـركةr 50% من مـبلغ
هـذا الـرأســمـال االجــتـمـاعي و5% من االلـتــزامـات اHـقــنـنـة

.Yو/أو إعادة التأم Yلشركة التأم

اHـاداHـادّة ة 10 :  : يـنـشـر هـذا الـقـرار في اجلـريـدة الـرّسـمـيّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حــرّر بــاجلــزائــر في 7 شــعــبــان عــام 1437 اHــوافق 14
مايو سنة 2016.

عبد الرحمان بن خلفةعبد الرحمان بن خلفة

ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

قرار مؤرقرار مؤرّخ في خ في 8 شعـبان عام  شعـبان عام 1437 اHوافق  اHوافق 15 مايـو سنة مايـو سنة
r2016 يــــتـــضــــمن اHــــوافـــقــــة عــــلى رخــــصـــة �ــــارســـةr يــــتـــضــــمن اHــــوافـــقــــة عــــلى رخــــصـــة �ــــارســـة

Yالنـشـاط عـلى مـسـتـوى الـسوق اجلـزائـريـة لـلـتـأمYالنـشـاط عـلى مـسـتـوى الـسوق اجلـزائـريـة لـلـتـأم
.Yمة للسماسرة األجانب في إعادة التأم.Yسلّمة للسماسرة األجانب في إعادة التأمHسلاHا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

rاليةHإنّ وزير ا
- �ـقــتـضى األمـر رقم 95-07 اHـؤرّخ في 23 شــعـبـان
عـــــام 1415 اHــــــوافق 25 يـــــــنــــــايــــــر ســــــنـــــة 1995 واHــــــتــــــعــــــلق
بـالـتـأمـينـاتr اHـعـدل واHتـممr ال سـيـمـا اHواد 204 مـكرر 4

rو209 و210 منه
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 13-08 اHــــؤرخ في 27
صـفر عام 1435 اHوافق 30 ديسـمبـر سنة 2013 واHـتضمن

rادة 45 منهHال سيما ا r2014 الية لسنةHقانون ا
- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرّئـاسي رقم 15-125 اHـؤرّخ
فـي 25 رجـب عـــــــام 1436 اHــــــــوافق 14 مـــــــايـــــــو ســـــــنــــــة 2015

rعدّلHا rأعضاء احلكومة Yتضمّن تعيHوا
- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتّـنفـيـذيّ رقم 95-54 اHـؤرّخ
في 15 رمــضــان عـام 1415 اHـوافق 15 فــبـرايــر ســنـة 1995

rاليّةHالذي يحدّد صالحيات وزير ا
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 08-113 اHؤرخ
في 3 ربـيع الــثـاني عـام 1429 اHـوافق 9 أبــريل سـنـة 2008

rالذي يوضح مهام جلنة اإلشراف على التأمينات
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- وبــنـاء عــلى الالئــحـة رقم 1 لـلــجــنـة اإلشــراف عـلى
r2016 التأمينات اجملتمعة بتاريخ 5 مايو سنة

يقـريقـرّر مـا يأتي :ر مـا يأتي :

اHاداHادّة األولى : ة األولى : تـطبـيقـا ألحكـام اHادة 204 مـكرر 4 من
األمـر رقم 95-07 اHـؤرخ في 23 شعـبـان عام 1415 اHـوافق
25 يــنـايــر ســنـة 1995 واHــذكـور أعـالهr يـهــدف هــذا الــقـرار

إلى اHـوافقـة عـلى رخـصـة �ـارسـة الـنـشـاط عـلى مـسـتوى
الــســـوق اجلــزائــريـــة لــلــتـــأمــY واHــســـلّــمــة من طـــرف جلــنــة
اإلشـراف عـلى الـتـأمـيـنات لـلـسـمـاسـرة األجـانب فـي إعادة
الـــتــأمـــY وذلك لــلـــمــشـــاركــة في عـــقــود أو تـــنــازالت إعــادة
الـتـأمـY لـشـركـات الـتـأمـY و/أو إعـادة الـتـأمـY اHـعـتـمدة

وفروع شركات التأمY األجنبية اHعتمدة باجلزائر.

اHــاداHــادّة ة 2 :  : يــوافـق عــلى الـــرخــصــة اHـــذكــورة في اHــادة
األولـى أعالهr اHـــســـلّـــمــــة لـــلـــســـمـــاســــرة األجـــانب في إعـــادة

التأمY واآلتي ذكرهم :

"MARSH LIMITED� "1 - "مارش ليميتد

2 - "ماركت إنسورانس بروكرز ليميتد"

�MARKET INSURANCE BROKERS LIMITED (MIB)"

3 - "جنرال ريانسورانس سرفس ليميتد"

�GENERAL REINSURANCE SERVICES LTD (GRS)"

4 - "جي أل تي سبسيالتي ليميتد" 

"JLT SPECIALTY LIMITED�

5 - "بــــوتــــشـــر روبــــنــــســـون & ســــتـــابــــلس إنــــتـــرنــــاشــــيـــنل
ليميتد"

�BUTCHER ROBINSON & STAPLES 
INTERNATIONAL LIMITED�

"AXA CESSIONS BROKERS� "6 - "أكسا سسيونس بروكرز

7 - "الوصل إنسورانس بروكرز ليميتد"

�AL WASL INSURANCE BROKERS LIMITED�

8 - "أنتيقرو إنسورانس بروكرز ليميتذ"

�INTEGRO INSURANCE BROKERS LIMITED�

�ASSURALEA� "9 - "أسوراليا

اHـادة اHـادة 3 : : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســمـيّـة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حــرّر بــاجلــزائــر في 8 شــعــبــان عــام 1437 اHــوافق 15
مايو سنة 2016.

عبد الرحمان بن خلفةعبد الرحمان بن خلفة

ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

قرار مؤرقرار مؤرّخ في خ في 9  شعـبان عام شعـبان عام 1437 اHوافق  اHوافق 16 مايـو سنة مايـو سنة
Yيــــتــــضـــــمن اعــــتــــمـــــاد "تــــعــــاضــــديـــــة الــــتــــأمــــ rYيــــتــــضـــــمن اعــــتــــمـــــاد "تــــعــــاضــــديـــــة الــــتــــأمــــ r2016

اجلزائرية لعمال التربية والثقافة".اجلزائرية لعمال التربية والثقافة".
ــــــــــــــــــــ

�ـوجب قـرار مؤرخ في 9 شعـبـان عام 1437 اHـوافق
16 مايـو سنة r2016 تعـتمـد "تعاضـدية الـتأمY اجلـزائرية

لعـمـال الـتـربـيـة والـثـقـافـة" Hـدة سـنـة واحدة r(1) تـطـبـيـقا
ألحــكـام األمـر رقم 95-07 اHـؤرخ في 23 شـعــبـان عـام 1415
اHوافق 25 ينـاير سنة 1995 واHتعلق بـالتأميـناتr اHعدل
واHـتـممr واHـرسـوم الـتـنـفـيـذي رقم 96-267 اHـؤرخ في 18
ربـــيع األول عـــام 1417 اHــوافق 3 غـــشت ســـنـــة 1996 الــذي
Yو/أو إعـادة الـتـأمـ Yيـحــدد شـروط مـنح شـركـات الـتــأمـ
االعـــتـــمــاد وكـــيـــفــيـــات مـــنــحـهr اHــعـــدّل واHـــتــمـمH rــمـــارســة

عمليات التأمY اآلتية :

3 - أجسام الـعربات الـبرية (األخـرى غيـر اHستـعملـة عبر - أجسام الـعربات الـبرية (األخـرى غيـر اHستـعملـة عبر
السكة احلديدية) السكة احلديدية) 

1.3- عربات برية ذات محرك.

8 - احلريق واالنفجار والعناصر الطبيعية. - احلريق واالنفجار والعناصر الطبيعية.

1.8 - احلريق.

2.1.8 - األخطار البسيطة.

9- أضرار الحقة باألمالك األخرى.- أضرار الحقة باألمالك األخرى.

1.9 - أضرار اHياه.

2.9 - انكسار الزجاج.

3.9 - السرقة.

10 - اHسؤولية اHدنية للعربات البرية احملركة ذاتيا. - اHسؤولية اHدنية للعربات البرية احملركة ذاتيا.

1.10- اHسؤولية اHدنية للعربة.

2.10- اHسؤولية اHدنية للناقل.
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وفــقـا لـلــشـروط احملـددة من قــبل جلـنــة اإلشـراف عـلى
الـتأمينـاتr يتولى اHـتصرف اإلداري اHؤقت الـذي تعيّنه
Yمــهـــام إدارة وتــســيــيــر تــعــاضــديــة الــتــأمــ rهــذه األخــيــرة

اجلزائرية لعمال التربية والثقافة.

وزارة الشباب والرياضةوزارة الشباب والرياضة
قــرار وزاري مـــشــتـــرك مــؤرخ في قــرار وزاري مـــشــتـــرك مــؤرخ في 3 ذي احلــجــة عــام  ذي احلــجــة عــام 1437
اHــوافق اHــوافق 5 ســـبـــتــمـــبـــر ســـنــة  ســـبـــتــمـــبـــر ســـنــة r2016 يــحـــدد تـــصــنـــيفr يــحـــدد تـــصــنـــيف
الــثـانــويــة الـريــاضــيـة الــوطــنـيــة وشــروط االلـتــحـاقالــثـانــويــة الـريــاضــيـة الــوطــنـيــة وشــروط االلـتــحـاق

باHناصب العليا التابعة لها.باHناصب العليا التابعة لها.
ــــــــــــــــــــــــ

 rإنّ الوزير األول

rاليةHووزير ا

rووزير الشباب والرياضة

- �ـقــتــضى اHــرســوم الــرئــاسي رقم 07-307 اHـؤرخ
في 17 رمـضـان عام 1428 اHـوافق 29 سـبـتمـبـر سـنة 2007
الـذي يــحـدد كـيــفـيـات مــنح الـزيــادة االسـتـداللــيـة لــشـاغـلي
rؤسـسـات واإلدارات الـعمـومـيةHالــمــنــاصـب العـلـيـا في ا

rادة 13 منهHال سيما ا

- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسي رقم 15-125 اHـؤرخ
فـي 25 رجـب عـــــــام 1436 اHــــــــوافق 14 مـــــــايـــــــو ســـــــنــــــة 2015

rعدّلHا rأعضاء احلكومة Yتضمن تعيHوا

- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 95-54 اHـؤرخ
في 15 رمـــضـــان عــــام 1415 اHــــوافـــق 15 فـــبـــرايـــــر ســـنــــة

rاليةH1995 الذي يحـدد صالحيات وزير ا

- و�قتـضـى اHرسـوم التنفيـذي رقم 01-55 اHؤرخ
في 18 ذي القـعدة عام 1421 اHوافق 12 فبـراير سـنة 2001
واHـــتــــضــــمن إحــــداث الــــثـــانــــويــــة الـــريــــاضــــيــــة الـــوطــــنــــيـــة

rتممHا rوتنظيمها وعملها
- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 08-04 اHـؤرخ
في 11 مــــحــــرم عـــام 1429 اHــــوافق 19 يــــنــــايــــر ســــنـــة 2008
YـنتـمHا YـوظفـHتـضـمن القـانون األسـاسي اخلـاص باHوا
rؤسسات واإلدارات العموميةHشتركة في اHلألسالك ا

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 08-315 اHؤرخ
في 11 شـــوال عـــام 1429 اHــــوافق 11 أكـــتـــوبــــر ســـنـــة 2008
YـنتـمHا YـوظفـHتـضـمن القـانون األسـاسي اخلـاص باHوا

rتممHعدل واHا rلألسالك اخلاصة بالتربية الوطنية

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 09-393 اHؤرخ
في 7 ذي احلـجـة عام 1430 اHـوافق 24 نـوفـمـبـر سـنـة 2009
YـنتـمHا YـوظفـHتـضـمن القـانون األسـاسي اخلـاص باHوا
ألسـالك اHــــمــــارســــY الــــطــــبــــيــــY الـــــعــــامــــY في الــــصــــحــــة

rالعمومية

- و�ــقــتـــضـــى اHــرســــــوم الــتــنـــفــيــــذي رقــم 07-10
اHــــؤرخ فــي 21 مــحــــرم عــــــام 1431 اHــوافـــق 7 يــنــايــــر
ســــــنـــــــة 2010 واHـــــتــــــضـــــمـن الـــــقــــــانـــــون األســــــاسي اخلـــــاص
بــاHــوظـــفــY اHــنــتــمـــY لألسالك اخلــاصـــة بــاإلدارة اHــكــلــفــة

rبالشباب والرياضة

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 14-193 اHؤرخ
في 5 رمـضان عام 1435 اHوافق 3 يولـيو سـنة 2014 الذي
يـــحـــدد صالحـــيـــات اHـــديـــر الـــعـــام لـــلـــوظـــيـــفـــة الـــعـــمـــومـــيـــة

rواإلصالح اإلداري

- و�ـــقـــتــــضــى اHــــرســـــوم الـــتــــنـــفــــيـــــذي رقم 84-16
اHــــــؤرخ فــي 21 جــــــمـــــــادى األولى عــــــام 1437 اHــــــوافق أول
مــارس سـنـة 2016 الـذي يــحـدد صالحــيـات وزيــر الـشــبـاب

rوالرياضة

- و�ـقتـضى القرار الـوزاري اHشـترك اHؤرخ في 5
رمـــــضـــــان عـــــام 1422 اHـــــوافق 20 نـــــوفـــــمـــــبـــــر ســـــنـــــة 2001
واHــتـــضـــمـن الــتـــنـــظـــيم الـــداخـــلي لـــلـــثـــانـــويـــة الـــريـــاضـــيــة

rتممHا rالوطنية

- و�ــقـتــضى الـقــرار الـوزاري اHــشـتــرك اHـؤرخ في
23 شوال عام 1422 اHوافق 7 ينـاير سنة 2002 واHـتضمن

rناصب العليا للثانوية الرياضية الوطنيةHتصنيف ا

يقرريقررّون ما يأتي :ون ما يأتي :

اHادة األولى :اHادة األولى : تطبـيقـا ألحـكـام اHادة 13 من اHرسوم
الــرئــاسـي رقم 07-307 اHـؤرخ في 17 رمــضــان عــام 1428
اHوافق 29 سبتمبر سنة 2007 واHذكور أعالهr يهدف هذا
القـرار إلى حتديد تصـنيف الثـانوية الريـاضية الـوطنية

وشروط االلتحاق باHناصب العليا التابعة لها.

اHـادة اHـادة 2 : : تـصـنف الـثـانويـة الـريـاضـيـة الـوطـنـية في
الصنف بr القسم 3.

اHادة اHادة 3 : : حتـدد الزيادة االستـداللية لـلمناصب الـعليا
الـتابـعة لـلـثانـوية الـريـاضيـة الوطـنـية وشـروط االلتـحاق

بهذه اHناصبr طبقا للجدول اآلتي : 
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شروط االلتحاق باHناصبشروط االلتحاق باHناصب اHناصب العليااHناصب العليا

التصنيفالتصنيف

الزيادةالزيادة
االستدالليةاالستداللية

اHستوىاHستوى
السلالسلّميمي القسمالقسم الصنفالصنف

اHؤسسةاHؤسسة
العموميةالعمومية

طريقةطريقة
YالتعيYالتعي

ب

ب

ب

ب

ب

ب

الثانوية
الرياضية
الوطنية

اHدير

مدير فرعي
لدراسات

التعليم الثانوي

مدير فرعي
للدراسات
والتكوين
والتحضير
الرياضي

مسؤول
اHقتصدية

مسؤول الطب
الرياضي

رئيس ملحقة

3

3

3

3

3

3

م

م-1

م-1

م-1

م-1

م-1

422

152

152

152

152

152

- مدير ثانوية

rأستاذ رئيـسي للتعليم الثانوي -
rعلى األقل

- أسـتـاذ الـتـعــلـيم الـثـانـويr يـثـبت
ثالث (3) ســــــنـــــوات مـن اخلـــــدمـــــة

الفعلية بهذه الصفة.

- مـسـتـشـار رئـيـسي في الـريـاضـة
مـــرسمr يــــثـــبت ســــنـــتـــY (2) من

rاألقدمية بصفة موظف
- مـستـشار الـريـاضةr يـثبت ثالث
(3) سـنـوات من اخلـدمـة الـفـعـلـيـة

بهذه الصفة.

- مـقــتـصـد رئــيـسي مــرسمr يـثـبت
سـنـتY (2) من األقـدمـيـة بـصـفـة

rموظف
- مقـتصدr يثبت ثالث (3) سنوات
من اخلدمة الفعلية بهذه الصفة.

- طـــــــــبـــــــــيـب عـــــــــام فـي الـــــــــصـــــــــحــــــــة
(2) Yيــثـــبت ســنــتــ rالــعـــمــومــيــة
من اخلدمة الفعلية بهذه الصفة.

rأستاذ رئيـسي للتعليم الثانوي -
rعلى األقل

- مـسـتـشـار رئـيـسي في الـريـاضـة
مـــرسمr يــــثـــبت ســــنـــتـــY (2) من

rاألقدمية بصفة موظف
- أسـتـاذ الـتـعــلـيم الـثـانـويr يـثـبت
ثالث (3) ســــــنـــــوات مـن اخلـــــدمـــــة

rالفعلية بهذه الصفة
- مـستـشار الـريـاضةr يـثبت ثالث
(3) سـنـوات من اخلـدمـة الـفـعـلـيـة

بهذه الصفة.

قرار من
الوزير

مقرر من
مدير

اHؤسسة

مقرر من
مدير

اHؤسسة

مقرر من
مدير

اHؤسسة

مقرر من
مدير

اHؤسسة

مقرر من
مدير

اHؤسسة
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شروط االلتحاق باHناصبشروط االلتحاق باHناصب اHناصب العليااHناصب العليا
التصنيفالتصنيف

الزيادةالزيادة
االستدالليةاالستداللية

اHستوىاHستوى
السلميالسلمي القسمالقسم الصنفالصنف

اHؤسسةاHؤسسة
العموميةالعمومية

طريقةطريقة
YالتعيYالتعي

ب

ب

ب

ب

ب

ب

الثانوية
الرياضية
الوطنية
(تابع)

- رئـــــيس مـــــصــــلـــــحــــة
rالتعليم

- رئـــــيس مـــــصــــلـــــحــــة
التمدرس.

- رئـــــيس مـــــصــــلـــــحــــة
الــبــرمــجــة واHــتــابــعــة

rالرياضية
- رئـــــيس مـــــصــــلـــــحــــة
الـــــــــــــتـــــــــــــحــــــــــــضـــــــــــــيــــــــــــر

والتدريبات.

- رئـــــيس مـــــصــــلـــــحــــة
YــــــــــســــــــــتــــــــــخــــــــــدمـــــــــHا

rاليHوالتسيير ا
- رئـــــيس مـــــصــــلـــــحــــة
الـــــداخــــلـــــيـــــة واإليــــواء

واإلطعام.

- رئـــــيس مـــــصــــلـــــحــــة
الصيانة والنقل.

- رئـــــيس مـــــصــــلـــــحــــة
الـتــعــلـيـم والـتــمـدرس
واHـتــابـعــة الـريــاضـيـة
على مستوى اHلحقة.

- رئـــــيس مـــــصــــلـــــحــــة
اHقتـصدية والـداخلية
واإليـــــــواء واإلطـــــــعـــــــام
على مسـتوى اHلـحقة.

3

3

3

3

3

3

م-2

م-2

م-2

م-2

م-2

م-2

91

91

91

91

91

91

rأستاذ رئيـسي للتعليم الثانوي -
rعلى األقل

- أسـتـاذ الـتـعــلـيم الـثـانـويr يـثـبت
سـنـتY (2) من اخلـدمــة الـفـعــلـيـة

بهذه الصفة.

rمـستـشار رئـيـسي في الريـاضة -
rمرسم

- مـــــســــتــــشـــــار الــــريــــاضــــةr يـــــثــــبت
سـنـتY (2) من اخلـدمــة الـفـعــلـيـة

بهذه الصفة.

- مـــتــصـــرف رئــيــسـي أو مــقـــتــصــد
رئـــيـــسيr عـــلى األقلr مـــرسمr أو

rرتبة معادلة
- مــتــصـــرف أو مــقــتـــصــد أو رتــبــة
مــعــادلــةr يــثــبت ســنــتــY (2) من

اخلدمة الفعلية بهذه الصفة.

- مـــــهــــنـــــدس رئـــــيــــسـي في اخملـــــبــــر
rمرسم rعلى األقل rوالصيانة

 - مــــــــهــــــــنـــــــدس دولــــــــة فـي اخملــــــــبـــــــر
(2) Yيــثــبـت ســنــتــ rوالــصــيــانـــة
من اخلدمة الفعلية بهذه الصفة.

rأستاذ رئيـسي للتعليم الثانوي -
rعلى األقل

rمـستـشار رئـيـسي في الريـاضة -
rمرسم

- أسـتـاذ الـتـعــلـيم الـثـانـويr يـثـبت
سـنـتY (2) من اخلـدمــة الـفـعــلـيـة

rبهذه الصفة
- مـــــســــتــــشـــــار الــــريــــاضــــةr يـــــثــــبت
سـنـتY (2) من اخلـدمــة الـفـعــلـيـة

بهذه الصفة.

- مـــتــصـــرف رئــيــسـي أو مــقـــتــصــد
رئـــيـــسيr عـــلى األقلr مـــرسمr أو

rرتبة معادلة
- مــتــصـــرف أو مــقــتـــصــد أو رتــبــة
مــعــادلــةr يــثــبت ســنــتــY (2) من

اخلدمة الفعلية بهذه الصفة.

مقرر من
مدير

اHؤسسة

مقرر من
مدير

اHؤسسة

مقرر من
مدير

اHؤسسة

مقرر من
مدير

اHؤسسة

مقرر من
مدير

اHؤسسة

مقرر من
مدير

اHؤسسة
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يـحـول مـعـهـد اHـواصالت الــسـلـكـيـة والالسـلـكـيـة إلى مـعـهـد
وطـني لــلـتـكــوين الـعــاليr في اجملـلس الــتـوجـيــهي لـلـمــعـهـد

الوطني لالتصاالت وتكنولوجيات اإلعالم واالتصال :
- نـــــــســــــيــــــمــــــة راشـــــــديr �ــــــثــــــلــــــة وزيـــــــرة الــــــبــــــريــــــد

rرئيسة rوتكنولوجيات اإلعالم واالتصال
- مــــحــــنــــد عـــلــــوشr �ــــثـل وزيـــر الــــتــــعــــلــــيم الــــعــــالي

rوالبحث العلمي
rثل وزيرة التربية الوطنية� rمراد قديري -

rاليةHثل وزير ا� rبلقاسم قادري -
- قـــا�  بن عـــمـــر بـــلـــعــبـــاسr �ـــثل وزيـــر الـــتـــهـــيـــئــة

rالعمرانية والسياحة والصناعة التقليدية
rثل وزير الدفاع الوطني� rلكاردي YH محمد -

- عــادل خـــمــانr �ـــثل وزيـــر الــداخـــلــيـــة واجلــمـــاعــات
rاحمللية

- رشـــيـــد عـــزوڤr �ـــثل وزيـــر الـــشـــؤون اخلـــارجـــيـــة
rوالتعاون الدولي

rثل وزير النقل� rشكيب بوراوي -
rثل وزير االتصال� rعلي أزرو -

- مـحـمـد جـمــعيr �ـثل رئـيس سـلــطـة ضـبط الـبـريـد
rواصالت السلكية والالسلكيةHوا

- طـاهر إفتانr �ثل اHـدير العام لـلوكالة الـفضائية
rاجلزائرية

- اســــمــــاعــــيل كــــاتيr �ــــثل اHــــديــــرالــــعـــام لــــلــــوكــــالـــة
rالوطنية للذبذبات

- مــحـمــد نـبـيل بــلـمــيـرr �ـثل اHــديـر الــعـام لـلــوكـالـة
rالوطنية لترقية احلظائر التكنولوجية وتطويرها

- قــمــرة ثــابــتيr اHــولــودة خــلــيــفي الــتــهــاميr �ــثــلـة
rدير العام للوظيفة العمومية واإلصالح اإلداريHا

- بــلــقــاسم كــونــيـنــافr رئــيس اجملــلـس الـتــربــوي في
rعهدHا

rYثل منتخب عن الباحث� rعبد القادر طمار -
- أحـمـد بن حـجـةr �ـثل مـنـتـخب عن أسـاتـذة اHـعـهـد

rYالدائم
YـوظــفـHـثـل مـنــتـخـب عن ا� rالــهــواري رمـضــاني -

rYوالتقني Yاإلداري
- إ�ان غامنيةr �ثلة منتخبة عن الطلبة.

4 : : يـــســـتـــفـــيـــد اHـــوظـــفـــون اHـــعـــيـــنـــون بـــصـــفــة اHــادة اHــادة 
قـانـونـية في الــمناصـب العلـيا الـمـذكورة أعاله والذين
ال يـــســــتـــوفــــون شـــروط الـــتــــعـــيــــY اجلـــديـــدةr مـن الـــزيـــادة
االســـتـــداللـــيـــة احملـــددة في اجلـــدول أعالهr إلـى غـــايـــة إنـــهــاء

مهامهم في اHنصب العالي اHشغول.
اHادة اHادة 5 : : يجب أن يـنتـمي اHوظـفون الـذين يشـغلون
مناصب عـليـا إلى رتب تكون مـهامـها موافـقة لـصالحيات

الهياكل اHعنية.
اHــادة اHــادة 6 : : تـــلــغـى أحــكـــام الــقـــرار الـــوزاري اHــشـــتــرك
اHؤرخ في 23 شوال عام 1422 اHوافق 7 ينـاير سنة 2002

واHذكور أعاله.
اHـادة اHـادة 7 : : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرســمـيـة

للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.
حــرر بــالــجــزائر في 3 ذي احلـجـة عام 1437 اHـوافق

5 سبتمبر سنة 2016.

وزير الشباب والرياضةوزير الشباب والرياضة
الهادي ولد عليالهادي ولد علي

وزير اHاليةوزير اHالية
حاجي بابا عميحاجي بابا عمي

عن الوزير األولعن الوزير األول
وبتفويض منهوبتفويض منه

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

وزارة البريد وتكنولوجيات وزارة البريد وتكنولوجيات 
اإلعالم واالتصالاإلعالم واالتصال

قـرار مـؤرخ في قـرار مـؤرخ في 10 رمــضـان عـام  رمــضـان عـام 1437 اHـوافق  اHـوافق 15 يــونـيـو يــونـيـو
ســــــنــــــة ســــــنــــــة r2016 يــــــتـــــضــــــمن تــــــعـــــيــــــY أعـــــضــــــاء اجملـــــلسr يــــــتـــــضــــــمن تــــــعـــــيــــــY أعـــــضــــــاء اجملـــــلس
الــــــتــــــوجــــــيــــــهـي لـــــلــــــمــــــعــــــهــــــد الــــــوطــــــني لـالتــــــصـــــاالتالــــــتــــــوجــــــيــــــهـي لـــــلــــــمــــــعــــــهــــــد الــــــوطــــــني لـالتــــــصـــــاالت

وتكنولوجيات اإلعالم واالتصال.وتكنولوجيات اإلعالم واالتصال.
ــــــــــــــــــــ

�ــــــوجـب قــــــرار مـــــــؤرخ في 10 رمــــــضـــــــان عــــــام 1437
اHــــوافق 15 يــــونــــيــــو ســــنـــة r2016 يـــعـــY األعــــضـــاء اآلتـــيـــة
أســمــــاؤهمr تــطــبــيــقــــا ألحــكــــام اHـادة 9 مـن اHـرســوم رقم
85-243  اHــــــؤرخ في 16 مـــــــحـــــــرم عــــــام 1406 اHــــــوافق أول

أكـــــتــــوبـــــر ســـــنــــة 1985 واHـــــتــــضـــــمن الـــــقـــــانــــون األســـــاسي
الـنموذجــي لـلمـعاهـــد الوطـنيــة لـلتـكوين الـعاليr واHادة
5 من اHـــرســــوم الـــتـــنــــفـــيـــذي رقم 08 - 165 اHــــؤرخ في 29
جـمادى األولى عام 1429 اHوافق 4 يونـيو سنة 2008 الذي


