
العدد العدد 53
السالسّنة اخلامسة واألربعوننة اخلامسة واألربعون

االشتراكاالشتراك
سنويسنويّ

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

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

اجلزائر
تونس
اJغرب
ليبيا

موريطانيا

بلدان خارج دول
اJغرب 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 السّنX السّابقة : حسب التّسعيرة.
.Xوتسلّم الفهارس مجّانا للمشترك

اJطلوب 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 17  رمضان عام رمضان عام 1429 هـهـ
اJوافق اJوافق 17  سبتمبر سنة   سبتمبر سنة 2008 م

اإلدارة والتّحرير
األمانة العاماألمانة العامّة للحكومةة للحكومة

WWW.JORADP.DZ

الطّبع واالشتراك
اJطبعة الراJطبعة الرّسميسمّية

حي البساتrX 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 للمشتركX خارج الوطن
بنك الفالحة والتّنمية الرّيفيّة 060.320.0600.12
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فهرسفهرس

مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّـةـة
مــرسـوم تــنـفــيـذي رقم 08 - 284 مـؤرّخ في 17 رمـضــان عـام 1429 اJـوافق 17 سـبــتـمــبـر  ســنـة r2008 يــتـــضــمـن الـــتـــصــريــح
بـاJـنــفــعــة الـعـمــومـيـة لـلــعـمـلــيــة اJـتـعـلــقــة بـإجنــازنــظـام حتـويل اJـيــاه مـن وادي الـعـثــمـانـيــة وأوركــيـس وكـديــة مــدور
بــواليـات ميلـــة و أم البواقـي وبـاتـنـة..........................................................................................................

مـرسوم تـنفـيذي رقم 08 - 285 مؤرّخ في 17 رمضـان عام 1429 اJوافق 17 سـبتـمبـر  سنة r2008 يـعــدل اJرســوم الـتـنفـيـذي
رقم 06-235 اJـؤرخ في 8 جــمــادى الـثــانــيــة عــام 1427 اJـوافـق 4 يــولــيــــو  ســنــة 2006 واJــتــضــمن الــتــصـريـح بـاJــنــفــعـة
العمومية للعملية اJتعلقـة  بتهيئـة حظيرة الرياح الكبرى...............................................................................

مـرسوم تـنـفـيذي رقم 08 - 286 مؤرّخ في 17 رمضـان عام 1429 اJوافق 17 سـبتـمـبر  سـنة r2008 يـتضـمن الـقانـون األساسي
اخلاص  باJوظفX اJنتمX لألسالك اخلاصة باإلدارة اJكلفة بالفالحة...................................................................

مـرســوم تــنــفــيـذي رقم 08 - 287 مـؤرّخ في 17 رمــضــان عــام 1429 اJـوافق 17 ســبــتــمــبــر  ســنـة r2008 يــحــدد شـــــروط إنـــشـاء
مؤســـسات ومـراكـــز اسـتـقـبال الطفولة الصغيرة وتنظـيـمها وسيرها ومراقبتها.............................................

مرسوم تـنفيذي رقم 08 - 288 مؤرّخ في 17 رمضان عام 1429 اJوافق 17 سبتـمبر  سنة r2008 يتمم اJرسـوم التنفيذي رقم
90 - 130 اJؤرّخ في 20 شـوّال عام 1410 اJوافق 15 مايـو سنة 1990 واJتـضمن إحـداث اJعـهد الـوطني لـلتـكوين الـعالي

إلطارات الشباب في ورقلة...........................................................................................................................

مراسيم فرديمراسيم فرديّـةـة
مـرسـومـان رئـاسيّـان مـؤرّخـان في أوّل رمـضـان عام 1429 اJـوافـق أوّل سـبـتـمـبـر سـنة r2008 يـتـضـمّـنان إنـهـاء مـهـام رئـيسي
....................................................................................................................................................Xدائرت

مـرسوم رئـاسيّ مؤرّخ في أوّل رمـضان عام 1429 اJـوافـق أوّل سبـتمبـر سنة r2008 يتـضمّن إنـهاء مهـام األمX الـعــام لــــدى
رئيس دائــرة عسلــة في والية النعـامـة........................................................................................................

مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في أوّل رمضان عام 1429 اJوافـق أوّل سبتمبر سنة r2008 تتضمّن إنهاء مهام قضــاة................

مـرســوم رئـاسيّ مــؤرّخ في أوّل رمـضــان عـام 1429 اJــوافـق أوّل سـبــتـمــبـر ســنـة r2008 يــتـضــمّن إنـهــاء مـهــام بـعــنـوان وزارة
اJاليّـة......................................................................................................................................................

مــرســوم رئـاسيّ مــؤرّخ في أوّل رمــضــان عـام 1429 اJــوافـق أوّل ســبــتــمــبــر ســنـة r2008 يــتــضـمّـن إنـهــاء مــهــام مــراقب بــبـنك
اجلزائر....................................................................................................................................................

مـرسوم رئـاسيّ مـؤرّخ في أوّل رمضـان عام 1429 اJـوافـق أوّل سـبـتمـبـر سـنة r2008 يتـضـمّن إنهـاء مـهام مـكـلّف بالـدّراسات
والتّلخيص بوزارة التّجــارة.......................................................................................................................

مـرسـوم رئـاسيّ مـؤرّخ في أوّل رمـضـان عام 1429 اJـوافـق أوّل سـبـتمـبـر سـنة r2008 يتـضـمّن إنـهـاء مـهام مـفـتش الـبـيـئة في
والية تيزي وزو.........................................................................................................................................

مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في أوّل رمضان عام 1429 اJوافـق أوّل سبتمبر سنة r2008 يتضمّن إنهاء مهام اJدير العام للمدرسة
الوطنية العليا للسيـاحــة...........................................................................................................................

مــرسـوم رئـاسيّ مــؤرّخ في أوّل رمـضـان عـام 1429 اJـوافـق أوّل ســبـتـمـبـر سـنـة r2008 يـتـضـمّن إنــهـاء مـهـام مــديـر الـنّـقـل في
والية بشار...............................................................................................................................................

مرسوم رئـاسيّ مؤرّخ في أوّل رمضان عام 1429 اJوافـق أوّل سبـتمبر سنة r2008 يتضمّن إنهـاء مهام اJفتش العام لوزارة
البريد وتكنولوجيات اإلعالم واالتصـال........................................................................................................

مـرســوم رئـاسيّ مــؤرّخ في أوّل رمـضــان عـام 1429 اJــوافـق أوّل سـبــتـمــبـر ســنـة r2008 يـتــضــمّن إنـهــاء مـهــام اJـديــرة الـعــامـة
للمؤسسة العمومية الـوطنيـة ذات الطابع الصناعي والتـجاريr "بـريد الـجزائر"..............................................
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فهرسفهرس (تابع)(تابع)
مــرســوم رئـاسيّ مــؤرّخ في أوّل رمــضــان عـام 1429 اJـوافـق أوّل ســبــتــمـبــر ســنـة r2008 يــتــضــمّن إنـهــاء مــهـام مــديــر دراسـات
بوزارة السّكن والعمران............................................................................................................................

مـرسـومـان رئـاسيّـان مـؤرّخـان في أوّل رمـضـان عام 1429 اJـوافـق أوّل سـبـتمـبـر سـنة r2008 يـتـضـمّـنان إنـهـاء مـهـام مـديرين
.......................................................................................................................Xللتعمير والبناء في واليت

مــرسـوم رئـاسيّ مــؤرّخ في أوّل رمـضـان عـام 1429 اJـوافـق أوّل سـبــتـمـبــر سـنـة r2008 يـتــضـمّن إنــهـاء مـهــام رئـيس دراسـات
باجمللس الوطني االقتصادي واالجتمــاعي......................................................................................................

مـرسوم رئـاسيّ مؤرّخ في أوّل رمـضان عام 1429 اJوافـق أوّل سـبـتمـبر سـنة r2008 يتـضمّن تـعيـX رئيس دراسـات بوزارة
التجارة...................................................................................................................................................

مـرسوم رئـاسيّ مـؤرّخ في أوّل رمضـان عام 1429 اJـوافـق أوّل سـبـتمـبـر سـنة r2008 يـتـضمّن تـعـيـX مديـر الـبيـئـة في والية
ورقلة......................................................................................................................................................

مــرسـوم رئـاسيّ مــؤرّخ في أوّل رمـضـان عـام 1429 اJـوافـق أوّل ســبـتـمـبـر سـنـة r2008 يـتـضـمّن تــعـيـX اJـديـر الـعـام لـلـشـركـة
الوطنية للنّقل بالسّكك احلـديـديـة................................................................................................................

مـرسوم رئـاسيّ مـؤرّخ في أوّل رمضـان عام 1429 اJـوافـق أوّل سـبـتمـبـر سـنة r2008 يتـضـمّن تعـيـX مديـر اJتـحف الـوطني
للفن احلديث واJعاصر................................................................................................................................

مـرسـومـان رئـاسيّـان مـؤرّخـان في أوّل رمـضـان عام 1429 اJـوافـق أوّل سـبـتـمـبـر سـنة r2008 يـتـضـمّنـان تـعـيX نـائـبي مـدير
بجامعة بسكرة..........................................................................................................................................

مـرســوم رئـاسيّ مــؤرّخ في أوّل رمـضــان عـام 1429 اJــوافـق أوّل سـبــتـمــبـر ســنـة r2008 يـتــضـمّن تــعـيــX عـمـيــد كـلــيـة الــعـلـوم
االقتصادية وعلوم التسيير والعلوم التجارية بجامعة بجاية...........................................................................

مـرسـوم رئـاسيّ مـؤرّخ في أوّل رمـضـان عـام 1429 اJـوافـق أوّل ســبـتـمـبـر سـنـة r2008 يـتـضـمّن تـعـيـX مـديـر اJـركـز اجلـامـعي
بغرداية....................................................................................................................................................

مـرسوم رئـاسيّ مـؤرّخ في أوّل رمضـان عام 1429 اJـوافـق أوّل سـبـتمـبـر سـنة r2008 يتـضـمّن تـعيـX اJـدير الـعـام لـلمـؤسـسة
العمومية الوطنية ذات الطابع الصناعي والتجاري "بريد اجلزائر"..................................................................

مــرســومــان رئــاسـيّــان مــؤرّخــان في أوّل رمــضــان عـام 1429 اJـوافـق أوّل ســبــتــمـبــر ســنـة r2008 يــتـضــمّـنــان تـعــيـX مــديـرين
.......................................................................................................................Xللتعمير والبناء في واليت

قرارات9 مقرقرارات9 مقرّرات9 آراءرات9 آراء

وزارة التضامن الوطني وزارة التضامن الوطني واألسـرة واجلاليـة واألسـرة واجلاليـة الوطنية باخلارجالوطنية باخلارج

قـــرار مؤرّخ في 24 ربـيع الـثـاني عام 1429 اJـواففق 30  أبريـل سنة r2008 يتـضـمّن تعـيX أعـضـاء مجـلس الـتوجـيه لـلوكـالة
الوطنية لتسيير القرض اJصغر..................................................................................................................
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مــــرسرســــوم توم تــــنــــــفــــيــــذي رقم ذي رقم 08 -  - 284 م مــــؤرؤرّخ في خ في 17 رم رمــــضــــانان
r2008 ــــــــــــوافق وافق 17 ســــــــــــبــــــــــــتــــــــــمــــــــــــبــــــــــــر  سر  ســــــــــــنــــــــــة ةJا Jعــــــــــام ام 1429 ا
يـيـــــــتـتـــــــضــــــمـن الـمـن الـــــــتـتـــــــصـصـــــــريــح بريــح بــــــاJاJــــــنـنـــــــفــــــعـعـــــــة الة الــــــعــــــمــــــومومــــــيــــــة
لــــلـعــــمـلـلــيــــة اJة اJـتــــعـلـقـقـــــة بة بـإجنــإجنـــاز ناز نــــظـظــام حتـام حتـــــويـل اJويـل اJـيـيــاهاه
مـن وادي المـن وادي الــــعـعـــــثـثـــــمــــانانــــيـيـــــة وأوركة وأوركــــيـس وكيـس وكــــديـديـــــة مـة مـــــدوردور

بــواليـات ميلـــة وأم البواقـي وبـاتـنـةبــواليـات ميلـــة وأم البواقـي وبـاتـنـة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 r إن رئيس احلكومـة

rائيةJوارد اJبناء على تقرير وزير ا -

- وبـــنـــاء عـــلى الـــدســـتـــورr الســـيـــمـــا اJـــادتــان 85 - 4
 rو125 (الفقرة 2) منه

- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 91 - 11 اJــؤرخ في 12
شـوال عـام 1411 اJـوافق 27 أبـريل سـنة 1991 الـذي يـحدد
rنفعـة العموميةJلكـية من أجل اJتعلـقة بنزع اJالـقواعد ا

rتمّمJا

- و�ــــــقـــــتــــــضى اJــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 07 - 173
اJـؤرخ في 18 جــمــادى األولى عـام 1428 اJـوافق 4 يــونــيـو

rعدلJا rأعضاء احلكومة Xتضمن تعيJسنة 2007 وا

- و�ــــــقـــــتــــــضى اJــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 08 - 186
اJؤرخ في 19 جمـادى الثانية عام 1429 اJوافق 23 يونيو

rرئيس احلكومة Xتضمن تعيJسنة 2008  وا

- و�ــــقـــتــــضى اJــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 93 - 186
r1993 وافق 27 يولـيو سنةJؤرخ في 7 صفر عام 1414 اJا
اJتمّمr الـذي يحـدد كيـفيـات تطـبيق الـقانون رقم 91 - 11
اJــــؤرخ في 12 شـــوال عـــام 1411 اJــــوافق 27 أبــــريل ســــنـــة
1991 الذي يـحـدد الـقـواعد اJـتـعـلـقة بـنـزع اJـلـكـية من أجل

 rتمّمJا rنفعة العموميةJا

يـرسـم مـا يـأتـي :يـرسـم مـا يـأتـي :

اJـادة األولى :اJـادة األولى :  تـطــبــيــقـا ألحــكــام اJـادة 12 مــكــرّر من
الـــــقــــــانـــــون رقم 91 - 11 اJـــــؤرخ في 12 شــــــوال عـــــام 1411
rـــذكــــور أعالهJــــتـــمّـم  واJا r1991 ــــوافق 27 أبــــريل ســــنـــةJا
وطــبـقــا ألحـكــام اJــادة 10 من اJـرســـوم الـتـنــفــيــذي  رقم
93 - 186 اJــؤرخ في 7  صـفر عام 1414 اJـوافق 27 يـوليو

سنة r1993 اJتمّم واJـذكور أعالهr يهدف هذا اJرسوم إلى
الـتــصــريح بــاJــنــفــعــــة الــعــمــومــيـــة  لـلــعــمــلــيــــة اJــتــعــلــقــة
بـإجنـازنظام حتـويل اJياه من وادي الـعثمـانية وأوركيس

مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّـةـة
وكـــــديــــة مــــدور بـــــواليــــات مـــــيــــلــــة وأم الـــــبــــواقي وبـــــاتــــنــــة
(احلـصص1 و2 و3)r نــظـــرا لـطــابـع الــبـنى الــتــحـتــيـة  ذات
اJــنــفــعـة الــعــامــة والــبــعـد الــوطــني واالســتــراتــيــجي لــهـذه

األشغال.

2 : : تبـلغ اJـسـاحة اإلجـمـالـية لألمـالك العـقـارية اJادة اJادة 
و/أو احلـــقـــوق الـــعــيـــنـــيـــة الـــعــقـــاريـــة اJـــســـتــعـــمـــلـــة إلجنــاز
الــعـمــلـيـــة اJــذكـورة فــي اJــادة األولـى أعـالهr ألــفــا ومــائـة
وتـســعـX (1190) هــكــتــارا تـقع في أقــالـيـم واليـات مــيـلـــة
وأم الـبــواقــي وبــاتـنــــة  ( احلـصص1 و2 و3) وحتـدد طــبـقـا

للمخطط اJلحق بأصل هذا اJرسوم.

اJــــادة اJــــادة 3 :  :  قـــــوام األشــــغــــال اJــــلــــتــــزم بــــهــــا بــــعــــنــــوان
الـعـمـلـيـة اJـذكـورة في اJـادة األولى أعالهr بـواليـات مـيـلــة

وأم البواقــي وباتنــة  ( احلصص1 و2 و3)  كما يأتي :

- احلصة رقم - احلصة رقم 1 : :
حتـــويلr ابـــتــداء مـن خــزان وادي الـــعـــثــمـــانـــيـــة حــتى
مــحـطــة الــضخ عـX الــكــرشــةr مـســاحــة قـدرهــا خــمـســمــائـة

وخمسة (505) هكتارات  تتكون من :
- مــقــطع مـن الــقــنــوات مـن وادي الــعــثــمـــانــيــة حــتى
مـــحــطـــة الــضـخ وادي ســقـــrX طــوله 20.115 مــتـــرا طـــولـــيــا

 r� 2400 X 2 وقطره
Xمقطع من القـنوات من  محطـة الضخ وادي سق -
حـــتى مـــحـــطـــة الـــضخ عـــX الـــكـــرشــةr طـــوله 38.400 مـــتــرا

 r� 2200 X 2 طوليا وقطره
rبقوة 20 ميغاوات Xمحطة الضخ وادي سق -
rالكرشة بقوة 48 ميغاوات Xمحطة الضخ ع -
- حوض التوازن وادي حملة بسعة 263.000 م3.

- احلصة رقم - احلصة رقم 2 : :
حتـويلr ابـتداء من مـحـطة الـضخ عـX الكـرشـة حتى
ســـــــد أوركـــــــيـسr مـــــــســـــــاحـــــــة قـــــــدرهـــــــا مــــــــائـــــــتـــــــان وثالثـــــــة
وعـشرون(223) هكـتارا تـتكون مـن مقطع الـقنـوات بطول

28.156 مترا طوليا  وقطر 1.600  � .

- احلصة رقم - احلصة رقم 3 : :
حتـويلr ابـتداء من مـحـطة الـضخ عـX الكـرشـة حتى
ســـد كــــديـــة مــــدورr مـــســــاحـــة قـــدرهــــا أربـــعــــمـــائــــة واثـــنـــان
وسـتون(462) هكـتـارا تـتكـون من مـقـطع الـقنـوات  بـطول

.� 2000 X 2 54.747 مترا طوليا  وقطر



5 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 53 17 رمضان عام  رمضان عام 1429 هـ هـ
17 سبتمبر سنة  سبتمبر سنة 2008 م م

"اJـــــادّة 2 :  تـــــقـــــدر اJــــــســـــاحـــــة اإلجـــــمـــــالـــــيـــــة لـألمالك
الــعــقـاريــة و/أو احلــقــوق الـعــيــنــيـة الــعــقـاريــة اJــســتـعــمــلـة
إلجناز العملـية اJذكورة في اJادة األولى أعالهr بثما�ائة
(800) هــكــتــار تــقع في إقــلــيـم واليــة اجلــزائــرr حتــدد طــبــقـا

للمخطط اJلحق بأصل هذا اJرسوم وتوزع كما يأتي :
 - ...... ( بدون تغيير) .......
 - ...... ( بدون تغيير) ...... 

- بلدية العـاشورr أربعمائة وسبعة وأربعون (447)
هكتارا".

اJاداJادّة ة 2 : :  ينـشر هـذا اJرسـوم في اجلريـدة الرّسـميّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـرر بـاجلـزائـر في 17 رمـضـان عام 1429 اJـوافق 17
سبتمبر سنة 2008.

أحمد أويحيىأحمد أويحيى
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مرسـوم تنـفيذي رقم مرسـوم تنـفيذي رقم 08 -  - 286 مؤر مؤرّخ في خ في 17 رمـضان عام رمـضان عام
1429 اJــوافق  اJــوافق 17 ســـبـــتــمـــبـــر  ســـنــة ســـبـــتــمـــبـــر  ســـنــة r r2008 يـــتـــضــمنيـــتـــضــمن

XـــنـــتـــمــJا XـــوظـــفــJالـــقـــانـــون األســاسـي اخلــاص  بـــاXـــنـــتـــمــJا XـــوظـــفــJالـــقـــانـــون األســاسـي اخلــاص  بـــا
لألسالك اخلاصة باإلدارة اJكلفة بالفالحةلألسالك اخلاصة باإلدارة اJكلفة بالفالحة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
rإنّ رئيس احلكومة

- بـــنــــاء عــــلى تــــقــــريـــر وزيــــر الــــفالحــــة والــــتـــنــــمــــيـــة
rالريفية

- وبـــنـــاء عـــلى الـــدســـتـــورr الســـيـــمـــا اJـــادتــان 85 - 4
rو125 (الفقرة 2) منه

- و�ـــــــقـــــــتــــــــضى األمــــــــر رقم 06 - 03 اJــــــــؤرخ في 19
جــمــادى الـثــانــيــة عـام 1427 اJـوافق 15 يــولـيــو ســنـة 2006
rـتـضـمن القـانـون األسـاسي الـعـام للـوظـيـفـة العـمـومـيةJوا

rادتان 3 و11 منهJالسيما ا
- و�قـتـضى اJـرسـوم الـرئـاسي رقم 07-173 اJـؤرخ
في 18 جـــمـــادى األولى عــام 1428 اJــوافق 4 يــونـــيـــو ســـنــة

rعدلJا rأعضاء احلكومة Xتضمن تعيJ2007 وا

- و�ــــــقـــــتــــــضى اJــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 07 - 304
اJــؤرخ في 17 رمـــضـــان عــام 1428 اJــوافق 29 ســبـــتـــمـــبــر
ســنــة 2007 الــذي يـــحــدد الـــشــبــكـــة االســتـــداللــيــة Jـــرتــبــات

rونظام دفع رواتبهم XوظفJا
- و�ــــــقـــــتــــــضى اJــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 07 - 307
اJــؤرخ في 17 رمـــضـــان عــام 1428 اJــوافق 29 ســبـــتـــمـــبــر
سـنة 2007 الذي يـحـدد كـيفـيـات منح الـزيـادة االستـداللـية
لــــشـــاغــــلي اJــــنـــاصـب الـــعــــلــــيـــا فـي اJـــؤســــســـات واإلدارات

rالعمومية

اJادة اJادة 4 :  :  يجـب أن تتـوفـر االعتمـادات الضـروريـة
لـلـتــعــويـضــات اJـمــنـوحــة لـفــائــدة اJـعـنــيـيـن وتــودع لـدى
اخلـزيـنـــــة الـعـمـومـيـةr فـيـمـا يـخص عـمـلـيـات نـزع األمالك
الـعـقاريـة واحلـقـوق الـعـيـنـية الـعـقـاريـة الـضـروريـة إلجناز

العملية اJذكورة في اJادة األولى أعاله.

اJـادةاJـادة 5 :  : يـنشـر هـذا اJـرسـوم في اجلريـدة الـرّسـمـيّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـرر بـاجلـزائـر في 17 رمـضـان عام 1429 اJـوافق 17
سبتمبر سنة 2008.

أحمد أويحيىأحمد أويحيى
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مرسـوم تنـفيذي رقم مرسـوم تنـفيذي رقم 08 -  - 285 مؤر مؤرّخ في خ في 17 رمـضان عام رمـضان عام
1429 اJــــوافق  اJــــوافق 17 ســــبـــــتــــمــــبــــر  ســــنــــة ســــبـــــتــــمــــبــــر  ســــنــــة r2008 يـــــعـــــدلr يـــــعـــــدل

اJـــرســــوم الـــــتـــنـــفـــيــــذي رقم اJـــرســــوم الـــــتـــنـــفـــيــــذي رقم 06 - - 235 اJــــؤرخ في  اJــــؤرخ في 8
جـمـادى الـثـانـيـة عـام جـمـادى الـثـانـيـة عـام 1427 اJـوافـق  اJـوافـق 4 يـولـيـــو  سـنـة يـولـيـــو  سـنـة
2006 واJــتـــضــمن الــتـــصــريح بـــاJــنــفـــعــة الــعـــمــومــيــة واJــتـــضــمن الــتـــصــريح بـــاJــنــفـــعــة الــعـــمــومــيــة

للعملية اJتعلقـة  بتهيئـة حظيرة الرياح الكبرى.للعملية اJتعلقـة  بتهيئـة حظيرة الرياح الكبرى.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

rإنّ رئيس احلكومـة

-  بــنـــاء عــلى تـــقــريـــر وزيــر الـــتــهــيـــئــة الـــعــمـــرانــيــة
rوالبيئة والسياحة

-  وبــنـــاء عــلى الـــدســتـــورr الســيّـــمــا اJـــادتــان 85 - 4
rو 125 (الفقرة  2 ) منه

- و�ــــــقـــــتــــــضى اJــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 07 - 173
اJـؤرخ في 18 جــمــادى األولى عـام 1428 اJـوافق 4 يــونــيـو

rعدلJا rأعضاء احلكومة Xتضمن تعيJسنة 2007 وا

- و�ــــــقـــــتــــــضى اJــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 08 - 186
اJؤرخ في 19 جمـادى الثانية عام 1429 اJوافق 23 يونيو

rرئيس احلكومة Xتضمن تعيJسنة 2008  وا

- و�ــــقـــتــــضى اJــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 06 - 235
اJـؤرخ في 8 جـمــادى الـثـانــيـة عـام 1427 اJـوافق 4 يــولـيـو
سـنــة 2006 واJـتــضــمـن الــتـصــريح بــاJــنـفــعـــة الــعـمــومــيـة

rتعلقـة بتهيئـة حظيرة الرياح الكبرىJللعمليـة ا

يرسم  ما يأتي :يرسم  ما يأتي :

اJــــاداJــــادّة األولى : ة األولى : تــــعــــدل أحــــكــــام اJـــادة 2 مـن اJــــرســـوم
التـنفيذي رقم 06 - 235 اJؤرخ فـي 8 جمـادى الثانية عام
1427 اJـوافق 4 يولـيو سـنـة 2006 واJـذكـور أعالهr وحترر

كما يأتي :
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�ـكـن تـعــديل الــنـسب اJــطــبـقــة عــلى مـخــتــلف أ�ـاط
الـتـرقـيـة بنـاء عـلى اقـتـراح الـوزير اJـكـلف بـالـفالحـة بـعد
أخـذ رأي الــلــجــنــة اإلداريــة اJــتـســاويــة األعــضــاء اخملــتــصـة

�وجب مقرر من السلطة اJكلفة بالوظيفة العمومية.
غـيــر أن هـذه الــتـعــديالتr ال �ـكن أن تــتـعــدى نـصف
الـــنـــسب احملـــددة بـــالـــنـــســبـــة أل�ـــاط الـــتـــرقـــيـــة عن طـــريق
االمتحان اJهـني والتسجيل على قـائمة التأهيلr دون أن
تـتـعـدى هـذه الـنـسب 50 % من اJــنـاصب اJـطـلــوب شـغـلـهـا

كحد أقصى.  
الفرع الثانيالفرع الثاني

التربص والترسيم والترقية في الدرجةالتربص والترسيم والترقية في الدرجة
  اJـاداJـادّة ة 4 : : تـطــبـيــقـا ألحــكـام اJــادتـX 83 و84 من األمـر رقم
06 -  03 اJـؤرخ في 19 جـمـادى الـثـانـيـة عام 1427 اJـوافق

15 يــولـيــو ســنـة 2006 واJــذكـور أعالهr يــعـX اJـتــرشـحـون

الـذين يــوظـفـون في األسـالك والـرتب الـتي يــحـكـمــهـا هـذا
الـقانـون األساسـي اخلاص بـصفـة متـربـصX �ـوجب قرار
أو مـقرر من الـسلـطة اخملـولة صالحـية الـتعـيX. ويـلزمون
بـاســتـكـمــال الـتـربص الــتـجـريــبي الـذي تـكــون مـدته سـنـة

واحدة.
rتربـصون على إثر فترة التربصJادّة ة 5 : : يرسم اJاداJا
rأو يخـضعـون لتـمديـد التـربص مرة واحـدة للـمدة نـفسـها

وإما يسرحون دون إشعار مسبق أو تعويض.

اJـاداJـادّة  6 : :  حتـدد وتـائـر الـتـرقيـة في الـدرجـة اJـطـبـقة
عــلى اJـوظــفـX اJــنـتــمـX إلى األسالك اخلــاصـة في اإلدارة
اJكـلفـة بـالفالحـة حسب اJـدد الثـالث اJنـصوص عـليـها في
اJـادة 11 من اJـرســوم الـرئـاسي رقم 07 - 304 اJـؤرخ في
17 رمـــضـــان عــام 1428 اJــوافق 29 ســـبـــتــمـــبـــر ســـنــة 2007

واJذكور أعاله.
الفصل الثالثالفصل الثالث

الوضعيات القانونية األساسيةالوضعيات القانونية األساسية
اJـاداJـادّة  7 : : تـطـــبــيــقـا ألحــكـــام اJـادة 127 من األمـر رقم
06 - 03 اJـؤرخ في 19 جـمــادى الـثـانــيـة عـام 1427 اJـوافق

15 يــــولــــيــــو ســــنــــة  2006 واJــــذكــــور أعالهr حتــــدد الــــنــــسب

الــقـصــوى لـلــمـوظــفـX اخلــاضــعـX لــهـذا الــقـانــون األسـاسي
rبــنـاء عـلى طــلـبـهم rاخلــاص الـذين من شــأنـهم أن يـوضــعـوا
فـي الـــوضــــعـــيــــة الـــقــــانـــونــــيـــة لـالنـــتــــداب أو اإلحـــالــــة عـــلى
االسـتـيـداع أو خـارج اإلطـار r بـالـنـسـبـة إلى كل سـلك وكل

هيئةr كما يأتي :
r % 5 : االنتداب -

r% 5 :اإلحالة على االستيداع -
- خارج اإلطار: 2 % .

- و�ــــــقـــــتــــــضى اJــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 08 - 186
اJؤرخ في 19 جمـادى الثانية عام 1429 اJوافق 23 يونيو

rرئيس احلكومة Xتضمن تعيJسنة 2008 وا
- و�قتـضى اJرسوم التـنفيذي رقم 90 - 12 اJؤرخ
في 4 جـمــادى الـثـانــيـة عـام 1410 اJــوافق أول يـنـايــر سـنـة
rتممJعدل واJا r1990 الذي يحدد صالحيات وزير الفالحة

 - و�ــــقــــتــــضى اJــــرســــوم الــــتــــنــــفــــيــــذي رقم 90 - 36
اJؤرخ في 26 جـمـادى الثـانيـة عام 1410 اJوافق 23 يـناير
سـنـة 1990 واJـتــضـمن الـقــانـون األسـاسي اخلـاص لــلـعـمـال
اJـنتـمX إلى األسالك الـتـقنـية اخلـاصة في اإلدارة اJـكلـفة

rتممJعدل واJا rبالفالحة
يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

الباب األولالباب األول
أحكام عامةأحكام عامة
الفصل األولالفصل األول

مجال التطبيقمجال التطبيق
اJــاداJــادّة األولى : ة األولى : تـــطــبـــيــقـــا ألحــكـــام اJــادتــX 3 و11 من
األمــر رقم  06 - 03  اJــؤرخ في 19 جـــمـــادى الــثـــانــيـــة عــام
1427 اJــوافق 15 يــولــيــو ســنـة 2006 واJــتــضــمن الــقــانــون

األساسي الـعـام لـلوظـيـفـة الـعمـومـيـةr يهـدف هـذا اJـرسوم
XـــوظـــفــJـــطـــبـــقـــة عــلـى اJإلى تـــوضـــيح األحـــكـــام اخلـــاصـــة ا
rـكـلفـة بـالـفالحةJإلـى األسالك اخلاصـة  بـاإلدارة ا XـنـتـمJا
وحتـــديــــد قـــائــــمـــة الـــشــــعب اJــــرتـــبـــطــــة بـــهــــا وكـــذا شـــروط

االلتحاق �ختلف الرتب ومناصب الشغل اJطابقة.

اJــــاداJــــادّة ة 2 : : يــــكــــون اJــــوظــــفــــون الـــذيـن يــــنـــتــــمــــون إلى
األسالك اخلـــاصــة بــاإلدارة اJــكــلـــفــة بــالــفالحـــة في وضــعــيــة
اخلـــدمــة فـي اJــصـــالـح اJــركـــزيـــة وغـــيـــر اJـــمــركـــزة لإلدارة
اJــكــلــفــة بــالـــفالحــة وكــذا في اJــؤســـســات الــعــمــومــيــة ذات

الطابع اإلداري والعلمي والتكنولوجي التابعة لها.
و�ــــكـن لــــهم أن يـــــكــــونــــوا في وضــــعـــــيــــة اخلــــدمــــة في
قـــطـــاعـــات أخـــرى بـــقــرار مـــشـــتـــرك بـــX الـــوزيـــر اJـــكـــلف
بـالفالحـة والسـلطـة اJكـلفـة بالـوظيـفة الـعمـوميـة والوزير

اJعني.
الفصلالفصل الثاني الثاني

التوظيف والترقية والتربصالتوظيف والترقية والتربص
والترسيم والترقية في الدرجةوالترسيم والترقية في الدرجة

الفرع األولالفرع األول
التوظيف والترقيةالتوظيف والترقية

اJـاداJـادّة ة 3 : : يـوظـف ويـرقى اJـوظـفـون اخلـاضـعـون لـهـذا
الــقـانــون األسـاسي حــسب الــشـروط والــنــسب اJـنــصـوص

عليها أدناه.
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- مـــهـــنــدس تـــطـــبــيـق في الــزراعـــةr وهي فـي طــريق
rالزوال

rمهندس دولة في الزراعة -
rمهندس رئيسي في الزراعة -

- رئيس اJهندسX في الزراعة.

الفرع األولالفرع األول
حتديد اJهامحتديد اJهام

اJـاداJـادّة ة 14 : : يــكــلف مــهــنـدســو الــتــطــبــيق في الــزراعـة
على اخلصوصr �ا يأتي :

- تــنـــظــيم وإجنـــاز مــخـــتــلف األعـــمــال الـــتــقــنـــيــة في
rميادين الفالحة والريف وتربية احليوانات

- اJشـاركة في تنفـيذ عمـليات أو مـشاريع التـنمية
rالفالحية والريفية

rشاركة في أعمال احلماية النباتية واحليوانيةJا -
 - اJــسـاهــمـة في تــنـفــيـذ بــرامج الـتــنـمــيـة الـفـالحـيـة

والريفية وتقييمها.

اJـاداJـادّة ة 15 : : يـكلـف مهـنـدسـو الـدولـة في الـزراعـة على
اخلصوصr �ا يأتي:

- اJـسـاهـمـة في تـنـفـيـذ كل إجـراء ذي طـابع تـقني أو
اقـتـصـادي أو اجـتـمـاعي من شـأنه تـشـجـيـع نـهـضـة اإلنـتاج

  rالفالحي والتنمية الريفية
- اJــشـاركـة في الــتـنـمـيــة الـفالحـيــة وتـرقـيــة تـربـيـة

rاحليوانات
- الـــــســــهـــــر عـــــلـى االســــتـــــصـالح الـــــعـــــقالنـي لألراضي

 rومراقبتها ونظامية استعمالها
- الـــقـــيــام بـــدراســـات ذات طــابع اقـــتـــصــادي تـــتـــعــلق

rبالتنمية الفالحية والريفية
- اJـشاركة في الـدراسات اJرتبـطة بقـطاع الزراعة

الغذائية.

اJاداJادّة ة 16 : : زيادة على اJهـام اJسندة Jـهندسي الدولة
في الزراعـةr يـكلف اJـهـندسـون الـرئيـسـيون في الـزراعة

على اخلصوصr �ا يأتي :
Xــرتـبــطـة بــتـحــسـJــنـاهج والــتـقــنــيـات اJتــصـور ا -

rاإلنتاج
- تـرقـيـة كل مـشـروع لــلـتـنـمـيـة الـفالحـيـة والـريـفـيـة

rستوى اجلهوي والوطنيJعلى ا
- حتليل وتقيـيم مشاريع وبرامج التنمية الفالحية

والريفية.

الفصل الرابعالفصل الرابع
األحكام العامة لإلدماجاألحكام العامة لإلدماج

اJــــاداJــــادّة ة 8 : : يـــــدمج اJــــوظــــفـــــون الــــذين يــــنـــــتــــمــــون إلى
األسالك والرتب اJـنصوص عـليـها في اJرسـوم التنـفيذي
رقم 90 - 36 اJــــؤرخ في 26 جــــمــــادى الــــثــــانــــيــــة عـــام 1410
اJـوافق 23 يـنـايــر سـنـة 1990 واJـذكـور أعالهr ويــرسـمـون
ويعـاد تـصنـيـفـهم عنـد بـدايـة سريـان مـفـعول هـذا اJـرسوم
في األسالك والـرتب اJـطـابـقـةr اJـنـصـوص عـلـيـهـا في هـذا

القانون األساسي اخلاص.  

اJــاداJــادّة ة 9 : : يـــرتب اJـــوظـــفـــون اJــذكـــورون فـي اJــادة 8
أعـاله في الـدرجـة اJـطــابـقـة لـلــدرجـة الـتي يــحـوزونـهـا في
رتـبــتــهم األصــلــيــة. ويـؤخــذ بــاقي األقــدمــيــة اJــكـتــسب في
الــرتــبــة األصــلــيــة فـي احلــســبــان عــنــد الــتــرقــيــة في درجــة

االستقبال. 

اJـاداJـادّة ة 10 : : يـدمج اJـتـربصـون الـذين عـيـنـوا قبل أول
يــنـــايــر ســـنــة  2008 بــصــفـــة مــتــربـــصــX ويــرســـمــون بــعــد
اســتـــكــمـــال الــفــتـــرة الــتــجـــريــبــيـــة اJــنــصـــوص عــلـــيــهــا في
اJــرسـوم الــتــنــفــيــذي رقم 90 -  36 اJــؤرخ في 26 جــمــادى
الـثـانـيـة عـام 1410 اJـوافق 23 يـنـايـر سـنـة 1990 واJـذكـور

أعاله.

اJـاداJـادّة ة 11 : : يجـمعr انـتـقالـيـا وJـدة خمس (5) سـنوات
ابتـداء من تاريخ بـداية سريـان هذا اJـرسومr بX الـرتبة
األصــلــيــة ورتــبــة االدمــاج فـي تــقــديــر األقــدمــيــة اJــطــلــوبـة
rفي مـــنـــصـب عــال Xلـــلـــتـــرقـــيــة فـي رتـــبـــة مـــا أو الــتـــعـــيـــ
بــالـنــسـبــة لــلـمــوظــفـX الــذين أدمــجـوا في رتب غــيــر تـلك
اJـــطــابــقــة لـــلــرتب الــتي ســـبق إحــداثــهـــا �ــوجب اJــرســوم
التـنفيذي رقم 90 - 36 اJؤرخ في 26 جمـادى الثانـية عام

1410 اJوافق 23 يناير سنة 1990 واJذكور أعاله.

الباب الثانيالباب الثاني
مدونة األسالكمدونة األسالك

اJــــاداJــــادّة ة 12 : : تــــعـــــد أسالكـــــا خــــاصــــة بـــــاإلدارة اJــــكـــــلــــفــــة
بالفالحةr األسالك اآلتية :

rهندسون في الزراعةJا -
rالتقنيون في الفالحة -

- اJساعدون التقنيون في الفالحة.

الفصل األولالفصل األول
األحكام اJطبقة على سلك اJهندسX في الزراعة األحكام اJطبقة على سلك اJهندسX في الزراعة 

اJاداJادّة ة 13 : : يضم سلك اJـهندسـX في الزراعة الرتب
األربع (4) اآلتية :
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اJاداJادّة ة 21 : : يرقى على أساس الـشهادة بصفة مهندس
رئـــيــــسي في الــــزراعـــةr مـــهــــنـــدســــو الـــدولـــة فـي الـــزراعـــة
اJــرســـمــون الــذين حتـــصــلــوا بــعــد تـــوظــيــفــهـم عــلى شــهــادة

اJاجستير في الزراعة أو شهادة معادلة لها.

اJــــاداJــــادّة ة 22 : : يــــرقـى بـــصــــفــــة رئــــيـس اJـــهــــنــــدســــX في
الزراعة :

1 -  عن طــــريـق االمــــتـــــحــــان اJـــــهــــنـيr اJــــهـــــنــــدســــون
الرئيسـيون في الزراعة الذين يثبتون سبع (7) سنوات

rمن اخلدمة الفعلية بهذه الصفة
2 -  عـــلى ســـبـــيـل االخـــتــيـــارr وبـــعـــد الـــتـــســـجـــيل في
قــائـمــة الــتــأهــيلr فـي حـدود 20 % من اJــنــاصب اJــطــلـوب
شــغـــلــهـــاr اJـــهــنـــدســون الـــرئـــيــســـيــون فـي الــزراعـــة الــذين
يــثــبــتــون عــشـر (10) ســنــوات من اخلــدمــة الــفــعــلــيــة بــهــذه

الصفة.
الفرع الثالث الفرع الثالث 
أحكام انتقاليةأحكام انتقالية

23 : : يــــدمج فـي رتـــبـــة مــــهـــنــــدس تـــطـــبــــيق في اJــاداJــادّة ة 
الـــزراعــةr مــهـــنــدســـو الــتــطـــبــيق فـي الــزراعــة اJـــرســمــون

واJتربصون.

24 : : يــــــدمـج في رتــــــبــــــة مـــــــهــــــنــــــدس دولــــــة في اJـــــاداJـــــادّة ة 
الــــزراعــــةr مــــهــــنـــدســــو الــــدولــــة في الــــزراعــــة اJــــرســــمـــون

واJتربصون.

اJــــاداJــــادّة ة 25 : : يــــدمج في رتــــبـــة مــــهـــنــــدس رئـــيــــسي في
الزراعةr اJـهنـدسون الـرئيسـيون في الـزراعة اJـرسمون

واJتربصون.

26 : : يـــدمج في رتـــبـــة رئـــيس اJـــهـــنــدســـX في اJــاداJــادّة ة 
الــــزراعـــةr رؤســـاء اJـــهــــنـــدســـX في الــــزراعـــة اJـــرســـمـــون

واJتربصون.

الفصل الثانيالفصل الثاني
األحكام اJطبقة على سلكاألحكام اJطبقة على سلك التقنيX في الفالحةالتقنيX في الفالحة

اJـــــاداJـــــادّة ة 27 : : يـــــضم ســــــلك الـــــتــــــقـــــنـــــيـــــX فـي الـــــفالحـــــة
: X(2) اآلتيت Xاالثنت Xالرتبت

rتقني في الفالحة -
- تقني سام في الفالحة.

الفرع األول الفرع األول 
حتديد اJهامحتديد اJهام

اJــــاداJــــادّة ة 28 : : يــــكــــلـف الــــتــــقـــــنــــيــــون فـي الــــفالحـــــة عــــلى
اخلصوصr �ا يأتي :

rتأطير نشاطات مستخدمي التنفيذ -

Xــســنــدة لــلــمــهــنــدســJــهــام اJــادّة ة 17 : : زيــادة عــلى اJــاداJا
الــرئـيــسـيــX في الــزراعـةr يــكـلـف رؤسـاء اJــهـنــدسـX في

الزراعة على اخلصوصr �ا يأتي :

- اJـــبـــادرة بــدراســـات اســـتـــكـــشــافـــيـــة وإعـــداد �ــاذج
rترتبط باإلنتاج الفالحي والتنمية الريفية

- حتــــديـــد كـل األدوات واحملــــاور الــــضــــروريــــة إلعـــداد
 rشاريع الكبرى للتنمية الفالحية والريفيةJا

- تـقـيـيم آثــار بـرامج الـتـنــمـيـة الـفالحـيــة والـريـفـيـة
التي تبادر بها السلطات العمومية.

الفرع الثاني الفرع الثاني 
شروط التوظيفشروط التوظيف

اJاداJادّة ة 18 : : يـوظف أو يرقى بـصفـة مـهنـدس دولة في
الزراعة :

rــســابــقــة عـــلى أســاس االخــتــبــاراتJ1 - عن طـــريق ا
اJـــتـــرشـــحــون احلـــائـــزون عــلـى شـــهــادة مـــهـــنــدس دولـــة في

rالزراعة أو شهادة معادلة لها
2 - عن طـريق االمـتحـان اJهـنيr في حدود 30 % من
اJـناصب اJطلوب شـغلهاr مـهندسو التـطبيق في الزراعة
الــذين يــثــبــتــون خـمس (5) ســنـوات مـن اخلـدمــة الــفــعــلــيـة

بهذه الصفة.

اJاداJادّة ة 19 : : يرقى على أساس الـشهادة بصفة مهندس
دولـــة فـي الـــزراعـــةr مــــهـــنـــدســــو الـــتـــطــــبـــيق فـي الـــزراعـــة
اJـرسـمـون والـتـقـنـيـون الـسـامـون في الـفالحـة اJـرسـمـون
الـذين حتـصـلــوا بـعـد تـوظـيـفـهم عــلى شـهـادة مـهـنـدس دولـة

في الزراعة أو شهادة معادلة لها.

اJـاداJـادّة ة 20 : : يـوظف أو يـرقى بـصـفة مـهـنـدس رئـيسي
في الزراعة :

rــســابــقــة عـــلى أســاس االخــتــبــاراتJ1 - عن طـــريق ا
اJتـرشـحـون احلـائـزون شـهـادة اJـاجـسـتـيـر في الـزراعة أو

rشهادة معادلة لها
2 - عن طريق االمـتحان اJـهنيr في حدود 30 % من
اJـنـاصـب اJـطـلـوب شـغـلـهـاr مـهـنـدسـو الـدولـة في الـزراعـة
الــذين يــثــبــتــون خـمس (5) ســنـوات مـن اخلـدمــة الــفــعــلــيـة

rبهذه الصفة
3 - على سبيل االختـيارr وبعد التسجيل في قائمة
rـطــلـوب شـغــلـهـاJـنــاصب اJفي حـدود 10 % من ا rالـتــأهـيل
مـهــنـدسـو الـدولــة في الـزراعـة الــذين يـثـبــتـون عـشـر (10)

سنوات من اخلدمة الفعلية بهذه الصفة.   
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3 - على سبيل االختـيارr وبعد التـسجيل في قائمة
rـطــلـوب شـغــلـهـاJـنــاصب اJفي حـدود 10 % من ا rالـتــأهـيل
الـتقـنيـون في الـفالحة الـذين يـثبـتون عـشر (10) سـنوات

من اخلدمة الفعلية بهذه الصفة.

يخضع اJـترشحـون اJقـبولون طـبقـا للحـالتX 2 و3
أعالهr قـبل ترقـيتـهمJ rتابـعةr بـنجـاحr تكـوينـا حتدد مدته
Xومـــحـــتـــواه وكـــيـــفـــيـــات تـــنــظـــيـــمه بــقـــرار مـــشــتـــرك بــ
الــوزيــر اJــكـلـف بـالــفالحــة والــســلــطـة اJــكــلــفــة بـالــوظــيــفـة

العمومية.  

اJـاداJـادّة ة 33 : : يـرقى عـلى أســاس الـشـهـادة بـصــفـة تـقـني
سام في الـفالحةr الـتقنـيون في الـفالحة اJرسـمون الذين
حتـصلوا بعـد توظيفهم عـلى شهادة تقـني سام في الفالحة

أو شهادة معادلة لها.

الفرع الثالث الفرع الثالث 
أحكام انتقاليةأحكام انتقالية

rـــــادّة ة 34 : : يـــــدمـج فـي رتـــــبـــــة تــــــقـــــنـي في الــــــفالحـــــةJـــــاداJا
التقنيون في الفالحة اJرسمون واJتربصون.

r35 : : يــدمج في رتــبــة تــقــني ســام في الــفالحـة اJـاداJـادّة ة 
التقنيون السامون في الفالحة اJرسمون واJتربصون.

الفصل الثالثالفصل الثالث
األحكام اJطبقة على سلك اJساعديناألحكام اJطبقة على سلك اJساعدين

التقنيX في الفالحةالتقنيX في الفالحة

اJــــاداJــــادّة ة 36 : : يـــضم ســــلك اJـــســــاعـــدين الــــتـــقـــنــــيـــX في
الفالحة الرتبة الوحيدة Jساعد تقني في الفالحة.

الفرع األول الفرع األول 
حتديد اJهامحتديد اJهام

اJـاداJـادّة ة 37 : : يـكـلف اJـسـاعـدون الـتـقـنـيـون في الـفالحة
على اخلصوصr �ا يأتي:

- إجنــــاز اJــــهـــــام واألشــــغــــال الــــتــــقــــنـــــيــــة اJــــرتــــبــــطــــة
rبالنشاطات الفالحية والتنمية الريفية

- متابعة حالة تنفيذ العمليات الزراعية.

الفرع الثاني الفرع الثاني 
شروط التوظيفشروط التوظيف

اJـاداJـادّة ة 38 : : يـوظف بـصـفـة مــسـاعـد تـقـني في الـفالحـة
عن طريق اJـسابـقة على أسـاس االختـباراتr اJتـرشحون

احلائزون على شهادة مساعد تقني في الفالحة.

- تــنـفــيــذ األشــغـال الــتــقــنـيــة الــتي تــدخل في مــجـال
نــــشـــــاطـــــهم (احلـــــرث/الـــــبــــذرr األغـــــراسr اجلـــــنيr تـــــربـــــيــــة

r(احليوانات
- اJـــشــــاركـــة فـي الـــرقـــابــــة الـــتــــقـــنــــيـــة لـــلــــعـــمــــلـــيـــات

الزراعية.

اJاداJادّة ة 29 : : زيـادة على اJهــام اJسنـدة للتـقنـيX فـي
الــفـالحــةr يــكــلف الــتــقــنــيــون الـســامــون في الــفـالحـة عــلى

اخلصوصr �ا يأتي :
rتخصصةJإجناز األشغال التقنية الفالحية ا -

rمتابعة سير احلمالت الفالحية -
- إعداد حصائل اإلنتاج.

الفرع الثاني الفرع الثاني 
شروط التوظيف والترقيةشروط التوظيف والترقية

اJـــــاداJـــــادّة ة 30 : : يــــــوظـف أو يــــــرقـى بـــــصــــــفـــــة تـــــقـــــنـي في
الفالحة :

rــســابــقــة عـلى أســاس االخــتــبـاراتJ1 -  عـن طـريق ا
اJــتـرشـحــون احلـائـزون عــلى شـهــادة تـقـنـي في الـفالحـة أو

rشهادة معادلة لها
2 - عن طريق االمـتحان اJـهنيr في حدود 30 % من
اJـــنــاصب اJـــطــلــوب شــغـــلــهــاr اJــســـاعــدون الــتــقـــنــيــون في
الـــفالحــة الــذين يـــثــبــتــون خــمس (5) ســنـــوات من اخلــدمــة

rالفعلية بهذه الصفة
3 - على سبيل االختـيارr وبعد التسجيل في قائمة
rـطــلـوب شـغــلـهـاJـنــاصب اJفي حـدود 10 % من ا rالـتــأهـيل
اJـســاعـدون الـتــقـنـيــون في الـفالحـة الــذين يـثـبــتـون عـشـر

(10) سنوات من اخلدمة الفعلية بهذه الصفة.

اJـاداJـادّة ة 31 : : يـرقى عـلى أســاس الـشـهـادة بـصــفـة تـقـني
في الفالحـةr اJساعـدون التـقنـيون في الـفالحة اJـرسمون
الــذيـن حتــصـــلـــوا بــعـــد تـــوظـــيــفـــهم عـــلى شـــهـــادة تــقـــني في

الفالحة أو شهادة معادلة لها.

اJــاداJــادّة ة 32 : : يــوظـف أو يــرقى بــصـــفــة تــقـــني ســام في
الفالحة :

rــســابــقــة عـــلى أســاس االخــتــبــاراتJ1 - عن طـــريق ا
اJتـرشحون احلـائزون عـلى شهـادة تقـني سام في الـفالحة

rأو شهادة معادلة لها
2 - عن طريق االمـتحان اJـهنيr في حدود 30 % من
اJـنـاصب اJـطــلـوب شـغـلـهـاr الـتـقــنـيـون في الـفالحـة الـذين
يـــثــبــتــون خــمس (5) ســنــوات من اخلــدمـــة الــفــعــلــيــة بــهــذه

rالصفة
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- اقـتـراح األدوات اJـنـهـجـيـة والـتـدابـيـر الـضـرورية
rلتسيير برامج اإلرشاد الفالحي

- اJبـادرة بالـدراسات اخلـاصة بـآثار بـرامج اإلرشاد
الفالحي وتنسيقها.

اJاداJادّة ة 44 : : يـكلف اJسـتشارون التـقنيـون الفالحيون
على اخلصوصr �ا يأتي :

rدعم ومرافقة البرامج العملية لإلرشاد الفالحي -
- متـابعـة تنـظيم وتـنشيـط دورات اإلرشاد الفالحي

 rواإلشراف عليها
- اJـــشــــاركـــة في تــــنـــظــــيم الـــتــــظـــاهــــرات الـــعـــلــــمـــيـــة

والتقنية واحلمالت ذات اJنفعة الوطنية.

الفرع الثاني الفرع الثاني 
Xشروط التعيXشروط التعي

: Xاخلبراء في الزراعة من ب Xادّة ة 45 : : يعJاداJا
- اJوظـفX اJـرسمX اJـنتـمX عـلى األقل إلى رتبة
مـهـنـدس رئـيـسي في الــزراعـة والـذين يـثـبـتـون ثالث (3)

rسنوات أقدمية بصفة موظف
- اJـوظـفـX اJـرسـمـX اJــنـتـمـX إلى رتـبـة مـهـنـدس
دولـة في الزراعـة والذين يـثـبتـون خمس (5) سـنوات من

rاخلدمة الفعلية بهذه الصفة
- اJـوظـفـX اJـرسـمـX اJــنـتـمـX إلى رتـبـة مـهـنـدس
تطبيـقي في الزراعة والذين يثـبتون ثماني (8) سنوات

من اخلدمة الفعلية بهذه الصفة.

46 : : يعـX اJكـلـفون بـبرنـامج اإلرشـاد الفالحي اJاداJادّة ة 
: Xمن ب

- اJوظـفX اJـرسمX اJـنتـمX عـلى األقل إلى رتبة
مــهــنــدس رئـيــسي فـي الـزراعــة الــذين يــثــبــتـون ثالث (3)

 rسنوات أقدمية بصفة موظف
- اJـوظـفـX اJـرسـمـX اJــنـتـمـX إلى رتـبـة مـهـنـدس
دولــة في الـزراعـة الـذين يــثـبـتـون خـمس (5) سـنـوات من

 rاخلدمة الفعلية بهذه الصفة
- اJـوظـفـX اJـرسـمـX اJــنـتـمـX إلى رتـبـة مـهـنـدس
تـطــبـيق في الـزراعــة الـذين يـثـبــتـون ثـمـاني (8) سـنـوات

من اخلدمة الفعلية بهذه الصفة.
يـــلـــزم اJــــتـــرشـــحـــون لـــلـــمـــنـــصب الـــعــــالي لـــلـــمـــكـــلف
بـــبــرنـــامج اإلرشــاد الـــفالحي �ـــتــابــعـــةr بــنـــجــاحr تــكـــويــنــا
مسـبقـا للتـعيـX حتدد مـدته ومحـتواه وكيـفيـات تنـظيمه
بــقـرار مـشـتــرك بـX الـوزيــر اJـكـلف بــالـفالحـة والــسـلـطـة

اJكلفة بالوظيفة العمومية.

الفرع الثالث الفرع الثالث 
أحكام انتقاليةأحكام انتقالية

اJـاداJـادّة ة 39 : : يـدمج فـي رتـبة اJـسـاعـديـن التـقـنـيـX في
الـفـالحـةr اJــســاعــدون الــتــقـنــيــون في الــفالحــة اJــرســمـون

واJتربصون.
الباب الثالثالباب الثالث

األحكام اJطبقة على اJناصب العليااألحكام اJطبقة على اJناصب العليا
في اإلدارة اJكلفة بالفالحةفي اإلدارة اJكلفة بالفالحة

اJـاداJـادّة ة 40 : : تــطـبـــيـقــا ألحـكــام اJـادة 11  من األمـر رقم
06 - 03 اJـؤرخ في 19 جـمــادى الـثـانــيـة عـام 1427 اJـوافق

15 يوليو سنة 2006 واJذكور أعالهr حتدد قائمة اJناصب

العليا التابعة لإلدارة اJكلفة بالفالحة كما يأتي :
 rخبير في الزراعة -

 rمكلف ببرنامج اإلرشاد الفالحي -
- مستشار تقني فالحي.

يـــعــــد اخلـــبـــراء فـي الـــزراعــــة واJـــكـــلــــفـــون بـــبــــرنـــامج
اإلرشــاد الــفالحي واJــســتــشــارون الـتــقــنــيــون الــفالحــيـون
اJــذكــورون أعاله في وضــعــيــة اخلــدمــة لــدى اJــصـالـح غــيـر

اJمركزة في اإلدارة اJكلفة بالفالحة.

اJــاداJــادّة ة 41 : : يــحــدد عـــدد اJــنــاصب الـــعــلــيـــا اJــنــصــوص
عــلـــيــهـــا في اJــادة  40 أعاله بــقــرار مــشــتــرك بــX الــوزيــر
اJكلف باJالية والوزير اJكلف بالفالحة والسلطة اJكلفة

بالوظيفة العمومية.
الفرع األول الفرع األول 
حتديد اJهامحتديد اJهام

اJـاداJـادّة ة 42 : : يـتـولى اخلـبـراء في الزراعـة مـهـام اخلـبرة
في اجملاالت اآلتية :

- تـقـنـيات اإلنـتـاج الـفالحي واالسـتـصالح والتـهـيـئة
rالريفية

rحتضير وثائق حول مواضيع الساعة -
- حتــلــيل وتــشــخــيـص أعــمــال اإلنــتــاج واالســتــثــمــار

rوالدعم التقني
rشاريعJدراسات جدوى ا -

- التقييم واJراقبة.
و�ـــكــنـــهم اJـــشــاركـــة في تـــصــور االســـتــراتـــيــجـــيــات

الفالحية. 
اJــــاداJــــادّة ة 43 : : يـــــتــــولى اJــــكـــــلــــفــــون بــــبـــــرنــــامج اإلرشــــاد

الفالحي على اخلصوصr ما يأتي :
- تــصـــور بــرامـج اإلرشــاد الـــفالحي واJـــســاهـــمــة في

rتنفيذها
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الباب الرابعالباب الرابع
تصنيف الرتب والزيادات تصنيف الرتب والزيادات 
االستداللية للمناصب العليااالستداللية للمناصب العليا

الفصل األولالفصل األول
تصنيف األسالك والرتبتصنيف األسالك والرتب

اJـاداJـادّة ة 48 : : تــطـبــيـقــا ألحـكــام اJـادة 118 من األمـر رقم
06 - 03 اJـؤرخ في 19 جـمــادى الـثـانــيـة عـام 1427 اJـوافق

15 يــولـــيـــو ســـنــة 2006 واJـــذكــور أعـالهr يــحـــدد تـــصـــنــيف

األسالك والـرتب الـتـقنـيـة لإلدارة اJكـلـفة بـالـفالحةr طـبـقا
للجدول اآلتي :

اJـاداJـادّة ة 47 : : يعـX اJـسـتشـارون الـتقـنـيون الـفالحـيون
: Xمن ب

- الــتـقــنــيــX الـســامــX في الــفالحــة الـذيـن يـثــبــتـون
 rخمس (5) سنوات من اخلدمة الفعلية بهذه الصفة

- الـتــقـنـيــX في الـفالحــة الـذين يــثـبـتــون عـشـر (10)
سنوات من اخلدمة الفعلية بهذه الصفة.

يــلـزم اJــتــرشــحــون لــلــمــنــصب الــعــالي لــلــمــســتــشـار
Xتكـوينا مسبقـا للتعي rبنجاح rالتـقني الفالحي �تابـعة
حتـدد مـدته ومـحـتواه وكـيـفـيـات تـنـظيـمه بـقـرار مـشـترك
بX الـوزيـر اJكـلف بـالفالحـة والـسلـطـة اJكـلـفة بـالـوظيـفة

العمومية.

 الرقم االستداللي  الرقم االستداللي الصنفالصنفالرتبالرتباألسالكاألسالك

مهندس

تقني

مساعد تقني

مهندس تطبيق

مهندس دولة

مهندس رئيسي

XهندسJرئيس ا

تقني

تقني سام

مساعد تقني

11

13

14

16

8

10

7

498

578

621

713

379

453

348

الفصل الثانيالفصل الثاني
الزيادة االستداللية للمناصب العلياالزيادة االستداللية للمناصب العليا

اJـاداJـادّة ة 49 : : تـطـبـيـقـا ألحـكـام اJـادة 3 من اJـرسـوم الـرئـاسي رقم  07 - 307 اJـؤرخ في 17 رمـضـان عام 1428 اJـوافق 29
ســبــتـمــبـر ســنـة 2007 واJـذكــور أعالهr حتـدد الــزيــادة االسـتــداللـيــة اJـطــبـقــة عـلى اJــنــاصب الـعــلـيــا بـعــنـوان اإلدارة اJــكـلــفـة

بالفالحةr طبقا للجدول اآلتي :

اJناصب العليااJناصب العليا
الزيادة االستدالليةالزيادة االستداللية

الرقم االستدالليالرقم االستداللياJستوىاJستوى

8

8

5

195

195

75

خبير في الزراعة

مكلف ببرنامج اإلرشاد الفالحي

مستشار تقني فالحي
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- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 90 - 31 اJــؤرخ في 17
جــمـادى األولى عـام 1411 اJـوافـق  4  ديـسـمـبـر سـنـة 1990

rتعلق باجلمعـيـاتJوا
- و�ـــقـــتــــضى الـــقــــانـــون رقـم 90 - 33 اJــــؤرخ فـي 8
جــمــادى الـثــانـيــة عـــام 1411 الــمــوافق 25 ديـســمــبـر ســنـة
rتممJعدل واJا rتعلق بالتعاضديات االجتماعيةJ1990 وا

- و�قـتضى القـانـون رقـم 02 - 09 الـمـؤرخ في 25
صــفــر عـام 1423 الــمـوافــق 8  مايـو سنة 2002  واJـتعلق

rوترقيتهم XعوقJبحماية األشخاص  ا
- و�ـقـتـضى الـقـانـون رقم  08 - 04 الــمـؤرخ في 15
مـــــحـــــرم عـــــام 1429 الـــــــمــــــوافــق  23 يـــــنــــــايـــــر ســـــنـــــة 2008

rتضمن القانون التوجيهي  للتربية الوطنيةJوا
- و�ــقـــتــضى اJـــرســـوم رقم 82 - 179 الـــمـــؤرخ في
 21 رجـب عـام 1402 الــمــوافــق 15 مـايــو سـنـة 1982 الـذي

rيـحـدد مــحـتـوى اخلــدمـات االجـتــمـاعـيــة وكـيـفــيـة تـمــويـلـهـا
rتممJا

- و�ــــــقـــــتــــــضى اJــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 07 - 173
اJـؤرخ في 18 جــمــادى األولى عـام 1428 اJـوافق 4 يــونــيـو

rعدّلJا rأعضاء احلكومة Xتضمن تعيJسنة 2007 وا
- و�ــــــقـــــتــــــضى اJــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 08 - 186
اJؤرخ في 19 جمـادى الثانية عام 1429 اJوافق 23 يونيو

 rرئيس احلكومة Xتضمن تعيJسنة 2008 وا
- و�ــــقـــتــــضى اJــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 92 - 382
اJـؤرخ في 16 ربـيع الـثـانـي عام 1413 اJـوافق 13 أكـتـوبر
سـنـة  1992 واJـتــضـمن تــنـظـيـم اسـتـقــبـال صـغــار األطـفـال

rورعايتهم
- و�ـــقـــتــــضى اJــــرســــوم الـــتــــنـــفــــيـــذي رقم 06 - 455
الـمـؤرخ  في 20 ذي القعدة عام 1427 اJوافق 11 ديسمبر
سنة  2006 الـذي يحدد كـيفيـات تسهـيل وصول األشخاص
اJـــعـــوقـــX إلى احملـــيط اJـــادي واالجـــتـــمـــاعـي واالقـــتـــصــادي

rوالثقافي

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اJـــــادة األولى :اJـــــادة األولى : يـــــهـــــدف هــــــذا اJـــــرســـــوم إلـى حتـــــديـــــد
شـــروط  إنــشاء مـؤســـسات ومراكــز اسـتقبال الـطفولة

الصغيرة وتنظيمها وسيرها ومراقبتها.

الفصل األولالفصل األول
أحكام عامةأحكام عامة

اJـاداJـادّة  2 : : تــطـبـق أحـكـام هــذا اJـرســوم عـلـى الـطــفـولـة
الصغيرة البالغX أقل من خمس (5) سنوات.

الباب اخلامسالباب اخلامس
أحكام خاصة وختامية أحكام خاصة وختامية 

rـرسـومJـادّة ة 50 : : تــلـغى كل األحــكـام اخملـالــفـة لـهــذا اJـاداJا
السيما أحـكام اJرسوم الـتنفيذي رقم 90 - 36 اJؤرخ في
26 جـمـادى الثـانيـة عام 1410 اJوافق 23 ينـاير سـنة 1990

واJذكور أعاله.

51 : : يــســري مــفــعــول هــذا اJــرسـوم ابــتــداء من اJـاداJـادّة ة 
أول يناير سنة 2008.

52 : : يـــــــنــــــشــــــر  هــــــذا اJــــــرســــــوم فـي اجلــــــريــــــدة اJـــــاداJـــــادّة ة 
الرّسميّة للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـرر بـاجلـزائـر في 17 رمـضـان عام 1429 اJـوافق 17
سبتمبر سنة 2008.

أحمد أويحيىأحمد أويحيى
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مرسـوم تنـفيذي رقم مرسـوم تنـفيذي رقم 08 -  - 287 مؤر مؤرّخ في خ في 17 رمـضان عام رمـضان عام
1429 اJـــــوافق  اJـــــوافق 17 ســـــبـــــتــــمـــــبــــر  ســـــنــــة ســـــبـــــتــــمـــــبــــر  ســـــنــــة r r2008 يـــــحــــدديـــــحــــدد

شــــروط إنــشـاء مـؤســــســات ومــراكــــز اســتــقــبـالشــــروط إنــشـاء مـؤســــســات ومــراكــــز اســتــقــبـال
الطفولة الصغيرة وتنظـيـمها وسيرها ومراقبتهاالطفولة الصغيرة وتنظـيـمها وسيرها ومراقبتها.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
rإنّ رئيس احلكومة

- بــــنـــــاء عــــلى تــــقــــريــــر وزيــــر الــــتــــضـــــامن الــــوطــــني
rواألسرة واجلالية الوطنية باخلارج

- وبـــنـــاء عـــلى الـــدســـتـــور ال ســـيّـــمـــا اJـــادتـــان 85 - 4
rو 125 (الفقرة 2 ) منه

- و�ـــــــقـــــــتــــــــضى األمــــــــر رقم 75 - 58 اJــــــــؤرخ في 20
رمــــضــــان عــــام 1395 اJــــوافق 26 ســــبـــــتــــمــــبـــــر ســــنــــة 1975

rتممJعدل واJا rدنيJتضمن القانون اJوا
- و�ــقــتــضى الــقــانـــون رقم 83  - 11 الـــمــــؤرخ في
21 رمـــضـــان عـــــام 1403 اJـــــوافـــق 2  يـــولـــيــــو ســـنـــة 1983

rتممJعدل واJا rتعلق بالـتأمينات االجتماعيةJوا
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 85 - 05 اJــؤرخ في 26
جــمــادى األولى عـام 1405 اJــوافق  16 فــبــرايــر ســنـة 1985

rتممJعدل واJا rتعلق بحماية الصحة وترقيتهاJوا
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 90 - 08 اJــؤرخ في 12
رمــــــــضـــــــــان عــــــــام 1410 اJـــــــوافـق 7 أبــــــريـل ســـــــنــــــة 1990

rتممJا rتعلـق بالبلديةJوا
- و�ـقـتـضى الـقـانـون رقم 90 - 09 الــمــؤرخ في 12
رمـــــــــضــــــــان عـــــــــام 1410 اJـــــــــوافـق 7 أبـــــــريـل ســـــــنـــــــة 1990

rتممJا rتعلـق بالواليةJوا
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اJـاداJـادّة ة 12 : : يتـعـX عـلى مـؤسسـات ومـراكـز استـقـبال
الطـفولة الـصغيـرة وكذا اJسـاعدات احلاضنـات في اJنزل
اكــتـتـاب عـقـد تــأمـX طـبـقـا لـلــتـشـريع والـتـنــظـيم اJـعـمـول

بهما لتغطية مسؤوليتها اJدنية.

اJــــاداJــــادّة ة 13 : : يـــجـب أن تــــتــــوفـــر مــــؤســــســــات ومــــراكـــز
استقبال الطفولة الصغيرة على نظام داخلي. 

الفصل الثانيالفصل الثاني
اJهــــاماJهــــام

اJاداJادّة ة 14 : : تتمثل مهـمة مؤسسات ومراكز استقبال
 الـــطـــفـــولـــة الـــصـــغـــيـــرة في الـــســـهـــر عـــلى صـــحـــة األطـــفــال

اJودعX لديها وعلى أمنهم ورفاهيتهم و�وهم.
وتكلف بهذه الصفةr ال سيما بـما يأتي :

- ضمـان استـقبـال الـطفـولة الـصغـيرة والـسهـر على
rصحتهم وأمنهم ورفاهيتهم

- تـنظـيم نشاطـات موجـهة لـتشـجيع تـربيـة األطفال
rوتنميتهم واندماجهم  االجتماعي XستقبلJا

- اJـساهمة في الـتكفل اJـبكر واالندمـاج االجتماعي
rرض مزمن ومعجز� XصابJلألطفال ذوي إعـاقـة أو ا

- مـســاعــدة األولـيــاء في تــربــيـة أبــنــائـهم والــســـمـاح
لـهـم بـالـتــوفــيق بـX حيـاتــهم الـعـائـلــية وحـيـاتـهم اJـهـنـية

وحياتهم االجتماعية. 

15 : : تـــعـــد مـــؤسّــــســـات اســـتـــقـــبـــال  الـــطـــفـــولـــة اJــاداJــادّة ة 
الصغيرة مشروع مؤسسة يشمل مايأتي :

- مـــشـــروع اجـتــمـاعـي وتــربـــوي وبـرامـج نـشــاطـات
الســـتــــقــــبــــال األطــــفـــال ورعـــايـــتـــهـم وتـــنـــمــــيـــتـــهم و�ـــوهم

rورفاهيتهم
- كيفيات مـشاركة األولياء في اJشروع االجتماعي

rقررJالتربوي ا
- األحـكــام اخلـاصــة اJـتــخـذة الســتـقــبـال األطــفـال ذوي

rرض مزمن ومعجز� XصابJإعاقة أو ا
- خدمات االستقبال اJقترحة. 

تـعد مـراكـز االسـتـقـبال الـعـائـلي لـلـطـفولـة الـصـغـيرة
مشروعا يشمل ما يأتي :

- مــشــــروع اجــتــمــاعـي وتــربــوي وبــرامج نــشــاطــات
موجهـة لتشـجـيع تربـية األطـفــــال وتنمـيتهم وانـدماجهم

االجتماعي.
- كــيــفـيــات مــتـابــعــة األطـفــال في مــنــزل اJـســاعـدات

rاحلاضنات
- برامج الدعم اJهني للمساعدات احلاضنات.

اJـاداJـادّة  3 : : �ــكن أن يـســتـقــبل في مــؤسـســات ومـراكـز
اسـتقـبـال الطـفولـة الصـغيـرةr األطـفال غـير اJـقبـولX في
مـؤسـســات الـتــربـيـة الــتـحـضــيـريــة اJـنـصــوص عـلــيـهـا في

األحكام التشريعية والتنظيمية اJعمول بها.

اJــــاداJــــادّة  4 : : يــــتم اســــتـــقــــبـــال األطــــفـــال اJــــعـــوقــــX عـــلى
مـســتـوى هـذه اJـؤسـسـات ضـمن وحـدات مـهـيـئـة خـصـيـصـا

.Xلهم أو يدمجــون في مجموعات األطفال السليم

اJـاداJـادّة  5 : : يـنـظم اسـتقـبـال الـطـفولـة الـصـغـيـرة حسب
:Xاآلتي Xالشكل

rؤسساتJاالستقبال اجلماعي في ا -
- االســــتـــــقــــبـــــال الـــــعــــائـــــلي فـي مــــنـــــزل اJــــســـــاعــــدات

احلاضنات.

اJـــــاداJـــــادّة ة 6 : : ال �ـــــكـن أن تــــــفــــــوق طـــــاقــــــة اســــــتــــــيــــــعـــــاب
مؤسسات االستقبال مائتي (200) مقعد.

وال �ـــــكـن أن تــــــفـــــوق طــــــاقــــــة اســـــتــــــيــــــعـــــاب مــــــراكـــــز
االستقبال العائلي مائة وخمسX (150) مقعدا.

اJــاداJــادّة ة 7 : : يـــجب أن تـــتــوفـــر مـــؤســــســات اســـتـــقــــبــال
الـطــفـولـة الــصـغــيـرة عــلى مـحالت مــهـيــئـة تـســهل تـطــبـيق
مـشــروع اJــؤســسـة  وتــســمـح بـاســتــقــبــال األولــيـــاء وأداء
اJـسـتـخــدمـيـن مـهـــامــهم فــي ظـــروف مـرضيـة من األمـن

والـوقايـة الصحـية والرفاهية.
اJاداJادّة ة 8 : : يـجب أن تتوفـر مراكز االسـتقبـال العائلي
لـــلــطـــفـــولـــة الـــصــغـــيـــرة عـــلى مـــحل يـــخـــصّص الســـتـــقــــبــال
اJـسـاعــدات احلـاضــنـات واألولـيــاء وعـلى قــاعـة اجـتــمـاعـات

وفضاء يخصّص لنشاطات تنمية األطفال.
اJــــاداJــــادّة ة 9 : : يــــجـب أن تــــتـــــوفـــــر مــــؤســـــســــات ومـــــراكــــز
Xمـؤهـل Xاسـتـقـبـال الـطـفـولـة الـصـغيـرة عـلـى مـسـتـخـدمـ
لـتـأطيـر األطفـال يـستـوفون مـقـاييس الـتـأطيـر احملددة في

التنظيم اJعمول به.
عالوة عـــــلى ذلـك يــــجـب عــــلـــــيــــهـــــا ضــــمـــــان مــــســـــاعــــدة
مـــنـــتـــظـــمــة مـن طـــبـــيب مـــخـــتص في طب األطـــفـــال أو من

طبيب عام له خبرة في طب األطفال. 

اJــاداJــادّة ة 10 : : مـع مــراعــاة أحــكــام اJــادة 38 من الــقــانــون
رقم 08 - 04 اJــــؤرخ في 15 مــــحــــرم عـــام 1429 اJــــوافق 23
يـنـايـر سـنـة 2008 واJـذكـور أعالهr يـتـعـX عـلى مـؤسـسـات
ومــراكـز  اســتــقـبــال الــطـفــولــة الـصــغــيـرة تــطــبـيـق بـرامج
الـنشـاطات الـتي تـقررهـا وتضـعهـا حيـز التـنفـيذ اJـصالح
اخملـتصـة لـلوزارة اJـكـلفـة بـالـتضـامن الـوطني بـاالشـتراك
مع اJصالح اخملتصة للوزارة اJكلفة بالتربية الوطنية.  

اJاداJادّة ة 11 : : يتعـX على مـؤسسـات استـقبـال الطـفولة
الـصـغـيـرة وكـذا اJـســاعـدات احلـاضـنـات في اJـنـزل ضـمـان

.XستقبلJوجبات غذائية صحية ومتوازنة لألطفال ا
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شروط اإلنشاءشروط اإلنشاء

اJــاداJــادّة  20 : : ال �ـــكن ألي شــخـص أن يــنــشـىء أو يــديــر
مؤسسة أو مركز استقبال الطفولة الصغيرةr إذا :

rلم يكن جزائري اجلنسية -
rطلوبةJؤهالت اJال يحوز الشهادات وا -

rدنيةJال يتمتع بحقوقه الوطنية وا -
- كان محل عقوبة مشينة.

اJاداJادّة ة 21 : : يخضع إنشـاء مؤسسة أو مركـز استقبال
 الــطـفــولــة الــصـغــيــرة إلى تـــرخـــيـص مـســبق مــن الـوالي
بـعــد رأي الـلــجـنــة اخلـاصــة اJـنــصـوص عـلــيـهــا في اJـادة 28
أدنــاهr عـــلى أســاس مــلـف إداري وتــقـني واكــتــتـاب دفــتـر

الشروط النموذجي اJرفق  بهذا اJرسوم.

22 : : يــــــتــــــضــــــمـن اJــــــلـــف اإلداري والــــــتـــــــقــــــني اJـــــاداJـــــادّة ة 
اJنصوص عليه في اJادة 21 أعاله الوثائق اآلتية :

  أ)  بالنسبة للمسؤول أو اJدير: أ)  بالنسبة للمسؤول أو اJدير:
- شـهـادة مـيالد مـسـؤول أو مـديـر مـؤسـسـة أو مـركـز

rاالستقبال
- شهادة جنسية مسؤول أو مدير مؤسسة أو مركز

rاالستقبال
- مـــســـتـــخـــرج من صـــحـــيـــفـــة الـــســـوابق الـــقـــضـــائـــيــة

rسؤول أو مدير مؤسسة أو مركز االستقبالJ
- بــيــان وصــفي لــلــمــحــال والــتـجــهــيــزات والــوســائل

rادية الضروريةJا
Xالــــبـــيــــداغـــــوجــــيــــ Xقـــــائــــمـــة الـــــمــــســــتـــــخــــدمـــ -
واإلداريــــX والــــتــــقــــنــــيــــX تــــبــــX الــــشــــهــــادات واJــــؤهالت

rطلوبةJا
- بيان وصفي للـتجهيزات والوسـائل البيداغوجية

rوالتعليمية
- اJــــشــــاريـع االجــــتــــمـــــاعــــيــــة والـــــتــــربــــويـــــة وبــــرامج

rتكفل بهمJوجهة لألطفال اJالنشاطات ا
- تــقــريــر زيــارة مــســبــقــة لـلــمــحــال تـــعـــده اJــديــريـة
الــوالئــيـة اJــكــلـفــة بــالــنـشــاط االجــتـمــاعي  بــاالشــتـراك مع

rدنيةJمصالح احلماية ا
rالسند القــانـونـي لـشـغــل احملال -

- بـــطــاقــة تـــقــنــيــة تـــبــX هــيـــاكل وطــاقــة اســـتــيــعــاب
اJؤسسة أو مركز االستقبال ومكانه.

اJــاداJــادّة  16 : : يـــجب أن تـــتـــطــابـق اJــشـــاريـع والــبـــرامج
اJــذكـورة في اJـادة 15 أعاله مع اJـشـاريع والــبـرامج الـتي
تـقررها وتـضعـها حيـز التنـفيـذ اJصالـح اخملتصـة للوزارة
اJــكـــلـــفـــة بــالـــتـــضــامـن الــوطـــني بـــاالشـــتـــراك مع اJـــصــالح
اخملتـصة للـوزارة اJكـلفـة بالتـربيـة الوطـنية طـبقـا ألحكام

اJادة 10 أعاله.

اJــــاداJــــادّة  17 : : يــــتم االســــتــــقــــبــــال اجلــــمــــاعي لــــلــــطــــفــــولـــة
الـــصـــغـــيـــرة داخل مـــخـــتـــلف اJـــؤســـســـات الـــتـي تـــنـــشـــئـــهــا
اJـؤسـســات أو اJــصـالـح الـعــمــومـيــة واجلـمـــاعـات احملــلـيـة
وهـــــيـــــئــــات الـــــضــــمـــــان االجــــــتـــــمـــــاعــي والــــتــــعـــــاضــــديــــات
االجـــتـــمــــاعـــيـــة واجلـــمــــعـــيـــات واألشــــخـــاص الـــطـــبــــيـــعـــيـــون
واJـعـنـويـون اخلـاضـعـون لـلـقـانـون اخلـاصr طـبـقـا لـلتـنـظـيم

اJعمول به وأحكام هذا اJرسوم.

اJـاداJـادّة  18 : :  مـؤسـسات اسـتـقـبـال الـطفـولـة الـصـغـيرة
اJذكورة في اJادة 17 أعاله هي :

- دار احلضـانةr التـي تسـتقبـل خالل النـهار وبـصفة
مـنتـظـمـة األطـفال الـبـالـغـX ثالثة (3) أشـهر إلى ثالث (3)
ســـنـــوات وتـــضـــمن لـــهم اJـــراقـــبـــة الـــصـــحـــيـــة ونـــشـــاطـــات

rالتنمية
- روضـة األطــفــال الــتي تـســتــقــبل بـصــفــة مــنـتــظــمـة
األطــــفــــال الـــبــــالـــغــــX ثالث (3) ســـــنــــوات ومــــا فــــوق غــــيــــر
اJـتـمدرسـrX إلعـطائـهم االهــتمــام الـكافـي الـذي يـقتـضيه
ســنــهم وضـمـان تـنــمـيـتـهم احلـركــيـة الـنـفـسـيــة بـالـتـمـارين

rواأللعاب
- دار الـرعـايـة اJــؤقـتـةr الــتي تـسـتــقـبل بـصــفـة غـيـر
مـــســـتـــمـــرة أو بـــصـــفـــة ظـــرفـــيـــة األطـــفـــال دون اخلـــمس (5)

rنحهم فترات لقاء ونشاطات مشتركةJ rسنوات
Xالـتي جتـمع بـ r"ـؤسـســة  "مـتـعـددة االسـتـقــبـالJا -
أ�ــاط اســتــقـــبــال مــخــتــلــفـــة وتــســمح بــتـــكــيــيف مــرن  مع
تـطــور احــتـيــاجـات األولــيــاء بـتــطـبــيق اســتـقــبــال مـنــتـظم

واستقبال ظرفي.

اJاداJادّة ة 19 : : تـضـمـن االسـتــقـبال العـائـلـي للـطـفـولة
الصغيرة في منزل اJساعدات احلاضنات :

- إمـا مـسـاعـدات حـاضـنـات مــعـتـمـدات تـسـتـقـبل من
طـــــفل (1) إلى ثـالثــــة (3) أطـــــفـــــالr تـــــوظف مـــــبـــــاشـــــرة من

rاألولياء
- إما مراكـز االستقـبال العـائلي لـلطفـولة الصـغيرة
يــنـــشــئــهــا شـــخص طــبــيــعـي أو مــعــنــوي جتـــمع مــســاعــدات
حـــاضـــنــــات مـــعــــتـــمـــدات تــــســـتـــقــــبل حتت إدارة فــــريق من

اJهنيX اJؤهلX من طفل (1) إلى ثالثة (3) أطفال. 
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- مـدير مـؤسـسـة متـخـصـصة تـسـتقـبل األطـفـال على
rؤسسةJمستوى مكان إنشاء ا

- مـفتـشـا بـيداغـوجـيـا مكـلـفـا باJـقـاطـعة مـكـان إنـشاء
rؤسسةJا

- رئـــيس اجملــلس الــشــعــبـي الــبــلــدي لــلــبــلــديــة مــكــان
rثلهª ؤسسة أوJإنشاء ا

rثل مديرية الصحة والسكان للواليةª -
rثل مديرية التربية للواليةª -

rوالشؤون العامة للوالية Xثل مديرية التقنª -
rثل مديرية الشؤون الدينية واألوقاف للواليةª -
rثل مديرية التعمير والبناء والسكن للواليةª -

rثل األمن الوطني على مستوى الواليةª -
- ثالثـة ª (3)ـثـلـX جلـمــعــيـات ذات طـابـع اجـتـمـاعي

وإنساني تنشط في مجال حماية وترقية الطفولة.
�ـكن الـلـجــنـة اخلـاصـة اسـتـدعــاء كل شـخص بـامـكـانه

مساعدتها في أشغالها بحكم كفاءاته.
تـضـمن مـصـالح اJـديريـة الـوالئـيـة اJـكلـفـة بـالـنـشاط

االجتماعي Jكان إنشاء اJؤسسة أمانة اللجنة اخلاصة.

اJـاداJـادّة  29 : : يـعX أعـضـاء الـلـجنـة اخلـاصـة بــقـرار مـن
الـوالي بــنـاء عـــلى اقــتــــراح من الـســـلــطـــات واJـنــظـمـات

التي يتبعونها Jدة ثالث (3) سنوات قابلة للتجديد.
وفـي حــــالــــة انــــقـــــطــــاع عــــهـــــدة أحـــــد األعــــضـــــاء يــــتـم
تــــعــــويــضـه حــسب نـــفس األشــكــال. ويـــســتـــخــلــفه الـــعــضــو

اجلديد اJعX إلى غاية انتهاء العهدة.

اJـاداJـادّة ة 30 : : تــكــلف الـلــجــنــة اخلـاصــة بــدراسـة طــلــبـات
تــرخـيص إنــشـاء مــؤسـســات ومــراكـز اســتـقــبـال الــطـفــولـة
الـــصـــغـــيـــرة عـــلى أســـاس اJـــلف اإلداري والـــتـــقــنـي وإبــداء

رأيها اJعلل للوالي في أجل شهر (1).

اJاداJادّة ة 31 : : جتتمع الـلجنـة اخلاصة كل ثالثة (3) أشهر
فـي دورة عـاديــة �ـقـر مــديـريــة الـواليــة اJـكــلـفــة بـالــنـشـاط

االجتماعي باستدعاء من رئيسها.
و�ــكــنـهــاr زيـادة عــلى ذلكr االجــتــمـاع في دورة غــيـر
عـــاديـــة بـــنــاء عـــلى اســـتـــدعــاء مـن رئــيـــســـهـــا أو بــطـــلب من

الوالي أو بطلب من ثلثي (3/2) أعضائها.

اJـاداJـادّة ة 32 : : تـتّـخـذ مـداوالت الـلـجــنـة اخلـاصـة بـأغـلـبـيـة
أصــــوات األعــــضــــاء احلــــاضــــرينr وفي حــــالــــة تــــســــاوي عـــدد

األصواتr يكون صوت الرئيس  مرجحا.

33 : : تـــــدوّن مـــــداوالت الـــــلـــــجـــــنــــة اخلـــــاصـــــة في اJــــاداJــــادّة ة 
محـاضر تـسجل في سـجـل مـرقـم ومؤشـر علـيه من طرف

رئيسها وترسل إلى الوالي.

ب)  بالنسبة للشخص اJعنوي :ب)  بالنسبة للشخص اJعنوي :
- الــــوثــــائـق اJــــذكــــورة فـي الــــفــــقــــرة (أ) بـــــالــــنــــســــبــــة

rؤسسةJفوض لتمثيل اJللمسؤول ا
- نسخة من القانون األساسي للشخص اJعنوي.

اJــاداJــادّة ة 23 : : يـــجب أن يـــودع اJــــلف اإلداري والـــتـــقـــني
اJرفق باالكتتـاب في دفتر الشروط لـدى مديرية الوالية
اJـكــلـفــة بـالــنـشــاط االجـتــمــاعيJ rـكــــان إنـشــــاء اJـؤســـسـة

و�نح وصل إيداع اJلف  لصاحب الطلب.

اJـاداJـادّة ة 24 : : تــتـأكـد مـديـريـة الـواليـة اJــكـلـفـة بـالـنـشـاط
االجـتــمـاعي مـن مــطـابــقـة اJــلف اإلداري والـتــقـني لــدفـتـر
الـشـروط وتـرســله إلى الـلـجـنـة اخلـاصــة اJـنـصـوص عـلـيـهـا

في اJادة 21 أعاله إلبداء رأيها في أجل شهر (1).

25 : : يـــرسـل اJـــلف اإلداري والـــتـــقــــني مـــرفـــقـــا اJــاداJــادّة ة 
بــالـرأي اJـعــلل لـلــجـنـة اخلــاصـة إلى الـوالـي الـذي يـبت في

الطلب في أجل شهر (1).
و�كنهr عند االقتضاءr طلب معلومات تكميلية.

يـجب أن يـبـلغ قـرار الــوالي إلى صـاحب الـطـلب في
أجل خمسة عشر (15) يوما.

اJــــاداJــــادّة  26 : : يـــجـب أن يـــبـــX قـــرار الـــتــــرخـــيص الـــذي
يـسـلــمه الـوالي زيـادة عــلى اسم مـديـر اJــؤسـسـة أو مـركـز
االسـتـقـبـالr اخلـدمـات اJـقـتـرحـة وطـاقـة االسـتـيـعـاب وسن

.XستقبلJاألطفال ا
تـــرسـل نـــســـخـــة مـن قـــرار الـــتـــرخـــيـص إلى الـــوزيـــر

اJكلف بالتضامن الوطني.

اJـــــاداJـــــادّة  27 : : في حــــــالـــــة رفض طــــــلـــــبـهr �ـــــكـن صـــــاحب
الــطــــلب تــقـــد» طــعـن لــــدى الــوزيــــر اJــكــلـف بــالــتـــضــامن
الــــوطـــنـي فــي أجل شــــهـــر (1) ابــــتـــداء مـن تـــاريـخ تـــبــــلـــيغ

اJقرر.
الفصل الرابــعالفصل الرابــع
اللجنة اخلاصةاللجنة اخلاصة

اJـاداJـادّة  28 : : تضـم اللـجـنـة اخلاصـة الـتي يـرأسهـا مـدير
الـــواليـــة اJـــكــــلف بـــالـــنــــشـــاط االجـــتـــمـــاعـيr مـــكـــان إنـــشـــاء

اJؤسسة :
- رئيـس اJصـلـحـة اJـكـلف بـاJؤسـسـات اJـتـخـصـصة
عـــلـى مـــســـتـــوى اJـــديــــريـــة الـــوالئـــيــــة اJـــكـــلـــفــــة بـــالـــنـــشـــاط

rاالجتماعي
- رئــيـس اJــصـــلــحــة اJـــكــلـف بــالـــتــضــامـن والــعـــائــلــة
ومتابعة احلركـة اجلمعوية على مسـتوى اJديرية الوالئية

rكلفة بالنشاط االجتماعيJا
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- إعــــداد مــــشــــاريع الــــتــــنــــظــــيم الــــداخــــلـي والــــنــــظـــام
rؤسسة أو مركز استقبال الطفولة الصغيرةJ الداخلي

- ªــــارســـــة الــــســــلـــــطــــة الــــســـــلــــمــــيـــــة عــــلى مـــــجــــمــــوع
مـــســـتــخـــدمي اJـــؤســـســـة أو مـــركــز اســـتـــقـــبــال  الـــطـــفـــولــة

rالصغيرة
- إعداد الـتـقـرير الـسـنوي عن نـشـاطات مـؤسـسة أو

مركز استقبال الطفولة الصغيرة.

اJاداJادّة ة 38 : : ال �كن مدير اJـؤسسة أو مركـز استقبال
الـطـفـولـة الـصـغـيـرة أن يـديـر أكـثـر من مـؤسـسـة أو مـركز
في آن واحـدr وهـو مــسـؤول عن اJــؤسـسـة أو اJــركـز وكـذا

عن األطفال اJودعX لديه. 

القسم الثانيالقسم الثاني
اجمللس النفسي البيداغوجياجمللس النفسي البيداغوجي

39 : : يـــكـــلـف اجملـــلس الــــنـــفـــسي الــــبـــيـــداغـــوجي اJــاداJــادّة ة 
بــدراسـة وتــقــيـيم ومــتــابـعــة تــنــفـيــذ اJــشـروع االجــتــمـاعي
الـتـربـوي وبـرامج نـشـاطـات مـؤســسـة أو مـركـز اسـتـقـبال

الطفولة الصغيرة.

اJاداJادّة ة 40 : : يضم اجمللس النفسي البيداغوجي :
rرئيسا rركزJؤسسة أو اJمدير ا -

rربي الرئيسيJا -
rساعدات احلاضناتJأو ا Xثلة للمربª -

.XربJساعدي اJ ثلةª -

41 : : يـعد اجملـلس الـنـفسي الـبـيداغـوجي نـظامه اJاداJادّة ة 
الـداخــلي الــذي يــحــدد قــواعــد تـنــظــيــمه وســيــره ويــصـادق

عليه.

اJــاداJــادّة  42 : : �ـــكن أن تـــســتـــفـــيـــد مــؤســـســـات ومـــراكــز
اســـتــقـــبــال الــطـــفــولـــة الــصـــغــيـــرة الــتي تـــســتـــقــبـل أطــفــاال
معوقX من تدابـير حتفيزية  من الدولة في مجال الدعم
الــــبـــيــــداغـــوجـي ضـــمـن شـــروط حتــــدد بـــقــــرار من الــــوزيـــر

اJكلف بالتضامن الوطني.

الفصل السادسالفصل السادس
األحكـام اJطبقـة على اJساعـدات احلـاضنـات في اJنزلاألحكـام اJطبقـة على اJساعـدات احلـاضنـات في اJنزل

اJاداJادّة ة 43 :  :  يجب أن تسـتوفي اJساعـدة احلاضنة في
اJنزل الشروط اآلتية :

rأن تكون بالغة 21 سنة على األقل -
rأن تثبت تأهيالت أو كفاءات في اجملال التربوي -

rدنيةJأن تتمتع بحقوقها الوطنية وا -
- أن ال تكون موضوع عقوبة مشينة.

اJــاداJــادّة  34 : : تـــعــد الــلـــجــنــة اخلــاصـــة نــظــامــهـــا الــداخــلي
وتصادق عليه.

الفصل اخلامس الفصل اخلامس 
التنظيم والسيرالتنظيم والسير

اJاداJادّة  35 : : يتولى إدارة مؤسـسات ومراكز استقبال
الـطــفــولــة الــصــغـيــرة بــصــفــة فــعـلــيــة ودائــمــة مـديــر. وهي

مزودة �جلس نفسي وبيداغوجي.

القسم األولالقسم األول
اJديراJدير

اJــــاداJــــادّة  36 : : يـــــجب عــــلـى مــــديــــر مـــــؤســــســــة أو مــــركــــز
استقبال الطفولة الصغيرة :

rأن يكون جزائري اجلنسية -
- أن يــكــون بــالــغـا خــمــســا وعــشـرين (25) ســنــة عـلى

rاألقل
- أن  يكـون حائـزا شهـادة وتـأهيال ذي صـلة �ـوضوع

rؤسسةJا
- أن يـثـبت خـبـرة مـهـنـيـة مـدتـها خـمس (5) سـنوات

rعلى األقل في مجال التكفل باألطفال
rدنيةJأن يتمتع بحقوقه الوطنية وا -

- أن ال يكون محل عقوبة مشينة.
يــعــX مــديــر اJـؤســســة أو مــركــز اســقـبــال الــطــفــولـة
الـــصـــغـــيــرة مـن قـــبل اJـــؤســـســـة أو الـــهـــيـــئـــة أو اجلـــهــاز أو
الـشـخص الـطبـيـعي أو اJـعنـوي  الـذي يـنشئ اJـؤسـسة أو

اJركز.

اJـاداJـادّة  37 : : يـضـمن اJـديــر الـسـيـر احلـسن Jـؤسـسـة أو
مركز استقبال الطفولة الصغيرة.

     ويكلفr بهذه الصفةr �ا يأتي :
- تــمـــثــيل مــؤســـســة أو مــركـــز اســتــقـــبــال الــطـــفــولــة
rدنيةJالصغيرة أمام العدالة وفي جميع أعمال احلياة ا

- إعــداد اJــشــاريع االجــتــمــاعــيــة الــتــربــويــة وبــرامج
rؤسسة أو مركز استقبال الطفولة الصغيرةJنشاطات ا
- حتـــضــيـــر مـــشــروع مـــيــزانـــيـــة مــؤســـســة أو مـــركــز

rاستقبال الطفولة الصغيرة وحساباتها
- األمر بـصرف إيـرادات ونفـقـات مؤسـسة أو مـركز

rاستقبال الطفولة الصغيرة
- إبرام كل صـفقة أو عـقد أو اتـفاق أو اتفـاقية طـبقا

rعمول بهماJللتشريع والتنظيم ا
rXستخدمJا Xتعي -
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تـخـضع مؤسـسات ومـراكز اسـتـقبـال  الطـفـولة الـصغـيرة
وكــذا اJــســاعــدة احلـاضــنــة في اJــنــزل لــلـمــراقــبــة الــدوريـة

Jصالح الوزارة اJكلفة بالتضامن الوطني.
يجب أن تنصب اJراقبة على ما يأتي :

- تــطـــبــيق اJــشــروع االجــتــمــاعي الــتــربــوي وبــرامج
rنجزةJالنشاطات ا

- احــتــرام مــقــايـــيس الــصــحــة اJــعــمــول بــهــا في هــذا
rاجملال �ا في ذلك توازن الوجبات

- احـترام األحـكام التـشريـعيـة والتـنظـيمـية في هذا
rاجملال

rمراعاة قواعد الوقاية الصحية واألمن -
- مـســك سـجـل قــــيـد مــحــrX يـســجــل فـيـه لـقب كل
طـــفل واســـمـه وتــاريـخ مـــيالده واسم والــــديـه أو أولـــيـــائـه
الـشرعـيX وعـنـاوينــهم ومهـنهم وتـاريخ استـقبـال الطفل

وبيانات تطعيماته وتاريخ مغادرته وسببه.

اJـاداJـادّة  52 : : يـتــعـX عــلى األعـــوان اJـكــلـفــX بـاJــراقـبـة
إعــداد مـحــضـر يــدونــون فـــيه اخملــالـــفـــات والــتـقــصـيـرات

اJعاينة.
يــجـب أن تــبـــلغ نـــســـخــة مـــن احملــضــــر إلى الــــوزيـــر
اJــــكـــــلــف بـــالــــتـــضــــامـــن الـــوطــــني والــــوالي واJــــؤســــســـة
ومـركز اسـتقبـال  الطـفولـة الصـغيـرة  وكذا إلى اJـساعدة
احلــاضــنــة فـي اJــنــزل في أجـل أقــصــاه خــمـــســة عــشــر (15)

يوما.

r53 : : في حـــالــة مــعــايــنــة مــخــالــفــة أو تــقــصــيــر اJـاداJـادّة ة 
تــعـذر اJــؤسـســة أو مـركــز اســتـقــبـال الــطـفــولـة الــصـغــيـرة
أواJـساعدة احلاضـنة في اJنـزلr وعليهم االمـتثال لإلعذار

في أجل شهر  (1).

rـــــادّة ة 54 : : فــي حـــــالـــــــة عـــــــدم االمـــــتـــــثـــــال لإلعــــــذارJـــــاداJا
تـــتــــعــــرض مــــؤســــســـة أو مـــركـــــز اســـــتــــقــــبـــال الـــطـــفـــولـــة

الصغيرة للعقوبات اإلدارية  اآلتية :
rدة ثالثة (3) أشهرJ الغلق -

rدة ستة (6) أشهرJ ارسة النشاطª توقيف -
- سحب الترخيص.

اJـاداJـادّة ة 55 : : في حـــالـة عــــدم االمـتـثــال لإلعـذار أو عـدم
احـــتـرام االلـتــزامـات تـتـعـرض اJـسـاعـدات احلـاضـنـات في

اJنزل لتوقيف االعتماد أو سحبه.

اJاداJادّة ة 56 : : يتعـX على مـؤسسـات استـقبـال الطـفولة
الــصـغــيــرة ورعــايـتــهم الــتي تــمــارس نـشــاطــهـا فـي تـاريخ
نـشــر هـذا اJـرسـوم أن تــتـطـابق مع أحـكــامه في أجل سـنـة

واحدة ابتداء من تاريخ نشره في اجلريدة الرسمية.

اJــاداJــادّة  44 : : يـــجب أن تـــكـــون اJـــســاعـــدة احلـــاضـــنــة في
اJـنــزل مــعــتــمــدة من مــديـريــة الــواليــة اJــكــلـفــة بــالــنــشـاط

االجتماعي.
�ـنح االعـتـمـاد إذا تـوفــرت شـروط االسـتـقـبـال الـتي

تضـمن صحة األطفال اJستقبلX وأمنهم وتفتحهم. 

اJاداJادّة ة 45 : : يحدد مقرر االعتماد الذي تسلمه مديرية
الـواليـة اJـكـلـفـة بالـنـشـاط االجـتـمـاعيrال سـيـمـا  عدد وسن

األطفال اJرخص للمساعدة احلاضنة باستقبالهم. 

اJـاداJـادّة ة 46 : : يــجب أن يــكـون لــلــمــسـاعــدة احلــاضــنـة في
اJـنـزل مـسـكن يـسـتـجــيب لـلـمـقــايـيس فـي مــجـــال األمـن
والـــوقـــايـــة الـــصــــحـــيـــة. ويـــجــب عـــلـــيــــهـــا إضــــافـــة إلى ذلك
تــــقـــديـم الــضـــمـــانـــات الســتــــقــــبــال األطـــفـــال ورعــايــتــهم
ضــــــمـن شــــــــروط تـــــــضــــــمـن �ــــــوهـم الــــــبـــــــدني والـــــــفــــــكــــــري
والوجـداني وأمنـهم وهذا أثـناء األوقـات التي يـكون فـيها

األطفال مودعX لديها.

اJــــاداJــــادّة ة 47 : : تــــكـــون اJــــســــاعــــدة احلـــاضــــنــــة في اJــــنـــزل
مسؤولة شخصيا عن األطفال اJودعX لديها.

اJـاداJـادّة ة 48 : : تـوظف اJـسـاعـدة احلـاضـنـة في اJـنزل من
مـركـز االسـتـقـبـال الـعـائـلي أو من األولـيـاء مـبـاشـرة طـبـقا

للتشريع والتنظيم اJعمول بهما.

49 : : يــجـب أن تــصـرح اJــســاعــدة احلــاضــنــة في اJـاداJـادّة ة 
اJنزل بـما يأتي :

- كل تسجيل لـطفل أو مغادرته في أجل ثمانية (8)
rأيام

- كل تـــغـــيـــيـــر لإلقـــامـــة فـي أجل خـــمـــســـة عـــشــر (15)
rيوما

- كل حـــادث جــســـيم يــصـــاب به الـــطــفل اJـــودع فــورا
دون تأجيل. 

اJــاداJــادّة ة 50 : : عـــنـــدمـــا تـــوظف اJـــســـاعـــدة احلــاضـــنـــة في
rيــجب إبـــرام عــقـــد يـحــدد rـنــزل من األولــيــاء مــبـاشـرةJا

السيما األجرة وشروط االستقبال ومدته ومواقيته.
�ــكن فــسخ الــعـقــد من أحــد الــطــرفـX بــشــرط تــقـد»
إشـعار مـسـبـق أجلـه شـهر (1) عـلى األقلr بـاسـتـثـنـاء حـالـة

وجود سبب خطير.

الفصل الســـابعالفصل الســـابع
اJراقـبــــةاJراقـبــــة

اJـــــاداJـــــادّة  51 : : عـالوة عـــــلـى أشـــــكــــــال اJـــــراقــــــبـــــة األخـــــرى
rـعمـول بـهـماJـنـصوص عـلـيـها فـي التـشـريع والـتنـظـيم اJا
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- أن تــكـــون مـسـاحــة الـواجـهــة اJـفــتـوحـة من 10 إلى
15 % من مـــســاحـــة أرضــيـــة احملل بـــحــيـث تــضـــمن اإلضــاءة

rوالتهوئة
rأن يكـون فتح أبواب الدخول نحو اخلارج -

- أن يـــكــــون األمن والـــوقــــايـــة الـــصـــحـــيـــة وتـــســـهـــيل
r عمول بهJطبقا للتنظيم ا XعوقJالوصول لألشخاص ا
- أن تـــكـــون احملــال مــهـــيــأة بــطـــريــقــة تــســـمح بــفــصل

rاألطفال الذين �شون عن الذين ال �شون
rطبخ منفصال عن غرفة الرضاعةJأن يكـون ا -

- أن تـخـصص دورة مـيـاه لـكل مـجـمـوعـة من خـمـسة
عـــشــر (15) طـــفال تـــكـــون أبـــعـــادهـــا وتـــهـــيـــئـــتـــهـــا مـــنـــاســـبــة
جملـمـوعـتي األعمـار (أقل من ثالث  (3) سنـوات وأكـثر من

r(ثالث (3) سنوات
- أن يـوضع جـهـاز تـدفـئـة و/أو تـكـيـيف الـهـواء عـلى

rمستوى كل محل
rأن تزود بإمكانيات مكافحة احلريق -

rأن تتوفر على خزان ماء مناسب -
- أن تـــــخـــــصص قـــــاعـــــة لـــــلـــــعـالج مـــــجـــــهـــــزة �ـــــعــــدات

اإلسعافات األولية.

اJــــاداJــــادّة ة 5 : :  ال �ــــكـن أن يــــقــــبل �ــــؤســــســــات ومــــراكــــز
اســتـقـبـال الــطـفـولـة الــصـغـيـرة إال األطــفـال الـبـالــغـX سـنـا
يــــوافق الــــسن اJــــبــــX فـي قــــرار الــــتـــرخــــيـص اJــــســــلم من

الوالي. 

6 : : �ـــسك بــــالـــنـــســـبــــة لـــكل طــــفل مـــلف إداري اJــاداJــادّة ة 
يشمل :

rيالدJشهادة ا -
rنسخة من دفتر التطعيم اإلجباري -

r(2) Xشمسيت Xصورت -
rشهادة طبية -

- ترخيصا من األب أو الولي مصادقا عليه قانونا.

7 : : يــــــــجـب أن ال يـــــــتــــــــجــــــــاوز عـــــــدد األطــــــــفـــــــال اJــــــاداJــــــادّة ة 
اJــسـتـقــبـلـX عــلى مـسـتــوى مـؤسـســات ومـراكـز اســتـقـبـال
الـــطــفــولـــة الــصـــغــيــرة بـــأي حــال الـــعــدد اJــذكـــور في قــرار

الترخيص اJسلم من الوالي.

اJــاداJــادّة ة 8 : : يـــجب أن تــتـــوفـــر اJــســـاعــدة احلـــاضـــنــة في
اJــنــزل عــلى ســكــن صــحي واسع يــســتــجـــيب لــلــمــقــايــيس
XـودعـJويـضـمن الـراحـة الـضـروريـة السـتـقـبـال األطـفـال ا

لديها ورعايتهم. 

اJـاداJـادّة  57 : : تــلــغى أحــكـــام اJــرســوم الـتــنـفــيـذي رقم
92 - 382 اJؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1413 اJوافق 13

أكتوبر سنة 1992 واJذكور أعاله.

58 : : يـــــــنــــــشــــــر  هــــــذا اJــــــرســــــوم فـي اجلــــــريــــــدة اJـــــاداJـــــاّدة  
الرّسميّة للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـرر بـاجلـزائـر في 17 رمـضـان عام 1429 اJـوافق 17
سبتمبر سنة 2008.

أحمد أويحيىأحمد أويحيى
ــــــــــــــــــــــــــــــــ

اJـلحـــــقاJـلحـــــق
دفتر الشروط النموذجي اJطبق على مؤسـساتدفتر الشروط النموذجي اJطبق على مؤسـسات

ومراكــــز استقـبال  ومراكــــز استقـبال  الطفولة الصغيرةالطفولة الصغيرة

اJــــادة األولى :اJــــادة األولى : يــــهــــدف دفــــــتــــر الــــشـــروط هــــــذا إلى
حتــــديـــد شـــروط إنــــشـــاء مـــؤســــســـات ومــــراكـــز اســـتــــقـــبـــال

الطفولة الصغيرة وااللتزامات اJطبقة عليها.

اJاداJادّة ة 2 : : يـتم إيداع طـلب تـرخيـص إنـشـاء مـؤسـسة
أو مـركــــز استـقـبـال  الطـفـولة الـصغـيـرة اJمـضي قانـونا
مــن اJــــــســــــؤول أو اJـــــديـــــر الــــــذي لــه ســـــلــــــطـــــة تـــــمــــــثـــــيل
اJـــؤســســة أو اJـركـزr مـــرفــقــا بــاJــلـف اإلداري والــتـقـني
واالكـــتـــتــاب في دفـــــتــر الــشــروط اJـــنــصــوص عـــلــيــهــا في
اJـرسوم الـتـنـفـيـذي رقم 08 - 287 اJـؤرّخ في 17 رمـضـان
عـام 1429 اJــوافق 17 ســبــتــمــبــر  ســنـة 2008  الــذي يــحـدد
شــروط إنــشــاء مــؤســـســات ومــراكــز اســتــقـــبــال الــطــفــولــة
الصـغيـرة وتـنظـيـمهـا وسـيرهـا ومراقـبـتهـاr عـلى مسـتوى

مديرية الوالية اJكلفة بالنشاط االجتماعي.

اJــاداJــادّة ة 3 : : يــجب أن تـــســتــجـــيب مــؤســـســات ومــراكــز
استقبال  الطفولة الصغيرة للمتطلبات اآلتية :

- أن تـــكـــــون بـــعـــيـــدة عــن مـــخـــتـــلـف األضــــرار الـــتي
rتلحـق أذى بأمـن األطفال وصحتهم البدنية والذهنية

- أن تــكـــون مـــكـــيـــفــة مـع الــنـــشـــاطـــات االجــتـــمـــاعـــيــة
rالتربوية

- أن تـــكــون مـــوجـــهـــة حـــصــريـــا لـــنـــشـــاطــات تـــنـــمـــيــة
rاألطفال وتربيتهم ومشاركتهم واندماجهم االجتماعي
- أن تتوفر على احملالت والتجهيزات اJالئمة. 

اJــاداJــادّة ة 4 : : يـــجب أن تـــســـتـــجـــيب مـــحالت مـــؤســـســات
استقبال  الطفولة الصغيرة للمقاييس اآلتية :

- أن حتـدد الـعالقــة بـX مــسـاحـة احملل وعــدد األطـفـال
rبـ 1.4 م2 لكل طفل XستقبلJا

- أن يــكـــون حــجـم الــهــواء الــضـــروري لألطــفــال 4 م3
rمن الهواء لكل طفل
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اJــاداJــادّة ة 17 : : يـــجب عــلـى مــســؤول اJـــؤســســـة أو مــركــز
استقبال  الطـفولة الصغيرة إعـداد نظام داخلي وإلصاقه

يحدد:
rكيفيات قبول األطفال -

rأوقات وصول وخروج األطفال -
rطبقةJاألسعار ا -

- كـــيـــفـــيـــات الـــتـــكـــفـل والـــتـــدخل الـــطـــبي في احلـــالـــة
 rاالستعجالية

- كــيــفـــيــات إعالم األولـــيــاء ومــســـاهــمــتــهـم في حــيــاة
اJؤسسة أو اJركز.

اJـــــاداJـــــادّة ة 18 : : يـــــجـب أن تـــــرسل مـــــؤســـــســـــات ومـــــراكـــــز
اســــتـــقـــبـــال  الـــطـــفـــولــــة الـــصـــغـــيـــرة تـــقــــريـــرا ســـنـــويـــا عن
نشـاطـاتـهـا إلى الـوزيـر اJـكـلف بـالـتـضامـن الوطـني وإلى
الـــــوالي وإلـى مـــــديـــــريــــة الـــــواليـــــة اJـــــكـــــلـــــفـــــة بـــــالـــــنـــــشــــاط

االجتماعي.

اJــــاداJــــادّة ة 19 : : يــــجـب أن تــــخــــضع مــــؤســــســــات ومــــراكـــز
اسـتقبـال  الطـفولـة الصـغيرة وكـذا اJسـاعدات احلـاضنات
في اJـــنــزل إلى اJـــراقــبـــة الــتي �ـــارســهـــا أعــوان مـــصــالح
الوزارة اJكلفـة بالتضامن الـوطني وتضع حتت تصرفهم
اJــعــلــومــات والــوثــائق الــتي من شــأنــهــا تــســهــيـل ªــارسـة

مهمتهم. 

اJـاداJـادّة ة 20 : : يـعـرض عدم احـتـرام بـنـود دفـتـر الـشروط
هذا مؤسسات ومراكز استقبال  الطفولة الصغيرة وكذا
اJـسـاعـدات احلـاضـنات فـي اJنـزل إلى الـعـقـوبـات اإلدارية

اJنصوص عليها في التشريع والتنظيم اJعمول بهما.

حرر باجلزائر في ..................
قور وصودق عليهقور وصودق عليه

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مرسـوم تنـفيذي رقم مرسـوم تنـفيذي رقم 08 -  - 288 مؤر مؤرّخ في خ في 17 رمـضان عام رمـضان عام
يــــتـــــمم  rيــــتـــــمم r2008 ـــــوافق 17 ســـــبـــــتــــمـــــبـــــر  ســـــنــــة ســـــبـــــتــــمـــــبـــــر  ســـــنــــةJـــــوافق  اJ1429 ا

اJــــرســـوم الــــتــــنـــفــــيـــذي رقم اJــــرســـوم الــــتــــنـــفــــيـــذي رقم 90 -  - 130 اJــــؤر اJــــؤرّخ في خ في 20
شـــــــوشـــــــوّال عــــــام ال عــــــام 1410 اJــــــــوافق  اJــــــــوافق 15 مــــــــايـــــــو ســـــــنـــــــة  مــــــــايـــــــو ســـــــنـــــــة 1990
واJتـضـمن إحـداث اJـعـهـد الـوطـني لـلـتـكـوين الـعاليواJتـضـمن إحـداث اJـعـهـد الـوطـني لـلـتـكـوين الـعالي

إلطارات الشباب في ورقلة.إلطارات الشباب في ورقلة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

rإنّ رئيس احلكومة
- بــنـاء عـلى الـتــقـريـر اJـشـتــرك بـX وزيـر الـشـبـاب

rوالرياضة ووزير التعليم العالي والبحث العلمي
- وبـــنـــاء عـــلى الـــدســـتـــورr الســـيـــمـــا اJـــادتــان 85 - 4

rو125 (الفقرة 2) منه

اJـاداJـادّة ة 9 : : يـتـعـX عـلى مـؤسـسات ومـراكـــز اسـتـقـبال
الـطــفــولــة الـصــغــيـرة واJــســاعــدات احلـاضــنــات في اJــنـزل
اكـتـتـاب عـقـود الـتــأمـX الـضـروريـة اJـنـصـوص عـلـيـهـا في

التشريع والتنظيم اJعمول بهما. 
اJـاداJـادّة ة 10 : : مـؤسـسـات أو مـراكـز اسـتـقـبـال  الـطـفـولة
الـصـغـيـرة واJسـاعـدات احلـاضنـات في اJـنـزلr اJـذكورون
فـي اJـــادة 9 أعـالهr مــــســـــؤولـــــون خالل فـــــتــــرة اســــتـــــقــــبــــال
األطفال منذ التحاقهم في الصباح إلى غاية خروجهم في

اJساء.
اJاداJادّة ة 11 : : يتعX عـلى مؤسسات أو مراكـز استقبال
 الـطــفـولــة الـصــغـيــرة واJـســاعـدات احلـاضــنـات فـي اJـنـزل
تـسـلـيم األطـفال اJـودعـX لـديـهم إلى والـديـهم أو أولـيـائهم

.Xالشرعي
XـــــكــــلـــــفــــJا XـــــســــتـــــخــــدمـــــJـــــادّة ة 12 : : يـــــجب عـــــلى اJـــــاداJا
بـاستـقـبال  الـطـفـولة الـصـغيـرة أن يـكونـوا سـاXJ من أي
مرض مـعد ويجب عـليهم اخلـضوع إلى مراقـبة طبـية مرة

على األقل كل ثالثة (3) أشهر. 

اJـاداJـادّة ة 13 : : يـجب أن يـكــون اJـسـتــخـدمــون اJـكـلـفــون
بتأطـير األطــفــال بالـغـيــن الـواحد والعشرين (21) سنة

على األقل ومؤهلX ويعيّنون على أساس :

rشخص واحد لكل خمسة (5) أطفال ال �شون -
- شخص واحد لكل اثني عشر (12) طفال �شي.

اJــــاداJــــادّة ة 14 : : يــــجــب أن يــــكــــــون عـــــــدد مــــســـــتـــخــــدمي
اخلدمة كافيا طبقا Jقاييس الوقاية الصحية واألمن.

اJــــاداJــــادّة ة 15 : : يــــجـب أن تــــضــــمن مــــؤســــســــات ومــــراكــــز
اسـتـقبـال  الطـفولـة الـصغـيرة  وكـذا اJـساعـدات اJربـيات
في اJــنـزل وجــبـات غــذائـيــة صـحــيــة  ومـتــوازنـة لألطــفـال

.XستقبلJا

اJــاداJــادّة ة 16 : : يـــجب عـــلى مـــســـؤول مـــؤســســـة أو مـــركــز
:Xاستقبال  الطفولة الصغيرة وجوبا مسك مع حتي

- سجل القيـد تسجل فيه ألقاب األطفال وأسماؤهم
rوعناوين أوليائهم وتواريخ قبولهم ومغادرتهم

- سجل تقيـد فيه هوية األشخاص اJؤهلX إلحضار
األطـفـال واسـتــعـادتـهم (تــرخـيص من الـولي مــصـادق عـلـيه

r(قانونا
- اJـلــفــات الـفــرديــة لألطــفـال الــتي تــتـضــمن خــانـات

rالحظات اخلاصة بهمJالتلقيح والصحة وكل ا
rXستخدمJتعلق باJالسجل ا -

- دفـــتــر الــتــحـــضــيــرات الــغـــذائــيــة والئــحـــة الــطــعــام
اليومية.
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يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اJـادة األولى : اJـادة األولى : تـتمـم أحكـام اJـادة األولى مـكرر 1 من
اJـــرســوم الـــتـــنــفـــيــذي رقم 90 - 130 اJــؤرّخ في 20 شــوّال
عـام 1410 اJـوافق 15 مـايــو سـنـة 1990 واJـتــضـمن إحـداث
اJــعـهــد الــوطــني لــلـتــكــوين الــعـالي إلطــارات الــشــبـاب في

ورقلةr في آخرها كما يأتي :

"اJــــــادة األولـى مــــــكــــــرر 1 : اJــــــعــــــهــــــد .....................
(بدون تغيير)..........................................................
.............................................................................
............................................................................

rضــمـــان نــشــاطـــات الــبـــحث والــتــطـــويــر الـــعــلــمي  -
الســيــمــا تــلـك اJــطــبــقــة عــلـى الــبــيــداغــوجــيـــة والــتــنــشــيط
االجتـماعي التـربوي واإلعالم واالتـصال وتسـلية الـشباب

 rتصلة بهاJوتعميم النتائج ا
- تــصــور الــوثــائـق الــتــعــلـيــمــيــة واخلــاصــة بــالــبــحث

rطبق على ميدان نشاطاته وضمان إنتاجهاJا
rضمان تكوين الطلبة األجانب -

- إبــرام االتـفــاقـيــات واJـشــاركـة فـي تـبــادل اJـعـارف
داخل اجلالية العلمية الدولية."

اJاداJادّة ة 2 : : ينشر هـذا اJرسـوم في اجلريـدة الرّسمـيّة
للجمهـوريّة اجلزائـريّة الدّ�ـقراطـيّة الشّعبيّة.

حـرر بـاجلـزائـر في 17 رمـضـان عام 1429 اJـوافق 17
سبتمبر سنة 2008.

أحمد أويحيىأحمد أويحيى

- و�ـــقـــتــــضى الـــقــــانـــون رقم 98 - 11 اJــــؤرّخ في 29
ربـــــيع الـــــثــــانـي عــــام 1419 اJـــــوافق 22 غــــشـت ســــنــــة 1998
واJتضـمن القـانون الـتوجيـهي والبـرنامج اخلـماسي حول
r2002 - 1998 الـبــحث الــعــلـمي والــتــطـويــر الــتـكــنــولـوجي

 rتمّمJعدّل واJا
- و�قـتـضى القانون رقم 99 - 05 اJؤرّخ في 18 ذي
احلــجــة عـام 1419 اJــوافق 4 أبــريل ســنــة 1999 واJــتــضــمن

rتمّمJعدّل واJا rالقانون التوجيهي للتعليم العالي
- و�ــــــقـــــــتـــــــضى األمـــــــر  رقم 06 - 03 اJــــــؤرّخ في 19
جـــمــــادى الـــثــانــــيـــة عـــام 1427 اJـــوافــق 15 يـــولــيــو ســنــة
2006 واJـــتــــضـــمن الــــقـــانــــون األســـاسي الــــعـــام لــــلـــوظــــيـــفـــة

rالعمومية
- و�ــقـــتــضى اJـــرســوم رقم 85 - 243 اJــؤرّخ في 16
مــــــحـــــــرّم عــــــام 1406 اJـــــــوافق أوّل أكـــــــتـــــــوبــــــر ســـــــنــــــة 1985
واJـــتــــضـــمن الــــقـــانــــون األســـاسي الــــنـــمـــوذجـي لـــلـــمــــعـــاهـــد

rعدّلJا rالوطنية للتكوين العالي
- و�ــــقــــتـــــضـى اJــــرســــوم الـــرئـــــاسي رقـم 07 - 173
اJـؤرخ فـي 18 جــمادى األولى عام 1428 اJـوافق 4 يـونيو

rعدلJا rأعضاء احلكومة Xتضمن تعيJسنة 2007 وا
- و�قتضى اJرسوم الرئاسي رقم 08 - 186 اJؤرخ
في 19 جـمــادى الـثـانـيـة عـام 1429 اJـوافق 23 يـونـيـو سـنـة

rرئيس احلكومة Xتضمن تعيJ2008 وا

- و�ــــقــــتــــضى اJــــرســــوم الــــتــــنـــفــــيــــذي رقم 90 - 130
اJؤرّخ في 20 شوّال عام 1410 اJوافق 15 مايـو سنة 1990
واJـــتـــضـــمـن إحـــداث اJـــعـــهـــد الـــوطـــني لــــلـــتـــكـــوين الـــعـــالي

rتمّمJا rإلطارات الشباب في ورقلة

مراسيم فرديمراسيم فرديّـةـة
rمهام الـسّيد بن يوسف زرارقة r2008 من 25 يناير سنة
rالـــدفــلى Xبـــصــفــتــه رئــيــســــا لــدائــــرة رويــنــة بـــواليـــة عــ

بسبب الـوفــاة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـــــــرســــــوم رئـــــــاسـيمـــــــرســــــوم رئـــــــاسـيّ مــــــؤر مــــــؤرّخ فـي أوخ فـي أوّل رمــــــضـــــــان عــــــام ل رمــــــضـــــــان عــــــام 1429
اJـوافـق أواJـوافـق أوّل سـبـتــمـبـر سـنـة ل سـبـتــمـبـر سـنـة r2008 يـتـضـمr يـتـضـمّن إنـهـاءن إنـهـاء
مـهــام األمــX الــعــــام لــــــدى رئــيس دائــــرة عــســلـــةمـهــام األمــX الــعــــام لــــــدى رئــيس دائــــرة عــســلـــة

في والية النعـامـة.في والية النعـامـة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـــوجب مــــرســـوم رئـــاسيّ مــــؤرّخ في أوّل رمـــضــــان
عـام 1429 اJوافـق أوّل سبـتمبـر سنة 2008 تنـهىr ابتداء

مـرسـومان رئـاسـيمـرسـومان رئـاسـيّـان مؤرـان مؤرّخـان في أوخـان في أوّل رمـضـان عام ل رمـضـان عام 1429
اJوافـق أواJوافـق أوّل سبـتمبـر سنة ل سبـتمبـر سنة r2008 يتـضمr يتـضمّنـان إنهاءنـان إنهاء

.Xمهام رئيسي دائرت.Xمهام رئيسي دائرت
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســـوم رئــــاسيّ مـــؤرّخ فـي أوّل رمـــضــــان
عــام 1429 اJــوافـق أوّل سـبــتـمــبـر ســنـة 2008 تـنــهى مـهـام
الـــسّـــيـــد أرزقـي عالل ســـبـــاويr بـــصـــفـــته رئـــيـــســـا لـــدائـــرة
األربعاء نايث إيراثن بوالية تيزي وزوr بناء على طلبه.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســـوم رئــــاسيّ مـــؤرّخ فـي أوّل رمـــضــــان
عـام 1429 اJـوافـق أوّل سبـتمـبر سـنة 2008 تنـهىr ابتداء
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مـــــــرســــــوم رئـــــــاسـيمـــــــرســــــوم رئـــــــاسـيّ مــــــؤر مــــــؤرّخ فـي أوخ فـي أوّل رمــــــضـــــــان عــــــام ل رمــــــضـــــــان عــــــام 1429
اJـوافـق أواJـوافـق أوّل سـبـتــمـبـر سـنـة ل سـبـتــمـبـر سـنـة r2008 يـتـضـمr يـتـضـمّن إنـهـاءن إنـهـاء

مهام بعنوان وزارة اJاليمهام بعنوان وزارة اJاليّـة.ـة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـــوجب مــــرســـوم رئـــاسيّ مــــؤرّخ في أوّل رمـــضــــان
عــام 1429 اJــوافـق أوّل سـبــتـمـبــر سـنـة 2008 تـنــهى مـهـام
rــــالــــيّـــــةJالــــسّـــــــادة اآلتــــيــــــة أســــمــــاؤهـم بــــعــــنــــوان وزارة ا

إلحـالتهم على التّقــاعـد :
- مـــصـــطــفـى ولــد ســـلـــيـــمـــانr بـــصــفـــتـه مــديـــر أمالك

rالدولة في والية أم البواقي
- رابــح رجـــــوحr بـــصـــفــتــه مـــديـــــر أمالك الـــدولـــــة

rفي واليـة جيجــل
- عــثـمـان بـن بـــزةr بـصــفـته مــديــر احلـفظ الــعـقــاري

rفي واليـة سطيف
- بــلـقــاسـم سـاسيr بـصــفـته مــديـــر احلـفظ الــعـقــاري

في واليـة البيض.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـــــــرســــــوم رئـــــــاسـيمـــــــرســــــوم رئـــــــاسـيّ مــــــؤر مــــــؤرّخ فـي أوخ فـي أوّل رمــــــضـــــــان عــــــام ل رمــــــضـــــــان عــــــام 1429
اJـوافـق أواJـوافـق أوّل سـبـتــمـبـر سـنـة ل سـبـتــمـبـر سـنـة r2008 يـتـضـمr يـتـضـمّن إنـهـاءن إنـهـاء

مهام مراقب ببنك اجلزائر.مهام مراقب ببنك اجلزائر.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـــوجب مــــرســـوم رئـــاسيّ مــــؤرّخ في أوّل رمـــضــــان
عــام 1429 اJــوافـق أوّل سـبــتـمـبــر سـنـة 2008 تـنــهى مـهـام
السّيد عبد الكر» بوزردr بصفته مراقبا ببنك اجلزائر.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مـــــــرســــــوم رئـــــــاسـيمـــــــرســــــوم رئـــــــاسـيّ مــــــؤر مــــــؤرّخ فـي أوخ فـي أوّل رمــــــضـــــــان عــــــام ل رمــــــضـــــــان عــــــام 1429
اJـوافـق أواJـوافـق أوّل سـبـتــمـبـر سـنـة ل سـبـتــمـبـر سـنـة r2008 يـتـضـمr يـتـضـمّن إنـهـاءن إنـهـاء
مـــهـــام مـــكـــلمـــهـــام مـــكـــلّـف بـــالـــدـف بـــالـــدّراســـات والـــتراســـات والـــتّـــلـــخـــيص بـــوزارةـــلـــخـــيص بـــوزارة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالتالتّجــارة.جــارة.
�ـــوجب مــــرســـوم رئـــاسيّ مــــؤرّخ في أوّل رمـــضــــان
عــام 1429 اJــوافـق أوّل سـبــتـمـبــر سـنـة 2008 تـنــهى مـهـام
الــسّـــيــد نـــبــيل مـــنــصـــوريr بــصـــفــته مـــكــلّـــفــا بـــالــدّراســات

والتّلخيص بوزارة التّجارةr إلحالته على التّقاعد.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـــــــرســــــوم رئـــــــاسـيمـــــــرســــــوم رئـــــــاسـيّ مــــــؤر مــــــؤرّخ فـي أوخ فـي أوّل رمــــــضـــــــان عــــــام ل رمــــــضـــــــان عــــــام 1429
اJـوافـق أواJـوافـق أوّل سـبـتــمـبـر سـنـة ل سـبـتــمـبـر سـنـة r2008 يـتـضـمr يـتـضـمّن إنـهـاءن إنـهـاء

مهام مفتش البيئة في والية تيزي وزو.مهام مفتش البيئة في والية تيزي وزو.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـــوجب مــــرســـوم رئـــاسيّ مــــؤرّخ في أوّل رمـــضــــان
عــام 1429 اJــوافـق أوّل سـبــتـمـبــر سـنـة 2008 تـنــهى مـهـام
الـسّــيـد مــصـطـفى أوبــابــاسr بـصــفـتــه مـفـتـشــــا لـلـبـيـئـــة

فـي والية تيزي وزوr لتكليفه بوظيفة أخرى.

من 14 ديـــســمـــبــر ســـنــة r2007 مـــهــام الـــسّــيـــد عــبـــد الــكــر»
بـاحلـيـاr بــصـفـتـه أمـيـنــا عــامـــا لــدى رئـيس دائــرة عـسـلــة

في والية النعامةr بسبب الـوفــاة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـــراســـيـم رئـــاســــيمـــراســـيـم رئـــاســــيّـــة مـــؤرـــة مـــؤرّخــــة في أوخــــة في أوّل رمــــضـــان عـــام ل رمــــضـــان عـــام 1429
اJـوافـق أواJـوافـق أوّل سـبـتــمـبـر سـنـة ل سـبـتــمـبـر سـنـة r2008 تـتـضـمr تـتـضـمّن إنـهـاءن إنـهـاء

مهام قضــاة.مهام قضــاة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـــوجب مــــرســـوم رئـــاسيّ مــــؤرّخ في أوّل رمـــضــــان
عــام 1429 اJــوافـق أوّل سـبــتـمـبــر سـنـة 2008 تـنــهى مـهـام
الـسّــــادة اآلتــيـــة أســمـــاؤهم بــصـفــتــهم قــضــــاةr إلحــــالـتــهم

عـلى التّقـــاعـد :

rالبيضاء Xفي محكمة ع rالعمري بوكف -
rحكمة اجلزائر� rعاشور بوروشة -

- بلقطعات قطيش. �حكمة برج بونعامة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـــوجب مــــرســـوم رئـــاسيّ مــــؤرّخ في أوّل رمـــضــــان
عــام 1429 اJــوافـق أوّل سـبــتـمـبــر سـنـة 2008 تـنــهى مـهـام

القضـاة اآلتيـة أسمـاؤهم :

- ابـراهـيم أمـشيr بـصـفــته قـاضـيـا وبـصـفـته قـاضـيـا
r(مجلس قضاء بسكرة) للتحقيق �حكمة الدبيلة

rبصفته قاضيا �حكمة مغنية rمحمود بن طاهر -
- فـــــريــــدة عـــيــــــادr بـــصـــفـــتـــهــا قـــاضـــيــــة �ـــحـــكـــمــــة

احلــراش (اجلــزائـر).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـــوجب مــــرســـوم رئـــاسيّ مــــؤرّخ في أوّل رمـــضــــان
عــام 1429 اJــوافـق أوّل سـبــتـمـبــر سـنـة 2008 تـنــهى مـهـام

: Xالسّيدين اآلتي اسماهما بصفتهما قاضي

rرشيد خليف -
- خالد كوباr بناء على طلبـه.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـــوجب مــــرســـوم رئـــاسيّ مــــؤرّخ في أوّل رمـــضــــان
عـام 1429 اJوافـق أوّل سبـتمبـر سنة 2008 تنـهىr ابتداء
rمــهـام الـسّـيـد أحــمـد بـوخـشم r2007 من 10 ديـسـمـبـر سـنـة
بـــصـــفـــتــه قــاضـــيـــا في مــحـــكــمــة شـــلــغــوم الـــعــيـــدr بــســبب

الوفاة.
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مـــــــرســــــوم رئـــــــاسـيمـــــــرســــــوم رئـــــــاسـيّ مــــــؤر مــــــؤرّخ فـي أوخ فـي أوّل رمــــــضـــــــان عــــــام ل رمــــــضـــــــان عــــــام 1429
اJـوافـق أواJـوافـق أوّل سـبـتــمـبـر سـنـة ل سـبـتــمـبـر سـنـة r2008 يـتـضـمr يـتـضـمّن إنـهـاءن إنـهـاء

مهام مدير دراسات بوزارة السمهام مدير دراسات بوزارة السّكن والعمران.كن والعمران.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـــوجب مــــرســـوم رئـــاسيّ مــــؤرّخ في أوّل رمـــضــــان
عــام 1429 اJــوافـق أوّل سـبــتـمـبــر سـنـة 2008 تـنــهى مـهـام
الـــــسّـــــيـــــد عــــبـــــد احلــــمـــــيــــد ولـــــبــــــانـيr بــــصـــــفــــتـــه مــــديــــــرا
لــلـــدّراســــات بــــوزارة الـــسّــــــكـن والـــعـــمـــــرانr إلحــالــتـــه

عـلى التّقـــاعـد.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مرسـومان رئـاسـيمرسـومان رئـاسـيّان مـؤران مـؤرّخـان في أوخـان في أوّل رمضـان عام ل رمضـان عام 1429
اJوافـق أواJوافـق أوّل سبـتمبـر سنة ل سبـتمبـر سنة r2008 يتـضمr يتـضمّنـان إنهاءنـان إنهاء

.Xمهام مديرين للتعمير والبناء في واليت.Xمهام مديرين للتعمير والبناء في واليت
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـــوجب مــــرســـوم رئـــاسيّ مــــؤرّخ في أوّل رمـــضــــان
عــام 1429 اJــوافـق أوّل سـبــتـمـبــر سـنـة 2008 تـنــهى مـهـام
الــسّــــيـــد مــحـــمـــد يــزيـــد كـــوتــشـــوك عـــليr بـــصــفـــته مـــديــرا
لــلــتــعــمــيـــر والــبــنــــاء في واليــــة قــســنــطـــيـــنــةr لــتــكــلــيــفـه

بـوظيفــة أخــرى.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـــوجب مــــرســـوم رئـــاسيّ مــــؤرّخ في أوّل رمـــضــــان
عــام 1429 اJــوافـق أوّل سـبــتـمـبــر سـنـة 2008 تـنــهى مـهـام
الــــسّـــيــــد بـــلــــعـــيــــد آيت عــــلي بــــــراهـمr بـــصــــفـــتــــه مـــديـــــرا
لـــلـــتــــعـــمـــــيـــر والـــبــــنــــــاء في واليــــــة مــــيـــلـــــةr لـــتــــكـــلـــيـــفــه

بـوظيفـــة أخـــرى.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـــــــرســــــوم رئـــــــاسـيمـــــــرســــــوم رئـــــــاسـيّ مــــــؤر مــــــؤرّخ فـي أوخ فـي أوّل رمــــــضـــــــان عــــــام ل رمــــــضـــــــان عــــــام 1429
اJـوافـق أواJـوافـق أوّل سـبـتــمـبـر سـنـة ل سـبـتــمـبـر سـنـة r2008 يـتـضـمr يـتـضـمّن إنـهـاءن إنـهـاء
مـهام رئيس دراسـات باجملـلس الوطني االقـتصاديمـهام رئيس دراسـات باجملـلس الوطني االقـتصادي

واالجتمــاعي.واالجتمــاعي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـــوجب مــــرســـوم رئـــاسيّ مــــؤرّخ في أوّل رمـــضــــان
عـام 1429 اJوافـق أوّل سبـتمبـر سنة 2008 تنـهىr ابتداء
rمــهـــام الــسّـــيـــد أعــمـــر مــوفق r2008 من 11 فــبـــرايــر ســـنــة
بـصــفـته رئـيـسـا لـلـدّراسـات بــاجملـلس الـوطـني االقـتـصـادي

واالجتماعيr بسبب الـوفــاة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـــــــرســــــوم رئـــــــاسـيمـــــــرســــــوم رئـــــــاسـيّ مــــــؤر مــــــؤرّخ فـي أوخ فـي أوّل رمــــــضـــــــان عــــــام ل رمــــــضـــــــان عــــــام 1429
Xن تـعـيXيـتـضمّن تـعـي rيـتـضم r2008 ـوافـق أوّل سبـتـمبـر سـنة ل سبـتـمبـر سـنةJـوافـق أواJا

رئيس دراسات بوزارة التجارة.رئيس دراسات بوزارة التجارة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـــوجب مــــرســـوم رئـــاسيّ مــــؤرّخ في أوّل رمـــضــــان
عــام 1429 اJـوافـق أوّل سبـتـمبـر سـنة 2008 يـعـيّن الـسّـيد
عــيــسى بــلــعـبــاسr رئــيــســا لـلــدّراســات بــاJــكــتب الـوزاري

لألمن الداخلي في اJؤسسة بوزارة التجارة.

مـــــــرســــــوم رئـــــــاسـيمـــــــرســــــوم رئـــــــاسـيّ مــــــؤر مــــــؤرّخ فـي أوخ فـي أوّل رمــــــضـــــــان عــــــام ل رمــــــضـــــــان عــــــام 1429
اJـوافـق أواJـوافـق أوّل سـبـتــمـبـر سـنـة ل سـبـتــمـبـر سـنـة r2008 يـتـضـمr يـتـضـمّن إنـهـاءن إنـهـاء
مــهـــام اJــديـــر الــعـــام لــلـــمــدرســـة الــوطـــنــيـــة الــعـــلــيــامــهـــام اJــديـــر الــعـــام لــلـــمــدرســـة الــوطـــنــيـــة الــعـــلــيــا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــللسيـاحــة.للسيـاحــة.
�ـــوجب مــــرســـوم رئـــاسيّ مــــؤرّخ في أوّل رمـــضــــان
عــام 1429 اJــوافـق أوّل سـبــتـمـبــر سـنـة 2008 تـنــهى مـهـام
الــــسّـــــيــــد مـــنــــصـف بــــكــــــــايr بــــصـــفــــتـــه مــــديـــــــرا عــــــامــــا
لـلـمـدرســة الــوطـنـيـــة الـعـلـيــا لـلـسـيـاحــةr إلعــادة إدمـاجــه

في رتبتـه األصليـة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـــــــرســــــوم رئـــــــاسـيمـــــــرســــــوم رئـــــــاسـيّ مــــــؤر مــــــؤرّخ فـي أوخ فـي أوّل رمــــــضـــــــان عــــــام ل رمــــــضـــــــان عــــــام 1429
اJـوافـق أواJـوافـق أوّل سـبـتــمـبـر سـنـة ل سـبـتــمـبـر سـنـة r2008 يـتـضـمr يـتـضـمّن إنـهـاءن إنـهـاء

مهام مدير النمهام مدير النّقـل في والية بشار.قـل في والية بشار.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـــوجب مــــرســـوم رئـــاسيّ مــــؤرّخ في أوّل رمـــضــــان
عـام 1429 اJوافـق أوّل سبـتمبـر سنة 2008 تنـهىr ابتداء
من 24 ديــســمـــبــر ســنــة r2007 مـــهــام الــسّــيـــد عــبــد الــرزاق
rبــصـــفــتــه مـــديــــرا لـــلــنّـــقـــل في واليـــــة بــشــــار rبــلـــعــيـــــز

بسبب الـوفــاة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـــــــرســــــوم رئـــــــاسـيمـــــــرســــــوم رئـــــــاسـيّ مــــــؤر مــــــؤرّخ فـي أوخ فـي أوّل رمــــــضـــــــان عــــــام ل رمــــــضـــــــان عــــــام 1429
اJـوافـق أواJـوافـق أوّل سـبـتــمـبـر سـنـة ل سـبـتــمـبـر سـنـة r2008 يـتـضـمr يـتـضـمّن إنـهـاءن إنـهـاء
مـهام اJـفتش الـعام لـوزارة البـريد وتـكنـولوجـياتمـهام اJـفتش الـعام لـوزارة البـريد وتـكنـولوجـيات

اإلعالم واالتصـال.اإلعالم واالتصـال.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـــوجب مــــرســـوم رئـــاسيّ مــــؤرّخ في أوّل رمـــضــــان
عــام 1429 اJــوافـق أوّل سـبــتـمـبــر سـنـة 2008 تـنــهى مـهـام
الــسّـــيــد مــحــمــد حــمــــاديr بــصــفــته مــفــتــشــا عــامــا لــوزارة
الـــبــريـــد وتـــكـــنــولـــوجـــيـــات اإلعالم واالتـــصــالr لـــتـــكـــلــيـــفـه

بوظيفــة أخــرى.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـــــــرســــــوم رئـــــــاسـيمـــــــرســــــوم رئـــــــاسـيّ مــــــؤر مــــــؤرّخ فـي أوخ فـي أوّل رمــــــضـــــــان عــــــام ل رمــــــضـــــــان عــــــام 1429
اJـوافـق أواJـوافـق أوّل سـبـتــمـبـر سـنـة ل سـبـتــمـبـر سـنـة r2008 يـتـضـمr يـتـضـمّن إنـهـاءن إنـهـاء
مــــهـــام اJـــديــــرة الـــعــــامـــة لـــلــــمـــؤســـســــة الـــعـــمــــومـــيـــةمــــهـــام اJـــديــــرة الـــعــــامـــة لـــلــــمـــؤســـســــة الـــعـــمــــومـــيـــة
rالــــوطـــنــيــــة ذات الـــطـــابع الـــصــنـــاعي والـــتــــجــاريrالــــوطـــنــيــــة ذات الـــطـــابع الـــصــنـــاعي والـــتــــجــاري

"بـريد الـجزائر"."بـريد الـجزائر".
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـــوجب مــــرســـوم رئـــاسيّ مــــؤرّخ في أوّل رمـــضــــان
عــام 1429 اJــوافـق أوّل سـبــتـمـبــر سـنـة 2008 تـنــهى مـهـام
اآلنســة غـنيـة هـوادريةr بـصـفتـهـا مديـرة عـامة لـلـمؤسـسة
rالــعـمـومـيــة الـوطـنــيـة ذات الـطـابـع الـصـنـاعـي والـتـجـاري

"بـريد اجلـزائر".
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مـــــــرســــــوم رئـــــــاسـيمـــــــرســــــوم رئـــــــاسـيّ مــــــؤر مــــــؤرّخ فـي أوخ فـي أوّل رمــــــضـــــــان عــــــام ل رمــــــضـــــــان عــــــام 1429
Xن تـعـيXيـتـضمّن تـعـي rيـتـضم r2008 ـوافـق أوّل سبـتـمبـر سـنة ل سبـتـمبـر سـنةJـوافـق أواJا
عـمـيـد كــلـيـة الـعـلـوم االقــتـصـاديـة وعـلــوم الـتـسـيـيـرعـمـيـد كــلـيـة الـعـلـوم االقــتـصـاديـة وعـلــوم الـتـسـيـيـر

والعلوم التجارية بجامعة بجاية.والعلوم التجارية بجامعة بجاية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـــوجب مــــرســـوم رئـــاسيّ مــــؤرّخ في أوّل رمـــضــــان
عــام 1429 اJـوافـق أوّل سبـتـمبـر سـنة 2008 يـعـيّن الـسّـيد
فـريـد يــايـسيr عــمـيـدا لــكـلــيـة الـعــلـوم االقــتـصـاديــة وعـلـوم

التسيير والعلوم التجارية بجامعة بجاية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـــــــرســــــوم رئـــــــاسـيمـــــــرســــــوم رئـــــــاسـيّ مــــــؤر مــــــؤرّخ فـي أوخ فـي أوّل رمــــــضـــــــان عــــــام ل رمــــــضـــــــان عــــــام 1429
Xن تـعـيXيـتـضمّن تـعـي rيـتـضم r2008 ـوافـق أوّل سبـتـمبـر سـنة ل سبـتـمبـر سـنةJـوافـق أواJا

مدير اJركز اجلامعي بغرداية.مدير اJركز اجلامعي بغرداية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـــوجب مــــرســـوم رئـــاسيّ مــــؤرّخ في أوّل رمـــضــــان
عــام 1429 اJـوافـق أوّل سبـتـمبـر سـنة 2008 يـعـيّن الـسّـيد
محمد الطاهر حليالتr مديرا للمركز اجلامعي بغرداية.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـــــــرســــــوم رئـــــــاسـيمـــــــرســــــوم رئـــــــاسـيّ مــــــؤر مــــــؤرّخ فـي أوخ فـي أوّل رمــــــضـــــــان عــــــام ل رمــــــضـــــــان عــــــام 1429
Xن تـعـيXيـتـضمّن تـعـي rيـتـضم r2008 ـوافـق أوّل سبـتـمبـر سـنة ل سبـتـمبـر سـنةJـوافـق أواJا
اJـديـر الـعـام لـلــمـؤسـسـة الـعـمــومـيـة الـوطـنـيـة ذاتاJـديـر الـعـام لـلــمـؤسـسـة الـعـمــومـيـة الـوطـنـيـة ذات

الطابع الصناعي والتجاري "بريد اجلزائر".الطابع الصناعي والتجاري "بريد اجلزائر".
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـــوجب مــــرســـوم رئـــاسيّ مــــؤرّخ في أوّل رمـــضــــان
عــام 1429 اJـوافـق أوّل سبـتـمبـر سـنة 2008 يـعـيّن الـسّـيد
محمد حمـاديr مديـرا عاما للمؤسسة العمومية الوطنية

ذات الطابع الصناعي والتجاري "بريد اجلزائر".
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مرسـومان رئـاسـيمرسـومان رئـاسـيّان مـؤران مـؤرّخـان في أوخـان في أوّل رمضـان عام ل رمضـان عام 1429
يــتـــضـــمّـــنــانـــنــان  rيــتـــضـــم r2008 ـــوافـق أوّل ســـبـــتـــمـــبـــر ســـنــة ل ســـبـــتـــمـــبـــر ســـنــةJـــوافـق أواJا

.Xمديرين للتعمير والبناء في واليت Xتعي.Xمديرين للتعمير والبناء في واليت Xتعي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـــوجب مــــرســـوم رئـــاسيّ مــــؤرّخ في أوّل رمـــضــــان
عــام 1429 اJـوافـق أوّل سبـتـمبـر سـنة 2008 يـعـيّن الـسّـيد
بـلـعــيـد آيـت عــلي بــــراهمr مـديـــــرا لـلـتـعـمـــيــر والـبـنــــاء

فـي واليـة بجـايــة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـــوجب مــــرســـوم رئـــاسيّ مــــؤرّخ في أوّل رمـــضــــان
عــام 1429 اJـوافـق أوّل سبـتـمبـر سـنة 2008 يـعـيّن الـسّـيد
مـحمــد يــزيـد كـوتـشوك عـليr مـديــــرا لـلـتـعمـيـر والـبـنـاء

في واليـة سكيكـدة.

مـــــــرســــــوم رئـــــــاسـيمـــــــرســــــوم رئـــــــاسـيّ مــــــؤر مــــــؤرّخ فـي أوخ فـي أوّل رمــــــضـــــــان عــــــام ل رمــــــضـــــــان عــــــام 1429
Xن تـعـيXيـتـضمّن تـعـي rيـتـضم r2008 ـوافـق أوّل سبـتـمبـر سـنة ل سبـتـمبـر سـنةJـوافـق أواJا

مدير البيئة في والية ورقلة.مدير البيئة في والية ورقلة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـــوجب مــــرســـوم رئـــاسيّ مــــؤرّخ في أوّل رمـــضــــان
عــام 1429 اJـوافـق أوّل سبـتـمبـر سـنة 2008 يـعـيّن الـسّـيد

مصطفى أوباباسr مديرا للبيئة في والية ورقلة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـــــــرســــــوم رئـــــــاسـيمـــــــرســــــوم رئـــــــاسـيّ مــــــؤر مــــــؤرّخ فـي أوخ فـي أوّل رمــــــضـــــــان عــــــام ل رمــــــضـــــــان عــــــام 1429
Xن تـعـيXيـتـضمّن تـعـي rيـتـضم r2008 ـوافـق أوّل سبـتـمبـر سـنة ل سبـتـمبـر سـنةJـوافـق أواJا
اJــديـر الــعــام لــلــشــركــة الــوطــنــيــة لــلـناJــديـر الــعــام لــلــشــركــة الــوطــنــيــة لــلـنّــقـل بـالــســقـل بـالــسّــككــكك

احلـديـديـة.احلـديـديـة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـــوجب مــــرســـوم رئـــاسيّ مــــؤرّخ في أوّل رمـــضــــان
عــام 1429 اJـوافـق أوّل سبـتـمبـر سـنة 2008 يـعـيّن الـسّـيد
مــراد سـلـيــمـان بن عـامــرr مـديـرا عــامـا لـلــشـركـة الــوطـنـيـة

للنّقـل بالسّكك احلديدية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـــــــرســــــوم رئـــــــاسـيمـــــــرســــــوم رئـــــــاسـيّ مــــــؤر مــــــؤرّخ فـي أوخ فـي أوّل رمــــــضـــــــان عــــــام ل رمــــــضـــــــان عــــــام 1429
Xن تـعـيXيـتـضمّن تـعـي rيـتـضم r2008 ـوافـق أوّل سبـتـمبـر سـنة ل سبـتـمبـر سـنةJـوافـق أواJا

مدير اJتحف الوطني للفن احلديث واJعاصر.مدير اJتحف الوطني للفن احلديث واJعاصر.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـــوجب مــــرســـوم رئـــاسيّ مــــؤرّخ في أوّل رمـــضــــان
عــام 1429 اJـوافـق أوّل سبـتـمبـر سـنة 2008 يـعـيّن الـسّـيد
مـــحـــمـــد جـــحــــيشr مـــديـــــرا لـــلــــمـــتـــحف الـــــوطــــني لـــلـــفــن

احلــديث واJعــاصـر.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مرسـومان رئـاسـيمرسـومان رئـاسـيّان مـؤران مـؤرّخـان في أوخـان في أوّل رمضـان عام ل رمضـان عام 1429
يــتـــضـــمّـــنــانـــنــان  rيــتـــضـــم r2008 ـــوافـق أوّل ســـبـــتـــمـــبـــر ســـنــة ل ســـبـــتـــمـــبـــر ســـنــةJـــوافـق أواJا

تعيX نائبي مدير بجامعة بسكرة.تعيX نائبي مدير بجامعة بسكرة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـــوجب مــــرســـوم رئـــاسيّ مــــؤرّخ في أوّل رمـــضــــان
عــام 1429 اJـوافـق أوّل سبـتـمبـر سـنة 2008 يـعـيّن الـسّـيد
ابراهــيم مـــزرديr نائب مـديــر مكـلّفـا بتنـشيط وتـرقـية
الــــبــــحث الــــعــــلــــمي والــــعالقـــــات اخلــــارجـــيــــــة والــــتــــعـــــاون

بجامعــة بسكــرة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـــوجب مــــرســـوم رئـــاسيّ مــــؤرّخ في أوّل رمـــضــــان
عــام 1429 اJـوافـق أوّل سبـتـمبـر سـنة 2008 يـعـيّن الـسّـيد
عـــبـــد الـــرزاق دبـــيـــلـــوr نـــائـب مـــديـــر مـــكـــلّـــفـــا بـــالـــتـــنـــمـــيـــة

واالستشراف والتوجيه بجامعة بسكرة.



وزارة التضامن الوطني وزارة التضامن الوطني واألسـرةواألسـرة
واجلاليـة واجلاليـة الوطنية باخلارجالوطنية باخلارج

قــــرار مــؤرقــــرار مــؤرّخ في خ في 24 ربـيع الــثــاني عـام ربـيع الــثــاني عـام 1429 اJــوافــفق  اJــوافــفق 30
أبــريل سـنـة أبــريل سـنـة r2008 يـتــضـمr يـتــضـمّن تـعـيـX أعـضـاء مـجـلسن تـعـيـX أعـضـاء مـجـلس
الــتـــوجــيه لـــلــوكـــالـــة الــوطـــنــيـــة لــتـــســيـــيــر الـــقــرضالــتـــوجــيه لـــلــوكـــالـــة الــوطـــنــيـــة لــتـــســيـــيــر الـــقــرض

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاJصغر.اJصغر.
�ــوجب قــرار مـؤرّخ في 24 ربـيع الــثــاني عـام 1429
اJوافق 30 أبريـل سنـة 2008 يعيّنr تطبيقا ألحكــام اJادّة
9 من اJــرســوم الـتّــنــفــيـذيّ رقم 04 - 14 اJـؤرّخ في 29 ذي
القـعدة عـام 1424 اJوافق 22 ينـايــر سنة 2004 واJـتضمّن
إنــشـــاء الــوكـــالـــة الــوطـــنــيـــة لــتـــســـيــيـــر الــقـــرض اJــصـــغــــر
وحتــديــد قانـونها األسـاسيr اJعدّلr  أعضـــاء في مجلس
rــصــغـرJالــتــوجـيـه لـلــوكــالـة الــوطــنــيـة لــتــسـيــيــر الــقـرض ا

السّيدات والسّادة :
- عــــــيـــــــسى حـــــــلــــــيــــــمـيª rــــــثـــل الـــــــوزيــــــــر اJـــــــكــــــلّف

rبالتضـامن الــوطني
- عـمر آيت وعرابª rـثل الوزير اJـكلّف بالـداخلية

rواجلماعات احملليـة
rاليّةJكلّف باJثلة الوزير اª rدليلة جحدو -

- هـجيرة آيت مـهديª rثلـة الوزير اJـكلّف باألسرة
rـرأةJوقضايا ا

- مـحــمــد الــطــاهــر شـعـاللª rـثـل الــوكـالــة الــوطــنــيـة
rلدعم تشغيل الشباب

قرارات9 مقرقرارات9 مقرّرات9 آراءرات9 آراء
Xـثل الـصـنـدوق الـوطـني لـلـتـأمª rمـراد حـسيـنـي -

rعلى البطـالة
rثل وكالة التنمية االجتماعيةª rعياش بوقرني -
- عــــبـــد الــــقــــادر حـــمــــاديª rــــثل صــــنـــدوق الــــضــــمـــان

rاالجتماعي لغير األجراء
- جــهــيـد عــادلª rــثل جــمـعــيــة الـبــنــوك واJـؤســسـات

rاليّـةJا
rثل الغرفة الوطنية للفالحةª rميسوم ساعد -

- تـوفـيق رحـمانيª rـثل الـغـرفـة اجلـزائريـة لـلـصـيد
rائياتJالبحري وتربية ا

- شـــــكــــري بـن زعــــرورª rـــــثل الـــــغــــرفـــــة الـــــوطــــنـــــيــــة
rللصناعات التقليدية واحلرف

- زهــرة مـكــريª rــثـلــة صــنـدوق الــضــمـان اJــشــتـرك
rصغـرةJللقـروض ا

- مــحــمـد مــولــود مـزيــانيª rــثل اJــنـتــدى اجلــزائـري
rللمواصلـة والعصـرنـة

rهنJثل جمعية تطوير اª r«نور الدين خد -
- ابـراهيم بـشـيـريª rثل اجلـمـعـية الـوطـنـية لـلـدفاع

عن احلق في العمل وترقية الشغـل.
يعيّن أعضــاء مجلس التوجيه اJذكورون أعالهJ rدّة
ثالث (3) سـنـوات قابـلــة لـلتـجــديـدr طـبـقا ألحـكـــام اJادّة 9
مـن اJـــرســـوم الـــتّـــنـــفـــيـــذيّ رقم 04 - 14 اJــؤرّخ في 29 ذي
الـقـعـدة عـام 1424 اJـوافق 22 يـنـايـر سـنة 2004 واJـتـضمّن
إنـشاء الوكـالة الـوطنيـة لتـسييـر القـرض اJصغـر وحتديد

قانونها األساسيr اJعدّل.

17 رمضان عام  رمضان عام 1429 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 2453
17 سبتمبر سنة  سبتمبر سنة 2008 م م
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