
العدد العدد 52
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

األحد األحد 3  شوال عام شوال عام 1431 هـهـ
اHوافق اHوافق 12  سبتمبر سنة  سبتمبر سنة 2010 م

اإلدارة والتّحرير
األمانة العاماألمانة العامّة للحكومةة للحكومة

WWW.JORADP.DZ

الطّبع واالشتراك
اHطبعة الراHطبعة الرّسميسمّية

حي البساتpW بئر مراد رايسp 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
مـرســوم تــنــفــيـذي رقم 10 - 202  مـؤرخ في 30 رمـضــان عـام 1431 اHـوافق 9 ســبــتـمــبــر ســنـة p2010  يــعــدل ويــتــمم اHــرســـوم
التـنفيـذي رقم 98 - 254 اHــؤرخ فـي 24 ربيـع الـثاني عـام 1419 اHوافـق 17 غـشـــت سنة 1998 واHتعـلق بالتكوين في
الدكتوراه وما بعد التدرج اHتخصص والتأهيل اجلامعي..................................................................................
مـرســوم تــنــفــيـذي رقم 10 - 203  مـؤرخ في 30 رمـضــان عـام 1431 اHـوافق 9 ســبــتـمــبــر ســنـة p2010  يــعـــدل ويــتــمم اHــرســوم
الــتـنـفـيــذي رقم 01 - 272 اHـؤرخ في 30 جـمـادى الـثـانـيـة عام 1422 اHـوافق 18 سـبـتـمـبـر ســنـة 2001 واHـتـضـمن إنـشاء
جامعة سكيكدة............................................................................................................................................
مـرسـوم تــنـفـيـذي رقم 10 - 204  مـؤرخ في 30 رمـضـان عـام 1431 اHـوافق 9 ســبـتـمــبـر سـنـة p2010  يــتـضـمـن إنـــشـــاء  مـركــز
جـامـعـي بـالـبيـض......................................................................................................................................
مــرسـوم تــنـفــيـذي رقم 10 - 205  مـؤرخ في 30 رمـضــان عـام 1431 اHـوافق 9 ســبـتـمــبـر سـنـة p2010  يـتــضـمـن إنـــشـــاء مــركــز
جـامـعـي بـالـنـعـامـة.....................................................................................................................................
مـرسوم تـنـفـيذي رقم 10 - 206  مؤرخ في 30 رمضـان عام 1431 اHوافق 9 سـبتـمـبر سـنة p2010  يـؤسس الـنـظام الـتـعـويضي
للمـوظفـW اHنـتمـW لألسـالك اخلـاصـة باإلدارة اHكلفة بـالشـبـاب والـريـاضـة......................................................

مراسيم فرديمراسيم فرديّـةـة
مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 22 رمضـان عام 1431 اHـوافق  أوّل سـبتـمـبر سـنة p2010 يتـضـمّن إنـهاء مـهـام مديـر الـضرائب في
والية اجلزائر (اجلزائر الوسطى)....................................................................................................................
مـرسـوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 22 رمـضـان عـام 1431 اHـوافق  أوّل سـبـتـمـبـر سـنـة p2010 يـتـضـمّن إنـهـاء مـهـام مـفـتش الـبـيـئـة في
والية البيض..............................................................................................................................................
مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 22 رمضـان عام 1431 اHـوافق  أوّل سـبتـمـبر سـنة p2010 يتـضـمّن إنـهـاء مهـام مـديـرين للـبـيـئة في
الواليات.....................................................................................................................................................
مــرسـوم رئــاسيّ مــؤرّخ في 22 رمــضــان عــام 1431 اHـوافق  أوّل ســبــتــمــبــر ســنـة p2010 يــتــضــمّن إنــهــاء مــهــام مــديــر األشــغـال
العمومية في والية تبسة..............................................................................................................................
مـرسـوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 22 رمـضـان عـام 1431 اHـوافق  أوّل سـبـتـمـبـر سـنة p2010 يـتـضـمّن إنـهـاء مـهـام مـكـلّف بـالـدّراسـات
والتّلخيص بوزارة الثقافة...........................................................................................................................
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 22 رمضان عام 1431 اHوافق  أوّل سبتمبر سنة p2010 يتضمّن إنهـاء مهام مدير اHتحف الوطني
"زبانة" بوهران...........................................................................................................................................
مــرسـوم رئــاسيّ مــؤرّخ في 24 شــعـبــان عـام 1431 اHـوافق 5  غـشـت سـنـة p2010 يــتـضــمّن إنــهـاء مــهــام مـديــر دراســات بـوزارة
التعليم العالي والبحث العلمي.....................................................................................................................
مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 22 رمضـان عام 1431 اHـوافق  أوّل سـبتـمـبر سـنة p2010 يـتـضـمّن إنـهاء مـهـام نـائب مـديـر بوزارة
العالقات مع البرHان....................................................................................................................................
مرسـوم رئاسيّ مؤرّخ في 22 رمضـان عام 1431 اHوافق  أوّل سـبتـمبـر سنة p2010 يـتضـمّن تعـيW الـكاتب الـعامّ لـدى رئيس
دائرة اHقارين في والية ورقلة.......................................................................................................................
مــرسـوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 22 رمـضــان عـام 1431 اHـوافق  أوّل سـبــتـمــبـر ســنـة p2010 يــتـضــمّن تــعـيــW مـديــرين لـلــبـيــئـة في
الواليات.....................................................................................................................................................
مرسـوم رئاسيّ مؤرّخ في 22 رمضـان عام 1431 اHوافق  أوّل سـبتـمبـر سنة p2010 يتضـمّن تعيـW مديرة الـتقنـW والتعاون
بوزارة النّقـل.............................................................................................................................................
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 22 رمضان عام 1431 اHوافق  أوّل سبتـمبر سنة p2010 يتضمّن تعـيW مديرة النشاط االجتماعي
والتضامن في والية برج بوعريريج...............................................................................................................
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فهرسفهرس (تابع)(تابع)
مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 22 رمـضـان عـام 1431 اHـوافق  أوّل سـبـتـمـبـر سـنة p2010 يتـضـمّن تـعـيـW مديـر الـثـقـافـة في والية
معسكر......................................................................................................................................................
Wمدير دراسـات لـدى األم Wيتضمّن تعي p2010 وافق  أوّل سبتمبر سنةHمرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 22 رمضان عام 1431 ا
العــامّ بـوزارة العالقـات مـع البـرHان.............................................................................................................
مـرسـوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 22 رمـضـان عـام 1431 اHـوافق  أوّل سـبـتـمـبـر سـنـة p2010 يـتـضـمّن تـعـيـW مـديـرين لـلـتـشـغـيل في
الواليات.....................................................................................................................................................

قرارات9 مقرقرارات9 مقرّرات9 آراءرات9 آراء

وزارة الداخلية واجلماعات احملليوزارة الداخلية واجلماعات احملليّة

قــرار وزاري مــشــتـرك مــؤرخ في 12 جــمــادى الـثــانــيــة عـام 1431 اHـوافق 26 مــايـو ســنـة p2010  يـحــدد تــعـداد مــنــاصب الــشـغل
وتصـنيـفها ومـدة العقـد اخلاص بـاألعوان العـاملW في نـشاطـات احلفظ أوالصـيانـة أو اخلدمات بـعنوان اإلدارة اHـركزية
لوزارة الداخلية واجلماعات احمللية.................................................................................................................

وزارة اGاليةوزارة اGالية
قــرار وزاري مـشـتـرك مـؤرخ في 8 شـعـبـان عـام 1431 اHـوافق 20 يــولـيـو سـنـة p2010 يــحـدّد اHـعـايــيـر واخلـصـوصـيــات اHـطـبـقـة
القـتـنـاء الـسـيارات اإلداريـة اخملـصـصـة Hـصـالح الـدولة واجلـمـاعـات احملـلـيـة و اHـؤسسـات الـعـمـومـيـة ذات الـطابع اإلداري
والهيئات واHؤسسات العمومية اHموّلة كليا من ميزانية الدولة.......................................................................

وزارة التهيئة العمرانية وزارة التهيئة العمرانية والبيئةوالبيئة
قـرار وزاري مــشـتــرك مـؤرّخ في 13   ربــيع الــثـانـي عــام 1431 اHـوافق 29  مـارس ســنـة p2010 يــتـضــمّن اHــوافــقـة عــلى دفــتـر
الشروط الذي يحدّد تبعات اخلدمة العمومية اHوكلة للمرصد الوطني للبيئة والتنمية اHستدامة.........................
قـرار وزاري مــشـتــرك مـؤرّخ في 13   ربــيع الــثـانـي عــام 1431 اHـوافق 29  مـارس ســنـة p2010 يــتـضــمّن اHــوافــقـة عــلى دفــتـر
الشروط الذي يحدّد تبعات اخلدمة العمومية اHوكلة للمعهد الوطني للتكوينات البيئية.....................................

وزارة الثقـافـةوزارة الثقـافـة
قرار مؤرّخ في 12  جمادى الـثانية عام 1431 اHوافق 26 مايو سنة p2010 يـتضمّن استخالف عـضو باجمللس التـوجيهي لقصر
الثقافة.....................................................................................................................................................

وزارة البريد وتكنولوجيات اإلعالم واالتصالوزارة البريد وتكنولوجيات اإلعالم واالتصال
قـرار وزاري مــشـتــرك مـؤرّخ في 11 جـمــادى الـثــانـيــة عـام 1431 اHـوافق 25 مــايـو  ســنـة p2010 يـعــدل ويـتــمم الـقــرار الـوزاري
اHــشـتــرك اHـؤرخ  في 4 شــعـبــان عـام 1430 اHـوافق 26 يـولــيـو ســنـة 2009 الــذي يـحــدد قـائــمـة  إيـرادات ونــفـقــات حـسـاب
الــتـــخـــصــيـص اخلــاص رقم 128 - 302 الـــذي عـــنـــوانه "صـــنـــدوق تــمـــلـك االســتـــعـــمـــال وتـــطــويـــر  تـــكـــنـــولـــوجــيـــات  اإلعالم
واالتصال"..................................................................................................................................................
قـرار وزاري مـشـترك مـؤرّخ في 11 جـمـادى الـثـانـيـة عـام 1431 اHـوافق 25 مـايـو سـنـة p2010 يـعـدل الـقـرار الـوزاري اHـشـترك
اHـؤرخ في 4 شـعـبـان عام 1430 اHـوافق 26 يـولـيـو سـنة 2009 الـذي يـحـدد كـيـفـيات مـتـابـعـة وتـقيـيم حـسـاب الـتـخـصيص
اخلاص رقم 128 - 302 الذي عنوانه "صندوق تملك االستعمال وتطوير  تكنولوجيات  اإلعالم واالتصال"..................
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مرسوم تنفيذي رقم مرسوم تنفيذي رقم 10 -  - 202  مؤرخ في  مؤرخ في 30 رمضان عام رمضان عام
1431 اHـوافق  اHـوافق 9 سـبـتمـبـر سـنة  سـبـتمـبـر سـنة p  p2010  يــعـدل ويـتـمميــعـدل ويـتـمم

اHـرســـوم الــتـنــفـيــذي رقم اHـرســـوم الــتـنــفـيــذي رقم 98 -  - 254 اHـــؤرخ فـي  اHـــؤرخ فـي 24
ربــيـع الـــثــاني عـــام ربــيـع الـــثــاني عـــام 1419 اHــوافـق  اHــوافـق 17 غـــشــت ســنــة غـــشــت ســنــة
1998  واHــتـعــلق بــالــتــكـويـن في الــدكـتــوراه ومــا بــعـدواHــتـعــلق بــالــتــكـويـن في الــدكـتــوراه ومــا بــعـد

التدرج اHتخصص والتأهيل اجلامعيالتدرج اHتخصص والتأهيل اجلامعي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 pإنّ الوزير األول
- بـنـاء عـلى تـقـريـر وزيـر الــتـعـلـيم الـعـالي والـبـحث

pالعلمي
- وبــنـــاء عــلى الـــدســتـــورp ال ســيّـــمــا اHـــادتــان 85 - 3

 pو125 (الفقرة 2) منه
- و�قـتضى الـقانون رقم 99 - 05 اHؤرخ في 18 ذي
احلــجـة عـام 1419 اHـوافق 4 أبــريل سـنـة  1999 واHــتـضـمن
pتممHـعــدل واHا pالـقانـون التوجــيـهـي لـلتــعـلــيـم العــالي

pادة 53 منهHال سيما ا
- و�ـــــــقـــــــتــــــــضى األمــــــــر رقم 06 - 03 اHــــــــؤرخ في 19
جــمــادى الـثــانــيــة عـام 1427 اHـوافق 15 يــولـيــو ســنـة 2006

pتضمن القانون األساسي العام للوظيفة العموميةHوا
- و�ــــقــــتــــضـى اHــــرســــــوم الــــرئــــــاسي رقم 10 - 149
اHــــــؤرخ في 14  جـــمــــادى الـــثـــانـــيـــة عــــام 1431 اHــــوافق 28

 pأعضاء احلكومـة Wتضمن تعيHمايو سنة 2010 وا
- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 98 - 254
اHــؤرخ في 24 ربــيع الـــثــاني عــام 1419 اHــوافق 17 غــشت
سـنـة 1998 واHـتــعـلـق بـالـتــكـويـن في الـدكــتـوراه ومــا بـعــد
pتممHعدل واHا pتخصـص والتأهـيـل اجلامعـيHالتـدرج ا

- و�ــــقـــتـــضى اHـــرســـوم الــــتـــنـــفـــيـــذي رقــم 08 - 130
اHؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 اHوافق 3 مايو سنة
2008 واHــــتـــضــــمن الــــقـــانــــون األســـاسـي اخلـــاص بــــاألســـتـــاذ

 pالباحث
- و�ــــقـــتـــضى اHـــرســـوم الــــتـــنـــفـــيـــذي رقــم 08 - 131
اHؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 اHوافق 3 مايو سنة
2008 واHـــتــــضـــمن الـــقــــانـــون األســـاسي اخلــــاص بـــالـــبـــاحث

 pالدائم
- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 08 - 265
اHــؤرخ في 17 شــعــبــان عــام 1429 اHــوافق 19 غــشت ســنــة
2008 واHــتـضـمن نــظـام الـدراسـات لــلـحـصــول عـلى شـهـادة

pاستر وشهادة الدكتوراهHالليسانس وشهادة ا
pوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّـةـة
يـرسـم  مـا يـأتـي :يـرسـم  مـا يـأتـي :

اHــــاداHــــادّة األولى :ة األولى : يــــعـــدل هــــذا اHــــرســــوم ويـــتــــمم بــــعض
أحــكـام اHــرســوم الــتــنــفـيــذي رقم 98 - 254  اHـؤرخ في 24
ربــــيع الــــثــــانـي عـــام 1419 اHــــوافق 17 غــــشت ســــنــــة 1998 
واHــتــعــلـق بــالــتـــكــوين في الـــدكــتــوراه ومــا بـــعـــد الــتـــدرج

اHتخصـص والتأهـيـل اجلامعـيp اHعدل واHتمم.

2 : : تـــــــعـــــــدل وتــــــــتـــــــمم اHـــــــادة 4 مـن اHـــــــرســـــــوم اHــــــاداHــــــادّة ة 
التـنفـيذي رقم 98 - 254  اHؤرخ في 24 ربيع الـثـاني عام
1419 اHــــــوافق 17 غــــــشـت ســــــنـــــة p1998 اHـــــــعــــــدل واHــــــتــــــمم

واHذكور أعالهp وحترر كما يأتي :

Wادّة 4 : �نح التأهـيــل اجلـامعي ألساتـذة باحثــHا"
وبــاحــثــــW دائـمــــW يــنــشـــطـــون في مــنـاصـب عـمــلــهم من
جلـنة تأهـيلp طبقا للشروط احملددة في اHادة 116 من هذا

اHرسوم.
ال �ــكـن قــبــول الــتــرشـح لــلــتــأهــيـل اجلــامــعي إال بــعــد
مـــضي ســنـــة عــلى األقـل ابــتــداء مـن تــاريخ احلـــصــول عــلى

شهادة الدكتوراه".
اHــــــاداHــــــادّة ة 3 :: تـــــــعــــــدل وتــــــتـــــــمم اHــــــادة 64 من اHـــــــرســــــوم
التـنفـيذي رقم 98 - 254  اHؤرخ في 24 ربيع الـثـاني عام
1419 اHــــــوافق 17 غــــــشـت ســــــنـــــة p1998 اHـــــــعــــــدل واHــــــتــــــمم

واHذكور أعالهp وحترر كما يأتي :

"اHـادّة 64  : يـكـون اHـشرف عـلى أطـروحـة الـدكـتوراه
pأسـتـاذا باحـثـا حـائــزا رتـبـــة أســتـاذ أو أسـتـاذ مـحـاضــر

قسم "أ".
كـمـا �ـكن أن يـكـون بـاحـثـا دائـمـا حـائـزا رتـبـة مـديـر
بــــحـث أو أســــتـــــاذ بـــــحثp قـــــسم "أ"p حـــــائـــــزين  الـــــتــــأهـــــيل

اجلامعي وفقا ألحكام هذا اHرسوم.
.............(الباقي بدون تغيير)..............".

اHـــــاداHـــــادّة ة 4 : : تـــــعــــــدل وتـــــتـــــمـم اHـــــادة 109 مـن اHـــــرســـــوم
التـنفـيذي رقم 98 - 254  اHؤرخ في 24 ربيع الـثـاني عام
1419 اHــــــوافق 17 غــــــشـت ســــــنـــــة p1998 اHـــــــعــــــدل واHــــــتــــــمم

واHذكور أعالهp وحترر كما يأتي :

"اHادّة 109 : يـسـمح التـأهـيل اجلامـعي كـما هـو مـحدد
في اHــــــادة 4 أعـالهp حلــــــائــــــزه بــــــاإلشــــــراف عــــــلـى أطــــــروحـــــة
دكـــتـــوراه أو مـــذكــــرة مـــاجـــســـتـــيــــر أو مـــذكـــرة مـــاســـتـــر أو

مشروع بحث أو مشاريع بحث أو فرقة بحث".



5 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 52 3 شوال عام  شوال عام 1431 هـ هـ
12 سبتمبر سنة  سبتمبر سنة 2010 م م

- وبـــنـــاء عــلى الـــدّســـتــورp ال ســـيّـــمــا اHـــادّتــان 85 - 3
pو125 (الفقرة 2) منه

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

 pأعضاء احلكومـة Wتضمن تعيHمايو سنة 2010 وا
- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 01 - 272
اHـــــؤرخ في 30 جـــــمـــــادى الــــثـــــانــــيـــــة عــــام 1422 اHـــــوافق 18
pـتـضـمن إنـشـاء جــامـعـة سـكـيـكـدةHسـبــتـمـبـر سـنـة 2001 وا

pتممHعدل واHا
- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 03 - 279
اHــــؤرخ في 24  جـــمــــادى الـــثـــانــــيـــة  عـــام 1424 اHــــوافق 23 
غــشت ســنــة 2003 الــذي  يــحــدد مــهـــام اجلــامــعــة والــقــواعــد
اخلـاصــة بـتـنــظـيــمـهــا وسـيــرهـا p اHــعـدل واHــتـممp ال ســيّـمـا

pادتان 3 و 25 منهHا
pوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اHــــــــاداHــــــــادّة األولى :ة األولى : تــــــــعـــــــدل وتــــــــتـــــــمّـم اHــــــــادة األولـى من
اHــرسـوم الــتــنــفــيـذي رقم 01 - 272 اHـؤرخ في 30 جـمـادى
الثـانيـة عام 1422 اHوافق 18 سـبـتمـبر سـنة p2001 اHـعدل

واHتمم واHذكور أعالهp وحترر كما يأتي :

"اHــادّة األولى :  طــبــقـــا ألحــكــام اHــادة 3 مـن اHــرسـوم
الـتـنــفـيـذي رقم 03 - 279 اHـؤرخ في 24  جــمـادى الـثــانـيـة
عــام 1424 اHــوافق 23  غــشت ســنــة p2003 اHــعـــدل واHــتــمم
واHذكـور أعالهp تـنشـأ مـؤسسـة عـمومـية ذات طـابع عـلمي
وثـقافي ومهـني تتـمتع بـالشـخصيـة اHعـنويـة واالستقالل

اHاليp تسمى "جامعة سكيكدة".
يــحـــدد عـــدد الــكـــلـــيــات الـــتي تـــتـــكــون مـــنـــهــا جـــامـــعــة

سكيكدة واختصاصهاp كما يأتي :
pكلية العلوم -

pكلية التكنولوجيا -
pكلية احلقوق والعلوم السياسية -

- كـــلـــيــة الـــعـــلـــوم االقــتـــصـــاديــة والـــتـــجــاريـــة وعـــلــوم
pالتسيير

pكلية اآلداب واللغات -
- كلية العلوم االجتماعية والعلوم اإلنسانية".

2  :    :  تـــــــعــــــدل وتــــــتـــــــمم اHــــــادة 3 مـن اHــــــرســـــوم اHـــــاداHـــــادّة ة 
الــتــنـفــيــذي رقم 01 - 272 اHـؤرخ في 30 جــمــادى الــثــانــيـة
عام 1422 اHـوافق 18 سـبـتمـبر سـنة p2001 اHعـدل واHـتمم

واHذكور أعالهp وحترر كما يأتي :

اHـــــاداHـــــادّة ة 5 : : تـــــعــــــدل وتـــــتـــــمـم اHـــــادة 111 مـن اHـــــرســـــوم
التـنفـيذي رقم 98 - 254  اHؤرخ في 24 ربيع الـثـاني عام
1419 اHــــــوافق 17 غــــــشـت ســــــنـــــة p1998 اHـــــــعــــــدل واHــــــتــــــمم

واHذكور أعالهp وحترر كما يأتي :

"اHــادّة 111  : يـــخص الــــتـــأهـــيـل اجلـــامـــعـي األســـاتــــذة
الـــبـــاحـــثــW بـــرتـــبـــة أســـتـــاذ مـــحــاضــــرp قـــســم "ب" الـــذيـن

ينشطـون في مناصب عملهم.
pبرتـبـة أستـاذ بحث Wالـدائمـ Wكمـا يـخص البـاحثـ

قسم "ب" الذين ينشطون في مناصب عملهم.
.............(الباقي بدون تغيير)..............".

اHاداHادّة ة 6 :: تتمم اHادة 112 من اHرسـوم التنفيذي رقم
98 - 254  اHــؤرخ في 24 ربــيع الـــثــاني عــام 1419 اHــوافق

pــــذكــــور أعالهHــــتــــمم واHــــعـــدل واHا p1998 17 غــــشت ســــنــــة

وحترر كما يأتي :

"اHـادّة 112 : �ـنح الــتـأهــيل اجلـامــعي بــقـوة الــقـانـون
لألســـــاتــــذة الــــبــــاحــــثــــW والــــبــــاحــــثـــــW الــــدائــــمــــW الــــذيــن
يـنـشـطـون في مـنـاصب عـملـهمp احلـائـزين شهـادة دكـتوراه

دولة أو أية شهادة معترف �عادلتها".

7 : :  تــسـتــبــدل تــســمـيــة أســتــاذ مــؤهل وأســتـاذ اHـاداHـادّة ة 
بـحثp عــلى الــتـواليp بــأسـتــاذ مــحـاضــرp قـسم "أ" وأســتـاذ

بحثp قسم "أ" مؤهلp في صلب النص كلّه.

اHـــــاداHـــــادّة ة 8 : :  تـــــلــــــغى أحــــــكـــــام اHـــــادة 110 مـن اHـــــرســـــوم
التـنفـيذي رقم 98 - 254  اHؤرخ في 24 ربيع الـثـاني عام
1419 اHوافق 17 غـشت سنة 1998 واHتعـلق بالـتكوين في

الـــدكــتـــوراه ومــا بـــعــــد الــتــــدرج اHــتـــخــصــص والــتـــأهـــيـل
اجلامعـيp اHعدل واHتمم.

اHاداHادّة ة 9 : :   ينـشر هـذا اHرسـوم في اجلريـدة الرّسـميّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـرر بــاجلــزائـر في 30 رمــضــان عـام 1431 اHـوافق 9
سبتمبر سنة 2010.

  أحمد أويحيى  أحمد أويحيى
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مرسوم تنفيذي رقم مرسوم تنفيذي رقم 10 -  - 203  مؤرخ في  مؤرخ في 30 رمضان عام رمضان عام
1431 اHـوافق  اHـوافق 9 سـبـتمـبر سـنة  سـبـتمـبر سـنة p  p2010  يـعــدل ويـتمميـعــدل ويـتمم

اHــرســوم الـــتــنــفـــيـــذي رقم اHــرســوم الـــتــنــفـــيـــذي رقم 01 -  - 272 اHــؤرخ في  اHــؤرخ في 30
جمـادى الثانية عام جمـادى الثانية عام 1422 اHوافق  اHوافق 18 سبـتمبر سـنـة سبـتمبر سـنـة

2001 واHتضمن إنشاء جامعة سكيكدة واHتضمن إنشاء جامعة سكيكدة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
pإنّ الوزير األول

-  بـنـاء على تـقـريـر وزيـر الـتعـلـيم الـعـالي والـبحث
pالعلمي
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Rectangle
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- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 05 - 299
اHـــــؤرخ في 11 رجب عـــــام 1426 اHـــــوافق 16 غــــشـت ســــنــــة
2005 الـذي يـحـدد مـهـام اHركـز اجلـامـعـي والـقـواعـد اخلـاصة

pادة 3 منهHال سيما ا pبتنظيمه وسيره
pوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اHــــاداHــــادّة األولى :ة األولى : تــــطــــبـــــيــــقــــا لـــــلــــمــــادة 3 من اHـــــرســــوم
الــتـــنـــفــيـــذي رقم 05 - 299 اHــؤرخ في 11 رجب عــام 1426
اHوافق 16 غـشت سنة 2005 واHذكور أعالهp تـنشأ �ـدينة
الـــبـــيض مـــؤســـســـة عــمـــومـــيـــة ذات طـــابع عـــلـــمي وثـــقـــافي
pاليHعـنـويـة واالسـتـقالل اHومـهـني تـتـمتـع بالـشـخـصـيـة ا

تسمى "اHركز اجلامعي للبيض".
يـحدد عدد اHعـاهد التي يتـكون منهـا اHركز اجلامعي

للبيض واختصاصهاp كما يأتي :
pمعهد احلقوق والعلوم السياسية -

- معهد العلوم اإلنسانية واالجتماعية.

اHاداHادّة ة 2  :   : زيـادة علـى األعضـاء اHذكـورين في اHادة 9
من اHرسـوم التنـفيذي رقم 05 - 299 اHؤرخ في 11 رجب
pـــذكـــور أعالهHــــوافق 16 غـــشت ســـنـــة 2005 واHعــام 1426 ا
يتـكون مجـلس إدارة اHركــز اجلامعــي لـلبيــضp بـعنــوان

القطاعات الرئيسية اHستعملـةp من  :
- �ثل وزير العدل.

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

حـرر بــاجلــزائـر في 30 رمــضــان عـام 1431 اHـوافق 9
سبتمبر سنة 2010.

  أحمد أويحيى أحمد أويحيى
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مرسوم تنفيذي رقم مرسوم تنفيذي رقم 10 -  - 205  مؤرخ في  مؤرخ في 30 رمضان عام رمضان عام
1431 اHــوافق  اHــوافق 9 ســـبــــتـــمـــبـــر ســـنـــة  ســـبــــتـــمـــبـــر ســـنـــة p2010  يـــتـــضـــمـنp  يـــتـــضـــمـن

إنـشــاء مركـز جـامـعـي بـالـنـعـامـة.إنـشــاء مركـز جـامـعـي بـالـنـعـامـة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

pإنّ الوزير األول
- بـنـاء عـلى تـقـريـر وزيـر الــتـعـلـيم الـعـالي والـبـحث

pالعلمي
- وبــنـــاء عــلى الـــدّســتـــورp ال ســيّـــمــا اHـــادّتــان 85 - 3

pو125 (الفقرة 2) منه
- و�قـتضى الـقانون رقم 99 - 05 اHؤرخ في 18 ذي
احلــجــة عـام 1419 اHـوافق 4 أبــريل ســنـة 1999 واHــتــضـمن

pتممHعدل واHا pالقانون التوجيهي للتعليم العالي

"اHــــادّة 3 :  طـــــبـــــقـــــا ألحـــــكـــــام اHــــادة 25 من اHـــــرســــوم
الـتـنــفـيـذي رقم 03 - 279 اHـؤرخ في 24  جــمـادى الـثــانـيـة
عــام 1424 اHــوافق 23  غــشت ســنــة p2003 اHــعـــدل واHــتــمم
واHذكـور أعالهp تضم مـديريـة اجلامعـةp زيادة عـلى األمانة
العامة واHكتبة اHركزيةp أربع (4) نيابات مديرية تكلف

على التوالي باHيادين اآلتية :
- الـــتـــكــــوين الـــعـــالـي في الـــطـــوريـن األول والـــثـــاني
والتكوين اHتواصل والشهادات وكذا التكوين العالي في

pالتدرج
- الـــتــكــوين الـــعــالي فـي الــطــور الـــثــالث والـــتــأهــيل
اجلـامــعي والـبــحث الـعــلـميp وكــذا الـتــكـوين الــعـالي فــيـمـا

pبعد التدرج
- الــــعالقـــــات اخلــــارجــــيـــــة والــــتــــعـــــاون والــــتــــنـــــشــــيط

pواالتصال والتظاهرات العلمية
- التنمية  واالستشراف والتوجيه".

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

حـرر بــاجلــزائـر في 30 رمــضــان عـام 1431 اHـوافق 9
سبتمبر سنة 2010.

  أحمد أويحيى  أحمد أويحيى
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مرسوم تنفيذي رقم مرسوم تنفيذي رقم 10 -  - 204  مؤرخ في  مؤرخ في 30 رمضان عام رمضان عام
1431 اHــوافق  اHــوافق 9 ســـبــــتـــمـــبـــر ســـنـــة  ســـبــــتـــمـــبـــر ســـنـــة p2010  يـــتـــضـــمـنp  يـــتـــضـــمـن

إنـشــاء  مركـز جـامـعـي بـالـبيـض.إنـشــاء  مركـز جـامـعـي بـالـبيـض.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

pإنّ الوزير األول

- بـنـاء عـلى تـقـريـر وزيـر الــتـعـلـيم الـعـالي والـبـحث
pالعلمي

- وبــنـــاء عــلى الـــدّســتـــورp ال ســيّـــمــا اHـــادّتــان 85 - 3
pو125 (الفقرة 2) منه

- و�قـتضى الـقانون رقم 99 - 05 اHؤرخ في 18 ذي
احلــجــة عـام 1419 اHـوافق 4 أبــريل ســنـة 1999 واHــتــضـمن

pتممHعدل واHا pالقانون التوجيهي للتعليم العالي
- و�ـــــــقـــــــتــــــــضى األمــــــــر رقم 06 - 03 اHــــــــؤرخ في 19
جــمــادى الـثــانــيــة عـام 1427 اHـوافق 15 يــولـيــو ســنـة 2006

pتضمن القانون األساسي العام للوظيفة العموميةHوا

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

 pأعضاء احلكومـة Wتضمن تعيHمايو سنة 2010 وا
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-  وبـــنــاء عــلى الـــدســتــورp ال ســيّـــمــا اHــادتــان 85 - 3
pو125 ( الفقرة 2) منه

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

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

pتممHعدل واHا pبتعويض اخلبرة
- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 02 - 330
اHـؤرخ في 9 شـعــبــان عـام 1423 اHـوافق 16 أكــتـوبــر ســنـة
2002 واHـتـضمن إحـداث مـنـحة الـتـوثيق الـتـربوي لـفـائدة

اHــوظـفـW اHـعــلـمـW الـتــابـعـW لـوزارة الــتـربـيـة الــوطـنـيـة
وموظـفي التـعليم اHـتخـصص التـابعـW للقـطاعـات اHكـلفة
بــــالــــتــــكـــويـن اHــــهــــني والــــشــــبــــاب والــــريــــاضــــة والــــشـــؤون

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

 pأعضاء احلكومـة Wتضمن تعيHمايو سنة 2010 وا
- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 91 - 224
اHــؤرخ في 2 مـــحـــرم عـــام 1412 اHــوافق 14 يـــولـــيـــو ســـنـــة
1991 واHــتــضــمن تـمـديـد أحــكـام اHـرسـوم الـتـنـفـيـذي رقم

91 - 121 اHؤرخ في 4 مايـو سنة 1991 واHتـضمن إحداث

مــنــحــة نــوعــيــة خـاصــة لــفــائــدة مــوظــفي الــتــعــلــيم وأحــكـام
اHرسوم الـتنـفيذي رقم 91 - 122 اHؤرخ في 4 مايـو سنة

pاألداء التربوي Wتضمن إحداث منحة حتسH1991 وا

- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 91 - 252
اHــؤرخ في 15 مــحــرم عــام 1412 اHــوافق 27 يـــولــيــو ســنــة
1991 واHـتــضــمـن تـمـديـد أحــكـام اHـرسـوم الـتـنـفـيـذي رقم

91 - 250 اHــــؤرخ في 27 يـــولـــيــــو ســـنـــة 1991 واHــــتــــضـــمن

إحــداث مـــنــحــة نــوعـــيــة خــاصـــة لــفــائـــدة مــوظــفـي اHــصــالح
االقـــتــــصــــاديــــة الـــتــــابــــعـــW لــــوزارة الــــتــــربـــيــــة واHــــرســـوم
التـنفـيذي رقم 91 - 251 اHؤرخ في 27 يولـيو سـنـة 1991
واHـتضـمن إحداث مـنحـة حتسـW األداء والتـسيـير لـفائدة
مـوظـفـي اHـصـالح االقـتـصـاديـة الـتـابـعـW لـوزارة الـتـربـيـة
وعـلى مـوظـفي اHـصـالح االقـتصـاديـة الـتـابـعـW لـلـقـطـاعات

pالوزارية األخرى
- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 03 - 495
اHـؤرخ في 27 شـوال عـام 1424 اHـوافق 21 ديـسـمـبـر سـنـة
2003 الــذي يــؤسـس تــعــويــضــا لـــلــتــأهــيل لـــفــائــدة مــوظــفي

الـتــعـلـيـم الـتـابــعـW لــوزارة الـتــربـيــة الـوطــنـيـة ومــوظـفي
التعلـيم اHتخـصص التابعـW للقـطاعات اHكـلفة بـالتكوين
والـــتـــعـــلـــيم اHـــهـــنـــيـــW والـــشـــبـــاب والـــريـــاضـــة والـــشـــؤون

pاالجتماعية والصحة
- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 03 - 496
اHـؤرخ في 27 شـوال عـام 1424 اHـوافق 21 ديـسـمـبـر سـنـة
2003 الــذي يــؤسـس تــعــويــضــا لـــلــتــأهــيل لـــفــائــدة مــوظــفي

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

pتضمن القانون األساسي العام للوظيفة العموميةHوا
- و�ــــقــــتــــضـى اHــــرســــــوم الــــرئــــــاسي رقم 10 - 149
اHــــــؤرخ في 14  جـــمــــادى الـــثـــانـــيـــة عــــام 1431 اHــــوافق 28

 pأعضاء احلكومـة Wتضمن تعيHمايو سنة 2010 وا
- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 05 - 299
اHـــــؤرخ في 11 رجب عـــــام 1426 اHـــــوافق 16 غــــشـت ســــنــــة
2005 الـذي يـحـدد مـهـام اHركـز اجلـامـعـي والـقـواعـد اخلـاصة

pادة 3 منهHال سيما ا pبتنظيمه وسيره
pوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اHــــاداHــــادّة األولى :ة األولى : تــــطــــبـــــيــــقــــا لـــــلــــمــــادة 3 من اHـــــرســــوم
الــتـــنـــفــيـــذي رقم 05 - 299 اHــؤرخ في 11 رجب عــام 1426
اHوافق 16 غـشت سنة 2005 واHذكور أعالهp تـنشأ �ـدينة
الـــنــعـــامــة مــؤســـســة عـــمــومــيـــة ذات طــابع عـــلــمي وثـــقــافي
pاليHعـنـويـة واالسـتـقالل اHومـهـني تـتـمتـع بالـشـخـصـيـة ا

تسمى "اHركز اجلامعي للنعامة".
يـحدد عدد اHعـاهد التي يتـكون منهـا اHركز اجلامعي

للنعامة واختصاصهاp كما يأتي :
pمعهد احلقوق والعلوم السياسية -

- معهد األدب واللغة العربية.

اHاداHادّة ة 2  :   : زيـادة علـى األعضـاء اHذكـورين في اHادة 9
من اHرسـوم التنـفيذي رقم 05 - 299 اHؤرخ في 11 رجب
pـــذكـــور أعالهHــــوافق 16 غـــشت ســـنـــة 2005 واHعــام 1426 ا
يـتــكـون مـجــلس إدارة اHـركــز اجلـامـعي لــلـنــعـامـةp بــعـنـوان

القطاعات الرئيسية اHستعملةp من  :
- �ثل وزير العدل.

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

حـرر بــاجلــزائـر في 30 رمــضــان عـام 1431 اHـوافق 9
سبتمبر سنة 2010.

  أحمد أويحيى  أحمد أويحيى
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مرسوم تنفيذي رقم مرسوم تنفيذي رقم 10 -  - 206  مؤرخ في  مؤرخ في 30 رمضان عام رمضان عام
1431 اHـــــوافق  اHـــــوافق 9 ســـــبـــــتــــمـــــبــــر ســـــنــــة  ســـــبـــــتــــمـــــبــــر ســـــنــــة p  p2010  يـــــؤسسيـــــؤسس

الـنظـام التـعويـضي للـمـوظـفـW اHـنـتـمـW لألسـالكالـنظـام التـعويـضي للـمـوظـفـW اHـنـتـمـW لألسـالك
اخلـاصـة اخلـاصـة باإلدارة اHكلفة باإلدارة اHكلفة بـالشـبـاب والـريـاضـةبـالشـبـاب والـريـاضـة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
pإنّ  الوزير األول

pبناء على تقرير وزير الشباب والرياضة -



3 شوال عام  شوال عام 1431 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 852
12 سبتمبر سنة  سبتمبر سنة 2010 م م

W30 % من الـراتب األســاسي بـالــنـسـبــة لـلـمــوظـفـ *
اHنتمW لألسالك اآلتية : 

- مـستشارو الشـبابp مستـشارو الرياضـةp مفتشو
الشباب والرياضةp اHقتصدون.

اHادة اHادة 7 : : يصـرف تعـويض التـوثيق التـربوي شـهريا
لـــلـــمــــوظـــفــــW اHـــذكـــوريـن في اHـــادة 3 أعـالهp وفق اHــــبـــالغ

اجلزافية احملددة كما يأتي :
- 2000 دج بـــالــــنــــســــبـــة لــــلــــمــــوظـــفــــW اHــــرتـــبــــW في

pاألصناف 10 فما دون
- 2500 دج بـــالــــنــــســــبـــة لــــلــــمــــوظـــفــــW اHــــرتـــبــــW في

p12 11 و Wالصنف
- 3000 دج بـــالــــنــــســــبـــة لــــلــــمــــوظـــفــــW اHــــرتـــبــــW في

األصناف 13 فما فوق.

اHــادة اHــادة 8 : :  يــصــرف تـــعــويض اخلــبــرة الـــبــيــداغــوجــيــة
شــــهــــريـــا وفـق نــــســــبـــة 4 % من الــــراتب األســــاسـي عن كل

درجة لفائدة اHوظفW اHذكورين في اHادة 3 أعاله.

اHادة اHادة 9 : : تخـضع العـالوات والتـعويـضات اHـنصوص
عــــلـــــيـــــهــــا فـي اHــــادة 2 أعـالهp إلى اقـــــتــــطـــــاعـــــات الــــضـــــمــــان

االجتماعي والتقاعد.

اHـادة اHـادة 10 : : �ــكن أن تــوضح كــيـفــيـات تــطــبـيق أحــكـام
Wـوجب تـعلـيـمـة مشـتـركـة ب� pعـند احلـاجـة pـرسـومHهذا ا

وزير اHالية والسلطة اHكلفة بالوظيفة العمومية.

اHــــادة اHــــادة 11 : : تـــــلــــغـى جــــمـــــيع األحـــــكــــام اخملـــــالــــفـــــة لــــهــــذا
اHرسـومp السـيـما أحـكـام اHـرسوم رقم 85 - 58 اHـؤرخ في
23 مــارس ســنـة 1985 واHــرســـومـــيـن الــتـــــنــــفــــيـــذيـــيـن

رقم 91 - 224 اHـــؤرخ فـي 14 يــــولـــيـــو ســنـــة 1991 ورقـم
91 - 252 اHـــــؤرخ في 27 يــــولــــيــــو ســــنــــة 1991 واHــــرســــوم

الـــرئـــاسي رقـم 02 - 330 اHــــؤرخ فـي 16 أكــتـــوبـــر ســــنــة
2002 وكـذا أحكـام اHـرسـومــW التـنـفـيـذيW رقـم 03 - 495

ورقـم 03 - 496 اHــؤرخــW في 21 ديـــــســــمــــبــــر ســــنــــة 2003
واHـذكـورة أعالهp فـيـمـا يـخص مـسـتـخـدمي اإلدارة اHـكـلـفة

بالشباب والرياضة. 
12 : : يــســري مــفــعــول هــذا اHــرسـوم ابــتــداء من اHـادة اHـادة 

أوّل يناير سنة 2008.

13 :  :  يـــــــنــــــشــــــر هــــــذا اHــــــرســــــوم فـي اجلــــــريــــــدة اHـــــادة اHـــــادة 
الرّسميّة للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـرر بــاجلــزائـر في 30 رمــضــان عـام 1431 اHـوافق 9
سبتمبر سنة 2010.

  أحمد أويحيى أحمد أويحيى

اHـصـالح االقـتـصـاديـة التـابـعـW لـقـطـاع التـربـيـة الـوطـنـية
ومـوظفي اHصالح االقتـصادية التابـعW للقطـاعات اHكلفة
بــــالــــتــــكـــويـن اHــــهــــني والــــشــــبــــاب والــــريــــاضــــة والــــشـــؤون

pاالجتماعية
- و�قتـضى اHرسوم التـنفيذي رقم 10 - 07 اHؤرخ
في 21 مــــحـــــرم عــــام 1431 اHـــــوافق 7 يـــــنــــايـــــر ســـــنــــة 2010
WـنتـمHا WـوظفـHتـضـمن القـانون األسـاسي اخلـاص باHوا

pكلفة بالشباب والرياضةHلألسالك اخلاصة باإلدارة ا
pوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اHــــادة األولى :اHــــادة األولى : يــــهــــدف هــــذا اHــــرســـــوم إلى تــــأســــيس
الـنـظـام الـتـعـويـضي لـلـمــوظـفـW الـذين يـحـكـمـهم اHـرسـوم
الــتـــنــفـــيــذي رقم 10 - 07 اHــؤرخ في 21 مــحــرم عــام 1431
اHـوافق 7 يـنـايـر سـنة 2010 واHـتضـمن الـقـانـون األساسي
اخلـــاص بـــاHــوظـــفـــW اHــنـــتــمـــW لألسـالك اخلــاصـــة بــاإلدارة

اHكلفة بالشباب والرياضة.

اHــادة اHــادة 2 : : يــســـتــفـــيــد اHـــوظــفـــون اHــنـــتــمـــون لألسالك
اخلـــاصـــة بــاإلدارة اHـــكــلـــفـــة بــالـــشــبـــاب والــريـــاضـــةp حــسب

احلالةp من العالوات والتعويضات اآلتية :
pاألداء التربوي Wعالوة حتس -

pاألداء في التسيير Wعالوة حتس -
pتعويض التأهيل -

pتعويض التوثيق التربوي -
- تعويض اخلبرة البيداغوجية.

اHـادة اHـادة 3 : : حتـسب عالوة حتـسـW األداء الـتـربـوي وفق
نــســبـــة مــتــغــيــرة من 0  إلى 40 % من الــراتب الـــرئــيــسي
وتــــصــــرف كل ثـالثـــة (3) أشــــهــــر لــــفــــائــــدة مــــوظــــفي شــــعب

الشباب والرياضة والتفتيش.
اHـادة اHـادة 4 : : حتـسـب عالوة حتـســW األداء في الـتــسـيــيـر
وفق نـــــــســــــبــــــة مـــــــتــــــغــــــيـــــــرة من 0  إلى 40 % مـن الـــــــراتب
الــرئــيــسي وتــصـرف كـل ثالثـة (3) أشــهـر لــفــائــدة مــوظـفي

شعبة اHقتصدية.
اHــادة اHــادة 5 : : يــخــضع صــرف الــعالوتــW اHــذكــورتــW في
اHادتW 3 و 4 أعالهp إلى تنقـيط حتدد معايـيره بقرار من

وزير الشباب والرياضة.
اHـــــادة اHـــــادة 6 : : يـــــصــــــرف تـــــعــــــويض الــــــتـــــأهــــــيل شــــــهـــــريـــــا
لــــلــــمــــوظــــفــــW اHــــذكـــــورين في اHــــادتــــW 3 و 4 أعـالهp وفق

: Wاآلتيت Wالنسبت
W25 % من الـراتب األســاسي بـالــنـسـبــة لـلـمــوظـفـ *

اHنتمW لألسالك اآلتية :
- مـربـو تـنـشـيط الـشـبابp مـربـو األنـشـطـة الـبـدنـية
والــــريــــاضــــيـــةp نــــواب اHــــقــــتــــصــــدينp مــــســــاعـــدو اHــــصــــالح

االقتصادية.
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مـرســوم رئـاسيمـرســوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 22 رمــضـان عـام رمــضـان عـام 1431 اHـوافق اHـوافق
أوأوّل سبتمبر سنة ل سبتمبر سنة p2010 يتضمp يتضمّن إنهاء مهام مديرن إنهاء مهام مدير

الضرائب في والية اجلزائر (اجلزائر الوسطى).الضرائب في والية اجلزائر (اجلزائر الوسطى).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب مـرســوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 22 رمــضـان عـام
1431 اHـوافق أوّل سبـتمـبر سـنة 2010 تـنهـى مهـام السّـيد

نـــاصـــر لــصـــواويp بـــصـــفـــته مـــديـــرا لــلـــضـــرائب فـي واليــة
اجلزائر (اجلزائر الـوسطى).

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرســوم رئـاسيمـرســوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 22 رمــضـان عـام رمــضـان عـام 1431 اHـوافق اHـوافق
أوأوّل ســبـــتــمــبـــر ســنــة ل ســبـــتــمــبـــر ســنــة p2010 يــتــضـــمp يــتــضـــمّن إنــهـــاء مــهــامن إنــهـــاء مــهــام

مفتش البيئة في والية البيض.مفتش البيئة في والية البيض.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب مـرســوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 22 رمــضـان عـام
1431 اHـوافق أوّل سبـتمـبر سـنة 2010 تـنهـى مهـام السّـيد

عــبـد الــقـادر حـلــفـاويp بــصـفــته مـفــتـشــا لـلــبـيـئــة في واليـة
البيضp لتكليفه بوظيفة أخـرى.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرســوم رئـاسيمـرســوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 22 رمــضـان عـام رمــضـان عـام 1431 اHـوافق اHـوافق
أوأوّل ســبـــتــمــبـــر ســنــة ل ســبـــتــمــبـــر ســنــة p2010 يــتــضـــمp يــتــضـــمّن إنــهـــاء مــهــامن إنــهـــاء مــهــام

مديرين للبيئة في الواليات.مديرين للبيئة في الواليات.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب مـرســوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 22 رمــضـان عـام
1431 اHوافق أوّل سبـتمبـر سنة 2010 تنـهى مهـام السّادة

اآلتـيـة أســمـاؤهم بـصـفـتـهم مـديـرين لـلـبـيـئـة في الـواليـات
اآلتيةp لتكليفهم بوظائف أخـرى :

pفي والية ورقلة pمصطفى أوباباس -
pفي والية ميلة pنوار العايب -

- أحمد زقاوp في والية عW تيموشنت.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرســوم رئـاسيمـرســوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 22 رمــضـان عـام رمــضـان عـام 1431 اHـوافق اHـوافق
أوأوّل سبتمبر سنة ل سبتمبر سنة p2010 يتضمp يتضمّن إنهاء مهام مديرن إنهاء مهام مدير

األشغال العمومية في والية تبسة.األشغال العمومية في والية تبسة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـرســوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 22 رمـضـان
عــام 1431 اHـــوافق أوّل ســـبـــتــمـــبـــر ســـنــة 2010 تـــنــهى

مراسيم فرديمراسيم فرديّـةـة
مـــهـــام الـــسّـــيـــد إبـــراهــــيـم زغـــوانيp بـــصـــفـــتـه مـــديــــرا
لألشــغــال الــعــمـومــيـة فـي واليـة تــبــسـةp إلحــالــته عـلى

التّقاعد.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرســوم رئـاسيمـرســوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 22 رمــضـان عـام رمــضـان عـام 1431 اHـوافق اHـوافق
أوأوّل ســبـــتــمــبـــر ســنــة ل ســبـــتــمــبـــر ســنــة p2010 يــتــضـــمp يــتــضـــمّن إنــهـــاء مــهــامن إنــهـــاء مــهــام

مكلمكلّف بالدف بالدّراسات والتراسات والتّلخيص بوزارة الثقافة.لخيص بوزارة الثقافة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب مـرســوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 22 رمــضـان عـام
1431 اHـوافق أوّل سبـتمـبر سـنة 2010 تـنهـى مهـام السّـيد

pبــصــفـتـه مـكــلّــفـا بــالــدّراسـات والــتّــلــخـيص pاحـسـن قـروي
مـكــــلّــفـــا بــتــسـيــيــــر اHـكـــتب الــــوزاري لألمــن الــــداخـلي

فـي اHؤسسة بوزارة الثقافة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرســوم رئـاسيمـرســوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 22 رمــضـان عـام رمــضـان عـام 1431 اHـوافق اHـوافق
أوأوّل سبتمبر سنة ل سبتمبر سنة p2010 يتضمp يتضمّن إنهاء مهام مديرن إنهاء مهام مدير

اHتحف الوطني "زبانة" بوهران.اHتحف الوطني "زبانة" بوهران.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب مـرســوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 22 رمــضـان عـام
1431 اHـوافق أوّل سبـتمـبر سـنة 2010 تـنهـى مهـام السّـيد

احلاج مسحوبp بـصفته مديرا للمتحف الوطني "زبانة"
بوهرانp لتكليفه بوظيفة أخـرى.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرســـوم رئـاسيمـرســـوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 24 شـعــبـان عـام شـعــبـان عـام 1431 اHـوافق اHـوافق
5 غشت سنة  غشت سنة p2010 يتـضــمـp يتـضــمـّن إنـهـاء مـهــام مـديـرن إنـهـاء مـهــام مـديـر
دراســــــات بــــوزارة الـــــتــــــعــــلـــــيم الـــــعــــالـي والــــبـــــحثدراســــــات بــــوزارة الـــــتــــــعــــلـــــيم الـــــعــــالـي والــــبـــــحث

العلمي.العلمي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـرســوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 24 شـعــبــان عـام
1431 اHوافق 5 غشت سنة 2010 تنهى مهام السّيد محمد

جمـعيp بصفـته مديرا لـلدّراسات بـوزارة التعلـيم العالي
والبحث العلميp لتكليفه بوظيفة أخـرى.



3 شوال عام  شوال عام 1431 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 1052
12 سبتمبر سنة  سبتمبر سنة 2010 م م

مـرســوم رئـاسيمـرســوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 22 رمــضـان عـام رمــضـان عـام 1431 اHـوافق اHـوافق
Wن تــعـــيــWيـــتــضـــمّن تــعـــيــ pيـــتــضـــم p2010 أوأوّل ســــبـــــتــــمــــبـــــر ســــنـــة ل ســــبـــــتــــمــــبـــــر ســــنـــة
مــديـرة الـنـشـاط االجـتمـاعي والـتـضـامن في واليةمــديـرة الـنـشـاط االجـتمـاعي والـتـضـامن في والية

برج بوعريريج.برج بوعريريج.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب مـرســوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 22 رمــضـان عـام
1431 اHــــوافق أوّل ســـبـــتـــمـــبـــر ســـنـــة 2010 تـــعـــيّن اآلنـــســـة

عـائـشـة بـوعــونp مـديـرة لـلــنـشـاط االجـتـمــاعي والـتـضـامن
في والية برج بوعريريج.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرســوم رئـاسيمـرســوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 22 رمــضـان عـام رمــضـان عـام 1431 اHـوافق اHـوافق
أوأوّل ســبــتـمــبــر ســنـة ل ســبــتـمــبــر ســنـة p2010 يــتـضــمp يــتـضــمّن تـعــيـW مــديـرن تـعــيـW مــديـر

الثقافة في والية معسكر.الثقافة في والية معسكر.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب مـرســوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 22 رمــضـان عـام
1431 اHوافق أوّل سبـتمبـر سنة 2010 يعـيّن السّـيد احلاج

مسحوبp مديرا للثقافة في والية معسكر.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرســوم مـرســوم رئـاسيرئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 22 رمــضـان عـام رمــضـان عـام 1431 اHـوافق اHـوافق
أوأوّل ســبــتـمــبــر ســنـة ل ســبــتـمــبــر ســنـة p2010 يــتـضــمp يــتـضــمّن تـعــيـW مــديـرن تـعــيـW مــديـر
دراســــات لــــدى األمــW الـــعـــــامدراســــات لــــدى األمــW الـــعـــــامّ بــــوزارة الــعـالقـــات بــــوزارة الــعـالقـــات

مـع البـرHان.مـع البـرHان.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب مـرســوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 22 رمــضـان عـام
1431 اHوافق أوّل سبتمبر سنة 2010 يعيّن السّيد رشيد

بـن نــاصــرp مــديــرا لــلــدّراســات لــدى األمــW الــعــامّ بــوزارة
العالقات مع البرHان.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرســوم رئـاسيمـرســوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 22 رمــضـان عـام رمــضـان عـام 1431 اHـوافق اHـوافق
أوأوّل سـبـتمـبر سـنة ل سـبـتمـبر سـنة p2010 يـتضـمp يـتضـمّن تعـيW مـديرينن تعـيW مـديرين

للتشغيل في الواليات.للتشغيل في الواليات.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب مـرســوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 22 رمــضـان عـام
1431 اHــــوافق أوّل ســـبـــتـــمـــبـــر ســـنـــة 2010 يـــعـــيّن الـــسّـــادة

اآلتية أسماؤهم مديرين للتشغيل في الواليات اآلتيـة :
pفي والية أم البواقي pمحمد الصالح بعيجي -

pفي والية باتنة pجمال عياط -
pفي والية تامنغست pبوعمامة داكي -
p£في والية مستغا pالدين بن زهرة -

pفي والية معسكر pبشير مشتى -
- أحمد البواعليp في والية تيسمسيلت.

مـرســوم رئـاسيمـرســوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 22 رمــضـان عـام رمــضـان عـام 1431 اHـوافق اHـوافق
أوأوّل سبتمبر سنة ل سبتمبر سنة p2010 يتضمp يتضمّن إنهاء مهام نائبن إنهاء مهام نائب

مدير بوزارة العالقات مع البرHان.مدير بوزارة العالقات مع البرHان.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب مـرســوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 22 رمــضـان عـام
1431 اHـوافق أوّل سبـتمـبر سـنة 2010 تـنهـى مهـام السّـيد

رشــــيـــد بـن نـــاصــــرp بـــصــــفـــتـه نـــائب مــــديـــر لــــلـــمــــيـــزانــــيـــة
واحملــــاســــبـــــة والــــوســــائـل الــــعــــامـــــة بــــوزارة الــــعـالقــــات مع

البرHانp لتكليفه بوظيفة أخـرى.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرســوم رئـاسيمـرســوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 22 رمــضـان عـام رمــضـان عـام 1431 اHـوافق اHـوافق
أوأوّل سـبـتـمـبـر سـنة ل سـبـتـمـبـر سـنة p2010 يتـضـمp يتـضـمّن تـعـيـW الـكاتبن تـعـيـW الـكاتب
العامالعامّ لدى رئيس دائرة اHقارين في والية ورقلة. لدى رئيس دائرة اHقارين في والية ورقلة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب مـرســوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 22 رمــضـان عـام
1431 اHـــوافق أوّل ســـبـــتـــمـــبـــر ســـنــة 2010 يـــعـــيّن الـــسّـــيـــد

بــوبـكـر عـمـراويp كــاتـبـا عـامـا لـدى رئــيس دائـرة اHـقـارين
في والية ورقلة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرســوم رئـاسيمـرســوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 22 رمــضـان عـام رمــضـان عـام 1431 اHـوافق اHـوافق
أوأوّل سـبـتمـبر سـنة ل سـبـتمـبر سـنة p2010 يـتضـمp يـتضـمّن تعـيW مـديرينن تعـيW مـديرين

للبيئة في الواليات.للبيئة في الواليات.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب مـرســوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 22 رمــضـان عـام
1431 اHــــوافق أوّل ســـبـــتـــمـــبـــر ســـنـــة 2010 يـــعـــيّن الـــسّـــادة

اآلتية أسماؤهم مديرين للبيئة في الواليات اآلتيـة :
pفي والية البيض pأحمد زقاو -

pفي والية بومرداس pمصطفى أوباباس -
pفي والية الوادي pنوار العايب -

- عبد القادر حلفاويp في والية غيليزان.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرســوم رئـاسيمـرســوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 22 رمــضـان عـام رمــضـان عـام 1431 اHـوافق اHـوافق
أوأوّل سـبــتـمـبـر سـنـة ل سـبــتـمـبـر سـنـة p2010 يـتـضـمp يـتـضـمّن تـعـيـW مـديـرةن تـعـيـW مـديـرة

التقنW والتعاون بوزارة النالتقنW والتعاون بوزارة النّقـل.قـل.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب مـرســوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 22 رمــضـان عـام
1431 اHــوافق أوّل ســـبـــتــمـــبــر ســـنــة 2010 تــعـــيّن الـــسّــيــدة

فـــايـــزة بــودروايـــةp مــديـــرة لـــلــتـــقــنـــW والـــتــعـــاون بــوزارة
النّقـل.
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قرارات9 مقرقرارات9 مقرّرات9 آراءرات9 آراء
- و�ــــقــــتــــضى اHــــرســــوم الــــتــــنـــفــــيــــذي رقم 94 - 247
اHـؤرخ في 2 ربـيع األول عام 1415 اHـوافق 10 غـشت سـنة
1994 الـذي يــحـدد صـالحـيــات وزيـر الــداخــلـيــة واجلـمــاعـات

pتمّمHعدّل واHا pاحمللية والبيئة واإلصالح اإلداري
- و�ــــقـــــتــــضى اHـــــرســـــوم الــــتـــــنــــفـــــيــــذي رقم 95 - 54
اHـؤرخ في 15 رمـضـان عام 1415 اHـوافق 15 فـبـرايـر سـنة

pاليةH1995  الذي يحدد صالحيات وزير ا

- و�ــــقــــتــــضى اHــــرســــوم الــــتــــنـــفــــيــــذي رقم 03 - 190
اHؤرخ في 26 صفر عام 1424 اHوافق 28 أبريل سنة 2003

pدير العام للوظيفة العموميةHالذي يحدد صالحيات ا 
- و�ـقــتـضـى اHـرســوم الـرّئــاسيّ اHـؤرّخ في 7 ربـيع
الـثاني عام 1423 اHوافق 18 يونـيو سـنة 2002 واHـتضمّن

pالعامّ للحكومة Wاألم Wتعي

يقريقرّرون ما يأتي :رون ما يأتي :

اHـاداHـادّة األولى :ة األولى : تـطـبـيــقـا ألحـكـام اHـادة 8  من اHـرسـوم
الــرئــاسي رقم 07 - 308 اHـؤرخ في 17 رمــضــان عـام 1428
اHوافق 29 سبـتمبر سنة 2007 واHذكـور أعالهp يهدف هذا
القرار إلى حتديد تـعداد مناصب الشغل وتـصنيفها ومدة
الـعــقـد اخلـاص بــاألعـوان الــعـامـلــW في نـشــاطـات احلـفظ أو
الــصــيــانــة أو اخلــدمــات بــعــنــوان اإلدارة اHــركــزيــة لـوزارة

: Wاآلتي Wطبقا للجدول pالداخلية واجلماعات احمللية

وزارة الداخلية واجلماعات احملليوزارة الداخلية واجلماعات احملليّة
قـرار وزاري مـشـتـرك مـؤرخ في قـرار وزاري مـشـتـرك مـؤرخ في 12 جـمــادى الـثـانـيـة عـام جـمــادى الـثـانـيـة عـام
1431 اHــــوافق  اHــــوافق 26 مــــايــــو ســــنـــة  مــــايــــو ســــنـــة p2010  يــــحــــدد تــــعـــدادp  يــــحــــدد تــــعـــداد

مــنــاصب الـــشــغل وتـــصــنــيــفـــهــا ومــدة الـــعــقــد اخلــاصمــنــاصب الـــشــغل وتـــصــنــيــفـــهــا ومــدة الـــعــقــد اخلــاص
بـاألعـوان الـعامـلـW فـي نـشـاطات احلـفـظ أوالـصـيـانةبـاألعـوان الـعامـلـW فـي نـشـاطات احلـفـظ أوالـصـيـانة
أو اخلـــــدمـــــات بـــــعـــــنـــــوان اإلدارة اHـــــركـــــزيـــــة لــــوزارةأو اخلـــــدمـــــات بـــــعـــــنـــــوان اإلدارة اHـــــركـــــزيـــــة لــــوزارة

الداخلية واجلماعات احمللية.الداخلية واجلماعات احمللية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

pالعام للحكومة Wإن األم
pوزير الداخلية واجلماعات احمللية pووزير الدولة

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

pادة 8 منهHال سيما ا pطبق عليهمHا
- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 09 - 129
اHــؤرّخ في 2 جـــمـــادى األولى عــام 1430 اHــوافق 27 أبــريل

pتضمّن جتديد مهام أعضاء احلكومةHسنة 2009  وا

التصنيفالتصنيف

التعدادالتعداد
( 2+1 )

الرقمالرقم
االستداللياالستداللي

مناصب الشغلمناصب الشغل

2

8

2

2

1

37

16

68

348

288

288

240

219

200

200

7

5

5

3

2

1

1

الصنفالصنف

التعداد حسب طبيعة عقد العملالتعداد حسب طبيعة عقد العمل

التوقيتالتوقيت
اجلزئياجلزئي

التوقيتالتوقيت
الكاملالكامل

التوقيتالتوقيت
اجلزئياجلزئي

التوقيتالتوقيت
الكاملالكامل

عقد محدد اHدةعقد محدد اHدة
(2)

عقد غير محدد اHدةعقد غير محدد اHدة
(1)

-
-
-
-
-
-
-

-

-
-
-
-
-
-
-

-

-
-
-
-
-
35

-

35

2

8

2

2

1

2

16

33

عون الوقاية من اHستوى الثاني
عون الوقاية من اHستوى األول
عامل مهني من اHستوى الثالث
عامل مهني من اHستوى الثاني
سائق سيارة من اHستوى األول
عامل مهني من اHستوى األول

حارس

اجملموعاجملموع

1 - األعوان اHتعاقدون بعنوان اإلدارة اHركزية - األعوان اHتعاقدون بعنوان اإلدارة اHركزية
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- و�ــــقــــتــــضى اHــــرســــوم الــــتــــنـــفــــيــــذي رقم  10- 115
اHــؤرخ في 3 جـــمـــادى األولى عــام 1431 اHــوافق 18 أبــريل
ســــنــــة 2010 واHــــتـــــعــــلق بـــــحــــظــــائــــر الـــــســــيــــارات اإلداريــــة
اخملصـصـة Hـصـالح الـدولـة واجلـماعـات احملـلـيـة واHـؤسـسات
الــعــمــومــيـة ذات الــطــابع اإلداري والــهــيـئــات واHــؤســسـات

pمولة كليا من ميزانية الدولةHالعمومية ا
يقررون ما يأتي :يقررون ما يأتي :

اHـادة األولى : اHـادة األولى : تـطـبـيـقـا ألحـكـام اHـادة 13 من اHـرسوم
الـتـنــفـيـذي رقم  10- 115 اHـؤرخ في 3 جــمـادى األولى عـام
1431 اHـوافق 18 أبــريل سـنـة 2010 واHـذكــور أعالهp يـهـدف

هـذا الـقـرار إلى حتــديـد اHـعـايــيـر واخلـصـوصـيــات اHـطـبـقـة
القــتـــنــاء الـــســيــارات اإلداريـــة اخملــصـــصــة Hـــصــالـح الــدولــة
واجلــمــاعـات احملــلـيــة واHـؤســسـات الــعــمـومــيـة ذات الــطـابع
اإلداري والهيئات واHؤسـسات العمومية اHموّلة كليا من

ميزانية الدولة.
اHادة اHادة  2 :  : حتـدّد اHعايـير واخلـصوصيـات اHذكورة في
اHـادة األولى أعالهp لـكل فـئـة من السـيـارات اإلداريـة وفـقا

للجداول اHرفقة �الحق هذا القرار.
اHـادة اHـادة  3 :  : يـنــشـر هـذا الــقـرار في اجلـريـدة الــرسـمـيـة

للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.
حــرر بــاجلــزائــر في 8 شــعــبــان عــام  1431 اHــوافق 20

يوليو سنة 2010.
وزير اHالية                                 وزير النقلوزير اHالية                                 وزير النقل
كر¥ جودي                                     عمار توكر¥ جودي                                     عمار تو

عن األمW العام للحكومةعن األمW العام للحكومة
وبتفويض منهوبتفويض منه

اHدير العام للوظيفة العموميةاHدير العام للوظيفة العمومية
جمال خرشيجمال خرشي

وزارة اGاليةوزارة اGالية
قــــرار وزاري مــــشـــتــــرك مــــؤرخ في قــــرار وزاري مــــشـــتــــرك مــــؤرخ في 8 شــــعــــبــــان عـــام  شــــعــــبــــان عـــام 1431
اHــــوافق اHــــوافق 20 يــــولــــيــــو ســــنـــة  يــــولــــيــــو ســــنـــة p2010 يــــحــــدp يــــحــــدّد اHــــعــــايــــيـــرد اHــــعــــايــــيـــر
واخلصـوصـيات اHـطـبقـة القـتنـاء الـسيـارات اإلداريةواخلصـوصـيات اHـطـبقـة القـتنـاء الـسيـارات اإلدارية
اخملــــصــــصــــة Hــــصــــالح الــــدولــــة واجلــــمــــاعــــات احملــــلــــيــــةاخملــــصــــصــــة Hــــصــــالح الــــدولــــة واجلــــمــــاعــــات احملــــلــــيــــة
واHـــــؤســـــســـــات الـــــعـــــمــــــومـــــيـــــة ذات الـــــطـــــابع اإلداريواHـــــؤســـــســـــات الـــــعـــــمــــــومـــــيـــــة ذات الـــــطـــــابع اإلداري
والهـيـئـات واHؤسـسـات الـعمـومـيـة اHـمووالهـيـئـات واHؤسـسـات الـعمـومـيـة اHـموّلـة كـلـيا منلـة كـلـيا من

ميزانية الدولة.ميزانية الدولة.
ـــــــــــــــــــــــــــ

pاليةHإن وزير ا
pووزير النقل

ووزير الصـناعـة واHؤسـسات الصـغيـرة واHتـوسطة
pوترقية االستثمار

pووزير التهيئة العمرانية والبيئة
- �ـقتـضى اHـرسـوم الـرئاسي رقم 10 - 149 اHـؤرخ
في 14 جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1431 اHــوافق 28 مــايــو ســنــة

pأعضاء احلكومة Wتضمن تعيH2010 وا

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

حـــرّر بـــاجلـــزائـــر في 12 جـــمـــادى الـــثـــانـــيـــة عــام 1431
اHوافق 26 مايو سنة 2010.

عن  وزير عن  وزير اHاليةاHالية
األمW العاماألمW العام
ميلود بوطبةميلود بوطبة

عن وزير الدولةp وزيرعن وزير الدولةp وزير
الداخلية واجلماعات احملليةالداخلية واجلماعات احمللية

األمW العاماألمW العام
عبد القادر واليعبد القادر والي

التصنيفالتصنيف

التعدادالتعداد
( 2+1 )

الرقمالرقم
االستداللياالستداللي

مناصب الشغلمناصب الشغل

7

4

11

4

47

73

288

288

240

348

200

5

5

3

7

1

الصنفالصنف

التعداد حسب طبيعة عقد العملالتعداد حسب طبيعة عقد العمل

التوقيتالتوقيت
اجلزئياجلزئي

التوقيتالتوقيت
الكاملالكامل

التوقيتالتوقيت
اجلزئياجلزئي

التوقيتالتوقيت
الكاملالكامل

عقد محدد اHدةعقد محدد اHدة
(2)

عقد غير محدد اHدةعقد غير محدد اHدة
(1)

-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
45

45

7

4

11

4

2

28

عون الوقاية من اHستوى األول
عامل مهني من اHستوى الثالث
عامل مهني من اHستوى الثاني
عون الوقاية من اHستوى الثاني

عامل مهني من اHستوى األول
اجملموع اجملموع 

2 - األعوان اHتعاقدون بعنوان قصر احلكومة - األعوان اHتعاقدون بعنوان قصر احلكومة

وزير التهيئةوزير التهيئة
العمرانية والبيئةالعمرانية والبيئة
شريف رحمانيشريف رحماني

وزير الصناعة واHؤسساتوزير الصناعة واHؤسسات
الصغيرة واHتوسطةالصغيرة واHتوسطة
وترقية االستثماروترقية االستثمار
محممحمّد بن مراديد بن مرادي
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اHلحق رقم اHلحق رقم 1
اHعايير واخلصوصيات احملددة للسيارات الرسميةاHعايير واخلصوصيات احملددة للسيارات الرسمية

(السيارات اخلفيفة للمسافات الكبيرة)(السيارات اخلفيفة للمسافات الكبيرة)

WالتعيWاخلصوصياتاخلصوصياتالتعي

الــــطراز
الــمحرك
الــوقود

األسـطوانة
الـــقوة

الــــتبريد
خزان الـوقود

القيادة
علبة الــسرعة

الـكـبـــح

جتهـيزات السياقة و األمان

عـــناصر الرفاهية

الـــجمالية 

- عائليةp 4 أبوابp كتلة واحدةp 5 مقاعد
- ≥ 4 أسطوانات

- بــنزين
- ≥ 3000 سم3
- ≥ 200 حصان

- باHـــاء
- ≥ 70  لـــتر
- توجــيهـية

- ميكانيكية أو آلية بـ  5 - 6 سرعات و1 سير للخلف
- نظام عدم انغالق اHكابح

- مساعد على الكبح االستعجالي
- كمبيوتر بلوحة اHراقبة متعدد الوظائف

- وسادات هوائية للسائق و الركابp جانبية 
- مساند الرأس بكل األماكن

- كاشف الضوء اHضاد للضباب
- مقود بتحكم 

- مانع السير إلكتروني
- مؤشر عدم غلق حزام األمان

- مؤشر ضغط اإلطارات
- حماية جانبية مضادة للصدمات مدمجة باألبواب

- مراقبة ديناميكية للتوازن
- كراسي السائق و الركاب بتحكم
- تكييف هواء أتوماتيكي بتحكم

- نظام غلق مركزي
- رافع زجاج كهربائي أمامي و خلفي

- سند ذراع مركزي أمامي و خلفي
- مرايا خارجية قابلة للطي و بتحكم

- طالء معدني
- العجالت بإطارات من السبائك



3 شوال عام  شوال عام 1431 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 1452
12 سبتمبر سنة  سبتمبر سنة 2010 م م

اHلحق رقم اHلحق رقم 2
اHعايير واخلصوصيات احملددة بالنسبة للسيارات الوظيفية من الفئة اHعايير واخلصوصيات احملددة بالنسبة للسيارات الوظيفية من الفئة 1

(السيارات اخلفيفة Hسافات كبيرة)(السيارات اخلفيفة Hسافات كبيرة)

WالتعيWطلوبةالتعيHطلوبةاخلصوصيات اHاخلصوصيات ا

الــــطراز

الــمحرك

األسـطوانة

الوقود

الـــقوة

خزان الـوقود

علبة الــسرعة

اخمللب

القيادة

الكبح

جتهـيزات السياقة و األمان

عـــناصر الرفاهية

الـــجمالية 

- عائليةp 4 أبوابp 5 مقاعد

- 4 أسطوانات

- 2000 - 3000 سم3

- بنـزيـن

- 170 - 220 حصان

- 70 لــتر

- ميكانيكية بـ 5 - 6 سرعات و1 سير للخلف متزامنp ذراع نقل السرعة أرضي

- لوحة واحدة جافة بحاجز و برقابة هيدروليكية

- توجيهية

- مزدوج الدائرة �كابح معززة بصمام التحكم في التدفق

- نظام عدم انغالق اHكابح

- مساند الرأس بكل األماكن

- وسادات هوائية للسائق و الركابp جانبية 

- مانع السير إلكتروني

- مؤشر عدم غلق حزام األمان

- حماية جانبية مضادة للصدمات مدمجة باألبواب

- مؤشر ضغط اإلطارات

- كاشف الضوء اHضاد للضباب

- مراقبة ديناميكية للتوازن

- كراسي السائق و الركاب بتحكم

- تكييف هواء أتوماتيكي بتحكم

- نظام غلق مركزي

- رافع زجاج كهربائي أمامي و خلفي

- مرايا خارجية قابلة للطي و بتحكم

- طالء معدني

- العجالت بإطارات من السبائك.



15 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 52 3 شوال عام  شوال عام 1431 هـ هـ
12 سبتمبر سنة  سبتمبر سنة 2010 م م

اHـلحق رقم اHـلحق رقم 3
اHعايير و اخلـصوصيات اHـحددة بالنسبة للسيارات الوظيفية من الفئة اHعايير و اخلـصوصيات اHـحددة بالنسبة للسيارات الوظيفية من الفئة 2

(سيارات خفيفة Hسافات كبيرة)(سيارات خفيفة Hسافات كبيرة)

WالتعيWطلوبةالتعيHطلوبةاخلصوصيات اHاخلصوصيات ا

الــــطراز

الــمحرك

الــوقود

األسـطوانة

الـــقوة

خزان الـوقود

التبريد

مصفاة الهواء

علبة الــسرعة

القيادة 

الـكـبـــح

جتهـيزات السياقة و األمان

عـــناصر الرفاهية

العجالت

- عائليةp 4 أبوابp كتلة واحدةp 5 مقاعد

- 4 أسطوانات بحقن إلكتروني

- بـنـزيـن

- 1900 - 2500 سم3

- 160 - 220 حصان

- 65 لتر

- باHاء + مروحة

- جافةp تسرب محصّن

- يـدوية بـ 5 سرعات و1 سير للخلف متزامنp ذراع نقل السرعة أرضي

- توجيهية

- نظام عدم انغالق اHكابح

- كمبيوتر بلوحة اHراقبة  

- وسادات هوائية للسائق و الركابp جانبية مدمجة

- كاشف الضوء اHضاد للضباب

- مقود قابل للتحكم بالعلو و بالعمق

- مانع السير اإللكتروني

- مؤشر عدم غلق حزام األمان

- مؤشر ضغط اإلطارات

- مساند الرأس أمامية و خلفية

- حماية جانبية مضادة للصدمات مدمجة باألبواب

- تكييف هواء أتوماتيكي توجيهي بتحكم

- نظام غلق مركزي

- عجالت بإطارات من السبائك / غطاء إطار العجلة



3 شوال عام  شوال عام 1431 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 1652
12 سبتمبر سنة  سبتمبر سنة 2010 م م

اHـلحق رقم  اHـلحق رقم  4
اHعايير و اخلـصوصيات اHـحددة بالنسبة للسيارات الوظيفية من الفئة اHعايير و اخلـصوصيات اHـحددة بالنسبة للسيارات الوظيفية من الفئة 3

(سيارات خفيفة Hسافات كبيرة)(سيارات خفيفة Hسافات كبيرة)

WالتعيWطلوبةالتعيHطلوبةاخلصوصيات اHاخلصوصيات ا

احملرك

القوة

األسـطوانة

الــــتبريد

علبة الــسرعة

خزان الوقود

اخمللب

القيادة 

الـكـبـــح

الهيكل

العجالت

جتهـيزات السياقة و األمان

عـــناصر الرفاهية

- بنزين

- 90 - 130 حصان

- 1600 - 2000 سم3

- باHـــاء + مروحة

- علبة سرعة يدوية بـ 5 سرعات و1 سير للخلف متزامنp ذراع نقل السرعة أرضي

- ≥ 60 لــتر

- لوحة واحدة جافة بحاجز و بتحكم

- توجيهــية

Wمستقلت Wحتكم هيدروليكي بدائرت -

- نظام عدم انغالق اHكابح

- طراز عائليp كتلة واحدةp عدد  اHقاعد p5 عدد األبواب 4

16 - 15 R 80 - 70/215 - 195 -

-  مساند الرأس بكل األماكن

- وسادات هوائية للسائق و الركابp جانبية مدمجة 

- مانع السير اإللكتروني

- مؤشر عدم غلق حزام األمان

- حماية جانبية مضادة للصدمات مدمجة باألبواب

- مؤشر ضغط اإلطارات

- كاشف الضوء اHضاد للضباب

- مراقبة ديناميكية للتوازن

- تكييف هواء 

- نظام غلق مركزي



17 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 52 3 شوال عام  شوال عام 1431 هـ هـ
12 سبتمبر سنة  سبتمبر سنة 2010 م م

اHـلحق رقم اHـلحق رقم  5
اHعايير و اخلـصوصيات اHـحددة بالنسبة للسيارات الوظيفية من الفئة اHعايير و اخلـصوصيات اHـحددة بالنسبة للسيارات الوظيفية من الفئة 4

(سيارات خفيفة عائلية للمسافات القصيرة)(سيارات خفيفة عائلية للمسافات القصيرة)

WالتعيWاخلصوصياتاخلصوصياتالتعي

الــمحرك

الــوقود

األسـطوانة

الـــقوة

مصفاة الهواء

الــــتبريد

علبة الــسرعة

القيادة

الـكـبـــح

الهيكل

جتهـيزات السياقة و األمان

العــجــالت

عناصر الرفاهية

- 4 أسطوانات بحقن مباشر

- بنزين

- 1300 - 1600 سم3

- 65 - 90 حصان

- جاف بورق أهوج

- باHاء + مروحة

- ميكانيكية بـ 5 سرعات و1 سير للخلف متزامنp ذراع نقل السرعة أرضي

- توجيـهية

- مزدوج الدائرة �كابح معززة بصمام التحكم في التدفق

- نظام عدم انغالق اHكابح

- طراز عائليp كتلة واحدةp عدد  اHقاعد p5 عدد األبواب 5

- مساند الرأس أمامية و خلفية

- وسادات هوائية للسائق و الركاب

- مانع السير اإللكتروني

- مؤشر عدم غلق حزام األمان

16 - 14 R 65 - 55/185 - 175 -

- تكييف هواء



3 شوال عام  شوال عام 1431 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 1852
12 سبتمبر سنة  سبتمبر سنة 2010 م م

اHـلحق رقم اHـلحق رقم  6
اHعايير و اخلـصوصيات اHـحددة بالنسبة لسيارات اHصلحةاHعايير و اخلـصوصيات اHـحددة بالنسبة لسيارات اHصلحة

(سيارات خفيفة بالنوافذ للمسافات القصيرة)(سيارات خفيفة بالنوافذ للمسافات القصيرة)

WالتعيWطلوبةالتعيHطلوبةاخلصوصيات اHاخلصوصيات ا

الــمحرك

الــوقود

األسـطوانة

الـــقوة

خزان الـوقود

الــــتبريد

علبة الــسرعة

الدفع

القيادة

الهيكل

العجالت

جتهيزات السياقة و األمان

الـكـبـــح

- 4 أسطوانات

- بنزين

- 1200 - 1600 سم3

- 70 - 100 حصان

- 45 - 80 لتر

- باHـــاء + مروحة

- ميكانيكية  بـ 5  سرعات و1 سير للخلف متزامن

- بالعجالت األماميــة

- توجيهية

- طـراز كـومــبي بـنــوافـذp عـدد اHــقـاعـد p5 بـابـان أمــامـيـانp بــاب جـانـبـي انـزالقي و بـاب
خلفي

15 - 14 R 80 - 65/185 - 165 -

- مساند الرأس أمامية

- وسادات هوائية للسائق و الركاب

- مانع السير اإللكتروني

- مؤشر عدم غلق حزام األمان

- مزدوج الدائرة �كابح معززة بصمام التحكم في التدفق

- نظام عدم انغالق اHكابح



19 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 52 3 شوال عام  شوال عام 1431 هـ هـ
12 سبتمبر سنة  سبتمبر سنة 2010 م م

اHـلحق رقم اHـلحق رقم  7
اHعايير و اخلـصوصيات اHـحددة بالنسبة لسيارات اHصلحةاHعايير و اخلـصوصيات اHـحددة بالنسبة لسيارات اHصلحة

(السيارات اخلفيفة اHغلقة للمسافات القصيرة)(السيارات اخلفيفة اHغلقة للمسافات القصيرة)

WالتعيWطلوبةالتعيHطلوبةاخلصوصيات اHاخلصوصيات ا

الــمحرك

الــوقود

األسـطوانة

الـــقوة

خزان الـوقود

الــــتبريد

علبة الــسرعة

الدفع

القيادة

الهيكل

العجالت

 
جتهيزات السياقة واألمان

الـكـبـــح

- 4 أسطوانات

- بنزين

- 1200 - 1600 سم3

- 70 - 100 حصان

- 45 - 80 لتر

- باHـــاء + مروحة

- ميكانيكية  بـ 5  سرعات و1 سير للخلف متزامن

- بالعجالت األماميــة

- توجيهية

- طراز كومبي مـغلقةp عـدد اHقاعد p2 بابان أمامـيانp باب واحد جـانبي انزالقي وباب
خلفي

15 - 14 R 80 - 65/185 - 165 -

- مساند الرأس أمامية

- وسادات هوائية للسائق والركاب

- مانع السير اإللكتروني

- مؤشر عدم غلق حزام األمان

- مزدوج الدائرة �كابح معززة بصمام التحكم في التدفق

- نظام عدم انغالق اHكابح



3 شوال عام  شوال عام 1431 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 2052
12 سبتمبر سنة  سبتمبر سنة 2010 م م

اHـلحق رقم اHـلحق رقم  8
اHعايير و اخلـصوصيات اHـحددة بالنسبة للسيارات اHرافقة وسيارات اHصلحة اخملصصة للنواحي اجلنوبية للبالداHعايير و اخلـصوصيات اHـحددة بالنسبة للسيارات اHرافقة وسيارات اHصلحة اخملصصة للنواحي اجلنوبية للبالد

(سيارات خفيفة كل األرضيات محطة عربة)(سيارات خفيفة كل األرضيات محطة عربة)

WالتعيWطلوبةالتعيHطلوبةاخلصوصيات اHاخلصوصيات ا

الــمحـرك

الــوقود

عدد األسطوانات

القـــوة

خزان الـوقود

الــــتبريد

مصفاة الهواء

علبة الــسرعة

الدفع

اخمللب

القيادة

االرتكاز األمامي

االرتكاز اخللفي

الكبــح

الهيكل

األبعاد (¨) :

- قاعدة العجالت

- الطول

- العرض

- االرتفاع

الــعجــالت

عناصر الرفاهية

جتهيزات األمان

- توربو ضاغط + مبرد

- مازوت

- 4 أسطوانات

- 2800 - 4200 سم3

- ≥ 80 لتــر

- صنف مؤقلم باHاء + مروحة

- جافةp بورق أهوجp تسرب محصّن

- ميكانيكية أو آلية بـ 5  سرعات و1 سير للخلف متزامنp ذراع نقل السرعة أرضي

(4 x 4) كامل -

- لوحة واحدة جافة بحاجز و بتحكم هيدروليكي

- توجيــهية

- نـابض حـلـزونيp �ـتـصـات لـلـصـدمـات تـلـسـكـوبـيـة هـيـدرولـيـكـيـة أو بـالـغـاز و عـارضة
موازنة مع عارضة التواء

- محور مستقيم �أخذين بنابض حلزوني و عارضة موازنة

- مسايل و �تص الصدمات تلسكوبي هيدروليكي أو بالغاز أو نابض بشفرات

- مزدوج الدائرة �كابح معززة بصمام تنظيم ضغط الشرائح

- نظام عدم انغالق اHكابح 

- طراز محطة عربةp عدد اHقاعدp7 عدد األبواب p4 جانبية و واحد خلفي

5080 - 4500 -

2970 - 2650 -

1950 - 1800 -

1960 - 1760 -

16 - 15 R 70 - 65/265 - 255 -

- تكيــيف  هــواء

- وسادات هوائية للسائق و الركابp جانبية 



21 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 52 3 شوال عام  شوال عام 1431 هـ هـ
12 سبتمبر سنة  سبتمبر سنة 2010 م م

اHلحقاHلحق
دفتر الشروط الذي يحددفتر الشروط الذي يحدّد تبعاتد تبعات
اخلدمة اخلدمة العمومية اHوكلة للمرصدالعمومية اHوكلة للمرصد

الوطني للبيئة والتنمية اHستدامةالوطني للبيئة والتنمية اHستدامة

اHـاداHـادّة األولى : ة األولى : يهـدف دفـتـر الشـروط هـذا إلى حتـديد
تبعات اخلدمة العـمومية اHوكلة للمـرصد الوطني للبيئة

والتنمية اHستدامة.

اHـاداHـادّة ة 2 :  : في إطـار إجنـاز تـبـعـات اخلـدمـة الـعـمـومـيـة
اHوكلـة للمرصـد الوطني للـبيئة والـتنميـة اHستدامة من

طرف الدولةp يكلّف اHرصد ال سيّما �ا يأتي :
- الـــتــدخل بـــنــاء عــلـى طــلب الـــســلــطـــات الــعــمـــومــيــة

pللقيام �راقبة كل تلوث أو حادث بيئي وحتليله
- تـسـييـر شبـكـات رصد األوسـاط الـطبـيعـيـة للـهواء

pواجهة كل تهديد إلتالف البيئةH اء واألراضيHوا
- وضع نظام عمـومي لالعالم البيئي حول اHكونات

pالبيئية وتسييره
- تـوفـيـر اHــعـطـيـات الـبـيـئــيـة بـعـنـوان نـظـام اإلعالم

البيئي طبقا للتنظيم اHعمول به.

اHــاداHــادّة ة 3 :  : يـــتـــعـــيّن عـــلى اHـــرصـــد في كـل ســـنـــة إعــداد
ميزانية السنة اHوالية التي تتضمّن ما يأتي :

- حصائل وحسابـات النتائج التقـديرية والتزامات
pرصد جتـاه الدولةHا

pبرنامج مادي ومالي لالستثمارات -
- برنامج التمويل.

4 :  : يــجب إرســال حــصــيــلـة اســتــعــمــال إعــانـات اHـاداHـادّة ة 
الدولة إلى وزير اHاليّة طبقا للتنظيم اHعمول به.

اHــاداHــادّة ة 5 :  : يــتــعـــيّن عــلى اHـــرصــدp في بــدايـــة كل ســنــة
ماليّةp إعداد بـرنامج عمل وتقد�ه Hوافقة الوزير اHكلّف

بالبيئة.

6 :  : يــتــعــيّن عــلى اHــرصــد الــقــيــام بــالــعــمــلــيـات اHـاداHـادّة ة 
الــــــضــــــروريـــــة إلجنــــــاز األهــــــداف اHـــــتــــــوخــــــاة عـــــلـى أســـــاس

البرنامج اHذكور في اHادّة السابقة.

اHـاداHـادّة ة 7 :  : يـتــعـيّن عـلـى اHـرصـد أن يــقـدّم كل ثالثـة (3)
أشــهــر لــلـوزيــر الــوصي عــنــاصـر اإلعـالم اخلـاصــة بــنــشـاطه

وباستعمال األموال التي منحتها له الدولة.

اHــاداHــادّة ة 8 :  : يــســتــفــيــد اHـــرصــد مــقــابل تــنــفــيــذ تــبــعــات
pمـوضـوع أحـكــام دفتــر الـشــروط هذا pاخلـدمــة العـمـومـية

من إعانات الدولة.

وزارة التهيئة العمرانية وزارة التهيئة العمرانية والبيئةوالبيئة
قــرار وزاري مـشــتــرك مـؤرقــرار وزاري مـشــتــرك مـؤرّخ في خ في 13   ربـيع الــثــاني عــام  ربـيع الــثــاني عــام
1431 اHـــــوافق  اHـــــوافق 29  مـــــارس ســـــنـــــة   مـــــارس ســـــنـــــة p2010 يـــــتـــــضـــــم يـــــتـــــضـــــمّن

اHــوافـقــة عــلى دفـتــر الـشــروط الــذي يـحــداHــوافـقــة عــلى دفـتــر الـشــروط الــذي يـحــدّد تـبــعـاتد تـبــعـات
اخلدمة الـعمومـية اHوكلـة للمرصـد الوطني للـبيئةاخلدمة الـعمومـية اHوكلـة للمرصـد الوطني للـبيئة

والتنمية اHستدامة.والتنمية اHستدامة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

pاليّـةHإنّ وزير ا
pووزير التهيئة العمرانية والبيئة والسياحة

- �قـتـضى اHـرسـوم الـرّئـاسيّ رقم 09 - 129 اHـؤرّخ
في 2 جــــمــــادى األولى عــــام 1430 اHــــوافق 27 أبــــريل ســــنــــة

pتضمّن جتديد مهام أعضاء احلكومةH2009 وا

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

pاليّةHالذي يحدّد صالحيات وزير ا
- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتّــــنــــفـــيــــذيّ رقم 98 - 227
اHـؤرّخ في 8 جـمـادى الثـانـيـة عام 1419 اHـوافق 17 يـولـيو

pتعلّق بنفقات الدولة للتجهيزHسنة 1998 وا
- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتّــــنــــفـــيــــذيّ رقم 07 - 350
اHــؤرّخ في 8 ذي الـــقـــعـــدة عــام 1428 اHــوافق 18 نـــوفـــمـــبــر
ســـــنــــة 2007 الـــــذي يــــحـــــدّد صالحـــــيـــــات وزيــــر الـــــتـــــهــــيـــــئــــة

pالعمرانية والبيئة والسياحة
- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتّــــنــــفـــيــــذيّ رقم 02 - 115
اHــــؤرّخ في 20 مــــحــــرّم عـــام 1423 اHــــوافق 3 أبــــريل ســــنـــة
2002 واHتـضمّن إنشاء اHـرصد الوطـني للبيـئة والتـنمية

pستدامةHا

يقـريقـرّران مـا يأتي :ران مـا يأتي :

اHــاداHــادّة األولى : ة األولى : طـــبــقـــا ألحــكـــام اHــادّة 19 من اHـــرســوم
الــتّــنـفــيــذيّ رقم 02 - 115 اHـؤرّخ في 20 مــحــرّم عـام 1423
اHــوافق 3 أبـــريل ســـنــة 2002 واHــذكـــور أعالهp يـــهــدف هــذا
الـــقـــرار إلى اHـــوافـــقــة عـــلـى دفــتـــر الـــشـــروط الـــذي يـــحــدّد
تبعات اخلدمة العـمومية اHوكلة للمـرصد الوطني للبيئة

والتنمية اHستدامة اHلحق بهذا القرار.

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

حــــــرّر بـــــاجلــــــزائـــــر في 13 ربــــــيع الـــــثــــــاني عـــــام 1431
اHوافق 29 مارس سنة 2010.

وزير اHالية                   وزير اHالية                   وزير التهيئة العمرانية  وزير التهيئة العمرانية      
كر¥ جودي                         كر¥ جودي                         والبيئة والسياحةوالبيئة والسياحة
                                               شريف رحماني                                               شريف رحماني
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1423 اHـوافق 17 غـشت سـنة 2002 واHـذكور أعـالهp يوافق

عـلى دفتـر الشروط الـذي يحـدّد تبـعات اخلـدمة الـعمـومية
اHوكـلة للـمعهـد الوطـني للتـكويـنات البـيئـية اHلـحق بهذا

القرار.

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

حــــــرّر بـــــاجلــــــزائـــــر في 13 ربــــــيع الـــــثــــــاني عـــــام 1431
اHوافق 29 مارس سنة 2010.

وزير اHالية                   وزير اHالية                   وزير التهيئة العمرانية  وزير التهيئة العمرانية      
كر¥ جودي                         كر¥ جودي                         والبيئة والسياحةوالبيئة والسياحة
                                               شريف رحماني                                               شريف رحماني

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اHلحقاHلحق
دفتر الشروط الذي يحددفتر الشروط الذي يحدّد تد تبعاتبعات
اخلدمة العمومية اHوكلة للمعهداخلدمة العمومية اHوكلة للمعهد
الوطني للتكوينات البيئيةالوطني للتكوينات البيئية

اHــاداHــادّة األولى : ة األولى : طـــبــقـــا ألحــكـــام اHــادّة 18 من اHـــرســوم
الــتّــنـفــيــذيّ رقم 02 - 263 اHـؤرّخ في 8 جــمـــادى الــثــانــيــة
pـــذكــور أعالهHــوافق 17 غـــشت ســـنــة 2002 واHعــــام 1423 ا
يـــهــدف دفـــتـــر الــشـــروط هــذا إلـى حتــديـــد تــبـــعــات اخلـــدمــة

العمومية اHوكلة للمعهد الوطني للتكوينات البيئية.

اHـاداHـادّة ة 2 :  : في إطـار إجنـاز تـبـعـات اخلـدمـة الـعـمـومـيـة
اHوكلة إليهp يكلّف اHعهد �ا يأتي :

Wالـعمومي WـتدخلHضـمان تكوين بـيئي لصالح ا -
فـي إطـار احلـمالت الـتـي تـبـادر بـهــا الـدولـة وتـنــظـمـهـا من
أجل الـوقـايــة ومن كل أشـكــال الـضـرر والــتـلـوث واالتالف

pواطن ومعاجلتهاHالتي تلحق بالبيئة وبصحة ا
- إنـشاء رصـيـد وثـائـقي يتـعـلّق بـاHـهن والتـكـويـنات

pالبيئية
- اHــســاهــمــة فـي الــعــمــلــيـــات الــعــمــومــيـــة لــلــتــربــيــة
البيئية بإعداد البرامج والوسائل البيداغوجية ووضعها

ومتابعتها.

اHــاداHــادّة ة 3 :  : يـــتــعـــيّن عـــلى اHـــعــهـــدp في بـــدايــة كل ســـنــة
مـالــيـةp إعــداد بـرنــامج عـمل وتــقـد�ه إلـى الـوزيـر اHــكـلّف

بالبيئة للموافقة عليه.

اHــاداHــادّة ة 4 :  : يـــتــعــيّن عــلـى اHــعــهــد الـــقــيــام بــالـــعــمــلــيــات
الـــضــــروريـــة لـــتــــحـــقــــيق األهـــداف اHــــســـطـــرة عــــلى أســـاس

البرنامج طبقا للمادّة السابقة.

5 :  : يـــتــــعـــيّن عــــلى اHـــعــــهـــد تــــقـــد¥ اHـــعــــلـــومـــات اHــاداHــادّة ة 
اHــتـــعــلّـــقــة بـــنــشـــاطــاته واســـتــعـــمــال اHــوارد اHـــالــيّـــة الــتي

منحتها الدولة للوزير الوصي كل ثالثة (3) أشهر.

اHــــــاداHــــــادّة ة 9 :  : يـــــــجب أن تـــــــكــــــــون اإلعــــــانـــــــات مـــــــوضــــــوع
محاسبـة منفصلـة.

اHاداHادّة ة 10 :  : يرسل اHرصـد كل سنة مالـيّة إلى الوزير
الــــوصـي قــــبل 30 أبــــريـلp تــــقـــــيــــيــــمـــــا لإلعــــانـــــات الــــواجب
تخـصـيـصـهـا للـمـرصـد لـتـغطـيـة تـبـعـات اخلدمـة الـعـمـومـية

�وجب دفتر الشروط هذا.
يـحــدّد اإلعـانـات الـسـنـويــة الـوزيـر الـوصي والـوزيـر

اHكلّف باHاليّة أثناء إعداد اHيزانية.
�ـكن مراجـعـة هذه اإلعـانـات خالل السـنـة اHالـيّة في
حــالـة حــدوث إجـراءات تــنـظــيـمــيـة جــديـدة تــعـدل مــحـتـوى

تبعات اخلدمة العمومية لدفتر الشروط هذا.

اHـاداHـادّة ة 11 :  : تـدفع اإلعــانـات الـســنـويــةp بـعـنــوان دفـتـر
شــروط تــبــعـات اخلــدمــة الـعــمــومـيــة هــذاp لـلــمــرصـد طــبــقـا
لإلجــراءات اHــعــتــمــدة في الــتــشــريع والــتــنــظــيم اHــعــمـول

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبهما.
قــرار وزاري مـشــتــرك مـؤرقــرار وزاري مـشــتــرك مـؤرّخ في خ في 13   ربـيع الــثــاني عــام  ربـيع الــثــاني عــام
1431 اHـــــوافق  اHـــــوافق 29  مـــــارس ســـــنـــــة   مـــــارس ســـــنـــــة p2010 يـــــتـــــضـــــمp يـــــتـــــضـــــمّن

اHــوافـقــة عــلى دفـتــر الـشــروط الــذي يـحــداHــوافـقــة عــلى دفـتــر الـشــروط الــذي يـحــدّد تـبــعـاتد تـبــعـات
اخلـــدمــــة الـــعـــمـــومـــيـــة اHــــوكـــلـــة لـــلـــمـــعــــهـــد الـــوطـــنياخلـــدمــــة الـــعـــمـــومـــيـــة اHــــوكـــلـــة لـــلـــمـــعــــهـــد الـــوطـــني

للتكوينات البيئية.للتكوينات البيئية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

pاليّـةHإنّ وزير ا
pووزير التهيئة العمرانية والبيئة والسياحة

- �قـتـضى اHـرسـوم الـرّئـاسيّ رقم 09 - 129 اHـؤرّخ
في 2 جــــمــــادى األولى عــــام 1430 اHــــوافق 27 أبــــريل ســــنــــة

pتضمّن جتديد مهام أعضاء احلكومةH2009 وا

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

pاليّةHالذي يحدّد صالحيات وزير ا
- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتّــــنــــفـــيــــذيّ رقم 98 - 227
اHـؤرّخ في 8 جـمـادى الثـانـيـة عام 1419 اHـوافق 17 يـولـيو

pتعلّق بنفقات الدولة للتجهيزHسنة 1998 وا
- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتّــــنــــفـــيــــذيّ رقم 07 - 350
اHــؤرّخ في 8 ذي الـــقـــعـــدة عــام 1428 اHــوافق 18 نـــوفـــمـــبــر
ســـــنــــة 2007 الـــــذي يــــحـــــدّد صالحـــــيـــــات وزيــــر الـــــتـــــهــــيـــــئــــة

pالعمرانية والبيئة والسياحة
- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتّــــنــــفـــيــــذيّ رقم 02 - 263
اHـؤرّخ في 8 جـمــادى الـثـانـيـة عـام 1423 اHـوافق 17 غـشت
سـنة 2002 واHتـضـمّن إنـشـاء اHـعـهـد الوطـني لـلـتـكـويـنات

pالبيئية
يقـريقـرّران مـا يأتي :ران مـا يأتي :

اHــاداHــادّة األولى : ة األولى : طـــبــقـــا ألحــكـــام اHــادّة 18 من اHـــرســوم
التّـنفيذيّ رقم 02 - 263 اHؤرّخ في 8 جمـادى الثانـية عام
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- �ـقتـضى اHـرسـوم الـرئاسي رقم 09 - 129 اHـؤرخ
في 2 جــــمــــادى األولى عــــام 1430 اHــــوافق 27 أبــــريل ســــنــــة

pتضمن جتديد مهام أعضاء احلكومةH2009 و ا

- و�ـقتـضى القرار الـوزاري اHشـترك اHؤرخ في 4
شعـبان عام 1430 اHوافق 26 يولـيو سنة 2009 الذي يحدد
قـائـمـة إيرادات ونـفـقـات حـسـاب الـتـخـصـيص اخلـاص رقم
128- 302 الــــذي عــــنــــوانه "صــــنــــدوق تــــمــــلك االســــتــــعــــمـــال

p"وتطوير تكنولوجيات اإلعالم االتصال

يقرران ما يأتي :يقرران ما يأتي :

اHــــاداHــــادّة األولى : ة األولى : يـــعــــدل ويـــتـــمم هــــذا الـــقـــرارp الـــقـــرار
الوزاري اHـشتـرك اHؤرخ في 4 شعـبان عام 1430 اHوافق
26 يولـيو سـنة 2009 الذي يـحـدد قائـمـة إيرادات ونـفـقات

حـسـاب الــتـخــصـيص اخلـاص رقم 128 - 302 الــذي عـنـوانه
"صــنـــدوق تــمــلـك االســتـــعــمـــال وتــطــويـــر  تــكـــنــولـــوجــيــات

اإلعالم واالتصال".

2 :  : تــتــمم أحــكــام اHـادة 2 من الــقــرار الــوزاري اHـاداHـادّة ة 
اHشترك اHؤرخ في 4 شعبان عام 1430 اHوافق 26 يوليو

سنة 2009 واHذكور أعالهp وحترر كما يأتي :

"اHادة 2 : حتـدد قائمة إيرادات ...........................
............بدون تغيير.....................

10 . تـأهيل اHؤسسات الـتابعة لـقطاع تكـنولوجيات

اإلعالم واالتصال.
- االســتــثـــمــارات اHــاديــة والالمــاديـــة اHــســاهــمــة في

تأهيل هذه اHؤسسات".

اHـــــاداHـــــادّة ة 3 :  : تـــــدرج ضـــــمـن  أحـــــكـــــام الـــــقـــــرار الـــــوزاري
اHشترك اHؤرخ في 4 شعبان عام 1430 اHوافق 26 يوليو
ســــنــــة 2009 واHــــذكــــور أعالهp مــــادة 2 مــــكــــرر و2 مــــكــــرر 1

حترران كما يأتي :

"اHــادة 2 مـــكــرر : يـــصـــنف نـــوع الـــنـــفـــقـــات اHـــؤهـــلــة
لــلـتــمــويل اHــمــنـوح إلجنــاز اHــشــاريع اHــذكـورة أعـاله عـلى

النحو اآلتي :
pتكاليف الدراسات -

pاالستشارة وأتعاب اخلبراء -
pوخدمات اإلعالم اآللي p عاجلةHتكاليف مساعدة ا -

pتكاليف خدمات اإلنترنت -
- تــكــالــيف الــتـســجــيل واHــشــاركـة في الــتــظــاهـرات
الــوطــنــيـة والــدولــيــة اخملــتــصــة في تــكــنــولــوجـيــات اإلعالم

pواالتصال
 - تــكـــالـــيف الـــتـــكــويـن الســـتــخـــدام تـــكـــنــولـــوجـــيــات

pاإلعالم واالتصال
- تــكــالـــيف االمــتــحــانـــات واHــســابــقــات (الـــتــســجــيل

p(والنقل

6 :  : يــجب إرســال حــصــيــلـة اســتــعــمــال إعــانـات اHـاداHـادّة ة 
الدولة إلى وزير اHاليّة طبقا للتنظيم اHعمول به.

اHـاداHـادّة ة 7 :  : يـرسل اHـعـهـدp عن كل سـنة مـالـيّـةp تـقـيـيـما
بـاHـبـالغ الالزمـة لـتـغـطيـة اHـصـاريف اHـتـعـلّقـة بـالـتـبـعات
اHــكـلّف بــهــاp طـبــقــا لـدفــتـر الــشــروط إلى الـوزيــر اHــكـلّف

بالبيئة قبل 30 أبريل.
يحـدد الوزير اHـكلّف بالـبيئـة االعتمـادات اخملصصة
لـلـمعـهـد بـاالتـفـاق مع الـوزيـر اHكـلّف بـاHـالـيّـة أثـنـاء إعداد

ميزانية التسيير.
اHـاداHـادّة ة 8 :  : تــدفع اخملــصـصــات اHــالــيّـة اHــســتـحــقــة عـلى
الـدولة للمـعهد طبقـا لإلجراءات اHعدّة فـي إطار التشريع

اHعمول به.
اHــــــاداHــــــادّة ة 9 :  : يــــــجـب أن تــــــكــــــــون اإلعــــــانـــــــات مــــــوضـــــــوع

محاسبـة منفصلـة.
اHـــــاداHـــــادّة ة 10 :  : تـــــضـــــمن الـــــدولـــــة لـــــلـــــمـــــعـــــهـــــد الـــــوســـــائل
الـــضــروريـــة والــشـــروط اHالئــمـــة لــتـــنــفـــيــذ مـــهــام اخلـــدمــة

العمومية التي أسندت له.

وزارة الثقـافـةوزارة الثقـافـة
قـرار مؤرقـرار مؤرّخ في خ في 12  جـمـادى الـثـانـيـة عام   جـمـادى الـثـانـيـة عام 1431 اHـوافق  اHـوافق 26
مايـو سنة مايـو سنة p2010 يتضـم يتضـمّن استخالف عضو باجمللسن استخالف عضو باجمللس

التوجيهي لقصر الثقافة.التوجيهي لقصر الثقافة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـــوجب قـــرار مـــؤرّخ في 12 جـــمــــادى الـــثـــانـــيـــة عـــام
1431 اHـوافق 26 مـايــو سـنـة 2010 تــعـيّن الــسّـيــدة حـمــيـدة

pعـضــوا في اجملـلس الــتـوجـيــهي لـقــصـر الـثــقـافـة pأكــسـوس
�ثـلة لـلوزير اHـكلّف بالـثقافـةp رئيسـةp خلفـا للسّـيد نور
الــــدين عـــــثــــمــــــانـيp تــــطـــــبــــــيـــــقـــــــا ألحــــــكــــــام اHــــادّة 8 مـن
اHـــرســــــوم رقــم 86 - 139 اHــــؤرّخ في 3 شـــوّال عـــام 1406
اHــوافق 10 يــونــيــو ســنـة 1986 واHــتــضـــمّـن إنــشــاء قــصـر

الثقافةp اHتمّم.

وزارة البريد وتكنولوجياتوزارة البريد وتكنولوجيات
اإلعالم واالتصالاإلعالم واالتصال

قـرار وزاري مـشـتـرك مـؤرقـرار وزاري مـشـتـرك مـؤرّخ في خ في 11 جـمــادى الـثـانـيـة عـام جـمــادى الـثـانـيـة عـام
1431 اHــــوافق  اHــــوافق 25 مـــايـــو  ســـنـــة  مـــايـــو  ســـنـــة p2010 يـــعـــدل ويـــتـــممp يـــعـــدل ويـــتـــمم

الـقرار الـوزاري اHـشـتـرك اHؤرخ في الـقرار الـوزاري اHـشـتـرك اHؤرخ في 4 شعـبـان عام شعـبـان عام
1430 اHوافق  اHوافق 26 يوليو سنة  يوليو سنة 2009 الذي يحدد قائمة الذي يحدد قائمة

 إيــرادات ونـفـقــات حـسـاب الــتـخـصــيص اخلـاص رقم إيــرادات ونـفـقــات حـسـاب الــتـخـصــيص اخلـاص رقم
128 -  - 302 الـذي عـنوانه "صـنـدوق تـملـك االستـعـمال الـذي عـنوانه "صـنـدوق تـملـك االستـعـمال

وتطوير  تكنولوجيات  اإلعالم واالتصال".وتطوير  تكنولوجيات  اإلعالم واالتصال".
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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كر¥ جوديكر¥ جودي

- �ـقتـضى اHـرسـوم الـرئاسي رقم 09 - 129 اHؤرخ
في 2 جــــمــــادى األولى عـــام 1430 اHــــوافق 27 أبــــريل ســــنـــة

pتضمن جتديد مهام أعضاء احلكومةH2009 و ا

- و�قتـضى القرار الوزاري اHـشترك اHؤرخ في 4
شعبان عام 1430 اHوافق 26 يوليو سنة 2009 الذي يحدد
قـائـمـة إيرادات ونـفـقـات حـسـاب الـتـخـصيـص اخلاص رقم
128- 302 الـــذي عــــنــــوانه "صــــنــــدوق تـــمــــلـك االســـتــــعــــمـــال

p"وتطوير تكنولوجيات اإلعالم واالتصال
- و�قتـضى القرار الوزاري اHـشترك اHؤرخ في 4
شـــعـــبـــان عـــام 1430 اHــــوافق 26 يـــولـــيـــو ســـنـــة 2009 الــذي
يــحـــدد كــيــفــيــات مـتــابــعــة وتــقــيــيم  حــســاب الــتــخـصــيص
اخلـــــاص رقم 128- 302 الـــــذي عــــنـــــوانـه "صـــــنــــدوق تـــــمـــــلك
p"االسـتــعــمـال وتــطـويــر تـكــنــولـوجــيـات اإلعالم واالتــصـال

pتممHعدل واHا

يقرران ما يأتي :يقرران ما يأتي :

اHـاداHـادّة األولى : ة األولى : يــعـدل  هــذا الـقــرارp الـقــرار الـوزاري
اHــــشــــتــــرك اHــــؤرخ في 4 شــــعــــبــــان عــــام 1430 اHــــوافق 26
يـولـيـو سـنة 2009  الـذي يـحـدد كـيفـيـات مـتـابــعـة وتـقـييم
حـسـاب الــتـخـصـيص اخلـاص رقم 128 - 302 الــذي عـنـوانه
"صــنـــدوق تــمـــلك االســتـــعــمــال وتـــطــويــر  تـــكــنــولـــوجــيــات

اإلعالم واالتصال".

2 : : تــــــــعـــــــدل اHـــــــادة 4 مـن الـــــــقــــــــرار الـــــــوزاري اHــــــاداHــــــادّة ة 
اHــــشــــتــــرك اHــــؤرخ في 4 شــــعــــبــــان عــــام 1430 اHــــوافق 26

يوليو سنة 2009 واHذكور أعالهp وحترر كما يأتي :

"اHـــــادة 4 : تــــــعـــــد اتــــــفـــــاقــــــيــــــة بـــــW وزيــــــر الـــــبــــــريـــــد
pــســتـفــيـدةHوتـكــنــولـوجــيـات اإلعـالم واالتـصــال والـهــيــئـة ا
حتـدد فـيـهـا عـلى وجـه اخلـصـوص كـيـفـيـات تـفـعـيل وتـنـفـيـذ
ومـتابـعـة األعمـال اHـؤهلـة لـلتـمـويل من الـصنـدوق ومـبلغ
الــــتـــخــــصـــيـص اHـــمــــنــــوح واحلـــقــــوق والـــواجــــبــــات وكـــذلك

إجراءات دفع هذا اHبلغ".

اHـاداHـادّة ة 3 : : يـنـشـر  هـذا الـقـرار في اجلـريـدة الـرّسـمـيّـة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

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

pتكاليف االشهار في الصحف -
pتكاليف البث اإلذاعي والتلفزيوني -

- الـــتـــظـــاهـــرات واHــؤتـــمـــرات واHـــلــتـــقـــيـــات (الــنـــقل
p(ستلزمات واجلوائزHواإليواء واإلطعام والطباعة وا

Wمـــصــاريـف الــعـــبـــور ونـــقل الـــبـــضـــائع  والـــتـــأمــ -
pصاريف البنكيةHوالتخزين واجلمارك وا

pالبرمجيات -
pالتوثيق -

pأجهزة اإلعالم اآللي والسمعية البصرية -
pجتهيزات االستنساخ الرقمية -

pأجهزة ومعدات الشبكات -

اHــادة 2 مــكــرر 1 : تـــؤهل لــلـــحــصــول عـــلى الــتـــمــويل
الـكامل أو اجلزئي من صـندوق تملك االسـتعمـال وتطوير

تكنولوجيات اإلعالم واالتصال :
pاإلدارات العمومية -

pؤسساتHا -
- اجلــــمــــعــــيــــات اHـــهــــنــــيــــة لـــتــــكــــنــــولــــوجـــيــــات اإلعالم

pواالتصال
- مستخدمو تكنولوجيات اإلعالم واالتصال".

اHـاداHـادّة ة 4 : : يـنـشـر  هـذا الـقـرار فـي اجلـريـدة الـرّسـمـيّـة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــرر بـــاجلـــزائـــر في 11 جـــمـــادى الـــثـــانـــيـــة عــام 1431
اHوافق 25 مايو سنة 2010.

وزير البريد وتكنولوجياتوزير البريد وتكنولوجيات
اإلعالم واالتصال اإلعالم واالتصال 
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قـرار وزاري مـشـتـرك مـؤرقـرار وزاري مـشـتـرك مـؤرّخ في خ في 11 جـمــادى الـثـانـيـة عـام جـمــادى الـثـانـيـة عـام
1431 اHــــوافق  اHــــوافق 25 مـــايــــو ســـنـــة  مـــايــــو ســـنـــة p2010 يـــعــــدل الـــقـــرارp يـــعــــدل الـــقـــرار

الــوزاري اHــشـتــرك اHــؤرخ في الــوزاري اHــشـتــرك اHــؤرخ في 4 شــعــبــان عــام  شــعــبــان عــام 1430
اHـوافق اHـوافق 26 يــولـيــو ســنـة  يــولـيــو ســنـة 2009 الــذي يــحـدد كــيـفــيـات الــذي يــحـدد كــيـفــيـات
مـتـــابـــعـة وتــقــيـيـم حـســاب الــتـخــصــيص اخلـاص رقممـتـــابـــعـة وتــقــيـيـم حـســاب الــتـخــصــيص اخلـاص رقم
128 -  - 302 الـذي عـنوانه "صـنـدوق تـملـك االستـعـمال الـذي عـنوانه "صـنـدوق تـملـك االستـعـمال

وتطوير  تكنولوجيات  اإلعالم واالتصال".وتطوير  تكنولوجيات  اإلعالم واالتصال".
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

pاليةHإنّ وزير ا
pووزير البريد وتكنولوجيات اإلعالم واالتصال

3 شوال عام  شوال عام 1431 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 2452
12 سبتمبر سنة  سبتمبر سنة 2010 م م
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