
العدد العدد 66
السالسّنة الثالثة واخلمسوننة الثالثة واخلمسون

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 السّنY السّابقة : حسب التّسعيرة.
.Yوتسلّم الفهارس مجّانا للمشترك

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

سنـةسنـة

2675,00 د.ج د.ج

5350,00 د.ج د.ج

تزاد عليها
نفقات اإلرسال

األربعاء األربعاء 9 صفر صفر عام عام 1438 هـهـ
اHوافق اHوافق 9 نوفمبر نوفمبر سنة  سنة 2016 م

اإلدارة والتّحرير
األمانة العاماألمانة العامّة للحكومةة للحكومة

WWW.JORADP.DZ

الطّبع واالشتراك
اHطبعة الراHطبعة الرّسميسمّية

حي البساتrY 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 للمشتركY خارج الوطن
بنك الفالحة والتّنمية الرّيفيّة 060.320.0600.12
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فهرسفهرس

مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة
مرسوم تـنفيذي رقم 16 -280 مؤرخ في 2 صفر عام 1438 اHوافق 2 نوفمـبر سنة r2016 يعدل ويتـمم اHرسوم التنفيذي رقم
YـوظـفـHتضمن القــانـون األسـاسي اخلـاص باHوافـق 19 يـناير سنة 2008 واHـؤرّخ فـي 11 محرم عـام 1429 اH08-04 ا

اHنـتـميـن لألسالك اHشتركة في اHؤسسات واإلدارات العمومية........................................................................

مراسيم فرديمراسيم فرديّة
مرســوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 محـرّم عـام 1438 اHوافـق 17 أكتـوبر سنـة r2016 يـتضـمّن إنهاء مـهام اHـدير اجلهـوي للـجمارك
باجلزائر - ميناء.......................................................................................................................................
مــرســوم رئــاسيّ مــؤرّخ في 15 مـحــرّم عــام 1438 اHـوافـق 17 أكـتــوبـر ســنــة r2016 يــتــضـمّن إنــهــاء مـهــام مــكـلــفــة بـالــدراسـات
والتلخيص بوزارة الشؤون الدينية واألوقاف...............................................................................................
مــرســوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 15 مـحــرّم عــام 1438 اHـوافـق 17 أكـتــوبـر ســنــة r2016 يــتــضـمّن إنــهـاء مــهـام نــائب مـديــر بـوزارة
الشؤون الدينية واألوقاف..........................................................................................................................
مرســوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 محـرّم عـام 1438 اHوافـق 17 أكتـوبر سنـة r2016 يـتضـمّن إنهـاء مهـام مديـر التـجارة في والية
برج بوعريريج..........................................................................................................................................
مـرسـومـان رئاسيّـان مؤرّخان في 15 محـرّم عـام 1438 اHوافـق 17 أكتـوبر سنـة r2016 يـتضـمّنان إنـهاء مـهام مـديرين لـلنقل
...............................................................................................................................................Yفي واليت
�مـــرســــوم رئـــاسيّ مـــؤرّخ في 15 مـــحـــرّم عــــام 1438 اHـــوافـق 17 أكــتـــوبـــر ســـنـــة r2016 يـــتـــضـــمّن إنـــهـــاء مـــهــام مـــديـــر الـــتـــقــو
واالستشراف بوزارة التربية الوطنية.........................................................................................................
مـرســوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 15 مـحـرّم عــام 1438 اHـوافـق 17 أكــتـوبـر سـنــة r2016 يــتـضـمّن إنـهــاء مـهـام مـديـر تــسـيـيـر اHـوارد
اHالية واHادية بوزارة التربية الوطنية........................................................................................................
مرســوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 محـرّم عـام 1438 اHوافـق 17 أكتـوبر سنـة r2016 يتضـمّن إنهاء مهـام مفتش باHـفتشيـة العامة
للبيداغوجيا بوزارة التربية الوطنية..........................................................................................................
مرسـوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 محرّم عـام 1438 اHوافـق 17 أكتوبر سنـة r2016 يتضمّن إنهاء مـهام مدير التربية باجلزائر -
غرب (والية اجلـزائر)..................................................................................................................................
مرســوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 محـرّم عـام 1438 اHوافـق 17 أكـتـوبر سـنـة r2016 يتـضمّن إنـهـاء مهـام مديـر التـربيـة في والية
تـيزي وزو................................................................................................................................................
مـرســومـان رئاسـيّـان مـؤرّخان في 15 محـرّم عـام 1438 اHـوافـق 17 أكـتـوبر سـنـة r2016 يـتـضمّـنـان إنهـاء مـهام عـمـداء كلـيات
باجلامعات.................................................................................................................................................
مـرســوم رئـاسيّ مؤرّخ في 15 محـرّم عـام 1438 اHوافـق 17 أكـتـوبر سـنـة r2016 يـتـضمّن إنـهـاء مهـام مـدير الـثقـافـة في والية
غرداية.....................................................................................................................................................
مــرســوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 15 مـحــرّم عــام 1438 اHـوافـق 17 أكـتــوبـر ســنــة r2016 يــتــضـمّن إنــهـاء مــهـام نــائب مـديــر بـوزارة
البريد وتكنولوجيات اإلعالم واالتصـال........................................................................................................
مرسـومـان رئاسيّان مؤرّخان في 15 محرّم عـام 1438 اHوافـق 17 أكتـوبر سنـة r2016 يتضـمّنان إنـهاء مهـام مديرين لـلبريد
وتكنولوجيات اإلعالم واالتصال في الواليات.................................................................................................
مــرســــــوم رئــاســـيّ مــــؤرّخ فــي 15 مــحـــــرّم عــــام 1438 اHـــوافـق 17 أكـــتــوبـــر ســنـــة r2016 يـــتــضــمّن تـــعــيــY اHــفـــتش اجلــهــوي
للجمارك - غرب.......................................................................................................................................
مرســوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 محـرّم عـام 1438 اHوافـق 17 أكتـوبر سنـة r2016 يـتضمّن تعـيY رئيسـة ديوان وزير الشؤون
الدينية واألوقاف.......................................................................................................................................
مــرســوم رئــاسيّ مــؤرّخ في 15 مــحــرّم عـــام 1438 اHـوافـق 17 أكــتــوبــر ســنــة r2016 يــتـضــمّـن تـعــيــY مــديــر اHــعــهــــد الـوطــني
لـلـتـكـوين اHـتـخـصص لألسالك اخلـاصـة بـإدارة الـشـؤون الـديـنـيـة واألوقــاف بـسـيـدي عـبـد الـرحـمـان الـيـلـولي فـي والية
تيزي وزو................................................................................................................................................
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مــراســيـم رئــاســيّــة مــؤرّخــة في 15 مــحــرّم عـــام 1438 اHـوافـق 17 أكــتــوبــر ســنـــة r2016 تــتــضــمّن تــعــيـY مــديــرين لــلــنــقـل في
الواليات...................................................................................................................................................

مــراسـيـم رئــاســيّـة مــؤرّخــة في 15 مــحــرّم عـــام 1438 اHـوافـق 17 أكــتــوبــر ســنــة r2016 تــتـضــمّن الــتّــعــيــY بـوزارة الــتـــربـــيـة
الوطنـية..................................................................................................................................................

مــرســوم رئــاسيّ مــؤرّخ في 15 مــحــرّم عـــام 1438 اHـوافـق 17 أكــتــوبــر ســنــة r2016 يــتــضــمّن تـعــيــY مــديــر اHـعــهـــد الـــوطــني
لتكـويـن مستخـدمي التـربــية وحتسـY مستـواهم........................................................................................

مــرســوم رئــاسيّ مــؤرّخ في 15 مــحــرّم عـــام 1438 اHـوافـق 17 أكــتــوبــر ســنــة r2016 يــتــضــمّن تــعــيــY مــديــر اHــرصــد الـوطــني
للتربية والتكوين......................................................................................................................................

مرسـومـان رئاسيّان مؤرّخان في 15 محرّم عـام 1438 اHوافـق 17 أكتوبر سنـة r2016 يتضمّنان تـعيY مديرين للتربية في
الواليات...................................................................................................................................................

........Yنائبي مديـر بجامعت Yيتضمّن تعي r2016 وافـق 17 أكتوبر سنـةHمرسـوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 محرّم عـام 1438 ا

مــرســوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 15 مـحــرّم عــام 1438 اHـوافـق 17 أكــتـوبـر سـنــة r2016 يـتـضــمّن تـعـيــY عـمـيـدي كــلـيـتـY بــجـامـعـة
وهران للعلوم والتكنولوجيا.......................................................................................................................

......Yبجامعت Yعامـ Yأمين Yيتضمّن تعي r2016 وافـق 17 أكتوبر سنـةHمرسـوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 محرّم عـام 1438 ا

مـــراســيم رئـــاســـيّــة مـــؤرّخــة في 15 مــحـــرّم عـــام 1438 اHـــوافـق 17 أكـــتــوبـــر ســنـــة r2016 تـــتــضــمّـن الــتّــعـــيــY بــوزارة الـــبــريــد
وتكنولوجيات اإلعالم واالتصال...................................................................................................................

مرســوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 محرّم عـام 1438 اHوافـق 17 أكتـوبر سنـة r2016 يتضـمّن تعيY اHـدير العام لـلوكالة الـوطنية
لترقية احلظائر التكنولوجية وتطـويـرهـا....................................................................................................

مـرســـومـان رئـاسـيّـان مـؤرّخـان في 15 مـحـرّم عــام 1438 اHـوافـق 17 أكـتـوبـر سـنـة r2016 يـتـضـمّـنـان تعـيـY مـديـريـن لـلـبـريد
وتكنولوجيات اإلعالم واالتصال في الـواليـات...............................................................................................

قرارات5 مقرقرارات5 مقرّرات5 آراءرات5 آراء

وزارة ا>الـيةوزارة ا>الـية
قـرار مؤرّخ في 7 شـعـبـان عام 1437 اHوافق 14 مـايـو سـنة r2016 يـتعـلق بـتمـثيـل االلتـزامات اHـقـننـة لشـركـات التـأمY و/أو
............................................................................................................................................Yإعادة التأم

قـرار مؤرّخ في 8 شعـبان عام 1437 اHوافق 15 مايـو سنة r2016 يتـضمن اHوافـقة عـلى رخصـة �ارسة الـنشـاط على مـستوى
............................................................Yسلمة للسماسرة األجانب في إعادة التأمHا Yالسوق اجلزائرية للتأم

قرار مؤرّخ في 9 شعبان عام 1437 اHوافق 16 مايو سنة r2016 يـتضمن اعتماد "تعاضـدية التأمY اجلزائريـة لعمال التربية
والثقافة"..................................................................................................................................................

وزارة الشباب والرياضةوزارة الشباب والرياضة
قـرار وزاري مـشـترك مـؤرخ في 3 ذي احلـجـة عـام 1437 اHـوافق 5 سـبـتـمـبـر سـنـة r2016 يـحـدد تـصـنـيف الـثـانـويـة الـريـاضـيـة
الوطنية وشروط االلتحاق باHناصب العليا التابعة لها.....................................................................................

وزارة البريد وتكنولوجيات اإلعالم واالتصالوزارة البريد وتكنولوجيات اإلعالم واالتصال

قرار مؤرخ في 10 رمضان عام 1437 اHوافق 15 يونيو سنة r2016 يـتضمن تعيY أعضـاء اجمللس التوجيهي لـلمعهد الوطني
لالتصاالت وتكنولوجيات اإلعالم واالتصال.....................................................................................................
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مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة
مرسوم تنفيذي رقم مرسوم تنفيذي رقم 16 - -280 مؤرخ في  مؤرخ في 2 صفر عام  صفر عام 1438
اHوافق اHوافق 2 نوفـمبر سنة  نوفـمبر سنة r2016 يعـدل ويتمم اHرسومr يعـدل ويتمم اHرسوم
الـــتــنــفــيــذي رقم الـــتــنــفــيــذي رقم 08-04 اHـــؤر اHـــؤرّخ فـي خ فـي 11 مــحـــرم عـــام مــحـــرم عـــام
1429 اHـــــوافـق  اHـــــوافـق 19 يـــــنــــايـــر ســـــنـــة  يـــــنــــايـــر ســـــنـــة 2008 واHــــتــــضـــمن واHــــتــــضـــمن

القــانــون األســاسي اخلــاص باHــوظــفـY اHـنــتــميـنالقــانــون األســاسي اخلــاص باHــوظــفـY اHـنــتــميـن
لـألسالك اHــــــشــــــتــــــركـــــــة في اHــــــؤســــــســــــات واإلداراتلـألسالك اHــــــشــــــتــــــركـــــــة في اHــــــؤســــــســــــات واإلدارات

العمومية.العمومية.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

rإنّ الوزير األول
- بنـاء على الـدسـتورr ال سـيـما اHـادتان 99-4 و 143

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

 rتضمن القانون األساسي العام للوظيفة العموميةHوا
- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 07 - 304
اHــؤرخ في 17 رمـــضـــان عــام 1428 اHــوافق 29 ســبـــتـــمـــبــر
ســنــة 2007 الــذي يـــحــدد الـــشــبــكـــة االســتـــداللــيــة Hـــرتــبــات
اHـوظـفـY ونـظــام دفع رواتـبـهمr اHـعـدل واHـتـمم r ال سـيّـمـا

 rادة 3 منهHا
- و�قتـضى اHرسـوم الرئاسي رقم 15 -125 اHؤرخ
فـي 25 رجـب عـــــــام 1436 اHــــــــوافق 14 مـــــــايـــــــو ســـــــنــــــة 2015

rعدلHا rأعضاء احلكومة Yتضمن تعيHوا
- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 08-04 اHـؤرّخ
في 11 مــــحــــرّم عـــام 1429 اHــــوافق 19 يــــنــــايــــر ســــنـــة 2008
YـنتـمHا YـوظفـHتـضـمن القـانون األسـاسي اخلـاص باHوا
rؤسسات واإلدارات العموميةHشتركة في اHلألسالك ا

يرسم ما يأتي : يرسم ما يأتي : 
اHــــاداHــــادّة األولى :ة األولى : يــــعـــدل هــــذا اHــــرســــوم ويـــتــــمم بــــعض
أحــــكـــام اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 08-04 اHــــؤرّخ في 11
مـــــــحـــــــرم عــــــام 1429 اHــــــــوافــق 19 يـــــــنـــــــايـــــــر ســـــــنــــــــة 2008
YـــوظــــفـــHــــتـــضــــــمن الــــقــــانـــون األســــاســي اخلــــــاص بــــاHوا
اHـنتمـــY لألســالك اHشـتركة فـــي اHـؤسسات واإلدارات

العمومية. 
اHـاداHـادّة ة 2 :  : تــعـدل وتـتــمم اHـادتـان 13 و14 من اHـرسـوم
الـــتـــنــــفـــيـــذي رقم 08-04 اHــــؤرّخ في 11 مـــحـــرم عـــام 1429
اHــوافق 19 يــنـــايــر ســـنــة 2008 واHــذكــور أعالهr وحتــرران

كما يأتي : 

"اHــــادة 13 : تــــشــــتــــمل شــــعــــبــــة اإلدارة الــــعـــامــــة عــــلى
األسالك اآلتية : 

rتصرفونHا -
rYتصرفHمساعدو ا -

................... (الباقي بدون تغيير)..................".
"اHادة 14 : يضم سلك اHتصرفY أربع (4) رتب : 

rتصرفHرتبة ا -
rتصرف احملللHرتبة ا -

..................( الباقي بدون تغيير)...................".
3 :  : يـــتـــمم الــــفـــرع األول من الــــفـــصل األول من اHــاداHــادّة ة 
الباب الثـاني من اHرسوم التـنفيذي رقم  08 -04 اHؤرّخ
في 11 مــــحــــرم عـــام 1429 اHــــوافق 19 يــــنــــايــــر ســــنـــة 2008

واHذكور أعالهr �ادة 15 مكرر حترر كما يأتي : 
"اHــادة 15 مـــكــرر : زيـــادة عـــلـى اHـــهـــام اHـــســـنـــدة إلى
اHتـصـرفـrY يـضـمن اHـتـصـرفـون احملـلـلونr كـل في مـيدان
اخـتـصــاصهr مـهــام الـتـحــلـيل والــتـقـيــيم اHـعــمـقـة الــتي لـهـا

عالقة بنشاطاتهم.
Yفـي تصـمـيـم وحتـس rزيـادة عـلى ذلك rويـسـاهـمـون

القياسات القانونية".
4 : : تــــــــعـــــــدل اHـــــــادتـــــــان 18 و19 مـن اHـــــــرســـــــوم اHــــــاداHــــــادّة ة 
الـــتـــنــــفـــيـــذي رقم 08-04 اHــــؤرّخ في 11 مـــحـــرم عـــام 1429
اHــوافق 19 يــنـــايــر ســـنــة 2008 واHــذكــور أعالهr وحتــرران

كما يأتي : 
" اHادة 18 : يوظف أو يرقى بصفة متصرف : 

r.....(بدون تغيير) ...... (1
r ....(بدون تغيير) ...... (2

3) عن طـريق االمــتـحـان اHــهـنيr في حـدود 30 % من
اHــنــاصب اHــطـلــوب شــغـلــهــاr مـســاعــدو اHــتـصــرفــY الـذين
يـــثــبــتــون خــمس (5) ســنــوات من اخلــدمـــة الــفــعــلــيــة بــهــذه

rالصفة
4) عـلى سبـيل االختـيـارr وبعـد التـسجـيل في قائـمة
rـطــلـوب شـغــلـهـاHـنــاصب اHفي حـدود 10 % من ا rالـتــأهـيل
مـسـاعـدو اHــتـصـرفـY الـذين يــثـبـتـون عـشـر (10) سـنـوات

من اخلدمة الفعلية بهذه الصفة".
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"اHــــادة 19 : يــــرقـى عــــلـى أســــاس الـــــشــــهــــادة بـــــصــــفــــة
rـنــتــمـون لــشــعــبـة اإلدارة الــعــامـةHــوظــفــون اHا rمــتــصـرف
الـذين حتـصــلـوا بـعـد تــوظـيـفـهـم عـلى شـهـادة لــيـسـانس في
الـــــتــــــعـــــلـــــيـم الـــــعــــــالي أو شـــــهــــــادة مـــــعــــــادلـــــة لـــــهــــــا في أحـــــد

التخصصات اHطلوبة". 
اHـاداHـادّة ة 5 :  : يـتــمم الــفـرع الــثــاني من الــفـصل األول من
الـبـاب الـثـاني من اHـرسـوم الـتـنـفـيـذي رقم 08-04 اHـؤرّخ
r2008 ــــوافق 19 يـــنـــايــــر ســـنـــةHفي 11 مـــحـــرم عـــام 1429 ا
واHـذكــور أعالهr �ـادتـY 19 مــكــرر و19 مــكــرر1 وحتـرران

كما يأتي : 
"اHـادة 19 مـكرر : يوظف أو يـرقى بـصـفـة مـتـصرف

محلل : 
rــســـابـــقـــة عـــلى أســـاس االخـــتـــبــاراتH1) عـن طــريـق ا

اHترشحون احلائـزون شهادة ماستر أو شـهادة معادلة لها
rطلوبةHفي أحد التخصصات ا

2) عن طـريق االمــتـحـان اHــهـنيr في حـدود 30 % من
اHـنــاصب اHـطــلـوب شــغــلـهــاr اHـتــصـرفــون الـذين يــثـبــتـون

r خمس (5) سنوات من اخلدمة الفعلية بهذه الصفة
3) عـلى سبـيل االختـيـارr وبعـد التـسجـيل في قائـمة
rــطـلــوب شــغـلــهـاHــنــاصب اHالـتــأهــيل في حـدود 10 % من ا
اHتصرفـون الذين يثبـتون عشر (10) سنـوات من اخلدمة

الفعلية بهذه الصفة".
"اHادة 19 مكرر1 : يرقى على أسـاس الشهادة بصفة
مــتـــصــرف مــحـــللr اHــوظــفـــون اHــنــتـــمــون لــشـــعــبــة اإلدارة
الـــعــــامـــة وبــــنـــاء عـــلـى طـــلــــبـــهمr احملــــلـــلــــون االقـــتــــصـــاديـــون
اHــرســـمــون الــذين حتـــصــلــوا بــعــد تـــوظــيــفــهـم عــلى شــهــادة
مـــاســتـــر أو شـــهـــادة مـــعــادلـــة لـــهـــا في أحـــد الــتـــخـــصـــصــات

اHطلوبة".  
6 :  : تــــــــعـــــــدل اHـــــــادتـــــــان 20 و21 مـن اHـــــــرســـــــوم اHــــــاداHــــــادّة ة 
الـــتـــنــــفـــيـــذي رقم 08-04 اHــــؤرخ في 11 مـــحـــرم عـــام 1429
اHــوافق 19 يــنـــايــر ســـنــة 2008 واHــذكــور أعالهr وحتــرران

كما يأتي : 
"اHـــــادة 20 : يـــــوظف أو يـــــرقـى بـــــصـــــفـــــة مـــــتـــــصـــــرف

رئيسي : 
r .......... (بدون تغيير) .......... (1
r ..........(بدون تغيير )........... (2

3) عن طـريق االمــتـحـان اHــهـنيr في حـدود 30 % من
اHــنــاصب اHــطـلــوب شــغـلــهــاr اHـتــصــرفــون احملـلــلــون الـذين
يـــثــبــتــون خــمس (5) ســنــوات من اخلــدمـــة الــفــعــلــيــة بــهــذه

rالصفة

4) عـلى سـبيـل االختـيـار وبـعـد التـسـجـيل في قـائـمة
rـطــلـوب شـغــلـهـاHـنــاصب اHفي حـدود 10 % من ا rالـتــأهـيل
اHـتـصـرفــون احملـلـلـون الـذين يــثـبـتـون عـشـر (10) سـنـوات

من اخلدمة الفعلية بهذه الصفة".

"اHــــادة 21 :  يــــرقـى عــــلـى أســــاس الـــــشــــهــــادة بـــــصــــفــــة
مــتـصــرف رئــيـسيr اHــوظــفـون اHــنــتـمــون لــشـعــبـة اإلدارة
الــــعـــامــــة الـــذيـن حتـــصــــلـــوا بــــعـــد تــــوظـــيــــفـــهـم عـــلى شــــهـــادة
اHــاجـســتـيـر أو شــهـادة مــعـادلـة لــهـا في أحــد الـتـخــصـصـات

اHطلوبة".

اHـاداHـادّة ة 7 :  : تـتـمم اHادة 23 من اHـرسـوم التـنـفـيذي رقم
08 -04 اHـؤرخ في 11 مــحـرم عـام 1429 اHـوافق 19 يــنـايـر

سنة 2008 واHذكور أعالهr وحترر كما يأتي : 

"اHــــادة 23 : حتــــدد الــــســــلــــطــــة اHـــكــــلــــفــــة بــــالــــوظــــيــــفـــة
الـــعــمــومـــيــة �ــقــررr قـــائــمــة الــشـــهــادات اHــطـــلــوبــة في كل
YـــتـــصـــرفـــHوا YـــتـــصـــرفـــHتـــخـــصـص لاللـــتـــحـــاق بـــرتب ا

."Yالرئيسي YتصرفHوا Yاحمللل

اHـاداHـادّة ة 8 :  : يـتــمم الــفـرع الـثــالث من الــفـصل األول من
البـاب الثـاني من اHـرسوم الـتـنفـيذي رقم  08-04 اHؤرخ
في 11 مــــحــــرم عـــام 1429 اHــــوافق 19 يــــنــــايــــر ســــنـــة 2008

واHذكور أعالهr �ادة 24 مكرر حترر كما يأتي : 

rـادة 24 مـكـرر : قــصــد الـتــأســيس األولي لــلـرتــبـةHا"
يــدمج بــصــفــة مــتــصــرف مــحــللr عــنــد تــاريخ ســريــان هـذا

اHرسوم : 

- اHوظـفـون واHـتـربـصـون اHـنـتـمـون لـشـعـبة اإلدارة
الـــعـــامـــةr وبــــنـــاء عـــلى طــــلـــبـــهمr احملـــلــــلـــون االقـــتـــصـــاديـــون
اHرسمـون واHتـربصون الـذين يثـبتون شـهادة مـاستر أو

rطلوبةHشهادة معادلة لها في أحد التخصصات ا

- اHتصرفـون الذين يثبتون عشر (10) سنوات من
اخلدمة الفعلية بهذه الصفة". 

اHاداHادّة ة 9 :  : يتمم البـاب الثاني من اHرسوم الـتنفيذي
رقم 08 -04 اHــــؤرخ في 11 مــــحــــرم عــــام 1429 اHــــوافق 19
يــــنــــايـــر ســــنـــة 2008 واHــــذكـــور أعـالهr بـــفــــصل أول مــــكـــرر
عــنـوانه" سـلك مــسـاعـــدي اHــتـصـرفـY" يــتـضـمن اHـواد 26
مــكــرر و26 مــكــرر1 و26 مــكــرر2 و26 مــكــرر3 و26 مــكــرر4

و26 مكرر 5  وحترر كما يأتي : 

"الفصل األول مكرر"الفصل األول مكرر

YتصرفHسلك مساعدي اYتصرفHسلك مساعدي ا

YــتــصــرفـHـادة 26 مــكــرر : يــضم ســلك مــسـاعــدي اHا
رتبة مساعد متصرف.



9 صفر عام  صفر عام  1438 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 666
9 نوفمبر سنة  نوفمبر سنة 2016 م

الفرع األول الفرع األول 
حتديد اHهامحتديد اHهام

اHـادة 26 مـكـرر1 : يـتــولى مـســاعـدو اHـتــصـرفـY في
مـيـدان اخـتـصـاصـهمr نـشـاطـات الـتـسـيـيـر واإلدارة الـعـامة

وتنفيذ القواعد واإلجراءات التنظيمية.
وزيـادة عـلى ذلكr يـسـاعـدون اHـتـصـرفـY في الـقـيـام
�هـامهم اHتـعلـقة بتـحضـير وتنـفيـذ كل التدابـير الـرامية

إلى تطوير التسيير اHرتبط �جال تدخلهم.
الفرع الثانيالفرع الثاني

شروط التوظيف والترقيةشروط التوظيف والترقية
اHـادة 26 مــكــرر2 : يــوظف أو يــرقى بــصــفــة مــســاعـد

متصرف : 
rـــســابـــقــة عـــلى أســاس االخـــتــبــاراتH1) عـن طــريق ا 
اHـــتــــرشـــحــــون احلـــائــــزون شـــهــــادة الـــدراســــات اجلـــامــــعـــيـــة
الـــتــــطـــبــــيـــقـــيــــةr اHـــتــــحـــصـل عـــلـــيــــهـــا عــــلى أســــاس شـــهـــادة
البكـالوريا وبعد ثالث (3) سنوات من الـتعلـيم العالي أو

rطلوبةHشهادة معادلة لها في أحد التخصصات ا
2)  عن طـريق االمـتحـان اHـهـنيr في حدود 30 % من
اHـناصب اHـطـلوب شـغـلـهاr اHـلـحقـون الـرئيـسـيون لإلدارة
وكـــتــاب اHـــديـــريــة الـــرئــيـــســـيــون واحملـــاســبـــون اإلداريــون
الرئيسـيون الذين يثبتون خمس (5) سنوات من اخلدمة

rالفعلية بهذه الصفة
3) عـلى سبـيل االختـيـارr وبعـد التـسجـيل في قائـمة
rــطـلــوب شــغـلــهـاHــنــاصب اHالـتــأهــيل في حـدود 10 % من ا
اHــــلـــــحـــــقـــــون الــــرئـــــيـــــســـــيــــون لـإلدارة وكـــــتــــاب اHـــــديـــــريــــة
الـرئـيــسـيــون واحملـاسـبــون اإلداريـون الـرئــيـســيـون الـذين
يــثــبــتــون عــشـر (10) ســنــوات من اخلــدمــة الــفــعــلــيــة بــهــذه

الصفة.
يخضع اHترشحـون اHقبولونr طبـقا للحالتY 2 و3
أعالهr قـبل تــرقـيـتـهمH rـتــابـعـة تـكـوين بــنـجـاح حتـدد مـدته
ومـحـتـواه وكـيـفـيات تـنـظـيـمه بـقـرار من الـسلـطـة اHـكـلـفة

بالوظيفة العمومية.
اHادة 26 مـكرر3 : يـرقى على أسـاس الشـهـادة بصـفة
مــسـاعــد مــتــصــرفr اHـوظــفــون اHــنــتـمــون لــشــعــبـة اإلدارة
الــــعـــامــــة الـــذيـن حتـــصــــلـــوا بــــعـــد تــــوظـــيــــفـــهـم عـــلى شــــهـــادة
الــدراسـات اجلـامـعـيــة الـتـطـبـيـقــيـةr اHـتـحـصل عــلـيـهـا عـلى
أســـاس شــهـــادة الــبـــكــالـــوريــا وبـــعــد ثالث (3) ســـنــوات من
الـــــتــــــعـــــلـــــيـم الـــــعــــــالي أو شـــــهــــــادة مـــــعــــــادلـــــة لـــــهــــــا في أحـــــد

التخصصات اHطلوبة.
اHـادة 26 مـكـرر4 : حتـدد الـسـلــطـة اHـكـلـفــة بـالـوظـيـفـة
الـــعــمــومـــيــة �ــقــررr قـــائــمــة الــشـــهــادات اHــطـــلــوبــة في كل

.YتصرفHتخصص لاللتحاق برتبة مساعدي ا

الفرع الثالثالفرع الثالث
أحكام انتقاليةأحكام انتقالية

rـادة 26 مـكـرر5 : قـصــد الـتــأسـيس األولي لــلـرتــبـةHا
يـدمج بــصـفـة مـسـاعــد مـتـصـرفr عـنــد تـاريخ  سـريـان هـذا

اHرسوم:
- اHوظـفـون واHـتـربـصـون اHـنـتـمـون لـشـعـبة اإلدارة
الـــعـــامـــة الـــذين يـــثـــبـــتـــون شـــهـــادة الـــدراســـات اجلـــامـــعـــيـــة
الـــتــــطـــبــــيـــقـــيــــةr اHـــتــــحـــصـل عـــلـــيــــهـــا عــــلى أســــاس شـــهـــادة
البكـالوريا وبعد ثالث (3) سنوات من الـتعلـيم العالي أو

rطلوبةHشهادة معادلة لها في أحد التخصصات ا
- اHـلــحــقــون الـرئــيــسـيــون لإلدارة وكــتـاب اHــديــريـة
الـرئـيــسـيــون واحملـاسـبــون اإلداريـون الـرئــيـســيـون الـذين
يــثــبــتــون عــشـر (10) ســنــوات من اخلــدمــة الــفــعــلــيــة بــهــذه

الصفة". 
اHــــاداHــــادّة ة 10 :  : يـــــتـــــمــم الـــــفــــــــرع الــــثـــــانــي مـن الــــفـــــصل
الــثــانـي مـن الـبــاب الــثــاني من اHــرســوم الــتــنــفـيــذي رقم
08-04 اHــؤرخ في 11 مــحــرم عـام 1429 اHــوافق 19 يــنــايـر

ســـنــــة 2008 واHـــذكــــــور أعــالهr �ــــــادة 30 مـــكـــــرر حتــرر
كما يأتي : 

"اHـادة 30 مـكرر : يرقى عـلى أسـاس الـشهـادة بـصـفة
rنتمـون لشعبـة اإلدارة العامةHوظفـون اHا rمـلحق اإلدارة
احلــائـزون شــهــادة الــبــكـالــوريــا الــذين أتــمّــوا بـنــجــاح بــعـد
Y(2) من الـدراسـة أو الـتـكـوين الـعـالـي Yتـوظيـفـهـم سـنـت
في أحـد الـتـخــصـصـات احملـددة �ـوجب مــقـرر من الـسـلـطـة

اHكلفة بالوظيفة العمومية". 
اHاداHادّة ة 11 : : تعدل اHواد 31 و32 و42 و56 و58 و68 و69
و70 من اHـــرســــوم الـــتـــنــــفـــيـــذي رقم 08-04 اHــــؤرخ في 11
مــحــرم عـام 1429 اHــوافق 19 يــنــايــر ســنـة 2008 واHــذكــور

أعالهr وحترر كما يأتي : 
"اHـادة 31 : يـوظف أو يــرقى بـصــفـة مــلـحق رئــيـسي

لإلدارة : 
rــســابــقــة عـــلى أســاس االخــتــبــاراتH1 - عن طـــريق ا
اHتـرشحون احلـائزون شهـادة تقني سـام أو شهادة مـعادلة
لهـا في أحـد الـتـخصـصـات الـتي حتـدد قـائمـتـهـا �ـقرر من

السلطة اHكلفة بالوظيفة العمومية.
.....................(الباقي بدون تغيير).................".
"اHادة 32 : يرقى عـلى أسـاس الشهـادة بصـفة مـلحق
رئيسي لإلدارة اHوظفون اHنتمون لشعبة اإلدارة العامة
الذين حتصـلــوا بـعــد تـوظيفـهم على شـهادة تـقني سام أو

شهادة معادلة لها في أحد التخصصات اHطلوبة".
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"اHـادة 42 : يـرقى عـلـى أسـاس الـشــهـادة بـصــفـة عـون
إدارة رئيسيr اHـوظفـون اHنـتمون لـشعـبة اإلدارة الـعامة
الـــذين حتـــصــلـــوا بــعـــد تــوظـــيــفـــهم عــلـى شــهـــادة بــكـــالــوريــا

التعليم الثانوي أو شهادة معادلة لها".

"اHـادة 56 : يـرقى عـلى أسـاس الـشهـادة بـصـفـة كاتب
مـديريةr اHوظفـون اHنتمـون لشعبـة اإلدارة العامة الذين
حتـصــلـوا بـعـد تـوظـيـفـهم عــلى شـهـادة تـقـني في األمـانـة أو

شهادة معادلة لها".

"اHـادة 58 : يـرقى عـلى أسـاس الـشهـادة بـصـفـة كاتب
مــديــريــة رئــيــسـيr اHــوظــفــون اHــنــتــمــون لــشــعــبــة اإلدارة
الـعــامـة الـذين حتـصــلـوا بـعـد تـوظــيـفـهم عـلـى شـهـادة تـقـني

سام في األمانة أو شهادة معادلة لها".

" اHــــادة 68 : يــــرقـى عــــلى أســــاس الــــشــــهــــادة بــــصــــفـــة
مـــحـــاسـب إداريr اHـــوظـــفـــون اHـــنـــتـــمـــون لـــشـــعـــبــة اإلدارة
العامة الذين حتصلوا بعد توظيفهم على شهادة تقني في

التخصص أو شهادة معادلة لها".

"اHـادة 69 : يـوظف أو يــرقى بـصـفــة مـحـاسب إداري
رئيسي : 

r ــســابــقــة عـلى أســاس االخــتــبـاراتH1 - عـن طـريق ا
اHترشحون احلـائزون شهادة تقني سام في التخصص أو

rشهادة معادلة لها

....................(الباقي بدون تغيير)..................".

"اHــــادة 70 : يــــرقـى عــــلـى أســــاس الـــــشــــهــــادة بـــــصــــفــــة
مــحــاسـب إداري رئــيــسيr اHـــوظــفــون اHــنــتـــمــون لــشــعــبــة
اإلدارة الـعـامـة الـذين حتـصـلـوا بـعـد تـوظـيـفهـم عـلى شـهادة

تقني سام في التخصص أو شهادة معادلة لها".

12 : : تــعــدل وتـتــمـم اHـواد 81 و82 و83 و84 و86 اHـاداHـادّة ة 
من اHـرســوم الـتـنــفـيـذي رقم 08-04 اHـؤرّخ في 11 مـحـرم
rـــذكــور أعالهHــوافق 19 يــنـــايــر ســـنــة 2008 واHعــام 1429 ا

وحترر كما يأتي : 

" اHـادة 81 : يــعــY اHـكــلــفــون بـالــدراســات و�ــشـروع
 : Yمن ب rركزيةHفي اإلدارة ا

1) اHــوظـفـY الــذين يـنـتــمـونr عـلـى األقلr إلى رتـبـة
مــتـصــرف رئـيــسي أو رتـبــة مـعــادلـة لــهـاr الــذين يـثــبـتـون

rثالث (3) سنوات أقدمية بصفة موظف

2) اHــوظـــفــY الــذين يـــنــتــمــون إلى رتـــبــة مــتــصــرف

مــحـلل أو رتــبـة مـعــادلـة لــهـاr ويـثــبـتـون أربع (4) سـنـوات
rمن اخلدمة الفعلية بهذه الصفة

3) اHـوظـفـY الـذين يـنـتـمـون إلى رتـبـة مـتـصرف أو
رتبة معـادلة لهاr ويـثبتون خمس (5) سنـوات من اخلدمة

rالفعلية بهذه الصفة
4)  بــصـفــة اسـتــثـنــائـيــةr اإلطــارات اHـؤهــلـة لــلـقــطـاع

الـعـام الــذين لــيس لـديــهم صـفــة اHـوظفr ويــثـبـتــونr عـلى
األقـلr شـهــادة الــلــيـســانس في الــتــعــلـيم الــعــالي أو شــهـادة

معادلة لها وخبرة مهنية مدتها  10 سنوات على األقل".
"اHــادة 82 : يـــعـــY اHـــلـــحـــقــون بـــالـــديـــوان في اإلدارة

 : Yركزية من بHا
1) اHــوظـفـY الــذين يـنـتــمـونr عـلـى األقلr إلى رتـبـة
مــتـصــرف رئـيــسي أو رتـبــة مـعــادلـة لــهـاr الــذين يـثــبـتـون

rثالث (3) سنوات أقدمية بصفة موظف
2 ) اHــوظــفــY الــذين يــنــتــمــون إلى رتــبــة مــتــصـرف
مــحـلل أو رتــبـة مـعــادلـة لــهـاr ويـثــبـتـون أربع (4) سـنـوات

rمن اخلدمة الفعلية بهذه الصفة
3) اHـوظـفـY الـذين يـنـتـمـون إلى رتـبـة مـتـصرف أو
رتبة معـادلة لهاr ويـثبتون خمس (5) سنـوات من اخلدمة

الفعلية بهذه الصفة".
 : Yمن ب rساعدون بالديوانHا Yادة 83 : يعHا"

1) مسـاعـدي اHـتـصـرفـY واHـوظـفـY الـذين يـنـتـمون
إلى رتــبــة مـعــادلــة لــهــاr ويــثــبـتــون ثالث (3) ســنــوات من

rاخلدمة الفعلية بهذه الصفة
2) كــتــاب اHــديـــريــة الــرئــيــســيــY واHــوظــفــY الــذين
يـــنــتـــمــون إلى رتـــبــة مـــعــادلـــة لــهـــاr ويــثـــبــتـــون خــمس (5)

rسنوات من اخلدمة الفعلية بهذه الصفة
3) كــتــاب اHـديــريــة واHـوظــفــY الـذيـن يـنــتــمـون إلى
رتبة معادلة لهاr ويثبتون ثماني (8) سنوات من اخلدمة

الفعلية بهذه الصفة".
rـكــلـفـون بـاالســتـقـبــال والـتـوجـيهHا Yـادة 84 : يــعـHا"

 : Yمن ب
1) مسـاعـدي اHـتـصـرفـY واHـوظـفـY الـذين يـنـتـمون
إلى رتــبــة مـعــادلــة لــهــاr ويــثــبـتــون ثالث (3) ســنــوات من

rاخلدمة الفعلية بهذه الصفة
2) اHـلـحـقــY الـرئـيـسـيـY بـاإلدارة واHـوظـفـY الـذين
يـــنــتـــمــون إلى رتـــبــة مـــعــادلـــة لــهـــاr ويــثـــبــتـــون خــمس (5)

rسنوات من اخلدمة الفعلية بهذه الصفة
3) اHـلحـقـY باإلدارة واHـوظـفY الـذين يـنتـمون إلى
رتبة معادلة لهاr ويثبتون ثماني (8) سنوات من اخلدمة

الفعلية بهذه الصفة".
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"اHـادة 86 : يـضـم سـلك اHـتـرجـمـY- الـتـراجـمـة أربع
(4) رتب : 

rترجم - الترجمانHرتبة ا -
rتخصصHترجم - الترجمان اHرتبة ا -

..................( الباقي بدون تغيير ).................".
اHــاداHــادّة ة 13 :  : يــتــمم الــفــرع األول مـن الــفــصل األول من
البـاب الـرابع من اHرسـوم التـنفـيذي رقم  08 -04 اHؤرّخ
في 11 مــــحــــرم عـــام 1429 اHــــوافق 19 يــــنــــايــــر ســــنـــة 2008

واHذكور أعالهr �ادة 87 مكرر حترر كما يأتي : 
" اHــادة 87 مـــكــرر : زيـــادة عــلـى اHــهـــام اHـــســـنــدة إلى
اHـتـرجــمـY - الـتــراجـمـةr يــكـلف اHـتــرجـمـون- الــتـراجـمـة
اHــتـخــصــصــون بــضــمـان نــشــاطــات الــتــرجـمــة والــتــرجــمـة

الفورية التي تشترط تخصصا خاصا في هذا اHيدان.
 و�ــــــكـــــنــــــهمr زيــــــــادة عـــــلـى ذلكr تــــــنـــــســــــيـق نـــــشـــــاط

اHترجمY - التراجمة ". 
اHاداHادّة ة 14 :  : تعـدل وتتـمم اHادتان 88 و89 من اHـرسوم
الـــتـــنــــفـــيـــذي رقم 08-04 اHــــؤرّخ في 11 مـــحـــرم عـــام 1429
اHــوافق 19 يــنـــايــر ســـنــة 2008 واHــذكــور أعالهr وحتــرران

كما يأتي : 
" اHــــــــادة 88 : زيــــــــادة عـــــــلـى اHــــــــهــــــــام اHـــــــســــــــنــــــــدة إلى
اHترجمY - التـراجمة اHتخصصـrY يكلف اHترجمون -
الـتــراجـمــة الــرئـيــسـيــون �ـهــام الـتــرجـمــة الـفــوريـة أثــنـاء

اHلتقيات أو الندوات أو اHؤتمرات.
و�ـكنهمr زيـادة على ذلكr تنـسيق نشـاط العديد من

."YتخصصHالتراجمة ا - YترجمHا
"اHــادة 89 : يـــكــلف رؤســاء اHـــتــرجــمــY- الـــتــراجــمــة
بتـأطـير اHـتـرجمـY- الـتـراجمـة واHـترجـمـY - التـراجـمة
Yالــتـــراجــمـــة الــرئـــيــســـيــ - YـــتــرجـــمـــHوا YــتـــخــصـــصــHا
واإلشـراف عــلى أشـغــالـهـمr و�ـكن أن يــطـلب مــنـهم الــقـيـام
rـــهــام لـــلــتـــرجــمـــة الــفـــوريــة أثـــنــاء الـــلــقـــاءات الــرســـمــيــة�
وتسـيـير مـصلـحة لـلتـرجمـة الفـورية أثـناء انـعقـاد ملـتقى

أو ندوة أو مؤتمر".
اHـاداHـادّة ة 15 :  : يتـمم الـفـرع الـثـاني من الـفصل األول من
البـاب الـرابع من اHرسـوم التـنفـيذي رقم  08 -04 اHؤرّخ
في 11 مــــحــــرم عـــام 1429 اHــــوافق 19 يــــنــــايــــر ســــنـــة 2008
واHـذكــور أعالهr �ـادتـY 90 مــكــرر و90 مــكــرر r1 حتـرران

كما يأتي : 
" اHادة 90 مـكرر : يـوظف أو يـرقى بصـفة مـترجم -

ترجمان متخصص : 

rـــســابـــقــة عـــلى أســاس االخـــتــبــاراتH1)  عـن طــريق ا

اHــتــرشــحــون احلــائــزون شــهــادة مــاســتــر في الــتــرجــمـة أو
rالترجمة الفورية أو شهادة معادلة لها

2) عن طـريق االمــتـحـان اHــهـنيr في حـدود 30 % من
اHـنـاصب اHـطـلوب شـغـلـهـاr اHـتـرجمـون- الـتـراجـمـة الذين
يـــثــبــتــون خــمس (5) ســنــوات من اخلــدمـــة الــفــعــلــيــة بــهــذه

rالصفة
3) عـلى سـبيـل االختـيـار وبـعـد التـسـجـيل في قـائـمة
rـطــلـوب شـغــلـهـاHـنــاصب اHفي حـدود 10 % من ا rالـتــأهـيل
اHـترجمون- الـتراجمـة الذين يثبـتون عشر (10) سنوات

من اخلدمة الفعلية بهذه الصفة".
" اHــادة 90 مـــكـــرر 1 : يـــرقى عــــلى أســـاس الــــشـــهـــادة
بـــصـــفـــة مــــتـــرجم - تـــرجـــمـــان مـــتــــخـــصصr اHـــتـــرجـــمـــون-
الـتراجـمـة اHرسـمـونr الذيـن حتصـلـوا بعـد تـوظيـفـهم على
شــهــادة مــاســتــر فـي الــتــرجــمــة أو الـــتــرجــمــة الــفــوريــة أو

شهادة معادلة لها".
اHــــــاداHــــــادّة ة 16 :  : تـــــــعــــــدل اHــــــادتــــــان 91 و92 من اHـــــــرســــــوم
الـــتـــنــــفـــيـــذي رقم 08-04 اHــــؤرّخ في 11 مـــحـــرم عـــام 1429
اHــوافـق19 يــنـــايــر ســـنــــة 2008 واHــذكــورأعالهr وحتــرران

كما يأتي : 
" اHـــــادة 91 : يـــــوظـف أو يـــــرقى بـــــصـــــفـــــة مـــــتـــــرجم -

ترجمان رئيسي : 
r..........( بدون تغيير) .......... (1

2) عن طـريق االمــتـحـان اHــهـنيr في حـدود 30 % من
اHـــنـــاصب اHـــطــلـــوب شـــغـــلـــهــاr اHـــتـــرجـــمــون - الـــتـــراجـــمــة
اHـــتــخـــصـــصـــون الــذيـن يــثـــبـــتــون خـــمس (5) ســـنــوات من

rاخلدمة الفعلية بهذه الصفة
3) عـلى سـبيـل االختـيـار وبـعـد التـسـجـيل في قـائـمة
rـطــلـوب شـغــلـهـاHـنــاصب اHفي حـدود 10 % من ا rالـتــأهـيل
اHترجمون- التـراجمة اHتخصصون الذين يثبتون عشر

(10) سنوات من اخلدمة الفعلية بهذه الصفة".
"اHــــادة 92 : يــــرقـى عــــلـى أســــاس الــــشــــهــــادة بــــصــــفــــة
مترجم - ترجمـان رئيسيr اHوظفـون الذين ينتمون إلى
شعـبـة التـرجـمة - الـتـرجمـة الـفـورية الـذين حتـصلـوا بـعد
تـــوظـــيـــفــــهم عـــلى شــــهـــادة اHـــاجـــســــتـــيـــر فـي الـــتـــرجـــمـــة أو

الترجمة الفورية أو شهادة معادلة لها".
اHـاداHـادّة ة 17 : : يـتمم الـفـرع الثـالث من الـفصل األول من
الـبـاب الـرابع من اHـرسوم الـتـنـفـيذي رقم  08-04 اHـؤرّخ
في 11 مــــحــــرم عـــام 1429 اHــــوافق 19 يــــنــــايــــر ســــنـــة 2008

واHذكور أعالهr �ادة 94 مكرر حترر كما يأتي : 
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rـادة 94 مـكـرر : قـصــد الـتـأســيس األولي لـلــرتـبـةHا "
يــدمج بـصــفـة مــتـرجم - تــرجـمــان مـتـخــصصr عـنــد تـاريخ

سريان هذا اHرسوم : 

- اHتـرجـمـون - الـتـراجـمـة اHـرسـمـون واHـتـربـصون
الذين يـحـوزون شهـادة ماسـتـر في التـرجمـة أو الـترجـمة

rالفورية أو شهادة معادلة لها

- اHتـرجمون - الـتراجـمة الذين يـثبتـون عشر (10)
سنوات من اخلدمة الفعلية بهذه الصفة ".

اHـــــاداHـــــادّة ة 18 :  : تـــــعــــــدل وتــــــتــــــمم اHــــــادتـــــان 100 و101 من
اHـرسـوم الــتـنـفـيـذي رقم 08-04 اHـؤرّخ في 11 مـحـرم عام
rــــــذكــــــور أعالهHــــــوافق 19 يــــــنــــــايــــــر ســــــنـــــة 2008 واH1429 ا

وحترران كما يأتي : 

"اHـــــادة 100 : يـــــعــــY اHـــــكـــــلف بـــــبـــــرامج الـــــتـــــرجـــــمــــة
 : Yوالترجمة الفورية من ب

1) اHــوظـفـY الــذين يـنـتــمـونr عـلـى األقلr إلى رتـبـة
اHـتـرجم - الـتـرجـمان الـرئـيـسي الـذيـن يـثبـتـون ثالث (3)

rسنوات من  األقدمية بصفة موظف

2 ) اHـوظفــــY الـذيــن يـنـتمــون إلى رتـبــة اHـترجـم
- التـرجمـان اHتـخصص الـذين يثـبتون أربع (4) سـنوات

rمن اخلدمة الفعلية بهذه الصفة

3) اHــوظـــفــY الــذين يــنــتــمــون إلى رتــبــة اHــتــرجم -
الـتـرجـمان الـذين يـثـبـتـون خمس (5) سـنـوات من اخلـدمـة

الفعلية بهذه الصفة".

"اHـــــادة 101 : تــــــضـم شــــــعــــــبــــــــة اإلعالم اآللـي األسالك
اآلتية : 

r...........(بدون تغيير ) ................ -

rYهندسHمساعدو ا  -

..............  ( الباقي بدون تغيير ) ............".

اHـاداHـادّة ة 19 :  : تــعــدل اHـادة 102 من اHــرســوم الـتــنــفــيـذي
رقم 08 - 04 اHــــؤرّخ في 11 مــــحــــرم عـــام 1429 اHــــوافق 19

يناير سنة 2008 واHذكور أعالهr وحترر كما يأتي : 

" اHادة 102 : يـضم سـلك اHهـنـدسY في اإلعالم اآللي
ثالث (3) رتب : 

rرتبة مهندس دولة -

rرتبة مهندس رئيسي -

."YهندسHرتبة رئيس ا -

اHــــاداHــــادّة ة 20 :  : تــــعـــــدل وتـــــتــــمـم اHــــادة 107 من اHـــــرســــوم
الـــتـــنــــفـــيـــذي رقم 08-04 اHــــؤرّخ في 11 مـــحـــرم عـــام 1429
اHــوافــق 19 يــنـــايــــر ســـنـــة 2008 واHــذكــور أعالهr وحتــرر

كما يأتي : 
"اHـادة 107 : يـوظف أو يــرقى بـصــفـة مــهـنــدس دولـة

في اإلعالم اآللي : 
rــســـابـــقـــة عـــلى أســـاس االخـــتـــبــاراتH1) عـن طــريـق ا

اHـترشحون احلـائزون شهـادة مهندس دولـة أو ماستر في
rاإلعالم اآللي أو شهادة معادلة لها

2) عن طـريق االمــتـحـان اHــهـنيr في حـدود 30 % من
اHناصب اHطلوب شغلها : 

r2 مـسـتوى rفي اإلعـالم اآللي YـهنـدسـHمـسـاعـدو ا -
احلــائــزون شــهـادة الــلــيــســانس في اإلعـالم اآللي أو شــهـادة
معادلة لـها والذين يثـبتون خمس (5) سنـوات من اخلدمة

r الفعلية بهذه الصفة
r2 مـسـتوى rفي اإلعـالم اآللي YـهنـدسـHمـسـاعـدو ا -
اHـنـحـدرون من رتـبـة مـهـنـدس تـطـبـيـقي في اإلعالم اآللي
الــذين يــثــبــتــون خـمس (5) ســنـوات مـن اخلـدمــة الــفــعــلــيـة

بهذه الصفة".
اHــــاداHــــادّة ة 21 :  : تـــــعــــدل اHـــــادتــــان 108 و110 من اHـــــرســــوم
الـــتـــنــــفـــيـــذي رقم 08-04 اHــــؤرّخ في 11 مـــحـــرم عـــام 1429
اHــوافق 19 يــنــايــر ســنـة 2008  واHــذكــور أعالهr وحتـرران

كما يأتي : 
"اHــــادة 108 : يـــرقـى عــــلى أســــاس الــــشـــهــــادة بــــصــــفـــة
مــــهـــنــــدس دولـــة فـي اإلعالم اآلليr اHــــوظـــفــــون اHـــنــــتـــمـــون
لـشـعــبـة اإلعالم اآللي الــذين حتـصـلــوا بـعـد تــوظـيــفـهم عـلى
شهادة مهـندس دولة أو شهادة ماستر في اإلعالم اآللي أو

شهادة معادلة لهما". 
"اHــــادة 110 : يـــرقـى عــــلى أســــاس الــــشـــهــــادة بــــصــــفـــة
مــهـنــدس رئـيــسي في اإلعالم اآلليr اHــوظــفـون اHــنـتــمـون
لـشـعـبـة اإلعالم اآلليr الـذين حتــصـلـوا بـعـد تـوظـيـفـهم عـلى
شهادة اHاجستير في اإلعالم اآللي أو شهادة معادلة لها" .
اHـــــاداHـــــادّة ة 22 : : يـــــتـــــمم الــــــبـــــاب الـــــســـــادس من اHـــــرســـــوم
الـــتـــنــــفـــيـــذي رقم 08-04 اHــــؤرّخ في 11 مـــحـــرم عـــام 1429
اHـوافق 19 يـنـايــر سـنـة 2008 واHـذكــور أعالهr بـفـصل أول
مــكـــرر عـــنـــوانه "ســـلك مـــســـاعـــدي اHـــهــنـــدســـY في اإلعالم
اآللي" يـــتــــضـــمن اHـــواد 115 مـــكـــرر  و115 مـــكـــرر 1  و115
مــــكــــرر 2  و115 مــــكــــرر 3  و115 مــــكــــرر 4  و115 مــــكــــرر 5
و115 مـــكــــرر 6 و115 مـــكــــرر7  و115 مـــكــــرر r8 وحتــــرر

كما يأتي : 
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"الفصل األول مكرر"الفصل األول مكرر
سلك مساعدي اHهندسY في اإلعالم اآلليسلك مساعدي اHهندسY في اإلعالم اآللي

YــهـنــدسـHـادة 115 مــكــرر : يــضم ســلك مــسـاعــدي اHا
 : (2) Yرتبت rفي اإلعالم اآللي

r1 رتبة مساعد مهندس مستوى -
- رتبة مساعد مهندس مستوى 2.

الفرع األولالفرع األول
حتديد اHهامحتديد اHهام

YــهــنــدســHــادة 115 مـــكــرر 1 : يــشــارك مــســـاعــدو اHا
مــسـتـوى1 في اإلعالم اآلليr في تـنـفــيـذ جـمـيع الــتـقـنـيـات

الالزمة إلجناز النشاطات اHتعلقة �جال اختصاصهم.
ويـتــولــون زيــادة عــلى ذلكr مــتــابــعــة تـنــفــيــذ أعــمـال

.Yالسام Yالتقني
اHـادة 115 مــكــرر 2 : زيــادة عـلـى اHـهــام اHــســنـدة إلى
مـسـاعــدي اHـهــنـدسـY مــسـتـوى 1 في اإلعـالم اآلليr يــكـلف
مسـاعـدو اHهـندسـY مسـتوى 2 في اإلعالم اآللي بـتصـميم
وإعـــداد اإلجــراءات الـــتــقـــنــيـــة Hــعـــاجلــة اHـــعــلـــومــة وحتـــلــيل
حـــاجــات اHـــســتـــعــمـــلــY وتـــصــور تـــركــيـــبــة نـــظــام مـــعــاجلــة

اHعلومة.
وزيادة عـلى ذلـكr يـقومـون بـتـنـفـيـذ وحتـيـY أنـظـمة

االستغالل.
الفرع الثانيالفرع الثاني

شروط التوظيف والترقيةشروط التوظيف والترقية
اHـادة 115 مـكرر 3 : يوظف أو يـرقى بـصـفـة مـسـاعد

مهندس مستوى 1 في اإلعالم اآللي : 
rــســـابـــقـــة عـــلى أســـاس االخـــتـــبــاراتH1) عـن طــريـق ا

اHـــتــــرشـــحــــون احلـــائــــزون شـــهــــادة الـــدراســــات اجلـــامــــعـــيـــة
التـطبيـقية في اإلعالم اآلليr اHـتحصل عـليهـا على أساس
شـهــادة الـبــكـالــوريـا وبــعـد ثالث (3) سـنــوات من الــتـعــلـيم

rالعالي أو شهادة معادلة لها
2) عن طـريق االمــتـحـان اHــهـنيr في حـدود 30 % من
اHنـاصب اHطلـوب شغلـهاr التـقنيون الـسامون في اإلعالم
اآللـي الــــذين يــــثــــبــــتــــون خــــمس (5) ســــنــــوات من اخلــــدمــــة

rالفعلية بهذه الصفة
3) عـلى سـبيـل االختـيـار وبـعـد التـسـجـيل في قـائـمة
rـطــلـوب شـغــلـهـاHـنــاصب اHفي حـدود 10 % من ا rالـتــأهـيل
التقنيـون السامون في اإلعالم اآللي الذين يثبتون عشر

(10) سنوات من اخلدمة الفعلية بهذه الصفة.

2 Yطـبقـا للحـالت rقـبولونHـترشحـون اHيخضع ا
و3 أعالهr قبل ترقيتهمH rتابعة تكوين بنجاح حتدد مدته
ومـحـتـواه وكـيـفـيات تـنـظـيـمه بـقـرار من الـسلـطـة اHـكـلـفة

بالوظيفة العمومية.
اHــادة 115 مـــكــرر 4 : يـــرقى عــلـى أســاس الـــشــهــادات
rبــــصـــفـــة مـــســــاعـــد مـــهـــنــــدس مـــســـتـــوى 1 فـي اإلعالم اآللي
اHوظـفـون اHـنـتـمـون لـشـعـبـة اإلعالم اآللي الـذين حتـصـلوا
بعد توظيفهم عـلى شهادة الدراسات اجلامعية التطبيقية
فـي اإلعالم اآلليr اHـــتـــحـــصل عـــلـــيــهـــا عـــلى أســـاس شـــهــادة
البكـالوريا وبعد ثالث (3) سنوات من الـتعلـيم العالي أو

شهادة معادلة لها.
اHـادة 115 مـكـرر5 : يـوظف أو يـرقى بــصـفـة مـسـاعـد

مهندس مستوى 2 في اإلعالم اآللي : 
rــســـابـــقـــة عـــلى أســـاس االخـــتـــبــاراتH1) عـن طــريـق ا

اHـتـرشـحـون احلــائـزون شـهـادة لــيـسـانس في اإلعالم اآللي
rأو شهادة معادلة لها

2) عن طـريق االمــتـحـان اHــهـنيr في حـدود 30 % من
اHناصب اHـطلوب شـغلهـاr مسـاعـدو اHهـندسY مـستوى 1
فــي اإلعالم اآللي الــذين يـثــبـتــون خـمس (5) سـنـوات من

rاخلدمة الفعلية بهذه الصفة
3) عـلى سبـيل االختـيـارr وبعـد التـسجـيل في قائـمة
rــطـلــوب شــغـلــهـاHــنــاصب اHالـتــأهــيل في حـدود 10 % من ا
مــســاعــدو اHــهــنــدســY مــســتــوى 1 في اإلعالم اآللي الــذين
يــثــبــتــون عــشـر (10) ســنــوات من اخلــدمــة الــفــعــلــيــة بــهــذه

الصفة.
اHــــادة 115 مـــكـــرر 6 : يــــرقى عــــلى أســــاس الـــشــــهـــادة
rبــــصـــفـــة مـــســــاعـــد مـــهـــنــــدس مـــســـتـــوى 2 فـي اإلعالم اآللي
اHوظـفـون اHـنـتـمـون لـشـعـبـة اإلعالم اآللي الـذين حتـصـلوا
بـعد تـوظـيفـهم عـلى شهـادة اللـيـسانس في اإلعالم اآللي أو

شهادة معادلة لها.
الفرع الثالثالفرع الثالث
أحكام انتقاليةأحكام انتقالية

rادة 115 مـكرر 7 : قـصد الـتأسـيس األولي لـلرتـبةHا
rيدمج بـصفـة مسـاعد مهـندس مـستوى 1 في اإلعالم اآللي

عند تاريخ سريان هذا اHرسوم : 
- اHوظـفـون واHـتـربـصـون اHـنـتـمـون لـشـعبـة اإلعالم
اآللي الــــذيـن يــــثــــبـــــتــــون شــــهــــادة الــــدراســـــات اجلــــامــــعــــيــــة
التـطبيـقية في اإلعالم اآلليr اHـتحصل عـليهـا على أساس
شـهــادة الـبــكـالــوريـا وبــعـد ثالث (3) سـنــوات من الــتـعــلـيم

rالعالي أو شهادة معادلة لها
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- الـــــتــــقــــنــــيــــون الــــســـــامــــون في اإلعـالم اآللي الــــذين
يــثــبــتــون عــشــر(10) ســنــوات من اخلــدمـــة الــفــعــلــيــة بــهــذه

الصفة.
rـادة 115 مـكرر8 : قـصـد الـتـأسـيس األولي لـلـرتـبةHا
rيدمج بـصفـة مسـاعد مهـندس مـستوى 2 في اإلعالم اآللي

عند تاريخ سريان هذا اHرسوم : 
rهندسون التطبيقيون في اإلعالم اآلليHا - 

- اHوظـفـون واHـتـربـصـون اHـنـتـمـون لـشـعبـة اإلعالم
اآللي الـذين يـثـبــتـون شـهـادة الـلـيـسـانس في اإلعالم اآللي

أو شهادة معادلة لها".
اHــــاداHــــادّة ة 23 : : تـــــعــــدل اHـــــادتــــان 120 و122 من اHـــــرســــوم
الـــتـــنــــفـــيـــذي رقم 08-04 اHــــؤرّخ في 11 مـــحـــرم عـــام 1429
اHــوافق 19 يــنـــايــر ســـنــةr2008 واHــذكــور أعالهr وحتــرران

كما يأتي : 
" اHــادة 120 : يـــرقـى عـــلى أســــاس الـــشـــهــــادة بـــصـــفـــة
تـــقـــني فـي اإلعالم اآلليr اHـــوظـــفـــون اHـــنـــتـــمـــون لـــشـــعـــبـــة
اإلعالم اآللي الــذين حتــصــلـوا بــعــد تــوظـيــفــهم عــلى شــهـادة

تقني في اإلعالم اآللي أو شهادة معادلة لها".
"اHادة 122 : يرقى على أسـاس الشهادة بصـفة تقني
سام في اإلعالم اآلليr اHـوظفـون اHـنتـمون لـشعـبة اإلعالم
اآللي الذين حتصلوا بـعد توظيفهم عـلى شهادة تقني سام

في اإلعالم اآللي أو شهادة معادلة لها".
اHـاداHـادّة ة 24 :  : تـعـدل وتـتـمم اHواد 137 و138 و 139 و140
من اHـرسـوم التـنفـيذي رقم 08 - 04 اHؤرّخ في 11 مـحرم
rـــذكــور أعالهHــوافق 19 يــنـــايــر ســـنــة 2008 واHعــام 1429 ا

وحترر كما يأتي : 
rــعـطــيـــاتHمـســؤولــــو قـواعــــد ا Yـادة 137 : يــعــــHا"

 : Yمــن ب
1) اHــوظـفـY الــذين يـنـتــمـونr عـلـى األقلr إلى رتـبـة

rمهندس رئيسي في اإلعالم اآللي
2) اHـوظفY الذيـن ينتمـون إلى رتبة مـهندس دولة
فـي اإلعالم اآللي الــــذين يـــثــــبـــتـــون ثالث (3) ســـنـــوات من

rاخلدمة الفعلية بهذه الصفة
3) اHـــوظـــفـــY الـــذيـن يـــنـــتـــمـــون إلى رتـــبـــة مـــســـاعـــد
مهـندس مستوى 2 في اإلعالم اآللي الذين يـثبتون خمس

(5) سنوات من اخلدمة الفعلية بهذه الصفة".
 : Yمن ب rمسؤولو الشبكة Yادة 138 : يعHا"

1) اHــوظـفـY الــذين يـنـتــمـونr عـلـى األقلr إلى رتـبـة
rمهندس رئيسي في اإلعالم اآللي

2) اHـوظفY الذيـن ينتمـون إلى رتبة مـهندس دولة
فـي اإلعالم اآللي الــــذين يـــثــــبـــتـــون ثالث (3) ســـنـــوات من

rاخلدمة الفعلية بهذه الصفة

3) اHـــوظـــفـــY الـــذيـن يـــنـــتـــمـــون إلى رتـــبـــة مـــســـاعـــد
مهـندس مستوى 2 في اإلعالم اآللي الذين يـثبتون خمس

(5) سنوات من اخلدمة الفعلية بهذه الصفة".

rعلـوماتيةHنظـومات اHمسؤولـو ا Yادة 139 : يـعHا"
 : Yمن ب

1) اHــوظـفـY الــذين يـنـتــمـونr عـلـى األقلr إلى رتـبـة
rمهندس رئيسي في اإلعالم اآللي

2) اHـوظفY الذيـن ينتمـون إلى رتبة مـهندس دولة
فـي اإلعالم اآللي الــــذين يـــثــــبـــتـــون ثالث (3) ســـنـــوات من

rاخلدمة الفعلية بهذه الصفة

3) اHـــوظـــفـــY الـــذيـن يـــنـــتـــمـــون إلى رتـــبـــة مـــســـاعـــد
مهـندس مستوى 2 في اإلعالم اآللي الذين يـثبتون خمس

(5) سنوات من اخلدمة الفعلية بهذه الصفة".

" اHــادة 140 : تـــضم شــــعـــبــــة اإلحـــصـــائــــيـــات األسالك
اآلتية : 

r.........(بدون تغيير) ......... -

rYهندسHمساعدو ا -

..............( الباقي بدون تغيير) ..............".

اHـاداHـادّة ة 25 : : تــعــدل اHـادة 141 من اHــرســوم الـتــنــفــيـذي
رقم 08 -04 اHــــؤرّخ في 11 مــــحــــرم عــــام 1429 اHــــوافق 19

يناير سنة 2008 واHذكور أعالهr وحترر كما يأتي : 

Yاإلحــصـــائـــيــ YــهـــنـــدســـHــادة 141 : يــضـم ســلـك اHا"
ثالث (3) رتب : 

rرتبة مهندس دولة -

rرتبة مهندس رئيسي -

."YهندسHرتبة رئيس ا -

اHــــاداHــــادّة ة 26 : : تــــعـــــدل وتـــــتــــمـم اHــــادة 146 من اHـــــرســــوم
الـــتـــنــــفـــيـــذي رقم 08-04 اHــــؤرّخ في 11 مـــحـــرم عـــام 1429
اHــوافــق 19 يــنـــايـــر ســـنــة r2008 واHـــذكـــور أعالهr وحتــرر

كما يأتي : 

"اHـادة 146 : يـوظف أو يــرقى بـصــفـة مــهـنــدس دولـة
في اإلحصائيات : 
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rــســـابـــقـــة عـــلى أســـاس االخـــتـــبــاراتH1) عـن طــريـق ا

اHـترشحون احلـائزون شهـادة مهندس دولـة أو ماستر في
rاإلحصائيات أو شهادة معادلة لهما

2) عن طـريق االمــتـحـان اHــهـنيr في حـدود 30 % من
اHناصب اHطلوب شغلها :   

rمـسـتوى 2 في اإلحـصـائـيـات YهـنـدسـHمـسـاعـدو ا -
احلــائـزون شـهـادة الــلـيـســانس في اإلحـصـائــيـات أو شـهـادة
مـعـادلة لـهـا الـذين يثـبـتـون خمس (5) سنـوات من اخلـدمة

rالفعلية بهذه الصفة

- مــــــســـــــاعــــــدو اHـــــــهـــــــنــــــدســـــــY مـن اHــــــســـــــتــــــوى 2 فـي
اإلحصائـياتr اHـنحـدرون من رتبة مـهنـدس تطـبيقي في
اإلحـــصــــائـــيـــات الـــذيـن يـــثـــبــــتـــون خـــمس (5) ســـنـــوات من

اخلدمة الفعلية بهذه الصفة".

اHــــاداHــــادّة ة 27 :  : تـــــعــــدل اHـــــادتــــان 147 و149 من اHـــــرســــوم
الـــتـــنــــفـــيـــذي رقم 08-04 اHــــؤرّخ في 11 مـــحـــرم عـــام 1429
اHــوافق 19 يــنـــايــر ســـنــة 2008 واHــذكــور أعالهr وحتــرران

كما يأتي : 

"اHــــادة 147 : يـــرقـى عــــلى أســــاس الــــشـــهــــادة بــــصــــفـــة
مـــهــنــدس دولـــة في اإلحـــصــائــيـــاتr اHــوظـــفــون اHــنـــتــمــون
لـشـعـبـة اإلحـصـائـيـات الـذين حتـصـلـوا بـعـد تـوظـيـفـهم عـلى
شـهـادة مـهـنـدس دولـة أو شـهـادة مـاسـتـر في اإلحـصـائـيـات

أو شهادة معادلة لهما".

"اHــــادة 149 : يـــرقـى عــــلى أســــاس الــــشـــهــــادة بــــصــــفـــة
مــهـنـدس رئـيـسي في اإلحـصـائــيـاتr اHـوظـفـون اHـنـتـمـون
لـشـعـبـة اإلحـصـائـيـات الـذين حتـصـلـوا بـعـد تـوظـيـفـهم عـلى
شــهـــادة اHـاجـسـتـيـــر فـي اإلحــصـائـيـات أو شـهـادة مـعـادلـة

لها".

اHـــــاداHـــــادّة ة 28 :  : يــــــتـــــمـم الــــــبــــــاب الــــــثــــــامن مـن اHــــــرســـــوم
الـــتـــنــــفـــيـــذي رقم 08-04 اHــــؤرّخ في 11 مـــحـــرم عـــام 1429
اHـوافق 19 يـنـايــر سـنـة 2008 واHـذكــور أعالهr بـفـصل أول
مــــــكــــــرر عـــــــنــــــوانه "ســـــــلك مــــــســـــــاعــــــدي اHــــــهــــــنـــــــدســــــY في
اإلحـصـائـيـات" ويـتـضـمن اHـواد 150 مـكرر و150 مـكــرر 1
و150 مــــــكــــــــرر 2 و150 مــــــكــــــــرر 3 و150 مــــــكـــــــــرر 4 و150
مـــكـــــرر 5 و150 مـــكــرر 6 و150 مـــكــرر 7 و150 مـــكــرر r8 و

حترر كمـا يأتي : 

"الفصل األول مكرر"الفصل األول مكرر

سلك مساعدي اHهندسY في اإلحصائياتسلك مساعدي اHهندسY في اإلحصائيات

YــهـنــدسـHـادة 150 مــكــرر : يــضم ســلك مــسـاعــدي اHا
 : (2) Yرتبت rفي اإلحصائيات

r1 رتبة مساعد مهندس مستوى -
- رتبة مساعد مهندس مستوى 2 .

الفرع األول الفرع األول 
حتديد اHهامحتديد اHهام

YـــهـــنـــدســHــادة 150 مـــكـــرر 1 : يـــكـــلف مـــســـاعـــدو اHا
مـستوى 1 في اإلحصـائـيـاتr باHـشـاركة في تـنـفيـذ جـميع
الـتقنـيات اإلحـصائيـة الالزمة إلجنـاز النـشاطات اHـتعـلقة

�يدان اختصاصهم.
ويـتــولــون زيــادة عــلى ذلكr مــتــابــعــة تـنــفــيــذ أعــمـال

.Yالسام Yالتقني
اHـادة 150 مــكــرر 2 : زيــادة عـلـى اHـهــام اHــســنـدة إلى
مـسـاعـدي اHـهـنـدسـY مـسـتوى 1 في اإلحـصـائـيـاتr يـكـلف
مـسـاعـدو اHـهـنـدسـY مـسـتوى 2 في اإلحـصـائـيـات بـإجنـاز

احلسابات اإلحصائية وحتليلها. 

الفرع الثانيالفرع الثاني
شروط التوظيف والترقيةشروط التوظيف والترقية

اHـادة 150 مـكرر 3 : يوظف أو يـرقى بـصـفـة مـسـاعد
مهندس مستوى 1 في اإلحصائيات : 

rــســـابـــقـــة عـــلى أســـاس االخـــتـــبــاراتH1) عـن طــريـق ا

اHـــتــــرشـــحــــون احلـــائــــزون شـــهــــادة الـــدراســــات اجلـــامــــعـــيـــة
الـــتــطــبــيــقــيــة فــي اإلحــصــائــيــاتr اHــتــحــصل عــلــيــهــا عــلى
أســـاس شــهـــادة الــبـــكــالـــوريــا وبـــعــد ثالث (3) ســـنــوات من

rالتعليم العالي أو شهادة معادلة لها
2) عن طريق االمـتحان اHهنيr فــي حدود 30 % مـن

اHــنــاصب اHـــطــلــوب شــغــلـــهــاr الــتــقــنـــيــون الــســامــون فـــي
اإلحـــصــــائـــيـــات الـــذيـن يـــثـــبــــتـــون خـــمس (5) ســـنـــوات من

rاخلدمة الفعلية بهذه الصفة
3) عـلى سـبيـل االختـيـار وبـعـد التـسـجـيل في قـائـمة
rـطــلـوب شـغــلـهـاHـنــاصب اHفي حـدود 10 % من ا rالـتــأهـيل
الــتــقــنــيــون الــسـامــون فـي اإلحـصــائــيــات الــذين يــثــبــتـون

عشر (10) سنوات من اخلدمة الفعلية بهذه الصفة.
يخضع اHـترشحـون اHقـبولون طـبقـا للحـالتY 2 و3
أعالهr قـبل تــرقـيـتـهمH rـتــابـعـة تـكـوين بــنـجـاح حتـدد مـدته
ومحـتـواه وكيـفـيات تـنظـيـمهr بـقرار من الـسـلطـة اHـكلـفة

بالوظيفة العمومية.
اHــــادة 150 مـــكـــرر 4 :  يــــرقى عــــلى أســــاس الـــشــــهـــادة
rبـــصــفـــة مــســاعـــد مــهـــنــدس مـــســتــوى 1 في اإلحــصـــائــيــات
اHـوظفـون اHـنتـمـون لشـعـبة اإلحـصائـيـات الذيـن حتصـلوا
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بعد توظيفهم عـلى شهادة الدراسات اجلامعية التطبيقية
في اإلحــصــائـــيــات اHــتـــحــصل عــلـــيــهــا عــلـى أســاس شــهــادة
البكـالوريا وبعد ثالث (3) سنوات من الـتعلـيم العالي أو

شهادة معادلة لها.

اHـادة 150 مـكرر 5 : يوظف أو يـرقى بـصـفـة مـسـاعد
مهندس مستوى 2 في اإلحصائيات : 

rــســـابـــقـــة عـــلى أســـاس االخـــتـــبــاراتH1) عـن طــريـق ا

اHـتـرشحـون احلـائـزون شـهـادة ليـسـانس في اإلحـصـائـيات
rأو شهادة معادلة لها

2) عن طـريق االمـتـحان اHـهـنيr فــي حدود 30 % من
اHـنـاصب اHطـلوب شـغلـهـاr مسـاعدو اHـهـندسـY مسـتوى 1
فـــي اإلحـصـائـيات الـذين يـثـبـتـون خمس (5) سـنوات من

rاخلدمة الفعلية بهذه الصفة

3) عـلى سـبيـل االختـيـار وبـعـد التـسـجـيل في قـائـمة
rـطــلـوب شـغــلـهـاHـنــاصب اHفي حـدود 10 % من ا rالـتــأهـيل
مـسـاعــدو اHـهــنـدسـY مــسـتـوى 1 في اإلحــصــائـيــات الـذين
يــثــبــتــون عــشـر (10) ســنــوات من اخلــدمــة الــفــعــلــيــة بــهــذه

الصفة.

اHــــادة 150 مـــكـــرر 6 : يــــرقى عــــلى أســــاس الـــشــــهـــادة
rبـــصــفـــة مــســاعـــد مــهـــنــدس مـــســتــوى 2 في اإلحــصـــائــيــات
اHـوظفـون اHـنتـمـون لشـعـبة اإلحـصائـيـات الذيـن حتصـلوا
بعد تـوظيـفهم على شـهادة الـليسـانس في اإلحصـائيات أو

شهادة معادلة لها.

الفرع الثالثالفرع الثالث

أحكام انتقاليةأحكام انتقالية

rادة 150 مـكرر 7 : قـصد الـتأسـيس األولي لـلرتـبةHا
rيدمج بصفـة مساعد مهـندس مستوى 1 في اإلحصـائيات

عند تاريخ سريان هذا اHرسوم : 

- اHـــوظــــفــــون واHــــتـــربــــصــــون اHـــنــــتــــمــــون لـــشــــعــــبـــة
اإلحـصائـيـات الـذين يثـبـتـون شهـادة الـدراسـات اجلامـعـية
الـتطبيقـية في اإلحصائيـاتr اHتحصل علـيها على أساس
شـهــادة الـبــكـالــوريـا وبــعـد ثالث (3) سـنــوات من الــتـعــلـيم

rالعالي أو شهادة معادلة لها

- الـــتـــقــنـــيـــون الـــســـامـــون في اإلحـــصـــائـــيــات الـــذين
يــثــبــتــون عــشــر(10) ســنــوات من اخلــدمـــة الــفــعــلــيــة بــهــذه

الصفة.

rادة 150 مـكرر 8 : قـصد الـتأسـيس األولي لـلرتـبةHا
يدمج بـصفـة مسـاعد مـهنـدس مسـتوى 2 في اإلحصـائيات

عند تاريخ سريان هذا اHرسوم : 

rهندسون التطبيقيون في اإلحصائياتHا -

- اHـــوظــــفــــون واHــــتـــربــــصــــون اHـــنــــتــــمــــون لـــشــــعــــبـــة
اإلحـــصـــائـــيـــات الــذيـن يـــثـــبـــتــون شـــهـــادة الـــلـــيـــســـانس في

اإلحصائيات أو شهادة معادلة لها".

اHــــاداHــــادّة ة 29 :  : تـــــعــــدل اHـــــادتــــان 159 و161 من اHـــــرســــوم
الـــتـــنــــفـــيـــذي رقم 08-04 اHــــؤرّخ في 11 مـــحـــرم عـــام 1429
اHــوافق 19 يــنـــايــر ســـنــة 2008 واHــذكــور أعالهr وحتــرران

كما يأتي : 

"اHادة 159 : يرقى على أسـاس الشهادة بصـفة تقني
في اإلحـــــصـــــائـــــيـــــاتr اHـــــوظــــفـــــون اHـــــنـــــتـــــمـــــون لـــــشـــــعـــــبــــة
اإلحـصــائـيـات الــذين حتـصـلــوا بـعـد تــوظـيـفـهـم عـلى شـهـادة

تقني في اإلحصائيات أو شهادة معادلة لها".

"اHادة 161 : يرقى على أسـاس الشهادة بصـفة تقني
ســام فـي اإلحـــصــائـــيـــاتr اHـــوظـــفـــون اHـــنــتـــمـــون لـــشـــعـــبــة
اإلحـصــائـيـات الــذين حتـصـلــوا بـعـد تــوظـيـفـهـم عـلى شـهـادة

تقني سام في اإلحصائيات أو شهادة معادلة لها ".

اHـــــاداHـــــادّة ة 30 :  : تـــــعــــــدل وتــــــتــــــمم اHــــــادتـــــان 174 و176 من
اHـرسـوم الــتـنـفـيـذي رقم 08-04 اHـؤرّخ في 11 مـحـرم عام
rــــــذكـــــــور أعالهHــــــوافق 19يـــــــنــــــايـــــــر ســــــنــــــة 2008 واH1429 ا

وحترران كما يأتي : 

"اHادة 174 : يعـY اHكـلف بالـبرامج اإلحـصائـيةr من
 : Yب

1) اHــوظـفـY الــذين يـنـتــمـونr عـلـى األقلr إلى رتـبـة
مـهـنـدس رئـيــسي في اإلحـصـائـيـات الــذين يـثـبـتـون ثالث

r(3) سنوات من األقدمية بصفة موظف

2) اHـوظفY الذيـن ينتمـون إلى رتبة مـهندس دولة
في اإلحــصــائــيـــات الــذين يــثــبــتــون أربع (4) ســنــوات من

rاخلدمة الفعلية بهذه الصفة

3) اHـــوظـــفـــY الـــذيـن يـــنـــتـــمـــون إلى رتـــبـــة مـــســـاعـــد
مهندس مستوى 2 في اإلحصائيات الذين يثبتون خمس

(5) سنوات من اخلدمة الفعلية بهذه الصفة".

"اHــــــادة 176 : يـــــــضم ســــــلـك الــــــوثــــــائـــــــقــــــيــــــY أمــــــنــــــاء
احملفوظاتr أربع (4) رتب : 

rاحملفوظات Yرتبة الوثائقي أم -

 rاحملفوظات احمللل Yرتبة الوثائقي أم -

.................. ( الباقي بدون تغيير) ...............".
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اHـاداHـادّة ة 31 :   :  يــتــمم الــفـرع األول مـن الـفــصل األول من
الـبـاب العـاشـر من اHرسـوم الـتنـفـيذي رقم 08-04 اHؤرّخ
في 11 مــــحــــرم عـــام 1429 اHــــوافق 19 يــــنــــايــــر ســــنـــة 2008

واHذكور أعالهr �ادة 177 مكرر حترر كما يأتي : 
" اHـادة 177 مــكــرر : زيــادة عـلـى اHــهــام اHـســنــدة إلى
الـوثـائـقـيـY أمـنـاء احملـفـوظـاتr يـكـلف الـوثـائـقـيـون أمـناء
احملـــفـــوظــات احملـــلـــلــون بـــالــقـــيـــام بــضـــمـــان تــنـــفـــيــذ قـــواعــد
اHــعــطــيــات الــوثــائــقــيــة وبــاHـشــاركــة فـي تـصــمــيـم أرصـدة

الوثائق واحملفوظات.
 ويــسـاهــمــونr زيــادة عـلى ذلـكr في حتـلــيل الــقــواعـد
والتـقـنـيـات اHـعـمول بـهـا في مـجـال احلـفـاظ عـلى األرصدة
الــــوثـــائــــقـــيــــة واحملــــفـــوظــــاتr كـــمــــا �ـــكــــنـــهـم اHـــبــــادرة بـــكل

الدراسات والتحاليل قصد حتسينها".
اHـاداHـادّة ة 32 : : تــعــدل اHـواد 178 و180 و181 مـن اHــرسـوم
الـــتـــنــــفـــيـــذي رقم 08-04 اHــــؤرّخ في 11 مـــحـــرم عـــام 1429
اHــوافــق 19 يــنـــايـــر ســـنـــة 2008 واHــذكـــور أعالهr وحتــرر

كما يأتي : 
"اHــــــادة 178 : زيـــــــادة عـــــــلـى اHـــــــهــــــــام اHـــــــســـــــنــــــــدة إلى
الوثـائقـيY أمـناء احملـفوظـات احمللـلrY يـكلف الـوثائـقيون
أمـــنــاء احملـــفــوظـــات الــرئـــيــســـيــون بـــالــقـــيــام بـــالــبـــحث عن
الوثـائق واقـتنـائهـا واحلـفاظ عـلـيهـا وحتلـيـلهـا واسـتغاللـها
وتــوزيــعـهــاr ويــقــومــون زيــادة عــلى ذلـكr بــتـكــويـن قــواعـد
اHــعــطــيـات الــوثــائــقــيــة وتـصــمــيم مــنــظــومــات االسـتــغالل

اHرتبطة بها".
Yـادة 180 : يـوظف أو يــرقى بــصــفـة وثــائــقي أمـHا"

محفوظات : 
r......................(بدون تغيير) ..................... (1

2) عن طـريق االمــتـحـان اHــهـنيr في حـدود 30 % من
اHـنــاصب اHــطـلــوب شــغـلــهـاr مــســاعـدو الــوثـائــقــيـY أمــنـاء
احملـــفــــوظـــات الـــرئــــيـــســـيــــونr الـــذين يــــثـــبـــتــــون خـــمس (5)

rسنوات من اخلدمة الفعلية بهذه الصفة
3) عـلى سبـيل االختـيـارr وبعـد التـسجـيل في قائـمة
rـطــلـوب شـغــلـهـاHـنــاصب اHفي حـدود 10 % من ا rالـتــأهـيل
مسـاعدو الوثائـقيY أمـناء احملفوظـات الرئيـسيون الذين
يــثــبــتــون عــشـر (10) ســنــوات من اخلــدمــة الــفــعــلــيــة بــهــذه

الصفة".
"اHــــادة 181 : يـــرقـى عــــلى أســــاس الــــشـــهــــادة بــــصــــفـــة
وثـائــقي أمـY مــحـفــوظــاتr اHـوظــفـون اHــنـتــمـون لــشـعــبـة
الـوثـائق واحملـفـوظـات الـذين حتـصـلـوا بـعـد تـوظـيـفـهم عـلى
شــهـادة الــلــيـســانس في عــلم اقــتـصــاد اHـكــتــبـات أو شــهـادة

معادلة لها".

اHـادة اHـادة 33 :  : يتـمم الـفـرع الـثـاني من الـفصل األول من
الـبـاب العـاشـر من اHرسـوم الـتنـفـيذي رقم 08-04 اHؤرّخ
في 11 مــــحــــرم عـــام 1429 اHــــوافق 19 يــــنــــايــــر ســــنـــة 2008
واHذكور أعالهr �ادتY 181 مكرر و181 مكرر 1  حترران

كما يأتي : 

"اHـادة 181 مـكـرر : يـوظف أو يــرقى بـصـفـة وثـائـقي
أمY محفوظات محلّل : 

rــســـابـــقـــة عـــلى أســـاس االخـــتـــبــاراتH1) عـن طــريـق ا

اHــتــرشــحــون احلــائــزون شــهــادة مــاسـتــر فـي عــلم اقــتــصـاد
rكتبات أو شهادة معادلة لهاHا

2) عن طـريق االمــتـحـان اHــهـنيr في حـدود 30 % من
rالوثـائقـيـون أمنـاء احملفـوظات rطـلوب شـغلـهـاHـنـاصب اHا
الــذين يــثــبــتــون خـمس (5) ســنـوات مـن اخلـدمــة الــفــعــلــيـة

rبهذه الصفة

3) عـلى سبـيل االختـيـارr وبعـد التـسجـيل في قائـمة
rـطــلـوب شـغــلـهـاHـنــاصب اHفي حـدود 10 % من ا rالـتــأهـيل
الـوثـائـقـيـون أمـنـاء احملـفـوظـات الـذين يـثـبـتـون عـشر (10)

سنوات من اخلدمة الفعلية بهذه الصفة".

"اHــــادة 181 مـــكـــرر1 : يــــرقى عــــلى أســــاس الـــشــــهـــادة
بـــصــــفـــة وثــــائـــقي أمــــY مـــحـــفــــوظـــات مــــحـــللr اHــــوظـــفـــون
اHنتمون لشـعبة الوثائق واحملفوظات الذين حتصلوا بعد
توظيفهم علـى شهادة ماستر في علم اقـتصاد اHكتبات أو

شهادة معادلة لها ".

اHـاداHـادّة ة 34 : : تــعــدل اHـادة 183 من اHــرســوم الـتــنــفــيـذي
رقم 08 -04 اHــــؤرّخ في 11 مــــحــــرم عــــام 1429 اHــــوافق 19

يناير سنة 2008 واHذكور أعالهr وحترر كما يأتي : 

"اHــــادة 183 : يـــرقـى عــــلى أســــاس الــــشـــهــــادة بــــصــــفـــة
وثــائـقي أمـY مــحـفــوظـات رئـيــسيr اHـوظــفـون اHـنــتـمـون
لشعبة الوثـائق واحملفوظات الذين حتصلوا بعد توظيفهم
عـــلى شـــهــادة اHــاجـــســتــيـــر في عـــلم اقــتـــصــاد اHــكـــتــبــات أو

شهادة معادلة لها".

اHـاداHـادّة ة 35 :  : يـتمم الـفـرع الثـالث من الـفصل األول من
الـبـاب العـاشـر من اHرسـوم الـتنـفـيذي رقم 08-04 اHؤرّخ
في 11 مــــحــــرم عـــام 1429 اHــــوافق 19 يــــنــــايــــر ســــنـــة 2008

واHذكور أعالهr �ادة 185 مكررr حترر كما يأتي : 

rـادة 185 مـكـرر : قـصـد الـتـأسـيس األولي لـلـرتـبـةHا"
يدمج بـصـفة وثـائقي أمـY مـحفـوظات مـحـللr عنـد تاريخ

سريان هذا اHرسوم : 
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- اHوظـفون واHتـربصون اHـنتمـون لشعبـة الوثائق
واحملـــفـــوظـــات الـــذيـن يـــثـــبـــتــــون شـــهـــادة مـــاســـتــــر في عـــلم

rكتبات أو شهادة معادلة لهاHاقتصاد ا

- الــوثــائــقــيــون أمــنــاء احملــفــوظــاتr الــذين يــثــبــتـون
عشر (10) سنوات من اخلدمة الفعلية بهذه الصفة".

36 :  : تــتــمم اHـادة 188 من اHــرســوم الـتــنــفــيـذي اHـاداHـادّة ة 
رقم 08 -04 اHــــؤرّخ في 11 مــــحــــرم عــــام 1429 اHــــوافق 19

يناير سنة 2008 واHذكور أعالهr وحترر كما يأتي : 

"اHادة 188 : يضم سلك اHسـاعدين الوثائقيY أمناء
 : (2) Yاحملفوظات رتبت

rمحفوظات Yرتبة مساعد وثائقي أم -

- رتبة مساعد وثائقي أمY محفوظات رئيسي".

اHـاداHـادّة ة 37 :  : يتـمم الـفـرع األول من الـفـصل الـثاني من
الـبـاب العـاشـر من اHرسـوم الـتنـفـيذي رقم 08-04 اHؤرّخ
في 11 مــــحــــرم عـــام 1429 اHــــوافق 19 يــــنــــايــــر ســــنـــة 2008

واHذكور أعالهr �ادة 189 مكرر حترر كما يأتي : 

"اHـــــادة 189 مــــــكـــــرر : زيــــــادة عـــــلـى اHــــــهـــــام اHــــــوكـــــلـــــة
لـــلـــمــــســـاعـــدين الـــوثــــائـــقـــيـــY أمـــنـــاء احملــــفـــوظـــاتr يـــكـــلف
اHـســاعـدون الــوثـائــقـيــون أمـنــاء احملـفــوظـات الــرئـيــسـيـون
بـاHــشـاركــة في تــنـفــيــذ جـمــيع الــتـقــنــيـات الالزمــة إلجنـاز

النشاطات اHتعلقة �يدان اختصاصهم.

ويـتــولـونr زيــادة عــلى ذلكr مـتــابــعـة تــنـفــيـذ أعــمـال
اHساعدين الوثائقيY أمناء احملفوظات".

اHــــاداHــــادّة ة 38 : : تـــــعــــدل اHـــــادتــــان 190 و191 من اHـــــرســــوم
الـــتـــنــــفـــيـــذي رقم 08-04 اHــــؤرّخ في 11 مـــحـــرم عـــام 1429
اHــوافق 19 يــنـــايــر ســـنــة 2008 واHــذكــور أعالهr وحتــرران

كما يأتي : 

"اHادة 190 : يـوظف أو يرقى بـصفة مـساعـد وثائقي
أمY محفوظات : 

rـــســابـــقــة عـــلى أســاس االخـــتــبــاراتH1)  عـن طــريق ا

اHـتـرشـحون احلـائـزون شهـادة تـقـني سام فـي علم اقـتـصاد
rكتبات أو شهادة معادلة لهاHا

.................. ( الباقي بدون تغيير)..................".

"اHــــادة 191 : يـــرقـى عــــلى أســــاس الــــشـــهــــادة بــــصــــفـــة
مـسـاعد وثـائـقي أمـY محـفـوظـاتr األعـوان التـقـنـيون في

الـــوثــائق واحملـــفـــوظــات اHـــرســـمــون الـــذين حتـــصّـــلــوا بـــعــد
توظيفهم على شـهادة تقني سام في علم اقتصاد اHكتبات

أو شهادة معادلة لها". 

39 : : يــتــمم الــفــرع الـثــانـي من الــفـصـل الـثــاني اHـاداHـادّة ة 
من الـــبــاب الـــعــاشــر مـن اHــرســوم الـــتــنـــفــيــذي رقم 04-08
اHــؤرّخ في 11 مـــحـــرم عــام 1429 اHــوافق 19 يــنـــايــر ســـنــة
2008 واHــذكـــور أعالهr �ــادتــY 191 مـــكـــرر و191 مـــكـــرر 1

حترران كما يأتي : 

"اHـادة 191 مـكـرر : يــوظف أو يـرقى بــصـفـة مــسـاعـد
وثائقي أمY محفوظات رئيسي : 

rــســـابـــقـــة عـــلى أســـاس االخـــتـــبــاراتH1) عـن طــريـق ا

اHـــتــــرشـــحــــون احلـــائــــزون شـــهــــادة الـــدراســــات اجلـــامــــعـــيـــة
التطبيقية في علم اقتصاد اHكتبات اHتحصل عليها على
أســـاس شــهـــادة الــبـــكــالـــوريــا وبـــعــد ثالث (3) ســـنــوات من

rالتعليم العالي أو شهادة معادلة لها

2) عن طـريق االمــتـحـان اHــهـنيr في حـدود 30 % من
اHـنــاصب اHــطـلــوب شــغـلــهـاr مــســاعـدو الــوثـائــقــيـY أمــنـاء
احملفـوظـات الـذين يثـبـتـون خمس (5) سنـوات من اخلـدمة

rالفعلية بهذه الصفة

3) عـلى سبـيل االختـيـارr وبعـد التـسجـيل في قائـمة
rـطــلـوب شـغــلـهـاHـنــاصب اHفي حـدود 10 % من ا rالـتــأهـيل
مـســاعـدو الــوثـائــقـيــY أمـنــاء احملــفـوظــات الـذين يــثـبــتـون

عشر (10) سنوات من اخلدمة الفعلية بهذه الصفة.

يخضع اHـترشحـون اHقـبولون طـبقـا للحـالتY 2 و3
أعالهr قـبل تـرقـيـتـهمH rـتـابـعـة  تـكـوين بـنـجـاح حتدد مـدته
ومحـتـواه وكيـفـيات تـنظـيـمهr بـقرار من الـسـلطـة اHـكلـفة

بالوظيفة العمومية".

"اHــادة 191 مـــكــرر 1 : يـــرقى عــــلى أســـاس الـــشـــهـــادة
rمـــحــــفـــوظــــات رئــــيـــسي Yبــــصـــفــــة مـــســــاعــــد وثـــائــــقي أمــــ
اHـوظـفــون اHـنـتـمـون لـشـعـبـة الـوثـائق واحملـفـوظـات الـذين
حتـصّلـوا بـعد تـوظـــيفـهم عـلى شـهادة الـدراسـات اجلامـعـية
الـتـطـبـيقـيـة فـــي عـلم اقـتـصاد اHـكـتـبـات اHـتحـصل عـلـيـها
عـــلى أســاس شـهــادة الـبــكـالـوريــا وبـعـد ثالث (3) سـنـوات

من التعليم العالي أو شهادة معادلة لها". 

اHـاداHـادّة ة 40 : : يــتــمم الــفـرع الــثــالث من الــفــصل الــثـاني
من الـــبــاب الـــعــاشــر مـن اHــرســوم الـــتــنـــفــيــذي رقم 04-08
اHــؤرّخ في 11 مـــحـــرم عــام 1429 اHــوافق 19 يــنـــايــر ســـنــة

2008 واHذكور أعالهr �ادة 192 مكرر حترر كما يأتي : 
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rـادة 192 مـكـرر : قـصـد الـتـأسـيس األولي لـلـرتـبـةHا"
rمـحــفـوظـات رئـيـسي Yيـدمج بــصـفـة مـسـاعـد وثــائـقي أمـ

عند تاريخ سريان هذا اHرسوم : 

- اHـــوظــفــون  اHـــرســمــون واHــتـــربــصــون اHـــنــتــمــون
لـــشـــعــبـــة الـــوثــائـق واحملــفـــوظـــات الــذيـن يــثـــبـــتــون شـــهــادة
الدراسات اجلامعيـة التطبيقية في علم اقتصاد اHكتبات
اHـتـحصل عـليـهـا على أسـاس شـهادة الـبكـالـويا وبـعد ثالث

r(3) سنوات من التعليم العالي أو شهادة معادلة لها

- اHــسـاعـدون الــوثـائـقـيــون أمـنـاء احملــفـوظـات الـذين
يــثــبــتــون عــشـر (10) ســنــوات من اخلــدمــة الــفــعــلــيــة بــهــذه

الصفة".

اHـــــادة اHـــــادة 41 :   :  تـــــعـــــدل وتـــــتـــــمم اHـــــادتـــــان 199 و201 من
اHـرسـوم الــتـنـفـيـذي رقم 08-04 اHـؤرّخ في 11 مـحـرم عام
rــــــذكــــــور أعالهHــــــوافق 19 يــــــنــــــايــــــر ســــــنـــــة 2008 واH1429 ا

وحترران كما يأتي : 

" اHادة 199 : يعـY اHكـلف بالـبـرامج الوثـائقـيةr من
 : Yب

1) اHــوظـفـY الــذين يـنـتــمـونr عـلـى األقلr إلى رتـبـة
الوثـائقي أمـY احملفـوظات الرئـيسـيr ويثبـتون ثالث (3)

rسنوات من األقدمية بصفة موظف

2) اHــوظــفــY الــذين يــنــتـــمــون إلى رتــبــة الــوثــائــقي

أمـY احملـفــوظـات مـحـللr ويــثـبـتـون أربع (4) سـنـوات من
rاخلدمة الفعلية بهذه الصفة

Yالـذين ينتـمون إلى رتـبة وثـائقي أم YوظـفH3) ا
احملـــفـــوظـــاتr ويـــثــبـــتـــون خـــمس (5) ســـنـــوات من اخلـــدمـــة

الفعلية بهذه الصفة".

"اHـادة 201 : تـضم شـعــبـة اخملــبـر والـصــيـانـة األسالك
اآلتية : 

r.........(بدون تغيير)......... -

rYهندسHمساعدو ا -

............... (الباقي بدون تغيير) ...................".

اHــــاداHــــادّة ة 42 :  : تــــعــــدل اHــــواد 202 و204 و207 و208 و210
من اHـرســوم الـتـنــفـيـذي رقم 08-04 اHـؤرّخ في 11 مـحـرم
rـــذكــور أعالهHــوافق 19 يــنـــايــر ســـنــة 2008 واHعــام 1429 ا

وحترر كما يأتي : 

"اHـــــادة 202 : يـــــضم ســـــلـك اHـــــهـــــنــــدســـــY فـي اخملـــــبــــر
والصيانة ثالث (3) رتب : 

rرتبة مهندس دولة -

rرتبة مهندس رئيسي -

."YهندسHرتبة رئيس ا -

"اHادة 204 : زيادة عـلى اHـهام اHـسـندة إلى مـسـاعدي
اHـهـندسـY مـسـتوى r2 يـكـلف مـهـنـدسـو الـدولة فـي اخملـبر

والصيانة �ا يأتي:

................... (الباقي بدون تغيير)..................".

"اHـادة 207 : يـرقـى بـصــفــة مـهــنـدس دولــة في اخملــبـر
والــــصـــــيــــانـــــة عـن طــــريـق االمــــتـــــحـــــان اHــــهـــــنيr فـي حــــدود

اHناصب اHطلوب شغلها : 

- مــــســـــاعــــدو اHـــــهـــــنــــدســـــY مــــســـــتــــوى 2 فـي اخملـــــبـــــر
والصيـانةr احلـائـزون شهـادة اللـيسانس أو شـهادة مـعادلة
لـهــا فـــي الـتــخـصصr الــذين يـثــبـتــون خـمس (5) سـنـوات

 rمن اخلدمة الفعلية بهذه الصفة

- مــــســـــاعــــدو اHـــــهـــــنــــدســـــY مــــســـــتــــوى 2 فـي اخملـــــبـــــر
والــصــيــانــةr اHــنــحــدرون من رتــبــة مــهـنــدس تــطــبــيق في
اخملـبــر والـصـيــانـة الـذيـن يـثـبــتـون خـمس (5) سـنـوات من

اخلدمة الفعلية بهذه الصفة".

"اHــــادة 208 : يـــرقـى عــــلى أســــاس الــــشـــهــــادة بــــصــــفـــة
مـهـنـدس دولـة في اخملـبـر والـصيـانـةr اHـوظـفـون اHـنـتـمون
لـشـعـبـة اخملـبـر والـصـيـانـة الـذين حتـصـلـوا بـعـد تـوظيـفـهــم
عـلى شـهـادة مـهـنـدس دولـــة أو شـهـــادة مـاسـتـر أو شـهــادة

معادلة لهــما فــي التخصص".

"اHــــادة 210 : يـــرقـى عــــلى أســــاس الــــشـــهــــادة بــــصــــفـــة
مـــهــــنــــدس رئـــيــــسـي في اخملــــبـــر والــــصــــيــــانـــةr اHــــوظــــفـــون
اHــنـتـمـون لــشـعـبـة اخملــبـر والـصـيــانـة الـذين حتــصـلـوا بـعـد
توظـيفهم على شـهادة اHاجـستير أو شـهادة معـادلة لها في

التخصص".

اHــادة اHــادة 43 : : يــتـــمم الـــبـــاب الــثـــاني عـــشـــر بـــفــصل أول
مـــكـــرر عـــنــوانـه "ســـلك مـــســاعـــدي اHـــهـــنـــدســـY في اخملـــبــر
والصيانـة " من اHرسوم التنفيذي رقم 08-04 اHؤرّخ في
r2008 ــــــوافق 19 يــــــنــــــايــــــر ســــــنـــــةH11 مــــــحــــــرم عــــــام 1429 ا

واHذكـور أعالهr ويـضــم اHواد 211 مـكــرر و 211 مـكــرر 1
و211 مكــرر 2 و 211 مكرر 3 و211 مكرر 4 و211 مكرر 5
و211 مــكــرر 6 و211 مــكــرر 7 و211 مــكــررr8  وحتــرر كــمــا

يأتي : 
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"الفصل األول مكرر"الفصل األول مكرر
سلك مساعدي اHهندسY في اخملبر والصيانة سلك مساعدي اHهندسY في اخملبر والصيانة 

YــهـنــدسـHـادة 211 مــكــرر : يــضم ســلك مــسـاعــدي اHا
 : (2) Yفي اخملبر والصيانة رتبت

r1 رتبة مساعد مهندس مستوى -
- رتبة مساعد مهندس مستوى 2 .

الفرع األولالفرع األول
حتديد اHهامحتديد اHهام

اHـادة 211 مــكــرر 1 : زيــادة عـلـى اHـهــام اHــســنـدة إلى
الـتـقنـيY الـسامـY في اخملـبر والـصيـانـةr يكـلف مسـاعدو
اHـــهــــنـــدســـY مـــســـتـــوى 1 في اخملــــبــــر والـــصــــيــــانـــةr حــــسب

تخصصهمr �ا يأتي : 
- في فـــرع "اخملـــبــر" :  يـــتـــولـــون حتــضـــيـــر اخلـــبــرات
التجـريبية ومـتابعة تنـفيذ اHنـاهج اHستعـملة في ميدان

rنشاطاتهم
- في فــــرع "الــــصــــيــــانــــة" : إعــــداد بــــرنــــامـج لــــرقــــابـــة
اHـــعـــدات والــتـــجـــهـــيـــزات وحل الـــصـــعـــوبـــات ذات الــطـــابع

التقني اHرتبط �يدان نشاطاتهم.
ويـتــولـونr زيــادة عــلى ذلكr مـتــابــعـة تــنـفــيـذ أعــمـال

التقنيY السامY في اخملبر والصيانة.
اHـادة 211 مــكــرر 2 : زيــادة عـلـى اHـهــام اHــســنـدة إلى
rمــســتـوى 1 في اخملــبــر والــصــيــانــة YــهــنــدســHمــســاعــدي ا
يكلف مسـاعدو اHهندسY مستوى 2 في اخملبر والصيانة

حسب تخصصهمr �ا يأتي : 
- في فـرع اخملبـر : إجراء الـدراسات أو اخلـطوات أو
التـجـارب أو التـحالـيل أو اHـراقبـة أو التـدخالت اHـتصـلة
�ـــيــــدان نـــشــــاطـــهم ويــــقـــومـــونr عــــنـــد االقــــتـــضـــاءr بــــجـــمع

rعطيات وتلخيصها واستغالل نتائج أعمالهمHا
- فـي فـــــرع الــــــصــــــيـــــانــــــة : الـــــســــــهــــــر عـــــلـى صـــــيــــــانـــــة
الـتـجــهـيـزات واآلالت اHـوضـوعـة حتـت تـصـرفـهم والـكـشف

واإلشارة r كما �كنهم معاجلة عيوب ونقائص اHنشآت.
و�ــكن مــســاعــدي اHــهــنــدســY مــســتــوى 2 فـي اخملــبـر
والـصـيــانـةr زيـادة عــلى ذلكr الـســهـر عـلـى تـطـبــيق قـواعـد

النظافة واألمن.
الفرع الثاني الفرع الثاني 
شروط الترقيةشروط الترقية

اHـادة 211 مـكـرر 3 : يــرقى بـصــفـة مــسـاعــد مـهــنـدس
مستوى 1 في اخملبر والصيانة :

1)  عن طـريق االمـتـحـان اHـهـنيr في حـدود اHـناصب
اHطلوب شغلـهاr التقنيون السـامون في اخملبر والصيانة
الــذين يــثــبــتــون خـمس (5) ســنـوات مـن اخلـدمــة الــفــعــلــيـة

rبهذه الصفة

2)  عـلى سبيل االختـيارr وبعـد التسجـيل في قائمة
التـأهـيلr في حـدود اHـناصب اHـطـلـوب شغـلـهـاr التـقـنـيون
السـامـون في اخملبـر والصـيـانة الـذين يثـبـتون عـشر (10)

سنوات من اخلدمة الفعلية بهذه الصفة.

  يخضع اHـترشحـون اHقـبلون طـبقـا للحـالتY 2 و3
أعالهr قـبل تـرقـيـتـهمH rـتـابـعـة تـكـوين بـنـجـاح  حتدد مـدته
ومـحـتـواه وكـيـفـيات تـنـظـيـمه بـقـرار من الـسلـطـة اHـكـلـفة

بالوظيفة العمومية.

اHــــادة 211 مـــكـــرر 4 : يــــرقى عــــلى أســــاس الـــشــــهـــادة
rبـصـفـة مـسـاعـد مـهـنـدس مـسـتوى 1 في اخملـبـر والـصـيـانة
اHــوظــفـــون اHــنــتـــمــون لــشــعـــبــة اخملــبـــر والــصــيـــانــة الــذين
حتـصـلـوا بـعـد تـوظـيـفـهم عـلـى شـهـادة الـدراسـات اجلـامـعـية
التطبيقيـة اHتحصل عليها على أساس شهادة البكالوريا
وبـــعــد ثالث (3) ســـنــوات مـن الــتــعـــلــيـم الــعــالـي أو شــهــادة

معادلة لها في التخصص.

اHـادة 211 مــكــرر5 : يــرقى بــصــفــة مــســاعــد مــهــنـدس
مستوى 2 في اخملبر والصيانة : 

1) عن طـريـق االمـتـحــان اHـهـنيr في حــدود اHـنـاصب
اHـطلوب شغـلهاr مسـاعدو اHهنـدسY مستوى 1 في اخملبر
والـصـيـانـة الـذين يـثـبتـون خـمس (5) سـنـوات من اخلـدمـة

rالفعلية بهذه الصفة

2) عـلى سبـيل االختـيـارr وبعـد التـسجـيل في قائـمة
الــتـأهـيلr فـي حـدود اHـنــاصب اHـطــلـوب شـغــلـهـاr مــسـاعـدو
اHهـندسY مستوى 1 في اخملبر والصـيانة الذيـن يثبتون

عشر (10) سنوات من اخلدمة الفعلية بهذه الصفة.

اHادة 211 مكرر6 : يرقى على أسـاس الشهـادة بصفة
مساعد مهندس مستوى 2  في اخملبر والصيانةr اHوظفون
اHـنــتـمــون لـشــعــبـة اخملــبـر والــصـيــانـة الــذين حتـصــلـوا بــعـد
تـوظـيفـهم علـى شهـادة اللـيـسانس أو شـهادة مـعـادلة لـها في

التخصص.

الفرع الثالثالفرع الثالث

أحكام انتقاليةأحكام انتقالية

rادة 211 مـكرر 7 : قـصد الـتأسـيس األولي لـلرتـبةHا
يـــدمج بـــصـــفـــة مـــســاعـــد مـــهـــنـــدس مـــســـتــوى 1  في اخملـــبــر

والصيانةr عند تاريخ سريان هذا اHرسوم : 
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- اHـوظـفـون واHــتـربـصـون اHـنـتـمــون لـشـعـبـة اخملـبـر
والـصــيــانـة الــذين يــثـبــتـون شــهــادة الـدراســات اجلــامـعــيـة
التطبيقيـة اHتحصل عليها على أساس شهادة البكالوريا
وبـــعــد ثالث (3) ســـنــوات مـن الــتــعـــلــيـم الــعــالـي أو شــهــادة

rمعادلة لها في التخصص

- الـتـقـنـيـون الـسـامــون في اخملـبـر والـصـيـانـة الـذين
يــثــبــتــون عــشـر (10) ســنــوات من اخلــدمــة الــفــعــلــيــة بــهــذه

rالصفة

rادة 211 مـكرر 8 : قـصد الـتأسـيس األولي لـلرتـبةHا
يـــدمج بـــصــــفـــة مـــســـاعـــد مــــهـــنـــدس مـــســـتـــوى 2 في اخملـــبـــر

والصيانةr عند تاريخ سريان هذا اHرسوم : 

rهندسون التطبيقيون في اخملبر والصيانةHا -

- اHـوظـفـون واHــتـربـصـون اHـنـتـمــون لـشـعـبـة اخملـبـر
والــصـيــانـة الــذين يـثــبـتــون شــهـادة الــلـيــسـانس أو شــهـادة

معادلة لها في التخصص".

اHــــاداHــــادّة ة 44 : : تـــــعــــدل اHـــــادتــــان 216 و218 من اHـــــرســــوم
الـــتـــنــــفـــيـــذي رقم 08-04 اHــــؤرّخ في 11 مـــحـــرم عـــام 1429
اHــوافق 19 يــنــايــر ســنـة r2008 واHــذكــور أعالهr وحتـرران

كما يأتي : 

"اHادة 216 : يرقى على أسـاس الشهادة بصـفة تقني
في اخملـبـر والصـيـانـةr اHـوظـفـون اHـنتـمـون لـشـعـبـة اخملـبر
والصيانة الذين حتـصلوا بعد توظيـفهم على شهادة تقني

أو شهادة معادلة لها في التخصص".

"اHادة 218 : يرقى على أسـاس الشهادة بصـفة تقني
ســام في اخملـبــر والـصـيــانـةr اHــوظـفـون اHــنـتــمـون لـشــعـبـة
اخملبر والصيانـة الذين حتصلوا بعد توظيفهم على شهادة

تقني سام أو شهادة معادلة لها في التخصص".

اHـــــاداHـــــادّة ة 45 :  : تـــــعــــــدل وتــــــتــــــمم اHــــــادتـــــان 238 و239 من
اHـرسـوم الــتـنـفـيـذي رقم 08-04 اHـؤرّخ في 11 مـحـرم عام
rــــــذكــــــور أعالهHــــــوافق 19 يــــــنــــــايــــــر ســــــنـــــة 2008 واH1429 ا

وحترران كما يأتي : 

 : Yمن ب rرؤساء اخملبر Yادة 238 : يعHا"

1) اHــوظـفـY الــذين يـنـتــمـونr عـلـى األقلr إلى رتـبـة
مـــهــنــدس رئــيـــسي في اخملــبـــر والــصــيــانـــة في اخــتــصــاص
اخملـــبــر الـــذين يـــثــبـــتــون ثالث (3) ســنـــوات من األقـــدمــيــة

rبصفة موظف

2) اHوظـفــY الـذيــن ينـتمــون إلى رتـبــة مـهنــدس
دولـــة في اخملــبـر والــصــيــانـة فـي اخـتــصــاص اخملــبــر الـذين
يـــثـــبـــتــون أربع (4) ســـنـــوات من اخلــدمـــة الـــفــعـــلـــيــة بـــهــذه

rالصفة

3) اHـــوظـــفـــY الـــذيـن يـــنـــتـــمـــون إلى رتـــبـــة مـــســـاعـــد
مــهـنـدس مــسـتـوى 2 في اخملـبــر والـصــيـانـة في اخــتـصـاص
اخملـــبـــرr الــذيـن يــثـــبـــتـــون خــمس (5) ســـنـــوات من اخلـــدمــة

الفعلية بهذه الصفة".

rرؤســــاء مــصــلــحـــة الــصــيــانـــة Yـادة 239 : يــعــــHا"
: Yمن ب

1) اHــوظـفـY الــذين يـنـتــمـونr عـلـى األقلr إلى رتـبـة
مـــهــنــدس رئــيـــسي في اخملــبـــر والــصــيــانـــة في اخــتــصــاص
الـصـيـانـة الـذين يـثـبـتـون ثالث (3) سـنـوات من األقـدمـيـة

rبصفة موظف

2) اHـوظفY الذيـن ينتمـون إلى رتبة مـهندس دولة
في اخملـــبـــر والـــصـــيـــانــة فـي اخــتـــصـــاص الـــصـــيـــانــة الـــذين
يـــثـــبـــتــون أربع (4) ســـنـــوات من اخلــدمـــة الـــفــعـــلـــيــة بـــهــذه

rالصفة

3) اHـــوظـــفـــY الـــذيـن يـــنـــتـــمـــون إلى رتـــبـــة مـــســـاعـــد
مــهـنـدس مــسـتـوى 2 في اخملـبــر والـصــيـانـة في اخــتـصـاص
الــصـيــانـة الــذين يـثــبـتــون خـمس (5) سـنــوات من اخلـدمـة

الفعلية بهذه الصفة".

اHــاداHــادّة ة 46 : : يــرقىr عــلـى أســاس الــشــهــادةr اHــوظــفــون
اHنـتـمون إلى الـرتب الـتـابعـة لألسالك الـتي تخـضع لـهذا
الـقـانـون األسـاسـي اخلـاص الـذين حتـصــلـوا خالل مـسـارهم
اHـــهــني عــلـى الــشــهــادات واHــؤهـالت اHــطــلــوبـــة لاللــتــحــاق
بـالرتب الـعـلـيا الـتـابعـة لـنـفس السـلك أو لـسـلك أعلى من
نــــفـس الــــشــــعــــبــــةr إلى الــــرتـب اHــــوافــــقــــة لــــهــــذه اHــــؤهالت

والشهادات في حدود اHناصب اHالية اHطلوب شغلها.

حتدد كـيـفيـات تطـبـيق هذه اHـادة عن طريـق تعـليـمة
من السلطة اHكلفة بالوظيفة العمومية. 

اHـاداHـادّة ة 47 : : يــلــزم اHــتـربــصــون اHــدمــجـون فـي الـرتب
اجلــديـدة وفق أحــكـام هــذا اHـرســومr بـأن يــسـتـكــمـلــواr قـبل

الترسيمr فترة تربص Hدة سنة في رتبة إدماجهم.

اHــاداHــادّة ة 48 :  : تـــعـــدل وتـــتــمـم جـــداول تــصـــنـــيف الـــرتب
اHـنــصــوص عـلــيــهــا في اHـادة 251 مـن اHـرســوم الـتــنـفــيـذي
رقم 08-04 اHـــــؤرّخ في 11 مـــــحـــــرم عـــــام 1429 اHـــــوافق 19

يناير سنة 2008 واHذكور أعالهr كما يأتي : 



19 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 66 9 صفر عام  صفر عام  1438 هـ هـ
9 نوفمبر سنة  نوفمبر سنة 2016 م

متصرف
متصرف محلل

متصرف رئيسي
متصرف مستشار
مساعد متصرف

(بدون تغيير)
(بدون تغيير)
(بدون تغيير)
(بدون تغيير)

1 - شعبة " اإلدارة العامة " - شعبة " اإلدارة العامة "

الرتبالرتب األسالكاألسالك
التصنيفالتصنيف

الرقم االستداللي األدنىالرقم االستداللي األدنىالصنفالصنف

12

13

14

16

11

(بدون تغيير)
(بدون تغيير)
(بدون تغيير)
(بدون تغيير)

537

578

621

713

498

(بدون تغيير)
(بدون تغيير)
(بدون تغيير)
(بدون تغيير)

اHتصرفون

YتصرفHمساعدو ا
ملحقو اإلدارة
أعوان اإلدارة

الكتاب
احملاسبون اإلداريون

اHترجم - الترجمان
اHترجم-الترجمان اHتخصص
اHترجم-الترجمان الرئيسي
رئيس اHترجمY- التراجمة

2 - شعبة " الترجمة - الترجمة الفورية " - شعبة " الترجمة - الترجمة الفورية "

الرتبالرتب األسالكاألسالك
التصنيفالتصنيف

الرقم االستداللي األدنىالرقم االستداللي األدنىالصنفالصنف

12

13

14

16

537

578

621

713

اHترجمون - التراجمة

مهندس دولة 
مهندس رئيسي
YهندسHرئيس ا

مساعد مهندس مستوى 1
مساعد مهندس مستوى 2

(بدون تغيير)
(بدون تغيير)
(بدون تغيير)

3 - شعبة " اإلعالم اآللي " - شعبة " اإلعالم اآللي "

الرتبالرتب األسالكاألسالك
التصنيفالتصنيف

الرقم االستداللي األدنىالرقم االستداللي األدنىالصنفالصنف

13

14

16

11

12

(بدون تغيير)
(بدون تغيير)
(بدون تغيير)

578

621

713

498

537

(بدون تغيير)
(بدون تغيير)
(بدون تغيير)

اHهندسون

YهندسHمساعدو ا

التقنيون
اHعاونون التقنيون
األعوان التقنيون
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مهندس دولة 

مهندس رئيسي

YهندسHرئيس ا

مساعد مهندس مستوى 1

مساعد مهندس مستوى 2

(بدون تغيير)

(بدون تغيير)

(بدون تغيير)

4 - شعبة " اإلحصائيات " - شعبة " اإلحصائيات "

الرتبالرتب األسالكاألسالك
التصنيفالتصنيف

الرقم االستداللي األدنىالرقم االستداللي األدنىالصنفالصنف

13

14

16

11

12

(بدون تغيير)

(بدون تغيير)

(بدون تغيير)

578

621

713

498

537

(بدون تغيير)

(بدون تغيير)

(بدون تغيير)

اHهندسون

YهندسHمساعدو ا

التقنيون

اHعاونون التقنيون

األعوان التقنيون

وثائقي أمY محفوظات

وثــــائــــقـي أمــــY مـــــحــــفــــوظــــات
محلل

وثــــائــــقـي أمــــY مـــــحــــفــــوظــــات
رئيسي

رئــــيس الــــوثــــائـــقــــيــــY أمــــنـــاء
احملفوظات

Yمــــــــســـــــــاعـــــــــد وثــــــــائـــــــــقـي أمــــــــ
محفوظات

Yمــــــــســـــــــاعـــــــــد وثــــــــائـــــــــقـي أمــــــــ
محفوظات رئيسي

(بدون تغيير)

5 - شعبة " الوثائق واحملفوظات " - شعبة " الوثائق واحملفوظات "

الرتبالرتب األسالكاألسالك
التصنيفالتصنيف

الرقم االستداللي األدنىالرقم االستداللي األدنىالصنفالصنف

12

13

14

16

10

11

(بدون تغيير)

537

578

621

713

453

498

(بدون تغيير)

الوثائقيون أمناء احملفوظات

 Yمساعدو الوثائقي
أمناء احملفوظات

األعــــــــوان الــــــــتـــــــقــــــــنــــــــيــــــــون في
الـــــــــــوثــــــــــائــق واحملــــــــــفـــــــــــوظــــــــــات
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...................(الباقي بدون تغيير)...................".

اHاداHادّة  49 :  : يحتـفظ انتقالياr وHدة خمس (5) سنوات
ابـــــتــــــداء من تــــــاريخ نـــــشــــــر هـــــذا اHــــــرســـــوم فـي اجلـــــريـــــدة
الرسميةr اHـوظفون في حالة نشـاط عند تاريخ نشر هذا
اHـرسـوم اHــنـتـمـون إلى رتب  مـتــصـرف ومـلـحق رئـيـسي
بــاإلدارة ومـتــرجم - تـرجـمــان ووثـائــقي أمـY مـحــفـوظـات
rبحـقـهم في االلتـحاق rمـحـفوظـات Yومسـاعـد وثائـقي أم
عـــلـى الـــتــــواليr بــــرتب مــــتــــصــــرف رئـــيــــسي ومــــتــــصـــرف
ومــتـرجم - تـرجــمـان رئـيـسـي ووثـائـقي أمـY مــحـفـوظـات
رئــــيــــسي ووثــــائــــقي أمــــY مــــحـــفــــوظــــاتr وفــــقــــا لألحــــكـــام

السارية اHفعول قبل التاريخ  السالف الذكر.

اHاداHادّة  50 : : حتتسبr بصـفة انتقاليةr وHدة خمس (5)
سـنـوات ابتـداء من تـاريخ نشـر هـذا اHرسـوم في اجلـريدة
الـرسميةr األقدمـية اHكتسـبة بعنـوان الرتب األصلية من
قــبـل اHــوظــفـــY اHــنـــحــدريـن من رتب مــتـــصــرف ومـــلــحق
Yرئــــيــــسي لـإلدارة ومـــتــــرجـم - تـــرجــــمــــان ووثــــائـــقـي أمـــ
مـحــفـوظـات ومـســاعـد وثـائــقي أمـY مـحــفـوظـات الـذين §
إدمـاجـهم أو تـرقـيـتـهمr عــلى الـتـواليr في رتب  مـتـصـرف
مـحـلل ومـسـاعـد مـتـصـرف ومـتـرجم- تـرجـمـان مـتـخـصص
Yمـحـفـوظـات مـحـلل ومـسـاعـد وثـائقـي أم Yووثائـقي أمـ
مـحفـوظـات رئـيـسيr وباجلـمع مع األقـدمـيـة اHكـتـسـبة في

رتب االســـتــقـــبــال لاللـــتـــحــاق بـــرتب الـــتــرقـــيــة اHـــطــابـــقــة
مـتـصـرف رئـيـسي ومـتـصـرف ومـتـرجم تـرجـمـان رئـيـسي
Yمــــحــــفـــوظــــات رئــــيــــسي ووثــــائـــقـي أمـــ Yووثـــائــــقي أمــــ

محفوظات.
rدة احملددة أعالهHوخالل ا rبصـفة انـتقـاليـة rحتتـسب
األقـدمــيـة اHــكـتــسـبــة بـعــنــوان الـرتــبـة األصــلـيــة من طـرف
محـللي االقتـصاد الذين § إدمـاجهم أو ترقـيتهم بـناء على
طـــلـــبـــهـم في رتـــبـــة مـــتـــصــــرف مـــحـــللr وفـــقـــا ألحـــكـــام هـــذا

اHرسوم للترقية إلى رتبة متصرف رئيسي.
اHــاداHــادّة ة 51 :  : تــلـــغى أحـــكــام اHــواد 103 و112 و142 و151
و203 و224 من اHـــرســـوم الــتـــنـــفـــيــذي رقم 08-04 اHــــؤرّخ
في 11 مــــحــــرم عـــام 1429 اHــــوافق 19 يــــنــــايــــر ســــنـــة 2008

واHذكور أعاله.  
52 :  : يــســري مــفــعــول هــذا اHــرسـوم ابــتــداء من اHـاداHـادّة ة 

تاريخ نشره في اجلريدة الرسمية.
اHاداHادّة ة 53 :  : ينشر هـذا اHرسوم في اجلريـدة الرّسميّة

للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــــرّر بـــــاجلــــزائـــــر في 2 صــــفـــــر عــــام 1438 اHـــــوافق 2
نوفمبر سنة 2016.

عبد اHالك ساللعبد اHالك سالل

مهندس دولة 

مهندس رئيسي

YهندسHرئيس ا

مساعد مهندس مستوى 1

مساعد مهندس مستوى 2

(بدون تغيير)

(بدون تغيير)

(بدون تغيير)

(بدون تغيير)

6 - شعبة " اخملبر والصيانة" (في طريق الزوال)  - شعبة " اخملبر والصيانة" (في طريق الزوال) 

الرتبالرتب األسالكاألسالك
التصنيفالتصنيف

الرقم االستداللي األدنىالرقم االستداللي األدنىالصنفالصنف

13

14

16

11

12

(بدون تغيير)

(بدون تغيير)

(بدون تغيير)

(بدون تغيير)

578

621

713

498

537

(بدون تغيير)

(بدون تغيير)

(بدون تغيير)

(بدون تغيير)

اHهندسون

YهندسHمساعدو ا

التقنيون

اHعاونون التقنيون

األعوان التقنيون

أعوان اخملبر




