
العدد العدد 16
السالسّنة السادسة واألربعوننة السادسة 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 18  ربيع األو ربيع األوّل عام ل عام 1430 هـهـ
اHوافق اHوافق 15 مارس سنة  مارس سنة 2009 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



18 ربيع األو ربيع األوّل عام ل عام 1430 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 216
15 مارس  سنة  مارس  سنة 2009 م م
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فهرسفهرس

مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة
مـرســوم رئـاسي رقم 09 - 99 مـؤرّخ في 10 ربــيع األول عـام 1430 اHـوافق 7 مـارس ســنـة p2009 يـتــضـمن حتــويل اعـتــمـاد إلـى
ميزانية تسيير وزارة الشؤون اخلارجية........................................................................................................

Wيــحــدد كــيــفــيــات تــعــيــ p2009 ـــوافق 10 مــارس ســنــةHمــرســوم تــنـــفــيــذي رقم 09 - 100 مـــؤرّخ في 13 ربــيع األول عــام 1430 ا
الـوسيـط القضائـي......................................................................................................................................

مـرسوم تـنفـيذي رقم 09 - 101 مؤرّخ في 13 ربـيع األول عام 1430 اHوافق 10 مارس سـنة p2009 يحـدد تنـظيم وكـيفـيات منح
الـجائزة الوطنية للمدينة الـخضراء..............................................................................................................

مـرسـوم تــنـفـيـذي رقم 09 - 102 مـؤرّخ في 13 ربــيع األول عـام 1430 اHـوافق 10 مـارس ســنـة p2009 يــحـدد اإلجـراءات اHــطـبـقـة
عنـد استيـراد وتـصديـر األدويـة ذات االستعـمـال البيـطــري.............................................................................

مــرســوم تــنـــفــيــذي رقم 09 - 103  مـــؤرّخ في 13 ربــيع األول عــام 1430 اHـــوافق 10 مــارس ســنــة p2009 يــعــدل ويــتـــمم اHــرســوم
الــتــنــفـيــذي رقم 07 - 58 اHـؤرخ في  12 مـحــرم عـام  1428 اHـوافق 31 يــنــايــر ســنـة 2007 واHــتـضــمن تــنــظـيم الــصــنـدوق
الوطني الحتياطات التقاعد وسيره................................................................................................................

قرارات3 مقرقرارات3 مقرّرات3 آراءرات3 آراء

وزارة الداخلية واجلماعات احملليوزارة الداخلية واجلماعات احملليّة

قـراران وزاريان مـشتركـان مؤرّخان في 26 صفـر عام 1430 اHوافـق 22 فبـراير سنة p2009 يتـضمّنـان تعـيW مفـتشW لألمن
الوطني بصفة ضباط للشرطة القضــائيـة.......................................................................................................

وزارة العدلوزارة العدل

قـرار وزاري مـشـترك مـؤرخ في 18 ذي احلجـة عام 1429 اHـوافق 16 ديـسمـبـر سـنة p2008 يـحــدد قائـمـة اHؤسـسـات الـعمـومـية
للتكوين اHتخصص اHؤهلة لتنظـيـم إجـراء اHسابقـات على أساس االختبارات واالمتحانات اHهنية لاللتحاق بالرتب
التابعة لألسالك اخلاصة بإدارة السجون..........................................................................................................

قرار وزاري مـشترك مؤرخ في 18 ذي احلجـة عام 1429 اHوافق 16 ديسمـبر سنة p2008 يحــدد قائـمة شهـادات اللـيسانس في
التعليم العالي للتوظيف في سلك موظفي القيادةp رتبة ضابط إعادة التربية.....................................................

قـرار وزاري مـشـترك مـؤرخ في 18 ذي احلجـة عام 1429 اHـوافق 16 ديـسمـبـر سـنة p2008 يـحــدد إطـار تـنظـيم اHـسـابـقـات على
أساس االختبارات واالمتحانات اHهنية لاللتحاق بالرتب التابعة لألسالك اخلاصة بإدارة السجون.........................

قـرار وزاري مـشتـرك مؤرخ في 18 ذي احلجـة عام 1429 اHوافق 16 ديـسمـبر سـنة p2008 يحــدد برامج اHـسابـقات عـلى أساس
االختبارات واالمتحانات اHهنية لاللتحاق باألسالك اخلاصة بإدارة السجون........................................................

وزارة وزارة الثقافةالثقافة

قــرار مــؤرّخ في 3  مــحــرّم عــام 1430 اHـوافق 31  ديــســمــبــر ســنــة p2008 يــحــدّد الــتــنــظــيم الـــداخــلي لألركــســتــرا الــســنــفــونــيــة
الـوطنيّـة..................................................................................................................................................

قرار مؤرخ في 8  صفر عام 1430 اHوافق 4 فبراير سنة p2009 يتضمن تأسيس اHهرجان الثّقافي الدولي للمسرح.............
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مــــرســـوم رئــــاسي رقممــــرســـوم رئــــاسي رقم 09 -  - 99 مــــؤر مــــؤرّخ في خ في 10 ربــــيع األول ربــــيع األول
يــــتــــضـــمن  pيــــتــــضـــمن p2009 ــــوافق 7 مــــارس ســــنـــة  مــــارس ســــنـــةHــــوافق اHعــــام عــــام 1430  ا
حتويل اعتماد إلـى ميزانية تسيير وزارة الشؤونحتويل اعتماد إلـى ميزانية تسيير وزارة الشؤون

اخلارجية.اخلارجية.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

pإنّ رئيس اجلمهوريـة
pاليةHبناء على تقرير  وزير ا  -

-  وبـــنــاء عــلى الـــدّســتــورp ال ســيّـــمــا اHــادّتــان 77 - 8
pو125 ( الفقرة األولى) منه

- و�ــــقـــتــــضى الــــقــــانـــون رقم 84  - 17 اHــــؤرّخ في 8
شـــوّال عــام 1404 اHــوافق 7 يــولـــيــو ســـنــة 1984 واHـــتـــعــلّق

p تمّمHعدّل واHا pاليةHا Wبقوان
- و�ــــقـــــتــــضى الــــقــــانــــون رقم 08 - 21 اHــــؤرخ في 2
مــــــحــــــرم عــــــام 1430 اHــــــوافق 30 ديــــــســــــمــــــبــــــر ســــــنــــــة 2008

p2009 الية لسنةHتضمن قانون اHوا
- و�قتـضى اHرسوم الرئاسي اHؤرخ في 29 محرم
عــــام 1430 اHــــوافق 26  يــــنــــايــــر ســــنــــة 2009  واHــــتـــــضــــمن
تـــوزيـع االعـــتــمــــادات اخملـــصــصــــة Hـــيــزانـــيــــة الــتـــكـــالــيـف
اHـشـتـركــة من مـيـزانـيـة الـتـسـيـيـر �ـوجب قـانـون اHـالـيـة

p2009 لسنة
- و�قتـضى اHرسـوم الرئاسي رقـم 09 - 28 اHؤرخ
في 29  مـــحـــرم عـــام 1430 اHــوافق 26  يـــنـــايـــر ســـنـــة 2009
واHـتـضـمن تـوزيع االعتـمـادات اخملـصـصة لـوزيـر الـشؤون
اخلـارجــيـة من مـيـزانــيـة الـتـســيـيـر �ـوجب قــانـون اHـالـيـة

p2009 لسنة

يرسم ما يأتي : يرسم ما يأتي : 

اHــــــاداHــــــادّة األولى :ة األولى : يـــــلــــــغى مـن مـــــيــــزانـــــيـــــة ســـــنــــة 2009
اعــــتــــمــــاد قــــدره مـــائـــة مـــلـــيـــون ديـــنــار (100.000.000 دج)
مـقيّـد في مـيـزانيـة الـتـكالـيف اHـشتـركـة وفي الـباب رقم

37 - 03 " نفقات تنظيم االنتخابات".

اHاداHادّة ة 2 : : يخصص Hـيزانيـة سنة 2009  اعتـماد قدره
مــــائـــــة مــــلــــيـــــون ديــــنــــار (100.000.000 دج) يـــــقـــــــيّـــــــد فــي
مـيـزانيــة تـسـيـيـر  وزارة الشـؤون اخلـارجـيـة وفي الـباب
رقم 37-29 "اHــــصـــــالح اHـــــوجــــودة بـــــاخلــــارج - الـــــنــــفـــــقــــات
اHتعلقة بتحضير وتنظيم االنتخابات الرئاسية 2009".

مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة
اHـــــاداHـــــادّة ة 3 : :  يــــكـــلّـف وزيـــر اHــــالــــيـــة ووزيــــر الــــشـــؤون
اخلــارجـيـةp كلّ فــيـمـا يـخــصّهp بـتـنــفـيـذ هــذا اHـرسـوم الـذي
يــنـشــر في اجلــريـدة الــرّســمـيّـــة لــلـجــمـهــوريّـــة اجلـزائــريّــة

الدّ�قراطيّـة الشّعبيّـة .

حـرّر بـاجلـزائـر في 10 ربـيع األول عـام 1430 اHـوافق
7 مارس سنة 2009.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة
ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرسـوم تـنـفـيـذي رقممـرسـوم تـنـفـيـذي رقم 09 -  - 100 مـؤر مـؤرّخ في خ في 13 ربـيع األول ربـيع األول
عـــــام عـــــام 1430 اHـــــوافق  اHـــــوافق 10 مـــــارس ســــــنـــــة  مـــــارس ســــــنـــــة p2009 يــــــحـــــددp يــــــحـــــدد

كيفيات تعيW الـوسيـط القضائـي.كيفيات تعيW الـوسيـط القضائـي.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

pإن الوزير األول
 pحافظ األختام pبناء على تقرير وزير العدل -

- وبـــنـــاء عـــلى الـــدســـتـــورp الســـيـــمـــا اHـــادتــان 85 - 3
 pو125 ( الفقرة 2) منه

- و�ـقـتـضى الـقـانـون الـعـضوي رقم 05 - 11 اHـؤرخ
في 10 جـمــادى الـثـانـيـة عـام 1426 اHـوافق 17 يـولـيـو سـنـة

pتعلق بالتنظيم القضائيH2005 وا

- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 08 - 09 اHــؤرخ في 18
صـفـر عام 1429 اHـوافق 25 فـبـرايـر سـنة 2008 واHـتـضمن
قــانــون اإلجــراءات اHــدنـــيــة واإلداريــةp الســيــمــا اHــادة 998

pمنه
- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 08 - 365
اHــؤرخ في 17 ذي الــقــعــدة عــام 1429 اHــوافق 15 نــوفــمــبــر

 pالوزير األول Wتضمن تعيHسنة 2008 وا
- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 08 - 366
اHــؤرخ في 17 ذي الــقــعــدة عــام 1429 اHــوافق 15 نــوفــمــبــر

 pأعضاء احلكومة Wتضمن تعيHسنة 2008 وا
pوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اHـــــاداHـــــادّة  األولى : ة  األولى :  تـــــطـــــبـــــيـــــقـــــا ألحـــــكـــــام اHــــادة 998 من
الـــــقــــــانـــــون رقم 08 - 09 اHـــــؤرخ في 18 صـــــفــــــر عـــــام 1429
اHـــــوافق 25 فـــــبــــــرايـــــر ســـــنـــــة 2008 واHـــــتـــــضــــــمن قـــــانـــــون
اإلجــراءات اHـــدنـــيـــة واإلداريــةp يـــهـــدف هـــذا اHــرســـوم إلى

حتديد كيفيات تعيW الوسيط القضائي.
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pشهادة اجلنسية -
pعند االقتضاء pترشحHشهادة تثبت مؤهالت ا -

- شهادة اإلقامة.

اHــاداHــادّة ة 7 :  : يـــحــول الـــنــائـب الــعـــام اHــلـف بــعـــد إجــرائه
حتقيقا إداريا إلى رئيس اجمللس القضائي الذي يستدعي

جلنة االنتقاء لدراسة الطلبات والفصل فيها.

اHـاداHـادّة ة 8 :  : تــتـشـكـل جلـنـة االنــتـقـاءp الــتي جتـتــمع �ـقـر
اجمللس القضائيp من :

pرئيسا pرئيس اجمللس القضائي -
pالنائب العام -

- رؤسـاء احملــاكم الـتـابــعـة لــدائـرة اخـتــصـاص اجملـلس
القضائي اHعني.

يـــجـــوز لــلـــجـــنــة أن تـــســـتـــدعي أي شـــخص �ـــكــنه أن
يفيدها في أداء مهامها.

يـتـولى رئـيس أمـانـة ضـبـط اجملـلس الـقـضـائي أمـانـة
اللجنة.

9 :  : تـــرسـل الـــقـــوائم إلى وزيـــر الـــعـــدلp حـــافظ اHــاداHــادّة ة 
األختام للموافقة عليها �وجب قرار.

10 :  : يــؤدي الــوســيط الــقــضــائيp قــبـل �ــارسـة اHـاداHـادّة ة 
pفي دائـرة اختصاصه WعHمـهامه أمام اجملـلس القضـائي ا

اليمW اآلتية :

"أقسم  بالله العـلي العظيم أن أقوم �هـمتي بعناية"أقسم  بالله العـلي العظيم أن أقوم �هـمتي بعناية
وإخالص وأن أكــــتم ســــرهـــاp وأن أســــلك فـي كل الــــظـــروفوإخالص وأن أكــــتم ســــرهـــاp وأن أســــلك فـي كل الــــظـــروف
pباد� الـعدالةH سلـوك الوسيط الـقضائـي النزيه والـوفيpباد� الـعدالةH سلـوك الوسيط الـقضائـي النزيه والـوفي

والله على ما أقول شهيد".والله على ما أقول شهيد".

11 :  : يـــجب عــــلى الـــوســـيـط الـــقـــضـــائي أو أحـــد اHــاداHــادّة ة 
أطـــــراف الــــنـــــزاع الــــذي يـــــعــــلـم بــــوجـــــود مـــــانع من اHـــــوانع
اHــذكـورة أدنـاهp أن يــخـطـر الـقــاضي فـورا قـصــد اتـخـاذ مـا
يـــراه مــــنــــاســــبـــا مـن إجـــراءات لــــضــــمـــان حــــيــــاد الـــوســــيط

واستقالليته : 
pإذا كانت له مصلحة شخصية في النزاع -

- إذا كـانـت له قـرابـة أو مـصـاهـرة بـيـنه أو بـW أحـد
pاخلصوم

- إذا كــانت لـه خــصـــومــة ســابـــقــة أو قـــائــمـــة مع أحــد
pاخلصوم

pإذا كان أحد أطراف اخلصومة في خدمته -

اHــاداHــادّة ة 2 :  : �ــكن لــكل شـــخص تــتــوافـــر فــيه الــشــروط
احملـددة في اHادة 998 من الـقانون رقم 08 - 09 اHؤرخ في
18 صــــــفــــــر عــــــام 1429 اHــــــوافق 25 فــــــبــــــرايــــــر ســــــنــــــة 2008

واHتـضمن قـانون اإلجـراءات اHدنـية واإلداريـةp أن يطلب
تســجـيـلــه فـي إحـدى قـوائـم الـوسطـاء القضـائيW وذلك

ما لم يكن :
- قـد حـكـم عـلـيه بـسـبب جـنـايـة أو جـنـحـة بـاسـتـثـنـاء

pاجلرائم غير العمدية
- قد حـكم علـيه كمـسيـر من أجل جنـحة اإلفالس ولم

pيرد اعتباره
- ضـــابــطـــا عــمـــومــيـــا وقع عــزلـه أو مــحـــامــيـــا شــطب
اســمه أو مــوظــفـا عــمـومــيــا عـزل �ــقــتـضى إجــراء تــأديـبي

نهائي.

Wــادّة ة 3 :  : يــتـم اخــتــيــار الــوســيط الـــقــضــائي من بــHــاداHا
األشـخـاص اHعـتـرف لهـم بالـنـزاهة والـكـفاءة والـقـدرة على
حل الــــنــــزاعــــات وتــــســـــويــــتــــهــــا بــــالــــنــــظــــر إلى مــــكــــانــــتــــهم

االجتماعية.

كما �كن اخـتياره من بW األشـخاص احلائزين على
شـهـادة جــامـعـيـة أو دبــلـوم و/ أو تـكـويـن مـتـخـصص و/ أو
Wتــؤهـله لـتـولي الـوسـاطـة في نـوع مـعـ pأي وثـيـقـة أخـرى

من النزاعات.

اHاداHادّة ة 4 :  : يتم اختيـار الوسيط القـضائي من القوائم
التي يتم إعدادها على مستوى كل مجلس قضائي.

ال يـجــوز ألي كـانp حتت طـائــلـة الـشــطبp الـتــسـجـيل
.Wفي أكثر من قائمة للوسطاء القضائي

و�ـكن اخــتـيـاره اسـتـثــنـائـيـا Hـمــارسـة مـهـامه خـارج
اختصاص اجمللس اHعW به.

كـما �ـكن اجلـهة الـقضـائيـةp فـي حـالة الـضـرورةp أن
تـعــW وسـيـطا غـيـر مـسـجل في الـقـوائم اHنـصـوص عـلـيـها
أعالهp وفي هـذه احلــالـةp يـجب عــلـيه قــبل مـبـاشــرة مـهـامه
أن يــؤديp أمـام الــقــاضي الــذي عــيــنهp الــيـمــW اHــنــصـوص

عليها في اHادة 10 من هذا اHرسوم.

اHــــاداHــــادّة ة 5 :  : تــــوجـه طــــلــــبــــات الـــــتــــســــجــــيـل في قــــائــــمــــة
الـــوســـطـــاء الــقـــضـــائـــيــW إلـى الــنـــائب الـــعـــام لــدى اجملـــلس
الــــقـــضــــائي الــــذي يـــقـع بـــدائــــرة اخـــتــــصـــاصه مــــقـــر إقــــامـــة

اHترشح.

اHـــــاداHـــــادّة ة 6 :  : يــــــجب أن يـــــرفـق الـــــطـــــلـب �ـــــلـف يـــــشـــــمل
الوثائق اآلتية :

- مـسـتخـرج صحـيفـة الـسوابق الـقضـائـية (الـبطـاقة
pرقم 3) ال يزيد تاريخه عن ثالثة (3) أشهر
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- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 08 - 365
اHــؤرخ في 17 ذي الــقــعــدة عــام 1429 اHــوافق 15 نــوفــمــبــر

 pالوزير األول Wتضمن تعيHسنة 2008 وا
- و�ــــــقــــــتــــــضـى اHــــــرســــــوم الــــــرئــــــاسـي رقم 08 -366
اHــؤرخ في 17 ذي الــقــعــدة عــام 1429 اHــوافق 15 نــوفــمــبــر

 pأعضاء احلكومـة Wتضمن تعيHسنة 2008 وا
pوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اHادة األولى : اHادة األولى :  تـطبـيقـا ألحكـام اHادة 32 من الـقانون
رقـم 07 - 06 اHــــــــؤرخ في 25 ربــــــــيـع الــــــــثــــــــانـي عـــــــام 1428
اHــوافق 13 مــايـــو ســنــة 2007 واHـــذكــور أعالهp يــهــدف هــذا
اHـــرســـوم إلى حتــــديـــد تـــنـــظـــيم وكـــيــــفـــيـــات مـــنح اجلـــائـــزة

الوطنية للمدينة اخلضراء.

اHـادة اHـادة 2 :  : �ـنح رئـيس اجلـمـهـوريـة اجلـائـزة الـوطـنـيـة
لــلـمــديــنـة اخلــضــراء سـنــويــا أثـنــاء إحــيــاء الـيــوم الــوطـني

للشجرة احملدد يوم 25 أكتوبر من كل سنة.

اHــادة اHــادة 3 :  : ال تـــمــنح اجلـــائـــزة الــوطـــنــيـــة لــلـــمــديـــنــة إال
للمدن التي قدمت ترشحها.

حتدد كيفيات الـترشح والشروط واHعايـير التقنية
لـــلـــجـــائـــزة الـــوطـــنـــيـــة لـــلـــمـــديـــنـــة اخلـــضـــراء وطـــبـــيـــعـــتـــهــا

ومحتواها بقرار من الوزير اHكلف بالبيئة.

اHـادة اHـادة 4 :  :  تـتـكـون جلـنـة الـتحـكـيم لـلـجـائـزة الـوطـنـية
للمدينة اخلضراء من :

pرئيسا pكلف بالبيئةHثل الوزير ا� -
- �ــثل  وزيــر الـدولــةp وزيـر الــداخـلــيـة واجلــمـاعـات

pاحمللية
pاليةHثل وزير ا� -

pكلف بالفالحةHثل  الوزير ا� -
pكلف بالغاباتHثل الوزير ا� -

pكلف باألشغال العموميةHثل الوزير ا� -
pكلف بالثقافةHثل الوزير ا� -
pكلف باالتصالHثل الوزير ا� -

pكلف بالبحث العلميHثل الوزير ا� -
pكلف بالسكن والعمرانHثل الوزير ا� -

- �ــــثل اHــــرصـــــد الــــوطــــني لــــلـــــبــــيــــئــــة والــــتــــنــــمــــيــــة
pستدامةHا

- إذا كان بينه وبW أحد اخلصوم صداقة أو عداوة.

اHــــاداHــــادّة ة 12 :  : يــــتــــقــــاضى الــــوســــيط الــــقـــضــــائـي مـــقــــابل
أتعابp يحدد مقداره القاضي الذي عينه.

�ـــكـن الـــوســـيط الـــقـــضــــائي أن يـــطـــلـب من الـــقـــاضي
تسبيقاp يخصم من أتعابه النهائية.

يـتــحـمل األطــراف مـنــاصـفـة مــقـابـل أتـعـاب الــوسـيط
الــقــضــائيp مـا لـم يـتــفــقــوا عـلـى خالف ذلك أو مــا لم يــقـرر
الــقــاضي خالل ذلـك بــالـنــظــر إلى الــوضــعــيــة االجــتــمــاعــيـة

لألطراف. 

اHاداHادّة ة 13 :  : �نـع على الـوسيط الـقضـائي أن يتـحصل
أثناء تـأدية مهـمته على أتعـاب غير تـلك اHنصوص عـليها
في اHادة 12 أعالهp وذلك حتت طـائلـة الـشطـب واستـرجاع

اHبالغ اHقبوضة بغير  وجه حق.

اHـاداHـادّة ة 14 :  : يـتــعــرض  الـوســيط الــقـضــائي الــذي يـخل
بالتزاماته أو يتهاون في تأدية مهامه إلى الشطب.

Wـادّة ة 15 :  : تـتم مراجـعـة قوائم الـوسـطاء الـقـضائـيHـاداHا
اHــنـصــوص عـلــيـهــا في اHـادة 4 أعالهp فـي أجل شــهـرين (2)

على األكثر من افتتاح السنة القضائية.

اHـــــاداHـــــادّة ة 16 :  :  يـــــنــــــشــــــر  هـــــذا اHــــــرســــــوم في اجلــــــريـــــدة
الرّسميّة للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـرّر بـاجلـزائـر في 13 ربـيع األول عـام 1430 اHـوافق
10 مارس سنة 2009.

أحمد أويحيىأحمد أويحيى
ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرسـوم تـنـفـيـذي رقممـرسـوم تـنـفـيـذي رقم 09 -  - 101 مـؤر مـؤرّخ في خ في 13 ربـيع األول ربـيع األول
عـــــام عـــــام 1430 اHـــــوافق  اHـــــوافق 10 مـــــارس ســــــنـــــة  مـــــارس ســــــنـــــة p2009 يــــــحـــــددp يــــــحـــــدد
تـنظـيم وكـيـفـيـات منـح الـجـائـزة الـوطـنـية لـلـمـديـنةتـنظـيم وكـيـفـيـات منـح الـجـائـزة الـوطـنـية لـلـمـديـنة

الـخضراء.الـخضراء.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

pإن الوزير األول
-  بـــنــاء عــلـى تــقــريــر  وزيـــر الــتــهـــيــئــة الــعـــمــرانــيــة

pوالبيئة والسياحة
- وبــنـــاء عــلى الـــدســتـــورp ال ســيـــمــا اHـــادتــان 85 - 3

pو125 ( الفقرة 2)  منه
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 07 - 06 اHــؤرخ في 25
ربـــــيع الـــــثــــانـي عــــام 1428 اHـــــوافق 13 مـــــايــــو ســـــنــــة 2007
واHــــتـــعـــلق بـــتـــســــيـــيـــر اHـــســـاحـــات اخلــــضـــراء وحـــمـــايـــتـــهـــا

pوتنميتها
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- وبــنـــاء عــلى الـــدســتـــورp ال ســيـــمــا اHـــادتــان 85 - 3
pو125 ( الفقرة 2)  منه

- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 85 - 05 اHــؤرخ في 26
جــمــادى األولى عــام 1405 اHــوافق 16 فــبـــرايــر ســـنــة 1985

pتممHعدل واHا pتعلق بحماية الصحة وترقيتهاHوا

- و�ــــقـــــتــــضى الــــقــــانــــون رقم 88 - 08 اHــــؤرخ في 7
جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1408 اHــوافق 26 يــنــايــر ســنـة 1988
واHــتـعــلق بــنـشــاطــات الـطب الــبــيـطــري وحـمــايــة الـصــحـة

pاحليوانية

- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 91 - 05 اHــؤرخ في 30
جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1411 اHــوافق 16 يــنــايــر ســنـة 1991
واHـــتــضـــمن تــعـــمــيم اســـتــعـــمــال الـــلــغـــة الــعـــربــيـــةp اHــعــدل

pادة 21 منهHالسيما ا pتممHوا

- و�ـــــــقـــــــتــــــــضى األمــــــــر رقم 03 - 04 اHــــــــؤرخ في 19
جـــمـــادى األولى عـــام 1424 اHــوافق 19 يـــولـــيـــو ســـنـــة 2003
واHـتعلق بـالقواعـد العـامة اHطـبقة عـلى عمـليات اسـتيراد

pادة 3 منهHالسيما ا pالبضائع وتصديرها

- و�ــــقـــــتــــضى الــــقــــانــــون رقم 04 - 04 اHــــؤرخ في 5
جـــمـــادى األولى عـــام 1425 اHــوافق 23 يـــونـــيـــو ســـنـــة 2004

pتعلق بالتقييسHوا

- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 08 - 365
اHــؤرخ في 17 ذي الــقــعــدة عــام 1429 اHــوافق 15 نــوفــمــبــر

 pالوزير األول Wتضمن تعيHسنة 2008 وا

- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 08 - 366
اHــؤرخ في 17 ذي الــقــعــدة عــام 1429 اHــوافق 15 نــوفــمــبــر

 pأعضاء احلكومـة Wتضمن تعيHسنة 2008 وا

- و�قتـضى اHرسوم التـنفيذي رقم 90 - 12 اHؤرخ
في 4 جـمــادى الـثـانــيـة عـام 1410 اHــوافق أول يـنـايــر سـنـة
pتممHعدل واHا p1990 الذي يحدد صالحيات وزير الفالحة

- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 90 - 240
اHؤرخ في 13 محرم عام 1411 اHوافق 4 غشت سنة 1990
الــذي يــحــدد شــروط صــنــاعــة األدويــة الـبــيــطــريــة وبــيــعــهـا

pورقابتها

pوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اHادة األولى : اHادة األولى :  تطبـيقا ألحـكام اHادة 3 من األمر رقم
03 - 04 اHؤرخ في 19 جمادى األولى عام 1424 اHوافق 19

pوارد البيولوجيةHركز الوطني لتنمية اHثل ا� -
- �ـــثـــلـــW (2) عـن اHـــــدرســــة الـــــوطـــــنـــــيــــة اHـــــتـــــعــــددة

pالتقنيات
- �ــثــلــW (2) عـن جـــمـــعـــيــــتـــW وطـــنـــيــــتـــW حلـــمـــايـــة

البيئة.

اHــادة اHــادة 5  :  : يــعــW أعـــضــاء جلــنــة الــتــحـــكــيم بــقــرار من
الــوزيــر اHـــكــلف بـــالــبــيـــئــة Hــدة ثالث (3) ســـنــوات قــابــلــة
لـلـتـجـديـدp بـنـاء عـلى اقـتــراح من الـسـلـطـة الـتي يـنـتـمـون

إليها. وتنهى مهامهم حسب األشكال نفسها.

اHـادة اHـادة 6  :  :  حتــدد كـيـفـيـات ســيـر الـلـجـنــة في نـظـامـهـا
الداخلي الذي تعده وتصادق عليه.

اHادة اHادة 7  :  : تكلف جلنة التحكيم �ا يأتي :
pعايير اخلاصة باالنتقاءHاقتراح ا -

- دراســة الــتــرشـيــحــات لــلــتــأكــد من مــطــابــقــتـهــا مع
pطلوبةHعايير اHالشروط وا
pانتقاء الترشيحات -

- القيام بتصنيف الترشيحات.

اHـادة اHـادة 8  :  :  يـتمّ الــتـكـفل �ـصـاريف تــنـظـيم اHـسـابـقـة
ومـبــلغ مــكـافـأة اجلــائـزة الــوطـنــيـة لــلـمــديـنـة اخلــضـراء في
إطــار مـــيــزانــيــة الــدولــة بــعــنـــوان االعــتــمــادات اHــمــنــوحــة

للوزير اHكلف بالبيئة.

يــحـــدد نــظــام اHـــســابـــقــة بـــقــرار من الـــوزيــر اHـــكــلف
بالبيئة.

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

حـرّر بـاجلـزائـر في 13 ربـيع األول عـام 1430 اHـوافق
10 مارس سنة 2009.

أحمد أويحيىأحمد أويحيى
ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرسـوم تـنـفـيـذي مـرسـوم تـنـفـيـذي رقمرقم 09 -  - 102 مـؤر مـؤرّخ في خ في 13 ربـيع األول ربـيع األول
عـــــام عـــــام 1430 اHـــــوافق  اHـــــوافق 10 مـــــارس ســــــنـــــة  مـــــارس ســــــنـــــة p p2009 يــــــحـــــدديــــــحـــــدد
اإلجـــراءات اHــــطـــبــــقـــة عــــنــــد اســــتـــيـــــراد وتــــصــــديــــراإلجـــراءات اHــــطـــبــــقـــة عــــنــــد اســــتـــيـــــراد وتــــصــــديــــر

األدويـة ذات االستعـمـال البيـطــري.األدويـة ذات االستعـمـال البيـطــري.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

pإنّ الوزير األول
- بـــنــــاء عــــلى تــــقــــريـــر وزيــــر الــــفالحــــة والــــتـــنــــمــــيـــة

pالريفية



7 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 16 18 ربيع األو ربيع األوّل عام ل عام 1430 هـ هـ
15 مارس  سنة  مارس  سنة 2009 م م

مـرسـوم تنـفـيذي مـرسـوم تنـفـيذي رقمرقم 09 -  - 103  مـؤر  مـؤرّخ في خ في 13 ربـيع األول ربـيع األول
عـــــام عـــــام 1430 اHـــــوافق  اHـــــوافق 10 مـــــارس ســــــنـــــة  مـــــارس ســــــنـــــة p p2009 يــــــعـــــدليــــــعـــــدل
ويـتــمم اHـرســوم الـتـنــفـيـذي رقم ويـتــمم اHـرســوم الـتـنــفـيـذي رقم 07 - - 58 اHـؤرخ في اHـؤرخ في
 12 مــحــرم عــام  مــحــرم عــام  1428 اHــوافق اHــوافق 31 يـــنــايــر ســنــة  يـــنــايــر ســنــة 2007

واHـتـضـمن تـنـظـيـم الـصـنـدوق الـوطـني الحـتـيـاطـاتواHـتـضـمن تـنـظـيـم الـصـنـدوق الـوطـني الحـتـيـاطـات
التقاعد وسيره.التقاعد وسيره.

ــــــــــــــــــــــــــــــ

pإن ّ الوزير األول

- بــــنــــاء عــــلـى تــــقــــريــــر وزيـــــر الــــعــــمل والـــــتــــشــــغــــيل
pوالضمان االجتماعي

- وبـــنـــاء عـــلى الـــدســـتـــورp الســـيـــمـــا اHـــادتــان 85 - 3
pو125 (الفقرة 2) منه

- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 83 - 11 اHــؤرخ في 21
رمـضـان عام 1403 اHـوافق  2  يـولـيـو سـنة 1983 واHـتـعلق

pتممHعدل واHا pبالتأمينات االجتماعية

- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 83 - 12 اHــؤرخ في 21
رمـضـان عام 1403 اHـوافق 2  يـولـيـو سـنـة 1983 واHـتـعلق

pتممHعدل واHا pبالتقاعد

- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 83 - 13 اHــؤرخ في 21
رمـضـان عام 1403 اHـوافق 2  يـولـيـو سـنـة 1983 واHـتـعلق

 pتممHعدل  واHا pهنيةHبحوادث العمل واألمراض ا

- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 83 - 14 اHــؤرخ في 21
رمـضـان عام 1403 اHـوافق 2  يـولـيـو سـنـة 1983 واHـتـعلق
pفي مــجـــال الــضـــمــان االجــتـــمــاعي WـــكــلــفـــHبـــالــتـــزامــات ا

pتممHعدل واHا

- و�ــــقـــــتــــضى الــــقــــانــــون رقم 84 - 17 اHــــؤرخ في 8
شــوال عــام  1409 اHــوافق 7 يـــولــيــو ســنــة 1984 واHــتــعــلق

pتمّمHعدّل واHا pاليةHا Wبقوان

- و�ــــقــــتــــضى اHــــرســـــوم الــــتــــشــــريــــعي رقم 94 - 10
اHـؤرخ في 15 ذي احلـجـة عام 1414 اHـوافق 26  مـايـو سـنـة

   pسبقH1994 الذي يحدث التقاعد ا

- و�ـــــــقـــــــتــــــــضى األمــــــــر رقم 06 - 04 اHــــــــؤرّخ في 19
جــمــادى الـثــانــيــة عـام 1427 اHـوافق 15 يــولـيــو ســنـة 2006
واHـتـضمن قـانـون اHـاليـة الـتـكـميـلي لـسـنة p2006 السـيـما

 pادة 30 منهHا

- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 08 - 08 اHــؤرّخ في 16
صـفر عام  1429 اHوافق  23  فبـراير سـنة 2008  واHـتعلق

pنازعات في مجال الضمان االجتماعيHبا

يــولــيــو ســنـة 2003 وطــبــقــا ألحــكــام الــقــانــون رقم 88 - 08
اHـؤرخ في 7 جـمـادى الـثـانـيـة عام 1408 اHـوافق 26 يـنـاير
ســـنــة 1988 واHــذكـــوريـن أعالهp يـــهـــدف هــذا اHـــرســـوم إلى
حتديد اإلجـراءات اHطـبقـة عند اسـتيـراد وتصـدير األدوية

ذات االستعمال البيطري.

اHـادة اHـادة 2 :  : يـتــولى اســتــيـراد األدويــة ذات االســتـعــمـال
الــبــيـــطــري مــســتـــوردون مــعــتـــمــدون من الــوزيـــر اHــكــلف
بـالسلطة الـبيطرية حسـب كيفيات يـحددها قرار الوزير

اHكلف بالسلطة البيطرية.

اHــــــادة اHــــــادة 3 :   :  يــــــتــــــعــــــW عــــــلى مــــــســــــتــــــورد األدويـــــة ذات
االســتــعــمــال الــبــيــطـري أن يــتــمــوّن من اخملــابــر الــصــانــعـة
اHـــعــتـــمـــدة في بـــلـــدهــا األصـــلي مـن الــســـلـــطـــات الــصـــحـــيــة

اخملتصة.

4 :  : يــــــــــجـب أن يــــــــــتــم تــــــــــســــــــــويـق كـل دواء ذي اHـــــــــادة اHـــــــــادة 
استعمال بيطري مستوردp مسبقا في البلد األصلي.

غـــيـــر أنه �ـــكن أن تـــكـــون األدويـــة ذات االســـتـــعـــمــال
البيطري اHـوجهة للوقاية من األمراض غير اHوجودة في
بــلــد اHـنــشـأ ومــعــاجلـتــهـاp مــوضــوع اسـتــيـراد بــعــد مـوافــقـة

الوزير اHكلف بالسلطة البيطرية الوطنية.

5 :   :  تخـضع األدوية ذات االسـتـعمـال الـبيـطري اHادة اHادة 
اHـــســـتـــوردة أو اHــصـــدرة Hـــراقـــبــة اHـــطـــابـــقــة مـن مــصـــالح

السلطة البيطرية.

اHــادة اHــادة 6 :   :  يــجب أن تـــرفق األدويــة ذات االســـتــعــمــال
الــبــيــطــري اHــســتــوردةp بــشــهــادة الـتــحــالــيل اخلــاصــة بــكل
حـــصـــة تـــثـــبت مـــطـــابـــقـــة اHـــنـــتـــوج Hـــســـتـــلـــزمـــات رخـــصـــة
الــتـــســـويق اجلــزائـــريـــةp اHــؤســـســـة بــالـــقـــانــون رقم 08-88
اHـؤرخ في 7 جـمـادى الثـانـيــة عام 1408 اHـوافق 26 يـنـاير

سنة 1988 واHذكور أعاله.

اHـادة اHـادة 7 :   :  يـجـب أن حتـرر بـيــانـات وسم األدويـة ذات
االستـعـمال الـبـيطـري اHـستـوردة وجـوباp بـالـلغـة الـعربـية
وبلـغـة أخـرىp تطـبـيـقا لـلـقـانون رقم 91-05 اHـؤرخ في 30
جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1411 اHــوافق 16 يــنــايــر ســنـة 1991

واHذكور أعاله.

اHادة اHادة 8 :   :  ينـشر هـذا اHرسـوم في اجلريـدة الرّسـميّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـرّر بـاجلـزائـر في 13 ربـيع األول عـام 1430 اHـوافق
10 مارس سنة 2009.

أحمد أويحيىأحمد أويحيى



18 ربيع األو ربيع األوّل عام ل عام 1430 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 816
15 مارس  سنة  مارس  سنة 2009 م م

يرسم  ما يأتي :يرسم  ما يأتي :

اHــــادة األولى : اHــــادة األولى : يـــعـــدّل هــــذا اHـــرســـوم  ويـــتــــمّم بـــعض
أحـــكـــام اHـــرســـوم الـــتــنـــفـــيـــذي رقم 07 - 58 اHــؤرخ في 12
مـحـرم عام 1428 اHـوافق 31 يـنـايـر سـنـة 2007 واHـتـضمن

تنظيم الصندوق الوطني الحتياطات التقاعد وسيره.

2 :  : تــــــعــــــدل أحــــــكــــــــام اHــــــــادة 2 مـن اHــــــرســـــوم اHـــــاداHـــــادّة ة 
الــتـــنــفـــيـــــذي رقـم 07 - 58 اHـــؤرخ فــي 31  يـــنــايــر ســنــة

2007 واHذكور أعالهp  كما يأتي : 

"اHــادة 2 :  يـــنــظـم ويـــســيـــر الـــصـــنـــدوق  بـــاعـــتـــبــاره
مـــصــــلـــحــــة مـــوضــــوعـــة لـــدى الــــوزيـــر اHــــكـــلـف بـــالــــضـــمـــان

االجتماعي".

اHـاداHـادّة ة 3 :  : تــعـدل وتــتــمم  أحــكــام اHـادة 7 مـن اHــرسـوم
الـتـنــفـيـذي رقم 07 - 58 اHـؤرخ في 31  يـنـايــر سـنـة 2007

واHذكور أعالهp  كما يأتي : 

"اHادة 7 : يقوم مدير الصندوق �ا يأتي :
-  األمـر بصـرف الـنفقـات اHوجهـة إلعـادة التـوازن
اHالـي لصنـدوق التقاعـد اHعنـي طبقـا للقرار اHتخذ في

pمجلس الوزراء
-  حتصيل اHوارد اخملصصة للصندوق. 

-  تــوظـــيف مــوارد الــصــنـــدوق في ســنــدات الــدولــة
لـدى اخلـزيـنـة الـعـمـومـيـةp طـبـقـا لـقـرارات الـوزيـر اHـكـلف
بــالـضــمـان االجــتـمــاعيp وذلك وفـقــا لألحـكــام الـتــشـريــعـيـة

 pعمول بهاHوالتنظيمية ا
-  عــرض اجلــداول الــتــقــديـريــة لــلــنــفــقــات وحتــصــيل

pكلف بالضمان االجتماعيHوارد على الوزير اHا
- حتــــديـــــد تـــــنــــظـــــيم الـــــعــــمـل وتــــوزيع اHـــــهـــــام ضــــمن

pالصندوق
- �ـارسة الـسلطـة السـلمـية عـلى جمـيع مسـتخدمي

pالصندوق
-  إعـــــداد الـــــتــــقـــــريـــــر الـــــســـــنـــــوي عن  الـــــنـــــشـــــاطــــات
والوضعية اHالـية للصندوق وعرضها على الوزير اHكلف

بالضمان االجتماعي". 

اHاداHادّة ة 4 :   :  تـتــمـم أحـكــام الـمــرسـوم التـنفـيذي  رقم
07 - 58 اHـؤرخ في 31  يـنـايـر سـنـة 2007  واHـذكـور أعاله

�ادة 7 مكررp حترر كما يأتي : 

" اHـادة 7 مــكــرر : يــنــفــذ اHــســؤول اHـالـي واحملـاســبي
pحتت مـسؤولـيته pـوضوع حتت سـلـطة مـدير الـصنـدوقHا
العمـليات اHـتعلـقة بالنـفقات وحتـصيل اHـوارد اHنصوص
pـرسـومHـادة 7  من هــذا اHـطـات 1 و2 و3 من اHعـلـيـهـا في ا
ويقوم بإعداد اجلداول التقديرية لتحصيل هذه اHوارد". 

- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 08 - 365
اHــؤرخ في 17 ذي الــقــعــدة عــام 1429 اHــوافق 15 نــوفــمــبــر

pالوزير األول Wتضمن تعيHسنة 2008 وا
- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 08 - 366
اHــؤرخ في 17 ذي الــقــعــدة عــام 1429 اHــوافق 15 نــوفــمــبــر

pأعضاء احلكومة Wتضمن تعيHسنة 2008 وا
- و�قتـضى اHرسوم التـنفيذي رقم 92 - 07 اHؤرخ
في 28  جـمــادى الـثـانــيـة عـام 1412 اHـوافق 4  يـنـايــر سـنـة
1992 واHــتـضــمن الــوضع الــقــانـــوني لـصــنـــاديق الــضــمـان

االجـــــتـــــمــــــاعـي والـــــتـــــنـــــظـــــيـم اإلداري واHـــــالي لـــــلـــــضـــــمـــــان
 pاالجتماعي

- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 93 - 119
اHؤرخ في 23  ذي القـعـدة عام 1413 اHوافق 15 مايـو سـنة
1993 الــــذي يــــحــــدد اخــــتــــصــــاصــــات الــــصــــنــــدوق الــــوطــــني

لــلـــضــمــان االجــتـــمــاعي اخلـــاص بــغــيـــر األجــراء وتــنـــظــيــمه
  pوسيره اإلداري

- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 94 - 188
اHــؤرخ في  26  مــحــرم عــام 1415 اHــوافق 6 يـــولــيــو ســنــة
1994 واHـتــضـمن الــقــانـون األســاسي لـلــصــنـدوق الــوطـني

pتممHـعدل واHا pعن البطالة Wللتأم
- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 06 - 370
اHـؤرّخ في 26 رمـضان عام 1427 اHـوافق 19 أكتـوبر سـنة
 2006 واHــتــضـمـن إنــشــاء الــصـنــدوق الــوطــنـي لـتــحــصــيل

pاشتراكات الضمان االجتماعي وتنظيمه وسيره
- و�قتـضى اHرسوم التـنفيذي رقم 07 - 58 اHؤرخ
في  12 مــــحــــرم عـــام 1428 اHــــوافق 31 يــــنــــايـــر ســــنـــة 2007
واHتضمن تنظـيم الصندوق الوطني الحتياطات التقاعد

pوسيره
- و�قتـضى اHرسوم التـنفيذي رقم 08 - 04 اHؤرخ
في  11 مــــحــــرم عـــام 1429 اHــــوافق 19 يــــنــــايـــر ســــنـــة 2008
WـنتـمHا WـوظفـHتـضـمن القـانون األسـاسي اخلـاص باHوا
   pؤسسات واإلدارات العموميةHشتركة في اHلألسالك ا
- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 08 - 124
اHــؤرخ في 9 ربـــيع الـــثـــانـي عــام 1429 اHــوافق 15 أبــريل
سـنة 2008 الذي يـحدد صالحـيات وزيـر الـعمل والـتشـغيل

pوالضمان االجتماعي
- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 08 - 125
اHــؤرخ في 9 ربـــيع الـــثـــانـي عــام 1429 اHــوافق 15 أبــريل
سـنة 2008 واHـتـضـمن تـنـظـيم اإلدارة اHـركـزية في وزارة

pالعمل والتشغيل والضمان االجتماعي
pوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -
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اHـــــادةاHـــــادة 7 : :  تـــــعــــــدل أحـــــكــــــــام اHـــــادة 13 مـن اHـــــرســـــوم
الـتـنـفـيـذي رقم 07 - 58 اHـؤرخ فـي 31  يـنـايـر سـنـة 2007

واHذكور أعالهp  كما يأتي : 

"اHـــــادة 13 :  تـــــخـص مـــــوارد ونـــــفـــــقـــــات الـــــصـــــنــــدوق
العـمـليـات اHـتـرتبـة عن مـهمـته احملــددة فــي اHــادة 30 من
األمــــر رقم 06 - 04 اHــؤرخ في 19 جـــمـــادى الــثـــانـــيـــة عــام

1427 اHوافق 15  يوليو سنة 2006 واHذكور أعاله". 

8 :  : تــــــعــــــــدل أحــــــكــــــام اHــــــادة 14 مـن اHــــــرســـــوم اHـــــاداHـــــادّة ة 
الـتـنـفـيذي رقــم 07 - 58 اHـؤرخ في 31  يـنـايـر سـنة 2007

واHذكور أعالهp  كما يأتي :

"اHــادة 14 :    تــخـــضع عـــمــلـــيــات الـــصــنـــدوق Hــراقـــبــة
األجهزة اHؤهلة طبقا للتشريع والتنظيم اHعمول بهما".

اHــــــاداHــــــادّة ة 9 :   :  تــــــلـــــــغـى أحـــــــكـــــــام اHــــــادة 8 من  اHـــــــرســــــوم
الــتـــنــفـــيــذي رقم 07 - 58 اHــؤرخ في 12 مــحــرم عــام 1428
اHوافق 31 ينـاير سنة 2007 واHتضـمن تنظـيم الصندوق

الوطني الحتياطات التقاعد وسيره.

اHـــــاداHـــــادّة ة 10 :  :  يـــــنــــــشــــــر  هـــــذا اHــــــرســــــوم في اجلــــــريـــــدة
الرّسميّة للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـرّر بـاجلـزائـر في 13 ربـيع األول عـام 1430 اHـوافق
10 مارس سنة 2009.

أحمد أويحيىأحمد أويحيى

اHـاداHـادّة ة 5 :  :  تـعدل وتـتـمم أحـكـام اHادة 11 من  اHـرسوم
الـتـنــفـيـذي رقم 07 - 58 اHـؤرخ في 31  يـنـايــر سـنـة 2007

واHذكور أعالهp كما يأتي :

"اHـادة 11 : تــســجل وتــفــرد االعــتــمــادات الــضــروريـة
لـسـيـر الـصنـدوق في مـيـزانـيـة الـوزير اHـكـلف بـالـضـمان

االجتماعي بصفته اآلمر بصرفها".

اHـاداHـادّة ة 6 :   :  تـعدل وتـتـمـم أحـكـام اHادة 12 من اHـرسـوم
الــتـنــفــيـذي رقم 07 - 58 اHـؤرخ في 31 يــنـايــر ســنـة 2007

واHذكور أعالهp كما يأتي:

"اHــادة  12 : يــتـــوفــر الــصـــنــدوق عــلى حـــســاب إيــداع
لـدى اخلـزيـنــة الـعـمـومـيـة يــسـجل الـعـمـلــيـات اHـتـرتـبـة عن
اHــهـــام احملــددة في اHــادة 30 من األمــر رقم 06 - 04 اHــؤرخ
في 19 جـمــادى الـثـانـيـة عـام 1427 اHـوافق 15 يـولـيـو سـنـة

2006  واHذكور أعاله.

ال تـكــون االقـتـطــاعـات من حــسـاب إيـداع  الــصـنـدوق
إال موضوع : 

- تـــــوظـــــيـف في ســـــنـــــدات الـــــدولـــــة لـــــدى اخلـــــزيـــــنـــــة
 pالعمومية

- أو حتــويل حلــسـاب صــنــاديق الـضــمــان االجـتــمـاعي
اHعنية طبقا للقرار اHتخذ في مجلس الوزراء". 

قرارات3 مقرقرارات3 مقرّرات3 آراءرات3 آراء
وزارة الداخلية واجلماعات احملليوزارة الداخلية واجلماعات احملليّة

قــــراران وزاريراران وزاريــــــان مان مــــشــــــتــــركركــــان مان مــــــؤرؤرّخــــان في ان في 26 ص صــــفــــر عر عــــامام
يــــتــــــضــــــمّــــــنــــانان  pي p2009 ــــوافـق وافـق 22 ف فــــبــــــرايرايــــــر سر ســــــنــــة ةHا H1430 ا

تــــــعــــــيــــــW مW مــــــفــــــــتــــــشــــــW لألمW لألمـن الن الــــــوطوطــــــني بني بــــــــصــــــفــــــة ضة ضــــــبــــــاطاط
للشرطة القضــائيـة.للشرطة القضــائيـة.

ــــــــــــــــــــــــــــــ
pوزير الداخلية واجلماعات احمللّية pإن وزير الدولة

pحافظ األختام pووزير العدل
- �ـقـتـضى األمـر رقم 66 - 155 اHـؤرّخ في 18 صـفـر
عـــــــام 1386 اHــــوافـــق 8 يــــونــــيـــو ســــنـــة 1966 واHــــتــــضـــمّن
قانون اإلجراءات اجلـزائيةp اHعدّل واHتـمّمp ال سيّما اHادّة

p15 (الفقرة 6) منه

- و�ــقـــتــضى اHـــرســوم رقم 66 - 167 اHــؤرّخ في 18
صـفر عـــام 1386 اHوافـــق 8 يونـيو سنة 1966 الّـذي يحدّد
�ـــوجــبه تـــألــيـف وتــســـيــيـــر الــلّـــجـــنــة اHـــكــلّـــفــة بـــامــتـــحــان

pهام ضابط الشرطة القضائيةH WترشحHا
- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرّئـــــاسـيّ رقم 08 - 366
اHــؤرّخ في 17 ذي الــقــعــدة عــام 1429 اHــوافق 15 نــوفــمــبــر

pأعضاء احلكومة Wتضمّن تعيHسنة 2008 وا
- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتّــــنــــفـــيــــذيّ رقم 94 - 247
اHؤرّخ في 2 ربـيع األوّل عام 1415 اHوافق 10 غـشت سنة
1994 الّـذي يــحـدّد صـالحـيــات وزيـر الــداخـلــيـة واجلــمـاعـات

pاحمللّية
- و�ــــقــــتــــضى اHـــــرســــوم الــــتّــــنــــفــــيــــذيّ رقم 04 -332
اHؤرّخ في 10 رمـضان عام 1425 اHوافق 24 أكتـوبر سنـة
pحافظ األختام p2004 الّذي يحدّد صالحيات وزير العـدل
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- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتّــــنــــفـــيــــذيّ رقم 04 - 332
اHؤرّخ في 10 رمـضان عام 1425 اHوافق 24 أكتـوبر سنـة
2004 الّـــــذي يـــحـــــدّد صالحــــيــــات وزيـــــــر الـــعـــــــدلp حــــافظ

pاألختــام

- و�ــقـتــضى الـقــرار الـوزاري اHــشـتــرك اHـؤرّخ في
18 صــفـر عـام 1386 اHـوافق 8 يـونـيــو سـنـة 1966 واHــتـعـلّق

pعدّلHا pبامتحان القبول لضباط الشرطة القضائية

- وبــــــعـــــــد االطـالع عــــــلـى احملـــــــاضــــــر اHـــــــؤرّخـــــــة في 10
ديسمبر سنة 2007 للّجان اHكلّفة بامتحان مفتشي األمن

pهام ضباط الشرطة القضائيةH WرشحHالوطني ا

يقريقرّران ما يأتي :ران ما يأتي :

اHــــاداHــــادّة األولى : ة األولى : يــــعــــيّن  بــــصـــــفــــة ضــــبــــاط لــــلــــشــــرطــــة
الـقـضائـية مـفـتشـو األمن الــوطني وفق الـقائـمـة االسمـية

اHلحقة بأصل هذا القـرار.

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

حـــرّر بـــاجلـــزائـــر في 26 صـــفـــر عـــام 1430 اHــوافـق 22
فبراير سنة 2009.

- و�ــقـتــضى الـقــرار الـوزاري اHــشـتــرك اHـؤرّخ في
18 صــفـر عـام 1386 اHـوافق 8 يـونـيــو سـنـة 1966 واHــتـعـلّق

pعدّلHا pبامتحان القبول لضباط الشرطة القضائية

- وبـعــد االطـالع عـلـى احملــاضـر اHــؤرّخــة في 22 مــايــو
سنة 2006 للّجان اHكـلّفة بامتحان مفتشي األمن الوطني

pهام ضباط الشرطة القضائيةH WرشحHا

يقريقرّران ما يأتي :ران ما يأتي :

اHــــاداHــــادّة األولى : ة األولى : يــــعــــيّن  بــــصـــــفــــة ضــــبــــاط لــــلــــشــــرطــــة
القضائية مـفتشــو األمـن الـوطني وفق الـقائمة االسمية

اHلحقة بأصل هذا القـرار.

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

حـــرّر بـــاجلـــزائـــر في 26 صـــفـــر عـــام 1430 اHــوافـق 22
فبراير سنة 2009.

وزير الدولةp وزير الدولةp وزير الداخليةوزير الداخلية
واجلماعات احملليةواجلماعات احمللية

نور الدين زرهونينور الدين زرهوني
اHدعو يزيد اHدعو يزيد 

pوزير العدلpوزير العدل
حافظ األختامحافظ األختام
الطيب بلعيزالطيب بلعيز

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

pوزير الداخلية واجلماعات احمللّية pإن وزير الدولة
pحافظ األختام pووزير العدل

- �ـقـتـضى األمـر رقم 66 - 155 اHـؤرّخ في 18 صـفـر
عـــــــام 1386 اHــــوافـــق 8 يــــونــــيـــو ســــنـــة 1966 واHــــتــــضـــمّن
قانون اإلجراءات اجلـزائيةp اHعدّل واHتـمّمp ال سيّما اHادّة

p15 (الفقرة 6) منه

- و�ــقـــتــضى اHـــرســوم رقم 66 - 167 اHــؤرّخ في 18
صـفر عـــام 1386 اHوافـــق 8 يونـيو سنة 1966 الّـذي يحدّد
�ـــوجــبه تـــألــيـف وتــســـيــيـــر الــلّـــجـــنــة اHـــكــلّـــفــة بـــامــتـــحــان

pهام ضابط الشرطة القضائيةH WترشحHا
- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرّئـــــاسـيّ رقم 08 - 366
اHــؤرّخ في 17 ذي الــقــعــدة عــام 1429 اHــوافق 15 نــوفــمــبــر

pأعضاء احلكومة Wتضمّن تعيHسنة 2008 وا
- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتّــــنــــفـــيــــذيّ رقم 94 - 247
اHؤرّخ في 2 ربـيع األوّل عام 1415 اHوافق 10 غـشت سنة
1994 الّـذي يــحـدّد صـالحـيــات وزيـر الــداخـلــيـة واجلــمـاعـات

pاحمللّية

وزير الدولةp وزير الدولةp وزير الداخليةوزير الداخلية
واجلماعات احملليةواجلماعات احمللية

نور الدين زرهونينور الدين زرهوني
اHدعو يزيد اHدعو يزيد 

pوزير العدلpوزير العدل
حافظ األختامحافظ األختام
الطيب بلعيزالطيب بلعيز

وزارة العدلوزارة العدل
قــرار وزاري مـشــتــرك مـؤرخ في قــرار وزاري مـشــتــرك مـؤرخ في 18 ذي احلــجــة عـام  ذي احلــجــة عـام 1429
اHــــوافق اHــــوافق 16 ديــــســــمـــبــــر ســــنـــة  ديــــســــمـــبــــر ســــنـــة p2008 يــــحـــــدد قـــائــــمـــةp يــــحـــــدد قـــائــــمـــة
اHـؤسـسـات الـعمـومـيـة لـلـتكـوين اHـتـخـصص اHـؤهـلةاHـؤسـسـات الـعمـومـيـة لـلـتكـوين اHـتـخـصص اHـؤهـلة
لتـنظيــم إجـراء اHسـابقـات عـلى أساس االخـتباراتلتـنظيــم إجـراء اHسـابقـات عـلى أساس االخـتبارات
واالمــتـحــانـات اHــهـنــيـة لاللــتــحـاق بــالـرتب الــتـابــعـةواالمــتـحــانـات اHــهـنــيـة لاللــتــحـاق بــالـرتب الــتـابــعـة

لألسالك اخلاصة بإدارة السجون.لألسالك اخلاصة بإدارة السجون.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

pالعـام للحكومـــة Wإن األم

pحافظ األختام p ووزير العـدل

- �ـقتـضى اHـرسـوم الـرئاسي رقم 08 - 366 اHـؤرخ
في 17 ذي القعدة عام 1429 اHوافق 15 نوفـمبر سنة 2008

pأعضاء احلكومة Wتضمن تعيHوا
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- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 08 - 167
اHـؤرخ في 3 جـمــادى الـثـانــيـة عـام 1429 اHـوافق 7 يــونـيـو
WوظفHتضمن الـقانون األساسي اخلاص باHسنة 2008 وا

pلألسالك اخلاصة بإدارة السجون WنتمHا

- و�ـقـتـضى اHــرسـوم الـرئـاسي اHــؤرخ في 7 ربـيع
الـــــثــــــانـــي عــــــام  1423 اHـــــوافـق 18 يـــــونــــــيـــــو ســـــنـــــة 2002

pالعام للحكومة Wاألم Wتضمن تعيHوا

يقـرران ما يأتـي :يقـرران ما يأتـي :

اHــادة األولى : اHــادة األولى : يـحـدّد هـذا الــقـرار قـائـمـة اHـؤسـسـات
الــعـمـومـيــة لـلـتـكــوين اHـتـخـصص اHــؤهـلـة لـتــنـظـيم إجـراء
اHـسابـقات عـلى أساس االخـتبـارات واالمتـحانـات اHهـنية
لاللــــتـــحــــاق بــــالـــرتـب الـــتــــابـــعــــة لالسـالك اخلـــاصــــة بـــإدارة

السجون.

2 :  : يـــســـنـــد تـــنـــظـــيـم إجـــراء اHـــســـابـــقـــات عـــلى اHـــادة اHـــادة 
أسـاس االختبارات و االمـتحانـات اHهنيـة إلى اHؤسسات

العمومية للتكوين اHتخصص اHذكورة أدناه :
- اHدرسـة الـوطنـيـة إلدارة السـجـون الكـائـنة بـسور

الغزالن (والية البويرة)p لألسالك والرتب اآلتية :  
pمساعـد إعـادة التربيــة *

pمساعد أول إلعادة التربيـة *
pضابط إعــادة التربيــة *

pضابط رئيسي إلعادة التربية *
* ضابط عميد إلعادة التربيـة.

- ملحـقة اHـدرسة الوطـنيـة إلدارة السجـون الكـائنة
p(سيلةHوالية ا) سيلةHبا

- ومـــلـــحـــقــــة اHـــدرســـة الـــوطـــنــــيـــة إلدارة الـــســـجــــون
الـكائنــة بقصـر الشاللة (والية تـيارت)p لألسالك والرتب

اآلتية :
pعون إعـادة التربيــة *

* رقيـب إعـادة التربيـة.

اHــادة اHــادة 3 : : يــنـشــرهـذا الــقــرار في اجلـريــدة الــرسـمــيـة
للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.

حرر بـاجلزائر في18 ذي احلـجة عام 1429 اHوافق 16
ديسمبر سنة 2008.

قــرار وزاري مـشــتــرك مـؤرخ في قــرار وزاري مـشــتــرك مـؤرخ في 18 ذي احلــجــة عـام  ذي احلــجــة عـام 1429
اHــــوافق اHــــوافق 16 ديــــســــمـــبــــر ســــنـــة  ديــــســــمـــبــــر ســــنـــة p2008 يــــحـــــدد قـــائــــمـــةp يــــحـــــدد قـــائــــمـــة
شهـادات الـلـيـسـانس في الـتعـلـيم الـعـالي لـلـتـوظيفشهـادات الـلـيـسـانس في الـتعـلـيم الـعـالي لـلـتـوظيف
في ســـــلك مــــوظـــــفي الــــقـــــيــــادةp رتــــبــــة ضـــــابط إعــــادةفي ســـــلك مــــوظـــــفي الــــقـــــيــــادةp رتــــبــــة ضـــــابط إعــــادة

التربية.التربية.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

pالعـام للحكومـــة Wإن األم

pحافظ األختام p ووزير العـدل

- �ـقتـضى اHـرسـوم الـرئاسي رقم 08 - 366 اHـؤرخ
في 17 ذي القعدة عام 1429 اHوافق 15 نوفـمبر سنة 2008

pأعضاء احلكومة Wتضمن تعيHوا

- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 08 - 167
اHـؤرخ في 3 جـمــادى الـثـانــيـة عـام 1429 اHـوافق 7 يــونـيـو
WوظفHتضمن الـقانون األساسي اخلاص باHسنة 2008 وا
اHـنتمW لـألسالك اخلاصة بإدارة الـسجونp ال سـيما اHادّة

p63 ( الفقرة األولى ) منه

- و�ـقـتـضى اHــرسـوم الـرئـاسي اHــؤرخ في 7 ربـيع
الـــــثــــــانـــي عــــــام  1423 اHـــــوافـق 18 يـــــونــــــيـــــو ســـــنـــــة 2002

pالعام للحكومة Wاألم Wتضمن تعيHوا

يقـرران ما يأتـي :يقـرران ما يأتـي :

اHـــادة األولى : اHـــادة األولى : تــطـــبــيـــقـــا ألحــكـــام اHــادّة 63 (الـــفـــقــرة
األولى) من اHـرسـوم التـنـفـيذي رقم 08 - 167  اHـؤرخ في
3 جـمــادى الـثـانــيـة عـام 1429 اHـوافق 7 يـونـيــو سـنـة 2008
واHــــذكــــور أعـالهp يــــحــــدّد هـــــذا الــــقـــــرار قــــائــــمـــــة شــــهــــادات
الــلـــيـــســانـس في الـــتــعـــلـــيم الــعـــالي لـــلـــتــوظـــيف فـي ســلك

موظفي القيادةp رتبة ضابط إعادة التربية.

اHـــــادة اHـــــادة 2 :  : حتــــدّد قـــائــــمــــة شـــهــــادات الــــلـــيــــســــانس في
التعليم العالي اHذكورة في اHادّة األولى أعالهp كما يأتي :

pالعلوم القانونية واإلدارية  -

pاليةHالعلوم ا -

pالعلوم االقتصادية -

p"ناجمنتHعلوم التسيير "فرع ا -

p"علم االجتماع " فرع االنحراف و اإلجرام -

- علم النفس "تخصص عيادي".

pعن وزير العدلpعن وزير العدل
حافظ األختامحافظ األختام
األمW العاماألمW العام

مسعود بوفرشةمسعود بوفرشة

عن األمW العام للحكومةعن األمW العام للحكومة
وبتفـــويض منــهوبتفـــويض منــه

اHدير العام للوظيفة العموميةاHدير العام للوظيفة العمومية
جمال خرشيجمال خرشي
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ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

قــرار وزاري مـشــتــرك مـؤرخ في قــرار وزاري مـشــتــرك مـؤرخ في 18 ذي احلــجــة عـام  ذي احلــجــة عـام 1429
16 ديـسـمبـر سـنة  ديـسـمبـر سـنة p2008 يـحــدد إطار تـنـظيمp يـحــدد إطار تـنـظيم اHوافق اHوافق 
اHـســابـقــات عـلـى أسـاس االخــتـبــارات واالمـتــحـانـاتاHـســابـقــات عـلـى أسـاس االخــتـبــارات واالمـتــحـانـات
اHهـنـية لاللـتـحاق بـالـرتب التـابعـة لألسالك اخلـاصةاHهـنـية لاللـتـحاق بـالـرتب التـابعـة لألسالك اخلـاصة

بإدارة السجون.بإدارة السجون.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

pالعـام للحكومـــة Wإن األم
pحافظ األختام p و وزير العـدل

- �ــقـــتــضـى اHــرســـوم رقم 66 - 145 اHـــؤرخ في 12
صــفـــر عــام 1386 اHــوافـق 2 يــونــيــو ســنـة 1966 واHــتــعـلـق
بتحـرير ونـشر بـعض القـرارات ذات الـطابـع الـتنـظيمي

pتممHعدل واHا pWوظفHأو الفردي التي تهم وضعية ا
- و�ـقـتـضـى اHـرسـوم رقم 66 - 146 اHــؤرخ في 12
صــفـــر عـــام 1386 اHــوافق 2 يــونـــيــو ســـنــة 1966 واHــتــعــلق
بـالـتعـيـW في الـوظائف الـعـمومـيــة وإعادة تـرتـيب أفراد
جــيـش الــتـــحـــريــر الـــوطـــني ومـــنــظـــمـــة جــبـــهـــة الــتـــحـــريــر

pتممHعدل واHا pالوطني
- و�ـــــقـــــتـــــضــى اHـــــرســـــوم الـــــرئـــــاسـي رقم 08 - 366
اHـؤرّخ في 17 ذي الـقــعــدة عـام  1429 اHـوافق 15 نـوفــمــبـر

pأعضاء احلكومة Wتضمن تعيHسنة 2008 وا
- و�ـــقـــتـــضـى اHـــرســـوم الـــتـــنـــفـــيـــذي رقم  08 - 167
اHـؤرخ في 3 جـمــادى الـثـانــيـة عـام 1429 اHـوافق 7 يــونـيـو
WوظفHتضمن الـقانون األساسي اخلاص باHسنة 2008 وا
اHـنتمW لـألسالك اخلاصة بإدارة الـسجونp ال سـيما اHادة

p24 منه

- و�قـتـضـى اHـرسـوم الـرئاسـي اHـؤرخ في 7 ربـيع
الــــــثـــــــانــي عـــــــام 1423 اHــــــوافـق 18 يــــــونــــــيــــــو ســــــنــــــة 2002

pالعام للحكومة Wاألم Wتضمن تعيHوا
- و�قتـضـى القـرار الوزاري اHـشتـرك اHـؤرخ في
22 مـــحـــرم عـــام  1419 اHــــوافق 19 مـــايـــو ســـنـــة 1998 الــذي

يــحــدد إطـــار تــنــظــيم اHـــســابــقــات عــلـى أســاس الــشــهــادات
واالخـتـبارات  واالمـتـحـانـات اHـهنـيـة لاللـتـحـاق باألسالك

pاخلاصة بإدارة السجون

- و�ـقـتــضـى الـقـرار الـوزاري اHــشـتـرك اHـؤرخ في
18 ذي احلــجّــة عـام 1429 اHــوافق 16 ديــســمــبــر ســنــة 2008 

الــذي يــحــدد قـائــمــة اخــتــصـاصــات شــهــادة الــلــيـســانس في
الـتـعـليـم العـالي لاللـتـحـاق بـسـلك موظـفي الـقـيـادة p رتـبة

pضابط إعادة التربية

يقـرران ما يأتـي :يقـرران ما يأتـي :

اHـــــادة األولى :اHـــــادة األولى : يــــحــــدّد هــــذا الــــقـــــرار إطــــار تــــنــــظــــيم
اHـسابـقات عـلى أساس االخـتبـارات واالمتـحانـات اHهـنية
لاللــــتـــحــــاق بــــالـــرتـب الـــتــــابـــعــــة لألسـالك اخلـــاصــــة بـــإدارة

السجون.

اHـــــــادة اHـــــــادة 2 :  : يـــــــتم فـــــــتـح اHــــــســـــــابــــــقــــــــات عــــــلـى أســــــاس
االخــتـبــارات واالمــتــحــانـات اHــهــنــيــة بـقــرار من الــســلــطـة

.Wالتي لها  صالحية التعي
يـجب أن يــنـشـر قــرار فـتح  اHــسـابـقــات اHـذكـور في
الــــــفـــــقـــــرة أعـاله فى شـــــكـل إعالن عـن طـــــريـق الـــــصـــــحـــــافـــــة
اHـــكـــتـــوبــــة و فى مـــوقع األنــــتـــرنـــات لـــلـــمــــديـــريـــة الـــعـــامـــة
لـلوظيـفة الـعمـومية أو فـى شكل ملـصقـات داخلـيةp حسب

احلالة.

اHــادة اHــادة 3 : : تمنح زيادات لـلمترشحـW أبناء الشهداء
أو أرامل الـشـهــداء وفـقــا  لـلـتــشـريع والـتــنـظــيم الـسـاريي

اHفعول.

اHــــادة اHــــادة 4 :  : يـــجب أن حتـــتـــوي مــلـــفـــات الـــتــرشـح عــلى
الوثائق اآلتية :

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

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

pفعولHالتعريف الوطنية سارية ا
pــؤهلHنـــســخـــة طـــبق األصل مـــصــادق عـــلــيـــهــا مـن ا -

pستوى الدراسيHالشهادة أو ا
- نـــســخـــة طـــبق األصـل مــصـــادق عـــلـــيـــهـــا من شـــهــادة
اإلعفاء من التـزامات اخلدمة الوطنـية ( ال يجب أن يكون

p( ترشح معفى ألسباب صحيةHا
- مــسـتـخـرج من صـحــيـفـة الـسـوابق الــقـضـائـيـة رقم

pفعولH(3)  سارية ا
- شـهــادة حــدة الــبـصــر لــلـعــيــنــW مـســلــمــة من طـرف
مـــــخـــــتـص في طـب الـــــعـــــيـــــون تـــــثـــــبـت حـــــدة الـــــبـــــصـــــر في
مــجـــمـــوعـــهــا 10/15 لــلـــعــيـــنــW مـــعــا دون تـــصــحـــيح وبــدون
عـــدســـات عـــلى أن ال يــــكـــون احلـــد األدنــى إلحــداهــمــا أقل

p10/7 من

اHــادة اHــادة 3 : : يــنـشــرهـذا الــقــرار في اجلـريــدة الــرسـمــيـة
للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.

حرر بـاجلزائر في18 ذي احلـجة عام 1429 اHوافق 16
ديسمبر سنة 2008.

pعن وزير العدلpعن وزير العدل
حافظ األختامحافظ األختام
األمW العاماألمW العام

مسعود بوفرشةمسعود بوفرشة

عن األمW العام للحكومةعن األمW العام للحكومة
وبتفـــويض منــهوبتفـــويض منــه

اHدير العام للوظيفة العموميةاHدير العام للوظيفة العمومية
جمال خرشيجمال خرشي
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مـــــجــــــمــــوع هــــذه االخــــتــــبــــارات تـــــعــــطي مــــعــــدل عــــام
و�عامل 1.

اHــــادة اHــــادة 9 :  : اخـــتـــبـــارات اHـــســـابـــقـــات و االمـــتـــحـــانــات
اHهنية هي كاآلتي: 

- رتبة عون إعادة التربية (مسابقة خارجية) :- رتبة عون إعادة التربية (مسابقة خارجية) :

p(2) ـــدة ســــاعـــتـــانH1 . اخــــتـــبــــار في حتــــريـــر نـص ( ا
p( 2 عاملHا

pـــــدة 3 ســــــاعـــــاتH2 . اخـــــــتــــــبــــــار في دراســــــة نـص ( ا
p( 3 عاملHا

3 . اخـــتـــبـــار في تـــاريـخ وجـــغـــرافـــيـــا اجلـــزائـــر (اHــدة
p( 2 عاملHا p(2) ساعتان

- رتبة عون إعادة التربية (امتحان مهني) :- رتبة عون إعادة التربية (امتحان مهني) :

pـــــدة 3 ســــــاعـــــاتH1 . اخـــــــتــــــبــــــار في دراســــــة نـص ( ا
p( 2 عاملHا

2 . اخـــتــبــار حـــول تــنـــظــيم الـــســجـــون p إعــادة إدمــاج
احملـبــوسـW و أمن اHـؤســسـات الــعـقـابــيـة ( اHـدة 3 سـاعـات

p( 3 عاملHا

pـدة 3 سـاعـاتH3 . اخــتـبـار فـي الـتـحــريـر اإلداري ( ا
p( 3 عاملHا

- - رتبة رقيب إعادة التربية (مسابقة خارجية) :رتبة رقيب إعادة التربية (مسابقة خارجية) :

p(2) ـــدة ســــاعـــتـــانH1 . اخــــتـــبــــار في حتــــريـــر نـص ( ا
p( 2 عاملHا

pـــــدة 3 ســــــاعـــــاتH2 . اخـــــــتــــــبــــــار في دراســــــة نـص ( ا
p( 3 عاملHا

3 . اخـــتـــبـــار في تـــاريخ وجـــغـــرافـــيـــة اجلـــزائـــر (اHــدة
p( 2 عاملHا p(2) ساعتان

4 . اخــتــبــار فـي مــادة الــلــغــة األجــنــبــيــة (الــفــرنــســيـة
p( 2 عاملHا p(2) دة ساعتانHا) p(أواإلجنليزية

- رتبة رقيب إعادة التربية (امتحان مهني) :- رتبة رقيب إعادة التربية (امتحان مهني) :

p(2) ـــدة ســــاعـــتـــانH1 . اخــــتـــبــــار في حتــــريـــر نـص ( ا
p( 2 عاملHا

2 . اخـــتــبــار حـــول تــنـــظــيم الـــســجـــون p إعــادة إدمــاج
pـدة 3 سـاعـاتHـؤسـســات الـعـقـابـيـة ( اHو أمن ا Wاحملـبـوسـ

p( 3 عاملHا

3 . اخـتـبار حـول االنـحراف االجـتـماعيp عـلم الـنفس
p( 3 عاملHا pدة 3 ساعاتHا ) Wو طرق معاملة احملبوس

- شـهــادة قــيـاس الــقــامـة مــســلـمــة من طــرف مــصـالح
اHديـريـة العـامـة لألمن الوطـني تـثبت احلـد األدنى لـلقـامة

pبـ 1,66م  بالنسبة للرجال و1,58م بالنسبة للنساء
بــعــد الــقــبــول الـــنــهــائي في اHــســابــقــات عــلى أســاس
االخـــتــبــارات p يـــجب عــلـى اHــتــرشـــحــW  إتــمـــام مــلـــفــاتــهم

بالوثائق اآلتية :  
- شهـادة اجلنسـية اجلـزائرية ( أن تـكون له اجلنـسية

p(اجلزائرية منذ خمس ( 5 ) سنوات على األقل
pعند االقتضاء pدنيةHشهادة عائلية للحالة ا -

- شــهــادتــان طــبــيـــتــان (الــطب الــعــامp طب األمــراض
الصـدرية مسـلمة من طـرف طبيب مـختص) تثـبت أهلية

pطلوبHنصب اHترشح لشغل اHا
- أربع صور ( 4 ) شمسية.

: WوظفHا Wب) بالنسبة للمترشح: WوظفHا Wب) بالنسبة للمترشح
WــوظــفـHتــتــخـذ اإلدارة إجــراءات اإلشــهـار لــقــائــمـة ا
الــذين تـتــوفـر فـيــهم الـشــروط الـقـانــونـيــة لـلـمــشـاركـة في
االمـــــتــــحــــانـــــات اHــــهــــنـــــيــــة في أمـــــاكن الـــــعــــمل فـي الــــوقت

pفرديا WعنيHمع تبليـغ ا pناسبHا
يــتــعــW عــلى اHــوظــفــW اHــعــنــيــW الــقــيــام خالل مــدة
عـــشــرة ( 10 ) أيــام الـــتي تـــلي عــمـــلــيـــة الــتـــبــلــيـغ بــتـــأكــيــد

مشاركتهم في االمتحان اHهني كتابيا.  

اHـــــــادةاHـــــــادة 5 : : تـــــــتــــــضــــــمـن اHــــــســــــابــــــقــــــات عـــــــلى أســــــاس
االختبارات مسبقا على :

pفحص طبي -
pفحص نفسي -

- اختبار في التربية البدنية.

6 :  : يــتــضــمن الــفــحص الــطــبي فــحص عــيــادي اHـــادة اHـــادة 
عام حول الوضعية الصحية للمترشح.

اHـــادة اHـــادة 7 :  : يـتـضـمن الـفــحص الـنـفـسي الـذي يـقـوم به
�ــارســـون مــخـــتـــصــون عـــلى اخـــتــبـــار لــتـــقـــيــيم الـــقــدرات

النفسية والعقلية للمترشح.

8 :  : اخــتــبــار الــتــربــيــة الــبــدنــيــة هــو اخــتــبــار اHـــادة اHـــادة 
انتقاء أولي و يتضمن مايأتي :  

pسباق أربعمائة ( 400 ) متر -

pرمي اجللة لوزن خمسة ( 5 ) كيلوغرام -

pتسلق حبل علوه خمسة ( 5 ) أمتار -
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3 . اخـــــتـــــبـــــار حــــــول حـــــقـــــوق اإلنــــــســـــانp االنـــــحـــــراف
االجتمـاعيp علم الـنفس و طـرق معـاملـة احملبـوسW ( اHدة

p( 3 عاملHا p 3 ساعات
pـدة 3 سـاعـاتH4 . اخــتـبـار فـي الـتـحــريـر اإلداري ( ا

p( 3 عاملHا

- رتـبــة ضـابـط رئـيــسي إلعـادة الــتـربــيـة - رتـبــة ضـابـط رئـيــسي إلعـادة الــتـربــيـة  (  ( امــتـحـانامــتـحـان
مهنيمهني) :) :

pـدة  3 ســاعــاتH1 . اخـتــبــار في الــثــقــافــة الــعــامــة ( ا
p( 2 عاملHا

2 . اختبار اخـتياري فى اإلجراءات اجلـزائية أو علم
p( 3 عاملHا p دة 3 ساعاتHا ) اإلجرام

3 . اختبار اختـياري في اHالية العامة أواHناجمنت
p( 3 عاملHا pدة 3 ساعاتHا ) العمومي

pـدة 3 سـاعـاتH4 . اخــتـبـار فـي الـتـحــريـر اإلداري ( ا
p( 3 عاملHا

- رتـــبــة ضـــابط عـــمــيـــد إلعـــادة الــتـــربـــيــة ( امـــتـــحــان- رتـــبــة ضـــابط عـــمــيـــد إلعـــادة الــتـــربـــيــة ( امـــتـــحــان
مهني) :مهني) :

pــدة 3 ســاعــاتH1 . اخــتــبــار في الـــثــقــافــة الــعــامــة ( ا
p( 2 عاملHا

2 . اخــــــتــــــبــــــار فى اإلجــــــراءات اجلــــــزائــــــيــــــة ( اHــــــدة 3
p( 3 عاملHا p ساعات

3 . اخـــتـــبـــار فى عـــلم اإلجـــرام وعـــلم الـــعـــقـــاب ( اHــدة
p( 3 عاملHا p(2) ساعتان

pـدة 3 سـاعـاتH4 . اخــتـبـار فـي الـتـحــريـر اإلداري ( ا
p( 3 عاملHا

10 : كـل عـالمـــــــــة تـــــــــقـل عـــــــــلى 20/5 فـي أحــــــــد اHــــــــــادة اHــــــــــادة 
االختبارات الكتابية اHذكورة أعاله تعد إقصائية.

اHـــادة اHـــادة 11 : يـعـتــبـر نــاجـحـW نــهـائـيــا في اHـســابـقـات
عـــــلى اســـــاس االخـــــتــــــبـــــارات و االمـــــتـــــحـــــانـــــات اHـــــهـــــنـــــيـــــة
اHـــتـــرشـــحـــون الــــذين حتـــصـــلـــوا عـــلى مـــعـــدل عـــام يـــســـاوي
أويــــفــــوق 20/10 حــــسـب درجــــة االســــتــــحـــــقــــاق و في حــــدود

اHناصب اHالية اHراد شغلها.

WــقــبــولــHا WـــتــرشــحــHــــادة 12 :  : تــضــبط قــائــمــة اHــــادة اHا
نـــهــــائـــيـــا فــي اHـــســــابـــقـــات عــــلـى اســــاس االخــــتـــبـــارات أو
االمــتــحـــانــات اHــهــنــيــة من طــرف جلـــنــة الــقــبــول الــنــهــائي

اHذكورة في اHادة 13 أدناه.
تـــكـــون الـــقـــائـــمــة مـــحل نـــشـــر عـــلى مـــســـتـــوى مـــركــز

االمتحان واإلدارة اHستخدمة.

pـدة 3 سـاعـاتH4 . اخــتـبـار فـي الـتـحــريـر اإلداري ( ا
p( 3 عاملHا

- -  رتبة ضابط إعادة التربية ( مسابقة خارجية) :رتبة ضابط إعادة التربية ( مسابقة خارجية) :
pــدة 3 ســاعــاتH1 . اخــتــبــار في الـــثــقــافــة الــعــامــة ( ا

p( 2 عاملHا
2 . اختبار اختياري للمترشح في اHواد اآلتية : 

- الـــقــانـــون الـــعــام : قـــانـــون الــعـــقـــوبــات و الـــقـــانــون
pاإلداري

pالية العامةHاالقتصاد و  ا -
- اHناجمنت العمومي.

p( 3 عاملHا p دة 3 ساعاتHا )
3 . اخــتــبــار فـي مــادة الــلــغــة األجــنــبــيــة (الــفــرنــســيـة

p( 2 عاملHا p(2) دة ساعتانHا) p(أواإلجنليزية

- رتبة ضابط إعادة التربية ( امتحان مهني) :- رتبة ضابط إعادة التربية ( امتحان مهني) :
pــدة 3 ســاعــاتH1 . اخــتــبــار في الـــثــقــافــة الــعــامــة ( ا

p( 2 عاملHا
2 . اخــــتــــبــــار فى قــــانــــون الــــعــــقــــوبــــات و اإلجـــراءات

p( 3 عاملHا p دة  3 ساعاتHا) اجلزائية
pـدة 3 سـاعـاتH3 . اخــتـبـار فـي الـتـحــريـر اإلداري ( ا

p( 3 عاملHا

- رتبة مساعد إعادة التربية ( - رتبة مساعد إعادة التربية ( امتحان مهنيامتحان مهني) :) :
pــدة 3 ســاعــاتH1 . اخــتــبــار في الـــثــقــافــة الــعــامــة ( ا

p( 2 عاملHا
2 . اخـتـبار فى اإلجـراءات اجلـزائـيـة ( اHـدة سـاعـتان

p( 2 عاملHا p(2)
3 . اخـــتــبــار حـــول تــنـــظــيم الـــســجـــون p إعــادة إدمــاج
pـدة 3 سـاعـاتHـؤسـســات الـعـقـابـيـة ( اHو أمن ا Wاحملـبـوسـ

p( 3 عاملHا
pـدة 3 سـاعـاتH4 . اخــتـبـار فـي الـتـحــريـر اإلداري ( ا

p( 3 عاملHا

- رتـرتـــــــبــــــة مة مــــــســــــــاعاعــــــد أول إلعد أول إلعــــــادة الادة الــــــتــــــربربــــــــيــــــة ( ة ( امامــــــتــــــحــــــانان
مهنيمهني)  :)  :

pــدة 3 ســاعــاتH1 . اخــتــبــار في الـــثــقــافــة الــعــامــة ( ا
p( 2 عاملHا

2 . اخــــــتــــــبــــــار فى اإلجــــــراءات اجلــــــزائــــــيــــــة ( اHــــــدة 3
p( 3 عاملHا pساعات
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اHــادة اHــادة 13 : : تتكون جلنة القبول النهائي من :
- الــســلــطــة الــتي لــهــا صالحــيــة الــتــعــيــW أو �ــثــلــهـا

pاخملول قانونا
- �ثل السلطة اHكلفة بالوظيفة العمومية.

اHــــادة اHــــادة 14 : يـــجب عـــلى مــســـؤول اHــؤســـســة اHـــؤهــلــة
كـــمـــركـــز امــــتـــحـــان أن يـــســـلم إلـى أعـــضـــاء جلـــنـــة الـــقـــبـــول

النهائيp ال سيما الوثائق اآلتية :
pنسخة من  مواضيع  االختبارات -

pواضيعHنسخة من محضر فتح أظرفة ا -
pنسخة من محضر سير االختبارات -
- نسخة من كشف نقاط االختبارات. 

اHــــادة اHــــادة 15 : كـل مــتـــرشح نـــاجح نـــهـــائـــيـــا لم يـــلــتـــحـق
�ؤسسة الـتكويـن في أجل خـمسة عشر (15) يومـا ابتداء
من تــاريخ تــبــلــيــغه بــالــنــجــاح في اHــســابــقـــة عــلـى أسـاس
االخـتـبـارات أو االمـتـحـان اHـهــني  يـفـقـد حـقه في الـنـجـاح
ويــــعـــوض مـن طـــرف اHــــتـــرشح الــــذي يـــلــــيه فـي الـــقــــائـــمـــة

االحتياطية حسب درجة الترتيب.

اHـــادة اHـــادة 16 :  : يـجب عـلـى اHتـرشـحـيــن للـمـشـاركــة فـي
اHـــســابـــقـــات عـــلـى اســــاس االخــتـــبــارات أو االمـــتــحـــانــات
اHهـنية احملددة في هـذا القرار أن يـستوفـوا مسبـقا جميع
الشروط القانـونية اHطلوبة لاللتحاق �ختلـف األسـالك
والــرتـب اخلــاصــة بــإدارة الــســـجــون الــتي حــددتــهــا أحــكــام
اHـــرســوم الـــتـــنـــفــيـــذي رقم 08 - 167 اHــؤرخ في3 جـــمــادى
الـثـانــيـة عـام 1429 اHـوافق 7 يـونـيــو سـنـة 2008 واHـذكـور

أعاله.

اHـــادة اHـــادة 17 :  : تــلـغى أحــكـام الــقـرار الــوزاري اHـشــتـرك
اHؤرخ في 22 محرم عام 1419 اHوافق 19 مايو سنة 1998
الذي يحدّد إطار تـنظيم اHسابقـات على أساس الشهادات
واالخـتـبـارات واالمـتـحـانـات اHــهـنـيـة لاللـتـحـاق بـاألسالك

اخلاصة بإدارة السجون.

اHــادة اHــادة 18 : : ينـشر هـذا القـرار في اجلـريدة الـرسمـية
للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.

حرر بـاجلزائر في18 ذي احلـجة عام 1429 اHوافق 16
ديسمبر سنة 2008.

pعن وزير العدلpعن وزير العدل
حافظ األختامحافظ األختام
األمW العاماألمW العام

مسعود بوفرشةمسعود بوفرشة

عن األمW العام للحكومةعن األمW العام للحكومة
وبتفـــويض منــهوبتفـــويض منــه

اHدير العام للوظيفة العموميةاHدير العام للوظيفة العمومية
جمال خرشيجمال خرشي

قــرار وزاري مـشــتــرك مـؤرخ في قــرار وزاري مـشــتــرك مـؤرخ في 18 ذي احلــجــة عـام  ذي احلــجــة عـام 1429
اHــــوافق اHــــوافق 16 ديـــــســــمــــبــــر ســــنــــة  ديـــــســــمــــبــــر ســــنــــة p2008 يــــحـــــدد بــــرامجp يــــحـــــدد بــــرامج
اHـســابـقــات عـلـى أسـاس االخــتـبــارات واالمـتــحـانـاتاHـســابـقــات عـلـى أسـاس االخــتـبــارات واالمـتــحـانـات
اHهنية لاللتحاق باألسالك اخلاصة بإدارة السجون.اHهنية لاللتحاق باألسالك اخلاصة بإدارة السجون.

ــــــــــــــــــــــــــــــ

pالعـام للحكومـــة Wإن األم
pحافظ األختام p ووزير العـدل

- �ـقتـضـى اHـرسوم الـرئاسي رقم 08 - 366 اHؤرّخ
في 17 ذي القعدة عام  1429اHوافق 15 نوفمبر سنة 2008

pأعضاء احلكومة Wتضمن تعيHوا
- و�ـــقـــتـــضـى اHـــرســـوم الـــتـــنـــفـــيـــذي رقم  08 - 167
اHـؤرخ في 3 جـمــادى الـثـانــيـة عـام 1429 اHـوافق 7 يــونـيـو
WوظفHتضمن الـقانون األساسي اخلاص باHسنة 2008 وا

pلألسالك اخلاصة بإدارة السجون WنتمHا
 - و�قتـضـى اHرسوم الـرئاسي اHـؤرخ في 7 ربيع
الــــــثـــــــانــي عـــــــام 1423 اHــــــوافـق 18 يــــــونــــــيــــــو ســــــنــــــة 2002

pالعام للحكومة Wاألم Wتضمن تعيHوا
- و�ـــقـــتـــضى الـــقــــرار الـــوزاري اHـــشـــتــــرك اHـــؤرخ
في 13 ذي احلــجـة عـام 1424 اHـوافـق 4 فـبـرايــر سـنـة 2004
الــذي يــحــدد بــرامج اHــســابــقــات عــلى أســاس االخــتــبـارات
واالمـتـحـانات اHـهـنيـة لاللـتـحاق بـاألسالك اخلـاصـة بإدارة

pالسجون
- و�قـتـضى القــرار الــوزاري اHشـتــرك اHؤرخ في
18 ذي احلــجّــة عــام 1429 اHــوافق 16 ديــســمـــبــر ســنــة 2008

الـــــذي يــــحـــــدد إطـــــار تـــــنــــظـــــيـم اHــــســـــابـــــقـــــات عــــلـى أســــاس
االخــتــبــارات واالمــتــحــانـــات اHــهــنــيــة لاللــتــحــاق بــالــرتب

pالتابعة لألسالك اخلاصة بإدارة السجون

يقـرران ما يأتــييقـرران ما يأتــي

اHـادة األولى : اHـادة األولى : يــحـدّد هــذا الـقــرار بـرامج اHــسـابــقـات
عـلى أسـاس االختـبـارات واالمـتحـانـات اHـهـنيـة لاللـتـحاق

باألسالك اخلاصة بإدارة السجون اآلتية :

* سلك موظفي إعادة التربية : سلك موظفي إعادة التربية :

- رتبـة عـون إعـادة التربيـة. 

* سلك موظفي التأطير : سلك موظفي التأطير :

pرتبة رقيـب إعـادة التربيـة -

pرتبة مساعـد إعـادة التربيـة -

- رتبة مساعد أول إلعادة التربية.
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pشرح العبارات أو الكلمات -
pفردات أو األضدادHالبحث عن ا -

pالتحاليل النحوية -
pتصريف األفعال -

pفهم النص -
يهـدف االخـتبـار إلى فحص درجـة حتكم اHـترشح في

اللغة و النحو و تركيب اجلمل و فهم النص.

3 - اختبار في مادة تاريخ و جغرافيا اجلزائر: - اختبار في مادة تاريخ و جغرافيا اجلزائر:
مضمون االختبار و غايته :مضمون االختبار و غايته :

 يــتـمــثل االخــتـبــار في مـجــمــوعـة أســئـلــة تـســتـوجب
pترشح إعطاء إجابات قصيرة أو مستفيضة عليهاHعلى ا

حسب احلالة.
يـــــهـــــدف االخـــــتـــــبـــــار إلى فـــــحـص اHـــــعـــــارف الـــــعـــــامــــة

للمترشح في التاريخ اHعاصر وجغرافيا اجلزائر.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

اHلحق الثانياHلحق الثاني

برنامج االختبارات لاللتحاق برنامج االختبارات لاللتحاق برتبة رقيب إعادةبرتبة رقيب إعادة
التربية ( مسابقة خارجية) :التربية ( مسابقة خارجية) :

1 -  - اختبار في حترير نص :اختبار في حترير نص :

مضمون االختبار و غايته :مضمون االختبار و غايته :

يتـمثل االخـتـبار في حتـريـر نص يتـكون من 20 إلى
 30 سطرا حول موضوع ذي طابع عام.

يـهـدف االخـتبـار إلى تـقـدير درجـة الـتحـكم في الـلـغة
واHفردات و التركيب السليم للجمل.

2 - اختبار في دارسة نص : - اختبار في دارسة نص :

مضمون االختبار و غايته :مضمون االختبار و غايته :
يـــتـــمــــثل االخـــتـــبــــار في دراســـة نـص أدبي أو غـــيـــره

يتناول اHسائل اآلتية :
pفردات ومعنى الكلماتHاجلانب اللغوي وا -

pشرح العبارات أو الكلمات -
pفردات أو األضدادHالبحث عن ا -

pالتحاليل النحوية -
pتصريف األفعال -

pفهم النص -

* سلك موظفي القيادة : سلك موظفي القيادة :
pرتبة ضابط إعــادة التربيــة -

pرتبة ضابط رئيسي إلعادة التربية -
- رتبة ضابط عميد إلعادة التربيـة.

اHــــــادة اHــــــادة 2 : : تلحق بـهذا القرارالـبرامج اHذكورة في
اHادة األولى أعاله .

3 :  : �ــكنp عــنـد االقــتــضـاءp حتــيــW مـحــتـوى اHـــــــادة اHـــــــادة 
البرامج اHنصوص عليها في هذا القرار.

اHـــــــادة اHـــــــادة 4 :  : تـلــغى أحـكـام الـقـرار الـوزاري اHـشـتـرك
اHـؤرخ في 13 ذي احلـجة عام 1424 اHـوافق 4 فبـراير سـنة
2004 الـــــــذي يــــــحــــــدّد بـــــــرامج اHــــــســـــــابــــــقــــــات عـــــــلى أســــــاس

االخــتــبـارات واالمــتــحـانــات اHــهـنــيــة لاللـتــحــاق بـاالسالك
اخلاصة بإدارة السجون.

اHـــادة اHـــادة 5 : : يـنـشـر هـذا الـقـرار في اجلـريـدة الـرسـمـيـة
للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.

حرر بـاجلزائر في18 ذي احلـجة عام 1429 اHوافق 16
ديسمبر سنة 2008.

pعن وزير العدلpعن وزير العدل
حافظ األختامحافظ األختام
األمW العاماألمW العام

مسعود بوفرشةمسعود بوفرشة

عن األمW العام للحكومةعن األمW العام للحكومة
وبتفـــويض منــهوبتفـــويض منــه

اHدير العام للوظيفة العموميةاHدير العام للوظيفة العمومية
جمال خرشيجمال خرشي

ــــــــــــــــــــــــــــــ
اHلحق األولاHلحق األول

برنامج االختبارات لاللتحاقبرنامج االختبارات لاللتحاق
 برتبة عون إعادة التربية ( مسابقة خارجية) :  برتبة عون إعادة التربية ( مسابقة خارجية) : 

1 - اختبار في حترير نص : - اختبار في حترير نص :

مضمون االختبار و غايته : مضمون االختبار و غايته : 

يتـمثل االخـتـبار في حتـريـر نص يتـكون من 20 إلى
 30 سطرا حول موضوع ذي طابع عام.

يـهـدف االخـتبـار إلى تـقـدير درجـة الـتحـكم في الـلـغة
واHفردات و التركيب السليم للجمل.

2 -  -  اختبار في دارسة نص :اختبار في دارسة نص :

مضمون االختبار و غايته : مضمون االختبار و غايته : 

يـــتـــمــــثل االخـــتـــبــــار في دراســـة نـص أدبي أو غـــيـــره
يتناول اHسائل اآلتية :

pفردات ومعنى الكلماتHاجلانب اللغوي وا -
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pحوار احلضارات -
pحوار شمال جنوب -

pاألوبيك : الرهانات االستراتيجية -
pاحلكم الراشد: مفهومه وأبعاده -

pالتطور و البيئة : الرهانات والتحديات -
pالظاهرة البيروقراطية -

pاقتصاد السوق -
pاإلدارة اجلوارية والالمركزية -

- اإلصالحــات االقــتـــصــاديــة أو اإلداريــة : الــرهــانــات
pوالتحديات

pالصحافة وحرية التعبير -

pدني واحلكم الراشدHاجملتمع ا -

pمجتمع اإلعالم -

pالدور اجلديد للدولة -

- كل مـــــــوضـــــــوع آخـــــــر ذي طـــــــابع عـــــــام أو مـــــــوضــــــوع
الساعة.

2 - اخــــتـــبـــار اخــــتـــيـــاري لــلـــمـــتـــرشح  فـي اHــيـــادين
اآلتية :

-  الــقـــانــون الـــعــام : قــانـــون الــعـــقــوبــات و الـــقــانــون
pاإلداري

pالية العامةHاالقتصاد وا  -

- اHناجمنت العمومي.

أ - أ -  اخـ اخـــــــــتـتـــــــبــــــــار في قار في قــــــــانانــــــــون الون الــــــعــــــــقــــــــوبوبــــــات و الات و الــــــــقــــــــانانــــــونون
اإلداري :اإلداري :

مضمون االختبار و غايته :مضمون االختبار و غايته :

يــتـــمــثل االخــتــبـــار في مــعــاجلــة مـــوضــوع في قــانــون
العقوبات و القانون اإلداري.

كما �ـكن أن يتـضمن االخـتبار مـجمـوعة أسـئلة في
قـــانـــون الـــعـــقـــوبـــات و الـــقـــانـــون اإلداري تـــســـتـــوجب عـــلى

اHترشح إعطاء أجوبة قصيرة  أو مستفيضة.

يــهــدف االخــتـــبــار إلى تــقــديــر مـــعــارف اHــتــرشح في
اHـــيـــادين اHــعـــنــيـــة و كـــذا مــدى حتـــكــمه فـي اHــصـــطــلـــحــات

واHفاهيم اHتصلة بها.

�ـكـن أن تـتــضــمن األسـئــلــة حـول قــانــون الـعــقــوبـات
أوالقانون اإلداري أحد اHواضيع اآلتية :

يهـدف االخـتبـار إلى فحص درجـة حتكم اHـترشح في
اللغة و النحو وتركيب اجلمل و فهم النص.

3 - اختبار في مادة تاريخ و جغرافيا اجلزائر : - اختبار في مادة تاريخ و جغرافيا اجلزائر :

مضمون االختبار وغايته :مضمون االختبار وغايته :
يتمثل االختـبار في مجموعة أسئلة تستوجب على
pـتــرشح إعـطــاء إجـابــات قـصـيــرة أو مـســتـفــيـضــة عـلــيـهـاHا

حسب احلالة.
يـــــهـــــدف االخـــــتـــــبـــــار إلى فـــــحـص اHـــــعـــــارف الـــــعـــــامــــة

للمترشح في التاريخ اHعاصر و جغرافيا اجلزائر.

4 - اختبار في اللغة األجنبية : - اختبار في اللغة األجنبية :

مضمون االختبار وغايته :مضمون االختبار وغايته :
دراسـة نص يــهـدف إلى تــقـيــيم قـدرات اHــتـرشح في
الـتـحـكم  بـفن الـلـغـة والنـحـو والـصـرف في الـلـغـة اخملـتارة

( الفرنسية  أو اإلجنليزية).
ــــــــــــــــــــــــــــــ

اHلحق الثالثاHلحق الثالث

برنامج االختبارات لاللتحاق برنامج االختبارات لاللتحاق برتبة ضابط إعادةبرتبة ضابط إعادة
التربية ( مسابقة خارجية) :التربية ( مسابقة خارجية) :

1 -  - اختبار في الثقافة العامة :اختبار في الثقافة العامة :

مضمون االختبار و غايته :مضمون االختبار و غايته :
عـلى اHـترشح أن يـتـناول مـوضـوعا عـامـا أو ذا عالقة
بــأهـم اHــشــاكـل الــســيـــاســيــة أو االقـــتــصــاديـــة أوالــثــقـــافــيــة

أواالجتماعية للعالم اHعاصر.
يجب أن يسمح االختبار بتقييم :يجب أن يسمح االختبار بتقييم :

- الـثـقـافـة الـعـامـة لـلـمـتـرشح أو مـسـتـوى اسـتـيـعـابه
pألهم مواضيع الساعة

pقدرته على وضع تفكير شامل -
- وجـاهـة طـريـقـة الـتـفـكـيـر واألفـكـار اHـتـنـاولـة وهذا
عـلى ضـوء اإلشـكـالـيـة الـتى يـثـيـرهـا اHـوضـوع والـرهـانات

التى يطرحها.

�ـكن أن يـتـضـمن اخـتـبـار الـثـقـافـة الـعـامـة علـى أحد�ـكن أن يـتـضـمن اخـتـبـار الـثـقـافـة الـعـامـة علـى أحد
اHواضيع اآلتية :اHواضيع اآلتية :

- العـوHـة وآثـارها عـلى الـبـلدان الـسـائـرة في طريق
pالنمو

pالتحديات الكبرى لأللفية الثالثة -
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ب - اختبار في االقتصاد و اHالية العامة :ب - اختبار في االقتصاد و اHالية العامة :

مضمون االختبار و غايته :مضمون االختبار و غايته :
يـتمثل االختـبار في معاجلـة موضوع يتـناول مسألة

في االقتصاد و اHالية العامة.
كـــمـــا �ــــكن أن يــــتـــضــــمن االخـــتــــبـــار مــــجـــمــــوعـــة من
األسئـلة القـصيرة تـستوجب عـلى اHترشح إعـطاء إجابات

قصيرة أو مستفيضة بشأنها.
يــهــدف االخــتـــبــار إلى تــقــديــر مـــعــارف اHــتــرشح في
االقـــــتــــصـــــاد واHـــــالــــيـــــة الـــــعــــامـــــة و كـــــذا مــــدى حتـــــكـــــمه في

اHصطلحات و اHفاهيم اHتصلة بها.

�ـكـن أن تـتـضــمن األسـئــلـة حـول االقــتـصـاد واHــالـيـة�ـكـن أن تـتـضــمن األسـئــلـة حـول االقــتـصـاد واHــالـيـة
العمومية أحد اHواضيع اآلتية :العمومية أحد اHواضيع اآلتية :

pاليHالسوق ا -
pالي اجلزائريHالنظام ا -

pالنظام النقدي اجلزائري -
- دور اHـؤسـسـات اHــالـيـة الـدولـيــة ( صـنـدوق الـنـقـد

p(يHالبنك العا pالدولي
pاقتصاد التنمية -

pديونية العموميةHا -
pاليةHإعداد قانون ا -
pاليةHتنفيذ قانون ا -

  pيزانيةHقانون تسوية ا -
pيزانية واحملاسبةHإجراءات ا -
pالية العموميةHالسلطات ا -

- رقابـة اHـالـيـة الـعـمومـيـة ( رقـابـة اجملـلس الـشـعبي
p(الوطني والرقابة اإلدارية والرقابة القضائية

pالسياسات االقتصادية -
pيزانيةHمباد� و قواعد ا -

- مــبــاد� احملــاســـبــة الــعــمــومــيـــة (الــفــصل بــW اآلمــر
p( بالصرف و احملاسب

- أعوان تنفيـذ العمليات اHـالية: اآلمرون بالصرف
pاليونHراقبون اHواحملاسبون وو كالء النفقات وا

pاليةHتنفيذ العمليات ا -
pاخملطط احملاسبي الوطني -

pدور ومكانة الوظيفة احملاسبية  -
pاليةHدور و مكانة الوظيفة ا -

pيزانيةHمباد�  مراقبة ا -
pاليHمنهجية و تقنية التدقيق احملاسبي و ا -

pالنظام اجلبائي في اجلزائر -

قانون العقوبات :قانون العقوبات :
pالعقوبات و تدابير األمن -

pالعقوبات األصلية و العقوبات التكميلية -
pاألفعال و األشخاص اخلاضعون للعقوبة -

pطبقة على األشخاص الطبيعيةHالعقوبات ا -
pعنويةHطبقة على األشخاص اHالعقوبات ا -

pاجلر�ة وتقسيم اجلرائم -
pمرتكبو اجلر�ة -
pالظروف اخملففة -

pالعود -
pالفترة األمنية -

pاجلنايات و اجلنح و عقوباتها -
pساهمون في اجلر�ةHا -

pانقضاء العقوبة -
وأي موضوع آخر له عالقة باHادة.

القانون اإلداري :القانون اإلداري :

- مـباد� التـنظيم اإلداري : اHركـزية وعدم الـتركيز
pوالالّمركزية

pاألعمال التشريعة و التنظيمية -
pالقرارات اإلدارية -

pالعقود االدارية -
pاجلوانب القانونية للصفقات العمومية -

pالدولة و اجلماعات اإلقليمية -
pركزيةHاإلدارات ا -
pعالقات الوصاية -

pالعالقات السلمية -
pالضبط اإلداري -

pرفق العامHا -
- مـخــتـلف طــرق تــسـيــيـر اHــرفق الــعـامp االســتـغالل

pباشر واالمتيازHا
pنازعات اإلداريةHا -
pسؤولية اإلداريةHا -

- اHـؤسـسـات الـعامـة : اHـفـاهـيم واألصـنـاف والـنـظام
pالقانوني

- تـــشــريـع الــوظــيـــفــة الـــعــمـــومــيــة ( اHـــبــاد� الـــعــامــة
وحـــقـــوق وواجــــبـــات اHـــوظف والـــوضـــعـــيـــات الـــقـــانـــونـــيـــة

p(..األساسية
وأي موضوع آخر له عالقة باHادة.
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p(فهوم والتطور واالجتاهاتHا ) رفق العامHا -
pناجمنت  التشاركيHا -

pرفقHإدارة ا -
pاحلكم -

pوارد البشريةHأسس تسيير ا -
pوارد البشريةHمهام ا -

- الـــوظــــيـــفــــة االســـتــــراتـــيــــجـــيــــة لـــتــــســـيــــيـــر اHـــوارد
pالبشرية

pناجمنت االستراتيجي للموارد البشريةHا -
pوارد البشريةHاالتصال وتسيير ا -
pعلومات للموارد البشريةHنظام ا -

- تــــنـــــمــــيــــة اHــــوارد الــــبــــشـــــريــــة: الــــتــــكــــوين اإلداري
pهنية وسياسة األجورHسارات اHوالتوظيف وتسيير ا

- التـسييـر القانـوني األساسي وتسـيير الـتعدادات
وتــســيــر مـــنــاصب الــشــغـل و تــســيــيــر الــكـــفــاءات وتــقــيــيم

pWاألعوان العمومي
pالتأهيل -

pتخطيط مناصب الشغل -
- حتليل اHناصب

pدراسة الوظائف -
pسوق العمل -

pالهندسة البشرية -
pنظام تسيير التكوين و مخطط التكوين -

- الـتــسـيــيــر الـتــوقــعي لـلــمــوارد الـبــشـريــة ( حتــلـيل
االحتـيـاجات وتـنـمـية اHـوارد الـبـشريـة وتـسـييـر مـناصب

p(الشغل والكفاءات
- ضـبط الــتـعـدادات ومــنـاصب الـشــغل في الـوظــيـفـة

pالعمومية
pفهوم و األسسHالتدقيق : ا -

- تـــــقــــيـــــيـم وظــــيـــــفـــــة اHــــوارد الـــــبــــشـــــريـــــة : تــــدقـــــيق
الـتـوظيف وتـدقـيق الـتـكـوين وتـدقيق مـنـظـومـات اHوارد

pالبشرية وتدقيق األجور
pاألداء و الكفاءات Wتقييم حتس -

pوارد البشريةHمواصفات لوحة قيادة تسيير ا -
- أثــر الـــتــكــنــولــوجــيــات اجلــديــدة لإلعالم واالتــصــال

pوارد البشريةHعلى تسيير ا
pالتشريع اجلزائري في مجال عالقات العمل -

pالعالقات اجلماعية للعمل -
pاحلماية االجتماعية للعمال -

pيزانيةHأدوات تسيير ا -
pمراقبة احلسابات -
pيزانية البرنامجHا -

pيزانيةHباد� األساسية إلعداد اHا -
- دور و مـــــســــؤولــــيـــــة اآلمــــر بــــالــــصـــــرف و احملــــاسب

pالعمومي
- اHوارد و النفقات العمومية;
- تصنيف النفقات العمومية.

وأي موضوع آخر له عالقة باHادة.

ج - اختبار في اHناجمنت العمومي :ج - اختبار في اHناجمنت العمومي :

مضمون االختبار و غايته :مضمون االختبار و غايته :
يتمثل االختـبار في معاجلة مـوضوع في اHناجمنت

العمومي.
كـــمـــا �ــــكن أن يــــتـــضــــمن االخـــتــــبـــار مــــجـــمــــوعـــة من
األسئلة في اHنـاجمنت العمومي تـستوجب على اHترشح

إعطاء أجوبة قصيرة أو مستفيضة.
يــهــدف االخــتـــبــار إلى تــقــديــر مـــعــارف اHــتــرشح في
اHيـدان اHـقصـود و كذا حتـكـمه في اHصـطلـحـات واHفـاهيم

اHتصلة به.

�كن أن تتضم�كن أن تتضمّن األسـئلة حول اHناجمنت العمومين األسـئلة حول اHناجمنت العمومي
أحد اHواضيع اآلتية :أحد اHواضيع اآلتية :

pناجمنت العموميHأسس ا -
pناجمنت العموميHاألطراف الفاعلة في ا -
pالتصورات اخملتلفة للتسيير العمومي -

pنظمات العموميةHأدوات إدارة ا -
- تـــقــنـــيـــات اHــنـــاجــمـــنت اHـــســتـــعـــمــلـــة في تـــســيـــيــر

pنظمات العموميةHا
- أدوات الـقيادة: الـتدقيق االسـتراتيجـي والتدقيق

pعلوماتHالعملي ومراقبة التسيير ونظام ا
pمؤسسات  الرقابة -

pأنظمة الرقابة الداخلية واخلارجية -
pاالتصال العمومي و العالقات االنسانية -

pناجمنت االستراتيجيHا -
pالتخطيط الوطني -
pالالمركزية التقنية -

pاألداء العمومي Wحتس -
- الـــســـيـــاســــات الـــعـــمـــومــــيـــة : اإلعـــداد والـــتــــســـيـــيـــر

pوالتقييم



18 ربيع األو ربيع األوّل عام ل عام 1430 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 2016
15 مارس  سنة  مارس  سنة 2009 م م

كـــمـــا �ــــكن أن يــــتـــضــــمن االخـــتــــبـــار مــــجـــمــــوعـــة من
األسـئـلـة في تـنظـيم الـسـجـونp وإعادة اإلدمـاج االجـتـماعي
لـلـمـحـبـوسـW وأمن اHـؤسـسـات الـعـقـابـيـة تـسـتـوجب عـلى

اHترشح إعطاء أجوبة قصيرة أومستفيضة.
يــهــدف االخــتـــبــار إلى تــقــديــر مـــعــارف اHــتــرشح في
اHيـدان اHـقـصـود وكـذا حتـكمه فـي اHصـطـلـحـات واHـفـاهيم

اHتصلة به.

�كن أن يتضمن االختبار أحد اHواضيع اآلتية :�كن أن يتضمن االختبار أحد اHواضيع اآلتية :
pؤسسات العقابية وتصنيفهاHأنواع ا -
pالتنظيم اإلداري للمؤسسات العقابية -

pWالرعاية الصحية للمحبوس -
pWأساليب معاملة احملبوس -

pWإعادة اإلدماج االجتماعي للمحبوس -
- اإلفــــراج اHـــشـــروط واحلـــريــــة الـــنـــصــــفـــيـــة وإجـــازة

pاخلروج
pالعمل العقابي -

pقاضي تطبيق العقوبات -
pجلنة تطبيق العقوبات -

pWحقوق احملبوس -
pاألمن الديناميكي -

pعلوماتHاستيقاء واستغالل ا -
pوسائل األمن -

pالتدخل في حالة احلوادث -
- تسيير األزمات.

وأي موضوع آخر له عالقة باHادة.
3 - اختبار في التحرير اإلداري : - اختبار في التحرير اإلداري :

مضمون االختبار و غايته :مضمون االختبار و غايته :
pعــرض حــال pيــتــمــثـل االخــتــبـــار فى حتــريــر مـــذكــرة

محضرp و كل وثيقة أخرى ذات صلة باHادة.
يـــهــدف االخـــتـــبــار إلى تـــقــيـــيم قـــدرات اHــتـــرشح فى
التحكم فى اللغة و النحو والصرف و األسلوب اإلداري.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اHلحق اخلامساHلحق اخلامس

برنامج االمتحان اHهني لاللتحاق برتبة رقيب إعادةبرنامج االمتحان اHهني لاللتحاق برتبة رقيب إعادة
التربية ( امتحان مهني ) :التربية ( امتحان مهني ) :

1 - اختبار في حترير نص : - اختبار في حترير نص :
مضمون االختبار و غايته :مضمون االختبار و غايته :

يتـمثل االخـتـبار في حتـريـر نص يتـكون من 20 إلى
30 سطرا حول موضوع ذي طابع عام.

- الــــتــــحــــفـــيــــز فـي الــــعـــمـل : اHــــقـــاربــــات الــــنــــظــــريـــة
pوالفقهية

pاألخالقيات في العمل -
pنازعات و تسييرهاHالوقاية من ا -

- الـتـسـيــيـر اHـالي: حتـضـيـر اHــيـزانـيـة ومـيـزانـيـات
الـبرنـامـج وتنـفـيـذ اHـيـزانـيـة وتـسـيـيـر اخلـزيـنـة وتـسـيـير

p(حتليل مالي) شروع وحتليل النسبHا
وأي موضوع آخر له عالقة باHادة.

3 - اختبار في اللغة األجنبية: - اختبار في اللغة األجنبية:
مضمون االختبار و غايته : مضمون االختبار و غايته : 

دراسـة نص يــهـدف إلى تــقـيــيم قـدرات اHــتـرشح في
التـحكم في شرح اHفـردات والكتـابة وقواعد الـلغة بـاللغة

التي يختارها ( الفرنسية أو اإلجنليزية ).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اHلحق الراHلحق الرّابعابع

برنامج االمتحان اHهني لاللتحاق برتبة عون إعادةبرنامج االمتحان اHهني لاللتحاق برتبة عون إعادة
التربية ( امتحان مهني ) :التربية ( امتحان مهني ) :

1 - اختبار في دراسة نص : - اختبار في دراسة نص :

مضمون االختبار و غايته :مضمون االختبار و غايته :

يـــتـــمــــثل االخـــتـــبــــار في دراســـة نـص أدبي أو غـــيـــره
يتناول اHسائل اآلتية :

pومعنى الكلمات pفرداتHا pاجلانب اللغوي - -
pشرح العبارات أو الكلمات -

pفردات و األضدادHالبحث عن ا -
pالتحاليل النحوية -
pتصريف األفعال -

- فهم النص.

يهـدف االخـتبـار إلى فحص درجـة حتكم اHـترشح في
اللغة و النحو و تركيب اجلمل و فهم النص.

2 - اخـتـبـار حـول  تـنـظــيم الـسـجـون وإعـادة اإلدمـاج - اخـتـبـار حـول  تـنـظــيم الـسـجـون وإعـادة اإلدمـاج
االجتماعي للمحبوسW و أمن اHؤسسات العقابية :االجتماعي للمحبوسW و أمن اHؤسسات العقابية :

مضمون االختبار وغايته :مضمون االختبار وغايته :

يــتــمــثل االخــتـبــار في مــعــاجلــة مــوضــوع في تــنـظــيم
الـسجون و إعادة اإلدمـاج  االجتمـاعي للمـحبوسW و أمن

اHؤسسات العقابية.
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pمخطط األمن الداخلي للمؤسسات العقابية -
pتسيير األزمات -

pاألمن اخلارجي للمؤسسات العقابية -
وأي موضوع آخر له عالقة باHادة.

3 - اختـبار حـول االنحـراف االجتـماعيp عـلم النفس - اختـبار حـول االنحـراف االجتـماعيp عـلم النفس
: Wو طرق معاملة احملبوس: Wو طرق معاملة احملبوس

مضمون االختبار و غايته :مضمون االختبار و غايته :
يـتمثل االختـبار في معاجلـة موضوع يتـناول مسألة
حـول االنـحـراف اإلجـتــمـاعيp عـلم الـنــفس و طـرق مـعـامـلـة

.Wاحملبوس
كما �كن أن يتـضمن االختبار مجـموعة من اHسألة
حــول الــتــكــفل االجــتــمــاعـي والـنــفــسـي وأســالـيـب مــعــامــلـة

.Wاحملبوس
يــهــدف االخــتـــبــار إلى تــقــديــر مـــعــارف اHــتــرشح في
اHـــيــدان اHـــقــصـــود و كـــذا مــدى حتـــكـــمه في اHـــصـــطــلـــحــات

واHفاهيم اHتصلة بها. 

�كن أن  يتضمن االختبار أحد اHواضيع اآلتي�كن أن  يتضمن االختبار أحد اHواضيع اآلتيّة :ة :
فى ميدان االنحراف االجتماعي :فى ميدان االنحراف االجتماعي :

pظاهرة االنحراف اجلماعي -
pرور إلى الفعل الفرديHا -
pاألشكال اجلديدة لإلجرام -

pالسلوكات اإلجرامية -
pاآلفات االجتماعية -

pاإلدمان -
pجنوح األحداث -

وأي موضوع آخر له عالقة باHادة.
فى ميدان علم النفس :فى ميدان علم النفس :

pالتكفل النفسي في الوسط العقابي -
- سـيــكـولــوجـيــة اجملـرم و اHــعـايــيـر الــعـامــة لـلــسـلـوك

pرضي و السلوك اجلانحHا
pغلقHمفهوم الوضعيات الضاغطة للوسط ا -

- مــهــارات االتــصــال و أســالــيب اHــواجــهــة لــلــســلـوك
pناهض للمسجونHا

pزمنHتسيير حاالت الضغط النفسي ا -
- تــعــزيــز أســالــيب الــنــمــذجــة و الــتــقــلــيــد لــلــســلــوك

pاالجتماعي اإليجابي
- مـــفـــهـــوم إثـــبــــات الـــذات بـــW الـــتـــحـــكـم االنـــفـــعـــالي

pوالليونة في السلوك

يـهـدف االخـتبـار إلى تـقـدير درجـة الـتحـكم في الـلـغة
واHفردات والتركيب السليم للجمل.

2 - اخ - اخـتــــبـار حار حـول  تول  تــــنـظـيـم الم الـسـجــــون وإعون وإعـادة اإلدمادة اإلدمـاجاج
االجتماعي للمحبوسW و أمن اHؤسسات العقابية :االجتماعي للمحبوسW و أمن اHؤسسات العقابية :

مضمون االختبار وغايته :مضمون االختبار وغايته :
يــتــمــثل االخــتـبــار في مــعــاجلــة مــوضــوع في تــنـظــيم
الـسـجـون و إعادة اإلدمـاج االجـتـمـاعي لـلـمـحـبـوسW وأمن

اHؤسسات العقابية.

كـــمـــا �ــــكن أن يــــتـــضــــمن االخـــتــــبـــار مــــجـــمــــوعـــة من
األسـئـلـة في تــنـظـيم الـسـجـون وإعـادة اإلدمـاج االجـتـمـاعي
لـلـمـحـبـوسـW وأمن اHـؤسـسـات الـعـقـابـيـة تـسـتـوجب عـلى

اHترشح إعطاء أجوبة قصيرة أومستفيضة.

يــهــدف االخــتـــبــار إلى تــقــديــر مـــعــارف اHــتــرشح في
اHيـدان اHـقـصـود وكـذا حتـكمه فـي اHصـطـلـحـات واHـفـاهيم

اHتصلة به.

�كن أن  يتضمن االختبار أحد اHواضيع اآلتية :�كن أن  يتضمن االختبار أحد اHواضيع اآلتية :
pؤسسات العقابية وتصنيفهاHأنواع ا -

pالتنظيم اإلداري  للمؤسسات العقابية -
pالنظام الداخلي للمؤسسات العقابية -

pؤسسات العقابيةHمهام ا -
pشروط احلبس -

pWالتكفل الصحي باحملبوس -
pWأساليب معاملة احملبوس -

pWإعادة اإلدماج االجتماعي للمحبوس -
pتكييف العقوبات -

pجلنة تطبيق العقوبات -
pجلنة تكييف العقوبات -

- الــلـجــنـة الــوزاريـة اHــشـتــركـة لــتـنـســيق نــشـاطـات
pWإعادة التربية و إعادة اإلدماج االجتماعي للمحبوس

- اإلفــــراج اHـــشـــروطp احلـــريــــة الـــنـــصـــفــــيـــةp رخـــصـــة
pاخلروج

pاألمن الديناميكي -
pعلوماتHاستيقاء واستغالل ا -

pراقبةHالتفتيش و ا -
pوسائل األمن -

pالتدخل عند احلوادث -
- الـــتــــدابــــيــــر واالحــــتـــيــــاطــــات اHــــتــــخـــذة فـي حـــاالت

pWاستخراج و حتويل احملبوس
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�ـــكن أن  يـــتــضـــمن اخـــتــبـــار الـــثــقـــافــة الـــعــامـــة أحــد�ـــكن أن  يـــتــضـــمن اخـــتــبـــار الـــثــقـــافــة الـــعــامـــة أحــد
اHواضيع اآلتية :اHواضيع اآلتية :

pواطنHحقوق االنسان وا -
pالتجربة الد�قراطية في اجلزائر -
pالنظام االقتصادي الدولي اجلديد -
pؤسسات السياسية في اجلزائرHا -

pاقتصاد السوق -
pةHالعو -

pدولة القانون واحلكم الرّاشد -
pالتحديات الكبرى لأللفية الثالثة -

pوسائل اإلعالم في اجملتمع -
pاحلوار شمال- جنوب -

pتكنولوجيات اإلعالم واالتصال وآثارهما -
pدنيHاإلدارة و اجملتمع ا -

pالتنمية و البيئة -
pناخيةHالتحوالت ا -

pيةHالية العاHاألزمة ا -
pاحملكمة اجلنائية الدولية -

وأي موضوع آخر له عالقة باHادة.

2 - اختبار في اإلجراءات اجلزائية :  - اختبار في اإلجراءات اجلزائية : 

مضمون االختبار و غايته :مضمون االختبار و غايته :
يــتـضــمن االخــتـبــار مـعــاجلــة مـوضــوع في االجـراءات

اجلزائية.
كـــمـــا �ــــكن أن يــــتـــضــــمن االخـــتــــبـــار مــــجـــمــــوعـــة من
األســئــلـــةp ال ســيـــمــا تــلـك اHــتــعـــلــقـــــة بــاحملــاكـــمــة اجلـــزائــيــة
والـدعـوى الـعـمـومـيـة الـتي يـلـزم اHـتـرشح بـاإلجـابـة عـلـيـها

بطريقة مختصرة أو مفصلة.
يهدف هذا االختبار إلـى تقييم معارف اHترشح في
اHـيـدان اHـقـصـود وكـذا الـتـحــكم فـي اHـفـاهـيم والـتـعـاريف

اHتعلقة به.
 �ـكن أن يتـضـمن اخـتـبـار اإلجراءات اجلـزائـيـة أحد �ـكن أن يتـضـمن اخـتـبـار اإلجراءات اجلـزائـيـة أحد

اHواضيع اآلتية :اHواضيع اآلتية :
pصالحيات الشرطة القضائية -

pالنيابة العامة والتحقيق القضائي -
pالتحقيق االبتدائي -
pتابعة القضائيةHا -
pاألحكام اجلزائية -

pمراقبة و مسؤولية الشرطة القضائية -

- مـــــــفــــــهــــــوم الــــــتـــــــقــــــبل الـالمــــــشــــــروط ( احلـــــــيــــــاد في
p(سيكولوجية العقاب

- أسـلــوب االحـتــواء و اHـكـافــأة بـتـعــزيـز الــرغـبـة في
التغيير( عملية إعادة اإلدماج).

وأي موضوع آخر له عالقة باHادة.
: Wفي ميدان طرق معاملة احملبوس: Wفي ميدان طرق معاملة احملبوس

pWحقوق و التزامات احملبوس -
- بـرامج إعـادة الـتــربـيـة وإعـادة االدمــاج االجـتـمـاعي

pWللمحبوس
pWأساليب االتصال باحملبوس -

pمعاملة األحداث و الفئات الضعيفة -
pمعاملة الفئات اخلاصة -

- إجـــــراءات الــــــتـــــفـــــتــــــيش و احلــــــفـــــاظ عـــــلـى كـــــرامـــــة
pWاحملبوس

pشروط االحتباس -
.Wالنظام التأديبي للمحبوس -

وأي موضوع آخر له عالقة باHادة.
4 - اختبار في التحرير اإلداري : - اختبار في التحرير اإلداري :

مضمون االختبار و غايته :مضمون االختبار و غايته :
pعــرض حــال pيــتــمــثـل االخــتــبـــار في حتــريــر مـــذكــرة

محضرp و كل وثيقة أخرى ذات صلة باHادة.
يـــهــدف االخـــتـــبــار إلى تـــقــيـــيم قـــدرات اHــتـــرشح في
التحكم في اللغة و النحو والصرف و األسلوب اإلداري.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اHلحق الساHلحق السّادسادس

برنامج االمتحان اHهني لاللتحاق برتبة مساعد إعادةبرنامج االمتحان اHهني لاللتحاق برتبة مساعد إعادة
التربية ( امتحان مهني ) :التربية ( امتحان مهني ) :

1 - اختبار في الث - اختبار في الثّقافة العامقافة العامّة :ة :
مضمون االختبار و غايته :مضمون االختبار و غايته :

عـلى اHـترشح أن يـتـناول مـوضـوعا عـامـا أو ذا عالقة
بــــأهم اHــــشــــاكل الــــســــيــــاســـيــــة االقــــتــــصــــاديـــةp الــــثــــقــــافــــيـــة

أواالجتماعية للعالم اHعاصر.
يجب أن يسمح االختبار بتقييم :يجب أن يسمح االختبار بتقييم :

- الـثـقـافـة الـعـامـة لـلـمـتـرشح أو مـسـتـوى اسـتـيـعـابه
pألهم مواضيع الساعة

pقدرته على وضع تفكير شامل -
- وجـاهـة طـريـقـة الـتـفـكـيـر واألفـكـار اHـتـنـاولـة وهذا

على ضوء إشكالية اHوضوع والرهانات.
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pتكييف العقوبات -
- اإلفــراج اHـــشـــروط واحلــريـــة الــنـــصــفـــيــة ورخـــصــة

pاخلروج
pقاضي تطبيق العقوبات -

- دور اجملـتــمع اHــدني في إعـادة اإلدمــاج االجـتــمـاعي
pWللمحبوس

pاألمن الديناميكي -
pؤسسات العقابيةHتنظيم أمن ا -
pعلوماتHاستيقاء واستغالل ا -

pالوسائل األمنية -
pالتدخل في حالة احلوادث -

- الـتــدابـيــر األمـنـيــة اHـتـخــذة في حـاالت اســتـخـراج
pWوحتويل احملبوس

pمخطط األمن الداخلي للمؤسسات العقابية -
pتسيير األزمات -

- األمن الداخلي و اخلارجي للمؤسسات العقابية.

4 -  -  اختبار في التحرير اإلداري :اختبار في التحرير اإلداري :
مضمون االختبار و غايته :مضمون االختبار و غايته :

pعــرض حــال pيــتــمــثـل االخــتــبـــار فى حتــريــر مـــذكــرة
ومحضرp و كل وثيقة أخرى ذات صلة باHادة .

يـــهــدف االخـــتـــبــار إلى تـــقــيـــيم قـــدرات اHــتـــرشح في
التحكم في اللغة و النحو والصرف و األسلوب اإلداري.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اHلحق الساHلحق السّابعابع
برنامج االمتحان اHهني لاللتحاق برتبة مساعد أوبرنامج االمتحان اHهني لاللتحاق برتبة مساعد أوّل

إلعادة التربية ( امتحان مهني ) :إلعادة التربية ( امتحان مهني ) :

1 - اختبار في الث - اختبار في الثّقافة العامقافة العامّة :ة :
مضمون االختبار و غايته :مضمون االختبار و غايته :

عـلى اHـترشح أن يـتـناول مـوضـوعا عـامـا أو ذا عالقة
بــــأهم اHــــشـــاكـل الـــســــيـــاســــيـــةp االقــــتــــصـــاديــــةp الـــثــــقـــافــــيـــة

أواالجتماعية للعالم اHعاصر.
يجب أن يسمح االختبار بتقييم :يجب أن يسمح االختبار بتقييم :

- الـثـقـافـة الـعـامـة لـلـمـتـرشح أو مـسـتـوى اسـتـيـعـابه
pألهم مواضيع الساعة

pقدرته على وضع تفكير شامل -

- وجـاهـة طـريـقـة الـتـفـكـيـر واألفـكـار اHـتـنـاولـة وهذا
على ضوء إشكالية اHوضوع والرهانات.

pأوامر القضاء -
pإقامة األدلة -

pإجراءات التنفيذ -
- طرق الطعن;

pؤقتHاحلبس ا -
pحاالت اإلفراج -

pالرقابة القضائية -
pمحكمة اجلنايات -
pقاضي األحداث -

pقضي فيهHحجية الشيء ا -
- رد االعتبار.

وأي موضوع آخر له عالقة باHادة.

3 -  -  اخـتــبـار حـول تــنـظـيم الـســجـون وإعـادة اإلدمـاجاخـتــبـار حـول تــنـظـيم الـســجـون وإعـادة اإلدمـاج
االجتماعي للمحبوسW و أمن اHؤسسات العقابية : االجتماعي للمحبوسW و أمن اHؤسسات العقابية : 

مضمون االختبار وغايته :مضمون االختبار وغايته :
يــتــمــثل االخــتـبــار في مــعــاجلــة مــوضــوع في تــنـظــيم
الـسجـون و إعادة اإلدمـاج االجـتمـاعي للـمـحبـوسW و أمن

اHؤسسات العقابية.
كـــمـــا �ــــكن أن يــــتـــضــــمن االخـــتــــبـــار مــــجـــمــــوعـــة من
األسـئـلـة في تــنـظـيم الـسـجـون وإعـادة اإلدمـاج االجـتـمـاعي
للـمـحـبوسـW و أمن اHـؤسـسات الـعـقـابـية تـسـتـوجب على

اHترشح إعطاء أجوبة قصيرة أو مستفيضة.
يــهــدف االخــتـــبــار إلى تــقــديــر مـــعــارف اHــتــرشح في
اHيـدان اHـقـصـود وكـذا حتـكمه فـي اHصـطـلـحـات واHـفـاهيم

اHتصلة به.

�كن أن  يتضمن االختبار أحد اHواضيع اآلتية : �كن أن  يتضمن االختبار أحد اHواضيع اآلتية : 
pتنظيم إدارة السجون -

pؤسسات العقابية و تصنيفهاHأنواع ا -
- تــنـــظـــيم و مــهـــام اHـــصــالـح اإلداريــة لـــلـــمــؤســـســات

pالعقابية
pWالتكفل الطبي باحملبوس -

pتطبيق العقوبات -
pراقبةHالتفتيش و ا -

pWأساليب معاملة احملبوس -
pشروط احلبس -

pؤقت لتنفيذ العقوباتHالتوقيف ا -
pWإعادة اإلدماج االجتماعي للمحبوس -
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pجهات احملاكمة -
pعايير اخلاصة للمحاكمة اجلزائيةHا -

pاألحكام اجلزائية -
pأوامر القضاء -

pإجراءات التنفيذ -
pطرق الطعن -

pحاالت اإلفراج -
pؤقتHاحلبس ا -

pالرقابة القضائية -
pاإلكراه البدني -

pانقضاء العقوبة -
pرد االعتبار للمحكوم عليهم -

pاالستدعاءات -
- التبليغات.

وأي موضوع آخر له عالقة باHادة.

3 - - اخــــتـــــبــــار حـــــول حـــــقــــوق اإلنـــــســــان واالنـــــحــــرافاخــــتـــــبــــار حـــــول حـــــقــــوق اإلنـــــســــان واالنـــــحــــراف
: Wاالجتماعي وعلم النفس و طرق معاملة احملبوس: Wاالجتماعي وعلم النفس و طرق معاملة احملبوس

مضمون االختبار و غايته : مضمون االختبار و غايته : 
يتضـمن االختـبار مـعاجلـة موضـوع في مجـال حقوق
اإلنـسـان واالنــحـراف االجــتـمـاعي وعــلم الـنــفس وأسـالـيب

.Wمعاملة احملبوس
كـمــا �ـكن أن يــتـضـمـن مـجــمـوعـة مـن األسـئـلــة الـتي
يـــلــتـــزم اHــتـــرشح بـــاإلجــابـــة عــلـــيــهـــا بــطـــريــقـــة مــخـــتــصــرة

أومفصلة.
يهــدف هـذا االخـتبـار إلـى تـقيـيــم معــارف اHترشح
في مـيـادين حـقـوق اإلنـسـان واالنـحـراف االجـتـماعـي وعلم
الـنــفس وأســالـيب مــعـامــلـة احملــبــوسـW وكــذا الـتــحـكم فـي

اHفاهيم  و التعاريف اHتعلقة به.

�كن أن  يتضمن االختبار أحد اHواضيع اآلتية :�كن أن  يتضمن االختبار أحد اHواضيع اآلتية :
في ميدان حقوق اإلنسان :في ميدان حقوق اإلنسان :

pي حلقوق اإلنسانHاإلعالن العا -
pاالتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان -

pدنية و السياسيةHاحلقوق ا -
pحقوق اإلنسان و التضامن الدولي -

�كن أن  يتضمن االختبار أحد اHواضيع اآلتية :�كن أن  يتضمن االختبار أحد اHواضيع اآلتية :
pواطنHحقوق اإلنسان وا -

pالتجربة الد�قراطية في اجلزائر -
pالنظام االقتصادي الدولي اجلديد -
pؤسسات السياسية في اجلزائرHا -

pاقتصاد السوق -
pةHالعو -

pدولة القانون واحلكم الرّاشد -
pالتحديات الكبرى لأللفية الثالثة -

pوسائل اإلعالم في اجملتمع -
pاحلوار شمال- جنوب -

pتكنولوجيات اإلعالم واالتصال وآثارهما -
pدنيHاإلدارة و اجملتمع ا -

pالتنمية و البيئة -
pاالنحراف -

pتجددةHالطاقات ا -
وأي موضوع آخر له عالقة باHادة.

2 - اختبار في االجراءات اجلزائية : - اختبار في االجراءات اجلزائية :

مضمون االختبار و غايته :مضمون االختبار و غايته :
يــتـضــمن االخــتـبــار مـعــاجلــة مـوضــوع في اإلجـراءات

اجلزائية.
كـــمـــا �ــــكن أن يــــتـــضــــمن االخـــتــــبـــار مــــجـــمــــوعـــة من
األســئــلـةp ال ســيــمـا تــلك  اHــتــعـلــقــــة بـاخــتــصـاص وتــنــظـيم
اجلهات القضائية اجلزائية و إجراءات احلبس  التي يلزم

اHترشح باإلجابة عليها بطريقة مختصرة أو مفصلة.
يـهـدف هــذا االخـتبـار إلـى تـقيـيم مـعـــارف اHـترشح
فـي اHـــــيـــــدان اHـــــقــــصـــــود و كـــــذا الـــــتـــــحـــــكـم فـي اHـــــفـــــاهـــــيم

والتعاريف اHتعلقة به.

�ـكن أن يـتـضـمن اخــتـبـار اإلجـراءات اجلـزائـيـة أحـد�ـكن أن يـتـضـمن اخــتـبـار اإلجـراءات اجلـزائـيـة أحـد
اHواضيع اآلتية :اHواضيع اآلتية :

pباد� العامة لإلجراءات اجلزائيةHا -
pالدعوى العمومية -

pصالحيات الشرطة القضائية -
pالتحقيق االبتدائي -

pالنيابة العامة -
pقاضي التحقيق -
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: Wفي ميدان طرق معاملة احملبوس: Wفي ميدان طرق معاملة احملبوس
pشروط احلبس -

pمعاملة األحداث و الفئات الضعيفة -
pمعاملة الفئات اخلاصة -

- إجـــــراءات الــــــتـــــفـــــتــــــيش و احلــــــفـــــاظ عـــــلـى كـــــرامـــــة
pWاحملبوس

pWحقوق وواجبات احملبوس -
pWالنظام التأديبي للمحبوس -

- أنـظـمـة إعـادة الـتـربـيـة وإعـادة اإلدمـاج االجتـمـاعي
pWللمحبوس

وأي موضوع آخر له عالقة باHادة.
4 -  -  اختبار في التحرير اإلداري :اختبار في التحرير اإلداري :

مضمون االختبار وغايته :مضمون االختبار وغايته :
pعــرض حــال pيــتــمــثـل االخــتــبـــار فى حتــريــر مـــذكــرة

محضر وكل وثيقة أخرى ذات صلة باHادة .
يـــهــدف االخـــتـــبــار إلى تـــقــيـــيم قـــدرات اHــتـــرشح فى
التحكم في اللغة و النحو والصرف و األسلوب اإلداري.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اHلحق الثاHلحق الثّامنامن

برنامج االمتحان اHهني لاللتحاق برتبة ضابط إعادةبرنامج االمتحان اHهني لاللتحاق برتبة ضابط إعادة
التربية ( امتحان مهني ) :التربية ( امتحان مهني ) :

1 - اختبار في الث - اختبار في الثّقافة العامقافة العامّة :ة :

مضمون االختبار و غايته :مضمون االختبار و غايته :

عـلى اHـترشح أن يـتـناول مـوضـوعا عـامـا أو ذا عالقة
بـــأهم اHــشـــاكل الـــســيـــاســـيــة أواالقـــتــصـــاديـــة أوالــثـــقــافـــيــة

أواالجتماعية للعالم اHعاصر.
يجب أن يسمح االختبار بتقييم :يجب أن يسمح االختبار بتقييم :

- الـثـقـافـة الـعـامـة لـلـمـتـرشح أو مـسـتـوى اسـتـيـعـابه
pألهم مواضيع الساعة

pقدرته على وضع تفكير شامل -
- وجـاهـة طـريـقـة الـتـفـكـيـر واألفـكـار اHـتـنـاولـة وهذا

على ضوء إشكالية اHوضوع والرهانات.

�ـــكن أن  يـــتــضـــمن اخـــتــبـــار الـــثــقـــافــة الـــعــامـــة أحــد�ـــكن أن  يـــتــضـــمن اخـــتــبـــار الـــثــقـــافــة الـــعــامـــة أحــد
اHواضيع اآلتياHواضيع اآلتيّة :ة :

- العـوHـة وآثـارها عـلى الـبـلدان الـسـائـرة في طريق
pالنمو

pالتحديات الكبرى لأللفية الثالثة -

pاالجتماعية و الثقافية pاحلقوق االقتصادية -

pالقانون اإلنساني الدولي -

pحقوق العمل -

pاتفاقية حقوق الطفل -

pWعاملة احملبوسH القواعد الدنيا -

وأي موضوع آخر له عالقة باHادة.

في ميدان  االنحراف االجتماعي :في ميدان  االنحراف االجتماعي :

pظاهرة  االنحراف اجلماعي -

pرور إلى الفعل الفرديHا -

pاألشكال اجلديدة لإلجرام -

pالسلوكات اإلجرامية -

pاآلفات االجتماعية -
pاإلدمان -

pجنوح األحداث  -

وأي موضوع آخر له عالقة باHادة.

في ميدان علم النفس :في ميدان علم النفس :

pWالتكفل النفسي باحملبوس -

pتفريد و تكييف العقوبات -

- سـيــكـولــوجـيــة اجملـرم و اHــعـايــيـر الــعـامــة لـلــسـلـوك
pرضي و السلوك اجلانحHا

pغلقHمفهوم الوضعيات الضاغطة للوسط ا -

- مــهــارات االتــصــال و أســالــيب اHــواجــهــة لــلــســلـوك
pناهض للمسجونHا

pزمنHتسيير حاالت الضغط النفسي ا -

- تــعــزيــز أســالــيب الــنــمــذجــة و الــتــقــلــيــد لــلــســلــوك
pاالجتماعي اإليجابي

- مـــفـــهـــوم إثـــبــــات الـــذات بـــW الـــتـــحـــكـم االنـــفـــعـــالي
pوالليونة في السلوك

- مـــــــفــــــهــــــوم الــــــتـــــــقــــــبل الـالمــــــشــــــروط ( احلـــــــيــــــاد في
p(سيكولوجية العقاب

- أسـلــوب االحــتــواء واHـكــافــأة بـتــعــزيـز الــرغــبـة في
pالتغيير

وأي موضوع آخر له عالقة باHادة.
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pالعقوبات األصلية و التكميلية -
pتصنيف اجلرائم -

pضم العقوبة -
pمرتكبو اجلر�ة -

pسؤولية اجلزائيةHا -
pتفريد العقوبة -

pالعود -
pالفترة األمنية -

pاجلنايات و اجلنح ضد الشيء العمومي -
pسلطات النيابة العامة -

pالدعوى العمومية -
pتلبس بهاHاجلناية أو اجلنحة ا -

pدنيHاإلدعاء ا -
pصالحيات الشرطة القضائية -
pالتنظيم القضائي باجلزائر -
pصالحيات قاضي التحقيق -

pؤقت واإلفراجHاحلبس ا -
pأوامر القضاء -

pتنفيذ األحكام اجلزائية -
pطرق الطعن -
pغرفة االتهام -
pإقامة األدلة -

Wجــــهــــات الــــتــــحــــقـــيـق و احلــــكم اخلــــاصــــة بــــاجملــــرمـــ -
pاألحداث

pطرق الطعن غير العادية -
وأي موضوع آخر له عالقة باHادة.
3 - اختبار في التحرير اإلداري : - اختبار في التحرير اإلداري :

مضمون االختبار و غايته :مضمون االختبار و غايته :
يـتـمـثل االخـتــبـار في حتـريـر مـشـروع نص ذي طـابع
تنظيـمي (مرسوم - قرار) أو حتـرير مراسالت أو وثائق
إدارية مختلـفة (محضر - تقرير- عرض حال - منشور-

تعليمة - مذكرة).
يهـدف هذا االخـتبـار إلى تقـييم قـدرات اHترشح في
مـجــال الــتــحــكم في الــلــغــة والــنـحــو والــصــرف واألســلـوب

اإلداري.

pحوار احلضارات -
pاحلوار شمال - جنوب -

pاألوبيك : الرهانات االستراتيجية -
pاحلكم الراشد: مفهومه وأبعاده -

pالتطور و البيئة : الرهانات والتحديات -
pظاهرة البيروقراطية -

pاقتصاد السوق -
pاإلدارة اجلوارية والالمركزية -

- اإلصالحــات االقــتـــصــاديــة أو اإلداريــة : الــرهــانــات
pوالتحديات

pالصحافة وحرية التعبير -
pدني واحلكم الراشدHاجملتمع ا -

pمجتمع اإلعالم -
pالدور اجلديد للدولة -

pالتنمية و البيئة -
pاالنحراف : األسباب و العالج -

pاألمن الغذائي في العالم -
pناخيةHالتحوالت ا -

وكل موضوع ذي طابع عام أو موضوع الساعة.

2 -  -  قانون العقوبات واالجراءات اجلزائية :قانون العقوبات واالجراءات اجلزائية :

مضمون االختبار و غايته : مضمون االختبار و غايته : 

يــــتـــضـــمن االخــــتـــبـــار مــــعـــاجلـــة مـــوضــــوع في قـــانـــون
العقوبات واالجراءات اجلزائية.

pكـمـا يــمـكــن أن يـتــضــمـن مــجــمـوعــة من األسـئـلة
ال سـيـمـا اHـتـعـلـقـــة بـاجلـرائم و عـقـوبـاتـهـا وكـذا اإلجراءات
أمـام احملكمة  اجلزائـية التي يلـزم اHترشح باإلجابـة عليها

بطريقة مختصرة أو مفصلة.

يهــدف هـذا االخـتبـار إلـى تقييـم معـارف اHترشـح
في اHـــــيـــــدان اHـــــقــــــصـــــود وكـــــذا الـــــتـــــحـــــكـم فــي اHـــــفـــــاهـــــيم

والتعاريف اHتعلقة به.

�ــــكن أن  يــــتــــضــــمن اخــــتــــبــــار قــــانــــون الــــعــــقــــوبـــات�ــــكن أن  يــــتــــضــــمن اخــــتــــبــــار قــــانــــون الــــعــــقــــوبـــات
واإلجراءات اجلزائية أحد اHواضيع اآلتية :واإلجراءات اجلزائية أحد اHواضيع اآلتية :

pالعقوبات و تدابير األمن -

pWطبقة على األشخاص الطبيعيHالعقوبات ا -

pWعنويHطبقة على األشخاص اHالعقوبات ا -
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2 - اختبار اخ - اختبار اخـتياري  في اإلجراءات اجلتياري  في اإلجراءات اجلـزائية أوعلمزائية أوعلم
اإلجرام : اإلجرام : 

مضمون االختبار و غايته :مضمون االختبار و غايته :
يـــتـــضــــمن االخــــتـــبــــار مـــعــــاجلـــة مــــوضـــوع فـي مـــجـــال

اإلجراءات اجلزائية أو علم اإلجرام.
كــــمــــا �ــــكن أن يــــتــــضــــمن مــــجــــمــــوعــــة مـن األســــئــــلـــة
اHـتعـلقـــة باإلجـراءات اجلـزائيـة أو علم اإلجـرام التي يـلزم

اHترشح باإلجابة عليها بطريقة مختصرة أو مفصلة.
يـــهـــــدف هـــــذا االخــــتـــبـــــــار إلـى تــــقــــيــــيــــــم مــــعـــارف
اHـتـرشح فـي اHـيـدان اHـقـصـود وكـذا الـتـحـكم فـي اHـفـاهـيم

والتعاريف اHتعلقة به.

�ـكن أن يتضـمن اختبـار اإلجراءات اجلزائـية أوعلم�ـكن أن يتضـمن اختبـار اإلجراءات اجلزائـية أوعلم
اإلجرام أحد اHواضيع اآلتية :اإلجرام أحد اHواضيع اآلتية :

pخصوصية اإلجراءات اجلزائية -
pالدعوى العمومية -

pسلطات النيابة العامة -
pالتحقيق االبتدائي -

pقاضي التحقيق -
pأوامر القضاء -

pإجراءات التنفيذ -
pالتبليغات -

pتقادم العقوبة -
pانقضاء الدعوى العمومية -

pدور غرفة االتهام -
pمحكمة اجلنايات -

pالعود -
pWالقواعد اخلاصة باألحداث اجملرم -

pؤقت واإلفراجHاحلبس ا -
pطرق الطعن -
pرد االعتبار -

pالسلوكات االجرامية -
pاالنحراف االجتماعي -

pجنوح احلدث -

pمرتكبو اجلر�ة -

اHلحق التاHلحق التّاسعاسع
برنامج االمتحان اHهني لاللتحاق برتبة ضابطبرنامج االمتحان اHهني لاللتحاق برتبة ضابط

رئيسيرئيسيّ إلعادة التربية ( امتحان مهني ) : إلعادة التربية ( امتحان مهني ) :

1 - اختبار في الث - اختبار في الثّقافة العامقافة العامّة :ة :

مضمون االختبار و غايته :مضمون االختبار و غايته :
عـلى اHـترشح أن يـتـناول مـوضـوعا عـامـا أو ذا عالقة
بـــأهم اHــشـــاكل الـــســيـــاســـيــة أواالقـــتــصـــاديـــة أوالــثـــقــافـــيــة

أواالجتماعية للعالم اHعاصر.
يجب أن يسمح االختبار بتقييم :يجب أن يسمح االختبار بتقييم :

- الـثـقـافـة الـعـامـة لـلـمـتـرشح أو مـسـتـوى اسـتـيـعـابه
pألهم مواضيع الساعة

pقدرته على وضع تفكير شامل -
- وجـاهـة طـريـقـة الـتـفـكـيـر واألفـكـار اHـتـنـاولـة وهذا

على ضوء إشكالية اHوضوع والرهانات.

�كن أن  يتضمن االختبار أحد اHواضيع اآلتي�كن أن  يتضمن االختبار أحد اHواضيع اآلتيّة :ة :
- العـوHـة وآثـارها عـلى الـبـلدان الـسـائـرة في طريق

pالنمو
pالتحديات الكبرى لأللفية الثالثة -

pحوار احلضارات -
pاحلوار شمال - جنوب -

pاألوبيك : الرهانات االستراتيجية -
pاحلكم الراشد: مفهومه وأبعاده -

pالتطور و البيئة : الرهانات والتحديات -
pظاهرة البيروقراطية -

pاقتصاد السوق -
pاإلدارة اجلوارية والالمركزية -

- اإلصالحـــات االقــتـــصــاديـــة أواإلداريـــة : الــرهـــانــات
pوالتحديات

pالصحافة وحرية التعبير -
pدني واحلكم الراشدHاجملتمع ا -

pمجتمع اإلعالم -
pالدور اجلديد للدولة -

pالد�قراطية -
pاالنحراف : األسباب و العالج -

وكل موضوع ذي طابع عام أو موضوع الساعة.



18 ربيع األو ربيع األوّل عام ل عام 1430 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 2816
15 مارس  سنة  مارس  سنة 2009 م م

pاليةHتنفيذ العمليات ا -
pاخملطط احملاسبي الوطني -

pدور ومكانة الوظيفة احملاسبية -
pاليةHدور و مكانة الوظيفة ا -

pيزانيةHمباد�  مراقبة ا -
pاليHمنهجية و تقنية التدقيق احملاسبي وا -

pالنظام اجلبائي في اجلزائر -
pيزانيةHأدوات تسيير ا -

pمراقبة احلسابات -
pيزانية البرنامجHا -

pيزانيةHباد� األساسية إلعداد اHا -
- دور و مـــــســــؤولــــيـــــة اآلمــــر بــــالــــصـــــرف و احملــــاسب

pالعمومي
pوارد و النفقات العموميةHا -
pتصنيف النفقات العمومية -

وأي موضوع آخر له عالقة باHادة.
ب - اختبار في اHناجمنت العمومي :ب - اختبار في اHناجمنت العمومي :

مضمون االختبار و غايته :مضمون االختبار و غايته :
يتمثل االختـبار في معاجلة مـوضوع في اHناجمنت

العمومي.
كـــمـــا �ــــكن أن يــــتـــضــــمن االخـــتــــبـــار مــــجـــمــــوعـــة من
األسئلة في اHنـاجمنت العمومي تـستوجب على اHترشح

إعطاء أجوبة مختصرة أو مفصلة.
يــهــدف االخــتـــبــار إلى تــقــديــر مـــعــارف اHــتــرشح في
اHـيــدان اHـعـني و كـذا حتــكـمه في اHــصـطـلـحــات واHـفـاهـيم

اHتصلة به.
�ـكن أن يتـنـاول االختـبـار أحد اHـواضيـع و اHفـاهيم�ـكن أن يتـنـاول االختـبـار أحد اHـواضيـع و اHفـاهيم

اآلتية :اآلتية :
pناجمنت العموميHأسس ا -

pناجمنت العموميHاألطراف الفاعلة في ا -
pالتصورات اخملتلفة للتسيير العمومي -

pنظمات العموميةHأدوات إدارة ا -
- تـــقــنـــيـــات اHــنـــاجــمـــنت اHـــســتـــعـــمــلـــة في تـــســيـــيــر

pنظمات العموميةHا
- أدوات الـــــقــــــيــــــادة : الــــــتــــــدقــــــيق االســــــتــــــراتــــــيــــــجي
pعلوماتHوالتدقيق العملي ومراقبة التسيير ونظام ا

pمؤسسات  الرقابة -

pنظريات شرح الظاهرة اإلجرامية -
pالوقاية من اجلر�ة -

pالظاهرة اإلجرامية و تطورها -
pرور إلى الفعل الفرديHا -
pاألشكال اجلديدة لإلجرام -
- ظاهرة اجلنوح اجلماعي.

وأي موضوع آخر له عالقة باHادة.

3 -  -  اخاخــــــــــــتــــــــــــبــــــــــــار اخار اخــــــــــــتــــــــــــيــــــــــــاري فاري فـي اHي اHــــــــــــالالــــــــــــيــــــــــــة الة الــــــــــــعــــــــــــامامــــــــــــة
أواHناجمنت العمومي : أواHناجمنت العمومي : 

أ - اختبار في  اHالية العامة :أ - اختبار في  اHالية العامة :

مضمون االختبار و غايته :مضمون االختبار و غايته :
يـتمثل االختـبار في معاجلـة موضوع يتـناول مسألة

في اHالية العامة.
كـــمـــا �ــــكن أن يــــتـــضــــمن االخـــتــــبـــار مــــجـــمــــوعـــة من
األسئـلة القـصيرة تـستوجب عـلى اHترشح إعـطاء إجابات
قـــصـــيــــرة أو مـــســـتـــفـــيـــضـــة أو دراســـات حـــالـــة و تـــمـــارين

محاكاة أو تمارين تطبيقية .
يــهــدف االخــتـبــار إلى تــقــديــر مــعــارف اHـتــرشح  في
اHـــالــــيـــة الــــعـــامـــة و كــــذا مـــدى حتـــكــــمه فـي اHـــصـــطــــلـــحـــات

واHفاهيم اHتصلة بها.

�ـــكن أن  يـــتــــضـــمن اخـــتــــبـــار اHـــالـــيــــة الـــعـــامـــة أحـــد�ـــكن أن  يـــتــــضـــمن اخـــتــــبـــار اHـــالـــيــــة الـــعـــامـــة أحـــد
اHواضيع اآلتية :اHواضيع اآلتية :

pاليةHإعداد قانون ا -
pاليةHتنفيذ قانون ا -

pيزانيةHقانون تسوية ا -
pيزانية و احملاسبةHإجراءات ا -

pالية العموميةHالسلطات ا -
- رقابـة اHـالـيـة الـعـمومـيـة ( رقـابـة اجملـلس الـشـعبي

p( الوطني والرقابة اإلدارية والرقابة القضائية
pالسياسات االقتصادية -

pيزانيةHمباد� و قواعد ا -
- مـبـاد� احملـاسبـة الـعـمـوميـة ( الـفـصل بـW اآلمرين

p(Wبالصرف و احملاسب
- أعــــوان تــــنــــفــــيــــذ الـــعــــمــــلــــيــــات اHــــالــــيــــة : اآلمـــرون
بـــالــــصـــرف واحملــــاســـبـــون ووكـالء الـــنـــفــــقـــات واHــــراقـــبـــون

pاليونHا
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pاألداء والكفاءات Wتقييم حتس -
pوارد البشريةHمواصفات لوحة قيادة تسيير ا -

- أثــر الـــتــكــنــولــوجــيــات اجلــديــدة لإلعالم واالتــصــال
pوارد البشريةHعلى تسيير ا

pالتشريع اجلزائري في مجال عالقات العمل -
pالعالقات اجلماعية للعمل -

pاحلماية االجتماعية للعمال -
- الــــتــــحــــفـــيــــز فـي الــــعـــمـل : اHــــقـــاربــــات الــــنــــظــــريـــة

pوالفقهية
pاألخالقيات في العمل -

pنازعات و تسييرهاHالوقاية من ا -
- الـتـسـيــيـر اHـالي: حتـضـيـر اHــيـزانـيـة ومـيـزانـيـات
الـبرنـامـج وتنـفـيـذ اHـيـزانـيـة وتـسـيـيـر اخلـزيـنـة وتـسـيـير

p(حتليل مالي) شروع وحتليل النسبHا

وأي موضوع آخر له عالقة باHادة.
4 - اختبار في التحرير اإلداري : - اختبار في التحرير اإلداري :

مضمون االختبار وغايته :مضمون االختبار وغايته :
يـتـمـثل االخـتــبـار فى حتـريـر مـشـروع نص ذي طـابع
تنظيـمي (مرسوم - قرار) أو حتـرير مراسالت أو وثائق
إداريـة مخـتلـفـة (محـضر � تـقريـر- عرض حـال - منـشور

- تعليمة - مذكرة).

يهـدف هذا االخـتبـار إلى تقـييم قـدرات اHترشح فى
مـجــال الـتــحــكم في الـلــغــة والـنــحـو والــصـرف  واألســلـوب

اإلداري.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اHلحق العاHلحق العّاشراشر

برنامج االمتحان اHهني لاللتحاق برتبة ضابط عميدبرنامج االمتحان اHهني لاللتحاق برتبة ضابط عميد
إلعادة التربية ( امتحان مهني ) :إلعادة التربية ( امتحان مهني ) :

1 - اختبار في الث - اختبار في الثّقافة العامقافة العامّة :ة :

مضمون االختبار و غايته :مضمون االختبار و غايته :
عـلى اHـترشح أن يـتـناول مـوضـوعا عـامـا أو ذا عالقة
بـــأهم اHــشـــاكل الـــســيـــاســـيــة أواالقـــتــصـــاديـــة أوالــثـــقــافـــيــة

أواالجتماعية للعالم اHعاصر.

يجب أن يسمح االختبار بتقييم :يجب أن يسمح االختبار بتقييم :

- الـثـقـافـة الـعـامـة لـلـمـتـرشح أو مـسـتـوى اسـتـيـعـابه
pألهم مواضيع الساعة

pقدرته على وضع تفكير شامل -

pأنظمة الرقابة الداخلية و اخلارجية -
pاالتصال العمومي والعالقات اإلنسانية -

pناجمنت االستراتيجيHا -
pالتخطيط الوطني -
pالالمركزية التقنية -

pاألداء Wحتس -
- الـــســــيـــاســــات الـــعــــمـــومــــيـــةp اإلعــــداد والـــتــــســـيــــيـــر

pوالتقييم
p(فهوم والتطور واالجتاهاتHا ) رفق العامHا -

pناجمنت التشاركيHا -
pناجمنت اجلماعيHا -

pاحلكم -
pوارد البشريةHأسس تسيير ا -

pوارد البشريةHمهام ا -
- الـــوظــــيـــفــــة االســـتــــراتـــيــــجـــيــــة لـــتــــســـيــــيـــر اHـــوارد

pالبشرية
pناجمنت االستراتيجي للموارد البشريةHا -

pوارد البشريةHاالتصال وتسيير ا -
pعلومات للموارد البشريةHنظام ا -

- تـــنــــمــــيــــة اHــــوارد الـــبــــشــــريــــة : الــــتـــكــــوين اإلداري
pهنية وسياسة األجورHسارات اHوالتوظيف وتسيير ا

- التـسييـر القانـوني األساسي وتسـيير الـتعدادات
وتــسـيــيـر اHــنـاصب وتــسـيــيــر الـكــفـاءات وتــقـيــيم األعـوان

pWالعمومي
pالتأهيل -

pتخطيط مناصب الشغل -
pناصبHحتليل ا -

pدراسة الوظائف -
pسوق العمل -

pالهندسة البشرية -
pنظام تسيير التكوين و مخطط التكوين -

- الــتــســيــيــر الــتـوقــعـي لـلــمــوارد الــبــشــريــة (حتـلــيل
االحـتـياجـات وتنـميـة اHـوارد البـشريـة وتـسيـير اHـناصب

p(و الكفاءات
- ضـــــبـط الـــــتــــعـــــدادات و اHـــــنـــــاصـب في الـــــوظـــــيـــــفــــة

pالعمومية
pفهوم و األسسHالتدقيق : ا -

- تـــــقــــيـــــيـم وظــــيـــــفـــــة اHــــوارد الـــــبــــشـــــريـــــة : تــــدقـــــيق
الـتـوظيف وتـدقـيق الـتـكـوين وتـدقيق مـنـظـومـات اHوارد

pالبشرية وتدقيق األجور
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يهــدف هـذا االخـتبار إلـى تقييــــم معارف اHترشح
في اHيـدان اHعنـي وكذا التـحكم فـي اHـفاهيم والـتعاريف

اHتعلقة به.

�ـكن أن  يتـضـمن اخـتـبـار اإلجراءات اجلـزائـيـة أحد�ـكن أن  يتـضـمن اخـتـبـار اإلجراءات اجلـزائـيـة أحد
اHواضيع اآلتية : اHواضيع اآلتية : 

pوسعHاحملاكم اجلزائية ذات االختصاص ا -
pالدعوى العمومية -

pسلطات النيابة العامة -
pالبحث والتحري عن اجلرائم -
pصالحيات الشرطة القضائية -

pقاضي التحقيق -
pدنيHاالدعاء ا -
pأوامر القضاء -
pغرفة االتهام -

pمحكمة اجلنايات -
pاحلكم في اجلنح -

pإجراءات التنفيذ -
pطرق اإلثبات -

pاإلكراه البدني -
pتقادم العقوبة -

pاألحداث Wالقواعد اخلاصة باجملرم -
pؤقت واإلفراجHاحلبس ا -

pطرق الطعن -
pرد االعتبار -

وأي موضوع آخر له عالقة باHادة.

3 - اختبار فى علم اإلجرام وعلم العقاب : - اختبار فى علم اإلجرام وعلم العقاب :

مضمون االختبار و غايته :مضمون االختبار و غايته :

يـتـضـمن االخـتـبـار مـعـاجلـة موضـوع فـي علـم اإلجرام
والعقاب.

pكــــمـــا �ـــكن أن يــــتـــضـــمن مــــجـــمـــوعــــة مـن األســـئـــلــــة
السيـمـا  اHـتعـلـقـة بعـوامـل اإلجـرام وآثـاره واألهــداف من
الـعــقــوبــة الـتي يــلــزم اHــتـرشـح بـاإلجــابــة عـلــيــهــا بـطــريــقـة

مختصرة أومفصلة.
يـهــدف هـــذا االخـتـبـار إلـى تــقـيـيم مــعـارف اHـتـرشح
فـي اHـــــيـــــدان اHـــــقــــــصـــــود وكـــــذا الــــــتـــــحـــــكـم فـي اHـــــفــــــاهـــــيم

والتعاريف اHتعلقة به.

- وجـاهـة طـريـقـة الـتـفـكـيـر واألفـكـار اHـتـنـاولـة وهذا
على ضوء إشكالية اHوضوع والرهانات.

�كن أن  يتضمن االختبار أحد اHواضيع اآلتي�كن أن  يتضمن االختبار أحد اHواضيع اآلتيّة :ة :
- العـوHـة وآثـارها عـلى الـبـلدان الـسـائـرة في طريق

pالنمو
pالتحديات الكبرى لأللفية الثالثة -

pحوار احلضارات -
pاحلوار شمال - جنوب -

pاألوبيك : الرهانات االستراتيجية -
pاحلكم الراشد: مفهومه وأبعاده -

pالتطور و البيئة : الرهانات والتحديات -
pالظاهرة البيروقراطية -

pاقتصاد السوق -
pاإلدارة اجلوارية والالمركزية -

- اإلصالحــات االقــتـــصــاديــة أو اإلداريــة : الــرهــانــات
pوالتحديات

pالصحافة وحرية التعبير -
pدني واحلكم الراشدHاجملتمع ا -

pمجتمع اإلعالم -
pالدور اجلديد للدولة -

pاالنحراف : األسباب والعالج -
pالد�قراطية -

pاستقاللية القضاء -
pناخيةHالتحوالت ا -

pاجلر�ة العابرة للحدود الوطنية -
pتجددةHالطاقات ا -

وكل موضوع ذي طابع عام أو موضوع الساعة.

2 -  -  اختبار فى اإلجراءات اجلزائية :اختبار فى اإلجراءات اجلزائية :

مضمون االختبار و غايته :مضمون االختبار و غايته :

يـــتـــضــــمن االخــــتـــبــــار مـــعــــاجلـــة مــــوضـــوع فـي مـــجـــال
االجراءات اجلزائية.

كــــمــــا �ــــكن أن يــــتــــضــــمن مــــجــــمــــوعــــة مـن األســــئــــلـــة
اHتعـلقــةp ال سـيمـا بتنـظيم غـرفة االتهـام واحلبس اHؤقت
والـوضع في اإلفـراج الـتي يـلـزم اHـتـرشح بـاإلجـابـة عـلـيـها

بطريقة مختصرة أو مفصلة.



31 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 16 18 ربيع األو ربيع األوّل عام ل عام 1430 هـ هـ
15 مارس  سنة  مارس  سنة 2009 م م

وزارة وزارة الثقافةالثقافة
قـرار مـؤرقـرار مـؤرّخ في خ في 3    مـحـرمـحـرّم م عام عام 1430 اHـوافق  اHـوافق 31  ديـسـمـبـر  ديـسـمـبـر
ســنــة ســنــة p2008 يــحـدp يــحـدّد الــتــنــظـيـم الـداخــلي لألركــســتـراد الــتــنــظـيـم الـداخــلي لألركــســتـرا

السنفونية الـوطنيالسنفونية الـوطنيّـة.ـة.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

pإن وزيرة الثقافة
- �ـقتـضى اHـرسـوم الـرّئاسيّ رقم 08 - 366 اHـؤرّخ
في 17 ذي القعدة عام 1429 اHوافق 15 نوفمبر سنة 2008

pأعضاء احلكومة Wتضمّن تعيHوا
- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتّــــنــــفـــيــــذيّ رقم 92 - 291
اHؤرّخ في 6 مـحرّم عام 1413 اHوافق 7 يولـيو سـنة 1992
pتـضمّــن إنـشـــاء األركـسـتــرا الـسنـفونـيـة الـــوطنـيـةHوا

pادّة 19 منـهHال سيّما ا
- و�قتـضى اHرسوم التّـنفيذيّ رقم 05 - 79 اHؤرّخ
في 17 مـــحــــرّم عــام 1426 اHــوافق 26 فــبـــرايــر ســـنــة 2005

pالذي يحدّد صالحيات وزيـر الثقافة

تقـرتقـرّر مــا يأتي :ر مــا يأتي :

اHــــاداHــــادّة األولى : ة األولى : تــــطــــبـــيــــقــــا لــــلــــمـــادّة 19 مـن اHــــرســـوم
الـتّـنــفـيـذيّ رقم 92 - 291 اHـؤرّخ في 7 يـولـيــو سـنـة 1992
واHـذكــور أعالهp يـهــدف هــذا الـقــرار إلى حتـديــد الــتـنــظـيم

الداخلي لألركسترا السنفونية الوطنيّـة.

اHــــاداHــــادّة ة 2 :  : يــــضـم الــــتــــنــــظـــــيم الــــداخـــــلي لـألركــــســــتــــرا
السنفونية الوطنيّةp حتت سلطة اHديرp مـا يأتي :

pقسم فني -
- قسم اإلدارة واHاليّة واالتصال.

اHاداHادّة ة 3 : : يكلّف القسم الفني �ا يأتي :
pاقتراح البرنامج السنوي لنشاطات األركسترا -
pوسيقية الوطنيةHساهمة في إثراء اجملموعة اHا -
- اإلشــــــــراف عـــــــلـى اإلنـــــتـــــــاجـــــــات اHــــــوســـــيـــــقـــــيــــــة

pاجلـديـدة ودراستهـا
pتوجيه تدريبات األركسترا وتخطيطها -

- اإلشــــــــــراف عـــــــلـى اHــــــؤلـــــــفـــــــــات اHـــــــوســــــيـــــــقــــــيــــــــة
pيّــةHالــوطنيّــة والعا

- تـــهــيـــئـــة قـــاعـــــة احلـــفالت اHـــوســيـــقـــيـــة وحتـــضـــيــر
احلـفــل اHــوسـيــقي لألركـسـتـــرا الــسـنـفـونـيـــة الــوطـنـيّــــة

pفـي أفضــل الظــروف
- ضــــــمـــــان تــــــركــــــيـب ونــــــزع مــــــعــــــدات األركــــــســــــتـــــرا
pالسنفونية الوطنيّة خالل التدريبات وكذا أثناء التنقل

�كـن أن يتـضـمن اخـتبـار عـلم اإلجـرام وعلم الـعـقاب�كـن أن يتـضـمن اخـتبـار عـلم اإلجـرام وعلم الـعـقاب
أحد اHواضيع اآلتية :أحد اHواضيع اآلتية :

pالظاهرة اإلجرامية وتطورها -

pعلم اإلجرام والسياسة اجلنائية في اجلزائر -

pعوامل السلوك اإلجرامي -

pتطور اإلجرام -

pاألشكال اجلديدة لإلجرام -

pعايير الفردية للظاهرة اإلجراميةHا -

pظاهرة اإلجرام اجلماعي -

pاحمليط  و الوسط اإلجرامي -

p رور إلى الفعل الفرديHا -

pالسياسة اجلزائية و العقابية -

pذاهب العقابيةHتطور علم العقاب وا -

pمختلف أنواع العقوبــــات -

pوظائف العقوبة -

pالتدابير األمنية -

pقاضي تطبيق العقوبات -

pشروطHاإلفراج ا -

pنع من اإلقامةHا -

pتكييف العقوبة -

pالعقوبات البديلة للحبس -

pتنفيذ األحكام اجلزائية -

وأي موضوع آخر له عالقة باHادة.

4 -  -  اختبار في التحرير اإلداري :اختبار في التحرير اإلداري :

مضمون االختبار و غايته :مضمون االختبار و غايته :

يـتـمـثل االخـتــبـار فى حتـريـر مـشـروع نص ذي طـابع
تنظيـمي (مرسوم - قرار) أو حتـرير مراسالت أو وثائق
إدارية مخـتلفـة (محضر � تقريـر - عرض حال - مـنشور

- تعليمة - مذكرة).

يهـدف هذا االخـتبـار إلى تقـييم قـدرات اHترشح في
مـجــال الــتــحــكم في الــلــغــة والــنـحــو والــصــرف واألســلـوب

اإلداري.



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

حـــرّر بـــاجلـــزائـــر في 3 مـــحـــرّم عـــام 1430 اHــوافق 31
ديسمبـر سنـة 2008.

خليدة تـوميخليدة تـومي
ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

قــــــرار مرار مــــــؤرخ في ؤرخ في 8   ص صــــــفــــــر عر عــــــام ام 1430 اH اHــــوافق وافق 4 ف فــــــبــــــرايرايــــــر
ســــنــــة ة p2009 يp يــــتــــضــــمن تمن تــــأسأســــيس اHيس اHــــهــــرجرجــــان الان الــــثّــــقــــافيافي

الدولي للمسرح.الدولي للمسرح.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

 pإن وزيرة الثقافة
- �قـتـضى اHـرسـوم الـرّئـاسيّ رقم 08 - 366 اHـؤرخ
في 17 ذي القعدة عام 1429 اHوافق 15 نوفمبر سنة 2008

pأعضاء احلكومة Wتضمن تعيHوا
- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذيّ رقم 03 - 297
اHـؤرخ في 13 رجب عـام 1424 اHـوافق 10 سـبــتـمـبـر سـنـة
2003 الـذي يــحــدّد شــروط تـنــظــيم اHــهـرجــانــات الــثـقــافــيـة

pتمّمHعدّل واHا pوكيفياته
- و�قتـضى اHرسوم التـنفيذي رقم 05 - 79 اHؤرخ
في 17 مـــحـــرم عــام 1426 اHــوافق 26 فـــبـــرايـــر ســـنـــة 2005

pالذي يحدّد صالحيات وزير الثقافة

تقرتقرّر ما يأتي :ر ما يأتي :

اHـاداHـادّة األولى :ة األولى :  تـطـبـيـقـا ألحـكـام اHـادة 2 من اHـرسـوم
الـــتــنــفــيــذي رقم 03 - 297  اHــؤرخ في 13 رجب عــام 1424
اHوافق 10 سبـتمبر سنة 2003 الذي يحـدد شروط تنظيم
اHهـرجـانـات الثـقـافـية وكـيـفـياتـهp اHعـدّل واHـتـمّمp يؤسس

مهرجان ثقافي دولي سنوي للمسرح.

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

حــــرر بــــاجلــــزائــــر في 8  صــــفــــر عـــام 1430 اHــــوافق 4
فبراير سنة 2009.

خليدة توميخليدة تومي

- تــــخـــطـــيط جــــدول تـــوقـــيت األشــــخـــاص والـــقـــاعـــات
pوسيقيةHوضوعة حتت تصرفهم لتحضير احلفالت اHا

- تـــوفـــيــــر جـــمــــيع الــــشـــروط الــــضـــروريــــة لـــتــــنـــقــل
pاألركسترا السنفونية الوطنيّـة

- الــســهــر عــلى احلــفـظ اجلــيّــد لــلــوثــائق واحملــفــوظــات
اHرتبطة بنشاط األركسترا السنفونية الوطنيّـة.

ويضم هذا القسم ثالث (3) مصالح :
pمصلحـة البـرمجـة -

pWمصلحـة التسيير والدعم التقني -
- مصلحـة الـوثـائق.

4 : : يــكـــلّف قــسم اإلدارة واHــالــيّــــة واالتــصــــال اHـاداHـادّة ة 
�ــا يأتي :

pيزانية التقديرية واحلصيلة السنويةHإعداد ا -
- الـــســهـــر عـــلى تـــســيـــيـــر اHــســـتـــخــدمـــW والـــوســائل

pاليّــةHالعامّـة واحملـاسبـة وا
Wاإلداريـ WـسـتـخـدمـHمـسك مـلــفـات وبـطـاقـيـات ا -

pWوالتقني Wوالفني
- ضــــمـــــان تــــســــيــــيــــر مــــخـــــتــــلف مــــخــــازن وورشــــات

pؤسسةHا
pنقول للمؤسسةHضبط اجلرد العقاري وا -

- ضـمــان مـهــام األمن والــنـظـافــة والـصــيـانــة واحلـفظ
pؤسسةHداخـل ا

- إعداد مـخطط التـمويل ومتـابعة ومـراقبة تـنفيذه
pوعرضه على الوصاية

- الـــتــكـــفّـل بـــاحـــتــيـــاجـــات مــســـتـــخــدمـي األركــســـتــرا
الــســـنــفــونـــيــة الــوطــنـــيّــة فــيـــمــا يــخـص جتــهــيـــزات الــعــمل

pستلزماتHوالتموين با
pتنظيم ندوات صحفية -

pتنظيم معـارض -
- إقامة عالقات مع اHؤسسات الفنية اHماثلة.

ويضم هذا القسم ثالث (3) مصالح :
pاليّـةHوا WستخدمHمصلحـة ا -

pمصلحـة الوسائل العامّـة -
- مصلحـة االتصـال.
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