
العدد العدد 41

السالسّنة الواحدة واخلمسوننة الواحدة واخلمسون

االشتراكاالشتراك
سنويسنويّ

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

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

اجلزائر
تونس
اIغرب
ليبيا

موريطانيا

بلدان خارج دول
اIغرب 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

اIطلوب 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 8 رمضان عام  رمضان عام 1435 هـ هـ

اIوافق اIوافق 6 يوليو سنة  يوليو سنة 2014 م

اإلدارة والتّحرير
األمانة العاماألمانة العامّة للحكومةة للحكومة

WWW.JORADP.DZ

الطّبع واالشتراك
اIطبعة الراIطبعة الرّسميسمّية

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

021.65.64.63

الفاكس 021.54.35.12 
ح.ج.ب  50-3200  اجلزائر

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

مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة

مرسـوم رئاسي رقم 14-191 مـؤرخ في 5 رمضـان عام 1435 اIــوافق 3 يـولـيو سـنة r2014 يـتـضـمن إجــراءات عــفـو yـنـاسـبة
الذكرى الثانية واخلمسX لعيد االستقـالل والشباب.........................................................................................

مرسـوم رئاسي رقم 14-192 مؤرخ في 5 رمضـان عام 1435 اIـوافــق 3 يولـيو سنة r2014  يـتـضمـن إجـراءات عـفـو yـناسبة
الذكرى الـثانيـة واخلمسـX لـعـيد االسـتقـالل والشـبـاب لـفـــائـدة احملبــوسX الذيـن حتـصلوا عـلى شهادات  في الـتعليم
أو التكويـن................................................................................................................................................

مــرســوم تــنــفــيــذي رقم 14-193 مـــؤرخ في 5 رمــضــان عــام 1435 اIـــوافق 3 يــولــيــو ســنــة r2014 يـــحــدد صالحــيــات اIــديــرالــعــام
للوظيفة العمومية واإلصالح اإلداري..............................................................................................................

 مـرسوم تـنـفـيذي رقم 14-194 مؤرخ في 5 رمضـان عام 1435 اIوافق 3 يـولـيو سـنة r2014 يتـضـمــن تنـظـيم اIديـريـة العـامة
للوظيفة العمومية واإلصالح اإلداري..............................................................................................................

قرارات3 مقرقرارات3 مقرّرات3 آراءرات3 آراء

وزارة الدفاع الوطنيوزارة الدفاع الوطني

قراران وزاريان مشتركان مؤرخان في 20 شعبان عام 1435 اIوافق 18 يونيو سنة r2014 يتضمنان جتديد انتداب رئيسي
.......................................................................................................................Xدائمت Xعسكريت Xمحكمت

وزارة الفالحة و التنمية الريفيةوزارة الفالحة و التنمية الريفية

قـرار وزاري مـشـترك مـؤرخ في 25 ربـيع األول عام 1435 اIـوافق 27 يـنـايـر سـنة r2014 يـحـدد شـروط ضـمان الـلـبـاس لـفـائدة
.....................XتخصصIا Xواألطباء البيطري Xالبيطري XفتشIوا Xألسالك األطباء البيطري XنتمIا XوظفIا

قـرار مؤرخ في 7 ربـيع األول عام 1435 اIوافق 9 يـنـاير سـنة r2014  يتـضمن تـعـيX أعـضاء مـجلس إدارة الـديوان الـوطني
اIهني للحليب ومشتقاته.............................................................................................................................

وزارة التعليم العالي وزارة التعليم العالي والبحث العلميوالبحث العلمي

قـــرار وزاري مـشتـــرك مؤرّخ في 22 جمـــادى األولى عـام 1435 اIوافق 24 مارس سـنة r2014 يحـدّد تـنـظيم اIـديـرية الـعـامة
للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي في مكاتب..........................................................................................

قــرار وزاري مــشــتـرك مــؤرخ في 14 جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1435 اIـوافق 14  أبــريـل ســنـة r2014  يــحــدد تــصــنــيف الــوكــالـة
اIوضوعاتية للبحث وشروط االلتحاق باIناصب العليا التابعة لها..................................................................

قــرار مـؤرّخ في 17  شــعـبــان عـام 1435 اIـوافق 15 يــونـيـو سـنــة r2014 يــتـضــمّـن تـفــويض اإلمـضــاء إلـى اIـديـر الــعـامّ لــلـبـحث
العلمي والتطوير التكنولوجي....................................................................................................................

قرار مؤرّخ في 17  شعبان عام 1435 اIوافق 15 يونيو سنـة r2014 يتضمّـن تفويض اإلمضـاء إلى مدير اIوارد البشرية.....

قــرار مــؤرّخ في 17  شــعــبــان عــام 1435 اIــوافق 15 يـــونــيــو ســنـــة r2014 يــتــضــمّـن تـــفــويض اإلمــضـــاء إلى مــديــر
اIيزانية والوسائل ومراقبة التسيير....................................................................................................
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فهرس (تابع)فهرس (تابع)

قــرار مـؤرّخ في 17  شـعـبـان عـام 1435 اIـوافق 15 يــونـيـو سـنــة r2014  يـتـضـمّـن تــفـويض اإلمـضــاء إلى مــديـر إدارة وتـمـويل
البحث العلمي والتطوير التكنولوجي باIديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي............................

قــرار مــؤرّخ في 17  شـــعــبــان عــام 1435 اIـــوافق 15 يــونــيــو ســنـــة r2014 يـــتــضــمّـن تـــفــويض اإلمـــضـــاء إلى مـــديــر الــدراســات
القانونية واألرشيف..................................................................................................................................

قـرار مؤرّخ في 17  شعـبان عام 1435 اIوافق 15 يونـيو سنـة r2014 يـتضـمّـن تفويض اإلمـضـاء إلى مـدير التـعاون والـتبادل
ما بX اجلامعات........................................................................................................................................

قــرار مــؤرّخ في 17  شــعـــبـــان عــام 1435 اIـــوافق 15 يـــونــيـــو ســنـــة r2014 يــتـــضــمّــن تــفـــويض اإلمــضــــاء إلى مـــديــر الـــتــنـــمــيــة
واالستشراف............................................................................................................................................

قراران مؤرّخان في 17  شعبان عام 1435 اIوافق 15 يونيو سنـة r2014 يتضمّـنان تفويض اإلمضـاء إلى نائبي مدير.........

وزارة الثقافةوزارة الثقافة

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15  رمضان عام 1434  اIوافق 24   يوليو سنة r2013 يحدد تصنـيف اIدرسة الوطنية حلفظ
اIمتلكات الثقافية و ترميمها و شروط االلتحاق باIناصب العليا التابعة لها......................................................

قـرار مؤرخ في 29  صـفــر عـام 1433 اIـوافق 23 يـنـايــر سـنة r2012 يـتـضـمّن اسـتـخالف عــضـو في اجملـلس الـتـوجـيـهي لـلـمـعـهـد
العالي Iهن فنون العرض والسمعي البصري.................................................................................................

قــرار مـؤرخ في  أوّل ربــيع الـثــاني عـام 1433 اIـوافق 23 فـبــرايـر ســنـة r2012 يــتـضـمّن تــعـيـX أعــضـاء مـجــلس إدارة الـوكـالـة
الوطنية لتسيير إجناز اIشاريع الكبرى للثقافة............................................................................................

قـرار مؤرخ في 7   ربـيع الـثـاني عام 1433 اIوافق 29 فـبــرايـر سـنـة r2012 يتـضـمّــن استـخالف عـضو في اجملـلس الـتوجـيهي
للمدرسة العليا للفنون اجلمـيلـة..................................................................................................................

قــرار مـؤرخ في 22 ربــيع الـثــاني عـام 1433 اIـوافق 15 مـارس ســنـة r2012 يـتــضـمّن تــعـيـX أعــضـاء اجملــلس الـوطــني لـلــفـنـون
واآلداب....................................................................................................................................................

قـرار مؤرخ في 5   جمـادى األولى عام 1433 اIوافق 28 مارس سـنـة r2012 يـتضـمّــن استخالف عـضوين في الـلجنـة الوطـنية
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مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة
مـــرســـوم رئـــاسي رقم مـــرســـوم رئـــاسي رقم 14-191 مــؤرخ في  مــؤرخ في 5 رمـــضـــان عــام رمـــضـــان عــام
يـــــتـــــــضـــــمن  rيـــــتـــــــضـــــمن r2014 ــــــوافق 3 يـــــولــــــيـــــو ســــــنـــــة  يـــــولــــــيـــــو ســــــنـــــةIــــــوافق  اI1435 ا

Xنـاسبة الذكـرى الثانيـة واخلمسy إجــراءات عـفـوXنـاسبة الذكـرى الثانيـة واخلمسy إجــراءات عـفـو
لعيد االستقـالل والشباب.لعيد االستقـالل والشباب.    

ــــــــــــــــــــ

 rإنّ رئيس اجلمهورية 

-  بــنـاء عـلى الــدسـتــورr ال سـيّـمــا اIـادّتـان 77 (8 و9)
rو156 منه

-  وyـقـتـضى األمـر رقم 66-156 اIـؤرخ في 18 صـفر
عام 1386 اIـوافق 8  يونـيو سـنة  1966 واIتـضمن قـانون

rتمّمIعدّل واIا rالعقوبات

-  وبـنـاء عـلى الـرأي االستـشـاري الـذي أبـداه اجمللس
rادّة 156 من الدستورIطبقا ألحكام ا rاألعلى للقضاء

  يرسم  ما يأتي :  يرسم  ما يأتي :

اIادة األولى :اIادة األولى : يسـتفـيد األشـخـاص احملبـوسون وغـير
احملبـوسـX احملـكوم عـلـيـهم  نـهائـيـا عـند تـاريخ إمـضـاء هذا
اIــرســوم مـن إجــراءات عــفــو yـــنــاســبـــة الــذكــرى الـــثــانــيــة
واخلـمــسـX لـعـيـد االسـتـقالل والـشـبـابr طـبـقـا ألحـكـام هـذا

اIرسوم. 

اIـادة اIـادة 2 : :  يــسـتــفـيــد عـفــوا كـلــيـا لــلـعــقـوبــة األشـخـاص
احملـبوسـون وغـير احملـبـوسX احملـكـوم عـليـهم نـهائـيـا الذين
يــســاوي بـــاقي عــقـــوبــتــهم اثـــني عــشــر (12) شــهــرا أو يــقل

عنهاr دون مراعاة أحكام اIادتX 6 و7 أدناه.

3 : :  يــســتــفــيــد األشــخــاص احملــبــوســون احملــكـوم اIـادة اIـادة 
عـلـيـهم نـهـائـيـا تـخـفـيـضـا جـزئـيـا من الـعـقـوبـة عـلى الـنـحـو

اآلتي :

-  ثالثـــة عـــشــر (13) شـــهـــرا إذا كــان بـــاقي الـــعـــقـــوبــة
rيساوي ثالث (3) سنوات أو يقل عنها

- أربــعـــة عــشــر (14) شــهـــرا إذا كــان بـــاقي الــعـــقــوبــة
أكثر من ثالث (3) سنوات ويساوي خمس (5) سنوات أو

rيقل عنها

- خــمـســة عــشـر (15) شـهــرا  إذا كــان بـاقـي الـعــقــوبـة
أكـثر مـن خمس (5) سـنـوات ويـسـاوي عـشر (10) سـنوات

rأو يقل عنها

- ســـتـــة عـــشــر (16) شـــهـــرا  إذا كــان بـــاقي الـــعـــقـــوبــة
أكـــــثــــــر من عـــــشـــــــر (10) ســـــنــــــــوات ويــــــســـــــاوي خـــــمـــس

rعشــــرة (15) سنــة أو يقل عنها
- سـبـعــة عـشـر (17)  شــهـرا  إذا كـان بــاقـي الـعــقـوبـة
أكــثــــر من خــمــس عــشـــرة (15) ســـنـــة ويـــســـاوي عـــشـــرين

(20) سنــة أو يقل عنها.
اIادة اIادة 4 : : في حالة تعدد العقوبات :

- تــــطــــبق إجــــراءات الــــعـــــفــــو عــــلى اIــــدة األطــــول من
rتبقيةIالعقوبات ا

- إذا كـانت إحدى اجلرائم اIـدان من أجلهـا مستـثناة
وفـقـا ألحـكـام اIـادة 5 أدنـاهr �ـتـد االســتـثـنـاء من إجـراءات

العفو إلى كل اجلرائم األخرى.
اIــادة اIــادة 5 : : يــســـتـــثــنـى من االســـتــفـــادة من أحـــكـــام هــذا

اIرسوم :
- األشخـاص احملبـوسون اIعـنيـون بأحـكام األمر رقم
06-01 اIـؤرخ في 28 مـحـرم عام 1427 اIـوافق 27 فـبـراير
سـنـة 2006  واIـتــضـمـن تـنــفـيــذ مـيــثــاق الـســلم واIـصــاحلـة

rالوطنية
- األشخاص احملكـوم عليهم بســبب ارتكابهم اجلرائم
اIــنــصــوص واIــعــاقب عــلــيــهــا بــاIــرســوم الــتــشــريــعي رقم
92-03 اIــــؤرخ في 30 ســــبــــتـــمــــبــــر ســــنـــة 1992 واIــــتــــعــــلق
yــكـــافـــحــة الـــتـــخــريب واإلرهـــابr اIـــعــدل واIـــتـــممr  وكــذا
األشـــخــــاص احملــــكـــوم عــــلــــيـــهـم بـــســــبب ارتــــكـــابــــهم اجلــــرائم
اIنـصوص واIـعاقب عـليـها بـاIواد 87 مـكرر إلى 87 مـكرر
10 و 181 من قانون العقـوبات واIتعلـقة بأعمال اإلرهاب

 rوالتخريب
- األشــخـــاص احملــكـــوم عــلـــيــهـم  بــســـبب ارتــكـــابــهم أو
مــحـاولـة ارتـكـابـهم جـنح وجــنـايـات الـسـرقـات والـسـرقـات
اIـوصـوفـة وتـكـوين جـمـعـيــة أشـــرارr  األفـعـال اIـنـصـوص
واIــعـاقب عــلـيــهـا بــاIـواد 30 و176 و177 و350 و350 مـكـرر
و350 مـــــكــــرر 1  و350 مـــــكــــرر2 و351 و 351 مـــــكــــرر  و352

rو353  و354 و361  من قانون العقوبات
- األشــخــاص احملــكـوم عــلــيــهــم بــســبب ارتــكــابـهــم أو
مـحـاولـة ارتـكـابـهـم جـرائم اخلـيـانـة والـتـجسـس والـتقـتـيل
وجــــرائم الــــقـــتل الــــعــــمـــدي مع ســــبق اإلصــــرار والـــتــــرصـــد
والـــقـــتـل الـــعـــمــدي وقـــتـل األصـــول والـــتــســـمـــيـم والـــضــرب
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rــؤدي إلى الــوفــاة دون قــصــد إحــداثــهـاIواجلــرح الــعــمــدي ا
والــضـــرب واجلـــرح مع حـــمل أســـلـــحــةr والـــضـــرب واجلــرح
الــــعــــمــــدي عــــلى األصــــول أوالــــقــــصــــر واخلـــطـفr  األفــــعـــــال
اIــنــصــــوص واIــعــاقــب عــلــيــهــا بــاIـــواد 30 و 63 و 64 و84
و87 و 254 و255 و 256  و 257 و 258 و 260 و 261 (الفقرة
األولى) و 262 و 263 و 264 (الــفــقـرة  4) و 266 و267 و269

rو291 و293 و293 مكرر من قانون العقوبات
- األشــخــاص احملــكـوم عــلــيــهــم بــســبب ارتــكــابـهــم أو
مــــحـــاولــــة ارتـــكــــابـــهــم جـــنـح وجـــنــــايـــات اخــــتالس األمـــوال
الـــعــــمــــومــــيـــة أو اخلــــاصــــة والــــرشـــوة واســــتــــغالل الــــنــــفـــوذ
والهـروب وتـزوير الـنـقود والـتـهريبr األفـعـال اIنـصوص
واIــعـاقب عــلـيــهـا بــاIـواد 30 و119 و119 مـكـرر و126 و126
مــكــرر و127  و128 و128 مــكــرر و128 مــكــرر 1 و129 و188
و197 و198 من قانون الـعقوبات وباIواد 25 و26 و27 و28
و29 و30 و32 مـن الـــــــقـــــــانــــــــون رقم 06 -01 اIــــــــؤرّخ في 20
فــــبــــرايـــر ســــنـــة 2006 واIــــتـــعــــلق بــــالـــوقــــايـــة مـن الـــفــــســـاد
ومكـافحته وباIواد 324 و325 و326 و327 و328 من قانون
اجلـمــارك وبــاIــواد 10 و11 و12 و13 و14 و15 و17 و18 من
األمـــــــــــــــر رقـــم 05 -06 اIـــــــــــــــؤرّخ فـي 18 رجــب عـــــــــــــام 1426
rكافحة التهريبy تعلقIوافق 23 غشت سنة 2005 واIا

- األشــخــاص احملــكـوم عــلــيــهــم بــســبب ارتــكــابـهــم أو
مـحاولـة ارتكـابهـم جـنح وجـنايـات الفـعل اخملل باحلـياء مع
أو بـــغــــيــــر  عـــنـف عــــلى قــــاصـــر وهــــتـك الـــعــــرضr األفــــعـــال
اIـنــصـوص واIــعـاقب عــلـيــهـا بــاIـواد 334 و2/335 و336 من

 rقانون العقوبات
- األشــخــاص احملــكـوم عــلــيــهــم بــســبب ارتــكــابـهــم أو
مــحــاولــة ارتـكــابــهـم جــرائم اIــتــاجــرة بــاخملــدراتr األفــعـال
اIــــنــــصــــوص واIــــعــــاقب عــــلــــيــــهــــا بــــاIــــادتـــX 243 و244 من
الــقــانــون رقم 85 - 05 اIــؤرّخ في 16 فـــبــرايــر ســنــة 1985
rــتـمّمIــعــدّل واIا rـتــعــلق بــحــمــايــة الـصــحــة وتــرقــيـتــهــاIوا
وبـــاIـــواد 13 و14 و15 و16 و17 و18 و19 و20 و21 و22 و23
و27 من الـــقـــانـــون رقم 04 -18 اIــؤرخ في 13 ذي الـــقـــعــدة
عــــام 1425 اIــــوافق 25 ديـــــســــمــــبــــر ســــنــــة 2004 واIــــتــــعــــلق
بـــــالــــوقــــايـــــة من اخملــــدرات واIـــــؤثــــرات الــــعـــــقــــلــــيـــــة وقــــمع

االستعمال واالجتار غير اIشروعX بها.   
اIـادة اIـادة 6 : : ال �ـكن أن يـتـجـاوز مـجـموع الـتـخـفـيـضات
اجلــزئــيــة اIــتــتــالــيــة  ثــلث (1 /3) الــعــقــوبــة الــصــادرة ضـد
احملــكــوم عــلـــيــهم نــهــائــيــا  في مــادة اجلــنـــايــاتr بــاســتــثــنــاء
احملبوسX الذين يتجاوز سنهم خمسا وستX (65) سنة.
اIادة اIادة 7 : :  ال �كن أن يـتجـاوز مجـموع الـتخـفيـضات
اجلــزئـيـة اIـتـتــالـيـة  نـصف (1 /2) الـعــقـوبـة الـصـادرة ضـد
احملــــكـــوم عــــلــــيـــهم نــــهـــائــــيـــا  في مــــادة اجلــــنحr بــــاســـتــــثــــنـــاء
احملبوسX الذين يتجاوز سنهم خمسا وستX (65) سنة.

اIادة اIادة 8 : :   تطـبق أحـكام هـذا اIرسـوم على األشـخاص
اIـــســـتــفـــيـــدين مـن نــظـــام اإلفـــراج اIـــشـــروط والـــتــوقـــيف

اIؤقت لتطبيق العقوبة.
9 : : ال يـــــســـــتــــفـــــيـــــد من أحـــــكــــام هـــــذا اIـــــرســــوم اIــــادة اIــــادة 
األشـــخــاص احملــكــوم عــلــيــهـم بــعــقــوبــة الــعــمـل لــلــنــفع الــعــام
واحملــبـوسـون بـسـبب إخـاللـهم بـااللـتـزامــات اIـتـرتـبـة عـلى

تنفيذ هذه العقوبة.
اIـــــادة اIـــــادة 10 : : ال تـــــطــــــبق أحــــــكــــــام هـــــذا اIــــــرســـــوم عــــــلى

األشخاص الذين حكمت عليهم احملاكم العسكرية.
اIـــــادة اIـــــادة 11 : :  يـــــنــــــشـــــــر هــــــذا اIـــــرســــــوم في اجلــــــريـــــدة
الـــرّســـمــــيّــــة لـــلـــجــــمـــهـــوريّــــة اجلــــزائـــريّــــة الـــدّ�ــــقـــراطـــيّــــة

الشّعبيّـة.
حـــرّر بـــاجلـــزائــر في 5 رمـــضـــان عــام 1435 اIــوافق 3

يوليو سنة 2014.
عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة

ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـــرســـوم رئـــاسي رقم مـــرســـوم رئـــاسي رقم 14-192 مــؤرخ في  مــؤرخ في 5 رمـــضـــان عــام رمـــضـــان عــام
1435 اIـــــوافــق  اIـــــوافــق 3 يــــولــــيــــو ســــنــــة  يــــولــــيــــو ســــنــــة r2014  يــــتـــــضــــمـنr  يــــتـــــضــــمـن

Xنـاسبة الذكـرى الثانيـة واخلمسـy إجـراءات عـفـوXنـاسبة الذكـرى الثانيـة واخلمسـy إجـراءات عـفـو
Xلــعـــيــد االســتـقـالل والــشــبـــاب لـــفـــائـــدة احملــبـــوسـXلــعـــيــد االســتـقـالل والــشــبـــاب لـــفـــائـــدة احملــبـــوسـ
الــــذيـن حتــــصــــلــــوا عــــلى شــــهــــادات  في الــــتــــعـــلــــيم أوالــــذيـن حتــــصــــلــــوا عــــلى شــــهــــادات  في الــــتــــعـــلــــيم أو

التكويـن.  التكويـن.                    
ــــــــــــــــــــ

 rإنّ رئيس اجلمهورية
-  بــنـاء عـلى الــدسـتــورr ال سـيّـمــا اIـادّتـان 77 (8 و9)

rو156 منه
-  وyقـتـضى األمر رقم 66-156 اIؤرخ في 18 صـفر
عـام 1386 اIـوافق 8 يـونـيـو سـنـة  1966 واIـتـضـمن قـانـون

rتمّمIعدّل واIا rالعقوبات
-  وبـنـاء عـلى الـرأي االستـشـاري الـذي أبـداه اجمللس

rادّة 156 من الدستورIطبقا ألحكام ا rاألعلى للقضاء
 يرسم  ما يأتي : يرسم  ما يأتي :

اIــــادة األولى :اIــــادة األولى : يــــســــتــــفــــيــــد األشــــخــــاص احملــــبــــوســـون
احملـكوم عليـهم  نهائيـا عند تاريخ إمـضاء هذا اIرسوم من
إجراءات عـفـو yـناسـبـة الذكـرى الـثـانيـة واخلـمـسX لـعـيد

االستقالل والشبابr طبقا ألحكام هذا اIرسوم. 
اIـادة اIـادة 2 : :  يـسـتـفـيــد من إجـراءات الـعـفـــو األشـخـاص
احملـبـوســـون احملـكـوم عـلـيــهــم نـهـائـيـا الـذين تـابـعـواr بـهــذه
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الـصـفةr تـعـلـيمـا  وجنـحــوا في امـتحـانـات شـهادة الـتـعـليم
اIتـوسط أو الـبـكـالـوريـا أو الـتخـرج من اجلـامـعـة بـعـنوان

السنة الدراسية  r2014 - 2013 على النحو اآلتي : 

- عفوا كليا للعقوبة لفائدة :

*  األشخـــاص احملبـوســX احملكـــوم علـيهـم نهـائيا إذا
كـــان بـــاقــي عـــقــوبـــتــهـــم يــســـاوي  أربــعـــــة وعـــشــرين (24)

rادة 8 أدناهIدون مراعاة أحكام ا rشهـــرا أو يقل عنها

*  األشـخــاص احملـبــوسـX احملـكــوم عـلـيــهم نـهــائـيـا  إذا
كـان باقي عـقـوبـتـهم أكثـر من أربـعـة وعـشرين (24) شـهرا
ويساوي ثالث (3) سنوات أو يـقل عنهاr وقضوا  نــصـف

 مــدة عــقوبتــهم.

- تــخـــفــيــضــا جـــزئــيــا  لــلـــعــقــوبــة لـــفــائــدة األشــخــاص
احملبوسX احملكوم عليهم نهائيا مدته : 

*  خـــــمـــــســـــة وعـــــشـــــرون (25) شـــــهـــــرا إذا كـــــان بـــــاقي
عـقـوبــتـهم أكـثـر مـن أربـعـة وعـشـرين (24) شـهـرا ويـسـاوي
ثالث (3) سـنـوات أو يـقل عـنـها ولـم يسـتـفـيـدوا من أحـكام

rأعاله Xاحلالت

* ستـة وعـشرون (26) شـهرا إذا كـان بـاقي عقـوبـتهم
أكثر من ثالث (3) سنوات ويساوي خمس (5) سنوات أو

rيقل عنها

*  ســـــبــــــعـــــة وعــــــشـــــرون (27) شــــــهـــــرا إذا كــــــان بـــــاقي
عقـوبـتـهم أكـثــر من خـمــس (5) سـنـوات ويـســـاوي عـشــر

r(10) سنـوات أو يقل عنها

*  ثــــمـــــانــــيـــــة وعــــشــــرون (28) شـــــهــــرا إذا كـــــان بــــاقي
عــقــوبــتــهم أكــثــر من عــشــر (10) ســنــوات ويـســاوي خــمس

rعشرة (15) سنة أو يقل عنها

*  تـــــســــــعـــــة وعــــــشـــــرون (29) شــــــهـــــرا إذا كــــــان بــــــاقي
عـــقـــوبـــتـــهم أكـــثـــر من خـــمـس عـــشــرة (15) ســـنـــة ويـــســاوي

عشرين (20) سنـة أو يقل عنها.

اIــادة اIــادة 3 : : يــســتــفــيــد مـن إجــراءات الــعــفــو األشــخــاص
احملــبــوســون احملــكــوم عــلــيــهـم نــهــائــيــا الــذين تــابــعــوا بــهــذه
الـصـفـةr تــكـويـنـا مـهـنــيـا وحتـصـلـوا عـلـى شـهـادات الـنـجـاح
فـي أحـــد أ�ـاط الـتـكـوين اIـهـني اخملـتـلـفـة بـعـنـوان الـسـنـة

الدراسية r 2014- 2013 على النحو اآلتي : 

- عفوا كليا للعقوبة لفائدة :

* األشـخــــاص احملـبــوسـX احملـكــوم عـلــيـهـم نـهــائـيـا إذا
كـان بــاقي عــقـوبــتـهم يــســاوي خـمــسـة عــشـر (15) شـهـرا أو

rادة 8 أدناهIدون مراعاة أحكام ا rيقل عنها

* األشـخــــاص احملـبــوسـX احملـكــوم عـلــيـهـم نـهــائـيـا إذا
كــان بــاقي عــقــوبــتــهـم أكــثــر من خــمــســة عــشــر (15) شــهــرا
ويــســاوي ثالث (3) ســنــوات أو يـقل عــنــهـا وقــضــوا نـصف

rمدة العقوبة
- تــخـــفــيـــضــا جـــزئــيـــا لــلـــعــقـــوبــة لـــفــائـــدة األشــخــاص

احملبوسX احملكوم عليهم نهائياr مدته :
* ستـة عشر (16) شهرا إذا كـان باقي عقوبتهم أكثر
من أربــــــعــــــة وعـــــشــــــرين (24) شــــــهـــــرا ويــــــســــــاوي ثالث (3)
Xسنـوات أو يـقل عـنـهـا ولم يـسـتفـيـدوا من أحـكـام احلـالـت

rأعاله
*  ســبـعــة عــشـر (17) شـهــرا إذا كــان بـاقـي عـقــوبــتـهم
أكـثـر من ثالث (3) سـنـوات ويــسـاوي خـمس ( 5) سـنـوات

rأو يقل عنها
*  ثـمـانـيـة عـشـر (18) شـهـرا إذا كـان بـاقي عـقـوبـتـهم
أكـثر مـن خمس (5) سـنـوات ويـسـاوي عـشر (10) سـنوات

rأو يقل عنها
*  تــسـعــة عــشـر (19) شـهــرا إذا كــان بـاقـي عـقــوبــتـهم
أكـثــر من عـشـر (10) سـنـوات ويــسـاوي خـمس عـشـرة (15)

rسنة أو يقل عنها
* عـشـرون (20) شـهـرا إذا كــان بـاقي عـقـوبــتـهم أكـثـر
من خمس عشرة (15) سنـة ويساوي عشرين (20) سنة أو

يقل عنها.
اIـادة اIـادة 4 : : ال يـسـتـفـيـد من إجـراءات الـعـفـو اIـنـصوص

عليها في هذا اIرســوم : 
- األشــــــخــــــــاص احملــــــبــــــوســــــــون الــــــذيــن ســــــبـق وأن
استفــادوا من  إجــراءات الـعفـو yناسـبة حصولهم  علـى

rشهـادات فـي التعليم أو التكوين
- األشــــــخــــــاص احملــــــبــــــوســــــون اIـــــتــــــحــــــصــــــلــــــون عــــــلى
البكالوريا أو شهادة جامعية قبل تاريخ إيداعهم احلبس.
اIـادة اIـادة 5 : : ال �كـن اجلـمع بـX االسـتفـادة مـن إجراءات
الـعفو اIنـصوص عليـها في هذا اIرسـوم وإجراءات العفو
الـــصــــادرة بـــنـــفـس اIـــنـــاســــبـــةr لـــفــــائـــدة فـــئــــات أخـــرى من

.Xاحملبوس
اIـادة اIـادة 6 : :  تـطــبق إجـراءات الــعـفــو عـلى اIــدة األطـول

من العقوبات اIتبقية في حالة تعدد العقوبات.
اIــادة اIــادة 7 : : يــســـتـــثــنـى من االســـتــفـــادة من أحـــكـــام هــذا

اIرسوم :
- األشخـاص احملبـوسون اIعـنيـون بأحـكام األمر رقم
06-01 اIـؤرخ في 28 مـحـرم عام 1427 اIـوافق 27 فـبـراير
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ســنــة 2006 واIــتــضـمن تــنــفــيـذ مــيــثــاق الـســلم واIــصــاحلـة
rالوطنية

- األشـخـاص احملـكـوم عـليـهم بـسـبب ارتـكـابـهـم اجلرائم
اIــنــصــوص واIــعــاقـــب عــلــيــهــا بــاIــرســـوم الــتــشــريــعي رقم
92-03 اIؤرخ في 30 سبـتمبر سنة 1992 واIتعـلق yكافحة
الـــتـــخـــريب واإلرهـــابr اIـــعـــدل واIـــتـــمـمr  وكـــذا األشـــخــاص
احملكوم عليـهم بسبب ارتكابهم اجلـرائم اIنصوص واIعاقب
عـلــيــهـا بــاIـواد 87 مـكـرر إلى 87 مـكـرر 10 و181 من قـانـون

 rتعلقة بأعمال اإلرهاب والتخريبIالعقوبات وا

- األشــخـــاص احملــكـــوم عــلـــيــهـم  بــســـبب ارتــكـــابــهم أو
مـــحـــاولـــة ارتـــكـــابـــهـم جـــرائم اخلـــيـــانـــة والـــتـــجـــسس وقـــتل
األصــول والــضــرب واجلــرح الــعـمــدي عــلى األصــول  وجــنح
وجنايات اخـتالس األموال العمومية أو اخلاصة والرشوة
واســــتــــغالل الــــنــــفــــوذ والــــتـــهــــريـبr األفـــعــــال اIــــنــــصـــــوص
واIــعـاقـب عــلـيـهــــا بـاIـــواد 30 و 63 و64 و 258 و261 و267
و119 و119 مــــــكـــــرر و126  و126 مــــــكـــــرر و127 و128  و128
مـكـرر و128 مـكـرر1 و129  من قـانـون الـعـقـوبـات وبـاIـواد
25 و26 و27 و28 و29 و30 و32 من الـــــــقــــــانـــــــون رقم 01-06

اIـؤرخ في 28 مــحــرم عـام 1427 اIـوافق 20 فــبـرايــر ســنـة
2006 واIـتعـلق بالـوقايــة من الفـسـاد ومـكافـحتـه وبـاIواد

324 و325 و 326 و 327 و 328  مـن قـــــــــــانـــــــــــون اجلـــــــــــمــــــــــارك

وبــــاIــــواد 10 و 11 و 12 و 13 و 14 و15 و17 و18 مـن األمـــر
رقـم 05-06 اIـــــــــؤرخ في 18 رجـب عــــــــام 1426 اIـــــــــوافق 23

rكافحة التهريبy تعلقIغشت سنة 2005 وا

- األشـــخــاص احملـــكـــوم عـــلـــيــهـم بـــســبـب ارتـــكــابـــهم أو
مـحـاولة ارتـكـابـهم جـنح وجـنايـات الـفـعل اخملل بـاحلـياء مع
أو بــــغـــــيــــر عــــنف عــــلـى قــــاصــــر وهــــتك الــــعــــرضr األفــــعــــال
اIـنصوص واIـعاقب عـليهـا باIواد 334 و335 / 2 و336 من

rقانون العقوبات

- األشـخـاص احملـكـوم عـليـهم بـسـبب ارتـكـابـهم جرائم
اIـتـاجــرة بـاخملـدراتr األفـعـال اIــنـصـوص واIـعــاقب عـلـيـهـا
بــاIــادتـX 243 و 244 من الـــقـــانــون رقم 85-05 اIــؤرخ في
16 فــــبــــرايــــر ســــنـــة 1985 واIــــتــــعــــلق بــــحــــمــــايــــة الــــصــــحــــة

وتـرقـيـتـهـاr اIـعـدّل واIـتـمّمr وبـاIـواد 13 و14 و15 و16 و17
و 18 و19 و 20 و21 و22 و23 و27 من الــقــانـون رقم 18-04
اIـؤرخ  في 13 ذي الـقــعـدة عـام 1425 اIـوافق 25 ديـســمـبـر
ســنــة 2004 واIــتــعــلق بــالــوقــايــة من اخملــدرات واIــؤثــرات

العقلية وقمع االستعمال واالجتار غير اIشروعX بها. 

اIـادة اIـادة 8 : : ال �ـكن أن يـتـجـاوز مـجـموع الـتـخـفـيـضات
اجلــزئــيــة اIـــتــتــالــيــة نــصف (1 /2) الــعــقــوبــة احملــكــوم بــهــا

نهائيا.

اIادة اIادة 9 : :   تطـبق أحـكام هـذا اIرسـوم على األشـخاص
اIـــســـتــفـــيـــدين مـن نــظـــام اإلفـــراج اIـــشـــروط والـــتــوقـــيف

اIؤقت لتطبيق العقوبة. 
اIـــــادة اIـــــادة 10 : : ال تـــــطــــــبق أحــــــكــــــام هـــــذا اIــــــرســـــوم عــــــلى

األشخاص الذين حكمت عليهم احملاكم العسكرية.
11 :  : يــــــنــــــشــــــــر هــــــذا اIـــــرســــــوم فـي اجلــــــريـــــدة اIـــــادة اIـــــادة 
الـــرّســـمــــيّــــة لـــلـــجــــمـــهـــوريّــــة اجلــــزائـــريّــــة الـــدّ�ــــقـــراطـــيّــــة

الشّعبيّـة.
 حــرّر بــاجلــزائــر في 5 رمــضــان عــام 1435 اIــوافق 3

يوليو سنة 2014.
عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة

ــــــــــــــ★ــــــــــــــــ

مــرســوم تــنــفـيــذي رقم مــرســوم تــنــفـيــذي رقم 14-193 مـؤرخ في  مـؤرخ في 5 رمــضــان عـام رمــضــان عـام
1435 اIـوافق  اIـوافق 3 يـولـيـو سـنـة  يـولـيـو سـنـة r2014 يـحــدد صالحـيـاتr يـحــدد صالحـيـات

اIديرالعام للوظيفة العمومية واإلصالح اإلداري.اIديرالعام للوظيفة العمومية واإلصالح اإلداري.
ـــــــــــــــــــ

rإنّ الوزيـر األول
- بـنـاء عـلى الـدسـتـورr ال سـيـمـا اIـادتـان 85-3 و125

r(الفقرة 2) منه
- وyقـتـضى اIـرسـوم الـرئـاسي رقم 14-145 اIـؤرخ
في 28 جـمــادى الـثـانــيـة عـام 1435 اIـوافق 28 أبــريل سـنـة

rالوزير األول Xتضمن تعيI2014 وا

- وyقتـضى اIرسـوم الرئاسي رقم 14-154  اIؤرخ
فـي 5 رجـب عــــــــام 1435 اIـــــــــوافق 5 مـــــــــايــــــــــو ســـــــــنـــــــــة 2014

rأعضاء احلكومة Xتضمن تعيIوا
- وyـقتـضى اIرسوم الـتنـفيذي رقم 90-188 اIؤرخ
في أول ذي احلـجة عام 1410 اIـوافق 23 يونـيو سـنة 1990
الــــذي يــــحـــــدد هــــيــــاكـل اإلدارة اIــــركــــزيــــة وأجــــهـــــزتــــهــــا في

rالوزارات
- وyـقتـضى اIرسوم الـتنـفيذي رقم 03-176 اIؤرخ
في 13 صـــــفــــــر عـــــام 1424 اIـــــوافق 15 أبــــــريـل ســــــنـــــة 2003

rتضمن مهام مصالح رئيس احلكومة وتنظيمهاIوا
- وyـقتـضى اIرسوم الـتنـفيذي رقم 03-190 اIؤرخ
في 26 صــفـر عـام 1424 اIـوافق 28 أبــريل سـنـة 2003 الـذي

rدير العام للوظيفة العموميةIيحدد صالحيات ا
- وyـقتـضى اIرسوم الـتنـفيذي رقم 03-192 اIؤرخ
في 26 صــفـر عـام 1424 اIـوافق 28 أبــريل سـنـة 2003 الـذي
rديرية العامة لإلصالح اإلداري وتنظيمهاIيحدد مهام ا

rوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -
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يرسم ما يأتي  :يرسم ما يأتي  : 
اIاداIادّة األولى  :ة األولى  :  يـحدد هـذا اIرسـوم صالحيـات اIدير

العام للوظيفة العمومية واإلصالح اإلداري.
اIــاداIــادّة ة 2 :  : �ــثل اIـــديــر الــعــام لـــلــوظــيــفــة الـــعــمــومــيــة
rـــوضـــوع حتت ســـلــطـــة الـــوزيــر األولIا rواإلصالح اإلداري
الــسـلــطــة اIـركــزيــة لـتــصــور سـيــاســة احلــكـومــة في مــجـال

الوظيفة العمومية واإلصالح اإلداري وتنفيذها.
وفي هـــذا اإلطـــارr يـــتـــولى اIـــديـــر الــعـــام لـــلـــوظـــيـــفــة

العمومية واإلصالح اإلداري اIهام اآلتية:
أوال - في مجال الوظيفة العمومية :أوال - في مجال الوظيفة العمومية :

أ - اقــتـراح عـنـاصـر الــسـيـاسـة احلـكــومـيـة في مـجـال
الوظيفة العمومية والتدابير الضرورية لتنفيذها.

XـوظفIب - ضمـان مطابـقة الـنصوص الـتي حتكم ا
واألعــوان الـــعــمـــومــيـــX مع اIـــبــاد¡ األســـاســيـــة لــلـــقــانــون

األساسي العام للوظيفة العمومية.
ج - حتــــديـــد وإعــــداد األطــــر الـــقــــانــــونـــيــــة اIــــتـــعــــلــــقـــة
Xهنـي للمـوظفIسـار اIبـالوظائف الـعمـومية وبـتنظـيم ا
واألعـوان الــعــمـومــيـX الــتـابــعــX لـلــمـؤســسـات واإلدارات
الـعـمـوميـة والـسـهـر على تـكـيـيـفهـا مع تـطـور مـهام اإلدارة

العمومية.
وفي هذا اإلطارr يكلف yا يأتي :

- إعـــداد األحـكـام القــانونـيـة األسـاســية اIــشتــركـة
بـــX جـــمــــيع الـــوظــائـف الــعـــمـــومــيـــة وتـــنــفـــيـــذهــاr طـــبـــقــا

rللتشريع في مجال الوظيفة العمومية
- إعداد الـنصـوص اخلاصـة التـي حتكم اIـسار اIـهني
Iـــســـتـــخـــدمــــيـــهـــاr بـــاالشـــتــــراك مع اIـــؤســـســـات واإلدارات

rعنيةIالعمومية ا
- حتــديــد الـــقــواعــد اIــتــعــلــقــة بــالـــتــوظــيف وتــنــظــيم

rسابقات لاللتحاق بالوظائف العمومية وسيرهاIا
- إعـــداد مــنــظــومــة اIــرتــبـــات ونــظــام الــتــعــويــضــات
اخلاصـX بـاIـوظـفـX واألعـوان الـعـمـومـيـrX بـاالتصـال مع
اIؤسسات واإلدارات العمومية اIعنية ووفقا لإلجراءات
 اIـــعـــمــــول بـــهـــا وكـــذا الــــنـــصـــوص اIـــتــــعـــلـــقـــة بـــتــــصـــنـــيف

rالوظائف العمومية
- الـسـهـر عـلـى تـنـفـيــذ اإلجـراءات اIـتـصـلــة بـتـسـويـة
اIـنـازعـات الـفـرديـة واجلمـاعـيـة اخلـاصـة بـالـعـمل في قـطاع

rالوظيفة العمومية
- تــــــوجــــــيـه اIــــــؤســــــســــــات واإلدارات الــــــعــــــمــــــومــــــيــــــة
ومـســاعـدتـهــا في تـسـويــة مـنـازعــات الـوظـيــفـة الـعــمـومـيـة

rومتابعة معاجلتها

- القيـامr عند احلـاجةr بتـفسـير التـشريع والتـنظيم
rبالوظيفة العمومية XتعلقIا

- الــــعــــملr بــــاالتــــصــــال مع اإلدارات اIــــعــــنــــيـــةr عــــلى
rـوارد الـبـشـريـة في قــطـاع الـوظـيـفـة الـعـمـومـيـةIا Xتـثـمـ
Xوحتــســ XــوظــفــIالســيــمــا بــتــحــديــد ســـيــاســة لــتــكــوين ا

rمستواهم
- إعــــداد الــــتــــدابــــيــــر الــــعــــامــــة واخلــــاصــــة اIــــتــــعــــلــــقـــة
بــالـــوظـــائف الــعـــلـــيـــا في الــدولـــةr واقـــتــراحـــهـــا ومــتـــابـــعــة

rتطبيقها
- ضــمــان تــســـيــيــر اIــســـار اIــهــنـي لإلطــارات الــذين
يشغلون وظائف عليا في الدولةr باالتصال مع السلطات

rعنيةIا
- اقــتـراح كل الــتـدابـيــر الـتي من شــأنـهـا أن تــسـاعـد
عــلى حتــســX احلـمــايــة االجـتــمــاعــيـة لــلــمـوظــفــX واألعـوان
الــعـــمـــومـــيــX وتـــدعـــيــمـــهـــاr ال ســيـــمـــا في مـــجــال الـــنـــظــام

rعنيةIؤسسات اIباالتفاق مع ا rاالجتماعي والتقاعد
- اIــســاهــمـــة في وضع إطــار لــلـــتــشــاور االجــتــمــاعي
واIـهــني وفي حتـســX الـظـروف الــعـامـة لــلـعــمل في قـطـاع

الوظيفة العمومية.
د -  تــرشـيــد الــتـعــدادات وتـثــمــX اIـوارد الــبـشــريـة

في اIؤسسات واإلدارات العمومية.
وفي هذا اإلطارr يكلف yا يأتي :

- ضــمـان ضــبط تــعــداد اIــســتـخــدمــX وتــرشــيـده في
اIـؤسسات واإلدارات العـموميـةr قصد االستـعمال األمثل

rللموارد البشرية في الوظيفة العمومية
- تـرقية الـتسـييـر التـقديري لـلمـوارد البـشرية في
قـطاع الوظـيفة الـعمـومية قـصد ضمـان التـطابق اIسـتمر
بـــــX حــــاجـــــات اIـــــؤســــســـــات واإلدارات الــــعـــــمـــــومــــيـــــة إلى
اIـسـتـخــدمـrX عـلى الــصـعـيـديـن الـكـمي والــنـوعيr ومـهـام

rؤسسات واإلدارات العموميةIا
- حتــــديــــد عــــدد اIــــنــــاصب الــــعــــلــــيــــا فـي اIــــؤســــســـات
واإلدارات الــــعـــمــــومــــيـــةr بــــاالشــــتـــراك مـع وزارة اIـــالــــيـــة

rعنيةIوالقطاعات ا
- حتـــديـــد الـــقـــواعـــد والــشـــروط اIـــتـــعـــلـــقـــة بــتـــكـــوين
اIـــوظـــفــــX واألعـــوان الـــعـــمـــومـــيـــX وحتـــســـX مـــســـتـــواهم

rوجتديد معارفهم
-  ضـمــان تـخـطـيط عــمـلـيــات الـتـكـويـن الـتي حتـضـر
لاللـتحاق بالوظـائف العمومـيةr وفقا حلـاجات اIؤسسات

rوتنسيق ذلك rكما ونوعا rواإلدارات العمومية
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- الــــســــــهــــر عـــــلـى وضـع مــــنـــــظــــومــــة لـــــلــــمــــعـــــلــــومــــة
اإلحـــصـــائـــيـــة واجلـــمع والـــتـــحـــلـــيل والـــتـــلـــخـــيصr تـــتـــعـــلق
rؤسسات واإلدارات العموميةIبوضعية التشغيل في ا

- تـــقـــد£ تــقـــريـــر ســـنــوي عـن تــطـــور الـــتـــشــغـــيل في
اIـؤسـسـات واإلدارات الـعـمومـيـة لـلـوزيـر األول  واقـتراح
كل تدبيـر ينـدرج ضمن إطـار السيـاسة الـوطنـية في هذا

اجملال.

هـ - الـــســـهـــر عــــلى احـــتـــرام األحــــكـــام الـــتـــشــــريـــعـــيـــة
والتنظيمية التي حتكم الوظيفة العمومية.

 وفي هذا اإلطارr يكلف yا يأتي:

-  ضــــمـــان مـــراقــــبـــة الـــقــــرارات اإلداريـــة اIـــتــــعـــلـــقـــة
rXواألعوان العمومي Xهني للموظفIسار اIبتسيير ا

- إجـراء مـهمـات الـتـفتـيش والـتـدقـيق حول تـسـيـير
اIوارد البشرية في اIؤسسات واإلدارات العمومية.

و- تـــرقــيـــة الــتـــعــاون الـــدولي في مـــجــال الـــوظــيـــفــة
الــــعـــمـــومـــيــــة  واإلصالح اإلداري وتـــنـــظــــيم تـــنـــفــــيـــذهـــا مع

السلطات اخملتصة.   

وبهذه الصفة :

- يبادرr باالتصـال مع اIؤسسات اIعنيةr باتفاقات
الـــتــــعـــاون والـــتـــبـــادل فـي مـــجـــال الـــوظـــيـــفــــة الـــعـــمـــومـــيـــة

rويضمن متابعة تطبيقها r واإلصالح اإلداري

- يشارك في نشاطـات اIنظمات اجلـهوية والدولية
حـول اIـسائـل الـتي تـخص الـوظـيـفـة الـعـمومـيـة واإلصالح

rاإلداري

- يـــقـــتـــرح الــــقـــواعـــد اIـــتــــعـــلـــقـــة بـــشــــروط تـــوظـــيف
اIــــــســـــــتــــــخـــــــدمــــــX األجـــــــانب فـي اIــــــؤســـــــســــــات واإلدارات
XــوظــفـIوكــذا قــواعــد انــتــداب ا rالــعــمـومــيــة وتــشــغــيــلــهم

اجلزائريX لدى الدول األجنبية واIنظمات الدولية.

ثانيا - في مجال اإلصالح اإلداري :ثانيا - في مجال اإلصالح اإلداري :

أ- اقــتــراح عـنــاصــر الــسـيــاســة الــوطـنــيــة في مــجـال
rاإلصالح اإلداري وضـمــان تــنـســيــقـهــا ومـتــابــعـة تــنــفـيــذهـا

بالتشاور مع اإلدارات اIعنية.

ب - دراسـة الـقــواعـد الـعــامـة الــتي تـتـعــلق بـتــنـظـيم
إدارات الـــــدولــــة واجلــــمـــــاعــــات اإلقــــلـــــيــــمـــــيــــة والــــهـــــيــــئــــات
واIـؤســســات الــعــمــومـيــة وعــمــلــهــا وإعـداد ذلـك واقـتــراحه
بـــاالتـــصــــال مع الــــوزارات اIـــعــــنـــيــــة قـــصـــد الــــتـــكــــيف مع
الـــتــــطـــورات االقــــتـــصـــاديــــة واالجـــتـــمــــاعـــيـــة ومـع حـــاجـــات

.XواطنIا

وبهذه الصفةr يكلف على اخلصوصy rا يأتي:

- دراسة سـير اإلدارة الـعمومـية وتـقيـيمـه واقتراح
r جناعتها Xكل تدبير يرمي إلى حتس

- الـــســـهـــر عــــلى الـــتـــطـــابـق بـــX حـــاجـــات الـــتـــنـــمـــيـــة
rاالجتماعية واالقتصادية وتنظيم اجلهاز اإلداري

- دراسة واقتراح كل تـدبير من شأنه تثمX العمل
r مردوده Xاإلداري وحتس

- دراســــة واقـــــتــــراح كـل تــــدبـــــيــــر يـــــرمي إلـى ضــــبط
r مقاييس الشكليات واإلجراءات اإلدارية وتبسيطها

- إبــداء رأي تــقــني مــسـبق فـي مـشــاريع الــنــصـوص
الـتـشـريعـيـة أو التـنـظـيمـيـة اIتـعـلـقة بـتـنـظيم اIـؤسـسات

واإلدارات العمومية وسيرها.

ج - تـرقـيـة اIـنـاهج والـتـقـنـيـات الـعـصـريـة لـتـنـظـيم
اإلدارة العمومية وعملها.

وبهذه الصفةr يكلف على اخلصوصy rا يأتي:

- اIــبـــادرة بـــكل عــمـل لــتـــجـــديــد اإلدارة الـــعـــمــومـــيــة
وعصرنـتها بالـلجوء إلى التـقنيات احلـديثة في التـسيير

rوالتكنولوجيات اجلديدة لإلعالم واالتصال

- اIـــــبــــادرة بــــكل دراســـــة تــــتــــعــــلق yـــــســــائل اإلصالح
اإلداري الـتي تـبـاشـرهـا مـخـتـلف الـدوائـر الـوزاريـة و/أو

rساهمة فيهاIا

- تـــصــــور واقــــتــــراح كل تــــدبــــيـــر يــــرمي إلـى إدخـــال
r تقنيات تقييم العمل اإلداري وتطوير مهام التدقيق

- توزيع كل دراسة ووثـيقة ومعلـومة في هذا اجملال
بانتظام على اإلدارات العمومية.

د -  تــرقــيــة كل تــدبــيــر يـــرمي إلى حتــســX الــعالقــة
بX اإلدارة واIواطن.

وبهذه الصفةr يكلف على اخلصوصy rا يأتي:  

- دراسـة واقـتــراح كل تـدبـيــر يـرمي إلى الــتـعـريف
rباإلجراءات اإلدارية

Xدراســـة واقـــتـــراح كل تــــدبـــيـــر يـــســـمح  بـــتـــحـــســـ -
rوإعالمهم وتوجيههم XواطنIظروف استقبال ا

-  دراســـة واقـــتـــراح كل تـــدبـــيـــر يــرمـي إلى تـــرقـــيــة
األعمال اجلوارية واإلصغاء إلى مستعملي اIرفق العام.

اIـاداIـادّة ة 3 ::  يـتـولـى اIـديـر الـعـام لــلـوظـيـفـة الــعـمـومـيـة
واإلصـالح اإلداري إدارة الـــــهــــيـــــاكـل واألجـــــهـــــزة اIـــــركـــــزيــــة
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لـلـمـديـريـة الـعـامـة لـلـوظـيـفـة الـعـمـومـيـة واإلصالح اإلداري
rوكــذا مـــفـــتــشـــيـــات الــوظـــيـــفــة الـــعـــمــومـــيـــة الــتـــابـــعــة لـــهــا

وتنشيطها وتنسيقها.

وبهذه الصفة :

- �ـــــارس الـــــســـــلـــــطـــــة الــــســـــلّـــــمـــــيـــــة عـــــلـى مـــــجـــــمــــوع
rحتت سلطته XوضوعIا XستخدمIا

- يــــقـــدر احلــــاجــــات إلى الـــوســــائل اIــــاديــــة واIـــالــــيـــة
والبـشرية الضـرورية لسـير الهـياكل واألجهـزة اIوضوعة

rحتت سلطته

rعمول بهIيزانية طبقا للتنظيم اIينفذ ا  -

- يـعـX في اIـنـاصب الـتـي لم تـتـقـرر طـريـقـة أخـرى
rفيها Xللتعي

-  يـبادر بـكل عـمل  في الـتـكويـن وحتسـX اIـسـتوى
لـصـالح مـسـتـخدمي اIـديـريـة الـعـامة لـلـوظـيـفة الـعـمـومـية

rواإلصالح اإلداري

- يـــقـــتـــرحr عـــنـــد االقـــتـــضـــاءr الـــقـــواعـــد الـــقـــانـــونـــيــة
األسـاسـيـة اIـتـعـلـقـة بـاألسالك الـنـوعـيـة لـلـمـديـريـة الـعـامة

r للوظيفة العمومية واإلصالح اإلداري

- يسـهـر على إنـشـاء رصيـد وثـائقي يـتـعلق yـجاالت
الوظيفة العمومية واإلصالح اإلداري.

اIــاداIــادّة ة 4 :  : �ـــكن أن يـــقــتــرح اIـــديــر الـــعــام لـــلــوظـــيــفــة
الــعــمــومــيــة واإلصالح اإلداري إنــشــاء أي جــهــاز لــلــتــشــاور
والـــتـــنــســـيقI rــمـــارســة صـالحــيـــاته في مـــجــال الـــوظــيـــفــة
العـمومـية واإلصالح اإلداري اIـنصـوص علـيهـا في اIادة 2

أعاله.

rرسومIادّة ة 5 :  :  تلغى جمـيع األحكام اخملالفـة لهذا اIاداIا
ال ســيــمــا اIــرســومــان الــتـنــفــيــذيــــان رقــم 03-190  ورقـم
03-192 اIؤرّخان في 26 صفر عام 1424 اIوافق 28 أبريل

سنة 2003 اللذان يحـددان على التواليr صـالحيات اIدير
العام لـلوظيـفة العمـومية ومـهام اIديريـة العامة لإلصالح

اإلداري وتنظيمها.

اIاداIادّة ة 6  :  :  ينشر هـذا اIرسوم في اجلريـدة الرّسميّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــرّر بـــاجلـــزائــر في 5 رمـــضـــان عــام 1435 اIــوافق 3
يوليو سنة 2014.

عبد اIالك ساللعبد اIالك سالل

 مــرسـوم تـنــفـيـذي رقم  مــرسـوم تـنــفـيـذي رقم 14-194 مـؤرخ في  مـؤرخ في 5 رمــضـان عـام رمــضـان عـام
1435 اIوافق  اIوافق 3 يولـيو سنة  يولـيو سنة r2014  يتـضمــن تـنظيمr  يتـضمــن تـنظيم

اIـــديــريـــة الــعـــامــة لـــلــوظـــيــفـــة الــعـــمــومـــيــة واإلصالحاIـــديــريـــة الــعـــامــة لـــلــوظـــيــفـــة الــعـــمــومـــيــة واإلصالح
اإلداري.اإلداري.

 ــــــــــــــــــــ

r إنّ الوزيـر األول

- بـنـاء عـلى الـدسـتـورr ال سـيـمـا اIـادتـان 85-3 و125
r(الفقرة 2) منه

- وyقـتـضى اIـرسـوم الـرئـاسي رقم 14-145 اIـؤرخ
في 28 جـمــادى الـثـانــيـة عـام 1435 اIـوافق 28 أبــريل سـنـة

rالوزير األول Xتضمن تعيI2014 وا

- وyقتـضى اIرسـوم الرئاسي رقم 14- 154 اIؤرخ
فـي 5 رجـب عــــــــام 1435 اIـــــــــوافق 5 مـــــــــايــــــــــو ســـــــــنـــــــــة 2014

rأعضاء احلكومة Xتضمن تعيIوا

- وyـقتـضى اIرسوم الـتنـفيذي رقم 90-188 اIؤرخ
في أول ذي احلـجة عام 1410 اIـوافق 23 يونـيو سـنة 1990
الــــذي يــــحـــــدد هــــيــــاكـل اإلدارة اIــــركــــزيــــة وأجــــهـــــزتــــهــــا في

rالوزارات

- وyـقتـضى اIرسوم الـتنـفيذي رقم 03-176 اIؤرخ
في 13 صـــــفــــــر عـــــام 1424 اIـــــوافق 15 أبــــــريـل ســــــنـــــة 2003

rتضمن مهام مصالح رئيس احلكومة وتنظيمهاIوا

- وyـقتـضى اIرسوم الـتنـفيذي رقم 03-191 اIؤرخ
في 26 صـــــفـــــر  عـــــام 1424 اIـــــوافق 28 أبـــــريـل ســـــنــــة 2003
rـديـريـة الـعـامـة لـلوظـيـفـة الـعـمـومـيةIـتـضـمن تـنظـيم اIوا

rتممIعدل واIا

- وyـقتـضى اIرسوم الـتنـفيذي رقم 03-192 اIؤرخ
في 26 صــفـر عـام 1424 اIـوافق 28 أبــريل سـنـة 2003 الـذي
rديرية العامة لإلصالح اإلداري وتنظيمهاIيحدد مهام ا

- وyـقتـضى اIرسوم الـتنـفيذي رقم 14-193 اIؤرخ
في 5 رمـضان عام 1435 اIوافق 3 يولـيو سـنة 2014 الذي
يـــحـــدد صالحـــيـــات اIـــديـــر الـــعـــام لـــلـــوظـــيـــفـــة الـــعـــمـــومـــيـــة

 rواإلصالح اإلداري

rوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم ما يأتي  :يرسم ما يأتي  : 

اIـــــاداIـــــادّة األولى  : ة األولى  : يـــــهــــدف هـــــذا اIـــــرســـــوم إلى حتـــــديــــد
تــنـظــيم اIـديــريــة الـعــامـة لــلـوظــيـفــة الـعــمـومــيـة واإلصالح

اإلداري.
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اIــاداIــادّة ة 2 : : تــشــتــمـــل اIــديــريــــة الــعــامــــة لــلــوظــيــفـــــة
الـــعــمـــومـــيـــة واإلصــالح اإلداريr اIـــوضــوعـــة حتت ســـلـــطــة

اIدير العامr على ما يأتي :
1 - اIــــفــــتـــشــــيــــة الــــعــــامـــة  - اIــــفــــتـــشــــيــــة الــــعــــامـــة الــــتي حتــــدد صالحــــيــــاتــــهـــا

وتنظيمها yرسوم.
2 - الهياكل اآلتية : - الهياكل اآلتية :

- مديـريـة التـنظـيم والـقوانـX األساسـيـة للـوظائف
rالعمومية

Xوتــثــمــ XــســتـــخــدمــIمــديــريــة ضـــبط تــعــدادات ا -
rوارد البشريةIا

rمديرية التطبيق والتدقيق -
rمديرية تنظيم الهياكل اإلدارية -

rمديرية العصرنة والتطوير اإلداري -
rمديرية اإلعالم اآللي -

- مديرية إدارة الوسائل.
زيـادة عــلى الــهــيـاكل اIــذكــورة أعالهr يــسـاعــد اIــديـر
الــعـــام لــلــوظــيـــفــة الــعــمــومـــيــة واإلصالح اإلداري ثالثــة (3)

رؤساء دراسات.
Xمــــديـــريــــة الــــتــــنـــظــــيم والــــقــــوانـــXــــادّة ة 3 : : تــــكــــلف مــــديـــريــــة الــــتــــنـــظــــيم والــــقــــوانـــIــــاداIا
األساسية لـلوظائف العموميةاألساسية لـلوظائف العموميةr بدراسة واقـتراح وتنفيذ
األحـكــام الـتــشـريــعـيــة والـتــنـظــيـمــيـة اIــتـعــلـقــة بـالــتـأطــيـر
الـــقــــانــــوني لــــلـــتــــشــــغـــيـل ووضــــعـــيــــة اIــــوظـــفــــX واألعـــوان

العموميX في اIؤسسات واإلدارات العمومية.
وتشتمل على ثالث (3) مديريات فرعية :

1 - اIديـرية الفـرعية لـلقوانـX األساسية لـلوظائف - اIديـرية الفـرعية لـلقوانـX األساسية لـلوظائف
العمومية واألعوان العموميrXالعمومية واألعوان العموميrX وتكلف yا يأتي :

Xـشـتركـة بIإعداد األحـكـام القـانونـيـة األساسـية ا -
جـميع اIـوظـفX واألعـوان العـمومـيX وتـنفـيذهـا تطـبيـقا

rللتشريع في مجال الوظيفة العمومية
- إعداد الـنصـوص اخلاصـة التـي حتكم اIـسار اIـهني
لـلـمـسـتـخـدمـX الـتـابــعـX لـهـاr بـاالشـتـراك مع اIـؤسـسـات

rعنيةIواإلدارات العمومية ا
- ضـــمــان مـــطــابـــقــة الـــنــصـــوص اخلــاصـــة الــتـي حتــكم
اIــوظـــفــX واألعـــوان الــعــمـــومــيــX مـع اIــبــاد¡ األســـاســيــة

rللقانون األساسي العام للوظيفة العمومية
- دراســــة واقـــــتــــراح الــــقــــواعــــد اخلــــاصـــــة اIــــتــــعــــلــــقــــة
بتوظيف بـعض األصناف من األعوان العموميX وحتديد

rطبيعة عالقتهم في العمل وشروط تشغيلهم

- إعـــداد الــــقــــواعــــد اIـــتــــعــــلــــقـــة بــــاIــــعــــادالت اإلداريـــة
لـلـشـهادات واIـؤهالت الـتي تـسمح بـااللـتـحاق بـالـوظائف

العمومية وتنفيذها.

2 - اIـــــديــــريــــة الـــــفــــرعــــيــــة لـــــلــــمــــرتــــبـــــات والــــنــــظــــام- اIـــــديــــريــــة الـــــفــــرعــــيــــة لـــــلــــمــــرتــــبـــــات والــــنــــظــــام

االجتماعيrاالجتماعيr وتـكـلـف بـاالتـصـال مـع اإلدارات الـمـعـنـيـة
yا يأتي :

- اIـبادرة بالقواعـد العامة اIتـعلقة بنـظام تصنيف
الـوظائف العـمومـية وتـنفـيذها طـبقـا لإلجراءات اIـعمول

rبها

- إعــداد الـــنــصـــوص اIــتـــعــلـــقــة بـــاIــرتـــبــات واألجــور
Xواألعـوان الـعـمـومـيـ XـوظـفـIوالـتــعـويـضـات اخلـاصـة  بـا

rعمول بهاIطبقا لإلجراءات ا rمهما تكن طبيعتها

- دراســـة واقــتـــراح كل تــدبـــيــر يـــرمي إلى تــكـــيــيف
نــظـام احلــمــايــة االجــتـمــاعــيــة وتــقـاعــد اIــوظــفــX واألعـوان

.Xالعمومي

3 - اIديـرية الـفرعيـة للتـوجيه واIـنازعاتr- اIديـرية الـفرعيـة للتـوجيه واIـنازعاتr وتـكلف
yا  يأتي :

- ضـمـان وضع إطار لـلـتـشاور في اجملـال االجـتـماعي
rهني في اإلدارة العموميةIوا

- السـهر علـى وضع األجهـزة االستـشاريـة اIتـساوية
rاألعضاء اخملتصة في مجال الوظيفة العمومية

- حتــديــد الــقــواعــد واإلجــراءات اIــتــعــلــقــة بــتــســيــيــر
rمنازعات الوظيفة العمومية والسهر على تطبيقها

- مـــســـاعـــدة اIـــؤســـســـات واإلدارات الـــعـــمــومـــيـــة في
rمجال معاجلة منازعات الوظيفة العمومية

- اIـــســــاهــــمـــة فـي الــــوقـــايــــة من مــــنــــازعــــات الـــعــــمل
الــفــرديــة أو اجلـــمــاعــيــة وفي تــســويــتــهـــا طــبــقــا لــلــتــشــريع

rعمول بهIا

- جـــمع قـــرارات اجلـــهــات الـــقـــضـــائــيـــة اخملـــتــصـــة في
مجال منازعات الوظيفة العمومية واستغاللها.

XستخدمIمديرية ضـبط تعدادات اXستخدمIادّة ة 4 : : تكلف مديرية ضـبط تعدادات اIاداIا
وتثمX اIوارد البشريةوتثمX اIوارد البشريةy rا يأتي : 

- ضـــــــمــــــان ضــــــبـط تــــــعــــــدادات اIـــــــســــــتــــــخـــــــدمــــــX في
اIـــؤســــســــات واإلدارات الــــعــــمـــومــــيــــة وتــــرشــــيـــدهــــا وذلك

rبتحديد وإعداد األطر القانونية اخلاصة بها

- الـــســــهــــر عــــلى الــــتـــطــــابق بــــX مــــهـــام اIــــؤســــســـات
واإلدارات الــعــمــومـــيــة والــوســائل الــبــشــريــة الــضــروريــة

rلسيرها



8 رمضان عام  رمضان عام 1435 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 1241
6 يوليو سنة  يوليو سنة 2014 م م

-  اIـبـادرة بــكل تـدبــيـر من شـأنـه تـرقـيــة الـتـســيـيـر
rالتقديري للموارد البشرية في اإلدارة

- الـــــســـــهـــــر عـــــلـى تـــــثـــــمـــــX اIـــــوارد الـــــبـــــشـــــريـــــة في
اIــؤســـســـات واإلدارات الـــعـــمــومـــيـــةr والســـيـــمــا بـــتـــحـــديــد
الشـروط والكيفـيات اIتـعلقة بـتكوين اIـوظفX واألعوان

rمستواهم وجتديد معارفهم  Xوحتس Xالعمومي
- إعــداد تــقــريــر ســنــوي عن وضـــعــيــة الــتــشــغــيل في
اIــؤســـســات واإلدارات الــعـــمــومــيـــةr واقــتــراح كل تـــدبــيــر

يندرج ضمن إطار السياسة الوطنية للتشغيل.
 وتشتمل على ثالث (3) مديريات فرعية :

rXدمXسـتختخـدمIسدادات اIـديريديريـة الفة الفـرعيرعيـة لضة لضـبط تعبط تعـدادات اIا  - I1 -  ا
وتكلف yا يأتي :

- ضــــمـــــان تـــــرشــــيـــــد تــــعـــــدادات اIـــــســــتـــــخــــدمـــــX في
اIؤسسات واإلدارات العمـومية بتحديـد األطر القانونية

rاخلاصة بها وإعدادها
- حتديد تـعدادات اIـستـخدمX الـضروريـة لسـيرها
rومــتــابــعــة تــطــورهـــا عــلى الــصــعــيــديـن الــكــمي والــنــوعي

 rعنيةIؤسسات واإلدارات العمومية اIباالتصال مع ا
- حتــــديــــد عــــدد اIــــنــــاصب الــــعــــلــــيــــا فـي اIــــؤســــســـات
واإلدارات الــــعـــمــــومــــيـــةr بــــاالشــــتـــراك مـع وزارة اIـــالــــيـــة

rعنيةIوالقطاعات ا
- الـــقــيـــام بــاجلـــمع الـــدوري لــلـــمــعـــلــومـــات اIــتـــعــلـــقــة
بتعدادات اIستـخدمX في اإلدارة العمومـية وبالتشغيل

rالعمومي وضمان استغاللها اإلحصائي
- متابعـة تطور التشـغيل في اIؤسسات واإلدارات
الــــعــــمــــومـــيــــة وإعــــداد احلــــصــــيـــلــــة الــــســــنـــويــــة لــــتــــعـــدادات

 rفي الوظيفة العمومية XستخدمIا
- إعــداد تــقــريــر ســنــوي عن وضـــعــيــة الــتــشــغــيل في
اIــؤســـســـات واإلدارات الــعـــمـــومــيـــة واقـــتــراح كـل تــدبـــيــر

يندرج ضمن إطار السياسة الوطنية للتشغيل.
2 - اIديرية الفرعية للتكوينr  - اIديرية الفرعية للتكوينr وتكلف yا يأتي :

- حتـديــد الـشـروط والـكــيـفـيـات اIــتـعـلـقـة بــالـتـكـوين
اإلداري اIــتـخــصص الــذي يــحــضـر لـاللـتــحــاق بــالــوظـائف
الــعـــمــومـــيــة وكـــذا الــقـــواعـــد اخلــاصـــة بــتـــحــســـX مــســـتــوى
rوجتــــديـــد مــــعــــارفـــهم Xواألعــــوان الـــعــــمـــومــــيـــ XــــوظـــفــــIا

rومتابعة تطبيقها
- دراسـة اخملـطــطـات الـقـطــاعـيـة الـسـنــويـة واIـتـعـددة
Xواألعـــوان الــــعـــمـــومـــيـــ XــــوظـــفـــIالـــســـنـــوات لــــتـــكـــوين ا
وحتــســـX مــســتـــواهم وجتــديـــد مــعــارفـــهم طــبـــقــا لــلـــقــواعــد

واإلجـــــراءات اIــــــعـــــمـــــول بـــــهـــــاr بــــــاالشـــــتـــــراك مع اإلدارات
rعنيةIركزية اIا

- دراسـة وحتـديـد بـرامج تـكـوين اIـوظـفـX واألعوان
الـعـمـومـيـX وحتـســX مـسـتـواهم وجتـديـد مــعـارفـهم طـبـقـا
لــــلــــقــــواعــــد واإلجــــراءات اIــــعـــمــــول بــــهــــاr بــــاالشــــتــــراك مع

rعنيةIركزية اIاإلدارات ا

- اIـشاركة مع اإلدارات اIـركزية اIـعنيـة في حتديد
شــروط وكــيــفــيــات ســيــر الــتــكــوين في اخلــارج ومــتــابــعــة

تنفيذه.

rديرية الفـرعية للتعـاون والعالقات اخلارجيةIا - rديرية الفـرعية للتعـاون والعالقات اخلارجيةI3 - ا
وتكلف yا يأتي :

- تــشـجـيع الـتـعـاون واIـبــادالت الـثـنـائـيـة واIـتـعـددة
األطــراف في مــجــال الـوظــيـفــة الــعـمــومــيـة واIــبــادرة بـكل

rتدبير يرمي إلى ترقية ذلك

- اIشاركة في نشـاطات الهيئات اجلـهوية والدولية
rسائل اخلاصة بالوظيفة العموميةIتعلقة باIا

- اقـــتـــراح الـــقــــواعـــد اIـــتـــعــــلـــقـــة بـــشــــروط تـــوظـــيف
اIــــســــتــــخــــدمــــX األجـــــانب وتــــشــــغــــيــــلــــهـم في اIــــؤســــســــات
XـــوظـــفـــIواإلدارات الـــعـــمـــومــــيـــة وكـــذا قـــواعـــد انـــتـــداب ا
rلــدى الــدول األجــنــبــيــة والــهــيــئــات الــدولــيــة Xاجلــزائــريــ

باالتصال مع اإلدارات اIعنية والسهر على تطبيقها.

rمـديــريــة الـتــطـبــيـق والتـدقيق rادّة ة 5  :   : تــكـلـف مـديــريــة الـتــطـبــيـق والتـدقيقIاداIا
yا يأتي :

XـتعلقIالـسهر على تطـبيق التشـريع والتنظيم ا -
rبقطاع الوظيفة العمومية

- ضــمــان رقــابــة مــدى قــانــونــيــة الــقــرارات اإلداريـة
اخلـــاصــة بــتـــســيــيــر اIـــســار اIــهـــني لــلــمـــوظــفــX واألعــوان

.Xالعمومي

 وتشتمل على أربع (4) مديريات فرعية :

rالــمـديـريـة الــفـرعـيـة لــلـتـدقـيـق والــمـراقبة - r1 - الــمـديـريـة الــفـرعـيـة لــلـتـدقـيـق والــمـراقبة
وتكلف yا يأتي  :

- دراســـة اخملـــطـــطـــات الـــســنـــويـــة لـــتـــســـيـــيـــر اIــوارد
الــبـشـريــة واIـصـادقــة عـلـيــهـاr طـبــقـا لـلــقـواعـد واإلجـراءات
اIــــعــــمــــول بــــهــــاr بــــاالشـــــتــــراك مع اIــــؤســــســــات واإلدارات

rعنيةIالعمومية ا

- مــتــابــعــة تــنــفــيــذ اخملـــطــطــات الــســنــويــة لــتــســيــيــر
اIـــوارد الـــبـــشـــريـــة لـــلــمـــؤســـســـات واإلدارات الـــعـــمـــومـــيــة

rوتقييمها دوريا
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- الــــســــهـــــر عــــلى §ــــارســـــة رقــــابــــة مــــدى قـــــانــــونــــيــــة
الـــقــرارات اإلداريـــة اIــتـــعـــلــقـــة بــتـــســـيــيـــر اIــســـار اIـــهــني
لـــلــــمـــوظــــفـــX واألعــــوان الـــعــــمـــومــــيـــrX طــــبـــقــــا لـــلــــقـــواعـــد

rعمول بهاIواإلجراءات ا
- الـقـيـام بـكل مـهـمـة تـفـتـيش وتـدقـيق حـول تـسـيـير
اIــوارد الــبــشــريــة في اIـــؤســســات واإلدارات الــعــمــومــيــة

rوإعداد تقارير تقييمية في هذا اجملال
- اقتـراح أي تـدبـير مـن شأنه حتـسـX فـعالـيـة طرق

وتقنيات التدقيق واIراقبة.
rـديــريـة الـفــرعـيــة لـلـمــسـابــقـات واالمـتــحـانـاتIا - rـديــريـة الـفــرعـيــة لـلـمــسـابــقـات واالمـتــحـانـاتI2 - ا

وتكلف بـما يأتي :
- حتـــــديـــــد شـــــروط تـــــنـــــظـــــيم وإجـــــراء اIـــــســـــابـــــقـــــات
واالمـتـحـانـات اIـهـنـيــة لـتـوظـيف مـسـتـخـدمي اIـؤسـسـات

rواإلدارات العمومية
- دراســة بـرامـج اIـســابـقــات واالمـتــحــانـات اIــهـنــيـة
واIـصــادقـة عــلـيــهـاr بــاالشـتــراك مع اIــؤسـسـات واإلدارات

rعنيةIا
- رقــابــة مــدى قــانــونــيــة اIــســابــقــات واالمــتــحــانـات

اIهنية.
3 - اIـديـريــة الـفـرعـيــة لـتـســيـيـر اإلطـاراتr  - اIـديـريــة الـفـرعـيــة لـتـســيـيـر اإلطـاراتr وتـكـلف

بـما يأتي :
- إعــــداد الــــتــــدابــــيــــر الــــعــــامــــة واخلــــاصــــة اIــــتــــعــــلــــقـــة
بـــاإلطـــارات الــــعـــلـــيـــا في الــــدولـــة واقـــتـــراحـــهــــا ومـــتـــابـــعـــة

rتطبيقها
- مـتــابـعـة الــوضـعــيـة اإلداريــة لإلطـارات الــعـلــيـا في

الدولة r باالتصال مع السلطات اIعنية.
rـديــريـة الـفــرعـيـة لــتـنـسـيـق هـيـاكل الــتـفـتـيشIا -rـديــريـة الـفــرعـيـة لــتـنـسـيـق هـيـاكل الــتـفـتـيشI4 - ا

وتكلف yا يأتي :
- مـتـابعـة نـشـاطات مـفـتشـيـات الـوظيـفـة الـعمـومـية

rوتنسيقها
- تــوزيع كل اIـعـلــومـات والــوثـائق الـضــروريـة عـلى

rمارسة مهامهاI مفتشيات الوظيفة العمومية
- إعــــداد تـــقــــريــــر دوري تـــقــــيـــيــــمي حــــول نـــشــــاطـــات

مفتشيات الوظيفة العمومية.
rمــديـريــة تـنــظـيم الــهـيــاكل اإلداريـةrـادّة ة 6 :  : تـكـلف مــديـريــة تـنــظـيم الــهـيــاكل اإلداريـةIـاداIا
بـــاالتــــصــــال مع الــــوزارات اIــــعــــنــــيـــةr بــــدراســــة  وحتــــديـــد
كـيفـيـات تـنـظـيم وسيـر الـهـيـاكل اإلداريـة الـتابـعـة لـلـدولة
واجلـمـاعـات اإلقـلـيـمـيـة والهـيـئـات الـعـمـومـيـة وتـقـترح كل

تدبير من شأنه أن يزيد من فعاليتها.

كما تكلـف  بإبداء رأي تقني مـسبق حول أي تدبير
لتنظيم الهياكل اإلدارية.

و تشتمل على ثالث (3) مديريات فرعية :

1 - اIـديــريــة الــفــرعــيــة لـلــهــيــاكل اإلداريــة اIــركــزيـة - اIـديــريــة الــفــرعــيــة لـلــهــيــاكل اإلداريــة اIــركــزيـة
والـهـيـئــات واIـؤسـسـات االسـتـشـاريـةr والـهـيـئــات واIـؤسـسـات االسـتـشـاريـةr وتـكـلف بـاالتـصـال
مع اإلدارات اIـعـنـيـةr بـدراسـة أي تـدبـيـر يـتـعـلق  بـإنـشـاء
هيـاكل أو هـيـئـات إداريـةr أو تعـديـلـهـا أو إلغـائـهـاr وتـتابع

سيرها وتقوّم فعاليتها وتقدم أي اقتراح لتحسينها.

2 - اIـــديــريـــة الـــفـــرعـــيــة لـــلـــمـــؤســـســات والـــهـــيـــئــات - اIـــديــريـــة الـــفـــرعـــيــة لـــلـــمـــؤســـســات والـــهـــيـــئــات
الـــعــمــومــيــةr الـــعــمــومــيــةr وتــكــلف بـــاالتــصــال مع اإلدارات والـــهــيــئــات
اIــعـنــيــةr بـدراســة أي تــدبـيــر يـتــعــلق بـإنــشــاء اIـؤســسـات
والــهــيــئـات  الــعــمــومــيـة أو تــعــديــلــهــا أو إلـغــائــهــاr وتــتـابع

سيرها وتقومّ فعاليتها وتقدم أي اقتراح لتحسينها.

3 - اIـديــريـة الـفـرعـيـة لـلـدراسـاتr - اIـديــريـة الـفـرعـيـة لـلـدراسـاتr وتـكـلف بـدراسـة
تـطـور مجـمـوع الهـيـاكل اإلدارية  وتـعـد وتقـترح تـصـاميم
لتـنـظـيم إدارات الدولـة واجلـمـاعـات اإلقلـيـمـية والـهـيـئات
الـعـمـومـيـة وكـذا أي تـدبـيـر يرمـي إلى دعم اجلـهاز اإلداري

في إطار مخططات التنمية.

7 :  : تـــكـــلف مـــديـــريـــة الـــعــــصـــرنـــة والـــتـــطـــويـــرمـــديـــريـــة الـــعــــصـــرنـــة والـــتـــطـــويـــر اIــاداIــادّة ة 
rـــعـــنـــيــةIبـــاالتــصـــال مـع الــوزارات والـــهـــيـــئـــات ا rاإلداريrاإلداري
بـــضـــبط أي تـــدبـــيـــر من شـــأنه تـــرشـــيـــد طـــرق وتـــقـــنـــيــات
تــنـظــيم الـعــمل اإلداري  وتـنــفـيــذهr وتـخــفـيف الــشـكــلـيـات
وتبسـيط الشـبكات اإلداريـة قصـد التشـجيع عـلى تقريب
.Xوتسهيل عمل األعوان العمومي XواطنIاإلدارة من ا

: X(2) فرعيت Xوتشتمل على مديريت

rـــديـــريـــة الـــفـــرعـــيــــة لـــتـــنـــظـــيم الـــعـــمل اإلداريIا -rـــديـــريـــة الـــفـــرعـــيــــة لـــتـــنـــظـــيم الـــعـــمل اإلداريI1 - ا
وتـكـلف بـدراسـة واقتـراح تـدابـيـر تـرشـيـد الـعمل اإلداري
وتـرقـيـة الــطـرق والـتـقـنـيــات احلـديـثـة اخلـاصـة بــالـتـنـظـيم
والـتسيير في إدارات الـدولة والهيـئات العمـوميةr قصد

رفع فعالية اIصالح.

2 - اIديـريـة الفـرعيـة  لـضبط اIـقايـيس والـتبـسيط - اIديـريـة الفـرعيـة  لـضبط اIـقايـيس والـتبـسيط
اإلداري r اإلداري r وتـــكــــلف بــــدراســــة أي تــــدبـــيــــر من شــــأنه ضــــبط
مــــقــــايــــيس الــــوثــــائق واIــــســــتــــنــــدات اإلداريـــة وتــــبــــســــيط

الشكليات والشبكات واإلجراءاتr واقتراحه وتنفيذه .

  كــمــا تــكـلـف بـاقــتــراح أي تــدبــيــر من شــأنه تــرقــيـة
إعالم اجلمهور وحتسX ظروف استقباله وتوجيهه.

اIــاداIــادّة  ة  8 :  : تـــكــلف مــديــريــة اإلعالم اآللي مــديــريــة اإلعالم اآللي r بــعـــصــرنــة
أدوات مـراقــبـة تـسـيــيـر اIـوارد الــبـشـريـة فـي اIـؤسـسـات
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واإلدارات الـعـمـومـيـة وإقـامة شـبـكـات لـلـمـعـلـومـات تربط
ما بX الهياكل اIـركزية وغير اIمركزة لـلمديرية العامة

للوظيفة العمومية  واإلصالح اإلداري.

و تشتمل على أربع (4) مديريات فرعية :

1 - اIديرية الفرعـية للشبكات اIعلوماتيةr  - اIديرية الفرعـية للشبكات اIعلوماتيةr وتكلف
yا يأتي :

- إقامـة بنـوك للـمـعطـيات اIـعلـوماتـية حـول اIوارد
 rالبشرية في الوظيفة العمومية

- تــنــظـــيم اســتـــغالل وحتــلــيـل اIــعــلـــومــات اIــتـــعــلــقــة
 rوارد البشرية للوظيفة العموميةIبا

- تسيير شبـكة اإلنترانت للمـصالح اIركزية وغير
اIمـركزة لـلمـديرية الـعامـة للـوظيـفة الـعمـومية واإلصالح

rاإلداري

- تـنـسـيق نـظـام مـعـلـومـات اIـصـالح اIـركـزيـة وغـير
اIمـركزة لـلمـديرية الـعامـة للـوظيـفة الـعمـومية واإلصالح

اإلداري.

rـــديــريـــة الـــفـــرعـــيــة لـــلـــبـــرامج والـــتــطـــبـــيـــقــاتIا - rـــديــريـــة الـــفـــرعـــيــة لـــلـــبـــرامج والـــتــطـــبـــيـــقــاتI2 - ا
وتكلف yا يأتي :

- تـصمـيم  نظـام معـلومـات خاص بـاIوارد الـبشـرية
لـلـمـؤسـسـات واإلدارات العـمـومـيـة وتـنـفـيـذه مع اإلدارات

rعنيةIا

rتـطـويــر وتـحــيـيـن الـبــرمجــيات والتـطبـيقات -
ال ســـيـــمـــا تـــلك الــــتي تـــدخل فـي إطـــار نـــظـــام اIـــعـــلـــومـــات

rللموارد البشرية

- ضمان متابـعة وتقييم برامج  وبـرمجيات معاجلة
r عطيات واستغاللهاIا

- حتــديد حاجـات اIصالح اIركزيـــة وغير اIمركزة
لـلـمـديـريـة الـعـامـة لـلـوظـيـفـة الـعـمـومـيـة واإلصالح اإلداري

فيمـا يخص تطبيقات اإلعالم اآللي ومتابعة إجنازها.

3  - اIــديــريــة الــفـرعــيــة لــصـيــانــة جتــهــيـزات اإلعالم - اIــديــريــة الــفـرعــيــة لــصـيــانــة جتــهــيـزات اإلعالم
اآلليrاآلليr وتكلف yا يأتي :

- تطوير وتـسيير حظيرة اإلعالم اآللي في اIصالح
اIــركــزيــة وغــيــر اIــمـركــزة لــلــمــديــريــة الـعــامــة لــلــوظــيــفـة
الــعــمـومــيــة  واإلصالح اإلداري والـســهــر عـلـى اسـتــعــمـالــهـا

r األمثل

- ضـــــمــــان الــــســـــيــــر احلــــسـن والــــصــــيـــــانــــة الــــفـــــعــــالــــة
rلتجهيزات اإلعالم اآللي

- الـــســهـــر عــلـى تــأمـــX الــشـــبــكـــات واحـــتــرام الـــســلم
rالتدرجي في االتصال بها

- تــكـيـيف الـشـبــكـات والـبـرمـجــيـات مع الـتـطـورات
التكنولوجية في مجال اإلعالم واالتصال. 

4 - اIـديـرية الـفـرعـية لـلـوثـائق واألرشيفr - اIـديـرية الـفـرعـية لـلـوثـائق واألرشيفr وتـكلف
yا يأتي : 

- ضـــمـــان تـــنـــظـــيم الـــوثـــائق اIـــتـــعـــلـــقـــة بـــالـــوظـــيـــفــة
الــــعــــمــــومــــيـــة واإلصـالح اإلداري ورقــــمــــنـــتــــهــــاr وحــــفــــظــــهـــا

rوتسييرها

-إعداد كل سـند وثـائقي يـرتبط بـنشـاطات اIـديرية
الـعــامــة لــلــوظــيــفـة الــعــمــومــيــة واإلصالح اإلداري وضــمـان

rتوزيعه

- ضمان تسيير األرشيف.

اIاداIادّة ة 9 :  : تكلف مديرية إدارة الوسائلمديرية إدارة الوسائلy rا يأتي :

- تــــقـــيــــيم احلــــاجــــات اIـــالــــيــــة واIـــاديــــة والــــبـــشــــريـــة
الـضـروريــة لـسـيـر اIـديــريـة الـعـامـة لــلـوظـيـفـة الــعـمـومـيـة

rواإلصالح اإلداري

- ضـمـان تـسـيـيـر الـوسـائل اIـوضـوعـة حتت تـصـرف
rديرية العامة للوظيفة العمومية واإلصالح اإلداريIا

XـسـتـخـدمIإعـداد مـخـطـطـات تـسـيـيـر و تـكـوين ا  -
rمستواهم وتنفيذها Xوحتس

- إعداد ميزانيتي التسيير والتجهيز وتنفيذهما.

 وتشتمل على ثالث (3) مديريات فرعية :

rالـــمــــديـــريــــة الـــفــــرعـــيــــة لــلــــمـــســــتـــخــــدمـــيـن - r1 - الـــمــــديـــريــــة الـــفــــرعـــيــــة لــلــــمـــســــتـــخــــدمـــيـن
وتكلف yا يأتي  :

 rوارد البشرية وتنفيذهIإعداد مخطط تسيير ا -

Xوحتـــســـ XــــســـتـــخــــدمـــIإعـــداد مــــخـــطط تــــكـــوين ا -
rمستواهم وتنفيذه

- ضـــــمـــــان الــــتـــــســـــيــــيـــــر اإلداري لـــــلــــمـــــســـــار اIــــهـــــني
rXللمستخدم

- اقتراح القواعد الـقانونية األساسـية اIطبقة على
األسالك النـوعية في اIديـرية العامـة للوظـيفة العـمومية

واإلصالح اإلداريr عند االقتضاء.
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2 - اIديـرية الفـرعية لـلميـزانية واحملـاسبةr - اIديـرية الفـرعية لـلميـزانية واحملـاسبةr وتكلف
بـما يأتي :

- إعـداد مـشـروعي مـيـزانـيـتي التـسـيـيـر والـتـجـهـيز
rللمديرية العامة للوظيفة العمومية واإلصالح اإلداري

rيزانيةIضمان تنفيذ عمليات ا -
- مسك سجالت احملاسبات التنظيمية.

rالـــمـــديـــريـــة الـــفــرعـــيـــة لـــلـــوســـائــل الـــعـــامــة - r3 - الـــمـــديـــريـــة الـــفــرعـــيـــة لـــلـــوســـائــل الـــعـــامــة
وتكلف بـما يأتي :

- حتديد الوسائل  اIـادية الضرورية لسير اIديرية
rالعامة للوظيفة العمومية واإلصالح اإلداري

- تـــســـيـــيـــر األمالك الـــعــقـــاريـــة واIـــنــقـــولـــة وضـــمــان
صيانتها ومسك اجلرد اخلاص بها. 

10 :  : يـحدد تـنـظيم اإلدارة اIـركـزية  لـلـمديـرية اIاداIادّة ة 
العـامـة للـوظـيفـة العـمـوميـة واإلصالح اإلداري في مـكاتب

طبقا للتنظيم اIعمول به.

rرسومIادّة ة 11 : : تلـغى جمـيع األحكـام اخملالفـة لهـذا اIاداIا
ال ســيـــمــا اIــرســـوم الــتــنـــفــيــذي رقم 03-191 اIــؤرخ في 26
صــفــر  عـام 1424 اIـوافق 28 أبــريل ســنـة 2003 الــذي يــحـدد
تنظيم اIديرية العامة للوظيفة العموميةr اIعدل واIتمم.

اIـــــاداIـــــادّة ة 12  :  :  يـــــنــــــشــــــر هـــــذا اIــــــرســــــوم في اجلــــــريـــــدة
الرّسميّة للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــرّر بـــاجلـــزائــر في 5 رمـــضـــان عــام 1435 اIــوافق 3
يوليو سنة 2014.

عبد اIالك ساللعبد اIالك سالل

قرارات3 مقرقرارات3 مقرّرات3 آراءرات3 آراء
وزارة الدفاع الوطنيوزارة الدفاع الوطني

قراران وزاريـان مـشـتـركـان مـؤرخان في قراران وزاريـان مـشـتـركـان مـؤرخان في 20 شعـبـان  شعـبـان عامعام
1435 اIــــوافق  اIــــوافق 18 يـــونـــيــــو ســـنـــة  يـــونـــيــــو ســـنـــة r2014 يـــتـــضــــمـــنـــانr يـــتـــضــــمـــنـــان

Xعـــســكـــريــتــ Xجتـــديــد انـــتــداب رئـــيــسي مـــحــكـــمــتــXعـــســكـــريــتــ Xجتـــديــد انـــتــداب رئـــيــسي مـــحــكـــمــتــ
.Xدائمت.Xدائمت

ـــــــــــــــــــــــــ

yوجب قـرار وزاري مشترك مؤرخ في 20  شعبان
عــام 1435 اIــوافق 18 يــونـــيــو ســـنــة r2014 يــجـــدد انــتــداب
rلــــدى وزارة الـــدفـــاع الــــوطـــني rالـــســــيـــد كــــمـــال مـــصــــبـــاح
بـصفـته رئـيسـا لـلمـحكـمـة العـسكـريـة الدائـمة بـالـبلـيدة /
الناحية العسكرية األولىI rدة سنة واحدة (1) ابتداء من

أوّل يوليو سنة 2014.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

yوجب قـرار وزاري مشترك مؤرخ في 20  شعبان
عــام 1435 اIــوافق 18 يــونـــيــو ســـنــة r2014 يــجـــدد انــتــداب
السيد مبـروك مقدمr لدى وزارة الدفاع الوطنيr بصفته
رئـيــســا لــلــمــحــكــمــة الــعــســكـريــة الــدائــمــة بــقــســنــطــيــنـة /
الـنـاحيـة الـعـسكـريـة اخلامـسـةI rدة سـنـة واحدة (1) ابـتداء

من أوّل يوليو سنة 2014.

وزارة الفالحة و التنمية الريفيةوزارة الفالحة و التنمية الريفية

قرار وزاري مـشتـرك مؤرخ في قرار وزاري مـشتـرك مؤرخ في 25 ربـيع األول عام  ربـيع األول عام 1435
اIـوافق اIـوافق 27 يـنـايــر سـنـة  يـنـايــر سـنـة r2014 يـحـدد شــروط ضـمـانr يـحـدد شــروط ضـمـان
الـلـبـاس لـفـائـدة اIــوظـفـX اIـنـتـمـX ألسالك األطـبـاءالـلـبـاس لـفـائـدة اIــوظـفـX اIـنـتـمـX ألسالك األطـبـاء
الـــبـــيـــطـــريـــX واIـــفـــتـــشـــX الـــبـــيـــطـــريـــX واألطـــبـــاءالـــبـــيـــطـــريـــX واIـــفـــتـــشـــX الـــبـــيـــطـــريـــX واألطـــبـــاء

.XتخصصIا Xالبيطري.XتخصصIا Xالبيطري
ـــــــــــــــــــــــــ

rاليةIإن وزير ا

rووزير الفالحة والتنمية الريفية

- yقـتضى الـقانون رقم 88-08 اIؤرخ في 7 جمادى
الـثـانـيـة عـام 1408 اIـوافق 26 يـنـايـر سـنـة 1988 واIــتـعـلق

rبنشاطات الطب البيطري وحماية الصحة احليوانية

- وyــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 90-21 اIــــؤرخ في 24
مــحــرم عــام 1411 اIــوافق 15 غــشت ســنــة 1990 واIــتــعــلق

rتممIعدل واIا rباحملاسبة العمومية

- وyقـتـضى اIـرسـوم الـرئـاسي رقم 13-312 اIـؤرخ
في 5 ذي الــــقــــعــــــدة عــــــام 1434 اIــــوافـــق 11 ســــبــــتــــمــــبــــر

rأعضاء احلكومة Xتضمن تعيIسنــــة 2013 وا
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- وyـقـتـضى اIـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 90-12 اIـؤرخ
في 4 جـــمــــادى الـــثـــانـــيـــة عــــام 1410 اIـــوافـــق أول يـــنـــايـــر
سـنـــة 1990 الـذي يـحــدد صالحـيـات وزيـر الــفالحـةr اIـعـدل

rتممIوا

- وyـقـتـضى اIـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 95-54 اIـؤرخ
في 15 رمــضــان عـام 1415 اIـوافق 15 فــبـرايــر ســنـة 1995

rاليةIالذي يحدد صالحيات وزير ا

- وyـقتـضي اIرسوم الـتنـفيذي رقم 10-124 اIؤرخ
في 13 جــــــمـــــــادى األولى عــــــــام 1431 اIــــــوافــق 28 أبــــــريــل
ســــــنـــــــة 2010 واIـــــتــــــضـــــمـن الـــــقــــــانـــــون األســــــاسي اخلـــــاص
Xألسـالك األطــــبــــاء الــــبــــيــــطــــريـــ XــــنــــتــــمــــIا XــــوظـــفــــIبــــا
Xواألطـــــبـــــاء الـــــبـــــيـــــطـــــريـــــ Xالـــــبـــــيـــــطـــــريـــــ XـــــفـــــتـــــشـــــIوا

rادة 8 منهIال سيما ا rXتخصصIا

يقرر ما يأتي :يقرر ما يأتي :

اIـادة األولى اIـادة األولى : تـطـبـيــقـا ألحـكـام اIـادة 8 من اIـرســوم
الــــتـــنــــفــــيـــذي رقــم 10-124 اIــــؤرخ في 13 جـــمـــادى األولى
rــذكــور أعالهIــوافق 28 أبــريل ســنــة 2010 واIعــــام 1431 ا
يــهـــدف هـــذا الــقـــرار إلى حتـــديـــد شــروط ضـــمـــان الــلـــبــاس
Xألسالك األطـبــاء الـبــيـطــريـ XــنـتــمــIا XـوظــفـIلــفـائــدة ا
Xواألطـــــبـــــاء الـــــبـــــيـــــطـــــريـــــ Xالـــــبـــــيـــــطـــــريـــــ XـــــفـــــتـــــشـــــIوا

.XتخصصIا

2 :  : يـنتـمي اIـوظفـون الـذين �كـنـهم االستـفادة اIادة اIادة 
من اللباس لألسالك اآلتية :

rاألطباء البيطريون -

rفتشون البيطريونIا -

- األطباء البيطريون اIتخصصون.

اIـادة اIـادة 3 : : يـسـتـفـيـد اIـوظـفـون اIـذكـورون في اIـادة 2
أعـالهr في إطـار §ــارسـة مـهــامـهـمr من لـبــاس لالسـتــعـمـال

اIهني اIذكور في اIادة 4 أدناه.

اIــادة اIــادة 4 : : حتــدد مـــدونــة اIالبـس وكــذا مــدة جتـــديــدهــا
كما يأتي :

rمئزران اثنان (2) في السنة -

- زوج واحد (1) من جزمة في السنة.

اIادة اIادة 5 : : يســتـفــيـد الــمـوظــفـون الــمـذكـورون فـي
الــمــادة 2 أعــالهr مـن ألــبـــســـة خـــاصـــة ومـالئــمـــة كـــلـــمــا
تــطـــلب األمــر ذلكr دون أن تـــقل مـــدة الــتــجـــديــد عـن ســنــة

واحدة (1).

اIادة اIادة 6 : : يتم التعهـد بالنفقات اIتعلقة باIالبس في
حدود االعتمادات اIسجلة.

يـــجب أن يـــرفـق الـــتـــعـــهـــد الـــذي يـــخـــضع لـــتـــأشـــيـــرة
اIراقب اIاليy rا يأتي :

r(.....فاتورة rسند طلبية) الوثيقة التبريرية -

rستفيدينIا XوظفIقائمة ا -

- السنـدات التنـظيـمية لـلتعـيX في اIـناصب التي
تمنح احلق في االستفادة من اللباس. 

اIـادة اIـادة 7 : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرســمـيـة
للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.

حـرر بـاجلـزائـر في 25 ربـيع األول عـام 1435 اIـوافق
27 يناير سنة 2014.

ـــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــ

قـرار مـؤرخ في قـرار مـؤرخ في 7 ربـيع األول عـام  ربـيع األول عـام 1435 اIـوافق  اIـوافق 9 يــنـايـر يــنـايـر
r  r2014  يـتـضــــمن تمن تـعــــيـX أعX أعـضــــاء ماء مـجـلس إدارةلس إدارة سـنـة سـنـة 

الديوان الوطني اIهني للحليب ومشتقاته.الديوان الوطني اIهني للحليب ومشتقاته.
ـــــــــــــــــــــ

yـــــوجـب قـــــرار مـــــؤرخ في 7 ربــــــيع األول عـــــام 1435
اIـوافق 9 يـنـايـر سـنة 2014 تعـX الـسـيدة والـسـادة اآلتـية
أسماؤهمr تـطبيقا ألحكام اIادة 12 من اIرسـوم التنفيذي
رقم 97 - 247 اIـؤرّخ في 3 ربــيـع األول عـام 1418 اIـوافق
8 يـولـيــو سـنـة 1997 واIـتــضـمن إنــشـاء الـديــوان الـوطـني
اIـــهــني لــلـــحــلــيب ومــشـــتــقــاتهr أعــضـــاء في مــجــلس إدارة
الديوان الوطني اIـهني للحليب ومشتقاته Iدة ثالث (3)

سنوات :

- عــــلي عــــبــــدةr §ــــثـل وزيـــــر الــــفالحــــة والــــتــــنــــمــــيـــة
rرئيسـا rالريفية

rاليةIثل وزير ا§ rمراد علوان -

rثل وزير التجارة§ rعيسى بكاي -

- لــيــلـى بن بــرنــوr §ــثــلــة وزيــر الــصــحــة والــســكــان
rستشفياتIوإصالح ا

- محمد بوحجارr رئيس الغرفة الوطنية للفالحة.

وزير الفالحة والتنمية الريفيةوزير الفالحة والتنمية الريفية
عبد الوهاب نوريعبد الوهاب نوري

وزير اIاليةوزير اIالية
كر£ جوديكر£ جودي
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- وyقتـضى اIرسـوم التّنفيذيّ رقم 13-381 اIؤرّخ
في 15 مــحــرّم عــام 1435 اIــوافق 19 نــوفــمـــبــر ســنــة 2013
الــذي يـحدّد صالحـيات الـوزيـر لدى الـوزير األوّل اIـكلّف

rبإصالح اخلدمة العمومية

- وyــقــتــضى الــقــــرار الــــوزاري اIــشــتــــرك اIـؤرّخ
في 13 رمــضـان عـام 1430 اIـوافق 3 سـبــتـمـبــر سـنـة 2009
واIــتـــضــمّن تـــنــظـــيم اIـــديــريـــة الــعـــامــة لـــلــبـــحث الــعـــلــمي

rوالتطوير التكنولوجي في مكاتب

يقريقرّرون مـا يأتي :رون مـا يأتي :

اIاداIادّة األولى :ة األولى : تطبيقا ألحكام اIادّة 17 مـن اIرســوم
الـــتّـــنــــفــــيـــذيّ رقـم 13-81 اIــــؤرّخ في 18 ربـــيع األوّل عـــام
rــــذكـــــور أعالهIــــوافــق 30 يـــــنــــايـــــر ســــنــــــة 2013 واI1434 ا

يــهـدف هــذا الـقــرار إلى تـنــظـيم اIــديـريــة الـعــامـة لـلــبـحث
العلمي والتطوير التكنولوجي في مكاتب.

اIـاداIـادّة ة 2 :  : تـنــظم مـديــريـة بـرمــجـة الـبــحث والـتــقـيـيم
واالستشرافr كما يأتي :

1 - اIــــــديــــــريــــــة الــــــفـــــــرعــــــيــــــة لــــــبــــــرمــــــجـــــــة الــــــبــــــحث - اIــــــديــــــريــــــة الــــــفـــــــرعــــــيــــــة لــــــبــــــرمــــــجـــــــة الــــــبــــــحث
: (2) Xوتتكون من مكتب rواالستشراف rواالستشراف
rمكتب البرامج الوطنية للبحث -

- مكتب االستشراف.

rــديــريــة الـفــرعــيــة لــلـبــرامج الــدولــيــة لــلــبـحثIا - rــديــريــة الـفــرعــيــة لــلـبــرامج الــدولــيــة لــلــبـحثI2 - ا
: (2) Xوتتكون من مكتب

rمكتب استقطاب البرامج الدولية للبحث -
- مكتب متابعة البرامج الدولية للبحث.

3 - اIـديـرية الـفـرعيـة لـلـتقـيـيم والتـحـليلr  - اIـديـرية الـفـرعيـة لـلـتقـيـيم والتـحـليلr وتـتـكون
من ثالثة (3) مكاتب :

rمكتب التقييم الدوري لنشاط البحث -
- مـكـتب مـتـابـعـة نـشـاطـات اجملـلس الـوطـني لـتـقيـيم

rالبحث العلمي و التطوير التكنولوجي
- مكتب حتليل نتائج تقييم البحث.

4 - اIـديـريــة الــفــرعــيــة لـتـنــســيق أنـشــطــة الـبـحث - اIـديـريــة الــفــرعــيــة لـتـنــســيق أنـشــطــة الـبـحث
: (2) Xوتتكون من مكتب rالقطاعات Xب rالقطاعات Xب

- مــكــــتـب تــنــســـــيق بــــرامج الـــبــحث اIــشــتـــركــــــة
rالقطـاعـات Xبـ

- مــــكـــــتب تـــنــــظــــــيم الــــهـــيـــئـــــات االســــتـــشــــــاريــــــة
للبـحث ومتابعتها.

وزارة التعلـيم العالي والبحث العلميوزارة التعلـيم العالي والبحث العلمي

قــــــرار وزاري مـــشــــتــــــرك مـــؤرقــــــرار وزاري مـــشــــتــــــرك مـــؤرّخ في خ في 22 جـــمـــــادى األولى جـــمـــــادى األولى
عـــــام عـــــام 1435 اIــــوافق  اIــــوافق 24 مــــارس ســــنــــة  مــــارس ســــنــــة r2014 يــــحــــد يــــحــــدّد
تنظـيم اIديريـة العامـة للـبحث العـلمي والتـطويرتنظـيم اIديريـة العامـة للـبحث العـلمي والتـطوير

التكنولوجي في مكاتب.التكنولوجي في مكاتب.
ـــــــــــــــــــــ

إنّ الــــوزيـــــر لـــــدى الــــوزيـــــر األولr اIــــكـــــلف بـــــإصالح
rاخلدمة العمومية

rاليةIووزير ا
rووزير التعليم العالي والبحث العلمي

- yـقــتــضى اIــرســوم الــرّئــاسيّ رقم 13-312 اIـؤرّخ
في 5 ذي القـعدة عام 1434 اIوافق 11 سبـتمبر سنة 2013

rأعضاء احلكومة Xتضمّن تعيIوا
- وyـقتـضى اIرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 90-188 اIؤرّخ
في أوّل ذي احلجّة عام 1410 اIوافــق 23 يونيو سنة 1990
الــــذي يــــحـــــدّد هــــيــــاكـل اإلدارة اIــــركــــزيــــة وأجــــهـــــزتــــهــــا في

rادّتان 3 و7 منـهIال سيما ا rالوزارات
- وyـقـتـضى اIـرسـوم الـتّـنفـيـذيّ رقم 95-54 اIـؤرّخ
في 15 رمضان عــام 1415 اIوافــق 15 فبـراير سنـة 1995

rاليّةIالـذي يحـدّد صالحيات وزير ا
- وyـقـتـضى اIـرسـوم الـتّـنفـيـذيّ رقم 08-08 اIـؤرّخ
في 19 مــحــرّم عــــام 1429 اIــوافــق 27 يـــنــايــر ســنـــة 2008
الـذي يـحـدّد شروط الـتّعـيX في اIـنصب الـعالي لـرئيس
مــــكـــــتب فـي اإلدارة اIـــــركــــزيـــــة والـــــزيـــــادة االســــتـــــداللـــــيــــة

rرتبطـة بـهIا
- وyقـتـضى اIرســوم الـتّنـفـيذيّ رقم 13-77 اIـؤرّخ
في 18 ربـيع األوّل عام 1434 اIـوافق 30 يـنـايـر سـنة 2013
الــــــذي يـــــحــــدّد صالحــــيــــــات وزيـــــــر الــــتــــعــــلـــــــيم الــــعــــــالي

rوالبحث العلمي
- وyقـتـضى اIرســوم الـتّنـفـيذيّ رقم 13-78 اIـؤرّخ
في 18 ربـيع األوّل عام 1434 اIـوافق 30 يـنـايـر سـنة 2013
واIــــــتـــــضــــــمّـن تـــــنــــــظـــــــيـم اإلدارة اIـــــركــــــــزيـــــــة في وزارة
الـتـعـلـــيم الـعـــالي والـبــحث الـعــــلــميr اIـعــــدّلr ال سـيـما

rادّة 10 منـهIا
- وyقـتـضى اIرســوم الـتّنـفـيذيّ رقم 13-81 اIـؤرّخ
في 18 ربـيع األوّل عام 1434 اIـوافق 30 يـنـايـر سـنة 2013
الـــــذي يــحـــدّد مـــهـــام اIـــديـــريــة الـــعـــامـــة لـــلـــبــحـث الـــعــلـــمي
والــتــطـــويــــر الــتــكــنــــولــــوجي وتــنــظـيــمــهـــــاr ال ســيــمـــــا

rـادّة 17 منـهIا
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اIــــاداIــــادّة ة 3 :  : تـــنــــظـم مـــديــــريــــة إدارة وتــــمـــويـل الـــبــــحث
العلمي والتطوير التكنولوجيr كما يأتي :

1 - اIديرية الفرعية لتمويل البحثr  - اIديرية الفرعية لتمويل البحثr وتتكون من
ثالثة (3) مكاتب :

rمكتب ميزانية كيانات البحث -

rاليIتابعة والتحليل اIمكتب ا -

- مـكتب تسيـير الصنـدوق الوطني للبـحث العلمي
والتطوير التكنولوجي.

rـديـريــة الـفـرعـيـة لــتـنـظـيم الـبــحث والـتـوثـيقIا - rـديـريــة الـفـرعـيـة لــتـنـظـيم الـبــحث والـتـوثـيقI2 - ا
وتتكون من ثالثة (3) مكاتب :

rمكتب تنظيم كيانات البحث -

rمكتب الشؤون القانونية -

- مكتب التوثيق واألرشيف.

rـديـرية الـفـرعـيـة لـلـقـدرات العـلـمـيـة الـبـشـريةIا - rـديـرية الـفـرعـيـة لـلـقـدرات العـلـمـيـة الـبـشـريةI3 - ا
: (2) Xوتتكون من مكتب

rوارد البشريةIمكتب تنمية ا -

- مكتب التكوين واحلركية.

rوالـــوســـائل Xـــديـــريــــة الـــفـــرعــــيـــة لـــلـــمـــوظـــفــIا - rوالـــوســـائل Xـــديـــريــــة الـــفـــرعــــيـــة لـــلـــمـــوظـــفــI4 - ا
وتتكون من أربعة (4) مكاتب :

rXستخدمIمكــتب تسيير ا -

rيزانية واحملاسبةIمكتب ا -

rمكتب الصفقات العمومية -

- مكتب الوسائل العامة.

4 :  : تـنـظم مديـريـة التـنـميـة واIـصالح الـعـلمـية اIاداIادّة ة 
والتقنـيةr كما يأتي :

rـديـريـة الـفــرعـيـة لـلــهـيـاكل األسـاســيـة لـلـبـحثIا - rـديـريـة الـفــرعـيـة لـلــهـيـاكل األسـاســيـة لـلـبـحثI1 - ا
وتتكون من ثالثة (3) مكاتب :

rمكتب متابعة إجناز كيانات البحث -

rشتركة للبحثIصالح اIمكتب متابعة إجناز ا -

- مكتب التقييس للهياكل األساسية للبحث.

2 - اIــديـريــة الــفــرعــيــة لـلــتــجــهــيـزاتr  - اIــديـريــة الــفــرعــيــة لـلــتــجــهــيـزاتr وتــتــكـون من
ثالثة (3) مكاتب :

rمكتب جتهيز مؤسسات وكيانات البحث -

rشتركة للبحثIصالح اIمكتب جتهيز ا -

- مكتب تقييس التجهيزات العلمية وجردها.

3 - اIــديـريــة الـفــرعـيـة الســتـغـالل وصـيـانــة الـهــيـاكل - اIــديـريــة الـفــرعـيـة الســتـغـالل وصـيـانــة الـهــيـاكل
: (2) Xوتتكون من مكتب rاألساسية للبحث وجتهيزاته rاألساسية للبحث وجتهيزاته

- مـــكـــتب مـــتـــابـــعـــة اســتـــغـالل الـــهـــيــاكــل األســـاســـيــة
rوالتجهيزات

- مكتب صيانة الهياكل األساسية والتجهيزات.

4 - اIـــديــريـــة الــفــــرعـــيــة لإلحـــصــائــيـــات وتــخــطــيط - اIـــديــريـــة الــفــــرعـــيــة لإلحـــصــائــيـــات وتــخــطــيط
: (2) Xوتتكون من مكتب rاالستثمارات rاالستثمارات

rمكتب تخطيط االستثمارات -

- مكتب اإلحصائيات.

اIــاداIــادّة ة 5 :  : تــنـــظم مــديـــريــة الــتـــطــويــر الـــتــكـــنــولــوجي
واالبتكـارr كما يأتي :

1 - اIـــديـــريـــة الــــفـــرعـــيـــة لـــتــــثـــمـــX نـــتـــائـج الـــبـــحث - اIـــديـــريـــة الــــفـــرعـــيـــة لـــتــــثـــمـــX نـــتـــائـج الـــبـــحث
والتعميمr والتعميمr وتتكون من ثالثة (3) مكاتب :

rXمكتب وضع آليات التثم -

- مـــكــتب مـــتـــابــعـــة نـــشــاطـــات هـــيــاكــل ومــؤســـســات
rXالتثم

- مكتب تعميم ونشر نتائج البحث.

2 - اIــــــديــــــريــــــة الــــــفــــــرعــــــيــــــة لـالبــــــتــــــكــــــار والــــــرصــــــد - اIــــــديــــــريــــــة الــــــفــــــرعــــــيــــــة لـالبــــــتــــــكــــــار والــــــرصــــــد
: (2) Xوتتكون من مكتب rالتكنولوجي rالتكنولوجي

rمكتب دعم وترقية االبتكار -

- مكتب الرصد التكنولوجي.

3 - اIـــديــريـــة الــفـــرعـــيــة لـــلــتـــطـــويــر الـــتــكـــنـــولــوجي - اIـــديــريـــة الــفـــرعـــيــة لـــلــتـــطـــويــر الـــتــكـــنـــولــوجي
: (2) Xوتتكون من مكتب rوالشراكة rوالشراكة

- مـكـتـب تـرقـيـة الـشـراكـة والـتـطـويـر الـتـكـنـولـوجي
rؤسسات االقتصاديةIفي ا

- مـكـتب متـابعـة أنـشطـة اIـصالح اIـشتـركـة للـبحث
ذات الصبغة التكنولوجية واIؤسسات الفرعية.

4 - اIـديريــة الفــرعــية لإلعالم واIـؤشـرات العـلمـية - اIـديريــة الفــرعــية لإلعالم واIـؤشـرات العـلمـية
: (2) Xوتتكون من مكتب rوالتقنية rوالتقنية

- مــكـــــتب الــتـــحــقـــيــقــات واIـــؤشــرات حــول الـــعــلــوم
rوالتكنولوجيا

- مكتب اإلعالم العلمي والتقني.
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اIــاداIــادّة ة 6 :  : تـــلــغـى أحــكـــام الــقـــرار الـــوزاري اIــشـــتــرك
اIــؤرّخ في 13 رمـــضــــان عـــام 1430 اIــوافق 3 ســبـــتـــمـــبــر

سنة 2009 واIذكور أعاله.
اIـاداIـادّة ة 7 :  : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســمـيّـة

للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.
حـــــرّر بـــــاجلـــــزائـــــر في 22 جـــــمــــــادى األولى عـــــام 1435

اIوافق 24 مارس سنة 2014.

- وyـقتـضى اIرسوم الـتنـفيذي رقم 11-398 اIؤرخ
في 28 ذي احلـجة عام 1432 اIوافق 24 نوفـمبـر سنة 2011
الذي يحـدد مهام الوكـالة اIوضوعـاتية للـبحث وتنظـيمها

rوسيرها
- وyـقتـضى اIرسوم الـتنـفيذي رقم 11-443 اIؤرخ
في أول صــفــر عـام 1433 اIــوافق 26 ديــســمــبــر ســنــة 2011
XـنتـمIا XـوظفـIتـضـمن القـانون األسـاسي اخلـاص باIوا

rألسالك مستخدمي دعم البحث
- وyـقـتـضى اIـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 12-19 اIـؤرخ
في 15 صـــــفــــــر عـــــام 1433 اIـــــوافق 9 يـــــنــــــايـــــر ســـــنـــــة 2012
واIــتــضــمن حتــويل الــوكــالــة الــوطــنــيــة لــتــطــويـر الــبــحث
اجلـــامـــعي إلى وكـــالــة مـــوضــوعـــاتــيـــة لــلـــبــحـث في الــعـــلــوم

rوالتكنولوجيا
- وyـقـتـضى اIـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 12-20 اIـؤرخ
في 15 صـــــفــــــر عـــــام 1433 اIـــــوافق 9 يـــــنــــــايـــــر ســـــنـــــة 2012
واIـتـضمن حتـويل الـوكالـة الـوطنـيـة لتـطويـر الـبحث في
rالصحة إلى وكالة موضوعاتية للبحث في علوم الصحة
- وyقتـضى اIرسوم التنفيذي رقم 13-77 اIؤرخ في
18 ربـيع األول عـام 1434 اIـوافق 30 يـنـايـر سـنـة 2013 الـذي

rيحدد صالحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي
- وyـقتـضى اIرسوم الـتنـفيذي رقم 13-381 اIؤرخ
في 15 مــحــرم عــام 1435 اIــوافق 19 نــوفــمـــبــر ســنــة 2013
الـذي يـحـدد صالحـيـات الــوزيـر لـدى الـوزيـر األول اIـكـلف

rبإصالح اخلدمة العمومية
- وyــقـتــضى الـقــرار الـوزاري اIــشـتــرك اIـؤرخ في
28 مـــــــحـــــــرم عــــــام 1418 اIــــــوافق 4 يـــــــونــــــيـــــــو ســـــــنــــــة 1997

واIـتضمن تصنـيف اIناصب العـليا في الوكالـة الوطنية
rتممIا rلتطوير البحث في الصحة

- وyقتـضى القرار الوزاري اIـشترك اIؤرخ في 12
شــوال عــام 1433 اIــوافق 20 غــشت ســنــة 2012 واIــتــضــمن

rوضوعاتية للبحثIالتنظيم اإلداري للوكالة ا

يقريقرّرون ما يأتي :رون ما يأتي :

اIـاداIـادّة األولى :ة األولى : تطـبـيـقـا ألحـكـام اIادة 13 من اIـرسوم
الــرئـــاسي رقم 07-307 اIــؤرخ في 17 رمـــضـــان عــام 1428
اIوافق 29 سبتمبر سنة 2007 واIذكور أعالهr يهدف هذا
الـقرار إلى حتديد تصـنيف الوكالـة اIوضوعاتـية للبحث

وكذا شروط االلتحاق باIناصب العليا التابعة لها.

اIاداIادّة ة 2 : : تصـنف الوكـالة اIـوضوعـاتيـة للـبحث في
الصنف "أ"r القسم 1.

اIاIــــادة ادة 3 :  : حتـــدد الـــزيـــادة االســـتـــداللـــيـــة لـــلـــمـــنـــاصب
الــعــلــيــا الــتـــابــعــة لــلــوكــالــة اIــوضــوعـــاتــيــة لــلــبــحث وكــذا

شروط االلتحاق بهذه اIناصبr طبقا للجدول اآلتي :

ـــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــ

قـرار وزاري مرار وزاري مـشـتـرك مؤرخ في رك مؤرخ في 14 ج جـمـادى الثادى الثـانيانيـة عامة عام
1435 اI اIــــــــــــــــــوافق وافق 14  أب  أبــــــــــــــــــريل سريل ســــــــــــــــــنــــــــــــــــة ة r2014  يr  يــــــــــــــــحــــــــــــــــدددد

تـصـنــــيف اليف الـوكوكــــالالـة اIة اIـوضوضــــوعوعـاتاتـيــــة لة لـلــــبـحث وشحث وشـروطروط
االلتحاق باIناصب العليا التابعة لها.االلتحاق باIناصب العليا التابعة لها.

ـــــــــــــــــــــ

إن الـــــوزيـــــر لـــــدى الـــــوزيـــــر األول اIـــــكـــــلـف بـــــإصالح
rاخلدمة العمومية

 rاليةIووزير ا
rووزير التعليم العالي والبحث العلمي

- yقتـضى اIرسـوم  الرئاسي رقم 07 - 307 اIؤرخ
في 17 رمـضـان عام 1428 اIـوافق 29 سـبـتمـبـر سـنة 2007
الـذي يــحـدد كـيـفـيـات  مـنح الــزيـادة االسـتـداللـيــة لـشـاغـلي

rؤسسات واإلدارات العموميةIناصب العليا في اIا
- وyــــــقـــــتــــــضى اIــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 13 - 312
اIـؤرّخ في  5 ذي الـقــعـدة عـام 1434 اIـوافق  11 ســبـتــمــبـر

rأعضاء احلكومة Xتضمن تعيIسنة 2013 وا
- وyــــقـــــتــــضى اIـــــرســــوم الـــــتــــنــــفـــــيــــذي رقم 95 - 54
اIـؤرخ في 15 رمـضان عام 1415 اIـوافق 15 فبـراير سـنة

rاليةI1995  الذي يحدد صالحيات وزير ا

- وyـقتـضى اIرسوم الـتنـفيذي رقم 08 - 04  اIؤرخ
في 11 مــــحـــــرم عــــام 1429 اIـــــوافق 19 يـــــنــــايـــــر ســــنــــة 2008
XـنـتـمIا XـوظـفـIـتـضـمن الـقـانـون األسـاسي اخلـاص بـاIوا

rؤسسات واإلدارات العموميةIشتركة في اIلألسالك ا
- وyـقتـضى اIرسوم الـتنـفيذي رقم 08-130 اIؤرخ
في 27 ربـيع الـثـانـي عام 1429 اIـوافق 3 مـايـو سـنـة 2008

rتضمن القانون األساسي اخلاص باألستاذ الباحثIوا

وزير التعليم العاليوزير التعليم العالي
والبحث العلميوالبحث العلمي

محمد مباركيمحمد مباركي

عن وزير اIاليةعن وزير اIالية
األمX العاماألمX العام

ميلود بوطبةميلود بوطبة

الوزير لدى الوزير األولالوزير لدى الوزير األول
اIكلف بإصالح اخلدمة العموميةاIكلف بإصالح اخلدمة العمومية

محمد الغازيمحمد الغازي
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طريقةطريقة
XالتعيXالتعي اIناصب العليااIناصب العليا

اIستوىاIستوىالقسمالقسمالصنفالصنف
السلالسلّميمي

الزيادةالزيادة
االستدالليةاالستداللية

التصنيفالتصنيف
شروط االلتحاقشروط االلتحاق

باIناصبباIناصب

-

- مـتصـرف رئـيسي عـلى األقلr يـثبت
خمس (5) سـنوات من اخلـدمة الـفـعلـية

بهذه الصفة.
- مـتصـرفr يـثـبت عـشر (10) سـنوات

من اخلدمة الفعلية بهذه الصفة.

- مـتصـرف رئـيسي عـلى األقلr يـثبت
سـنـتX (2) من اخلـدمــة الـفــعـلــيـة بــهـذه

الصفة.
- مــتــصــرفr يــثـبـت سـبع (7) ســنــوات

من اخلدمة الفعلية بهذه الصفة.

- أســتـاذ مــســاعــد قـسم "ب" عــلى األقل
أو رتبة مـعادلةr يثـبت سنتX (2) من

اخلدمة الفعلية بهذه الصفة.
- مـتصـرف رئـيسي عـلى األقلr يـثبت
سـنـتX (2) من اخلـدمــة الـفــعـلــيـة بــهـذه

الصفة.
- مـــكــــلـف رئـــيــــسي بــــاإلعالم الــــعـــلــــمي
والـــــتــــكــــنـــــولــــوجي عـــــلى األقلr يـــــثــــبت
سـنـتX (2) من اخلـدمــة الـفــعـلــيـة بــهـذه

rالصفة
- مــتــصــرفr يــثـبـت سـبع (7) ســنــوات

من اخلدمة الفعلية بهذه الصفة.
- مـــــــــــــكــــــــــــلــف بــــــــــــاإلعـالم الـــــــــــــعـــــــــــــلــــــــــــمـي
والـتكـنولوجي من اIـستـوى الثاني أو
األولr يـــــثـــــبت ســـــبع (7) ســــنـــــوات من

اخلدمة الفعلية بهذه الصفة.

- أســتـاذ مــســاعــد قـسم "ب" عــلى األقل
أو رتبة مـعادلةr يثـبت سنتX (2) من

اخلدمة الفعلية بهذه الصفة.
- مــــهـــنــــدس بـــحـث عـــلـى األقلr يــــثـــبت
سـنـتX (2) من اخلـدمــة الـفــعـلــيـة بــهـذه

الصفة.
- مــهـــنــدس رئـــيــسي لـــدعم الـــبــحث أو
مـــــكـــــلف رئـــــيـــــسـي بـــــاإلعالم الـــــعـــــلـــــمي
والـــــتــــكــــنـــــولــــوجي عـــــلى األقلr يـــــثــــبت
سـنـتX (2) من اخلـدمــة الـفــعـلــيـة بــهـذه

الصفة.
- مهنـدس دولة لدعم البحث أو ملحق
الــهــنــدســة أو مــكــلف بــاإلعالم الــعــلــمي
والـتكـنولوجي من اIـستـوى الثاني أو
األولr يـــــثـــــبت ســـــبع (7) ســــنـــــوات من

اخلدمة الفعلية بهذه الصفة.

مرسوم

قرار من
الوزير

قرار من
الوزير

قرار من
الوزير

قرار من
الوزير

1200

720

432

432

432

م

مَ

م - 1

م - 1

م - 1

1

1

1

1

1

أ

أ

أ

أ

أ

اIدير العام

األمX العام

رئيس قسم
تمويل مشاريع البحث

رئيس قسم العالقات
الدولية واالتصال

واإلعالم

رئيس قسم تقو£
مشاريع البحث

ورئيس قسم برمجة
مشاريع البحث
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طريقةطريقة
XالتعيXالتعي اIناصب العليااIناصب العليا

اIستوىاIستوىالقسمالقسمالصنفالصنف
السلالسلّميمي

الزيادةالزيادة
االستدالليةاالستداللية

التصنيفالتصنيف
شروط االلتحاقشروط االلتحاق

باIناصبباIناصب

- مـتـصــرف رئـيـسي عــلى األقلr مـرسم
يـثبت ثالث (3) سـنوات أقـدميـة بصـفة

موظف.
- مــتـصــرفr يــثــبت أربع (4) ســنــوات

من اخلدمة الفعلية بهذه الصفة.

- أســتـاذ مــســاعــد قـسم "ب" عــلى األقل
مـــرسم أو رتــبــة مــعـــادلــةr يــثــبت ثالث

(3) سنوات أقدمية بصفة موظف.
rمرسم rمتصرف رئيسي على األقل -
يثبت ثالث (3) سنوات أقدمية بصفة

موظف.
- مـــكــــلـف رئـــيــــسي بــــاإلعالم الــــعـــلــــمي
التكـنولوجي على األقلr مرسمr يثبت
ثالث (3) ســـــنــــوات أقـــــدمـــــيــــة بـــــصـــــفــــة

موظف.
- مــتـصــرفr يــثــبت أربع (4) ســنــوات

من اخلدمة الفعلية بهذه الصفة.
- مـــــــــــــكــــــــــــلــف بــــــــــــاإلعـالم الـــــــــــــعـــــــــــــلــــــــــــمـي
والـتكـنولوجي من اIـستـوى الثاني أو
األولr يــــــثـــــبـت أربع (4) ســــــنــــــوات من

اخلدمة الفعلية بهذه الصفة.

rأسـتـاذ مــسـاعـد قـسم "ب" عـلى األقل -
مـــرسم أو رتــبــة مــعـــادلــةr يــثــبت ثالث

(3) سنوات أقدمية بصفة موظف.
rمـــرسم rمـــهـــنـــدس بــــحث عـــلـى األقل -
يثبت ثالث (3) سنوات أقدمية بصفة

موظف.
- مــهـــنــدس رئـــيــسي لـــدعم الـــبــحث أو
مـــــكـــــلف رئـــــيـــــسـي بـــــاإلعالم الـــــعـــــلـــــمي
rمــــرسم rوالــــتــــكــــنــــولـــــوجي عــــلـى األقل
يثبت ثالث (3) سنوات أقدمية بصفة

موظف.
- مهنـدس دولة لدعم البحث أو ملحق
الــهــنــدســة أو مــكــلف بــاإلعالم الــعــلــمي
والـتكـنولوجي من اIـستـوى الثاني أو
األولr يــــــثـــــبـت أربع (4) ســــــنــــــوات من

اخلدمة الفعلية بهذه الصفة.

مقرر من
اIدير العام

مقرر من
اIدير العام

مقرر من
اIدير العام
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259

259
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م-2
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1

1

أ

أ

أ

رئيس مصلحة على
مستوى األمانة العامة
وعلى مستوى قسم

تمويل مشاريع البحث

رئيس مصلحة على
مستوى قسم العالقات
الدولية واالتصال

واإلعالم

رئيس مصلحة على
مستوى قسم تقو£

مشاريع البحث وعلى
مستوى قسم برمجة
مشاريع البحث
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- وyـقـتـضى اIـرسـوم الـتّـنفـيـذيّ رقم 13-78 اIـؤرّخ
في 18 ربـيع األوّل عام 1434 اIـوافق 30 يـنـايـر سـنة 2013
واIــتــضــمّن تــنــظــيم اإلدارة اIــركــزيــة في وزارة الــتــعـلــيم

rعدّلIا rالعالي والبحث العلمي
- وyـقـتـضى اIـرسـوم الـتّـنفـيـذيّ رقم 13-81 اIـؤرّخ
في 18 ربـيع األوّل عام 1434 اIـوافق 30 يـنـايـر سـنة 2013
الـــذي يـــحــــدّد مـــهـــام اIـــديـــريـــة الــــعـــامـــة لـــلـــبـــحـث الـــعـــلـــمي

rوالتطوير التكنولوجي وتنظيمها
- وyـقتـضى اIرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 14-155 اIؤرّخ
في 5 رجـب عـــام 1435 اIــــوافق 5 مــــايــــو ســــنـــة 2014 الــــذي

rيرخص ألعضاء احلكومة تفويض إمضائهم
- وبـعـد االطـالع عـلى اIـرســوم الـرّئـاسيّ  اIـؤرّخ في
17 محرّم عام 1431 اIوافق 3 ينـاير سنة 2010 واIتضمّن

تـعيـX الـسّيـد حـفيـظ أوراقr مديـرا عـاما لـلـبحث الـعـلمي
rوالتطوير التكنولوجي

يقـريقـرّر مـا يأتي :ر مـا يأتي :
اIاداIادّة األولى :ة األولى : يفوض إلى الـسيد حفيظ أوراقr اIدير
العامّ للبحث الـعلمي والتطوير الـتكنولوجيr اإلمضاء في
حــدود صـالحــيــاتهr بــاسم وزيـــر الــتــعــلــيم الـــعـــالي والــبــحث

العلميr على جميع الوثائق باستثناء القـرارات.
اIـاداIـادّة ة 2 : : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســمـيّـة

للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.
حـرّر بـاجلـزائـر في 17  شـعـبـان عـام 1435 اIـوافق 15

يونيو سنة 2014.
محمد مباركيمحمد مباركي

ـــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــ

قـرار مـؤرقـرار مـؤرّخ في خ في 17  شـعــبـان عـام   شـعــبـان عـام 1435 اIـوافق  اIـوافق 15 يــونـيـو يــونـيـو
سـنـة سـنـة r2014  يـتضـمr  يـتضـمّـن تفـويض اإلمضــاء إلى مديرـن تفـويض اإلمضــاء إلى مدير

اIوارد البشرية.اIوارد البشرية.
ــــــــــــــــــــ

rإن وزير التعليم العالي والبحث العلمي
- yـقــتــضى اIــرســوم الــرّئــاسيّ رقم 14-154 اIـؤرّخ
فـي 5 رجـب عــــــــام 1435 اIـــــــــوافق 5 مـــــــــايــــــــــو ســـــــــنـــــــــة 2014

rأعضاء احلكومة Xتضمّن تعيIوا
- وyـقـتـضى اIـرسـوم الـتّـنفـيـذيّ رقم 13-77 اIـؤرّخ
في 18 ربـيع األوّل عام 1434 اIـوافق 30 يـنـايـر سـنة 2013
الـــــذي يـــــحـــــدّد صالحــــيــــــات وزيــــــر الــــتــــعــــلـــــــيم الــــعـــــــالي

rوالبحث العلمي
- وyـقـتـضى اIـرسـوم الـتّـنفـيـذيّ رقم 13-78 اIـؤرّخ
في 18 ربـيع األوّل عام 1434 اIـوافق 30 يـنـايـر سـنة 2013
واIــتــضــمّن تــنــظــيم اإلدارة اIــركــزيــة في وزارة الــتــعـلــيم

rعدّلIا rالعالي والبحث العلمي

ـــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــ
قـرار مـؤرقـرار مـؤرّخ في خ في 17  شـعــبـان عـام   شـعــبـان عـام 1435 اIـوافق  اIـوافق 15 يــونـيـو يــونـيـو
سنـة سنـة r2014  يتضـمr  يتضـمّـن تفويض اإلمضـاء إلى اIديرـن تفويض اإلمضـاء إلى اIدير

العامالعامّ للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي. للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي.
ــــــــــــــــــــ

rإن وزير التعليم العالي والبحث العلمي

- yـقــتــضى اIــرســوم الــرّئــاسيّ رقم 14-154 اIـؤرّخ
فـي 5 رجـب عــــــــام 1435 اIـــــــــوافق 5 مـــــــــايــــــــــو ســـــــــنـــــــــة 2014

rأعضاء احلكومة Xتضمّن تعيIوا
- وyـقـتـضى اIـرسـوم الـتّـنفـيـذيّ رقم 13-77 اIـؤرّخ
في 18 ربـيع األوّل عام 1434 اIـوافق 30 يـنـايـر سـنة 2013
الـــــذي يـــــحـــــدّد صالحــــيــــــات وزيــــــر الــــتــــعــــلـــــــيم الــــعـــــــالي

rوالبحث العلمي

الوزير لدى الوزير األولالوزير لدى الوزير األول
 اIكلف بإصالح اخلدمة العمومية اIكلف بإصالح اخلدمة العمومية

محمد الغازيمحمد الغازي

وزير اIاليةوزير اIالية
كر£ جوديكر£ جودي

 وزير التعليم العالي وزير التعليم العالي
والبحث العلميوالبحث العلمي
محمد مباركيمحمد مباركي

اIــادة اIــادة 4 : : يــعــاد تـــعــيــX اIـــوظــفــX اIـــعــيــنـــX بــصــفــة
قـــانـــونـــيـــة فـي اIـــنــاصـب الـــعـــلـــيـــا لـــرئـــيس قـــسم ورئـــيس
مـصــلـحــة احملــددين بـالــقــرار الـوزاري اIــشـتــــرك اIــــؤرخ
في 22 ذي احلـــجـــة عــام 1416 اIــوافق 10 مـــايـــو ســـنــة 1996
واIـتضمن تصنـيف اIناصب العـليا في الوكالـة الوطنية
لــتــطــويــر الـــبــحث اجلــامــعي والــقــرار الــوزاري اIــشــتــرك
اIـــــؤرخ في 28 مــــحــــــرم عــــــام 1418 اIــــوافــق 4 يــــونــــيــــــو
ســـنــــة 1997 واIــتـــضــمـن تــصــنـــيف اIـــنــاصب الـــعــلـــيــا في
الوكالة الوطنـية لتطوير البحث في الصحةr اIتممr في

اIناصب العليا اIطابقة لها في هذا القرار.
يـــســتـــفــيـــد شــاغـــلــو اIـــنــاصـب الــعـــلــيـــا لــرئـــيس قــسم
ورئيس مصلـحة اIذكورين أعاله من الزيادة االستداللية
احملـددة علـى التـوالي: مَ الرقم االسـتداللي r720 م-1 الرقم

االستداللي 432 إلى غاية إنهاء مهامهم.

اIادة اIادة 5 : : يجب أن يـنتـمي اIوظـفون الـذين يشـغلون
مناصب عـليـا إلى رتب تكون مـهامـها موافـقة لـصالحيات

الهياكل اIعنية.

اIـاداIـادّة ة 6 :  : يـنـشـر هـذا الـقـرار فـي اجلـريـدة الـرسـمـيـة
للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.

حـــرّر بـــاجلـــزائـــر في 14 جـــمـــادى الـــثـــانـــيـــة عــام 1435
اIوافق 14 أبريل سنة 2014.
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- وyـقتـضى اIرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 14-155 اIؤرّخ
في 5 رجـب عـــام 1435 اIــــوافق 5 مــــايــــو ســــنـــة 2014 الــــذي

rيرخص ألعضاء احلكومة تفويض إمضائهم
- وبـعــد االطـالع عـلـى اIــرسـوم الــرّئــاسيّ  اIــؤرّخ في
13 مـــــحـــــرّم عـــــام 1428 اIــــــوافق أوّل فـــــبــــــرايـــــر ســـــنـــــة 2007

واIتضمّن تعيX السيد أمير قاسم داوديr مديرا للموارد
rالبشرية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي

يقـريقـرّر مـا يأتي :ر مـا يأتي :

rادّة األولى :ة األولى : يفوض إلى الـسيد أمـير قاسم داوديIاداIا
rاإلمــضــاء في حــدود صالحــيــاته rــوارد الــبــشــريــةIمــديـــر ا
بـاسم وزير الـتعـليم الـعالي والـبحث الـعلـميr على جـميع

الوثائق واIقررات yا في ذلك القرارات.

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

حـرّر بـاجلـزائـر في 17  شـعـبـان عـام 1435 اIـوافق 15
يونيو سنة 2014.

محمد مباركيمحمد مباركي
ـــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــ

قـرار مـؤرقـرار مـؤرّخ في خ في 17  شـعــبـان عـام   شـعــبـان عـام 1435 اIـوافق  اIـوافق 15 يــونـيـو يــونـيـو
سـنـة سـنـة r2014  يـتضـمr  يـتضـمّـن تفـويض اإلمضــاء إلى مديرـن تفـويض اإلمضــاء إلى مدير

اIيزانية والوسائل ومراقبة التسيير.اIيزانية والوسائل ومراقبة التسيير.
ــــــــــــــــــــ

rإن وزير التعليم العالي والبحث العلمي

- yـقــتــضى اIــرســوم الــرّئــاسيّ رقم 14-154 اIـؤرّخ
فـي 5 رجـب عــــــــام 1435 اIـــــــــوافق 5 مـــــــــايــــــــــو ســـــــــنـــــــــة 2014

rأعضاء احلكومة Xتضمّن تعيIوا

- وyـقـتـضى اIـرسـوم الـتّـنفـيـذيّ رقم 13-77 اIـؤرّخ
في 18 ربـيع األوّل عام 1434 اIـوافق 30 يـنـايـر سـنة 2013
الـــــذي يـــــحـــــدّد صالحــــيــــــات وزيــــــر الــــتــــعــــلـــــــيم الــــعـــــــالي

rوالبحث العلمي

- وyـقـتـضى اIـرسـوم الـتّـنفـيـذيّ رقم 13-78 اIـؤرّخ
في 18 ربـيع األوّل عام 1434 اIـوافق 30 يـنـايـر سـنة 2013
واIــتــضــمّن تــنــظــيم اإلدارة اIــركــزيــة في وزارة الــتــعـلــيم

rعدّلIا rالعالي والبحث العلمي

- وyـقتـضى اIرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 14-155 اIؤرّخ
في 5 رجـب عـــام 1435 اIــــوافق 5 مــــايــــو ســــنـــة 2014 الــــذي

rيرخص ألعضاء احلكومة تفويض إمضائهم

- وبعد االطـالع على اIرسوم الرّئاسيّ  اIؤرّخ في 4
رجب عــــــام 1424 اIــــــوافق أوّل ســــــبــــــتــــــمــــــبــــــر ســــــنــــــة 2003
واIـتـضـمّن تـعـيـX الـسـيـد مـحـمـد الـشـريـف صـابـةr مـديرا
للمـيزانيـة والوسائل ومراقـبة التسـيير بوزارة الـتعليم

rالعـالي والبحث العلمي
يقـريقـرّر مـا يأتي :ر مـا يأتي :

اIـاداIـادّة األولى :ة األولى : يـفــوض إلى الــســيـد مــحـمــد الــشـريف
rـيــزانــيـة والــوسـائـل ومـراقــبـة الــتــسـيــيـرIمــديــر ا rصــابـة
اإلمــــضــــاء فـي حـــدود صالحــــيـــاتـهr بــــاسم وزيــــر الـــتـــعــــلـــيم
الـعـالي والـبـحث الـعـلمـيr على جـمـيع الـوثـائق بـاسـتـثـناء

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

للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.
حـرّر بـاجلـزائـر في 17  شـعـبـان عـام 1435 اIـوافق 15

يونيو سنة 2014.
محمد مباركيمحمد مباركي

ـــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــ

قـرار مـؤرقـرار مـؤرّخ في خ في 17  شـعــبـان عـام   شـعــبـان عـام 1435 اIـوافق  اIـوافق 15 يــونـيـو يــونـيـو
سـنـة سـنـة r2014  يـتضـمr  يـتضـمّـن تفـويض اإلمضــاء إلى مديرـن تفـويض اإلمضــاء إلى مدير
إدارة وتـــــمـــــويل الـــــبـــــحث الـــــعـــــلـــــمـي والـــــتـــــطـــــويــــرإدارة وتـــــمـــــويل الـــــبـــــحث الـــــعـــــلـــــمـي والـــــتـــــطـــــويــــر
الـتــكـنــولـوجي بــاIـديــريـة الــعــامـة لــلـبــحث الـعــلـميالـتــكـنــولـوجي بــاIـديــريـة الــعــامـة لــلـبــحث الـعــلـمي

والتطوير التكنولوجي.والتطوير التكنولوجي.
ــــــــــــــــــــ

rإن وزير التعليم العالي والبحث العلمي
- yـقــتــضى اIــرســوم الــرّئــاسيّ رقم 14-154 اIـؤرّخ
فـي 5 رجـب عــــــــام 1435 اIـــــــــوافق 5 مـــــــــايــــــــــو ســـــــــنـــــــــة 2014

rأعضاء احلكومة Xتضمّن تعيIوا
- وyـقـتـضى اIـرسـوم الـتّـنفـيـذيّ رقم 13-77 اIـؤرّخ
في 18 ربـيع األوّل عام 1434 اIـوافق 30 يـنـايـر سـنة 2013
الـــــذي يـــــحـــــدّد صالحــــيــــــات وزيــــــر الــــتــــعــــلـــــــيم الــــعـــــــالي

rوالبحث العلمي
- وyـقـتـضى اIـرسـوم الـتّـنفـيـذيّ رقم 13-78 اIـؤرّخ
في 18 ربـيع األوّل عام 1434 اIـوافق 30 يـنـايـر سـنة 2013
واIــتــضــمّن تــنــظــيم اإلدارة اIــركــزيــة في وزارة الــتــعـلــيم

rعدّلIا rالعالي والبحث العلمي
- وyـقـتـضى اIـرسـوم الـتّـنفـيـذيّ رقم 13-81 اIـؤرّخ
في 18 ربـيع األوّل عام 1434 اIـوافق 30 يـنـايـر سـنة 2013
الـــذي يـــحــــدّد مـــهـــام اIـــديـــريـــة الــــعـــامـــة لـــلـــبـــحـث الـــعـــلـــمي

rوالتطوير التكنولوجي وتنظيمها
- وyـقتـضى اIرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 14-155 اIؤرّخ
في 5 رجـب عـــام 1435 اIــــوافق 5 مــــايــــو ســــنـــة 2014 الــــذي

rيرخص ألعضاء احلكومة تفويض إمضائهم
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- وبـعد االطـالع على اIـرسوم الـرّئاسيّ  اIؤرّخ في 16
ربـــــيع الـــــثـــــانـي عــــام 1431 اIـــــوافق أوّل أبـــــريـل ســـــنــــة 2010
واIــتـضــمّن تــعـيــX الــســيـد مــحــمـد بــوهــيـشــةr مــديـرا إلدارة
وتمويل البحث العـلمي والتطوير التـكنولوجيr باIديريـة

rالعامـة للبحث العلمي والتطوير التكنـولـوجي
يقـريقـرّر مـا يأتي :ر مـا يأتي :

rـادّة األولى :ة األولى : يـفــوض إلى الـسـيــد مـحـمـد بــوهـيـشـةIـاداIا
مـــــديــــر إدارة وتـــــمـــــويل الـــــبــــحـث الــــعـــــلـــــمي والـــــتــــطـــــويــــر
التكـنولوجي باIـديرية العـامة للبـحث العلمـي والتطوير
الـتكنـولوجيr اإلمضــاء في حدود صالحيـاتـهr باسم وزير
الـتــعــلـيم الــعــالي والــبـحث الــعــلـمـيr عـلى جــمــيع الــوثـائق

باستثناء القرارات.
اIـاداIـادّة ة 2 : : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســمـيّـة

للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.
حـرّر بـاجلـزائـر في 17  شـعـبـان عـام 1435 اIـوافق 15

يونيو سنة 2014.
محمد مباركيمحمد مباركي

ـــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــ
قـرار مـؤرقـرار مـؤرّخ في خ في 17  شـعــبـان عـام   شـعــبـان عـام 1435 اIـوافق  اIـوافق 15 يــونـيـو يــونـيـو
سـنـة سـنـة r2014  يـتضـمr  يـتضـمّـن تفـويض اإلمضــاء إلى مديرـن تفـويض اإلمضــاء إلى مدير

الدراسات القانونية واألرشيف.الدراسات القانونية واألرشيف.
ــــــــــــــــــــ

rإن وزير التعليم العالي والبحث العلمي
- yـقــتــضى اIــرســوم الــرّئــاسيّ رقم 14-154 اIـؤرّخ
فـي 5 رجـب عــــــــام 1435 اIـــــــــوافق 5 مـــــــــايــــــــــو ســـــــــنـــــــــة 2014

rأعضاء احلكومة Xتضمّن تعيIوا
- وyقتـضى اIرسوم التّنفيذيّ رقم 13-77 اIؤرّخ في
18 ربـيع األوّل عام 1434 اIـوافق 30 يـنـايـر سـنة 2013 الــذي

rيحدّد صالحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي
- وyـقـتـضى اIـرسـوم الـتّـنفـيـذيّ رقم 13-78 اIـؤرّخ
في 18 ربـيع األوّل عام 1434 اIـوافق 30 يـنـايـر سـنة 2013
واIــتــضــمّن تــنــظــيم اإلدارة اIــركــزيــة في وزارة الــتــعـلــيم

rعدّلIا rالعالي والبحث العلمي
- وyـقتـضى اIرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 14-155 اIؤرّخ
في 5 رجـب عـــام 1435 اIــــوافق 5 مــــايــــو ســــنـــة 2014 الــــذي

rيرخص ألعضاء احلكومة تفويض إمضائهم
- وبـعد االطـالع على اIـرسوم الـرّئاسيّ  اIؤرّخ في 14
ربيع الثاني عام 1428 اIوافق 2 مايو سنة 2007 واIتضمّن
تـعـيـX السّـيـد إدريس بـوكـراr مـديـرا لـلـدراسـات الـقـانـونـية

rواألرشيف بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي
يقـريقـرّر مـا يأتي :ر مـا يأتي :

rــادّة األولى :ة األولى : يـــفــوض إلـى الـــســـيــد إدريـس بـــوكــراIــاداIا
مــديــر الــدراســـات الــقــانـــونــيــة واألرشــيـفr اإلمــضـــاء في

حـــــدود صــالحـــــيــــــاتــهr بــــــاسـم وزيـــــر الـــــتــــعـــــلــــيـم الــــعـــــالي
والــــبــــحث الــــعـــلــــمـيr عـــلـى جـــمــــيع الــــوثــــائق بــــاســـتــــثــــنـــاء

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

للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.
حـرّر بـاجلـزائـر في 17  شـعـبـان عـام 1435 اIـوافق 15

يونيو سنة 2014.
محمد مباركيمحمد مباركي

ـــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــ

قـرار مـؤرقـرار مـؤرّخ في خ في 17  شـعــبـان عـام   شـعــبـان عـام 1435 اIـوافق  اIـوافق 15 يــونـيـو يــونـيـو
سـنـة سـنـة r2014  يـتضـمr  يـتضـمّـن تفـويض اإلمضــاء إلى مديرـن تفـويض اإلمضــاء إلى مدير

التعاون والتبادل ما بX اجلامعات.التعاون والتبادل ما بX اجلامعات.
ــــــــــــــــــــ

rإن وزير التعليم العالي والبحث العلمي
- yـقــتــضى اIــرســوم الــرّئــاسيّ رقم 14-154 اIـؤرّخ
فـي 5 رجـب عــــــــام 1435 اIـــــــــوافق 5 مـــــــــايــــــــــو ســـــــــنـــــــــة 2014

rأعضاء احلكومة Xتضمّن تعيIوا
- وyـقـتـضى اIـرسـوم الـتّـنفـيـذيّ رقم 13-77 اIـؤرّخ
في 18 ربـيع األوّل عام 1434 اIـوافق 30 يـنـايـر سـنة 2013
الـــــذي يـــــحـــــدّد صالحــــيــــــات وزيــــــر الــــتــــعــــلـــــــيم الــــعـــــــالي

rوالبحث العلمي
- وyـقـتـضى اIـرسـوم الـتّـنفـيـذيّ رقم 13-78 اIـؤرّخ
في 18 ربـيع األوّل عام 1434 اIـوافق 30 يـنـايـر سـنة 2013
واIــتــضــمّن تــنــظــيم اإلدارة اIــركــزيــة في وزارة الــتــعـلــيم

rعدّلIا rالعالي والبحث العلمي
- وyـقتـضى اIرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 14-155 اIؤرّخ
في 5 رجـب عـــام 1435 اIــــوافق 5 مــــايــــو ســــنـــة 2014 الــــذي

rيرخص ألعضاء احلكومة تفويض إمضائهم
- وبـعـد االطـالع عـلى اIـرســوم الـرّئـاسيّ  اIـؤرّخ في 4
رجب عام 1424 اIـوافق أوّل سبـتمـبر سـنة 2003 واIـتضمّن
تـعيـX الـسيـد أرزقي سـعـيدانيr مـديـرا للـتـعـاون والـتـبادل
rاجلامعات بوزارة التعليم العـالي والبحث العلمي Xما ب

يقـريقـرّر مـا يأتي :ر مـا يأتي :
rادّة األولى :ة األولى : يـفوض إلى الـسـيد أرزقي سـعـيدانيIاداIا
مـديـر الـتـعـاون والـتــبـادل مـا بـX اجلـامـعـاتr اإلمـضـاء في
حـدود صـالحـيـاتــهr بـاسم وزيــر الـتـعــلـيم الــعـالي والــبـحث

العلميr على جميع الوثائق باستثناء القرارات.
اIـاداIـادّة ة 2 : : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســمـيّـة

للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.
حـرّر بـاجلـزائـر في 17  شـعـبـان عـام 1435 اIـوافق 15

يونيو سنة 2014.
محمد مباركيمحمد مباركي
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قـرار مـؤرقـرار مـؤرّخ في خ في 17  شـعــبـان عـام   شـعــبـان عـام 1435 اIـوافق  اIـوافق 15 يــونـيـو يــونـيـو
سـنـة سـنـة r2014  يـتضـمr  يـتضـمّـن تفـويض اإلمضــاء إلى مديرـن تفـويض اإلمضــاء إلى مدير

التنمية واالستشراف.التنمية واالستشراف.
ــــــــــــــــــــ

rإن وزير التعليم العالي والبحث العلمي
- yـقــتــضى اIــرســوم الــرّئــاسيّ رقم 14-154 اIـؤرّخ
فـي 5 رجـب عــــــــام 1435 اIـــــــــوافق 5 مـــــــــايــــــــــو ســـــــــنـــــــــة 2014

rأعضاء احلكومة Xتضمّن تعيIوا
- وyـقـتـضى اIـرسـوم الـتّـنفـيـذيّ رقم 13-77 اIـؤرّخ
في 18 ربـيع األوّل عام 1434 اIـوافق 30 يـنـايـر سـنة 2013
الـــــذي يـــــحـــــدّد صالحــــيــــــات وزيــــــر الــــتــــعــــلـــــــيم الــــعـــــــالي

rوالبحث العلمي
- وyـقـتـضى اIـرسـوم الـتّـنفـيـذيّ رقم 13-78 اIـؤرّخ
في 18 ربـيع األوّل عام 1434 اIـوافق 30 يـنـايـر سـنة 2013
واIــتــضــمّن تــنــظــيم اإلدارة اIــركــزيــة في وزارة الــتــعـلــيم

rعدّلIا rالعالي والبحث العلمي
- وyـقتـضى اIرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 14-155 اIؤرّخ
في 5 رجـب عـــام 1435 اIــــوافق 5 مــــايــــو ســــنـــة 2014 الــــذي

rيرخص ألعضاء احلكومة تفويض إمضائهم
- وبـعـد االطـالع عـلى اIـرســوم الـرّئـاسيّ  اIـؤرّخ في
11 رمــضــان عـام 1430 اIــوافق أوّل ســبــتــمــبــر ســنــة 2009

واIـتضـمّن تـعـيـX الـسيـد عـمـار صـادميr مـديـرا للـتـنـمـية
rواالستشراف بوزارة التعليم العـالي والبحث العلمي

يقـريقـرّر مـا يأتي :ر مـا يأتي :
rــادّة األولى :ة األولى : يـــفــــوض إلى الـــســـيـــد عـــمـــار صـــادميIــاداIا
مــــديــــر الـــــتــــنــــمــــيـــــة واالســــتــــشــــرافr اإلمـــــضــــاء في حــــدود
rباسم وزير الـتعـليم العـالي والبحث الـعلمي rصالحيـاتـه

على جميع الوثائق باستثناء القرارات.
اIـاداIـادّة ة 2 : : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســمـيّـة

للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.
حـرّر بـاجلـزائـر في 17  شـعـبـان عـام 1435 اIـوافق 15

يونيو سنة 2014.
محمد مباركيمحمد مباركي

ـــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــ

قـــراران مـــؤرقـــراران مـــؤرّخـــان في خـــان في 17  شـــعـــبـــان عـــام   شـــعـــبـــان عـــام 1435 اIــوافق  اIــوافق 15
يـونـيـو سـنـة يـونـيـو سـنـة r2014  يـتـضـمr  يـتـضـمّــنـان تـفـويض اإلمـضـاءــنـان تـفـويض اإلمـضـاء

إلى نائبي مدير.إلى نائبي مدير.
ــــــــــــــــــــ

rإن وزير التعليم العالي والبحث العلمي
- yـقــتــضى اIــرســوم الــرّئــاسيّ رقم 14-154 اIـؤرّخ
فـي 5 رجـب عــــــــام 1435 اIـــــــــوافق 5 مـــــــــايــــــــــو ســـــــــنـــــــــة 2014

rأعضاء احلكومة Xتضمّن تعيIوا

- وyـقـتـضى اIـرسـوم الـتّـنفـيـذيّ رقم 13-77 اIـؤرّخ
في 18 ربـيع األوّل عام 1434 اIـوافق 30 يـنـايـر سـنة 2013
الـــــذي يـــــحـــــدّد صالحــــيــــــات وزيــــــر الــــتــــعــــلـــــــيم الــــعـــــــالي

rوالبحث العلمي
- وyـقـتـضى اIـرسـوم الـتّـنفـيـذيّ رقم 13-78 اIـؤرّخ
في 18 ربـيع األوّل عام 1434 اIـوافق 30 يـنـايـر سـنة 2013
واIــتــضــمّن تــنــظــيم اإلدارة اIــركــزيــة في وزارة الــتــعـلــيم

rعدّلIا rالعالي والبحث العلمي
- وyـقتـضى اIرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 14-155 اIؤرّخ
في 5 رجـب عـــام 1435 اIــــوافق 5 مــــايــــو ســــنـــة 2014 الــــذي

rيرخص ألعضاء احلكومة تفويض إمضائهم
- وبعد االطـالع على اIرسوم الرّئاسيّ  اIؤرّخ في 17
شـعـبـان عـام 1425 اIـوافق 2 أكـتـوبـر سـنـة 2004 واIــتـضـمّن
تـعيـX السـيـد فاحت مـنصـور خوجـةr نائب مـدير لـلمـيزانـية

rواحملاسبة بوزارة التعليم العـالي والبحث العلمي

يقـريقـرّر مـا يأتي :ر مـا يأتي :

اIــــاداIــــادّة األولى :ة األولى : يـــفــــوض إلى الـــســـيــــد فـــاحت مـــنـــصـــور
خــوجــةr نــائـب مــديــر اIــيــزانــيــة واحملـــاســبــةr اإلمــضــاء في
حـدود صـالحـيـاتــهr بـاسم وزيــر الـتـعــلـيم الــعـالي والــبـحث

العلميr على جميع الوثائق باستثناء القرارات.

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

حـرّر بـاجلـزائـر في 17  شـعـبـان عـام 1435 اIـوافق 15
يونيو سنة 2014.

محمد مباركيمحمد مباركي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

rإن وزير التعليم العالي والبحث العلمي
- yـقــتــضى اIــرســوم الــرّئــاسيّ رقم 14-154 اIـؤرّخ
فـي 5 رجـب عــــــــام 1435 اIـــــــــوافق 5 مـــــــــايــــــــــو ســـــــــنـــــــــة 2014

rأعضاء احلكومة Xتضمّن تعيIوا
- وyـقـتـضى اIـرسـوم الـتّـنفـيـذيّ رقم 13-77 اIـؤرّخ
في 18 ربـيع األوّل عام 1434 اIـوافق 30 يـنـايـر سـنة 2013
الـــــذي يـــــحـــــدّد صالحــــيــــــات وزيــــــر الــــتــــعــــلـــــــيم الــــعـــــــالي

rوالبحث العلمي
- وyـقـتـضى اIـرسـوم الـتّـنفـيـذيّ رقم 13-78 اIـؤرّخ
في 18 ربـيع األوّل عام 1434 اIـوافق 30 يـنـايـر سـنة 2013
واIــتــضــمّن تــنــظــيم اإلدارة اIــركــزيــة في وزارة الــتــعـلــيم

rعدّلIا rالعالي والبحث العلمي
- وyـقتـضى اIرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 14-155 اIؤرّخ
في 5 رجـب عـــام 1435 اIــــوافق 5 مــــايــــو ســــنـــة 2014 الــــذي

rيرخص ألعضاء احلكومة تفويض إمضائهم
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- وبـعد االطـالع على اIـرسوم الـرّئاسيّ  اIـؤرّخ في 7
رمـضان عام 1424 اIوافق 2 نوفـمبر سنة 2003 واIـتضمّن
تـعيX السيـد الطيب شعبـانr نائب مدير للـوسائل العامة

rبوزارة التعليم العـالي والبحث العلمي

يقـريقـرّر مـا يأتي :ر مـا يأتي :

rـادّة األولى :ة األولى : يـفــوض إلى الــســيـد الــطـيـب شـعــبـانIـاداIا
نـــــائـب مـــــديـــــر الـــــوســـــائـل الـــــعـــــامـــــةr اإلمــــــضـــــاء في حـــــدود
rباسم وزير الـتعـليم العـالي والبحث الـعلمي rصالحيـاتـه

على جميع الوثائق باستثناء القرارات.

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

حـرّر بـاجلـزائـر في 17  شـعـبـان عـام 1435 اIـوافق 15
يونيو سنة 2014.

محمد مباركيمحمد مباركي

وزارة الثقافةوزارة الثقافة

قـــرار وزاري مــشــتــرك مــؤرخ في قـــرار وزاري مــشــتــرك مــؤرخ في 15  رمــضــان عــام  رمــضــان عــام 1434
اIــــوافق اIــــوافق 24  يــــولــــيـــو ســــنـــة يــــولــــيـــو ســــنـــة r2013 يــــحـــدد تــــصــــنـــيف يــــحـــدد تــــصــــنـــيف
اIـــدرســـة الـــوطـــنـــيـــة حلـــفظ اIـــمـــتـــلـــكـــات الـــثـــقـــافـــيـــةاIـــدرســـة الـــوطـــنـــيـــة حلـــفظ اIـــمـــتـــلـــكـــات الـــثـــقـــافـــيـــة
وتــرمــيــمـهــا و شــروط االلــتــحــاق بــاIــنــاصب الــعــلــيـاوتــرمــيــمـهــا و شــروط االلــتــحــاق بــاIــنــاصب الــعــلــيـا

التابعة لها.التابعة لها.
ـــــــــــــــــــــ

rالعام للحكومة Xإن األم
rاليةIو وزير ا

rو وزيرة الثقافة
- yـقــتــضى اIــرســوم الــرئــاسي رقم 07-307 اIـؤرخ
في 17 رمـضـان عام 1428 اIـوافق 29 سـبـتمـبـر سـنة 2007
الـذي يــحـدد كـيــفـيـات مــنح الـزيــادة االسـتـداللــيـة لــشـاغـلي

rؤسسات و اإلدارات العموميةIناصب العليا في اIا
- وyقـتـضي اIـرسـوم الـرئـاسي رقم 12-326 اIـؤرخ
في 17 شـــوال عــام 1433 اIــوافق 4 ســـبـــتــمـــبــر ســـنــة 2012

rأعضاء احلكومة Xتضمن تعيIوا
- وyـقـتـضى اIـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 95-54 اIـؤرخ
في 5 رمــضــان عــام 1415 اIــوافق 15 فــبـــرايــر ســـنــة 1995

rاليةIالذي يحدد صالحيات وزير ا
- وyـقـتـضى اIـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 05-79 اIـؤرخ
في 17 مـــحـــرم عــام 1426 اIــوافق 26 فـــبـــرايـــر ســـنـــة 2005

rالذي يحدد صالحيات وزير الثقافة

- وyـقـتـضى اIـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 08-04 اIـؤرخ
في 11 مــــحــــرم عـــام 1429 اIــــوافق 19 يــــنــــايــــر ســــنـــة 2008
XـنتـمIا XـوظفـIتـضـمن القـانون األسـاسي اخلـاص باIوا
rؤسسات و اإلدارات العموميةIشتركة في اIلألسالك ا

- وyـقتـضى اIرسوم الـتنـفيذي رقم 08-328 اIؤرخ
في 21 شـــوال عـــام 1429 اIــــوافق 21 أكـــتـــوبــــر ســـنـــة 2008
واIــتــضــمن إنــشــاء اIــدرســة الــوطــنــيــة حلــفظ اIــمــتــلــكــات

 rالثقافية وترميمها
- وyـقتـضى اIرسوم الـتنـفيذي رقم 08-383 اIؤرخ
في 28 ذي القعدة عام 1429 اIوافق 26 نوفمبر سنة 2008
XنـتمIا XوظـفIتـضمن القـانون األساسي اخلـاص باIو ا

rلألسالك اخلاصة بالثقافة
- وyـقتـضى اIرسوم الـتنـفيذي رقم 10-133 اIؤرخ
في 20 جـمادى األولى عام 1431 اIوافق 5 مايـو سنة 2010
XنتمIاا XوظفIتضمن القـانون األساسي اخلاص باIو ا

rلألسالك اخلاصة بالتعليم العالي
- وyــقـتـضـى اIـرسـوم الــرئـاسي اIـؤرخ في 7 ربـيع
الـثاني عام 1423 اIوافق 18 يونـيو سـنة 2002 واIـتضمن

rالعام للحكومة Xاألم Xتعي
- وyــقـتــضى الـقــرار الـوزاري اIــشـتــرك اIـؤرخ في
19 شـعــبــان عـام 1430 اIـوافق 10  غــشت ســنـة 2009 الـذي

يــــحـــــدد تـــــصــــنـــــيف اIـــــدرســــة خـــــارج اجلـــــامــــعـــــة و شــــروط
rناصب العليا التابعة لهاIااللتحاق با

 - وyـقــتـضى الـقـرار الـوزاري اIـشـتـرك اIـؤرخ في
28 شــــوال عــــام 1432 اIــــوافق 26 ســــبـــــتــــمــــبــــر ســــنــــة 2011

واIـتـضــمن الـتـنــظـيم الـداخــلي لـلـمــدرسـة الـوطــنـيـة حلـفظ
rمتلكات الثقافية و ترميمهاIا

يقررون ما يأتي:يقررون ما يأتي:

اIـادة األولى: اIـادة األولى: تـطـبـيــقـا ألحـكـام اIـادة 13 من اIـرسـوم
الــرئـــاسي رقم 07-307 اIــؤرخ في 17 رمـــضـــان عــام 1428
اIـوافق 29 ســبــتـمــبــر ســنـة 2007 و اIـذكــور أعالهr يــهـدف
هـذا الـقرار إلـى حتديـد تـصـنـيف اIـدرسة الـوطـنـيـة حلفظ
اIـمـتـلـكـات الـثـقـافـية و تـرمـيـمـهـا و كـذا شـروط االلـتـحاق

باIناصب العليا التابعة لها.

اIادة اIادة 2 :  : تصـنف اIدرسـة الوطنـية حلفـظ اIمتـلكات
الثقافية و ترميمها في الصنف أ القسم 2.

3 : : حتـــــدد الـــــزيــــادة االســـــتـــــداللــــيـــــة لـــــشــــاغـــــلي اIــــادة اIــــادة 
اIــنـــاصب الـــعـــلـــيــا الـــتـــابـــعــة لـــلـــمـــدرســة الـــوطـــنـــيــة حلـــفظ
اIمـتـلكـات االـثقـافـيـة و ترمـيـمهـا و كـذا شروط االلـتـحاق

بهذه اIناصبr طبقا للجدول اآلتي :
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طريقةطريقة
XالتعيXالتعي

اIؤسسةاIؤسسة
العموميةالعمومية

اIناصباIناصب
اIستوىاIستوىالقسمالقسمالصنفالصنفالعلياالعليا

السلالسلّميمي
الزيادةالزيادة

االستدالليةاالستداللية

التصنيفالتصنيف
شروط االلتحاقشروط االلتحاق

باIناصبباIناصب

أستاذ التـعليم العالي أو في حالة عدم
الوجودr أستاذ محاضر.

أستاذ باحث مرسم له أعلى رتبة.

أستاذ باحث مرسم له أعلى رتبة

مـــتــصــرف رئــيــسي عـــلى األقلr يــثــبت
ثـالث (3) ســـــــــــنــــــــــوات مـن اخلـــــــــــدمــــــــــة

الفعلية بهذه الصفة.
مــتــصـــرف يــثــبت ثــمــاني (8) ســنــوات

من اخلدمة الفعلية بهذه الصفة.
محـافظ اIكـتبـات اجلامـعيـة أو محافظ
اIــكــتــبـــات و الــوثــائـق و احملــفــوظــات
عــلـى األقلr مــرسم يــثــبت خــمس (5)
ســـــــنــــــوات من األقـــــــدمــــــيــــــة بــــــصــــــفــــــة

موظف.
مـــــلــــحـق بــــاIـــــكــــتـــــبـــــات اجلــــامـــــعــــيـــــة من
اIــسـتـوى 1 أو 2 أو مـكـتــبي و وثـائـقي
و أمــX مــحــفــوظــات يـثــبت خــمس (5)
ســـنـــوات مـن اخلــدمـــة الـــفـــعـــلـــيـــة بـــهــذه

الصفة.
مــتــصـــرف رئــيــسي عـــلى األقلr مــرسم
أو مـقــتــصـد جــامــعي رئـيــسي يــثـبت
خـــــمس (5) ســــنـــــوات مـن األقــــدمـــــيــــة

بصفة موظف.
مــتــصـرف أو مــقـتــصــد جـامــعيr يــثـبت
خــــــــمس (5) ســــــــنــــــــوات مـن اخلــــــــدمـــــــة

الفعلية بهذه الصفة.
مــهـــنــدس رئــيـــسي في اإلعالم اآللي أو
مــــــــهـــــــنــــــــدس رئــــــــيـــــــسـي فـي اخملــــــــبـــــــر
والــــــــــــــصـــــــــــــــيــــــــــــــانــــــــــــــة ( تـــــــــــــــخــــــــــــــصـص
اإللـــــكــــتـــــرونـــــيك)عـــــلـى األقلr مـــــرسم
يــــــــثـــــــــبت خـــــــــمس (5) ســـــــــنـــــــــوات من

األقدمية بصفة موظف.
مـــــــهـــــــنـــــــدس دولـــــــة فـي اإلعـالم اآللي أو
مـهـنـدس دولـة في اخملـبـر و الـصـيـانة
(تـخصص إلـكتـرونيك) يـثبت خمس
(5) سنوات من اخلدمـة الفعلية بهذه

الصفة.
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مهندس رئـيسي في اخملبـر و الصيانة
أو مــــهـــــنــــدس رئـــــيــــسي لـــــلــــمـــــخــــابــــر
اجلــامــعــيــة عــلى األقلr مــرسم يــثــبت
خـــــمس (5) ســــنـــــوات مـن األقــــدمـــــيــــة

بصفة موظف. 
مـهــنــدس دولـة فـي اخملـبــر أو الــصـيــانـة
أو مهـنـدس دولـة للـمـخـابر اجلـامـعـية
يـــــــثــــــــبت  خــــــــمس (5) ســـــــنــــــــوات من

اخلدمة الفعلية بهذه الصفة.
rمـرسم rمــتـصــرف رئــيـسـي عـلى األقـل
حــــائــــز لــــيــــســــانـس في عــــلــــوم اإلعالم
واالتصـالr يثـبت خمس (5) سـنوات

من األقدمية بصفة موظف. 
مــتـــصــرفr حــائــز لــيـــســانس في عــلــوم
اإلعالم و االتـصـالr يـثـبت خـمس (5)
ســنــوات من اخلــدمــة الــفــعــلــيــة بــهــذه

الصفة.
مــتــصـــرف رئــيــسي عـــلى األقلr مــرسم
أو مـقــتــصـد جــامــعي رئـيــسي يــثـبت
ثالث (3) ســــــنــــــوات من األقــــــدمــــــيـــــة 

بصفة موظف. 
مـتصـرفr أو مـقـتـصـد جـامـعي r يـثبت
أربـع (4) ســـــــــــنـــــــــــوات مـن اخلـــــــــــدمــــــــــة

الفعلية بهذه الصفة.
مهندس رئـيسي في اخملبـر و الصيانة
أو مــــهـــــنــــدس رئـــــيــــسي لـــــلــــمـــــخــــابــــر
اجلــامــعــيــة عــلى األقلr مــرسم يــثــبت
ثالث (3) ســـــــنــــــوات مـن األقــــــدمـــــــيــــــة

بصفة موظف. 
مـهنـدس دولة في اخملبـر و الصـيانة أو
مــهــنــدس دولــة لــلــمــخــابــر اجلــامــعــيـة
يـثبت  أربع (4) سنـوات من اخلـدمة

الفعلية بهذه الصفة.
مــــحــــافـظ الــــتـــراث الــــثــــقــــافـي أو مـــر
الــــــتــــــراث الــــــثــــــقــــــافي أو مــــــهــــــنــــــدس
مـــعـــمــاري لـــلــمـــمـــتــلـــكــات الـــثـــقــافـــيــة
الـعــقـاريــةr عـلـى األقلr مـرسم يــثـبت
ثالث (3) ســـــنـــــوات  مـن األقـــــدمـــــيــــة 

بصفة موظف. 
مـلـحق بــاحلـفظ أو مـلـحـق بـالـتـرمـيم أو
مهندس مـعماري للدولة يثبت أربع
(4)  ســـنـــوات من اخلـــدمـــة الـــفـــعـــلـــيـــة

بهذه االصفة. 

مقرر من
مدير

اIدرسة

مقرر من
مدير

اIدرسة

اIدرسة
الوطنية
حلفظ

اIمتلكات
الثقافية
وترميمها

(تابع)

363

218

م-1

م-2

أ

أ

مسؤول
مركز
الطبع

والسمعي
البصري

رئيس
مصلحة
باIدرسة

2

2
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طريقةطريقة
XالتعيXالتعي

اIؤسسةاIؤسسة
العموميةالعمومية

اIناصباIناصب
اIستوىاIستوىالقسمالقسمالصنفالصنفالعلياالعليا

السلالسلّميمي
الزيادةالزيادة

االستدالليةاالستداللية

التصنيفالتصنيف
شروط االلتحاقشروط االلتحاق

باIنصبباIنصب

مــتــصـــرف رئــيــسي عـــلى األقلr مــرسم
أو مـقــتــصـد جــامــعي رئـيــسي يــثـبت
ثالث (3) ســـــــنــــــوات مـن األقــــــدمـــــــيــــــة

بصفة موظف.
مـتصـرفr أو مـقـتـصـد جـامـعي r يـثبت
أربـع (4) ســـــــــــنـــــــــــوات مـن اخلـــــــــــدمــــــــــة

الفعلية بهذه الصفة.

مهندس رئـيسي في اخملبـر و الصيانة
أو مــــهـــــنــــدس رئـــــيــــسي لـــــلــــمـــــخــــابــــر
اجلــامــعــيــة عــلى األقلr مــرسم يــثــبت
ثالث (3) ســـــــنــــــوات مـن األقــــــدمـــــــيــــــة

بصفة موظف. 
مــــحــــافـظ الــــتـــراث الــــثــــقــــافـي أو مـــر
الـــــتــــــراث الـــــثــــــقـــــافـيr أو مـــــهــــــنـــــدس
مـــعـــمــاري لـــلــمـــمـــتــلـــكــات الـــثـــقــافـــيــة
الـعــقـاريــةr عـلـى األقلr مـرسم يــثـبت
ثالث (3) ســـــنـــــوات  مـن األقـــــدمـــــيــــة 

بصفة موظف.
مـهنـدس دولة في اخملبـر و الصـيانة أو
مــهــنــدس دولــة لــلــمــخــابــر اجلــامــعــيـة
يـثبت  أربع (4) سنـوات من اخلـدمة

الفعلية بهذه الصفة.
مـلـحق بــاحلـفظ أو مـلـحـق بـالـتـرمـيم أو
مهندس مـعماري للدولة يثبت أربع
(4) سنوات من اخلدمـة الفعلية بهذه

الصفة. 

محـافظ اIكـتبـات اجلامـعيـة أو محافظ
اIــكــتــبـــات و الــوثــائـق و احملــفــوظــات
عـــلـى األقلr مــــرسم يــــثــــبت ثالث (3)
ســـــــنــــــوات من األقـــــــدمــــــيــــــة بــــــصــــــفــــــة

موظف.
ملـحق باIـكتبـات اجلامعـية من اIـستوى
X1 أو 2 أو مـــكـــتـــبي و وثـــائـــقـي و أمــ
مــحــفــوظــات يـثــبت أربع (4) ســنــوات

من اخلدمة الفعلية بهذه الصفة.

مقرر من
مدير

اIدرسة

مقرر من
مدير

اIدرسة

مقرر من
مدير

اIدرسة

اIدرسة
الوطنية
حلفظ

اIمتلكات
الثقافية
وترميمها

(تابع)

218

218

218

م-2

م-2

م - 2

2

2

2

أ

أ

أ

مسؤول
مكتب
األمن

الداخلي

رئيس
مخبر

رئيس
مصلحة
اIكتبة
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طريقةطريقة
XالتعيXالتعي

اIؤسسةاIؤسسة
العموميةالعمومية

اIناصباIناصب
اIستوىاIستوىالقسمالقسمالصنفالصنفالعلياالعليا

السلالسلّميمي
الزيادةالزيادة

االستدالليةاالستداللية

التصنيفالتصنيف
شروط االلتحاقشروط االلتحاق

باIنصبباIنصب

مهندس رئـيسي في اخملبـر و الصيانة
أو مهـندس رئيسي في اإلعالم اآللي
أو مــــهـــــنــــدس رئـــــيــــسي لـــــلــــمـــــخــــابــــر
اجلــامــعــيــة عــلى األقلr مــرسم يــثــبت
ثالث (3) ســـــــنــــــوات مـن األقــــــدمـــــــيــــــة

بصفة موظف. 
مـهنـدس دولة في اخملبـر و الصـيانة أو
مـــــهــــنـــــدس دولــــة فـي اإلعالم اآللي أو
مــهــنــدس دولــة لــلــمــخــابــر اجلــامــعــيـة
يـثبت  أربع (4) سنـوات من اخلـدمة

الفعلية بهذه الصفة.
مــتــصـــرف رئــيــسي عـــلى األقلr مــرسم
أو مـقــتــصـد جــامــعي رئـيــسي يــثـبت
ثالث (3) ســـــــنــــــوات مـن األقــــــدمـــــــيــــــة

بصفة موظف. 
مهندس رئـيسي في اخملبـر و الصيانة
أو مــــهـــــنــــدس رئـــــيــــسي لـــــلــــمـــــخــــابــــر
اجلــامــعــيــة عــلى األقلr مــرسم يــثــبت
ثالث (3) ســـــــنــــــوات مـن األقــــــدمـــــــيــــــة

بصفة موظف. 
مـتصـرفr أو مـقـتـصـد جـامـعي r يـثبت
أربـع (4) ســـــــــــنـــــــــــوات مـن اخلـــــــــــدمــــــــــة

الفعلية بهذه الصفة.
مـهنـدس دولة في اخملبـر و الصـيانة أو
مــهــنــدس دولــة لــلــمــخــابــر اجلــامــعــيـة
يـثبت  أربع (4) سنـوات من اخلـدمة

الفعلية بهذه الصفة.
rمـرسم rمـتـصــرف رئـيـسي عـلى األقل 
يــــــــــــثـــــــــــبـت ثـالث (3) ســـــــــــنـــــــــــوات مـن

األقدمية بصفة موظف. 
 مـــحـــافـظ الـــتــــراث الـــثـــقــــافي أو مـــر
الـــــتــــــراث الـــــثــــــقـــــافـيr أو مـــــهــــــنـــــدس
مـــعـــمــاري لـــلــمـــمـــتــلـــكــات الـــثـــقــافـــيــة
الـعــقـاريــةr عـلـى األقلr مـرسم يــثـبت
ثالث (3) ســــــنــــــوات  من األقــــــدمــــــيـــــة

بصفة موظف.
متـصرف يـثبت أربع (4)  سـنوات من

اخلدمة الفعلية بهذه الصفة.
مـلـحق بــاحلـفظ أو مـلـحـق بـالـتـرمـيم أو
مهندس مـعماري للدولة يثبت أربع
(4)  ســـنـــوات من اخلـــدمـــة الـــفـــعـــلـــيـــة

بهذه الصفة. 

مقرر من
مدير

اIدرسة

مقرر من
مدير

اIدرسة

مقرر من
مدير

اIدرسة

اIدرسة
الوطنية
حلفظ

اIمتلكات
الثقافية
وترميمها

(تابع)

218

218

218

م-2

م-2

م-2

2

2

2

أ

أ

أ

رئيس
فرع

اIصالح
التقنية

رئيس
مصلحة
اخلدمات
اجلامعية

رئيس
مصلحة
بالقسم
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اIـادة اIـادة 4 :  : تــطـبــيـقــا ألحـكــام اIـادة 10 من اIـرســوم الــرئـاسي رقم 07-307 اIـؤرخ في 17 رمــضـان عـام 1428 اIـوافق 29
rحتـدد الـزيادة االسـتـداللـيـة لـلمـنـصب الـعـالي رئـيس فرع و كـذا شـروط االلـتـحاق به rـذكـور أعالهIسـبـتمـبـر سـنة 2007 وا

طبقا للجدول اآلتي :

اIؤسسةاIؤسسة
العموميةالعمومية

اIنصباIنصب
العاليالعالي

اIستوىاIستوى
طريقة التعيXطريقة التعيXشروط االلتحاق باIنصبشروط االلتحاق باIنصبالزيادة االستدالليةالزيادة االستدالليةالسلالسلّميمي

اIــــــــــــــــــــــــدرســـــــــــــــــــــــة
الــوطــنـيــة حلــفظ
اIــــــــمـــــــتـــــــلـــــــكـــــــات
الـــــــــثـــــــــقــــــــافـــــــــيــــــــة

وترميمها

رئـــــــــــــــــيـس
فــــــــــــــــــــــــــــــــرع
اخلـــدمـــات
اجلـامــعـيـة

مـلـحق رئـيـسي لإلدارة أو رتـبة575
مـــــعـــــادلـــــةr يـــــثـــــبت خـــــمس (5)
ســنــوات من اخلـدمــة الــفـعــلــيـة

بهذه الصفة.
rمـــلــحـق إدارة أو رتــبـــة مــعـــادلــة
يثـبت ثـماني (8) سـنوات من

اخلدمة الفعلية بهذه الصفة.

مــقــرر من مــديــر
اIدرسة

اIادة اIادة 5 : : يجب أن يـنتـمي اIوظـفون الـذين يشـغلون
مناصب عـليـا إلى رتب تكون مـهامـها موافـقة لـصالحيات

الهياكل اIعنية.
اIـادة اIـادة 6 : : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرســمـيـة

للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.
حرر بـاجلزائر في 15 رمـضان عام 1434 اIوافق  24

يوليو سنة 2013.

عن األمX العام للحكومة عن األمX العام للحكومة 
وبتفويض منهوبتفويض منه

اIدير العام للوظيفة العموميةاIدير العام للوظيفة العمومية
بلقاسم بوشمالبلقاسم بوشمال

عن وزير اIاليةعن وزير اIالية
األمX العام األمX العام 
ميلود بوطبةميلود بوطبة

وزيرة الثقافةوزيرة الثقافة

خليدة توميخليدة تومي

ـــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــ
قـــرار مــؤرخ في قـــرار مــؤرخ في 29  صـــفــــر عــام  صـــفــــر عــام 1433 اIــوافق  اIــوافق 23 يـــنـــايـــر يـــنـــايـــر
ســنــة ســنــة r2012 يــتــضــمr يــتــضــمّن اســتـخـالف عـضــو في اجملــلسن اســتـخـالف عـضــو في اجملــلس
الــتــوجــيــهي لـــلــمــعــهــد الــعــالـي Iــهن فــنــون الــعــرضالــتــوجــيــهي لـــلــمــعــهــد الــعــالـي Iــهن فــنــون الــعــرض

والسمعي البصري.والسمعي البصري.
ــــــــــــــــــــ

yـــــــوجـب قـــــــــرار مــــــــؤرّخ في 29 صــــــــفـــــــــر عـــــــام 1433
اIــــوافق 23 يـــنـــايــــر ســـنـــة r2012 تـــعــــيّن الـــســــيـــدة لــــيـــنـــدة
حــمـراويr عـضــوة في اجملـلس الــتـوجـيــهي لـلــمـعـهــد الـعـالي
Iــهن فــنـون الــعـرض والــسـمــعي الــبـصــريr §ـثــلـة الــوزيـر
اIـكـلف بـالـداخــلـيـة واجلـمـاعـات احملـلـيـةr خــلـفـا لـلـسـيـد عـلي
شـريفr لـلـفـتـرة اIـتـبقـيـة من الـعـضـويـةr تـطـبـيـقـا ألحـكام
اIــادة 10 من اIـــرســوم رقم 85-243 اIــؤرّخ في 16 مـــحــرّم
عــام 1406 اIـــوافق أوّل أكــــتـــوبــــر ســـنـــة 1985 واIــــتــــضـــمّن
القانـون األساسي النـموذجي للـمعاهـد الوطنـية للـتكوين
العالي واIادة 5 من اIرسوم التّنفيذيّ رقم 04-98 اIؤرّخ
في 11 صــــفـــــر عــــام 1425 اIـــــوافق أوّل أبـــــريل ســـــنــــة 2004
واIـتضـمّن حتـويل اIـعهـد الـوطـني للـفـنـون اIسـرحـية إلى

معهد عال Iهن فنون العرض والسمعي البصري.

قــرار مــؤرخ في قــرار مــؤرخ في  أوأوّل ربــيع الــثــانـي ل ربــيع الــثــانـي عـام عـام 1433 اIــوافق  اIــوافق 23
فبـراير سـنة فبـراير سـنة r2012 يـتضـمr يـتضـمّن تعيـX أعضـاء مجلسن تعيـX أعضـاء مجلس
إدارة الــوكـالـة الـوطـنــيـة لـتـسـيــيـر إجنـاز اIـشـاريعإدارة الــوكـالـة الـوطـنــيـة لـتـسـيــيـر إجنـاز اIـشـاريع

الكبرى للثقافة.الكبرى للثقافة.
ــــــــــــــــــــ

yــوجب قـــرار مــؤرّخ في أوّل ربــيع الــثــاني عــام 1433
اIــــوافق 23 فــــبــــرايــــر ســــنـــة r2012 يــــتـــشــــكـل مـــجــــلس إدارة
rشـاريع الكبرى لـلثقافةIالوكالـة الوطنيـة لتسيـير إجناز ا
تطبيقا ألحكام اIادة 12 من اIرسوم التّنفيذيّ رقم 392-07
اIـؤرّخ في 3 ذي احلـجّـة عام 1428 اIـوافق 12 ديـسـمبـر سـنة
2007 واIـــتـــضــمّـن إنــشـــاء وكـــالــة وطـــنـــيــة لـــتـــســيـــيـــر إجنــاز

اIشاريع الكبرى للثقافةr من األعضاء اآلتية أسماؤهم :
- الـــســـيـــد مـــحـــمـــد بـــوصـــبـع. §ـــثل الـــوزيـــر اIـــكـــلف

rرئيسا rبالثقافة
- الــــســـيــــد عـــز الــــدين كــــريr §ـــثل الــــوزيـــر اIــــكـــلف

rبالداخلية واجلماعات احمللية
- الـسـيـد مـحـمـد األمـX بـن الـشـريفr §ـثل الـوزيـر

rكلف بالشؤون اخلارجيةIا
- الـــســيــد الـــســاسي بـــركــونr §ـــثل الــوزيـــر اIــكــلف

rاليةIبا
- الـسيدة شامـية طوالبي - شـكشاكr §ثـلة الوزير

rكلف بالتهيئة العمرانية والبيئةIا
- الـــســيـــد تــوفـــيق بـــوزويــدr §ـــثل وزيــر الـــســيـــاحــة

rوالصناعة التقليدية
- الـسـيــد مـحـمـد مـحي الـديـنr §ـثل الـوزيـر اIـكـلف

rباألشغال العمومية
- الــــســــيـــــد فــــيـــــصل وارثr §ـــــثل الـــــوزيــــر اIـــــكــــلف

rبالسكن والعمران
- الــــســـــيـــــد حـــــاج أعــــرابr مـــــهـــــنـــــدس مــــعـــــمـــــاري في

rالعمران وأستاذ وباحث



- السـيد فـؤاد احلاجr مهـندس مـعمـاري في الـعمران
rوأستاذ

- الـــســـيـــد مــــحـــمـــد ريـــشــــةr مـــهـــنـــدس مــــعـــمـــاري في
rالعمران وأستاذ وباحث

- الـــســـيـــد حـــســـX سـي فـــضــيـلr مـــهـــنـــدس مـــعـــمــاري
وباحث وأستاذ.

ـــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــ

قـــرار مـــؤرخ في قـــرار مـــؤرخ في 7   ربـــيع الــــثـــاني عـــام  ربـــيع الــــثـــاني عـــام 1433 اIــــوافق  اIــــوافق 29
فــبــرايـــر ســنــة فــبــرايـــر ســنــة r2012 يــتـضــمr يــتـضــمّــن اســتــخالف عــضـوــن اســتــخالف عــضـو
في اجملــلس الـتــوجـيــهي لــلـمــدرسـة الــعـلــيـا لــلـفــنـونفي اجملــلس الـتــوجـيــهي لــلـمــدرسـة الــعـلــيـا لــلـفــنـون

اجلمـيلـة.اجلمـيلـة.
ــــــــــــــــــــ

yــوجب قــــرار مـؤرّخ في 7 ربـيع الــثــاني عـام 1433
اIــوافق 29 فــبـــرايـــر ســـنــة r2012 تـــعـــيّن الـــسّــيـــدة لـــيـــنــدة
حمـراويr عـضـوة في اجملـلس الـتوجـيـهي لـلـمدرسـة الـعـلـيا
لــلـــفــنـــون اجلـــمــيـــلـــةr §ــثـــلـــة الــوزيـــر اIــكـــلّف بـــالـــداخــلـــيــة
rخلفـا للسّـيد نور الـدين بن عميروش rواجلمـاعات احملليـة
لـلـفـتـرة اIـتـبقـيـة من الـعـضـويـةr تـطـبـيـقـا ألحـكـام اIادّة 10
مـن اIـرســوم رقم 85-243 اIــؤرّخ في 16 مــحــرّم عــام 1406
اIـــوافق أوّل أكــــتـــوبــــر ســـنـــة 1985 واIـــتـــضــــمّن الــــقـــانـــون
األسـاسي الـنـموذجي لـلـمـعـاهد الـوطـنـيـة للـتـكـوين الـعالي
واIــادّة 2 من اIـــرســــوم رقم 85-257 اIــــؤرّخ في 8 صـــفـــــر
عــــام 1406 اIــــوافق 22 أكــــتــــوبـــر ســــنـــة 1985 الــــذي يــــحـــوّل
اIــدرســة الــوطــنــيــة لــلــفــنــون اجلــمــيـلــة إلـى مــدرســة عــلــيـا

للفنون اجلميلـة.
ـــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــ

قـــرار مـــؤرخ في قـــرار مـــؤرخ في 22 ربـــيع الــــثـــاني ربـــيع الــــثـــاني عـــام عـــام 1433 اIــــوافق  اIــــوافق 15
مــارس سـنـة مــارس سـنـة r2012 يـتـضـمr يـتـضـمّن تـعـيـX أعـضـاء اجملـلسن تـعـيـX أعـضـاء اجملـلس

الوطني للفنون واآلداب.الوطني للفنون واآلداب.
ــــــــــــــــــــ

yــوجب قــرار مـؤرّخ في 22 ربـيع الــثــاني عـام 1433
اIــوافق 15 مــارس ســنــة r2012 يــتــشــكـل اجملـــلس الــوطــني
لــلــفـــنــون واآلدابr تــطــبــيـــقــا ألحــكــام اIــادة 4 مـن اIــرسـوم
الــتّــنـفــيــذيّ رقم 11-209 اIــؤرّخ في 30 جــمـــادى الــثــانـــيــة
عـــــام 1432 اIــــوافق 2 يـــــونــــيـــــو ســــنــــة 2011 واIــــتــــضــــمّـن
إنـــشــــــاء اجملـــلس الــــوطـــني لــــلـــفـــنــــون واآلداب وتـــنـــظــــيـــمه

وسيرهr من األعضاء اآلتـية أسماؤهم :
rرئيسا rالسيد عبد القادر بن دعماش -

- الـسـيـدة زهـيــة بن الـشـيخ احلـسـrX §ـثـلـة الـوزيـر
rنائبة رئيس rكلّف بالثقافةIا

- الــســـيــد عــبــد الــعــالي دروةr §ــثل الــوزيــر اIــكــلّف
rنائب رئيس rبالعمل والضمان االجتماعي

rثلة§ rالسيدة باية راشدي -
- الــســيـدة ســكــيــنـة مــكـــيـوr §ــثــلــة ومـديــرة اIــسـرح

rاجلهـوي لعنابـة
rمخرجة سينمائية rالسيدة �ينة شويخ -

rفنان تشكيلي rالسيد زوبير هالل -
rفنان rالسيد براهيم بهلول -
rكاتبة rالسيدة زينب لعوج -

rشاعرة rالسيدة نصيرة محمدي -
rفنان rالسيد لعربي زقان -

rفنان rالسيد أحمد تاكجورت -
rشاعرة rاآلنسة سميرة نقروش -

- السيد سعيد بوطاجrX أستاذ جامعي.
ـــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــ

قـــرار مــؤرخ في قـــرار مــؤرخ في 5   جـــمـــادى األولى عــام  جـــمـــادى األولى عــام 1433 اIــوافق  اIــوافق 28
مــارس سـنــة مــارس سـنــة r2012 يــتـضــمr يــتـضــمّــن اســتـخالف عــضـوينــن اســتـخالف عــضـوين

في اللجنة الوطنية للممتلكات الثقافية.في اللجنة الوطنية للممتلكات الثقافية.
ــــــــــــــــــــ

yـوجب قـــرار مؤرّخ في 5 جـمـادى األولى عام 1433
اIــــوافق 28 مـــارس ســـنـــة r2012 تـــعــــيّن الـــسّـــيــــدة مـــلـــيـــكـــة
تــمــيــمــونتr عــضــوة في الــلــجـنــة الــوطــنــيــة لـلــمــمــتــلــكـات
الــثــقــافـــيــةr §ــثــلـــة الـــوزيـــــر اIــكــــلـّف بــالــفالحـــةr خــلــفـــا
لــلــسّــيـــد أحــمـــد بــليr وتـــعــيّن الــسّــيـــدة لــيــنـــدة حــمــــراوي
rعــضـوة في الــلـجــنـة الـــوطـنـــيـة لــلـمــمـتــلـكــات الـثــقــافــــيـة
§ـثــلــة الـوزيـر اIــكـلّف بـاجلـمــاعـات احملـلــيــةr خـلـفـا لــلـسـيـد
عـــــلي شــــريـفr تــــطــــبــــيـــــقــــا ألحــــكــــام اIــــادّة 4 مـن اIــــرســـوم
الــتّـــنـــفــيـــذيّ رقم 01-104 اIــؤرّخ في 29 مـــحـــرّم عــام 1422
اIـوافق 23 أبـريل سـنة 2001 واIـتـضـمّن تـشـكــيل الـلـجـنة
الــوطـــنــيــة والـــلــجـــنــة الـــوالئــيــة لـــلــمـــمــتـــلــكــات الـــثــقـــافــيــة

وتنظيمها وعملهاr اIعدّل واIتمّم.

اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 3241

اZطبعة الرسمياZطبعة الرسميّة3  ة3  حي البسات3X بئر مراد رايس3 ص.ب حي البسات3X بئر مراد رايس3 ص.ب 376 - اجلزائر - محطة - اجلزائر - محطة

8 رمضان عام  رمضان عام 1435 هـ هـ
6 يوليو سنة  يوليو سنة 2014 م م


