
العدد العدد 34
السالسّنة السابعة واألربعوننة السابعة واألربعون

االشتراكاالشتراك
سنويسنويّ

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

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

اجلزائر
تونس
اHغرب
ليبيا

موريطانيا

بلدان خارج دول
اHغرب العربي

سنـةسنـة

1070,00 د.ج د.ج

2140,00 د.ج د.ج

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

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

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

سنـةسنـة

2675,00 د.ج د.ج

5350,00 د.ج د.ج

تزاد عليها
نفقات اإلرسال

األحــد األحــد 9  جمادى الثانية عام   جمادى الثانية عام 1431 هـ هـ
اHوافق اHوافق 23 مايو سنة مايو سنة 2010 م

اإلدارة والتّحرير
األمانة العاماألمانة العامّة للحكومةة للحكومة

WWW.JORADP.DZ

الطّبع واالشتراك
اHطبعة الراHطبعة الرّسميسمّية

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

021.65.64.63

الفاكس 021.54.35.12 
ح.ج.ب  50-3200  اجلزائر

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



9 جمادى الثانية عام  جمادى الثانية عام 1431 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 234
23 مايو سنة مايو سنة 2010 م م

فهرسفهرس

مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة
مـرسـوم تـنـفـيـذيّ رقم 10 - 139 مـؤرّخ في 9 جـمـادى الـثـانـيـة عام 1431 اHـوافق 23  مـايـو سـنة r2010 يـعــــدل تـوزيـــع نـفـقـــات
ميزانيـة الدولة للتجهيز لسنة r2010 حسب كـل  قطـاع.....................................................................................

مـرسوم تـنفـيذيّ رقم 10 - 140 مؤرّخ في 9 جـمادى الـثـانيـة عام 1431 اHوافق 23  مـايـو سـنة r2010 يحـدد مـدة العـمل بعـنوان
النظام النـوعي لعالقات عمل اHستخدمW اHـالحW اHهنيW في الطيران اHدني...................................................

مـرسوم تـنـفـيذيّ رقم 10 - 141 مـؤرّخ في 9 جـمادى الـثـانيـة عام 1431 اHـوافق 23  مـايـو سـنة r2010 يـعـدل اHرسـوم الـتنـفـيذي
رقم 90 - 170 اHـــؤرخ في 9 ذي الــقـــعـــدة عــام  1410 اHـــوافق 2 يـــونــيـــو ســنــة 1990 الـــذي يــحـــدد شــروط تـــخــصـــيص اHــنح
الدراسية ومبلغها........................................................................................................................................

مـرسوم تـنـفـيذيّ رقم 10 - 142 مـؤرّخ في 9 جـمادى الـثـانيـة عام 1431 اHـوافق 23  مـايـو سـنة r2010 يـعـدل اHرسـوم الـتنـفـيذي
رقم 07-207 اHـــؤرخ في 15 جـــمــادى الـــثــانـــيــة عــام 1428 اHـــوافق 30 يـــونــيـــو ســنــة 2007 الـــذي يــنـــظـم اســـتــعـــمـــال اHـــواد
اHستنفـذة لطبقـة األوزون وأمزجتهـا واHنتجات التي حتتوي عليها...................................................................

مراسيم فرديمراسيم فرديّة
مرسـوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 جمـادى األولى عام 1431 اHوافق 2  مايـو سنة r2010 يـتضـمّن إنهـاء مهـام اHفـتش العــامّ لوزارة
العـدل........................................................................................................................................................
مـرسـوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 17 جـمــادى األولى عـام 1431 اHـوافق 2  مـايـو سـنـة r2010 يــتـضـمّن إنــهـاء مـهــام مـفـتـش بـاHـفــتـشـيـة
العامّة لوزارة العـدل....................................................................................................................................
مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 17 جـمـادى األولـى عام 1431 اHـوافق 2  مـايـو سـنة r2010 يـتـضـمّن إنـهـاء مـهـام نـائـبـة مـديـر بوزارة
الطاقة واHناجم............................................................................................................................................
مرسـوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 جمادى األولى عام 1431 اHوافق 2  مايـو سنة r2010 يـتضمّن إنـهاء مهام مـدير دراسات بوزارة
اHوارد اHائية..............................................................................................................................................
مـرسـوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 17 جـمـادى األولـى عام 1431 اHـوافق 2  مـايـو سـنـة r2010 يـتـضـمّن إنـهـاء مـهـام نـائب مـديـر بوزارة
اHوارد اHائية..............................................................................................................................................
مـرسـوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 17 جـمـادى األولـى عام 1431 اHـوافق 2  مـايـو سـنـة r2010 يـتـضـمّن إنـهـاء مـهـام نـائب مـديـر بوزارة
اجملاهدين....................................................................................................................................................
مـرسـومـان رئـاسـيّـان مـؤرّخـــان في 17 جـمـادى األولـى عــام 1431 اHـوافق 2 مـايـو سـنة r2010 يـتـضـمّـنـان إنـهاء مـهـام مـديـرين
.......................................................................................................................................Wللبيئة في واليت
مـرسـوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 17 جـمــادى األولى عـام 1431 اHـوافق 2  مـايـو سـنـة r2010 يــتـضـمّن إنــهـاء مـهــام مـفـتـش بـاHـفــتـشـيـة
العامّـة للغابات............................................................................................................................................
مــرســـوم رئــاسيّ مــؤرّخ في 17 جــمـــادى األولى عــام 1431 اHـــوافق 2  مـــايــو ســنــة r2010 يـــتــضــمّـن إنــهــاء مـــهــام مــديـــر األشــغــال
العمومية في والية وهران............................................................................................................................
مرسـوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 جمـادى األولى عام 1431 اHوافق 2  مايـو سنة r2010 يـتضـمّن إنهـاء مهام مـديرين لـلتـشغيل في
......................................................................................................................................................Wواليت
مــرســـوم رئــاسيّ مــؤرّخ في 17 جــمــادى األولـى عـام 1431 اHـــوافق 2  مـــايــو ســنــة r2010 يــتـــضــمّن إنــهــاء مــهـــام مــديــر الــنــشــاط
االجتماعي في والية اHسيلة..........................................................................................................................
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 جمادى األولى عام 1431 اHوافق 2  مايو سنة r2010 يتضمّن تعيW نائبة مدير بوزارة العـدل.
مـــرســـوم رئـــاسيّ مـــؤرّخ في 17 جـــمـــادى األولـى عــام 1431 اHـــوافق 2  مـــايـــو ســـنـــة r2010 يــتـــضـــمّن تـــعـــيــW مـــديـــر الـــدّراســات
اHستقبلية واالستراتيجيات في اHديرية العامّـة لالستراتيجية واالقتصاد والتنظيم بوزارة الطاقة واHناجم..........
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فهرس (تابع)فهرس (تابع)
مرسـوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 جمـادى األولى عام 1431 اHوافق 2  مايـو سنة r2010 يـتضـمّن تعـيW مديـر حشـد اHوارد اHـائية
بوزارة اHوارد اHائية...................................................................................................................................

مـرسـوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 17 جـمـادى األولـى عام 1431 اHـوافق 2  مـايـو سـنـة r2010 يـتـضـمّن تـعـيـW مـديـر اHـعـاشـات بـوزارة
اجملاهدين....................................................................................................................................................

مـرسـوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 17 جـمــادى األولى عـام 1431 اHـوافق 2  مـايـو سـنـة r2010 يـتـضــمّن تـعـيـW مـديــر الـبـيـئـة في واليـة
البليدة.......................................................................................................................................................

مــرسـوم رئــاسيّ مــؤرّخ في 17 جــمــادى األولـى عـام 1431 اHـوافق 2  مــايــو ســنـة r2010 يــتــضـمّن تــعــيـW األمــW الــعـامّ لــلــمـعــهـد
الوطني لتكوين مستخدمي التربية وحتسW مستواهم....................................................................................

مرسـوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 جمـادى األولى عام 1431 اHوافق 2  مايـو سنة r2010 يـتضمّن تـعيـW مدير الـتخـطيط باHـديرية
العامّـة للغابات............................................................................................................................................

مرسـوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 جمـادى األولى عام 1431 اHوافق 2  مايـو سنة r2010 يتـضمّن تعـيW مـفتشـة باHـفتشـية الـعامّـة
للغابات......................................................................................................................................................

مــرسـوم رئــاسيّ مــؤرّخ في 17 جـمــادى األولى عـام 1431 اHـوافق 2  مــايــو ســنـة r2010 يـتــضــمّن تــعـيــW اHــديـر الــعــامّ لـلــديـوان
الوطني اHهني للحليب ومشتقاته..................................................................................................................

مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 جمادى األولى عام 1431 اHوافق 2  مايو سنة r2010 يتضمّن تعيـW مديرين للمصالح الفالحية
.................................................................................................................................................Wفي واليت

مــرسـوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 17 جـمــادى األولى عـام 1431 اHـوافق 2  مــايـو ســنـة r2010 يـتــضــمّن تـعــيـW مــديـر اHــسـرح اجلــهـوي
بقاHة.........................................................................................................................................................

مـرسـوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 17 جـمـادى األولـى عام 1431 اHـوافق 2  مـايـو سـنـة r2010 يـتضـمّن تـعـيـW مـديـرة اHـتـحف الـوطني
سيرتا بقسنطينة........................................................................................................................................

Wمـديرين عـام Wيتـضـمّنـان تـعيـ r2010 ـوافق 2  مـايـو سـنةHمـرسـومـان رئاسـيّـان مـؤرّخان في 17 جـمـادى األولـى عام 1431 ا
............................................................................................Wلديواني الترقية والتسيير العقــاري في واليت

مــرسـوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 17 جـمــادى األولى عـام 1431 اHـوافق 2  مــايـو ســنـة r2010 يــتـضـمّن تــعـيـW مـديــرين لـلـتــشـغـيل في
......................................................................................................................................................Wواليت

مرسـوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 جمـادى األولى عام 1431 اHوافق 2  مايـو سنة r2010 يـتضـمّن تعـيW مديـر النـشاط االجـتماعي
في والية بسكرة..........................................................................................................................................

مــرسـوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 17 جـمــادى األولى عـام 1431 اHـوافق 2  مــايـو ســنـة r2010 يــتــضـمّن تــعـيــW مـديــر دراســـات لــقـسم
تقنيـات التحلـــيل والرقــابــــة �جلس احملـاسبــة.............................................................................................

مــرسـوم رئــاسيّ مــؤرّخ في 17 جـمــادى األولى عـام 1431 اHـوافق 2  مــايــو ســنـة r2010 يــتـضــمّن تــعـيــW مــحـتــسب من الــدرجـة
الثانية �جلس احملاسبة................................................................................................................................

مــرســـومــان رئــاســيّـــان مــؤرّخــان في 6 شـــعــبــان عــام 1430 اHـــوافق 28  يــولــيــو ســنــة r2009 يــتــضــمّــنــان تــعــيــW رؤســاء دوائــر
(استدراك).................................................................................................................................................

قرارات8 مقرقرارات8 مقرّرات8 آراءرات8 آراء

وزارة الدفاع الوطنيوزارة الدفاع الوطني

قــرار مؤرخ في 4 جمادى األولى عام 1431 اHوافق 19 أبــريل ســنة r2010 يتــضمن تعيW قاض عسكري...........................
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فهرس (تابع)فهرس (تابع)

وزارة الداخلية واجلماعات احملليوزارة الداخلية واجلماعات احملليّة

قرار وزاريّ مـشترك مؤرّخ في 12 جمـادى األولى عام 1431 اHوافق 27 أبريـل سنة r2010  يـحدّد نسـبة االقتـطاع من إيرادات
التسيير في ميزانيات البلديات...................................................................................................................

قـرار مؤرّخ في 12 جـمـادى األولـى عام 1431 اHـوافق 27 أبـريـل سـنة r2010  يـحـدّد نـسبـة االقـتـطـاع مـن إيرادات الـتـسـيـيـر في
ميزانيات الواليات......................................................................................................................................

وزارة اجملاهدينوزارة اجملاهدين

قــرار وزاري مــشــتــرك مــؤرخ في 16 ربــيع األول عــام 1431 اHـوافق 2 مــارس ســنــة r2010 يــحــدّد تــصــنــيف اHــتــحف الــوطــني
للمجاهد وشـروط االلتحاق باHـناصب العليا التابعة له....................................................................................

قــرار وزاري مــشــتـرك مــؤرخ في 16 ربــيع األول عــام 1431 اHـوافق 2 مــارس ســنــة r2010 يــحــدّد تـصــنــيف اHــتــاحف اجلــهــويـة
للمجاهد وشـروط االلتحاق باHـناصب العليا التابعة لها...................................................................................

وزارة وزارة الفالحة والتنمية الريفيةالفالحة والتنمية الريفية

قـرار وزاري مــشـتــرك مـؤرّخ في 14 شــعـبــان عـام 1430 اHـوافق 5 غـشـت سـنـة r2009 يـتــضـمن اHــصـادقـة عــلى الـنــظـام الــتـقـني
اHتعلق باللوائح اخلاصة �واد التعبئة اخلشبية اHوجهة للتجارة (استدراك).........................................................
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قــرار مــؤرخ في 27 جــمــادى األولـى عـام 1431 اHـوافق 12 مــايــو ســنـة 82010 يــتـضــمـن تـفــويض اإلمــضــاء إلى مــديــر اHــيــزانــيـة
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مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة
مــــــــرسرســــــــوم توم تــــــنــــــــفــــــــيــــــــذيذيّ رقم  رقم 10 -  - 139 م مــــــــؤرؤرّخ في خ في 9 ج جــــــــمــــــــادىادى
r2010 ــــوافق وافق 23  م  مــــــايايــــــو سو ســــــنــــــة ةHا Hالالــــــثــــــانانــــــيــــــة عة عــــــام ام 1431 ا
يـعــــدل توزيـــع نـفقـــات مـيزانـيــة الدولـة للـتـجهـيزيـعــــدل توزيـــع نـفقـــات مـيزانـيــة الدولـة للـتـجهـيز

لسنة لسنة r2010 حسب كـل  قطـاع.r حسب كـل  قطـاع.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

rإنّ الوزير األوّل

rاليةHبناء على تقرير وزير ا -

- وبـــنـــاء عــلى الـــدســـتــورr ال ســـيّـــمــا اHـــادتــان 85 - 3
rو125 (الفقرة 2) منه

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 84 - 17 اHــــؤرّخ في 8
شـــوّال عــام 1404 اHــوافق 7 يــولـــيـــو ســـنــة 1984 واHـــتـــعــلق

 rتمّمHعدّل واHا rاليةHا Wبقوان

- و�ـــقـــتــــضى الـــقــــانـــون رقم 09 - 09 اHــــؤرخ في 13
مـــــحــــــرم عـــــام 1431 اHــــــوافق 30  ديـــــســــــمــــــبــــــر ســــــنـــــة 2009

r2010 الية لسنةHتضمن قانون اHوا

- و�ـــقــــتـــضى اHــــرســـوم الـــتـــنــــفـــيــــذي رقـم 98 - 227
اHــــؤرخ في 19 ربـــيع األوّل عـــام 1419 اHــــوافق 13 يــــولــــيـــو
سـنـة 1998 واHــتــعـلّـق بـنــفــقـات الــدولــة لــلـتــجــهـيــزr اHــعـدّل

   rتممHوا
rوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم  ما يأتي :يرسم  ما يأتي :

اHــــاداHــــادّة األولى : ة األولى :  يــــلـــــغـــى مـن مــــيـــزانــــيـــة ســــنـــة 2010
اعـــــتـــــمـــــاد دفع قـــــدره مــــلـــــيـــــار ومـــــائــــتـــــا مـــــلــــيـــــون ديــــــنــــار
(1.200.000.000 دج) مـــقـــيّـــد فـــي الــنــفــــقـــات ذات الــطــابع
الــنــهــائي (اHــنــصـــوص عــلــيـهــا فــي الــقــانـون رقم 09 - 09
اHـؤرخ في 13 مـحـرم عام 1431 اHـوافق 30  ديـسـمبـر سـنة
2009  واHــــتـــضـــمن قــــانـــون اHـــالـــيــــة  لـــســـنـــة 2010) طـــبـــقـــا

للجدول "أ" اHلحق بهذا اHرسوم.

اHــــــاداHــــــادّة ة 2 :   :  يــــــخـــــــصــص Hــــــيـــــــزانــــــيـــــــة ســـــــنــــــة 2010
اعــتـــمـــــاد دفــع قـــــدره مـــلـــيــار ومـــائـــتـــا مــلــــيـــون ديــــنـــار
(1.200.000.000 دج) يـــقـــيّـــد فـــي الــنــفــــقـــات ذات الــطــابع
الــنــهــائي (اHــنــصـــوص عــلــيـهــا فــي الــقــانـون رقم 09 - 09
اHـؤرخ في 13 مـحـرم عام 1431 اHـوافق 30  ديـسـمبـر سـنة
2009  واHــــتـــضـــمن قــــانـــون اHـــالـــيــــة  لـــســـنـــة 2010) طـــبـــقـــا

للجدول  "ب" اHلحق بهذا اHرسوم.

اHـاداHـادّة ة 3 :  :  ينشر هذا اHرسوم في اجلريـدة الرّسميّة
للجمهوريّـة اجلزائريّـة الدّ�قراطيّـة الشّعبيّـة.

حـــرّر بـــاجلــــزائـــر في 9 جــــمــــادى الـــثــــانـــيــــة عـــام 1431
اHوافق 23 مايو سنة 2010.

أحمد أويحيىأحمد أويحيى
اHلحـــقاHلحـــق

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

القطاعاتالقطاعات
اHبلغ اHلغىاHبلغ اHلغى

احتياطي لنفقات غير متوقعة
اجملموع  اجملموع  

1.200.000

1.200.000

اعتماد الدفعاعتماد الدفع

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

القطاعاتالقطاعات
اHبلغ اخملصصاHبلغ اخملصص

 - دعـم الــــــــــنــــــــــشــــــــــاط االقــــــــــتــــــــــصــــــــــادي
(تــــــــخــــــــصـــــــــيــــــــصــــــــات حلـــــــــســــــــابــــــــات
التـخـصـيص اخلـاصـة وخفـض نسب

الفوائد)
اجملموع  اجملموع  

1.200.000

1.200.000

اعتماد الدفعاعتماد الدفع

جــــــمــــــادىادى مــــــــرسرســــــــوم توم تــــــنــــــــفــــــــيــــــــذيذيّ رقم  رقم 10 -  - 140 م مــــــــؤرؤرّخ في خ في 9 ج 
r2010 ــــوافق وافق 23  م  مــــــايايــــــو سو ســــــنــــة ةHا Hالالــــثــــــانانــــــيــــــة عة عــــام ام 1431 ا
يـحدد مدة العحدد مدة العـمل بعنمل بعنـوان النظام الوان النظام الـنـوعي لعالقاتنـوعي لعالقات
عـمل اHمل اHـسـتـخدمخدمـW اHـالحW اHـالحـW اWH اHـهـنـيـW في الW في الـطـيرانيران

اHدني.اHدني.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

rإنّ الوزير األوّل
rبناء على تقرير وزير النقل -

- وبــنـــاء عــلى الـــدســتـــورr ال ســيّـــمــا اHـــادتــان 85 - 3
rو125 (الفقرة 2) منه

- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 90 - 11 اHــؤرخ في 26
رمـضـان عام 1410 اHـوافق 21 أبـريل سـنة 1990 واHـتـعلق

rادة 4 منهHال سيّما ا rتمّمHعدّل واHا rبعالقات العمل
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- وقت الــطــيــران عــنــابــر بــعــنــابــر :- وقت الــطــيــران عــنــابــر بــعــنــابــر : اHـــدة الــزمــنــيــة
اHـنــصــرمــة بــW الــوقت الــذي تـغــادر فــيه الــطــائــرة مــكـان
توقـفـها بـغـرض اإلقالع إلى أن تـستـقـر في مكـان الـتوقف
rراوح متوقفةHعلى أن تكون كل احملركات أو كل ا WعHا

- فـتـرة االســتـراحـة : - فـتـرة االســتـراحـة : الـفــتـرة الــدنـيــا لـوقت الــراحـة
rتستثنى منها كل خدمة حتتسب كوقت خدمة

- اخلـــدمـــة :- اخلـــدمـــة : كـل مـــهــــمـــة يــــجب أن يــــقـــوم بــــهـــا عــــضـــو
rالطاقم مقترنة بوظائفه

Wـــنـــصــــرمـــة بـــHـــدة الــــزمـــنـــيــــة اHوقـت اخلــــدمـــة :- وقـت اخلــــدمـــة : ا -
الـــوقت الـــذي يــجـب أن يــبـــدأ فــيـه عــضـــو الــطـــاقم اخلـــدمــة
بـطلـب من اHسـتـغل إلى الوقت الـذي يـتحـرر فـيه من أية

rخدمة
- وقت اخلـــدمـــة فـي الـــطـــيــران :- وقت اخلـــدمـــة فـي الـــطـــيــران : الـــفـــتـــرة الـــزمـــنـــيــة
احملـتسبة مـنذ احلضور اإللـزامي لعضو الـطاقم بطلب من
اHسـتغل لـلقـيـام برحـلة أو سـلسـلة من الـرحالت وتنـقضي
عند نـهاية الـرحلة األخيـرة التي يكـون فيها عـضو الطاقم

rفي اخلدمة
- قــاعــدة الـــتــعــيــW : - قــاعــدة الـــتــعــيــW : اHـــكـــان الــذي يـــبـــدأ فـــيه عـــضــو
الطـاقم ويـنتـهي بصـفـة عاديـة وقت اخلدمـة أو سـلسـلة من

rأوقات اخلدمة
- الـيوم بـالـتوقـيت احمللي : - الـيوم بـالـتوقـيت احمللي : فـترة 24 ساعـة تـبدأ من

rالساعة الثانية عشرة (0 سا 00) ليال
Wــمــتــدة بـHالــلــيـل بــالــتــوقــــيت احملــلـي :- الــلــيـل بــالــتــوقــــيت احملــلـي : الــفــتــرة ا -
الـسـاعـة الـعـاشـرة (22 سـا 00)  لــيـال والــســاعـــة الــثـامـنـة

r(8 سا 00) صباحا
- الــيــوم اHـعــزول بــدون خــدمـة :- الــيــوم اHـعــزول بــدون خــدمـة : فــتــرة بــدون خــدمـة

 rبالتوقيت احمللي Wتضم ليلت
- عــضـــو الـــطـــاقم في اخلـــدمــة : - عــضـــو الـــطـــاقم في اخلـــدمــة : عــضـــو الـــطــاقـم الــذي
يـقـوم بــخـدمـته عـلى مـ� طــائـرة خالل كل الـرحـلـة أو جـزء

rمنها
rـــكــان : الــنـــقـل مـن مــكــان إلى آخــرHـــكــان : - الــوضـع في اHالــوضـع في ا -
بـناء علـى تعلـيمـة من اHسـتغلr لـعضـو من أعضـاء الطاقم

rسيرHال يكون في اخلدمة باستثناء وقت ا
- وقت اHسير :- وقت اHسير : يقصد بوقت اHسير:

- الوقت الـضروري اHـمنـوح لعضـو الطـاقم للـتوجه
مـن مـــقــــر ســــكــــنـــاه إلـى اHــــكـــان اHــــعــــيّن الــــذي يــــكـــون فــــيه

rحضوره إلزاميا والعكس بالعكس أو
- الــــــوقت الــــــضــــــروري لــــــلــــــنــــــقـل احملـــــلـي مـن مــــــكـــــان
االســتــراحــة إلى اHــكــان الــذي تــبــدأ فــيه اخلــدمــة والــعــكس

rبالعكس

- و�ــــقـــــتــــضى الــــقــــانــــون رقم 98 - 06 اHــــؤرخ في 3
ربـيع األول عـام 1419 اHـوافق 27 يـونـيــو سـنـة 1998 الـذي
يـحـدد الـقـواعـد الـعـامـة اHتـعـلـقـة بـالـطـيـران اHـدنيr اHـعدّل

 rادة 191 منهHالسيما ا rتممHوا
- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 09 - 128
اHــؤرخ في 2 جــمــادى األولى عـام 1430 اHــوافق 27  أبــريل

rتضمن جتديد مهام الوزير األولHسنة 2009 وا
- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 09 - 129
اHــؤرخ في 2 جـــمـــادى األولى عــام 1430 اHــوافق 27 أبــريل

rتضمن جتديد مهام أعضاء احلكومةHسنة 2009 وا
 - و�ـــقــــتـــضى اHــــرســـوم الـــتـــنــــفـــيـــذي رقم 89 - 165
اHــــؤرخ في 27 مـــحـــرم عـــام 1410 اHــــوافق 29 غـــشت ســـنـــة

r1989 الذي يحدد صالحيات وزير النقل

- و�قتـضى اHرسوم التـنفيذي رقم 02 - 89 اHؤرخ
في 18 ذي احلـــجـــة عــام 1422 اHــوافق 2 مـــارس ســـنــة 2002
واHـتــعـلق �ــدة الـعــمل بـعــنـوان الــنـظـام الــنـوعي لــعالقـات
rدنيHفي الـطيـران ا WـهنـيHا WـالحHا WسـتخـدمHعـمل ا

rتممHا
- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 04 - 414
اHــؤرخ في 8 ذي الــقــعـــدة عــام 1425 اHــوافق 20 ديــســمــبــر
سنة 2004 واHـتعلق بـشروط وكيـفيات  ـارسة الوظائف

rدنيHالتي يقوم بها مستخدمو الطيران ا
rوبعد موافقة رئيـس اجلمهورية -

يرسم ما  يأتي :يرسم ما  يأتي :

اHـــــادة األولى : اHـــــادة األولى :  تـــــطـــــبـــــيــــــقـــــا ألحـــــكـــــام اHـــــادة 191 من
الــقــانـون رقم 98 - 06 اHـؤرخ في 3 ربــيـع األول عـام 1419
اHـوافق 27 يــونـيــو ســنـة 1998 واHــذكـور أعـالهr يـحــدد هـذا
اHـرســوم مــدة الــعــمل بــعــنـوان الــنــظــام الــنـوعـي لـعـالقـات
عمــل اHستخدمW اHالحW اHهنيW في الطيران اHدني.

الفصل األولالفصل األول
أحكام عامةأحكام عامة

القسم القسم األولاألول
تعاريفتعاريف

اHاداHادّة 2 : : يقصد في مفهوم هذا اHرسوم �ا يأتي : 
- الــطـاقم اHـدعم :- الــطـاقم اHـدعم : الــطـاقم الــذي يـرفع عـدده مــقـارنـة

 rطلوب في كتيب طيران الطائرةHمع العدد األدنى ا
- الـــطــيـــار الـــبــديل أثـــنـــاء الــرحـــلــة :- الـــطــيـــار الـــبــديل أثـــنـــاء الــرحـــلــة : طــيـــار تـــتــمـــثل
مـهـمتـه في اسـتـخالف قـائـد الـطـائـرة خالل مـدة اسـتـراحة

rهذا األخير أثناء الرحلة
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- تــــوقـع اســــتــــفــــادة كـل عــــضــــو من أعـــــضــــاء الــــطــــاقم
بـقـاعـدة تـعـيـيـنه من أيـام بـدون خـدمـة عـلى أن يـتم إبالغه

rمسبقا بذلك
- الـــســــهــــر عــــلى أن تــــكــــون أوقــــات الـــراحــــة كــــافــــيـــة
لــيــتــســنى لــلــطــاقـم اســتــرجــاع قــواه من وقع آثــار أوقــات
اخلـدمـة الـسـابــقـة وأن يـكـون قــد اسـتـراح �ـا فـيـه الـكـفـايـة

rواليHعند بداية وقت اخلدمة في الطيران ا
- الـسـهـر عـلى أن  تـعــد أوقـات اخلـدمـة في الـطـيـران
بحيث يكون أعضاء الطاقم قد استراحوا �ا فيه الكفاية
لــتـأديــة خــدمــتـهم عــلى مــســتــوى مـقــبــول من األمن في كل

rالظروف
- إعـداد الـتـعـلـيــمـات اHـتـعـلـقـة بــالـطـيـران في مـجـال

rWالحHا WستخدمHالنظام الغذائي وتوزيعها على ا

- االحتـفاظ �دة الـعمل والـراحة خالل فـترة ثمـانية
عـــشـــر (18) شــــهـــرا عــــلى األقل ابــــتــــداء من تـــاريـخ الـــقــــيـــد

األخير الذي يدخل في احلسبان.

يتم وضع نـسخ من الكـشوف اHتـعلقـة بعضـو الطاقم
rبناء على طلبه rحتت تصرفه

- االحــتــفـاظ بــجـمــيع الـتــقــاريـر الــتي يـعــدهـا قــائـدو
الـطائرات اHتـعلقة بـأوقات اخلدمة في الـطيران وساعات
الـطيـران اHمـتدة والـتـخفـيضـات في أوقات الـراحة وذلك
على حدهr وHـدة ثمانية عشر (18) شهـرا على األقل ابتداء

rمن احلدث
- الــتــأكـد أن الــطـيــار الـبــديل أثــنـاء الــرحـلــة تـتــوفـر

فيه الشروط اآلتية :
* قـام اHـســتـغل بـتـكـويــنه  كـطـيـار مــسـاعـد عـلى مـ�

rعنيةHنوع الطائرة ا
* قــد تـلــقى تـكــويـنــا إضـافــيـا صــادقت عـلــيه الـســلـطـة

اHكلفة بالطيران اHدني.

Wـستغل حتديد قاعدة التعيHعلى ا Wادّة  6 : :  يتعHاداHا
لكل عضو من أعضاء الطاقم.

القسم القسم الثالثالثالث
التزامات أعضاء الطاقمالتزامات أعضاء الطاقم

اHـاداHـادّة ة 7 : :  بـغـض الـنـظـر عن أشــكـال مـراقـبــة األهـلـيـة
rعـمول بهHـنــصـوص عــلــيـهـا فــي التـنظـيم اHالـطــبـيــة ا
ال يــجــوز ألعــضــاء الـــطــاقم أن يــقــومــوا بـــخــدمــة عــلى مــ�
الـــطـــائــرة إذا عـــرفــوا أنـــفـــســهم غـــيـــر قــادرين عـــلى ذلك أو
مــرهــقـW أو من اHــمــكن أن يــكـونــوا عــلى هـذه احلــالــة وقـد

�س ذلك أمن الطيران.

- وقت اســـــتــــراحــــة أعــــضـــــاء الــــطــــاقم :- وقت اســـــتــــراحــــة أعــــضـــــاء الــــطــــاقم : فــــتــــرة غــــيــــر
منـقطـعـة من الراحـة يتـحرّر خاللـهـا عضـو الطـاقم من أية

rخدمة وأي عمل احتياط
- االحــتـيـاط :- االحــتـيـاط : الـفــتـرة الــتي يـطــلب اHـســتـغل خـاللـهـا
من عضو الطاقم أن يـكون مستعدا للقيام برحلة أو وضع
في اHــكــان أو أيــة خــدمــة أخــرى دون االســتــفــادة من راحــة

في أثناء ذلك.
�ـكن أن يكون عـمل االحتيـاط باHطـار أو الفندق أو

محل السكن.
- اHرحلة اHنـخفضة للسـرعة البشرية :- اHرحلة اHنـخفضة للسـرعة البشرية : فترة  تدة
بـW الساعـة الثـانية صـباحا ( 2 سا 00) والسـاعة اخلـامسة
وتـــسع وخــــمـــســــW دقـــيــــقـــة صــــبـــاحـــا (5  ســــا و59 د)  كــــون
الـسـاعـة اHـرجـعـيـة تـسـتـنـد إلى اHـنـاطق الـزمـنـيـة كـمـا هـو

مبWّ أدناه :
أ)  في شـريط يضم ثالث (3) مـناطـق زمنـيـةr تـكون

.Wرجعية هي تلك اخلاصة بقاعدة التعيHالساعة ا
ب)  تـــكــــون الـــســــاعـــة اHــــرجـــعــــيـــة مــــا فـــوق اHــــنـــاطق
الـزمنـية الـثالثة سـاعة قـاعدة الـتعـيW بـالنـسبـة للثـماني
واألربـعW (48) سـاعـة الـتي تـلي خـروج اHـنـطـقـة الـزمـنـية

من قاعدة التعيrW ثم الساعة بالتوقيت احمللي بعدها.

القسم الثانيالقسم الثاني
التزامات التزامات اHستغلاHستغل

اHــــاداHــــادّة ة 3 : :  يــــعـــد اHــــســــتـــغـل حـــدود أوقــــات الـــطــــيـــران
واخلـــدمــة وكـــذا أوقــات الـــراحــة ألعــضـــاء الــطـــواقم في ظل

االحترام الصارم ألحكام هذا اHرسوم.

اHاداHادّة ة 4 : : يجب على اHـستغل الـتأكد من أن الرحالت
مـخــطـطـة بـحـيث �ـكن الـقــيـام بـهـا أثـنـاء وقت اخلـدمـة في
الـطـيـران كمـا هـو مـحـدّد أدنـاه وذلكr بـالـنـظر إلـى الوقت
الضروري لتحضير الرحلة وأوقات الطيران والدوران.

اHاداHادّة ة 5 : : يجب على اHستغل القيام �ا يأتي :
- إعداد ونشر جـداول اخلدمة قبل اHوعـد �دة كافية
rالئمةHليتسنى ألعضاء الطاقم  االستفادة من الراحة ا

- تــــقــــيـــــيم الـــــعالقـــــة بــــW تـــــردد أوقــــات اخلـــــدمــــة في
الــطـيــران وأوقـات الــراحـة وتــنـظـيــمـهــا مع مــراعـاة اآلثـار
الـتراكـميـة للـخدمـات الطويـلة اHـتقـطعـة براحـة دنيـاr كما

rينبغي
- بــــرمــــجــــة أوقــــات اخلــــدمــــة لــــتــــفــــادي الــــلــــجــــوء إلى
أساليب عمل من شـأنها أن تتسبب في اضطرابات هامة
في نـــظم الـــنـــوم والـــعــمـلr ال ســيـــمـــا الـــعـــمل عـــلى تـــنــاوب
خــــدمـــات الـــنـــهـــار والــــلـــيل أو الـــوضع فـي اHـــكـــان ألعـــضـــاء

rالطاقم
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أ)  ألف ومـائتا (1200) ساعـة طيـران عنـابر بـعنـابر
خالل سـنـة مـدنـية تـمـتـد عـلى مـجـموع هـذه الـفـتـرة بـشكل

موحد بقدر اإلمكانr و
ب)  مـــائـــة وعـــشـــرون (120) ســـاعــــة طـــيـــران عـــنـــابـــر
بـــعـــنـــابـــر خالل كـل فـــتـــرة ثـــمـــانـــيـــة وعـــشـــرين (28) يـــومــا

متتالية.

اHــاداHــادّة  14 : : اســـتـــثــنـــاء ألحــكـــام اHــادة 13 أعالهr تـــكــون
احلــدود اHـــتـــعــلـــقـــة بــالـــطـــيــار الـــذي يـــقــوم بـــالـــعـــمل اجلــوي

الفالحي كما يأتي :
- خالل فـتــرة أربع وعـشـرين (24) سـاعــة مـتـتــالـيـة :
يــــكـــــون وقت الــــطـــــيــــران ست (6) ســـــاعــــات مــــوزعـــــة عــــلى
r(2) تــــــــضـــم كـل فـــــــتــــــــــرة ثـالث (3) ســــــــاعـــــــات Wفـــــتـــــرتـــــــ
تـــفــصـــلــهـــمــا فــتـــرة راحــة ال تـــقل مــدتـــهــا عن ســـاعــة واحــدة
بــشــرط أن ال تــتــجـاوز فــتــرة اخلــدمــة في الــطــيــران عــشـر

(10) ساعات.
وفي حالة ذر مـادة ضارةr يقلص وقت الطيران إلى
أربع (4) سـاعــات طــيـران مــوزعــة عـلـى فـتــرتـW (2) تـضم
كل فتـرة ساعـتW (2) تـفصـلـهمـا فـترة راحـة ال تـقل مدتـها

عن ساعة واحدة (1).
- خالل شـــهــــر مـــدني واحـــد (1) : مـــائـــة (100) ســـاعـــة

rطيران
- خالل ثالثــة (3) أشــهـــر مــدنــيـــة مــتــتـــالــيــة : مـــائــتــا

r(200) ساعة طيران
- خالل ســــنـــة مـــدنـــيـــة واحـــدة (1) : ثـــمـــا¦ـــائـــة (800)

ساعة طيران.
rطــيــار خــارج الــقــاعــدة Wال �ــكن أن يــتــجــاوز تــعـــيــ
مــعــيّن في الـــعــمل اجلــوي الــفـالحيr واحــدا وعــشــرين (21)

يوما متتالية.

اHـــــاداHـــــادّة  15 : : يــــــتـــــوقـف وقت اخلــــــدمـــــة في الــــــطـــــيـــــران
اليومي لعضو من أعضاء الطاقم على ما يأتي :

 rطبيعة الرحلة -
- الوظيفة اHمارسة على م� الطائرةr و

- الـــتــــرتــــيـــبــــات بــــالــــنـــســــبــــة لــــلـــراحــــة وذلك حــــسب
الشروط اآلتية :

* عندما يتـعلق األمر برحلة على م� طائرة بطيار
واحــد: يــحــدد وقت اخلــدمــة في الــطــيــران بــاثــنــتـي عــشـرة
(12) ســـــــاعــــــة خـالل فــــــتــــــرة أربـع وعــــــشـــــــرين (24) ســــــاعــــــة

rمتتالية
: (2) Wعنـدمـا يـتـعـلق األمـر بـرحـلـة بـطـيـارين اثـن *
يحدد وقت اخلـدمة في الطيران بثالث عشرة  (13) ساعة

خالل فترة أربع وعشرين (24) ساعة متتالية.

اHـاداHـادّة  8 : :  يـجب أن يـتـمـكن أعـضـاء الـطـاقم من األكل
والـــشــرب بــحــيث ال يـــؤثــر ذلك عــلى أدائـــهم وبــاخلــصــوص
عــــنــــدمــــا يــــتـــجــــاوز وقـت اخلـــدمــــة فـي الـــطــــيــــران ست (6)

ساعات.

اHـــــاداHـــــادّة  9 : : يـــــجـب عـــــلـى أعـــــضـــــاء الــــــطـــــاقم اســــــتـــــغالل
اإلمكانيات واHـنشآت األساسية اHـوضوعة حتت تصرفهم
من طـرف اHـسـتـغل من أجل راحـتـهم وتـنـظـيم واسـتـعـمـال

أوقات راحتهم في صالح أمن الطيران.

اHـاداHـادّة  10 : :  يـجب عــلى أعـضــاء الـطــاقم االمـتــثـال في
جـمــيع الـظـروفr ألحـكــام الـطـيــران اخلـاصـة بـاHــسـتـغل في

مجال النظام الغذائي.

11 : : يـــجب عــــلى عـــضـــو الـــطـــاقـم مـــسك كـــشف اHــاداHــادّة  
فردي يتضمن العناصر اآلتية :

 rأ)  أوقات الطيران عنابر بعنابر
ب)  بـدايـة كل وقت اخلـدمـة أو اخلـدمـة في الـطـيـران

rومدته ونهايته
ج)  أوقات الراحة واأليام اخلالية بدون أية خدمة.

الفصلالفصل الثاني الثاني
WهنيHا WالحHا WستخدمHمدة عمل اWهنيHا WالحHا WستخدمHمدة عمل ا

القسم القسم األولاألول
حتديد وقت العملحتديد وقت العمل

12 : : يـجب أن ال يتـجـاوز إجمـالي وقت اخلـدمة اHاداHادّة  
لعضو من أعضاء الطاقم ما يأتي :

أ)  مائة وتسعW (190) ساعة خالل كل فـترة ثمانية
وعــشــرين (28) يـومــا مــتــتــالــيــة تـمــتــد عــلى مــجــمــوع هـذه

الفترة بشكل موحد بقدر اإلمكانr و
ب) سـتون (60) ساعة خـالل كل فترة سـبعة (7) أيام

متتالية.

اHــــــاداHــــــادّة ة 13 : : يــــــجـب أن ال يـــــــتــــــجـــــــاوز إجـــــــمــــــالـي وقت
الطيران عنابر بـعنابر لعضو طاقم القيادة اHعW كعضو

من أعضاء الطاقم العاملW ما يأتي :
أ)  تــســعــمــائـة (900) ســاعـة طــيــران عــنــابــر بــعــنــابـر
خالل سـنـة مـدنـية تـمـتـد عـلى مـجـموع هـذه الـفـتـرة بـشكل

موحد بقدر اإلمكانr و
ب)  مـائـة (100) سـاعـة طـيــران عـنـابـر بــعـنـابـر خالل

كل فترة ثمانية وعشرين (28) يوما متتالية.
يـجب أن ال يـتـجـاوز إجـمـالـي وقت الـطـيـران عـنـابـر
بعـنـابـر في الـرحالت الـتي يـعـيّن علـى متـنـهـا عـضـو طاقم

إضافي كعضو من أعضاء الطاقم العاملW ما يأتي :
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- إمّـا رفع مـدة الــراحـة الـدنـيـا قـبل الـرحـلـة وبـعـدهـا
rWإلى ساعت

- وإمّـا رفع مـدة الـراحــة بـعـد الـقـيــام بـرحـلـة وحـدهـا
إلى أربع (4) ساعات.

يـكــون عــدد اHــرات األقـصى لــتــمــديـد أوقــات اخلــدمـة
في الـطـيران بـساعـتW (2) خالل كل فـتـرة سـبـعة (7) أيـام

متتالية.
ال يـــــرخص تــــمــــديـــــد أوقــــات اخلــــدمــــة فـي الــــطــــيــــران
بالـنسـبة لـوقت اخلـدمة في الـطيـران يتـعدى عـلى اHرحـلة
اHنـخفضة لـلسرعـة البشريـة بأكثـر من ساعتW (2) فـيما

.(2) Wيخص رحلة تضم أكثر من مرحلت
ال يـــــرخص تــــمــــديـــــد أوقــــات اخلــــدمــــة فـي الــــطــــيــــران
بالـنسـبة لـوقت اخلـدمة في الـطيـران يتـعدى عـلى اHرحـلة
اHـنـخفـضـة للـسـرعة الـبشـريـة بأقل مـن ساعـتW (2) فـيـما

يخص رحلة تضم أكثر من أربع (4) مراحل.
ال يـــــرخص تــــمــــديـــــد أوقــــات اخلــــدمــــة فـي الــــطــــيــــران
بـالـنـسـبـة لـوقت اخلـدمـة في الـطـيـران ابـتـداء من اHـرحـلـة

السادسة.
عـــنــدمـــا يــتـم اســتـــعــمـــال تــمـــديـــد أوقــات اخلـــدمــة في
rـتتاليةHالـطيران بالنـسبة ألوقات اخلـدمة في الطيران ا
يـتـم بـW الــعـمـلــيـتــW مـبــاشـرةr أخــذ الـراحــة قـبل الــرحـلـة

وبعدها.
عنـدما يـبدأ وقت اخلـدمة في الـطيـران كان مـوضوع
تــمــديـــد خــالل الـفـــتــرة اHـمـــتــدة بـW الـسـاعـة الـعـاشـرة
(22 سـا00) لـيال والـسـاعـة الرابـعـة وتـسع وخـمسـW دقـيـقة
(4ســا 59 د) صــــبــاحـــاr يـــقـــوم اHـــســتـــغل بـــتـــحـــديــد عـــمـــلـــيــة
الـتـمديـد إلى إحـدى عـشـرة سـاعة وخـمس وأربـعـW دقـيـقة

(11سا  45  د).
WـعHبـالـنسـبـة للـطـاقم اإلضـافي على مـ� الـطائـرة ا
للـقـيام بـرحلـة أو سـلسـلة من الـرحالتr �ـكن تمـديد وقت
خدمة طيران الـطاقم اإلضافي على م� الـطائرة بالفارق
اHــوجـــود بــW ســـاعــة حـــضــور الـــطــاقـم اإلضــافي عـــلى مــ�
الــطــائــرة وســاعـــة طــاقم الــقــيــادة عــلى أن ال يــتــجــاوز هــذا

الفارق ساعة واحدة (1).

اHــاداHــادّة ة 19 : :  يـــجب عــلـى اHــســـتــغـل بــرمـــجــة مـــواقــيت
عـمل أعــضــاء الــطـاقم وإبـالغـهم بــهــا لـيــتــسـنـى لـهم الــقــيـام

بالرحالت طبقا لوقت اخلدمة في الطيران اHرخص به.
عـنــدمـا تـتــجـاوز اHــدة احلــقــيـقـيـة لـلـعـمــلـيـات وقـت
اخلـدمـة في الـطـــيـران عــلى أكــثـر مـن 33 % من الـرحالت
اHـنـجـزة فـــي الـتـوقـيت اHــعـني خــالل الـبــرنـامج الـزمـني
اHـوسمــيr يجب عـلى اHستغــل اتـخـــاذ التـدابير الالزمة

لتعديل التوقيت أو تشكيل طواقم.

يـــــحـــــدد وقـت اخلـــــدمـــــة في الــــــطـــــيـــــران بـــــالـــــنـــــســـــبـــــة
لـلمستخـدمW اإلضافيـW على م� الطـائرة بثالث عشرة
(13) ساعـة خالل فترة أربع وعشرين (24) ساعـة متتالية

ما عدا في حالة الطاقم اHدعم.
* عـندمـا يتـعلق األمـر بـرحلـة مع طاقم مـدعم بطـيار
بــديل أثـــنــاء الــرحـــلــة : يــحـــدد وقت اخلــدمــة فـي الــطــيــران
خالل فترة أربع وعشرين (24) ساعة متتالية كما يأتي :

أ) بالنسبة لعضو طاقم القيادة :
- ست عـشرة (16) سـاعة إذا كـان تسـهيل االسـتراحة

rيتكون من مقاعد قابلة لالنحناء
- ثــــــمـــــانـي عــــــشـــــرة (18) ســـــاعــــــة إذا كــــــان تــــــســـــهــــــيل

االستراحة يتكون من مراقد.
ب) بــالـنــسـبــة لـلــمـســتــخـدمــW اإلضـافــيـW عــلى مـ�

الطائرة :
- ثــــــمـــــانـي عــــــشـــــرة (18) ســـــاعــــــة إذا كــــــان تــــــســـــهــــــيل

rاالستراحة يتكون من مقاعد قابلة لالنحناء
- عــشــرين (20) ســاعــة إذا كــان تـــســهــيل االســتــراحــة

يتكون من مراقد.
يجـب على كـل عـضـو من أعضـاء الطـاقم اHـدعـم أن
(30) Wيـكــون قـــادرا عـلـى أن يـسـتـريح خالل سـاعـة وثالثـ
دقــيــقـة (1 سـا و 30 د) عــلى األقل بــصــفــة مــســتــمــرة أثــنـاء
وقت اخلـدمـة في الـطـيـران. ويـجب عـلى اHـسـتـغل بـرمـجـة
عملية التوزيع بW فترات العمل والراحة وحتديدها في

كتيب االستغالل.

16 : : تــقــلص حــدود وقت اخلــدمــة في الــطــيــران اHـاداHـادّة  
بـثالثW (30) دقـيــقـة في كـل مـرحـلــة من الــطـيــران ابـتـداء
من اHــرحـلــة الـثــالـثــة مـثــلــمـا هــو مـبــW في اHـادة 15 أعاله
علـى أن ال يتـجـاوز التـقـلـيص اإلجمـالي سـاعـتW (2) كـحد

أقصى.

اHاداHادّة  17 : : عندمـا يبدأ وقت اخلدمة في الطيران في
اHرحلـة اHنخـفضة لـلسرعـة البشـريةr يقـلص وقت اخلدمة
فـي الـطــيــران اHــنـصــوص عــلــيه في اHــادتـW 15 و16 أعاله
بــنــســبــة 100 % من الــفــتــرة اHــتــضــمــنــة في هــذه اHــرحــلـة

وذلك إلى ساعتW كحد أقصى. 

عندما ينـتهي وقت اخلدمة في الـطيران في اHرحلة
اHـنخفـضة لـلسرعـة البـشرية أو يـضمه كـليـاr يقلص وقت
اخلـدمـة في الطـيـران اHنـصـوص علـيه في اHـادتW 15 و16
أعاله بنسبة 50 % من الفترة اHتضمنة في هذه اHرحلة.

18 : : �ــكن تــمــديـــد وقت اخلــدمــة في الــطــيــران اHـاداHـادّة  
الـيـومي بسـاعـة واحدة (1) كـحد أقـصى شـريطـة أن يـكون

ما يأتي :
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اHــــاداHــــادّة  24 : :  يـــتـــعــــW عـــلى اHـــســــتـــغل الـــعــــمل عـــلى أن
يــــســــتـــفــــيــــد عــــضــــو الــــطــــاقم من وقـت راحــــة مـــدتــــهــــا ست
وثالثون (36) سـاعة متـتالية بـعد كل فتـرة سبعة (7) أيام
مــتــتــالــيــة مـن الـــخـــدمــة تــضم لــيــلــتــW حــسب الــتــوقــيت
احملــلي بــحـيـث ال �ـر عن نــهــايـة وقـت الـراحــة األســبـوعــيـة
وبــــدايــــة وقت الـــــراحــــة اHــــوالي أكــــثــــر من مــــائــــة وثــــمـــان

وستW (168) ساعة. 

الفصل الرابعالفصل الرابع
سلطة قائد الطائرة في مجال حتديد وقت اخلدمةسلطة قائد الطائرة في مجال حتديد وقت اخلدمة

في في الطيران والراحةالطيران والراحة

اHاداHادّة  25 : : بغض النظـر عن األحكام اHنصـوص عليها
أعالهr وعــنـدمــا تـقــتــضي ظـروف طــارئـة ذلـكr يـؤهل قــائـد
الطـائـرة بتـعـديل وقت اخلدمـة في الـطيـران والـراحة بـعد

استشارة كل أعضاء الطاقم اآلخرين في احلدود أدناه : 

أ) رفع وقت اخلدمة في الطيران إلى ما يأتي :

rساعتان (2) إذا كان الطاقم غير مدعم  *

* ثالث (3) ساعات إذا كان الطاقم مدعما.

عــنــــدمــا حتــــدث أثــنــــاء اHــرحــــلــة الـــنـــهـــائــيـــة لــوقـت
اخلــدمـة في الــطــيـرانr ظــروف طـارئـة بـعــد اإلقالع يـنـجـر
عــــنـــهــــا جتـــــاوز فـي تـــمــــديــــد وقت اخلــــدمـــة فـي الـــطــــيـــران
اHــــــــرخــص بـــهr �ـــــــــكن قــــــائــــــــد الــــــطــــــائــــــرة أن يـــــــواصل
الـرحـلــة إلـــى غايـة مـكان الـوصـول اHقـرّر أو نـحو مـحـطة

اإلخالء.
ب) ال يــــجـب أن يــــقل وقـت الــــراحــــة في أي حــــال من
األحــوالr عـنـد تــقـلـيــصهr عن وقت الـراحــة احملـدّد في اHـادة

23 أعاله.

غـــيــــر أنه في حــــالـــة ثـــبــــوت إرهـــاق شـــديــــد ألعـــضـــاء
الـطــاقمr �ــكن قــائـد الــطــائـرة أن يــقــلص وقت اخلــدمـة في

الطيران الفعلي و/أو يرفع وقت الراحة.

 يـتـعـW عـلى قـائـد الــطـائـرة أن يـعـد تـقـريـرا في هـذا
الـــشـــأن إلى اHـــســـتـــغـل كـــلـــمـــا ¨ تـــعـــديل وقت اخلـــدمـــة في

الطيران.

  عـنــــدمـا يـــتم تــــمـديـد وقــت اخلـدمــة في الـطـيـران
أو تـقـلـيص وقـت الـراحـة فـوق الــسـاعـة الـواحـدة (1) يـقـوم
هــــذا األخـــيـــر بــــإرســـال نـــســـخــــة من الـــتــــقـــريـــر اHــــتـــضـــمن
rدنيHكلـفة بالـطيران اHستغـل إلى السلطـة اHمالحظـات ا
في أجـل أقـــصــــاه ثــــمــــان وعـــشــــرين (28) يــــومــــا من وقـــوع
احلـدث الـذي تـسبـب في التـمـديـد أو التـقـلـيص اHـذكورين

أعاله.

اHــاداHــادّة  20 : : يـــعـــتـــبـــر الـــوقت اHـــكـــرّس لـــوضع أعـــضـــاء
الطاقم في اHكان وقت اخلدمة.

تــدرج عـمــلـيــة وضع أعـضــاء الـطــاقم في اHـكــان الـتي
تتـبع احلضـور لكن تـسبق اخلـدمةr ضمـن وقت اخلدمة في

الطيران لكن ال تعتبر كمرحلة طيران.
تـراعى مـرحلـة وضع أعـضـاء الـطـاقم في اHـكـان التي
تــلي مــبـاشــرة مـرحــلـة اخلــدمــة في حـســاب الـراحــة الـدنــيـا

لعضو الطاقم.

اHــــاداHــــادّة  21 : :  ال تــــطـــبـق األحـــكــــام أعاله عــــلى الــــرحالت
الطبية اHستعجلة.

القسم الثانيالقسم الثاني
منح رخصة استثنائية فيما يخص مدة العملمنح رخصة استثنائية فيما يخص مدة العمل

اHـاداHـادّة  22 : :  �ـكن الـسـلــطـة اHـكـلـفـة بــالـطـيـران اHـدني
أن تـمنح رخصة اسـتثنائـية بخصـوص حدود وقت العمل

اHنصوص عليها أعاله في الظروف اآلتية :
1 - في حالة رحلة مستعجلة :

أ)  اتّــقـاء حـوادث وشــيـكـة وتـنــظـيم تـدابــيـر إنـقـاذ أو
 rإصالح أضرار تسببت فيها حوادث

ب) ضمان إصالح عطب الطائرات.
2 - في حـالـة إتـمـام رحلـة حـالت ظـروف طـارئة دون

rقررة مسبقاHالقيام بها حسب احلدود ا
3 - فـي حـالـة رحــلـة تــنـفــذ لـطــارª وطـني أو لــصـالح

الدفاع الوطني.
4 - فـي حـــالــــة أشـــغــــال أصـــبــــحت عـــاجــــلـــة فـي فـــتـــرة
حــســاســة بــالــنــســبــة لـلــمــســتــغل بــشــرط أن ال يــتــرتب عن
الـــرخـــصـــة االســـتـــثــــنـــائـــيـــة الـــزيـــادة فـي وقت اخلـــدمـــة في

الطيران بنسبة قدرها :
أ - عشرون (20) ساعة خالل فـترة ثمانـية وعشرين

r(28) يوما متتالية
ب - مائة (100) ساعة خالل السنة اHدنية. 

الفصل الثالثالفصل الثالث
وقت الراحة ألعضاء الطاقموقت الراحة ألعضاء الطاقم

اHـــــاداHـــــادّة ة 23 : :  يـــــجـب أن يـــــســــــاوي وقـت راحـــــة عــــــضـــــو
الـطاقم قـبل وقت اخلـدمة في الـطيـران الـذي يبـدأ بقـاعدة
الـتــعـيــW عـلى األقل وقت اخلــدمـة الــسـابق عــلى أن ال يـقل

في جميع احلاالت عن اثنتي عشرة (12) ساعة.
يـجب أن يسـاوي وقت الـراحة قـبل وقت اخلـدمة في
الطيران الذي يـبدأ خارج قاعدة الـتعيW على األقل وقت
اخلدمة السابق على أن ال يقل في جميع احلاالت عن عشر

(10) ساعات.



11 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 34 9 جمادى الثانية عام  جمادى الثانية عام 1431 هـ هـ
23 مايو سنة  مايو سنة 2010 م م

مـارس سـنة 2002  واHـتـعـلق �ـدة الـعـمل بـعـنـوان الـنـظـام
الـنوعي لـعالقات عـمل اHـستـخدمـW اHالحW اHـهنـيW في

الطيران اHدنيr اHتمم.

31 : :  يـــــــنــــــشــــــر هــــــذا اHــــــرســــــوم فـي اجلــــــريــــــدة اHـــــاداHـــــادّة  
الرّسميّة للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــرّر بـــاجلــــزائـــر في 9 جــــمــــادى الـــثــــانـــيــــة عـــام 1431
اHوافق 23 مايو سنة 2010.

أحمد أويحيىأحمد أويحيى
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

جــــــمــــــادىادى مــــــــرسرســــــــوم توم تــــــنــــــــفــــــــيــــــــذيذيّ رقم  رقم 10 -  - 141 م مــــــــؤرؤرّخ في خ في 9 ج 
r2010 ــــوافق وافق 23  م  مــــــايايــــــو سو ســــــنــــة ةHا Hالالــــثــــــانانــــــيــــــة عة عــــام ام 1431 ا
يعدل اHـرسوم التنفيذي رقم يعدل اHـرسوم التنفيذي رقم 90 -  - 170 اHؤرخ في  اHؤرخ في 9
ذي الــقــعــدة عــام  ذي الــقــعــدة عــام  1410 اHــوافق  اHــوافق 2 يـــونــيــو ســنــة  يـــونــيــو ســنــة 1990
الــــذي يـــحــــدد شــــروط تـــخــــصـــيـص اHـــنـح الـــدراســــيـــةالــــذي يـــحــــدد شــــروط تـــخــــصـــيـص اHـــنـح الـــدراســــيـــة

ومبلغها.ومبلغها.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

rإنّ الوزير األوّل
- بـنـاء علـى التـقـريـر اHـشتـرك بـW  وزيـر الـتـكوين

rووزير التربية الوطنية WهنيHوالتعليم ا
- وبــنـــاء عــلى الـــدســتـــورr ال ســيّـــمــا اHـــادتــان 85 - 3

rو125 (الفقرة 2) منه
- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 09 - 128
اHــؤرخ في 2  جــمــادى األولى عـام 1430 اHــوافق 27 أبــريل

 rتضمن جتديد مهام الوزير األولHسنة 2009 وا
- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 09 - 129
اHــؤرخ في 2  جــمــادى األولى عـام 1430 اHــوافق 27 أبــريل

 rتضمن جتديد مهام أعضاء احلكومـةHسنة 2009 وا
- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 90 - 170
اHـؤرخ في 9  ذي الـقـعـدة عـام 1410 اHـوافق 2 يـونـيـو سـنة
1990 الــــذي يـــحــــدد شـــروط تــــخـــصــــيص اHــــنح الــــدراســـيـــة

rتممHعدل واHا rومبلغها
rوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم  ما يأتي :يرسم  ما يأتي :

اHادة اHادة األولى :األولى :  يهدف هـذا اHرسوم إلى تـعديل بعض
أحـكـام اHـرسـوم الـتـنـفيـذي رقم 90 - 170 اHـؤرخ في 9 ذي
الـقـعـدة عـام 1410 اHـوافق 2 يـونـيـو سـنة 1990 الـذي يـحدد
شـــروط تـــخـــصـــيص اHـــنح الـــدراســـيـــة ومــبـــلـــغـــهـــاr اHـــعــدل

واHتمم.
اHادة اHادة 2 :  : تعدل اHادة 15 من اHرسـوم التنفيذي رقــم
90 - 170 اHــؤرخ فـي 9 ذي القـعــدة عــام 1410 اHوافــق 2

يونـيــو سنة r1990 اHعدل واHـتمم واHذكور أعالهr وحترر
كما يأتي :

الفصل اخلامسالفصل اخلامس
احتياطي أعضاء الطاقماحتياطي أعضاء الطاقم

اHـاداHـادّة  26 : : يـكــون عــضــو الـطــاقم احــتـيــاطــيـا بــاHــطـار
�ـجـرد حـضوره بـاHـكـان الـذي يجب أن يـكـون فـيه حـاضرا
عــادة إلى نــهــايــة فـتــرة االحــتــيــاط الــتي ¨ إبالغـه بـهــا من

طرف اHستغل.
و في هذه احلالةr تـضاف مدة االحتـياط باHطار إلى
فـــتــرة اخلــدمــة فـي الــطــيــرانr وذلك بـــغــرض حــســاب وقت

الراحة الدنيا.

27 : : حتـــدد اHــــدة الـــقـــصــــوى لـــعـــمـل االحـــتـــيـــاط اHــاداHــادّة  
باHطار بأربع (4) ساعات.

عــنـــدمـــا يـــكـــون عـــمل االحـــتـــيـــاط بــاHـــطـــار مـــتـــبـــوعــا
مبـاشـرة بفـتـرة اخلدمـة في الـطيـرانr ال �ـكن أن يتـجاوز
الــوقـت اإلجــمــالـي اHــنــصـــرم مــنــذ بـــدايــة عــمل االحـــتــيــاط
باHـطـار إلى غـايـة نـهـايـة فـتـرة اخلـدمـة في الـطيـران أربع

عشرة (14) ساعة.
Wـطار تـعـيHعـنـدمـا ال يتـرتب عن عـمل االحـتيـاط بـا
في اخلـــدمـــة فـي الـــطــيـــرانr يـــجـب أن يـــكـــون هـــذا األخـــيــر
مــتــبـوعــا بـوقت راحــة ال تــقل مـدتـه عن إحـدى عــشـرة (11)

ساعة.

28 : : يـــبــــدأ عـــمل االحـــتـــيـــاط �ــــحل الـــســـكن أو اHــاداHــادّة  
الفندق وينتهي طبقا للتوقيت احملدد في البرمجة.

ال �ـكن أن تـتـجــاوز مـدة االحـتـيـاط �ـحل الـسـكن أو
الفندق فترة مستمرة من ست عشرة (16) ساعة. 

عـنـدمـا يـكـون عـمل االحـتـيـاط �ـحل الـسـكن مـتـبـوعا
مبـاشـرة بفـتـرة اخلدمـة في الـطيـرانr ال �ـكن أن يتـجاوز
الوقت اإلجـمـالي اHنـصـرم منـذ بـداية عـمل االحـتيـاط هذا
إلى غاية نهاية فترة اخلدمة في الطيران أربعا وعشرين

(24) ساعة.
الفصل الفصل السادسالسادس
أحكام ختاميةأحكام ختامية

اHــــاداHــــادّة  29 : : بــــغـــرض تــــطــــبــــيق أحــــكـــام هــــذا اHــــرســـوم
ومـتـابـعـتـهاr يـجـب عـلى اHـسـتـغل مـوافـاة الـسـلـطـة اHـكـلـفة
بــالــطـــيــران اHــدنـي بــجــدول مـــدة أوقــات الــعـــمل والــراحــة

يذكر فيه ما يأتي : 
 rأ)  أوقات الطيران عنابر بعنابر

ب)  بـدايـة كل وقت اخلـدمـة أو اخلـدمـة في الـطـيـران
rومدته ونهايته

ج) أوقات الراحة واأليام الشاغرة بدون أية خدمة.

اHاداHادّة  30 : : تـلـغـى أحـكــام اHـرسـوم الـتـنـفـيذي رقـم
02 - 89 اHــــــؤرخ في 18 ذي احلــــــجــــــة عــــــام 1422 اHــــــوافق 2
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- وبــنـــاء عــلى الـــدســتـــورr ال ســيـــمــا اHـــادتــان 85 - 3
rو125 ( الفقرة 2) منه

- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 09 - 128
اHـــــــؤرخ في 2  جـــــمـــــــادى األولــى عـــــام 1430 اHـــــوافــق 27
أبـــريــل ســـــنـــة 2009 واHـــتـــضــــمن جتــــديـــد مـــهـــام الـــوزيـــر

 rاألول

- و�ــــقــــتــــضـى اHــــرســــــوم الــــرئــــــاسي رقم 09 - 129
اHــــــــــؤرخ في 2  جـــــــمــــــــادى األولـى عــــــــام 1430 اHــــــــوافق 27
أبــــريــل ســــنــــة 2009 واHـــــتــــضــــمـن جتــــديــــد مـــــهــــام أعــــضــــاء

 rاحلكومـة

- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 07 - 207
اHؤرخ في 15 جمـادى الثانية عام 1428 اHوافق 30 يونيو
سـنة 2007 الـذي يـنظم اسـتـعمـال اHـواد اHسـتـنفـذة لـطبـقة

األوزون وأمزجتها واHنتجات التي حتتوي عليها.

rوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اHــــادة األولى :اHــــادة األولى :  يـــهـــدف هــــذا اHــــرســــوم إلــى تـــعـــديل
بعــض أحكـــام اHرسـوم التنفيذي رقــم 07 - 207 اHــؤرخ
فــي 15 جـمـادى الثـانيـة عام 1428 اHـوافق 30 يونـيو سـنة
2007  الذي ينــظم اســتـعمال اHــواد اHســـتـنفذة لطـــبقة

األوزون وأمزجتها واHنتجات التي حتتوي عليها.

اHـــــادةاHـــــادة 2 : :  يــــــعـــــدل اHــــــلــــــحـق الــــــثــــــاني مـن اHــــــرســـــوم
الـتـنـفـيـذي رقم 07 - 207 اHـؤرخ في 15 جـمـــادى الـثـانـيــة
rـذكـور أعالهHـوافـق 30 يـونـيــو سـنـة 2007 واHعـــام 1428 ا

كما يأتي :
اHلحق اHلحق الثانيالثاني

تواريخ إزالة اHواد اخلاضعة للرقابةتواريخ إزالة اHواد اخلاضعة للرقابة

"اHــــادة 15 : يــــحــــدد مــــبــــلغ اHــــنــــحـــــة الــــتي تــــخــــصص
لـتالميذ التـعليم األساسي والـثانوي ومتربـصي التكوين

اHهني والتعليم اHهنيr كما يأتي :
- مـنـحة الـكـفـالة الـكـامـلة : 1.296,00 دج عن كل سـنة

rدراسية
- مــنـــحــة نـــصف الــكـــفــالــة : 648,00 دج عن كل ســـنــة

rدراسية
- منحة التجهيز : 2000,00 دج للمرحلة الكاملة من
الـــتــعـــلــــيـم الــتـــكــنـــولــوجـي والــتـــكــويـن اHــهـــني والـــتــعـــلــيم

اHهني".
اHــــــادة اHــــــادة 3 :  :  تــــــعـــــــدل اHــــــادة 15 مــــــكـــــــرر مـن اHــــــرســــــوم
الــتـــنــفـــيــذي رقم 90 - 170 اHــــؤرخ فـي 9 ذي الــقـــعــدة عــام
1410 اHـــــوافق 2 يـــــونــــيـــــــو ســـــنــــة r1990 اHـــــعـــــدل واHــــتـــــمم

واHذكور أعالهr وحترر كما يأتي :
"اHــادة 15 مـــكــرر : : تـــخــصـص مــنـــحــة شـــهـــريــة تـــقــدر

بخمسمائة دينار (500 دج) لفائدة :
- اHـتربـصـW اHسـجـلW في دورات الـتكـوين اHـهني
األولي اHـتـوجـة بـشـهادات الـتـكـوين اHـهـنـي اHتـخـصص أو
شـهادة الـكفاءة اHـهنـية أو شـهادة الـتحـكم اHهـني أو شهادة
تقني والتي تمنح حلـامليها على التوالي تأهيالت مهنية

rستويات األول والثاني والثالث والرابعHمن ا
- الــتالمــيــذ اHــســجــلــW في دورات الــتــعــلــيم اHــهــني
اHــتــوجـة بــشــهــادة الــتــعــلــيم اHــهــني من الــدرجــة األولى أو

شهادة التعليم اHهني من الدرجة الثانية".
اHادة اHادة 4 : : يسري مـفعول هذا اHـرسوم ابتداء من أول

سبتمبر سنة 2009.
اHادة اHادة 5 :   :  ينشر هذا اHرسوم في اجلريدة الرّســميّة

للجــمهوريّة اجلـزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.
حـــرّر بـــاجلــــزائـــر في 9 جــــمــــادى الـــثــــانـــيــــة عـــام 1431

اHوافق 23 مايو سنة 2010.
أحمد أحمد أويحيىأويحيى

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
جــــــمــــــادىادى مــــــــرسرســــــــوم توم تــــــنــــــــفــــــــيــــــــذيذيّ رقم  رقم 10 -  - 142 م مــــــــؤرؤرّخ في خ في 9 ج 
r2010 ــــوافق وافق 23  م  مــــــايايــــــو سو ســــــنــــة ةHا Hالالــــثــــــانانــــــيــــــة عة عــــام ام 1431 ا
يــعـدل اHـرسـوم الـتــنـفـيـذي رقم يــعـدل اHـرسـوم الـتــنـفـيـذي رقم 07 - - 207 اHـؤرخ في اHـؤرخ في
15 جمـادى الثانـية عام  جمـادى الثانـية عام 1428 اHوافق  اHوافق 30 يونـيو سنة يونـيو سنة

2007 الـــذي يـــنـــظــم اســـتـــعـــمــــال اHــــواد اHـــســـتـــنـــفـــذة الـــذي يـــنـــظــم اســـتـــعـــمــــال اHــــواد اHـــســـتـــنـــفـــذة

لطبقـة األوزون وأمـزجتهـا واHنتجات التي حتتويلطبقـة األوزون وأمـزجتهـا واHنتجات التي حتتوي
عليها.عليها.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
rإنّ الوزير األوّل

- بــنـــاء عـــلى تـــقــريـــر وزيـــر الــتـــهـــيــئـــة الـــعــمـــرانـــيــة
rوالبيئة والسياحة

........................................................

........................................................
أول يــــــــــنـــــــــــايــــــــــر ســــــــــنــــــــــة 2030 هــــــــــيـــــــــــدروكــــــــــلــــــــــور

(HCFC) وفليوروكربون

اHادة اHادة 3 :   :  ينـشر هـذا اHرسـوم في اجلريـدة الرّســـميّة
للجــمهوريّة اجلـزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حــــرّر بــــاجلــــزائــــر في 9 جــــمــــادى الــــثــــانــــيــــة عـــام 1431
اHوافق 23 مايو سنة 2010.

أحمد أويحيىأحمد أويحيى



13 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 34 9 جمادى الثانية عام  جمادى الثانية عام 1431 هـ هـ
23 مايو سنة  مايو سنة 2010 م م

مـــرســـوم رئـــاسيمـــرســـوم رئـــاسيّ مـــؤر مـــؤرّخ في خ في 17 جـــمـــادى األولى عـــام  جـــمـــادى األولى عـــام 1431
2  مـايــو ســنـة   مـايــو ســنـة r2010 يــتـضــمr يــتـضــمّن إنــهــاء مــهـامن إنــهــاء مــهـام اHـوافق اHـوافق 

نائب مدير بوزارة اHوارد اHائية.نائب مدير بوزارة اHوارد اHائية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�وجب مـرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 جمادى األولى
عـام 1431 اHـوافق 2 مـايــو ســنـة 2010 تــنـهـى مـهــام الــسّــيـد
حــمـــمــيي بن شــريـفr بــصــفــتــه نــائب مــديــر لـــلــمــيــزانــيــة

بـوزارة اHوارد اHائيـةr إلحالتــه عـلى التـّقـــاعـد.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـــرســـوم رئـــاسيمـــرســـوم رئـــاسيّ مـــؤر مـــؤرّخ في خ في 17 جـــمـــادى األولى عـــام  جـــمـــادى األولى عـــام 1431
2  مـايــو ســنـة   مـايــو ســنـة r2010 يــتـضــمr يــتـضــمّن إنــهــاء مــهـامن إنــهــاء مــهـام اHـوافق اHـوافق 

نائب مدير بوزارة اجملاهدين.نائب مدير بوزارة اجملاهدين.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�وجب مـرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 جمادى األولى
عـام 1431 اHـوافق 2 مـايــو ســنـة 2010 تــنـهـى مـهــام الــسّــيـد
عـمـر بن سـعـد الـلهr بـصـفـته نـائب مـديـر لـلـطـعـون بوزارة

اجملاهدينr لتكليفه بوظيفة أخـرى.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـــرســـومـــان رئـــاســيمـــرســـومـــان رئـــاســيّــــان مـــؤرــــان مـــؤرّخـــــان في خـــــان في 17 جـــمــادى األولى جـــمــادى األولى
عـــام عـــام 1431 اHـوافق  اHـوافق 2 مـايــو سـنـة  مـايــو سـنـة r2010 يــتـضــمr يــتـضــمّــنـانــنـان

.Wإنهاء مهام مديرين للبيئة في واليت.Wإنهاء مهام مديرين للبيئة في واليت
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�وجب مـرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 جمادى األولى
عــام 1431 اHـوافق 2 مـايــو سـنـة 2010 تــنـهـى مـهــام الـسّــيـد
rبـصفـته مديـرا للـبيـئة في واليـة بشار rعـزالدين بـوعامر

لتكليفه بوظيفـة أخــرى.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�وجب مـرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 جمادى األولى
عـام 1431 اHـوافق 2 مـايــو ســنـة 2010 تــنـهـى مـهــام الــسّــيـد
rبــصـفـته مـديـرا لـلـبــيـئـة في واليـة اجلـلـفـة rبـوعالم قـصـري

إلعادة إدماجه في رتبته األصليـة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـــرســـوم رئـــاسيمـــرســـوم رئـــاسيّ مـــؤر مـــؤرّخ في خ في 17 جـــمـــادى األولى عـــام  جـــمـــادى األولى عـــام 1431
2  مـايــو ســنـة   مـايــو ســنـة r2010 يــتـضــمr يــتـضــمّن إنــهــاء مــهـامن إنــهــاء مــهـام اHـوافق اHـوافق 

مفتش باHفتشية العاممفتش باHفتشية العامّـة للغابات.ـة للغابات.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�وجب مـرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 جمادى األولى
عـام 1431 اHـوافق 2 مـايــو ســنـة 2010 تــنـهـى مـهــام الــسّــيـد
عــبـد الـقـادر راشـديr بــصـفـته مـفـتــشـا بـاHـفـتــشـيـة الـعـامّــة

للغاباتr لتكليفه بوظيفة أخـرى.

مراسيم فرديمراسيم فرديّة
مـــرســـوم رئـــاسيمـــرســـوم رئـــاسيّ مـــؤر مـــؤرّخ في خ في 17 جـــمـــادى األولى عــام  جـــمـــادى األولى عــام 1431
2  مـايــو ســنـة   مـايــو ســنـة r2010 يــتـضــمr يــتـضــمّن إنــهــاء مــهـامن إنــهــاء مــهـام اHـوافق اHـوافق 

اHفتش العـاماHفتش العـامّ لوزارة العـدل. لوزارة العـدل.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 17 جــــــمـــــادى
األولى عـام 1431 اHـوافق 2 مايـو سـنة 2010 تنـهىr ابـتداء
rمــهــام الــسّـــيــد عــمــارة نــعــرورة r2003 من 20 غــشت ســنــة
بـــصـــفــتـــه مــفـــتـــشـــا عـــامــــا لـــــوزارة الـــعــــدلr لـــتـــكـــلــيـــفـــه

بـوظيفــة أخـــرى.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـــرســـوم رئـــاسيمـــرســـوم رئـــاسيّ مـــؤر مـــؤرّخ في خ في 17 جـــمـــادى األولى عــام  جـــمـــادى األولى عــام 1431
2  مـايــو ســنـة   مـايــو ســنـة r2010 يــتـضــمr يــتـضــمّن إنــهــاء مــهـامن إنــهــاء مــهـام اHـوافق اHـوافق 

مفتش باHفتشية العاممفتش باHفتشية العامّة لوزارة العـدل.ة لوزارة العـدل.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 17 جــــــمـــــادى
األولى عــام 1431 اHــوافق 2 مــايــو ســنــة 2010 تــنــهى مــهــام
الــــسّـــيــــد نــــصــــــــر الــــديـــن صـــــابـــــــرr بـــصــــفــــــتـه مــــفــــتــــشـــا
بـاHـفـتــشـيــة الـعـامّـــة لــــوزارة الـعـــــدلr إلعـــادة إدمــاجـــه

فـي رتبتــه األصلـيــة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـــرســـوم رئـــاسيمـــرســـوم رئـــاسيّ مـــؤر مـــؤرّخ في خ في 17 جـــمـــادى األولى عــام  جـــمـــادى األولى عــام 1431
2  مـايــو ســنـة   مـايــو ســنـة r2010 يــتـضــمr يــتـضــمّن إنــهــاء مــهـامن إنــهــاء مــهـام اHـوافق اHـوافق 

نائبة مدير بوزارة الطاقة واHناجم.نائبة مدير بوزارة الطاقة واHناجم.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 17 جــــــمـــــادى
األولى عــام 1431 اHــوافق 2 مــايــو ســنــة 2010 تــنــهى مــهــام
الــسّــيــدة عــقــيــلـــــة عــمــيــــراشr زوجــــة عــزيــروr بــصــفــتــهــا
نائبــة مديـر للدّراسـات االقتـصادية والـتقـديرات بوزارة

الطـاقــة  واHنــاجم.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـــرســـوم رئـــاسيمـــرســـوم رئـــاسيّ مـــؤر مـــؤرّخ في خ في 17 جـــمـــادى األولى عــام  جـــمـــادى األولى عــام 1431
2  مـايــو ســنـة   مـايــو ســنـة r2010 يــتـضــمr يــتـضــمّن إنــهــاء مــهـامن إنــهــاء مــهـام اHـوافق اHـوافق 

مدير دراسات بوزارة اHوارد اHائية.مدير دراسات بوزارة اHوارد اHائية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 17 جــــــمـــــادى
األولى عــام 1431 اHــوافق 2 مــايــو ســنــة 2010 تــنــهى مــهــام
الـسّـيـد عـبــد الـوهـاب سـمــاتيr بـصـفـته مــديـرا لـلـدّراسـات

بوزارة اHوارد اHائيةr لتكليفه بوظيفة أخرى.



9 جمادى الثانية عام  جمادى الثانية عام 1431 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 1434
23 مايو سنة مايو سنة 2010 م م

مـــرســـوم رئـــاسيمـــرســـوم رئـــاسيّ مـــؤر مـــؤرّخ في خ في 17 جـــمـــادى األولى عــام  جـــمـــادى األولى عــام 1431
اHـوافق اHـوافق 2  مـايـو سـنـة   مـايـو سـنـة r2010 يتـضـمr يتـضـمّن تـعـيـW مـديرن تـعـيـW مـدير
الـــدالـــدّراســات اHــســـتــقـــبــلــيـــة واالســتـــراتــيــجـــيــات فيراســات اHــســـتــقـــبــلــيـــة واالســتـــراتــيــجـــيــات في
اHـــديـــريـــة الـــعـــاماHـــديـــريـــة الـــعـــامّــــة لالســـتـــراتـــيـــجـــيـــة واالقـــتـــصـــادــــة لالســـتـــراتـــيـــجـــيـــة واالقـــتـــصـــاد

والتنظيم بوزارة الطاقة واHناجم.والتنظيم بوزارة الطاقة واHناجم.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 17 جــــــمـــــادى
األولى عـام 1431 اHـوافق 2 مـايـو سـنـة 2010 يـعـيّن الـسّـيـد
مـــــبـــــروك عـــــايـبr مـــــديـــــرا لـــــلـــــدّراســـــات اHـــــســـــتـــــقـــــبـــــلـــــيـــــة
واالسـتــراتـيـجـيــات في اHـديـريـة الــعـامّــة لالسـتــراتـيـجـيـة

واالقتصاد والتنظيم بوزارة الطاقة واHناجم.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـــرســـوم رئـــاسيمـــرســـوم رئـــاسيّ مـــؤر مـــؤرّخ في خ في 17 جـــمـــادى األولى عــام  جـــمـــادى األولى عــام 1431
اHـوافق اHـوافق 2  مـايـو سـنـة   مـايـو سـنـة r2010 يتـضـمr يتـضـمّن تـعـيـW مـديرن تـعـيـW مـدير

حشد اHوارد اHآئية بوزارة اHوارد اHائية.حشد اHوارد اHآئية بوزارة اHوارد اHائية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 17 جــــــمـــــادى
األولى عـام 1431 اHـوافق 2 مـايـو سـنـة 2010 يـعـيّن الـسّـيـد
عبد الوهاب سـماتيr مديرا حلشـد اHوارد اHائيـة بوزارة

اHوارد اHائيـة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـــرســـوم رئـــاسيمـــرســـوم رئـــاسيّ مـــؤر مـــؤرّخ في خ في 17 جـــمـــادى األولى عــام  جـــمـــادى األولى عــام 1431
اHـوافق اHـوافق 2  مـايـو سـنـة   مـايـو سـنـة r2010 يتـضـمr يتـضـمّن تـعـيـW مـديرن تـعـيـW مـدير

اHعاشات بوزارة اجملاهدين.اHعاشات بوزارة اجملاهدين.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 17 جــــــمـــــادى
األولـى عــــــام 1431 اHـــــــوافـق 2 مـــــايــــو ســـــنــــة 2010 يــــعـــــيّن
الــسّــيــد عــمــر بـن ســعــد الــلهr مــديـــرا لــلــمــعــاشــات بــوزارة

اجملاهدين.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـــرســـوم رئـــاسيمـــرســـوم رئـــاسيّ مـــؤر مـــؤرّخ في خ في 17 جـــمـــادى األولى عــام  جـــمـــادى األولى عــام 1431
اHـوافق اHـوافق 2  مـايـو سـنـة   مـايـو سـنـة r2010 يتـضـمr يتـضـمّن تـعـيـW مـديرن تـعـيـW مـدير

البيئة في والية البليدة.البيئة في والية البليدة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 17 جــــــمـــــادى
األولى عـام 1431 اHـوافق 2 مـايـو سـنـة 2010 يـعـيّن الـسّـيـد

عز الدين بوعامرr مديرا للبيئة في والية البليدة.

مـــرســـوم رئـــاسيمـــرســـوم رئـــاسيّ مـــؤر مـــؤرّخ في خ في 17 جـــمـــادى األولى عــام  جـــمـــادى األولى عــام 1431
2  مـايــو ســنـة   مـايــو ســنـة r2010 يــتـضــمr يــتـضــمّن إنــهــاء مــهـامن إنــهــاء مــهـام اHـوافق اHـوافق 

مدير األشغال العمومية في والية وهران.مدير األشغال العمومية في والية وهران.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 17 جــــــمـــــادى
األولى عــام 1431 اHــوافق 2 مــايــو ســنــة 2010 تــنــهى مــهــام
الـسّيد عيسى حـزاجيr بصفته مـديرا لألشغال الـعمومية

في والية وهرانr إلحالته على التّـقـاعد.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـــرســـوم رئـــاسيمـــرســـوم رئـــاسيّ مـــؤر مـــؤرّخ في خ في 17 جـــمـــادى األولى عــام  جـــمـــادى األولى عــام 1431
2  مـايــو ســنـة   مـايــو ســنـة r2010 يــتـضــمr يــتـضــمّن إنــهــاء مــهـامن إنــهــاء مــهـام اHـوافق اHـوافق 

.Wمديرين للتشغيل في واليت.Wمديرين للتشغيل في واليت
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 17 جــــــمـــــادى
األولى عــام 1431 اHــوافق 2 مــايــو ســنــة 2010 تــنــهى مــهــام
السّيدين اآلتي اسماهـما بصفتهما مديرين للتشغيل في

الواليتW اآلتيتrW لتكليف كل منهما بوظيفة أخرى :

rةHفي والية قا rمحمد مباركي -

- كر بن خليفةr في والية ورقلة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـــرســـوم رئـــاسيمـــرســـوم رئـــاسيّ مـــؤر مـــؤرّخ في خ في 17 جـــمـــادى األولى عــام  جـــمـــادى األولى عــام 1431
2  مـايــو ســنـة   مـايــو ســنـة r2010 يــتـضــمr يــتـضــمّن إنــهــاء مــهـامن إنــهــاء مــهـام اHـوافق اHـوافق 

مدير النشاط االجتماعي في والية اHسيلة.مدير النشاط االجتماعي في والية اHسيلة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 17 جــــــمـــــادى
األولى عــام 1431 اHــوافق 2 مــايــو ســنــة 2010 تــنــهى مــهــام
الـسّيـد سعـد سـليـميr بـصفـته مديـرا لـلنـشـاط االجتـماعي

في والية اHسيلةr لتكليفه بوظيفة أخـرى.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـــرســـوم رئـــاسيمـــرســـوم رئـــاسيّ مـــؤر مـــؤرّخ في خ في 17 جـــمـــادى األولى عــام  جـــمـــادى األولى عــام 1431
اHـوافق اHـوافق 2  مايـو سـنة   مايـو سـنة r2010 يتـضـمr يتـضـمّن تـعيـW نـائـبةن تـعيـW نـائـبة

مدير بوزارة العـدل.مدير بوزارة العـدل.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 17 جــــــمـــــادى
األولى عام 1431 اHوافق 2 مايـو سنة 2010 تعـيّن السّـيدة
نـــورة حـــشــانـيr نـــائــبـــة مـــديـــر Hـــتـــابـــعــة تـــنـــفـــيـــذ األحـــكــام

القضائية بوزارة العـدل.
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23 مايو سنة  مايو سنة 2010 م م

مـــرســـوم رئـــاسيمـــرســـوم رئـــاسيّ مـــؤر مـــؤرّخ في خ في 17 جـــمـــادى األولى عــام  جـــمـــادى األولى عــام 1431
Wـن تـــعــــيـــWيــــتــــضـــمّـن تـــعــــيـــ rيــــتــــضـــم r2010 ـــــوافق 2  مـــــايــــو ســـــنــــة   مـــــايــــو ســـــنــــةHـــــوافق اHا

.Wمديرين للمصالح الفالحية في واليت.Wمديرين للمصالح الفالحية في واليت
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 17 جــــــمـــــادى
األولى عــــــام 1431 اHــــــوافق 2 مـــــــايــــــو ســــــنــــــة 2010 يــــــعــــــيّن
الـسّــيـدان اآلتي اسـمـاهـمـا مـديـريـن لـلـمـصـــالح الـفالحـيـــة

: Wاآلتيت Wفـي الواليت
rفي والية الطارف rعبد احلي كورد -

- عــــــبـــــد الــــرحـــــــمـــــان مــــنـــــصــــــوريr فــــي واليـــــة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسوق أهراس.

مـــرســـوم رئـــاسيمـــرســـوم رئـــاسيّ مـــؤر مـــؤرّخ في خ في 17 جـــمـــادى األولى عــام  جـــمـــادى األولى عــام 1431
اHـوافق اHـوافق 2  مـايـو سـنـة   مـايـو سـنـة r2010 يتـضـمr يتـضـمّن تـعـيـW مـديرن تـعـيـW مـدير

اHسرح اجلهوي بقاHة.اHسرح اجلهوي بقاHة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 17 جــــــمـــــادى
األولى عـام 1431 اHـوافق 2 مـايـو سـنـة 2010 يـعـيّن الـسّـيـد

محمد العيد قابوشr مديرا للمسرح اجلهوي بقاHـة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـــرســـوم رئـــاسيمـــرســـوم رئـــاسيّ مـــؤر مـــؤرّخ في خ في 17 جـــمـــادى األولى عــام  جـــمـــادى األولى عــام 1431
اHوافق اHوافق 2  مايـو سنة   مايـو سنة r2010 يتضـمr يتضـمّن تعيـW مديرةن تعيـW مديرة

اHتحف الوطني سيرتا بقسنطينة.اHتحف الوطني سيرتا بقسنطينة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 17 جــــــمـــــادى
األولى عـام 1431 اHـوافق 2 مـايـو سـنـة 2010 تـعـيّن اآلنـسـة
شـــــاديــــــة خـــــلف الــــلــهr مــــديـــــــرة لــــلـــمــــتــــحف الـــــــوطــــني

سيــرتـا بقسنطينــة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرسـومـان رئــاسـيمـرسـومـان رئــاسـيّـان مـؤرـان مـؤرّخـان في خـان في 17 جــمـادى األولى عـام جــمـادى األولى عـام
Wنان تعيWيتضـمّنان تعي rيتضـم r2010 وافق 2  مايو سنة   مايو سنةHوافق  اH1431 ا

مــديـــرين عـــامــW لـــديــواني الـــتــرقـــيــة والـــتــســـيــيــرمــديـــرين عـــامــW لـــديــواني الـــتــرقـــيــة والـــتــســـيــيــر
.Wالعقــاري في واليت.Wالعقــاري في واليت

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 17 جــــــمـــــادى
األولى عـام 1431 اHـوافق 2 مـايـو سـنـة 2010 يـعـيّن الـسّـيـد
حــمـيــد مالبr مــديـرا عــامــا لــديـوان الــتــرقـيــة والــتـســيــيـر

العقاري في واليـة أدرار.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 17 جــــــمـــــادى
األولى عـام 1431 اHـوافق 2 مـايـو سـنـة 2010 يـعـيّن الـسّـيـد
سـالم يـحـيـاويr مـديـرا عـامـا لـديـوان الـتـرقـيـة والـتـسـيـير

العقـاري في والية عW تيموشنت.

مـــرســـوم رئـــاسيمـــرســـوم رئـــاسيّ مـــؤر مـــؤرّخ في خ في 17 جـــمـــادى األولى عــام  جـــمـــادى األولى عــام 1431
Wاألم Wن تعـيWاألم Wيتضـمّن تعـي rيتضـم r2010 2  مايـو سـنة   مايـو سـنة اHوافق اHوافق 
العامالعامّ للمعهد الوطني لتكوين مستخدمي التربية للمعهد الوطني لتكوين مستخدمي التربية

وحتسW مستواهم.وحتسW مستواهم.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 17 جــــــمـــــادى
األولى عـام 1431 اHـوافق 2 مـايـو سـنـة 2010 يـعـيّن الـسّـيـد
شــريـكي دواوديr أمــيـنــا عـامــا لـلــمـعــهــد الـوطــني لـتــكـوين

مستخدمي التربية وحتسW مستواهم.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـــرســـوم رئـــاسيمـــرســـوم رئـــاسيّ مـــؤر مـــؤرّخ في خ في 17 جـــمـــادى األولى عــام  جـــمـــادى األولى عــام 1431
اHـوافق اHـوافق 2  مـايـو سـنـة   مـايـو سـنـة r2010 يتـضـمr يتـضـمّن تـعـيـW مـديرن تـعـيـW مـدير

التخطيط باHديرية العامالتخطيط باHديرية العامّـة للغابات.ـة للغابات.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 17 جــــــمـــــادى
األولى عـام 1431 اHـوافق 2 مـايـو سـنـة 2010 يـعـيّن الـسّـيـد
عـــبـــد الــقـــــادر راشـــــديr مــديـــرا لــلـــتــخــطــيـط بــاHــديــريـــة

العامّــة للغـابـات.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـــرســـوم رئـــاسيمـــرســـوم رئـــاسيّ مـــؤر مـــؤرّخ في خ في 17 جـــمـــادى األولى عــام  جـــمـــادى األولى عــام 1431
اHوافق اHوافق 2  مايو سنة   مايو سنة r2010 يتضمr يتضمّن تعيW مفتشةن تعيW مفتشة

باHفتشية العامباHفتشية العامّـة للغابات.ـة للغابات.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 17 جــــــمـــــادى
األولى عام 1431 اHوافق 2 مايـو سنة 2010 تعـيّن السّـيدة

فتيحة أمجوطr مفتشة باHفتشية العامة للغابات.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـــرســـوم رئـــاسيمـــرســـوم رئـــاسيّ مـــؤر مـــؤرّخ في خ في 17 جـــمـــادى األولى عــام  جـــمـــادى األولى عــام 1431
اHـوافق اHـوافق 2  مايـو سـنة   مايـو سـنة r2010 يـتضـمr يـتضـمّن تـعيـW اHـديرن تـعيـW اHـدير
العامالعامّ للديوان الوطني اHهني للحليب ومشتقاته. للديوان الوطني اHهني للحليب ومشتقاته.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 17 جــــــمـــــادى
األولى عـام 1431 اHـوافق 2 مـايـو سـنـة 2010 يـعـيّن الـسّـيـد
حـــافظ جـــلـــوليr مــديــرا عــامــا لــلــديـــوان الـــوطــني اHــهــني

للحليب ومشتقـاتــه.
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2010 يــــــعـــــيــّـن الـــــسّــــــيــــــد خــــــالـــــــد بــــــشـــــانr مــــــديـــــرا

لـــلــدّراســات لــــقـــســم تــــقــنــيـــات الــتـحــلــيل والـــرقــابــة
�جلس احملـاسبــة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـــرســـوم رئـــاسيمـــرســـوم رئـــاسيّ مـــؤر مـــؤرّخ في خ في 17 جـــمـــادى األولى عــام  جـــمـــادى األولى عــام 1431
Wـن تـــعــــيـــWيــــتــــضـــمّـن تـــعــــيـــ rيــــتــــضـــم r2010 ـــــوافق 2  مـــــايــــو ســـــنــــة   مـــــايــــو ســـــنــــةHـــــوافق اHا

محتسب من الدرجة الثانية �جلس احملاسبة.محتسب من الدرجة الثانية �جلس احملاسبة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 17 جــــــمـــــادى
األولى عـام 1431 اHـوافق 2 مـايـو سـنـة 2010 يـعـيّن الـسّـيـد
فــــاحت عـالمr مــــحــــتــــســــبـــا مـن الــــدرجـــة الــــثــــانــــيــــة �ـــجــــلس

احملاسبة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـــرســومــان رئــاســـيمـــرســومــان رئــاســـيّــان مــؤرــان مــؤرّخــان في خــان في 6 شــعــبــان عــام  شــعــبــان عــام 1430
Wــنـان تـعـيـWيـتـضـمّــنـان تـعـيـ rيـتـضـم r2009 ـوافق 28  يـولـيــو سـنـة   يـولـيــو سـنـةHـوافق اHا

رؤساء دوائر (استدراك).رؤساء دوائر (استدراك).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اجلـريدة الـرّسمـيّة - الـعدد 58 الـصادر في تاريخ 22
شوّال عام 1430 اHوافق 11 أكتوبر سنة 2009.

الصفحة r20 العمود األوّلr السطر 29 :
- بدال من : "بن عرار حرفوش"
- يقـرأ : "بن عرعار حرفوش".

(الباقي بدون تغيير).

مـــرســـوم رئـــاسيمـــرســـوم رئـــاسيّ مـــؤر مـــؤرّخ في خ في 17 جـــمـــادى األولى عــام  جـــمـــادى األولى عــام 1431
Wـن تـــعــــيـــWيــــتــــضـــمّـن تـــعــــيـــ rيــــتــــضـــم r2010 ـــــوافق 2  مـــــايــــو ســـــنــــة   مـــــايــــو ســـــنــــةHـــــوافق اHا

.Wمديرين للتشغيل في واليت.Wمديرين للتشغيل في واليت
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 17 جــــــمـــــادى
األولى عــــــام 1431 اHــــــوافق 2 مـــــــايــــــو ســــــنــــــة 2010 يــــــعــــــيّن
الــــسّـــــيــــدان اآلتـي اســــمــــاهــــمــــا مــــديـــريـن لــــلــــتــــشــــغــــيل في

: Wاآلتيت Wالـواليت
rةHفي والية قا rكر بن خليفة -

- محمد مباركيr في والية سوق أهراس.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـــرســـوم رئـــاسيمـــرســـوم رئـــاسيّ مـــؤر مـــؤرّخ في خ في 17 جـــمـــادى األولى عــام  جـــمـــادى األولى عــام 1431
اHـوافق اHـوافق 2  مـايـو سـنـة   مـايـو سـنـة r2010 يتـضـمr يتـضـمّن تـعـيـW مـديرن تـعـيـW مـدير

النشاط االجتماعي في والية بسكرة.النشاط االجتماعي في والية بسكرة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 17 جــــــمـــــادى
األولى عـام 1431 اHـوافق 2 مـايـو سـنـة 2010 يـعـيّن الـسّـيـد
ســعـــد ســـلـــيــميr مــديـــرا لــلــنــشـــاط االجـــتــمــاعي في واليــة

بسكرة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـــرســـوم رئـــاسيمـــرســـوم رئـــاسيّ مـــؤر مـــؤرّخ في خ في 17 جـــمـــادى األولى عــام  جـــمـــادى األولى عــام 1431
اHـوافق اHـوافق 2  مـايـو سـنـة   مـايـو سـنـة r2010 يتـضـمr يتـضـمّن تـعـيـW مـديرن تـعـيـW مـدير
دراســـات لـقـسـم تـقـنـيــات الـتـحـلــــيل والـرقـــابـــــةدراســـات لـقـسـم تـقـنـيــات الـتـحـلــــيل والـرقـــابـــــة

�جلس احملـاسبــة.�جلس احملـاسبــة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بـــــــمـــــــوجـب مـــــــرســــــــوم رئــــــــاســـيّ مــــــــؤرّخ فــي 17
جـــمـــادى األولــى عــــام 1431 اHــــوافـــق 2 مــــايـــــو ســــنــــة

قرارات8 مقرقرارات8 مقرّرات8 آراءرات8 آراء
وزارة الدفاع الوطنيوزارة الدفاع الوطني

قــقــــــرار مرار مــــؤرخ في ؤرخ في 4 ج جــــمــــادى األولى ادى األولى عــــام ام 1431 اH اHــــوافق وافق 19
أبــأبــــــــــــــريريـل ســل ســــــــــــــنــــــــــة ة r2010 يr يــــــــــتــتــــــــــضــــــــــمـن تن تــــــــــعــــــــــيــــــــــW قW قــــــــاضاض

عسكري.عسكري.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب قــرار مـؤرخ في 4 جــمــادى األولى عـام 1431
اHــــوافق 19 أبــــريـل ســــنــــة 2010 يــــعـــW الــــنــــقــــيب تــــوفــــيق
عـثامـنيـةr قـاضي حتقـيق عـسكـري لـدى احملكـمة الـعـسكـرية
الدائـمة بـبشـار / الناحـية الـعسـكريـة الثـالثـةr ابتداء من

4 أكتوبر سنة 2009.

وزارة الداخلية واجلماعات احملليوزارة الداخلية واجلماعات احمللّية

قــــرار وزاريرار وزاريّ م مـشــــتــــرك مرك مـؤرؤرّخ في خ في 12 ج جــــمــــادى األولى عادى األولى عـامام
1431 اH اHــــوافق وافق 27 أب أبــــريل سريل ســــنــــة ة r r2010  ي يــــــحــــدّد ند نــــســــبــــة

االقاالقــــتــــطــــاع من إياع من إيــــرادات الرادات الــــتــــســــيــــيــــر في مر في مــــيــــزانزانــــيــــاتات
البلديات.البلديات.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

rوزير الدّاخليّة واجلماعات احمللّيّة rإنّ وزير الدّولة

rاليّةHووزير ا



17 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 34 9 جمادى الثانية عام  جمادى الثانية عام 1431 هـ هـ
23 مايو سنة  مايو سنة 2010 م م

وتطـوير اHمـارسات الريـاضية (اHـادتان الفـرعيتان 6490
أو 6790 بــالـــنــســـبــة لـــلــبـــلــديـــات الــتي تـــكــون فـــيــهـــا مــقــار

الواليات والدوائر).
3 : يــــــنـــــــــشــــــر هـــــــــذا الــــــقـــــــرار في اجلــــــريــــــدة اHـــــاداHـــــادّة ة 
الــــرّســــمــــيّـــة لــــلــــجــــمــــهـــوريّــــة اجلــــزائـــــريّــــة الـــدّ�ــــقــــراطــــيّـــة

الشّــعـبيّـة.
حـــــرّر بـــــاجلــــزائـــــر في 12 جــــمـــــادى األولى عــــام 1431

اHوافق 27 أبريل سنة 2010.

- �ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 90 - 08 اHــــؤرّخ في 12
رمــضــان عـام 1410 اHـوافق 7 أبــريل ســنـة 1990 واHــتــعـلّق

rتمّمHا rبالبلدية

- و�ــــقــــتــــضى اHــــرســـــوم الــــتّــــشــــريــــعيّ رقم 93 - 18
اHـؤرّخ في 15 رجب عـام 1414 اHـوافق 29 ديـســمــبـر ســنـة
1993 واHـتضمّن قـانون اHـاليّة لـسنة r1994 ال سيّـما اHادّة

r93 منه

- و�ــقـــتــضى اHـــرســوم رقم 67 - 145 اHــؤرّخ في 23
ربـــيع الــــثـــاني عـــام 1387 اHــــوافق 31 يـــولـــيــــو ســـنـــة 1967
واHتـعلق باالقـتطاع من إيـرادات التسـييرr ال سـيما اHادة

r2 منه

- و�ــقـــتـــــضى اHـــرســـــوم رقـــم 84 - 71 اHــؤرّخ في
14 جــمـــادى الــثـــــانـــيــة عــام 1404 اHــوافق 17 مــارس ســنــة

1984  الــــــــذي يـــــحــــــدد قــــــائـــــمـــــة مـــــصـــــاريـف الـــــبـــــلـــــديـــــات

rوإيراداتها

- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرّئـــــاسـيّ رقم 09 - 129
اHــؤرخ في 2  جــمــادى األولى عـام 1430 اHــوافق 27 أبــريل

rتضمن جتديد مهام أعضاء احلكومةHسنة 2009 وا

يقريقرّران ما يأتي :ران ما يأتي :

اHــاداHــادّة األولى ة األولى : حتـــــدّد الــنــســبــــة الــقــانــونــيــة الــدنــيـا
التي تـقتطعـها البلـديات من إيرادات الـتسييـر اخملصصة
لـتـغـطـية نـفـقـات الـتـجهـيـز واالسـتـثـمار بـعـشـرة في اHـائة

(10%) لسنة 2010.

اHـاداHـادّة ة 2 : تـؤخذ بـعـW االعـتـبار في حـسـاب االقـتـطاع
اإليرادات اHذكورة أدناه :

* احلـــســاب  احلـــســاب 74 :  : مـــخــصـــصــات الـــصــنـــدوق اHــشـــتــرك
لـلـجـمـاعـات احملـلـيـة مع حـسم اHـسـاعـدة اHـقـدمة لـألشـخاص
اHـــســنــW ( اHــادة الـــفــرعــيــة 7413 أو اHــادة 666 بــالـــنــســـبــة

للبلديات التي تكون فيها مقار الواليات والدوائر ).

* احلــســاب  احلــســاب 75 :  : الــضــرائب غــيــر اHــبــاشــرة مع حــسم
حــقــوق احلــفالت ( اHــادة 755  بــالــنــســبــة لـــلــبــلــديــات الــتي

تكون فيها مقار الواليات والدوائر ).

* احلــــــســـــاب  احلــــــســـــاب 76 :  : الــــــضــــــرائب اHــــــبــــــاشــــــرة مع حــــــسم
اHــســاهـــمــة في صـــنــدوق الــضـــرائب احملــلـــيــة ( الــبــاب 68 )
وكــذا مـســاهـمــة الـبــلـديــات في تـرقــيـة مــبـادرات الــشـبـاب

وزير اHاليةوزير اHالية
كر جوديكر جودي

عن وزير الدعن وزير الدّولةr ولةr وزير الدوزير الدّاخلياخلّية
واجلماعات احمللواجلماعات احمللّيّة

األمW العاماألمW العام
عبد القادر واليعبد القادر والي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قــــرار مرار مــــؤرؤرّخ في خ في 12 ج جــــمــــادى األولى عادى األولى عـام ام 1431 اH اHــــوافق وافق 27
أبأبــــــــريل سريل ســــــــنــــــة ة r r2010  ي يــــــــحــــــدّد ند نــــــــســــــــبــــــة االقة االقــــــــتــــــــطــــــاع مناع من

إيرادات التسيير في ميزانيات الواليات.إيرادات التسيير في ميزانيات الواليات.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

rوزير الدّاخليّة واجلماعات احمللّيّة rإنّ وزير الدّولة

- �ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 90 - 09 اHــــؤرّخ في 12
رمــضــان عـام 1410 اHـوافق 7 أبــريل ســنـة 1990 واHــتــعـلّق

rتمّمHا rبالوالية

- و�ــقـــتــضى اHـــرســوم رقم 70 - 154 اHــؤرّخ في 22
شــــــعــــــبــــــان عـــــام 1390 اHــــــوافق 22 أكــــــتــــــوبــــــر ســــــنــــــة 1970
rتضمّن حتديد قائمة مصاريف الواليات وإيراداتهاHوا

- و�ــقـــتــضى اHـــرســوم رقم 70 - 156 اHــؤرّخ في 22
شعـبـان عام 1390 اHـوافق 22 أكتـوبر سـنة 1970 واHـتـعلق
بـاالقـتـطـاع مـن إيـرادات الـتـسـيـيــرr ال سـيـمـا اHـادة األولى

rمنه

- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرّئـــــاسـيّ رقم 09 - 129
اHــؤرخ في 2  جــمــادى األولى عـام 1430 اHــوافق 27 أبــريل

rتضمن جتديد مهام أعضاء احلكومةHسنة 2009 وا

يقريقرّر ما يأتي :ر ما يأتي :

اHــاداHــادّة األولى ة األولى : حتـــــدّد الــنــســبــــة الــقــانــونــيــة الــدنــيـا
التي تقتطعها الواليات من إيرادات التسيير واخملصصة
لـتـغـطـية نـفـقـات الـتـجهـيـز واالسـتـثـمار بـعـشـرة في اHـائة

(10%) بالنسبة لسنة 2010.
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- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 91 - 295
اHؤرخ في 14 صفر عام 1412 اHوافق 24 غشت سنة 1991

rتمّمHعدّل واHا rالذي يحدد صالحيات وزير اجملاهدين

- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 93 - 227
اHـؤرخ في 19 ربـيع الــثــاني عـام 1414 اHـوافق 5 أكــتــوبـر

rتمّمHعدّل واHا rتعلّق �تحف اجملاهدHسنة 1993 وا

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

rاليةH1995  الذي يحدد صالحيات وزير ا

- و�قتـضى اHرسوم التـنفيذي رقم 08 - 04 اHؤرخ
في 11 مــــحــــرّم عـــام 1429 اHــــوافق 19 يــــنــــايــــر ســــنـــة 2008
WــــوظــــفــــHــــتـــــضــــــمن الــــقــــــانــــون األســـــاسي اخلــــاص بــــاHوا
اHــنــتــمــW لألسـالك اHــشــتــركــة في اHــؤســســات واإلدارات

rالعمومية

- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 08 - 383
اHــؤرخ في 28 ذي الــقــعــدة عــام 1429 اHــوافق 26 نــوفــمــبــر
ســــنــــة 2008  واHـــــتــــضـــــــمن الــــقـــــــانــــون األســـــاسي اخلــــاص

rلألسالك اخلاصة بالثقافة WنتمHا WوظفHبا

- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسي  اHـؤرخ في 7 ربـيع
الـثاني عام 1423 اHوافق 18 يونـيو سـنة 2002 واHـتضمن

rالعام للحكومة Wاألم Wتعي

- و�ــقـتــضى الـقــرار الـوزاري اHــشـتــرك اHـؤرخ في
22 ذي احلــجــة عــام 1429 اHــوافق 20 ديــســمـــبــر ســنــة 2008

الــــذي يــــحــــدد الـــتــــنــــظـــيـم الـــداخــــلـي لـــلــــمــــتـــحـف الـــوطــــني
rللمجاهد

يقريقرّرون ما يأتي :رون ما يأتي :

اHـــــادة األولى :اHـــــادة األولى :  تــــــطـــــبــــــــيـــــقـــــا ألحــــــكـــــام اHـــــادة 13 من
اHــرســوم الــرئــاسي رقم 07 - 307 اHــؤرخ في 17 رمــضــان
rذكور أعالهHوافق 29 سبـتمبر سنة 2007  واHعام 1428 ا
يـهـدف هـذا القـرار إلى حتـديـد تـصـنـيف اHـتـحف الـوطني
لـــلــمـــجــــاهـــد وكـــذا شــروط االلـــتــحـــاق بـــاHــنـــاصب الـــعــلـــيــا

التابعة له.

اHــاداHــادّة ة 2 :  : يـــصــنف اHــتــحـف الــوطــني لــلـــمــجــاهــد في
الصنف "أ" القسم "3".

اHاداHادّة ة 3 :  : حتـدد الزيادة االستـداللية لـلمناصب الـعليا
الـــتـــابـــعـــة لـــلـــمـــتـــحف الـــوطـــنـي لـــلـــمـــجـــاهـــد وكـــذا شــروط

االلتحاق بهذه اHناصبr طبقا للجدول اآلتي :

اHـاداHـادّة ة 2 : تـؤخذ بـعـW االعـتـبار في حـسـاب االقـتـطاع
اإليرادات اHذكورة أدناه :

* احلـــســاب  احلـــســاب 74 :  : مـــخــصـــصــات الـــصــنـــدوق اHــشـــتــرك
للجماعات احمللية.

* احلــــــســـــاب  احلــــــســـــاب 76 :  : الــــــضــــــرائب اHــــــبــــــاشــــــرة مع حــــــسم
اHــســاهــمــة في صــنــدوق الــضــرائب اHــبــاشــرة (اHـادة 640)
وكــذا مــسـاهــمــة الــواليـات في تــرقــيــة مـبــادرات الــشــبـاب
r9149 ــمــارسـات الــريــاضــيــة (الــبــاب الــفــرعيHوتــطــويــر ا

اHادة الفرعية 6490).

اHـاداHـادّة ة 3 : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســمـيّـة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّــعـبيّـة.

حـــــرّر بـــــاجلــــزائـــــر في 12 جــــمـــــادى األولى عــــام 1431
اHوافق 27 أبريل سنة 2010.

عن وزير الدعن وزير الدّولةr ولةr وزير الدوزير الدّاخلياخليّة
واجلماعات احمللواجلماعات احمللّيّة

األمW األمW العامالعام
عبد القادر واليعبد القادر والي

وزارة اجملاهدينوزارة اجملاهدين

قرار وزاري مـشتـرك مؤرخ في قرار وزاري مـشتـرك مؤرخ في 16 ربـيع األول عام  ربـيع األول عام 1431
اHـــــوافق اHـــــوافق 2 مـــــارس ســـــنـــــة  مـــــارس ســـــنـــــة r2010 يـــــحـــــدr يـــــحـــــدّد تــــــصـــــنـــــيفد تــــــصـــــنـــــيف
اHـــتـــحف الـــوطـــني لـــلـــمــجـــاهـــد وشــــروط االلـــتـــحــاقاHـــتـــحف الـــوطـــني لـــلـــمــجـــاهـــد وشــــروط االلـــتـــحــاق

باHـناصب العليا التابعة له.باHـناصب العليا التابعة له.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

rالعام للحكومة Wإن األم

rاليةHووزير ا

rووزير اجملاهدين

- �قتـضى اHرسـوم الرئاسي رقم 07 - 307  اHؤرخ
في 17 رمـضـان عام 1428 اHـوافق 29 سـبـتمـبـر سـنة 2007
الذي يحـدد كــيـفيات مـــنح الــزيـادة االستداللـية لـشاغلي
اHـــــــنــــــــاصــــب الـــــــعـــــــــلـــــــيــــــا فـــي اHـــــــؤســـــــــســــــات واإلدارات

rالعمومية

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

rتضمن جتديد مهام أعضاء احلكومةHسنة 2009 وا
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طريقةطريقة
WالتعيWالتعي القسمالقسم

اHؤسسةاHؤسسة
الصنفالصنفالعموميةالعمومية

شروط االلتحاق باHناصبشروط االلتحاق باHناصب اHناصباHناصب
العلياالعليا

الزيادةالزيادة
االستدالليةاالستداللية

اHستوىاHستوى
السلالسلّميمي

التصنيفالتصنيف

اHدير

رئيس قسم
اجلمع

واالسترجاع
واحلفظ
والترميم

رئيس قسم
البحوث
اHرتبطة

باجملموعات
التاريخية
والثقافية

اHتحف
الوطني
للمجاهد

مرسوم

قرار من
وزير

اجملاهدين

قرار من
وزير

اجملاهدين

3

3

3

أ

أ

أ

- مــحـافـظ رئـيـس لـلــتــراث الــثــقـافي
rأورتبة معادلة

- مــــر° رئـــيـس لـــلــــتــــراث الــــثـــقــــافي
rأورتبة معادلة

rمــحــافظ الــتــراث الــثـقــافي مــرسم -
أورتـبة مـعـادلةr يـثـبت خمس ( 5 )

rسنوات أقدمية بصفة موظف
- مـــر°  لــــلـــتـــراث الــــثـــقـــافـي يـــثـــبت
خمس ( 5 ) سنوات أقـدمية بـصفة

rموظف
- مـــلـــحق بـــاحلـــفظ أو رتـــبـــة مـــعـــادلـــة
يــثـبـت خـمس ( 5 ) سـنــوات خــدمـة

فعلية بهذه الصفة.
- ملحق بـالترميم يثبت خمس ( 5 )
سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة.

- مــحـافـظ رئـيـس لـلــتــراث الــثــقـافي
rأورتبة معادلة

rمــحــافظ الــتــراث الــثـقــافي مــرسم -
أورتـبة مـعـادلةr يـثـبت خمس ( 5 )

rسنوات أقدمية بصفة موظف
rمــسـتــشــار ثـقــافي رئــيــسي مـرسم -
يـثبت خمس ( 5 ) سنـوات أقدمية

rبصفة موظف
rمــــــــحـــــــافـظ أو مــــــــر° أفالم مــــــــرسم -
يـثبت خمس ( 5 ) سنـوات أقدمية

rبصفة موظف
rمفتش التـنشيط الثقافي والفني -
يــثـبـت خـمس ( 5 ) سـنــوات خــدمـة

فعلية بهذه الصفة.
- مـستـشار ثـقـافيr يثـبت خمس (5)
rسنوات خدمة فعلية بهذه الصفة
rأو رتــبــة مــعــادلــة rمــلــحق بـــاحلــفظ -
يــثـبـت خـمس ( 5 ) سـنــوات خــدمـة

فعلية بهذه الصفة.
rمـــــلــــحـق بـــــحــــفـظ وتـــــرمـــــيم األفالم -
يــثـبـت خـمس ( 5 ) سـنــوات خــدمـة

فعلية بهذه الصفة.

847

305

305

م

م - 1

م - 1



9 جمادى الثانية عام  جمادى الثانية عام 1431 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 2034
23 مايو سنة مايو سنة 2010 م م

طريقةطريقة
WالتعيWالتعي القسمالقسم

اHؤسسةاHؤسسة
الصنفالصنفالعموميةالعمومية

شروط االلتحاق باHناصبشروط االلتحاق باHناصب اHناصباHناصب
العلياالعليا

الزيادةالزيادة
االستدالليةاالستداللية

اHستوىاHستوى
السلالسلّميمي

التصنيفالتصنيف

رئيس قسم
اإلعالم

واألنشطة
التربوية
والثقافية

رئيس قسم
اإلدارة

والوسائل
العامة

رئيس
مصلحة
اجلمع

واالسترجاع

رئيس
مصلحة
احلفظ

والترميم

اHتحف
الوطني
للمجاهد
(تابع)

قرار من
وزير

اجملاهدين

قرار من
وزير

اجملاهدين

قرار من
وزير

اجملاهدين

قرار من
وزير

اجملاهدين

3

3

3

3

أ

أ

أ

أ

rمــسـتــشــار ثـقــافي رئــيــسي مـرسم -
يــثـبت خـمس (5) سـنـوات أقــدمـيـة

rبصفة موظف
- مـــتــصــرف رئــيــسـي مــرسمr يــثــبت
خـمس (5) سـنـوات أقـدمــيـة بـصـفـة

rموظف
rمفتش التـنشيط الثقافي والفني -
يــثـبـت خـمس ( 5 ) سـنــوات خــدمـة

فعلية بهذه الصفة.
- مـستـشار ثـقـافيr يثـبت خمس (5)
سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة.
- متـصرف يثبت خمس (5) سنوات

خدمة فعلية بهذه الصفة.

rمتصرف مستشار -
- مـــتــصــرف رئــيــسـي مــرسمr يــثــبت
خـمس (5) سـنـوات أقـدمــيـة بـصـفـة

rموظف
- متـصرف يثبت خمس (5) سنوات

خدمة فعلية بهذه الصفة.

rمــحــافظ الــتــراث الــثـقــافي مــرسم -
أو رتـبة مـعـادلـةr يـثبت ثالث ( 3 )

rسنوات أقدمية بصفة موظف
rأو رتــبــة مــعــادلــة rمــلــحق بـــاحلــفظ -
يـــثـــبت أربع ( 4 ) ســـنـــوات خـــدمـــة

فعلية بهذه الصفة.

rمــحــافظ الــتــراث الــثـقــافي مــرسم -
أو رتـبة مـعـادلـةr يـثبت ثالث ( 3 )

rسنوات أقدمية بصفة موظف
rمــــر° لـــلــــتــــراث الـــثــــقـــافـي مـــرسم -
يـثـبت ثالث ( 3 ) سـنـوات أقـدمـيـة

rبصفة موظف
rمــلـــحق بـــاحلــفـظ أو رتــبـــة مــعـــادلــة -
يـــثـــبت أربع ( 4 ) ســـنـــوات خـــدمـــة

فعلية بهذه الصفة.
- ملحق بـالترمـيمr يثبت أربع ( 4 )
سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة.

305

305

183

183

م - 1

م - 1

م - 2

م - 2



21 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 34 9 جمادى الثانية عام  جمادى الثانية عام 1431 هـ هـ
23 مايو سنة  مايو سنة 2010 م م

طريقةطريقة
WالتعيWالتعي القسمالقسم

اHؤسسةاHؤسسة
الصنفالصنفالعموميةالعمومية

شروط االلتحاق باHناصبشروط االلتحاق باHناصب اHناصباHناصب
العلياالعليا

الزيادةالزيادة
االستدالليةاالستداللية

اHستوىاHستوى
السلالسلّميمي

التصنيفالتصنيف

رئيس
مصلحة
ترقية
البحث

والتوثيق
واألرشيف

رئيس
مصلحة
إنتاج

البرامج
والنشاط
السمعي
البصري 

رئيس
مصلحة
تبادل

اHعلومات
التقنية

اHتحف
الوطني
للمجاهد
(تابع)

قرار من
وزير

اجملاهدين

قرار من
وزير

اجملاهدين

قرار من
وزير

اجملاهدين

3

3

3

أ

أ

أ

rمــحــافظ الــتــراث الــثـقــافي مــرسم -
أو رتـبة مـعـادلـةr يـثبت ثالث ( 3 )

rسنوات أقدمية بصفة موظف
rمــلـــحق بـــاحلــفـظ أو رتــبـــة مــعـــادلــة -
يـــثـــبت أربع ( 4 ) ســـنـــوات خـــدمـــة

فعلية بهذه الصفة.

rمــسـتــشــار ثـقــافي رئــيــسي مـرسم -
يــثـــبت ثالث (3) ســـنــوات أقــدمــيــة

rبصفة موظف
rمــــــــحـــــــافـظ أو مــــــــر° أفالم مــــــــرسم -
يــثـــبت ثالث (3) ســـنــوات أقــدمــيــة

rبصفة موظف
rمفتش التـنشيط الثقافي والفني -
يـــثـــبت أربع ( 4 ) ســـنـــوات خـــدمـــة

فعلية بهذه الصفة.
- مـســتـشــار ثــقـافيr يــثـبت أربع (4)
سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة.
rمـــــلــــحـق بـــــحــــفـظ وتـــــرمـــــيم األفالم -
يـــثـــبت أربع ( 4 ) ســـنـــوات خـــدمـــة

فعلية بهذه الصفة.

rمــحــافظ الــتــراث الــثـقــافي مــرسم -
أو رتـبة مـعـادلـةr يـثبت ثالث ( 3 )

rسنوات أقدمية بصفة موظف
rمــسـتــشــار ثـقــافي رئــيــسي مـرسم -
يــثـــبت ثالث (3) ســـنــوات أقــدمــيــة

rبصفة موظف
rمفتش التـنشيط الثقافي والفني -
يـــثـــبت أربع ( 4 ) ســـنـــوات خـــدمـــة

فعلية بهذه الصفة.
rمــلـــحق بـــاحلــفـظ أو رتــبـــة مــعـــادلــة -
يـــثـــبت أربع ( 4 ) ســـنـــوات خـــدمـــة

فعلية بهذه الصفة.
- مـســتـشــار ثــقـافيr يــثـبت أربع (4)
سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة.
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9 جمادى الثانية عام  جمادى الثانية عام 1431 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 2234
23 مايو سنة مايو سنة 2010 م م

طريقةطريقة
WالتعيWالتعي القسمالقسم

اHؤسسةاHؤسسة
الصنفالصنفالعموميةالعمومية

شروط االلتحاق باHناصبشروط االلتحاق باHناصب اHناصباHناصب
العلياالعليا

الزيادةالزيادة
االستدالليةاالستداللية

اHستوىاHستوى
السلالسلّميمي

التصنيفالتصنيف

رئيس
مصلحة
الندوات
واHلتقيات
التاريخية
واHعارض

رئيس
مصلحة
النشر
واإلعالم

والتنشيط
والتعاون

رئيس
مصلحة
تسيير

WستخدمHا

رئيس
مصلحة
اHيزانية
واحملاسبة

اHتحف
الوطني
للمجاهد
(تابع)

قرار من
وزير

اجملاهدين

قرار من
وزير

اجملاهدين

قرار من
وزير

اجملاهدين

قرار من
وزير

اجملاهدين

3

3

3

3

أ

أ

أ

أ

- مـــتــصــرف رئــيــسـي مــرسمr يــثــبت
ثالث (3) ســنــوات أقــدمــيــة بــصــفـة

rموظف
rمــسـتــشــار ثـقــافي رئــيــسي مـرسم -
يــثـــبت ثالث (3) ســـنــوات أقــدمــيــة

rبصفة موظف
rمفتش التـنشيط الثقافي والفني -
يـــثـــبت أربع ( 4 ) ســـنـــوات خـــدمـــة

فعلية بهذه الصفة.
- مـسـتـشـار ثـقـافي يـثـبت أربع ( 4 )
سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة.

- مـــــــــتـــــــــصــــــــــرف يـــــــــثــــــــــبـت أربع ( 4 )
سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة.

- مـــتــصــرف رئــيــسـي مــرسمr يــثــبت
ثالث (3) ســنــوات أقــدمــيــة بــصــفـة

rموظف
rمــسـتــشــار ثـقــافي رئــيــسي مـرسم -
يــثـــبت ثالث (3) ســـنــوات أقــدمــيــة

rبصفة موظف
- مفـتش التـنشـيط الثـقافي والـفني
يـــثـــبت أربع ( 4 ) ســـنـــوات خـــدمـــة

فعلية بهذه الصفة.
- مـسـتـشـار ثـقـافي يـثـبت أربع ( 4 )
سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة.

- مـــــــــتـــــــــصــــــــــرف يـــــــــثــــــــــبـت أربع ( 4 )
سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة.

- مـــتــصــرف رئــيــسـي مــرسمr يــثــبت
ثالث (3) ســنــوات أقــدمــيــة بــصــفـة

rموظف
- مـــــــــتـــــــــصــــــــــرف يـــــــــثــــــــــبـت أربع ( 4 )
سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة.

- مـــتــصــرف رئــيــسـي مــرسمr يــثــبت
ثالث (3) ســنــوات أقــدمــيــة بــصــفـة

rموظف
- مـــــــــتـــــــــصــــــــــرف يـــــــــثــــــــــبـت أربع ( 4 )
سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة.
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23 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 34 9 جمادى الثانية عام  جمادى الثانية عام 1431 هـ هـ
23 مايو سنة  مايو سنة 2010 م م

طريقةطريقة
WالتعيWالتعي القسمالقسم

اHؤسسةاHؤسسة
الصنفالصنفالعموميةالعمومية

شروط االلتحاق باHناصبشروط االلتحاق باHناصب اHناصباHناصب
العلياالعليا

الزيادةالزيادة
االستدالليةاالستداللية

اHستوىاHستوى
السلالسلّميمي

التصنيفالتصنيف

رئيس
مصلحة
الوسائل
العامة
واألمن

اHتحف
الوطني
للمجاهد
(تابع)

قرار من
وزير

اجملاهدين

3 - مـــتــصــرف رئــيــسـي مــرسمr يــثــبتأ
ثالث (3) ســنــوات أقــدمــيــة بــصــفـة

rموظف
- مـــــــــتـــــــــصــــــــــرف يـــــــــثــــــــــبـت أربع ( 4 )
سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة.

183 م - 2

اHــادةاHــادة 4 :  : يـــســـتـــفـــيـــد اHـــوظـــفـــون اHـــعـــيـــنـــون بـــصـــفـــة
rـذكـورة في  اجلدول أعالهHنـاصب الـعـليـا اHقانـونـيـة في ا
والذين ال يستوفون شروط التعيW اجلديدةr من الزيادة
االســـتـــداللــــيـــة احملـــددة في اHـــادة 3 أعالهr إلـى غـــايـــة إنـــهــاء

مهامهم في اHناصب العليا اHشغولة.

اHــادةاHــادة 5 :  : يـــســـتـــفـــيـــد اHـــوظـــفـــون اHـــعـــيـــنـــون بـــصـــفـــة
قانونية في اHنـصب العالي لرئيس مصـلحة �لحقةr من
الــزيــادة االسـتــداللــيــة لـلــمــســتـوى 5 الــرقم االســتـداللي 75
اHـنـصـوص عــلـيـهـا في اHـادة 3 من اHـرســوم الـرئـاسي رقم
07 - 307  اHـــــؤرخ في 17 رمــــضـــــان عــــام 1428 اHـــــوافق 29

ســبـــتــمــبــر ســنــة 2007  واHــذكــور أعـالهr وذلك ابــتــداء من
أول يـنـايـر سـنـة 2008 إلى غـايـة تاريخ 31 ديـسـمـبـر سـنـة

.2008

اHـادة اHـادة 6 :  : يـجب أن تـكـون لـلـمـوظفـW الـذين يـعـيـنون
في اHـناصب الـعليـا رتبـا توافق اHـهام اHتـعلـقة بـاHناصب

العليا اHعنية.

اHـادة اHـادة 7  : : يـنـشـر هـذا الـقـرار فـي اجلـريـدة الـرّسـمـيّـة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـرّر بـاجلـزائـر في 16 ربـيع األول عـام 1431 اHـوافق
2 مارس سنة 2010.

قرار وزاري مـشتـرك مؤرخ في قرار وزاري مـشتـرك مؤرخ في 16 ربـيع األول عام  ربـيع األول عام 1431
اHـــــوافق اHـــــوافق 2 مـــــارس ســـــنـــــة  مـــــارس ســـــنـــــة r2010 يـــــحـــــدr يـــــحـــــدّد تــــــصـــــنـــــيفد تــــــصـــــنـــــيف
اHـــتــاحف اجلـــهــويــة  لــلـــمــجــاهــد وشــــروط االلــتــحــاقاHـــتــاحف اجلـــهــويــة  لــلـــمــجــاهــد وشــــروط االلــتــحــاق

باHـناصب العليا التابعة لها.باHـناصب العليا التابعة لها.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

rالعام للحكومة Wإن األم
rاليةHووزير ا

rووزير اجملاهدين
- �قتـضى اHرسـوم الرئاسي رقم 07 - 307  اHؤرخ
في 17 رمـضـان عام 1428 اHـوافق 29 سـبـتمـبـر سـنة 2007
الذي يحـدد كــيـفيات مـــنح الــزيـادة االستداللـية لـشاغلي
اHـــــــنــــــــاصــــب الـــــــعـــــــــلـــــــيــــــا فـــي اHـــــــؤســـــــــســــــات واإلدارات

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

rتضمن جتديد مهام أعضاء احلكومةHسنة 2009 وا
- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 91 - 295
اHؤرخ في 14 صفر عام 1412 اHوافق 24 غشت سنة 1991

rتمّمHعدّل واHا rالذي يحدد صالحيات وزير اجملاهدين
- و�ــــقـــــتــــضى اHـــــرســــوم الـــــتــــنــــفـــــيــــذي رقم 95 - 54
اHـؤرخ في 15 رمـضان عام 1415 اHـوافق 15 فبـراير سـنة

rاليةH1995  الذي يحدد صالحيات وزير ا

- و�قتـضى اHرسوم التـنفيذي رقم 08 - 04 اHؤرخ
في 11 مــــحــــرّم عـــام 1429 اHــــوافق 19 يــــنــــايــــر ســــنـــة 2008
WــــوظــــفــــHــــتـــــضــــــمن الــــقــــــانــــون األســـــاسي اخلــــاص بــــاHوا
اHــنــتــمــW لألسـالك اHــشــتــركــة في اHــؤســســات واإلدارات

rالعمومية
- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 08 - 170
اHـؤرخ في 7 جـمـادى الثـانـيـة عام 1429 اHـوافق 11 يـونـيو
سـنـة 2008 واHـتـضـــمن إنـشـاء مـتــاحف جـهـويـة لـلـمـجـاهـد

rوتنظيمها وسيرها

وزير اHاليةوزير اHالية
كر جوديكر جودي

وزير وزير اجملاهديناجملاهدين
محمد الشريف عباسمحمد الشريف عباس

عن األمW العام للحكومةعن األمW العام للحكومة
وبتفويض منهوبتفويض منه

اHدير العام للوظيفة العموميةاHدير العام للوظيفة العمومية
جمال خرشيجمال خرشي
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- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 08 - 383
اHــؤرخ في 28 ذي الــقــعــدة عــام 1429 اHــوافق 26 نــوفــمــبــر
ســــنــــة 2008  واHـــــتــــضـــــــمن الــــقـــــــانــــون األســـــاسي اخلــــاص

rلألسالك اخلاصة بالثقافة WنتمHا WوظفHبا

- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسي  اHـؤرخ في 7 ربـيع
الـثاني عام 1423 اHوافق 18 يونـيو سـنة 2002 واHـتضمن

rالعام للحكومة Wاألم Wتعي

- و�ــقـتــضى الـقــرار الـوزاري اHــشـتــرك اHـؤرخ في
22 ذي احلــجــة عــام 1429 اHــوافق 20 ديــســمـــبــر ســنــة 2008

الــــذي يـــحــــدد الـــتــــنـــظــــيم الــــداخـــلـي لـــلــــمـــتــــاحف اجلـــهــــويـــة
rللمجاهد

يقريقرّرون ما يأتي :رون ما يأتي :

اHـــــادة األولى :اHـــــادة األولى :  تــــــطـــــبــــــــيـــــقـــــا ألحــــــكـــــام اHـــــادة 13 من
اHــرســوم الــرئــاسي رقم 07 - 307 اHــؤرخ في 17 رمــضــان
rذكور أعالهHوافق 29 سبـتمبر سنة 2007  واHعام 1428 ا
يـهـدف هـذا القـرار إلى حتـديـد تصـنـيف اHـتاحف اجلـهـوية
للمـجاهد وكـذا شروط االلتحـاق باHناصب الـعليا الـتابعة

لها.

2 :  : تــصــنف اHــتــاحف اجلــهــويــة لــلــمـجــاهــد في اHـاداHـادّة ة 
الصنف "ب" القسم "2".

اHاداHادّة ة 3 :  : حتـدد الزيادة االستـداللية لـلمناصب الـعليا
الـــتـــابـــعــة لـــلـــمـــتـــاحف اجلـــهــويـــة لـــلـــمــجـــاهـــد وكـــذا شــروط

االلتحاق بهذه اHناصبr طبقا للجدول اآلتي :

طريقةطريقة
WالتعيWالتعي القسمالقسم

اHؤسسةاHؤسسة
الصنفالصنفالعموميةالعمومية

شروط االلتحاق باHناصبشروط االلتحاق باHناصب اHناصباHناصب
العلياالعليا

الزيادةالزيادة
االستدالليةاالستداللية

اHستوىاHستوى
السلالسلّميمي

التصنيفالتصنيف

اHدير

رئيس قسم
اجلمع
واجلرد

واالسترجاع
والترميم
واحلفظ

رئيس قسم
اإلعالم

والتنشيط
والتوزيع
واHعارض

اHتاحف
اجلهوية
للمجاهد

مرسوم

قرار من
وزير

اجملاهدين

قرار من
وزير

اجملاهدين

2

2

2

ب

ب

ب

rمــحــافظ الــتــراث الــثـقــافي مــرسم -
أورتـبـة مــعـادلــةr يـثـبت ثالث ( 3 )

rسنوات أقدمية بصفة موظف
rمـــر°  لــــلـــتـــراث الـــثـــقـــافي مـــرسم -
أورتـبـة مــعـادلــةr يـثـبت ثالث ( 3 )

rسنوات أقدمية بصفة موظف
rأورتــبـــة مــعـــادلــة rمــلـــحق بـــاحلــفـظ -
يـــثـــبت أربع ( 4 ) ســـنـــوات خـــدمـــة

فعلية بهذه الصفة.
rأورتـبـة مـعـادلة rمـلحـق بالـتـرمـيم -
يـــثـــبت أربع ( 4 ) ســـنـــوات خـــدمـــة

فعلية بهذه الصفة.

rمــحــافظ الــتــراث الــثـقــافي مــرسم -
أورتـبـة مــعـادلــةr يـثـبت ثالث ( 3 )

rسنوات أقدمية بصفة موظف
- مـــتــصــرف رئــيــسـي مــرسمr يــثــبت
ثالث ( 3 ) سـنـوات أقـدمـيـة بـصـفـة

rموظف
rمـرسم rمــسـتـشـار ثـقــافي رئـيـسي -
يـثـبت ثالث ( 3 ) سـنـوات أقـدمـيـة

rبصفة موظف

502

181

181

م

م - 1

م - 1
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طريقةطريقة
WالتعيWالتعي القسمالقسم

اHؤسسةاHؤسسة
الصنفالصنفالعموميةالعمومية

شروط االلتحاق باHناصبشروط االلتحاق باHناصب اHناصباHناصب
العلياالعليا

الزيادةالزيادة
االستدالليةاالستداللية

اHستوىاHستوى
السلالسلّميمي

التصنيفالتصنيف

رئيس قسم
اإلعالم

والتنشيط
والتوزيع
واHعارض

(تابع)

رئيس قسم
اإلدارة

والوسائل
العامة

مدير ملحقة

اHتاحف
اجلهوية
للمجاهد
(تابع)

قرار من
وزير

اجملاهدين

قرار من
وزير

اجملاهدين

قرار من
وزير

اجملاهدين

2

2

2

ب

ب

ب

rمفتش التـنشيط الثقافي والفني -
يـــثـــبت أربع ( 4 ) ســـنـــوات خـــدمـــة

فعلية بهذه الصفة.
- مـسـتـشـار ثـقـافي يـثـبت أربع ( 4 )
سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة.
rأو رتــبــة مــعــادلــة rمــلــحق بـــاحلــفظ -
يـــثـــبت أربع ( 4 ) ســـنـــوات خـــدمـــة

فعلية بهذه الصفة.
- مـــــــــتـــــــــصــــــــــرف يـــــــــثــــــــــبـت أربع ( 4 )
سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة.

- مـــتــصــرف رئــيــسـي مــرسمr يــثــبت
ثالث ( 3 ) سـنـوات أقـدمـيـة بـصـفـة

rموظف
- مـــــــــتـــــــــصــــــــــرف يـــــــــثــــــــــبـت أربع ( 4 )
سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة.

rمــحــافظ الــتــراث الــثـقــافي مــرسم -
أورتـبـة مــعـادلــةr يـثـبت ثالث ( 3 )

rسنوات أقدمية بصفة موظف
rمـــر°  لــــلـــتـــراث الـــثـــقـــافي مـــرسم -
أورتـبـة مــعـادلــةr يـثـبت ثالث ( 3 )

rسنوات أقدمية بصفة موظف
- متصرف رئيسي مرسمr يثبت ثالث
r( 3 ) سنوات أقدمية بصفة موظف
rمــسـتــشــار ثـقــافي رئــيــسي مـرسم -
يـثـبت ثالث ( 3 ) سـنـوات أقـدمـيـة

rبصفة موظف
rمفتش التـنشيط الثقافي والفني -
يـــثـــبت أربع ( 4 ) ســـنـــوات خـــدمـــة

فعلية بهذه الصفة.
- مـسـتـشـار ثـقـافي يـثـبت أربع ( 4 )
سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة.

- مـــــــــتـــــــــصــــــــــرف يـــــــــثــــــــــبـت أربع ( 4 )
سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة.
rأو رتــبــة مــعــادلــة rمــلــحق بـــاحلــفظ -
يـــثـــبت أربع ( 4 ) ســـنـــوات خـــدمـــة

فعلية بهذه الصفة.
rأو رتـبة مـعادلة rملـحق بالـترمـيم -
يـــثـــبت أربع ( 4 ) ســـنـــوات خـــدمـــة

فعلية بهذه الصفة.
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9 جمادى الثانية عام  جمادى الثانية عام 1431 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 2634
23 مايو سنة مايو سنة 2010 م م

طريقةطريقة
WالتعيWالتعي القسمالقسم

اHؤسسةاHؤسسة
الصنفالصنفالعموميةالعمومية

شروط االلتحاق باHناصبشروط االلتحاق باHناصب اHناصباHناصب
العلياالعليا

الزيادةالزيادة
االستدالليةاالستداللية

اHستوىاHستوى
السلالسلّميمي

التصنيفالتصنيف

رئيس
مصلحة

جمع وجرد
واسترجاع
اجملموعات
التاريخية
والثقافية

رئيس
مصلحة
ترميم
وحفظ

اجملموعات
التاريخية
والثقافية

رئيس
مصلحة
النشر

والتوزيع
والبحث
اHتعلق

باجملموعات
التاريخية
والثقافية

رئيس
مصلحة
التنشيط
واإلعالم
واHعارض
والتوثيق

رئيس
مصلحة
تسيير

WستخدمHا

اHتاحف
اجلهوية
للمجاهد
(تابع)

مقرر من
مدير

اHتحف
اجلهوي

مقرر من
مدير

اHتحف
اجلهوي

مقرر من
مدير

اHتحف
اجلهوي

مقرر من
مدير

اHتحف
اجلهوي

مقرر من
مدير

اHتحف
اجلهوي

2

2

2

2

2

ب

ب

ب

ب

ب

rمــحــافظ الــتــراث الــثـقــافي مــرسم -
 rأورتبة معادلة

rأو رتــبــة مــعــادلــة rمــلــحق بـــاحلــفظ -
يـــثـــبت ثالث ( 3 ) ســـنـــوات خـــدمــة

فعلية بهذه الصفة.

rمــحــافظ الــتــراث الــثـقــافي مــرسم -
 rأو رتبة معادلة

- مـر°  لـلـتـراث الـثـقـافي مـرسمr أو
 rرتبة معادلة

rأو رتــبــة مــعــادلــة rمــلــحق بـــاحلــفظ -
يـــثـــبت ثالث ( 3 ) ســـنـــوات خـــدمــة

فعلية بهذه الصفة.
rمـلحـق بالـتـرمـيم أو رتـبـة مـعـادلة -
يــــثـــــبت ثالث (3) ســــنــــوات خــــدمــــة

 rفعلية بهذه الصفة

rمــحــافظ الــتــراث الــثـقــافي مــرسم -
أورتـبـة مــعـادلــةr يـثـبت ثالث ( 3 )

rسنوات أقدمية بصفة موظف
rأورتــبـــة مــعـــادلــة rمــلـــحق بـــاحلــفـظ -
يـــثـــبت ثالث ( 3 ) ســـنـــوات خـــدمــة

فعلية بهذه الصفة.

rمتصرف رئيسي مرسم -
rمستشار ثقافي رئيسي مرسم -

rمفتش التـنشيط الثقافي والفني -
يـــثـــبت ثالث ( 3 ) ســـنـــوات خـــدمــة

فعلية بهذه الصفة.
- مستـشار ثقـافيr يثبت ثالث ( 3 )
سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة.

- مـــــــــتـــــــــصـــــــــرف يــــــــــثـــــــــبـت ثالث ( 3 )
سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة.

rمتصرف رئيسي مرسم -
- مـــــــــتـــــــــصـــــــــرف يــــــــــثـــــــــبـت ثالث ( 3 )
سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة.

108
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27 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 34 9 جمادى الثانية عام  جمادى الثانية عام 1431 هـ هـ
23 مايو سنة  مايو سنة 2010 م م

طريقةطريقة
WالتعيWالتعي القسمالقسم

اHؤسسةاHؤسسة
الصنفالصنفالعموميةالعمومية

شروط االلتحاق باHناصبشروط االلتحاق باHناصب اHناصباHناصب
العلياالعليا

الزيادةالزيادة
االستدالليةاالستداللية

اHستوىاHستوى
السلالسلّميمي

التصنيفالتصنيف

رئيس
مصلحة
اHيزانية
واحملاسبة
والوسائل

العامة واألمن

اHتاحف
اجلهوية
للمجاهد
(تابع)

مقرر من
مدير

اHتحف
اجلهوي

2 - متصرف رئيسي مرسمrب
- مـــــــــتـــــــــصـــــــــرف يــــــــــثـــــــــبـت ثالث ( 3 )
سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة.

108 م  - 2

اHـادةاHـادة 4 :  : تطـبـــيـقـا ألحـكـام اHادة 10 من اHـرسـوم الـرئـاسي رقم 07 - 307 اHـؤرخ في 17 رمـضـان عام 1428 اHـوافق 29
rـلحـقةHحتـدد الـزيادة االسـتـدالليـة لـلمـنـصب العـالي لـرئيس مـصـلحـة عـلى مـستـوى ا rـذكور أعالهHسـبـتمـبر سـنة 2007  وا

وكذا شروط االلتحاق بهr طبقا للجدول اآلتي :

طريقةطريقة
WالتعيWالتعي شروط االلتحاقشروط االلتحاق الزيادةالزيادةاHنصب العالياHنصب العالي

االستدالليةاالستداللية

رئيس مصلحة اجلمع
والترميم واحلفظ

رئيس مصلحة اإلعالم
والتنشيط والتوزيع

رئيس مصلحة احملاسبة
والوسائل العامة

مقرر من
مدير

اHتحف
اجلهوي

مقرر من
مدير

اHتحف
اجلهوي

مقرر من
مدير

اHتحف
اجلهوي

- تـــــقـــــني ســـــام في الـــــتــــرمـــــيمr يـــــثـــــبت ثالث (3)
سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة.

- مساعد احلـفظr أورتبة معادلةr يثبت ثالث (3)
سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة.

- تقني الترميمr يثبت ست ( 6 ) سنوات خدمة
فعلية بهذه الصفة.

- تـقـني احلــفظr أورتـبــة مـعـادلــةr يـثـبت ست (6)
سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة.

- منـشط ثقافـي يثبت ثالث ( 3 ) سنـوات خدمة
فعلية بهذه الصفة.

- مـــــــلـــــــحق رئـــــــيـــــــسي لـإلدارةr يـــــــثــــــبـت ثالث (3)
سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة.

- مساعد التـنشيط الثقافي والفنيr يثبت ست
(6) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة.

- مـلــحق اإلدارةr يــثـبت ست (6) سـنــوات خــدمـة
فعلية بهذه الصفة.

- مـــــــلـــــــحق رئـــــــيـــــــسي لـإلدارةr يـــــــثــــــبـت ثالث (3)
سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة.

- مــــــحــــــاسب إداري رئــــــيـــــسـيr يــــــثـــــبـت ثالث (3)
سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة.

- مـلــحق اإلدارةr يــثـبت ست (6) سـنــوات خــدمـة
فعلية بهذه الصفة.

- محاسب إداريr يثبت ست (6)  سنوات خدمة
فعلية بهذه الصفة.

55

55

55

اHستوىاHستوى

4

4
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اHـادة اHـادة 5 :  : يـجب أن تـكـون لـلـمـوظفـW الـذين يـعـيـنون
في اHناصب العلـياr رتب توافق اHهام اHتـعلقة باHناصب

العليا اHعنية.
اHـادة اHـادة 6  : : يـنـشـر هـذا الـقـرار فـي اجلـريـدة الـرّسـمـيّـة

للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.
حـرّر بـاجلـزائـر في 16 ربـيع األول عـام 1431 اHـوافق

2 مارس سنة 2010.

وزير اHاليةوزير اHالية
كر جوديكر جودي

وزير وزير اجملاهديناجملاهدين
محمد الشريف عباسمحمد الشريف عباس

عن األمW العام للحكومةعن األمW العام للحكومة
وبتفويض منهوبتفويض منه

اHدير العام للوظيفة العموميةاHدير العام للوظيفة العمومية
جمال خرشيجمال خرشي

ا^طبعة الرسميا^طبعة الرسميّة8  ة8  حي البسات\8 بئر مراد رايس8 ص.ب حي البسات\8 بئر مراد رايس8 ص.ب 376 - اجلزائر - محطة - اجلزائر - محطة

وزارة وزارة الفالحة والتنمية الريفيةالفالحة والتنمية الريفية
قـــرار وزاري مـــشـــتـــرك مـــؤرقـــرار وزاري مـــشـــتـــرك مـــؤرّخ في خ في 14 شـــعـــبـــان عــام  شـــعـــبـــان عــام 1430
اHـوافقاHـوافق 5 غـشت سـنة  غـشت سـنة r2009 يـتضـمـن اHـصادقـة عـلىr يـتضـمـن اHـصادقـة عـلى
الــنـــظــام الـــتــقـــني اHــتـــعــلـق بــالــلـــوائح اخلـــاصــة �ــوادالــنـــظــام الـــتــقـــني اHــتـــعــلـق بــالــلـــوائح اخلـــاصــة �ــواد

التعبئة اخلشبية اHوجهة للتجارة (استدراك)التعبئة اخلشبية اHوجهة للتجارة (استدراك).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اجلـريــدة الــرســمـيــة - الــعـدد 23 الـصــادر بــتـاريخ 26
ربيع الثاني عام 1431 اHوافق 11 أبريل سنة 2010.

r15و r1 الـــعـــمــود r14الـــصـــفـــحــات : 3 " الـــفـــهــرس " و
العمود 1 - تاريخ القرار ومقتضياته :

1  - بــــدال من :  - بــــدال من : ... 14 شــــعــــبــــان عــــام 1430 اHــــوافق 5
r2009 غشت سنة

 -  يــــــــقـــــــرأ :  -  يــــــــقـــــــرأ : ... 21 رجـب عـــــــام 1428 اHــــــــوافق 5
غشت سنة 2007.

2 -  بــدال من بــدال من : ... اHـــرســـوم الــرئـــاسي رقم 09 - 129
اHــؤرخ في 2 جـــمـــادى األولى عــام 1430 اHــوافق 27 أبــريل

 rتضمن جتديد مهام أعضاء احلكومةHسنة 2009 وا
 - يــقــرأ :  - يــقــرأ : ... اHــرســوم الـــرئــاسي رقم 07 - 173
اHـؤرخ في 18 جــمــادى األولى عـام 1428 اHـوافق 4 يــونــيـو

سنة 2007 واHتضمن تعيW أعضاء احلكومة.

(الباقي بدون تغيير).

وزارة التعليم العالي والبحث العلميوزارة التعليم العالي والبحث العلمي

قــــرار مرار مــــؤرخ في ؤرخ في 27 ج جــــمــــادى األولى عادى األولى عـام ام 1431 اH اHــــوافق وافق 12
مــــايايــــو سو ســــنــــة ة r2010 ي يــــتــــضــــمـن تن تــــفــــويض اإلمويض اإلمــــضــــاء إلىاء إلى

مدير اHيزانية والوسائل ومراقبة التسيير.مدير اHيزانية والوسائل ومراقبة التسيير.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

rإن وزير التعليم العالي والبحث العلمي

- �ـقتـضى اHـرسـوم الـرئاسي رقم 09 - 129 اHؤرّخ
في 2 جـــمـــادى األولى  عـــام 1430 اHــوافق 27 أبـــريل ســـنـــة

rتضمن جتديد مهام أعضاء احلكومةH2009 وا

- و�ـــــقــــتــــضى اHـــــرســــوم الــــتــــنـــــفــــيــــذي رقم 03 - 01
اHـؤرخ في 2 ذي الـقــعـدة عـام 1423 اHـوافق 4 يـنـايــر سـنـة
2003 واHــــتــــضــــمن تــــنـــــظــــيم اإلدارة اHــــركــــزيــــة في وزارة

rتمّمHعدّل واHا rالتعليم العالي والبحث العلمي

- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســـوم الــــتـــنــــفــــيـــذي رقم 08 - 374
اHـؤرخ في 28 ذي الـقــعــدة عـام 1429 اHـوافق 26 نـوفــمــبـر
ســــنــــة 2008 الـــــذي يــــرخص ألعـــــضــــاء احلــــكــــومـــــة تــــفــــويض

rإمضائهم

- وبعد االطالع عـلى اHرسوم الرئاسي اHؤرّخ في 4
رجب  عـــــام 1424 اHــــــوافق أول ســــــبـــــتـــــمــــــبـــــر ســـــنـــــة 2003
واHـتـضـمن تـعيـW الـسـيـد مـحـمـد الـشـريف صـابـةr مـديرا
لـلميزانيـة والوسائل ومراقبـة التسيير بـوزارة التعليم

rالعالي والبحث العلمي

يقريقرّر ما يأتي :ر ما يأتي :

اHـاداHـادّة األولى :ة األولى : يــفـوض إلى الــسـيــد مـحــمـد الــشـريف
rـيــزانـيــة والـوســائل ومــراقـبــة الـتــسـيــيـرHمـديــر ا rصـابــة
اإلمــــضـــاء فـي حـــدود صالحــــيـــاتهr بــــاسم  وزيــــر الـــتـــعــــلـــيم
الـعالي والـبحـث العـلميr عـلى جـميع الـوثائق واHـقررات

باستثناء القرارات.

اHـاداHـادّة ة 2 : يـنــشـر هـذا الــقـرار في اجلــريـدة الـرّســمـيّـة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــــرّر بـــــاجلــــزائـــــر في 27 جــــمـــــادى األولى عــــام 1431
اHوافق 12 مايو سنة 2010.

رشيد حراوبيةرشيد حراوبية

9 جمادى الثانية عام  جمادى الثانية عام 1431 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 2834
23 مايو سنة مايو سنة 2010 م م


