
العدد العدد 60
السالسّنة السابعة واألربعوننة السابعة واألربعون

االشتراكاالشتراك
سنويسنويّ

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

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

اجلزائر
تونس
اHغرب
ليبيا

موريطانيا

بلدان خارج دول
اHغرب العربي

سنـةسنـة

1070,00 د.ج د.ج

2140,00 د.ج د.ج

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

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

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

سنـةسنـة

2675,00 د.ج د.ج

5350,00 د.ج د.ج

تزاد عليها
نفقات اإلرسال

األربعاء األربعاء 12  ذو القعدة عام ذو القعدة عام 1431 هـهـ
اHوافق اHوافق 20  أكتوبر سنة  أكتوبر سنة 2010 م

اإلدارة والتّحرير
األمانة العاماألمانة العامّة للحكومةة للحكومة

WWW.JORADP.DZ

الطّبع واالشتراك
اHطبعة الراHطبعة الرّسميسمّية

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

021.65.64.63

الفاكس 021.54.35.12 
ح.ج.ب  50-3200  اجلزائر

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

مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّـةـة
مرسـوم رئاسي رقم  10 - 240 مؤرخ في 5 ذي الـقـعـدة عام 1431 اHوافـق 13 أكـتـوبر سـنة q2010 يتـضـمن حتويـل اعتـمـاد إلى
ميزانية تسيير مصالح الوزير األول.............................................................................................................

مـرسـوم رئـاسي رقم 10 - 241 مـؤرخ في 5 ذي الـقـعـدة عام 1431 اHـوافـق 13 أكـتـوبر سـنة q2010 يـتـضـمن حتـويل اعـتـماد إلـى
ميزانيــة تسييـر وزارة الـشـؤون الـدينيـة واألوقـاف......................................................................................

مــرسـوم تــنـفــيـذي رقم 10 - 250 مـؤرخ في 12 ذي الــقـعــدة عـام 1431 اHـوافـق 20 أكـتــوبـر ســنـة q2010 يـتــضـمن تــأسـيس نــظـام
تعويضي لفائدة الباحث الدائم......................................................................................................................

مـرسـوم تـنـفـيـذي رقم 10 - 251 مـؤرخ في 12 ذي الـقـعـدة عـام 1431 اHـوافـق 20 أكــتـوبـر سـنـة q2010 يـتـضـمـن تـأسـيـس نـظــام
تعويضـي لفائـدة األستـاذ الباحث االستشفائـي اجلامعـي...................................................................................

مـرسـوم تــنـفـيـذي رقم 10 - 252 مـؤرخ في 12 ذي الـقـعـدة عـام 1431 اHـوافـق 20 أكــتـوبـر سـنـة q2010 يـتـضـمـن تـأسـيـس نـظــام
تعويضـي لفائـدة األستـاذ الباحث..................................................................................................................

مرسوم تنفيذي رقم 10 - 253 مؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1431 اHوافـق 20 أكتوبر سنة q 2010 يحدد مبلغ تعويض التميـز
لألستاذ االستشفائي اجلامعي اHميز واألستاذ اHميز ومدير البحـث اHميز وكيفيات دفعه.....................................

مراسيم فرديمراسيم فرديّة
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 شوّال عام 1431 اHوافق 3 أكتوبر سنة q2010 يتضمّن إنهاء مهام نائب مدير بجامعة اجلزائر..

مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 24 شوّال عام 1431 اHوافق 3 أكتوبر سنة q2010 تتضمّن إنهاء مهام عمداء كليات باجلامعات....

مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 24 شوّال عام 1431 اHوافق 3 أكتوبر سنة q2010 تتضمّن التّعيW بوزارة الشؤون اخلارجية....

مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 شوّال عام 1431 اHوافق 3 أكتوبر سنة q2010 يتضمّن تعيW مديرة النّقـل في والية البويرة..

مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 رمضان عام 1431 اHوافق 25  غشت سنة q2010 يتضمّن تعيW مديرة جامعة بومرداس.........

مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 24 شـوّال عام 1431 اHوافق 3 أكـتـوبر سـنة q2010 يتـضمّن تـعـيW مـديرة الـعمـران بوزارة الـسّكن
والعمران.................................................................................................................................................

مــراسـيـم رئــاســيّـة مــؤرّخــة في 24 شــوّال عــام 1431 اHـوافق 3 أكــتــوبــر ســنــة q2010 تــتـضــمّن تــعــيــW مــديــرين لــلــتـشــغــيل في
الواليات...................................................................................................................................................

قرارات6 مقرقرارات6 مقرّرات6 آراءرات6 آراء
وزارة العدلوزارة العدل

قرار وزاري مـشترك مؤرخ في 9 رمضـان عام 1431 اHوافق 19 غشـت سنة q2010 يـحدّد تـصنيف مـركز الـبحوث الـقانـونية
والقضائية وشروط االلتحاق باHناصب العليا التابعة له..................................................................................

وزارة التربية الوطنيةوزارة التربية الوطنية
قــرار وزاري مــشــتــرك مــؤرخ في 10 جــمــادى الـــثــانــيــة عــام 1431 اHـــوافق 24 مـــايــو ســنــة q2010 يـــحــدّد عــدد اHــنــاصـب الــعــلــيــا
للـمـوظفـW اHنـتـمW لألسالك اHـشتـركـة في اHؤسـسات واإلدارات الـعمـومـية بـعنـوان اإلدارة اHركـزيـة لوزارة الـتربـية
الوطنية.....................................................................................................................................................
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18

20

21

22

فهرس (تابع)فهرس (تابع)

وزارة التضامن الوطني واألسرةوزارة التضامن الوطني واألسرة

قــــرار مؤرخ في 27 رمـضـان عـام 1431 اHـوافق 6 سـبـتـمـبـر سـنة q2010 يحـــدد تـشـكـيــلـة جلـنــــة تـسـهـيـل وصــــول األشـخـاص
اHعوقـW إلى احمليط اHادي واالجتماعي واالقتصادي والثقافي وتنظيمها وســيـرها...............................................

وزارة التجارةوزارة التجارة

قــرار وزاري مـــشـــتــرك مـــؤرخ في 13 ربــيـع الــثـــاني عــام 1431 اHـــوافق 29 مــارس ســـنــة q2010 يــحـــدّد عـــدد اHـــنــاصـب الــعـــلـــيــا
لــلـمــوظــفــW اHـنــتــمـW لألسـالك اHـشــتــركـة فـي اHـؤســســات واإلدارات الـعــمــومـيــة  بــعــنـوان اإلدارة اHــركــزيـة في وزارة
التجارة.....................................................................................................................................................

وزارة الصناعة وزارة الصناعة واOؤسسات الصغيرة واOتوسطة وترقية االستثمارواOؤسسات الصغيرة واOتوسطة وترقية االستثمار

قـرار وزاري مــشـتــرك مـؤرخ في 11 جــمـادى الـثــانـيـة عـام 1431 اHـوافق 25  مــايـو ســنـة q2010  يـحــدّد عـدد اHــنـاصب الـعــلـيـا
للموظفW اHنتمW إلى السلك اخلاص باإلدارة اHكلفة بالصناعة التقليدية........................................................

إعالنات وبالغاتإعالنات وبالغات
بنك اجلزائربنك اجلزائر

الوضعيّة الشّهريّة في 31 ديسمبر سنة 2009............................................................................................................
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مـــرســـوم رئـــاسي رقممـــرســـوم رئـــاسي رقم  10 -  - 240 مــؤرخ في  مــؤرخ في 5 ذي الـــقـــعــدة ذي الـــقـــعــدة
عـام عـام 1431 اHـوافـق  اHـوافـق 13 أكــتـوبــر ســنـة  أكــتـوبــر ســنـة q2010 يــتــضـمنq يــتــضـمن
حتويل اعتمـاد إلى مـيزانية تسيير مصالح الوزيرحتويل اعتمـاد إلى مـيزانية تسيير مصالح الوزير

األول.األول.
ــــــــــــــــــــــــــــــــ

qإنّ رئيس اجلمهوريـة
qاليةHبناء على تقرير  وزير ا  -

-  وبـــنــاء عــلى الـــدّســتــورq ال ســيّـــمــا اHــادتــان 77 - 8
qو125 ( الفقرة األولى) منه

- و�ــــقـــــتــــضى الــــقــــانــــون رقم 84 - 17 اHــــؤرخ في 8
شـــوّال عــام 1404 اHــوافق 7 يــولـــيــو ســـنــة 1984 واHـــتـــعــلق

q تمّمHعدّل واHا qاليةHا Wبقوان
- و�ــقــتــضى الــقــانــون رقم 09 - 09  اHــؤرخ في 13 
مـــــحـــــرم عـــــام 1431 اHـــــوافق  30 ديــــــســـــمـــــبــــــر ســـــنـــــة 2009 

q2010 الية لسنةHتضمن قانون اHوا
- و�ــــــــقــــــــتــــــــضـى األمــــــــر رقم 10 -01 اHــــــــؤرخ في 16
رمـضان عام 1431 اHوافق 26 غـشت سنة 2010 واHـتضمن

q2010 الية التكميلي لسنةHقانون ا
- و�قتـضى اHرسوم الـرئاسي اHؤرخ في 10 شوال
عــام 1431 اHــوافق 19 ســـبـــتــمـــبـــر ســـنــة 2010 واHـــتـــضــمن

مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّـةـة
تــــوزيع االعــــتـــمــــادات اخملـــصــــصــــة Hـــيــــزانـــيــــة الـــتــــكــــالـــيف
اHـشــتـركـة من مـيـزانـيــة الـتـسـيـيـر �ــوجب قـانـون اHـالـيـة

q2010 التكميلي لسنة
- و�قتـضى اHرسوم التنفيذي رقـم 10 - 41 اHؤرخ
في 9 صـــــفـــــر عـــــام 1431 اHـــــوافق 25  يـــــنـــــايـــــر ســـــنـــــة 2010
واHتضمن تـوزيع االعتمادات اخملصـصة للوزير األول من

q2010 الية  لسنةHميزانية التسيير �وجب قانون ا
يرسم ما يأتي : يرسم ما يأتي : 

اHـاداHـادّة األولى : ة األولى : يلـغى من مـيزانية سنة 2010 اعتماد
قــدره ســـتــون مـــلـــيــون ديـــنــار (60.000.000 دج) مـــقـــيــد في
مــيــزانــيـة الــتــكــالـيـف اHـشــتــركــة وفي الــبـاب رقم 37 -91

"نفقات محتملة - احتياطي مجمع".
2 : : يـــخـــصـص Hــيــزانــيـــة ســـنـة 2010 اعــتــمـاد اHــاداHــادّة ة 
قــدره ســتــون مــلــيــون ديــنـار (60.000.000 دج) يـــقـــيــد في
مـــيــزانـــيــة تـــســيــيـــر مــصـــالح الــوزيـــر األول وفي األبــواب

اHبينة في اجلدول اHلحق بهذا اHرسوم.
اHاداHادّة ة 3 : : ينـشـر هـذا اHرسوم في اجلريدة الرّسميّـة

للجمهوريّـة اجلزائريّـة الدّ�قراطيّـة الشّعبيّـة.
حــرّر بــاجلــزائــر في  5 ذي الــقــعــدة عــام 1431 اHــوافق

13 أكتوبر سنة 2010.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة

اجلدول اHلحقاجلدول اHلحق

االعتمادات اخملصصة (دج)االعتمادات اخملصصة (دج)العناوينالعناوينرقم األبوابرقم األبواب

01 -  - 34

مصالح الوزير األولمصالح الوزير األول
الفرع األولالفرع األول
الوزير األولالوزير األول

الفرع اجلزئي األولالفرع اجلزئي األول
اHصالح اHركزيةاHصالح اHركزية
العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اHصالحوسائل اHصالح
القسم الرابعالقسم الرابع

األدوات وتسيير اHصالحاألدوات وتسيير اHصالح
الوزير األول - تسديد النفقات ...........................................................

مجموع القسم الرابع

10. 000.000

10. 000.000
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اجلدول اHلحق (تابع)اجلدول اHلحق (تابع)

االعتمادات اخملصصة (دج)االعتمادات اخملصصة (دج)العناوينالعناوينرقم األبوابرقم األبواب

01 - 35

02 - 37

القسم اخلامسالقسم اخلامس
أشغال الصيانةأشغال الصيانة

الوزير األول - صيانة اHباني .............................................................
مجموع القسم اخلامس

القسم السابعالقسم السابع
النفقات اخملتلفةالنفقات اخملتلفة

الوزير األول - تنظيم اHؤتمرات واHلتقيات .........................................
مجموع القسم السابع
مجموع العنوان الثالث
مجموع الفرع اجلزئي األول
مجموع الفرع األول
مجموع االعتمادات اخملصصةمجموع االعتمادات اخملصصة ..............................................................

25. 000.000

25. 000.000

25. 000.000

25. 000.000

60. 000.000

60. 000.000

60. 000.000

60. 000.000

مرسوم رئاسي رقممرسوم رئاسي رقم 10 -  - 241 مؤرخ في  مؤرخ في 5 ذي القـعدة عام ذي القـعدة عام
1431 اHــــوافـق  اHــــوافـق 13 أكـــــتــــوبـــــر ســــنــــة  أكـــــتــــوبـــــر ســــنــــة q2010 يــــتـــــضــــمنq يــــتـــــضــــمن

حتــــويل اعــــتـــمــــاد إلـى مــــيـــزانــــيـــــة تــــســـيــــيــــر وزارةحتــــويل اعــــتـــمــــاد إلـى مــــيـــزانــــيـــــة تــــســـيــــيــــر وزارة
الـشـؤون الـدينيـة واألوقـاف.الـشـؤون الـدينيـة واألوقـاف.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

qإنّ رئيس اجلمهوريـة
qاليةHبناء على تقرير  وزير ا  -

-  وبـــنــاء عــلى الـــدســتــورq ال ســيّـــمــا اHــادّتــان 77 - 8
qو125 ( الفقرة األولى) منه

- و�ــــقـــتــــضى الــــقــــانـــون رقم 84  - 17 اHــــؤرخ في 8
شـــوال عــام 1404 اHــوافق 7 يــولـــيــو ســـنــة 1984 واHـــتـــعــلق

q تمّمHعدّل واHا qاليةHا Wبقوان
- و�ــقــتــضى الــقــانــون رقم 09 - 09  اHــؤرخ في 13 
مـــــحـــــرم عـــــام 1431 اHـــــوافق  30 ديـــــســـــمـــــبـــــر ســـــنـــــة 2009 

q2010 الية لسنةHتضمن قانون اHوا
- و�ـــــــقـــــــتــــــــضى األمــــــــر رقم 10 - 01 اHــــــــؤرخ في 16
رمـضان عام 1431 اHوافق 26 غـشت سنة 2010 واHـتضمن

q2010 الية التكميلي لسنةHقانون ا
- و�قتـضى اHرسوم الـرئاسي اHؤرخ في 10 شوال
عــام 1431 اHــوافق 19 ســـبـــتــمـــبــر ســـنــة 2010  واHـــتـــضــمن

تـــوزيـع االعـــتــمــــادات اخملـــصــصــــة Hـــيــزانـــيــــة الــتـــكـــالــيـف
اHـشـتـركــة من مـيـزانـيـة الـتـسـيـيـر �ـوجب قـانـون اHـالـيـة

q2010 التكميلي لسنة

- و�قتـضى اHرسوم التنفيذي رقـم 10 - 49 اHؤرخ
في 9 صـــــفـــــر عـــــام 1431 اHـــــوافق 25  يـــــنـــــايـــــر ســـــنـــــة 2010
واHـتـضـمن تـوزيع االعتـمـادات اخملـصـصة لـوزيـر الـشؤون
الـدينـيـة واألوقـاف من ميـزانـيـة التـسـيـير �ـوجب قـانون

q2010 الية  لسنةHا

يرسم ما يأتي : يرسم ما يأتي : 

اHـــاداHـــادّة األولى :ة األولى : يـــلــــغــى من مـــيــــزانـــيــــة ســــنـــة 2010
اعـتــمـــــاد قـــدره تـسـعـة ماليـW وأربعـمـائـة وسـتون ألف
ديــنــار (9.460.000 دج) مــــقــيــــد في مـــيــزانــيــة الـــتــكــالــيف
اHــشــتــركــة وفي الــبـاب رقم 37 - 91 "نـفــقــات مــحـتــمــلـة -

احتياطي مجمع".

اHــاداHــادّة ة 2 : :  يــخـصص Hـيـزانيــة ســنة 2010  اعـتــمــاد
قــــــدره تــســـعــة ماليـــW وأربــعـــمــائـــة وســتــون ألـف ديــنــار
(9.460.000 دج) يـــــقــــيــــــد في مـــــيــــزانـــــيــــة تـــــســــيـــــيــــر وزارة
الــــشــــؤون الــــديــــنــــيــــة واألوقــــاف وفي الــــبــــاب رقم 34 -01

"اإلدارة اHركزية - تسديد النفقات".



12 ذو القعدة عام  ذو القعدة عام 1431 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 660
20 أكتوبر سنة أكتوبر سنة 2010 م م

اHــاداHــادّة ة 3 : : يــكـــلــف وزيـــــر اHــالـــيــــة ووزيـــر الـــشــؤون
الـــديـــنـــيـــة واألوقـــافq كلّ فـــيـــمـــا يـــخـــصّهq بـــتـــنـــفـــيــــذ هــــذا
اHــــــرســــــــوم الـــــــذي يــــــنـــــــشــــــر فـي اجلــــــريــــــدة الــــــرّســــــمــــــيّــــــة

للجمهوريّـة اجلزائريّـة الدّ�قراطيّـة الشّعبيّـة .

حرّر بـاجلزائر في 5 ذي القـعدة عام 1431 اHوافق 13
أكتوبر سنة 2010.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرســوم تــنـفــيـذي رقم مـرســوم تــنـفــيـذي رقم 10 -  - 250 مـؤرخ في  مـؤرخ في 12 ذي الــقـعـدة ذي الــقـعـدة
عـام عـام 1431 اHـوافـق  اHـوافـق 20 أكــتـوبــر ســنـة  أكــتـوبــر ســنـة q2010 يــتــضـمنq يــتــضـمن

تأسيس نظام تعويضي لفائدة الباحث الدائم.تأسيس نظام تعويضي لفائدة الباحث الدائم.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

qإنّ الوزير األول
-  بـنـاء على تـقـريـر وزيـر الـتعـلـيم الـعـالي والـبحث

qالعلمي
- و بـــنــاء عــلى الـــدّســتــورq ال ســيّـــمــا اHــادّتــان 85 - 3

qو125 (الفقرة 2) منه
- و�ـــــــقـــــــتــــــــضى األمــــــــر رقم 06 - 03 اHــــــــؤرخ في 19
جــمــادى الـثــانــيــة عـام 1427 اHـوافق 15 يــولـيــو ســنـة 2006

qتضمن القانون األساسي العام للوظيفة العموميةHوا
- و�ــقـتــضـى اHـرســوم رقم 79 - 301 اHـؤرخ في  12
صـفر عام 1400 اHوافق 31 ديسـمبـر سنة 1979 واHـتضمن

q1980 هنية لسنةHضبط أجور بعض األصناف ا
- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســـوم رقم 81 - 57 اHــــؤرخ في 22
جـــمـــادى األولى عـــام 1401 اHــوافق  28 مـــارس ســـنـــة 1981
الــذي يــحــدد نــســبــة مــنح الــتـــعــويض اجلــزافي عن اخلــدمــة

qالدائمة وشروطه
- و�ــقـــتــضى اHـــرســوم رقم 88 - 219 اHــؤرخ في 22
ربــــيـع األول عـــام 1409 اHــــوافق 2  نــــوفــــمــــبــــر ســــنـــة 1988

qتضمن كيفيات حساب تعويض الضررHوا
- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 02 - 336
اHـؤرخ في 9 شـعــبــان عـام 1423 اHـوافق 16 أكــتـوبــر ســنـة
2002 واHـــتــضــمن تــأســيـس تــعــويض عن الـــوثــائق لــصــالح

أســـــاتـــــذة الـــــتـــــعـــــلـــــيم والـــــتـــــكـــــويـن الـــــعـــــالـــــيـــــW واألطـــــبــــاء
qWوالباحث Wاجلامعي Wاالستشفائي WتخصصHا

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

qالعمومية

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

 qأعضاء احلكومـة Wتضمن تعيHمايو سنة 2010 وا
- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 90 - 395
اHــــــؤرخ في 14 جــــــمـــــــادى األولـى عــــــام 1411 اHــــــوافق  أول
ديـســمــبـر ســنـة 1990 واHـتــضـمن اســتـفــادة بـعض أصــنـاف
مــوظــفــي الــبــحـث مـن أحــكــام اHـــرسـوم الـتـنـفـيـذي رقم
90 -364 اHــؤرخ في 10 نـــوفــمـــبــر ســـنــة 1990 واHـــتـــضــمن

إدمـاج الــتـعــويض اخلـاص اإلجــمـالـي الـذي يـتــقـاضــاه بـعض
مـــوظـــفـي الـــتــــعـــلـــيـم الـــعــــاليq في أســــاس حـــســــاب مـــعـــاش
الـتـقاعــدq واHـرســوم الـتـنـفـيـذي رقم 90 - 365 اHـؤرخ في
10 نــــوفــــمـــبــــر ســــنـــة 1990 الــــذي يــــحـــدد شــــروط تـــعــــويض

اإلنـــتـــاج الـــعـــلـــمي والـــتـــربـــوي الـــذي يـــتـــقـــاضـــاه األســـاتــذة
qالتابعون لوزارة اجلامعات

- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 92 - 409
اHـــــــــؤرخ في 19 جـــــــــمـــــــــادى األولـى عــــــــام 1413 اHـــــــــوافق 14
نـوفـمـبـر سـنـة 1992 واHـتـضـمن تـأسـيس تـعـويض لـصـالح
عـــمـــال الـــبـــحـث الـــعـــلـــمي والــــتـــقـــني عـن أشـــغـــال الـــبـــحث

qالدائمة
- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 92 - 410
اHـــــــــؤرخ في 19 جـــــــــمـــــــــادى األولـى عــــــــام 1413 اHـــــــــوافق 14
نــوفــمــبــر ســنـة 1992 واHــتــضــمن تــمــديــد أحــكــام اHــرسـوم
الـتـنـفـيـذي رقم 92 - 49 اHـؤرخ في 12 فـبـرايـر سـنـة 1992
واHـــتـــضـــمـن تـــأســـيس نـــظـــام تـــعـــويـــضي لـــصـــالـح أســـاتــذة

qعلى موظفي البحث qWالتعليم والتكوين العالي
- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 08 - 131
اHؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 اHوافق 3 مايو سنة
2008 واHـــتــــضـــمن الـــقــــانـــون األســـاسي اخلــــاص بـــالـــبـــاحث

qالدائم
qوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اHــاداHــادّة األولى : ة األولى :  يــهــــدف هــــذا اHــرســوم إلـى تــأســيس
نظــام تعويضــي لفائدة الباحث الدائم اخلاضع للمرسوم
الـتـنـفـيـذي رقم 08 - 131 اHـؤرخ في 27 ربـيع الـثـانـي عام

1429 اHوافق 3 مايو سنة 2008 واHذكور أعاله.

اHــاداHــادّة ة 2  :  : يـــســـتــفـــيـــد اHـــوظــفـــون اHـــنـــتــمـــون ألسالك
الباحثW الدائمW من اHنـح والتعويضـات اآلتية :

qاألداء العلمي Wمنحة حتس -
qتعويض التوثيق -

qWتابعة العلميHتعويض التأطير وا -
qتعويض اإلبداع العلمي -

- تعويض التأهيل العلمي.
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اHاداHادّة ة 5  :   : يدفــع تـعويـض التـأطير واHـتابعـة العلمـيW شهـرياq للـموظفـW اHذكورين في اHادة 2 أعالهq حـسب الرتب
ونسب الراتب الرئيسي اHبينة في اجلدول اآلتي :

اHـاداHـادّة ة 3  :  : حتـسب منـحـة حتسـW األداء الـعلـمي بـنسـبـة متـغيـرة من صـفر (0)  إلى أربعـW باHـائة (40 %) من الـراتب
الرئيسي وتدفع كل ثالثة (3) أشهر للموظفW اHذكورين في اHادة 2 أعاله.

تخضع االستفادة من هذه اHنحة إلى تنقيط وفق معايير حتدد بقرار من الوزير اHكلف بالتعليم العالي.
4  :   : يـدفع تـعويض الـتـوثيق شـهـريا لـلـموظـفW اHـذكـورين في اHادة 2 أعالهq حـسب الرتب واHـبـالغ اHبـيـنة في اHاداHادّة ة 

اجلدول اآلتي : 

اHبلغ بالديناراHبلغ بالدينارالرتبةالرتبةالسلك السلك 

مكلف بالدراسات
ملحق البحث

مكلف بالبحث

أستاذ بحث

مدير بحث

مكلف بالدراسات
ملحق البحث

مكلف بالبحث

أستاذ بحث قسم "ب"
أستاذ بحث قسم "أ"

مدير بحث

3000

6000

8000

12 000

14 000

16 000

نسبة الراتب الرئيسينسبة الراتب الرئيسيالرتبةالرتبةالسلك السلك 

مكلف بالدراسات
ملحق البحث

مكلف بالبحث

أستاذ بحث

مدير بحث

مكلف بالدراسات
ملحق البحث

مكلف بالبحث

أستاذ بحث قسم "ب"
أستاذ بحث قسم "أ"

مدير بحث

% 20

% 25

% 30

% 45

% 50

% 60

اHـاداHـادّة ة 6  :   : يــدفــع تــعــويـض اإلبــداع الـعــلــمي شــهــريـاq لــلــمـوظــفــW اHــذكـوريـن في اHـادة 2 أعالهq حــسب الــرتب ونـسب
الراتب الرئيسي اHبينة في اجلدول اآلتي :

نسبة الراتب الرئيسينسبة الراتب الرئيسيالرتبةالرتبةالسلك السلك 

مكلف بالدراسات
ملحق البحث

مكلف بالبحث

أستاذ بحث

مدير بحث

مكلف بالدراسات
ملحق البحث

مكلف بالبحث

أستاذ بحث قسم "ب"
أستاذ بحث قسم "أ"

مدير بحث

% 20

% 35

% 35

% 40

% 55

% 60
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 اHـاداHـادّة ة 7  :   : يـدفــع تـعـويـض الــتـأهـيل الـعـلــمي شـهـريـاq لـلـمــوظـفـW اHـذكـورين في اHـادة 2 أعالهq حــسب الـرتب ونـسب
الراتب الرئيسي اHبينة في اجلدول اآلتي :

نسبة الراتب الرئيسينسبة الراتب الرئيسيالرتبةالرتبةالسلك السلك 

ملحق البحث
مكلف بالبحث

أستاذ بحث

مدير بحث

ملحق البحث
مكلف بالبحث

أستاذ بحث قسم "ب"
أستاذ بحث قسم "أ"

مدير بحث

% 10

% 15

% 25

% 30

% 40

 اHـاداHـادّة ة 8  :   : تـخـضع اHـنـحـة والـتـعـويـضـات اHـنـصوص
عــــلـــيــــهــــا في اHـــادة 2 أعالهq إلـى االشـــتــــراك في الــــضــــمـــان

االجتماعي والتقاعد.

9  :   : يـــســـتـــمـــر الـــبــــاحـــثـــون الـــدائـــمـــون الـــذين  اHــاداHــادّة ة 
يشغلون مناصب عليا باHؤسسات العمومية ذات الطابع
الـــعـــلـــمي والـــتــكـــنـــولــوجـي في االســـتــفـــادة من الـــتـــعــويض
اجلــزافي عن اخلـــدمــة الــدائــمـــة وحتــسب طــبـــقــا لــلــتـــنــظــيم
الـسـاري اHـفـعول في 31 ديـسـمبـر سـنة q2007 في انـتـظار
مـنحهم الزيادة االسـتداللية اHـنصوص علـيها في اHرسوم
الـرئـاسي رقم 07 - 307 اHـؤرخ في 17 رمــضـان عـام 1428

اHوافق 29 سبتمبر سنة 2007 واHذكور أعاله.

qـرسومHـادّة ة 10  :   : تـلـغى كل األحـكام اخملـالـفـة لهـذا اHـاداHا 
السيما أحكام :

- اHـــرســـوم رقم 79 - 301 اHــــؤرخ في 12 صـــفـــر عـــام
1400 اHوافق 31 ديسمبر سنة 1979 واHذكور أعالهq فيما

qWالدائم Wيخص الباحث
- اHــرســوم رقم 88 - 219 اHـؤرخ في 22 ربـيع األول
qـذكـور أعالهHـوافق 2  نــوفـمـبــر سـنـة 1988 واHعـام 1409 ا

qWالدائم Wفيما يخص الباحث
 - اHـــــرســــوم الــــرئـــــاسي رقم 02 - 336 اHــــؤرخ في 9
شعـبـان عام 1423 اHوافق 16 أكتـوبر سـنة 2002 واHـذكور

 qأعاله
- اHــرسـوم الــتــنــفــيــذي رقم 90 - 395 اHــؤرخ في 14
جـمادى األولى عام 1411 اHوافق  أول ديـسمبـر سنة 1990

qذكور أعالهHوا
- اHــرسـوم الــتــنــفــيــذي رقم 92 - 409 اHــؤرخ في 19
جــمــادى األولى عـام 1413 اHـوافق 14 نــوفــمــبــر ســنـة 1992

qWالدائم Wفيما يخص الباحث qذكور أعالهHوا

- اHــرسـوم الــتــنــفــيــذي رقم 92 - 410 اHــؤرخ في 19
جــمــادى األولى عـام 1413 اHـوافق 14 نــوفــمــبــر ســنـة 1992

واHذكور أعاله.

اHـاداHـادّة ة 11  :   : يــسـري مــفـعــول هـذا اHــرسـوم ابــتـداء من
أول يناير سنة 2008.

اHاداHادّة ة 12 :  : ينشر هـذا اHرسوم في اجلريـدة الرّسميّة
 للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـرّر بــاجلــزائـر في 12 ذي الـقــعـدة عـام 1431 اHـوافق
20 أكتوبر سنة 2010.

أحمد أويحيىأحمد أويحيى
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرســوم تــنـفــيـذي رقم مـرســوم تــنـفــيـذي رقم 10 -  - 251 مـؤرخ في  مـؤرخ في 12 ذي الــقـعـدة ذي الــقـعـدة
يـتـضمـن  qيـتـضمـن q 2010 ـوافـق 20  أكـتـوبـر سـنـة أكـتـوبـر سـنـةHـوافـق  اHعـام عـام 1431 ا
تـأسـيـس نـظــام تعـويـضـي لـفـائــدة األسـتــاذ الـباحثتـأسـيـس نـظــام تعـويـضـي لـفـائــدة األسـتــاذ الـباحث

االستشفائـي اجلامعـي.االستشفائـي اجلامعـي.
ــــــــــــــــــــــــــــ

qإنّ الوزير األول
-  بـنـاء على تـقـريـر وزيـر الـتعـلـيم الـعـالي والـبحث

qالعلمي
- و بـــنــاء عــلى الـــدّســتــورq ال ســيّـــمــا اHــادّتــان 85 - 3

qو125 (الفقرة 2) منه
- و�ـــــــقـــــــتــــــــضى األمــــــــر رقم 06 - 03 اHــــــــؤرخ في 19
جــمــادى الـثــانــيــة عـام 1427 اHـوافق 15 يــولـيــو ســنـة 2006

qتضمن القانون األساسي العام للوظيفة العموميةHوا
- و�ــقـــتــضى اHــرســوم رقم 85 - 58 اHــؤرخ في أول
رجب عــام 1405 اHــوافق 23 مـــارس ســـنــة 1985 واHـــتـــعــلق

qتممHعدل واHا qبتعويض اخلبرة
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يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اHــــاداHــــادّة األولى : ة األولى :  يــــهـــدف هــــذا اHـــرســــوم إلى تــــأســـيس
Wاالستشـفائي Wنظام تـعويضي لـفائدة األساتـذة الباحـث
اجلـامعـيW اخلـاضعـW للـمرسـوم التـنفـيذي رقــم 08 - 129
اHؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 اHوافق 3 مايو سنة

2008 واHذكور أعاله.

اHــاداHــادّة ة 2  :  : يـــســـتــفـــيـــد اHـــوظــفـــون اHـــنـــتــمـــون ألسالك
األسـاتـذة الــبـاحـثـW االسـتـشـفـائـيـW اجلـامـعـيـW من اHـنـح

والتعويضـات اآلتية :

qاألداء البيداغوجي والعلمي Wمنحة حتس -

qتعويض اخلبرة البيداغوجية -

qتعويض التوثيق -

qWتابعة البيداغوجيHتعويض التأطير وا -

- تعويض التأهيل العلمي.

اHـاداHـادّة ة 3  :  : حتـسب مـنـحـة حتسـW األداء الـبـيـداغوجي
Wوالــعـــلـــمي بــنـــســـبــة مـــتـــغــيـــرة من صـــفــر (0)  إلى أربـعـ
بـاHـائة (40 %) من الـراتب الـرئـيسـي وتدفع كـل ثالثة (3)

أشهر للموظفW اHذكورين في اHادة 2 أعاله.

تـخـضع االسـتـفـادة من هـذه اHـنـحـة إلى تـنـقـيط وفق
معايير حتدد بقرار من الوزير اHكلف بالتعليم العالي.

4  :   : يـــدفـع تـــعـــويـض اخلـــبـــرة الــــبـــيـــداغــــوجـــيـــة اHــاداHــادّة ة 
شـــهــــريــــا بــــنــــســـبــــة أربــــعــــة في اHــــائـــة ( 4 %) مـن الـــراتب
األساسي عن كل درجـةq لـلمـوظـفW اHـذكـورين في اHادة 2

أعاله.

qــــادّة ة 5  :   : يــــدفـــع تــــعـــــويـض الـــــتــــوثـــــيــق شـــــهـــــريــــاHــــاداHا
للـمـوظـفــW اHـذكـوريـن فـي اHادة 2 أعالهq حـسـب الــرتـب

واHبـالغ اHبـينـة في اجلدول اآلتي :

- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 02 - 335
اHـؤرخ في 9 شـعــبــان عـام 1423 اHـوافق 16 أكــتـوبــر ســنـة
2002 الذي يحدد عالوة اHـردودية اHمنوحـة لفائدة أساتذة

WــتــخـــصــصــHواألطــبـــاء ا Wالـــتــعــلـــيم والــتـــكــوين الـــعــالـــيــ
qعدلHا qWاجلامعي Wاالستشفائي

- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 02 - 336
اHـؤرخ في 9 شـعــبــان عـام 1423 اHـوافق 16 أكــتـوبــر ســنـة
2002 واHـــتــضــمن تــأســيـس تــعــويض عن الـــوثــائق لــصــالح

أســـــاتـــــذة الـــــتـــــعـــــلـــــيم والـــــتـــــكـــــويـن الـــــعـــــالـــــيـــــW واألطـــــبــــاء
qWوالباحث Wاجلامعي Wاالستشفائي WتخصصHا

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

 qأعضاء احلكومـة Wتضمن تعيHمايو سنة 2010 وا

- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 90 - 365
اHؤرخ في 22 ربيع الـثاني عام 1411 اHوافق 10 نوفـمبر
سـنـة 1990 الــذي يــحـدد شــروط تـعــويض اإلنــتـاج الــعــلـمي
والـــتــربــوي الــذي يــتــقــاضـــاه األســاتــذة الــتــابــعــون لــوزارة

qاجلامعات

- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 91 - 472
اHؤرخ في 30 جـمادى األولى عام 1412 اHوافق 7 ديسـمبر
ســـنـــة 1991 واHـــتــــضـــمن الــــنـــظـــام الــــتـــعــــويـــضي لـألطـــبـــاء

qتممHعدل واHا qWاجلامعي Wاالستشفائي WتخصصHا

- و�ــــقـــتـــضى اHـــرســـوم الــــتـــنـــفـــيـــذي رقــم 08 - 129
اHؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 اHوافق 3 مايو سنة
2008 واHــــتـــضــــمن الــــقـــانــــون األســـاسـي اخلـــاص بــــاألســـتـــاذ

 qالباحث االستشفائي اجلامعي

qوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

اHبلغ بالديناراHبلغ بالدينارالرتبةالرتبةالسلك السلك 

 أستاذ مساعد استشفائي جامعي

 أستاذ محاضر استشفائي جامعي

 أستاذ استشفائي جامعي

أستاذ مساعد

أستاذ محاضر قسم "ب"

أستاذ محاضر قسم "أ"

أستاذ

8000

12 000

14 000

16 000
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6  :   : يـدفــع تـعويـض الـتـأطيـر واHـتابـعـة البـيداغـوجـيW شـهـرياq لـلـموظـفW اHـذكـورين في اHادة 2 أعالهq حـسب اHاداHادّة ة 
الرتب ونسب الراتب الرئيسي اHبينة في اجلدول اآلتي :

نسبة الراتب الرئيسينسبة الراتب الرئيسيالرتبةالرتبةالسلك السلك 

 أستاذ مساعد استشفائي جامعي

 أستاذ محاضر استشفائي جامعي

 أستاذ استشفائي جامعي

أستاذ مساعد

أستاذ محاضر قسم "ب"

أستاذ محاضر قسم "أ"

أستاذ

% 30

% 45

% 50

% 60

 اHـاداHـادّة ة 7  :   : يـدفــع تـعـويـض الــتـأهـيل الـعـلــمي شـهـريـاq لـلـمــوظـفـW اHـذكـورين في اHـادة 2 أعالهq حــسب الـرتب ونـسب
الراتب الرئيسي اHبينة في اجلدول اآلتي :

نسبة الراتب الرئيسينسبة الراتب الرئيسيالرتبةالرتبةالسلك السلك 

 أستاذ مساعد استشفائي جامعي

 أستاذ محاضر استشفائي جامعي

 أستاذ استشفائي جامعي

أستاذ مساعد

أستاذ محاضر قسم "ب"

أستاذ محاضر قسم "أ"

أستاذ

% 15

% 25

%30

% 40

8  :   : تـخــضـع اHـنـح والـتــعــويــضــات اHــنــصـوص  اHـاداHـادّة ة 
عــــلـــيــــهــــا في اHـــادة 2 أعالهq إلـى االشـــتــــراك في الــــضــــمـــان

االجتماعي والتقاعد.

qــرسـومHـادّة ة 9  :   : تــلــغى كل األحــكـام اخملــالـفــة لــهـذا اHـاداHا
السيما أحكام :

- اHــــرســــوم رقم 85 - 58 اHــــؤرخ في أول رجـب عـــام
1405 اHـــــوافق 23 مـــــارس ســــــنـــــة q1985 اHــــــعـــــدّل واHــــــتـــــمّم

واHـذكــور أعالهq فـيـمـا يــخص أسـاتـذة الــتـعـلـيـم والـتـكـوين
qWاجلامعي Wاالستشفائي Wواألخصائي Wالعالي

- اHـــــرســـــوم الـــــرئـــــاسي رقم 02 - 335 اHـــــؤرخ في 9
شعـبـان عام 1423 اHوافق 12 أكتـوبر سـنة 2002 واHـذكور
qWاجلامعي Wاالستشفائي Wفيما يخص األخصائي qأعاله
- اHـــــرســـــوم الـــــرئـــــاسي رقم 02 - 336 اHـــــؤرخ في 9
شعـبـان عام 1423 اHوافق 16 أكتـوبر سـنة 2002 واHـذكور
qWاجلامعي Wاالستشفائي Wفيما يخص األخصائي qأعاله

- اHــرسـوم الــتــنــفــيــذي رقم 90 - 365 اHــؤرخ في 22
ربــيع الـــثــاني عــام 1411 اHــوافق 10 نــوفــمـــبــر ســنــة 1990
Wاالسـتـشفـائـي Wفيـمـا يـخص األخصـائـي qـذكـور أعالهHوا

qWاجلامعي
- اHــرسـوم الــتــنــفــيــذي رقم 91 - 472 اHــؤرخ في 30
جــمــادى األولى عــام 1412 اHــوافق 7 ديــســمـــبــر ســنــة 1991

واHذكور أعاله.

10 :  : يــســري مــفــعــول هــذا اHــرسـوم ابــتــداء من اHـاداHـادّة ة 
أول يناير سنة 2008.

اHاداHادّة ة 11 :  : ينشر هـذا اHرسوم في اجلريـدة الرّسميّة
 للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـرّر بــاجلــزائـر في 12 ذي الـقــعـدة عـام 1431 اHـوافق
20 أكتوبر سنة 2010.

أحمد أويحيىأحمد أويحيى
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- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 97 - 193
اHـؤرخ في 7 مـحـرم عام 1418 اHـوافق 14 مايـو سـنة 1997
واHتـضمن تـأسيس تـعويض لـتحـضيـر مذكـرة اHاجـستـير

qWلصالح مساعدي التعليم والتكوين العالي

- و�ـــقـــتــــضى اHــــرســـوم الـــتــــنـــفــــيـــذي رقــم 08 -130
اHؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 اHوافق 3 مايو سنة
2008 واHــــتـــضــــمن الــــقـــانــــون األســـاسـي اخلـــاص بــــاألســـتـــاذ

 q الباحث

qوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اHــاداHــادّة األولى : ة األولى :  يـــهـــدف هــــذا اHــــرســـوم إلى تـــأســـيس
نــــظــــام تــــعـــويــــضـي لـــفــــائــــدة األســــــتـــاذ الــــبــــاحث اخلــــاضــع
لـلـمــرسـوم الـتـنـفيـذي رقــم 08 - 130 اHـؤرخ في 27 ربـيع
الـــثـــاني عــام 1429 اHــوافق 3 مــايـــو ســنــة 2008  واHـــذكــور

أعاله.

اHــاداHــادّة ة 2  :  : يـــســـتــفـــيـــد اHـــوظــفـــون اHـــنـــتــمـــون ألسالك
األساتذة الباحثW من اHنـح والتعويضـات اآلتية :

qاألداء البيداغوجي والعلمي Wمنحة حتس -

qتعويض اخلبرة البيداغوجية -

qتعويض التوثيق -

qWتابعة البيداغوجيHتعويض التأطير وا -

- تعويض التأهيل العلمي.

اHـاداHـادّة ة 3  :  : حتـسب مـنـحـة حتسـW األداء الـبـيـداغوجي
Wوالــعـــلـــمي بــنـــســـبــة مـــتـــغــيـــرة من صـــفــر (0)  إلى أربـعـ
بـاHـائة (40 %) من الـراتب الـرئـيسـي وتدفع كـل ثالثة (3)

أشهر للموظفW اHذكورين في اHادة 2 أعاله.

تـخـضع االسـتـفـادة من هـذه اHـنـحـة إلى تـنـقـيط وفق
معايير حتدد بقرار من الوزير اHكلف بالتعليم العالي.

4  :   : يـــدفـع تـــعـــويـض اخلـــبـــرة الــــبـــيـــداغــــوجـــيـــة اHــاداHــادّة ة 
شـــهــــريــــا بــــنــــســـبــــة أربــــعــــة في اHــــائـــة ( 4 %) مـن الـــراتب
األساسي عن كل درجـةq لـلمـوظـفW اHـذكـورين في اHادة 2

أعاله.

qــــادّة ة 5  :   : يــــدفـــع تــــعـــــويـض الـــــتــــوثـــــيــق شـــــهـــــريــــاHــــاداHا
للـمـوظـفــW اHـذكـوريـن فـي اHادة 2 أعالهq حـسـب الــرتـب

واHبـالغ اHبـينـة في اجلدول اآلتي :

مـرســوم تــنـفــيـذي رقم مـرســوم تــنـفــيـذي رقم 10 -  - 252 مـؤرخ في  مـؤرخ في 12 ذي الــقـعـدة ذي الــقـعـدة
عـام عـام 1431 اHـوافـق  اHـوافـق 20  أكـتـوبــر سـنـة أكـتـوبــر سـنـة q2010 يــتـضـمـنq يــتـضـمـن
تأسيـس نظـام تعويضـي لفائـدة األستـاذ الباحث.تأسيـس نظـام تعويضـي لفائـدة األستـاذ الباحث.

ـــــــــــــــــــــــــــــــ

qإنّ الوزير األول

-  بـنـاء على تـقـريـر وزيـر الـتعـلـيم الـعـالي والـبحث
qالعلمي

- و بـــنــاء عــلى الـــدّســتــورq ال ســيّـــمــا اHــادّتــان 85 - 3
qو125 (الفقرة 2) منه

- و�ـــــــقـــــــتــــــــضى األمــــــــر رقم 06 - 03 اHــــــــؤرخ في 19
جــمــادى الـثــانــيــة عـام 1427 اHـوافق 15 يــولـيــو ســنـة 2006

qتضمن القانون األساسي العام للوظيفة العموميةHوا

- و�ــقـــتــضى اHـــرســوم رقم 85 - 58 اHــؤرخ في أول
رجب عــام 1405 اHــوافق 23 مـــارس ســـنــة 1985 واHـــتـــعــلق

qتممHعدل واHا qبتعويض اخلبرة

- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 02 - 335
اHـؤرخ في 9 شـعــبــان عـام 1423 اHـوافق 16 أكــتـوبــر ســنـة
2002 الذي يحدد عالوة اHـردودية اHمنوحـة لفائدة أساتذة

WــتــخـــصــصــHواألطــبـــاء ا Wالـــتــعــلـــيم والــتـــكــوين الـــعــالـــيــ
qعدلHا qWاجلامعي Wاالستشفائي

- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 02 - 336
اHـؤرخ في 9 شـعــبــان عـام 1423 اHـوافق 16 أكــتـوبــر ســنـة
2002 واHـــتــضــمن تــأســيـس تــعــويض عن الـــوثــائق لــصــالح

أســـــاتـــــذة الـــــتـــــعـــــلـــــيم والـــــتـــــكـــــويـن الـــــعـــــالـــــيـــــW واألطـــــبــــاء
qWوالباحث Wاجلامعي Wاالستشفائي WتخصصHا

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

 qأعضاء احلكومـة Wتضمن تعيHمايو سنة 2010 وا

- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 90 - 365
اHؤرخ في 22 ربيع الـثاني عام 1411 اHوافق 10 نوفـمبر
سـنـة 1990 الــذي يــحـدد شــروط تـعــويض اإلنــتـاج الــعــلـمي
والـــتــربــوي الــذي يــتــقــاضـــاه األســاتــذة الــتــابــعــون لــوزارة

qاجلامعات

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 92 - 49 اHؤرخ
في 8 شـــعـــبـــان عــام 1412 اHــوافق 12 فــبـــرايـــر ســـنــة 1992
واHـــتـــضـــمـن تـــأســـيس نـــظـــام تـــعـــويـــضي لـــصـــالـح أســـاتــذة

qتممHعدل واHا qWالتعليم والتكوين العالي
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اHبلغ بالديناراHبلغ بالدينارالرتبةالرتبةالسلك السلك 

معيد

أستاذ مساعد

أستاذ محاضر

أستاذ

معيد
أستاذ مساعد قسم "ب"

أستاذ مساعد قسم "أ"

أستاذ محاضر قسم "ب"
أستاذ محاضر قسم "أ"

أستاذ

3000

6 000

8 000

12 000

14 000

16 000

اHاداHادّة ة 6  :   : يدفــع تعويـض التأطير واHـتابعة البيداغوجيW شهـرياq للموظفW اHذكورين في اHادة 2 أعالهq ويحسب
حسب الرتب ونسب الراتب الرئيسي اHبينة في اجلدول اآلتي :

نسبة الراتب الرئيسينسبة الراتب الرئيسيالرتبةالرتبةالسلك السلك 

معيد

أستاذ مساعد

أستاذ محاضر

أستاذ

معيد
أستاذ مساعد قسم "ب"

أستاذ مساعد قسم "أ"

أستاذ محاضر قسم "ب"
أستاذ محاضر قسم "أ"

أستاذ

% 20

% 25

% 30

% 45

% 50

% 60

 اHـاداHـادّة ة 7  :   : يـدفــع تـعـويـض الــتـأهـيل الـعـلــمي شـهـريـاq لـلـمــوظـفـW اHـذكـورين في اHـادة 2 أعالهq حــسب الـرتب ونـسب
الراتب الرئيسي اHبينة في اجلدول اآلتي :

نسبة الراتب الرئيسينسبة الراتب الرئيسيالرتبةالرتبةالسلك السلك 

أستاذ مساعد

أستاذ محاضر

أستاذ

أستاذ مساعد قسم "ب"

أستاذ مساعد قسم "أ"

أستاذ محاضر قسم "ب"

أستاذ محاضر قسم "أ"

أستاذ

% 10

% 15

% 25

% 30

% 40



13 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 60 12 ذو القعدة عام  ذو القعدة عام 1431 هـ هـ
20 أكتوبر سنة  أكتوبر سنة 2010 م م

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

 qأعضاء احلكومـة Wتضمن تعيHمايو سنة 2010 وا
- و�ــــقـــتـــضى اHـــرســـوم الــــتـــنـــفـــيـــذي رقــم 08 - 129
اHؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 اHوافق 3 مايو سنة
2008 واHــــتـــضــــمن الــــقـــانــــون األســـاسـي اخلـــاص بــــاألســـتـــاذ

qادة 76 منهHال سيما ا qالباحث االستشفائي اجلامعي
- و�ــــقـــتـــضى اHـــرســـوم الــــتـــنـــفـــيـــذي رقــم 08 - 130
اHؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 اHوافق 3 مايو سنة
2008 واHــــتـــضــــمن الــــقـــانــــون األســـاسـي اخلـــاص بــــاألســـتـــاذ

qادة 68 منهHال سيما ا qالباحث
- و�ــــقـــتـــضى اHـــرســـوم الــــتـــنـــفـــيـــذي رقــم 08 - 131
اHؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 اHوافق 3 مايو سنة
2008 واHـــتــــضـــمن الـــقــــانـــون األســـاسي اخلــــاص بـــالـــبـــاحث

qادة 72 منهHالسيما ا qالدائم
- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 09 - 259
اHــؤرخ في 20 شــعــبــان عــام 1430 اHــوافق 11 غــشت ســنــة
2009 الـــذي يـــحـــدد كـــيــفـــيـــات الـــتـــعـــيـــW في درجـــة أســـتــاذ

qاستشفائي جامعي �يز وأستاذ �يز ومدير بحث �يز
qوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :
اHاداHادّة األولى : ة األولى :  تطبـيقا ألحـكام اHواد 76 من اHرسوم
التـنفيذي رقــم 08 - 129 اHؤرخ في 27 ربيع الـثاني عام
1429 اHــــــــوافق 3 مــــــــايـــــــو ســـــــنـــــــة 2008 و68 مـن اHـــــــرســـــــوم

التـنفيذي رقــم 08 - 130 اHؤرخ في 27 ربيع الـثاني عام
1429 اHــــــــوافق 3 مــــــــايـــــــو ســـــــنـــــــة 2008 و72 مـن اHـــــــرســـــــوم

التـنفيذي رقــم 08 - 131 اHؤرخ في 27 ربيع الـثاني عام
1429 اHـوافق 3 مـايــو ســنـة 2008 واHـذكــورة أعالهq يــهـدف

هــذا اHـــرســوم إلى حتـــديــد مــبـــلغ الـــتــعــويـض عن الــتـــمــيّــز
اHـمـنـوح لألسـتـاذ االسـتـشـفـائي اجلـامـعي اHـمـيّـز واألسـتاذ

اHميّز ومدير البحث اHميّز وكيفيات دفعه.
اHاداHادّة ة 2  :  : يدفع التعويض عن الـتميّز شهريا بنسبة

50 % من الراتب الرئيسي للرتبة.

اHاداHادّة ة 3  :  : يخـضع التـعويض عن الـتمـيّز الشـتراكات
الضمان االجتماعي والتقاعد .

اHـاداHـادّة ة 4  :    :  يــســري مــفــعـول هــذا اHــرســوم ابــتـداء من
أول يناير سنة 2008.

اHـاداHـادّة ة 5 :  : يـنشـر هـذا اHـرسـوم في اجلريـدة الـرّسـمـيّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـرّر بــاجلــزائـر في 12 ذي الـقــعـدة عـام 1431 اHـوافق
20 أكتوبر سنة 2010.

أحمد أويحيىأحمد أويحيى

 اHـاداHـادّة ة 8  :   : تـخـضع اHـنـحـة والـتـعـويـضـات اHـنـصوص
عــــلـــيــــهــــا في اHـــادة 2 أعالهq إلـى االشـــتــــراك في الــــضــــمـــان

االجتماعي والتقاعد.
qـرسومHـادّة ة 9  :   : تــلـغــى كل األحـكام اخملـالـفـة لـهـذا اHـاداHا

ال سيما أحكام :
- اHــــرســــوم رقم 85 - 58 اHــــؤرخ في أول رجـب عـــام
qـــــتـــــمّمHـــــعـــــدّل واHا q1985 ـــــوافق 23 مـــــارس ســـــنـــــةH1405 ا

واHـذكــور أعالهq فـيـمـا يــخص أسـاتـذة الــتـعـلـيـم والـتـكـوين
qWالعالي

- اHـــــرســـــوم الـــــرئـــــاسي رقم 02 - 335 اHـــــؤرخ في 9
شعـبـان عام 1423 اHوافق 12 أكتـوبر سـنة 2002 واHـذكور

qأعاله
- اHـــــرســـــوم الـــــرئـــــاسي رقم 02 - 336 اHـــــؤرخ في 9
شعـبـان عام 1423 اHوافق 16 أكتـوبر سـنة 2002 واHـذكور

qWفيما يخص أساتذة التعليم والتكوين العالي qأعاله
- اHــرسـوم الــتــنـفــيـذي رقم 90 - 365 اHـؤرخ في  22
ربــيع الــثــانـي عـام 1411 اHـوافق  10 نــوفــمــبــر ســنـة 1990

qذكور أعالهHوا
- اHــــرســـوم الــــتــــنــــفـــيــــذي رقم 92 - 49 اHــــؤرخ في 8
شـعـبـان عـام 1412 اHـوافق 12 فـبـرايـرسـنة 1992 واHـذكور

qأعاله
- اHـــرســوم الـــتـــنـــفـــيـــذي رقم 97 - 193 اHــؤرخ في 7
مـــحـــرم عــام 1418 اHــوافق 14 مـــايـــو ســـنــة 1997 واHـــذكــور

أعاله.
اHـاداHـادّة ة 10  :   : يــسـري مــفـعــول هـذا اHــرسـوم ابــتـداء من

أول يناير سنة 2008.
اHاداHادّة ة 11 :  : ينشر هـذا اHرسوم في اجلريـدة الرّسميّة

 للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.
حـرّر بــاجلــزائـر في 12 ذي الـقــعـدة عـام 1431 اHـوافق

20 أكتوبر سنة 2010.

أحمد أويحيىأحمد أويحيى
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرســوم تــنـفــيـذي رقم مـرســوم تــنـفــيـذي رقم 10 -  - 253 مـؤرخ في  مـؤرخ في 12 ذي الــقـعـدة ذي الــقـعـدة
1431 اHــوافـق  اHــوافـق 20 أكـــتـــوبـــر ســـنـــة  أكـــتـــوبـــر ســـنـــة q 2010 يـــحــدد q يـــحــدد عــام عــام 
مـــبــــلغ تـــعــــويض الـــتــــمـــيــــز لألســــتـــاذ االســـتــــشـــفـــائيمـــبــــلغ تـــعــــويض الـــتــــمـــيــــز لألســــتـــاذ االســـتــــشـــفـــائي
اجلــامــعي اHــمــيــز واألســتــاذ اHــمـيــز ومــديــر الــبــحـثاجلــامــعي اHــمــيــز واألســتــاذ اHــمـيــز ومــديــر الــبــحـث

اHميز وكيفيات دفعه.اHميز وكيفيات دفعه.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

qإنّ الوزير األول
- بـنـاء عـلى تـقـريـر وزيـر الــتـعـلـيم الـعـالي والـبـحث

qالعلمي
- و بـــنــاء عــلى الـــدّســتــورq ال ســيّـــمــا اHــادّتــان 85 - 3

qو125 (الفقرة 2) منه
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مـراسيـم رئـاسـيمـراسيـم رئـاسـيّة مـؤرة مـؤرّخـة في خـة في 24 شـوشـوّال عام ال عام 1431 اHـوافق اHـوافق
3 أكــتــوبــر ســنـة  أكــتــوبــر ســنـة q2010 تـتــضــمq تـتــضــمّن الــتن الــتّـعــيــW بـوزارةـعــيــW بـوزارة

الشؤون اخلارجية.الشؤون اخلارجية.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـــوجب مـــرســــوم رئـــاسيّ مـــؤرّخ في 24 شـــوّال عــام
1431 اHوافق 3 أكتـوبر سـنة 2010 تعيّـن السّيـدة والسّادة

اآلتية أسماؤهم بوزارة الشؤون اخلارجيّة :

- الــعـــربي لــطــرشq مـــديــرا لــلــمــوارد الـــبــشــريــة في
qديرية العامّـة للمواردHا

- األزهــر هــوامq نــائب مــديــر لــلــتــوظــيف ومــتــابــعــة
qديرية العامّـة للمواردHالتكوين في ا

- صـــبـــريــــة تـــمـــكـــيتq نــــائـــبـــة مـــديـــر لــــلـــمـــؤســـســـات
األوروبــيـة والــعالقــات األورو - مـتــوسـطــيــة في اHـديــريـة

qالعامّـة ألوروبـا

- عــبــد الــكـــر� �ــانيq نـــائب مــديــر لـــبــلــدان أوروبــا
الغربية في اHديرية العامّـة ألوروبـا.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـــوجب مـــرســــوم رئـــاسيّ مـــؤرّخ في 24 شـــوّال عــام
1431 اHـوافق 3 أكــتــوبــر ســنـة 2010 يــعــيّن الــسّــادة اآلتــيـة

أسماؤهم بوزارة الشؤون اخلارجيّة :

- حــــمـــــزة يــــحـي الـــــشــــريـفq مــــكـــــلّــــفـــــا بــــالـــــدّراســــات
qوالتّلخيص

- عــــــبــــــد الــــــكــــــر� ســــــرايq مـــــــديــــــرا لــــــلــــــحــــــصــــــانــــــات
واالمــــتــــيـــازات الــــدبــــلــــومــــاســــيــــة فـي اHــــديــــريــــة الــــعــــامّــــة

qللتشريفات

- الـــــســـــايـح قــــادريq مـــــديـــــرا لـإلعالم واالتـــــصـــــال في
qديرية العامّـة لالتصال واإلعالم والتوثيقHا

- احلــــــاج بـــــلــــــحـــــريـــــزيq نــــــائب مــــــديـــــر لـــــلــــــتـــــحــــــلـــــيل
واالسـتـشـراف في اHــديـريـة الـعــامّــة لـلـشـؤون الــسـيـاسـيـة

qWواألمن الدولي

- عـــبــــد اHــــالك مــــعــــوجq نـــائـب مـــديــــر لــــلـــمــــعــــاهـــدات
اHـتـعـدّدة األطراف والـقـانـون الـدولي في اHـديـريـة الـعـامّـة

للشؤون القانونية والقنصلية.

مراسيم فرديمراسيم فرديّة
مـرســوم رئــاسيمـرســوم رئــاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 24 شـوشـوّال عـام ال عـام 1431 اHـوافق  اHـوافق 3
أكــتـــوبــر ســـنــة أكــتـــوبــر ســـنــة q2010 يــتـــضــمq يــتـــضــمّـن إنــهـــاء مــهـــام نــائبـن إنــهـــاء مــهـــام نــائب

مدير بجامعة اجلزائر.مدير بجامعة اجلزائر.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـــوجب مـــرســــوم رئـــاسيّ مـــؤرّخ في 24 شـــوّال عــام
1431 اHــوافق 3 أكـــتــوبــر ســنــة 2010 تــنــهـى مــهــام الـــسّــيــد

مــســعـود كــســرىq بــصـفــته نــائب مــديـر مــكــلّــفـا بــالــتـنــمــيـة
واالســتــشــــراف والـــتـــوجــــيه بــجــامـــعــــة اجلــــزائــرq بــنــــاء

عـلى طلـبـه.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــــ

مـراسيـم رئـاسـيمـراسيـم رئـاسـيّة مـؤرة مـؤرّخـة في خـة في 24 شـوشـوّال عام ال عام 1431 اHـوافق اHـوافق
3 أكـتـوبــر سـنـة  أكـتـوبــر سـنـة q2010 تــتـضـمq تــتـضـمّن إنـهــاء مـهـام عـمـداءن إنـهــاء مـهـام عـمـداء

كليات باجلامعات.كليات باجلامعات.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـــوجب مـــرســــوم رئـــاسيّ مـــؤرّخ في 24 شـــوّال عــام
1431 اHــوافق 3 أكـــتــوبــر ســنــة 2010 تــنــهـى مــهـــام الــسّــيــد

عــبـد اHـالك دانـونq بـصـفـته عـمـيـدا لـكـلـيـة الـطب بـجـامـعة
بجايةq بناء على طلبه.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـــوجب مـــرســــوم رئـــاسيّ مـــؤرّخ في 24 شـــوّال عــام
1431 اHـوافق 3 أكــتـوبــر ســنـة 2010 تـنــهىq ابــتـداء من 22

أكــتـوبــر ســنـة q2009 مــهـام الــسّـيــد أحــمـد حــمــديq بـصــفـته
qعميـدا لكلـية العلـوم السياسـية واإلعالم بجامـعة اجلزائر

بسبب إلغـاء الهيكـل.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـــوجب مـــرســــوم رئـــاسيّ مـــؤرّخ في 24 شـــوّال عــام
1431 اHـوافق 3 أكــتـوبــر ســنـة 2010 تـنــهىq ابــتـداء من 12

qمـــهـــام الـــسّـــيـــد رايس الـــهــــادي بـــكــــة q2010 يـــنـــايـــر ســـنـــة
qبــصــفــتـه عــمــيــدا لــكــلــيـــة الــهــنــدســـة بــجــامــعــــة ســطـــيف

بسبب إلغـاء الهيكـل.
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مـرســوم رئــاسيمـرســوم رئــاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 24 شـوشـوّال عـام ال عـام 1431 اHـوافق  اHـوافق 3
أكــــتــــوبــــر ســــنــــة أكــــتــــوبــــر ســــنــــة q2010 يــــتـــضــــمq يــــتـــضــــمّـن تـــعــــيــــW مــــديـــرةـن تـــعــــيــــW مــــديـــرة

العمران بوزارة السالعمران بوزارة السّكن والعمران.كن والعمران.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـــوجب مـــرســــوم رئـــاسيّ مـــؤرّخ في 24 شـــوّال عــام
1431 اHـوافق 3 أكـتـوبـر سـنة 2010 تـعيّـن الـسّـيـدة حـورية

مداحيq مديرة للعمران بوزارة السّكن والعمران.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــــ

مـراسيـم رئـاسـيمـراسيـم رئـاسـيّة مـؤرة مـؤرّخـة في خـة في 24 شـوشـوّال عام ال عام 1431 اHـوافق اHـوافق
3 أكــتـــوبــر ســـنــة  أكــتـــوبــر ســـنــة q2010 تـــتــضــمq تـــتــضــمّن تــعـــيــW مــديــرينن تــعـــيــW مــديــرين

للتشغيل في الواليات.للتشغيل في الواليات.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـــوجب مـــرســــوم رئـــاسيّ مـــؤرّخ في 24 شـــوّال عــام
1431 اHـوافق 3 أكــتــوبــر ســنـة 2010 يــعــيّن الــسّــادة اآلتــيـة

أسماؤهم مديرين للتشغيل في الواليات اآلتية :

qفي والية بجاية qأحسن عمار موهوب -

qفي  والية بشار qاحلاج كبير -

- جلول مكيq في والية تيندوف.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـــوجب مـــرســــوم رئـــاسيّ مـــؤرّخ في 24 شـــوّال عــام
1431 اHـــــوافق 3 أكـــــتـــــوبـــــر ســـــنـــــة 2010 تـــــعـــــيّـن الـــــسّـــــيــــدة

والـــسّــــيـــدان اآلتـــيــــة أســـمـــاؤهـم مـــديــــرين لـــلــــتـــشـــغــــيل في
الواليات اآلتيـة :

qفي والية بسكرة qمحمد شرف الدين بوضياف -

qفي والية تبسة qعبد الناصر روابح -

- غنية بن زيدانq في والية تيزي وزو.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـــوجب مـــرســــوم رئـــاسيّ مـــؤرّخ في 24 شـــوّال عــام
1431 اHـوافق 3 أكــتــوبــر ســنـة 2010 يــعــيّن الــسّــادة اآلتــيـة

أسماؤهم مديرين للتشغيل في الواليات اآلتية :

qفي والية البويرة qإسماعيل سعاوي -

qفي والية سعيدة qمحمد عينة -

- ناصر متنانيq في والية برج بوعريريج.

�ـــوجب مـــرســــوم رئـــاسيّ مـــؤرّخ في 24 شـــوّال عــام
1431 اHــوافق 3 أكـــتــوبــر ســنــة 2010 يــعــيّـن الــسّــيــد أحــمــد

بـوزيانq مـكلّـفا بـالدّراسـات والتّـلخـيص بوزارة الـشؤون
اخلارجيّـة.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـــوجب مـــرســــوم رئـــاسيّ مـــؤرّخ في 24 شـــوّال عــام
1431 اHوافق 3 أكتـوبر سـنة 2010 تعيّـن السّيـدة والسّادة

اآلتـــــيــــــة أســـــمـــــاؤهـم نـــــوّاب مــــــديـــــريـن بـــــوزارة الـــــشـــــؤون
اخلارجيّة :

- بــــاهــــيـــــة رقــــيقq نــــائــــبـــــة مــــديــــر لــــبــــلــــدان أوروبــــا
qديرية العامّـة ألوروبـاHاجلنوبية في ا

- ســـــعــــيـــــد مــــوسـيq نــــائـب مــــديـــــر لــــبـــــلــــدان أوروبــــا
qديرية العامّـة ألوروباHالشمالية في ا

- عـــلي درويشq نـــائـب مــديـــر لـــلـــشـــراكــة مـع االحتــاد
qديرية العامّـة ألوروباHاألوروبي با

- عـــبـــد الـــقـــــادر مــــوســـــاويq نـــائب مــــديـــر لـــلـــحـــالـــة
اHدنيـة والقنصلية في اHديرية العامّـة للجالية الوطنية

في اخلـارج.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـــوجب مـــرســــوم رئـــاسيّ مـــؤرّخ في 24 شـــوّال عــام
1431 اHــوافــق 3 أكــتـــوبـــــر ســـنــــة 2010 يــعــــيّــن الـــسّـــــيــد

عـــبـــــد الــرحـــمـــان حـــمـــيـــداويq نــائـب مــديـــر Hـــســـائل األمن
الــدولي بــاHــديــريـة الــعــامّـــة لــلـشــؤون الــســيــاســيـة واألمن

الدوليW بوزارة الشؤون اخلارجيّة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرســوم رئــاسيمـرســوم رئــاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 24 شـوشـوّال عـام ال عـام 1431 اHـوافق  اHـوافق 3
أكـتـوبـر سـنة أكـتـوبـر سـنة q2010 يـتـضـمq يـتـضـمّن تـعيـW مـديـرة الـنن تـعيـW مـديـرة الـنّقـلقـل

في والية البويرة.في والية البويرة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـــوجب مـــرســــوم رئـــاسيّ مـــؤرّخ في 24 شـــوّال عــام
1431 اHـوافق 3 أكــتـوبــر ســنـة 2010 تــعـيّـن الـسّــيـدة زهــيـة

عباسq مديرة للنّقـل في والية البويرة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرســوم رئـاسيمـرســوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 15 رمــضـان عـام رمــضـان عـام 1431 اHـوافق اHـوافق
25  غــــشت ســــنـــة   غــــشت ســــنـــة q2010 يـــتــــضـــمq يـــتــــضـــمّن تـــعــــيـــW مـــديـــرةن تـــعــــيـــW مـــديـــرة

جامعة بومرداس.جامعة بومرداس.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب مـرســوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 15 رمــضـان عـام
1431 اHــوافق 25 غــشت ســنــة 2010 تـــعــيّن الـــسّــيـــدة ويــزه

شريفيq مديرة جلامعة بومرداس.
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قرارات6 مقرقرارات6 مقرّرات6 آراءرات6 آراء
- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 06 - 338
اHــؤرخ في أول رمــضــان عــام 1427 اHــوافق 24 ســبــتــمــبـر
سـنـة 2006 واHــتـضـمن إنـشــاء مـركـز الـبـحــوث الـقـانـونـيـة

qوالقضائية
- و�قتـضى اHرسوم التـنفيذي رقم 08 - 04 اHؤرخ
في 11 مــــحــــرم عـــام 1429 اHــــوافق 19 يــــنــــايــــر ســــنـــة 2008
WـنتـمHا WـوظفـHتـضـمن القـانون األسـاسي اخلـاص باHوا
qؤسسات واإلدارات العموميةHشتركة في اHلألسالك ا

- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسي  اHـؤرخ في 7 ربـيع
الثاني عام 1423 اHوافق 18 يونـيو سنة 2002  واHتضمن

qالعام للحكومة Wاألم Wتعي

يقريقرّرون ما يأتي :رون ما يأتي :

اHاHـادة ادة األولى :األولى :  تـطـبـيـقـا ألحـكـام اHـادة 13 من اHـرسوم
الــرئــاسي رقم 07 - 307  اHـؤرخ في 17 رمــضــان عـام 1428
اHوافق 29 سـبـتمـبر سـنة 2007 واHذكـور أعالهq يهـدف هذا
الــقــرار إلى حتــديـد تــصــنـيف مــركــز الــبـحــوث الــقـانــونــيـة
والقضائية وشروط االلتحاق باHناصب العليا التابعة له.

اHــــادة اHــــادة 2 : :  يــــصـــنـف مـــركــــز الــــبـــحــــوث الــــقـــانــــونــــيـــة
والقضائية في الصنف أ القسم 3.

3 : :  حتـــدد الـــزيـــادة االســـتـــداللـــيــــة لـــلـــمـــنـــاصب اHــادة اHــادة 
الــعـلـيــا الـتــابـعــة Hـركــز الـبــحـوث الـقــانـونــيـة والــقـضــائـيـة

وشروط االلتحاق بهذه اHناصبq طبقا للجدول اآلتي :

وزارة العدلوزارة العدل
قــــرار وزاري مـــشــــتــــرك مـــؤرخ في قــــرار وزاري مـــشــــتــــرك مـــؤرخ في 9 رمــــضــــان عـــام  رمــــضــــان عـــام 1431
اHـوافق اHـوافق 19 غـشت سـنة  غـشت سـنة q2010 يـحدq يـحدّد تـصـنـيـف مـركزد تـصـنـيـف مـركز
الـبحـوث الـقـانونـيـة والـقضـائـيـة وشروط االلـتـحاقالـبحـوث الـقـانونـيـة والـقضـائـيـة وشروط االلـتـحاق

باHناصب العليا التابعة له.باHناصب العليا التابعة له.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

qالعام للحكومة Wإن األم
qحافظ األختام qو وزير العدل

qاليةHووزير ا
- �قتـضى اHرسـوم الرئاسي رقم 07 - 307  اHؤرخ
في 17 رمـضـان عام 1428 اHـوافق 29 سـبـتمـبـر سـنة 2007
الـذي يــحـدد كـيــفـيـات مــنح الـزيــادة االسـتـداللــيـة لــشـاغـلي

qؤسسات واإلدارات العموميةHناصب العليا في اHا
- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 10 - 149
اHـؤرخ في 14 جـمـادى الـثـانـيـة عام 1431 اHـوافق 28 مـايـو

qأعضاء احلكومة Wتضمن تعيHسنة 2010 وا
- و�ــــقـــــتــــضى اHـــــرســــوم الـــــتــــنــــفـــــيــــذي رقم 95 - 54
اHـؤرخ في 15 رمـضان عام 1415 اHـوافق 15 فبـراير سـنة

qاليةH1995  الذي يحدد صالحيات وزير ا

- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 03 - 190
اHــــؤرخ في 26 صــــفــــر عـــام 1424 اHــــوافق 28 أبــــريل ســــنـــة
2003  الــذي يــحـــدد صــالحـــيـــات اHــديـــر الــعـــام لــلــوظــيــفــة

qالعمومية
- و�قتـضى اHرسوم التنفيذي رقم 04 - 332 اHؤرخ
في 10 رمــضــان عــام 1425 اHــوافق 24 أكــتـــوبــر ســـنــة 2004

qحافظ األختام qالذي يحــدّد صالحــيات وزير الـعدل

طريقةطريقة
WالتعيWالتعي

اHؤسسةاHؤسسة
العموميةالعمومية

اHناصباHناصب
اHستوىاHستوىالقسمالقسمالصنفالصنفالعلياالعليا

السلالسلّميمي
الزيادةالزيادة

االستدالليةاالستداللية

التصنيفالتصنيف
شروط االلتحاقشروط االلتحاق

-

qمتصرف مستشار أو رتبة معادلة -
qمـــتــصـــرف رئـــيــسي أو رتـــبـــة مــعـــادلــة -
يــثـبـت خـمس (5) سـنــوات خــدمــة فـعــلــيـة

qبهذه الصفة
- مــــتـــصــــرف أو رتــــبــــة مـــعــــادلــــةq يـــثــــبت
ثــمــاني (8) ســنــوات خــدمــة فــعــلــيــة بــهـذه

qالصفة

مرسوم
رئاسي

قرار من
وزير
العدل
حافظ
األختام

مركزمركز
البحوثالبحوث
القانونيةالقانونية
والقضائيةوالقضائية

847

508

م

مَ

3

3

أ

أ

اHدير
العام

Wاألم
العام
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اجلدول (تابع)اجلدول (تابع)

طريقةطريقة
WالتعيWالتعي

اHؤسسةاHؤسسة
العموميةالعمومية

اHناصباHناصب
اHستوىاHستوىالقسمالقسمالصنفالصنفالعلياالعليا

السلالسلّميمي
الزيادةالزيادة

االستدالليةاالستداللية

التصنيفالتصنيف
شروط االلتحاقشروط االلتحاق

qمتصرف مستشار أو رتبة معادلة -
- مــــتــــصــــرف رئــــيــــسـي مــــرسم أو رتــــبــــة
معادلةq يثبت خمس (5) سنوات أقدمية

qبصفة موظف
- مـــتــــصـــرفq أو رتـــبــــة مـــعـــادلــــةq يـــثـــبت
خــمس (5) ســنـــوات خــدمــة فـــعــلــيـــة بــهــذه

qالصفة

qمتصرف مستشار أو رتبة معادلة -
- مــــتــــصــــرف رئــــيــــسـي مــــرسم أو رتــــبــــة
معـادلةq يـثبت ثالث (3) سنـوات أقدمـية

qبصفة موظف
- مـــتــــصـــرفq أو رتـــبــــة مـــعـــادلــــةq يـــثـــبت
خــمس (5) ســنـــوات خــدمــة فـــعــلــيـــة بــهــذه

qالصفة

قرار من
وزير
العدل
حافظ
األختام

قرار من
وزير
العدل
حافظ
األختام

مركزمركز
البحوثالبحوث
القانونيةالقانونية
والقضائيةوالقضائية

(تابع)(تابع)

305

183

م - 1

م - 2

3

3

أ

أ

رئيس
قسم

رئيس
مصلحة 

وزارة التربية الوطنيةوزارة التربية الوطنية
قـرار وزاري مـشـتـرك مـؤرخ في قـرار وزاري مـشـتـرك مـؤرخ في 10 جـمــادى الـثـانـيـة عـام جـمــادى الـثـانـيـة عـام
1431 اHــــــوافق  اHــــــوافق 24 مــــــايــــــو ســــــنـــــة  مــــــايــــــو ســــــنـــــة q2010 يــــــحــــــدq يــــــحــــــدّد عــــــددد عــــــدد

اHـــنـــاصب الـــعـــلـــيـــا لـــلـــمــوظـــفـــW اHـــنـــتـــمـــW لألسالكاHـــنـــاصب الـــعـــلـــيـــا لـــلـــمــوظـــفـــW اHـــنـــتـــمـــW لألسالك
اHـــشـــتـــركـــة فـي اHـــؤســـســـات واإلدارات الـــعـــمـــومـــيــةاHـــشـــتـــركـــة فـي اHـــؤســـســـات واإلدارات الـــعـــمـــومـــيــة
بعنوان اإلدارة اHركزية لوزارة التربية الوطنية.بعنوان اإلدارة اHركزية لوزارة التربية الوطنية.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
qالعام للحكومة Wإن األم

qاليةHووزير ا
qووزير التربية الوطنية

- �قتـضى اHرسـوم الرئاسي رقم 07 - 307  اHؤرخ
في 17 رمـضـان عام 1428 اHـوافق 29 سـبـتمـبـر سـنة 2007
الـذي يــحـدد كـيــفـيـات مــنح الـزيــادة االسـتـداللــيـة لــشـاغـلي

qؤسسات واإلدارات العموميةHناصب العليا في اHا
- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 09 - 129
اHــــــــؤرّخ في 2 جــــــــــمـــــــــادى األولى عــــــــام 1430 اHـــــــــوافـق 27
أبـــــريـل ســــنــــة 2009  واHــــتــــضــــمّـن جتــــديــــد مــــهــــام أعــــضـــاء

qاحلكومة
- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 94 - 265
اHـؤرخ في 29 ربــيـع األول عـام 1415 اHـوافق 6 ســبـتــمــبـر
qسنة 1994 الذي يحدد صالحيات وزير التربية الوطنية

اHاداHادّة ة 4 :  : يجب أن يـنتـمي اHوظـفون الـذين يشـغلون
مناصب عـليـا إلى رتب تكون مـهامـها موافـقة لـصالحيات

الهياكل اHعنية.

5 :  : يـــــــــنــــــشــــــر هــــــــذا الــــــقــــــــرار في اجلــــــريــــــدة اHـــــاداHـــــادّة ة 
الـــرّســـمـــيّـــة لـــلـــجـــمــــهـــوريـّـــة اجلـــزائـــريّـــــة الـــدّ�ـــــقـــراطـــيّـــة

الشّعبيّة.

حـرّر بــاجلــزائـر في 9 رمــضــان عـام 1431 اHـوافق 19
غشت سنة 2010.

عن األمW العام للحكومةعن األمW العام للحكومة
وبتفويض منهوبتفويض منه

اHدير العام للوظيفة العموميةاHدير العام للوظيفة العمومية
جمال خرشيجمال خرشي

وزير اHاليةوزير اHالية

كر� جوديكر� جودي

qوزير العدلqوزير العدل
حافظ األختامحافظ األختام

الطيب بلعيزالطيب بلعيز
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- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذيّ رقم 09 - 318
اHــؤرّخ في 17 شــوال عــام 1430 اHــوافق 6  أكـــتــوبــر ســنــة
2009 واHــــتــــضــــمّـن تـــنـــظـــيم اإلدارة اHـــركـــزيـــة في وزارة

qالتربية الوطنية
- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسي  اHـؤرخ في 7 ربـيع
الثاني عام 1423 اHوافق 18 يونـيو سنة 2002  واHتضمن

qالعام للحكومة Wاألم Wتعي
يقريقرّرون ما يأتي :رون ما يأتي :

اHادة األولى :اHادة األولى :  تـطبـيقـا ألحكـام اHادة 76 من اHـرسوم
الــتـــنــفـــيــذيّ رقم 08 - 04 اHــؤرخ في 11 مــحــرم عــام 1429
اHـوافق 19 يــنــايــر ســنـة 2008 واHــذكــور أعالهq يــحــدّد عـدد
اHــنــاصب الــعــلـيــا ذات الــطــابع الــوظـيــفي بــعــنـوان اإلدارة

اHركزية لوزارة التربية الوطنيةq كما يأتي :

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

qاليةH1995  الذي يحدد صالحيات وزير ا

- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 03 - 190
اHــــؤرخ في 26 صــــفــــر عـــام 1424 اHــــوافق 28 أبــــريل ســــنـــة
2003  الــذي يــحـــدد صــالحـــيـــات اHــديـــر الــعـــام لــلــوظــيــفــة

qالعمومية

- و�قتـضى اHرسوم التـنفيذي رقم 08 - 04 اHؤرخ
في 11 مــــحــــرم عـــام 1429 اHــــوافق 19 يــــنــــايــــر ســــنـــة 2008
WـنتـمHا WـوظفـHتـضـمن القـانون األسـاسي اخلـاص باHوا
qـؤســسـات واإلدارات العـمومـيةHشـتركـة في اHلألسالك ا

qادة 76 منهHال سيما ا

الشعبالشعب

اإلدارة العامة

العددالعدد

2

2

1

اHناصب العاليااHناصب العاليا

مكلف بالدراسات و�شروع في اإلدارة اHركزية
مساعد بالديوان

مكلف باالستقبال والتوجيه

- و�ــــقـــتــــضى  اHــــرســـوم  الــــتـــنــــفــــيـــذي رقم 98 - 69
اHــــــؤرخ في 24  شــــــوال عــــــام 1418 اHــــــوافق 21 فــــــبــــــرايــــــر
سـنـة 1998 واHـتـضـمن إنـشـاء اHـعــهـد اجلـزائـري لـلـتـقـيـيس

qوحتديد قانونه األساسي
- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 05 - 464
اHــؤرخ في 4 ذي الـــقـــعـــدة عــام  1426 اHــوافق 6 ديـــســـمـــبــر

qتعلق بتنظيم التقييس و سيرهHسنة  2005 وا
- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 06 - 455
اHـؤرخ في 20 ذي الـقــعـدة عـام 1427 اHـوافق  11 ديـســمـبـر
سنة  2006 الـذي يحدد كـيفيـات تسهـيل وصول األشخاص
اHـــعــوقــW إلى احملـــيط اHــادي و االجــتــمـــاعي و االقــتــصــادي

qادة 16 منهHال سيما ا qوالثقافي

يقـــــرر ما يأتي :يقـــــرر ما يأتي :

اHادة األولى :اHادة األولى : تـطبـيقـا ألحكـام اHادة  16 من اHـرسوم
الـــــتــــــنـــــفـــــيــــــذي رقم 06 - 455 اHـــــؤرخ في 20 ذي الـــــقــــــعـــــدة
عـام 1427 اHـوافق  11 ديـسـمـبـر سـنة 2006 واHـذكـور أعاله
يهدف هذا القرار إلى حتـديد تشكيلة جلنة تسهيل وصول
األشــــخــــاص اHـــــعــــوقـــــW إلى احملـــــيط اHـــــادي واالجــــتـــــمــــاعي
واالقتـصادي والـثـقافي وتـنظـيمـهـا وسيـرها والـتي تدعى

في صلب النص " اللجنة ".

اHــادة اHــادة 2 : : تــتـــشـــكل الــلـــجـــنــة الـــتي يـــرأســـهــا الـــوزيــر
اHكلف بالتضامن الوطنيq أو �ثلهq من : 

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

حـــرّر بـــاجلـــزائـــر في 10 جـــمـــادى الـــثـــانـــيـــة عــام 1431
اHوافق 24 مايو سنة 2010.

عن األمW العام للحكومةعن األمW العام للحكومة
وبتفويض منهوبتفويض منه

اHدير العام للوظيفة العموميةاHدير العام للوظيفة العمومية
جمال خرشيجمال خرشي

وزير اHاليةوزير اHالية
كر� جوديكر� جودي

وزير التربية الوطنيةوزير التربية الوطنية
أبو بكر بن بوزيدأبو بكر بن بوزيد

وزارة التضامن الوطني واألسرةوزارة التضامن الوطني واألسرة
قـــــــــــرار مــــــــؤرخ في قـــــــــــرار مــــــــؤرخ في 27 رمـــــــــضــــــــان عــــــــام  رمـــــــــضــــــــان عــــــــام 1431 اHــــــــوافق  اHــــــــوافق 6
سبـتمبر سنة سبـتمبر سنة q2010 يحــدد تشـكيـلة جلـنـــة تسهيـلq يحــدد تشـكيـلة جلـنـــة تسهيـل
وصـــــــول األشـــخـــــاص اHــــعــــوقــــW إلـى احملـــيـط اHـــاديوصـــــــول األشـــخـــــاص اHــــعــــوقــــW إلـى احملـــيـط اHـــادي
واالجـــتــمــاعي واالقــتــصــادي والــثـــقــافي وتــنــظــيــمــهــاواالجـــتــمــاعي واالقــتــصــادي والــثـــقــافي وتــنــظــيــمــهــا

وســيـرها.وســيـرها.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

qإن وزير التضامن الوطني و األسرة
- �ـقتـضى اHـرسـوم الـرئاسي رقم 10 - 149 اHـؤرخ
في 14 جــمــادى الـثــانـيــة عـام 1431 اHـوافق  28 مـايــو ســنـة

qأعضاء احلكومة Wتضمن تعيH2010 وا 
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�ـكـن الـلـجــنـة اسـتــدعـاء كل شـخص مــؤهل من شـأنه
أن يساعدها في أشغالها.

اHــادة اHــادة 3 : : يــعــW أعــضــاء الــلــجــنـة �ــقــرر مـن الــوزيـر
اHـــكــــلـف بــــالــــتــــضـــامـن الــــوطــــني بــــنــــاء عــــلى اقــــتــــراح من
الـــســـلـــطـــات واHـــنـــظـــمـــات الـــتـــابـــعـــW لـــهـــا Hـــدة ثالث ( 3 )

سنوات قابلة للتجديد.
وفي حـالة انـقطـاع عضـوية أحـد أعضـاء اللـجنـةq يتم

استخالفه حسب نفس األشكال لبقية العهدة.

4 : : جتــتــمع الــلــجــنــة في دورة عــاديــة كل ثـالثـة اHـادة اHـادة 
(3) أشهر باستدعاء من رئيسها.

qكــــــمـــــــا �ــــــكن أن جتـــــــتــــــمـع في دورة غـــــــيــــــر عــــــاديــــــة 
بـــاســـــــتــــدعـــاء مـن رئـــيــــســــهــــاq أو بـــطــــلب مـن ثـــلــــثي (3/2)

أعضائها .
يحدد الرئيس جدول أعمال االجتماعات.

تـــرسـل االســـتـــدعـــاءات ألعـــضـــاء الـــلـــجـــنـــةq مـــرفـــوقــة
بجـدول األعـمالq قـبل خمـسة عـشر ( 15 ) يـوما على األقل
من تــاريخ اجــتــمــاع الــدورة الــعـاديــة و ثــمــانــيـة ( 8 ) أيـام

قبل تاريخ اجتماع الدورة غير العادية.

اHادة اHادة 5 : : تتـخذ قرارات اللـجنة بـاألغلبـية البـسيطة
ألصــــوات األعـــضـــاء احلـــاضـــرينq و فـي حـــالـــة تـــســـاوي عـــدد

األصواتq يكون صوت الرئيس مرجحا.
تـدون اجــتـمـاعــات الـلــجـنـة في مــحـاضـرq تــسـجل في

سجل يرقمه ويؤشره الرئيس.

اHـادة اHـادة 6 :  : تـضـمن اHــصـالح اخملـتــصـة لـلـوزارة اHــكـلـفـة
بالتضامن الوطني أمانة اللجنة.

7 :  : تــتـضــمن الــلــجــنـة ثالث ( 3 ) جلـان فــرعــيـة اHـادة اHـادة 
تكلف على التوالي �ا يأتي : 

- تـسهيل الـوصول إلى احمليط اHـبني و التـجهيزات
 qفتوحة للجمهورHا

- تـسهـيل الـوصـول إلى الـهيـاكل األسـاسـيـة ووسائل
 qالنقل

- تسهيل الوصول إلى وسائل االتصال و اإلعالم. 

اHادة اHادة 8 : : جتتمع اللجـان الفرعية بـناء على استدعاء
من رئيس اللجنة و تعرض نتائج أعمالها عليه.

حتـدد قـواعــد تـنـظـيم الــلـجـان الـفـرعــيـة وسـيـرهـا في
الـــنـــــظـــام الـــداخـــلي لـــلـــجـــنـــة الـــذي تـــعـــده وتــصـــادق عـــلـــيه

اللجنة.
اHادة اHادة 9 : : تعد اللجنة تقريرا سنويا عن نشاطاتها.

 qثل عن وزارة الداخلية و اجلماعات احمللية� -
qثل عن وزارة العدل� -

 qاليةHثل عن وزارة ا� -
qثل عن وزارة الشؤون الدينية و األوقاف� -
qثل عن وزارة التهيئة العمرانية و البيئة� -

qثل عن وزارة النقل� -
 qثل عن وزارة التربية الوطنية� -
qثل عن وزارة األشغال العمومية� -

 qثل عن وزارة الثقافة� -
 qثل عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي� -

 qWهنيHثل عن وزارة التكوين و التعليم ا� -
 qثل عن وزارة السكن و العمران� -

- �ـــثل عن وزارة الـــعــمل و الـــتـــشــغـــيل و الــضـــمــان
qاالجتماعي

- �ـــــثـل عن وزارة الـــــصـــــحــــــة و الـــــســـــكـــــان و إصالح
 qستشفياتHا

 qثل عن وزارة الشباب و الرياضة� -
- �ــثل عن وزارة الــبــريــد و تــكــنــولــوجـيــات اإلعالم

 qواالتصال
  qثل عن وزارة االتصال� -

qعهد اجلزائري للتقييسHثل عن ا� -
WـسـتــخـدمـHـثل عن كـل مـركـز وطــني لـتـكــوين ا� -

qلقطاع التضامن الوطني Wالتابع Wاخملتص
qثل عن الهيئة الوطنية للرقابة التقنية للبناء� -

 qؤسسة الوطنية للتلفزةHثل عن ا� -
 qسموعةHؤسسة الوطنية لإلذاعة اHثل عن ا� -

  qثل عن وكالة األنباء اجلزائرية� -
- �ـثل عن الـديوان الـوطـني لتـجـهيـزات األشـخاص

qWعوقHا
- �ــثل عـن الــفــدرالــيـــة اجلــزائــريـــة لألشــخــاص ذوي

qاإلعاقة
 qثل عن الفدرالية اجلزائرية للصم البكم� -

- �ــثل عـن الـفــدرالــيــة الـوطــنــيــة ألولـيــاء الــتالمــيـذ
qWتكيفHغير ا

Wاجلـــــزائـــــريـــــ Wـــــثل عـن جـــــمـــــعـــــيــــــة اجلـــــامـــــعـــــيـــــ� -
 qWللمكفوف

qWعوقHثل عن الفدرالية اجلزائرية لرياضات ا� -
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- و�ـــــقــــتــــضى اHـــــرســــوم الــــتــــنـــــفــــيــــذي رقم 95 - 54
اHؤرخ في 15 رمـضان عام 1415 اHوافق 15 فبـراير سـنة

qاليةH1995  الذي يحدد صالحيات وزير ا

- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســـوم الــــتـــنــــفــــيـــذي رقم 02 - 453
اHـــــؤرخ في 17 شـــــوال عــــام 1423 اHـــــوافق 21 ديـــــســـــمـــــبــــر

qسنة 2002 الذي يحدد صالحيات وزير التجارة
- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســـوم الــــتـــنــــفــــيـــذي رقم 02 - 454
اHـؤرخ في 17 شـوال عـام 1423 اHـوافق 21 ديـسـمـبـر سـنـة
2002  واHــــتـــضــــمن تــــنـــظــــيم اإلدارة اHــــركــــزيـــة في وزارة

qتمّمHعدّل واHا qالتجارة
- و�ــــقــــتــــضى اHــــرســــوم الــــتــــنــــفــــيــــذيّ رقم 03 - 190
اHؤرّخ في 26 صفر عام 1424 اHوافق 28  أبريل سنة 2003

qدير العام للوظيفة العموميةHالذي يحدد صالحيات ا
- و�قتـضى اHرسوم التنفيذيّ رقم 08 - 04 اHؤرّخ
في 11 مــــحــــرّم عـــام 1429 اHــــوافق 19 يــــنــــايــــر ســــنـــة 2008
WـنتـمHا WوظـفHـتضـمن القـانون األسـاسي اخلاص بـاHوا
qـؤسـسـات واإلدارات الـعـمـومـيةHشـتـركـة في اHلألسـالك ا

qادتان 76 و98 منهHال سيما ا
- و�ــقـتـضـى اHـرسـوم الــرئـاسي اHـؤرخ في 7 ربـيع
الثاني عام 1423 اHوافق 18 يونيو سنة 2002  واHتضمن

qالعام للحكومة Wاألم Wتعي
يقريقرّرون ما يأتي :رون ما يأتي :

اHــادة األولى :اHــادة األولى : تــطــبـيــقــا ألحـكــام اHــادتـW 76 و98 من
اHرسوم الـتنـفيذيّ رقم 08 - 04 اHؤرّخ في 11 مـحرّم عام
1429 اHوافق 19 ينـــاير سـنة 2008 واHذكـور أعالهq يـحدّد

عـــدد اHــنـــاصب الـــعـــلــيـــا ذات الــطـــابع الـــوظـــيــفـي بــعـــنــوان
اإلدارة اHركزية في وزارة التجارةq كما يأتي :

10 :  : يــــــنــــــــشــــــر هــــــــذا الـــــقـــــــرار فـي اجلــــــريـــــدة اHـــــادة اHـــــادة 
الـــرســـــمـــيـــة لـــلـــجـــــمــــهـــوريـــة اجلـــزائـــريـــة الـــد�ــــقـــراطـــيـــة

الشعبية.
حـرر بــاجلــزائـر في 27 رمــضــان عـام 1431 اHـوافق 6

سبتمبر سنة 2010.
السعيد بركاتالسعيد بركات

وزارة التجارةوزارة التجارة
قــرار وزاري مـــشـــتــركقــرار وزاري مـــشـــتــرك مـــؤرخ في  مـــؤرخ في 13 ربـــيع الـــثـــانـي عــام ربـــيع الـــثـــانـي عــام
1431 اHـــــوافق  اHـــــوافق 29 مـــــارس ســــــنـــــة  مـــــارس ســــــنـــــة q2010 يـــــحــــــدq يـــــحــــــدّد عـــــددد عـــــدد

اHـــنـــاصب الـــعـــلـــيـــا لـــلـــمــوظـــفـــW اHـــنـــتـــمـــW لألسالكاHـــنـــاصب الـــعـــلـــيـــا لـــلـــمــوظـــفـــW اHـــنـــتـــمـــW لألسالك
اHـــشـــتـــركـــة فـي اHـــؤســـســـات واإلدارات الـــعـــمـــومـــيــةاHـــشـــتـــركـــة فـي اHـــؤســـســـات واإلدارات الـــعـــمـــومـــيــة

بعنوان اإلدارة اHركزية في وزارة التجارة.بعنوان اإلدارة اHركزية في وزارة التجارة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

qالعام للحكومة Wإن األم

qاليةHووزير ا

qووزير التجارة

- �قتـضى اHرسـوم الرئاسي رقم 07 - 307  اHؤرخ
في 17 رمـضـان عام 1428 اHـوافق 29 سـبـتمـبـر سـنة 2007
الـذي يــحـدد كـيــفـيـات مــنح الـزيــادة االسـتـداللــيـة لــشـاغـلي

qؤسسات واإلدارات العموميةHناصب العليا في اHا

- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 09 - 129
اHــؤرّخ في 2 جـــمـــادى األولى عــام 1430 اHــوافق 27 أبــريل

qتضمّن جتديد مهام أعضاء احلكومةHسنة 2009  وا

العددالعدداHناصــب العليــااHناصــب العليــاالشعبالشعب

اإلدارة العامة

الترجمة -   الترجمة الفورية

مكلف بالدراسات و�شروع في اإلدارة اHركزية
ملحق بالديوان في اإلدارة اHركزية

مساعد بالديوان
مكلف باالستقبال والتوجيه

مكلف ببرامج الترجمة - الترجمة الفورية

1

4

2

1

1

اHاداHادّة ة 2 :  : ينشر هذا القرار في اجلريدة الرّسميّة للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حرّر باجلزائر في 13 ربيع الثاني عام 1431 اHوافق 29 مارس سنة 2010.

وزير اHاليةوزير اHالية
كر� جوديكر� جودي

وزير التجارةوزير التجارة
الهاشمي جعبوبالهاشمي جعبوب

عن األمW العام للحكومةعن األمW العام للحكومة
وبتفويض منهوبتفويض منه

اHدير العام للوظيفة العموميةاHدير العام للوظيفة العمومية
جمال خرشيجمال خرشي
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- و�ــقـتـضـي اHـرسـوم الــرئـاسي اHـؤرّخ في 7 ربـيع
الـثاني عام 1423 اHوافق 18 يونـيو سنة 2002 واHـتضمن

qالعام للحكومة Wاألم Wتعي
- و�ـقـتــضي الـقــرار الـوزاري اHـشــتـرك اHـؤرّخ في
22 ذي احلــجــة عــام 1425 اHــوافق أول فــبـــرايــر ســنــة 2005

الـــذي يـــحـــدد تـــنـــظـــيم اHـــديـــريـــة الـــوالئـــيـــة لـــلـــمـــؤســـســات
qتوسطة والصناعة التقليديةHالصغيرة وا

يقريقرّرون ما يأتي :رون ما يأتي :
اHادة األولى :اHادة األولى :  تطبـيقا ألحـكام اHادة 34 من اHـرسوم
الــــتّـــنــــفــــيـــذيّ رقم 08 - 199 اHــــؤرّخ في 3 رجـب عـــام 1429
اHــوافق 6 يـــولــيــو ســنــة 2008 واHـــذكــور أعالهq يــحــدد عــدد
اHـنــاصب الــعــلـيــا ذات الــطـابع الــوظــيـفـي بـعــنـوان اإلدارة

اHكلفة بالصناعة التقليديةq طبقا للجدول اآلتي :

وزارة الصناعةوزارة الصناعة
واOؤسسات الصغيرة واOتوسطةواOؤسسات الصغيرة واOتوسطة

وترقية االستثماروترقية االستثمار

قـرار وزاري مرار وزاري مـشـتـرك مؤرخ في رك مؤرخ في 11 ج جـمـادى الثادى الثـانيانيـة عامة عام
1431 اH اHــــــــوافق وافق 25  م  مــــــــايايــــــــو سو ســــــــنــــــــة ة q2010  يq  يــــــــحــــــــدّد عد عــــــــدددد

اHاHـنــــاصب الاصب الـعـلــــيـا لا لــــلـمـوظوظــــفـW اWH اHـنــــتـمـW إلW إلـى الى الـسـلكلك
اخلاص باإلدارة اHكلفة بالصناعة التقليدية.اخلاص باإلدارة اHكلفة بالصناعة التقليدية.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 qالعام للحكومة Wإن األم

 qاليةHووزير ا

ووزير اHؤسـسات الـصغـيرة واHتـوسطـة والصـناعة
qالتقليدية

- �ـقتـضى اHـرسـوم الـرّئاسيّ رقم 07 - 307 اHـؤرّخ
في 17 رمـضـان عام 1428 اHـوافق 29 سـبـتمـبـر سـنة 2007
الـذي يــحـدّد كـيــفـيـات مــنح الـزيــادة االسـتـداللــيـة لــشـاغـلي

qؤسسات واإلدارات العموميةHناصب العليا في اHا

- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 09 - 129
اHـــــــــؤرّخ في 2 جــــــــمـــــــــادى األولـى عـــــــام 1430 اHـــــــــوافـق 27
أبــــريـل ســــنــــة 2009  واHـــــتــــضــــمّـن جتــــديـــــد مــــهـــــام أعــــضــــاء

qاحلكومة

- و�قتـضى اHرسوم التّـنفيذيّ رقم 95 - 54 اHؤرّخ
في 15 رمــضــان عـام 1415 اHـوافق 15 فــبـرايــر ســنـة 1995

qاليّةHالّذي يحدّد صالحيات وزير ا

- و�قتـضى اHرسوم التـنفيذي رقم 03 - 81 اHؤرخ
في 25 ذي احلـجـة عام 1423 اHـوافق 26 فـبـرايـر سـنة 2003
الــــذي يــــحــــدد صالحــــيــــات وزيــــر اHــــؤســـســــات الــــصــــغــــيـــرة

qتوسطة والصناعة التقليديةHوا

- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتّــــنــــفـــيــــذيّ رقم 03 - 442
اHــؤرّخ في 5 شــوال عــام 1424 اHــوافق 29 نــوفــمــبــر ســنــة
2003 واHــــتــــضــــمّن إنــــشــــاء مــــصـــــالح خــــارجــــيــــة في وزارة

اHـؤسـسـات الـصـغـيـرة واHـتـوسـطـة والـصـنـاعـة الـتـقـلـيـدية
qويحدد مهامها وتنظيمها

- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتّــــنــــفـــيــــذيّ رقم 08 - 199
اHـؤرّخ في 3 رجب عـام 1429 اHـوافق 6 يـولـيـو سـنـة 2008
WـنتـمHا WـوظفـHتـضـمّن القـانون األسـاسي اخلـاص باHوا
qكـلـفة بـالصـناعـة الـتقـليـديةHإلى الـسـلك اخلاص بـاإلدارة ا

qادة 34 منهHال سيما ا

العددالعدد اHناصب العليااHناصب العليا

رئـــيس مــهــمـــة تــفــتــيـش أنــشــطــة الـــصــنــاعــة
التقليدية واحلرف

رئـــيس فــرقـــة تــفـــتـــيش أنــشـــطــة الـــصــنـــاعــة
التقليدية واحلرف
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48

اHـاداHـادّة ة 2 :  : يـحـدد عـدد اHـنــاصب الـعـلـيـا لـرئـيس مـهـمـة
تـفــتـيش أنــشـطـة الــصـنــاعـة الــتـقــلـيــديـة واحلـرف �ــنـصب
واحــد عـــلى مـــســـتـــوى كل مـــديـــريــة والئـــيـــة لـــلــمـــؤســـســات

الصغيرة واHتوسطة والصناعة التقليدية.

اHـاداHـادّة ة 3 :  : يـحـدد عــدد اHـنـاصب الــعـلـيـا لــرئـيس فـرقـة
تـفــتـيش أنــشـطـة الــصـنــاعـة الــتـقــلـيــديـة واحلـرف �ــنـصب
واحــد عـــلى مـــســـتـــوى كل مـــديـــريــة والئـــيـــة لـــلــمـــؤســـســات

الصغيرة واHتوسطة والصناعة التقليدية.

اHـاداHـادّة ة 4 :  : يـنــشـر هـذا الــقـرار في اجلــريـدة الـرّســمـيّـة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــرّر بـــاجلـــزائــر في 11 جـــمـــادى الــثـــانـــيـــة عــام 1431
اHوافق 25 مايو سنة 2010.

عن األمW العام للحكومةعن األمW العام للحكومة
وبتفويض منهوبتفويض منه

اHدير العام للوظيفة العموميةاHدير العام للوظيفة العمومية
جمال خرشيجمال خرشي

عن وزير اHاليةعن وزير اHالية
األمW العاماألمW العام
ميلود بوطبةميلود بوطبة

وزير وزير اHؤسسات الصغيرةاHؤسسات الصغيرة
واHتوسطة والصناعة التقليديةواHتوسطة والصناعة التقليدية

مصطفى بن بادةمصطفى بن بادة



الوضعيالوضعيّة الشة الشّهريهريّة في ة في 31 ديسمبر سنة ديسمبر سنة 2009
األصول :األصول :

- الذّهب.....................................................................................................

- أموال بالعملة الصّعبة...............................................................................

- حقوق السّحب اخلاصّة................................................................................
- االتّفاقات الدّوليّة للدّفع .............................................................................
- اHساهمات وتوظيف األموال.......................................................................
- االكتتاب في الهيئات اHاليّة اHتعدّدة األطراف واجلهويّة..................................
- الدّيون اHترتّبة على  الدّولة ( القانـون رقم 62  - 156  اHؤرّخ  فـي1962/12/31).....
- الـدّيــون الـــمـتـرتّـبـة عــلى اخلـزيـنــة الـــعـمـومـيّـــة ( اHادّة 172 مــن قـــانـون اHـــالـيّة
لسنة 1993).............................................................................................
- احلساب اجلـاري اHـديـن للخـزينـة العـموميّـة ( الـمـادّة 46  مـن األمــر رقم

    03 - 11 اHؤرّخ في 26 / 8 /2003 )..............................................................
- حسابات الصّكوك البريديّة.........................................................................

- السّندات اHعاد خصمها :
* العموميّة..............................................................................................
* اخلاصّة..................................................................................................

- األمانات : 
* العموميّة..............................................................................................
* اخلاصّة..................................................................................................
- تسبيقات واعتمادات في احلسابات اجلارية...................................................
- حسابات للتّحصيل....................................................................................
- أصول ثابتة  صافية...................................................................................
- بنود أخرى لألصول....................................................................................

اجملمـوعاجملمـوع
اخلصوم :خلصوم :

- األوراق والقطع النّقديّة اHتداولة.................................................................
- االلتزامات اخلارجيّة..................................................................................
- االتّفاقات الدّوليّة للدّفع .............................................................................
- مقابل التخصيصات حلقوق السّحب اخلاصّة..................................................
- احلساب اجلاري الدّائن للخزينة العموميّة......................................................
- حسابات البنوك واHؤسّسات اHاليّة.............................................................
-  استعادة السيولة *...................................................................................
-  الرّأسمال................................................................................................
-  االحتياطات................................................................................................
- مؤونات......................................................................................................
-  بنود أخرى للخصوم..................................................................................

اجملمـوعاجملمـوع
ـــــــــــــــــــــــ

* يحتوي تسهيالت الودائع

اHبالغ ( دج )اHبالغ ( دج )
1.139.868.264,58

299.074.196.564,60

122.640.040.027,40

281.003.345,53

10.463.261.515.095,25

160.540.956.524,64

0,00

0,00

0,00

5.009.113.840,27

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.462.375,09

9.909.582.189,91

130.493.109.487,54

11.192.351.847.714,81

1.849.910.205.488,91

162.861.332.424,71

1.009.325.746,72

136.616.457.749,90

4.396.175.919.009,26

335.065.453.104,98

2.122.120.000.000,00

40.000.000,00

169.367.481.153,26

322.576.412.193,80

1.696.609.260.843,27

11.192.351.847.714,81

إعالنات وبالغاتإعالنات وبالغات
بنك اجلزائربنك اجلزائر

12 ذو القعدة عام  ذو القعدة عام 1431 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 2260
20 أكتوبر سنة أكتوبر سنة 2010 م م
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