
العدد العدد 30
السالسّنة اخلمسوننة اخلمسون

االشتراكاالشتراك
سنويسنويّ

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

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

اجلزائر
تونس
اGغرب
ليبيا

موريطانيا

بلدان خارج دول
اGغرب العربي

سنـةسنـة

1070,00 د.ج د.ج

2140,00 د.ج د.ج

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

ثمن العدد الصّادر في السّنX السّابقة : حسب التّسعيرة.
.Xوتسلّم الفهارس مجّانا للمشترك

اGطلوب 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

األحد األحد 30 رجب عام  رجب عام  1434 هـ هـ
اGوافـق اGوافـق 9 يونيو  يونيو  سنة سنة 2013 م م

اإلدارة والتّحرير
األمانة العاماألمانة العامّة للحكومةة للحكومة

WWW.JORADP.DZ

الطّبع واالشتراك
اGطبعة الراGطبعة الرّسميسمّية

حي البساتqX بئر مراد رايسq ص.ب 376 - اجلزائر - محطة
الهاتف : 021.54.35.06  إلى 09 

021.65.64.63

الفاكس 021.54.35.12 
ح.ج.ب  50-3200  اجلزائر

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

مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة
مرسوم تـنفيذي رقم 13 - 206 مؤرخ في 26 رجب عام 1434 اGوافق 5 يونـيو سنة q2013 يعـــدل توزيـــع نـفقــات ميزانيـة
الدولة للتجهيز لسنة q2013 حسب كـل قطـاع................................................................................................

مـرسـوم تـنـفـيـذي رقم 13 - 207 مـؤرخ في 26 رجب عـام 1434 اGـوافق 5 يـونـيـو سـنة q2013 يـحدد شـروط وكـيـفـيـات حـساب
ومنح مزايا االستغالل لالستثمارات بعنوان النظام العام لالستثمار..............................................................

قرارات3 مقرقرارات3 مقرّرات3 آراءرات3 آراء

وزارة العدلوزارة العدل

قــرار وزاري مــشــتــرك مــؤرخ في 15 ربــيع األول عــام 1434 اGـوافق 27 يــنــايــر ســنــة q2013 يـــحــدد تــعــداد مــنــاصب الــشــغل
وتصنيفهـا ومدة العقد اخلاص باألعـوان العاملX في نشاطات احلـفظ أو الصيانة أو اخلدمات بعـنوان اGدرسة العليا
للقضاء....................................................................................................................................................

قــرار وزاري مــشــتــرك مــؤرخ في 15 ربــيع األول عــام 1434 اGـوافق 27 يــنــايــر ســنــة q2013 يـــحــدد تــعــداد مــنــاصب الــشــغل
وتـصـنــيـفـهـا ومــدة الـعـقــد اخلـاص بـاألعــوان الـعـامـلــX في نـشـاطــات احلـفظ أو الــصـيـانـة أو اخلــدمـات بـعــنـوان الـديـوان
الوطني Gكافحة اخملدرات وإدمانها..............................................................................................................

قــرار وزاري مــشــتــرك مــؤرخ في 15 ربــيع األول عــام 1434 اGـوافق 27 يــنــايــر ســنــة q2013 يـــحــدد تــعــداد مــنــاصب الــشــغل
وتصنيفها ومدة العقد اخلاص باألعوان العاملX في نشاطات احلفظ أو الصيانة أو اخلدمات بعنوان مجلس الدولة.

قــرار وزاري مــشــتــرك مــؤرخ في 15 ربــيع األول عــام 1434 اGـوافق 27 يــنــايــر ســنــة q2013 يـــحــدد تــعــداد مــنــاصب الــشــغل
وتصنيفها ومدة العقد اخلاص باألعوان العاملX في نشاطات احلفظ أو الصيانة أو اخلدمات بعنوان احملكمة العليا..

قــرار وزاري مــشــتــرك مــؤرخ في 15 ربــيع األول عــام 1434 اGـوافق 27 يــنــايــر ســنــة q2013 يـــحــدد تــعــداد مــنــاصب الــشــغل
وتصنيفها ومدة العقد اخلاص باألعوان العاملX في نشاطات احلفظ أو الصيانة أو اخلدمات بعنوان إقامة القضاة..

قــرار وزاري مــشــتــرك مــؤرخ في 15 ربــيع األول عــام 1434 اGـوافق 27 يــنــايــر ســنــة q2013 يـــحــدد تــعــداد مــنــاصب الــشــغل
وتـصنيفها ومدة العقد اخلـاص باألعوان العاملX في نشاطات احلـفظ أو الصيانة أو اخلدمات بعنوان مركز البحوث
القانونية والقضائية.................................................................................................................................

وزارة وزارة ا@وارد ا@ائيةا@وارد ا@ائية

قـــرار وزاري مـشـتــرك مـؤرّخ في 14  صـفـر عـــام 1434 اGـوافـق 27  ديـسـمــبـر سـنـة q2012 يـتـمّم الــقـرار الـوزاري اGــشـتـرك
اGـؤرّخ في 25 ربـــيع الـثـــاني عـام 1424 اGـوافق 26 يــونـيـو سـنـة 2003 واGـتــضـمّن تــنـظـيم اإلدارة اGــركـزيـة في وزارة
اGوارد اGائية في مكـاتب...........................................................................................................................

قــرار مؤرّخ في 23  صفـر عام 1434 اGوافـق 6  يـنـاير سـنة q2013 يحـدّد القـيم الـقصـوى احملددة واGـعطـيـات اخلاصـة اGتـعلـقة
برمي اإلفرازات أو تفريـغ أو إيداع كــل أنواع اGواد التي ال تشكــل خطر تسمم أو ضررا باألمالك العمومية للماء.

وزارة وزارة اجملاهديناجملاهدين

قرار وزاري مـشترك مؤرخ في 18 محرم عام 1434 اGوافق 2 ديسمـبر سنة q2012 يـتضمن إنشاء مـلحقة للـمتحف اجلهوي
للمجاهد لسكيكدة �يلة.............................................................................................................................
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فهرس (تابع)فهرس (تابع)

وزارة النقلوزارة النقل

قـرار وزاري مـشتـرك مؤرخ في 26 ربـيع األول عام 1434 اGوافق 7  فـبـراير سـنة q2013  يحـدد تصـنيف اGـركز الـوطني
للوقاية واألمن عبر الطرق وشروط االلتحاق باGناصب العليا التابعة له......................................................

وزارة الفالحة والتنمية الريفيةوزارة الفالحة والتنمية الريفية

قـــرار وزاري مــشــتـــرك مــؤرخ في 14  صــفـــر عــام 1434 اGـــوافق 27  ديــســمـــبــر ســنــة q2012  يـــعــدّل ويـــتــمّم الـــقــرار الــوزاري
اGــشــتـرك اGــؤرّخ في 24 ربــيع األوّل عـام 1418 اGـوافق 29 يــولــيــو ســنـة 1997 واGــتـضــمن تــنــظــيم احملــافـظــة الــوالئــيـة
للغابات...................................................................................................................................................

قـرار وزاري مــشـتــرك مـؤرخ في 18  صـفــر عـام 1434 اGـوافق 31  ديــسـمــبـر ســنـة q2012  يــحــدّد كـيــفــيـات تــنــظـيم الــتــكـوين
اGتخصص بعد اإلدماج في بعض الرتب اGنتمية لألسالك اخلاصة بإدارة الغابات ومدته ومحتوى برامجه.............

وزارة التعلـيم العالي والبحث العلميوزارة التعلـيم العالي والبحث العلمي

قــرار وزاري مــشــتـرك مــؤرخ في 22 ربــيع الــثـانـي عـام 1433 اGـوافق 15 مــارس ســنــة q2012  يــحــدد قــائــمــة الــتــخــصــصــات
للشهادات اGطلوبة لاللتحاق ببعض رتب األسالك اخلاصة بالتعليم العالي........................................................
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رخصة البرنامج اGلغاةرخصة البرنامج اGلغاةالقطاعالقطاع

- الـــــبــــرنـــــامج الــــتـــــكــــمـــــيــــلي
لفائدة الواليات

اجملموعاجملموع
1.654.000

1.654.000

مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة
مــرســوم تــنـــفــيــذي رقم مــرســوم تــنـــفــيــذي رقم 13 - - 206 مــؤرخ في  مــؤرخ في 26 رجب عــام رجب عــام
1434 اGـوافق  اGـوافق 5 يـونـيــو سـنـة  يـونـيــو سـنـة q2013 يــعــــدل تـوزيـــع يــعــــدل تـوزيـــع

q2013 نــفــقــــات مــيـزانــيـــة الــدولـة لــلــتــجــهـيــز لــســنـة نــفــقــــات مــيـزانــيـــة الــدولـة لــلــتــجــهـيــز لــســنـة
حسب كـل قطـاع.حسب كـل قطـاع.

ـــــــــــــــــــــ
qإنّ الوزير األول

qاليةGبناء على تقرير وزير ا  -
-  وبـــنــاء عــلى الـــدســتــورq ال ســيـــمــا اGــادتــان 85 - 3

qو125 (الفقرة 2) منه
-  و�ــــقـــــتــــضى الــــقــــانــــون رقم 84 -17 اGــــؤرخ في 8
شــوّال عــام 1404 اGــوافق 7 يـــولــيــو ســنــة 1984 واGــتــعــلـق

 qتمّمGعدّل واGا qاليةGا Xبقوان
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 12-12 اGــــؤرخ في 12
صـفر عام 1434 اGوافق 26 ديسـمبـر سنة 2012 واGـتضمن

q2013 الية لسنةGقانون ا
- و�ــــقـــتــــضى اGــــرســـوم الــــتـــنــــفــــيــــذي رقـم 98 -227
اGــــؤرخ في 19 ربـــيع األوّل عـــام 1419 اGــــوافق 13 يـــولـــيـــو
سـنـة 1998 واGــتـعــلق بـنــفـقــات الـدولــة  لـلــتـجــهـيــزq اGـعـدّل

   qتممGوا
qوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم  ما يأتي :يرسم  ما يأتي :
اGــــاداGــــادّة األولى : ة األولى :  تـــلـــــغــى مـن مــــيـــزانـــيــــة ســـنــــة 2013
رخصة برنامج قدرهـا مليار وستمـائة وأربعة وخمسون
مــــــــلـــــــيـــــــون ديـــــــنـــــــار (1.654.000.000 دج) مـــــــقــــــــيّــــــــــدة فــــي
الــنـفـــقــــات ذات الـطـابـع الـنـهـــائي   ( اGـنــصـــوص عـلــيـهــا
فــي الــقــانــون رقـم 12-12 اGــؤرخ في 12 صــفـر عـام 1434
اGوافق 26 ديـسـمبـر سـنة 2012  واGـتضـمن قـانون اGـالـية

لسنة q(2013 طبقا للجدول "أ" اGلحق بهذا اGرسوم.
اGـاداGـادّة ة 2 :   :  تخـصـــص Gـيـزانيــة سنــة 2013  رخصة
بـــرنــامج قـــــدرهــا مـــلــيـــار وســتـــمــائـــة وأربــعـــة وخــمـــســون
مــلــيــون ديــنـار (1.654.000.000 دج) تــقـيــد فـــي الــنــفــــقـات
ذات الـطــابع الـنـهــائـي ( اGـنـصـــوص عــلـيـهــا فــي الـقـانـون
رقم 12-12 اGــــــؤرخ في 12 صــــــفـــــــر عــــــام 1434 اGــــــوافق 26
ديــســمــبــر ســنــة 2012  واGــتــضــمن قـــانــون اGــالــيــة لــســنــة

q(2013 طبقا للجدول "ب" اGلحق بهذا اGرسوم.

اGـاداGـادّة ة 3 :  :  ينشر هذا اGرسوم في اجلريـدة الرّسميّة
للجمهوريّـة اجلزائريّـة الدّ�قراطيّـة الشّعبيّـة.

حـــــرّر بـــــاجلــــزائـــــر في 26 رجب عـــــام 1434 اGـــــوافق 5
يونيو سنة 2013.

عبد اGالك ساللعبد اGالك سالل

اGلحقاGلحق
اجلدول "أ" مساهمات  نهائيةاجلدول "أ" مساهمات  نهائية

(بآالف الدنانير)(بآالف الدنانير)

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

رخصة البرنامج اخملصصةرخصة البرنامج اخملصصةالقطاعالقطاع

- الفالحة والري
اجملموعاجملموع

1.654.000

1.654.000

مــرســوم تــنـــفــيــذي رقم مــرســوم تــنـــفــيــذي رقم 13 - - 207 مــؤرخ في  مــؤرخ في 26 رجب عــام رجب عــام
1434 اGــوافق  اGــوافق 5 يـــونـــيـــو ســـنـــة  يـــونـــيـــو ســـنـــة q2013 يـــحـــدد شـــروط يـــحـــدد شـــروط

وكــــــيــــــفــــــيــــــات حـــــســــــاب ومــــــنـح مــــــزايــــــا االســــــتــــــغاللوكــــــيــــــفــــــيــــــات حـــــســــــاب ومــــــنـح مــــــزايــــــا االســــــتــــــغالل
لالستثمارات بعنوان النظام العام لالستثمار.لالستثمارات بعنوان النظام العام لالستثمار.

ـــــــــــــــــــــ

qإنّ الوزير األول
- بــنــاء عــلى تــقــريــر  وزيــر الــصــنــاعــة واGــؤســسـات

qتوسطة وترقية االستثمارGالصغيرة وا
- وبــنـــاء عــلى الـــدّســتـــورq ال ســيّـــمــا اGـــادّتــان 85 - 3

qو125 ( الفقرة 2) منه
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 83-11 اGــــؤرخ في 21
رمــضـان عـام 1403 اGـوافق 2 يـولـيــو سـنـة 1983 واGــتـعـلق

qتممGعدل واGا qبالتأمينات االجتماعية
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 83-14 اGــــؤرخ في 21
رمــضـان عـام 1403 اGـوافق 2 يـولـيــو سـنـة 1983 واGــتـعـلق
qفي مــجـــال الــضـــمــان االجــتـــمــاعي XـــكــلــفـــGبـــالــتـــزامــات ا

qتممGعدل واGا
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 90-11 اGــــؤرخ في 26
رمـضـان عام 1410 اGـوافق 21 أبـريل سـنة 1990 واGـتـعلق

 qتممGعدل واGا qبعالقات العمل
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-  و�ــــــقـــــــتـــــــضى األمـــــــر رقم 01-03 اGــــــؤرخ في أول
جــمـــادى الــثــانـــيــة عــام 1422 اGــوافق 20 غــشت ســنــة 2001
واGـتـعــلق بـتـطــويـر االسـتــثـمـارq اGــعـدل واGـتـمـمq ال سـيـمـا

qادة 9 - 2  منهGا
- و�ـقــتـضـى الـقــانـون رقم 04-19 اGـؤرخ في 13 ذي
القعدة عام 1425 اGوافق 25 ديسـمبر  سنة 2004 واGتعلق

qبتنصيب العمال ومراقبة التشغيل
- و�ــــقــــتــــضـى اGــــرســــــوم الــــرئــــــاسي رقم 12 - 325
اGـــؤرخ في 16 شـوال عـام 1433 اGـوافق 3 سـبـتمـبـر سـنة

 qالوزير األول Xتضمن تعيG2012 وا

- و�ــــقــــتــــضـى اGــــرســــــوم الــــرئــــــاسي رقم 12 - 326
اGـــؤرخ في 17 شـوال عـام 1433 اGـوافق 4 سـبـتمـبـر سـنة

qأعضاء احلكومة Xتضمن تعيG2012 وا

- و�ـقتـضى اGرسوم الـتنـفيذي رقم 06-355 اGؤرخ
في 16 رمــضــان عــام 1427 اGــوافق 9 أكــتـــوبــر ســـنــة 2006
واGــــتــــعــــلـق بــــصالحــــيــــات اجملــــلـس الــــوطــــني لالســــتــــثــــمــــار

qوتشكيلته وتنظيمه وسيره
- و�ـقتـضى اGرسوم الـتنـفيذي رقم 06-356 اGؤرخ
في 16 رمــضــان عــام 1427 اGــوافق 9 أكــتـــوبــر ســـنــة 2006
واGـــتــــضــــمن صالحــــيــــات الــــوكـــالــــة الــــوطـــنــــيــــة لـــتــــطــــويـــر

qاالستثمار  وتنظيمها وسيرها
- و�ــــقـــتــــضى اGــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيـــــــذي رقــم 08-07
اGــــؤرخ في 22 ذي احلــــجــــة عـــــام 1427 اGــــوافق 11 يــــنــــايـــر
ســـنــــة q2007 اGـــتـــمم الــــذي يــحـــــدد قـــائــمــــــة الـــنــشـــاطــات
والسـلـع واخلدمـات اGسـتثـناة من اGـزايا احملـددة في األمر
رقم 01-03 اGــــؤرخ فـي أوّل جــــمــــادى الــــثــــانــــيــــة عـــام 1422
اGـــــوافق 20 غـــــشـت ســـــنـــــة 2001  واGــــــتـــــعــــــلـق بـــــتــــــطـــــويـــــر

qاالستثمار
- و�ـقـتـضى اGـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 08-98 اGـؤرخ
في 16 ربـيع األول عام 1429 اGوافق 24 مـارس سنة 2008
واGتعلق بشـكل التصريح باالستثمار وطلب ومقرر منح

qزايا وكيفيات ذلكGا
qوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم  ما يأتي :يرسم  ما يأتي :

اGـاداGـادّة األولى :ة األولى : تطبـيقا ألحـكام اGادة 9 - 2  من األمر
رقم 01-03 اGــــؤرخ فـي أول جــــمــــادى الــــثــــانــــيــــة عـــام 1422
اGـــــوافق 20 غـــــشـت ســـــنـــــة 2001  واGــــــتـــــعــــــلـق بـــــتــــــطـــــويـــــر
االســـتـــثــمـــارq اGـــعـــدل واGـــتـــممq يـــهـــدف هـــذا اGــرســـوم إلى
حتـديـد شـروط وكـيــفـيـات حـسـاب ومـنح مـزايـا االسـتـغالل

لالستثمارات بعنوان النظام العام.

اGــاداGــادّة ة 2 :  : تـسـتـفـيـد االسـتــثـمـارات احملـددة في أحـكـام
اGــــادة 2 (نــــقــــطـــة 1) مـن األمـــر رقم 01-03 اGــــؤرخ في أول

جــمـــادى الــثــانـــيــة عــام 1422 اGــوافق 20 غــشت ســنــة 2001
واGـــذكـــور أعالهq اGــــصـــرح بـــهـــا لــــدى الـــوكـــالـــة الــــوطـــنـــيـــة
لـتـطــويـر االسـتـثـمــار واGـتـحـصــلـة عـلى مـقــرر مـنح مـزايـا
اإلجنــاز من اإلعــفــاءات اGــقــررة في اGـادة 9 - 2  من نــفس
األمــرq بـعــنـوان مــرحـلــة االسـتــغالل Gـدة ثالث (3) سـنـوات
بــالـــنــــســبـــة لـــلــمـــشـــاريع اGـــنــشـــئـــة إلى غــايـــة مـــائــة (100)

منصب شغل.
�ــنح هـذا اإلعــفـاء بــعـد مــعـايــنـة الـدخــول في مــرحـلـة
االســـتـــغالل الـــتي تـــعـــدهــا اGـــصـــالح اجلـــبـــائـــيــة بـــطـــلب من
اGــسـتــثـمــر طـبــقـا ألحــكـام اGــرسـوم الـتــنـفــيـذي رقم 98-08
اGــــؤرخ في 16 ربــــيـع األول عـــام 1429 اGــــوافق 24 مــــارس

سنة 2008 واGذكور أعاله.
تــرفع هـــذه اGــدة إلى خــمس (5) ســنـــوات بــالــنـــســبــة
لالســتـــثــمــارات اGــنــشــئـــة ألكــثــر من مــائــة (100) مــنــصب

شغل عند انطالق النشاط.
ال يـــطـــبق هــــذا الـــشـــرط اGـــتـــعـــلق بـــإنـــشـــاء مـــنـــاصب
الـــــشــــغل عـــــلى االســـــتــــثــــمـــــارات اGــــتــــواجـــــدة في اGـــــنــــاطق
اGــــســــتــــفـــيــــدة مـن إعــــانـــة الــــصــــنــــدوق اخلــــاص لــــلــــجــــنـــوب

والهضاب العليا.

اGـاداGـادّة ة 3 :  : يـقصد بـانطالق النـشاط دخول االسـتثمار
فـي مـرحــلـة االســتـغالل الــذي يـتــجــسـد بــإنـتــاج سـلع مــعـدة
للـتسـويق أو تـقد� خـدمات مـفوتـرة بـعد االقـتنـاء اجلزئي
أو الكـلي للسـلع أو اخلدمات الـضرورية Gـمارسة الـنشاط
اGــصـرح بهq غـيــر اGـســتـثـنــاة من اGـزايــا �ـفـهــوم اGـرسـوم
الـتـنــفـيـذي رقم 07-08 اGـؤرخ في 22 ذي احلــجـة عـام 1427

اGوافق 11 يناير سنة 2007 واGذكور أعاله.

اGــاداGــادّة ة 4 :   :  يـجـب أن تــكــــون مـنــــاصب الــشــغل الـتي
تـؤخذ بعX االعتـبار فـــي حساب اGـزايا اGنصـوص عليها
فـــي اGـــــــادة 2 (الــــــــفـــــــقـــــــرة 3) أعـالهq مـــــــبـــــــاشــــــــرة ودائـــــــمـــــــة

ومستوفية للشروط اآلتية :
-  يـجب أن يـكــون الـعـمــال مـنـخـرطــX في الـضـمـان

qاالجتماعي
qأن تتكون من اليد العاملة الوطنية -

- يـــجب أن يــتـم تــوظــيـف اGــســتـــخــدمـــX عن طــريق
الــوكــالــة الــوطـــنــيــة لــلــتـــشــغــيل أو الــبـــلــديــات أو هــيــئــات
الــتـنــصـيب اخلـاصــة اGـعــتـمـدة طــبـقـا ألحــكـام الــقـانـون رقم
04-19 اGـــــؤرخ في 13 ذي الـــــقـــــعـــــدة عــــام 1425 اGـــــوافق 25

ديسمبر  سنة 2004 واGذكور أعاله.

اGــاداGــادّة ة 5 :  : يـتم حــسـاب عــدد مـنــاصب الـشــغل اGــنـشـأة
بـالنسبـة لكل نوع من أنـواع االستثمـار اGذكور في اGادة
6 أدنـــاه عـــنـــد انــــطالق الـــنـــشـــاط طــــبـــقـــا ألحـــكـــــام الـــقــــرار
الـوزاري اGـشــتـــرك اGـــؤرخ فــي 25 يـونـيـــو سـنـــة 2008
واGتعـلــق �عـاينـــة الدخـول في االستـغالل لالستـثمارات
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اGــــصـــــرح بــــهــــا �ــــوجب األمــــر رقم 01-03 اGــــؤرخ في أول
جــمـــادى الــثــانـــيــة عــام 1422 اGــوافق 20 غــشت ســنــة 2001

واGتعلق بتطوير االستثمار.

اGــاداGــادّة ة 6 :  :  يـختـلف عـدد مـنـاصب الـشـغل الـتي تـؤخذ
بــعـX االعــتـبــار بـعــنـوان اســتـيــفـاء شـرط إنــشـاء مــنـاصب
الـــشـــغل  بـــحـــسـب نـــوع االســـتـــثـــمـــار اGـــذكـــور في اGـــادة 2
(الـنــقـطـة 1) من األمـر رقم 01-03 اGــؤرخ في أول جـمـادى
الـــــثـــــانـــــيـــــة عـــــام 1422 الـــــمــــوافق 20 غــــشـت ســــنــــة 2001

واGذكور أعاله.
فــــيــــمــــا يــــخص اســــتــــثـــمــــارات اإلنــــشــــاءq حتــــسب كل

مناصب الشغل التي ينشئها اGشروع.
أمــا فـــيــمــا يــخـص اســتــثــمــارات الـــتــوســيع أو إعــادة
الـــهــيـــكـــلــة أو إعـــادة الـــتــأهـــيلq فـــإن عــدد مـــنـــاصب الـــشــغل
الـــواجب حـــســـابـــهــــا هي تـــلك اGـــنــــاصب اجلـــديـــدة اGـــنـــشـــأة
بعنوان نوع من أنـواع هذه االستثمـارات كما هو مذكور
فـي الـتــصـريح بــاالسـتــثـمــار الــذي يـودعه اGــسـتــثـمــر لـدى

مصالح الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار.
ال يــــؤخـــــذ بــــعــــX االعــــتـــــبــــار في هـــــذا احلــــســــاب عــــدد

مناصب الشغل اGوجودة قبل االستثمار اGعني.

7 :  : يــشــتــرط لالســتــفــادة من اGــزايــا اGــذكـورة اGــاداGــادّة ة 
في اGـــــادة 2 ( الـــــفـــــقـــــرة 3) أعالهq أن يـــــقـــــوم اGـــــســـــتـــــثـــــمــــر
بــالـــتــصــريـح وتــســديـــد اشــتــراكـــاته لــدى هـــيــئــة الـــضــمــان
االجتـماعي الـتابع لـها إقـليـميـا طبـقا ألحـكام القـانون رقم
83-14 اGـؤرخ في 21 رمــضـان عـام 1403 اGـوافق 2 يــولـيـو

سنة 1983 واGذكور أعاله.

8 :  : زيـــــادة عـــــلى إعـــــداد اGـــــصــــالـح اجلــــبـــــائـــــيــــة اGـــــاداGـــــادّة ة 
اخملــتــصــة إقـــلــيــمــيــا حملــضــر مــعــايـــنــة الــدخــول في مــرحــلــة
االسـتغالل الـذي يـبX عـدد منـاصب الشـغل اGـنشـأة حسب
الـــشــــروط احملـــددة في الـــتــــنـــظـــيم اGــــعـــمـــول بهq فــــإنه يـــتم
الـتــحــقق أيــضــا من إنــشــاء أكــثــر من مــائـة (100) مــنــصب
شــغـل من طــرف مـــصـــالح الــصـــنـــدوق الــوطـــني لـــلــضـــمــان
االجتـماعي بعد فـحص الوضع القـانوني للمـستخـدم فيما
يـخص االشتـراكات وكـذا عدد الـعمـال اGنـخرطـX بعـنوان

مرحلة استغالل اGشروع.

9 :  : يـــجـب أن يـــكـــون طـــلب مـــزايـــا االســـتـــغالل اGـــاداGـــادّة ة 
الـذي يـقــدمه اGـســتـثـمــر لـدى الــوكـالـة الــوطـنــيـة لـتــطـويـر
االسـتـثـمـار مـرفـقـا بـشهـادة تـغـيـر عـدد اGـسـتـخـدمـX التي
تبرز عدد اGستخدمqX تسلمها وكالة الصندوق الوطني

للضمان االجتماعي التي يتبعها اGستثمر إقليميا.

يرفق ¡وذج هذه الشهادة بهذا اGرسوم.

اGـــاداGـــادّة ة 10 : : يــتــعــX عــلـى اGــســتــثــمـرq لالســتــفــادة من
اإلعــــفــــاءات Gــــدة خــــمس (5) ســــنــــوات q االحــــتــــفــــاظ بــــعـــدد

منـاصب الـشغل اGـطـلوب اGـذكـورة في اGادة 2 (الـفقرة 3)
أعالهq عـــلى األقل طـــوال مـــدة اإلعــفـــاء اGــمـــنــوحـــةq  ويــودع
لــدى الـوكــالـة الــوطـنــيـة لــتــطـويــر االسـتــثـمــارq الـتــصـريح
الـــســــنـــوي لألجــــور اGـــؤشـــر عــــلـــيه مـن مـــصـــالـح الـــضـــمـــان
االجــتـمــاعي في أجل أقــصـاه 30 أبــريل من كل ســنـة وذلك

بعنوان مدة اإلعفاء اGذكورة.
يـــؤدي عـــدم إيــداع هـــذا الـــتـــصــريـحq وفــقـــا لـــلـــشــروط
احملــددة أعـالهq وطــبــقـــا ألحـكـــام األمـــر رقـم 01-03 اGــؤرخ
في أول جـمـادى الـثـانـيـة عام 1422 اGـوافق 20 غـشت سـنة

2001 واGذكور أعاله إلى :

- إلـغـاء الـوكـالــة الـوطـنـيــة لـتـطـويـر االســتـثـمـار في
أجـل شـــــهــــــرين (2) ابـــــتــــــداء من تــــــبــــــلـــــيـغ اإلعـــــذار Gــــــزايـــــا
االسـتــغالل اGــمـنــوحـة بــعـنــوان اGــدة اGـذكــورة في الـفــقـرة
األولى من هــــذه اGـــادة دون اإلخالل بــــالـــعـــقــــوبـــات األخـــرى

qعمول بهGنصوص عليها في التشريع اGا
- إعداد الوكـالة الوطـنيـة لتطـوير االسـتثمـار Gقرر
تصحيحي منح مزايا االستغالل  Gدة ثالث (3) سنوات.

اGـاداGـادّة ة 11 :  : يــؤدي عـدم احـتــرام االلـتزام بـاالحتـفـاظ
بـعدد مناصب الشـغل وفقا للـشروط اGنصـوص عليها فـي
اGادة 10 (الفـقرة األولى ) أعالهq خالل مدة ثالثة (3) أشهر
مـتـراكـمة عـنـد تـاريخ قـفل الـسـنـة اGـالـيـة اGـعـنيـةq إلى رد

مزايا االستغالل اGمنوحة بعنوان السنة اGالية نفسها.

اGـــاداGـــادّة ة 12 :  : يـــؤدي عــدم احـــتــرام إلـــزامــيـــة االحــتـــفــاظ
بـعــدد مـنـاصب الـشــغلq وفـقـا لـلــشـروط اGـنـصــوص عـلـيـهــا
فـي اGـــادة 10 (الـفـقــرة األولى) أعالهG qـدة تــزيـد عن ثالثـة

(3) أشهر متراكمة واGذكورة أعالهq إلى :
- إلــغـــاء الــوكـالــة الـوطــنـيــــة لـتــطـويــر االسـتــثـمـــار
Gـقــــرر مــنــح مـزايـــا االسـتـغـالل اGـمـنــوح بـعـنــوان إنـشـاء
أكــــــثـــــــر مـن  مـــــــائــــــة (100) مـــــــنـــــــصب شـــــــغـلq  دون اإلخالل
بـــالـــعـــقـــوبـــات األخـــرى اGـــنـــصــوص عـــلـــيـــهـــا في الـــتـــشـــريع

qعمول بهGا
- إعداد الوكـالة الوطـنيـة لتطـوير االسـتثمـار Gقرر

تصحيحي Gنح مزايا االستغالل  Gدة ثالث (3) سنوات.
qمـنوحةGدة اGـدة تفـوق اG زاياGفي حالـة استـهالك ا
يلـزم اGسـتـثمـر بـتسـديد كـل اGزايـا اGسـتـهلـكـة بغـير وجه
حقq دون اإلخالل بالعقـوبات األخرى اGنصـوص عليها في

التشريع اGعمول به.

اGــــــاداGــــــادّة ة 13 :  :  يــــــنــــــشــــــر هــــــذا اGـــــرســــــوم فـي اجلــــــريـــــدة
الرّسميّة للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــــرّر بـــــاجلــــزائـــــر في 26 رجب عـــــام 1434 اGـــــوافق 5
يونيو سنة 2013.

عبد اGالك ساللعبد اGالك سالل
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اGلحـقاGلحـق
اجلمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبيةاجلمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية
وزارة العمل والتشغيل والضمان االجتماعيوزارة العمل والتشغيل والضمان االجتماعي
الصندوق الوطني للتأمينات االجتماعيةالصندوق الوطني للتأمينات االجتماعية

XستخدمGوكالة..............................                              شهادة تغير عدد ا
.....................................

 أنا اGمضي أسفله..............................................................الصفة....................................................................
أشهدأن عدد موظفي اGستخدم...........................................................................................................................
اGقيد بالصندوق الوطني للضمان االجتماعي حتت رقم :................................ بتاريخ :.........................................
رقم السجل التجاري :......................................................................................................................................
رقم  التعريف اجلبائي : ..................................................................................................................................
رقم مقرر منح مزايا اإلجناز : ..........................................................................................................................
اGتضمن االستثمار من نوع .............................................................................................................................
في نشـاط (أنشـطة) .............................................................................مـوضـوع التـصريح بـاالستـثمـار ومقـرر منح

اGزايا اGصرح بها كلها طبقا للتشريع والتنظيم اGعمول بهماq قد تغير كما هو مبX في اجلدول أدناه :

اGالحظاتاGالحظاتمناصب الشغل اGوجودة مناصب الشغل اGوجودة (2)مناصب الشغل اجلديدة مناصب الشغل اجلديدة (1)أشهر السنةأشهر السنة ............. اجملموعاجملموع

يناير
فبراير
مارس
أبريل
مايو

يونيو
يوليو
غشت

سبتمبر
أكتوبر
نوفمبر
ديسمبر

أي إنشاء.................. منصب شغل جديد (1) بعنوان االستثمار اGصرح به.
حرر بـ  ................................................... في..............................................................................

(ختم وتوقيع اGصلحة)

(1) تتكون مناصب الشـغل اجلديــدة من مناصب العمــل التي نتجت عن االستثــمار موضوع التصريح باالستثــمار.
(2) تـتكون مـناصب الشـغل اGوجـودة من كل مـناصب الـعمل اGوجـودة قبـل تاريخ الـتصريح بـاالستثـمار. وتخص فـقــط  استثـمارات التـوسيـع وإعــادة

الهيكـلة وإعـادة التأهـيل. يبيّن عــدد اGستــخدمX اGوجــودين إلى غايــة آخــر يـوم من الشهر اGعني.
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قرارات3 مقرقرارات3 مقرّرات3 آراءرات3 آراء
وزارة العدلوزارة العدل

قــــــــرار وزاري مرار وزاري مــــــــشــــــــتــــــــرك مرك مــــــــؤرخ في ؤرخ في 15 رب ربــــــــيـع األول عع األول عــــــامام
1434 اG اGــــوافق وافق 27 ي يــــــنــــــايايــــــر سر ســــــنــــــة ة q2013 يـــحـــدد تـــعـــدادq يـــحـــدد تـــعـــداد
مــنــاصب الـــشــغل وتـــصــنــيــفـــهــا ومــدة الـــعــقــد اخلــاصمــنــاصب الـــشــغل وتـــصــنــيــفـــهــا ومــدة الـــعــقــد اخلــاص
باألعـوان الـعامـلـX في نـشاطـات احلـفظ أو الصـيـانةباألعـوان الـعامـلـX في نـشاطـات احلـفظ أو الصـيـانة

أو اخلدمات بعنوان اGدرسة العليا للقضاء.أو اخلدمات بعنوان اGدرسة العليا للقضاء.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

qالعام للحكومة Xإن األم
qحافظ األختام qووزير العدل

qاليةGووزير ا
- �قتـضى اGرسـوم  الرئاسي رقم 07 - 308 اGؤرخ
في 17 رمـضـان عام 1428 اGـوافق 29 سـبـتمـبـر سـنة 2007
الــــذي يــــحــــدد كـــيــــفــــيــــات تــــوظــــيف األعــــوان اGــــتـــعــــاقــــدين
وحــقـــوقــهـم وواجــبـــاتـــهم والـــعــنـــاصـــر اGــشـــكـــلــة لـــرواتـــبــهم
والــقــواعـد اGــتـعــلــقـة بــتـســيـيــرهم وكــذا الـنــظــام الـتــأديـبي

qادة 8 منهGال سيما ا qطبق عليهمGا
- و�ــــــقـــــتــــــضى اGــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 12 - 326
اGـؤرّخ في 17 شـوّال عـام 1433 اGـوافق 4 ســبــتـمــبـر ســنـة

qأعضاء احلكومة Xتضمّن تعيG2012 وا

- و�ــــقـــــتــــضى اGـــــرســــوم الـــــتــــنــــفـــــيــــذي رقم 95 - 54
اGـؤرخ في 15 رمـضان عام 1415 اGـوافق 15 فبـراير سـنة

qاليةG1995  الذي يحدد صالحيات وزير ا

- و�ــــقـــتــــضى اGــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 03 - 190
اGــــؤرخ في 26 صــــفــــر عـــام 1424 اGــــوافق 28 أبــــريل ســــنـــة
2003  الـــذي يــــحـــدد صـالحـــيـــات اGــــديـــر الـــعــــام لـــلـــوظــــيـــفـــة

qالعمومية
- و�ــــقـــتــــضى اGــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 04 - 332
اGـؤرخ في 10 رمـضان عام 1425 اGـوافق 24 أكتـوبر سـنة
qحافظ األختام q2004  الذي يحدد صالحيات وزير العدل

- و�ــــقـــتــــضى اGــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 05 - 303
اGـــــؤرّخ في 15 رجب عـــــام 1426 اGـــــوافق 20 غــــشـت ســــنــــة
2005 واGـتـضمّن تـنظـيم اGـدرسة الـعـليـا للـقـضاء و حتـديد

كـيـفـيـات سـيـرها وشـروط االلـتـحـاق بـهـا ونـظـام الـدراسة
qفيها وحقوق الطلبة القضاة وواجباتهم

- و�ــقـتـضـى اGـرسـوم الــرئـاسي اGـؤرّخ في 7 ربـيع
الـثاني عام 1423 اGوافق 18 يونـيو سـنة 2002 واGـتضمّن

qالعامّ للحكومة Xاألم Xتعي
يقريقرّرون ما يأتي :رون ما يأتي :

اGـاداGـادّة األولى :ة األولى : تـطـبـيـقـا ألحـكـام اGـادة 8  من اGـرسـوم
الـرئـاسي رقم 07 - 308 اGـؤرخ في 17 رمــضـان عـام 1428
اGوافق 29 سبـتمبر سنة 2007 واGذكـور أعالهq يحدد هذا
الـقـرار تـعـداد مـناصـب الشـغل اGـطـابـقـة لـنـشـاطـات احلفظ
أو الــصــيـــانــة أو اخلــدمــات وتــصـــنــيــفــهــا وكـــذا مــدة الــعــقــد
اخلـاص باألعـوان العـامـلX بـاGدرسـة الـعلـيا لـلـقضـاء طبـقا

للجدول اآلتي :

التصنيفالتصنيف

التعدادالتعداد
( 2+1 )

الرقمالرقم
االستداللياالستداللي

مناصب الشغلمناصب الشغل

41

1

8

4

5

8

2

69

200

240

288

348

1

3

5

7

الصنفالصنف

التعداد حسب طبيعة عقد العملالتعداد حسب طبيعة عقد العمل

بالتوقيتبالتوقيت
اجلزئياجلزئي

بالتوقيتبالتوقيت
الكاملالكامل

بالتوقيتبالتوقيت
اجلزئياجلزئي

بالتوقيتبالتوقيت
الكاملالكامل

عقد محدد اGدةعقد محدد اGدة
(2)

عقد غير محدد اGدةعقد غير محدد اGدة
(1)

-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-

23

-
-
-
-
-
-
23

18

1

8

4

5

8

2

46

عامل مهني من اGستوى األول
عون خدمة من اGستوى األول

حارس
سائق سيارة من اGستوى الثاني
عامل مهني من اGستوى الثالث

عون وقاية من اGستوى األول
عون وقاية من اGستوى الثاني

اجملموع العاماجملموع العام

اGاداGادّة ة 2 :  ينشر هذا القرار في اجلريدة الرّسميّة للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.
حرّر باجلزائر في 15 ربيع األول عام 1434 اGوافق 27 يناير سنة 2013.

عن األمX العام للحكومةعن األمX العام للحكومة
وبتفويض منهوبتفويض منه

اGدير العام للوظيفة العموميةاGدير العام للوظيفة العمومية
بلقاسم بوشمالبلقاسم بوشمال

qوزير العدلqوزير العدل
حافظ األختامحافظ األختام
محمد شرفيمحمد شرفي

 وزير اGالية وزير اGالية

كر� جوديكر� جودي



9 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 30 30 رجب عام  رجب عام 1434 هـ هـ

9 يونيو  سنة  يونيو  سنة 2013  م م

قــــــــرار وزاري مرار وزاري مــــــــشــــــــتــــــــرك مرك مــــــــؤرخ في ؤرخ في 15 رب ربــــــــيـع األول عع األول عــــــامام
1434 اG اGــــوافق وافق 27 ي يــــــنــــــايايــــــر سر ســــــنــــــة ة q2013 يـــحـــدد تـــعـــدادq يـــحـــدد تـــعـــداد

مــنــاصب الـــشــغل وتـــصــنــيــفـــهــا ومــدة الـــعــقــد اخلــاصمــنــاصب الـــشــغل وتـــصــنــيــفـــهــا ومــدة الـــعــقــد اخلــاص
باألعـوان الـعامـلـX في نـشاطـات احلـفظ أو الصـيـانةباألعـوان الـعامـلـX في نـشاطـات احلـفظ أو الصـيـانة
أو اخلـــدمـــات بـــعــنـــوان الـــديـــوان الــوطـــني Gـــكـــافـــحــةأو اخلـــدمـــات بـــعــنـــوان الـــديـــوان الــوطـــني Gـــكـــافـــحــة

اخملدرات وإدمانها.اخملدرات وإدمانها.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

qالعام للحكومة Xإن األم
qحافظ األختام qووزير العدل

qاليةGووزير ا
- �قتـضى اGرسـوم  الرئاسي رقم 07 - 308 اGؤرخ
في 17 رمـضـان عام 1428 اGـوافق 29 سـبـتمـبـر سـنة 2007
الــــذي يــــحــــدد كـــيــــفــــيــــات تــــوظــــيف األعــــوان اGــــتـــعــــاقــــدين
وحــقـــوقــهـم وواجــبـــاتـــهم والـــعــنـــاصـــر اGــشـــكـــلــة لـــرواتـــبــهم
والــقــواعـد اGــتـعــلــقـة بــتـســيـيــرهم وكــذا الـنــظــام الـتــأديـبي

qادة 8 منهGال سيما ا qطبق عليهمGا
- و�ــــــقـــــتــــــضى اGــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 12 - 326
اGـؤرّخ في 17 شـوّال عـام 1433 اGـوافق 4 ســبــتـمــبـر ســنـة

qأعضاء احلكومة Xتضمّن تعيG2012 وا

- و�ــــقـــــتــــضى اGـــــرســــوم الـــــتــــنــــفـــــيــــذي رقم 95 - 54
اGـؤرخ في 15 رمـضان عام 1415 اGـوافق 15 فبـراير سـنة

qاليةG1995  الذي يحدد صالحيات وزير ا

- و�ــــقـــتــــضى اGــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 97 - 212
اGـؤرخ في 4 صــفـر عـام 1418 اGـوافق 9 يـونـيـو سـنـة 1997
واGــتــضــمـن إنــشــاء الــديــوان الــوطــنـي Gــكــافــحــة اخملــدرات

qتمّمGعدل واGا qوإدمانها
- و�ــــقـــتــــضى اGــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 03 - 190
اGــــؤرخ في 26 صــــفــــر عـــام 1424 اGــــوافق 28 أبــــريل ســــنـــة
2003  الـــذي يــــحـــدد صـالحـــيـــات اGــــديـــر الـــعــــام لـــلـــوظــــيـــفـــة

qالعمومية
- و�ــــقـــتــــضى اGــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 04 - 332
اGـؤرّخ في 10 رمـضان عام 1425 اGـوافق 24 أكتـوبر سـنة
qحافظ األختام q2004 الذي يحدّد صالحيات وزير العدل

- و�ـقـتـضى اGـرسـوم  الـرئـاسي اGـؤرّخ في 7 ربـيع
الـثاني عام 1423 اGوافق 18 يونـيو سـنة 2002 واGـتضمّن

qالعامّ للحكومة Xاألم Xتعي
يقريقرّرون ما يأتي :رون ما يأتي :

اGـاداGـادّة األولى :ة األولى : تـطـبـيـقـا ألحـكـام اGـادة 8  من اGـرسـوم
الـرئـاسي رقم 07 - 308 اGـؤرخ في 17 رمــضـان عـام 1428
اGوافق 29 سبـتمبر سنة 2007 واGذكـور أعالهq يحدد هذا
الـقـرار تـعـداد مـناصـب الشـغل اGـطـابـقـة لـنـشـاطـات احلفظ
أو الــصــيـــانــة أو اخلــدمــات وتــصـــنــيــفــهــا وكـــذا مــدة الــعــقــد
اخلــاص بــاألعــوان الـعــامــلــX بــالــديــوان الــوطــني Gــكــافــحـة

اخملدرات وإدمانهاq طبقا للجدول اآلتي :

التصنيفالتصنيف

التعدادالتعداد
( 2+1 )

الرقمالرقم
االستداللياالستداللي

مناصب الشغلمناصب الشغل

6

4

1

1

1

4

2

1

20

200

219

240

288

348

1

2

3

5

7

الصنفالصنف

التعداد حسب طبيعة عقد العملالتعداد حسب طبيعة عقد العمل

بالتوقيتبالتوقيت
اجلزئياجلزئي

بالتوقيتبالتوقيت
الكاملالكامل

بالتوقيتبالتوقيت
اجلزئياجلزئي

بالتوقيتبالتوقيت
الكاملالكامل

عقد محدد اGدةعقد محدد اGدة
(2)

عقد غير محدد اGدةعقد غير محدد اGدة
(1)

-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-

4

-
-
-
-
-
-
-
4

2

4

1

1

1

4

2

1

16

عامل مهني من اGستوى األول
حارس

سائق سيارة من اGستوى األول
سائق سيارة من اGستوى الثاني
عامل مهني من اGستوى الثاني
عون وقاية من اGستوى األول

عامل مهني من اGستوى الثالث
عون وقاية من اGستوى الثاني

اجملموع العاماجملموع العام

اGاداGادّة ة 2 :  ينشر هذا القرار في اجلريدة الرّسميّة للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.
حرّر باجلزائر في 15 ربيع األول عام 1434 اGوافق 27 يناير سنة 2013.

عن األمX العام للحكومةعن األمX العام للحكومة
وبتفويض منهوبتفويض منه

اGدير العام للوظيفة العموميةاGدير العام للوظيفة العمومية
بلقاسم بوشمالبلقاسم بوشمال

qوزير العدلqوزير العدل
حافظ األختامحافظ األختام
محمد شرفيمحمد شرفي

 وزير اGالية وزير اGالية

كر� جوديكر� جودي



30 رجب عام  رجب عام 1434 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 1030

9 يونيو  سنة  يونيو  سنة 2013  م م

قــــــــرار وزاري مرار وزاري مــــــــشــــــــتــــــــرك مرك مــــــــؤرخ في ؤرخ في 15 رب ربــــــــيـع األول عع األول عــــــامام
1434 اG اGــــوافق وافق 27 ي يــــــنــــــايايــــــر سر ســــــنــــــة ة q2013 يـــحـــدد تـــعـــدادq يـــحـــدد تـــعـــداد

مــنــاصب الـــشــغل وتـــصــنــيــفـــهــا ومــدة الـــعــقــد اخلــاصمــنــاصب الـــشــغل وتـــصــنــيــفـــهــا ومــدة الـــعــقــد اخلــاص
باألعـوان الـعامـلـX في نـشاطـات احلـفظ أو الصـيـانةباألعـوان الـعامـلـX في نـشاطـات احلـفظ أو الصـيـانة

أو اخلدمات بعنوانأو اخلدمات بعنوان مجلس الدولة.مجلس الدولة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

qالعام للحكومة Xإن األم
qحافظ األختام qووزير العدل

qاليةGووزير ا
- �ــقــتـضى الــقــانـون الــعــضـوي رقم 98 - 01 اGـؤرخ
q1998 ــــــوافق 30  مــــــايــــــو ســــــنـــــةGفي 4 صـــــفــــــر عـــــام 1419 ا
qـتـعلق بـاختـصـاصات مـجلـس الدولـة وتنـظـيمه وعـملهGوا

qتمّمGعدل واGا
- و�ــــــقـــــتــــــضى اGــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 07 - 308
اGــؤرّخ في 17 رمـــضـــان عــام 1428 اGــوافق 29 ســبـــتـــمـــبــر
ســــنــــة 2007  الــــذي يـــــحــــدد كـــــيــــفــــيـــــات تــــوظـــــيف األعــــوان
اGـــتــعــاقــدين وحــقــوقـــهم وواجــبــاتــهم والـــعــنــاصــر اGــشــكــلــة
لـرواتــبـهـم والـقــواعـد اGــتـعــلـقــة بـتــسـيــيـرهم وكــذا الـنــظـام

qادة 8 منهGالسيما ا qطبق عليهمGالتأديبي ا
- و�قتـضى اGرسـوم الرئاسي رقم  12-326 اGؤرخ
في 17 شـــوال عــام 1433 اGــوافق 4 ســـبـــتــمـــبــر ســـنــة 2012

qأعضاء احلكومة Xتضمن تعيGوا

- و�قـتـضى اGرسـوم الـتنـفـيذي رقم 95-54 اGؤرخ
في 15 رمــضــان عـام 1415 اGـوافق 15 فــبـرايــر ســنـة 1995

qاليةGالذي يحدد صالحيات وزير ا
- و�ــــقـــتــــضى اGــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 03 - 190
اGــــؤرخ في 26 صــــفــــر عـــام 1424 اGــــوافق 28 أبــــريل ســــنــــة 2003

qدير العام للوظيفة العموميةGالذي يحدد صالحيات ا
- و�ــــقـــتــــضى اGــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 04 - 332
اGـؤرّخ في 10 رمـضان عام 1425 اGـوافق 24 أكتـوبر سـنة
qحافظ األختام q2004 الذي يحدّد صالحيات وزير العدل

- و�ـقـتـضى اGـرسـوم  الـرئـاسي اGـؤرّخ في 7 ربـيع
الـثاني عام 1423 اGوافق 18 يونـيو سـنة 2002 واGـتضمّن

qالعامّ للحكومة Xاألم Xتعي

يقريقرّرون ما يأتي :رون ما يأتي :

اGـاداGـادّة األولى :ة األولى : تـطبـيـقا ألحـكـام اGادة 8  من  اGـرسوم
الـرئـاسي رقم 07 - 308 اGـؤرخ في 17 رمــضـان عـام 1428
اGوافق 29 سبـتمبر سنة 2007 واGذكـور أعالهq يحدد هذا
الـقـرار تـعـداد مـناصـب الشـغل اGـطـابـقـة لـنـشـاطـات احلفظ
أو الــصــيـــانــة أو اخلــدمــات وتــصـــنــيــفــهــا وكـــذا مــدة الــعــقــد
اخلـاص بـاألعوان الـعـاملـX �ـجلس الـدولـةq طبـقـا للـجدول

اآلتي :

التصنيفالتصنيف

التعدادالتعداد
( 2+1 )

الرقمالرقم
االستداللياالستداللي

مناصب الشغلمناصب الشغل

4

1

7

1

1

1

2

6

9

10

42

348

315

288

263

240

219

200

7

6

5

4

3

2

1

الصنفالصنف

التعداد حسب طبيعة عقد العملالتعداد حسب طبيعة عقد العمل

بالتوقيتبالتوقيت
اجلزئياجلزئي

بالتوقيتبالتوقيت
الكاملالكامل

بالتوقيتبالتوقيت
اجلزئياجلزئي

بالتوقيتبالتوقيت
الكاملالكامل

عقد محدد اGدةعقد محدد اGدة
(2)

عقد غير محدد اGدةعقد غير محدد اGدة
(1)

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

4

1

7

1

1

1

2

6

9

10

42

عون وقاية من اGستوى الثاني
عامل مهني من اGستوى الرابع
عون وقاية من اGستوى األول

عامل مهني من اGستوى الثالث
سائق سيارة من اGستوى الثالث
عامل مهني من اGستوى الثاني

سائق سيارة من اGستوى الثاني
سائق سيارة من اGستوى األول
عامل مهني من اGستوى األول

حارس
اجملموع العاماجملموع العام

اGاداGادّة ة 2 :  ينشر هذا القرار في اجلريدة الرّسميّة للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.
حرّر باجلزائر في 15 ربيع األول عام 1434 اGوافق 27 يناير سنة 2013.

عن األمX العام للحكومةعن األمX العام للحكومة
وبتفويض منهوبتفويض منه

اGدير العام للوظيفة العموميةاGدير العام للوظيفة العمومية
بلقاسم بوشمالبلقاسم بوشمال

qوزير العدلqوزير العدل
حافظ األختامحافظ األختام
محمد شرفيمحمد شرفي

 وزير اGالية وزير اGالية

كر� جوديكر� جودي



11 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 30 30 رجب عام  رجب عام 1434 هـ هـ

9 يونيو  سنة  يونيو  سنة 2013  م م

قــــــــرار وزاري مرار وزاري مــــــــشــــــــتــــــــرك مرك مــــــــؤرخ في ؤرخ في 15 رب ربــــــــيـع األول عع األول عــــــامام
1434 اG اGــــوافق وافق 27 ي يــــــنــــــايايــــــر سر ســــــنــــــة ة q2013 يـــحـــدد تـــعـــدادq يـــحـــدد تـــعـــداد

مــنــاصب الـــشــغل وتـــصــنــيــفـــهــا ومــدة الـــعــقــد اخلــاصمــنــاصب الـــشــغل وتـــصــنــيــفـــهــا ومــدة الـــعــقــد اخلــاص
باألعـوان الـعامـلـX في نـشاطـات احلـفظ أو الصـيـانةباألعـوان الـعامـلـX في نـشاطـات احلـفظ أو الصـيـانة

أو اخلدمات بعنوانأو اخلدمات بعنوان احملكمة العليا.احملكمة العليا.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

qالعام للحكومة Xإن األم
qحافظ األختام qووزير العدل

qاليةGووزير ا
- �ــقــتـضى الــقــانـون الــعــضـوي رقم 11 - 12 اGـؤرخ
في 24 شــعـــبــان عــام 1432 اGــوافق 26  يــولـــيــو ســـنــة 2011
qالذي يحدد تنظيم احملكمة العليا وعملها واختصاصاتها

- و�ــــــقـــــتــــــضى اGــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 07 - 308
اGــؤرّخ في 17 رمـــضـــان عــام 1428 اGــوافق 29 ســبـــتـــمـــبــر
ســـــنــــة 2007 الـــــذي يـــــحــــدد كـــــيـــــفــــيـــــات تـــــوظــــيـف األعــــوان
اGـــتــعــاقــدين وحــقــوقـــهم وواجــبــاتــهم والـــعــنــاصــر اGــشــكــلــة
لـرواتــبـهـم والـقــواعـد اGــتـعــلـقــة بـتــسـيــيـرهم وكــذا الـنــظـام

qادة 8 منهGالسيما ا qطبق عليهمGالتأديبي ا
- و�قتـضى اGرسـوم الرئاسي رقم  12-326 اGؤرخ
في 17 شـــوال عــام 1433 اGــوافق 4 ســـبـــتــمـــبــر ســـنــة 2012

qأعضاء احلكومة Xتضمن تعيGوا

- و�قـتـضى اGرسـوم الـتنـفـيذي رقم 95-54 اGؤرخ
في 15 رمــضــان عـام 1415 اGـوافق 15 فــبـرايــر ســنـة 1995

qاليةGالذي يحدد صالحيات وزير ا
- و�ــــقـــتــــضى اGــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 03 - 190
اGــــؤرخ في 26 صــــفــــر عـــام 1424 اGــــوافق 28 أبــــريل ســــنــــة 2003

qدير العام للوظيفة العموميةGالذي يحدد صالحيات ا
- و�ــــقـــتــــضى اGــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 04 - 332
اGـؤرّخ في 10 رمـضان عام 1425 اGـوافق 24 أكتـوبر سـنة
qحافظ األختام q2004 الذي يحدّد صالحيات وزير العدل

- و�ـقـتـضى اGـرسـوم  الـرئـاسي اGـؤرّخ في 7 ربـيع
الـثاني عام 1423 اGوافق 18 يونـيو سـنة 2002 واGـتضمّن

qالعامّ للحكومة Xاألم Xتعي

يقريقرّرون ما يأتي :رون ما يأتي :
اGـاداGـادّة األولى :ة األولى : تـطبـيـقا ألحـكـام اGادة 8  من  اGـرسوم
الـرئـاسي رقم 07 - 308 اGـؤرخ في 17 رمــضـان عـام 1428
اGوافق 29 سبـتمبر سنة 2007 واGذكـور أعالهq يحدد هذا
الـقـرار تـعـداد مـناصـب الشـغل اGـطـابـقـة لـنـشـاطـات احلفظ
أو الــصــيـــانــة أو اخلــدمــات وتــصـــنــيــفــهــا وكـــذا مــدة الــعــقــد
اخلـاص باألعـوان العـامـلX بـاحملكـمة الـعلـياq طـبقـا للـجدول

اآلتي :

التصنيفالتصنيف

التعدادالتعداد
( 2+1 )

الرقمالرقم
االستداللياالستداللي

مناصب الشغلمناصب الشغل

48

2

15

4

5

4

4

26

108

200

219

240

288

1

2

3

5

الصنفالصنف

التعداد حسب طبيعة عقد العملالتعداد حسب طبيعة عقد العمل

بالتوقيتبالتوقيت
اجلزئياجلزئي

بالتوقيتبالتوقيت
الكاملالكامل

بالتوقيتبالتوقيت
اجلزئياجلزئي

بالتوقيتبالتوقيت
الكاملالكامل

عقد محدد اGدةعقد محدد اGدة
(2)

عقد غير محدد اGدةعقد غير محدد اGدة
(1)

-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-

39

-
-
-
-
-
-
-
39

9

2

15

4

5

4

4

26

69

عامل مهني من اGستوى األول
عون خدمة من اGستوى األول

حارس
سائق سيارة من اGستوى األول
عامل مهني من اGستوى الثاني

سائق سيارة من اGستوى الثاني
عامل مهني من اGستوى الثالث

عون وقاية من اGستوى األول
اجملموع العاماجملموع العام

اGاداGادّة ة 2 :  ينشر هذا القرار في اجلريدة الرّسميّة للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.
حرّر باجلزائر في 15 ربيع األول عام 1434 اGوافق 27 يناير سنة 2013.

عن األمX العام للحكومةعن األمX العام للحكومة
وبتفويض منهوبتفويض منه

اGدير العام للوظيفة العموميةاGدير العام للوظيفة العمومية
بلقاسم بوشمالبلقاسم بوشمال

qوزير العدلqوزير العدل
حافظ األختامحافظ األختام
محمد شرفيمحمد شرفي

 وزير اGالية وزير اGالية

كر� جوديكر� جودي



30 رجب عام  رجب عام 1434 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 1230

9 يونيو  سنة  يونيو  سنة 2013  م م

قــــــــرار وزاري مرار وزاري مــــــــشــــــــتــــــــرك مرك مــــــــؤرخ في ؤرخ في 15 رب ربــــــــيـع األول عع األول عــــــامام
1434 اG اGــــوافق وافق 27 ي يــــــنــــــايايــــــر سر ســــــنــــــة ة q2013 يـــحـــدد تـــعـــدادq يـــحـــدد تـــعـــداد

مــنــاصب الـــشــغل وتـــصــنــيــفـــهــا ومــدة الـــعــقــد اخلــاصمــنــاصب الـــشــغل وتـــصــنــيــفـــهــا ومــدة الـــعــقــد اخلــاص
باألعـوان الـعامـلـX في نـشاطـات احلـفظ أو الصـيـانةباألعـوان الـعامـلـX في نـشاطـات احلـفظ أو الصـيـانة

أو اخلدمات بعنوانأو اخلدمات بعنوان إقامة القضاة.إقامة القضاة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

qالعام للحكومة Xإن األم
qحافظ األختام qووزير العدل

qاليةGووزير ا
- �قتـضى اGرسـوم الرئاسي رقم 07 - 308  اGؤرّخ
في 17 رمـضـان عام 1428 اGـوافق 29 سـبـتمـبـر سـنة 2007
الــــذي يــــحــــدد كـــيــــفــــيــــات تــــوظــــيف األعــــوان اGــــتـــعــــاقــــدين
وحــقـــوقــهـم وواجــبـــاتـــهم والـــعــنـــاصـــر اGــشـــكـــلــة لـــرواتـــبــهم
والــقــواعـد اGــتـعــلــقـة بــتـســيـيــرهم وكــذا الـنــظــام الـتــأديـبي

qادة 8 منهGالسيما ا qطبق عليهمGا
- و�قتـضى اGرسـوم الرئاسي رقم  12-326 اGؤرخ
في 17 شـــوال عــام 1433 اGــوافق 4 ســـبـــتــمـــبــر ســـنــة 2012

qأعضاء احلكومة Xتضمن تعيGوا

- و�قـتـضى اGرسـوم الـتنـفـيذي رقم 95-54 اGؤرخ
في 15 رمــضــان عـام 1415 اGـوافق 15 فــبـرايــر ســنـة 1995

qاليةGالذي يحدد صالحيات وزير ا

- و�ــــقـــتــــضى اGــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 03 - 190
اGــــؤرخ في 26 صــــفــــر عـــام 1424 اGــــوافق 28 أبــــريل ســــنــــة 2003

qدير العام للوظيفة العموميةGالذي يحدد صالحيات ا

- و�ـقتـضى اGرسوم الـتنـفيذي رقم 04-361 اGؤرخ
في 30 رمــضـان عـام 1425 اGـوافق 13 نـوفـمـبـر سـنـة 2004

qتضمن إنشاء إقامة القضاةGوا

- و�ــقـتـضـى اGـرسـوم الــرئـاسي اGـؤرّخ في 7 ربـيع
الـثاني عام 1423 اGوافق 18 يونـيو سـنة 2002 واGـتضمّن

qالعامّ للحكومة Xاألم Xتعي

يقريقرّرون ما يأتي :رون ما يأتي :

اGـاداGـادّة األولى :ة األولى : تـطبـيـقا ألحـكـام اGادة 8  من  اGـرسوم
الـرئـاسي رقم 07 - 308 اGـؤرخ في 17 رمــضـان عـام 1428
اGوافق 29 سبـتمبر سنة 2007 واGذكـور أعالهq يحدد هذا
الـقـرار تـعـداد مـناصـب الشـغل اGـطـابـقـة لـنـشـاطـات احلفظ
أو الــصــيـــانــة أو اخلــدمــات وتــصـــنــيــفــهــا وكـــذا مــدة الــعــقــد
اخلــــاص بــــاألعــــوان الــــعـــامـــلـــX بـــإقـــامـــة الـــقـــضـــاةq طـــبـــقـــا

للجدول اآلتي :

التصنيفالتصنيف

التعدادالتعداد
( 2+1 )

الرقمالرقم
االستداللياالستداللي

مناصب الشغلمناصب الشغل

30

13

4

10

57

200

219

288

1

2

5

الصنفالصنف

التعداد حسب طبيعة عقد العملالتعداد حسب طبيعة عقد العمل

بالتوقيتبالتوقيت
اجلزئياجلزئي

بالتوقيتبالتوقيت
الكاملالكامل

بالتوقيتبالتوقيت
اجلزئياجلزئي

بالتوقيتبالتوقيت
الكاملالكامل

عقد محدد اGدةعقد محدد اGدة
(2)

عقد غير محدد اGدةعقد غير محدد اGدة
(1)

-
-
-
-

-

-
-
-
-

-

21

-
-
-

21

9

13

4

10

36

اGاداGادّة ة 2 :  ينشر هذا القرار في اجلريدة الرّسميّة للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.
حرّر باجلزائر في 15 ربيع األول عام 1434 اGوافق 27 يناير سنة 2013.

عامل مهني من اGستوى األول
حارس

سائق سيارة من اGستوى األول
عامل مهني من اGستوى الثالث

اجملموع العاماجملموع العام

عن األمX العام للحكومةعن األمX العام للحكومة
وبتفويض منهوبتفويض منه

اGدير العام للوظيفة العموميةاGدير العام للوظيفة العمومية
بلقاسم بوشمالبلقاسم بوشمال

qوزير العدلqوزير العدل
حافظ األختامحافظ األختام

محمد شرفيمحمد شرفي

 وزير اGالية وزير اGالية

كر� جوديكر� جودي



13 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 30 30 رجب عام  رجب عام 1434 هـ هـ

9 يونيو  سنة  يونيو  سنة 2013  م م

قــــــــرار وزاري مرار وزاري مــــــــشــــــــتــــــــرك مرك مــــــــؤرخ في ؤرخ في 15 رب ربــــــــيـع األول عع األول عــــــامام
1434 اG اGــــوافق وافق 27 ي يــــــنــــــايايــــــر سر ســــــنــــــة ة q2013 يـــحـــدد تـــعـــدادq يـــحـــدد تـــعـــداد

مــنــاصب الـــشــغل وتـــصــنــيــفـــهــا ومــدة الـــعــقــد اخلــاصمــنــاصب الـــشــغل وتـــصــنــيــفـــهــا ومــدة الـــعــقــد اخلــاص
باألعـوان الـعامـلـX في نـشاطـات احلـفظ أو الصـيـانةباألعـوان الـعامـلـX في نـشاطـات احلـفظ أو الصـيـانة
أو اخلــدمـــات بــعـــنــوانأو اخلــدمـــات بــعـــنــوان مــركـــز الــبــحـــوث الــقــانـــونــيــةمــركـــز الــبــحـــوث الــقــانـــونــيــة

والقضائية.والقضائية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

qالعام للحكومة Xإن األم

qحافظ األختام qووزير العدل

qاليةGووزير ا

- و�ــــــقـــــتــــــضى اGــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 07 - 308
اGــؤرّخ في 17 رمـــضـــان عــام 1428 اGــوافق 29 ســبـــتـــمـــبــر
ســـــنــــة 2007 الـــــذي يـــــحــــدد كـــــيـــــفــــيـــــات تـــــوظــــيـف األعــــوان
اGـــتــعــاقــدين وحــقــوقـــهم وواجــبــاتــهم والـــعــنــاصــر اGــشــكــلــة
لـرواتــبـهـم والـقــواعـد اGــتـعــلـقــة بـتــسـيــيـرهم وكــذا الـنــظـام

qادة 8 منهGالسيما ا qطبق عليهمGالتأديبي ا

- و�قتـضى اGرسـوم الرئاسي رقم  12-326 اGؤرخ
في 17 شـــوال عــام 1433 اGــوافق 4 ســـبـــتــمـــبــر ســـنــة 2012

qأعضاء احلكومة Xتضمن تعيGوا

- و�قـتـضى اGرسـوم الـتنـفـيذي رقم 95-54 اGؤرخ
في 15 رمــضــان عـام 1415 اGـوافق 15 فــبـرايــر ســنـة 1995

qاليةGالذي يحدد صالحيات وزير ا
- و�ــــقـــتــــضى اGــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 03 - 190
اGــــؤرخ في 26 صــــفــــر عـــام 1424 اGــــوافق 28 أبــــريل ســــنــــة 2003

qدير العام للوظيفة العموميةGالذي يحدد صالحيات ا
- و�ــــقـــتــــضى اGــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 04 - 332
اGـؤرّخ في 10 رمـضان عام 1425 اGـوافق 24 أكتـوبر سـنة
qحافظ األختام q2004 الذي يحدّد صالحيات وزير العدل

- و�ـقتـضى اGرسوم الـتنـفيذي رقم 06-338 اGؤرخ
في أول رمضان عام 1427 اGوافق 24 سبتمبر سنة 2006
qتضمن إنشاء مركز البحوث القانونية والقضائيةGوا

- و�ـقـتـضى اGـرسـوم  الـرئـاسي اGـؤرّخ في 7 ربـيع
الـثاني عام 1423 اGوافق 18 يونـيو سـنة 2002 واGـتضمّن

qالعامّ للحكومة Xاألم Xتعي
يقريقرّرون ما يأتي :رون ما يأتي :

اGـاداGـادّة األولى :ة األولى :  تـطبـيـقا ألحـكـام اGادة 8  من  اGـرسوم
الـرئـاسي رقم 07 - 308 اGـؤرخ في 17 رمــضـان عـام 1428
اGوافق 29 سبـتمبر سنة 2007 واGذكـور أعالهq يحدد هذا
الـقـرار تـعـداد مـناصـب الشـغل اGـطـابـقـة لـنـشـاطـات احلفظ
أو الــصــيـــانــة أو اخلــدمــات وتــصـــنــيــفــهــا وكـــذا مــدة الــعــقــد
اخلــاص بــاألعــوان الــعــامــلــX �ــركــز الــبــحــوث الــقــانــونــيـة

والقضائيةq طبقا للجدول اآلتي :

التصنيفالتصنيف

التعدادالتعداد
( 2+1 )

مناصب الشغلمناصب الشغل

2

4

5

4

5

20

1

2

5

الصنفالصنف

التعداد حسب طبيعة عقد العملالتعداد حسب طبيعة عقد العمل

بالتوقيتبالتوقيت
اجلزئياجلزئي

بالتوقيتبالتوقيت
الكاملالكامل

بالتوقيتبالتوقيت
اجلزئياجلزئي

بالتوقيتبالتوقيت
الكاملالكامل

عقد محدد اGدةعقد محدد اGدة
(2)

عقد غير محدد اGدةعقد غير محدد اGدة
(1)

-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-

2

4

5

4

5

20

اGاداGادّة ة 2 :  ينشر هذا القرار في اجلريدة الرّسميّة للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.
حرّر باجلزائر في 15 ربيع األول عام 1434 اGوافق 27 يناير سنة 2013.

عامل مهني من اGستوى األول
عون خدمة من اGستوى األول

حارس
سائق سيارة من اGستوى األول
عون وقاية من اGستوى األول

اجملموع العاماجملموع العام

الرقمالرقم
االستداللياالستداللي

200

219

288

عن األمX العام للحكومةعن األمX العام للحكومة
وبتفويض منهوبتفويض منه

اGدير العام للوظيفة العموميةاGدير العام للوظيفة العمومية
بلقاسم بوشمالبلقاسم بوشمال

qوزير العدلqوزير العدل
حافظ األختامحافظ األختام

محمد شرفيمحمد شرفي

 وزير اGالية وزير اGالية

كر� جوديكر� جودي



30 رجب عام  رجب عام 1434 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 1430

9 يونيو  سنة  يونيو  سنة 2013  م م

وزارة وزارة ا@وارد ا@ائيةا@وارد ا@ائية
قــــرار وزاري مـــشـــتــــرك مـــؤرقــــرار وزاري مـــشـــتــــرك مـــؤرّخ في خ في 14  صـــفـــر عــــام   صـــفـــر عــــام 1434
اGــــوافـق اGــــوافـق 27  ديـــســــمـــبــــر ســـنـــة   ديـــســــمـــبــــر ســـنـــة q2012 يـــتـــمq يـــتـــمّـم الـــقـــرارـم الـــقـــرار
الوزاري اGـشتـرك اGؤرالوزاري اGـشتـرك اGؤرّخ في خ في 25 ربـيع الـثــاني عام ربـيع الـثــاني عام
1424 اGــــوافق  اGــــوافق 26 يـــــونــــيـــــو ســــنــــة  يـــــونــــيـــــو ســــنــــة 2003 واGــــتـــــضــــم واGــــتـــــضــــمّن

تــنــظــيم اإلدارة اGــركــزيــة في وزارة اGــوارد اGــائــيـةتــنــظــيم اإلدارة اGــركــزيــة في وزارة اGــوارد اGــائــيـة
في مكـاتب.في مكـاتب.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

qالعامّ للحكومة Xإن األم

qاليةGووزير ا

qائيةGوارد اGووزير ا

- �ـقــتــضى اGــرســوم الــرّئــاسيّ رقم 12-326 اGـؤرّخ
في 17 شـــوّال عــام 1433 اGــوافق 4 ســـبـــتــمـــبــر ســـنــة 2012

qأعضاء احلكومة Xتضمّن تعيGوا

- و�ــــقـــتـــضى اGـــرســـوم الــــتّـــنـــفـــيـــذيّ رقم 325-2000
اGــؤرّخ في 27 رجب عــام 1421 اGــوافق 25 أكــتـــوبــر ســـنــة
2000 واGـــــتــــضــــمّن تـــــنــــظــــيم اإلدارة اGـــــركــــزيــــة في وزارة

qتمّمGعدّل واGا qائيةGوارد اGا

- و�ــقـتـضـى اGـرسـوم الــرّئـاسيّ اGـؤرّخ في 7 ربـيع
الـثاني عام 1423 اGوافق 18 يونـيو سـنة 2002 واGـتضمّن

qالعامّ للحكومة Xاألم Xتعي

- و�ــقــتــضى الــقــــرار الــــوزاري اGــشــتــــرك اGـؤرّخ
في 25 ربـــيع الـــثـــاني عــام 1424 اGــوافق 26 يــونـــيــو ســـنــة
2003 واGـــــتــــضــــمّن تـــــنــــظــــيم اإلدارة اGـــــركــــزيــــة في وزارة

qتمّمGعدّل واGا qائية في مكـاتبGوارد اGا

يقـريقـرّرون مــا يأتي :رون مــا يأتي :

اGــــاداGــــادّة األولى :ة األولى : يــــتــــمّـم هــــذا الــــقــــرار أحــــكــــام الــــقــــرار
الـوزاري اGـشـتـرك اGـؤرّخ في 25 ربـيع الـثـانـي عام 1424

اGوافق 26 يونيو سنة 2003 واGذكور أعاله.

اGــاداGــادّة ة 2 : : تــتـــمّم أحـــكـــام الـــقــرار الـــوزاري اGـــشـــتــرك
اGـؤرّخ في 25 ربـيع الــثــاني عـام 1424 اGـوافق 26 يــونـيـو
ســـنــة 2003 واGـــذكــــور أعالهq �ـــــادّة أولى مـــكــــرّر حتــــرّر

كمـا يأتي :

"اGـادّة األولى مكرّر : تنظم اGـديرية العـامة لوسائل
اإلجنـاز كمـا يأتي :

I - مـديـريـة تـرقـيـة وتــطـويـر وسـائل اإلجنـاز وتـضم
: X(2) فرعيت Xمديريت

أ) اGديـرية الـفرعيـة لتـنسـيق وسائل اإلجناز أ) اGديـرية الـفرعيـة لتـنسـيق وسائل اإلجناز وتضم
ثالثة (3) مكـاتب :

1 - مــــــكـــــتب جتـــــنــــــيـــــد وســـــائـل اإلجنـــــاز في احلـــــاالت
االستثنائية أو االستعجالية ويكلّف �ا يأتي :

- إعـــداد وتـــنــفـــيـــذ مــخـــطــطـــات الـــتــدخـل في احلــاالت
qاالستثنائية أو االستعجالية

- تـقــيــيم الــوسـائل الــضــروريــة والالزمـة خملــطــطـات
qالتدخل في احلاالت االستثنائية أو االستعجالية

- إعـداد وحتيqX بـاالتصال مع الـهياكل واGـؤسسات
اGـعـنــيـةq كل مـعــلـومـة ضــروريـة مـتــعـلـقـة بــوسـائل اإلجنـاز
لـــلــــتـــجـــنــــيـــد فـي إطـــار مـــخــــطـــطــــات الـــتـــدخـل في احلـــاالت

qاالستثنائية أو االستعجالية

- تـنـسيق الـتدخـل بـالـنسـبة لـلحــاالت االسـتثـنائـية
أو االستعجالية بالتنسيق مع القطاعات اGعنية.

2 - مكتب دعم اGؤسسات ويكلّف �ا يأتي :

- الـسهـر عـلى تـطـبيق اإلجـراءات الـتـنـظيـمـيـة لدفع
مــقــابـل خــدمــات اGــؤســســات في إطــار تــنــفــيــذ الــصــفــقـات

qالعمومية

- مـتـابعـة تـطهـيـر ديون اGـؤسـسات في إطـار تـنفـيذ
الصفقات العمومية.

3 - مـكـتـب مـتـابـعـــة بــرامـج االســتـثـمـــــار ويـكــلّـف
�ــا يأتي :

- مـــتـــابــعـــة تـــنـــفـــيــذ بـــرامج االســـتـــثـــمــار الـــســـنـــويــة
qومتعددة السنوات

- إعـداد وحتيqX بـاالتصال مع الـهياكل واGـؤسسات
اGعنـيةq كل مـعلـومة ضـرورية إلجنـاز اGشاريـع التي بادر
بـــــــهـــــــا قـــــــطــــــــاع اGـــــــوارد اGـــــــائـــــــيـــــــةq عــــــــلى أســــــــاس بـــــــرامج

االستثمارات السنوية واGتعددة السنوات.

ب) اGـــديـــريـــة الـــفــــرعـــيـــة لـــتـــطـــويـــر وســـائل اإلجنـــازب) اGـــديـــريـــة الـــفــــرعـــيـــة لـــتـــطـــويـــر وســـائل اإلجنـــاز
: (2) Xوتتكون من مكتب

1 - مكتب وسائل اإلجناز ويكلّف �ا يأتي :

- حتـديد واقـتراح كل اإلجـراءات الـتي تضـمن إعادة
الـهيكلـةq والتنوع وإعـادة توزيع إمكانـيات اإلجناز حسب

qشاريعGطبيعة وموقع ا

- تـنفيـذ كل األعمال الـتي ومن شأنهـا تشجيع ودعم
اGؤسـسـات من أجل إعداد كل أشـكـال الشـراكـات التي من

qهني والنجاعة االقتصاديةGشأنها تقوية التحكم ا
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2 - مــــــكــــــتـب حتـــــســـــــــX كـــــفـــــــــاءات اGـــــؤســــــســـــــــات
ويكــلّـف �ـا يأتي :

- الــــتــــأكـــــد من وجــــود مـــــخــــطــــطـــــات عــــمل والـــــقــــيــــام
بـعـمــلـيــات تـصــحـيـحــيــة أو عـنـــد االقـتــضــــاء اGـشــاركــــة
فـي إعـداد وتنـفـيـذ مخـطـطـات عمل اGـؤسـسـات لتـتـماشى

qمع استراتيحية تنمية القطاع

qسطرة في مخطط العملGمتابعة األهداف ا -

- دعــم اGــؤســســــات فـي وضــع أنــظــمــــة الــتــســيـــيـر
مـن أجل حتسX كفاءاتها.

II - مـديـريـة مـتـابعـة وتـقـيـيم وسـائل اإلجنـاز وتضم
: X(2) فرعيت Xمديريت

أ) اGـديـريـة الـفـرعـيـة لـتـقـيـيم وسـائل اإلجنـاز أ) اGـديـريـة الـفـرعـيـة لـتـقـيـيم وسـائل اإلجنـاز وتـضم
: (2) Xمكتب

1 - مـكـــتب تـقــيـــيم قـــــدرات اGـؤســســـات ويــكــلّـف
�ـا يأتي :

- إعــــداد وتـــــطـــــبــــيـق نــــظـــــام اGــــؤشـــــرات والـــــكــــمـــــيــــة
والــنــوعــــيـة الــتي تــســمــح �ــتــابـعــــة وتــقــيـــيم اGــعـــايـــيـر

qؤسسةGالتي تميز ا

- حتـلـيل وتقـيـيم اإلمـكـانـيـات الـتـقنـيـة لـلـمـؤسـسات
عـــــلى أســــــاس تــــدقـــــيــــقــــــات أو تـــــشــــخـــــيــــصـــــــات من أجــل

qكفـاءاتها Xحتســ

- دراسة وتـصميـم وحتيـX بنك مـعطـياتq يتـضمّن
كـــل اGـــــواد الـــــضــــــروريـــــــة مــن أجــــل تـــــســــــيـــــــيـــــر نــــــاجــع
وعـــقـالني لـــلـــمــــعـــلـــومـــــة الـــــتي تـــدخــل فـي إطـــــار نـــظـــــام

qاإلعالم اخلـاص بالقطـاع

- تــطــويــر جــدول أعـمــال مــركــزي يــقــوم عـلـى أسـاس
نـظــام اإلعالم اجلـيــوغـرافي الــذي يـشــكل أداة اGـعــلـومــاتـيـة

اGساعدة على اتخـاذ القرار.

2 - مكتب متابعة وسائل اإلجناز ويكلّف �ا يأتي :

qؤسسات في إجناز مخطط عملهاGمساعدة ا -

- إعداد وتـنـفيـذ بـرنامج عـمل من أجل إجنـاز برامج
qاالستثمار التي �وّلها الصندوق العمومي

- الــســـهـــر عــلى اGـــراقــبـــة الـــوقــائـــيـــة لــلــمـــؤســســات
qكـلّـفة بإجناز برامج التجهيزGا

- الــسـهــر عـلـى الـتـنـفــيـذ اجلـيــد لالتـفـاقـــات اGـبـرمــة
بX اGؤسسات والدولة في إطار نشاطاتها.

ب) اGديـريـة الفـرعيـة Gـتابـعة نـشـاطات أداة اإلنـتاجب) اGديـريـة الفـرعيـة Gـتابـعة نـشـاطات أداة اإلنـتاج
: (2) Xوتتكون من مكتب qالوطني qالوطني

1 - مــكـتب تـرقــــيـة أداة اإلنـتــــاج الـــوطــني ويـكـلّف
�ـا يأتي :

- تـنفـيذ سـياسـة تـطويـر أداة اإلنتـاج الوطـني التي
Xالـوطـنـيـ XـتـعـامـلــGتـهــدف إلى تـشـجـيـع جتـمـيع خـبــرة ا
وإشـراكـهم في مـهـام الـدّراســات ومـراقـبـة مـشـاريع إجنـاز

qالهياكل القاعدية للري
- تـصـميم وتـنـفـيذ إجـراءات حتـفـيـزية لـتـطـوير أداة
اإلنـتـاج الـوطـنيq كتـرقـيـة الـتـعامـل من البـاطن بـالـنـسـبة
للمـؤسسات الوطـنية واحمللـية لقطـاع اGوارد اGائيـة طبقا

للتشريع والتنظيم اGعمول بهما.
2 - مكتب دعم محيط اGؤسسة ويكلّف �ـا يأتي :

- اGـــشــــاركـــة في احلــــوار والـــتـــشــــاور مع الـــهــــيـــئـــات
Xمـن أجــل حتـــســـ Xـــهـــنــــيــة والـــشــــركـــــاء االجــتـــمـــاعـــيــGا

qؤسسـةGمحيط ا
- مـرافـقـة وتــطـويـر اGـهن واحلـرف اGــرتـبـطـة �ـجـال

اGياه عن طريق تدابير دعم التحكم التكنولوجي.
................. (الباقي بدون تغيير) ..................".

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

حـــرّر بـــاجلـــزائـــر في 14 صـــفـــر عـــام 1434 اGــوافق 27
ديسمبر سنة 2012.

عن األمX العام للحكومةعن األمX العام للحكومة
وبتفويض منهوبتفويض منه

اGدير العام للوظيفةاGدير العام للوظيفة
العموميةالعمومية

بلقـاسم بوشمالبلقـاسم بوشمال

وزير اGاليةوزير اGالية
كر� جوديكر� جودي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قــــرار مــؤرقــــرار مــؤرّخ في خ في 23  صـــفـــر عــام   صـــفـــر عــام 1434 اGــوافـق  اGــوافـق 6  يـــنـــايــر  يـــنـــايــر
سـنة سـنة q2013 يحـدq يحـدّد القـيم القـصوى احملـددة واGعـطياتد القـيم القـصوى احملـددة واGعـطيات
اخلـــاصـــة اGـــتـــعـــلـــقــة بـــرمـي اإلفــرازات أو تـــفـــريـغ أواخلـــاصـــة اGـــتـــعـــلـــقــة بـــرمـي اإلفــرازات أو تـــفـــريـغ أو
إيـداع كـــل أنـواع اGـواد الـتي ال تـشـكــل خـطـر تـسـممإيـداع كـــل أنـواع اGـواد الـتي ال تـشـكــل خـطـر تـسـمم

أو ضررا باألمالك العمومية للماء.أو ضررا باألمالك العمومية للماء.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

qائيةGوارد اGإن وزير ا
- �ـقــتــضى اGــرســوم الــرّئــاسيّ رقم 12-326 اGـؤرّخ
في 17 شـــوّال عــام 1433 اGــوافق 4 ســـبـــتــمـــبــر ســـنــة 2012

qأعضاء احلكومة Xتضمّن تعيGوا

وزير اGوارد اGائيةوزير اGوارد اGائية
حسX نسيبحسX نسيب
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- و�ــــقـــتـــضى اGـــرســـوم الــــتّـــنـــفـــيـــذيّ رقم 324-2000
اGــؤرّخ في 27 رجب عــام 1421 اGــوافق 25 أكــتـــوبــر ســـنــة

qائيةGوارد اG2000 الذي يحدّد صالحيات وزير ا

- و�ـقتـضى اGرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 06-141 اGؤرّخ
في 20 ربـيع األوّل عام 1427 اGـوافق 19 أبـريل سـنة 2006
الـــذي يــضـــبط الـــقــيـم الــقـــصــوى لـــلـــمــصـــبّــات الـــصـــنــاعـــيــة

qالسائلـة
- و�ـقـتـضى اGـرسـوم الـتّـنفـيـذيّ رقم 10-88 اGـؤرّخ
في 24 ربـيع األوّل عام 1431 اGوافق 10 مـارس سنة 2010
الــــذي يـــــحـــــدّد شــــروط وكـــــيـــــفــــيـــــات مـــــنح تـــــرخـــــيص رمي

qاإلفرازات غير السامة في األمالك العمومية للماء
يقـريقـرّر مــا يأتي :ر مــا يأتي :

اGـاداGـادّة األولى :ة األولى : تــطـبــيـقـا ألحــكـام اGـادّة 2 من اGـرسـوم
التّـنفيذيّ رقم 10-88 اGؤرّخ في 24 ربيع األوّل عام 1431
اGـوافق 10 مــارس سـنـة 2010 واGـذكـور أعالهq يــهـدف هـذا
الــقـــرار إلى حتــديـــد الــقــيّـم الــقــصـــوى احملــدّدة واGــعـــطــيــات
اخلـاصـة اGـتـعـلـقـة بـرمي اإلفـرازات أو تـفـريغ أو إيـداع كل
أنواع اGواد التي ال تـشكل خطر تـسمم أو ضررا باألمالك

العمومية للماء.
2 : : زيـــــادة عـــــلى الـــــقـــــيّم الـــــقـــــصــــوى لـــــثـــــوابت اGــــاداGــــادّة ة 
اGــصــبّــات الــصــنــاعــيــة الــســائــلــة احملــددة في اGــلــحق األوّل
بـــاGـــرســوم الـــتّـــنـــفــيـــذيّ رقم 06-141 اGــؤرّخ في 20 ربــيع
األوّل عــــام 1427 اGــــوافق 19 أبــــريل ســــنـــة 2006 واGـــذكـــور
أعالهq حتـــدّد فـي اGـــلـــحق بـــهـــذا الـــقـــــرار الـــقـــيّم الـــقـــصـــوى
احملــــددة الـــتي تـــأخــــذ بـــعـــX االعــــتـــبـــار حـــســــاســـيـــة األمالك

العمومـية للماء.

اGـاداGـادّة ة 3 : : يجـب أن يـأخذ كـل من اGـوقع وحـدود مـكان
qـــــــوادGاإلفــــــــرازات أو الــــــــتــــــــفــــــــريـغ أو إيــــــــداع كـل أنــــــــواع ا
واخلــصـائص الــتـقـنــيـة لــتـهـيــئـتهq بــعـX االعـتــبـار اجملـاورة
وشـروط اسـتـعـمـال اGــيـاه اجلـوفـيـة والـســطـحـيـة اخلـاضـعـة
لألمالك الـعـمـومـيـة الـطـبـيـعـيـة لـلـمـاء وكـذا مـنـشـآت حـشد
اGــوارد اGــائــيــة والــتــحــويل الــتــابــعــة لألمـالك الــعــمــومــيـة

االصطناعية اGوجودة أو اGزمع إجنازها.

اGــاداGــادّة ة 4 : : �ـــنح تـــرخــيص اإلفـــرازات أو الــتـــفــريغ أو
qـواد من قــبل الــوالي اخملـتـص إقـلــيـمــيـاGإيــداع كل أنــواع ا
عـــلى أســاس تــعــلــيـــمــة تــقــنــيــة تــقـــوم بــهــا مــصــالح اGــوارد
اGـــائـــيـــة اGـــعـــنــيـــةq تـــهـــدف إلى ضـــمـــان احـــتـــرام الـــشــروط

والكيفيات احملددة في اGادّتX 2 و3 من هذا القرار.

اGـاداGـادّة ة 5 : : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســمـيّـة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حــــرّر بــــاجلــــزائــــر في 23 صــــفــــر عــــام 1434 اGــــوافق 6
يناير سنة 2013.

حسX نسيبحسX نسيب

اGلحقاGلحق
الثوابت الفيزيوكيميائيةالثوابت الفيزيوكيميائية

القيم القصوى احملددةالقيم القصوى احملددة  الوحدةالوحدةالثوابتالثوابت

اGواد اGرسبة
N03 النترات
N02 النتريت

CI كلور الكالسيوم
CL2 كلور الكالسيوم الفعال

CI02 بيوكسيد الكلور
SO4 السلفات

Mg غنيزيومGا
K البوتاسيوم
Na الصوديوم
Ca الكلسيوم

S السلفور

ملغ/ل
ملغ/ل
ملغ/ل
ملغ/ل
ملغ/ل
ملغ/ل
ملغ/ل
ملغ/ل
ملغ/ل
ملغ/ل
ملغ/ل
ملغ/ل

0,3

50

0,1

700

1

0,5

400

300

50

300

500

1

الثوابت الكيميائيةالثوابت الكيميائية

Sb (إثمدكحول) أنتيمون
Se سيلينيوم

Ti تيتان
Pcb بيدات وGا

فينولq مركب الفينوليك
مذيب كلوري

ABS (مطهر) منظف
B البور

MO موليبدين
CO كوبلت

Br2 بروم فعال
Ba الباريوم

Ag الفضة
As زرنيخ

Be بريليوم
Cr6+ كروم سداسي التكافؤ

Cr3+ كروم ثالثي التكافؤ

ملغ/ل
ملغ/ل
ملغ/ل
ملغ/ل
ملغ/ل
ملغ/ل
ملغ/ل
ملغ/ل
ملغ/ل
ملغ/ل
ملغ/ل
ملغ/ل
ملغ/ل
ملغ/ل
ملغ/ل
ملغ/ل
ملغ/ل

0,3

1

0,01

0,001

0,3

0

0,5

2

0,5

2

0,05

1

0,1

0,1

0,05

0,1

0,5

القيم القصوى احملددةالقيم القصوى احملددة  الوحدةالوحدةالثوابتالثوابت

الثوابت البكتريولوجيةالثوابت البكتريولوجية

القيم القصوى احملددةالقيم القصوى احملددة  الوحدةالوحدةالثوابتالثوابت

ستربتوكوك فيكو (في 100 ملل)
كوليفوم فيكو (في 100 ملل)
سلمونيالت (في 5000 ملل)

بكتيريا قوسية (في 5000 ملل)

في 100 ملل
في 100 ملل
في 5000 ملل
في 5000 ملل

1000

2000

ال يوجد
ال يوجد
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وزارة وزارة اجملاهديناجملاهدين
قــــرار وزاري مــــشــــتــــرك مــــؤرخ في قــــرار وزاري مــــشــــتــــرك مــــؤرخ في 18 مــــحــــرم عــــام  مــــحــــرم عــــام 1434
2 ديـــســـمــــبـــر ســـنـــة  ديـــســـمــــبـــر ســـنـــة q2012 يـــتـــضــــمن إنـــشـــاء يـــتـــضــــمن إنـــشـــاء اGــوافق اGــوافق 

ملحقة للمتحف اجلهوي للمجاهد لسكيكدة �يلة.ملحقة للمتحف اجلهوي للمجاهد لسكيكدة �يلة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــ

qإن وزير اجملاهدين
qاليةGووزير ا

- �ـقــتــضى اGــرســوم الــرئــاسي رقم 12-326 اGـؤرخ
في 17 شـــوال عــام 1433 اGــوافق 4 ســـبـــتــمـــبــر ســـنــة 2012

qأعضاء احلكومة Xتضمن تعيGوا
- و�ـقتـضى اGرسوم الـتنـفيذي رقم 91-295 اGؤرخ
في 14 صــفـر عـام 1412 اGـوافق 24 غــشت سـنـة 1991 الـذي

qتممGعدل واGا qيحدد صالحيات وزير اجملاهدين
- و�ـقـتـضى اGـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 95-54 اGـؤرخ
في 15 رمــضــان عـام 1415 اGـوافق 15 فــبـرايــر ســنـة 1995

qاليةGالذي يحدد صالحيات وزير ا
- و�ــــقـــتــــضى اGــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 08 - 170
اGـؤرخ في 7 جـمـادى الثـانـيـة عام 1429 اGـوافق 11 يـونـيو
سـنـة 2008 واGــتـضــمن إنـشــاء مـتــاحف جـهــويـة لــلـمــجـاهـد

qادة 4 منهGال سيما ا qوتنظيمها وسيرها
- و�ــقـتــضى الـقــرار الـوزاري اGــشـتــرك اGـؤرّخ في
22 ذي احلــجــة عــام 1429 اGــوافق 20 ديــســمـــبــر ســنــة 2008

qالذي يحدد التنظيم الداخلي للمتاحف اجلهوية للمجاهد
يقرران ما يأتي :يقرران ما يأتي :

اGـادة األولى :اGـادة األولى : تــطـبــيـقـا ألحــكـام اGـادة 4 من اGـرسـوم
التـنفيذي رقم 08 - 170 اGؤرخ في 7 جمـادى الثانـية عام
1429 اGـوافق 11 يونـيو سـنة 2008 واGذكـور أعالهq يـهدف

هذا القـرار إلى إنشاء مـلحقـة للمـتحف اجلهـوي للمـجاهد
لسكيكدة �يلة.

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

حـــرر بـــاجلـــزائـــر في 18 مـــحـــرم عـــام 1434 اGــوافق 2
ديسمبر سنة 2012.

- �ـقتـضى اGـرسـوم الـرّئاسيّ رقم 07 - 307 اGـؤرّخ
في 17 رمـضـان عام 1428 اGـوافق 29 سـبـتمـبـر سـنة 2007
الـذي يــحـدّد كـيــفـيـات مــنح الـزيــادة االسـتـداللــيـة لــشـاغـلي

qؤسسات واإلدارات العموميةGناصب العليا في اGا
- و�ــــــقـــــتــــــضى اGــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 12 - 326
اGــؤرّخ في 17 شـوال عام 1433 اGــوافـق 4 سـبـتمـبـر سـنة

qأعضاء احلكومة Xتضمّن تعيG2012 وا

- و�قـتـضى اGرسـوم الـتنـفـيذي 03-502 اGـؤرخ في
3 ذي الــقـــعــدة عــام 1424 اGــوافق 27 ديـــســمـــبــر ســـنــة 2003
واGـــتــضــمن مــهــام اGــركــز الــوطـــني لــلــوقــايــة واألمن عــبــر

qالطرق وتنظيمه وسيره
- و�قتـضى اGرسوم التـنفيذي رقم 08 - 04 اGؤرخ
في 11 مــــحــــرم عـــام 1429 اGــــوافق 19 يــــنــــايــــر ســــنـــة 2008
XـنتـمGا XـوظفـGتـضـمن القـانون األسـاسي اخلـاص باGوا
qؤسسات واإلدارات العموميةGشتركة في اGلألسالك ا

- و�ـقتـضى اGرسوم الـتنـفيذي رقم 11-328 اGؤرخ
في 17 شــوال عــام 1432 اGــوافق 15 ســبــتــمــبــر ســنـة 2011
XـنتـمGا XـوظفـGتـضـمّن القـانون األسـاسي اخلـاص باGوا

qكلفة بالنقلGلألسالك اخلاصة باإلدارة ا
- و�ــقـتـضـى اGـرسـوم الــرّئـاسيّ اGـؤرّخ في 7 ربـيع
الـثاني عام 1423 اGوافق 18 يونـيو سـنة 2002 واGـتضمّن

qالعامّ للحكومة Xاألم Xتعي
- و�ــقـتــضي الـقــرار الـوزاري اGــشـتــرك اGـؤرخ في
12 رجـب عـــام 1432 اGــــوافق 14 يـــونـــيــــو ســـنـــة 2011 الــذي

يـحدد الـتنظـيم الداخـلي للـمركـز الوطـني للـوقاية واألمن
qعبر الطرق

يقريقرّرون ما يأتي :رون ما يأتي :

اGـادة األولى :اGـادة األولى : تطـبـيـقـا ألحـكـام اGادة 13 من اGـرسوم
الـرّئـاسيّ رقم 07 - 307 اGـؤرّخ في 17 رمــضـان عـام 1428
اGـوافق 29 ســبــتـمــبــر ســنـة 2007  واGـذكــور أعالهq يــهـدف
هـذا الـقرار إلى حتـديـد تـصنـيف اGـركز الـوطـني للـوقـاية
واألمـن عــبــر الــطــرقq وكــذا شــروط االلــتــحــاق بــاGــنــاصب

العليا التابعة له.

2 : : يــصــنف اGــركــز الــوطــني لــلــوقــايــة واألمن اGـادة اGـادة 
عبر الطرقq في الصنف أq القسم 2.

3 : : حتـــــدد الـــــزيــــادة االســـــتـــــداللــــيـــــة لـــــشــــاغـــــلي اGــــادة اGــــادة 
اGنـاصب العـليـا التـابعـة للـمركـز الوطنـي للوقـاية واألمن
عـبـر الطـرق وكـذا شـروط االلتـحـاق بهـذه اGـناصبq طـبـقا

للجدول اآلتي :

وزير اجملاهدينوزير اجملاهدين
محمد الشريف عباسمحمد الشريف عباس

وزير اGاليةوزير اGالية
كر� جوديكر� جودي

وزارة النقلوزارة النقل
قرار وزاري مقرار وزاري مـشترك مؤرخ في شترك مؤرخ في 26 ربيع األول عام ربيع األول عام1434
اGاGــــوافق وافق 7  ف  فــــبــــــرايرايــــــر سر ســــــنــــة ة q2013  يq  يــــحــــــدد تدد تــــــصــــنــــــيفيف
اGاGــــــركركــــــــز الز الــــــــوطوطــــــــني لني لــــــــلــــــــوقوقــــــايايــــــــة واألمن عة واألمن عــــــــبــــــــر الر الــــــــطــــــرقرق

وشروط االلتحاق باGناصب العليا التابعة له.وشروط االلتحاق باGناصب العليا التابعة له.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 qالعام للحكومة Xإن األم
qووزير النقل

 qاليةGووزير ا
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طريقةطريقة
XالتعيXالتعي

اGؤسسةاGؤسسة
العموميةالعمومية

اGناصباGناصب
اGستوىاGستوىالقسمالقسمالصنفالصنفالعلياالعليا

السلالسلّميمي
الزيادةالزيادة

االستدالليةاالستداللية

التصنيفالتصنيف
شروط االلتحاقشروط االلتحاق

باGناصبباGناصب

-
- مـتـصـرف رئـيــسي عـلى األقل يـثـبت
ثالث (3) سـنـوات من اخلـدمـة الـفـعـلـيـة

بهذه الصفة.
- مـتصـرف يـثـبت ثـمـاني (8) سـنوات

من اخلدمة الفعلية بهذه الصفة.
- مــهـنــدس رئــيــسي في الــنــقل الــبـري
أو مــــتـــصــــرف رئـــيــــسي عــــلى األقلq أو
رتـبــة مـعـادلــة مـرسم يــثـبت خـمس (5)
ســنــوات مـن اخلــدمــة الــفــعـــلــيــة بــصــفــة

موظف.
- مـــهــنــدس دولــة في الـــنــقل الــبــري أو
متصرف أو رتـبة معادلة يثبت خمس
(5) سـنـوات من اخلـدمــة الـفـعـلـيـة بـهـذه

الصفة.
- مــهـنــدس رئــيــسي في الــنــقل الــبـري
أو مــــتـــصــــرف رئـــيــــسي عــــلى األقلq أو
رتـبــة مـعـادلــة مـرسم يــثـبت خـمس (5)
ســنــوات مـن اخلــدمــة الــفــعـــلــيــة بــصــفــة

موظف.
- مـــهــنــدس دولــة في الـــنــقل الــبــري أو
متصرف أو رتـبة معادلة يثبت خمس
(5) سـنـوات من اخلـدمــة الـفـعـلـيـة بـهـذه

الصفة.
- مــهـنــدس رئــيــسي في الــنــقل الــبـري
أو مــــتـــصــــرف رئـــيــــسي عــــلى األقلq أو
رتـــبــة مــعــادلــة مــرسـم يــثــبت ثالث (3)
ســنــوات مـن اخلــدمــة الــفــعـــلــيــة بــصــفــة

موظف.
- مـــهــنــدس دولــة في الـــنــقل الــبــري أو
متـصـرف أو رتبـة مـعادلـة يـثبت أربع
(4) سـنـوات من اخلـدمــة الـفـعـلـيـة بـهـذه

الصفة.

مرسوم

قرار من
الوزير

مقرر من
اGدير العام
للمركز

مقرر من
اGدير العام
للمركز

مقرر من
اGدير العام
للمركز

اGركزاGركز
الوطنيالوطني
للوقايةللوقاية

واألمن عبرواألمن عبر
الطرقالطرق

1008

605

363

363

218

م

م

م - 1

م - 1

م - 2

2

2

2

2

2

أ

أ

أ

أ

أ

مدير عام

أمX عام

رئيس
قسم

رئيس
ملحقة

رئيس
مصلحة

اGـاداGـادّة ة 4 : يـجب أن يــنـتــمي اGــوظـفــون الـذين يــشـغــلــون مـنــاصب عـلــيـا إلـى رتب تـكــون مـهــامــهـا مــوافـقــة لـصالحــيـات
الهياكل اGعنية.

اGادة اGادة 5 :  : ينشر هذا القرار في اجلريدة الرّسميّة للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.
حرّر باجلزائر في 26 ربيع األول عام 1434 اGوافق 7 فبراير سنة 2013.

عن األمX العام للحكومةعن األمX العام للحكومة
وبتفويض منهوبتفويض منه

اGدير العام للوظيفة العموميةاGدير العام للوظيفة العمومية
بلقاسم بوشمالبلقاسم بوشمال

وزير النقلوزير النقل

عمار توعمار تو

 وزير اGالية وزير اGالية

كر� جوديكر� جودي
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وزارة الفالحة والتنمية الريفيةوزارة الفالحة والتنمية الريفية
قـــــرار وزاري مــــشــــتـــــرك مــــؤرخ في قـــــرار وزاري مــــشــــتـــــرك مــــؤرخ في 14  صــــفــــر عــــام   صــــفــــر عــــام 1434
اGــــوافق اGــــوافق 27  ديـــســـمــــبـــر ســـنـــة   ديـــســـمــــبـــر ســـنـــة q2012  يـــعـــدq  يـــعـــدّل ويــــتـــمل ويــــتـــمّم
القرار الـوزاري اGشترك اGؤرالقرار الـوزاري اGشترك اGؤرّخ في خ في 24 ربيع األو ربيع األوّل
عـام عـام 1418 اGـوافق  اGـوافق 29 يــولـيــو ســنـة  يــولـيــو ســنـة 1997 واGــتــضـم واGــتــضـمّن

تنظيم احملافظة الوالئية للغابات.تنظيم احملافظة الوالئية للغابات.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

qالعام للحكومة Xإن األم
qاليةGووزير ا

qووزير الفالحة والتنمية الريفية
- �ـقــتــضى اGــرســوم الــرّئــاسيّ رقم 12-326 اGـؤرّخ
في 17 شـــوّال عــام 1433 اGــوافق 4 ســـبـــتــمـــبــر ســـنــة 2012

qأعضاء احلكومة Xتضمّن تعيGوا
- و�ـقـتـضى اGـرسـوم الـتّـنفـيـذيّ رقم 90-12 اGـؤرّخ
في 4 جـمــادى الـثـانــيـة عـام 1410 اGــوافق أوّل يـنـايــر سـنـة
qتمّمGعدّل واGا q1990 الذي يحدّد صالحيات وزير الفالحة

- و�ـقـتـضى اGـرسـوم الـتّـنفـيـذيّ رقم 95-54 اGـؤرّخ
في 15 رمــضــان عـام 1415 اGـوافق 15 فــبـرايــر ســنـة 1995

qاليّةGالذي يحدّد صالحيات وزير ا
- و�ـقتـضى اGرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 95-333 اGؤرّخ
في أوّل جمـادى الثانية عام 1416 اGوافق 25 أكتوبر سنة
1995 واGتـضـمّن إنـشـاء مـحافـظـة والئـيـة للـغـابـات ويـحدد

qتمّمGعدّل واGا qتنظيمها وعملها
- و�ـقتـضى اGرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 03-190 اGؤرّخ
في 26 صـفر عام 1424 اGوافق 28 أبـريل سنة 2003 والذي

qدير العامّ للوظيفة العموميةGيحدّد صالحيات ا
- و�ــقـتـضـى اGـرسـوم الــرّئـاسيّ اGـؤرّخ في 7 ربـيع
الـثاني عام 1423 اGوافق 18 يونـيو سـنة 2002 واGـتضمّن

qالعام للحكومة Xاألم Xتعي
- و�ــقــتــضى الــقــــرار الــــوزاري اGــشــتــــرك اGـؤرّخ
في 24 ربـيع األوّل عام 1418 اGوافق 29 يولـيو سـنة 1997

qتضمّن تنظيم احملافظة الوالئية للغاباتGوا
يقـريقـرّرون مـا يأتي :رون مـا يأتي :

اGــــــاداGــــــادّة األولى :ة األولى : يــــــهـــــدف هــــــذا الــــــقــــــرار إلى تــــــعــــــديـل
وتـتــمـيم أحـكــام الـقــرار الـوزاري اGـشــتـرك اGـؤرّخ في 24
ربــــــيع األوّل عـــــام 1418 اGـــــوافق 29 يـــــولــــــيـــــو ســـــنـــــة 1997

واGذكـور أعاله.
اGـاداGـادّة ة 2 : : تـعـدّل أحـكـام اGـادّة 10 من الــقـرار الـوزاري
اGـشــتـرك اGـؤرّخ في 24 ربـيع األوّل عـام 1418 اGـوافق 29

يوليو سنة 1997 واGذكور أعاله وحترّر كما يأتي :

"اGــادّة 10 : تــشـــتــمل مــحــافــظــات الــغــابــات لــواليــات
(2) Xبـــســـكــــرة وقـــســـنـــطــــيـــنـــة وتـــنــــدوف عـــلى مـــقــــاطـــعـــتـــ

للغابات".

اGـاداGـادّة ة 3 :  : تـعـدّل أحـكـام اGـادّة 11 من الــقـرار الـوزاري
اGـشــتـرك اGـؤرّخ في 24 ربـيع األوّل عـام 1418 اGـوافق 29

يوليو سنة 1997 واGذكور أعاله وحترّر كما يأتي :

"اGــادّة 11 : تــشـــتــمل مــحــافــظــات الــغــابــات لــواليــات
أدرار واألغـواط وبشـار وتـامنـغـست واجلزائـر ومـستـغا¨
Xوورقـــــلــــــة ووهـــــران وإيـــــلــــــيـــــزي والـــــوادي ومــــــيـــــلـــــة وعـــــ

تموشنت وغرداية على ثالث (3) مقاطعات للغابات".

اGـاداGـادّة ة 4 :  : تـعـدّل أحـكـام اGـادّة 12 من الــقـرار الـوزاري
اGـشــتـرك اGـؤرّخ في 24 ربـيع األوّل عـام 1418 اGـوافق 29

يوليو سنة 1997 واGذكور أعاله وحترّر كما يأتي :

"اGــادّة 12 : تــشـــتــمل مــحــافــظــات الــغــابــات لــواليــات
الـشـلف والبـلـيدة وعـنـابة ومـعـسكـر والبـيض وبـومرداس
وتـــيــــســــمـــســــيــــلت والــــنــــعـــامــــة عــــلى أربع (4) مــــقــــاطــــعـــات

للغابات".

اGـاداGـادّة ة 5 :  : تـعـدّل أحـكـام اGـادّة 13 من الــقـرار الـوزاري
اGـشــتـرك اGـؤرّخ في 24 ربـيع األوّل عـام 1418 اGـوافق 29

يوليو سنة 1997 واGذكور أعاله وحترّر كما يأتي :

"اGـادّة 13 : تـشـتـمـل مـحـافــظـــات الـغـابـات لــواليـات
أم الـــبــواقـي والــبـــويـــرة وتــيـــزي وزو وجـــيـــجل وســـطــيف
وڤــــاGــة وبـــــرج بــــوعــــريـــريـج وســـوق أهــــراس وتـــيـــبــازة
وعـــــX الــــدفــــلـى وغــــلـــــيــــزان عــــلـى خــــمس (5) مـــــقـــــاطـــــعــــات

للغابات".

اGاداGادّة ة 6 :  : تدرج في القرار الوزاري اGشترك اGؤرّخ
في 24 ربـيع األوّل عام 1418 اGوافق 29 يولـيو سـنة 1997

واGذكور أعاله مادّة 13 مكرّر حترّر كما يأتي :

"اGــادّة 13 مـــكــرّر : تـــشــتـــمـل مـــحــافـــظــــات الـــغــابــات
لــــواليــات بـــاتــنـــة وبـــجــايـــة وتـــبــســـة وتــلـــمـــســان وتـــيــارت
واجلــلــفــة وســعــيــدة وســكــيــكــدة وســيــدي بــلــعــبــاس واGــديــة
واGـــســيــلــة والـــطــارف وخــنــشـــلــة عــلى ست (6) مــقــاطــعــات

للغابات".

اGـاداGـادّة ة 7 :  : تـعـدّل أحـكـام اGـادّة 14 من الــقـرار الـوزاري
اGـشــتـرك اGـؤرّخ في 24 ربـيع األوّل عـام 1418 اGـوافق 29

يوليو سنة 1997 واGذكور أعاله وحترّر كما يأتي :

"اGـادّة 14 : تــنــظم مـقـــاطــعــــات الـغـــابــات اGــذكــــورة
:(2)  Xواد 2 و3 و4 و5 و 6 أعاله في مكتبGفي ا

................... (الباقي بدون تغيير) .................."
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اGـاداGـادّة ة 8 :  : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســمـيّـة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــرّر بـــاجلـــزائــر في 14 صـــفـــر عــام  1434 اGــوافق 27
ديسمبر سنة 2012.

- و�ـقتـضى اGرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 03-279 اGؤرّخ
في 24 جــــمـــــادى الـــثــــانــــيــــة عــــام 1424 اGــــوافــق 23 غــــشت
سـنـــة 2003 الــذي يـحــدّد مـهـام اجلــامـعــة والـقـواعــد اخلـاصـة

qبتنظيمها وسيرها

- و�ـقتـضى اGرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 11-127 اGؤرّخ
في 17 ربـــــــيع الـــــثــــــانـي عـــــام 1432 اGـــــوافــق 22 مـــــــارس
ســــــنــــــة 2011 واGــــــتــــــضـــــمّـن الــــــقــــــانـــــون األســــــاسـي اخلـــــاص

qلألسالك اخلاصة بإدارة الغابات XنتمGا XوظفGبا

- و�ـقتـضى اGرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 12-213 اGؤرّخ
في 23 جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1433 اGــوافق 15 مــايــو ســنــة
2012 الــذي يـــحـــوّل اGـــعــهـــد الـــتـــكــنـــولـــوجي لـــلـــغــابـــات إلى

qمدرسة وطنية للغابات

- و�ــقـتـضـى اGـرسـوم الــرّئـاسيّ اGـؤرّخ في 7 ربـيع
الـثاني عام 1423 اGوافق 18 يونـيو سـنة 2002 واGـتضمّن

qالعامّ للحكومة Xاألم Xتعي

يقـريقـرّران مـا يأتي :ران مـا يأتي :

اGــاداGــادّة األولى :ة األولى : تـــطـــبـــيــقـــا ألحـــكــــام اGــوادّ 55 و61 و62
و72 و73 و83 من اGـرسـوم الـتّـنفـيـذيّ رقم 11-127 اGـؤرّخ
في 17 ربـــيع الـــثـــانـي عــام 1432 اGــوافق 22 مـــارس ســـنـــة
2011 واGــــذكـــــور أعالهq يـــــهــــدف هـــــذا الــــقـــــرار إلى حتـــــديــــد

كــيــفـيــات تــنــظــيم الــتــكــوين اGــتــخــصص بــعـد اإلدمــاج في
بــعض الـرتب اGــنـتـمــيـة لألسالك اخلــاصـة بـإدارة الــغـابـات

ومدته ومحتوى برامجهq حسب مـا يأتي :

- سلك أعوان الغابات :- سلك أعوان الغابات :
- رتبة عون للغابات.

- سلك ضباط الصف للغابات :- سلك ضباط الصف للغابات :
qرتبة عريف للغابات -

- رتبة عريف رئيسي للغابات.

- سلك ضباط الغابات :- سلك ضباط الغابات :
qرتبة مفتش فرقة للغابات -

- رتبة مفتش للغابات.

- سلك الضباط السامX للغابات :- سلك الضباط السامX للغابات :
- رتبة محافظ قسم للغابات.

اGـاداGـادّة ة 2 : : يـتـم االلـتــحـاق بـالــتـكــوين اGـتــخـصـص بـعـد
اإلدمـاج في الـرتـب اGـذكـورة في اGـادّة األولى أعالهq وفـقـا
لـــلـــشـــروط احملـــددة في اGـــرســـوم الـــتّـــنـــفـــيـــذيّ رقم 127-11
اGـؤرّخ في 17 ربـيع الــثــاني عـام 1432 اGـوافق 22 مـارس

سنة 2011 واGذكور أعاله.

عن األمX العام للحكومةعن األمX العام للحكومة
وبتفويض منهوبتفويض منه

اGدير العام للوظيفة العموميةاGدير العام للوظيفة العمومية
بلقاسم بوشمالبلقاسم بوشمال

وزير اGاليةوزير اGالية
كر� جوديكر� جودي

وزير الفالحة والتنمية الريفيةوزير الفالحة والتنمية الريفية
رشيد بن عيسىرشيد بن عيسى

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قـــــرار وزاري مــــشــــتـــــرك مــــؤرخ في قـــــرار وزاري مــــشــــتـــــرك مــــؤرخ في 18  صــــفــــر عــــام   صــــفــــر عــــام 1434
اGــوافق اGــوافق 31  ديــســمــبــر ســنــة   ديــســمــبــر ســنــة q2012  يــحــدq  يــحــدّد كــيــفــيــاتد كــيــفــيــات
تـنـظـيم الـتـكـوين اGـتـخـصص بـعـد اإلدمـاج في بـعضتـنـظـيم الـتـكـوين اGـتـخـصص بـعـد اإلدمـاج في بـعض
الـرتب اGــنــتــمـيــة لألسالك اخلــاصــة بـإدارة الــغــابـاتالـرتب اGــنــتــمـيــة لألسالك اخلــاصــة بـإدارة الــغــابـات

ومدته ومحتوى برامجه.ومدته ومحتوى برامجه.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

qالعام للحكومة Xإن األم
qووزير الفالحة والتنمية الريفية

- �ـــــقـــــتـــــضى اGـــــرســـــوم رقم 66-145 اGـــــؤرّخ في 12
صـــفـــر عــام 1386 اGــوافق 2 يــونـــيـــو ســـنــة 1966 واGـــتـــعــلّق
بـتحـريـر ونـشـر بعض الـقـرارات ذات الـطابـع التـنـظـيمي

qتمّمGعدّل واGا qXوظفGأو الفردي التي تهم وضعية ا
- و�ــــقـــتــــضـى اGـــرســــوم رقم 83-702 اGــــؤرّخ في 21
صـفر عام 1404 اGوافق 26 نوفـمبـر سنة 1983 واGـتضمّن
XـتـخـصـصـGا Xإنـشـــاء مـركـــز لـتـكــوين األعـوان الـتـقـنـيـ

qديةGفي الغابات با
- و�ــــقـــتــــضـى اGـــرســــوم رقم 83-703 اGــــؤرّخ في 21
صـفر عام 1404 اGوافق 26 نوفـمبـر سنة 1983 واGـتضمّن
XـتـخـصـصـGا Xإنـشـــاء مـركـــز لـتـكــوين األعـوان الـتـقـنـيـ

qفي الغابات بجيجـل
- و�ــــقـــتــــضـى اGـــرســــوم رقم 87-235 اGــــؤرّخ في 11
ربــــيـع األول عــــام 1408 اGـــــوافق 3 نــــوفـــــمــــبـــــر ســــنــــة 1987
واGتضمّن القانـون األساسي النموذجي للمعاهد التقنية

qتمّمGعدّل واGا qالفالحية
- و�قـتـضى اGـرسـوم الـرّئـاسيّ رقم 12-326 اGـؤرّخ
في 17 شـــوّال عــام 1433 اGــوافق 4 ســـبـــتــمـــبــر ســـنــة 2012

qأعضاء احلكومة Xتضمّن تعيGوا
- و�ـقـتـضى اGـرسـوم الـتّـنفـيـذيّ رقم 92-27 اGـؤرّخ
في 15 رجب عـــــام 1412 اGـــــوافق 20 يـــــنــــــايـــــر ســـــنـــــة 1992
واGتـضـمّن القـانـون األساسي الـنـموذجي Gـراكـز التـكوين

qتمّمGعدّل واGا qXهني والتمهGا
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اGـاداGـادّة ة 3 :  : تـفـتـــح دورة الـتكــــويــن اGـتـخـصـص بـعــد
اإلدمـــاج في الـــرتب اGـــذكــورة أعـالهq بــقـــرار أو مـــقــرّر من
الـســلـطـــة الــتي لـهـا صالحـــيـة الـتــعـيـX والــذي يـحـدّد فــيه

السيّمـا :

qعنيةGالرتبة أو الرتب ا -

- عدد اGـوظفـX اGـعنـيX بـالتـكـوين اGتـخصص بـعد
اإلدمــاج احملــدّد في اخملــطط الــقــطــاعي الــســنــوي أو اGــتــعـدد
السـنوات لـلتـكوين اGصـادق علـيه بعـنوان الـسنـة اGعـنية

qعمول بهاGطبقا لإلجراءات ا

qتخصص بعد اإلدماجGمدة التكوين ا -

qتخصص بعد اإلدماجGتاريخ بداية التكوين ا -

qعنيةGمؤسسة التكوين ا -

- قـائـمـة اGـوظــفـX اGـعـنــيـX بـالـتـكــوين اGـتـخـصص
بعد اإلدماج في الرتب اGقصودة.

اGـاداGـادّة ة 4 :  : يـجب تــبـلــيغ نـســخـة مـن الـقــرار أو اGـقـرر
إلى الــســلــطـــة اGــكــلّــفـــة بــالــوظــيــفــة الــعــمــومـــيــةq في أجـل

عشـرة (10) أيام ابتداء من تاريخ توقيعه.

5 :  : يــجب عــلى مــصــالـح الــوظــيــفــة الــعــمــومــيـة اGـاداGـادّة ة 
إبــداء رأي اGـطــابــقــة في أجل عــشـرة (10) أيــام ابــتـداء من

تاريخ استالم القرار أو اGقرّر.

اGــــاداGــــادّة ة 6 :  : يــــلـــزم اGــــوظــــفـــون اGــــدمــــجـــون فـي الـــرتب
اGــــــــذكـــــــــورة فـي اGـــــــادّة األولـى أعــالهq �ـــــــتــــــــابـــــــعـــــــــة دورة

التكـويـن اGتخصص.

ويــعـــلــمـــون من طـــرف اإلدارة اGــســـتــخـــدمــة بـــتــاريخ
بـدايـة الــتـكـويـن �ـوجب اســتـدعــاء فــردي أو بـأيـة وســيـلـة

مالئمـة عند االقتضـاء.

اGـاداGـادّة ة 7 :  : يـتم الـتــكـوين اGــتـخـصص بــعـد اإلدمـاج في
اGؤسسات العمومية للتكوين اآلتية :

بــالــنــســبــة لـــرتب عــون لــلــغــابـــاتq عــريف لــلــغــابــاتبــالــنــســبــة لـــرتب عــون لــلــغــابـــاتq عــريف لــلــغــابــات
qوعريف رئيسي للغاباتqوعريف رئيسي للغابات

XـتـخـصـصGا Xمراكـز الـتـكـوين لألعـوان الـتـقنـيـ -
فـي الـغــابـات بــجــيـجـل  واGـديــة ومـراكــز الــتـكــوين اGــهـني

والتمهX ومعاهد التكوين التابعة لوزارة الفالحة.

بـــالـــنـــســـبـــــة لـــــرتـــبـــتي مـــفـــتش فــــرقـــــة لـــلـــغــــابـــاتبـــالـــنـــســـبـــــة لـــــرتـــبـــتي مـــفـــتش فــــرقـــــة لـــلـــغــــابـــات
qومفتش للغـابـاتqومفتش للغـابـات

- اGـدرسة الوطنيـة للغابـات لوالية باتنـة والكليات
qلدى اجلامعات التي تضمن تكوينا في التخصص

XـتـخـصـصGا Xمراكـز الـتـكـوين لألعـوان الـتـقنـيـ -
في الــغـابـات بـجـيــجل واGـديـة ومـعــاهـد الـتـكــوين الـتـابـعـة

لوزارة الفالحة.

qبالنسبة لرتبة محافظ قسم للغاباتqبالنسبة لرتبة محافظ قسم للغابات

- اGـدرسة الوطنيـة للغابـات لوالية باتنـة والكليات
لدى اجلامعات التي تضمن تكوينا في التخصص.

اGـاداGـادّة ة 8 :  : يـنـظم الـتـكـوين اGـتـخـصص بـشـكل تـناوبي
ويشمل دروسا نظرية وتطبيقية.

اGاداGادّة ة 9 :  : حتـدّد مدّة التـكوين اGـتخصص بـعد اإلدماج
في الرتب اGذكورة أعالهq كما يأتي :

- عـون لـلــغـابـاتq عـريف لـلــغـابـات وعـريف رئـيـسي
qللغابات ثالثة (3) أشهـر

- مـــفـــتش فـــــرقـــــة لـــلـــغــــابــــات ومــــفـــتش الـــغــــابـــــات
qأربعــة (4) أشهـر

- محافظ قسم للغابات ستة (6) أشهـر.

10 :  : تــلــحق بــرامج الــتــكــويـن اGـتــخــصـص بــعـد اGـاداGـادّة ة 
اإلدمـاج بــهــذا الـقــرار ويــتم تــفـصــيل مــحـتــواهــا من طـرف

مؤسسات التكوين اGذكورة أعاله.

اGـاداGـادّة ة 11 :  : يــتـولّى تـأطــيـر ومـتــابـعـة اGـوظــفـX أثـنـاء
الــــتـــــكــــوين اGـــــتــــخــــصـص بــــعـــــد اإلدمــــاجq ســــلـك الــــتــــعـــــلــــيم
لـلـمؤسـسات الـعمـومـية لـلتـكـوين اGعـنيـة و/ أو اإلطارات

اGؤهلة للمؤسسات واإلدارات العمومية.

اGــاداGــادّة ة 12 :  : عـــنـــد نـــهــايـــة الـــتــكـــويـن اGــتـــخـــصص بـــعــد
اإلدمــاجq يــلــزم اGـوظــفــون اGــعــنــيــون بـالــتــكــوين في رتب
مــفـتش فــرقـة لــلـغــابـات ومــفـتش لــلـغـابــات ومـحــافظ قـسم
لـلـغـابـات بـإعـداد مـذكـرة نـهـاية الـتـكـوين حـول مـوضـوع له
عالقة بالوحدات اGدرسة واGقررة في برنامج التكوين.
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عن األمX العام للحكومةعن األمX العام للحكومة
وبتفويض منهوبتفويض منه

اGدير العام للوظيفة العموميةاGدير العام للوظيفة العمومية
بلقاسم بوشمالبلقاسم بوشمال

عن وزير الفالحةعن وزير الفالحة
والتنمية الريفيةوالتنمية الريفية

األمX العاماألمX العام
فروخي فضيلفروخي فضيل

يـلـزم اGـوظـفــون اGـعـنـيـون بـالـتـكـوين في رتب عـون
لــلــغــابــات وعــريـف لــلــغــابــات وعــريف رئـــيــسي لــلــغــابــات
بـــإعــداد تــقــريــر نــهــايــة الــتــكــويـن حــول مــوضــوع له عالقــة

بالوحدات اGدرسة واGقررة في برنامج التكوين.

اGـاداGـادّة ة 13 :  : يـتم تـقـيـيم اGـعـارف حـسب مـبـدأ اGـراقـبة
البيداغوجية اGستمرة ويشمل امتحانات دورية.

اGـاداGـادّة ة 14 :  : عــنـد نــهـايـة الــتـكـويـن بـعـد اإلدمــاجq يـنـظم
امتحـان نهائي يتضمّن :

- اخــتـبـاريـن كـتـابــيـqX اGـدّة ثالث (3) ســاعــات لـكـل
q2 عاملGا qاختبار

- عالمــة مــنـــاقــشـــة مــذكــرة أو عالمـــة تــقــريــر نــهــايــة
التكوين حسب احلالةq اGعامل 2.

اGــاداGــادّة ة 15 :  : يــتـم تـــقــيـــيم الـــتـــكـــوين اGـــتـــخـــصص بـــعــد
اإلدماج كمـا يأتي :

- مـعــدّل اGــراقـبــة الـبــيــداغـوجــيــة اGـســتـمــرة جلــمـيع
q1 عاملGا qدرسةGالوحدات ا

- نقطة االمتحان النهائيq اGعامل 2.

اGــاداGــادّة ة 16 :  : تــضــبـط قــائــمــة اGــوظــفـــX الــذين تــابــعــوا
دورة الــتـــكــوين اGــتــخــصص بــعــد اإلدمــاج من طــرف جلــنــة

تتشكل من :

- الــســلــطــة الــتي لــهــا صالحــيــة الــتــعــيــX أو ¬ــثــلــهـا
qرئيسـا q قـانـونـا

qعنية أو ¬ثلهGمدير مؤسسة التكوين ا -

- ¬ــــثــــلـــــX اثـــنــــX عــن ســـلـك الـــتــــعــــلـــــيم Gــــؤســــســــة
التكـوين اGعنـية.

تـبــلـّغ نـســخــة من احملـضــــر اGـعــدّ من طــرف الـلــجـنـة
إلى مـصالح الـوظيـفـة العـمومـية في أجل ثـمانـية (8) أيام

من تاريخ إمضائه.

اGاداGادّة ة 17 :  : �ـنحq عند نـهاية التـكوين اGتـخصص بعد
اإلدمـــاجq مــديـــر اGــؤســـســة الـــعـــمــومـــيــة لـــلــتـــكــوين شـــهــادة
لـــلـــمـــوظــفـــX الـــذين تـــابـــعــوا دورة الـــتـــكــويـن عــلـى أســاس

محضر جلنة نهاية التكوين.

اGـاداGـادّة ة 18 :  : يـنـشـر هـذا الـقـرار في اجلـريـدة الـرّسـمـيّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــرّر بـــاجلـــزائــر في 18 صـــفـــر عــام  1434 اGــوافق 31
ديسمبر سنة 2012.

اGلحقاGلحق

برنامج التكوين اGتخصص بعد اإلدماج في رتبة عون الغابات وعريف للغابات وعريف رئيسي للغابات.برنامج التكوين اGتخصص بعد اإلدماج في رتبة عون الغابات وعريف للغابات وعريف رئيسي للغابات.

مدة التكوين : ثالثة مدة التكوين : ثالثة (3) أشهـر. أشهـر.

اGعاملاGعاملاحلجم الساعي األسبوعياحلجم الساعي األسبوعيالوحداتالوحداتالرقمالرقم

1

2

3

4

12 سا

5 سا

8 سا

10 سا

35 سا سا

3

1

3

2

اإلدارة والتشريع

وثائق التسيير

أدوات اخلدمة

الشرطة احلراجية

اجملموعاجملموع
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اGعاملاGعاملاحلجم الساعي األسبوعياحلجم الساعي األسبوعيالوحداتالوحداتالرقمالرقم

1

2

3

4

5

6

7

8

9

35 سا

21 سا

28 سا

21 سا

35 سا

14 سا

35 سا

28 سا

35 سا

252 ساسا

3

2

2

2

3

2

3

3

2

مفاهيم القانون العام والتشريع احلراجي

مهام وصالحيات الشرطة الغابية

التنظيم اإلداري

مسك وثائق التسيير احلراجي

استعمال العتاد احلراجي

استراتيجية التنمية الريفية

إدارة وتقييم اGشروع اجلواري للتنمية الريفية اGندمجة

حماية وتثمX اGوارد الغابية

حماية الثروة الغابية

اجملموعاجملموع

اGلحق (تابع)اGلحق (تابع)

برنامج التكوين اGتخصص بعد اإلدماج في رتبة مفتش فرقة للغابات ومفتش الغابات.برنامج التكوين اGتخصص بعد اإلدماج في رتبة مفتش فرقة للغابات ومفتش الغابات.

مدة التكوين : أربعة مدة التكوين : أربعة (4) أشهـر. أشهـر.

برنامج التكوين اGتخصص بعد اإلدماج في رتبة محافظ قسم الغابات.برنامج التكوين اGتخصص بعد اإلدماج في رتبة محافظ قسم الغابات.

مدة التكوين : ستة مدة التكوين : ستة (6) أشهـر. أشهـر.

اGعاملاGعاملاحلجم الساعي األسبوعياحلجم الساعي األسبوعيالوحداتالوحداتالرقمالرقم

1

2

3

4

5

6

7

8

9

20 سا

15 سا

20 سا

15 سا

15 سا

20 سا

35 سا

35 سا

35 سا

210 سا سا

2

2

2

2

2

3

3

3

3

مفاهيم القانون العام والتشريع احلراجي

مهام وصالحيات الشرطة الغابية

التسيير اإلداري واGالي

الصفقات العمومية

استراتيجية التنمية الريفية

تسيير وتقييم اGشروع اجلواري للتنمية الريفية اGندمجة

تسيير النظم البيئية احلراجية

حماية وتثمX اGوارد الغابية

استخدام اGعلومات اجلغرافية في التسيير احلراجي

اجملموعاجملموع
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وزارة التعلـيم العالي والبحث العلميوزارة التعلـيم العالي والبحث العلمي
قــرار وزاري مـــشـــتــرك مـــؤرخ في قــرار وزاري مـــشـــتــرك مـــؤرخ في 22 ربـــيع الـــثـــانـي عــام ربـــيع الـــثـــانـي عــام
1433 اGــوافق  اGــوافق 15 مــارس ســنــة  مــارس ســنــة q2012  يــحـــدد قــائـــمــةq  يــحـــدد قــائـــمــة

الـتـخصـصات لـلـشهـادات اGطـلـوبة لاللـتـحاق بـبعضالـتـخصـصات لـلـشهـادات اGطـلـوبة لاللـتـحاق بـبعض
رتب األسالك اخلاصة بالتعليم العالي.رتب األسالك اخلاصة بالتعليم العالي.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
qالعام للحكومة Xإن األم

qووزير التعليم العالي والبحث العلمي
- �ـقتـضى اGـرسـوم الـرئاسي رقم 10 - 149 اGـؤرّخ
في 14 جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1431 اGــوافق 28 مــايــو ســنــة

qأعضاء احلكومة Xتضمّن تعيG2010 وا

- و�ــــقـــتــــضى اGــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 10 - 133
اGــــؤرخ في20 جــــمــــادى األولى عـــام 1431 اGــــوافق 5 مـــايـــو
XوظفGتضمن القانون األساسي اخلاص باGسنة 2010 وا

qلألسالك اخلاصة بالتعليم العالي XنتمGا
- و�ــقـتـضـى اGـرسـوم الــرّئـاسيّ اGـؤرّخ في 7 ربـيع
الـثاني عام 1423 اGوافق 18 يونـيو سـنة 2002 واGـتضمّن

qالعامّ للحكومة Xاألم Xتعي

يقريقرّران ما يأتي :ران ما يأتي :

اGــاداGــادّة األولى : ة األولى : تــــطـــبـــيـــقـــا ألحـــكـــام اGـــواد 26 و34 و42
و100 من  اGـرسـوم التـنفـيذي رقم 10 - 133 اGؤرخ في20
جـــــمــــــادى األولى عـــــام 1431 اGـــــوافق 5 مـــــايـــــو ســـــنـــــة 2010
XـنتـمGا XـوظفـGتـضـمن القـانون األسـاسي اخلـاص باGوا
لألسالك اخلـاصة بـالـتعـليم الـعـاليq يهـدف هذا الـقرار إلى
حتـديـد قـائـمـة تـخـصـصـات الـشـهـادات اGـطـلـوبـة لاللـتـحاق

بالرتب اآلتية :
qمهندس دولة للمخابر اجلامعية -

qمهندس رئيسي للمخابر اجلامعية -
qملحق للمخابر اجلامعية -
qتقني للمخابر اجلامعية -

qتقني سام للمخابر اجلامعية -
qستوى األولGمنشط جامعي من ا -

qستوى الثانيGمنشط جامعي من ا -
- منشط جامعي رئيسي.

اGــــاداGــــادّة ة 2 :   :  حتــــدد قــــائــــمــــة تــــخــــصــــصــــات الــــشــــهــــادات
اGــطــلـــوبــة لاللــتــحــاق بــرتــبـــتي مــهــنــدس دولــة ومــهــنــدس

رئيسي للمخابر اجلامعيةq كما يأتي :

I - شهادة اGاستر : - شهادة اGاستر :

ميدان : علوم وتكنولوجياميدان : علوم وتكنولوجيا

1 - الهندسة الكهربائية.
2 - علم الطيران.

3 - الهندسة اGعمارية.
4 - الهندسة اGعمارية والعمران.

5 - اآللية.
6 - اآللية واإلعالم اآللي الصناعي.

7 - الكيمياء.
8 - الكيمياء والتطبيق : احمليط.

9 - الكيمياء الصناعية.
10 - اإللكترونيك.

11 - اإللكترونيك واالتصاالت.

12 - اإللكترونيك - اإللكترونيك اجلزئي.

13 - اإللكترونيك - اإللكتروتقني - اآللية.

14 - اإللكتروميكانيك.

15 - اإللكتروتقني.

16 - الطاقوية.

17 - الطاقوية واحلرارية.

18 - هندسة إدارة األعمال.

19 - الهندسة البيوطبية.

20 - الهندسة اGدنية.

21 - هندسة اGناخ.

22 - هندسة الصيانة.

23 - هندسة احمليط.

24 - هندسة الطرائق.

25 - هندسة اGواد.

26 - هندسة اGبلورات.

27 - هندسة األنظمة الصناعية.

28 - هندسة  الطاقة واحمليط.

29 - الهندسة الصناعية.

30 - الهندسة البحرية.

31 - الهندسة اGيكانيكية.

32 - الهندسة البترولية.

33 - احملروقات.

34 - الري.

35 - النظافة واألمن.
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36 - النظافة واألمن الصناعي.

37 - الصيانة واآللية.

38 - الصيانة الصناعية.

39 - اGيكانيك.

40 - اGيكانيك وهندسة األنظمة.

41 - اGيكاترونيك.

42 - القياسات الفيزيائية.

43 - التعدين.

44 - اGناجم.

45 - اGناجم وصناعة اGعادن.

46 - البصريات وميكانيك الضبط.

47 - اإلنتاجية.

48 - البحث اإللكتروني.

49 - علوم اGهندس.

50 - علوم وتقنيات السكك احلديدية.

51 - علوم اخملاطر.

52 - األمن الصناعي.

53 - اGواصالت السلكية والالسلكية.

54 - اGواصالت الالسلكية.

ميدان : علوم اGادةميدان : علوم اGادة
1 - الكيمياء.

2 - الهندسة الفيزيائية.
3 - نانو فيزياء.

4 - الفيزياء.
5 - الفيزياء النظرية.

6 - الفيزياء التطبيقية.
7 - الفيزياء : علوم نووية وتفاعل إشعاع - اGادة.

8 - علوم اGواد.
ميدان : الرياضيات واإلعالم اآلليميدان : الرياضيات واإلعالم اآللي

1 - اإلعالم اآللي.
2 - الرياضيات.

3 - الرياضيات األساسية.
4 - البحث العملياتي.

ميدان : علوم الطبيعة واحلياةميدان : علوم الطبيعة واحلياة
1 - الزراعة.
2 - التغذية.

3 - البيوكيمياء.
4 - البيوكيمياء التطبيقية.

5 - البيوكيمياء والبيولوجيا اجلزيئية.
6 - البيوكيمياء وفيزيولوجيا احليوانات.

7 - البيوكيمياء والبيتكنولوجيا.
8 - التنوع البيولوجي.

9 - البيولوجيا.
10 - البيولوجيا / اGناعة.

11 - بيولوجيا احليوان.

12 - بيولوجيا احليوان واحمليط.

13 - بيولوجيا األجسام اجلزيئية.

14 - بيولوجيا الكائنات.

15 - البيولوجيا والعلوم الزراعية.

16 - البيولوجيا والفيزيولوجيا.

17 - البيولوجيا والفيزيولوجيا احليونية.

18 - البيولوجيا اجلزيئية واخللوية.

19 - البيولوجيا اخللوية واجلزيئية.

20 - البيولوجيا النباتية.

21 - البيولوجيا  والفيزيولوجيا النباتية.

22 - البيولوجيا النباتية واحمليط.

23 - البيولوجيا اجلزيئية.

24 - البيوتكنولوجيا.

25 - البيوتكنولوجيا : اإلنتاج احليواني.

26 - بيوتكنولوجيا الطحالب.

27 - البيوتكنولوجيا النباتية.

28 - البيوتكنولوجيا النباتية واحمليط.

29 - الــبـــيــوتـــكــنـــولــوجـــيــاq مـــصــادر زراعـــيــة : غــذاء

وتغذية.
30 - علم البيئة.

31 - علم البيئة احليوانية.

32 - علم البيئة واحمليط.

33 - علم البيئة النباتية واحمليط.

34 - احمليط.

35 - علم  الغابات.

36 - علوم الغابات.

37 - علم  الوراثة.
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38 - علم  الوراثة التطبيقي.

39 - اGيكروبيولوجيا.

40 - اGيكروبيولوجيا التطبيقية.

41 - اGيكروبيولوجيا - علوم البيئة.

42 - تـسـييـر األوسـاط الطـبـيعـيـة والتـسيـيـر الدائم

للموارد.
43 - علم األعصاب.

44 - علم التغذية.

45 - التغذية وعلوم الغذاء.

46 - علم احمليطات البيولوجية والبيئة البحرية.

47 - علم احمليطات الساحلية والبيئة البحرية.

48 - علم الطفيليات.

49 - علوم الصيدلة األساسية والتطبيقية.

50 - الفيزيولوجيا النباتية.

51 - موارد التربةq اGياه واحمليط.

52 - العلوم الزراعية.

53 - علوم التغذية.

54 - العلوم الزراعية الغذائية.

55 - علوم احليوانات.

56 - اإلنتاج احليواني.

57 - علوم البحر.

58 - علوم اGياه.

59 - علوم احمليط.

60 - العلوم البيطرية.

61 - الـعلـوم البـيطـرية : الـنظـافةq اGراقـبة ومـناهج

التحليل.
62 - علم التسممات األساسية والتطبيقية.

ميدان : علوم األرض والكونميدان : علوم األرض والكون
1 - التهيئة.

2 - تهيئة اإلقليم.
3 - التهيئة احلضرية.

4 - احمليط واGياه.
5 - احمليط.

6 - اجليولوجيا.
7 - اجليولوجيا - اجليوفيزياء.

8 - علم اجليولوجيا.

9 - اجليولوجيا التقنية.
10 - تسيير التقنيات احلضرية.

11 - تسيير اGدن والتعمير.

12 - علوم األرض.

13 - علوم األرض والكون.

II - شهادة مهندس دولة وشهادة اGاجستير : - شهادة مهندس دولة وشهادة اGاجستير :

1 - الزراعة.
2 - التوصيل الكهربائي.

3 - اآللية.
4 - البيولوجيا.

5 - الكيمياء الصناعية.
6 - اقتصاد احملروقات.
7 - اإللكتروميكانيك.

8 - اإللكتروتقني.
9 - االستغالل.

10 - الهندسة اآللية.

11 - الهندسة الكيميائية.

12 - الهندسة اGدنية.

13 - هندسة احمليط.

13 - هندسة اGواد.

15 - هندسة اGناجم.

16 - هندسة الطرائق.

17 - هندسة الطرائق الصناعية.

18 - الهندسة الكهربائية واإللكترونية.

19 - هندسة الري.

20 - الهندسة الصناعية.

21 - الهندسة اGيكانيكية.

22 - هندسة التعدين.

23 - الهندسة اGنجمية.

24 - اجليولوجيا.

25 - اجليوفيزياء.

26 - مهندس فيزيائي.

27 - اGناجم.

28 - اإلحصاء والتخطيط.

29 - معاجلة اGياه والسوائل الصناعية.
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اGــــاداGــــادّة ة 3 :   :  حتــــدد قــــائــــمــــة تــــخــــصــــصــــات الــــشــــهــــادات
qـطـلـوبـة لاللــتــحـاق بــرتـبـة مــلـحق لــلــمـخـابـر اجلـامـعـيـةGا

كما يأتي :
I - شهادة ليسانس : - شهادة ليسانس :

ميدان : العلوم والتكنولوجياميدان : العلوم والتكنولوجيا
1 - علم الطيران.

2 - الهندسة اGعمارية.
3 - الهندسة اGعمارية والعمران.

4 - اآللية.
5 - الكهرباء واإللكترونيك واآللية.

6 - اإللكتروميكانيك.
7 - اإللكترونيك.

8 - اإللكترونيك والكهرباء.
9 - اإللكترونيك والهندسة الكهربائية.

10 - اإللكتروتقني.

11 - الطاقوية واحلرارية.

12 - الهندسة  الطاقوية واحمليط.

13 - الهندسة الغذائية.

14 - الهندسة البيو - طبية.

15 - الهندسة اGدنية.

16 - هندسة اGناخ.

17 - هندسة الصيانة.

18 - هندسة احمليط.

19 - هندسة اGواد.

20 - هندسة الطرائق.

21 - هندسة الطرائق الصناعية.

22 - الهندسة الكهربائية.

23 - الهندسة الكهربائية واإلعالم اآللي الصناعي.

24 - الهندسة الصناعية.

25 - الهندسة الصناعية والصيانة.

26 - هندسة السوقيات والنقل.

27 - الهندسة البحرية.

28 - الهندسة اGيكانيكية.

29 - الهندسة اGيكانيكية واإلنتاج.

30 - هندسة اGناجم.

31 - الهندسة البترولية.

32 - اجليوفيزياء.

33 - الري.

34 - احملروقات.

35 - احملروقات والكيمياء.

36 - النظافة واألمن.

37 - الصناعة والتصنيع.

38 - الصناعة البتروكيميائية.

39 - صيانة اآلليات.

40 - الصيانة الصناعية.

41 - اGيكانيك.

42 - القياسات الفيزيائية.

43 - التعدين.

44 - اGناجم.

45 - اGناجم واحمليط.

46 - اGناجم والتعدين.

47 - البصريات وميكانيك الضبط.

48 - الفيزياء.

49 - علم اGياه واحمليط.

50 - علوم اGهندس.

51 - علوم تقنيات السكك احلديدية.

52 - األمن الصناعي.

53 - التكنولوجيا.

ميدان : الرياضيات واإلعالم اآلليميدان : الرياضيات واإلعالم اآللي
1 - اإلعالم اآللي.
2 - الرياضيات.

3 - الرياضيات التطبيقية.
ميدان : علوم اGادةميدان : علوم اGادة

1 - الكيمياء.
2 - الفيزياء.

ميدان : علوم الطبيعة واحلياةميدان : علوم الطبيعة واحلياة
1 - الزراعة.

2 - الفالحة الرعوية.
3 - تربية اGائيات.

4 - البيوكيمياء واGيكروبيولوجيا.
5 - البيولوجيا.

6 - بيولوجيا احليوان.
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7 - البيولوجيا العيادية.
8 - البيولوجيا والعلوم الزراعية.

9 - البيولوجيا والفيزيولوجيا احليوانية.
10 - البيولوجيا والفيزيولوجيا العضوية.

11 - البيولوجيا اجلزيئية.

12 - البيولوجيا  النباتية.

13 - البيولوجيا اجلزيئية واخللوية.

14 - البيولوجيا اخللوية واجلزيئية.

15 - البيوتكنولوجيا.

16 - علم البيئة.

17 - علم البيئة احليوانية.

18 - البيئة واحمليط.

19 - علم الغابات.

20 - الهندسة البيوكيميائية.

21 - الهندسة البيولوجية.

22 - الصناعة الغذائية.

23 - اGيكروبيولوجيا.

24 - اGيكروبيولوجيا العامة.

25 - التغذية وعلم األغذية.

26 - هندسة الصحة والغذاء والدواء.

27 - الصيد وتربية اGائيات.

28 - الفيزيولوجيا اخللوية واجلزئية.

29 - اإلنتاج احليواني.

30 - إعادة اإلنتاج والصحة احليوانية.

31 - موارد التربة واGاء واحمليط.

32 - العلوم الزراعية والغذائية.

33 - العلوم الزراعية.

34 - علوم التغذية.

35 - علوم البحار.

36 - علوم اGياه.

37 - علوم التمريض.

38 - علوم البيطرة.

ميدان : علوم األرض والكونميدان : علوم األرض والكون
1 - التهيئة.

2 - تهيئة اإلقليم.
3 - الهندسة اGعمارية.

4 - اGياه واحمليط.
5 - اجلغرافيا وتهيئة اإلقليم.

6 - اجليولوجيا.
7 - اجليولوجيا - اجليوفيزياء.

8 - اجليولوجيا - التطبيقية.
9 - تسيير التقنيات احلضرية.

10 - تسيير اGدن.

11 - تسيير اGدن والتعمير.

12 - الهيدروجيولوجيا.

13 - علم الري.

14 - اGناجم.

15 - علوم األرض.

16 - علوم األرض والكون.

II - شهادة الدراسات العليا : - شهادة الدراسات العليا :

1 - البيولوجيا.
2 - الكيمياء.
3 - الفيزياء.

4 - الرياضيات.
اGــــاداGــــادّة ة 4 :   :  حتــــدد قــــائــــمــــة تــــخــــصــــصــــات الــــشــــهــــادات
اGـطـلوبـة لاللـتـحـاق برتـبـتي تـقني وتـقـني سـام للـمـخـابر

اجلامعيةq كما يأتي :
I - شهادة تقني : - شهادة تقني :

1 - إلكترونيك السيارات.
2 - اإللكتروتقني.

3 - اإللكترونيك الصناعية.
4 - صيانة اGصاعد.

5 - اإلنتاج وتصفية الزيوت الغذائية.
6 - إنتاج أغذية احليوانات.

7 - بستنة ومساحات خضراء.
8 - التزويد باGياه الصاحلة للشرب.

9 - الكيمياء والطالء والغراء والورنيش.
10 - صناعة الورق واألقالم.

11 - صناعة الزجاج واGرايا.

12 - تقني في الكيمياء.

13 - حتــــويـل تــــشــــكـــــيالت اGــــنـــــتــــجــــات إلـى اGــــطــــاط

االصطناعي.
14 - حتويل البالستيك.
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15 - مراقبة التلحيم.

16 - صناعة جنارة األGنيوم واGواد البالستيكية.

17 - جدولة إطالق في البناءات احلديدية.

18 - حتضير أ¡اط البناءات اGعدنية.

19 - صيانة األنظمة اGيكانيكية اآللية.

20 - حتــضــيــر األ¡ــاط في اإلنــشــاءات اGــيــكــانــيــكــيـة

والصناعة احلديدية.
21 - علم اGقاييس ومراقبة النوعية.

22 - رسم ودراســـات في اإلنـــشــاءات اGـــيـــكــانـــيــكـــيــة

والصناعة احلديدية.
23 - النمذجة في اGسبكة.

24 - اGسبكة.

25 - الصيانة الصـناعية في اإلنشاءات اGـيكانيكية

والصناعة احلديدية.
26 - اإلنتاج اGيكانيكي : تخصص استصناع.

27 - اإلنتاج اGيكانيكي : تخصص أدوات.

28 - صيانة قوارب الصيد وقوارب النزهة.

29 - صيانة العتاد الفالحي.

30 - صيانة عتاد الورشة والنقل والتفريغ.

31 - صيانة مركبات الوزن اخلفيف.

32 - إجناز ومتابعة أشغال البنايات.

33 - الطوبوغرافي.

II - شهادة الدراسات اجلامعية التطبيقية : - شهادة الدراسات اجلامعية التطبيقية :

1 - علم الطيران.
2 - الكيمياء.

3 - الكيمياء الصناعية.
4 - إيصال الكهرباء.

5 - اإللكترونيك.
6 - اإللكتروتقني.

7 - اإللكتروميكانيك وصيانة عتاد الري.
8 - اإلعالم اآللي.

9 - الهندسة الكيميائية.
10 - الهندسة اGدنية.

11 - هندسة اGناخ.

12 - هندسة التكييف : التبريد.

13 - هندسة اGواد.

14 - هندسة الطرائق الصناعية.

15 - الهندسة الكهربائية واإللكترونية.

16 - الهندسة البحرية.

17 - الهندسة اGيكانيكية.

18 - تسيير التقنيات احلضرية.

19 - الري.

20 - احملروقات والكيمياء.

21 - الهيدروجيولوجيا.

22 - النظافة واألمن.

23 - النظافة واألمن الصناعي.

24 - الصناعة الغذائية.

25 - آليات القياس ومعايير الري.

26 - الصيانة في الهندسة الكهربائية.

27 - الصيانة واألمن الصناعي.

28 - القياس الفيزيائي البصري.

29 - التعدين.

30 - علم القياس.

31 - اGناجم.

32 - البصريات وميكانيك الضبط.

33 - معاجلة اGياه والسوائل الصناعية.

34 - معاجلة وتصفية اGياه.

35 - األشغال العمومية.

36 - البيولوجيا.

37 - العلوم البيطرية.

38 - علوم البحار.

39 - علوم األرض : اجلغرافيا وعلم اخلرائط.

40 - علوم األرض : اجليولوجيا.

41 - الزراعة.

42 - اجليولوجيا.

III - شهادة تقني سام : - شهادة تقني سام :

1 - تقنيات الصناعة الغذائية.
2 - مراقبة النوعية في الصناعة الغذائية.

3 - حفظ الصحة واألمن الصناعي.
4 - البيطرة.

5 - الصناعة اGيكانيكية.
6 - مكتب الدراسات.

7 - اجليولوجيا البترولية.
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8 - اجليولوجيا اGنجمية واGقالع.
9 - الهيدروجيولوجيا.

10 - الكيمياء.

11 - القياسات الفيزيائية والكيميائية.

12 - اآللية والضبط.

13 - الكهرباء الصناعية.

14 - إلكترونيك صناعية.

15 - الكتروتقني.

16 - صيانة جتهيزات السمعي البصري.

17 - صيانة أجهزة التبريد والتكييف.

18 - صيانة جتهيزات اGعلوماتية واGكتبية.

19 - صيانة العتاد البيوطبي.

20 - الصيانة الصناعية.

21 - مــــراقــــبـــــة الــــنــــوعـــــيــــة فـي صــــنــــاعـــــات األغــــذيــــة

الزراعية.
22 - مراقبة وتعليب مشتقات احلليب.

23 - إنتاج اGشروبات واGصبرات.

24 - إنتاج اGواد الدسمة.

25 - حتويل احلبوب.

26 - زراعة األشجار اGثمرة.

27 - عون في الصحة احليوانية.

28 - زراعة البقول.

29 - الزراعات الكبرى.

.X30 - مصمم البسات

31 - إنـتــاج حــيـوانـي : تـخــصص تــربــيـة احلــيــوانـات

الصغيرة.
32 - إنـتــاج حــيـوانـي : تـخــصص تــربــيـة احلــيــوانـات

اجملترة.
33 - احمليط والنظافة.

34 - استغالل محطات اGعاجلة.

35 - اســتـــغالل أنــظـــمــة الـــتــزويـــد بــاGـــيــاه الـــصــاحلــة

للشرب.
36 - استغالل وصيانة أنظمة التطهير.

37 - تسيير واقتصاد اGياه.

38 - تسيير واسترجاع النفايات.

39 - معاجلة اGياه.

40 - مراقبة نوعية اGواد البالستيكية.

41 - مــراقـــبــة نـــوعــيـــة اGــنـــظــفـــات ومــســـتــحـــضــرات

التجميل.
42 - مراقبة نوعية اGطاط اGصنع.

43 - مراقبة نوعية الزجاج.

44 - دراسة البنايات احلديدية.

45 - الـدراسة والـتصور في جنـارة األGنـيوم واGواد

البالستيكية.
46 - التلحيم الصناعي.

47 - دراسة وتصور اGنتوجات الصناعية.

48 - دراسة وإجناز األدوات.

49 - السباكة واGزج اGائع.

50 - صيانة األنظمة اGيكانيكية واآللية.

51 - الصيانة الصـناعية في اإلنشاءات اGـيكانيكية

والصناعية الكبرى.
52 - تصنيع اGواد اGعدنية.

53 - اإلنتاجية اGيكانيكية : تخصص االستصناع.

54 - معاجلة اGواد.

55 - تركيب وصيانة جتهيزات السقي.

56 - صيانة عتاد الورشة والنقل والتفريغ.

57 - صيانة اآلليات الفالحية.

58 - صيانة اGركبات الصناعية.

59 - صيانة مركبات الوزن اخلفيف.

60 - الهندسة اGعمارية الداخلية.

61 - مسير أشغال البناء.

62 - مسير األشغال العمومية.

63 - رسام مسقط في الهندسة اGعمارية.

64 - رسام مسقط في اخلرسانات اGسلحة.

65 - مساح طوبوغرافي.

66 - جيو تقني.

67 - تـــــركــــــيب األجــــــهـــــزة الــــــصـــــحــــــيـــــة والــــــتـــــدفــــــئـــــة

والتكييف.
68 - مصمم محقق في البناء واألشغال العمومية.

69 - متار محقق ودراسة األسعار.

70 - إعادة تأهيل وإصالح السكن.

71 - ترميم اآلثار واGواقع األثرية.

72 - األشغال العمومية واGنشآت الفنية.

73 - التعمير.

74 - شبكة الصرف الصحي والطرقات.



31 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 30 30 رجب عام  رجب عام 1434 هـ هـ

9 يونيو  سنة  يونيو  سنة 2013  م م

اGــــاداGــــادّة ة 5 :   :  حتــــدد قــــائــــمــــة تــــخــــصــــصــــات الــــشــــهــــادات
اGـطــلـوبــة لاللــتـحــاق بـرتب مــنـشـط جـامــعي من اGـســتـوى
األول ومـــنــــشط جـــامـــعـي من اGـــســـتـــوى الـــثــــاني ومـــنـــشط

جامعي رئيسيq كما يأتي :
I - شهادة الليسانس وشهادة اGاجستير : - شهادة الليسانس وشهادة اGاجستير :

علوم إنسانية واجتماعيةعلوم إنسانية واجتماعية
1 - علوم اإلعالم واالتصال.

2 - علم االجتماع.
3 - علم النفس.

4 - علوم التربية.
5 - تصحيح التعبير اللغوي.

6 - علم اآلثار.
7 - التاريخ.
8 - الفلسفة.

لغة وأدب عربيلغة وأدب عربي
1 - لغة وأدب عربي.

2 - نقد أدبي ومسرحي.
لغة وثقافة أمازيغيةلغة وثقافة أمازيغية

لغة وثقافة أمازيغية.
لغات وآداب أجنبيةلغات وآداب أجنبية

1 - لغة إجنليزية.
2 - لغة فرنسية.
3 - لغة إيطالية.

4 - لغة أGانية.
5 - لغة إسبانية.

6 - الترجمة.
علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضيةعلوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية

التربية البدنية والرياضية
الفنونالفنون

الفنون التشكيلية
II - شهادة الليسانس (نظام ل.م.د) : - شهادة الليسانس (نظام ل.م.د) :

ميدان : العلوم اإلنسانية واالجتماعيةميدان : العلوم اإلنسانية واالجتماعية
1 - علم النفس.

2 - العلوم االجتماعية.
3 - علوم اإلعالم واالتصال.

4 - علم االجتماع.
5 - علم اآلثار.

6 - علم اGكتبات.
7 - التاريخ.
8 - الفلسفة.

9 - العلوم اإلنسانية.
10 - العلوم اإلسالمية.

ميدان : اللغة واألدب العربيميدان : اللغة واألدب العربي
1 - اللغة واألدب العربي.
2 - الدراسات اللسانية.

3 - الدراسات اللغوية واألدبية.
4 - اللغة العربية.

5 - اللسانيات.
6 - األدب.

7 - األدب العربي.
8 - علوم اللغة.

ميدان : اللغة والثقافة األمازيغيةميدان : اللغة والثقافة األمازيغية
اللغة والثقافة األمازيغية.

ميدان : اللغات واآلداب األجنبيةميدان : اللغات واآلداب األجنبية
1 - لغة إجنليزية.
2 - لغة فرنسية.
3 - لغة إيطالية.

4 - لغة أGانية.
5 - لغة إسبانية.

6 - الترجمة.
مـــيــــدان : عـــلـــوم وتـــقـــنـــيـــات الــــنـــشـــاطـــات الـــبـــدنـــيـــةمـــيــــدان : عـــلـــوم وتـــقـــنـــيـــات الــــنـــشـــاطـــات الـــبـــدنـــيـــة

والرياضيةوالرياضية
1 - النشاط البدني والرياضي.

2 - النشاط البدني والرياضي التربوي.
3 - النشاط البدني والرياضي اGكيف.

4 - اإلدارة والتسيير الرياضي.
5 - اإلدارة الرياضية.

6 - التربية البدنية والرياضية.
7 - التربية البدنية.

8 - التربية البدنية الرياضية الوجدانية.
9 - التربية الرياضية واحلركية.

10 - التدريب الرياضي.

11 - التدريب الرياضي التنافسي.



عن األمX العام للحكومةعن األمX العام للحكومة
وبتفويض منهوبتفويض منه

اGدير العام للوظيفة العموميةاGدير العام للوظيفة العمومية
بلقاسم بوشمالبلقاسم بوشمال

وزير التعليم العاليوزير التعليم العالي
والبحث العلميوالبحث العلمي
رشيد حراوبيةرشيد حراوبية

12 - إدارة أعمال الرياضة.

13 - التسيير الرياضي.

14 - اإلعالم واالتصال الرياضي.

15 - اإلعالم الرياضي.

16 - اإلعالم الرياضي التربوي.

17 - علوم تطبيقية في الرياضة.

18 - علوم التربية البدنية والرياضية.

19 - علوم الرياضة.

20 - الرياضية.

21 - عـــــلـــــوم وتـــــقـــــنـــــيــــات الـــــنـــــشـــــاطـــــات الـــــبـــــدنـــــيــــة

والرياضية.
22 - نــــظــــريــــات ومــــنـــهــــجــــيــــة الــــتــــربـــيــــة الــــبــــدنــــيـــة

والرياضية.
ميدان : الفنونميدان : الفنون

1 - الفنون.
2 - فنون العرض اGسرحي.

3 - الفنون التشكيلية.
4 - الفنون الدرامية.

5 - فنون السينما.
6 - احملافظة على التراث.

7 - اGوسيقى.
8 - اGسرح.

III - شهادة اGاستر : - شهادة اGاستر :

ميدان : العلوم اإلنسانية واالجتماعيةميدان : العلوم اإلنسانية واالجتماعية
1 - العلوم اإلنسانية.

2 - العلوم االجتماعية.
3 - العلوم اإلسالمية.

4 - علم االجتماع.
5 - علم النفس.

6 - علوم اإلعالم واالتصال.
7 - التدخل االجتماعي.

ميدان : اللغة واألدب العربيميدان : اللغة واألدب العربي
1 - اللغة العربية.

2 - اللغة واألدب العربي.
3 - النقد األدبي.

4 - النقد األدبي واGسرحي.
5 - دراسات لغوية وأدبية.

6 - اللسانيات.
7 - األدب اجلزائري.

8 - األدب العربي.
9 - علوم اللغة.

مـــيــــدان : عـــلـــوم وتـــقـــنـــيـــات الــــنـــشـــاطـــات الـــبـــدنـــيـــةمـــيــــدان : عـــلـــوم وتـــقـــنـــيـــات الــــنـــشـــاطـــات الـــبـــدنـــيـــة
والرياضيةوالرياضية

1 - النشاطات البدنية الرياضية التربوية.
2 - النشاطات البدنية اGكيفة.

3 - النشاطات البدنية والرياضية اGكيفة.
4 - التربية البدنية والرياضية.

5 - التربوي.
6 - التربية واحلركية.

7 - التدريب الرياضي.
8 - إدارة أعمال الرياضة.

9 - اإلدارة والتسيير الرياضي.
10 - اإلعالم واالتصال الرياضي.

11 - العلوم التطبيقية الرياضية.

12 - عـــــلـــــوم الــــتـــــدخـل في الـــــنــــشـــــاطـــــات الــــبـــــدنـــــيــــة

والرياضية.
13 - علوم الرياضة.

14 - علوم وتكنولوجيا حركة اإلنسان.

15 - نـــــظـــــريــــة ومـــــنـــــهــــجـــــيـــــة الـــــتــــدريـب الــــريـــــاضي

والتربية البدنية الرياضية.
ميدان : الفنونميدان : الفنون

1 - الفنون.
2 - الفنون اGسرحية.
3 - الفنون البصرية.

4 - الفنون السينمائية.
5 - الفنون التشكيلية.

اGـاداGـادّة ة 6 :  : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســمـيّـة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حــــــرّر بـــــاجلــــــزائـــــر في 22 ربــــــيع الـــــثــــــاني عـــــام 1433
اGوافق 15 مارس سنة 2012.
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