
العدد العدد 46
السالسّنة التاسعة واألربعوننة التاسعة واألربعون

االشتراكاالشتراك
سنويسنويّ

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

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

اجلزائر
تونس
اHغرب
ليبيا

موريطانيا

بلدان خارج دول
اHغرب العربي

سنـةسنـة

1070,00 د.ج د.ج

2140,00 د.ج د.ج

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

ثمن العدد الصّادر في السّنW السّابقة : حسب التّسعيرة.
.Wوتسلّم الفهارس مجّانا للمشترك

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

سنـةسنـة

2675,00 د.ج د.ج

5350,00 د.ج د.ج

تزاد عليها
نفقات اإلرسال

األربعاء األربعاء 20 رمضان عام  رمضان عام 1433 هـ هـ
اHوافـق اHوافـق 8 غشت غشت سنة سنة 2012 م م

اإلدارة والتّحرير
األمانة العاماألمانة العامّة للحكومةة للحكومة

WWW.JORADP.DZ

الطّبع واالشتراك
اHطبعة الراHطبعة الرّسميسمّية

حي البساتsW بئر مراد رايسs ص.ب 376 - اجلزائر - محطة
الهاتف : 021.54.35.06  إلى 09 

021.65.64.63

الفاكس 021.54.35.12 
ح.ج.ب  50-3200  اجلزائر

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

مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة
مــرسـوم تــنـفــيـذي رقم  12 - 298 مـؤرّخ في 14 رمـضــان عـام 1433  اHـوافق 2 غـشـت سـنـة s2012 يــتـضــمن إنـشــاء مـؤســسـات
..............................................................................................WعوقHتخصصة لألطفال اHالتربية والتعليم ا

مــرسـوم تــنـفــيـذي رقم  12 - 299 مـؤرّخ في 14 رمـضــان عـام 1433  اHـوافق 2 غـشـت سـنـة s2012 يــتـضــمن إنـشــاء مـؤســسـات
الطفولة اHسعفة.......................................................................................................................................

مـــرســـوم تـــنـــفــيـــذي رقم  12 - 300 مـــؤرّخ في 16 رمــضـــان عــام 1433  اHـــوافق 4 غــشـت ســنــة s2012 يـــتــضـــمن إنـــشــاء مـــركــز
متخصص في إعادة التربية.......................................................................................................................

مرسوم تـنفيذي رقم  12 - 301 مؤرّخ في 16 رمضان عام 1433  اHوافق 4 غشت سنة s2012 يتضمن إنشـاء مركز التفسير
ذي الـطــابع اHــتـحـفـي لـلـبــاس اجلـزائــري الـتــقـلـيــدي  واHـــمــارسـات الــشـعـــبـيـة  فــي إطـار إحـيــاء األعــيــاد واHـنــاسـبــات
اإلسالمية ويحدد تنظيمه وسيره................................................................................................................

مــرســوم تــنــفــيــذي رقم  12 - 302 مـؤرّخ في 16 رمــضــان عــام 1433  اHـوافق 4 غــشـت ســنـة s2012 يــعــــدل ويــتــمـم اHــرســــوم
الـتـنـفـيــذي رقــم 01-269 اHـؤرخ في 30 جـمـادى الـثـانـيـة عام 1422 اHـوافق 18 سـبـتـمـبـر سـنة 2001 واHـتـضـمن إنـشاء
جامعة أدرار.............................................................................................................................................

مـرسوم تـنفـيذي رقم  12 - 303 مؤرّخ في 16 رمضـان عام 1433  اHوافق 4 غشـت سنة s2012 يتـضمن إنـشاء مـركز جـامعي
بإيليزي...................................................................................................................................................

مـــرســـوم تـــنـــفــيـــذي رقم  12 - 304 مـــؤرّخ في 16 رمــضـــان عــام 1433  اHـــوافق 4 غــشـت ســنــة s2012 يـــعـــدل ويـــتـــمم اHـــرســوم
الـتـنـفيـذي رقم 09-162 اHـؤرخ في7 جـمـادى األولـى عام 1430 اHـوافق 2 مـايـو سـنة 2009 واHـتعـلق بـاHـدرسة الـوطـنـية
للصحة العمومية......................................................................................................................................

مراسيم فرديةمراسيم فردية
مـرسـوم رئـاسي مـؤرّخ في 13 رمـضـان عـام 1433 اHـوافق أوّل غـشت سـنـة s2012 يـتـضـمن إنـهـاء مـهـام رئـيس اجملـلس األعـلى
للغة العربية............................................................................................................................................

مــرســـوم رئــاسي مــؤرّخ في 13 رمــضـــان عــام 1433 اHــوافـق أوّل غــشت ســنــة s2012 يـــتــضــمـن إنــهــاء مـــهــام مـــديــرة بـــرئــاســة
اجلمهورية (األمانة العامة للحكومة)............................................................................................................

قرارات5 مقرقرارات5 مقرّرات5 آراءرات5 آراء

وزارة الشوزارة الشّؤون اخلارجيةؤون اخلارجية

قــرار مــؤرّخ في 8 جــمــادى األولـى عـام 1433 اHـوافق 31 مــارس ســنــة s2012 يــتــضــمن تــفــويض اإلمــضــاء إلى اHــديــر الــعـام
للجالية الوطنية في اخلارج.......................................................................................................................

قـرار مؤرّخ في 8 جـمـادى األولـى عام 1433 اHـوافق 31 مـارس سـنـة s2012 يـتضـمن تـفـويض اإلمـضـاء إلى مـديـر الـكـفاءات
في اخلارج والبرامج والشؤون االجتماعية..................................................................................................

وزارة الفالحة والتنمية الريفيةوزارة الفالحة والتنمية الريفية

قــرار وزاري مـشـتـرك مـؤرخ في 26 ربـيع الـثـاني عـام 1432 اHـوافق 31 مـارس سـنـة s2011  يـحـدد إطـار تـنـظـيم اHـسـابـقـات
على أساس االختبارات واالمتحانات اHهنية لاللتحاق بالرتب التابعة لألسالك اخلاصة باإلدارة اHكلفة بالفالحة.....
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فهرس (تابع)فهرس (تابع)
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 26 ربيع الثاني عام 1432 اHوافق 31 مارس سنة s2011 يحدد إطار تـنظيم اHسابقات على
أساس االختبارات واالمتحانات اHهنية لاللتحاق بالرتب التابعة لألسالك اخلاصة بسلطة الصحة النباتية...........

قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 26 ربيع الثاني عام 1432 اHوافق 31 مارس سنة s2011 يحدد إطار تـنظيم اHسابقات على
WــفــتــشـHوا Wــهــنــيــة لاللــتــحــاق بـالــرتـب الـتــابــعــة ألسالك األطــبــاء الــبــيــطــريــHأسـاس االخــتــبــارات و االمــتــحــانــات ا
................................................................................................WتخصصHا Wواألطباء البيطري Wالبيطري

قـرار مؤرّخ في 12  ذي الـقـعـدة عـام 1432 اHـوافق 10 أكـتـوبـر سـنــة s2011 يـعـدّل الـقرار اHـؤرّخ في 11 ذي الـقـعـدة عـام 1431
اHوافق 19 أكتوبر سنة 2010 واHتضمّن تعيW أعضاء مجلس إدارة الديوان الوطني اHهني للحليب ومشتقاته......

قــرار مـؤرّخ في 29  ذي الــقـعــدة عـام 1432 اHـوافق 27 أكــتــوبــر ســنـــة s2011  يـتــضـمّـن تـعــيـW أعــضـاء مــجـلس إدارة اHــكـتب
الوطني للدراسات اخلاصة بالتنمية الريفية................................................................................................

قــــرار مـؤرّخ في 18  ذي احلـجّــة عـــام 1432 اHـوافــق 14 نــوفـمــبـر ســنـة s2011 يــتـضــمّن تـعــيـW أعـضــاء مـجــلس إدارة شـركـة
سباق اخليل والرهان اHشترك....................................................................................................................

وزارة التعلـيم العالي والبحث العلميوزارة التعلـيم العالي والبحث العلمي

قــرار وزاري مــشــتــرك مــؤرخ في 30 جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1432 اHـوافق 2  يــونــيــو ســنـة s2011  يــعــدّل الــقــرار الـوزاري
اHــشـــتــرك اHــؤرخ في 8 ربــيـع الــثــاني عــام 1430 اHـــوافق 4  أبــريـل ســنــة 2009 الــذي يـــحــدد تــعـــداد مــنــاصـب الــشــغل
وتــصـنــيــفـهــا ومـدة الــعــقـد اخلــاص بــاألعـوان الــعــامـلــW في نــشـاطــات احلــفظ أو الـصــيــانـة أو اخلــدمــات بـعــنـوان اإلدارة
اHركزية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.......................................................................................

قرار وزاري مـشترك مؤرخ في 30 جمادى الـثانية عام 1432 اHوافق 2  يونـيو سنة s2011  يعدّل الـقرار الوزاري اHشترك
اHـؤرخ في 3 مـحـرم عـام 1431 اHـوافق 20  ديـسمـبـر سـنة 2009 الذي  يـحـدد عـدد اHسـتـخـدمW حـسب  مـنـاصب الـشغل
وتــصـنــيــفـهــا ومـدة الــعـقــد اخلـاص بــاألعـوان الــعـامــلــW في نـشــاطـات احلــفظ أو الــصـيــانـة أو اخلــدمـات بــعـنــوان جـامــعـة
التكوين اHتواصل.....................................................................................................................................

وزارة العالقات مع البرPانوزارة العالقات مع البرPان
قــرار مــؤرّخ في 6 جــمــادى األولـى عــام 1433 اHـــوافق 29 مــارس ســنــة s2012 يـــتــضــمّن تــفـــويض اإلمــضــــاء إلـى نــائب مــديــر
اHيزانية واحملاسبة والوسائل العامة..........................................................................................................

وزارة الشباب والرياضةوزارة الشباب والرياضة

قـرار وزاري مـشتـرك مؤرّخ في 16 جـمادى الـثانــية عــام 1432 اHوافق 19 مايـو سنة s2011 يـحدّد إطـار تـنظيم اHـسابقات
عــلى أســاس االخــتــبــارات واالمــتـحــانــات اHــهــنـــيـة لـاللـتــحــــاق بــالــــرتب الــتــابـعــــة لألسـالك اخلـاصــة بــاإلدارة اHــكــلّــفـة
بالشبـاب والرياضـة..................................................................................................................................

قـرار وزاري مـشتـرك مؤرخ في9 جمـادى األولى عام1433 اHـوافق أول أبـريل سـنة s2012 يتـضـمن إحداث مـلحـقـة للـثانـوية
الرياضية الوطنية بأم البواقي...................................................................................................................

وزارة السياحة والصناعة التقليديةوزارة السياحة والصناعة التقليدية

قـرار وزاري مــشـتــرك مـؤرخ في 28 صـفــر عـام 1433 اHـوافق 22  يـنــايـر ســنـة s2012  يــتـضــمن تـصــنـيف الــديـوان الــوطـني
للسياحة وشروط االلتحاق باHناصب العليا التابعة له...................................................................................
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مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة
مرسوم تنفيذي رقممرسوم تنفيذي رقم  12 -  - 298 مؤر مؤرّخ في خ في 14 رمضان عام رمضان عام
1433  اHـوافق   اHـوافق 2 غــشت ســنـة  غــشت ســنـة s2012 يــتــضـمـن إنــشـاءs يــتــضـمـن إنــشـاء

مـؤسـسـات التـربـيـة والـتـعـلـيم اHـتـخـصـصـة لألطـفالمـؤسـسـات التـربـيـة والـتـعـلـيم اHـتـخـصـصـة لألطـفال
.WعوقHا.WعوقHا

ــــــــــــــــــــــ

sإنّ الوزير األول

- بــــنـــــاء عــــلى تــــقــــريــــر وزيــــر الــــتــــضـــــامن الــــوطــــني
 sواألسرة

- وبـــنـــاء عـــلى الـــدســـتـــورs ال ســـيّـــمـــا اHـــادتــان  3-85
 sو125 (الفقرة 2) منه

- و�ــــقــــتــــضـى اHــــرســــــوم الــــرئــــــاسي رقم 10 - 149
اHــــــؤرخ في 14  جـــمــــادى الـــثـــانـــيـــة عــــام 1431 اHــــوافق 28

 sأعضاء احلكومـة Wتضمن تعيHمايو سنة 2010 وا

- و�قـتـضى اHرسـوم الـتنـفـيذي رقم 12-05 اHــؤرخ
في10 صـــــفــــــر عـــــام 1433 اHـــــوافق 4  يـــــنــــــايـــــر ســـــنـــــة 2012

واHـــتـــضـــمـن الـــقـــانـــون األســـاسي الـــنـــمـــوذجي Hـــؤســـســـات
التربـية والتـعليم اHتـخصصة لألطـفال اHعوقـsW ال سيما

sادة 4 منهHا
 sوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم  ما يأتـي :يرسم  ما يأتـي :
اHـادة األولى : اHـادة األولى :  تـطـبـيـقـا ألحـكـام اHـادة 4 من اHـرسـوم
الـــــتــــنــــفـــــيــــذي رقم 12-05 اHـــــؤرخ في10 صــــفــــر عــــام 1433
اHـوافق 4  يــنــايــر ســنـة 2012 واHــذكــور أعالهs يــهــدف هـذا
اHــــرســـوم إلـى إنـــشــــاء مـــؤســــســــات الـــتــــربـــيــــة والـــتــــعــــلـــيم
اHـــتــخــصـــصــة لألطــفـــال اHــعــوقــW وتـــتــمــيم قـــائــمــتي هــذه

اHؤسسات طبقا للملحقW 2 و4 اHرفقW بهذا اHرسوم.
اHادة اHادة 2 :  :  ينـشر هـذا اHرسـوم في اجلريـدة الرّسـميّة

للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.
حـرّر بـالــجـزائر في 14 رمـضـان عام 1433 اHـوافق 2

غشت سنة 2012.
أحمد أويحيىأحمد أويحيى

اHلحـــــقاHلحـــــق 2
قائمة مدارس األطفال اHعوقW سمعياقائمة مدارس األطفال اHعوقW سمعيا

مقر اHؤسسةمقر اHؤسسةتسمية اHؤسسةتسمية اHؤسسة
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

مدرسة األطفال اHعوقW سمعيا لعW صالح
مدرسة األطفال اHعوقW سمعيا للرقيبة

 بلدية عW صالح - والية تامنغست
 بلدية الرقيبة - والية الوادي

اHلحـــــقاHلحـــــق 4
قائمة اHراكز النفسية البيداغوجية لألطفال اHعوقW ذهنياقائمة اHراكز النفسية البيداغوجية لألطفال اHعوقW ذهنيا

مقر اHؤسسةمقر اHؤسسةتسمية اHؤسسةتسمية اHؤسسة
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

اHركز النفسي البيداغوجي لألطفال اHعوقW ذهنيا لتيميمون
اHركز النفسي البيداغوجي لألطفال اHعوقW ذهنيا Hسكيانة

 بلدية تيميمون - والية أدرار
 بلدية مسكيانة - والية أم البواقي

اHركز النفسي البيداغوجي لألطفال اHعوقW ذهنيا لعW صالح
اHركز النفسي البيداغوجي لألطفال اHعوقW ذهنيا لواقنون

 بلدية عW صالح - والية تامنغست
 بلدية واقنون - والية تيزي وزو

 بلدية العلمة - والية سطيفاHركز النفسي البيداغوجي لألطفال اHعوقW ذهنيا للعلمة 2
 بلدية سعيدة - والية سعيدة اHركز النفسي البيداغوجي لألطفال اHعوقW ذهنيا لسعيدة 2

 بلدية سيدي مبارك - والية برج بوعريريجاHركز النفسي البيداغوجي لألطفال اHعوقW ذهنيا لسيدي مبارك
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مرسوم تنفيذي رقممرسوم تنفيذي رقم  12 -  - 299 مؤر مؤرّخ في خ في 14 رمضان عام رمضان عام
1433  اHـوافق   اHـوافق 2 غــشت ســنـة  غــشت ســنـة s2012 يــتــضـمـن إنــشـاءs يــتــضـمـن إنــشـاء

مؤسسات الطفولة اHسعفة.مؤسسات الطفولة اHسعفة.
ــــــــــــــــــــــ

sإنّ الوزير األول

- بــــنـــــاء عــــلى تــــقــــريــــر وزيــــر الــــتــــضـــــامن الــــوطــــني
 sواألسرة

- وبـــنـــاء عـــلى الـــدســـتـــورs ال ســـيّـــمـــا اHـــادتــان  3-85
 sو125 (الفقرة 2) منه

- و�ــــقــــتــــضـى اHــــرســــــوم الــــرئــــــاسي رقم 10 - 149
اHــــــؤرخ في 14  جـــمــــادى الـــثـــانـــيـــة عــــام 1431 اHــــوافق 28

 sأعضاء احلكومـة Wتضمن تعيHمايو سنة 2010 وا
- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 12-04 اHـؤرخ
في 10 صـــــفــــــر عـــــام 1433 اHـــــوافق 4 يـــــنــــــايـــــر ســـــنـــــة 2012

واHـــتـــضـــمـن الـــقـــانـــون األســـاسي الـــنـــمـــوذجي Hـــؤســـســـات
sادة 4 منهHال سيما ا sسعفةHالطفولة ا

sو بعد موافقة رئيس اجلمهورية  -
يرسم  ما يأتي :يرسم  ما يأتي :

اHـادة األولى : اHـادة األولى :  تـطـبـيـقـا ألحـكـام اHـادة 4 من اHـرسـوم
الــــتــــنــــفــــيــــذي رقم 12-04 اHــــؤرخ في 10 صــــفــــر عــــام 1433
اHــوافق 4 يـــنــايــر ســنــة 2012 واHـــذكــور أعالهs يــهــدف هــذا
اHـرسـوم إلـى إنـشـاء مـؤسـسـات الـطـفـولـة اHـسـعـفـة ويـتـمم
قـــائـــمـــة هـــذه اHـــؤســـســـات طـــبـــقـــا لـــلـــمــــلـــحق اHـــرفق بـــهـــذا

اHرسوم.
اHادة اHادة  2  :  : ينشر هـذا اHرسوم في اجلريـدة الرّسميّة

 للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.
حـرّر بـالــجـزائر في 14 رمـضـان عام 1433 اHـوافق 2

غشت سنة 2012.
أحمد أويحيىأحمد أويحيى

اHلحـــــقاHلحـــــق
قائمة مؤسسات الطفولة اHسعفةقائمة مؤسسات الطفولة اHسعفة

مقر اHؤسسةمقر اHؤسسةتسمية اHؤسسةتسمية اHؤسسة
.... (بدون تغيير) ....

مؤسسة الطفولة اHسعفة لألغواط
مؤسسة الطفولة اHسعفة للوادي

بلدية األغواط - والية األغواط
 بلدية الوادي - والية الوادي

مرسوم تنفيذي رقممرسوم تنفيذي رقم  12 -  - 300 مؤر مؤرّخ في خ في 16 رمضان عام رمضان عام
1433  اHـوافق   اHـوافق 4 غــشت ســنـة  غــشت ســنـة s2012 يــتــضـمـن إنــشـاءs يــتــضـمـن إنــشـاء

مركز متخصص في إعادة التربية.مركز متخصص في إعادة التربية.
ــــــــــــــــــــــ

sإنّ الوزير األول

- بــــنـــــاء عــــلى تــــقــــريــــر وزيــــر الــــتــــضـــــامن الــــوطــــني
 sواألسرة

- وبـــنـــاء عـــلى الـــدســـتـــورs ال ســـيّـــمـــا اHـــادتــان  3-85
 sو125 (الفقرة 2) منه

- و�ــــقــــتــــضـى اHــــرســــــوم الــــرئــــــاسي رقم 10 - 149
اHــــــؤرخ في 14  جـــمــــادى الـــثـــانـــيـــة عــــام 1431 اHــــوافق 28

 sأعضاء احلكومـة Wتضمن تعيHمايو سنة 2010 وا

- و�قتـضى اHرسوم التنفيذي رقم 12-165 اHـؤرخ
في 13 جـــمـــادى األولى عـــام 1433 اHــــوافق 5  أبـــريل ســـنـــة
2012 واHــتــضــمن تــعـديـل الـقــانــون األســاسـي الــنــمـوذجـي

sراهقةHـتخصصـة فـي حـمايـة الطفـولـة واHلـلمؤسسات ا
sادة 4 منهHال سيما ا

 sوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم  ما يأتـي :يرسم  ما يأتـي :

اHـادة األولى : اHـادة األولى :  تـطـبـيـقـا ألحـكـام اHـادة 4 من اHـرسـوم
الـتـنـفـيذي رقم 12-165 اHــؤرخ في 13 جـمـادى األولى عام
1433 اHـوافق 5  أبــريل سـنـة 2012 واHـذكــور أعالهs يـهـدف

هـــذا اHــــرســــوم إلى إنــــشــــاء مـــركــــز مــــتـــخــــصص فـي إعـــادة
الـتربـية وتـتـميم قـائـمة هـذه اHراكـز طـبقـا لـلمـلحق األول

اHرفق بهذا اHرسوم.

اHادة اHادة 2 :  :  ينـشر هـذا اHرسـوم في اجلريـدة الرّسـميّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـرّر بـالــجـزائر في 16 رمـضـان عام 1433 اHـوافق 4
غشت سنة 2012.

أحمد أويحيىأحمد أويحيى



20 رمضان  عام  رمضان  عام 1433 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 646

8 غشت  سنة  غشت  سنة 2012  م م

مرسوم تنفيذي رقممرسوم تنفيذي رقم  12 -  - 301 مؤر مؤرّخ في خ في 16 رمضان عام رمضان عام
1433  اHـوافق   اHـوافق 4 غــشت ســنـة  غــشت ســنـة s2012 يــتــضـمـن إنــشـاءs يــتــضـمـن إنــشـاء

مــــركـــز الــــتـــفــــســــيـــر ذي الــــطـــابـع اHـــتــــحـــفـي لـــلــــبـــاسمــــركـــز الــــتـــفــــســــيـــر ذي الــــطـــابـع اHـــتــــحـــفـي لـــلــــبـــاس
اجلـزائـري الـتـقـلـيــدي  واHـــمـارسـات الـشـعــبـيـة  فـياجلـزائـري الـتـقـلـيــدي  واHـــمـارسـات الـشـعــبـيـة  فـي
إطار إحـيـاء األعــياد واHـنـاسـبـات اإلسـالميـة ويـحددإطار إحـيـاء األعــياد واHـنـاسـبـات اإلسـالميـة ويـحدد

تنظيمه وسيره.تنظيمه وسيره.
ــــــــــــــــــــــ

sإنّ الوزير األول
 sبنـــــاء عــلى تقرير وزيـــرة الثقافــــة -

- وبـناء على الـدستـورs ال سيمـا اHادتان 85-3 و125
s(الفقرة 2) منه

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 90-21 اHــــؤرخ في 24
مــحــرم عــام 1411 اHــوافق 15 غــشت ســنــة 1990 واHــتــعــلق

sتممHعدل واHا sباحملاسبة العمومية
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 98-04 اHــــؤرخ في 20
صــفــر عــام 1419 اHــوافق 15 يـــونــيــو ســنــة 1998 واHــتــعــلق

sبحماية التراث الثقافي
- و�قـتـضى األمر رقم 06-03 اHؤرخ في 19 جـمادى
الثـانية عام 1427 اHوافق 15 يولـيو سنة 2006 واHـتضمن

sالقانون األساسي العام للوظيفة العمومية
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 11-10 اHــــؤرخ في 20
رجب عــام 1432 اHــوافق 22 يـــونــيــو ســنــة 2011 واHــتــعــلق

sبالبلدية
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 12-07 اHــــؤرخ في 28
ربــــيـع األول عــــام 1433 اHـــــوافق 21 فـــــبــــرايـــــر ســـــنــــة 2012

sتعلق بالواليةHوا
- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسي رقم 10-149 اHـؤرخ
في 14 جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1431 اHــوافق 28 مــايــو ســنــة

sأعضاء احلكومة Wتضمن تعيH2010 وا

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 11-352 اHؤرخ
في 7 ذي الـقــعــدة عـام 1432 اHـوافق 5 أكــتـوبــر ســنـة 2011
الـــذي يـــحـــدد الــقـــانـــون األســـاسي الـــنــمـــوذجي لـــلـــمــتـــاحف
ومـراكز التفـسير ذات الطـابع اHتحفيs ال سـيما اHادة 28

sمنه
sو بعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم ما يأتي  :يرسم ما يأتي  : 

الفصــــل األولالفصــــل األول
أحكــام عامــةأحكــام عامــة

اHاداHادّة األولى  :ة األولى  : تـطبـيقـا ألحكـام اHادة 28 من اHـرسوم
الـتـنـفـيذي رقم 11-352 اHـؤرخ في 7 ذي القـعـدة عام 1432
اHـوافق 5 أكـتـوبــر سـنـة 2011 واHـذكـور أعالهs يــهـدف هـذا
اHرسـوم إلى إنـشـاء مـركـز الـتفـسـيـر ذي الـطـابع اHـتـحفي
لــلـبــاس اجلـزائـري الــتـقــلـيـــدي واHــمـــارســــات الـشـعــبـيـــة
�ــــنـــاســــبــــــة إحـــيــــــاء األعـــيــــــاد واHـــنــــاســــبــــات اإلسالمــــيـــة
وحتديـد تـنـظيـمه وسـيـره ويدعى في صـلب الـنص "مـركز

التفسير" .
2  :   : يــــحـــدد مـــقــــر مـــركـــز الــــتـــفــــســـيـــر �ــــديـــنـــة اHــاداHــادّة ة 

تلمسان.
و �كـن نقـله إلى أي مكـان آخر من الـتراب الـوطني
�ـرســوم تـنــفــيـذي بــنـاء عــلى اقـتــراح من الــوزيـر اHــكـلف

بالثقافة.

اHــــاداHــــادّة ة 3  :   : يــــوضع مــــركـــز الــــتــــفـــســــيــــر حتت وصــــايـــة
الوزير اHكلف بالثقافة.

اHاداHادّة ة 4  :   : يكـلف مـركز الـتفـسـير بـتفـسـير اHـواضيع
اآلتية:

1 - الــلـــبــاس اجلــزائـــري الــتـــقــلـــيــدي جلـــمــيع مـــنــاطق
الـبـالد بـأنـواعه الــتـيـبـولــوجـيـة وتــقـنـيــات صـنـعه وإجنـازه
والـــعــــادات والـــلـــوازم اHــــرافـــقــــة له وكـــذا الــــرمـــزيــــة الـــتي

sثلها�
2 - اHـــــمـــــارســــات الـــــشـــــعـــــبـــــيـــــة اإلسالمـــــيـــــة: أعـــــيــــاد

ومناسبات.

5  :   : يــقــــدم مــركــز الـتــفــســيــر لــلــجــمـهــــورs في اHـاداHـادّة ة 
اجلـانب اHـتـعـلــق بـاللـبـاس اجلـزائــري الـتقـلـيــديs مـفـاتيح
قـراءة وتـفـسـير واسـتـعـادة تاريـخ وتراث لـبـاس انـدثر أو
هــــو في طـــــريق االنــــدثــــار وال يـــــســــتــــعـــــمل يــــومـــــيــــا ولــــكن
يـــســـتـــعـــمل فـي األعـــراس واالحـــتـــفـــاالتs ذلك الـــلـــبـــاس ذو
الـطــابع الـوطــني الــذي ظل في الــذاكـرة اجلــمـاعــيـة ويــعـود
الـــيـــوم من جــديـــد في شـــكل فـــلــكـــلــوري إلـى حــد مـــاs حــيث
يــسـتـمــد قـيـمــته الـتــراثـيـة من طــابـعه الــعـريق ومن نـدرة

مراجعه اإليكونوغرافية.

اHلحـــــق األولاHلحـــــق األول
قائمة اHراكز اHتخصصة في إعادة التربيةقائمة اHراكز اHتخصصة في إعادة التربية

مقر اHؤسسةمقر اHؤسسةتسمية اHؤسسةتسمية اHؤسسة

.... (بدون تغيير) ....

بلدية ستي� - والية البيضاHركز اHتخصص في إعادة التربية لستي�
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يـتولـى مركـز الـتـفسـيـر الـتعـريف بـهـذا الـتراث عن
طـــريق تــــقـــنـــيــــات تـــعـــلــــيـــمـــيـــة وبــــيـــداغـــوجــــيـــة تـــتــــيـــحـــهـــا
الـــتــكـــنـــولــوجـــيـــات اجلــديـــدة لإلعـالم واالتــصـــال ومن خالل
مـعـارض وأنشـطـة حـول موضـوع الـلبـاسs بـهدف اسـتـعادة
وإعــادة ابـــتـــكـــار طــريـــقـــة الـــلــبـس وفي نـــوعـــيــة األنـــســـجــة
اHـسـتعـمـلـة والـلوازم اHـرتـبـطة بـاأللـبـسة واحلـلي اHـرافـقة
لــهـا وكل الـعــادات والـرمـزيـة وطــريـقـة االحــتـفـال اHــتـصـلـة

بها.
فـــهــو يـــعــتـــبــر مـــكـــانــا لـــتــرســـيخ الــلـــبــاس اجلـــزائــري
الــــــتــــــقـــــــلــــــيـــــــدي في الـــــــذاكــــــرة ونـــــــقل ثـــــــقــــــافـــــــة اHــــــهــــــارات

واالستعماالت اHرتبطة باللباس اجلزائري التقليدي.
كـــمــا أنه مـــكــان إلـــهــام بـــالــنـــســبـــة Hــمـــارســة اHـــوضــة

اHعاصرة.

اHــاداHــادّة ة 6  :   : يـــقــدم مـــركـــز الــتـــفـــســيـــر لـــلــجـــمـــهــورs في
اجلــانب اHــتـعــلق بــالــتــقـالــيــد الـشــعــبــيـة اإلسـالمـيــة: أعــيـاد
ومـنـاسـبـاتs مـفـاتيـح قراءة وتـفـسـيـر وإحـيـاء اHـمـارسات
الشعـبية اإلسالمـية التي يعـبر عنهـا �ناسبـة االحتفاالت
الثـقـافيـة التـقلـيديـة اHرتـبطـة باحلـياة الـدينـية اإلسالمـية

للمجتمع اجلزائري.
يقوم مـركز الـتفسـير بـالتعـريف بهـذا التراث احلي
من خالل االسـتعادة االفـتراضيـة ألحداث مرتـبطة �راحل
احلـيـاةs من الـوالدة إلى الـوفاةs كـاخلـتـان والـيوم األول من
صــيــام الــطــفل وفــاحتــة اخلــطــبــة والــعــيــد واHــولــد الــنــبـوي
الـــشـــريف وغـــيــــرهـــا ... وذلك بـــاســـتـــعــــمـــال دعـــائم مـــاديـــة
كـــاأللــبـــســة  لــلـــوازم اHــلـــحــقــة والـــديــكـــور واHــدح..... وكــذا
تقنـيات تعـليمـية وبيـداغوجيـة  ومعارض وأنـشطة وذلك

. Wبهدف احلفاظ على الهوية والذاكرة الشعبيت

الفصل الفصل الثانيالثاني
التنظيم والعملالتنظيم والعمل

اHــاداHــادّة ة 7  :   : يــســـيــر مـــركــز الــتـــفــســـيــر مــديـــر ويــديــره
مجلس توجيه ويزود بلجنة علمية وبيداغوجية.

اHـاداHـادّة ة 8  :   : يـحـدد الـتـنـظـيم الــداخـلي Hـركـز الـتـفـسـيـر
بــقـرار مــشـتــرك بـW الــوزيـر اHــكـلف بــالـثــقـافــة والـوزيـر

اHكلف باHالية والسلطة اHكلفة بالوظيفة العمومية.

القسم األولالقسم األول
مجلس التوجيهمجلس التوجيه

اHــــاداHــــادّة ة 9  :   : يـــــتــــداول مــــجــــلـس الــــتــــوجــــيه فـي جــــمــــيع
اHـســائل اHــرتـبــطــة بـنــشـاط مــركــز الــتــفـســيــرs وال سـيــمـا

فيما يأتي :
sWالتنظيم والنظام الداخلي -

- بــرامج األنــشــطــة الــســنــويــة واHــتــعــددة الــســنـوات
sنصرمةHالية اHوكذا حصائل أنشطة السنة ا

sيزانيةHمشروع ا -
- الــشـروط الــعــامـة إلبــرام االتـفــاقــيـات والــصـفــقـات

sوغيرها من العقود التي تلزم مركز التفسير
sالكشوف التقديرية لإليرادات والنفقات -

sاحلسابات السنوية -
sقبول الهبات والوصايا -

- جميع اHسائل اHرتبطة بنشاط مركز التفسير.

اHاداHادّة ة 10  :   : يتكون مجلس التوجيه من :
sرئيسا sكلف بالثقافةHثل الوزير ا¤ -

- ¤ــــثل الـــوزيـــر اHــــكـــلف بــــالـــداخـــلـــيــــة واجلـــمـــاعـــات
sاحمللية

sاليةHكلف باHثل الوزير ا¤ -
sكلف بالشؤون الدينية واألوقافHثل الوزير ا¤ -

sكلف بالتربية الوطنيةHثل الوزير ا¤ -
- ¤ـــثـل الـــوزيـــر اHــــكـــلف بــــالـــســـيــــاحـــة والـــصــــنـــاعـــة

sالتقليدية
- مـدير اHركز الـوطني للـبحوث في عـصور ما قبل

sالتاريخ وفي علم اإلنسان والتاريخ أو ¤ثله
- مــديــر مـــركــز الــبــحـث الــعــلـــمي والــتــقـــني في عــلم

اإلنسان االجتماعي والثقافي أو ¤ثله. 
يــحـضــر مـديـر مــركـز الــتـفـســيـر اجـتــمـاعــات مـجـلس

التوجيه بصوت استشاري ويتولى أمانته.
�ـكن مــجــلس الــتـوجــيه االســتـعــانــة بـأي شــخص من

شأنهs بحكم كفاءتهs أن يساعده في أشغاله.

اHـاداHـادّة ة 11  :   : يـعـW أعـضـاء مجـلـس التـوجـيه Hـدة ثالث
(3) ســنــوات قــابـلــة لــلــتــجـديــد بــقــرار من الــوزيــر اHــكـلف
بـالــثـقـافـةs بـنـاء عـلـى اقـتـراح من الـسـلـطــة الـتي يـنـتـمـون
إليهـا. وفي حالـة توقف عـضوية أحـد األعضـاءs يسـتخلف
بــعـضـو جـديــد حـسب األشـكــال نـفـســهـاs حـتى انــقـضـاء مـدة

العضوية.

اHاداHادّة ة 12  :   : يجـتـمع مجـلس التـوجيه في دورة عـادية
مـرتW (2) في الــسـنـة عـلى األقلs بـنـاء عـلى اسـتـدعـاء من

رئيسه.
 و�ـكـنه أن يـجـتـمع في دورة غـيـر عـاديـة بـطـلب من
الـوزير اHـكـلف بالـثـقـافة أو من مـديـر مركـز الـتفـسـير أو

من ثلثي (3/2) أعضائه.
تــوجه االســـتــدعــاءات مــرفــقــة بـــجــدول األعــمــال قــبل
خمسة عشر (15) يوما على األقلs من  تاريخ االجتماع. 
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و�ـكن تــقـلــيص هـذا األجل بــالـنـســبـة لـلــدورات غـيـر
العادية دون أن يقل عن ثمانية (8) أيام.

13  :   : ال تـــصـح مـــداوالت مـــجـــلس الـــتـــوجـــيه إالّ اHــاداHــادّة ة 
بحضور ثلثي (3/2) أعضائه على األقل.

وإذا لم يـــكــتـــمل الـــنــصـــابs يــعـــقــد اجـــتــمـــاع ثــان في
الثمانية (8) أيام اHوالية.

sتـصح مـداوالت  مـجــلس الـتـوجـيه sوفي هـذه احلـالــة
مهما يكن عدد األعضاء احلاضرين.

sتـتـخـذ قرارات مـجـلس الـتوجـيه بـأغـلبـيـة األصوات
وفـي حـالــة تـســاوي عــدد األصـواتs يــكـون صــوت الــرئـيس

مرجحا.

اHــــاداHــــادّة ة 14  :   : حتـــرر مــــداوالت مــــجــــلس الــــتــــوجــــيه في
مـحــاضــر يـوقــعــهـا رئــيس اجملــلس وتــدون في ســجل خـاص

مرقم ومؤشر عليه.
تــرسل مــحـــاضــر االجــتــمـــاعــات إلى الــوزيـــر اHــكــلف
بـالـثقـافـة للـمـوافـقة عـلـيهـا خالل الـثالثW (30) يـومـا التي

تلي االجتماع.
القسم الثانيالقسم الثاني

اHديراHدير

اHاداHادّة ة 15  :   : يعW مدير مـركز التفسـير �رسوم بناء
عـلى اقـتراح مـن الوزيـر اHـكلف بـالـثقـافـةs وتنـهى مـهامه

حسب األشكال نفسها.

اHـاداHـادّة ة 16  :   :  يـكـلف مـديـر مـركـز الـتـفـسـيـرs في إطـار
احــــتــــرام الـــتــــشــــريع والــــتــــنــــظـــيـم اHــــعـــمــــول بــــهــــمـــاs عــــلى

اخلصوصs �ا يأتي:
- يـــــعـــــدّ بــــرامـج األنــــشـــــطـــــة الــــســـــنـــــويــــة واHـــــتـــــعــــددة

sالسنوات
- يـــتـــصـــرف بــاسـم مـــركـــز الـــتـــفــســـيـــر و�ـــثـــلـه أمــام

sدنيةHالعدالة وفي جميع أعمال احلياة ا
- �ـارس السـلـطـة السـلـميـة عـلى جـميـع مسـتـخدمي

sمركز التفسير
- يوظف اHسـتخـدمW اخلاضـعW لـسلطـته ويعـينهم
ويــنـــهي مـــهــامـــهمs بـــاســتـــثــنـــاء اHـــســتـــخــدمـــW الــذيـن يــتم

sتعيينهم بطريقة أخرى
- يــعــد مــشــروع اHـيــزانــيــة الــتــقـديــريــة واحلــســابـات

sاليةHا
sيعد الكشوف التقديرية لإليرادات والنفقات -

- يـــبــرم جـــمـــيع االتــفـــاقـــيــات واالتـــفــاقـــات والــعـــقــود
sوالصفقات

s Wيعد مشروعي التنظيم والنظام الداخلي -
sيتولى تنفيذ مداوالت مجلس التوجيه -

- يعدs في نهايـة كل سنة ماليةs تقريرا سنويا  عن
 األنشطة وحصائل وحسابات مركز التفسير.

القسم الثالثالقسم الثالث
اللجنة العلمية والبيداغوجيةاللجنة العلمية والبيداغوجية

اHـاداHـادّة ة 17  :   : تـتـكـون الـلجـنـة الـعـلـمـية والـبـيـداغـوجـية
الـتـي يـرأســهــا مــديــر مــركـز الــتــفــســيــرs من ســتـة (6) إلى

تسعة (9) أعضاء يعينون من ضمن :
- ¤ـثـلـي الـهـيـاكل الـعــلـمـيـة وهـيــاكل االتـصـال Hـركـز

sالتفسير
- اHــــــــتــــــــخـــــــصــــــــصـــــــW فـي مــــــــجـــــــال عــــــــلـم اHـــــــتــــــــاحف
واألنتـروبولـوجيـا الثـقافـية والـتاريخ والـتراث والـثقـافة

الشعبية والسينوغرافيا واالتصال.
حتــدد الــقـائــمــة االســمـيــة ألعــضــاء الـلــجــنــة الـعــلــمــيـة
والــبـيـداغــوجـيــة كل أربع سـنـوات (4) �ـقــرر من الـوزيـر
اHـــكــلـف بــالـــثـــقـــافــة بـــنـــاء عـــلى اقـــتــراح مـن مــديـــر مـــركــز

التفسير.

اHـاداHـادّة ة 18  :   : تـكـلف الـلــجـنـة الـعــلـمـيـة والـبــيـداغـوجـيـة
بـإبــداء آراء اسـتـشــاريـة في اHــسـائل اHـتــعـلــقـة بـاألنــشـطـة
العـلميـة والتقـنية Hـركز التـفسيـر وال سيمـا تلك اHتـعلقة
بـــتـــفــــســـيـــر واســـتـــعـــادة اHــــواضـــيع الـــتـي يـــقـــدمـــهـــا مـــركـــز

التفسير.
تــعـــد الــلــجــنـــة الــعــلــمـــيــة والــبــيـــداغــوجــيــة  نـــظــامــهــا

الداخلي وتصادق عليه.

اHـاداHـادّة ة 19  :   : جتـتـمع الـلـجـنـة الـعلـمـيـة والـبـيـداغـوجـية
بناء على استدعاء من مدير مركز التفسير.

اHـاداHـادّة ة 20  :   : حتـدد الــكـيــفـيــات األخـرى لــسـيــر الـلــجـنـة
العلمية والبيداغوجية في نظامها الداخلي.

الفصل الثالثالفصل الثالث
أحكام ماليةأحكام مالية

اHـاداHـادّة ة 21  :   : تشـتـمل مـيـزانـيـة مـركـز الـتـفــســير عـلى
ما يأتي :

في باب اإليرادات :في باب اإليرادات :
sاإلعانات التي تخصصها الدولة -

sالهبات والوصايا -
- اإليرادات اخلاصة اHرتبطة بنشاطه.

في باب النفقات :في باب النفقات :
sنفقات التسيير -
sنفقات التجهيز -

- جميع النفقات األخرى اHرتبطة بنشاطه.
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اHـاداHـادّة ة 22  :   : تــمـسك مـحـاسـبـة مـركــز الـتـفـسـيـر طـبـقـا
لقواعد احملاسبة العمومية.

اHــاداHــادّة ة 23  :   : �ــسـك احلــســابــات وتــداول األمــوال عــون
محاسب يعينه أو يعتمده وزير اHالية.

24  :   : تـــمـــارس الـــرقـــابـــة عـــلـى نـــفـــقـــات مـــركـــز اHــاداHــادّة ة 
الــتـفـسـيــر حـسب الـشــروط اHـنـصــوص عـلـيـهــا في األحـكـام

التشريعية والتنظيمية اHعمول بها.

اHـاداHـادّة ة 25  :   : يتـولـى  اHراقـبـة اHـالـيـة Hـركـز الـتـفـسـير
مراقب مالي يعينه وزير اHالية.

اHـــــاداHـــــادّة ة 26  :  :  يـــــنــــــشــــــر هـــــذا اHــــــرســــــوم في اجلــــــريـــــدة
الرّسميّة للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـرّر بـالــجـزائر في 16 رمـضـان عام 1433 اHـوافق 4
غشت سنة 2012.

أحمد أويحيىأحمد أويحيى
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مرسوم تنفيذي رقممرسوم تنفيذي رقم  12 -  - 302 مؤر مؤرّخ في خ في 16 رمضان عام رمضان عام
1433  اHــوافق   اHــوافق 4 غـــشت ســـنــة  غـــشت ســـنــة s2012 يـــعـــــدل ويـــتــمـمs يـــعـــــدل ويـــتــمـم

اHــرســــوم الـــتــنـــفـــيـــذي رقــم اHــرســــوم الـــتــنـــفـــيـــذي رقــم 01-269 اHــؤرخ في  اHــؤرخ في 30
جـمـادى الثـانيـة عام جـمـادى الثـانيـة عام 1422 اHوافق  اHوافق 18 سـبـتمـبر سـنة سـبـتمـبر سـنة

2001 واHتضمن إنشاء جامعة أدرار. واHتضمن إنشاء جامعة أدرار.

ــــــــــــــــــــــ

sإنّ الوزير األول
-  بـنـاء على تـقـريـر وزيـر الـتعـلـيم الـعـالي والـبحث

sالعلمي
- وبــــنـــاء عـــلى الــــدّســـتـــورs ال ســـيّــــمـــا اHـــادّتـــان 3-85

sو125 (الفقرة 2) منه
- و�ــــقــــتــــضـى اHــــرســــــوم الــــرئــــــاسي رقم 10 - 149
اHــؤرخ في 14 جمـادى الثانية عـام 1431 اHوافق 28 مايو

 sأعضاء احلكومـة Wتضمن تعيHسنة 2010 وا
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 01-269 اHؤرخ
في 30 جمادى الثانية عام 1422 اHوافق 18 سبتمبر سنة

sتممHعدل واHا sتضمن إنشاء جامعة أدرارH2001 وا

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 03-279 اHؤرخ
في 24  جـمـادى الثـانيـة  عام 1424 اHوافق 23  غـشت سنة
2003 الــــذي  يــــحــــدد مــــهــــام اجلــــامــــعــــة والــــقــــواعــــد اخلــــاصــــة

بـتـنـظيـمـهـا وسـيرهـا s اHـعـدل واHـتممs ال سـيـمـا اHـادتان 3
sو25 منه

sوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :
اHــــــــاداHــــــــادّة األولى :ة األولى :  تـــــــعـــــــدّل وتـــــــتـــــــمّـم اHـــــــادة األولـى من
اHـــرســوم الـــتـــنــفـــيــذي رقم 01-269 اHــؤرخ في 30 جـــمــادى
الثـانيـة عام 1422 اHوافق 18 سـبـتمـبر سـنة s2001 اHـعدل

واHتمم واHذكور أعاله وحترر كما يأتي :
"اHادّة األولى : ............. (بدون تغيير)................
يحـدد عدد الـكـليـات التي تـتـكون مـنهـا جامـعة أدرار

واختصاصها كما يأتي :
sكلية العلوم والتكنولوجيا -

- كـــلـــيــة الـــعـــلـــوم االقــتـــصـــاديــة والـــتـــجــاريـــة وعـــلــوم
sالتسيير

- كــلــيــة الـعــلــوم اإلنــســانــيــة واالجـتــمــاعــيــة والــعــلـوم
sاإلسالمية

sكلية احلقوق والعلوم السياسية -
- كلية اآلداب واللغات".

2  :    :  تـــــــعــــــدل وتــــــتـــــــمم اHــــــادة 3 مـن اHــــــرســـــوم اHـــــاداHـــــادّة ة 
التـنفـيذي رقم 01-269 اHؤرخ في 30 جمـادى الثانـية عام
1422 اHــوافق 18 ســـبـــتــمـــبــر ســـنــة s2001 اHـــعـــدل واHـــتــمم

واHذكور أعاله وحترر كما يأتي :

"اHـــــادّة 3 : طــــــبـــــقـــــا ألحــــــكـــــام اHـــــادة 25 مـن اHـــــرســـــوم
الـــتــنــفــيــذي رقم 03-279 اHــؤرخ في 24  جــمــادى الــثــانــيــة
عــام 1424 اHــوافق 23  غــشت ســنــة s2003 اHــعـــدل واHــتــمم
واHذكـور أعالهs تضم مـديريـة اجلامعـةs زيادة عـلى األمانة
العامة واHكتبة اHركزيةs أربع (4) نيابات مديرية تكلف

على التواليs باHيادين اآلتية :
- الــتــكــوين الــعــالـي في الــطــوريــن األول والــثــانــي
والـــتــــكـــويــن اHــــتـــواصــل والـــشــــهـــــادات وكـــذا الــــتـــكـــويــن

sالعالــي في التدرج
- الـــتــكــوين الـــعــالي فـي الــطــور الـــثــالث والـــتــأهــيل
اجلامعي والبحث العـلمي وكذا التكوين الـعالي فيما بعد

sالتدرج
- الــــعالقـــــات اخلــــارجــــيـــــة والــــتــــعـــــاون والــــتــــنـــــشــــيط

sواالتصال والتظاهرات العلمية
- التنمية واالستشراف والتوجيه".

اHاداHادّة ة 3  :    :  ينشر هـذا اHرسوم في اجلريـدة الرسميّة
 للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـرّر بـالــجـزائر في 16 رمـضـان عام 1433 اHـوافق 4
غشت سنة 2012.

أحمد أويحيىأحمد أويحيى
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مرسوم تنفيذي رقممرسوم تنفيذي رقم  12 -  - 303 مؤر مؤرّخ في خ في 16 رمضان عام رمضان عام
1433  اHـوافق   اHـوافق 4 غــشت ســنـة  غــشت ســنـة s2012 يــتــضـمـن إنــشـاءs يــتــضـمـن إنــشـاء

مركز جامعي بإيليزي.مركز جامعي بإيليزي.
ــــــــــــــــــــــ

sإنّ الوزير األول

-  بـنـاء على تـقـريـر وزيـر الـتعـلـيم الـعـالي والـبحث
sالعلمي

- وبــــنـــاء عـــلى الــــدّســـتـــورs ال ســـيّــــمـــا اHـــادّتـــان 3-85
sو125 (الفقرة 2) منه

- و�ـقــتـضـى الـقــانـون رقم 99-05 اHـؤرخ في 18 ذي
احلــجــة عـام 1419 اHـوافق 4 أبــريل ســنـة 1999 واHــتــضـمن

sتممHعدل واHا sالقانون التوجيهي للتعليم العالي

- و�قـتـضى األمر رقم 06-03 اHؤرخ في 19 جـمادى
الثـانية عام 1427 اHوافق 15 يولـيو سنة 2006 واHـتضمن

sالقانون األساسي العام للوظيفة العمومية

- و�ــــقــــتــــضـى اHــــرســــــوم الــــرئــــــاسي رقم 10 - 149
اHــؤرخ في 14 جمـادى الثانية عـام 1431 اHوافق 28 مايو

 sأعضاء احلكومـة Wتضمن تعيHسنة 2010 وا

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 05-299 اHؤرخ
في 11 رجب عـام 1426 اHـوافق 16 غــشت سـنـة 2005 الـذي
يـحـدد مـهـام اHـركـز اجلـامــعي والـقـواعـد اخلـاصـة بـتـنـظـيـمه

sادة 3 منهHال سيما ا sوسيره

sوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اHــــاداHــــادّة األولى :ة األولى :  تــــطــــبــــيــــقــــا لــــلــــمــــادة 3 مـن اHــــرســـوم
الــــتــــنـــفــــيــــذي رقم 05-299 اHــــؤرخ في 11 رجـب عـــام 1426
اHوافق 16 غـشت سنة 2005 واHذكور أعالهs تـنشأ �ـدينة
إيــلـــيـــزي مـــؤســســـة عـــمـــومــيـــة ذات طـــابع عـــلــمـي وثــقـــافي
sاليHعـنـويـة واالسـتـقالل اHومـهـني تـتـمتـع بالـشـخـصـيـة ا

تسمى "اHركز اجلامعي إليليزي".

يـحدد عدد اHعـاهد التي يتـكون منهـا اHركز اجلامعي
إليليزي واختصاصها كما يأتي :

- مـــعــهـــد الــعـــلــوم االقـــتــصــاديـــة والــتـــجــاريـــة وعــلــوم
sالتسيير

- معهد اللغة واألدب العربي.

2  :   : زيـادة عــلـى األعـضــاء اHــذكــورين فـي اHـادة اHـاداHـادّة ة 
9 من اHرسوم التنفيذي رقم 05-299 اHؤرخ في 11 رجب
sـــذكـــور أعالهHــــوافق 16 غـــشت ســـنـــة 2005 واHعــام 1426 ا
يـتـكـون مـجـلس إدارة اHـركـز اجلـامـعـي بـإيـلـيـزي بـالـنـسـبة

للقطاعات اHستعملة من :

sكلف بالتجارةHثل الوزير ا¤ -

sكلف بالثقافةHثل الوزير ا¤ -

- ¤ـــثل الـــوزيـــر اHـــكــلـف بــالـــصـــنـــاعــة واHـــؤســـســات
الصغيرة واHتوسطة وترقية االستثمار.

اHاداHادّة ة 3  :  :  ينشر هـذا اHرسوم في اجلريـدة الرّسميّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـرّر بـالــجـزائر في 16 رمـضـان عام 1433 اHـوافق 4
غشت سنة 2012.

أحمد أويحيىأحمد أويحيى
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مرسوم تنفيذي رقممرسوم تنفيذي رقم  12 -  - 304 مؤر مؤرّخ في خ في 16 رمضان عام رمضان عام
1433  اHــــوافق   اHــــوافق 4 غــــشت ســــنـــة  غــــشت ســــنـــة s s2012 يــــعــــدل ويـــتــــمميــــعــــدل ويـــتــــمم

اHرسوم الـتنـفيذي رقم اHرسوم الـتنـفيذي رقم 09-162 اHؤرخ في اHؤرخ في7 جـمادى جـمادى
األولـى عـــــــام األولـى عـــــــام 1430 اHــــــــوافق  اHــــــــوافق 2 مــــــــا يــــــــو ســــــــنــــــــة  مــــــــا يــــــــو ســــــــنــــــــة 2009

واHتعلق باHدرسة الوطنية للصحة العمومية.واHتعلق باHدرسة الوطنية للصحة العمومية.
ــــــــــــــــــــــ

sإنّ الوزير األول

- بـناء عـلى تـقريـر وزيـر الصـحـة والسـكان وإصالح
sستشفياتHا

- وبـناء على الـدستـورs ال سيّمـا اHادتان 85-3 و125
s(الفقرة 2) منه

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 85-05 اHــــؤرخ في 26
جــمــادى األولى عــام 1405 اHــوافق 16 فــبـــرايــر ســـنــة 1985

sتمّمHعدّل واHا sتعلق  بحماية الصحة وترقيتهاHوا

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 90-21 اHــــؤرخ في 24
مــحـرم عـام 1411 اHـوافق 15  غــشت  سـنـة 1990 واHــتـعـلق

 s تممHعدل واHا sباحملاسبة العمومية

- و�ــقــتــضى األمــر رقم 95-20 اHــؤرخ في 19 صــفــر
عـام 1416 اHـوافق 17 يـولـيـو سـنـة 1995 واHـتـعـلق �ـجـلس

sاحملاسبة
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- و�قـتـضى األمر رقم 06-03 اHؤرخ في 19 جـمادى
الثـانية عام 1427 اHوافق 15 يولـيو سنة 2006 واHـتضمن

sالقانون األساسي العام للوظيفة العمومية

- و�ـــــقـــــتـــــضى اHـــــرســـــوم رقم 88-90 اHـــــؤرخ في 16
رمــضـان عـام 1408 اHـوافق 3 مـايــو سـنـة 1988 واHــتـضـمن
تــــنـــظــــيم تــــداريب الـــطــــلـــبــــة في الــــوسط اHــــهـــنيs اHــــعـــدل

sتممHوا

- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسي رقم 10-149 اHـؤرخ
في 14 جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1431 اHــوافق 28 مــايــو ســنــة

sأعضاء احلكومة Wتضمن تعيH2010 وا

- و�قتـضى اHرسـوم التنفـيذي رقم 96 -92 اHؤرخ
في 14 شــــوال عـــــام 1416 اHـــــوافــق 3 مــــارس ســـــنـــــة 1996
واHـتــعـلق بـتـكـوين اHـوظـفــW وحتـسـW مـسـتـواهم وجتـديـد

sتممHعدل واHا sمعلوماتهم

- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الــــتـــنــــفـــــيـــذي رقم 09 -161
اHــؤرخ في 7 جـــمـــادى األولى عــــام 1430 اHــوافــق 2 مـــايــو
ســــــنــــــة 2009 واHــــــتــــــضـــــمـن الــــــقــــــانـــــون األســــــاسـي اخلـــــاص

sلسلك متصرفي مصالح الصحة WنتمHا WوظفHبا

- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الــــتـــنــــفـــــيـــذي رقم 09 -162
اHــؤرخ في 7 جـــمـــادى األولى عــــام 1430 اHــوافــق 2 مـــايــو
ســـنــــة 2009 واHـــتــــعــــلق بــــاHــــدرســـة الــــوطــــنــــيـــة لــــلــــصــــحـــة

sالعمومية

sوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم  ما يأتي :يرسم  ما يأتي :

اHــاداHــادّة األولى :  ة األولى :  يـــعـــدل ويـــتــمـم هــذا اHـــرســـوم أحـــكــام
اHـادة 34 من اHـرسـوم التـنـفــيذي رقم 09 -162 اHـؤرخ في
7 جـــمـــادى األولى عـــام 1430 اHــوافــق 2 مــايـــو ســنـــة 2009
sــتــعــلـق بــالــمـدرسـة الـوطــنــيـة لـلـــصــحــة الـعــمـومـيـةHوا

كما يأتي :

"اHــــادّة 34 : تـــكــــون لـــلـــمــــتـــرشـــحــــW الـــنـــاجــــحـــW في
اHـسـابـقـة اخلـارجـيـة صـفـة الـطـلـبـة ويـتـقـاضـون خالل فـتـرة

التكوين منحة شهرية للدراسة يحدد مبلغها كما يأتي:

- 60 % مـن مــــــــبـــــــــلغ الـــــــــراتـب األســــــــاسـي لــــــــرتــــــــبــــــــة
sتربص في السنة األولىHاالستقبال للموظف ا

- 80 % مـن مــــــــبـــــــــلغ الـــــــــراتـب األســــــــاسـي لــــــــرتــــــــبــــــــة
االستقبال للموظف اHتربص في السنة الثانية. 

تطبق أحكام هذا اHرسوم على طلبة اHدرسة ابتداء
من بداية تكوينهم".

اHاداHادّة ة 2 : :  ينـشر هـذا اHرسـوم في اجلريـدة الرّسـميّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـرّر بـالــجـزائر في 16 رمـضـان عام 1433 اHـوافق 4
غشت سنة 2012.

أحمد أويحيىأحمد أويحيى

مراسيم فرديمراسيم فرديّة
مـرســوم رئـاسي مـؤرمـرســوم رئـاسي مـؤرّخ في خ في 13 رمــضـان عـام  رمــضـان عـام 1433 اHـوافق اHـوافق
أوأوّل غــشت سـنـة ل غــشت سـنـة s2012 يـتــضــمن إنـهــاء مـهــام رئـيسs يـتــضــمن إنـهــاء مـهــام رئـيس

اجمللس األعلى للغة العربية.اجمللس األعلى للغة العربية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب مـرســوم رئـاسي مـؤرّخ في 13 رمــضـان عـام
1433 اHـوافق أوّل غــشت سـنـة 2012 تـنــهىs ابـتـداء من 25

sمهـام الـسيـد مـحمـد الـعربي ولـد خـليـفة s2012 مايـو سـنة
بصفته رئيسا للمجلس األعلى للغة العربية.

مـرســوم رئـاسي مـؤرمـرســوم رئـاسي مـؤرّخ في خ في 13 رمــضـان عـام  رمــضـان عـام 1433 اHـوافق اHـوافق
أوأوّل غــشت سـنـة ل غــشت سـنـة s2012 يـتــضـمن إنــهـاء مــهـام مــديـرةs يـتــضـمن إنــهـاء مــهـام مــديـرة

برئاسة اجلمهورية (األمانة العامة للحكومة).برئاسة اجلمهورية (األمانة العامة للحكومة).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب مـرســوم رئـاسي مـؤرّخ في 13 رمــضـان عـام
1433 اHـوافق أوّل غــشت سـنـة 2012 تـنــهىs ابـتـداء من 25

مـايـو سـنـة s2012 مـهـام الـسـيـدة سـعـيـدة جـغـولـةs بـصـفـتـها
مديرة برئاسة اجلمهورية (األمانة العامة للحكومة).
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وزارة الشوزارة الشّؤون اخلارجيةؤون اخلارجية
قــــــرار مرار مــــــؤرؤرّخ في خ في 8 ج جــــــمــــــادى األولى عادى األولى عــــــام ام 1433 اH اHــــــــوافق وافق 31
مــــارس سارس سـنـة ة s2012 يs يـتـضــــمن تمن تـفــــويض اإلمويض اإلمـضـاء إلىاء إلى

اHدير العام للجالية الوطنية في اخلارج.اHدير العام للجالية الوطنية في اخلارج.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

sإنّ وزير الشّؤون اخلارجية
- �قـتـضى اHـرسـوم الـرّئـاسيّ رقم 02 - 403 اHـؤرّخ
في 21 رمـضان عام 1423 اHوافـق 26 نوفـمبـر سنــة 2002

sالذي يحدد صالحيات وزارة الشؤون اخلارجية
- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرّئـــــاسـيّ رقم 08 - 162
اHـؤرّخ في 27 جــمـادى األولى عـام 1429 اHـوافـق 2 يــونـيـو
سـنـــة 2008 واHـتــضــمّن تــنـظــيم اإلدارة اHــركـزيــة لـوزارة

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

sأعضاء احلكومة Wتضمّن تعيHسنة 2010  وا
- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتّــــنــــفـــيــــذيّ رقم 08 - 374
اHـؤرّخ في 28 ذي الـقــعــدة عـام 1429 اHـوافـق 26 نـوفــمــبـر
ســــنــــــة 2008 الــــذي يــــرخـص ألعـــضــــاء احلــــكــــومــــة تــــفــــويض

sإمضائهم
- وبـعـد االطالع عـلى اHــرسـوم الـرّئـاسيّ  اHـؤرّخ في
2 ربــــيـع األول عــــام 1433 اHــــوافق 26 يـــــنــــايـــــر ســــنــــة 2012
واHــتـــضـــمن تـــعــيـــW الـــسّــيّـــد حـــســW مـــغـــارs مــديـــرا عـــامــا
sللجالية الوطنية في اخلارج بوزارة الشّؤون اخلارجية

يقريقرّر ما يأتي :ر ما يأتي :

sمــــغـــار Wــــادّة األولى : ة األولى : يــــفـــوّض إلـى الـــسّــــيّـــد حــــســـHــــاداHا
اHــديـر الـعـام لـلـجـالـيـة الــوطـنـيـة في اخلـارجs اإلمـضـاء في
حـــدود صالحــيــاتهs بـــاسم وزيــر الــشــؤون اخلـــارجــيــةs عــلى
جـــمــــيع الـــوثــــائق واHــــقـــرّراتs �ـــا فــــيـــهــــا الـــقـــرارات ذات

الطابع الفردي والتنظيمي.

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

حــــــرر بـــــاجلــــــزائــــــر في 8 جــــــمــــــادى األولـى عـــــام 1433
اHوافق 31 مارس سنة 2012.

مراد مدلسيمراد مدلسي

قرارات5 مقرقرارات5 مقرّرات5 آراءرات5 آراء
قــــــرار مرار مــــــؤرؤرّخ في خ في 8 ج جــــــمــــــادى األولى عادى األولى عــــــام ام 1433 اH اHــــــــوافق وافق 31
مــــارس سارس سـنـة ة s2012 يs يـتـضــــمن تمن تـفــــويض اإلمويض اإلمـضـاء إلىاء إلى
مــــديديــــــر الر الــــكــــفــــاءات في اخلاءات في اخلــــــارج والارج والــــبــــرامج والرامج والــــشــــؤونؤون

االجتماعية.االجتماعية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
sإنّ وزير الشّؤون اخلارجية

- �قـتـضى اHـرسـوم الـرّئـاسيّ رقم 02 - 403 اHـؤرّخ
في 21 رمـضان عام 1423 اHوافـق 26 نوفـمبـر سنــة 2002

sالذي يحدد صالحيات وزارة الشؤون اخلارجية
- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرّئـــــاسـيّ رقم 08 - 162
اHـؤرّخ في 27 جــمـادى األولى عـام 1429 اHـوافـق 2 يــونـيـو
سـنـــة 2008 واHـتــضــمّن تــنـظــيم اإلدارة اHــركـزيــة لـوزارة

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

sأعضاء احلكومة Wتضمّن تعيHسنة 2010  وا
- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتّــــنــــفـــيــــذيّ رقم 08 - 374
اHـؤرّخ في 28 ذي الـقــعــدة عـام 1429 اHـوافـق 26 نـوفــمــبـر
ســــنــــــة 2008 الــــذي يــــرخـص ألعـــضــــاء احلــــكــــومــــة تــــفــــويض

sإمضائهم
- وبـعـد االطالع عـلى اHــرسـوم الـرّئـاسيّ  اHـؤرّخ في
2 ربــــيـع األول عــــام 1433 اHــــوافق 26 يـــــنــــايـــــر ســــنــــة 2012
واHـتضمن تـعيـW السّـيّد أحـمد شالغمـةs مديـرا للـكفاءات
الــوطــنــيـة فـي اخلــارج والــبــرامج والــشــؤون االجــتــمــاعــيـة
بـاHـديـريـة الـعــامـة لـلـجـالـيـة الــوطـنـيـة في اخلـارج بـوزارة

sالشّؤون اخلارجية
يقريقرّر ما يأتي :ر ما يأتي :

sــادّة األولى : ة األولى : يـــفـــوّض إلى الـــسّـــيّـــدأحـــمــد شـالغـــمــةHــاداHا
مديـر الكفـاءات الوطـنيـة في اخلارج والـبرامـج والشؤون
االجــتــمــاعــيــة بــاHــديــريــة الــعـامــة لــلــجــالــيــة الــوطــنــيــة في
اخلـــــارجs اإلمــــــضـــــاء في حــــــدود صالحــــــيـــــاتهs بــــــاسم وزيـــــر
sـــقـــرّراتHعـــلـى جـــمـــيع الـــوثـــائق وا sالـــشـــؤون اخلـــارجـــيـــة

باستثناء القرارات.
اHـاداHـادّة ة 2 :  : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرســمـيـة

للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.
حــــــرر بـــــاجلــــــزائــــــر في 8 جــــــمــــــادى األولـى عـــــام 1433

اHوافق 31 مارس سنة 2012.
مراد مدلسيمراد مدلسي
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وزارة الفالحة والتنمية الريفيةوزارة الفالحة والتنمية الريفية
قــرار وزاري مـــشـــتــرك مـــؤرخ في قــرار وزاري مـــشـــتــرك مـــؤرخ في 26 ربـــيع الـــثـــانـي عــام ربـــيع الـــثـــانـي عــام
1432 اHــــوافق  اHــــوافق 31 مــــارس ســــنـــة  مــــارس ســــنـــة s2011  يــــحــــدد إطـــارs  يــــحــــدد إطـــار

تـــــنـــــظــــيـم اHـــــســــابـــــقـــــات عــــلـى أســــاس االخـــــتـــــبــــاراتتـــــنـــــظــــيـم اHـــــســــابـــــقـــــات عــــلـى أســــاس االخـــــتـــــبــــارات
واالمــتـحــانـات اHــهـنــيـة لاللــتــحـاق بــالـرتب الــتـابــعـةواالمــتـحــانـات اHــهـنــيـة لاللــتــحـاق بــالـرتب الــتـابــعـة

لألسالك اخلاصة باإلدارة اHكلفة بالفالحة.لألسالك اخلاصة باإلدارة اHكلفة بالفالحة.
ــــــــــــــــــــــــ

sإن األميـن العـام للحكــومــة

sو وزيـــر الفالحة و التنمية الريفية

- �ــــقـــتــــضـى اHــــرســــوم رقم 66 - 145 اHــــؤرّخ في12
صــفــر عــام 1386 اHــوافق 2 يــونـــيــو ســـنــة 1966 و اHـــتـــعــلق
بـتحـرير و نـشر بـعض القـرارات ذات الطـابع التـنظـيمي

sتممHعدل واHا WوظفHأو الفردي التي تهم وضعية ا

- و�ـقـتـــضى اHــرسـوم رقم 66 - 146 اHـؤرّخ في 12
صــفــر عـام  1386 اHــوافق 2 يــونــيـــو ســنــة 1966 واHــتــعــلق
بـالـتعـيـW في الـوظائف الـعـمومـيـة و إعادة تـرتـيب أفراد
جــيش الـــتــحـــريــر الـــوطــنـي ومــنـــظــمـــة جــبـــهــة الـــتــحـــريــر

sتممHعدل واHا sالوطني

- و�ـــــقـــــتــــــضـى اHـــــرســـــوم الـــــرئـــــاسـي رقم 10 - 149
اHـؤرّخ في  14 جـمـادى الثـانـيـة عام 1431 اHـوافق 28 مـايو

sأعضاء احلكومة Wتضمن تعيHسنة 2010 وا

- و�ــــقــــتـــــضى اHـــــرســــوم الــــتــــنــــفــــيــــذي رقم 90 - 99
اHؤرّخ في أول رمـضـان عام 1410 اHوافق 27 مـارس سنة
 1990 واHـــتــعـــلق بــســـلــطـــة الــتـــعــيـــW والــتـــســيـــيــر اإلداري

بالنسبـة للموظفW وأعـوان اإلدارات اHركزية والواليات
sؤسسات العمومية ذات الطابع اإلداريHوالبلديات وا

- و�ـــقـــتـــــضى اHــــرســـوم الـــتــــنـــفــــيـــذي رقم 08 - 286
اHــؤرخ في 17 رمــضــان عــام  1429 اHــوافق 17 ســبـــتــمـــبــر
WوظفHتضمن القانون األساسي اخلاص باHسنة 2008 وا

sكلفة بالفالحةHلألسالك اخلاصة باإلدارة ا WنتمHا

- و�ـقـتــضى اHــرسـوم الـرئـاسي اHـؤرّخ في 7 ربـيع
الــــــثـــــــانـي عــــــام  1423 اHــــــوافق  18 يـــــــونــــــيـــــــو ســــــنــــــة 2002

sالعام للحكومة Wاألم Wتضمن تعيHوا

- و�قـتــضى القـرار الوزاري اHـشتـرك اHؤرّخ في9
رمـضان عام  1418 اHوافق 7 ينـاير سـنة 1998 واHـتضمن
تـنـظــيم اHـســابـقـات عــلى أسـاس الــشـهـادات واالخــتـبـارات
واالمتحانات اHهـنية لاللتحاق باألسالك الـتقنية اخلاصة

باإلدارة اHكلفة بالفالحة.

يقريقرّران ران ما يأتي :ما يأتي :

اHـادة األولى : اHـادة األولى : يـهــدف هــذا الــقـرار إلى حتـديــد إطـار
تـنـظيم اHسـابقات على أســاس االختبارات واالمـتحانات
اHــهـــنـــيـــة لاللـــتــحـــاق بـــالــرتـب الــتـــابـــعـــة لألسالك اخلـــاصــة

باإلدارة اHكلفة بالفالحة.

2 :  : يـــــــتـم فـــــــتح اHــــــــســـــــابـــــــقـــــــات عــــــــلى أســـــــاس اHــــــادة اHــــــادة 
االخــتــبـارات واالمــتــحــانـات اHــهــنــيـة بــقــرار أو مــقـرر من

.Wالسلطة التي لها صالحيــة التعي

يـــجـب أن يـــنــشـــر قـــرار أو مـــقـــرر فـــتـح اHـــســـابـــقــات
واالمـتـحــانـات اHـذكـورة في الـفـقـرة أعالهs في شـكل إعالن
عـن طــريـق الـــصـــحــافـــة اHـــكـــتـــوبـــة و في مـــوقع األنـــتـــرنت
اخلاص بـاHديـرية الـعامـة للـوظيـفة الـعمـوميـة أو في شكل

ملصقات داخليةs حسب احلالة.

3 :  : تمـنح زيادات لـلمـتـرشـحـW أعضـاء جيـش اHادة اHادة 
الـتــحـريــر الــوطـني و مــنـظــمـة جــبـهــة الـتــحـريـر الــوطـني
وأبـــنــــاء أو أرامل الـــشــــهـــداء وفـــقــــا لـــلــــتـــــنـــظـــيـم الـــســـاري

اHفعول.

4 :  : يـــجب أن حتــــتـــوي مـــلــــفـــات الـــتــــرشح عـــلى اHــادة اHــادة 
الوثائق اآلتية :

WوظفHغير ا Wأ) بالنسبة للمترشحWوظفHغير ا Wأ) بالنسبة للمترشح

sطلب خطي للمشاركة -

sصورتان (2) شمسيتان -

- نــســـخـــة طــبق األصـل مــصـــادق عـــلــيـــهــا مـن بــطـــاقــة
sفعولHالتعريف الوطنية سارية ا

- نـســخـة طــبـق األصـل مـصـادق عـلــيــهـا من  اHــؤهل
sستوى الدراسي و/أو التكوينيHأو ا sأو الشهادة

- نـــســخـــة طـــبق األصـل مــصـــادق عـــلـــيـــهـــا من شـــهــادة
s إثبات الوضعية اجتاه اخلدمة الوطنية

- مـــســـتـــخـــرج من صـــحـــيـــفـــة الـــســـوابق الـــقـــضـــائـــيــة
(صحيفة رقم 3) سارية اHفعول.

بــعــد الــقــبــول الـــنــهــائي في اHــســابــقــات عــلى أســاس
االخـــتــبــاراتs يــجب عــلى اHـــتــرشــحــW الــنــاجــحــW إتــمــام

ملفاتهم بالوثائق اآلتية :

sشهادة اجلنسية اجلزائرية -

sعند االقتضاء sدنيةHشهادة عائلية للحالة ا -
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- شـــــهـــــادتــــان طـــــبـــــيــــتـــــان ( طـب عــــام وطـب أمــــراض
صــدريـة مــســلـمــتـان مـن طـرف طــبـيـب مـخــتص)  تــثـبــتـان

sطلوبHنصب اHترشح لشغل اHأهلية ا
- أربع (4) صور شمسية.

: WوظفHا Wب - بالنسبة للمترشح: WوظفHا Wب - بالنسبة للمترشح
WــوظــفـHتــتــخـذ اإلدارة إجــراءات اإلشــهـار لــقــائــمـة ا
الـذين تـتـوفـر فـيــهم الـشـروط الـقـانـونــيـة  لـلـمـشـاركـة في
االمــــتــــحــــانــــات اHــــهــــنــــيــــةs فـي أمــــاكن الــــعــــمـل في الــــوقت

اHناسب مع تبليغ اHعنيW فرديا.
 يــتـعــW عـلى اHـوظــفـW اHـعـنــيــW الـقــيـام خالل مـدة
عـــشــرة (10) أيـــام الـــتي تـــلي عـــمـــلـــيـــة الــتـــبـــلــــيغ بـــتـــأكـــيــد

مشاركتهم في االمتحان اHهني كتابيا.
اHــــــادة اHــــــادة 5 :  : تـــــــتـــــــضــــــمـن اHـــــــســــــابـــــــقـــــــات عــــــلـى أســــــاس
االخــتــبــارات و االمــتــحـانــات اHــهــنــيــة اHــذكــورة فـي اHـادة

األولى أعاله االختبارات اآلتية :
- رتـبـة مــهـنـدس دولـة فـي الـزراعـة ( مـســابـقـة  عـلى- رتـبـة مــهـنـدس دولـة فـي الـزراعـة ( مـســابـقـة  عـلى

أساس االختبارات) :أساس االختبارات) :
sــدة 3 ســاعــاتHا s1 - اخـــتــبــار في الـــثــقــافــة الـــعــامــة

s2 عاملHا
sــدة 3 ســـاعــاتHا s2 - اخــتـــبـــار في الــفـالحــة الـــعــامـــة

s3 عاملHا
3 - اخـــتــبـــار في الـــلـــغــة األجـــنـــبــيـــة (الـــفــرنـــســـيــة أو

اإلجنليزية)s اHدة ساعتان s(2) اHعامل 1.

- رتبة مهندس دولة في الزراعة (امتحان مهني) :- رتبة مهندس دولة في الزراعة (امتحان مهني) :
sــدة 3 ســاعــاتHا s1 - اخـــتــبــار في الـــثــقــافــة الـــعــامــة

s2 عاملHا
2 - اخـــتـــبـــار في دراســـة و حتــلـــيل مـــشـــروعs اHــدة 3

s3 عاملHا sساعات
s(2) دة ساعتانHا s3 - اختبار في الـتحرير اإلداري

اHعامل 2.

- رتبـة مهنـدس رئيـسي في الزراعـة (مسابـقة على- رتبـة مهنـدس رئيـسي في الزراعـة (مسابـقة على
أساس االختبارات) :أساس االختبارات) :

sــدة 3 ســاعــاتHا s1 - اخـــتــبــار في الـــثــقــاقــة الـــعــامــة
s2 عاملHا

sــدة 3 ســـاعــاتHا s2 - اخــتـــبـــار في الــفـالحــة الـــعــامـــة
s3 عاملHا

3 - اخـــتــبـــار في الـــلـــغــة األجـــنـــبــيـــة (الـــفــرنـــســـيــة أو
اإلجنليزية)s اHدة ساعتان s(2) اHعامل 1.

- رتــبــة مــهـــنــدس رئــيـــسي في الــزراعـــة ( امــتــحــان- رتــبــة مــهـــنــدس رئــيـــسي في الــزراعـــة ( امــتــحــان
مهني) :مهني) :

sــدة 3 ســاعــاتHا s 1 - اخــتــبــار في الــثــقــاقــة الــعــامــة
s2 عاملHا

2 - اخـــتـــبـــار في دراســـة و حتــلـــيل مـــشـــروعs اHــدة 4
s3 عاملHا  sساعات

s(2) دة ساعتانHا s3 - اختبار في الـتحرير اإلداري
اHعامل 2.

- رتــبــة رئــيس اHــهــنـدســW في الــزراعــة ( امــتــحـان- رتــبــة رئــيس اHــهــنـدســW في الــزراعــة ( امــتــحـان
مهني ) :مهني ) :

sــدة 3 ســاعــاتHا s1 - اخـــتــبــار في الـــثــقــافــة الـــعــامــة
s2 عاملHا

2 - اخــتـــبـــار في حتـــلــيـل وتــدقـــيق مـــشـــروعs اHــدة 4
s3 عاملHا sساعات

sـدة 3 سـاعـاتHا s3 - اخــتـبــار في الـتــحـريــر اإلداري
اHعامل 2.

- رتــبــة تــقـــني في الــفالحــة ( مـــســابــقــة عــلى أســاس- رتــبــة تــقـــني في الــفالحــة ( مـــســابــقــة عــلى أســاس
االختبارات) :االختبارات) :

sــدة 3 ســاعــاتHا s1 - اخـــتــبــار في الـــثــقــافــة الـــعــامــة
s2 عاملHا

2 - اخـتـبـار في دراسة حـالـة في الـتـخـصصs اHدة 3
s3 عاملHا sساعات

3 - اخـــتــبـــار في الـــلـــغــة األجـــنـــبــيـــة (الـــفــرنـــســـيــة أو
اإلجنليزية)s اHدة ساعتان s(2) اHعامل 1.

- رتبة تقني في الفالحة (امتحان مهني ) :- رتبة تقني في الفالحة (امتحان مهني ) :
sــدة 3 ســاعــاتHا s1 - اخـــتــبــار في الـــثــقــافــة الـــعــامــة

s2 عاملHا
2 - اخـتـبـار في دراسة حـالـة في الـتـخـصصs اHدة 3

s3 عاملHا sساعات
s(2) دة ساعتانHا s3 - اختبار في الـتحرير اإلداري

اHعامل 2.
- رتـبة تقـني سام في الفالحـة (مسابـقة على أساس- رتـبة تقـني سام في الفالحـة (مسابـقة على أساس

االختبارات) :االختبارات) :
sــدة 3 ســاعــاتHا s1 - اخـــتــبــار في الـــثــقــافــة الـــعــامــة

s2 عاملHا
2 - اخـتـبـار في دراسة حـالـة في الـتـخـصصs اHدة 3

s3 عاملHا sساعات
3 - اخـــتــبـــار في الـــلـــغــة األجـــنـــبــيـــة (الـــفــرنـــســـيــة أو

اإلجنليزية) s اHدة  ساعتان s(2) اHعامل 1.
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- رتبة- رتبة تقني سام في الفالحة (امتحان مهني) : تقني سام في الفالحة (امتحان مهني) :
sــدة 3 ســاعــاتHا s1 - اخـــتــبــار في الـــثــقــافــة الـــعــامــة

s2 عاملHا
2 - اخـتـبــار في دراسـة حـالـة فـي الـتـخـصصs اHـدة3

s3 عاملHا sساعات
s(2) ساعتان sدةH3 - اختبار في الـتحرير اإلداري ا

اHعامل 2.
- رتــبــة- رتــبــة مـســاعــد تــقــني فـي الــفالحــة (مــســابـقــة عــلى مـســاعــد تــقــني فـي الــفالحــة (مــســابـقــة عــلى

أساس االختبارات) :أساس االختبارات) :
s(2) ــــدة ســـاعــــتـــانHا s1 - اخــــتـــبــــار  في دراســــة نص

s2 عاملHا
s2 عاملHا sدة 3 ساعاتHا s2 - اختبار تقني فالحي
3 - اخــتــبــار تــطــبــيــقي في الــتــخــصـصs اHــدة ســاعـة

واحدة s(1) اHعامل 1.

اHـــــــــــــــادة اHـــــــــــــــادة 6 : : كــل عـالمـــــــــــــــة تـــــــــــــــقــل عـن 20/5 فـي أحـــــــــــــــد
االختبارات الكتابية اHذكورة أعاله تعد إقصائية.

اHادة اHادة 7 : يعتبر نـاجحـW نهائيا في اHسابـقات على
أســـــاس االخــــتــــبـــــارات أو االمــــتـــــحــــانــــات اHـــــهــــنــــيـــــة فـــــقط
اHــتــرشـحـون الــذيـن حتــصـلــوا عـلى مــعـدل عــام يـسـاوي أو
يـــــفــــوق s20/10 حــــــسب درجـــــة  االســــتـــــحــــقـــــاق وفي حــــدود

اHناصب اHالية اHراد شغلها.

اHــادة اHــادة 8 :  : تــضــبـط قــائـــمـــة اHــتــرشـــحـــW اHــقـــبــولــيـن
نــــهــــائــــيــــا في اHــــســــابـــقـــــات عــــلى أســــاس االخــــتــــبـــارات أو
االمــتـحــانــات اHــهــنـيــة مـن طــرف جلـــنــة الـقــبــول الــنــهـائي

اHذكورة في اHادة 9 أدناه.
تـــكــون الــقــائـــمــة مــحل نــــشــر عــلى مــســـتــوى مـــركــز

االمتحان و اإلدارة اHستخدمـة.

اHادة اHادة 9 :  : تتكون جلنة القبول النهائي من :
- الــســلــطــة الــتي لــهــا صالحــيــة الــتــعــيــW أو ¤ــثــلــهـا

sًاخملول قانونا
-  ¤ثل السلطة اHكلفة بالوظيفة العمومية.

10 :  : يـــجب عـــلى مـــســـؤول اHـــؤســـســـة اHـــؤهـــلـــة اHــادة اHــادة 
كـــمـــركـــز امــــتـــحـــان أن يـــســـلم إلـى أعـــضـــاء جلـــنـــة الـــقـــبـــول

النهائيs ال سيما الوثائق اآلتية :
sنسخة من مواضيع االختبارات -

sواضيعHنسخة من محضر فتح أظرفة ا -
sنسخة من محضر سير االختبارات -
- نسخة من كشف نقاط االختبارات.

اHــــادة اHــــادة 11 :  : كل مــــتـــرشـح نـــاجـح نـــهــــائـــيــــا لم يــــلــــتـــحق
�ــنـصـب تـعــيــيـنـه أو �ـؤســســة الـتــكــوين في أجل خــمــسـة
عشر (15) يـوماs إبتــداءا من تاريخ تبـليغه بالـنجاح في
اHــســابــقـة عــلـى أســاس االخــتــبـارات أو االمــتــحــان اHــهــني
يـفـقد حـقه في الـنـجـاح و يـعوض بـاHـتـرشح الـذي يـليه في

القائمة االحتياطية حسب درجة الترتيب.

اHــادة اHــادة 12 :  : يـــجب عــلى اHـــتــرشــحــW لــلــمــشــاركــة في
اHــــســـابـــقـــات عــــلى أســـاس االخــــتـــبـــارات أو االمــــتـــحـــانـــات
اHهـنية احملددة في هـذا القرار أن يـستوفـوا مسبـقا جميع
الـــشـــروط الــقـــانـــونــــيـــة اHــــطـــلـــوبــة لـاللــتـــحـــاق �ـــخــتـــلف
األسالك اخلـــاصـــة بـــاإلدارة الــــمــــكـــــلــــفــــة بـــالـــفـالحــــة الـــتي
حـددتــهـا أحــكـام اHـرسـوم الـتـنـفـيـذي رقم 08 - 286 اHـؤرخ
في 17 رمـضان عام 1429 اHوافق  17 سـبـتمـبر سـنة 2008

واHذكور أعاله.

13 :  : تــلــغى أحــكــام الــقــرار الــوزاري اHــشــتــرك اHـادة اHـادة 
اHــؤرخ في 9 رمـــضـــان عــام 1418 اHــوافق 7 يـــنـــايـــر ســـنـــة

 1998 واHذكور أعاله.

اHـادة اHـادة 14 :  : يـنـشـر هـذا الـقـرار في اجلـريـدة الـرسـمـية
للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.

حــــــرر بـــــاجلــــــزائـــــر في 26 ربــــــيع الـــــثــــــاني عـــــام 1432
اHوافق 31 مارس سنة 2011.

عن األمW العام للحكومةعن األمW العام للحكومة
وبتفويض منهوبتفويض منه

اHدير العام للوظيفة العموميةاHدير العام للوظيفة العمومية
بلقاسم بوشمالبلقاسم بوشمال

عن وزير الفالحة عن وزير الفالحة 
والتنمية الريفيةوالتنمية الريفية

األمW العاماألمW العام
سيد أحمد فروخيسيد أحمد فروخي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قــرار وزاري مـــشـــتــرك مـــؤرقــرار وزاري مـــشـــتــرك مـــؤرّخ في خ في 26 ربـــيع الـــثـــانـي عــام ربـــيع الـــثـــانـي عــام
1432 اHـــــوافق  اHـــــوافق 31 مــــارس ســـــنــــة  مــــارس ســـــنــــة s2011 يــــحـــــدد إطــــارs يــــحـــــدد إطــــار

تـــــنـــــظــــيـم اHـــــســــابـــــقـــــات عــــلـى أســــاس االخـــــتـــــبــــاراتتـــــنـــــظــــيـم اHـــــســــابـــــقـــــات عــــلـى أســــاس االخـــــتـــــبــــارات
واالمــتـحــانـات اHــهـنــيـة لاللــتــحـاق بــالـرتب الــتـابــعـةواالمــتـحــانـات اHــهـنــيـة لاللــتــحـاق بــالـرتب الــتـابــعـة

لألسالك اخلاصة بسلطة الصحة النباتية.لألسالك اخلاصة بسلطة الصحة النباتية.
ــــــــــــــــــــــ
sإن األميـن العـام للحكــومــة

sووزيـــر الفالحة و التنمية الريفية
- �ــــقـــتــــضـى اHــــرســــوم رقم 66 - 145 اHــــؤرّخ في12
صــفــر عــام 1386 اHــوافق 2 يــونـــيــو ســـنــة 1966 و اHـــتـــعــلق
بـتحـرير و نـشر بـعض القـرارات ذات الطـابع التـنظـيمي

sتممHعدل واHا sWوظفHأو الفردي التي تهم وضعية ا
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- و�ـقـتـــضى اHــرسـوم رقم 66 - 146 اHـؤرّخ في 12
صــفــر عـام  1386 اHــوافق 2 يــونــيـــو ســنــة 1966 واHــتــعــلق
بـالـتعـيـW في الـوظائف الـعـمومـيـة و إعادة تـرتـيب أفراد
جــيش الـــتــحـــريــر الـــوطــنـي ومــنـــظــمـــة جــبـــهــة الـــتــحـــريــر

sتممHعدل واHا sالوطني
- و�ـــــقـــــتــــــضـى اHـــــرســـــوم الـــــرئـــــاسـي رقم 10 - 149
اHـؤرّخ في  14 جـمـادى الثـانـيـة عام 1431 اHـوافق 28 مـايو

sأعضاء احلكومة Wتضمن تعيHسنة 2010 وا
- و�ــــقــــتـــــضى اHـــــرســــوم الــــتــــنــــفــــيــــذي رقم 90 - 99
اHؤرّخ في أول رمـضـان عام 1410 اHوافق 27 مـارس سنة
 1990 واHـــتــعــلق بـــســلــطــة الـــتــعــيــW و الـــتــســيــيــر اإلداري

بالـنسبـة للمـوظفW و أعـوان اإلدارة اHركزيـة و الواليات
sؤسسات العمومية ذات الطابع اإلداريHو البلديات وا

- و�ـــقـــتـــــضى اHــــرســـوم الـــتــــنـــفــــيـــذي رقم 08 - 198
اHـؤرخ في 3 رجب عـام 1429 اHـوافق 6 يـولـيـو سـنـة 2008
WـنتـمHا WـوظفـHتـضـمن القـانون األسـاسي اخلـاص باHوا

sإلى األسالك اخلاصة بسلطة الصحة النباتية
- و�ـقـتــضى اHــرسـوم الـرئـاسي اHـؤرّخ في 7 ربـيع
الــــــثـــــــانـي عــــــام  1423 اHــــــوافق  18 يـــــــونــــــيـــــــو ســــــنــــــة 2002

sالعام للحكومة Wاألم Wتضمن تعيHوا

يقريقرّران ما يأتي :ران ما يأتي :

اHـادة األولى : اHـادة األولى : يـهــدف هــذا الــقـرار إلى حتـديــد إطـار
تـنـظيم اHسـابقات على أســاس االختبارات واالمـتحانات
اHــهـــنـــيـــة لاللـــتــحـــاق بـــالــرتـب الــتـــابـــعـــة لألسالك اخلـــاصــة

بسلطة الصحة النباتية.

اHـادة اHـادة 2 :  : تـفـتح اHـســابـقـات عـلـى أسـاس االخـتـبـارات
واالمـتـحــانـات اHـهـنـيـة بـقـرار أو مـقـرر من الـسـلـطـة الـتي

.Wلها صالحيــة التعي
يـــجـب أن يـــنــشـــر قـــرار أو مـــقـــرر فـــتـح اHـــســـابـــقــات
واالمتـحانات اHـهنـية اHـذكورة في الـفقـرة أعاله في شكل
إعـالن عن طــــــريق الــــــصـــــحــــــافـــــة اHــــــكـــــتــــــوبـــــة و فـي مـــــوقع
اإلنترنـت اخلاص باHديـرية العامـة للوظـيفة العـمومية أو

في شكل ملصقات داخليةs حسب احلالة.

اHـادة اHـادة 3 :  : تـمنـح زيـادات لـلـمـترشـحـW أعـضـاء جيش
الـتحـريـر الوطـني و جـبهـة الـتحـريــر الوطـني و اHـنظـمة
اHـدنـية جلـبـهة الـتـحريـر الوطـني وأبـناء وأرامـل الشـهداء

و فقا للتنظيم الساري اHفعول.

4 :  : يـــجب أن حتــــتـــوي مـــلــــفـــات الـــتــــرشح عـــلى اHــادة اHــادة 
الوثائق اآلتية :

: WوظفHغير ا Wأ) بالنسبة للمترشح: WوظفHغير ا Wأ) بالنسبة للمترشح
sطلب خطي للمشاركة -

sصورتان (2) شمسيتان -
- نــســـخـــة طــبق األصـل مــصـــادق عـــلــيـــهــا مـن بــطـــاقــة

sفعولHالتعريف الوطنية سارية ا
- نـســخـة طــبق األصل مـصــادق عـلــيـهــا من اHـؤهل أو

sستوى الدراسي و/أو التكوينيHأو ا sالشهادة
- نـــســخـــة طـــبق األصـل مــصـــادق عـــلـــيـــهـــا من شـــهــادة

sإثبات الوضعية اجتاه اخلدمة الوطنية
- مـــســـتـــخـــرج من صـــحـــيـــفـــة الـــســـوابق الـــقـــضـــائـــيــة

(صحيفة رقم  3) سارية اHفعول.
بــعــد الــقــبــول الـــنــهــائي في اHــســابــقــات عــلى أســاس
االخـــتـــبـــارات يـــجـب عـــلى اHـــتــــرشـــحـــW إتـــمـــام مــــلـــفـــاتـــهم

بالوثائق اآلتية :
s شهادة اجلنسية اجلزائرية -

sشهادة عائلية عند االقتضاء -
- شـــــهـــــادتــــان طـــــبـــــيــــتـــــان ( طـب عــــام وطـب أمــــراض
صــدريــة مـســلــمــتــان من طــرف طــبــيب مــخــتص) تــثــبــتـان

sطلوبHنصب اHترشح لشغل اHأهلية  ا
- أربع (4) صور شمسية.

: WوظفHا Wب) - بالنسبة للمترشح: WوظفHا Wب) - بالنسبة للمترشح
WـوظــفـHتـتــخـذ اإلدارة إجــراءات اإللـصــاق لـقــائـمــة ا
الــذين تـتــوفـر فـيــهم الـشــروط الـقـانــونـيــة لـلـمــشـاركـة في
االمــــتــــحــــانــــات اHــــهــــنــــيــــةs فـي أمــــاكن الــــعــــمـل في الــــوقت

اHناسب مع تبليغ اHعنيW فرديا.
يــتــعــW عــلى اHــوظــفــW اHــعــنــيــW الــقــيــام خالل مــدة
عـــشــرة (10) أيـــام الـــتي تـــلي عـــمـــلـــيـــة الـــتـــبـــلـــيغ بـــتـــأكـــيـــد

مشاركتهم في االمتحان اHهني كتابيا.

اHــــــادة اHــــــادة 5 : : تـــــــتـــــــضــــــمـن اHـــــــســــــابـــــــقـــــــات عــــــلـى أســــــاس
االخـتبـارات وكذا االمـتحـانـات اHهـنيـة اHذكـورة في اHادة

األولى أعاله االختبارات اآلتية :

- رتبـة مـفتـش رئيـسي لـلـصحـة الـنبـاتـيـة (مسـابـقة- رتبـة مـفتـش رئيـسي لـلـصحـة الـنبـاتـيـة (مسـابـقة
على أساس االختبارات) :على أساس االختبارات) :

sــدة 3 ســاعــاتHا s1 - اخـــتــبــار في الـــثــقــافــة الـــعــامــة
s2 عاملHا

2 - اختـبار في دراسة حـالة تتـعلق بحـماية الـصحة
s3 عاملHا sدة 3 ساعاتHا sالنباتية

3 - اخـــتـــبـــار فـي الـــلـــغـــة األجــــنـــبـــيـــة ( فــــرنـــســـيـــة أو
إجنليزية)s اHدة ساعتان s(2) اHعامل 1.
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- رتـبة مـفتش رئيـسي للـصحـة النـباتـية ( امـتحان- رتـبة مـفتش رئيـسي للـصحـة النـباتـية ( امـتحان
مهني ) :مهني ) :

sــدة 3 ســاعــاتHا s1 - اخـــتــبــار في الـــثــقــافــة الـــعــامــة
s2 عاملHا

2 - اختـبار في دراسة حـالة تتـعلق بحـماية الـصحة
s3 عاملHا sدة 3 ساعاتHا  sالنباتية

WــتـــعــلــقــH3 - اخــتــبــار فـي الــتــشـــريع و الــتــنـــظــيم ا
بالصحة النباتيةs اHدة 3 ساعاتs اHعامل 3.

- رتبة مفتش قسـم الصحة النباتية ( مسابقة على- رتبة مفتش قسـم الصحة النباتية ( مسابقة على
أساس االختبارات) :أساس االختبارات) :

sــدة 3 ســاعــاتHا s1 - اخـــتــبــار في الـــثــقــافــة الـــعــامــة
s2 عاملHا

2 - اختـبار في دراسة حـالة تتـعلق بحـماية الـصحة
s3 عاملHا sدة 4 ساعاتHا sالنباتية

3 - اخـــتـــبـــار فـي الـــلـــغـــة األجــــنـــبـــيـــة ( فــــرنـــســـيـــة أو
إجنليزية)s اHدة ساعتان s(2) اHعامل 1.

- رتـبــة مــفــتش قـسـم الـصــحــة الـنــبــاتــيـة ( امــتــحـان- رتـبــة مــفــتش قـسـم الـصــحــة الـنــبــاتــيـة ( امــتــحـان
مهني) :مهني) :

sــدة 3 ســاعــاتHا s1 - اخـــتــبــار في الـــثــقــافــة الـــعــامــة
s2 عاملHا

2 - اخـتـبـار في دراسـة حـالـة أو مـشـروع فـي حـمـاية
s3 عاملHا sدة 4 ساعاتHا sالصحة النباتية

2 - اختبار في الـتشريع و التنظيم و اخملالفات في
مجال الصحة النباتيةs اHدة 3 ساعاتs اHعامل 3.

- رتـبـة مفـتش الـصحـة الـنبـاتـية مـشـرف ( امتـحان- رتـبـة مفـتش الـصحـة الـنبـاتـية مـشـرف ( امتـحان
مهني ) :مهني ) :

sــدة 3 ســاعــاتHا s1 - اخـــتــبــار في الـــثــقــافــة الـــعــامــة
s2 عاملHا

2 - اخــــتـــبـــار في دراســـة أو تـــقـــيــــيم مـــشـــاريع حـــول
s3 عاملHا sدة 4 ساعاتHا sنشاط الصحة النباتية

WــتـــعــلــقــH3 - اخــتــبــار فـي الــتــشـــريع و الــتــنـــظــيم ا
بالصحة النباتيةs اHدة 3 ساعاتs اHعامل 3.

- رتــبــة- رتــبــة مــراقب الــصـحــة الــنــبــاتــيــة (مــســابــقـة عــلى مــراقب الــصـحــة الــنــبــاتــيــة (مــســابــقـة عــلى
أساس االختبارات) :أساس االختبارات) :

sــدة 3 ســـاعــاتHا s1 - اخـــتـــبــارفي الـــثـــقــافـــة الـــعــامـــة
s2 عاملHا

2 - اخـتبـارتقـني في حمـاية الـصحـة النـباتـيةs اHدة
3 ساعاتs اHعامل 3.

s 3 - اخـتـبــارتـطـبـيـقي في مـجـال الـصـحـة الـنـبـاتـيـة
اHدة ساعتان s(2) اHعامل 1.

- رتبـة مراقب رئيسـي للصحـة النبـاتية ( مـسابقة- رتبـة مراقب رئيسـي للصحـة النبـاتية ( مـسابقة
على أساس االختبارات) :على أساس االختبارات) :

sــدة 3 ســاعــاتHا  s1 - اخــتــبـار في الــثــقــافــة الــعــامــة
s2 عاملHا

2 - اختـبار في دراسة حـالة تتـعلق بحـماية الـصحة
s3 عاملHا sدة 3 ساعاتHا sالنباتية

3 - اخـــتـــبـــار فـي الـــلـــغـــة األجــــنـــبـــيـــة ( فــــرنـــســـيـــة أو
إجنليزية)s اHدة ساعتان s(2) اHعامل 1.

- رتبـة مراقـب رئيـسي للـصحـة الـنبـاتيـة (امتـحان- رتبـة مراقـب رئيـسي للـصحـة الـنبـاتيـة (امتـحان
مهني) :مهني) :

sــدة 3 ســاعــاتHا s1 - اخــتــبــار فـي الــثــقــافـــة الــعــامــة
s2 عاملHا

2 - اختبار في  دراسة حـالة تتعلق بحماية الصحة
s3 عاملHا sدة 3 ساعاتHا  sالنباتية

s3 - اخـتـبــار تـطـبـيـقي في مـجـال الـصـحـة الـنـبـاتـيـة
اHدة ساعتان s(2) اHعامل 1.

اHـــــــــــــــادة اHـــــــــــــــادة 6 : : كــل عـالمـــــــــــــــة تـــــــــــــــقــل عـن 20/5 فـي أحـــــــــــــــد
االختبارات الكتابية اHذكورة أعاله تعد إقصائية.

اHـادة اHـادة 7 :  : ال يـعـتــبـر نــاجـحـW نــهـائـيــا في اHـســابـقـات
عـــلـى أســـاس االخـــتــــبـــارات أو االمــــتـــحـــانــــات اHـــهــــنـــيـــة إالّ
اHــتــرشــحـون الــذيـن حتـصــلــوا عــلى مــعــدل عــام يــسـاوي أو
يــــــفـــــوق 20/10 حــــــسب درجــــــة االســـــتــــــحـــــقــــــاق و في حـــــدود

اHناصب اHالية اHراد شغلها.

WـــقـــبـــولــHا WــتـــرشـــحـــH8 :  : تـــضـــبط قـــائــــمـــة ا اHــادة اHــادة 
نـــهـــائـــــيـــا فـي اHـــســــابــــقــــات عـــلـى أســـاس االخــــتـــبـــارات أو
االمــتــحـــانــات اHــهــنــيــة من طــرف جلـــنــة الــقــبــول الــنــهــائي

اHذكورة في اHادة 9 أدناه.

تـكـون الــقـائــمــة مـحل إلــصـاق عـلـى مـســتــوى مــركـز
االمتحان والهيئة اHستخدمـة.

اHادة اHادة 9 :  : تتكون جلنة القبول النهائي من : 

- الــســلــطــة الــتي لــهــا صالحــيــة الــتــعــيــW أو ¤ــثــلــهـا
sاخملوّل قانونا

- ¤ثل عن السلطة اHكلفة بالوظيفة العمومية.
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اHــادة اHــادة 10 :  : يــتــعـــW عــلى مــســؤول اHـــؤســســة اHــؤهــلــة
كـــمـــركـــز امــــتـــحـــان أن يـــســـلّم إلـى أعـــضـــاء جلـــنـــة الـــقـــبـــول

النهائيs السيما الوثائق اآلتية : 
sنسخة من مواضيع االختبارات -

sواضيعHنسخة من محضر فتح أظرفة ا -
sنسخة من محضر سير االختبارات -
- نسخة من كشف نقاط االختبارات.

اHــــادة اHــــادة 11 :  : كل مــــتـــرشـح نـــاجـح نـــهــــائـــيــــا لم يــــلــــتـــحق
�ــنـصـب تـعــيــيـنـه أو �ـؤســســة الـتــكــوين في أجل خــمــسـة
عـشـر (15) ) يـومــا ابـتــداء من تـاريـخ تـبـلــيـغـه بـالـنــجـاح في
sــهـنيHـســابــقـة عــلى أســاس االخــتـبــارات أو االمــتـحــان اHا
يـفـقـد حـقه في الـنـجـاح ويـعـوض بـاHـتـرشح الـذي يـلـيه في

القائمة االحتياطية حسب درجة الترتيب.

اHــادة اHــادة 12 :  : يــجـب عــلى اHـــتــرشــحـــW لــلــمـــشــاركــة في
اHــــســـابـــقـــات عــــلى أســـاس االخــــتـــبـــارات أو االمــــتـــحـــانـــات
اHهـنية احملددة في هـذا القرار أن يـستوفـوا مسبـقا جميع
الشروط الـقانـونية اHـطلـوبة لاللتـحاق �ـختلف األسالك
اخلــاصــة بـســلـطــة الــصـحــة الـنــبــاتـيــة الـتـي حـددتــهـا أحــكـام
اHـرسوم الـتـنـفـيـذي رقم 08 - 198 اHـؤرخ في 3 رجب عـام

1429 اHوافق 6 يوليو سنة 2008 واHذكور أعاله.

اHـادةاHـادة 13 : : يـنـشـر هـذا الـقـرار في اجلـريـدة الـرسـمـية
للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.

حــــــرر بـــــاجلــــــزائـــــر في 26 ربــــــيع الـــــثــــــاني عـــــام 1432
اHوافق 31 مارس سنة 2011.

- �ــــقـــتــــضـى اHــــرســــوم رقم 66 - 145 اHــــؤرّخ في12
صــفــر عــام 1386 اHــوافق  2يــونـــيــو ســـنــة 1966 و اHـــتـــعــلق
بـتحـرير و نـشر بـعض القـرارات ذات الطـابع التـنظـيمي

sتممHعدل واHا WوظفHأو الفردي التي تهم وضعية ا

- و�ـقـتـــضى اHــرسـوم رقم 66 - 146 اHـؤرّخ في 12
صــفــر عـام  1386 اHــوافق 2 يــونــيـــو ســنــة 1966 واHــتــعــلق
بـالـتعـيـW في الـوظائف الـعـمومـيـة و إعادة تـرتـيب أفراد
جــيش الـــتــحـــريــر الـــوطــنـي ومــنـــظــمـــة جــبـــهــة الـــتــحـــريــر

sتممHعدل واHا sالوطني

- و�ـــــقـــــتــــــضـى اHـــــرســـــوم الـــــرئـــــاسـي رقم 10 - 149
اHـؤرّخ في  14 جـمـادى الثـانـيـة عام 1431 اHـوافق 28 مـايو

sأعضاء احلكومة Wتضمن تعيHسنة 2010 وا

- و�ــــقــــتـــــضى اHـــــرســــوم الــــتــــنــــفــــيــــذي رقم 90 - 99
اHؤرّخ في أول رمـضـان عام 1410 اHوافق 27 مـارس سنة
 1990 واHـــتــعــلق بـــســلــطــة الـــتــعــيــW و الـــتــســيــيــر اإلداري

بالـنسبـة للمـوظفW و أعـوان اإلدارة اHركزيـة و الواليات
sؤسسات العمومية ذات الطابع اإلداريHو البلديات وا

- و�ـــقـــتـــــضى اHــــرســـوم الـــتــــنـــفــــيـــذي رقم 10 - 124
اHـؤرّخ في 13 جــمــادى األولى عـام 1431 اHـوافق 28 أبـريل
WوظفHتضمن القانون األساسي اخلاص باHسنة 2010 وا
WــــفـــتــــشـــHو ا Wألسالك األطــــبـــاء الــــبـــيــــطــــريـــ WــــنـــتــــمــــHا

sWتخصصHا Wو األطباء البيطري Wالبيطري

- و�ـقـتــضى اHــرسـوم الـرئـاسي اHـؤرّخ في 7 ربـيع
الـثاني عام  1423 اHوافق 18 يونـيو سنة 2002 واHـتضمن

sالعام للحكومة Wاألم Wتعي

- و�قـتــضى القـرار الوزاري اHـشتـرك اHؤرّخ في9
رمـضان عام  1418 اHوافق 7 ينـاير سـنة 1998 واHـتضمن
تـنـظـيم اHـسـابـقــات عـلى أسـاس الـشـهـادات و االخـتـبـارات
واالمتحانات اHهـنية لاللتحاق باألسالك الـتقنية اخلاصة

sكلفة بالفالحةHباإلدارة ا

يقريقرّران ما يأتي  :ران ما يأتي  :

اHـادة األولى : اHـادة األولى : يـهــدف هــذا الــقـرار إلى حتـديــد إطـار
تـنـظيم اHسـابقات على أســاس االختبارات واالمـتحانات
اHـــهـــنـــيــــة لاللـــتـــحـــاق بـــالـــرتـب الـــتـــابـــعـــة ألسالك األطـــبـــاء
Wو األطبـاء البيـطري Wالبـيطريـ WـفتشـHوا Wالـبيطـري

.WتخصصHا

2 :  : يـــــــتـم فـــــــتح اHــــــــســـــــابـــــــقـــــــات عــــــــلى أســـــــاس اHــــــادة اHــــــادة 
االخــتــبـارات واالمــتــحــانـات اHــهــنــيـة بــقــرار أو مــقـرر من

.Wالسلطة التي لها صالحية التعي

عن األمW العام للحكومةعن األمW العام للحكومة
وبتفويض منهوبتفويض منه

اHدير العام للوظيفة العموميةاHدير العام للوظيفة العمومية
بلقاسم بوشمالبلقاسم بوشمال

عن وزير الفالحة عن وزير الفالحة 
والتنمية الريفيةوالتنمية الريفية

األمW العاماألمW العام
سيد أحمد فروخيسيد أحمد فروخي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قــرار وزاري مـــشـــتــرك مـــؤرقــرار وزاري مـــشـــتــرك مـــؤرّخ في خ في 26 ربـــيع الـــثـــانـي عــام ربـــيع الـــثـــانـي عــام
1432 اHـــــوافق  اHـــــوافق 31 مــــارس ســـــنــــة  مــــارس ســـــنــــة s2011 يــــحـــــدد إطــــارs يــــحـــــدد إطــــار

تـــــنـــــظــــيـم اHـــــســــابـــــقـــــات عــــلـى أســــاس االخـــــتـــــبــــاراتتـــــنـــــظــــيـم اHـــــســــابـــــقـــــات عــــلـى أســــاس االخـــــتـــــبــــارات
واالمــتـحــانـات اHــهـنــيـة لاللــتــحـاق بــالـرتب الــتـابــعـةواالمــتـحــانـات اHــهـنــيـة لاللــتــحـاق بــالـرتب الــتـابــعـة
Wالـبيـطري WفتـشHوا sWألسالك األطباء الـبيـطريـWالـبيـطري WفتـشHوا sWألسالك األطباء الـبيـطريـ

.WتخصصHا Wواألطباء البيطري.WتخصصHا Wواألطباء البيطري
ــــــــــــــــــــــ

sإن األميـن العـام للحكــومــة

sو وزيـــر الفالحة و التنمية الريفية
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8 غشت  سنة  غشت  سنة 2012  م م

يـــجـب أن يـــنــشـــر قـــرار أو مـــقـــرر فـــتـح اHـــســـابـــقــات
واالمتحانات اHـهنية اHذكـورة في الفقرة أعالهs في شكل
إعالن عن طريق الصحافة اHكتوبة و في موقع األنترنت
اخلاص بـاHديـرية الـعامـة للـوظيـفة الـعمـوميـة أو في شكل

ملصقات داخليةs حسب احلالة.

3 : : تمـنح زيادات لـلمـتـرشـحـW أعضـاء جيـش اHادة اHادة 
الـتــحـريــر الــوطـني و مــنـظــمـة جــبـهــة الـتــحـريـر الــوطـني

وأبناء وأرامل الشهداء وفقا للتنظيم الساري اHفعول.

4 :  : يـــجب أن حتــــتـــوي مـــلــــفـــات الـــتــــرشح عـــلى اHــادة اHــادة 
الوثائق اآلتية :

: WوظفHغير ا Wأ) بالنسبة للمترشح: WوظفHغير ا Wأ) بالنسبة للمترشح
sطلب خطي للمشاركة -

sصورتان (2) شمسيتان -
- نــســـخـــة طــبق األصـل مــصـــادق عـــلــيـــهــا مـن بــطـــاقــة

sفعولHالتعريف الوطنية سارية ا
- نسخة طـبق األصل مصادق علـيها من أصل اHؤهل

sستوى الدراسي و/أو التكوينيHأو ا sأو الشهادة
- نـــســخـــة طـــبق األصـل مــصـــادق عـــلـــيـــهـــا من شـــهــادة

sإثبات الوضعية اجتاه اخلدمة الوطنية
- مـــســـتـــخـــرج من صـــحـــيـــفـــة الـــســـوابق الـــقـــضـــائـــيــة

(صحيفة رقم 3) سارية اHفعول.
بــعــد الــقــبــول الـــنــهــائي في اHــســابــقــات عــلى أســاس
االخـــتــبــارات يـــجب عــلـى اHــتــرشـــحــW الـــنــاجــحـــW إتــمــام

ملفاتهم بالوثائق اآلتية :
sشهادة اجلنسية اجلزائرية -

s عند االقتضاء sشهادة عائلية -
- شــهـــادتــان طــبـــيــتــان (2) ( طب عـــام وطب أمــراض
صــدريـة مــســلـمــتـان مـن طـرف طــبـيـب مـخــتص)  تــثـبــتـان

sطلوبHنصب اHترشح لشغل اHأهلية ا
- أربع (4) صور شمسية.

: WوظفHا Wب) بالنسبة للمترشح: WوظفHا Wب) بالنسبة للمترشح
WـوظــفـHتـتــخـذ اإلدارة إجــراءات اإللـصــاق لـقــائـمــة ا
الـذين تـتـوفـر فـيــهم الـشـروط الـقـانـونــيـة  لـلـمـشـاركـة في
االمــــتــــحــــانــــات اHــــهــــنــــيــــةs فـي أمــــاكن الــــعــــمـل في الــــوقت

اHناسب مع تبليغ اHعنيW فرديا.
يــتـعـــW عـلى اHــوظـفــW اHـعــنــيـW الــقــيــام خالل مـدة
عـــشــرة (10) أيـــام الـــتي تـــلي عـــمـــلـــيـــة الــتـــبـــلــــيغ بـــتـــأكـــيــد

مشاركتهم في االمتحان اHهني كتابيا.  

اHــــــادة اHــــــادة 5 :  : تـــــــتـــــــضــــــمـن اHـــــــســــــابـــــــقـــــــات عــــــلـى أســــــاس
االخـتبـارات وكذا االمـتحـانـات اHهـنيـة اHذكـورة في اHادة

األولى أعاله االختبارات اآلتية:

- رتـــبــة طـــبــيب بـــيـــطــري  ( مـــســابـــقــة  عـــلى أســاس- رتـــبــة طـــبــيب بـــيـــطــري  ( مـــســابـــقــة  عـــلى أســاس
االختبارات) :االختبارات) :

sــدة 3 ســاعــاتHا s1 - اخـــتــبــار في الـــثــقــافــة الـــعــامــة
s2 عاملHا

2 - اخــتـــبــار في الـــوقــايــة مـن األمــراض احلــيـــوانــيــة
s3 عاملHا sدة 3 ساعاتHا sراقبة البيطريةHوا

3 - اخـــتــبـــار في الـــلـــغــة األجـــنـــبــيـــة (الـــفــرنـــســـيــة أو
اإلجنليزية)s اHدة ساعتان s(2) اHعامل 1.

- رتبة طبيب بيطري رئيسي  ( امتحان مهني) :- رتبة طبيب بيطري رئيسي  ( امتحان مهني) :

sــدة 3 ســاعــاتHا s1 - اخـــتــبــار في الـــثــقــافــة الـــعــامــة
s2 عاملHا

2 - اختـبار في دراسـة حـالة حـول صـحة األغـذيةs أو
حتـلـيل و تـسيـيـر األخـطار اHـرتـبـطة بـالـصـحة  احلـيـوانـية

s3 عاملHا  sدة 4 ساعاتHا sالعمومية

3 - اخـــتـــبـــار  في الـــتـــشـــريع و الـــتـــنـــظـــيم الـــوطـــني
sـــدة 3 ســــاعــــاتHا sــــقـــــارن فـي الــــمـــــيــــدان الــــبــــيــــطــــريHوا

اHعامل 2.

- رتبة طبيب  بيطري رئيس ( امتحان مهني) :- رتبة طبيب  بيطري رئيس ( امتحان مهني) :

sــدة 3 ســاعــاتHا s1 - اخـــتــبــار في الـــثــقــافــة الـــعــامــة
s2 عاملHا

2 - اخــتــبــار في مــلـخـص حـول اHــراقــبــة الـبــيــطــريـة
s3 عاملHا sدة 4 ساعاتHا sوتسيير األخطار

3 - اخـــتــــبـــار في الـــتــــشـــريع و الــــتـــنـــظـــيـم الـــوطـــني
واHــقــارن و كـذا اخملــالــفـات فـي اHـيــدان الــبـيــطــريs اHـدة 3

ساعاتs اHعامل 2.

- رتبة مفتش بيطري  ( امتحان مهني) :- رتبة مفتش بيطري  ( امتحان مهني) :

sــدة 3 ســاعــاتHا s1 - اخـــتــبــار في الـــثــقــافــة الـــعــامــة
s2 عاملHا

2 - اخـتـبـار في دراسـة حـالــة سـريـريـة ووبـائـيـة في
s3 عاملHا sدة 3 ساعاتHا sالطب البيطري

3 - اختبار في التشريع و التنظيم البيطريs اHدة
ساعتان s(2) اHعامل 2.
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- رتبة- رتبة مفتش بيطري رئيسي (امتحان مهني) : مفتش بيطري رئيسي (امتحان مهني) :
sــدة 3 ســاعــاتHا s1 - اخـــتــبــار في الـــثــقــافــة الـــعــامــة

s2 عاملHا

2 - اخـتـبـار في دراسـة حـالــة سـريـريـة ووبـائـيـة في
sالطب البيطري ووضع استراتيجية للمكافحة والوقاية

s3 عاملHا sدة 4 ساعاتHا

3 - اخـــتــــبـــار في الـــتــــشـــريع و الــــتـــنـــظـــيـم الـــوطـــني
واHقارن في اHيدان البيطريs اHدة 3 ساعاتs اHعامل 2.

- رتبة- رتبة مفتش بيطري رئيس (امتحان مهني) : مفتش بيطري رئيس (امتحان مهني) :
sــدة 3 ســاعــاتHا s1 - اخـــتــبــار في الـــثــقــافــة الـــعــامــة

s2 عاملHا

s2 - اخــتـبــار في مــلــخص حــول الــنــشـاط الــبــيــطـري
s3 عاملHا sدة 4 ساعاتHا

sـدة 3 سـاعـاتHا s3 - اخــتـبــار في الـتــحـريــر اإلداري
اHعامل 2.

- رتـــبــة- رتـــبــة  طــبـــيب بــيـــطــري مـــتــخــصـص  من الــدرجــة  طــبـــيب بــيـــطــري مـــتــخــصـص  من الــدرجــة
األولى ( مسابقة على أساس االختبارات) :األولى ( مسابقة على أساس االختبارات) :

sــدة 3 ســاعــاتHا s1 - اخـــتــبــار في الـــثــقــافــة الـــعــامــة
s2 عاملHا

s2 - اختـبار في مـلخص حول نـشاط مـخبر بـيطري
s3 عاملHا sدة 3 ساعاتHا

3 - اخـــتــبـــار في الـــلـــغــة األجـــنـــبــيـــة (الـــفــرنـــســـيــة أو
اإلجنليزية)s اHدة ساعتان s(2) اHعامل 1. 

- رتـــبـــة- رتـــبـــة طـــبـــيب بـــيــــطـــري مـــتـــخـــصص من الـــدرجـــة طـــبـــيب بـــيــــطـــري مـــتـــخـــصص من الـــدرجـــة
الثانية (امتحان مهني) :الثانية (امتحان مهني) :

sــدة 3 ســاعــاتHا s1 - اخـــتــبــار في الـــثــقــافــة الـــعــامــة
s2 عاملHا

2 - اخـــتــــبـــار حــــول تـــصـــوّر حتــــقـــيــــقـــات وبــــائـــيـــة أو
متـابعـة و مراقـبـة النــشاطــات في مـخــبر بــيطـريs اHدة

s3 عاملHا s3 ساعات
3 - اخـــتــــبـــار في الـــتــــشـــريع و الــــتـــنـــظـــيـم الـــوطـــني
واHـــقـــارن وكــذا اخملـــالـــفـــات في اHـــيـــدان الـــبـــيـــطـــريs اHــدة

ساعتان s(2) اHعامل 2.

- رتـــبـــة طــبـــيب بـــيـــطــري مـــتـــخـــصص  من الـــدرجــة- رتـــبـــة طــبـــيب بـــيـــطــري مـــتـــخـــصص  من الـــدرجــة
الثالثة (امتحان مهني) :الثالثة (امتحان مهني) :

sــدة 3 ســاعــاتHا s1 - اخـــتــبــار في الـــثــقــافــة الـــعــامــة
s2 عاملHا

2 - اخــتـبـار حــول اخلـبــرات و الـتـدقــيـقــات الـتـقــنـيـة
s3 عاملHا sدة 4 ساعاتHا sيدان البيطريHوالعلمية في ا

3 - اخـــتــــبـــار في الـــتــــشـــريع و الــــتـــنـــظـــيـم الـــوطـــني
واHــقــارن وكــذا اخملــالــفــات في اHــيــدان الــبــيــطــريs اHــدة 3

ساعاتs اHعامل 2.

اHـــــــــــــــادة اHـــــــــــــــادة 6 : : كــل عـالمـــــــــــــــة تـــــــــــــــقــل عـن 20/5 فـي أحـــــــــــــــد
االختبارات الكتابية اHذكورة أعاله تعد إقصائية.

اHـادة اHـادة 7 : : ال يـعــتـبـر نـاجــحـW نـهــائـيـا في اHــسـابــقـات
عـــلى أســــاس االخـــتـــبـــارات أو االمـــتـــحـــانـــات اHـــهـــنـــيـــة  إالّ
اHــتــرشـحـون الــذيـن حتــصـلــوا عـلى مــعـدل عــام يـسـاوي أو
يــــــفــــوق 20/10 حــــــسـب درجـــــة االســـــتـــــحـــــقـــــاق و في حـــــدود

اHناصب اHالية اHراد شغلها.

اHــادة اHــادة 8 :  : تــضــبـط قــائـــمـــة اHــتــرشـــحـــW اHــقـــبــولــيـن
نــــهــــائــــيــــا في اHــــســــابـــقـــــات عــــلى أســــاس االخــــتــــبـــارات أو
االمــتـحــانــات اHــهــنـيــة مـن طــرف جلـــنــة الـقــبــول الــنــهـائي

اHذكورة في اHادة 9 أدناه.

 تـكــون الــقــائـــمــة مـحـل نــشــر عــلى مــســـتــوى مـــركـز
االمتحان والهيئة اHستخدمـة.

اHادة اHادة 9 : : تتكون جلنة القبول النهائي من :

- الــســلــطــة الــتي لــهــا صالحــيــة الــتــعــيــW أو ¤ــثــلــهـا
sًاخملول قانونا

- ¤ثل السلطة اHكلفة بالوظيفة العمومية.

اHــادة اHــادة 10 :  : يــتــعـــW عــلى مــســؤول اHـــؤســســة اHــؤهــلــة
كـــمـــركـــز امــــتـــحـــان أن يـــســـلم إلـى أعـــضـــاء جلـــنـــة الـــقـــبـــول

النهائيs ال سيما الوثائق اآلتية :

sنسخة من مواضيع االختبارات -

sواضيعHنسخة من محضر فتح أظرفة ا -

sنسخة من محضر سير االختبارات -

- نسخة من كشف نقاط االختبارات.

اHــــادة اHــــادة 11 :  : كل مــــتـــرشـح نـــاجـح نـــهــــائـــيــــا لم يــــلــــتـــحق
�ـنصـب تعـيـيـنه في أجل خـمـسـة عـشر (15) يــومـا ابـتـداء
من تــاريخ تــبــلــيــغه بــالـــنــجـاح فـي اHـســابــقــة عــلى أسـاس
االخـتـبـارات أو االمـتـحـان اHـهــنيs يـفـقـد حـقه في الـنـجـاح
ويــعـوض بــاHـتــرشح الـذي يــلـيه في الــقـائــمـة االحــتـيــاطـيـة

حسب درجة الترتيب.
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اHــادة اHــادة 12 :  : يــجـب عــلى اHـــتــرشــحـــW لــلــمـــشــاركــة في
اHــــســـابـــقـــات عــــلى أســـاس االخــــتـــبـــارات أو االمــــتـــحـــانـــات
اHهـنية احملددة في هـذا القرار أن يـستوفـوا مسبـقا جميع
الشروط الـقانـونية اHـطلـوبة لاللتـحاق �ـختلف األسالك
Wــفــتـشــيـن الــبـيــطــريـHوا Wاخلــاصــة بـاألطــبــاء الــبـيــطــريـ
واألطـــبــاء الــبــيــطـــريــW اHــتـــخـــصــــصــيـن الــــتي حـــددتـــهــا
أحـــــكـــام الــــمـــرســــوم الــــتـــــنــــفــــيـــذي رقم 10 - 124 اHــؤرّخ
في 13 جـــمـــادى األولى عـــام 1431 اHــوافق 28 أبـــريل ســـنـــة

 2010 واHذكور أعاله.

13 :  : تــلــغى أحــكــام الــقــرار الــوزاري اHــشــتــرك اHـادة اHـادة 
اHـــؤرخ في 9 رمــضــان عــام  1418 اHـوافق 7 يــنــايــر ســنـة

1998 واHذكور أعاله .

اHـادة اHـادة 14 :  : يـنـشـر هـذا الـقـرار في اجلـريـدة الـرسـمـية
للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.

حــــــرر بـــــاجلــــــزائـــــر في 26 ربــــــيع الـــــثــــــاني عـــــام 1432
اHوافق 31 مارس سنة 2011.

قــــــرار مـــــؤرقــــــرار مـــــؤرّخ في خ في 29  ذي الـــــقـــــعـــــدة عـــــام   ذي الـــــقـــــعـــــدة عـــــام 1432 اHـــــوافق  اHـــــوافق 27
أكتـوبر سنــة أكتـوبر سنــة s2011  يتضـمs  يتضـمّن تعيW أعـضاء مجلسن تعيW أعـضاء مجلس
إدارة اHكـتب الـوطني لـلـدراسات اخلـاصـة بالـتـنمـيةإدارة اHكـتب الـوطني لـلـدراسات اخلـاصـة بالـتـنمـية

الريفية.الريفية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب قــــرار مــــؤرّخ في 29 ذي الــــقــــعــــدة عـــام 1432
اHوافق 27 أكتـوبر سـنة 2011 يـعـيّن أعضـاء مـجلس إدارة
sـكــتب الـوطـني لـلـدراســات اخلـاصـة بـالـتـنــمـيـة الـريـفـيـةHا
تـــطـبـــــيـــقــا ألحــكـــام اHــادّة 9 مــن اHـرســـوم الــتـّــنــفـــيــذيّ
رقم 10-333 اHــــؤرّخ في 23 مــــحــــرّم عـــام 1432 اHــــوافق 29
ديـســمــبـر ســنـة 2010 واHــتـضــمّن إنــشــاء اHـكــتب الــوطـني
لـلـدراسـات اخلـاصـة بـالـتـنـميـة الـريـفـيـةs الـسّـيـدة والـسّادة

اآلتية أسماؤهم :

- ســـــيــــــد أحـــــمـــــد فــــــروخيs ¤ـــــثـل الـــــوزيـــــر اHــــــكـــــلّف
sرئيسا sبالفالحة

- رشـيـد بــلـخـيــرs ¤ـثل الــوزيـر اHـكــلّف بـاجلــمـاعـات
sاحمللــية

sاليةHكلّف باHثل الوزير ا¤ sيوسف عتيق -

- عــبـــد الــرحــمـــان أفــلـــيــحــاوs ¤ـــثل الــوزيـــر اHــكــلّف
sائيةHوارد اHبا

- نـــــاديــــــة شــــنــــــوفs ¤ــــثــــلـــــــة الــــــوزيــــــر اHــــكــــــلّف
sبتهـيئة اإلقلــيم

sكلّف بالبيئةHثل الوزير ا¤ sبوعالم فيوطمان -

- جـــمــيل حــمـــوليs ¤ــثـل الــوزيــر اHـــكــلّف بـــالــبــحث
sالعـلمي

- رابح حـمـاميs ¤ثـل الوزيـر اHـكلّـف باالسـتـشراف
sواإلحصائيات

sكلّف بالعمرانHثل الوزير ا¤ sتميمي بوسعد -

- عــلي بـــولــربــاحs ¤ــثل الــوزيـــر اHــكــلّف بــاألشــغـــال
sالعمومـية

sكلّف بالصيدHثل الوزير ا¤ sمحمد غزالي -

- رئيس الغرفة الوطنية للفالحة أو ¤ثله.

عن األمW العام للحكومةعن األمW العام للحكومة
وبتفويض منهوبتفويض منه

اHدير العام للوظيفة العموميةاHدير العام للوظيفة العمومية
بلقاسم بوشمالبلقاسم بوشمال

عن وزير الفالحة عن وزير الفالحة 
والتنمية الريفيةوالتنمية الريفية

األمW العاماألمW العام
سيد أحمد فروخيسيد أحمد فروخي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قــــــرار مـــــؤرقــــــرار مـــــؤرّخ في خ في 12  ذي الـــــقـــــعـــــدة عـــــام   ذي الـــــقـــــعـــــدة عـــــام 1432 اHـــــوافق  اHـــــوافق 10
أكتـوبر سـنــة أكتـوبر سـنــة s2011 يعـدs يعـدّل القـرار اHؤرل القـرار اHؤرّخ في خ في 11 ذي ذي
الـــقـــعـــدة عـــام الـــقـــعـــدة عـــام 1431 اHــــوافق  اHــــوافق 19 أكـــتـــوبــــر ســـنـــة  أكـــتـــوبــــر ســـنـــة 2010
واHـــتــضــمواHـــتــضــمّـن تــعــيـــW أعــضـــاء مــجــلـس إدارة الــديــوانـن تــعــيـــW أعــضـــاء مــجــلـس إدارة الــديــوان

الوطني اHهني للحليب ومشتقاته.الوطني اHهني للحليب ومشتقاته.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب قــــرار مــــؤرّخ في 12 ذي الــــقــــعــــدة عـــام 1432
اHوافق 10 أكتـوبر سنة s2011 تعـدّل أحكام القرار اHؤرّخ
في 11 ذي القـعدة عام 1431 اHوافق 19 أكتـوبر سـنة 2010
واHـتـضـمّن تـعيـW أعـضـاء مجـلس إدارة الـديـوان الـوطني

اHهني للحليب ومشتقاتهs وحتـرّر كما يأتي :

"يعيّن بصفتهم أعضاء ................ (بدون تغيير) :

sثل وزير التجارة¤ sعمارة بوسحابة -

................ (الباقي بدون تغيير) ...................."
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قــــــرار مــــؤرقــــــرار مــــؤرّخ في خ في 18  ذي احلــــج  ذي احلــــجّــــة عـــــام ــــة عـــــام 1432 اHــــوافــق  اHــــوافــق 14
نـوفـمبـر سـنة نـوفـمبـر سـنة s2011 يتـضـمs يتـضـمّن تعـيW أعـضاء مـجلسن تعـيW أعـضاء مـجلس

إدارة شركة سباق اخليل والرهان اHشترك.إدارة شركة سباق اخليل والرهان اHشترك.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـــــوجـب قـــــرار مـــــؤرّخ في 18 ذي احلـــــجّـــــة عـــــام 1432
اHــوافق 14 نـــوفــمـــبـــر ســـنــة 2011 يـــعــيّـن األعــضـــاء اآلتـــيــة
أسماؤهمs تـطبيقا ألحكام اHادّة 17 من اHرسـوم التّنفيذيّ
رقم 05-164 اHؤرّخ في  24 ربـيع األوّل عام  1426 اHوافق
 3 مـايــو سـنـة 2005 واHـتــضـمّن تـعــديل الـقــانـون األسـاسي

لـشركة سـباق اخليل والـرهان اHشتـركs في مجلس إدارة
شركة سباق اخليل والرهان اHشترك :

- مـــــــخــــــلــــــــوف عــــــــزيبs ¤ـــــــثـل الـــــــوزيــــــــر اHــــــكــــــــلّف
sرئيسـا sبالفالحــة

sصالح البيطريةHمدير ا sرشيد بوغدور -

sكلّف بالداخليةHثل الوزير ا¤ sفواز بوقندورة -

sاليةHكلّف باHثل الوزير ا¤ sتوفيق صديقي -

- عـــــبــــــد الـــــرزاق بـــــحـــــبـــــوs ¤ـــــثـل الـــــوزيـــــر اHـــــكـــــلّف
sبالرياضة

- إبــــــراهــــــيـم بـن داكــــــيــــــرs ¤ــــــثـل الــــــوزيــــــر اHـــــــكــــــلّف
sبالتجارة

- حــــســـان بــــوعــــبـــيــــدs رئـــيـس احتـــاديــــة الــــفـــروســــيـــة
sاجلزائرية

- أحــمـــد بــوعـــكــازs اHــديـــر الــعـــام لــلـــديــوان الـــوطــني
sلتطوير تربية اخليل واإلبل

- بـــشـــيــــر دحّـــوs ¤ــــثل مــــحـــافــــظي شــــركـــة الــــســـبـــاق
sWمارسHا

- شـرف الـباي مـيـسـاويs ¤ـثل اجلـمـعيـات الـوطـنـية
sالك أحصنة السباقH

sالك إبل السباقH ثل اجلمعيات الوطنية¤ -

Wـــثـل الــــفــــرســــان احملــــتــــرفـــ¤ sمــــنــــيــــر ڤــــحــــيــــوش -
sWوالسائق

.WدربHثل ا¤ sرشيد فوزر -

وزارة التعلـيم العالي والبحث العلميوزارة التعلـيم العالي والبحث العلمي
قـرار وزاري مرار وزاري مـشـتـرك مؤرخ في رك مؤرخ في 30 ج جـمـادى الثادى الثـانيانيـة عامة عام
1432 اH اHـوافق وافق 2  ي  يــــونونـيــــو سو ســــنـة ة s2011  يs  يـعــــدّل الل الــــقـراررار

الالـوزاري اHوزاري اHـشــــتـرك اHرك اHـؤرخ في ؤرخ في 8 رب ربـيع اليع الــــثـاني عاني عـامام
1430 اHوافق  اHوافق 4  أبريل سنة   أبريل سنة 2009 الذي ي الذي يـحدد تعدادحدد تعداد

مــــنــــاصب الاصب الــــشــــغل وتغل وتــــصــــنــــيــــفــــهــــا وما ومــــدة الدة الــــعــــقــــد اخلد اخلـاصاص
بـاألعوان العاماألعوان العامـلW في نشلW في نشـاطات احلفظ أو الاطات احلفظ أو الـصيانةصيانة
أو اخلأو اخلــــــدمدمــــــات بات بــــعــــــنــــــوان اإلدارة اHوان اإلدارة اHــــــركركــــزيزيــــــة في وزارةة في وزارة

التعليم العالي والبحث العلميالتعليم العالي والبحث العلمي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــ

 sالعام للحكومة Wإن األم

 sاليةHووزير ا

sووزير التعليم العالي والبحث العلمي

- �قتـضى اHرسـوم  الرئاسي رقم 07 - 308 اHؤرخ
في 17 رمـضـان عام 1428 اHـوافق 29 سـبـتمـبـر سـنة 2007
الــــذي يــــحــــدد كـــيــــفــــيــــات تــــوظــــيف األعــــوان اHــــتـــعــــاقــــدين
وحــقـــوقــهـم وواجــبـــاتـــهم والـــعــنـــاصـــر اHــشـــكـــلــة لـــرواتـــبــهم
والــقــواعـد اHــتـعــلــقـة بــتـســيـيــرهم وكــذا الـنــظــام الـتــأديـبي

sادة 8 منهHال سيما ا sطبق عليهمHا

- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 10 - 149
اHؤرّخ في  14 جـمـادى الثـانيـة عام 1431 اHوافق  28 مـايو

sأعضاء احلكومة Wتضمن تعيHسنة 2010 وا

- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 94 - 260
اHـــــؤرخ في 19 ربــــيـع األول عــــام 1415 اHـــــوافق 27 غـــــشت
سـنـة 1994  الـذي يـحـدد صالحـيـات وزيـر الــتـعـلـيم الـعـالي

sوالبحث العلمي

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

sاليةH1995  الذي يحدد صالحيات وزير ا

- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسي اHـؤرّخ في  7 ربـيع
الـثاني عام 1423 اHوافق 18 يونـيو سـنة 2002 واHـتضمن

sالعام للحكومة Wاألم Wتعي

- و�ـقــتـضى الـقـرار الـوزاري اHـشـتـرك اHـؤرخ في
8 ربـــيع الـــثـــاني عــام 1430 اHــوافق 4  أبـــريل ســـنــة 2009
الذي يحدد تعداد مـناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد
اخلــــاص بـــــاألعــــوان الــــعــــامـــــلــــW في نــــشـــــاطــــات احلــــفظ أو
الصيانة أو اخلدمات بعنوان اإلدارة اHركزية في وزارة

التعليم العالي والبحث العلمي.
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يقريقرّرون ما يأتي :رون ما يأتي :

اHـاداHـادّة األولى : ة األولى : تـعـدّل أحــكـام اHــادة األولى من الـقـرار
الـوزاري اHـشـتـرك اHـؤرخ في 8 ربـيع الــثـاني عـام 1430

اHوافق 4  أبريل سنة 2009 واHذكور أعالهs كما يأتي :

" اHـــــادّة األولـى : يـــــحـــــدد تـــــعـــــداد مــــــنـــــاصب الــــــشـــــغل
اHـــطـــابـــقـــة لـــنـــشـــاطـــات احلــفـظ أو الـــصـــيـــانـــة أو اخلـــدمــات
Wوتــصـنــيـفـهــا وكـذا مــدة الـعـقــد اخلـاص بــاألعـوان الـعــامـلـ
بـــعــنـــوان اإلدارة اHـــركـــزيـــة في وزارة الـــتـــعــلـــيـم الــعـــالي

والبحث العلميs طبقا للجدول اآلتي :

التصنيفالتصنيف

التعدادالتعداد
( 2+1 )

الرقمالرقم
االستداللياالستداللي

مناصب الشغلمناصب الشغل

6

24

1

7

1

30

69

348

288

288

200

219

200

"

7

5

5

1

2

1

الصنفالصنف

التعداد حسب طبيعة عقد العملالتعداد حسب طبيعة عقد العمل

التوقيتالتوقيت
اجلزئياجلزئي

التوقيتالتوقيت
الكاملالكامل

التوقيتالتوقيت
اجلزئياجلزئي

التوقيتالتوقيت
الكاملالكامل

عقد محدد اHدةعقد محدد اHدة
(2)

عقد غير محدد اHدةعقد غير محدد اHدة
(1)

-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-

6

24

1

7

1

30

69

عون وقاية من اHستوى الثاني
عون وقاية من اHستوى األول

عامل مهني من اHستوى الثالث
عامل مهني من اHستوى األول

سائق سيارات من اHستوى األول
حارس

اجملموع العاماجملموع العام

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

حـــرّر بـــاجلـــزائـــر في 30 جـــمـــادى الـــثـــانـــيـــة عــام 1432
اHوافق 2 يونيو سنة 2011.

عن األمW العام للحكومةعن األمW العام للحكومة
وبتفويض منهوبتفويض منه

اHدير العام للوظيفة العموميةاHدير العام للوظيفة العمومية
بلقاسم بوشمالبلقاسم بوشمال

وزير التعليم العالي والبحثوزير التعليم العالي والبحث
العلميالعلمي

رشيد حراوبيةرشيد حراوبية

 وزير اHالية وزير اHالية
كر¯ جوديكر¯ جودي

 sاليةHووزير ا
sووزير التعليم العالي والبحث العلمي

- �قتـضى اHرسـوم  الرئاسي رقم 07 - 308 اHؤرخ
في 17 رمـضـان عام 1428 اHـوافق 29 سـبـتمـبـر سـنة 2007
الــــذي يــــحــــدد كـــيــــفــــيــــات تــــوظــــيف األعــــوان اHــــتـــعــــاقــــدين
وحــقـــوقــهـم وواجــبـــاتـــهم والـــعــنـــاصـــر اHــشـــكـــلــة لـــرواتـــبــهم
والــقــواعـد اHــتـعــلــقـة بــتـســيـيــرهم وكــذا الـنــظــام الـتــأديـبي

sادة 8 منهHال سيما ا sطبق عليهمHا
- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 10 - 149
اHؤرّخ في  14 جـمـادى الثـانيـة عام 1431 اHوافق  28 مـايو

sأعضاء احلكومة Wتضمن تعيHسنة 2010 وا
- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 90 - 149
اHـؤرخ في 2 ذي الـقــعــدة عـام 1410 اHـوافق 26 مـايــو ســنـة
1990 واHــــتــــضــــمن إنــــشــــاء جـــامــــعــــة الــــتـــكــــويـن اHـــتــــواصل

sوتنظيمها وعملها
- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 90 - 150
اHـؤرخ في 2 ذي الـقــعــدة عـام 1410 اHـوافق 26 مـايــو ســنـة

sتواصلHتضمن إنشاء مراكز التكوين اH1990 وا

- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 94 - 260
اHـــــؤرخ في 19 ربــــيـع األول عــــام 1415 اHـــــوافق 27 غـــــشت
سـنـة 1994  الـذي يـحـدد صالحـيـات وزيـر الــتـعـلـيم الـعـالي

sوالبحث العلمي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قـرار وزاري مرار وزاري مـشـتـرك مؤرخ في رك مؤرخ في 30 ج جـمـادى الثادى الثـانيانيـة عامة عام
1432 اH اHـوافق وافق 2  ي  يــــونونـيــــو سو ســــنـة ة s2011  يs  يـعــــدّل الل الــــقـراررار

الالــــــوزاري اHوزاري اHــــشــــتــــرك اHرك اHــــؤرخ في ؤرخ في 3 م مــــحــــرم عرم عــــام ام 1431
20  دي  ديــــســــمــــبــــر سر ســــنـة ة 2009 ال الـذي  يذي  يــــحــــدد عدد عـدددد اHاHـوافق وافق 
اHاHــــسـتـخــــدمدمـW حW حـسـب  مب  مـنـاصب الاصب الــــشـغل وتغل وتــــصـنـيــــفـهـا
ومدة العقومدة العقـد اخلاص باألعوان العاملW في نشاطاتد اخلاص باألعوان العاملW في نشاطات
احلاحلــــفظ أو الفظ أو الــــــصــــيــــانانــــــة أو اخلة أو اخلــــدمدمــــات بات بــــــعــــنــــوان جوان جــــــامامــــعــــة

التكوين اHتواصل.التكوين اHتواصل.
ــــــــــــــــــــــــــــــــ

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

sاليةH1995  الذي يحدد صالحيات وزير ا

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

sالعام للحكومة Wاألم Wتعي

- و�ـقــتـضى الـقـرار الـوزاري اHـشـتـرك اHـؤرخ في
3 مـحـرم عام 1431 اHـوافق 20  ديـسـمبـر سـنة 2009 الـذي
يــــحـــــدد عــــدد اHـــــســــتــــخـــــدمــــW حـــــسب  مــــنـــــاصب الـــــشــــغل
وتـصــنـيـفــهـا ومــدة الـعـقــد اخلـاص بـاألعــوان الـعــامـلـW في
نشاطـات احلفظ أو الـصيـانة أو اخلدمـات بعـنوان جـامعة

sتواصلHالتكوين ا

يقريقرّرون ما يأتي :رون ما يأتي :

اHـاداHـادّة األولى : ة األولى : تـعـدّل أحــكـام اHــادة األولى من الـقـرار
الوزاري اHـشتـرك اHؤرخ في 3 مـحرم عام 1431 اHوافق

20  ديسمبر سنة 2009 واHذكور أعالهs كما يأتي :

" اHـــــادّة األولـى : يـــــحـــــدد تـــــعـــــداد مــــــنـــــاصب الــــــشـــــغل
اHـــطـــابـــقـــة لـــنـــشـــاطـــات احلــفـظ أو الـــصـــيـــانـــة أو اخلـــدمــات
وتـــــصـــــنــــــيــــفـــــهــــا وكـــــذا مــــدة الـــــعــــقــــد اخلـــــاص بــــاألعـــــوان
الـــعــامــلــW بـعــنــوان  جـامــعــة الـتــكــوين اHــتـواصلs طــبــقـا

للجدول اآلتي :

التصنيفالتصنيف

التعدادالتعداد
الرقمالرقم( 2+1 )

االستداللياالستداللي
مناصب الشغلمناصب الشغل

401
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3
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4
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200
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288

348

"

1

3

5

7

الصنفالصنف

التعداد حسب طبيعة عقد العملالتعداد حسب طبيعة عقد العمل

التوقيتالتوقيت
اجلزئياجلزئي

التوقيتالتوقيت
الكاملالكامل

التوقيتالتوقيت
اجلزئياجلزئي

التوقيتالتوقيت
الكاملالكامل

عقد محدد اHدةعقد محدد اHدة
(2)

عقد غير محدد اHدةعقد غير محدد اHدة
(1)

-
-
-
-
-

-

-
-
-
-
-

-

-
-
-
-
-

-

401

676

3

19

4

1103

عامل مهني من اHستوى األول
حارس

عامل مهني من اHستوى الثاني
عون وقاية من اHستوى األول

عون وقاية من اHستوى الثاني

اجملموع العاماجملموع العام

اHـاداHـادّة ة 2 :  : يــنـشــر هـذا الــقــرار في اجلـريــدة الــرّسـمــيّـة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــرّر بـــاجلـــزائـــر في 30 جـــمـــادى الـــثـــانـــيـــة عــام 1432
اHوافق 2 يونيو سنة 2011.

عن األمW العام للحكومةعن األمW العام للحكومة
وبتفويض منهوبتفويض منه

اHدير العام للوظيفة العموميةاHدير العام للوظيفة العمومية

بلقاسم بوشمالبلقاسم بوشمال

وزير التعليم العالي والبحثوزير التعليم العالي والبحث
العلميالعلمي

رشيد حراوبيةرشيد حراوبية

 وزير اHالية وزير اHالية
كر¯ جوديكر¯ جودي

وزارة العالقات مع البرPانوزارة العالقات مع البرPان
قـــرار مـــؤرقـــرار مـــؤرّخ في خ في 6 جــــمــــادى األولى عــــام  جــــمــــادى األولى عــــام 1433 اHــــوافق  اHــــوافق 29
مـارس سنة مـارس سنة s2012 يـتضـم يـتضـمّن تـفويض اإلمـضــاء إلىن تـفويض اإلمـضــاء إلى
نائب مدير اHيزانية واحملاسبة والوسائل العامة.نائب مدير اHيزانية واحملاسبة والوسائل العامة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
sانHإنّ وزير العالقات مع البر

- �ـقـتــضى اHـرســوم الـرّئـاسيّ رقم 10 -149 اHـؤرّخ
في 14 جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1431 اHــوافق 28 مــايــو ســنــة

sأعضاء احلكومة Wتضمّن تعيH2010 وا

- و�ــــقــــتــــضى اHـــــرســــوم الــــتّــــنــــفــــيــــذيّ رقم 03 -144
اHــؤرّخ في 26 مـــحـــرّم عــام 1424 اHــوافق 29 مـــارس ســـنــة
2003 واHـــــتــــضــــمّن تـــــنــــظــــيم اإلدارة اHـــــركــــزيــــة في وزارة

sانHالعالقات مع البر
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- و�ــــقــــتــــضى اHـــــرســــوم الــــتّــــنــــفــــيــــذيّ رقم 08 -374
اHــؤرّخ في 28 ذي الــقــعــدة عــام 1429 اHــوافق 26 نــوفــمــبــر
ســــنــــة 2008 الــــذي يـــــرخص ألعـــــضــــاء احلــــكـــــومــــة تـــــفــــويض

sإمضائهم
- وبـعــد االطالع عــلى اHــرسـوم الــرّئــاسيّ اHـؤرّخ في
15 ربـــيع األول عـــام 1433 اHــــوافق 8 فـــبـــرايــــر ســـنـــة 2012

واHــتـضــمّـن تــعـيــW الــسّــيــد مــحــمــود ســفــيــرs نـائـب مــديـر
للمـيزانـية واحملاسـبة والـوسائل العـامة بـوزارة العالقات

sانHمع البر
يقـريقـرّر مـا يأتي :ر مـا يأتي :

sــادّة األولى : ة األولى : يــفــوّض إلى الــسّــيــد مــحــمــود ســفــيــرHــاداHا
sـــيـــزانـــيــة واحملـــاســـبـــة والـــوســـائل الـــعـــامــةHنـــائب مـــديـــر ا
اإلمــضـاء في حــدود صالحــيــاتهs بــاسم وزيــر الـعـالقـات مع
الـــبــرHـــانs عـــلى جـــمــيع الـــوثـــائق واHـــقــرّرات بـــاســـتــثـــنــاء

القرارات.
اHـاداHـادّة ة 2 :  : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســمـيّـة

للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.
حــــــرّر بـــــاجلــــــزائــــــر في 6 جــــــمــــــادى األولـى عــــــام 1433

اHوافق 29 مارس  سنة 2012.
محمود خذريمحمود خذري

وزارة الشباب والرياضةوزارة الشباب والرياضة
قـــرار وزاري مـــشـــتـــرك مـــؤرقـــرار وزاري مـــشـــتـــرك مـــؤرّخ في خ في 16 جـــمــادى الـــثــانــــيــة جـــمــادى الـــثــانــــيــة
عـــام عـــام 1432 اHـوافق  اHـوافق 19 مـايـو سـنـة  مـايـو سـنـة s2011 يـحـدs يـحـدّد إطـارد إطـار
تـــــنـــــظــــيـم اHـــــســــابـــــقـــــات عــــلـى أســــاس االخـــــتـــــبــــاراتتـــــنـــــظــــيـم اHـــــســــابـــــقـــــات عــــلـى أســــاس االخـــــتـــــبــــارات
واالمتـحانات اHـهنـيـة لاللتحـــاق بالــرتب الـتابعــةواالمتـحانات اHـهنـيـة لاللتحـــاق بالــرتب الـتابعــة
لألسـالك اخلـــــاصـــــة بـــــاإلدارة اHـــــكـــــللألسـالك اخلـــــاصـــــة بـــــاإلدارة اHـــــكـــــلّـــــفـــــة بـــــالـــــشـــــبـــــابـــــفـــــة بـــــالـــــشـــــبـــــاب

والرياضـة.والرياضـة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

sالعامّ للحكومة Wإنّ األم

sووزير الشباب والرياضة

- �ـــــقـــــتـــــضى اHـــــرســـــوم رقم 66-145 اHـــــؤرّخ في 12
صـــفـــرعـــام 1386 اHــوافق 2 يـــونـــيـــو ســـنـــة 1966 واHـــتـــعـــلّق
بـتحـريـر ونـشـر بعض الـقـرارات ذات الـطابـع التـنـظـيمي

sتمّمHعدّل واHا sWوظفHأو الفردي التي تهم وضعية ا

- و�ــــقـــتــــضـى اHـــرســــوم رقم 66-146 اHــــؤرّخ في 12
صـــفـــر عــام 1386 اHــوافق 2 يــونـــيـــو ســـنــة 1966 واHـــتـــعــلّق
بالـتـعـيـW في الـوظـائف الـعمـومـيـة وإعـادة تـرتـيب أفراد
جــيـش الــتـــحـــريــر الـــوطـــني ومـــنــظـــمـــة جــبـــهـــة الــتـــحـــريــر

sتمّمHعدّل واHا sالوطني

- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرّئـاسيّ رقم 10-149 اHـؤرّخ
في 14 جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1431 اHــوافق 28 مــايــو ســنــة

sأعضاء احلكومة Wتضمّن تعيH2010 وا

- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتّـنفـيـذيّ رقم 90-99 اHـؤرّخ
في أوّل رمــضــان عـام 1410 اHـوافق 27 مــارس ســنـة 1990
واHـتـعـلّق بـســلـطـة الـتـعـيـW والـتــسـيـيـر اإلداري بـالـنـسـبـة
للموظفـW وأعوان اإلدارة اHركزية والـواليات والبلديات

sؤسسات العمومية ذات الطابع اإلداريHوا
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 95-293 اHؤرّخ
في 5 جــمـادى األولى عـام 1416 اHـوافق 30 سـبــتـمـبـر سـنـة
1995 واHـتعلّق بـكيـفيـات تنـظيم اHسـابقـات واالمتـحانات

واالختبارات اHهـنية في اHؤسسـات واإلدارات العمومية
sتمّـمHعدّل واHا

- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتّـنفـيـذيّ رقم 10-07 اHـؤرّخ
في 21 مــــحـــــرّم عــــام 1431 اHـــــوافق 7 يـــــنــــايـــــر ســـــنــــة 2010
WــــوظــــفــــHــــتـــــضــــمّن الــــقــــانــــون األســـــــاسي اخلــــــاصّ بــــاHوا
اHــنـــتــمـــW لألسالك اخلـــاصّــة بـــاإلدارة اHــكـــلّــفـــة بــالـــشــبــاب

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

sالعامّ للحكومة Wاألم Wتعي
- و�ـقتـضى القرار الـوزاري اHشـترك اHؤرّخ في 3
ربـيع الــثـاني عـام 1418 اHـوافق 6 غــشت سـنـة 1997 الـذي
يحدد إطار تنـظيم اHسابقات واالمـتحانات واالختبارات
اHـــهــنــيـــة لاللــتـــحــاق بــاألسـالك والــرتب اخلـــاصــة الــتـــابــعــة

sكلّفة بالشباب والرياضةHلإلدارة ا

يقـريقـرّران مــا يأتي :ران مــا يأتي :

اHـاداHـادّة األولى : ة األولى : تــطـبــيـقـا ألحــكـام اHـادّة 2 من اHـرسـوم
الــتّــنـفــيــذيّ رقم 95-293 اHــؤرّخ في 5 جــمــادى األولى عـام
sـــذكــور أعالهHــوافق 30 ســـبـــتــمـــبـــر ســـنـــة 1995 واH1416 ا

يــهــدف هـذا الــقـــرار إلى حتــديـد إطــار تــنــظـيـم اHـســابــقـات
عـلى أسـاس االختـبـارات واالمـتحـانـات اHـهـنيـة لاللـتـحاق
بــــالــــرتب الــــتــــابــــعــــة لألسـالك اخلــــاصّــــة بــــاإلدارة اHــــكــــلّــــفـــة

بالشباب والرياضة.

2 :  : يـــــــتـم فـــــــتح اHــــــــســـــــابـــــــقـــــــات عــــــــلى أســـــــاس اHــــــاداHــــــادّة ة 
االخـتــبــارات واالمـتــحـانــات اHـهــنــيـة بــقـرار أو �ــقـرر من

.Wالسلطة التي لها صالحية التعي
يــجـب أن يــنــشــر قــــرار أو مــقــــرر فــتح اHــســابــقــات
عـلى أسـاس االخـتبـارات واالمـنتـحـانات اHـهـنيـة اHـذكورة
في الـــفــقــرة أعـالهs في شــكـل إعالن عن طــريـق الــصـــحــافــة
اHـكتوبة وفي موقع األنـترنت للمديـرية العامّة لـلوظيفـة
العمومية أو عن طريق ملصقات داخليـةs حسب احلـالـة.
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اHـاداHـادّة ة 3 :  : تـمـنح زيـادات لـلـمـتـرشـحـW أعـضـاء جـيش
الــتــحـريــر الــوطــني واHــنــظــمــة اHــدنــيـة جلــبــهــة الــتــحــريـر
الــوطــنـي وأبــنــاء الــشـــهــداء طــبــقـــا لــلــتـــشــريع والــتـــنــظــيم

اHعمول بهما.

4 :  : يـــجب أن حتــــتـــوي مـــلــــفـــات الـــتــــرشح عـــلى اHــاداHــادّة ة 
الوثائق اآلتية :

: WوظفHغير ا Wأ) بالنسبة للمترشح: WوظفHغير ا Wأ) بالنسبة للمترشح
sطلب خطي للمشاركة -

sصورتان (2) شمسيتان -
- نــســـخـــة طــبق األصـل مــصـــادق عـــلــيـــهــا مـن بــطـــاقــة

sفعولHسارية ا sالتعريف الوطنية
- نـسـخــة طـبق األصـــل مـصـــادق عـلـيـهـا من اHـؤهــل

sطلوبةHأو الشهادة ا
- نـسـخة طـبق األصل مـصـادق عـلـيـها تـثـبت وضـعـية

اHترشح اجتاه اخلدمة الوطنية.
- مـــســـتـــخـــرج من صـــحـــيـــفـــة الـــســـوابق الـــقـــضـــائـــيــة

sفعولH(البطاقة رقم 3) سارية ا
- شـهادتان(2) طبيـتان (الطب الـعامّ وطب األمراض
الــصـــدريــة) يــســلــمــهــمـــا طــبــيب مــخــتـص تــثــبــتــان أهــلــيــة

sطلوبHنصب اHترشح لشغـل اHا
- شـــهـــادة طـــبـــيـــة (طـب أمـــراض الـــقـــلب) يـــســـلـــمـــهـــا
طـبـيب مـخـتص بـالنـسـبـة لـلمـتـرشـحـW لـلمـسـابـقـات على
أسـاس االخـتـبـارات لاللـتــحـاق بـالـرتب اHـنـتــمـيـة لـشـعـبـة

"الرياضة".
بــعــد الــقــبــول الـــنــهــائي في اHــســابــقــات عــلى أســاس
االخـــتــبـــاراتs يـــجب عـــلى اHــتـــرشـــحــsW إتـــمـــام مــلـــفـــاتــهم

بالوثائق اآلتية :
sشهادة اجلنسية اجلزائرية -

- شهادة عائلية للحالة اHدنيةs عند االقتضاء
- أربع (4) صور شمسية.

: WوظفHا Wب) بالنسبة للمترشح: WوظفHا Wب) بالنسبة للمترشح

تـقـوم اإلدارةs في الـوقـت اHـنـاسبs بـإلــصـاق قـائـمـة
اHـــوظــفـــW الــذين تـــتــوفـــــر فــيــهـم الــشــــروط الـــقــانـــونــيـــة
األساسية للـمشاركـــة فـي االمتحـانات اHهنية في أماكن

العمل وكذا تبليغ اHعنيW فرديا.

يـتــعــيّن عــلى اHــوظــفــW اHــعـنــيــW الــقــيـام خـالل مـدة
عـــشــرة (10) أيـــام الـــتي تـــلي عـــمـــلـــيـــة الـــتـــبـــلـــيغ بـــتـــأكـــيـــد

مشاركتهم في االمتحانات اHهنية كتابيا.

اHــــــاداHــــــادّة ة 5 :  : تـــــــتـــــــضــــــمّـن اHـــــــســــــابـــــــقـــــــات عــــــلـى أســــــاس
االختباراتs االختبارات اآلتيـة :

- بالنسبة لرتبة مربي تنشيط الشباب :بالنسبة لرتبة مربي تنشيط الشباب :
1 - اخـــتــــبـــار في الــــثـــقـــافــــة الـــعـــامــــةs اHـــدة ثالث (3)

s2 عاملHا sساعات
s(2) ــــدة ســـاعــــتـــانHا s2 - اخــــتـــبــــار في در اســــة نص

s3 عاملHا
3 - اخــتـــبــار فـي الــلـــغـــة األجـــنــبـــيــة (الـــفــرنـــســيــة أو

اإلجنليزية)s اHدة ساعتان s(2) اHعامل 1.

- بالنسبة لرتبة مربي رئيسي لتنشيط الشباب - بالنسبة لرتبة مربي رئيسي لتنشيط الشباب :
1 - اخـــتــــبـــار في الــــثـــقـــافــــة الـــعـــامــــةs اHـــدة ثالث (3)

s2 عـامـلHا sساعات
sدة ثالث (3) سـاعاتHا s2 - اخـتـبـار في دراسـة نص

s3 عـامـلHا
3 - اخــتـــبــار فـي الــلـــغـــة األجـــنــبـــيــة (الـــفــرنـــســيــة أو

اإلجنليزية)s اHدة ساعتان s(2) اHعامل 1.

- بــالــنـســبــة لــرتـبــة مــســتــشــار الــشــبـابs اHــســابــقـة- بــالــنـســبــة لــرتـبــة مــســتــشــار الــشــبـابs اHــســابــقـة
مـــفـــتــوحـــة لـــلــمـــتـــرشــحـــW حـــامــلـي بــكـــالـــوريـــا الـــتـــعـــلــــيممـــفـــتــوحـــة لـــلــمـــتـــرشــحـــW حـــامــلـي بــكـــالـــوريـــا الـــتـــعـــلــــيم

الثــانوي الثــانوي وتتضمّن :
1 - اخـــتــــبـــار في الــــثـــقـــافــــة الـــعـــامــــةs اHـــدة ثالث (3)

s2 عـامـلHا sساعات
2 - اخـــتــــبـــار في دراســـة نص حـــول مـــوضـــوع خـــاص

s3 عـامـلHا sدة ثالث (3) ساعاتHا sبالشباب
3 - اخــتـــبــار فـي الــلـــغـــة األجـــنــبـــيــة (الـــفــرنـــســيــة أو

اإلجنليزية)s اHدة ساعتان s(2) اHعـامـل 1.

- بــالــنـســبــة لــرتـبــة مــســتــشــار الــشــبـابs اHــســابــقـة- بــالــنـســبــة لــرتـبــة مــســتــشــار الــشــبـابs اHــســابــقـة
مـفتـوحة لـلمـتـرشحـW حامـلي لـيسـانس التـعـلــيم الـعـاليمـفتـوحة لـلمـتـرشحـW حامـلي لـيسـانس التـعـلــيم الـعـالي

وتتضمّن ::
1 - اخـــتــــبـــار في الــــثـــقـــافــــة الـــعـــامــــةs اHـــدة ثالث (3)

s2 عـامـلHا sساعات
2 - اخـــــتـــــبــــار فـي الـــــتــــخـــــصـص حــــول مـــــوضـــــوع في
بـيــداغــوجـيــة الــبــرامج واHـنــاهج والــتــقـيــيم والــتــكـوين أو

s3 عـامـلHا sدة ثالث (3) ساعاتHا sاإلعالم واالتصال
3 - اخــتـــبــار فـي الــلـــغـــة األجـــنــبـــيــة (الـــفــرنـــســيــة أو

اإلجنليزية)s اHدة ساعتان s(2) اHعـامـل 1.
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- بالنسبة لرتبة مستشار رئيسي للشباب :بالنسبة لرتبة مستشار رئيسي للشباب :

1 - اخـــتــــبـــار في الــــثـــقـــافــــة الـــعـــامــــةs اHـــدة ثالث (3)
s2 عـامـلHا sساعات

2 - اخـتـبــــار حـول مـوضـوع في الـبــحث الـتـطـبـيـقي
s3 عـامـلHا sدة ثالث (3) ساعاتHا sفي تنشيط الشباب

3 - اخــتـــبــار فـي الــلـــغـــة األجـــنــبـــيــة (الـــفــرنـــســيــة أو
اإلجنليزية)s اHدة ساعتان s(2) اHعـامـل 1.

- بـــالـــنــــســـبـــة لـــرتــــبــــة مــــربي األنـــشـــطــــة الـــبـــدنــــيـــةبـــالـــنــــســـبـــة لـــرتــــبــــة مــــربي األنـــشـــطــــة الـــبـــدنــــيـــة
والرياضيةوالرياضية : :

1 - اخـــــــتـــــــبـــــــار فـي دراســـــــة الـــــــنـصs اHـــــــدة ثالث (3)
s2 عـامـلHا sساعات

2 - اخـــتـــبـــار في األهـــلـــيـــة الـــبـــدنــيـــةs اHـــدة ثالث (3)
s3 عـامـلHا sساعات

3 - اخــتـــبــار فـي الــلـــغـــة األجـــنــبـــيــة (الـــفــرنـــســيــة أو
اإلجنليزية)s اHدة ساعتان s(2) اHعـامـل 1.

- بالنسبة لرتـبة مـربي رئيسي لألنشطة البدنـيةبالنسبة لرتـبة مـربي رئيسي لألنشطة البدنـية
والرياضيةوالرياضية : :

1 - اخـــتــــبـــار في الــــثـــقـــافــــة الـــعـــامــــةs اHـــدة ثالث (3)
s2 عـامـلHا sساعات

2 - اخـتـبار تـطـبـيقي في الـتـخـصصs اHدة ثالث (3)
s3 عـامـلHا sساعات

3 - اخــتـــبــار فـي الــلـــغـــة األجـــنــبـــيــة (الـــفــرنـــســيــة أو
اإلجنليزية)s اHدة ساعتان s(2) اHعـامـل 1.

- بـالــنــسـبــة لــرتـبــة مـســتـــشـار الــريـاضــةs اHــسـابــقـة- بـالــنــسـبــة لــرتـبــة مـســتـــشـار الــريـاضــةs اHــسـابــقـة
مـــفـــتــوحـــة لـــلــمـــتـــرشــحـــW حـــامــلـي بــكـــالـــوريـــا الـــتـــعـــلــــيممـــفـــتــوحـــة لـــلــمـــتـــرشــحـــW حـــامــلـي بــكـــالـــوريـــا الـــتـــعـــلــــيم

الثــانوي الثــانوي وتتضمّن :
1 - اخـــتــــبـــار في الــــثـــقـــافــــة الـــعـــامــــةs اHـــدة ثالث (3)

s2 عـامـلHا sساعات
: Wالتالي WوضوعH2 - اختبار اختباري في أحد ا

sاقتصاد وتسيير *

* اخـتـبارات تـطبـيـقيـة في الـتخـصصـات الـرياضـية
واألهلية البدنية.

s3 عاملHا sدة ثالث (3) ساعاتHا
3 - اخــتـــبــار فـي الــلـــغـــة األجـــنــبـــيــة (الـــفــرنـــســيــة أو

اإلجنليزية)s اHدة ساعتان s(2) اHعـامـل 1.

- بـالــنــسـبــة لــرتـبــة مـســتـــشـار الــريـاضــةs اHــسـابــقـة- بـالــنــسـبــة لــرتـبــة مـســتـــشـار الــريـاضــةs اHــسـابــقـة
مـفتـوحة لـلمـتـرشحـW حامـلي لـيسـانس التـعـلــيم الـعـاليمـفتـوحة لـلمـتـرشحـW حامـلي لـيسـانس التـعـلــيم الـعـالي

وتتضمّن ::
1 - اخـــتــــبـــار في الــــثـــقـــافــــة الـــعـــامــــةs اHـــدة ثالث (3)

s2 عـامـلHا sساعات
: Wالتالي WوضوعH2 - اختبار اختباري في أحد ا

sاختبار تطبيقي في التخصص الرياضي *
* اقتصاد وتسيير.

s3 عاملHا sدة ثالث (3) ساعاتHا
3 - اخــتـــبــار فـي الــلـــغـــة األجـــنــبـــيــة (الـــفــرنـــســيــة أو

اإلجنليزية)s اHدة ساعتان s(2) اHعـامـل 1.

- بالنسبة لرتبة مستشار رئيسي في الرياضة :بالنسبة لرتبة مستشار رئيسي في الرياضة :
1 - اخـــتــــبـــار في الــــثـــقـــافــــة الـــعـــامــــةs اHـــدة ثالث (3)

s2 عـامـلHا sساعات
: Wالتالي WوضوعH2 - اختبار اختياري في أحد ا

sمنهجية التدريب الرياضي *
* تسيير الرياضة.

s3 عاملHا sدة ثالث (3) ساعاتHا
3 - اخــتـــبــار فـي الــلـــغـــة األجـــنــبـــيــة (الـــفــرنـــســيــة أو

اإلجنليزية)s اHدة ساعتان s(2) اHعـامـل 1.

- بالنسبة لرتبة مقتصد :بالنسبة لرتبة مقتصد :
1 - اخـــتــــبـــار في الــــثـــقـــافــــة الـــعـــامــــةs اHـــدة ثالث (3)

s2 عـامـلHا sساعات
2 - اخــــتـــــبــــــار فـي الـــــقــــانـــــون اإلداري أو احملــــاســـــبــــة
sـــدة ثالث (3) ســـاعــاتHا sـــالــيـــة الـــعـــامــةHالـــعـــمــومـــيـــة أو ا

s3 عـامـلHا
3 - اخــتـــبــار فـي الــلـــغـــة األجـــنــبـــيــة (الـــفــرنـــســيــة أو

اإلجنليزية)s اHدة ساعتان s(2) اHعـامـل 1.

- بالنسبة لرتبة مقتصد رئيسي :بالنسبة لرتبة مقتصد رئيسي :
1 - اخـــتــــبـــار في الــــثـــقـــافــــة الـــعـــامــــةs اHـــدة ثالث (3)

s2 عـامـلHا sساعات
2 - اخــــتـــــبــــــار فـي الـــــقــــانـــــون اإلداري أو احملــــاســـــبــــة
sـــدة أربع (4) ســـاعــاتHا sـــالـــيـــة الـــعــامـــةHالـــعــمـــومـــيـــة أو ا

s3 عـامـلHا
3 - اخــتـــبــار فـي الــلـــغـــة األجـــنــبـــيــة (الـــفــرنـــســيــة أو

اإلجنليزية)s اHدة ساعتان s(2) اHعـامـل 1.
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اHـاداHـادّة ة 6 :  : تـتـضـمّن االمـتحـانـات اHـهـنـيـة االخـتـبارات
اآلتيـة :

- بـــالـــنــــســـبــــة لـــرتــــبـــة مـــــربي رئــــيـــسي لــــتـــنــــشــــيطبـــالـــنــــســـبــــة لـــرتــــبـــة مـــــربي رئــــيـــسي لــــتـــنــــشــــيط
الشبـاب :الشبـاب :

1 - اخـــتــــبـــار في الــــثـــقـــافــــة الـــعـــامــــةs اHـــدة ثالث (3)
s2 عـامـلHا sساعات

2 - اخـتــبـار في تـقــنـيـات الــتـنــشـيطs اHـدة ثالث (3)
s3 عاملHا sساعات

3 - اخــتــبــار في الـــتــحــريــر اإل داريs اHــدة ســاعــتــان
s(2) اHعـامـل 1.

- بالنسبة لرتبة مستشار الشبـاب :بالنسبة لرتبة مستشار الشبـاب :
1 - اخـــتــــبـــار في الــــثـــقـــافــــة الـــعـــامــــةs اHـــدة ثالث (3)

s2 عـامـلHا sساعات
sـدة ثالث (3) سـاعـاتHا s2 - اخـتـبــار في الـتـخـصص

s3 عاملHا
3 - اخـتــبــار في تــسـيــيــر مـشــاريع الــتـنــشــيطs اHـدة

ساعتان s(2) اHعـامـل 1.

- بالنسبة لرتبة مستشار رئيسي للشباب :بالنسبة لرتبة مستشار رئيسي للشباب :
1 - اخـــتــــبـــار في الــــثـــقـــافــــة الـــعـــامــــةs اHـــدة ثالث (3)

s2 عـامـلHا sساعات
sـدة ثالث (3) سـاعـاتHا s2 - اخـتـبــار في الـتـخـصص

s3 عاملHا
3 - اخـتـبــار في تـقــنـيـات الــتـنـشــيطs اHـدة ســاعـتـان

s(2) اHعـامـل 1.

- بـــالــــنـــســـبــــة لـــرتـــــبـــة مــــربـي رئـــيــــسي لألنــــشـــطــــةبـــالــــنـــســـبــــة لـــرتـــــبـــة مــــربـي رئـــيــــسي لألنــــشـــطــــة
البدنـية والرياضية :البدنـية والرياضية :

1 - اخـــتــــبـــار في الــــثـــقـــافــــة الـــعـــامــــةs اHـــدة ثالث (3)
s2 عـامـلHا sساعات

2 - اخـــــتــــبـــــار تــــطـــــبـــــيــــقـي في األهـــــلــــيـــــة الـــــبــــدنـــــيــــة
s3 عـامـلHا sدة ثالث (3) ساعاتHا sوالرياضية

3 - اخـتــبــار في بــيـداغــوجــيــة الـنــشــاطــات الـبــدنــيـة
والرياضيةs اHدة ساعتان s(2) اHعـامـل 1.

- بالنسبة لرتبة مستشار الرياضة :بالنسبة لرتبة مستشار الرياضة :
1 - اخـــتــــبـــار في الــــثـــقـــافــــة الـــعـــامــــةs اHـــدة ثالث (3)

s2 عـامـلHا sساعات
2 - اخــــتــــبــــار في نــــظــــريــــة ومــــنــــهــــجــــيــــة الــــتــــدريب

s3 عاملHا sدة ثالث (3) ساعاتHا sالرياضي
s(2) ـدة ســاعـتـانHا s3 - اخــتـبــار في عــلـوم الــريـاضــة

اHعـامـل 2.

- بالنسبة لرتبة مستشار رئيسي في الرياضة :بالنسبة لرتبة مستشار رئيسي في الرياضة :
1 - اخـــتــــبـــار في الــــثـــقـــافــــة الـــعـــامــــةs اHـــدة ثالث (3)

s2 عـامـلHا sساعات
2 - اخـــــتــــبــــار فـي عــــلــــوم الــــريـــــاضــــةs اHــــدة ثالث (3)

s3 عاملHا sساعات
3 - اخـــــــتـــــــبــــــار تـــــــقـــــــني أو دراســـــــة حـــــــالــــــة فـي أحــــــد

: Wالتالي Wالتخصص
sنظرية ومنهجية التدريب الرياضي *

* تسيير الرياضة.
s3 عاملHا sدة ثالث (3) ساعاتHا

- بالنسبة لرتبة مفتش الشباب والرياضة :بالنسبة لرتبة مفتش الشباب والرياضة :
1 - اخـــتــــبـــار في الــــثـــقـــافــــة الـــعـــامــــةs اHـــدة ثالث (3)

s2 عـامـلHا sساعات
s2 - اخــتـبــار تــقــني أو دراســة حـالــة في الــتــخـصص

s3 عاملHا sدة ثالث (3) ساعاتHا
s(2) ـدة ساعتانHا s3 - اختبار في الـتحرير اإلداري

اHعـامـل 2.

- بالنسبة لرتبة مقتصد :بالنسبة لرتبة مقتصد :
1 - اخـــتــــبـــار في الــــثـــقـــافــــة الـــعـــامــــةs اHـــدة ثالث (3)

s2 عـامـلHا sساعات
2 - اختبــار تقـني في احملاسبة العمـومية أو اHالية

s3 عـامـلHا sدة أربع (4) ساعاتHا sالعامة
3 - اخـــتـــبــار فـي الــتـــحـــريـــر اإلداريs اHــدة ثالث (3)

ساعاتs اHعـامـل 2.

- بالنسبة لرتبة مقتصد رئيسي :بالنسبة لرتبة مقتصد رئيسي :
1 - اخـــتــــبـــار في الــــثـــقـــافــــة الـــعـــامــــةs اHـــدة ثالث (3)

s2 عـامـلHا sساعات
2 - اختـبــار تـقـني في القـانـون اإلداري أو احملاسـبة
sـــدة أربع (4) ســـاعــاتHا sـــالـــيـــة الـــعــامـــةHالـــعــمـــومـــيـــة أو ا

s3 عـامـلHا
3 - اخـــتــبــار في الــتـــحــريــر اإل داريs اHــدة ثالث (3)

ساعاتs اHعـامـل 2.

- بالنسبة لرتبة نائب مقتصد :بالنسبة لرتبة نائب مقتصد :
1 - اخـــتــــبـــار في الــــثـــقـــافــــة الـــعـــامــــةs اHـــدة ثالث (3)

s2 عـامـلHا sساعات
2 - اختبــار تقـني في احملاسبة العمـومية أو اHالية

s3 عـامـلHا sدة ثالث (3) ساعاتHا sالعامة
s(2) ـدة ساعتانHا s3 - اختبار في الـتحرير اإلداري

اHعـامـل 2.
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عن األمW العام للحكومةعن األمW العام للحكومة
وبتفويض منهوبتفويض منه

اHدير العام للوظيفة العموميةاHدير العام للوظيفة العمومية
بلقاسم بوشمالبلقاسم بوشمال

وزير الشبابوزير الشباب
والرياضةوالرياضة

الهاشمي جيارالهاشمي جيار

- بالنسبة لرتبة نائب مقتصد رئيسي :بالنسبة لرتبة نائب مقتصد رئيسي :
1 - اخـــتــــبـــار في الــــثـــقـــافــــة الـــعـــامــــةs اHـــدة ثالث (3)

s2 عـامـلHا sساعات
2 - اختبــار تقـني في احملاسبة العمـومية أو اHالية

s3 عـامـلHا sدة ثالث (3) ساعاتHا sالعامة
3 - اخـــتـــبــار فـي الـــتـــحــريـــر اإلداريs اHـــدة ثالث (3)

ساعاتs اHعـامـل 2.
اHـــــــــــــــاداHـــــــــــــــادّة ة 7 :  : كــل عـالمـــــــــــــــة تـــــــــــــــقــل عـن 20/5 فـي أحـــــــــــــــد
sـذكـورة أعالهHاالخـتـبـارات الـكـتـابـيـة و/ أو الـتـطـبـيقـيـة ا

تعد إقصائية
اHـاداHـادّة ة 8 :  : يــعــتـبــر نــاجـحـــW نــهـائــيــا في اHــسـابــقـــات
sـــــهـــــنـــــيــــةHعـــــلـى أســـــاس االخـــــتـــــبـــــارات واالمـــــتـــــحـــــانـــــات ا
اHـتـرشـحــون الــذين حتـصـلــوا عــلـى مـعـدل عـــام يـســـــاوي
أو يــــفــــوق 20/10 حــــسـب درجــــة االســــتــــحــــقــــاق وفي حــــدود

اHناصب اHالية اHراد شغلها.

اHاداHادّة ة 9 :  : تـضبط قائمـة اHترشحـW اHقبولـW نهائيا
في اHـــســابــقــات عـــلى أســاس االخــتــبـــارات واالمــتــحــانــات
اHهنية من طـرف جلنة القبول النهائي اHذكورة في اHادة

10 أدناه.

تــــنـــــشــــر الــــقــــائــــمــــة فـي مــــركــــز االمــــتــــحــــان واإلدارة
اHستخدمة.

اHاداHادّة ة 10 :  : تتكون جلنة القبول النهائي من :
- الــســلــطــة الــتي لــهــا صالحــيــة الــتــعــيــW أو ¤ــثــلــهـا

sؤهل قانوناHا
- ¤ثل السلطة اHكلفة بالوظيفة العمومية.

اHــاداHــادّة ة 11 :  : يــتــعـــW عــلى مــســؤول اHـــؤســســة اHــؤهــلــة
كـــمـــركـــز امـــتـــحــان أن يـــســـلم إلـى  أعــضـــاء جلـــنـــة الـــقـــبــول

النهائيs ال سيما الوثائق اآلتية :
sنسخة من مواضيع االختبارات -

sواضيعHنسخة من محضر فتح أظرفة ا -
sنسخة من محضر سير االختبارات -
- نسخة من كشف نقاط االختبارات.

اHـاداHـادّة ة 12 :  : كلّ مــتـرشح نـاجـح نـهـائــيـا في اHـســابـقـات
عـلى أسـاس االختـبـارات واالمـتحـانـات اHهـنـية لم يـلـتحق
بـاHـنــصب الــذي ° تــعـيـيــنه فـيـه أو �ــؤسـســـة الــتـكـــوين
في أجـل خمسة عشـر (15) يوما ابـتداء من تاريخ تبليغه
بـالــنـجـاحs يــفـقــد حـقه فـي االسـتـفــادة من جنـاحــه ويـعـوّض
باHـترشح الذي يلـيه في القائـمة االحتـياطيـة حسب نظام

الترتيب.

13 :  : يـــجب عـــلى اHـــتـــرشــحـــW اHـــشـــاركــW في اHــاداHــادّة ة 
اHـسابـقات عـلى أساس االخـتبـارات واالمتـحانـات اHهـنية
اHــنـصــوص عـلـيــهـا في هــذا الـقـرار  أن يــسـتــوفـوا مـســبـقـا
جـميع الـشـروط القـانـونـية األسـاسـية لاللـتـحاق �ـخـتلف
األسـالك والــرتب احملــددة فـي أحــكــام اHــرســوم الـــتــنــفــيــذي
رقم 10-07 اHــــــؤرّخ في 21 مــــــحـــــــرّم عــــــام 1431 اHــــــوافق 7

يناير سنة 2010 واHذكور أعاله.

14 :  : تــلــغى أحــكــام الــقــرار الــوزاري اHــشــتــرك اHـاداHـادّة ة 
اHــــؤرّخ في 3 ربـــــيع الــــثــــانـي عـــام 1418 اHــــوافق 6 غــــشت

سنة 1997 واHذكور أعاله.

اHـاداHـادّة ة 15 :  : يـنـشـر هـذا الـقـرار في اجلـريـدة الـرّسـمـيّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــــرّر بـــــاجلـــــزائـــــر في 16 جـــــمـــــادى األولـى عــــام 1432
اHوافق 19 مايو سنة 2011.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قرار وزاري مـشترك مؤرخ فيقرار وزاري مـشترك مؤرخ في9 جـمادى األولى عام جـمادى األولى عام1433
اHــــوافق أول أبــــريـل ســــنـــة اHــــوافق أول أبــــريـل ســــنـــة s2012 يــــتــــضـــمـن إحـــداث يــــتــــضـــمـن إحـــداث

ملحقة للثانوية الرياضية الوطنية بأم البواقي.ملحقة للثانوية الرياضية الوطنية بأم البواقي.
ـــــــــــــــــــــــــ

sالعام للحكومة Wإن األم

sاليةHووزير ا

sووزير الشباب والرياضة

sووزير التربية الوطنية

- �ـقتـضى اHـرسـوم الـرئاسي رقم 10 - 149 اHـؤرّخ
في 14 جــمــادى الـثــانـيــة  عـام 1431 اHـوافق 28 مـايــو ســنـة

sأعضاء احلكومة Wتضمن تعيH2010 وا

- و�قتـضى اHرسوم التـنفيذي رقم 01 - 55 اHؤرّخ
في 18 ذي القـعدة عام 1421 اHوافق 12 فبـراير سـنة 2001
واHـــتــــضــــمن إحــــداث الــــثـــانــــويــــة الـــريــــاضــــيــــة الـــوطــــنــــيـــة

sادة 2 منهHال سيما ا sتمّمHا sوتنظيمها وعملها

- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 10 - 213
اHـؤرّخ في 7 شـوال عـام 1431 اHـوافق 16 ســبــتـمــبـر ســنـة

sتضمن إنشاء ثانويات وإلغاء أخرىH2010 وا
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وزارة السياحة والصناعة التقليديةوزارة السياحة والصناعة التقليدية
قـــــرار وزاري مـــــشـــــتـــــرك مـــــؤرخ في قـــــرار وزاري مـــــشـــــتـــــرك مـــــؤرخ في 28 صــــفـــــر عــــام  صــــفـــــر عــــام 1433
22  يــنـايــر ســنـة   يــنـايــر ســنـة s2012  يــتــضــمن تــصــنـيفs  يــتــضــمن تــصــنـيف اHـوافق اHـوافق 
الـــديـــوان الـــوطـــنـي لـــلـــســـيـــاحـــة وشـــروط االلـــتـــحــاقالـــديـــوان الـــوطـــنـي لـــلـــســـيـــاحـــة وشـــروط االلـــتـــحــاق

باHناصب العليا التابعة له.باHناصب العليا التابعة له.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

sالعام للحكومة Wإن األم

 sاليةHووزير ا

sووزير  السياحة والصناعة التقليدية

- �ـــقـــتـــضى اHـــرســـوم  رقم 88 - 214 اHــؤرخ في 20
ربــــيـع األول عــــام 1409 اHـــــوافق 31 أكـــــتــــوبـــــر ســـــنــــة 1988
sـتـضـمن إنـشاء الـديـوان الـوطـني لـلـسيـاحـة وتـنـظـيمهHوا

sتمّمHعدّل واHا

- و�ـــــقـــــتـــــضـى اHـــــرســـــوم  الـــــرئـــــاسي رقم 07 - 307
اHــؤرخ في 17 رمـــضـــان عــام 1428 اHــوافق 29 ســبـــتـــمـــبــر
سـنة 2007 الذي يـحـدد كـيفـيـات منح الـزيـادة االستـداللـية
لــــشـــاغــــلي اHــــنـــاصـب الـــعــــلــــيـــا فـي اHـــؤســــســـات واإلدارات

sالعمومية

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

sالعامّ للحكومة Wاألم Wتعي

يقريقرّرون ما يأتي :رون ما يأتي :

اHـاداHـادّة األولى : ة األولى : تــطـبــيـقـا ألحــكـام اHـادة 2 من اHـرسـوم
التنفيذي رقم 01 - 55 اHؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1421
اHــــوافق 12 فــــبــــرايـــر ســــنـــة 2001 واHــــذكــــور أعالهs حتـــدث
مـلحـقة لـلثـانويـة الريـاضيـة الوطـنيـة بأم الـبواقي (بـلدية

أم البواقي).

اHـادة اHـادة 2 : :   يـنـشـر هـذا الـقـرار فـي اجلـريـدة الـرسـمـيـة
للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.

حـــــــرر بــــــاجلــــــزائــــــر في 9 جــــــمـــــــادى األولى عــــــام 1433
اHوافق أول أبريل سنة 2012.

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

sأعضاء احلكومة Wتضمّن تعيHسنة 2010  وا

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

sاليةH1995 الذي يحدد صالحيات وزير ا

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

sالعمومية

- و�ــــقـــــتــــضى اHـــــرســــوم الـــــتــــنــــفـــــيــــذي رقم 08 - 04
اHــؤرخ في 11 مـــحـــرّم عــام 1429 اHــوافق 19 يــنـــايــر ســـنــة
WــوظــفــHــتــضـــمن الــقــانــون األســاسـي اخلــاص بــاH2008  وا

اHــنــتــمــW لألسـالك اHــشــتــركــة في اHــؤســســات واإلدارات
sالعمومية

- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 10 - 254
اHــؤرخ في 12 ذي الـــقـــعـــدة عــام 1431 اHــوافق 20 أكـــتـــوبــر
ســـــنــــة 2010 الـــــذي يـــــحــــدد صـالحــــيـــــات وزيـــــر الــــســـــيـــــاحــــة

sوالصناعة التقليدية

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

sالعامّ للحكومة Wاألم Wتعي

- و�ــقـتــضى الـقــرار الـوزاري اHــشـتــرك اHـؤرّخ في
20 رمـــضـــان عـــام 1423 اHــــوافق 25 نـــوفــــمـــبــــر ســـنـــة 2002

sتضمن التنظيم الداخلي للديوان الوطني للسياحةHوا

يقريقرّرون ما يأتي :رون ما يأتي :

اHـاداHـادّة األولى : ة األولى : تطـبـيـقـا ألحـكـام اHادة 13 من اHـرسوم
الـرئـاسي رقم 07 - 307 اHـؤرخ في 17 رمــضـان عـام 1428
اHوافق 29 سبتمبر سنة 2007 واHذكور أعالهs يهدف هذا
الـقـرار إلـى حتـديـد تـصـنـيـف الـديـوان الـوطـنـي لـلـسـيـاحـة

وكذا شروط االلتحاق باHناصب العليا التابعة له.

اHــاداHــادّة ة 2 :  : يــصــنف الــديــوان الـــوطــني لــلــســيــاحــة في
الصنف أs القسم 1.

3 :  : حتـــــدد الـــــزيــــادة االســـــتـــــداللــــيـــــة لـــــشــــاغـــــلي اHــــاداHــــادّة ة 
اHـناصب الـعـليـا التـابعـة للـديوان الـوطني لـلسـياحـة وكذا

شروط االلتحاق بهذه اHناصبs طبقا للجدول اآلتي :

عن األمW العام للحكومةعن األمW العام للحكومة
وبتفويض منهوبتفويض منه

اHدير العام للوظيفة العموميةاHدير العام للوظيفة العمومية
بلقاسم بوشمالبلقاسم بوشمال

وزير اHاليةوزير اHالية
كر¯ جوديكر¯ جودي

 وزير الشباب والرياضة وزير الشباب والرياضة
الهاشمي جيارالهاشمي جيار

 وزير التربية وزير التربية
الوطنيةالوطنية

أبوبكر بن بوزيدأبوبكر بن بوزيد
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طريقةطريقة
WالتعيWالتعي اHناصب العليااHناصب العليا

القسمالقسمالصنفالصنف
اHستوىاHستوى
السلميالسلمي

الزيادةالزيادة
االستدالليةاالستداللية

التصنيفالتصنيف
شروط االلتحاق باHنصبشروط االلتحاق باHنصب

مرسوم

قرار من
الوزير

مقرر من
اHدير العام

مقرر من
اHدير العام

-

sمـــتـــصـــرف رئـــيـــسي عـــلى األقل -
حـــائـــز شــــهـــادة الــــلـــيـــســــانس في
الـــــتـــــعـــــلـــــيـم الـــــعـــــالي أو شـــــهـــــادة
مـــعـــادلــة لـــهـــاs يـــثــبـت خــمس (5)
ســـنـــوات من اخلـــدمـــة الـــفـــعـــلـــيـــة

بهذه الصفة.
- مــــــــتـــــــــصــــــــرف حـــــــــائــــــــز شـــــــــهــــــــادة
الـلـيــسـانس في الـتـعـلـيم الـعـالي
أو شـــهـــادة مـــعــادلـــة لـــهـــاs يــثـــبت
عـشـر (10)  سـنــوات من اخلــدمـة

الفعلية بهذه الصفة.

sمـــتـــصـــرف رئـــيـــسي عـــلى األقل -
حـــائـــز شــــهـــادة الــــلـــيـــســــانس في
الـــــتـــــعـــــلـــــيـم الـــــعـــــالي أو شـــــهـــــادة
(2) Wيـثــبت سـنــتـ sمــعـادلــة لـهــا
من اخلـــــدمـــــة الـــــفـــــعـــــلـــــيـــــة بـــــهـــــذه

الصفة.
- مــــــتــــــصــــــرفs يــــــثــــــبـت ســــــبع (7)
ســـنـــوات من اخلـــدمـــة الـــفـــعـــلـــيـــة

بهذه الصفة.

sمـــتـــصـــرف رئـــيـــسي عـــلى األقل -
حـــائـــز شــــهـــادة الــــلـــيـــســــانس في
الـــــتـــــعـــــلـــــيـم الـــــعـــــالي أو شـــــهـــــادة
(2) Wيـثــبت سـنــتـ sمــعـادلــة لـهــا
من اخلـــــدمـــــة الـــــفـــــعـــــلـــــيـــــة بـــــهـــــذه

الصفة.
- مــــــتــــــصــــــرفs يــــــثــــــبـت ســــــبع (7)
ســـنـــوات من اخلـــدمـــة الـــفـــعـــلـــيـــة

بهذه الصفة.

-

أ

أ

أ

-

1

1

1

-

مَ

م - 1

م - 1

-

720

432

432

مدير عام

مدير

مكلف
بالدراسات

رئيس مصلحة

اHؤسسةاHؤسسة
العموميةالعمومية

الديوان
الوطني
للسياحة



طريقةطريقة
WالتعيWالتعي اHناصب العليااHناصب العليا

القسمالقسمالصنفالصنف
اHستوىاHستوى
السلميالسلمي

الزيادةالزيادة
االستدالليةاالستداللية

التصنيفالتصنيف
شروط االلتحاق باHنصبشروط االلتحاق باHنصب

مقرر من
اHدير العام

مقرر من
اHدير العام

- مــــتـــصــــرف رئـــيــــسي عــــلى األقل
مـرسمs أو رتــبــة مــعـادلــةs حــائـز
شـهـادة الــلـيـســانس في الـتــعـلـيم
sالــعــالي أو شـــهــادة مــعـــادلــة لــهــا
يــــــــــثــــــــــبـت ثـالث (3)  ســــــــــنـــــــــوات

أقدمية بصفة موظف.
sمــــتــــصـــــرف أو رتــــبــــة مـــــعــــادلــــة -
يـــــثـــــبـت أربع (4)  ســــــنـــــوات من

اخلدمة الفعلية بهذه الصفة.

- مــــتـــصــــرف رئـــيــــسي عــــلى األقل
مرسمs حـائـز شـهادة الـلـيـسانس
في الـــتــعــلـــيم الــعـــالي أو شــهــادة
مــــعـــادلــــة لــــهــــاs يــــثــــبت ثالث (3)
سنوات أقدمية بصفة موظف.

- مـــــــتـــــــصـــــــرفs يـــــــثـــــــبـت أربع (4)
ســـنـــوات من اخلـــدمـــة الـــفـــعـــلـــيـــة

بهذه الصفة.
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اHؤسسةاHؤسسة
العموميةالعمومية

الديوان
الوطني
للسياحة
(تابع)

رئيس قسم لدى
مكلف

بالدراسات

رئيس قسم
باHصلحة

اHـاداHـادّة ة 4 :  : يـستـفـيـد اHـوظـفـون اHـعـيـنـون بصـفـة قـانـونـيـة في اHـنـصب الـعـالي "رئـيس قـسم" اHـصـنف في إطـار أحـكام
اHرسوم رقم 85 - 59 اHؤرخ في 23 مارس سنة1985 واHتضمن القانون األساسي النموذجي لعمال اHؤسسات واإلدارات
العموميةs من الـزيادة االستداللية اHوافـقة للمستوى 5 الرقم االستداللي s75 ابتداء من تـاريخ أول يناير سنة 2008 إلى

غاية اHصادقة على هذا القرار.
اHاداHادّة ة 5 :  : يستفيـد اHوظفون اHـعينون بـصفة قانـونـية في الـمــنـاصـب الــعـلــيـا اHـذكـورة في اHادة 3 أعـاله والـذيـن
ال يـســتـوفـون شــروط الـتــعـيـW اجلــديـدة من الــزيـادة االســتـداللــيـة احملـددة �ــوجب هـذا الــقـرار إلى غــايـة إنــهـاء مـهــامـهم في

اHنصب العالي اHشغول.
اHـاداHـادّة ة 6 :  : يـجب أن يـنـتمـي اHوظـفـون الـذين يـعـيـنـون في مـنـاصب عـلـيـا إلى رتب تـكـون مـهـامـهـا مـوافـقـة لـصالحـيات

الهياكل اHعنية.
اHادة اHادة 7 : : ينشر هذا القرار في اجلريدة الرسمية للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية .

حرر باجلزائر في 28 صفر عام 1433 اHوافق 22 يناير سنة 2012.
وزير اHاليةوزير اHالية

كر¯ جوديكر¯ جودي

عن األمW العام للحكومةعن األمW العام للحكومة
وبتفويض منهوبتفويض منه

اHدير العام للوظيفة العموميةاHدير العام للوظيفة العمومية
بلقاسم بوشمالبلقاسم بوشمال

وزير السياحة والصناعةوزير السياحة والصناعة
التقليديةالتقليدية

اسماعيل ميموناسماعيل ميمون
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