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- و�ـقتـضى القرار الـوزاري اIشـترك اIؤرخ في 2
جــمـــادى الــثــانـــيــة  عــام 1435 اIــوافق 2 أبــريل ســنــة 2014
الـذي يـحدد قـائـمـة إيرادات ونـفـقـات حـسـاب الـتـخـصيص
اخلــاص رقــم 139-302 الذي عنـوانه " الصنـدوق الوطني

 q"للتنمية الفالحية

- و�ـقتـضى القرار الـوزاري اIشـترك اIؤرخ في 2
جمادى الثانية عام 1435 اIوافق 2 أبريل سنة 2014 الذي
يحـدد قائمـة إيرادات ونفـقات حسـاب التخـصيص اخلاص
رقم 140-302 الذي عـنوانه " الـصندوق الـوطني لـلتنـمية

q"الريفية

يقرران ما يأتي:يقرران ما يأتي:

األولى: تــطــبــيــقــا ألحــكــام اIـادة 5 مـن اIــرسـوم اIـادة األولى:اIـادة 
الــتـنــفــيـذي رقم 13-280 اIـؤرخ في 23 رمــضـان عـام 1434
اIــوافق أول غــشـت ســنـة 2013 ومن اIـــرســوم الــتــنــفــيــذي
رقم 13-281 اIؤرخ في 23 رمـضان عام 1434 اIوافق أول
غــشت ســنـة 2013 واIــذكـورين أعـالهq يـعــيّن بــنك الــفالحـة
والـتـنـمـيـة الريـفـيـة كـوسـيط مـالي مـكلـف بتـنـفـيـذ أعـمال
دعم الـــدولــة لـــتـــنــمـــيـــة الـــفالحـــة الــتي تـــقـــيـــد في حـــســابي

التخصيص اخلاص أدناه :

- رقم 139-302 الـذي عــنــوانه " الـصــنـدوق الــوطـني
q"للتنمية الفالحية

- رقم 140- 302 الـذي عـنـوانه " الــصـنـدوق الـوطـني
للتنمية الريفية".

اIــــادة اIــــادة 2 : : يــــخـــضـع الـــتــــرمـــيــــز لـــلـــعـالقـــات بــــX بـــنك
الـفـالحـة والــتـنـمــيـة الــريـفــيـة ووزارة الــفالحـة والــتـنــمـيـة
الــريـفـيـةq اآلمـر الـرئـيـسـي بـالـصـرفq وكـذا حتـديـد حـقـوق

وواجبات الطرفX التفاقية.

اIــادة اIــادة 3 :  : يـــعـــد بـــنك الـــفالحـــة والـــتــنـــمـــيـــة الــريـــفـــيــة
حـصيـلـة سـنويـة لـلـنشـاطـات والـوضعـيـات الـفصـلـيـة التي

يرسلها إلى الوزيرين اIكلفX باIالية والفالحة.

يـــجب أن تــقــدم الــوضــعــيــات الـــفــصــلــيــة عــلى دعــامــة
ورقيـة وأخـرى إلكـتـرونيـة حـسب مدونـة كل صـندوق كـما
هـو مــبـX في الــقـرارات الــوزاريـة اIــشـتــركـة اIــتـضــمـنـة
حتـديد قـائمـة اإليرادات والـنفـقاتq واIـفرعـة أيضـا حسب
اIدونـة اIـفصـلـة طـبقـا لـقـرارات وزير الـفالحـة والـتنـمـية

الريفية مع بيان:

qستفيدينIأ - طبيعة العملية وعدد ا

qحسب كل فئة من العمليات qلتزم بهIبلغ اIب - ا

qحسب كل فئة من العمليات qنفقIبلغ اIج - ا
qتبقي من العمليةIد -  الرصيد ا

هـ -  حــسب كل ســطـر لــلــنـفــقـات وحــسب مــدونـة كل
صندوق.

اIــادة اIــادة 4 : : تـــلــغـى أحــكـــام الــقـــرار الـــوزاري اIــشـــتــرك
اIـــــؤرخ في 25 ربــــيـع األول عــــام 1427 اIـــــوافق 24 أبـــــريل

سنة 2006 واIذكور أعاله.

اIـادة اIـادة 5 :  : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرســمـيـة
للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.

حـــرر بـــاجلــــزائـــر في 2 جــــمــــادى الـــثــــانـــيــــة عـــام 1435
اIوافق 2 أبريل سنة 2014. 

عن وزير اIاليةعن وزير اIالية
األمX العاماألمX العام
ميلود بوطبةميلود بوطبة

عن وزير الفالحة والتنمية الريفيةعن وزير الفالحة والتنمية الريفية
األمX العاماألمX العام

 فضيل فروخي  فضيل فروخي 

وزارة التعليم العالي و البحث العلميوزارة التعليم العالي و البحث العلمي
قــــرار وزاري مـــشــــتــــرك مـــؤرخ في قــــرار وزاري مـــشــــتــــرك مـــؤرخ في 15 مــــحــــرم عــــام مــــحــــرم عــــام 1435
19 نـوفــمــبـر ســنـة  نـوفــمــبـر ســنـة q2013 يـحــدد الــتـصــنـيف يـحــدد الــتـصــنـيف اIـوافق اIـوافق 
الـــنـــمـــوذجي لـــلـــمـــؤســـســـة الـــعـــمــومـــيـــة ذات الـــطـــابعالـــنـــمـــوذجي لـــلـــمـــؤســـســـة الـــعـــمــومـــيـــة ذات الـــطـــابع
الـــعـــلـــمي و الـــتــكـــنـــولـــوجي وكـــذا شــروط االلـــتـــحــاقالـــعـــلـــمي و الـــتــكـــنـــولـــوجي وكـــذا شــروط االلـــتـــحــاق
بــاIــنـاصب الــعــلــيـا الــتــابــعـة لــهــاq اخلــاضـعــة لــوصــايـةبــاIــنـاصب الــعــلــيـا الــتــابــعـة لــهــاq اخلــاضـعــة لــوصــايـة

وزارة التعليم العالي و البحث العلمي.وزارة التعليم العالي و البحث العلمي.
ـــــــــــــــــــــــــ

qالعام للحكومة Xاألم qإن الوزير

qاليةIو وزير ا

qو وزير التعليم العالي و البحث العلمي

- �ـقــتــضى اIــرســوم الــرئــاسي رقم 07-307 اIـؤرخ
في 17 رمـضـان عام 1428 اIـوافق 29 سـبـتمـبـر سـنة 2007
الـذي يــحـدّد كـيــفـيـات مــنح الـزيــادة االسـتـداللــيـة لــشـاغـلي

qؤسّسات و اإلدارات العموميةIناصب العليا في اIا

- و �قتـضى اIرسـوم الرئاسي رقم 13-312 اIؤرخ
في 5 ذي القـعدة عام 1434 اIوافق 11 سبـتمبر سنة 2013

qأعضاء احلكومة Xتضمن تعيIو ا

- و �قتـضى اIرسـوم الرئاسي رقم 13-313 اIؤرخ
في 5 ذي القـعدة عام 1434 اIوافق 11 سبـتمبر سنة 2013

qالعام للحكومة Xاألم qالوزير Xتضمن تعيIو ا
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- و �قـتـضى اIرسـوم الـتنـفـيذي رقم 95-54 اIؤرخ
في 15 رمــضــان عـام 1415 اIـوافق 15 فــبـرايــر ســنـة 1995

qاليةIالذي يحدد صالحيات وزير ا
- و �ــــقــــتــــضى اIـــــرســــوم الــــتــــنــــفــــيــــذي رقم 130-08
اIـــؤرخ فـي 27 ربـــيع الـــثـــاني عـــام 1429 اIــوافق 3 مـــايــو
سـنة 2008 و اIـتضمن الـقانـون األساسي اخلاص بـاألستاذ

qالباحث
- و �ــــقــــتــــضى اIـــــرســــوم الــــتــــنــــفــــيــــذي رقم 131-08
اIـــؤرخ فـي 27 ربـــيع الـــثـــاني عـــام 1429 اIــوافق 3 مـــايــو
سنة 2008 و اIتضمن الـقانون األساسي اخلـاص بالباحث

qالدائم
- و �ــــقــــتــــضى اIـــــرســــوم الــــتــــنــــفــــيــــذي رقم 396-11
اIــؤرخ فـي 28 ذي احلــجــة عــام 1432 اIـوافق 24 نـوفــمــبـر
ســـنــة 2011 الـــذي يـــحـــدد الـــقـــانـــون األســـاسي الـــنـــمـــوذجي
qللمؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي و التكنولوجي
- و �ــــقــــتــــضى اIـــــرســــوم الــــتــــنــــفــــيــــذي رقم 443-11
اIـــؤرخ فـي أوّل صـــفــر عــام 1433 اIـوافـق 26 ديــســـمـبـر
ســــــنـــــة 2011 و اIـــــتــــــضـــــمـن الــــــقـــــانــــــون األســـــاسـي اخلـــــاص

qألسالك مستخدمي دعم البحث XنتمIا XوظفIبا
- و �ــــقــــتــــضى اIـــــرســــوم الــــتــــنــــفــــيــــذي رقم 293-12
اIـــــؤرخ فـي 2 رمـــــضـــــان عـــــام 1433 اIـــــوافق 21 يــــولــــيـــو
سـنـة 2012 الــذي يـحـدد مـهــام اIـصـالح  اIــشـتـركــة لـلـبـحث

qالعلمي و التكنولوجي و تنظيمها و سيرها

- و �ـقتـضى اIرسوم الـتنـفيذي رقم 13-77 اIـؤرخ
فـي 18 ربيع األول عـام 1434 اIوافق 30 يناير سنة 2013
الــذي يــحــدد صالحــيـات وزيــر الــتــعــلــيم الــعـالـي و الـبــحث

qالعلمي
- و �قتضى الـقرارات الوزارية اIشـتركة اIؤرخة
في 3 ربــيـع األول عـام 1434 اIـوافق 15 يــنـايــر ســنـة 2013
واIـتــضـمــنـة الــتـنــظـيم الــداخـلي Iــراكـز الــبـحث اخلــاضـعـة

qلوصاية وزارة التعليم العالي و البحث العلمي

يقررون مايأتي :يقررون مايأتي :

اIـادة األولى : اIـادة األولى : تطـبـيـقـا ألحـكـام اIادة 13 من اIـرسوم
الــرئـــاسي رقم 07-307 اIــؤرخ في 17 رمـــضـــان عــام 1428
اIـوافق 29 ســبــتـمــبــر ســنـة 2007 و اIـذكــور أعالهq يــهـدف
هـذا القـرار إلى حتـديـد التـصـنـيف النـمـوذجي لـلمـؤسـسة
الــعــمــومــيــة ذات الــطــابع الــعــلــمـي و الـتــكــنــولــوجـي و كـذا
شروط االلـتـحاق بـاIـناصب الـعـلـيا الـتـابعـة لـهاq اخلـاضـعة

لوصاية وزارة التعليم العالي و البحث العلمي.

اIـادة اIـادة 2 : : تـصــنف اIـؤسـســة الـعـمـومــيـة ذات الـطـابع
العلمي و التكنولوجي في الصنف " أ " القسم 1.

3 : : حتـــــدد الـــــزيــــادة االســـــتـــــداللــــيـــــة لـــــشــــاغـــــلي اIــــادة اIــــادة 
اIـناصب العليا الـتابعة للـمؤسسة العـمومية ذات الطابع
الــعــلـــمي و الــتــكــنـــولــوجي و كــذا شـــروط االلــتــحــاق بــهــذه

اIناصبq طبقا للجدول اآلتي :

طريقةطريقة
XالتعيXالتعي

اIناصباIناصب
اIستوىاIستوىالقسمالقسمالصنفالصنفالعلياالعليا

السلالسلّميمي
الزيادةالزيادة

االستدالليةاالستداللية

التصنيفالتصنيف
شروط االلتحاقشروط االلتحاق

باIناصبباIناصب

-

- أسـتـاذ بحـث قسـم " ب " على األقـلq مرسم
ويـثـبت ثالث (3) ســنـوات أقــدمـيــة بـصــفـة

موظف.
qأســــتــــاذ مــــحـــــاضــــر قــــسم " ب " عـــــلى األقل -
مــرسم ويـثــبت ثالث (3) ســنـوات أقــدمــيـة

بصفة موظف.

- مــتــصــرف رئــيـــسي لــلــبـــحث عــلى األقل أو
رتـــبــة مــعــادلــةq يـــثــبت خــمس (5) ســنــوات

qمن اخلدمة الفعلية بهذه الصفة
- مـتـصــرف الـبـحث من اIــسـتـوى الـثـاني أو
األول أو رتــبــة مــعـــادلــةq يــثــبت عــشــر (10)
qسنوات من اخلدمة الفعلية بهذه الصفة

مرسوم

قرار من
الوزير

قرار من
الوزير

1200

720

720

م

م

م

1

1

1

أ

أ

أ

اIدير

اIدير
اIساعد

األمX العام
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طريقةطريقة
XالتعيXالتعي

اIناصباIناصب
اIستوىاIستوىالقسمالقسمالصنفالصنفالعلياالعليا

السلالسلّميمي
الزيادةالزيادة

االستدالليةاالستداللية

التصنيفالتصنيف
شروط االلتحاقشروط االلتحاق

باIناصبباIناصب

qأســــــتــــــاذ بــــــحـث قــــــسم " ب " عــــــلـى األقل -
مرسم.

qأسـتــاذ  مــحــاضــر قــسم " ب " عــلى األقل -
مرسم.

- مـــــلـــــحق بـــــالـــــبـــــحث عـــــلـى األقلq يـــــثـــــبت
ســنــتـX (2) من اخلـــدمــة الـــفــعـــلــيـــة بــهــذه

الصفة.

Xيـثبت سـنت qمـهنـدس بحث على األقل -
(2) من اخلدمة الفعلية بهذه الصفة.

- مـهنـدس رئيسي لـدعم البـحث أو مكلف
رئيسي باإلعالم الـعلمي و التـكنولوجي
عـــــلى األقـل أو رتـــــبـــــة مـــــعــــادلـــــةq يـــــثـــــبت
ســنــتـX (2) من اخلـــدمــة الـــفــعـــلــيـــة بــهــذه

الصفة.

- مــهـــنــدس دولـــة لـــدعم الــبـــحث أو مـــلــحق
الــــهـــنـــدســـة أو مـــكـــلف بــــاإلعالم الـــعـــلـــمي
والــتـكــنـولــوجي من اIـســتـوى الــثـاني أو
األول أو رتـبــة مــعـادلــةq يــثـبـت سـبع (7)
ســـنــــوات مـن اخلــــدمــــة الــــفــــعـــلــــيــــة بــــهـــذه

الصفة.

- مـــــلـــــحق بـــــالـــــبـــــحث عـــــلـى األقلq يـــــثـــــبت
ســنــتـX (2) من اخلـــدمــة الـــفــعـــلــيـــة بــهــذه

الصفة.

Xيـثبت سـنت qمـهنـدس بحث على األقل -
(2) من اخلدمة الفعلية بهذه الصفة.

- مهندس رئيسي لدعم البحث على األقل
أو رتـبـة مــعـادلـةq يـثــبت سـنـتـX (2) من

اخلدمة الفعلية بهذه الصفة.

- مــهـــنــدس دولـــة لـــدعم الــبـــحث أو مـــلــحق
الـهــنـدسـة أو رتــبـة مـعــادلـةq يـثــبت سـبع
(7) ســنــوات من اخلــدمـــة الــفــعــلــيــة بــهــذه

الصفة.

قرار من
الوزير

قرار من
الوزير

قرار من
الوزير

432

432

432

م-1

م-1

م-1

1

1

1

أ

أ

أ

مدير قسم
البحث

رئيس قسم
تقني

مدير محطة
جتريبية
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طريقةطريقة
XالتعيXالتعي

اIناصباIناصب
اIستوىاIستوىالقسمالقسمالصنفالصنفالعلياالعليا

السلالسلّميمي
الزيادةالزيادة

االستدالليةاالستداللية

التصنيفالتصنيف
شروط االلتحاقشروط االلتحاق

باIناصبباIناصب

Xيـثـبـت سـنـتـ qمــلـحق بـالــبـحث عـلـى األقل -
(2) من اخلدمة الفعلية بهذه الصفة.

- أستـاذ مـساعـد قـسم " ب " عـلى األقلq يـثبت
سنتX (2) من اخلدمة الفعلية بهذه الصفة.
Xيــثــبت ســنــتــ qمــهــنــدس بــحث عــلى األقل -

(2) من اخلدمة الفعلية بهذه الصفة.

- مــهــنــدس رئــيــسي لــدعم الــبــحث أو مــكــلف
رئــيـسـي بـاإلعالم الــعــلــمي و الـتــكــنــولـوجي
Xيـثـبت سـنـتـ qعـلي األقل أو رتـبــة مـعـادلـة

(2) من اخلدمة الفعلية بهذه الصفة.

- مــــهـــــنــــدس دولــــة لـــــدعم الـــــبــــحث أو مـــــلــــحق
الــــهـــــنـــــدســـــة أو مــــكـــــلـف بــــاإلعـالم الـــــعــــلـــــمي
والــــتـــكـــنـــولـــوجي مـن اIـــســـتـــوى الـــثـــاني أو
األول أو رتــــبـــة مــــعــــادلــــةq يـــثــــبت ســــبع (7)

سنوات من اخلدمة الفعلية بهذه الصفة.

- مـــتـــصــرف رئـــيـــسي لـــلــبـــحث عـــلى األقل أو
رتبة مـعادلةq يثـبت سنتX (2) من اخلـدمة

qالفعلية بهذه الصفة

- مـتــصــرف الـبــحث من اIــسـتــوى الــثـاني أو
األول أو رتــــبـــة مــــعــــادلــــةq يـــثــــبت ســــبع (7)

qسنوات من اخلدمة الفعلية بهذه الصفة

- مــلـحـق بـالــبـحث عــلى األقلq مــرسمq يــثـبت
ثالث (3) سنوات أقدمية بصفة موظف.

- مـــهــنـــدس بـــحث عـــلى األقلq مـــرسمq يـــثــبت
ثالث (3) سنوات أقدمية بصفة موظف.

- مــهــنــدس رئــيــسي لــدعم الــبــحث أو مــكــلف
رئيسي باإلعالم الـعلمي و التـكنولوجي أو
qمــــتــــصــــرف رئــــيــــسي لــــلــــبــــحـث عــــلي األقل
مـــرسم أو رتـــبـــة مـــعــادلـــةq يـــثـــبت ثالث (3)

سنوات أقدمية بصفة موظف.

- مــــهـــــنــــدس دولــــة لـــــدعم الـــــبــــحث أو مـــــلــــحق
الــــهـــــنـــــدســـــة أو مــــكـــــلـف بــــاإلعـالم الـــــعــــلـــــمي
والــــتـــكـــنـــولـــوجي مـن اIـــســـتـــوى الـــثـــاني أو
األول أو مـــتـــصــــرف الـــبـــحث مـن اIـــســـتـــوى
الــثـــاني أو األول أو رتـــبــة مـــعـــادلــةq يـــثــبت
أربع (4) سـنـوات من اخلدمـة الـفـعلـيـة بـهذه

الصفة.

قرار من
الوزير

مقرر من
مدير

اIؤسسة

مقرر من
مدير

اIؤسسة

432

432

259

م-1

م-1

م-2

1

1

1

أ

أ

أ

رئيس
مصلحة
مشتركة
للبحث

رئيس
مصلحة
إدارية
للمركز

رئيس
مصلحة
للقسم
التقني
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طريقةطريقة
XالتعيXالتعي

اIناصباIناصب
اIستوىاIستوىالقسمالقسمالصنفالصنفالعلياالعليا

السلالسلّميمي
الزيادةالزيادة

االستدالليةاالستداللية

التصنيفالتصنيف
شروط االلتحاقشروط االلتحاق

باIناصبباIناصب

qمـــــرسم qمـــــلـــــحق بـــــالـــــبـــــحث عـــــلـى األقل -
يـــــثـــــبـت ثالث (3) ســـــنــــــوات أقــــــدمــــــيــــــة

بصفة موظف.

qمـــــرسم qمـــــلـــــحق بـــــالـــــبـــــحث عـــــلـى األقل -
يـثـبت ثالث (3) سـنـوات أقـدمـيـة بـصـفـة

موظف.

- مـهنـدس بـحث على األقلq مـرسمq يـثبت
ثالث (3) ســــــنــــــوات أقــــــدمــــــيــــــة بــــــصــــــفـــــة

موظف.

- مــــهـــنــــدس رئـــيــــسي لــــدعم الــــبـــحـث عـــلى
األقلq مـــرسم أو رتـــبـــة مـــعـــادلـــةq يــثـــبت
ثالث (3) ســــــنــــــوات أقــــــدمــــــيــــــة بــــــصــــــفـــــة

موظف.

- مــهـــنــدس دولـــة لـــدعم الــبـــحث أو مـــلــحق
الـهـنـدسـة  أو رتـبـة مـعـادلـةq يـثـبت أربع
(4) ســنــوات من اخلــدمـــة الــفــعــلــيــة بــهــذه

الصفة.

- مـهنـدس رئيسي لـدعم البـحث أو مكلف
رئيسي باإلعالم الـعلمي و التـكنولوجي
qمـــــرسـم أو رتــــبـــــة مـــــعـــــادلــــة qعــــلـى األقل
يـثـبت ثالث (3) سـنـوات أقـدمـيـة بـصـفـة

موظف.

- مــهـــنــدس دولـــة لـــدعم الــبـــحث أو مـــلــحق
الــــهـــنـــدســـة أو مـــكـــلف بــــاإلعالم الـــعـــلـــمي
والــتـكــنـولــوجي من اIـســتـوى الــثـاني أو
األول أو رتــبـة مــعــادلــةq يــثــبت أربع (4)
ســــنــــوات من اخلــــدمــــة الــــفــــعــــلــــيــــة بــــهــــذه

الصفة. 

qمــتــصــرف رئــيـــسي لــلــبـــحث عــلى األقل -
مرسم أو رتـبـة مـعـادلـةq يثـبت ثالث (3)

سنوات أقدمية بصفة موظف.

- متصرف البحث من اIستوى الثاني أو
األول أو رتــبـة مــعــادلــةq يــثــبت أربع (4)
ســــنــــوات من اخلــــدمــــة الــــفــــعــــلــــيــــة بــــهــــذه

الصفة.

مقرر من
مدير

اIؤسسة

مقرر من
مدير

اIؤسسة

مقرر من
مدير

اIؤسسة

مقرر من
مدير

اIؤسسة

259

259

259

259

م-2

م-2

م-2

م-2

1

1

1

1

أ

أ

أ

أ

مسؤول فرقة
بحث

رئيس
مصلحة
للمحطة

التجريبية

رئيس فرع
للمصلحة
اIشتركة
للبحث

رئيس مكتب
األمن

الداخلي
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طريقةطريقة
XالتعيXالتعي

اIناصباIناصب
اIستوىاIستوىالقسمالقسمالصنفالصنفالعلياالعليا

السلالسلّميمي
الزيادةالزيادة

االستدالليةاالستداللية

التصنيفالتصنيف
شروط االلتحاقشروط االلتحاق

باIناصبباIناصب

- مهـنـدس بحث على األقلq مـرسمq يثبت
سنتX (2) أقدمية بصفة موظف.

- مــــهـــنــــدس رئـــيــــسي لــــدعم الــــبـــحـث عـــلى
األقلq مـــرسم أو رتـــبـــة مـــعـــادلـــةq يــثـــبت

سنتX  (2) أقدمية بصفة موظف.

- مــهـــنــدس دولـــة لـــدعم الــبـــحث أو مـــلــحق
الـهـنـدســة أو رتـبـة مـعــادلـةq يـثـبت ثالث
(3) ســنــوات من اخلــدمـــة الــفــعــلــيــة بــهــذه

الصفة.

- مـــتـــصــرف رئـــيـــسي لـــلــبـــحث عـــلى األقل
Xيـثــبت ســنـتـ qمـرسم أو رتــبـة مــعـادلــة

(2)  أقدمية بصفة موظف.

- متصرف البحث من اIستوى الثاني أو
األول أو رتــبـة مــعــادلــةq يـثــبت ثالث (3)
ســــنــــوات من اخلــــدمــــة الــــفــــعــــلــــيــــة بــــهــــذه

الصفة.

مقرر من
مدير

اIؤسسة

مقرر من
مدير

اIؤسسة
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م-3

1

1

أ

أ

مسؤول
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رئيس
مصلحة
إدارية
لوحدة
البحث

 اIـادة اIـادة 4 :  : تــطـبــيـقـا ألحــكـام اIـادة 10 من اIـرســوم الـرئـاسي رقم 07-307 اIـؤرخ في 17 رمــضـان عـام 1428 اIـوافق 29
ســبــتـمــبـر ســنـة 2007 و اIـذكــور أعالهq يـحــدد تــصـنــيف اIـنــصب الــعـالي Iــديـر وحــدة بــحث و كـذا شــروط االلـتــحـاق بــهـذا

اIنصبq طبقا للجدول اآلتي :

طريقةطريقة
XالتعيXالتعي

اIناصباIناصب
الزيادة االستدالليةالزيادة االستدالليةاIستوى السلاIستوى السلّميميالعلياالعليا

شروط االلتحاقشروط االلتحاقالتصنيفالتصنيف
باIنصبباIنصب

qأســــــــتـــــــاذ بــــــــحث قــــــــسـم " ب " عـــــــلـى األقل -
مـــرسمq يـــثــــــبـت ســــنــــتــــيـن (2) أقـــدمـــيــة

بصفة موظف.

qأســــتـــاذ مــــحــــاضـــر قــــسم " ب " عــــلى األقل -
مـرسمq يـثـبت سـنـتX (2) أقـدمـيـة بـصـفـة

موظف.

قرار من
الوزير 595 مدير وحدة

بحث
13

qؤسـسات الـعمومـية ذات الـطابع الـعلمي و الـتكـنولوجيIـناصب الـعليـا في اIـوظفـون الشـاغلون اIادة 5 :  : يبقى اIادة اIا 
qاجلـديدة Xقـبل تاريخ صـدور هـذا الـقرار و الـذين ال يـستـوفـون شروط الـتـعيـ qذكـورة أعالهIـطـابقـة لـلمـنـاصب العـلـيـا اIا

يستفيدون من الزيادة االستداللية احملدّدة �وجب هذا القرار إلى غاية إنهاء مهامهم في اIنصب العالي اIشغول.



 اIادة اIادة 6 : : يجب أن ينتـمي اIوظفون الذين يشغلون
مناصب عـليـا إلى رتب تكون مـهامـها موافـقة لـصالحيات

الهياكل اIعنية.
اIـادة اIـادة 7 :  : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرســمـيـة

للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.
حــرر بــاجلــزائــر في 15 مــحــرم عـام 1435 اIــوافق 19

نوفمبر سنة 2013.
وزير التعليم العاليوزير التعليم العالي
والبحث العلميوالبحث العلمي
محمد مباركيمحمد مباركي

وزير اIاليةوزير اIالية
كر� جوديكر� جودي

عن الوزيرq األمX العام للحكومةعن الوزيرq األمX العام للحكومة
و بتفويض منهو بتفويض منه

اIدير العام للوظيفة العموميةاIدير العام للوظيفة العمومية
بلقاسم بوشمالبلقاسم بوشمال

اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 3230

ا;طبعة الرسميا;طبعة الرسميّة5  ة5  حي البسات5T بئر مراد رايس5 ص.ب حي البسات5T بئر مراد رايس5 ص.ب 376 - اجلزائر - محطة - اجلزائر - محطة
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وزارة الثقافةوزارة الثقافة
قــــرار وزاري مـــشــــتــــرك مـــؤرخ في قــــرار وزاري مـــشــــتــــرك مـــؤرخ في 13 مــــحــــرم عــــام  مــــحــــرم عــــام 1435
اIوافق اIوافق 17 نوفـمبر  نوفـمبر سنة سنة q2013 يتـضمن وضع بعضq يتـضمن وضع بعض
األسـالك اخلـــــاصــــــة بــــــاإلدارة اIــــــكــــــلـــــفــــــة  بــــــاألشــــــغـــــالاألسـالك اخلـــــاصــــــة بــــــاإلدارة اIــــــكــــــلـــــفــــــة  بــــــاألشــــــغـــــال
الـعــمــومــيـة في حــالــة الــقـيــام بــاخلـدمــة لــدى مــصـالحالـعــمــومــيـة في حــالــة الــقـيــام بــاخلـدمــة لــدى مــصـالح
اإلدارة اIـكـلـفـة بـالـثـقـافـة (اIـركـز اجلـزائـري لـلـتـراثاإلدارة اIـكـلـفـة بـالـثـقـافـة (اIـركـز اجلـزائـري لـلـتـراث

.(Xبني بالطIالثقافي ا.(Xبني بالطIالثقافي ا
ـــــــــــــــــــــــــ

qالعام للحكومة Xاألم qإن الوزير
qووزيرة الثقافة

qووزير األشغال العمومية
- �ـقــتــضى اIــرســوم الــرئــاسي رقم 13-312 اIـؤرخ
في 5 ذي القـعدة عام 1434 اIوافق 11 سبـتمبر سنة 2013

qأعضاء احلكومة Xتضمن تعيIوا 
- و�قـتـضى اIـرسـوم الـرئـاسي رقم 13-313 اIـؤرخ
في 5 ذي القـعدة عام 1434 اIوافق 11 سبـتمبر سنة 2013

qالعام للحكومة Xاألم qالوزير Xتضمن تعيIوا 
- و�ـقتـضى اIرسوم الـتنـفيذي رقم 09-391 اIؤرخ
في 5 ذي احلـجـة عام 1430 اIـوافق 22 نـوفـمـبـر سـنـة 2009
XـنتـمIا XـوظفـIتـضـمن القـانون األسـاسي اخلـاص باIوا

qكلفة باألشغال العموميةIلألسالك اخلاصة باإلدارة ا
- و�ـقـتـضى اIـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 12-79 اIـؤرخ
في 19 ربـــيع األول عـــام 1433 اIــــوافق 12 فــــبــــرايـــر ســــنـــة
2012 واIتضـمن إنشـاء اIركـز اجلزائـري للـتراث الـثقافي

qوحتديد تنظيمه وسيره Xبني بالطIا

يقررون ما يأتي :يقررون ما يأتي :

اIـادة األولى اIـادة األولى : تــطـبــيـقـا ألحــكـام اIـادة 3 من اIـرسـوم
الـتـنــفـيـذي رقم 09-391 اIـؤرخ في 5 ذي احلــجـة عـام 1430
اIوافق 22 نوفـمبـر سنة 2009 واIـذكور أعالهq يوضع في
حالة الـقيام بـاخلدمة لـدى مصالح اإلدارة اIـكلفـة بالثـقافة
(اIـركـز اجلــزائـري لـلــتـراث الــثـقـافي اIــبـني بــالـطـX) في
حدود الـتـعداد اIـنـصوص عـلـيه في هذا الـقـرارq اIوظـفون

اIنتمون ألحد األسالك اآلتية :

Xـهـنـي لـلـمـوظـفـIـسـار اIـادة 2 : تــضـمن تـسـيـيــر اIـادة اIا
اIنتـمX لألسالك اIذكورة في اIادة األولى أعالهq اإلدارة
اIكلفة بالـثقافة (اIركز اجلزائري للتراث الثقافي اIبني
بـــالــطــX) الـــتي يــوضــعـــون في حــالــة خـــدمــة لــديــهـــا طــبــقــا
لألحــكــام الـــقــانــونــيــة األســاســيـــة احملــددة �ــوجب اIــرســوم
الـتـنــفـيـذي رقم 09-391 اIـؤرخ في 5 ذي احلــجـة عـام 1430

اIوافق 22 نوفمبر سنة 2009 و اIذكور أعاله.

اIـادة اIـادة 3 : يــسـتــفـيـد اIــوظـفـون اIــوضـوعــون في حـالـة
اخلـــدمـــة من احلق في الـــتـــرقـــيـــةq طـــبــقـــا ألحـــكـــام اIـــرســوم
الـتـنــفـيـذي رقم 09-391 اIـؤرخ في 5 ذي احلــجـة عـام 1430

اIوافق 22 نوفمبر سنة 2009 و اIذكور أعاله.

اIـادة اIـادة 4 : تـكون الـرتـبـة اIـشـغـولـة من طـرف اIوظف
الذي استفاد من ترقية محل حتويل إلى الرتبة اجلديدة.

اIـادة اIـادة 5 : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرســمـيـة
للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.

حــرر بـــاجلــزائــر في 13 مــحــرم عــام 1435 اIــوافق 17
نوفمبر سنة 2013.

التعدادالتعداداألسالكاألسالك

اIهندسون في األشغال العمومية
التقنيون في األشغال العمومية

3

4

وزيرة الثقافةوزيرة الثقافة

خليدة توميخليدة تومي

وزير األشغال العموميةوزير األشغال العمومية

فاروق شياليفاروق شيالي

عن الوزيرq األمX العام للحكومةعن الوزيرq األمX العام للحكومة
وبتفويض منهوبتفويض منه

اIدير العام للوظيفة العموميةاIدير العام للوظيفة العمومية
بلقاسم بوشمالبلقاسم بوشمال


