
2 صفر عام   صفر عام  1433 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 870
27 ديسمبر  سنة   ديسمبر  سنة  2011 م م

مـرسـوم تـنـفيـذي رقم مـرسـوم تـنـفيـذي رقم 11 -  - 443  مـؤر  مـؤرّخ في أوخ في أوّل صـفـر عـامل صـفـر عـام
1433 اJــــوافق  اJــــوافق 26 ديــــســــمـــبــــر ســــنـــة  ديــــســــمـــبــــر ســــنـــة q2011 يــــتــــضـــمنq يــــتــــضـــمن

XـــنـــتـــمــJا XـــوظـــفـــJالـــقـــانــون األســـاســي اخلـــاص بــاXـــنـــتـــمــJا XـــوظـــفـــJالـــقـــانــون األســـاســي اخلـــاص بــا
ألسالك مستخدمي دعم البحث.ألسالك مستخدمي دعم البحث.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

qإنّ الوزير األول

- بـنـاء عـلى تـقـريـر وزيـر الــتـعـلـيم الـعـالي والـبـحث
qالعلمي

- وبــنـــاء عــلى الـــدســتـــورq ال ســيـــمــا اJـــادتــان 85 - 3
 qو125 ( الفقرة 2) منه

- و{ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 98 - 11 اJــؤرخ في 29
ربـــــيع الـــــثــــانـي عــــام 1419 اJـــــوافق 22 غــــشـت ســــنــــة 1998
واJتـضمن القـانون التـوجيهي والـبرنامج اخلـماسي حول
q2002 - 1998 الــبـحث الــعــلـمي والــتـطــويــر الـتــكـنــولـوجي

qتممJعدل واJا

- و{ـــــــقـــــــتــــــــضى األمــــــــر رقم 03 - 05 اJــــــــؤرخ في 19
جـــمـــادى األولى عـــام 1424 اJــوافق 19 يـــولـــيـــو ســـنـــة 2003

qؤلف واحلقوق اجملاورةJتعلق بحقوق اJوا

- و{ـــــــقـــــــتــــــــضى األمــــــــر رقم 06 - 03 اJــــــــؤرخ في 19
جــمــادى الـثــانــيــة عـام 1427 اJـوافق 15 يــولـيــو ســنـة 2006

qتضمن القانون األساسي العام للوظيفة العموميةJوا

- و{ــــقـــــتــــضـى اJــــرســـــوم رقم 86 - 52 اJـــــؤرخ في 7
رجب عـام 1406 اJـوافق 18 مــارس سـنـة 1986 واJــتـضـمن
الـــقـــانـــون األســـاسـي الـــنـــمـــوذجي لـــعــــمـــال قـــطـــاع الـــبـــحث

qعدلJا qالعلمي والتقني

- و{ــــــقـــــتــــــضى اJــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 03 - 309
اJـؤرخ في 14 رجب عـام 1424 اJـوافق 11 سـبــتـمـبـر سـنـة
2003 واJـتـضـمن تــنـظـيم الـتـكـويـن وحتـسـX اJـسـتـوى في

qاخلارج وتسييرهما

- و{ــــــقـــــتــــــضى اJــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 07 - 304
اJــؤرخ في 17 رمـــضـــان عــام 1428 اJــوافق 29 ســبـــتـــمـــبــر
ســنــة 2007 الــذي يـــحــدد الـــشــبــكـــة االســتـــداللــيــة Jـــرتــبــات

qونظام دفع رواتبهم XوظفJا

- و{ــــــقـــــتــــــضى اJــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 10 - 149
اJـؤرخ في 14 جـمـادى الـثـانـيـة عام 1431 اJـوافق 28 مـايو

qأعضاء احلكومة Xتضمن تعيJسنة 2010 وا

- و{ــــقـــتــــضى اJــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 98 - 254
اJــؤرخ في 24 ربــيع الـــثــاني عــام 1419 اJــوافق 17 غــشت
سـنـة 1998 واJــتــعـلق بــالــتـكــوين في الــدكــتـوراه ومــا بــعـد

qتممJعدل واJا qتخصص والتأهيل اجلامعيJالتدرج ا
- و{ــــقـــتــــضى اJــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 98 - 412
اJـؤرخ في 18 شـعـبـان عـام 1419 اJـوافق 7 ديـسـمـبـر سـنة
1998 الــذي  يـحـدد كـيـفـيـات تـخــصـيص الـعـائـدات الـنـاجتـة

عـن اخلــــدمــــات واألشــــغــــال الــــتـي تــــقــــوم بــــهــــا اJــــؤســــســــات
qالعمومية زيادة على مهمتها الرئيسية

- و{ــــقـــتــــضى اJــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 06 - 419
اJـؤرخ في أول ذي الـقــعـدة عـام 1427 اJـوافق 22 نـوفــمـبـر
سـنـة 2006 واJـتــضـمن تـنــظـيم اJــدرسـة الـوطــنـيـة لإلدارة

qوسيرها
- و{قتـضى اJرسوم التـنفيذي رقم 08 - 04 اJؤرخ
في 11 مــــحــــرم عـــام 1429 اJــــوافق 19 يــــنــــايــــر ســــنـــة 2008
XـنتـمJا XـوظفـJتـضـمن القـانون األسـاسي اخلـاص باJوا
  qؤسسات واإلدارات العموميةJشتركة في اJلألسالك ا
- و{قتـضى اJرسوم التـنفيذي رقم 08 - 05 اJؤرخ
في 11 مــــحــــرم عـــام 1429 اJــــوافق 19 يــــنــــايــــر ســــنـــة 2008
XـهــنـيـJــتـضـمن الــقـانــون األسـاسي اخلـاص بــالـعــمـال اJوا

 qوسائقي السيارات واحلجاب
- و{ــــقـــتــــضى اJــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 08 - 131
اJؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 اJوافق 3 مايو سنة
2008 واJـــتــــضـــمن الـــقــــانـــون األســـاسي اخلــــاص بـــالـــبـــاحث

qالدائم
- و{ــــقـــتــــضى اJــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 08 - 181
اJؤرخ في 19 جمـادى الثانية عام 1429 اJوافق 23 يونيو
XوظفJتضمن القانون األساسي اخلاص باJسنة 2008 وا
اJـنــتـمــX إلى األسالك اخلــاصـة بــاإلدارة اJــكـلــفـة بــالـصــيـد

qالبحري
- و{ــــقـــتــــضى اJــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 08 - 286
اJــؤرخ في 17 رمـــضـــان عــام 1429 اJــوافق 17 ســبـــتـــمـــبــر
XوظفJتضمن القانون األساسي اخلاص باJسنة 2008 وا

qكلفة بالفالحةJلألسالك اخلاصة باإلدارة ا  XنتمJا
- و{ــــقـــتــــضى اJــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 11 - 396
اJــؤرخ في 28 ذي احلـــجـــة عــام 1432 اJــوافق 24 نـــوفـــمـــبــر
ســـنــة 2011 الـــذي يـــحـــدد الـــقـــانـــون األســـاسي الـــنـــمـــوذجي
qللمؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي

qو بعد موافقة رئيس اجلمهورية -
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يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

الباب األولالباب األول
أحكام عامةأحكام عامة
الفصل األولالفصل األول

مجال التطبيقمجال التطبيق

اJــاداJــادّة األولى :ة األولى : تـــطــبـــيــقـــا ألحــكـــام اJــادتــX 3 و11 من
األمــــر رقم 06 - 03 اJــــؤرخ في 19 جـــمــــادى الـــثـــانــــيـــة عـــام
1427 اJــوافق 15 يــولــيــو ســنـة 2006 واJــتــضــمن الــقــانــون

األساسي الـعـام لـلوظـيـفـة الـعمـومـيـةq يهـدف هـذا اJـرسوم
إلى توضـيح األحكام اخلـاصة اJـطبقـة على اJوظـفX الذين
يــنـــتــمـــون إلى أسالك مـــســتـــخــدمي دعم الـــبــحـث وحتــديــد
قــائـــمــة الـــشـــعب اJـــرتــبـــطــة بـــهـــا وكــذا شـــروط االلــتـــحــاق

بالرتب ومناصب الشغل اJطابقة لها.

2 : : تـــعـــتـــبـــر أسالكـــا خـــاصــــة Jـــســـتـــخـــدمي دعم اJــاداJــادّة ة 
البحث األسالك التي تنتمي إلى الشعب اآلتية :

q"1 - شعبة " التطوير التكنولوجي
q" 2 - شعبة " الهندسة

 q"3 - شعبة " اإلعالم العلمي والتكنولوجي
q" 4 - شعبة " إدارة البحث

5 - شعبة " الصيانة واخلدمة ".

اJـاداJـادّة ة 3 : : يـكـون مـســتـخـدمـو دعم الــبـحث اJـذكـورون
في اJـــــــادة األولـى أعـاله فـي نـــــــشـــــــاط لـــــــدى اJـــــــؤســـــــســـــــات

العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي. 

و|ــكن أن يــكــونـواq بــصـفــة اســتـثــنــائـيــةq في نــشـاط
لدى اJؤسـسات الـعمومـية ذات الـطابع العـلمي والـثقافي

واJهني التابعة للوزارة اJكلفة  بالتعليم العالي.

و|ـكن أن يـكـونــوا في وضـعـيـة الـقــيـام بـاخلـدمـة لـدى
اJــؤســســات الـــعــمــومــيــة ذات الــطـــابع اإلداري والــهــيــئــات
الـــعــمـــومـــيــة الـــتي تـــضــمـن مــهـــام الــتـــكـــوين الـــعــالي و/أو

البحث العلمي التابعة لدوائر وزارية أخرى.

يـحــدد قـرار مـشــتـرك بــX الـوزيـر اJــكـلف بــالـبـحث
الــعــلـمـي والــوزيـر اJــعــني والــســلــطــة اJــكـلــفــة بــالــوظــيــفـة
الـعـمـومـيـة قـائمـة األسالك والـرتب اJـعـنـيـة وكـذا الـتـعداد

لكل مؤسسة. 

الفصل الثاني الفصل الثاني 
احلقوق والواجباتاحلقوق والواجبات

اJــاداJــادّة ة 4 : : يـــخـــضع مـــســـتـــخـــدمـــو دعم الـــبـــحث الـــذين
تــــســـري عــــلـــيــــهم أحــــكــــام هـــذا الــــقـــانــــون األســــاسي اخلـــاص

لـلـحــقــوق والــواجــبـات اJــنـصـوص عـلــيـهـا في األمــر رقم
06 - 03 اJـؤرخ في 19 جـمــادى الـثـانــيـة عـام 1427 اJـوافق

15 يوليو سنة 2006 واJذكور أعاله.

 كما يـخضـعون لـلقواعـد احملددة في الـنظـام الداخلي
اخلاص باJؤسسات اJذكورة في اJادة 3 أعاله.

اJاداJادّة ة 5 : : يشـارك مسـتخـدمو دعم الـبحث في تـنفـيذ
أشـغـال الـبـحث الـعـلــمي والـتـطـويـر الـتـكـنـولـوجي. وبـهـذه
الــصـفـةq يـكــلـفـون بـالــقـيـام بـأشــغـال االسـتـغـالل والـهـنـدسـة
والتسيير والتـنمية والتحكم في التكنولوجيات والدعم
اإلداري والـتـقــني لـنـشـاطـات الــبـحث الـعـلــمي والـتـطـويـر

التكنولوجي.

اJــاداJــادّة ة 6 : : |ـــكن دعـــوة مــســـتـــخـــدمي دعم الـــبـــحث في
إطــار اتـفــاقـيــات بـX مــؤسـســاتـهم وقــطـاعــات الـنــشـاطـات
األخرىq لضمان كل أشـغال اJساعدة التـقنية والدراسات
والــــتــــقــــيـــيـم واخلـــبــــرة والــــتــــكـــويـن أو نــــقل اJــــعـــرفــــة وفق
الــكـــيــفــيــات والــشـــروط اJــنــصــوص عـــلــيــهــا في الـــتــنــظــيم

اJعمول به.

اJـاداJـادّة ة 7 : : تـعــد االخـتـراعــات واالكـتـشـافــات والـنـتـائج
األخـــرى لــلــبـــحث اJــنـــجــزة في شـــكل ©ــوذج أو عـــلى ســنــد
مكـتوب أو سمـعي- بـصري أو متـعدد الـوسائط اإلعـالمية
أو مـــــعـــــلـــــومـــــاتـي من طـــــرف مــــــســـــتـــــخـــــدمي دعـم الـــــبـــــحث
اخلـاضعX ألحـكام هذا الـقانون األسـاسي اخلاصq في إطار
نـشاطـاتـهم اJهـنيـةq ملـكيـة اJـؤسسـات التي |ـارسون بـها

نشاطهم.     

8 : : يـــتـــعـــX عــلـى اإلدارةq في إطـــار الـــتـــنــظـــيم اJــاداJــادّة ة 
اJعـمـول بهq ضمـان كل الـشروط الـضـرورية لـتـأدية اJـهام
القانونية األساسية للموظفX الذين تسري عليهم أحكام
هـذا الـقانـون األسـاسي اخلـاص وحتقـيق تـرقيـتـهم اJهـنـية.
كــمـا يــســتـفــيـدون مـن شـروط الــنــظـافــة واألمن اJــرتـبــطـة

بطبيعة نشاطاتهم.

اJـاداJـادّة ة 9 : : |ــكن دعـوة اJـوظــفـX الـذيـن تـسـري عــلـيـهم
أحـــكـــام هـــذا الـــقــــانـــون األســـاسي اخلـــاصq كــــلـــمـــا اقـــتـــضت
حـاجـات اخلـدمـة ذلك q مع مـراعـاة الـسـعـة الـيـومـيـة لـلـعـمل

الفعليq بالقيام بعملهم في الفرق.

وزيـادة عـلى ذلـك q |ـكن دعـوتـهـم لـلـقـيــام بـالـسـاعـات
اإلضافية وفق الشروط احملددة في التنظيم اJعمول به.

اJـاداJـادّة ة 10 : : يــسـتـفـيــد اJـوظـفــون الـذين تـســري عـلـيـهم
أحكام هـذا القانـون األساسي اخلـاص اJنتـمX لـلمجـموعة
" أ " من رخص الــغــيــاب دون فـقــدان الــراتبq لــلـمــشــاركـة
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في اJـــؤتـــمـــرات واJـــلـــتــــقـــيـــات ذات الـــطـــابع  الـــوطـــني أو
الـدولي وذات الصـلة بـنشـاطاتـهم اJهـنيـة حسب الـشروط

والكيفيات احملددة في التنظيم اJعمول به.

الفصل الثالثالفصل الثالث
التوظيف والتربص والترسيم  والترقية والترقية فيالتوظيف والتربص والترسيم  والترقية والترقية في

الدرجةالدرجة

11 : : يــوظف ويــرقى اJــوظــفــون الــذين تــســري اJـاداJـادّة ة 
عــــلــــيــــهم أحــــكــــام هــــذا الــــقــــانــــون األســــاسي اخلــــاص حــــسب

الشروط والنسب اJنصوص عليها أدناه.

|ـكـن تـعــديل الــنـسب اJــطــبـقــة عــلى مـخــتــلف أ©ـاط
الــتـــرقــيـــة بـــنــاء عـــلى اقــتـــراح الـــوزيــر اJـــكــلـف بــالـــبــحث
العلـمي بعـد أخذ رأي اللـجنـة اإلدارية اJتـساويـة األعضاء
اخملــتـصــةq {ـوجب مــقــرر من الـســلـطــة اJـكــلـفــة بـالــوظـيــفـة

العمومية.

غـيــر أن هــذه الــتــعــديالت ال |ــكن أن تــتــعـدى نــصف
الــنـــسب احملــددة فــيــمـــا يــخص أ©ــاط الــتـــرقــيــة عن طــريق
االمتحان اJهـني والتسجيل في قائمة التأهيل في حدود

50 % من اJناصب اJطلوب شغلها .      

اJـاداJـادّة ة 12 : : تـطــبـيــقـا لـلــمـادتـX 83 و84 من األمـر رقم
06 - 03 اJـؤرخ في 19 جـمــادى الـثـانــيـة عـام 1427 اJـوافق

15 يــولـيــو ســنـة 2006 واJــذكـور أعالهq يــعـX اJـتــرشـحـون

الـذين يــوظـفـون في األسـالك والـرتب الـتي يــحـكـمــهـا هـذا
القانون األساسي اخلاصq بصفة متربصX {وجب مقرر
من الـسـلـطـة اخملـولـة سـلـطـة الـتـعـيـX. ويـلـزم اJـتـرشـحـون
اJــوظـفــون بـالـقــيـام بــتـربص جتــريـبـي مـدته ســنـة واحـدة.
وعلى إثر فترة التربصq يرسم اJتربصون أو يخضعون
لـتمديد التـربص مرة واحدة للـمدة نفسهـا وإما يسرحون

دون إشعار مسبق أو تعويض.

الفصل الرابعالفصل الرابع
الترقية في الدرجةالترقية في الدرجة

اJاداJادّة ة 13 : : حتـدد وتائـر الـترقـيـة في الدرجـة اJـطبـقة
عــلـى اJــوظـــفــX الـــذين يــخـــضــعـــون ألحــكـــام هــذا الـــقــانــون
األساسي اخلـاص حسب اJـدد الثـالث اJنـصوص عـليـها في
اJـادة 11 من اJـرســوم الـرئـاسي رقم 07 - 304 اJـؤرخ في
17 رمـــضـــان عــام 1428 اJــوافق 29 ســـبـــتــمـــبـــر ســـنــة 2007

واJذكور أعاله.

الفصل اخلامسالفصل اخلامس
الوضعيات القانونية األساسيةالوضعيات القانونية األساسية

اJاداJادّة ة 14 : : تطبـيقا للمادة 127 من األمر رقم 06 - 03
اJؤرخ في 19 جمـادى الثانـية عام 1427 اJوافق 15 يـوليو

ســـــنــــة 2006 واJـــــذكـــــور أعالهq حتـــــدد الـــــنـــــسـب الـــــقـــــصــــوى
للموظفـX الذين يخضعون ألحـكام هذا القانون األساسي
qبــنـاء عـلى طــلـبـهم qاخلــاص الـذين من شــأنـهم أن يـوضــعـوا
qعـينـة أدناهJفي إحدى الـوضعـيات الـقـانونـية األسـاسيـة ا

بالنسبة إلى كل سلك ومؤسسة كما يأتي :
q% 10 : االنتداب -

q% 5 : خارج اإلطار -
- اإلحالة على االستيداع : 10 %.

الفصل السادسالفصل السادس
التقييمالتقييم

15 : : زيــادة عــلى اJــعــايــيــر احملـددة فـي اJـادة 99 اJـاداJـادّة ة 
من األمـر رقم 06 - 03 اJـؤرخ في 19 جـمـادى الـثـانـيـة عام
1427 اJــوافق 15 يـــولــيــو ســنــة 2006 واJــذكــور أعالهq يــتم

تـــقـــيــيم اJـــوظــفـــX الــذيـن يــنـــتــمـــون إلى ســلـك مــهـــنــدسي
البحث  بطرق مالئمة ومؤسسة على :

qقاالتJساهمة في البراءات والنشرات واJا -
qأشغال اخلبرة والتقييم -

- اJـــشـــاركــــة في عــــقـــود الـــدراســــات ونـــقـل اJـــعـــارف
qنجزةJهارة اJوا

- كل نشاط ابتكار وتثمX نتائج البحث.

الفصل السابعالفصل السابع
االنضباطاالنضباط

16 : : زيـادة عــلـى األحـكــــام اJــنــصـــوص عــلــيــهـــا اJـاداJـادّة ة 
فــي  اJـواد 176 إلى 181 مـن األمــر رقــم 06 - 03 اJـــؤرخ
فــي 19 جـمـادى الثـانـيـة عام 1427 اJـوافق 15 يـولـيـو سـنة
2006 واJـذكـور أعـالهq وتـطـبـيــقـا لـلـمـادة 182 مـنهq يـعــتـبـر

خـــطــأ مـــهـــنـــيــا مـن الــدرجـــة الـــرابـــعــة (4) قــيـــام مـــهــنـــدسي
البـحث أو مـشـاركتـهم في عـمل ثـابت في تـزوير الـنـتائج

أو غش في أعمال التطوير التكنولوجي.

الفصل الثامنالفصل الثامن
األحكام العامة لإلدماجاألحكام العامة لإلدماج

اJــــاداJــــادّة ة 17 : : يــــدمج مــــســــتــــخــــدمــــو الــــدعـم اخلــــاضــــعـــون
لــــــلـــــمــــــرســـــوم رقم 86 - 52 اJـــــؤرخ في 7 رجب عـــــام 1406
qــــذكــــور أعالهJــــعــــدل واJا q1986 ــــوافق 18 مــــارس ســــنـــةJا
ويـرســمـون ويــعــاد تـصــنــيـفــهم عــنـد تــاريخ بــدايـة ســريـان
مــــفــــعــــول هــــذا اJـــرســــوم فـي األسالك والــــرتب اJــــطــــابــــقـــة

اJنصوص عليها في هذا القانون األساسي اخلاص.
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يرتب مستـخدمو الدعم اJذكورون في الفقرة أعاله
في الـدرجـة اJـوافـقـة لـلــرقم االسـتـداللي اJـعـادل أو األعـلى
مـــبــاشــرة لــلـــرقم االســتــداللي الـــنــاجت عن نــســـبــة تــعــويض
اخلبـرة اJـهـنيـة اJـكـتسـبـة إلى غـايـة أول ينـايـر سـنة 2008

اJنقول إلى الرقم االستداللي األدنى لرتبة اإلدماج.

اJــــاداJــــادّة ة 18 : : يــــدمج اJــــوظـــفــــون الـــذيـن يـــنــــتــــمـــون إلى
األسالك والـــرتب اJـــنــصـــوص عــلـــيـــهــاq عـــلى الــتـــواليq في
اJرسوم الـتنـفيذي رقم 08 - 04 اJؤرخ في 11 مـحرم عام
1429 اJـوافق 19 يــنـايــر ســنـة 2008 واJــرســوم الـتــنـفــيـذي

رقم 08 - 05 اJــــؤرخ في 11 مــــحــــرم عـــام 1429 اJــــوافق 19
يـــنــايــر ســنــة 2008  و اJــرســوم الـــتــنـــفــيــذي رقم 08 - 181
اJؤرخ في 19 جمـادى الثانية عام 1429 اJوافق 23 يونيو
سـنة 2008  واJرسوم الـتنـفيذي رقم 08 - 286 اJؤرخ في
17 رمــضــان عــام 1429 اJــوافق 17 ســبـــتــمــبـــر  ســنــة 2008

واJـــذكـــورة أعالهq اJـــمـــارســـون نـــشـــاطــهـم في اJـــؤســـســات
الـعـمومـية ذات الـطـابع العـلمـي والتـكنـولـوجيq بنـاء على
طلـبهمq ويـرسمـون ويعـاد تصـنيـفهم عـند تـاريخ نشـر هذا
اJـــرســــوم في اجلــــريــــدة الــــرســـمــــيــــة في األسالك والــــرتب
اJطابقة واJنصوص عليها في هذا القانون األساسي اخلاص.
يـــرتب اJــوظـــفــون اJــذكـــورون في الــفـــقــرة أعاله في
الــدرجــة اJــطــابــقــة لــلــدرجـــة الــتي يــحــوزونــهــا في رتــبــهم
األصـــلــيــة. ويــؤخــذ بــاقي األقــدمــيـــة اJــكــتــسب في الــرتــبــة
األصلـيـة في احلسـبان عـنـد التـرقيـة في الـدرجة في رتـبة

االستقبال.

19 : : يــــدمج اJـــتـــربـــصـــون الـــذيـن عـــيـــنـــوا قـــبل اJــاداJــادّة ة 
تـاريخ نــشـر هـذا اJــرسـوم في اجلـريــدة الـرسـمـيــةq بـصـفـة
qحــسب احلـــالــة qويـــرســمـــون بــعـــد اســتـــكــمـــال Xمـــتــربـــصــ
الـــفـــتـــرة الــــتـــجـــريـــبــــيـــة أو فـــتـــرة الــــتـــربص الـــتــــجـــريـــبي

اJنصوص عليها في القانون األساسي اخلاص بهم.

اJـاداJـادّة ة 20 : : يـجــمع بــصــفـة انــتــقـالــيــة وJــدة خـمس (5)
qـرسـومJسـنـوات ابــتـداء من تـاريخ ســريـان مـفـعــول هـذا ا
بX مـنصب الـعمل أو الـرتبـة األصلـية ورتبـة اإلدماج في
تــقـــديـــر األقـــدمــيـــة اJـــطــلـــوبـــة لــلـــتـــرقــيـــة في رتـــبـــة مــا أو
الـتـعـيـX في مـنـصـب عـال بـالـنـسـبـة لـلـمـوظـفـX واألعوان
العـمـومـيـX الـذين أدمـجوا فـي الرتب غـيـر تـلك اJـطـابـقة
لـلـرتب الـتي سبـق إحداثـهـا {ـوجب اJـرسوم رقم 86 - 52
اJـــــؤرخ في 7 رجب عـــــام 1406 اJـــــوافق 18 مـــــارس ســـــنـــــة
q1986 اJــــعـــدل واJــــذكـــور أعـاله والـــرتب اJــــنـــشــــأة {ـــوجب

اJرسوم الـتنـفيذي رقم 08 - 04 اJؤرخ في 11 مـحرم عام
1429 اJوافق 19 ينـاير سـنة 2008 والــمرسـوم التـنفــيذي

رقم 08 - 05 اJــــؤرخ في 11 مــــحــــرم عـــام 1429 اJــــوافق 19
يـــنـــايــــر ســـنـــة 2008 واJـــرســـوم الــــتـــنـــفــــيـــذي رقم 08 -181

اJؤرخ في 19 جمـادى الثانية عام 1429 اJوافق 23 يونيو
سـنة 2008 واJـرسوم الـتـنـفـيذي رقم 08 - 286 اJـؤرخ في
17 رمــضــان عــام 1429 اJــوافق 17 ســبـــتــمــبـــر  ســنــة 2008

واJذكورة أعاله.    

الباب الثانيالباب الثاني
األحكام اJطبقة على شعبة " التطوير التكنولوجي "األحكام اJطبقة على شعبة " التطوير التكنولوجي "

اJـاداJـادّة ة 21 : : تــشـمل شـعــبـة " الـتـطــويـر الـتــكـنـولـوجي"
سلك مهندسي البحث.

اJــاداJــادّة ة 22 : : يـــضم ســـلـك مـــهـــنـــدسي الـــبـــحث ثالث (3)
رتب :

qرتبة مهندس بحث -
qرتبة مهندس بحث مستشار -

- رتبة مهندس بحث خبير.

الفصل األولالفصل األول
حتديد اJهامحتديد اJهام

اJاداJادّة ة 23 : : يشارك مـهندسو الـبحثq في إطار فريق
البحثq في تعريف اجلانب التقني Jشاريع البحث.

و بهذه الصفةq يكلفون على اخلصوص {ا يأتي :
- حتــلـيل حــاجــة عـلــمــيـة وتــرجــمـتــهـا إلـى مـواصــفـات

 qتقنية
 qوضبط البروتوكول التجريبي Xحتس -

 qتصميم وتطوير و/أو تكييف مناهج التحليل -
- اJشاركة في تثـمX نتائج البحث ونشر اJعلومة

العلمية والتكنولوجية. 

اJــــاداJــــادّة ة 24 : : زيــــادة عــــلـى اJـــهــــام اJــــســــنــــدة Jـــهــــنــــدسي
البحثq يكلف مهندسو البحث اJستشارون {ا يأتي :

- إجناز الـنماذج مـن أجل تأكيـد التـقنيـات واJناهج
  qطورةJا

- تــوجـيـه الـتــكــيـيــفــات والـتــحــسـيــنــات لـلــمــنـظــومـة
 qالتجريبية

- اقتراح ضبط التقنيات اجلديدة وتكييفها.

اJــــاداJــــادّة ة 25 : : زيــــادة عــــلـى اJـــهــــام اJــــســــنــــدة Jـــهــــنــــدسي
الــبـحث اJــســتـشــارينq يــكـلف مــهــنـدســو الـبــحث اخلــبـراء

على اخلصوص {ا يأتي :
- القـيـام باخلـبرات في الـهـندسـة اJرتـبـطة {ـجاالت

  qؤسسةJنشاطات ا
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 qعرفةJضمان متابعة نقل التكنولوجيات أو ا -
- حتـــديـــد إجـــراءات اJـــصـــادقـــة عـــلى  حـــصـــائل األداء

وتأهيلها.

الفصل الثانيالفصل الثاني
شروط التوظيف والترقيةشروط التوظيف والترقية

اJاداJادّة ة 26 : : يوظف أو يرقى بصفة مهندس بحث :

qــــســـــابــــقــــة عـــــلى أســـــاس الــــشــــهــــادةJ1 - عن طـــــريق ا
اJـــتـــرشـــحـــون احلـــائـــزون شـــهـــادة اJـــاجـــســـتـــيـــر أو شـــهـــادة
مــعــتــرف {ــعــادلــتــهــاq احملـــصل عــلــيــهــاq عــلى األقلq بــدرجــة

"مشرف " أو بدرجة " قريب من احلسن".

2 - عــلى ســبـيـل االخـتــيــار عن طـريـق الـتــرقــيـة بــعـد
الـتسجيل في قـائمة الـتأهيل اJعـدة على أساس اJؤهالت
وأشـغال الـتطويـر التـكنـولوجيq وبـعد الـتقيـيم من طرف
جلــــنـــةq رؤســــاء اJـــهــــنــــدســـX الــــذين يــــثـــبــــتــــون خـــمس (5)

سنوات من اخلدمة  الفعلية بهذه الصفة.  

اJــــاداJــــادّة ة 27 : : يــــرقـى عــــلـى أســــاس الـــــشــــهـــــادةq بــــصـــــفــــة
qبـعـد أخـذ رأي اجملـلس الـعـلـمي لـلـمـؤسـسة qمـهـنـدس بـحث
رؤســاء اJــهــنــدســX الــذين حتــصــلــوا بــعــد تــوظــيــفــهم عــلى

شهادة اJاجستير أو شهادة معترف {عادلتها.

اJــاداJــادّة ة 28 : : يــوظف أو يــرقـى بــصــفــة مـــهــنــدس بــحث
مستشار :

qــــســـــابــــقــــة عـــــلى أســـــاس الــــشــــهــــادةJ1 - عن طـــــريق ا
اJــــتـــرشــــحــــون احلـــائــــزون شــــهـــادة الــــدكــــتـــوراه أو شــــهـــادة

معترف {عادلتها.

2 - عــلى سـبــيل االخـتـيــار عن طـريق الــتـرقـيــةq بـعـد
الـتسجيل في قـائمة الـتأهيل اJعـدة على أساس اJؤهالت
وأشـغال الـتطويـر التـكنـولوجيq وبـعد الـتقيـيم من طرف
جلنـةq مهنـدسو الـبحث الذيـن يثبـتون خمس (5) سـنوات

من اخلدمة الفعلية بهذه الصفة.

اJــــاداJــــادّة ة 29 : : يــــرقـى عــــلـى أســــاس الـــــشــــهـــــادةq بــــصـــــفــــة
مـهندس بحث مسـتشارq مهـندسو البـحث الذين حتصلوا
بـعـد تــوظـيـفـهم عـلى شـهـادة الـدكـتـوراه أو شـهـادة مـعـتـرف

{عادلتها.

30 : :  يــــرقى عــــلى ســــبـــيل االخــــتـــيــــارq بـــصــــفـــة اJــاداJــادّة ة 
مـهـندس بـحث خبـيرq  بـعـد التـسجـيل في قـائمـة التـأهيل
اJــــــعــــــدة عــــــلـى أســــــاس اJـــــــؤهالت وأشــــــغـــــــال الــــــتــــــطــــــويــــــر
الــتـكــنـولـوجي وبــعـد الــتـقـيــيم من طـرف جلــنـةq  مـهــنـدسـو
الـبــحث اJـسـتــشـارون الـذين يـثــبـتـون خـمس (5) سـنـوات

من اخلدمة الفعلية بهذه الصفة.

اJـاداJـادّة ة 31 : : تـعــX الـلـجــنـة اJــذكـورة في اJـواد 26 و28
و30 أعـاله من طـــرف الـــوزيــر اJـــكـــلف بـــالـــبـــحث الـــعــلـــمي
وتــتــشــكل من ثـالثـة (3) بـاحــثــX يــنـتــمــون لــرتـبــة أســتـاذ
بــــحث قـــسـم " أ " عـــلى األقـل وثالثـــة (3) �ــثــلــX من رتب

الترقية. 

حتـدد كيـفيـات تنـظيم وسـير هـذه اللـجنة بـقرار من
الوزير اJكلف بالبحث العلمي.

اJـاداJـادّة ة 32 : : يـحـدد قـرار مـشـتـرك بـX الـوزيـر اJـكـلف
بالـبـحث الـعـلـمي والـسـلـطة اJـكـلـفـة بـالـوظيـفـة الـعـمـومـية
قـائمة تـخصـصات الشـهادات اJـطلـوبة لاللتـحاق بـرتبتي

مهندس بحث ومهندس بحث مستشار.

الفصل الثالثالفصل الثالث
أحكام انتقاليةأحكام انتقالية

اJـاداJـادّة ة 33 : : من أجل الـتـأسـيـس األولي لـلـرتـبـةq يـدمج
في رتبة مهندس بحث :

- مـســتــخـدمــو دعم الــبــحث الــذين |ـارســون نــشـاط
التطـوير التـكنولوجـي  الذين يثـبتون شـهادة اJاجـستير

qأو شهادة معترف {عادلتها

- مــسـتـخـدمــو دعم الـبـحث الــذين يـشـغــلـون مـنـصب
عــــمـل مـــــصــــنـف عــــلـى األقل فـي الــــصـــــنف 18 من شـــــبــــكــــة
الــتــصــنــيف اJــنـصــوص عــلــيــهـا فـي اJـادة 51 مـن اJــرسـوم
رقـم 86 - 52 اJـــــــــؤرخ في 7 رجـب عــــــــام 1406 اJـــــــــوافق 18
مارس سنة q1986 اJعدل واJـذكور أعالهq الذين |ارسون
نــشــاط الــتــطــويــر الــتــكــنــولــوجي والــذيـن يــثــبــتــونq عــنـد
تــاريخ نــشــر هــذا اJــرسـوم فـي اجلـريــدة الــرســمــيــةq عــشـر
(10) ســـنــوات مـن اخلــدمـــة الــفـــعــلـــيــة فـي نــشـــاط الــتـــطــور
الـتـكـنـولـوجيq بـعد تـقـيـيم أشـغـالـهمq من طـرف جلـنـة حتدد

 qكلف بالبحث العلميJتشكيلتها بقرار من الوزير ا

- بـنــاء عـلى طــلـبــهمq رؤسـاء اJــهـنــدسـX اخلــاضـعـون
لــلــمـرســوم الــتـنــفــيـذي رقم 08 - 04 اJـؤرخ في 11 مـحـرم
qـــذكــور أعالهJــوافق 19 يــنـــايــر ســـنــة 2008 واJعــام 1429 ا

qالذين |ارسون نشاط  التطوير التكنولوجي

- بـنـاء عــلى طـلـبـهمq رؤسـاء اJــهـنـدسـX في الـفالحـة
اخلـاضـعون لـلـمرسـوم الـتنـفـيذي رقم 08 - 286 اJـؤرخ في
17 رمـــضـــان عــام 1429 اJــوافق 17 ســـبـــتــمـــبـــر ســـنــة 2008

واJـــــذكــــور أعـالهq الــــذيـن |ــــارســـــون نــــشـــــاط  الــــتـــــطــــويــــر
qالتكنولوجي

-  بنــاء عـلى طـلـبـهمq رؤسـاء اJـهـنـــدسـيــن لـلـصـيــد
الـــبـــحـــري وتــــربـــيـــــة اJــــائـــيـــات اخلــــاضـــعـــون لــــلـــمـــرســـــوم
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الـتـنــفـيـــذي رقم 08 - 181 اJـؤرخ في 19 جــمـادى الـثــانـيـة
qــذكــور أعالهJــوافق 23 يـــونــيــو ســنــة 2008 واJعــام 1429 ا

الذين |ارسون نشاط  التطوير التكنولوجي.

الباب الثالثالباب الثالث
األحكام اJطبقة على اJناصب العليا لشعبةاألحكام اJطبقة على اJناصب العليا لشعبة

" التطوير التكنولوجي " " التطوير التكنولوجي " 

اJـاداJـادّة ة 34 : : تـطـبـيـقـا ألحـكـام اJـادة 11 (الـفـقرة األولى)
من األمـر رقم 06 - 03 اJـؤرخ في 19 جـمـادى الـثـانـيـة عام
1427 اJوافق 15 يولـيو سـنة 2006 واJذكـور أعالهq تـشمل

شعـبة " الـتطـوير الـتـكنـولوجي" اJـنصب الـعالي Jـسؤول
مشروع التطوير التكنولوجي.

اJــاداJــادّة ة 35 : : يــحــدد عـــدد اJــنــاصب الـــعــلــيـــا اJــنــصــوص
عــلــيـهــا فـي اJـادة 34 أعالهq بــعــنــوان كل مــؤســســةq  بــقـرار
مـشـتــرك بـX الـوزيـر اJـكــلف بـالـبـحث الــعـلـمي والـوزيـر
اJـعنيq عند االقتـضاءq والوزير اJـكلف باJاليـة والسلطة

اJكلفة بالوظيفة العمومية. 

الفصل األولالفصل األول
حتديد اJهامحتديد اJهام

36 : : يـــــكـــــلف مـــــســــؤول مـــــشـــــروع الــــتـــــطـــــويــــر اJــــاداJــــادّة ة 
الـتـكــنـولـوجي بــتـنـســيق الـتـنــفـيـذ الــتـكـنـولــوجي Jـشـروع

علمي.

الفصل الثانيالفصل الثاني
Xشروط التعيXشروط التعي

اJـــــاداJـــــادّة ة 37 : : يـــــعـــــX مـــــســــــؤول مـــــشـــــروع الـــــتـــــطـــــويـــــر
: Xالتكنولوجي من ب

qمهندسي البحث اخلبراء -
- مــهــنــدسي الــبـحـث اJـســتــشــارين الــذين يــثــبــتـون

qثالث (3) سنوات من اخلدمة الفعلية بهذه الصفة
- مـــهــــنـــدسي الـــبــــحث الـــذيـن يـــثـــبـــتــــون ثـــمـــاني (8)

سنوات من اخلدمة الفعلية بهذه الصفة. 

الباب الرابعالباب الرابع
األحكام اJطبقة على شعبة " الهندسة "األحكام اJطبقة على شعبة " الهندسة "

38 : : تـــــشــــمــل شـــعــــبـــة " الــــهـــنــــدســـة " األسالك اJــاداJــادّة ة 
اآلتية :

qسلك مهندسي دعم البحث -
qبالهندسة XلحقJسلك ا -
qسلك تقنيي دعم البحث -

qلدعم البحث Xالتقني XعاونJسلك ا -
- سلك األعوان التقنيX لدعم البحث.

الفصل األولالفصل األول
سلك مهندسي دعم البحثسلك مهندسي دعم البحث

اJــاداJــادّة ة 39 : : يـــضم ســلـك مــهـــنــدسـي دعم الــبـــحث ثالث
(3) رتب :

qرتبة مهندس دولة  لدعم البحث -

qرتبة مهندس رئيسي لدعم البحث -

- رتبة رئيس اJهندسX لدعم البحث.

الفرع األولالفرع األول
حتديد اJهامحتديد اJهام

اJاداJادّة ة 40 : : |ارس مـهـندسـو الدولـة لدعم الـبحث في
ميـدان اخـتـصـاصـهم نـشـاطـات في اخملـابـر والـصـيانـة وفي
اإلعالم اآللـي واإلحصـائـيـات. ويكـلـفـونq بـهذه الـصـفـة على

اخلصوص {ا يأتي :

- إعــداد الـدراســات والـعــمــلـيــات الــضـروريــة إلجنـاز
qؤسسةJرتبطة بنشاطات اJاألهداف ا

- قــيــادة مـهــام االســتـغـالل والـتــدابــيـر الــتي حتــددهـا
qمسبقا فرق البحث

- حتـريـر الــتـقـاريــر الـتـقــنـيـة والــكـتـيــبـات اJـتــعـلـقـة
qباألجهزة والنماذج التجريبية

- اJـــشـــاركـــة في تــــصـــمـــيم الــــبـــرامج اJـــعــــلـــومـــاتـــيـــة
qللمؤسسة وتنفيذها وحتليلها

- اJشاركة في جمع اJعطيات اإلحصائية وحتليلها.

اJــاداJــادّة ة 41 : : زيــــادة عــلـى اJــــهـــام اJــســــنــدة Jـــهـــنــدسـي
الـدولـــة لـدعـم الــبـحـثq يــكــلف اJــهـنــدسـون الــرئـيــسـيـون
لـــدعـم الـبـــحث في مـــجـال اخـــتــصـاصــهمq عـلـى اخلـصـوص

{ا يأتي :
  qناهج وأدوات التحليلJتصميم ا -

- اإلشـراف عـلى األعـمال والـسـهـر عـلى إجنـاز برامج
 qوكلة إليهمJالنشاطات ا

- حتـديــد اJـعـايــيـر الــضـروريـة لــتـصـمــيم اJـعــطـيـات
  qرتبطة {يدان نشاطهمJاإلعالمية ا

- تـنـفـيـذ أعـمـال تـصـمـيم مـنـظـومـات مـعـاجلـة اإلعالم
واقتراح اJناهج والتقنيات الضرورية لضبطها.
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Xـســنـدة لـلـمـهــنـدسJــهـام اJـادّة ة 42 : : زيــادة عــلى اJـاداJا
الرئـيـسيـX لدعم البـحثq يكلف رؤسـاء اJهنـدسX لدعم

البحث في مجال اختصاصهمq على اخلصوص {ا يأتي :

- تــكـيــيف كل أداة ضــروريــة لــلــتـحــكم في عــمــلــيـات
الــتـــحــلـــيل أو الــدراســـات أو األبــحـــاث اJــرتـــبــطـــة بــإجنــاز
األهـــداف الـــعـــلـــمـــيـــة والـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــة اJـــســـطـــرة Jـــيـــدان

  qنشاطهم

- الــــقــــيـــــام بــــاســـــتــــشــــارات ومـــــبــــاشـــــرة الــــدراســــات
االسـتــشـرافــيـة فـي إطـار دراسـات اJــشـاريـع وكـذا تــأطـيـر

كل النشاطات اJرتبطة بها وتنسيقها.

الفرع الثانيالفرع الثاني
شروط التوظيف والترقيةشروط التوظيف والترقية

اJــاداJــادّة ة 43 : : يـــوظف أو يـــرقى بـــصـــفـــة مــهـــنـــدس دولــة
لدعم البحث :

qــســابــقــة عـــلى أســاس االخــتــبــاراتJ1 - عن طـــريق ا
اJتـرشـحـون احلـائـزون شـهـادة اJاسـتـر أو شـهـادة مـهـندس

qدولة أو شهادة معترف {عادلتها

2 - عن طـريق االمـتـحان اJـهـني فـي حدود 30 % من
اJناصب اJطلوب شغـلهاq ملحقو الهـندسة الذين يثبتون

qخمس (5) سنوات من اخلدمة الفعلية بهذه الصفة

3 - على سبيل االختـيارq وبعد التسجيل في قائمة
qــطـلــوب شــغـلــهـاJــنــاصب اJالـتــأهــيل في حـدود 10 % من ا
مـلـحـقـو الـهـنــدسـة الـذين يـثـبـتـون عـشـر (10) سـنـوات من

اخلدمة الفعلية بهذه الصفة.

اJــــاداJــــادّة ة 44 : :  يــــرقى عــــلـى أســــاس الــــشــــهــــادةq بــــصــــفــــة
مـــهــنـــدس دولــة لــدعـم الــبـــحثq مــلـــحــقـــو الــهـــنــدســـة الــذين
حتــصــلــوا بــعــد تــوظـيــفــهم عــلى شــهــادة اJــاســتــر أو شــهـادة

مهندس دولة أو شهادة معترف {عادلتها.

اJـاداJـادّة ة 45 : : يـوظف أو يـرقى بـصـفة مـهـنـدس رئـيسي
لدعم البحث :

qــســابــقــة عـــلى أســاس االخــتــبــاراتJ1 - عن طـــريق ا
اJـــتـــرشـــحـــون احلـــائـــزون شـــهـــادة اJـــاجـــســـتـــيـــر أو شـــهـــادة

qمعترف {عادلتها

2 - عن طـريق االمـتـحان اJـهـني فـي حدود 30 % من
اJنـاصب اJـطـلوب شـغـلـهاq مـهـنـدسـو الدولـة لـدعم الـبحث
الــذين يــثــبــتــون خـمس (5) ســنـوات مـن اخلـدمــة الــفــعــلــيـة

 qبهذه الصفة

3- على سـبيل االختـيارq وبـعد التـسجيل في قـائمة

qــطـلــوب شــغـلــهـاJــنــاصب اJالـتــأهــيل في حـدود 10 % من ا
مـهـنـدسـو الـدولـة لـدعم الـبـحث الـذين يـثـبـتـون عـشر (10)

سنوات من اخلدمة الفعلية بهذه الصفة.

اJــــاداJــــادّة ة 46 : : يــــرقـى عــــلـى أســــاس الـــــشــــهـــــادةq بــــصـــــفــــة
مــهــنــدس رئــيــسي لــدعم الــبــحثq مــهــنــدســو الــدولـة لــدعم
الــبـحث اJــرســمـونq الــذين حتــصـلــوا بـعــد تــوظـيــفــهم عـلى

شهادة اJاجستير أو شهادة معترف {عادلتها.

47 : : يـــرقى بـــصـــفـــة رئـــيس اJـــهـــنـــدســX لـــدعم اJــاداJــادّة ة 
البحث :

1 - عـن طـــــريق االمـــــتـــــحـــــان اJـــــهـــــنيq اJـــــهـــــنـــــدســــون
الـــرئـــيـــســـيـــون لــــدعم الـــبـــحـث الـــذين يـــثــــبـــتـــون ســـبع (7)

qسنوات  من اخلدمة الفعلية بهذه الصفة

2 - على سبيل االختـيارq وبعد التسجيل في قائمة
qـطــلـوب شـغــلـهـاJـنــاصب اJفي حـدود 20 % من ا qالـتــأهـيل
اJهندسون الرئيسيون لدعم البحث الذين يثبتون عشر

(10) سنوات من اخلدمة الفعلية بهذه الصفة.

اJــــاداJــــادّة ة 48 : : حتــــدد قـــائــــمــــة تــــخــــصـــصــــات الــــشــــهـــادات
اJـطـلــوبـة لاللـتـحـاق بـرتـبـتي مـهـنـدس دولـة لـدعم الـبـحث
Xومـــهــنـــدس رئــيـــسي لـــدعم الـــبــحث بـــقــرار مـــشــتـــرك بــ
الـــوزيـــر اJــكـــلـف بــالـــبـــحث الـــعـــلـــمي والـــســـلــطـــة اJـــكـــلـــفــة

بالوظيفة العمومية. 

الفرع الثالثالفرع الثالث
أحكام انتقاليةأحكام انتقالية

اJــــاداJــــادّة ة 49 : : يــــدمـج في رتـــــبــــة مـــــهــــنـــــدس دولـــــة لــــدعم
البحث :

- مـســتــخـدمــو دعم الــبــحث الــذين |ـارســون نــشـاط
الـهندسة ويـشغلون مـنصب عمل مـصنف في الصنف 16
مـن شـبـكـة الـتـصــنـيف اJـنـصـوص عــلـيـهـا في اJـادة 51 من
اJــــــــــرســــــــــوم رقم 86 - 52 اJــــــــــؤرخ فـي 7 رجـب عــــــــــام 1406

qذكور أعالهJعدل واJا q1986 وافق 18 مارس سنةJا

- مـســتــخـدمــو دعم الــبــحث الــذين |ـارســون نــشـاط
الـــهـــنــدســـة  ويـــثـــبــتـــون شـــهــادة مـــهـــنــدس دولـــة أو شـــهــادة

qمعترف {عادلتها

- بــنــاء عـــلى طــلــبــهـمq مــهــنــدســـو الــدولــة اخلــاضــعــون
لــلــمـرســوم الــتـنــفــيـذي رقم 08 - 04 اJـؤرخ في 11 مـحـرم
qـــذكــور أعالهJــوافق 19 يــنـــايــر ســـنــة 2008 واJعــام 1429 ا

qالذين |ارسون نشاط الهندسة
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- بــنــاء عــلى طــلـبــهمq مــهــنــدســو الــدولـة فـي الـفـالحـة
اخلـاضـعون لـلـمرسـوم الـتنـفـيذي رقم 08 - 286 اJـؤرخ في
17 رمـــضـــان عــام 1429 اJــوافق 17 ســـبـــتــمـــبـــر ســـنــة 2008

qالذين |ارسون نشاط الهندسة qذكور أعالهJوا
- بنــاء عــلى طـلــبـهمq مـهـنــدسـو الــدولـة في الـصــيد
الـــبـــحـــري وتــــربـــيـــة اJـــائـــيـــات اخلـــاضــــعـــون لــلـــمــــرســـوم
الــتــنـفــيــذي رقم 08 - 181 اJـؤرخ في 19 جــمــادى الــثــانــيـة
qــذكــور أعالهJــوافق 23 يـــونــيــو ســنــة 2008 واJعــام 1429 ا

الذين |ارسون نشاط  الهندسة.

اJــاداJــادّة ة 50 : : يـــدمج في رتــبـــة مــهـــنــدس رئــيـــسي لــدعم
البحث :

- مـســتــخـدمــو دعم الــبــحث الــذين |ـارســون نــشـاط
الــهـنـدسـة  ويـشـغــلـون مـنـصب عـمل مــصـنف في الـصـنف
17 من شــبـكــة الـتــصـنــيف اJـنــصـوص عــلـيـهــا في اJـادة 51

من اJـــــرســــوم رقم 86 - 52 اJـــــؤرخ في 7 رجب عـــــام 1406
qذكور أعالهJعدل واJا q1986 وافق 18 مارس سنةJا

- مـســتــخـدمــو دعم الــبــحث الــذين |ـارســون نــشـاط
الهنـدسةq ويثـبتون  شـهادة اJاجـستيـر أو شهادة مـعترف

 qعادلتها}
-  بـــنـــاء عـــلـى طـــلـــبـــهمq اJــــهـــنـــدســـون الـــرئـــيـــســـيـــون
اخلـاضـعـون لـلـمـرســوم الـتـنـفـيـذي رقم 08 - 04 اJـؤرخ في
11 مـحرم عام 1429 اJوافق 19 ينـاير سنة 2008 واJـذكور

qالذين |ارسون نشاط الهندسة qأعاله
- بــنــاء عــلى طــلــبــهمq اJــهــنــدســون الــرئــيـســيــون في
الــفالحــة اخلــاضــعــون لـلــمــرســوم الــتــنــفـيــذي رقم 08 - 286
اJــؤرخ في 17 رمـــضـــان عــام 1429 اJــوافق 17 ســبـــتـــمـــبــر
ســـــنــــة 2008 واJـــــذكـــــور أعـالهq الـــــذين |ـــــارســـــون نـــــشـــــاط

qالهندسة
- بــنــاء عــلى طــلــبــهمq اJــهــنــدســون الــرئــيـســيــون في
الـصــيـد الـبـحـري وتـربــيـة اJـائـيـات اخلـاضــعـون لـلـمـرسـوم
الــتــنـفــيــذي رقم 08 - 181 اJـؤرخ في 19 جــمــادى الــثــانــيـة
qــذكــور أعالهJــوافق 23 يـــونــيــو ســنــة 2008 واJعــام 1429 ا

الذين |ارسون نشاط الهندسة.

51 : : يــدمج في رتــبـة رئــيس اJــهـنــدســX لـدعم اJـاداJـادّة ة 
البحث :

- مـســتــخـدمــو دعم الــبــحث الــذين |ـارســون نــشـاط
الـهـنـدسة ويـشـغـلـون مـنـصب عمـل مصـنف عـلى األقل في
الـصـنف 18 مـن شـبـكـة الــتـصـنـيـف اJـنـصـوص عــلـيـهـا في
اJادة 51 من اJـرسوم رقم 86 - 52 اJؤرخ في 7 رجب عام
qذكور أعالهJعدل واJا q1986 وافق 18 مارس سنةJ1406 ا

- بـنــاء عـلى طــلـبــهمq رؤسـاء اJــهـنــدسـX اخلــاضـعـون
لــلــمـرســوم الــتـنــفــيـذي رقم 08 - 04 اJـؤرخ في 11 مـحـرم
qـــذكــور أعالهJــوافق 19 يــنـــايــر ســـنــة 2008 واJعــام 1429 ا

qالذين |ارسون نشاط الهندسة
- بـنـاء عــلى طـلـبـهمq رؤسـاء اJــهـنـدسـX في الـفالحـة
اخلـاضـعون لـلـمرسـوم الـتنـفـيذي رقم 08 - 286 اJـؤرخ في
17 رمـــضـــان عــام 1429 اJــوافق 17 ســـبـــتــمـــبـــر ســـنــة 2008

qالذين |ارسون نشاط الهندسة qذكور أعالهJوا
- بـنــاء عــلى طـلـبــهـمq رؤســاء اJــهــنـدســX لـلـصــيـد
الـــبـــــحــــري وتــــربـــيــــة اJــــائـــيــــات اخلـــاضـــعـــون لـــلـــمـــرســـوم
الــتــنـفــيــذي رقم 08 - 181 اJـؤرخ في 19 جــمــادى الــثــانــيـة
qــذكــور أعالهJــوافق 23 يـــونــيــو ســنــة 2008 واJعــام 1429 ا

الذين |ارسون نشاط الهندسة.

الفصل الثانيالفصل الثاني
سلك ملحقي الهندسةسلك ملحقي الهندسة

اJــاداJــادّة ة 52 : : يــشــمل ســلك مــلـــحــقي الــهــنــدســة الــرتــبــة
الوحيدة Jلحق الهندسة.

الفرع األول الفرع األول 
حتديد اJهامحتديد اJهام

53 : : |ــــارس مـــلـــحـــقــــو الـــهـــنـــدســــة في مـــيـــدان اJــاداJــادّة ة 
اخـتـصـاصـهم نـشـاطـات في اخملـابـر والـصـيـانـة وفي اإلعالم
اآللي واإلحــــصـــائــــيــــات. وبــــهـــذه الــــصــــفـــةq يــــكــــلــــفـــون عــــلى

اخلصوص {ا يأتي :
- ضمـان حتـضـيـر االسـتـعمـاالت والـقـيـام بـالـتـركيب

qوالضبط واالختبارات التجريبية
- ضـمــان مـتــابــعـة الــتـقــنـيــات اJـســتـعــمـلــة ومـراقــبـة

qتنفيذ العمليات
- اJساهمة في تـطوير اJناهج التي يحددها مسبقا

 qهندسونJالباحثون وا
 qمراقبة سير األجهزة دوريا -

.Xالتقني XستخدمJشاركة في تأطير اJا -

الفرع الثانيالفرع الثاني
شروط التوظيف والترقيةشروط التوظيف والترقية

54 : : يوظف بـصفـة مـلحق الـهـندسـة عن طريق اJاداJادّة ة 
اJسـابـقة عـلى أسـاس االختـبـاراتq اJتـرشـحون احلـائزون
شـهادة لـيسـانس في الـتعـليم الـعالي أو شـهادة الـدراسات

العليا أو شهادة معترف {عادلتها.
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55 : : يرقى عـلى أسـاس الشـهادةq بـصـفة مـلحق اJاداJادّة ة 
الـهـنـدسـةq الـتـقــنـيـون الـسـامـون لــدعم الـبـحث اJـرسـمـون
الذين حتـصـلـوا بعـد تـوظـيفـهم عـلى لـيـسانس في الـتـعـليم
الــعــالي أو شــهــادة الــدراســات الــعــلــيــا أو شــهــادة مــعــتــرف

{عادلتها.

اJــــاداJــــادّة ة 56 : : حتــــدد قـــائــــمــــة تــــخــــصـــصــــات الــــشــــهـــادات
اJـطـلوبـة لاللتـحـاق برتـبـة ملـحق الهـنـدسة بـقرار وزاري
مـشـتـرك بX الـوزيـر اJـكـلف بـالـبـحث الـعـلـمي والـسـلـطة

اJكلفة بالوظيفة العمومية.

الفرع الثالثالفرع الثالث
أحكام انتقاليةأحكام انتقالية

اJاداJادّة ة 57 : : يدمج في رتبة ملحق الهندسة : 

- مـســتــخـدمــو دعم الــبــحث الــذين |ـارســون نــشـاط
الــهـنـدسـة  ويـشـغــلـون مـنـصب عـمل مــصـنف في الـصـنف
15 من شــبـكــة الـتــصـنــيف اJـنــصـوص عــلـيـهــا في اJـادة 51

من اJـــــرســــوم رقم 86 - 52 اJـــــؤرخ في 7 رجب عـــــام 1406
qذكور أعالهJعدل واJا q1986 وافق 18 مارس سنةJا

- مـســتــخـدمــو دعم الــبــحث الــذين |ـارســون نــشـاط
الهـندسة واحلـاصلون عـلى شهادة مـهندس تطـبيق أو على
شهـادة الدراسـات الـعلـيا أو لـيسـانس في الـتعـليم الـعالي

أو شهادة معترف {عادلتها.

الفصل الثالثالفصل الثالث
سلك تقنيي دعم البحث سلك تقنيي دعم البحث 

Xـادّة ة 58 : :  يـضم سـلك تــقـنـيـي دعم الـبـحـث رتـبـتـJـاداJا
: (2)

 qرتبة تقني لدعم البحث -

- رتبة تقني سام لدعم البحث.

الفرع األولالفرع األول
حتديد اJهامحتديد اJهام

اJــاداJــادّة ة 59 : : |ـــارس تـــقـــنــيـــو دعم الـــبـــحث في مـــيــدان
اخـتـصـاصـهم نـشـاطـات في اخملـابـر والـصـيـانـة وفي اإلعالم
اآللي واإلحــــصـــائــــيــــات. وبــــهـــذه الــــصــــفـــةq يــــكــــلــــفـــون عــــلى

اخلصوص {ا يأتي :

- اJــشـــاركــة فـي تــنـــصــيـب الــتـــجــهـــيـــزات الــعـــلــمـــيــة
والـتــكـنـولـوجــيـة في اJـوقع أو فـي اJـيـدانq والـقــيـام بـبـدء

   qوضمان الصيانة الوقائية لألجهزة qتشغيل األجهزة

- تـــدوين اJـــعـــطـــيـــات اJــــوجـــهـــة إلى اJـــعـــاجلـــة ضـــمن
مـنـظـومـة مـعـلومـاتـيـة وإعـداد كـشـوف خـروجـهـا. و|كن أن
يـــكــــلـــفـــوا بــــوضع مــــنـــظــــومـــات اســــتـــغـالل وحـــيــــدة اJـــركـــز
والبـرمجـيـات اJطـابـقة لـهـا وكذا تـهيـئـة  اللـوازم الـتابـعة

qعلوماتيةJاألخرى ووسائل التخزين ا
- ضمان مهام أخرى لها عالقة بنشاط اإلحصاء.

اJاداJادّة ة 60 : : زيادة عـلى اJـهام اJـسنـدة إلى تقـنيي دعم
الـــبــحثq يــكــلف الــتــقــنــيــون الـــســامــون لــدعم الــبــحث في

ميدان اختصاصهم على اخلصوص {ا يأتي :
- الـقيام بضـبط وتعييـر األجهزة واألجهـزةq والقيام

qعاجلات األوليةJبالتحاليل وا
- التحليل الـنظامي وترميز اJعطيات اJوجهة إلى

qعلوماتية في لغة برمجة مالئمةJالتطبيقات ا
- اJـــــســــاهــــمـــــة في جــــمـع اJــــعـــــطــــيــــات اإلحـــــصــــائــــيــــة

وحتليلها.

الفرع الثانيالفرع الثاني
شروط التوظيف والترقيةشروط التوظيف والترقية

اJاJــــادادّة ة 61 : : يـــوظف أو يـــرقى بــصـــفـــة تــقـــني دعم
البحث :

qــســابــقــة عـــلى أســاس االخــتــبــاراتJ1 - عن طـــريق ا
اJــتــرشـحــون احلــائــزون شـهــادة تــقــني أو شـهــادة مــعــتـرف

  qعادلتها}

2 - عن طريق االمـتحان اJـهنيq في حدود 30 % من
اJــنـاصـب اJــطــلـوب شــغــلــهــاq اJــعــاونــون الــتــقــنـيــون لــدعم
الــبـــحث الــذيـن يــثــبـــتــون خــمس (5) ســنـــوات من اخلــدمــة

qالفعلية بهذه الصفة

3 - على سبيل االختـيارq وبعد التسجيل في قائمة
qــطـلــوب شــغـلــهـاJــنــاصب اJالـتــأهــيل في حـدود 10 % من ا
اJـعـاونـون الـتـقـنـيــون لـدعم الـبـحث الـذين يـثـبـتـون عـشـر

(10) سنوات من اخلدمة الفعلية بهذه الصفة.

يلزم اJترشحـون اJقبولونq تطبيقا للحالتX 2 و3
أعاله قـبل تــرقـيـتـهمq {ـتــابـعـة بـنـجــاح تـكـوين حتـدد مـدته
ومـحتواه وكـيفـيات تـنظـيمه بقـرار مشـترك بـX الوزير
qعـند االقـتضاء qـعنيJـكلف بـالبـحث العـلمي والـوزير اJا

والسلطة اJكلفة بالوظيفة العمومية.

اJـاداJـادّة ة 62 : : يـرقى عـلى أسـاس الشـهـادةq بـصـفـة تـقني
دعم الــبــحثq اJــعــاونــون الـتــقــنــيــون لـدعـم الـبــحث الــذين
حتـــصــلـــوا بـــعـــد تــوظـــيـــفـــهم عـــلى شـــهــادة تـــقـــني أو شـــهــادة

معترف {عادلتها.
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اJـاداJـادّة ة 63 : :  يـوظف أو يـرقى بـصـفـة تـقـني سـام لدعم
البحث : 

qــســابــقــة عـــلى أســاس االخــتــبــاراتJ1 - عن طـــريق ا
اJـــتـــرشـــحــــون احلـــائـــزون  شـــهـــادة الــــدراســـات اجلـــامـــعـــيـــة
الـــتــطـــبــيـــقــيـــة أو شـــهــادة تـــقــني ســـام أو شــهـــادة مــعـــتــرف

 qعادلتها}

2 - عن طـــريق االمـــتـــحــان اJـــهـــنيq فـي حــدود 30 % 
من اJـنـاصب اJـطـلـوب شـغـلـهـاq تـقـنـيـو دعم الـبـحث الـذين
يـــثــبــتــون خــمس (5) ســنــوات من اخلــدمـــة الــفــعــلــيــة بــهــذه

qالصفة

3 - على سبيل االختـيارq وبعد التسجيل في قائمة
qــطـلــوب شــغـلــهـاJــنــاصب اJالـتــأهــيل في حـدود 10 % من ا
تقـنـيـو دعم البـحث الـذين يـثـبتـون عـشر(10) سـنوات من

اخلدمة الفعلية بهذه الصفة.

يلزم اJترشحـون اJقبولونq تطبيقا للحالتX 2 و3
أعاله قـبل تــرقـيـتـهمq {ـتــابـعـة بـنـجــاح تـكـوين حتـدد مـدته
ومـحتواه وكـيفـيات تـنظـيمه بقـرار مشـترك بـX الوزير
qعـند االقـتضاء qـعنيJـكلف بـالبـحث العـلمي والـوزير اJا

والسلطة اJكلفة بالوظيفة العمومية.

اJـاداJـادّة ة 64 : : يـرقى عـلى أسـاس الشـهـادةq بـصـفـة تـقني
سـام لـدعم الـبــحثq تـقـنـيـو دعم الــبـحث اJـرسـمـون الـذين
حتـصـلـوا بـعـد تـوظـيـفـهم عـلـى شـهـادة الـدراسـات اجلـامـعـية
الـــتــطـــبــيـــقــيـــة أو شـــهــادة تـــقــني ســـام أو شــهـــادة مــعـــتــرف

{عادلتها.

اJــــاداJــــادّة ة 65 : : حتــــدد قـــائــــمــــة تــــخــــصـــصــــات الــــشــــهـــادات
اJــطـلــوبـة لـاللـتــحـاق بــرتـبــتي تـقــني دعم الــبـحث وتــقـني
ســام لــدعم الــبــحث بــقــرار مــشــتــرك بــX الـوزيــر اJــكــلف
qعــــنــــداالقـــتــــضـــاء qـــعــــنيJبـــالــــبــــحث الــــعـــلــــمي والــــوزيــــر ا

والسلطة اJكلفة بالوظيفة العمومية. 

الفرع الثالثالفرع الثالث
أحكام انتقاليةأحكام انتقالية

اJاداJادّة ة 66 : : يدمج في رتبة تقني دعم البحث :
- مـســتــخـدمــو دعم الــبــحث الــذين |ـارســون نــشـاط
الـهندسة ويـشغلون مـنصب عمل مـصنف في الصنف 12
أو الصنف 11 من شـبكة الـتصنيف اJـنصوص عـليها في
اJادة 51 من اJـرسوم رقم 86 - 52 اJؤرخ في 7 رجب عام
qذكور أعالهJعدل واJا q1986 وافق 18 مارس سنةJ1406 ا

- مـســتــخـدمــو دعم الــبــحث الــذين |ـارســون نــشـاط
الــــهــــنــــدســــة الــــذيـن يــــثــــبــــتــــون شــــهـــــادة تــــقــــني أو شــــهــــادة

qالباكالوريا أو شهادة معترف {عادلتها

- بـــنـــاء عـــلى طـــلـــبـــهمq الـــتـــقـــنـــيـــون في اإلعالم اآللي
والـتقنيون في اإلحـصاء والتقـنيون في اخملبـر والصيانة
اخلـاضـعـون لـلـمـرســوم الـتـنـفـيـذي رقم 08 - 04 اJـؤرخ في
11 مـحرم عام 1429 اJوافق 19 ينـاير سنة 2008 واJـذكور

qالذين |ارسون نشاط الهندسة qأعاله

- بـــــنــــاء عـــــلى طـــــلـــــبــــهـمq الــــتـــــقــــنـــــيــــون فـي الــــفـالحــــة
اخلـاضـعون لـلـمرسـوم الـتنـفـيذي رقم 08 - 286 اJـؤرخ في
17 رمـــضـــان عــام 1429 اJــوافق 17 ســـبـــتــمـــبـــر ســـنــة 2008

qالذين |ارسون نشاط الهندسة qذكور أعالهJوا

- بـنـاء على طـلبـهمq تـقنـيو الـصيـد الـبحـري وتربـية
اJـائـيــات اخلـاضــعـون لـلــمـرسـوم الــتـنــفـيـذي رقم 08 - 181
اJؤرخ في 19 جمـادى الثانية عام 1429 اJوافق 23 يونيو
ســـــنــــة 2008 واJـــــذكـــــور أعـالهq الـــــذين |ـــــارســـــون نـــــشـــــاط

الهندسة.

اJاداJادّة ة 67 : : يدمج في رتبة تقني سام لدعم البحث :

- مـســتــخـدمــو دعم الــبــحث الــذين |ـارســون نــشـاط
الـهندسة ويـشغلون مـنصب عمل مـصنف في الصنف 14
أو الصنف 13 من شـبكة الـتصنيف اJـنصوص عـليها في
اJادة 51 من اJـرسوم رقم 86 - 52 اJؤرخ في 7 رجب عام
qذكور أعالهJعدل واJا q1986 وافق 18 مارس سنةJ1406 ا

 - مـســتـخـدمــو دعم الـبـحـث الـذين |ـارســون نـشـاط
الــهـــنــدســة الــذين يــثــبــتـــون شــهــادة الــدراســات اجلــامــعــيــة
الـــتــطـــبــيـــقــيـــة أو شـــهــادة تـــقــني ســـام أو شــهـــادة مــعـــتــرف

qعادلتها}

- بنـاء عـلى طـلبـهمqالتـقنـيون السامون في اإلعالم
اآللي والــتــقـــنــيــون الـــســامــون في اإلحـــصــاء والــتـــقــنــيــون
الـــســامــون في اخملـــبــر والــصــيـــانــة اخلــاضــعـــون لــلــمــرســوم
الــتـــنــفـــيــذي رقم 08 - 04 اJــؤرخ في 11 مــحــرم عــام 1429
اJـــــوافق 19 يـــــنــــايـــــر ســــنــــة 2008 واJـــــذكـــــور أعالهq الـــــذين

qارسون نشاط الهندسة|

- بنـاء على طلـبهمq التـقنيـون السامـون في الفالحة
اخلـاضـعون لـلـمرسـوم الـتنـفـيذي رقم 08 - 286 اJـؤرخ في
17 رمـــضـــان عــام 1429 اJــوافق 17 ســـبـــتــمـــبـــر ســـنــة 2008

qالذين |ارسون نشاط الهندسة qذكور أعالهJوا

- بـنـاء علـى طـلبــهمq التـقنــيون السـامــون للصـيد
الـــبــــحــــري وتـــــربــــيـــة اJــــائـــيـــات اخلــــاضـــعـــون لــــلـــمـــرســـوم
الــتــنـفــيــذي رقم 08 - 181 اJـؤرخ في 19 جــمــادى الــثــانــيـة
qــذكــور أعالهJــوافق 23 يـــونــيــو ســنــة 2008 واJعــام 1429 ا

الذين |ارسون نشاط  الهندسة.
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الفصل الرابعالفصل الرابع
سلك اJعاونX التقنيX لدعم البحثسلك اJعاونX التقنيX لدعم البحث

اJــاداJــادّة ة 68 : : يــشـــمل ســلك اJــعــاونــX الــتــقــنــيــX لــدعم
البحث الرتبة الوحيدة Jعاون تقني لدعم البحث.

الفرع األولالفرع األول
حتديد اJهامحتديد اJهام

اJاداJادّة ة 69 : : |ـارس اJعاونـون التقـنيون لـدعم البحث
في مــيــدان تــخــصــصــهم نــشــاطــات في اخملــابــر والــصــيــانـة
وفي اإلعـالم اآللي وفي اإلحـصـاء. وبـهـذه الـصـفـةq يـكـلـفون

على اخلصوص {ا يأتي :

- حتــضــيــر الــعــتــاد الــضــروري لــلــتــجــاربq والــقــيـام
بعمـليات القـياس وتنفـيذ عملـيات الصيـانة من اJستوى
األول عـلـى األجـهــزةq وكــذا كل مــهــمــة روتــيــنـيــة مــرتــبــطـة

qبسير اخملبر

- مـســاعــدة تـقـنــيي دعم الـبــحث فـي مـهـــامـهم سـواء
بــالــقــيــام عــلى اخلــصــوصq بــإدخــال اJــعـطــيــات الــتي يــتـــم
مــعــاجلــتــهــا في مــنــظــومـة اإلعـالم اآلليq أو بــاJــشـاركــة في

جميع  أشغال التحقيق والفرز للمعطيات اإلحصائية. 

الفرع الثانيالفرع الثاني
شروط التوظيف والترقيةشروط التوظيف والترقية

اJــاداJــادّة ة 70 : : يـــوظف أو يـــرقى بـــصـــفـــة مـــعـــاون تـــقـــني
لدعم البحث : 

qــســابــقــة عـــلى أســاس االخــتــبــاراتJ1 - عن طـــريق ا
اJـتـرشـحـون الـذين يـثـبـتـون مـسـتـوى الـسـنـة الـثـالـثـة من

qالتعليم الثانوي أو شهادة معادلة لها

يــلــزم اJـتــرشــحـون الــذين ¢ تــوظــيــفـهـم أثـنــاء فــتـرة
تـربـصهم {ـتـابعـة تـكوين حتـضـيري لـشغـل اJنـصبq حتدد
مــدته ومــحــتــواه وكـيــفــيــات تــنـظــيــمه بــقــرار من الــوزيـر

اJكلف بالبحث العلمي.

2 - عن طريق االمـتحان اJـهنيq في حدود 30 % من
اJناصب اJطلوب شـغلهاq األعوان التقنيون لدعم البحث
الــذين يــثــبــتــون خـمس (5) ســنـوات مـن اخلـدمــة الــفــعــلــيـة

qبهذه الصفة

3 - على سبيل االختـيارq وبعد التسجيل في قائمة
qــطـلــوب شــغـلــهـاJــنــاصب اJالـتــأهــيل في حـدود 10 % من ا
األعوان التقنـيون لدعم البحث الذين يـثبتون عشر (10)

سنوات من اخلدمة الفعلية بهذه الصفة.

يلزم اJترشحـون اJقبولونq تطبيقا للحالتX 2 و3
أعاله قـبل تــرقـيـتـهمq {ـتــابـعـة بـنـجــاح تـكـوين حتـدد مـدته
ومـحتواه وكـيفـيات تـنظـيمه بقـرار مشـترك بـX الوزير
qعـند االقـتضاء qـعنيJـكلف بـالبـحث العـلمي والـوزير اJا

والسلطة اJكلفة بالوظيفة العمومية.

الفرع الثالثالفرع الثالث
أحكام انتقاليةأحكام انتقالية

71 : : يـــــدمج فـي رتـــــبــــة مـــــعـــــاون تـــــقـــــني لـــــدعم اJــــاداJــــادّة ة 
البحث :

- مـســتــخـدمــو دعم الــبــحث الــذين |ـارســون نــشـاط
الـهندسة ويـشغلون مـنصب عمل مـصنف في الصنف 10
مـن شـبـكـة الـتـصــنـيف اJـنـصـوص عــلـيـهـا في اJـادة 51 من
اJــــــــــرســــــــــوم رقم 86 - 52 اJــــــــــؤرخ فـي 7 رجـب عــــــــــام 1406

qذكور أعالهJعدل واJاq1986 وافق 18 مارس سنةJا

- مـســتــخـدمــو دعم الــبــحث الــذين |ـارســون نــشـاط
الـهـنـدسـة ويثـبـتـون مـسـتـوى الـسنـة الـثـالـثـة من الـتـعـليم

  qالثانوي أو شهادة معادلة لها

- بنـاء على طـلبهـمq اJعـاونون التـقنـيون في اإلعالم
اآللـي واJــعـــاونــون الــتـــقــنـــيــون في اإلحـــصــاء واJـــعــاونــون
الــتــقــنـيــون في اخملــبــر والــصــيــانــة اخلـاضــعــون لــلــمــرسـوم
الــتـــنــفـــيــذي رقم 08 - 04 اJــؤرخ في 11 مــحــرم عــام 1429
اJـــــوافق 19 يـــــنـــــايـــــر ســـــنـــــة 2008 واJـــــذكـــــور أعـاله الـــــذين

qارسون نشاط الهندسة|

- بناء على طلـبهمq اJعاونون التـقنيون في الفالحة
اخلـاضـعون لـلـمرسـوم الـتنـفـيذي رقم 08 - 286 اJـؤرخ في
17 رمـــضـــان عــام 1429 اJــوافق 17 ســـبـــتــمـــبـــر ســـنــة 2008

واJذكور أعالهq الذين |ارسون نشاط الهندسة.

الفصل اخلامسالفصل اخلامس
سلك األعوان التقنيX لدعم البحثسلك األعوان التقنيX لدعم البحث

اJــــاداJــــادّة ة 72 : : يـــشــــمل ســـلك األعــــوان الـــتـــقـــنــــيـــX لـــدعم
الـبـحثq الـذي يـوضع في طــريق الـزوال الـرتـبـة الـوحـيـدة

لعون تقني لدعم البحث.

الفرع األولالفرع األول
حتديد اJهامحتديد اJهام

اJـاداJـادّة ة 73 : : |ـارس األعـوان الــتـقـنــيـون لـدعـم الـبـحث
في مــيــدان تــخــصــصــهم نــشــاطــات في اخملــابــر والــصــيــانـة
وفي اإلعـالم اآللي وفي اإلحـصـاء. وبـهـذه الـصـفـةq يـكـلـفون

على اخلصوص {ا يأتي :
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- وضع حتت الـــتــصـــرف مـــعــدات الـــتــجـــارب واJــواد
والـلـوازم الــضـروريـة لألشــغـال الـتــجـريـبــيـة وكـذا تــنـفـيـذ

 qعمليات صيانة أماكن العمل
- الــــقــــيــــام بـــــجــــمــــيـع أشــــغــــال احلــــســــاب والـــــتــــرقــــيم

والتحقيق اJيداني وكذا الفرز اليدوي. 

الفرع الثانيالفرع الثاني
أحكام انتقاليةأحكام انتقالية

اJاداJادّة ة 74 : : يدمج في رتبة عون تقني لدعم البحث :
- مـســتــخـدمــو دعم الــبــحث الــذين |ـارســون نــشـاط
الهنـدسة  ويـشغـلون مـنصب عـمل مصنـف في الصنف 9
أو الـصنف 8 من شبـكـة الـتصـنـيف اJنـصـوص علـيـها في
اJادة 51 من اJـرسوم رقم 86 - 52 اJؤرخ في 7 رجب عام
qذكور أعالهJعدل واJا q1986 وافق 18 مارس سنةJ1406 ا

- مـســتــخـدمــو دعم الــبــحث الــذين |ـارســون نــشـاط
الهـنـدسـةq ويثـبـتـون علـى األقل شهـادة الـكـفاءة اJـهـنـية أو
مـســتــوى الــســنــة األولى من الــتــعـلــيم الــثــانــوي أو شــهـادة

qمعادلة لها
- بنـاء على طـلبـهمq األعـوان التـقنـيــون فــي اإلعالم
اآللـي واألعــــــوان الــــتـــــقــــنــــيــــــون فـي اإلحــــصــــاء واألعــــــوان
الـتــقـنــيـــون في اخملــبــر والـصــيـانــة اخلـاضــعـون لــلـمــرسـوم
الــتـــنــفـــيــذي رقم 08 - 04 اJــؤرخ في 11 مــحــرم عــام 1429
اJـــــوافق 19 يـــــنــــايـــــر ســــنــــة 2008 واJـــــذكـــــور أعالهq الـــــذين

|ارسون نشاط الهندسة. 

الباب اخلامسالباب اخلامس
األحكام اJطبقة على اJناصب العليا لشعبة " الهندسة " األحكام اJطبقة على اJناصب العليا لشعبة " الهندسة " 

اJـاداJـادّة ة 75 : : تـطـبـيـقـا ألحـكـام اJـادة 11 (الـفـقرة األولى)
من األمـر رقم 06 - 03 اJـؤرخ في 19 جـمـادى الـثـانـيـة عام
1427 اJوافق 15 يولـيو سـنة 2006 واJذكـور أعالهq تـشمل

شـــعـــبـــة " الـــهــــنـــدســـة " اJـــنـــصب الـــعــــالي Jـــســـؤول بـــرامج
الهندسة.

اJــاداJــادّة ة 76 : : يــحــدد عـــدد اJــنــاصب الـــعــلــيـــا اJــنــصــوص
عــلـــيــهـــا في اJــادة 75 أعاله بـــعــنــوان كـل مــؤســســـة  بــقــرار
مـشـتــرك بـX الـوزيـر اJـكــلف بـالـبـحث الــعـلـمي والـوزيـر
اJـكلف باJـاليـة والوزيـر اJعـني عند االقـتضـاءq والسـلطة

اJكلفة بالوظيفة العمومية.

الفصل األولالفصل األول
حتديد اJهامحتديد اJهام

اJـاداJـادّة ة 77 : : يـكـلف مـسـؤول بـرامـج الـهـنـدسـة بـضـمـان
تنسيق جميع عمليات الهندسة في اJؤسسة.

الفصل الثانيالفصل الثاني
Xشروط التعيXشروط التعي

: Xمسؤول برامج الهندسة من ب Xادّة ة 78 : :  يعJاداJا

qلدعم البحث XهندسJرؤساء ا -

- اJـــهــــنـــدســـX الــــرئـــيـــســــيـــX لـــدعـم الـــبـــحـث الـــذين
يــثــبــتــون ثالث (3) ســنــوات من اخلــدمــة الــفــعــلــيــة بــصــفـة

qموظف

- مــهـــنــدسي الــدولــة لـــدعم الــبــحث الـــذين يــثــبــتــون
خمس (5) سنوات من اخلدمة الفعلية بهذه الصفة. 

الباب السادس الباب السادس 
األحكام اJطبقة على شعبة " اإلعالم العلمياألحكام اJطبقة على شعبة " اإلعالم العلمي

والتكنولوجي "والتكنولوجي "

اJــــــاداJــــــادّة ة 79 : :  تـــــــشـــــــمـل شـــــــعـــــــبـــــــة " اإلعـالم الـــــــعـــــــلـــــــمي
والتكنولوجي " األسالك اآلتية :

qمكلفو اإلعالم العلمي والتكنولوجي -

 qمساعدو اإلعالم العلمي والتكنولوجي -

qمعاونو اإلعالم العلمي والتكنولوجي -

qاألعـوان التقنـيون لإلعالم العـلمي والتـكنولوجي -
 qالذي يوضع في طريق الزوال

- اJــــــــعـــــــاونـــــــون الـــــــتــــــــقـــــــنـــــــيـــــــون لـإلعـالم الـــــــعـــــــلــــــــمي
qالذي يوضع في طريق الزوال qوالتكنولوجي

- أعـوان اإلعالم العلـمي والتـكنولـوجيq الذي يوضع
في طريق الزوال.

الفصل األولالفصل األول
سلك مكلفي اإلعالم العلمي والتكنولوجيسلك مكلفي اإلعالم العلمي والتكنولوجي

اJـــــاداJـــــادّة ة 80 : : يـــــضم ســــــلك مــــــكـــــلــــــفي اإلعـالم الـــــعــــــلـــــمي
والتكنولوجي أربع (4) رتب :

- رتـبـة مـكــلف بـاإلعالم الـعــلـمي والـتــكـنـولـوجي من
qستوى األولJا

- رتـبـة مـكــلف بـاإلعالم الـعــلـمي والـتــكـنـولـوجي من
qستوى الثانيJا

- رتــــــــبـــــــة مـــــــكـــــــلـف رئـــــــيـــــــسـي بـــــــاإلعـالم الـــــــعــــــــلـــــــمي
qوالتكنولوجي

- رتـــبـــة مـــكـــلف بـــاإلعـالم الـــعــلـــمـي والـــتــكـــنـــولـــوجي
مستشار.
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الفرع األولالفرع األول
حتديد اJهامحتديد اJهام

اJــــــــاداJــــــــادّة ة 81 : : |ــــــــارس مــــــــكــــــــلــــــــفــــــــو اإلعـالم الــــــــعــــــــلــــــــمي
والتـكنولـوجي من اJـستـوى األول في ميـدان اختصـاصهم
نـشــاطـات فـي الـتــوثـيق واألرشــيف والــوسـاطــة الـعــلـمــيـة
واجملــمــوعـــات اJــتــحــفــيـــة وفي االتــصــال وتــثـــمــX الــبــحث
والـتــرجـمــة واJـصـطــلـحــات. وبـهـذه الــصـفـةq يــكـلــفـون عـلى

اخلصوص {ا يأتي :  

في ميدان التوثيق واألرشيف :في ميدان التوثيق واألرشيف :
- إدمــــــاج وظـــــائـف نـــــظـــــام اإلعـالم فـي ســـــيـــــاق عــــــمل

  qموجود
- فــــحص نـــــوعــــيــــة وانــــســـــجــــام قــــواعــــد اJـــــعــــطــــيــــات

qالوثائقية والبيبليوغرافية
- وضع سياق اجلمع والـتقييم والفرز واحلفاظ على

األرشيف واJشاركة في تثمX هذا التراث.
في ميدان الوساطة العلمية واجملموعات اJتحفية :في ميدان الوساطة العلمية واجملموعات اJتحفية :

qتصميم عمليات الوساطة العلمية وتنظيمها -
- تـــصــــمـــيم عــــنـــاصــــر الـــعــــرض أو الـــتــــقـــد® مــــتـــعـــدد

الدعائم.
 في ميدان االتصال وتثمX البحث : في ميدان االتصال وتثمX البحث :

- إجنـــاز مـــنـــتـــجـــات االتــــصـــال والـــتـــرقـــيـــة كـــاجملالت
والــــنـــشـــريــــات واJـــنــــشـــورات الـــبــــصـــريــــة أو الـــســـمــــعـــيـــة

 qالبصرية
- ضـمـان تنـظـيم الـتـظـاهـرات الـعلـمـيـة اJـؤسـسـاتـية

أو اJتصلة بأحداث.
في ميدان الترجمة واJصطلحات :في ميدان الترجمة واJصطلحات :

- تـرجمـة الوثـائق اJرتـبطـة باالسـتعـمال العـلمي أو
  qالتقني أو اإلداري

 qعروضة عليهمJترجمة اJمراقبة الوثائق ا -
- القيام ببحوث مصطلحية.

اJـاداJـادّة ة 82 : : زيــادة عـلى اJــهـام اJــسـنــدة Jـكــلـفي اإلعالم
العـلـمي والـتـكنـولـوجي من اJـسـتـوى األولq يكـلف مـكـلـفو
اإلعالم الـعـلـمي والــتـكـنـولـوجي من اJــسـتـوى الـثـاني عـلى

اخلصوص {ا يأتي:
 في ميدان التوثيق واألرشيف : في ميدان التوثيق واألرشيف :

- تــــقــــيـــــيم الـــــبــــرامـج وأدوات الــــتـــــوثــــيـق واقــــتــــراح
 qالتطبيقات والتكييفات

- اJساهمة في تسيير أدوات نشر اJعلومة.

في ميدان الوساطة العلمية واجملموعات اJتحفية :في ميدان الوساطة العلمية واجملموعات اJتحفية :

- اقــــتـــراح مـــقـــاالت مــــتـــخـــصـــصــــة جملالت الـــتــــعـــمـــيم
qالعلمي

- اJساهمة في إثراء جمع النماذج والتحف.

في ميدان االتصال وتثمX البحث :في ميدان االتصال وتثمX البحث :

- حتـــديـــد الـــشـــركـــاء احملــتـــمـــلـــX لـــلـــمـــؤســســـة وجـــمع
 qحاجاتهم في ميدان البحث وحتليلها

- الـــســــعي الســــتــــغالل نــــتـــائـج الـــبــــحـث بـــالــــبـــراءات
واإلجازات وتأسيس فروع اقتصادية.

في ميدان الترجمة واJصطلحات :في ميدان الترجمة واJصطلحات :

- تــــصـــمـــيـم وحتـــيـــX قــــواعـــد اJـــعــــطـــيـــات الــــلـــغـــويـــة
 qساعدة على نشرهاJالداخلية وتسييرها وا

- وضع حـيز التنـفيذ أدوات اJـساعدة على الـترجمة
لفائدة فرق البحث.

اJـاداJـادّة ة 83 : : زيــادة عـلى اJــهـام اJــسـنــدة Jـكــلـفي اإلعالم
الـعلمي والتكـنولوجي من اJسـتوى الثانيq يكـلف مكلفو
اإلعالم العلمي والتـكنولوجي الرئيسيون على اخلصوص

{ا يأتي:

في ميدان التوثيق واألرشيف :في ميدان التوثيق واألرشيف :

- تــصـــمـــيم نــظـــام إعالم وثـــائـــقي أو نــظـــام تـــســيـــيــر
  qعارفJا

qوضع مؤشرات تقييم نظام اإلعالم الوثائقي -

- ضـمـان الـيـقظـة الـتـكـنـولوجـيـة لألنـظـمـة اإلعالمـية
الوثائقية اJتعلقة باألرشيف.  

في ميدان الوساطة العلمية واجملموعات اJتحفية :في ميدان الوساطة العلمية واجملموعات اJتحفية :

- تـأسـيـس وحـفظ وتـثــمـX جـمـع الـتـحف والــنـمـاذج
qووضعها حتت تصرف اجلمهور بهدف البحث والنشر

- اقــــتـــراح مـــواضـــيـع اJـــعـــارض الـــدائــــمـــة واJـــؤقـــتـــة
 qومتابعة تطورها

- تـنــفـيــذ ومـراقــبـة أنــظـمــة تـســيـيــر اإلعالم اJـكــيـفـة
للوساطة العلمية واجملموعات اJتحفية للمؤسسة.

في ميدان االتصال وتثمX البحث :في ميدان االتصال وتثمX البحث :

- وضع وتــنـشـيط شـبــكـة االتـصـال الــداخـلي وضـمـان
 qمتابعة العالقات مع وسائل اإلعالم
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- اسـتخالص ومعاجلـة ونشر اJعـلومة نحـو الهيئات
  qعنيةJواجلماهير ا

- إنــشــاء عالقـات الــشــراكــة بـX اJــؤســسـة والــقــطـاع
االجتماعي - االقتصادي. 

في ميدان الترجمة واJصطلحات :في ميدان الترجمة واJصطلحات :
- إحــــصــــاء وحتــــديــــد ومالءمــــة ومـــــعــــاجلــــة مــــصــــطــــلح
اJـياديـن العـلـمـيـة أو التـقـنـيـة وتـأسيـس قواعـد اJـعـطـيات

qصطلحيةJا
- تـصـميـم وقيـادة أشـغـال اJـصطـلـحـات في مـخـتلف

 qميادين التخصصات
- اخـــتـــيـــار وتـــكـــيـــيف بـــرامج تـــســـيـــيـــر اJـــعـــطـــيـــات
اJــصـــطــلــحــيــة وتــطــويــر أدوات اJــســـاعــدة عــلى الــتــحــريــر

 qالعلمي
- مراقبة جودة أشغال اJصطلحات اJنجزة.

اJـاداJـادّة ة 84 : : زيــادة عـلى اJــهـام اJــسـنــدة Jـكــلـفي اإلعالم
الـعـلمي والـتكـنولـوجي الـرئيـسيـqX يـكلف مـكلـفو اإلعالم
الـعـلــمي والـتـكـنــولـوجي اJـســتـشــارون عــلى الــخـصـوص

{ا يأتي :
في ميدان التوثيق واألرشيف :في ميدان التوثيق واألرشيف :

- ضـمـان الـيـقـظـة الـتـكـنـولـوجـية لـلـمـنـاهج واألدوات
  qكيفة حلاجات اإلعالم العلمي والتقنيJا

- الـــقـــيـــام بـــنــشـــاطـــات حـــوســبـــة مـــركـــز الــوثـــائق أو
qاألرشيف والسعي في وضع مكتبة افتراضية

- وضـع ســــــيــــــاســــــة تـــــــأســــــيـس وحــــــفـظ اجملــــــمــــــوعــــــات
  qالوثائقية واألرشيفية للمؤسسة

- إجناز دراسات وحتاليل قياس اJكتبات.
في ميدان الوساطة العلمية واجملموعات اJتحفية :في ميدان الوساطة العلمية واجملموعات اJتحفية :
- اقتـراح التـوجيـهات لـنشـاطات الـوساطـة العـلمـية

qؤسسةJلدى ا
Xالقـيـام بـاخلـبرات لـالستـجـابـة حلـاجيـات الـبـاحـث -

 qوفرق الوساطة العلمية
- حتـــريـــر مـــقـــاالت مـــتـــخـــصـــصـــة مـــخـــصـــصـــة جملالت

التعميم العلمي.
 في ميدان االتصال وتثمX البحث : في ميدان االتصال وتثمX البحث :

- �ـارسة وظـيفـة الـيقـظة الـتكـنولـوجيـة واJنـهجـية
اJتعلقة بـأدوات االتصال وتشجيع تطبيقها في نشاطات

qالبحث

- تنسيق الـدراسات الضرورية ( التـقييم والبحث
على الشـراكة والـتطـوير والتـمويل) وإعـداد تقـارير حول

  .Xنشاطات التثم
 في ميدان الترجمة واJصطلحات : في ميدان الترجمة واJصطلحات :

- حتـديـد وقـيـادة مـشـاريع اJـصـطـلـحـات ووضع حـيز
qالتنفيذ مناهج عمل

- تـــأســـيس مـــراجـع اJـــصـــطـــلـــحـــات بـــالـــتـــنـــســـيق مع
اخملــتــصـــX في اJــيــادين الــعــلــمـــيــة لالســتــجــابــة حلــاجــيــات
الـبـحث الـتـوثـيـقي والـفـهــرسـة اآللـيـة والـتـحـريـر الـتـقـني

qعارف واليقظة العلميةJوصياغة ا
- العمل عـلى تآزر اJـصطـلح مع اJعـاجلة اآللـية لـلغة
( الــتـــرجــمــة اآللــيــة أو نــصف اآللــيــةq واالســتــخــراج اآللي

  q(للمصطلح وتطوير محركات البحث
- تــثـمـX أشــغـال اJــصـطـلــحـات بــالـنـشــرات وقـواعـد

اJعطيات وأطوار التكوين.  

الفرع الثانيالفرع الثاني
شروط التوظيف والترقيةشروط التوظيف والترقية

85 : : يـــوظف أو يــرقى بــصــفـــة مــكــلف بــاإلعالم اJـاداJـادّة ة 
العلمي والتكنولوجي من اJستوى األول :

qــســابــقــة عـــلى أســاس االخــتــبــاراتJ1 - عن طـــريق ا
اJترشحون احلائزون شهادة ليسانس في التعليم العالي

qأو شهادة معترف {عادلتها

2 - عن طريق االمـتحان اJـهنيq في حدود 30 % من
اJـــنــاصـب اJــطـــلـــوب شــغـــلــهـــاq مـــســاعـــدو اإلعالم الـــعـــلــمــي
والــتـــكــنــولـــوجي الــذيـن يــثــبـــتــون خــمس (5) ســـنــوات من

qاخلدمة الفعلية بهذه الصفة

3 - على سـبيل االختـيار وبـعد التـسجيل في قـائمة
qــطـلــوب شــغـلــهـاJــنــاصب اJالـتــأهــيل في حـدود 10 % من ا
مــسـاعـدو اإلعالم الــعـلــمي والـتـكــنـولـوجـي الـذين يـثــبـتـون

عشر (10) سنوات من اخلدمة الفعلية بهذه الصفة.

يلزم اJترشحـون اJقبولونq تطبيقا للحالتX 2 و3
أعاله قـبـل تـرقـيـتـهمq {ـتـابـعـة بـنـجاح تـكـويـنـا حتـدد مـدته
ومـحتواه وكـيفـيات تـنظـيمه بقـرار مشـترك بـX الوزير
qعـند االقـتضاء qـعنيJـكلف بـالبـحث العـلمي والـوزير اJا

والسلطة اJكلفة بالوظيفة العمومية.

اJاداJادّة ة 86 : :  يرقى على أسـاس الشهادةq بصـفة مكلف
qــــســـتـــوى األولJبـــاإلعالم الــــعـــلــــمي والـــتــــكـــنـــولــــوجي من ا
مـــســاعـــدو اإلعالم  الـــذين حتــصـــلــوا بـــعــد تـــوظــيـــفــهـمq عــلى
ليسانس في التعليم العالي أو شهادة معترف {عادلتها.
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87 : : يـــوظف أو يــرقى بــصــفـــة مــكــلف بــاإلعالم اJـاداJـادّة ة 
العلمي والتكنولوجي من اJستوى الثاني :

qــســابــقــة عـــلى أســاس االخــتــبــاراتJ1 - عن طـــريق ا
اJـتـرشحـون احلـائـزون  شهـادة اJـاستـر أو شـهادة مـعـترف

qعادلتها}

2 - عن طريق االمـتحان اJـهنيq في حدود 30 % من
اJــــنـــاصـب اJـــطــــلـــوب شــــغـــلــــهــــاq مـــكــــلـــفــــو اإلعالم الــــعــــلـــمي
والـتـكـنـولـوجـي من اJـسـتـوى األول الـذين يـثـبـتـون خـمس

q(5) سنوات من اخلدمة الفعلية بهذه الصفة

3 - على سبيل االختـيارq وبعد التسجيل في قائمة
qــطـلــوب شــغـلــهـاJــنــاصب اJالـتــأهــيل في حـدود 10 % من ا
مكـلـفـو اإلعالم الـعـلـمي والـتـكـنـولـوجي من اJـسـتوى األول
الــذين يــثـبــتـون عــشـر (10) ســنــوات من اخلـدمــة الــفـعــلــيـة

بهذه الصفة.

اJاداJادّة ة 88 : : يرقى عـلى أسـاس الشهـادةq بصـفة مـكلف
qــســتـــوى الــثــانيJبــاإلعـالم الــعــلـــمي والــتــكـــنــولــوجـي من ا
مكـلـفـو اإلعالم الـعـلـمي والـتـكـنـولـوجي من اJـسـتوى األول
اJــرســـمــون الــذين حتـــصــلــوا بــعــد تـــوظــيــفــهـم عــلى شــهــادة

اJاستر أو شهادة معترف {عادلتها.

89 : : يــوظف أو يــرقى بـصــفــة مــكــلف رئــيـسي اJـاداJـادّة ة 
باإلعالم العلمي والتكنولوجي :

qــســابــقــة عـــلى أســاس االخــتــبــاراتJ1 - عن طـــريق ا
اJـــتـــرشـــحـــون احلـــائـــزون شـــهـــادة اJـــاجـــســـتـــيـــر أو شـــهـــادة

 qمعترف {عادلتها

2 - عن طـريق االمـتـحان اJـهـني فـي حدود 30 % من
اJــــنـــاصـب اJـــطــــلـــوب شــــغـــلــــهــــاq مـــكــــلـــفــــو اإلعالم الــــعــــلـــمي
والتـكنولـوجي من اJستـوى الثاني الـذين يثبـتون خمس

q(5) سنوات من اخلدمة الفعلية بهذه الصفة

3 - على سبيل االختـيارq وبعد التسجيل في قائمة
qــطـلــوب شــغـلــهـاJــنــاصب اJالـتــأهــيل في حـدود 10 % من ا
مكـلفو اإلعالم الـعلمي والـتكنولـوجي من اJسـتوى الثاني
الــذين يــثـبــتـون عــشـر (10) ســنــوات من اخلـدمــة الــفـعــلــيـة

بهذه الصفة.

90 : : يــــرقى بـــصـــفـــة مـــكـــلـف بـــاإلعالم الـــعـــلـــمي اJــاداJــادّة ة 
والتكنولوجي مستشار : 

1- عـن طـــــــريق االمـــــــتــــــحـــــــان اJـــــــهــــــنـيq اJـــــــكــــــلـــــــفــــــون

الـــرئـــيـــســيـــون بـــاإلعـالم الــعـــلـــمـي والــتـــكـــنـــولـــوجي الـــذين
يــثـــبــتـــون ســبع (7) ســنـــوات من اخلــدمـــة الــفـــعــلـــيــة بـــهــذه

qالصفة

2- على سـبـيل االختـيـار وبعـد الـتسـجيـل في قائـمة

qــطـلــوب شــغـلــهـاJــنــاصب اJالـتــأهــيل في حـدود 20 % من ا
اJــكـلــفــون الـرئــيــسـيــون بــاإلعالم الـعــلــمي والــتـكــنــولـوجي
الــذين يــثـبــتـون عــشـر (10) ســنــوات من اخلـدمــة الــفـعــلــيـة

بهذه الصفة.

اJـاداJـادّة ة 91 : : يـحـدد قـرار مـشـتـرك بـX الـوزيـر اJـكـلف
بالـبـحث الـعـلـمي والـسـلـطة اJـكـلـفـة بـالـوظيـفـة الـعـمـومـية
قـائـمـة تـخـصـصـات الــشـهـادات اJـطـلـوبـة لاللـتـحـاق بـرتب
مـكـلف رئـيـسي بـاإلعالم الـعـلـمي والـتـكـنـولـوجيq ومـكـلف
qــســتـــوى الــثــانيJبــاإلعـالم الــعــلـــمي والــتــكـــنــولــوجـي من ا
ومـــكــلف بــاإلعـالم الــعــلــمي والـــتــكــنــولــوجـي من اJــســتــوى

األول.  

الفرع الثالثالفرع الثالث
أحكام انتقاليةأحكام انتقالية

92 : : يــدمج فـي رتــبـة مــكــلف بــاإلعـالم الـعــلــمي اJـاداJـادّة ة 
والتكنولوجي من اJستوى األول :

- مـســتــخـدمــو دعم الــبــحث الــذين |ـارســون نــشـاط
اإلعالم الـعـلمـي والتـكـنـولـوجـي و يشـغـلـون مـنـصب عمــل
مصـنف في الـصنف 15 من شـبكـة التـصنـيف اJنـصوص
علـيهـا في اJادة 51 من اJـرسوم رقم 86 - 52 اJؤرخ في 7
رجب عـــــام 1406 اJـــــوافق 18 مــــارس ســـــنــــة q1986 اJــــعــــدل

qذكور أعالهJوا
- مــــســـــتــــخـــــدمـــو دعــم الــــبــــحـث الـــــذين |ـــــارســــون
نـشــاط اإلعـالم الـعـلـمـي والـتــكـنـولــوجـي الـذين يثـبـتون
لــــيــــســــانـس في  الــــتــــعــــلــــيـم الــــعــــالي أو شــــهــــادة مــــعــــتــــرف

qعادلتها}
- بـنـاء عــلى طـلـبـهمq الــوثـائـقـيـون أمــنـاء احملـفـوظـات
واJتصرفون اخلـاضعون للمرسوم التنفيذي رقم 08 - 04
اJــؤرخ في 11 مـــحـــرم عــام 1429 اJــوافق 19 يــنـــايــر ســـنــة
2008 واJــــذكـــــور أعـالهq الــــذيـن |ـــــارســــون نـــــشـــــاط اإلعالم

العلمي والتكنولوجي.

93 : : يــدمج فـي رتــبـة مــكــلف بــاإلعـالم الـعــلــمي اJـاداJـادّة ة 
والـــتــكـــنـــولــوجي مـن اJــســـتـــوى الــثـــاني مـــســتـــخـــدمــو دعم
الـــــــبــــــحـث الـــــــذين |ـــــــارســــــون نـــــــشــــــاط اإلعـالم الـــــــعــــــلـــــــمي
والــتـكــنـولــوجــي و يــشـغــلــون مــنـصب عــمــل مــصـنف في
الـصـنف 16 مـن شـبـكـة الــتـصـنـيـف اJـنـصـوص عــلـيـهـا في
اJادة 51 من اJـرسوم رقم 86 - 52 اJؤرخ في 7 رجب عام
qذكور أعالهJعدل واJا q1986 وافق 18 مارس سنةJ1406 ا

اJـاداJـادّة ة 94 : :  يــدمج في رتـبــة مـكـلف رئــيـسي بـاإلعالم
العلمي والتكنولوجي :
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- مـســتــخـدمــو دعم الــبــحث الــذين |ـارســون نــشـاط
اإلعـالم الـعـلـمي والـتـكــنـولـوجي  ويـشـغــلــون مـنـصب عـمل
مصنــف في الصنف 17 من شبكـة التصنيف اJنصوص
علـيهـا في اJادة 51 من اJـرسوم رقم 86 - 52 اJؤرخ في 7
رجب عـــــام 1406 اJـــــوافق 18 مــــارس ســـــنــــة q1986 اJــــعــــدل

qذكور أعالهJوا
- مـســتــخـدمــو دعم الــبــحث الــذين |ـارســون نــشـاط
اإلعالم الــعــلـــمي والــتــكـــنــولــوجي الـــذين يــثــبـــتــون شــهــادة

qاجستير أو شهادة معترف {عادلتهاJا
- بـنـاء عــلى طـلـبـهمq الــوثـائـقـيـون أمــنـاء احملـفـوظـات
الـــرئـــيــســـيـــون واJـــتـــصــرفـــون الـــرئـــيـــســيـــون اخلـــاضـــعــون
لــلــمـرســوم الــتـنــفــيـذي رقم 08 - 04 اJـؤرخ في 11 مـحـرم
qـــذكــور أعالهJــوافق 19 يــنـــايــر ســـنــة 2008 واJعــام 1429 ا

الذين |ارسون نشاط اإلعالم العلمي والتكنولوجي.

95 : : يــدمج فـي رتــبـة مــكــلف بــاإلعـالم الـعــلــمي اJـاداJـادّة ة 
والتكنولوجي مستشار :

- مـســتــخـدمــو دعم الــبــحث الــذين |ـارســون نــشـاط
اإلعالم الـعـلـمي والـتـكـنـولـوجي و يـشـغـلـون مـنـصب عـــمل
مصـنـف على األقل في الـصنف 18 من شبـكة التـصنيف
اJــنـصــوص عـلــيـهــا في اJـادة 51 مـن اJـرســوم رقم 86 - 52
اJـــــؤرخ في 7 رجب عـــــام 1406 اJـــــوافق 18 مـــــارس ســـــنـــــة

qذكور أعالهJعدل واJا q1986

- بـــنـــاء عـــلـى طـــلـــبـــهمq رؤســـاء الـــوثـــائـــقـــيـــX أمـــنـــاء
احملـــفــــوظــــات واJــــتـــصــــرفــــون اJــــســــتـــشــــارون اخلــــاضــــعـــون
لــلــمـرســوم الــتـنــفــيـذي رقم 08 - 04 اJـؤرخ في 11 مـحـرم
qـــذكــور أعالهJــوافق 19 يــنـــايــر ســـنــة 2008 واJعــام 1429 ا

الذين |ارسون نشاط  اإلعالم العلمي والتكنولوجي.

الفصل الثانيالفصل الثاني
سلك مساعدي اإلعالم العلمي والتكنولوجيسلك مساعدي اإلعالم العلمي والتكنولوجي

اJــاداJــادّة ة 96 : : يـــشـــمل ســـلك مـــســـاعـــدي اإلعالم الـــعـــلـــمي
والـتــكـنـولــوجي الـرتــبـة الـوحــيـدة Jـســاعـد اإلعالم الــعـلـمي

والتكنولوجي. 

الفرع األولالفرع األول
حتديد اJهامحتديد اJهام

97 : : يـــــــكـــــــلـف مـــــــســـــــاعـــــــدو اإلعـالم الـــــــعــــــــلـــــــمي اJــــــاداJــــــادّة ة 
والتكنولوجي على اخلصوص {ا يأتي :
في ميدان التوثيق واألرشيف :في ميدان التوثيق واألرشيف :

- اJـشـاركـة في الـبـحث واالقـتـنـاء والـفـرز وتـسـيـير
اخملـــزون أو تــــدفق الــــوثــــائق واألرشــــيف (حتت مــــخــــتـــلف

q(الوسائط

- إعــــداد نـــــظــــام الــــتـــــرتــــيب واحلـــــفظ ووضــــعـه حــــيــــز
qالتنفيذ

qعطيات وحتيينهاJمتابعة قواعد ا -
- ضـــمــان مـــســـاعــدة مـــســـتــعـــمـــلي مـــنــصـــات تـــخــزين

الوثائق واألرشيف.  
في ميدان الوساطة العلمية واجملموعات اJتحفية :في ميدان الوساطة العلمية واجملموعات اJتحفية :
- ضــــمــــان ســــيــــر اJــــعــــارض واألنــــشــــطــــة والــــعـــروض
والــزيـارات اJــوجــهــة خملــتـلـف اجلـمــاهــيــر بـهــدف الــتــعــمـيم

qالعلمي
 qاالستجابة لطلبات إعالم الزوار -

- احلــــفـــاظ عـــلـى فـــضـــاءات  اجملـــمــــوعـــات اJـــتــــحـــفـــيـــة
qوتسييرها

-  مــــــسـك فــــــهـــــرس الــــــتــــــحـف و©ــــــاذج اجملــــــمــــــوعـــــات
qتحفيةJا

qتـــصــــمـــيم وســـائط االتــــصـــال : لـــوحـــات اإلعالنـــات -
اJطوياتq الكتيبات وإعداد مقاالت التعميم.

في ميدان االتصال وتثمX البحث :في ميدان االتصال وتثمX البحث :
qعلوماتJاالستجابة لطلبات وسائل اإلعالم با -
qساهمة في إجناز وثائق اإلعالم والترقيةJا -

- اJسـاهـمة في ضـمـان التـنـظيم اJـادي والـلوجـستي
للتظاهرات العلمية.

الفرع الثانيالفرع الثاني
شروط التوظيف والترقيةشروط التوظيف والترقية

اJــاداJــادّة ة 98 : : يــوظـف أو يــرقى بـــصــفــة مـــســاعــد اإلعالم
العلمي والتكنولوجي : 

qــســابــقــة عـــلى أســاس االخــتــبــاراتJ1 - عن طـــريق ا
اJـــتــــرشـــحــــون احلـــائــــزون شـــهــــادة الـــدراســــات اجلـــامــــعـــيـــة
الـــتــطـــبــيـــقــيـــة أو شـــهــادة تـــقــني ســـام أو شــهـــادة مــعـــتــرف

qعادلتها}
2 - عن طريق االمـتحان اJـهنيq في حدود 30 % من
اJـــنــــاصب اJـــطــــلـــوب شــــغـــلـــهــــاq مـــعـــاونــــو اإلعالم الـــعــــلـــمي
والــتـــكــنــولـــوجي الــذيـن يــثــبـــتــون خــمس (5) ســـنــوات من

qاخلدمة الفعلية بهذه الصفة
3 - على سبيل االختـيارq وبعد التسجيل في قائمة
qــطـلــوب شــغـلــهـاJــنــاصب اJالـتــأهــيل في حـدود 10 % من ا
مـعــاونــو اإلعالم الــعـلــمي والــتــكـنــولــوجي الــذين يـثــبــتـون

عشر (10) سنوات من اخلدمة الفعلية بهذه الصفة.
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يلزم اJترشحـون اJقبولونq تطبيقا للحالتX 2 و3
أعاله قـبل تــرقـيـتـهمq {ـتــابـعـة بـنـجــاح تـكـوين حتـدد مـدته
ومـحتواه وكـيفـيات تـنظـيمه بقـرار مشـترك بـX الوزير
qعـند االقـتضاء qـعنيJـكلف بـالبـحث العـلمي والـوزير اJا

والسلطة اJكلفة بالوظيفة العمومية.

اJاداJادّة ة 99 : : يرقى على أساس الـشهادةq بصـفة مساعد
اإلعالم الــعـلــمي والــتـكــنــولـوجيq مــعــاونـو اإلعالم الــعــلـمي
والـتـكـنـولـوجي اJـرسـمـون الـذين حتـصـلـوا بـعـد تـوظـيـفـهم
عـلـى شـهــادة الـدراسـات اجلــامـعــيـة الــتـطــبـيــقـيــة أو شـهـادة

تقني سام أو شهادة معترف {عادلتها. 

الفرع الثالثالفرع الثالث
أحكام انتقاليةأحكام انتقالية

اJـاداJـادّة ة 100 : :  يـدمج في رتـبـة مـسـاعـد اإلعالم الـعـلـمي
والتكنولوجي :

- مـســتــخـدمــو دعم الــبــحث الــذين |ـارســون نــشـاط
اإلعالم الـعـلمـي والتـكـنـولـوجي  ويشـغـلـون مـنـصب عمـــل
مـــــصــــــنف فـي الـــــصــــــنف 14 أوالــــــصـــــنف 13 من شــــــبـــــكـــــة
الــتــصــنــيف اJــنـصــوص عــلــيــهـا فـي اJـادة 51 مـن اJــرسـوم
رقـم 86 - 52 اJـــــــــؤرخ في 7 رجـب عــــــــام 1406 اJـــــــــوافق 18
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- مـســتــخـدمــو دعم الــبــحث الــذين |ـارســون نــشـاط
اإلعالم العلمي والتـكنولوجي ويثبتون شهادة الدراسات
اجلــامــعــيــة الــتــطــبـــيــقــيــة أو شــهــادة تــقــني ســام أو شــهــادة

qمعترف {عادلتهما

- بـنـاء عــلى طـلـبـهمq اJــسـاعـدون الـوثـائــقـيـون أمـنـاء
احملــفـــوظـــات ومـــلـــحــقـــو اإلدارة الـــرئـــيـــســيـــون اخلـــاضـــعــون
لــلــمـرســوم الــتـنــفــيـذي رقم 08 - 04 اJـؤرخ في 11 مـحـرم
qـــذكــور أعالهJــوافق 19 يــنـــايــر ســـنــة 2008 واJعــام 1429 ا

الذين |ارسون نشاط اإلعالم العلمي والتكنولوجي .

الفصل الثالثالفصل الثالث
سلك معاوني اإلعالم العلمي والتكنولوجيسلك معاوني اإلعالم العلمي والتكنولوجي

اJــاداJــادّة ة 111 : : يـــشـــمـل ســـلك مـــعـــاوني اإلعالم الـــعـــلـــمي
والــتـكــنــولـوجي الــرتــبـة الــوحـيــدة Jــعـاون اإلعالم الــعــلـمي

والتكنولوجي.  

الفرع األولالفرع األول
حتديد اJهامحتديد اJهام

اJــــــاداJــــــادّة ة 102 : : يـــــــكـــــــلـف مـــــــعـــــــاونــــــو اإلعـالم الـــــــعـــــــلـــــــمي
والتكنولوجي على اخلصوص {ا يأتي :

في ميدان التوثيق واألرشيف :في ميدان التوثيق واألرشيف :
- تـــرتـــيب الـــوثــائـق واألرشــيف وفـق مــخـــطط مـــعــد

 qشاركة في ترقيم الوثائق وترميزهاJمسبقا وا
- تـكـيـيف الـوثائق والـقـيـام بأعـمـال احلـفظ الـوقائي

qوالتصليحات الصغيرة
- اJـسـاهـمة في حـفظ الـبـيانـات والـتـحيـX واحلـفاظ

على اJعطيات والفهارس واجلرد.   
في ميدان الوساطة العلمية واجملموعات اJتحفية :في ميدان الوساطة العلمية واجملموعات اJتحفية :
- اJــشــاركـة في الــعــروض أو األنـشــطـة عــلى لــوحـات
اإلعالنات أوالوسائط الـسمعية البصرية ووسائل اإلعالم

qتعددةJا
- إجنـــــاز  عـــــنـــــاصـــــر الـــــعـــــرض ووضـــــعـــــهـــــا  وضـــــمــــان

 qصيانتها
- ضــمـان الـعـمــلـيـات الــعـاديـة لـلــحـفـاظ عــلى الـتـحف

و©اذج اجملموعات اJتحفية.

الفرع الثانيالفرع الثاني
شروط التوظيف والترقيةشروط التوظيف والترقية

103 : : يــوظف أو يـــرقى بــصــفــة مــعــاون اإلعالم اJـاداJـادّة ة 
العلمي والتكنولوجي :

qـســابـــقـة عــلى أســـاس االخـتــبـاراتJ1 - عن طــريق ا
اJــتـرشــحـون احلــائـزون شــهـادة تـقــني  أو شــهـادة مــعـتـرف

qعادلتها}

2 - عن طريق االمـتحان اJـهنيq في حدود 30 % من
اJــنــاصب اJـــطــلــوب شـــغــلــهــاq األعـــوان الــتــقــنـــيــون لإلعالم
العـلمي والـتكنـولوجـي الذين يـثبتـون خمس (5) سـنوات

qمن اخلدمة الفعلية بهذه الصفة

3 - على سبيل االختـيارq وبعد التسجيل في قائمة
qــطـلــوب شــغـلــهـاJــنــاصب اJالـتــأهــيل في حـدود 10 % من ا
األعـوان الـتـقـنـيـون لإلعالم الـعـلـمي والـتـكـنـولـوجي الـذين
يــثــبــتــون عــشــر(10) ســنــوات من اخلــدمـــة الــفــعــلــيــة بــهــذه

الصفة.

يلزم اJترشحـون اJقبولونq تطبيقا للحالتX 2 و3
أعاله قـبل تــرقـيـتـهمq {ـتــابـعـة بـنـجــاح تـكـوين حتـدد مـدته
ومـحتواه وكـيفـيات تـنظـيمه بقـرار مشـترك بـX الوزير
qعـند االقـتضاء qـعنيJـكلف بـالبـحث العـلمي والـوزير اJا

والسلطة اJكلفة بالوظيفة العمومية.

104 : :  يـــرقـى عـــلى أســــاس الـــشـــهــــادةq بـــصـــفـــة اJــاداJــادّة ة 
مـعاون اإلعالم الـعلـمي والتـكنـولوجيq األعـوان التـقنـيون



25 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 70 2 صفر عام   صفر عام  1433 هـ هـ
27 ديسمبر  سنة   ديسمبر  سنة  2011 م م

لإلعالم العـلمي والتـكنـولوجي اJرسـمونq الذين حتـصلوا
بــعـــد تـــوظـــيـــفــهـم عـــلى شـــهــادة تـــقـــني أو شـــهـــادة مـــعـــتــرف

{عادلتها.

اJاداJادّة ة 105 : : يحدد قـرار وزاري مشتـرك بX الوزير
اJــكـلـف بـالــبــحث الــعــلـمـي والـســلــطــة اJـكــلــفــة بـالــوظــيــفـة
الـــعـــمـــومـــيــة قـــائـــمـــة تـــخـــصـــصـــات الـــشـــهـــادات اJـــطـــلـــوبــة
لاللـتـحـاق بــرتـبـة مـسـاعــد اإلعالم الـعـلـمي والــتـكـنـولـوجي

ورتبة معاون اإلعالم العلمي والتكنولوجي.

الفرع الثالثالفرع الثالث
أحكام انتقاليةأحكام انتقالية

106 : : يــدمج في رتــبــة مــعــاون اإلعالم الــعـلــمي اJـاداJـادّة ة 
والتكنولوجي :

- مـســتــخـدمــو دعم الــبــحث الــذين |ـارســون نــشـاط
اإلعالم الـعلـمي والـتـكـنـولـوجي ويـشـغـلـــون مـنصـب عمــل
مـــــصــــــنف فـي الـــــصـــــنف 12 أو الــــــصـــــنف 11 مـن شـــــبـــــكــــة
الــتــصــنــيف اJــنـصــوص عــلــيــهـا فـي اJـادة 51 مـن اJــرسـوم
رقـم 86 - 52 اJـــــــــؤرخ في 7 رجـب عــــــــام 1406 اJـــــــــوافق 18
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- مـسـتـخـدمـو دعم الـبحث الـذين |ــارسـون نـشــاط
اإلعالم الـعـلـمــي والـتكـنـولـوجــي احلـائـزون شـهـادة تـقــني

qأو شهادة معترف {عادلتها
- بـنـاء عـلى طـلـبــهمq كـتـاب اJـديـريـة وأعـوان اإلدارة
الرئيـسيـون اخلاضعـون للـمرسوم الـتنـفيذي رقم 08 - 04
اJــؤرخ في 11 مـــحـــرم عــام 1429 اJــوافق 19 يــنـــايــر ســـنــة
2008 واJــــذكـــــور أعـالهq الــــذيـن |ـــــارســــون نـــــشـــــاط اإلعالم

العلمي والتكنولوجي.

الفصل الرابعالفصل الرابع
سلك األعوان التقنيX لإلعالم العلمي والتكنولوجي سلك األعوان التقنيX لإلعالم العلمي والتكنولوجي 

107 : : يــشـمـل سـلك األعــوان الــتـقــنــيـX لإلعالم اJـاداJـادّة ة 
qوالـذي يوضـع في طـريق الزوال qالـعـلـمي والـتـكـنـولـوجي
الـــــرتــــبــــة الــــوحــــيــــدة لـــــلــــعــــون الــــتــــقــــنـي لإلعـالم الــــعــــلــــمي

والتكنولوجي. 

الفرع األولالفرع األول
حتديد اJهامحتديد اJهام

اJاداJادّة ة 108 : : يكلف األعوان الـتقنيـون لإلعالم العلمي
والتكنولوجي على اخلصوص {ا يأتي :
في ميدان التوثيق واألرشيف :في ميدان التوثيق واألرشيف :

- إعالم اJـستعـملX في مـركز التـوثيق و األرشيف
qوتوجيههم

   qمسك بطاقات االستشارة -
qالقيام بعمليات إعارة الوثائق -

- إجنـــاز الــــنــــسخ والــــنـــسـخ اإللـــكــــتــــروني لــــلـــوثــــائق
 .XستعملJواألرشيف لفائدة ا

في ميدان الوساطة العلمية واجملموعات اJتحفية :في ميدان الوساطة العلمية واجملموعات اJتحفية :
qاستقبال الزوار وتوجيههم -

- وضع واســــتـــعـــمــــال وســـائط اJــــعـــارض والـــعـــروض
والــتــنــشــيط اJــكــتــوبــة والــســمــعــيــة الــبــصــريــة واJــتــعـددة

 qالوسائط
- اJـــســاهــمــة فـي الــقــيــام بـــأعــمــال حـــفظ اجملــمــوعــات

اJتحفية.

الفرع الثانيالفرع الثاني
شروط الترقيةشروط الترقية

109 : : يرقى بـصـفة عـون تـقني لإلعالم الـعـلمي اJاداJادّة ة 
والتكنولوجي : 

1 - عن طــــــريـق االمــــــتــــــحــــــان اJــــــهــــــنـيq اJــــــعــــــاونـــــون
الـتقـنـيون لإلعالم الـعـلـمي والتـكـنولـوجي الـذين يثـبـتون

خمس (5) سنوات من اخلدمة الفعلية بهذه الصفة. 

2 - على سـبـيل االختـيـارq بعـد الـتسـجيـل في قائـمة
qـطـلوب شـغـلـهاJنـاصب اJوفي حدود 20 % من ا qالتـأهـيل
من بـــــــX اJـــــــعـــــــاونـــــــX الــــــتـــــــقـــــــنـــــــيـــــــX لـإلعالم الـــــــعـــــــلـــــــمي
والــتــكـــنــولــوجي الــذين يـــثــبــتــون عــشــر (10) ســنــوات من

اخلدمة الفعلية بهذه الصفة.

الفرع الثالثالفرع الثالث
أحكام انتقاليةأحكام انتقالية

اJـــــاداJـــــادّة ة 110 : : يـــــدمـج في رتـــــبـــــة عـــــون تـــــقـــــنـي لإلعالم
العلمي والتكنولوجي :

- مـســتــخـدمــو دعم الــبــحث الــذين |ـارســون نــشـاط
اإلعالم الـعـلـمي والـتـكـنـولـوجي  ويـشـغـلـون مـنـصب عـــمل
مـــــصــــــــنف فـي الـــــصــــــنف 10 أوالــــــصــــــنف 9 مـن شــــــبــــــكـــــة
الــتــصــنــيف اJــنـصــوص عــلــيــهـا فـي اJـادة 51 مـن اJــرسـوم
رقـم 86 - 52 اJـــــــــؤرخ في 7 رجـب عــــــــام 1406 اJـــــــــوافق 18

qذكور أعالهJعدل واJا q1986 مارس سنة
- مـســتــخـدمــو دعم الــبــحث الــذين |ـارســون نــشـاط
اإلعـالم الـعــلـمي والــتـكــنـولــوجي الــذين يـثــبـتــون مـســتـوى
الــسـنـة الــثـالـثــة من الـتـعــلـيم الـثــانـوي أو شـهــادة مـعـتـرف

qعادلتها}
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- بـنـاء عــلى طـلــبـهــمq األعـوان الــتـقــنـيـــون لــلـوثـائق
واحملــــفـــوظــــــات وأعــــوان اإلدارة اخلـــاضــــعــــون لـــلــــمــــرســـــوم
الـــتــنــفــيـــذي رقم 08 - 04 اJــؤرخ في 11 مــحــرم عــام 1429
اJـــــوافق 19 يـــــنــــايـــــر ســــنــــة 2008 واJـــــذكـــــور أعالهq الـــــذين

|ارسون نشاط اإلعالم العلمي والتكنولوجي.

الفصل اخلامسالفصل اخلامس
سلك اJعاونX التقنيX لإلعالم العلمي والتكنولوجيسلك اJعاونX التقنيX لإلعالم العلمي والتكنولوجي

اJـاداJـادّة ة 111 : : يـشـمل سلك اJـعـاونـX التـقـنـيX لإلعالم
qوالـذي يوضـع في طـريق الزوال qالـعـلـمي والـتـكـنـولـوجي
الـــــرتــــــبـــــة الــــــوحـــــيــــــدة Jـــــعــــــاون تـــــقــــــني لـإلعالم الــــــعـــــلــــــمي

والتكنولوجي. 

الفرع األولالفرع األول
حتديد اJهامحتديد اJهام

112 : : يــــكـــلف اJـــعـــاونـــون الـــتــــقـــنـــيـــون لإلعالم اJــاداJــادّة ة 
العلمي والتكنولوجي في مجال اختصاصهم  {ا يأتي :

- مــــســــاعــــدة األعــــوان الـــتــــقــــنــــيــــX لإلعـالم الـــعــــلــــمي
qوالتكنولوجي في إجناز مهامهم

 qعطيات وحمايتهاJشاركة في مهام حفظ اJا -

- اJشاركة في عمليات تسجيل الوثائق وإعارتها.

الفرع الثانيالفرع الثاني
شروط الترقيةشروط الترقية

اJــــاداJــــادّة ة 113 : : يـــــرقى بــــصـــــفــــة مــــعـــــاون تــــقــــنـي لإلعالم
العلمي والتكنولوجي : 

1 - عن طـــــريق االمـــــتـــــحــــان اJـــــهـــــنيq أعـــــوان اإلعالم
العـلمي والـتكنـولوجـي الذين يـثبتـون خمس (5) سـنوات

من اخلدمة الفعلية بهذه الصفة. 

2 - على سـبـيل االختـيـارq بعـد الـتسـجيـل في قائـمة
qـطـلوب شـغـلـهاJنـاصب اJوفي حدود 20 % من ا qالتـأهـيل
من بـــX أعــــوان اإلعالم الـــعــــلـــمي والـــتــــكـــنـــولــــوجي الـــذين
يــثــبــتــون عــشـر (10) ســنــوات من اخلــدمــة الــفــعــلــيــة بــهــذه

الصفة.

الفرع الثالثالفرع الثالث
أحكام انتقاليةأحكام انتقالية

اJـــــاداJـــــادّة ة 114 : : يـــــدمـج في رتـــــبـــــة عـــــون تـــــقـــــنـي لإلعالم
العلمي والتكنولوجي :

- مــسـتـــخـدمــو دعم الـبــحث الـذيـن |ـارســون نـشـاط
اإلعالم الـعـلــمي والـتــكـنـولــوجي  ويـشـغــلـون مــنـصب عـمل
مصنف في الصنف 9 أوالصنف 8 من شبـكة التصنيف
اJــنـصــوص عـلــيـهــا في اJـادة 51 مـن اJـرســوم رقم 86 - 52
اJـــــؤرخ في 7 رجب عـــــام 1406 اJـــــوافق 18 مـــــارس ســـــنـــــة

qذكور أعالهJعدل واJا q1986

- مـســتــخـدمــو دعم الــبــحث الــذين |ـارســون نــشـاط
اإلعـالم الـعــلـمي والــتـكــنـولــوجي الــذين يـثــبـتــون مـســتـوى
الــســنــة األولى من الــتــعــلــيم الــثــانــوي أو شــهــادة مــعــتـرف

{عادلتها.

الفصل السادسالفصل السادس
سلك أعوان اإلعالم العلمي والتكنولوجيسلك أعوان اإلعالم العلمي والتكنولوجي

اJــــاداJــــادّة ة 115 : : يـــــشــــمـل ســــلـك أعــــوان اإلعالم الـــــعـــــلــــمي
والـتـكـنـولـوجيq والـذي يــوضع في طـريق الـزوالq الـرتـبـة

الوحيدة لعون اإلعالم العلمي والتكنولوجي. 

الفرع األولالفرع األول
حتديد اJهامحتديد اJهام

اJـــــــــاداJـــــــــادّة ة 116 : : يــــــــــكــــــــــلـف أعــــــــــوان اإلعـالم الــــــــــعــــــــــلــــــــــمي
والتكنولوجي في مجال اختصاصهم {ا يأتي :

qساهمة في إجناز األشغال التقنية اجلاريةJا -

 qضمان صيانة اجملموعات -

-  الـسـهــر عـلى احلـفظ احلـسن لــبـطـاقـات االسـتـشـارة
واحلفاظ على نسخ الوثائق واألرشيف.

الفرع الثانيالفرع الثاني
أحكام انتقاليةأحكام انتقالية

اJــــاداJــــادّة ة 117 : : يــــدمج في رتــــبـــة عــــون اإلعالم الــــعــــلـــمي
والتكنولوجي:

- مـستــخـدمـو دعم الـبحـث الـذيـن |ــارسـون نـشاط
اإلعـالم الـعــلـمـي والـتــكـنــولــوجي ويـشــغــلـون مــنــصب عـمل
مــصــنف في الــصــنف 7  أو الــصــنف 6 أو الــصــنف 5 من
شـــبـــكــة الـــتــصـــنــيـف اJــنـــصــوص عـــلـــيــهـــا في اJــادة 51 من
اJــــــــــرســــــــــوم رقم 86 - 52 اJــــــــــؤرخ فـي 7 رجـب عــــــــــام 1406

qذكور أعالهJعدل واJا q1986 وافق 18 مارس سنةJا

- مـســتــخـدمــو دعم الــبــحث الــذين |ـارســون نــشـاط
اإلعالم العـلـمي والـتـكنـولـوجي ويـثبـتـون مـستـوى الـسـنة
الــــرابــــعــــة مـن الــــتــــعــــلــــيم اJـــــتــــوسط أو شــــهــــادة مــــعــــتــــرف

{عادلتها.
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الباب السابعالباب السابع
األحكام اJطبقة على اJناصب العليا لشعبةاألحكام اJطبقة على اJناصب العليا لشعبة

" اإلعالم العلمي والتكنولوجي" " اإلعالم العلمي والتكنولوجي" 

اJاداJادّة ة 118 : : تطبـيقا ألحـكام اJادة 11 (الـفقرة األولى)
من األمـر رقم 06 - 03 اJـؤرخ في 19 جـمـادى الـثـانـيـة عام
1427 اJوافق 15 يولـيو سـنة 2006 واJذكـور أعالهq تـشمل

شعـبـة " اإلعالم الـعـلـمي والـتـكـنـولـوجي " اJـنـصب الـعالي
Jسؤول برامج اإلعالم واالتصال.

اJـاداJـادّة ة 119 : : يــحــدد عــدد اJــنـاصـب الـعــلــيــا اJــنــصـوص
عــلــيـهــا فـي اJـادة 118 أعالهq بــعــنــوان كل مــؤســســة بــقـرار
وزاري مــشــتــرك بــX الــوزيـــر اJــكــلف بــالــبــحث الــعــلــمي
والوزير اJـعنيq عـند االقتـضاءq والـوزير اJكـلف باJـالية

والسلطة اJكلفة بالوظيفة العمومية.

الفصل األول الفصل األول 
حتديد اJهامحتديد اJهام

اJـاداJـادّة ة 120 : : يكـلـف مسـؤول بـرامج اإلعـالم واالتـصال
بتنسيق جميع عمليات اإلعالم واالتصال للمؤسسة.

الفصل الثانيالفصل الثاني
Xشروط التعيXشروط التعي

121 : : يــعـX مــســؤول بـرامج اإلعالم واالتــصـال اJـاداJـادّة ة 
: Xمن ب

- مـــــــكــــــلـــــــفـي اإلعالم الـــــــعـــــــلــــــمـي والــــــتـــــــكـــــــنــــــولـــــــوجي
 qستشارينJا

- مـــــــكــــــلـــــــفـي اإلعالم الـــــــعـــــــلــــــمـي والــــــتـــــــكـــــــنــــــولـــــــوجي
الرئـيـسيـqXالـذين يثـبـتون ثالث (3) سنـوات من اخلـدمة

qالفعلية بصفة موظف
- مكلفي اإلعالم الـعلمي والتكنولوجي من اJستوى
الـــثــانيq الــذين يـــثــبــتــون خــمس (5) ســنــوات من اخلــدمــة

qالفعلية بهذه الصفة
- مكلفي اإلعالم الـعلمي والتكنولوجي من اJستوى
األولq الـــذين يـــثـــبـــتــون ثـــمـــاني (8) ســـنـــوات من اخلـــدمـــة

الفعلية بهذه الصفة.

الباب الثامنالباب الثامن
األحكام اJطبقة على شعبة " إدارة دعم البحث "األحكام اJطبقة على شعبة " إدارة دعم البحث "

اJـاداJـادّة ة 122 : : تضم شـعـبـة " إدارة دعم الـبـحث " أربـعة
(4) أسالك :

qمتصرفو البحث -

qمساعدو تسيير البحث -
qمعاونو تسيير البحث -

- احملاسبون اإلداريون للبحث.

الفصل األول الفصل األول 
سلك متصرفي البحثسلك متصرفي البحث

123 : : يـشمل سـلك مـتصـرفي الـبحث أربع (4) اJاداJادّة ة 
رتب :

qستوى األولJرتبة متصرف البحث من ا -
qستوى الثانيJرتبة متصرف البحث من ا -

q رتبة متصرف رئيسي للبحث -
- رتبة متصرف البحث مستشار.

الفرع األولالفرع األول
حتديد اJهامحتديد اJهام

اJـاداJـادّة ة 124 : : |ـارس مـتــصـرفـو الــبـحث من اJــسـتـوى
األولq فـي مـــيــــدان اخـــتــــصـــاصــــهمq نــــشـــاطــــات الـــدراســـات
والـرقابة والتقـييم. وبهذه الـصفة يكلـفون على اخلصوص

{ا يأتي :
- اJــشــاركــة في وضع  إجــراءات الــتــســيــيــر اJــعــقـدة

qحيز التنفيذ
- إجنـــــاز مـــــهــــام الـــــتــــســـــيــــيـــــر اJــــرتـــــبــــطـــــة {ـــــيــــادين

اختصاصهم.

اJــاداJــادّة ة 125 : : زيـــادة عـــلى اJـــهـــام اJـــســـنـــدة Jــتـــصـــرفي
الـبـحث من اJـسـتـوى األولq يـكـلف مـتـصـرفـو الـبـحث من

اJستوى الثاني على اخلصوص {ا يأتي : 
- وضع حـــيــز الـــتــطـــبــيـق الــنـــصــوص الـــتـــنــظـــيــمـــيــة

 qؤسسةJطبقة على اJا
- إعالم األعوان حول اإلجراءات وتطبيق التنظيم.

qتصرفون الرئيسيون للبحثJادّة ة 126 : : |ارس اJاداJا
في مــيـدان اخـتـصـاصـهمqنـشـاطـات الـتـصـمـيم  والـتـقـيـيس
والــرقــابــة واJــسـاعــدة عــلى أخــذ الــقــرار. و يـكــلــفــون بــهـذه

الصفةq على اخلصوص {ا يأتي :
qمراقبة تطبيق القواعد واإلجراءات اإلدارية -

- تـــــــصــــــور ووضـع أدوات ومـــــــنـــــــاهج الـــــــتـــــــســـــــيـــــــيــــــر
 qالتقديرية وحتسينها

- إجنـــــاز الـــــدراســـــات والـــــتــــحـــــالـــــيـل من أجـل إعــــداد
 qاحلصائل ووضع النشاطات التصحيحية حيز التنفيذ

- حتديد مؤشرات اJساعدة على أخذ القرار.
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qـسـتـشارونJـادّة ة 127 : : |ـارس مـتصـرفـو الـبحث اJـاداJا
في مـــيــدان اخــتـــصــاصــهمq نـــشــاطــات الـــتــوجــيـه والــضــبط
والــتـــقــديــر واالســتــشــراف. ويــكــلــفـــون بــهــذه الــصــفــة عــلى

اخلصوص {ا يأتي :
- تـقد® اسـتـشـارة خبـرة في مـيـادين تـدخالتـهم لدى

qعنية للمؤسسةJالهياكل ا
 qوارد البشريةJإعداد سياسة تنمية ا -

- الـقيام بكـل الدراسات أو التـحاليل الـتي تقتضي
اJؤهالت اJتعددة في ميدان التسيير.

الفرع الثانيالفرع الثاني
شروط التوظيف والترقيةشروط التوظيف والترقية

128 : : يـــــوظـف أو يــــرقـى بـــــصـــــفـــــة مـــــتـــــصــــرف اJــــاداJــــادّة ة 
البحث من اJستوى األول :

1 - عـــــلـى أســـــاس الـــشـــــهــــادةq خـــــريــــجـــــو اJـــــدرســــة
الـوطـنـيـة لـإلدارة الذيـن تـابعــوا دراستـهـم في ظل نظام
اJــرســوم رقم 66 - 306 اJــؤرخ في 4 أكـــتــوبــر ســنــة 1966

 qدرسة الوطنية لإلدارةJتعلق بسير اJوا

qــســابــقــة عـــلى أســاس االخــتــبــاراتJ2 - عن طـــريق ا
اJترشحون احلـائزون  شهادة ليسانس التعليم العالي أو

qشهادة معترف {عادلتها

3 - عن طريق االمـتحان اJـهنيq في حدود 30 % من
اJـــنــاصـب اJـــطــلـــوب شـــغـــلـــهـــاq اJـــســاعـــدون الـــرئـــيـــســـيــون
لــتـسـيــيـر الــبـحث الـذيـن يـثـبــتـون خـمس (5) سـنـوات من

qاخلدمة الفعلية بهذه الصفة

4 - على سبيل االختـيارq وبعد التسجيل في قائمة
qــطـلــوب شــغـلــهـاJــنــاصب اJالـتــأهــيل في حـدود 10 % من ا
اJسـاعـدون الرئـيـسيـون لـتسـيـيـر البـحث الـذين يثـبـتون

عشر (10) سنوات من اخلدمة الفعلية بهذه الصفة.

يلزم اJـترشحـون اJقبولـون تطبـيقا للـحالتX 3 و4
أعاله قـبل تــرقـيـتـهمq {ـتــابـعـة بـنـجــاح تـكـوين حتـدد مـدته
ومـحتواه وكـيفـيات تـنظـيمه بقـرار مشـترك بـX الوزير
qعـند االقـتضاء qـعنيJـكلف بـالبـحث العـلمي والـوزير اJا

والسلطة اJكلفة بالوظيفة العمومية.

اJــــاداJــــادّة ة 129 : : يـــرقـى عــــلى أســــاس الــــشـــهــــادةq بــــصــــفـــة
مـــــتـــــصـــــرف الـــــبـــــحث مـن اJـــــســـــتـــــوى األولq اJـــــســـــاعــــدون
الـرئـيـسيـون لـتـسـييـر الـبـحث اJـرسمـون الـذين حتـصـلوا
بعد توظيفـهم على ليسانس في التـعليم العالي أو شهادة

معترف {عادلتها.

130 : : يـــــوظـف أو يــــرقـى بـــــصـــــفـــــة مـــــتـــــصــــرف اJــــاداJــــادّة ة 
البحث من اJستوى الثاني :

qــســابــقــة عـــلى أســاس االخــتــبــاراتJ1 - عن طـــريق ا
اJـتـرشـحـون احلـائـزون شـهـادة اJـاسـتـر أو شـهـادة مـعـترف

qعادلتها}

2 - عن طريق االمـتحان اJـهنيq في حدود 30 % من
اJـناصب اJـطلوب شـغلـهاq مـتصـرفو الـبحث من اJـستوى
األول الــــذين يــــثــــبـــتــــون خــــمس (5) ســــنــــوات من اخلــــدمــــة

qالفعلية بهذه الصفة

3 - على سـبيل االختـيار وبـعد التـسجيل في قـائمة
qــطـلــوب شــغـلــهـاJــنــاصب اJالـتــأهــيل في حـدود 10 % من ا
مـتصرفو الـبحث من اJستـوى األول الذين يثبـتون عشر

(10) سنوات من اخلدمة الفعلية بهذه الصفة.

اJــــاداJــــادّة ة 131 : : يـــرقـى عــــلى أســــاس الــــشـــهــــادةq بــــصــــفـــة
مـتصـرف البـحث من اJسـتوى الـثانيq مـتصـرفو الـبحث
من اJــــســـتــــوى األول اJــــرســــمــــونq الـــذيـن حتـــصــــلــــوا بــــعـــد
تــــوظــــيــــفـــهـم عــــلى شــــهــــادة اJــــاســـتــــر أو شــــهــــادة مــــعــــتـــرف

{عادلتها.    

132 : : يـــــوظـف أو يــــرقـى بـــــصـــــفـــــة مـــــتـــــصــــرف اJــــاداJــــادّة ة 
رئيسي للبحث :

1 - على أسـاس الشـهادةq خـريجـو اJدرسـة الوطـنية
لإلدارة الـــذين تـــابــعـــوا دراســتـــهم في ظل نـــظــام اJـــرســوم
الــتـنــفــيـذي رقم 06 - 419 اJــؤرخ في أول ذي الــقـعــدة عـام

qذكور أعالهJوافق 22 نوفمبر سنة 2006 واJ1427 ا

qــســابــقــة عـــلى أســاس االخــتــبــاراتJ2 - عن طـــريق ا
اJـــتـــرشـــحـــون احلـــائـــزون شـــهـــادة اJـــاجـــســـتـــيـــر أو شـــهـــادة

qمعترف {عادلتها

3 - عن طريق االمـتحان اJـهنيq في حدود 30 % من
اJـناصب اJـطلوب شـغلـهاq مـتصـرفو الـبحث من اJـستوى
الــثـــاني الــذيـن يــثـــبــتـــون خــمس (5) ســنـــوات من اخلــدمــة

qالفعلية بهذه الصفة

4 - على سبيل االختـيارq وبعد التسجيل في قائمة
qــطـلــوب شــغـلــهـاJــنــاصب اJالـتــأهــيل في حـدود 10 % من ا
مــتـصــرفـو الــبــحث من اJــسـتــوى الـثــاني الــذين يــثـبــتـون

عشر (10) سنوات من اخلدمة الفعلية بهذه الصفة.

اJــــاداJــــادّة ة 133 : : يـــرقـى عــــلى أســــاس الــــشـــهــــادةq بــــصــــفـــة
متصرف رئيـسي للبحثq متصـرفو البحث من اJستوى
الــثـانـيq اJـرســمـونq الــذين حتـصــلـوا بــعــد تـوظــيـفــهم عـلى

شهادة اJاجستير أو شهادة معترف {عادلتها.
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اJـــــاداJـــــادّة ة 134 : : يــــــرقى بــــــصـــــفــــــة مــــــتـــــصــــــرف الـــــبـــــــحث
مـستشار :

1 - عن طــــريـق االمــــتـــــحــــان اJـــــهــــنـيq اJــــتـــــصــــرفــــون
الرئـيسيـون للـبحث الذيـن يثبـتون سبع (7) سـنوات من

 qاخلدمة الفعلية بهذه الصفة

2- على سـبيل االختـيارq وبـعد التـسجيل في قـائمة

qــطـلــوب شــغـلــهـاJــنــاصب اJالـتــأهــيل في حـدود 20 % من ا
اJـتــصـرفــون الـرئـيــسـيـون لــلـبــحث الـذين يــثـبـتــون عـشـر

(10) سنوات من اخلدمة الفعلية بهذه الصفة.

اJاداJادّة ة 135 : : يـحدد قرار مـشتـرك بX الوزيـر اJكلف
بالـبـحث الـعـلـمي والـسـلـطة اJـكـلـفـة بـالـوظيـفـة الـعـمـومـية
قـائـمـة تـخـصـصـات الــشـهـادات اJـطـلـوبـة لاللـتـحـاق بـرتب
مـتـصــرف الـبـحث من اJــسـتـوى األول ومـتــصـرف الـبـحث

من اJستوى الثاني واJتصرف الرئيسي للبحث .

الفرع الثالثالفرع الثالث
أحكام انتقاليةأحكام انتقالية

اJــاداJــادّة ة 136 : : يــدمج فـي رتــبـــة مــتـــصــرف الـــبــحث من
اJستوى األول :

- مـســتــخـدمــو دعم الــبــحث الــذين |ـارســون نــشـاط
إدارة الــــبــــحـث ويــــشــــغــــلــــون مــــنــــصـب عــــمل مـــــصــــنف في
الـصـنف 15 مـن شـبـكـة الــتـصـنـيـف اJـنـصـوص عــلـيـهـا في
اJادة 51 من اJـرسوم رقم 86 - 52 اJؤرخ في 7 رجب عام
qذكور أعالهJعدل واJا q1986 وافق 18 مارس سنةJ1406 ا

- مـســتــخـدمــو دعم الــبــحث الــذين |ـارســون نــشـاط
إدارة الـبـحث احلـائـزون  لـيسـانس في الـتـعـلـيم الـعالي أو

qشهادة معترف {عادلتها
- بـــــنــــاء عــــلـى طــــلــــبـــــهمq اJـــــتــــصــــرفـــــون اخلــــاضــــعــــون
لــلــمـرســوم الــتـنــفــيـذي رقم 08 - 04 اJـؤرخ في 11 مـحـرم
qـــذكــور أعالهJــوافق 19 يــنـــايــر ســـنــة 2008 واJعــام 1429 ا

الذين |ارسون نشاط إدارة البحث.

اJــاداJــادّة ة 137 : : يــدمج فـي رتــبـــة مــتـــصــرف الـــبــحث من
اJـستوى الثـانيq مستـخدمو دعم البـحث الذين |ارسون
نـشــاط  إدارة الـبــحث  ويــشـغــلـون مــنـصـب عـمل مــصـنف
في الـصـنف 16 مـن شـبـكـة الــتـصـنـيـف اJـنـصـوص عــلـيـهـا
في اJـادة 51 من اJـرسوم رقم 86 - 52 اJـؤرخ في 7 رجب
عـام 1406 اJـوافق 18 مــارس سـنـة q1986 اJـعــدل واJـذكـور

أعاله.

اJــــاداJــــادّة ة 138 : : يــــدمج فـي رتــــبــــة مــــتــــصــــرف  رئــــيــــسي
للبحث :

- مـســتــخـدمــو دعم الــبــحث الــذين |ـارســون نــشـاط
إدارة الــــبــــحـث ويــــشــــغــــلــــون مــــنــــصـب عــــمل مـــــصــــنف في
الـصـنف 17 مـن شـبـكـة الــتـصـنـيـف اJـنـصـوص عــلـيـهـا في
اJادة 51 من اJـرسوم رقم 86 - 52 اJؤرخ في 7 رجب عام
qذكور أعالهJعدل واJا q1986 وافق 18 مارس سنةJ1406 ا

- مـســتــخـدمــو دعم الــبــحث الــذين |ـارســون نــشـاط
إدارة الــبـــحث  ويــثــبـــتــون شــهــادة اJـــاجــســتــيــر أو شــهــادة

qمعترف {عادلتها
- بـــنـــاء عـــلـى طـــلـــبـــهمq اJــــتـــصـــرفـــون الـــرئـــيـــســـيـــون
اخلـاضـعـون لـلـمـرســوم الـتـنـفـيـذي رقم 08 - 04 اJـؤرخ في
11 مـحرم عام 1429 اJوافق 19 ينـاير سنة 2008 واJـذكور

أعالهq الذين |ارسون نشاط  إدارة البحث.  

اJـــــاداJـــــادّة ة 139 : : يـــــدمج فـي رتـــــبـــــة مـــــتــــصـــــرف الـــــبـــــحث
مستشار :

- مـســتــخـدمــو دعم الــبــحث الــذين |ـارســون نــشـاط
إدارة الـبحـث ويشـغـلون مـنـصب عمل مـصـنف على األقل
في الـصـنف 18 مـن شـبـكـة الــتـصـنـيـف اJـنـصـوص عــلـيـهـا
في اJــادة 51 من اJـــرســوم رقم 86-52 اJــؤرخ في 7 رجب
عـام 1406 اJـوافق 18 مــارس سـنـة q1986 اJـعــدل واJـذكـور

qأعاله
- بـــنـــاء عـــلـى طـــلـــبـــهمq اJـــتـــصـــرفـــون اJـــســـتـــشـــارون
اخلاضـعون لـلمـرسوم الـتنـفيذي رقم 08-04 اJؤرخ في 11
مــحــرم عـام 1429 اJــوافق 19 يــنــايــر ســنـة 2008 واJــذكــور

أعالهq الذين |ارسون نشاط إدارة البحث.

الفصل الثانيالفصل الثاني
سلك مساعدي تسيير البحثسلك مساعدي تسيير البحث

اJــاداJــادّة ة 140 : : يــضـم ســلك مـــســاعــدي تـــســيــيـــر الــبــحث
: (2) Xرتبت

qرتبة مساعد تسيير البحث -
- رتبة مساعد رئيسي لتسيير البحث .

الفرع األولالفرع األول
حتديد اJهامحتديد اJهام

اJــاداJــادّة ة 141 : : يــكــلـف مــســاعــدو تــســيــيـــر الــبــحث عــلى
اخلصوص {ا يأتي :

- دراســـة اJــــلـــفــــات وإعـــدادهــــا  ومـــتــــابـــعــــة تـــطــــبـــيق
qالقرارات

qعلومات وتلخيصها من أجل استغاللهاJجمع ا -
qذكرات اإلدارية وتقارير االجتماعاتJحترير ا -

- تنظيم سير اإلعالم الداخلي للمؤسسة.
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142 : : زيـــادة عــــلى اJـــهــــام اJـــســــنـــدة Jــــســـاعـــدي اJــاداJــادّة ة 
تسـييـر البـحثq يكلـف اJساعـدون  الرئـيسـيون لـتسـيير

البحث على اخلصوص {ا يأتي :
qيدان اختصاصهمJ إعداد وثائق التسيير التابعة -
- مــراقــبــة تـصــنــيف الــوثــائق اJــعـاجلــة والــنــصـوص

 qالتنظيمية ومتابعتها
- متـابعـة تطـوير الـتنـظيـمات واإلجـراءات اJتـعلـقة

بنشاطات هياكل اإلحلاق.

الفرع الثانيالفرع الثاني
شروط التوظيف والترقيةشروط التوظيف والترقية

اJـاداJـادّة ة 143 : : يـوظف أو يـرقى بـصـفـة مـسـاعـد تـسـيـير
البحث : 

qــســابــقــة عـــلى أســاس االخــتــبــاراتJ1 - عن طـــريق ا
اJـتــرشــحــون احلـائــزون شــهـادة الــبــكــالـوريــا الــذين أنــهـوا

بنجاح سنتX (2) من التعليم أو التكوين العالي.

يــلـزم اJــتـرشــحـون الـذيـن ¢ تـوظــيـفـهـمq أثـنــاء فـتـرة
التـربصq {تابـعة تكـوين حتضيـري لشغل اJـنصبq حتدد
مــدته ومــحــتــواه وكـيــفــيــات تــنـظــيــمه بــقــرار من الــوزيـر

اJكلف بالبحث العلمي.

2 - عن طريق االمـتحان اJـهنيq في حدود 30 % من
اJـنـاصب اJطـلوب شـغلـهـاq معـاونو تـسيـيـر البـحث الذين
يـــثــبــتــون خــمس (5) ســنــوات من اخلــدمـــة الــفــعــلــيــة بــهــذه

qالصفة

3 - على سبيل االختـيارq وبعد التسجيل في قائمة
qــطـلــوب شــغـلــهـاJــنــاصب اJالـتــأهــيل في حـدود 10 % من ا
معاونو تسـيير البحث الذين يثبتون عشر (10) سنوات

من اخلدمة الفعلية بهذه الصفة.

يلزم اJترشحـون اJقبولونq تطبيقا للحالتX 2 و3
أعاله قـبل تــرقـيـتـهمq {ـتــابـعـة بـنـجــاح تـكـوين حتـدد مـدته
ومـحتواه وكـيفـيات تـنظـيمه بقـرار مشـترك بـX الوزير
qعـند االقـتضاء qـعنيJـكلف بـالبـحث العـلمي والـوزير اJا

والسلطة اJكلفة بالوظيفة العمومية.

144 : : يوظف أو يـرقى بـصفـة مـساعـد رئـيسي اJاداJادّة ة 
لتسيير البحث : 

qـــســابـــقــة عـــلى أســـاس االخــتـــبــاراتJ1- عن طـــريق ا

اJـــتـــرشـــحــــون احلـــائـــزون  شـــهـــادة الــــدراســـات اجلـــامـــعـــيـــة
الـــتــطـــبــيـــقــيـــة أو شـــهــادة تـــقــني ســـام أو شــهـــادة مــعـــتــرف

qعادلتها}

2 - عن طريق االمـتحان اJـهنيq في حدود 30 % من
اJناصب اJـطلوب شـغلهـاq مسـاعدو تسـيير الـبحث الذين
يـــثــبــتــون خــمس (5) ســنــوات من اخلــدمـــة الــفــعــلــيــة بــهــذه

qالصفة

3 - على سبيل االختـيارq وبعد التسجيل في قائمة
qــطـلــوب شــغـلــهـاJــنــاصب اJالـتــأهــيل في حـدود 10 % من ا
مـــســاعـــدو تـــســـيــيـــر الـــبـــحث الـــذين يـــثــبـــتـــون عـــشــر (10)

سنوات من اخلدمة الفعلية بهذه الصفة.

يلزم اJـترشحـون اJقبولـون تطبـيقا للـحالتX 2 و3
أعاله قـبل تــرقـيـتـهمq {ـتــابـعـة بـنـجــاح تـكـوين حتـدد مـدته
ومـحتواه وكـيفـيات تـنظـيمه بقـرار مشـترك بـX الوزير
qعـند االقـتضاء qـعنيJـكلف بـالبـحث العـلمي والـوزير اJا

والسلطة اJكلفة بالوظيفة العمومية.

اJــــاداJــــادّة ة 145 : : يـــرقـى عــــلى أســــاس الــــشـــهــــادةq بــــصــــفـــة
مــســاعــد رئـــيــسي لــتــســيــيــر الــبـــحث q مــســاعــدو تــســيــيــر
الــبـحث  اJـرســمـونq الــذين حتـصـلــوا بـعـد تــوظـيــفـهم عـلى
شـهـادة الـدراسـات اجلـامـعـيـة الـتـطـبـيـقـيـة أو شـهـادة تـقـني

سام أو شهادة معترف {عادلتها. 

اJاداJادّة ة 146 : : يحدد قـرار وزاري مشتـرك بX الوزير
اJــكـلـف بـالــبــحث الــعــلـمـي والـســلــطــة اJـكــلــفــة بـالــوظــيــفـة
الـــعـــمـــومـــيــة قـــائـــمـــة تـــخـــصـــصـــات الـــشـــهـــادات اJـــطـــلـــوبــة

لاللتحاق برتبة مساعد رئيسي لتسيير البحث.

الفرع الثالثالفرع الثالث
أحكام انتقاليةأحكام انتقالية

اJاداJادّة ة 147 : : يدمج في رتبة مساعد تسيير البحث :
- مـســتــخـدمــو دعم الــبــحث الــذين |ـارســون نــشـاط
إدارة الــــبــــحث  ويــــشــــغـــلــــون مــــنــــصب عــــمل مــــصــــنف في
الـصـنف 12 مـن شـبـكـة الــتـصـنـيـف اJـنـصـوص عــلـيـهـا في
اJادة 51 من اJـرسوم رقم 86 - 52 اJؤرخ في 7 رجب عام
qذكور أعالهJعدل واJا q1986 وافق 18 مارس سنةJ1406 ا

- مـســتــخـدمــو دعم الــبــحث الــذين |ـارســون نــشـاط
إدارة الـــبـــحث  احلـــائـــزون  شـــهــادة الـــبـــكـــالـــوريـــا وأربـــعــة
وعـــشـــرين (24) شــــهـــرا مـن الـــتــــكـــويـن الـــعــــالي أو شــــهـــادة

qمعترف {عادلتها
- بـــنـــاء عـــلـى طـــلـــبـــهمq مــــلـــحـــقـــو اإلدارة اخلـــاضـــعـــون
لــلــمـرســوم الــتـنــفــيـذي رقم 08 - 04 اJـؤرخ في 11 مـحـرم
qـــذكــور أعالهJــوافق 19 يــنـــايــر ســـنــة 2008 واJعــام 1429 ا

الذين |ارسون نشاط  إدارة البحث.  

اJاداJادّة ة 148 : : يدمج في رتبة مـساعد رئيسي لـتسيير
البحث :
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- مـســتــخـدمــو دعم الــبــحث الــذين |ـارســون نــشـاط
إدارة الــــبــــحث و يــــشــــغـــلــــون مــــنــــصب عــــمل مــــصــــنف في
الــــصـــــنف 14 أو الــــصـــــنف 13 من شـــــبـــــكـــــة الـــــتــــصـــــنـــــيف
اJــنـصــوص عـلــيـهــا في اJـادة 51 مـن اJـرســوم رقم 86 - 52
اJـــــؤرخ في 7 رجب عـــــام 1406 اJـــــوافق 18 مـــــارس ســـــنـــــة

qذكور أعالهJعدل واJا q1986

- مـســتــخـدمــو دعم الــبــحث الــذين |ـارســون نــشـاط
إدارة الـــبـــحـث احلـــائـــزون  شـــهـــادة الـــدراســـات اجلـــامـــعـــيــة
الـــتــطـــبــيـــقــيـــة أو شـــهــادة تـــقــني ســـام أو شــهـــادة مــعـــتــرف

qعادلتها}
- بــنـاء عـلى طـلـبــهمq اJـلـحـقـون الــرئـيـسـيـون لإلدارة
وكــتـــاب اJـــديــريـــة الـــرئــيـــســـيـــون اخلــاضـــعـــون لــلـــمـــرســوم
الــتـــنــفـــيــذي رقم 08 - 04 اJــؤرخ في 11 مــحــرم عــام 1429
اJـــــوافق 19 يـــــنــــايـــــر ســــنــــة 2008 واJـــــذكـــــور أعالهq الـــــذين

|ارسون نشاط  إدارة البحث . 

الفصل الثاني الفصل الثاني 
سلك معاوني تسيير البحث سلك معاوني تسيير البحث 

اJــاداJــادّة ة 149 : : يـــضم ســـلك مـــعـــاونـي تــســـيـــيـــر الـــبـــحث
الرتبة الوحيدة Jعاون تسيير البحث.

الفرع األولالفرع األول
حتديد اJهامحتديد اJهام

اJــاداJــادّة ة 150 : : يـــكـــلف مـــعــاونـــو تــســـيـــيــر الـــبــحـث عــلى
اخلصوص {ا يأتي :

- مـعـاجلـة اJلـفـات في إطـار السـيـر العـادي واJـنـتظم
qللمصالح اإلدارية

- ضـــمــــان حتـــيــــX بـــطـــاقــــيـــات اJــــعـــطــــيـــات اإلداريـــة
qللمصلحة

qتخطيط االجتماعات اإلدارية ومتابعتها -
- حتـضـيـر عـمـلـيـة حتـريـر اJـراسالت وعـروض احلـال

عن االجتماعات.  

الفرع الثانيالفرع الثاني
شروط التوظيف والترقيةشروط التوظيف والترقية

اJـاداJـادّة ة 151 : : يـوظف أو يـرقى بــصـفـة مـعـاون تـسـيـيـر
البحث :

qــســابــقــة عـــلى أســاس االخــتــبــاراتJ1 - عن طـــريق ا
اJـــتــرشـــحـــون احلـــائــزون  شـــهـــادة الــبـــكـــالــوريـــا أو شـــهــادة

معترف {عادلتها.

يــلــزم اJـتــرشــحـون الــذين ¢ تــوظــيــفـهـم أثـنــاء فــتـرة
الـتـربص {ـتـابـعـة تـكـوين حتـضـيـري لـشـغل اJـنصـب حتدد
مــدته ومــحــتــواه وكـيــفــيــات تــنـظــيــمه بــقــرار من الــوزيـر

اJكلف بالبحث العلمي.

2 - عن طريق االمـتحان اJـهنيq في حدود 30 % من
اJـنـاصب اJـطــلـوب شـغـلـهـاq أعـوان تــسـيـيـر الـبـحث الـذين
يـــثــبــتــون خــمس (5) ســنــوات من اخلــدمـــة الــفــعــلــيــة بــهــذه

qالصفة

3 - على سبيل االختـيارq وبعد التسجيل في قائمة
qــطـلــوب شــغـلــهـاJــنــاصب اJالـتــأهــيل في حـدود 10 % من ا
أعـوان تسـييـر الـبحث الـذين يـثبـتون عـشر (10) سـنوات

من اخلدمة الفعلية بهذه الصفة.

يلزم اJـترشحـون اJقبولـون تطبـيقا للـحالتX 2 و3
أعاله قـبل تــرقـيـتـهمq {ـتــابـعـة بـنـجــاح تـكـوين حتـدد مـدته
ومـحتواه وكـيفـيات تـنظـيمه بقـرار مشـترك بـX الوزير
qعـند االقـتضاء qـعنيJـكلف بـالبـحث العـلمي والـوزير اJا

والسلطة اJكلفة بالوظيفة العمومية.

الفرع الثالثالفرع الثالث
أحكام انتقاليةأحكام انتقالية

اJاداJادّة ة 152 : : يدمج في رتبة معاون تسيير البحث :
- مـســتــخـدمــو دعم الــبــحث الــذين |ـارســون نــشـاط
إدارة الــــبــــحـث ويــــشــــغــــلــــون مــــنــــصـب عــــمل مـــــصــــنف في
الـصـنف 11 مـن شـبـكـة الــتـصـنـيـف اJـنـصـوص عــلـيـهـا في
اJادة 51 من اJـرسوم رقم 86 - 52 اJؤرخ في 7 رجب عام
qذكور أعالهJعدل واJا q1986 وافق 18 مارس سنةJ1406 ا

- مـســتــخـدمــو دعم الــبــحث الــذين |ـارســون نــشـاط
إدارة الــبــحث  احلــائــزون  شــهـــادة الــبــكــالــوريــا أو شــهــادة

qمعترف {عادلتها
- بــنــاء عــلـى طــلــبــهمq األعـــوان الــرئــيــســيــون لإلدارة
وكـتــاب اJـديـريــة اخلـاضعــون لـلـمـرســوم الــتــنـفـيذي رقم
08 - 04 اJـؤرخ في 11 مـحـرم عام 1429 اJـوافق 19 يـنـاير

سـنة 2008 واJـذكور أعـالهq الـذين |ـارسـون نـشاط  إدارة
البحث.

الفصل الثالثالفصل الثالث
سلك أعوان تسيير البحثسلك أعوان تسيير البحث

اJاداJادّة ة 153 : : يشمل سلك أعوان تسيير البحثq الذي
يوضع في طريق الزوالq أربع (4) رتب :
qرتبة عون مساعد تسيير البحث -
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qرتبة عون تسيير البحث -

qرتبة كاتب تسيير البحث -

- رتبة عون تقني لتسيير البحث.

الفرع األولالفرع األول
حتديد اJهامحتديد اJهام

اJـاداJـادّة ة 154 : : يـكـلف أعـوان مـسـاعــدي تـسـيـيـر الـبـحث
على اخلصوص {ا يأتي :

qتنفيذ األشغال التقنية للتسيير االعتيادي -

qشاركة في حفظ الوثائقJا -

- تنفيذ كل مهـمة لها عالقة بحـاجات اJصلحة التي
ينتمون إليها.

اJــــاداJــــادّة ة 155 : : يــــكـــلـف أعـــوان تــــســــيـــيــــر الـــبــــحث عــــلى
اخلصوص {ا يأتي :

qحجز  الوثائق اخملتلفة وتصفيفها -

qXراسلJات الهاتفية وتوجيه اJكاJاستقبال ا -

- استقبال البريد وتسجيله وتوزيعه.

اJــــاداJــــادّة ة 156 : : يـــكــــلف كــــتــــاب تــــســـيــــيــــر الـــبــــحث عــــلى
اخلصوص {ا يأتي :

- تـــســــيـــيــــر اJـــعــــلـــومــــات الـــكــــتـــابــــيـــة والــــشـــفــــاهـــيـــة
qومعاجلتها

qترتيب الوثائق اإلدارية -

qواعيدJفكرات وتسيير اJمسك ا -

- استقبال اJستخدمX والزوار وإعالمهم.

اJــاداJــادّة ة 157 : : يـــكـــلف األعـــوان الـــتـــقــنـــيـــون لـــتـــســـيـــيــر
البحث على اخلصوص {ا يأتي :

qحترير البريد والوثائق البسيطة -

qلفاتJجمع الوثائق من أجل إنشاء ا -

qصلحةJبطاقيات معطيات ا Xحتي -

- معاجلة عمليات التسيير البسيطة.

الفرع الثانيالفرع الثاني
شروط الترقيةشروط الترقية

158 : : يــــرقى بـــصـــفــــة عـــون مـــســـاعــــد تـــســـيـــيـــر اJــاداJــادّة ة 
البحث :

1 - عن طـريق االمـتـحـان اJـهـنيq مـعـاونـو الـتـسـيـير
الــذين يــثــبــتــون خـمس (5) ســنـوات مـن اخلـدمــة الــفــعــلــيـة

qبهذه الصفة

2 - على سبيل االختـيارq وبعد التسجيل في قائمة
qــطـلــوب شــغـلــهـاJــنــاصب اJالـتــأهــيل في حـدود 20 % من ا
مـعـاونو الـتـسـيـيـر الذيـن يثـبـتـون عـشر (10) سـنوات من

اخلدمة الفعلية بهذه الصفة.

اJاداJادّة ة 159 : : يرقى بصفة كاتب تسيير البحث :

1 - عن طـريـق االمـتــحــان اJـهــنيq أعــوان الــتـســيــيـر
الــذين يــثــبــتــون خـمس (5) ســنـوات مـن اخلـدمــة الــفــعــلــيـة

qبهذه الصفة

2 - على سبيل االختـيارq وبعد التسجيل في قائمة
qــطـلــوب شــغـلــهـاJــنــاصب اJالـتــأهــيل في حـدود 20 % من ا
أعــوان الـتــسـيـيــر الـذين يــثـبـتــون عـشـر (10) سـنـوات من

اخلدمة الفعلية بهذه الصفة.

160 : :  يـــرقى بـــصـــفــــة عـــون تـــقـــني لـــتـــســـيـــيـــر اJــاداJــادّة ة 
البحث :

1 - عن طــريق االمــتــحـان اJــهــنيq كــتــاب الـتــســيــيـر
الــذين يــثــبــتــون خـمس (5) ســنـوات مـن اخلـدمــة الــفــعــلــيـة

qبهذه الصفة

2 - على سبيل االختـيارq وبعد التسجيل في قائمة
qــطـلــوب شــغـلــهـاJــنــاصب اJالـتــأهــيل في حـدود 20 % من ا
كـتــاب الـتــسـيـيــر الـذيـن يـثــبـتــون عـشـر (10) سـنـوات من

اخلدمة الفعلية بهذه الصفة.

يلزم اJـترشحـون اJقبولـون تطبـيقا للـحالتX 1 و2
أعاله قـبل تــرقـيـتـهمq {ـتــابـعـة بـنـجــاح تـكـوين حتـدد مـدته
ومـحتواه وكـيفـيات تـنظـيمه بقـرار مشـترك بـX الوزير
qعـند االقـتضاء qـعنيJـكلف بـالبـحث العـلمي والـوزير اJا

والسلطة اJكلفة بالوظيفة العمومية.

الفرع الثالثالفرع الثالث
أحكام انتقاليةأحكام انتقالية

اJــاداJــادّة ة 161 : : يـــدمج في رتــبـــة عــون مــســاعـــد تــســيــيــر
البحث :

- مـســتــخـدمــو دعم الــبــحث الــذين |ـارســون نــشـاط
إدارة الــــبــــحـث ويــــشــــغــــلــــون مــــنــــصـب عــــمل مـــــصــــنف في
الـصنف 7 أو الـصنف 6 من شـبكـة التـصنـيف اJنـصوص
علـيهـا في اJادة 51 من اJـرسوم رقم 86 - 52 اJؤرخ في 7
رجب عـــــام 1406 اJـــــوافق 18 مــــارس ســـــنــــة q1986 اJــــعــــدل

qذكور أعالهJوا
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- مــــســــتـــــخـــدمـــــو دعـم الــــبــــحـث الــــذين |ـــــارســــون
نـشـاط إدارة البـحث ويثــبتون مسـتـوى السـنـة الثـانية
أو الثـالـثة   أو الـرابـعة من الـتـعلـيم اJـتوسط أو شـهادات

qمعترف {عادلتها

اJاداJادّة ة 162 : : يدمج في رتبة عون تسيير البحث :

- مـســتــخـدمــو دعم الــبــحث الــذين |ـارســون نــشـاط
إدارة الــــبــــحـث ويــــشــــغــــلــــون مــــنــــصـب عــــمل مـــــصــــنف في
الــصــنف 8 مـن شـبــكــة الــتـصــنــيف اJــنــصـوص عــلــيــهـا في
اJادة 51 من اJـرسوم رقم 86 - 52 اJؤرخ في 7 رجب عام
qذكور أعالهJعدل واJا q1986 وافق 18 مارس سنةJ1406 ا

- مـســتــخـدمــو دعم الــبــحث الــذين |ـارســون نــشـاط
إدارة الــــبـــحـث ويـــثــــبـــتــــون مــــســـتــــوى الــــســـنــــة األولى من

qالتعليم الثانوي أو شهادة معترف {عادلتها

- بنـاء علـى طـلبـهمq أعـوان حـفظ البيانات وأعوان
اJــكـــاتب اخلــاضـــعــون لــلـــمــرســوم الـــتــنـــفــيــذي رقم 08 - 04
اJــؤرخ في 11 مـــحـــرم عــام 1429 اJــوافق 19 يــنـــايــر ســـنــة
2008 واJــــــذكــــــور أعـالهq الــــــذيـن |ــــــارســــــون نــــــشـــــاط إدارة

البحث.

اJاداJادّة ة 163 : : يدمج في رتبة كاتب تسيير البحث :
- مـســتــخـدمــو دعم الــبــحث الــذين |ـارســون نــشـاط
إدارة الــــبــــحـث ويــــشــــغــــلــــون مــــنــــصـب عــــمل مـــــصــــنف في
الــصــنف 9 مـن شـبــكــة الــتـصــنــيف اJــنــصـوص عــلــيــهـا في
اJادة 51 من اJـرسوم رقم 86 - 52 اJؤرخ في 7 رجب عام
qذكور أعالهJعدل واJا q1986 وافق 18 مارس سنةJ1406 ا

- مـســتــخـدمــو دعم الــبــحث الــذين |ـارســون نــشـاط
إدارة الـــبــحـث ويــثــبـــتــون مـــســتــوى الـــســنـــة الــثــانـــيــة من

qالتعليم الثانوي أو شهادة معترف {عادلتها
- بـنــاء عـلى طــلـبــهمq الـكــتـاب اخلــاضـعــون لـلــمـرسـوم
الــتـــنــفـــيــذي رقم 08 - 04 اJــؤرخ في 11 مــحــرم عــام 1429
اJـــــوافق 19 يـــــنــــايـــــر ســــنــــة 2008 واJـــــذكـــــور أعالهq الـــــذين

|ارسون نشاط إدارة البحث.

اJــاداJــادّة ة 164 : : يــدمج فـي رتــبـــة عــون تــقـــني لـــتــســـيــيــر
البحث :

- مـســتــخـدمــو دعم الــبــحث الــذين |ـارســون نــشـاط
إدارة الــــبــــحـث ويــــشــــغــــلــــون مــــنــــصـب عــــمل مـــــصــــنف في
الـصـنف 10 مـن شـبـكـة الــتـصـنـيـف اJـنـصـوص عــلـيـهـا في
اJادة 51 من اJـرسوم رقم 86 - 52 اJؤرخ في 7 رجب عام
qذكور أعالهJعدل واJا q1986 وافق 18 مارس سنةJ1406 ا

- مـســتــخـدمــو دعم الــبــحث الــذين |ـارســون نــشـاط
إدارة الـــبــحث و يــثــبـــتــون مــســتـــوى الــســنــة الـــثــالــثــة من

qالتعليم الثانوي أو شهادة معترف {عادلتها

- بــــنـــــاء عــــلى طـــــلـــــبــــهمq أعـــــوان اإلدارة اخلــــاضـــــعــــون
لــلــمـرســوم الــتـنــفــيـذي رقم 08 - 04 اJـؤرخ في 11 مـحـرم
qـــذكــور أعالهJــوافق 19 يــنـــايــر ســـنــة 2008 واJعــام 1429 ا

الذين |ارسون نشاط إدارة البحث.

الفصل الرابعالفصل الرابع
سلك احملاسبX اإلداريX للبحثسلك احملاسبX اإلداريX للبحث

اJـاداJـادّة ة 165 : : يـضم سـلك احملـاسـبـX اإلداريـX لـلـبـحث
ثالث (3) رتب :

- رتـبة مسـاعد مـحاسب إداري للـبحثq وتوضع في
qطريق الزوال

 qرتبة محاسب إداري للبحث -
- رتبة محاسب إداري رئيسي للبحث.  

الفرع األولالفرع األول
حتديد اJهامحتديد اJهام

Xاإلداريــ Xــــادّة ة 166 : : يـــكـــلف مـــســـاعـــدو احملـــاســـبـــJــــاداJا
لــلــبـحث عــلى اخلــصــوص {ـسك وثــائق احملــاســبـة ويــعـدون
بــطــاقـات االلــتــزامـات ويــتــولــون حـفظ الــوثــائق اJــتـعــلــقـة

بتسيير اJيزانية وترتيبها.

167 : : زيـــادة عــــلى اJـــهــــام اJـــســــنـــدة Jــــســـاعـــدي اJــاداJــادّة ة 
احملـاسبـX اإلداريـX للـبـحثq يكـلف احملـاسبـون اإلداريون
لـلبحث على اخلصـوص بإعداد مخـتلف عمليـات اJيزانية
واحملـاســبـة وتــسـجــيـلــهـا ومـسـك سـجالت احملــاسـبــة وتـقـد®
الـكـشـوف اإلجـمـالـيـة الـدوريـة طـبـقـا لـلـتـشـريع والـتـنـظـيم

اJعمول بهما.  

Xـســنـدة لــلـمـحــاسـبـJــهـام اJـادّة ة 168 : : زيــادة عـلى اJـاداJا
اإلداريــــــX لـــــــلــــــبـــــــحـثq يــــــكـــــــلف احملـــــــاســــــبـــــــون اإلداريــــــون
الـــرئــيـــســـيـــون لـــلـــبـــحـث عـــلى اخلـــصـــوص بـــفـــحص جـــمـــيع

عمليات اJيزانية واJالية ومراقبتها ومتابعتها.

و بهذه الصفةq تسند إليهم على اخلصوص مهام :
- السهر علـى احترام التنظـيم الذي يحكم إجراءات

   qوكيفيات تنفيذ النفقات العمومية
- مركـزة بيـانـات اJيـزانيـة واحملاسـبـة بعـنوان سـنة

qمالية
- مــسك ســجل االلــتـزام بــالــنــفـقــات وصــرفــهـا طــبــقـا

qللتنظيم
- إعــــداد حــــاالت اســــتــــهالك اعــــتــــمــــادات اJــــيــــزانــــيــــة

اJوجهة لهيئات الرقابة اJؤهلة.

ويـــســـاهــــمـــون زيـــادة عـــلى ذلـكq في إعـــداد مـــشـــاريع
اJيزانيات.
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الفرع الثانيالفرع الثاني
شروط التوظيف والترقيةشروط التوظيف والترقية

اJـاداJـادّة ة 169 : : يـوظف أو يــرقى بـصـفـة مـحـاسب إداري
للبحث : 

qــســابــقــة عـــلى أســاس االخــتــبــاراتJ1 - عن طـــريق ا
اJــتــرشـحــون احلــائـزون شــهــادة تـقــني في االخــتــصـاص أو

qشهادة معترف {عادلتها

2 - عن طريق االمـتحان اJـهنيq في حدود 30 % من
Xاإلداريـ Xمـسـاعـدو احملـاسـبـ qـطـلـوب شـغـلــهـاJــنـاصب اJا
لـــلـــبـــحث الــذيـن يــثـــبـــتـــون ســبع (7) ســـنـــوات من اخلـــدمــة

qالفعلية بهذه الصفة

3 - على سبيل االختـيارq وبعد التسجيل في قائمة
qــطـلــوب شــغـلــهـاJــنــاصب اJالـتــأهــيل في حـدود 10 % من ا
مساعدو احملاسـبX اإلداريX للبحث الذين يثبتون عشر

(10) سنوات من اخلدمة الفعلية بهذه الصفة.

يلزم اJـترشحـون اJقبولـون تطبـيقا للـحالتX 2 و3
أعاله قـبل تــرقـيـتـهمq {ـتــابـعـة بـنـجــاح تـكـوين حتـدد مـدته
ومـحتواه وكـيفـيات تـنظـيمه بقـرار مشـترك بـX الوزير
qعـند االقـتضاء qـعنيJـكلف بـالبـحث العـلمي والـوزير اJا

والسلطة اJكلفة بالوظيفة العمومية.

اJــــاداJــــادّة ة 170 : : يـــرقـى عــــلى أســــاس الــــشـــهــــادةq بــــصــــفـــة
Xاإلداريــ Xمــســـاعــدو احملــاســبــ qمــحــاسـب إداري لــلــبــحث
لــلـبــحث اJــرســمــون الـذيـن حتـصــلــوا بــعـد تــوظــيــفـهـم عـلى
شهادة تقني في االختصاص أو شهادة معترف {عادلتها.

اJـاداJـادّة ة 171 : : يـوظف أو يــرقى بـصـفـة مـحـاسب إداري
رئيسي للبحث : 

qــســابــقــة عـــلى أســاس االخــتــبــاراتJ1 - عن طـــريق ا
اJـــتــــرشـــحــــون احلـــائــــزون شـــهــــادة الـــدراســــات اجلـــامــــعـــيـــة
الـتــطــبــيــقــيـــة فـي االخـتــصــاص أو شــهــادة تـقــني ســام في

qاالختصاص أو شهادة معترف {عادلتها

2 - عن طريق االمـتحان اJـهنيq في حدود 30 % من
اJــنـاصب اJـطـلـوب شـغـلـهــاq احملـاسـبـون اإلداريـون لـلـبـحث
الــذين يــثــبــتــون خـمس (5) ســنـوات مـن اخلـدمــة الــفــعــلــيـة

qبهذه الصفة

3 - على سبيل االختـيارq وبعد التسجيل في قائمة
qــطـلــوب شــغـلــهـاJــنــاصب اJالـتــأهــيل في حـدود 10 % من ا
احملــاسـبـون اإلداريـون لــلـبـحث الــذين يـثـبــتـون عـشـر (10)

سنوات من اخلدمة الفعلية بهذه الصفة.

يلزم اJـترشحـون اJقبولـون تطبـيقا للـحالتX 2 و3
أعاله قـبل تــرقـيـتـهمq {ـتــابـعـة بـنـجــاح تـكـوين حتـدد مـدته
ومـحتواه وكـيفـيات تـنظـيمه بقـرار مشـترك بـX الوزير
qعـند االقـتضاء qـعنيJـكلف بـالبـحث العـلمي والـوزير اJا

والسلطة اJكلفة بالوظيفة العمومية..

اJــــاداJــــادّة ة 172 : : يـــرقـى عــــلى أســــاس الــــشـــهــــادةq بــــصــــفـــة
مــحــاسب إداري رئــيــسي لــلــبــحـثq احملــاســبــون اإلداريـون
لـلبـحث اJرسـمون  الـذين حتصـلــوا بـعـد توظـيفـهــم علـى
شــــهــــــادة الــــدراســـــات اجلــــامــــعــــيـــــة الــــتــــطــــبـــيــــقــــيــــــة فـــي
االخـتــصــاصq أو شــهــادة تــقــنــي ســــام في االخــتــصـاص أو

شهادة معترف {عادلتها.

الفرع الثالثالفرع الثالث
أحكام انتقاليةأحكام انتقالية

اJـاداJـادّة ة 173 : : يــدمج في رتـبــة مـسـاعــد مـحـاسب إداري
للبحث :

- مسـتخـدمو دعم البـحث الذين |ـارسون نـشاطات
الــتـــســـيـــيــر اJـــالي واحملـــاســـبي ويـــشــغـــلـــون مـــنــصـب عــمل
مــــــصـــــــنف فـي الــــــصـــــــنف 9 أو الــــــصـــــــنف 8 من شـــــــبـــــــكــــــة
الــتــصــنــيف اJــنـصــوص عــلــيــهـا فـي اJـادة 51 مـن اJــرسـوم
رقـم 86 - 52 اJـــــــــؤرخ في 7 رجـب عــــــــام 1406 اJـــــــــوافق 18

qذكور أعالهJعدل واJا q1986 مارس سنة

- مسـتخـدمو دعم البـحث الذين |ـارسون نـشاطات
الــتــســـيــيــر اJــالي واحملــاســبـي ويــثــبــتــون شــهــادة الــكــفــاءة

qهنية في االختصاص أو شهادة معترف {عادلتهاJا

Xاإلداريـ Xمـســاعــدو احملـاســبــ qبــنــاء عـلى طــلــبــهم -
اخلـاضـعـون لـلـمـرســوم الـتـنـفـيـذي رقم 08 - 04 اJـؤرخ في
11 مـحرم عام 1429 اJوافق 19 ينـاير سنة 2008 واJـذكور

أعالهq الـــــذين |ـــــارســــون نـــــشــــاطـــــات الــــتـــــســــيـــــيـــــر اJــــالي
واحملاسبي.

اJاداJادّة ة 174 : : يدمج في رتبة محاسب إداري للبحث:

- مسـتخـدمو دعم البـحث الذين |ـارسون نـشاطات
الــتـــســـيـــيــر اJـــالي واحملـــاســـبي ويـــشــغـــلـــون مـــنــصـب عــمل
مـــــصــــنـف  في الـــــصــــنف 11 أو الــــصـــــنف 10 من شـــــبــــكــــة
الــتــصــنــيف اJــنـصــوص عــلــيــهـا فـي اJـادة 51 مـن اJــرسـوم
رقـم 86 - 52 اJـــــــــؤرخ في 7 رجـب عــــــــام 1406 اJـــــــــوافق 18

qذكور أعالهJعدل واJا q1986 مارس سنة

- مــــســــتــــخــــدمــــــو دعم الــــبـــــحـث الــــذيـن |ــــــارســــون
نشاطـــات التـسييـر اJالــي واحملـاسبي ويثـبتـون شهـــادة

qتقنــي في االختصاص أو شهادة معترف {عادلتها
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- بنـاء على طـلبـهمq احملاسبـون اإلداريون اخلـاضعون
لــلــمـرســوم الــتـنــفــيـذي رقم 08 - 04 اJـؤرخ في 11 مـحـرم
qـــذكــور أعالهJــوافق 19 يــنـــايــر ســـنــة 2008 واJعــام 1429 ا

الذين |ارسون نشاطات التسيير اJالي واحملاسبي.

اJـاداJـادّة ة 175 : : يـدمج في رتـبة مـحـاسب إداري رئـيسي
للبحث:

- مسـتخـدمو دعم البـحث الذين |ـارسون نـشاطات
الــتـــســـيـــيــر اJـــالي واحملـــاســـبي ويـــشــغـــلـــون مـــنــصـب عــمل
مـــــصــــنـف  في الـــــصــــنف 13 أو الــــصـــــنف 12 من شـــــبــــكــــة
الــتــصــنــيف اJــنـصــوص عــلــيــهـا فـي اJـادة 51 مـن اJــرسـوم
رقـم 86 - 52 اJـــــــــؤرخ في 7 رجـب عــــــــام 1406 اJـــــــــوافق 18

qذكور أعالهJعدل واJا q1986 مارس سنة
- مسـتخـدمو دعم البـحث الذين |ـارسون نـشاطات
الــتـسـيـيـر اJـالي واحملـاسـبـي ويـثـبـتـون شـهـادة الـدراسـات
اجلــامـعــيـة الـتــطـبـيــقـيــة في االخـتـصــاص  أو شـهــادة تـقـني

qسام في االختصاص أو شهادة معترف {عادلتها
- بــــــنـــــــاء عــــــلـى طـــــــلــــــبـــــــهمq احملـــــــاســــــبـــــــون اإلداريــــــون
الرئيـسيـون اخلاضعـون للـمرسوم الـتنـفيذي رقم 08 - 04
اJــؤرخ في 11 مـــحـــرم عــام 1429 اJــوافق 19 يــنـــايــر ســـنــة
2008 واJذكـور أعالهq الذين |ـارسون نـشاطات الـتسـيير

اJالي واحملاسبي.

الباب التاسعالباب التاسع
األحكام اJطبقة على اJناصب العليااألحكام اJطبقة على اJناصب العليا لشعبة " إدارة البحث "لشعبة " إدارة البحث "

اJاداJادّة ة 176 : : تطبـيقا ألحـكام اJادة 11 (الـفقرة األولى)
من األمـر رقم 06 - 03 اJـؤرخ في 19 جـمـادى الـثـانـيـة عام
1427 اJـوافق 15 يـولـيــو سـنـة 2006 واJــذكـور أعالهq حتـدد

اJـنـاصب الـعـلـيـا الــتـابـعـة ألسالك شـعـبـة " إدارة الـبـحث "
كما يأتي :

qمكلف بالدراسات -
- مكلف باالستقبال والتوجيه.

اJـاداJـادّة ة 177 : : يــحــدد عــدد اJــنـاصـب الـعــلــيــا اJــنــصـوص
عــلــيـهــا فـي اJـادة 176 أعالهq بــعــنــوان كل مــؤســســة بــقـرار
مـشـتـرك بـX الـوزيـر اJـكـلف بـالـبـحث الـعـلـميq والـوزير
اJـعنيq عند االقتـضاءq والوزير اJـكلف باJاليـة والسلطة

اJكلفة بالوظيفة العمومية.

الفصل األولالفصل األول
حتديد اJهامحتديد اJهام

اJــاداJــادّة ة 178 : : يـــنــجــز اJـــكــلـف بــالــدراســـات كل دراســة
خــاصـــة ويــعـــد تـــقــاريـــر الـــتــحـــلـــيل والـــتــلـــخـــيص ويـــتــولى

اإلشراف على مشروع في إطار ميدان اختصاصه.

179 : : يــكــلف اJــكــلف بــاالســتــقــبــال والـتــوجــيه اJـاداJـادّة ة 
بـضـمـان استـقـبـال اجلـمهـور وإعالمهq ويـشـرف زيـادة على
ذلكq على نـشـاط األعوان اJـكلـفـX باالسـتقـبـال والتـوجيه

وينسقه.

الفصل الثانيالفصل الثاني
Xشروط التعيXشروط التعي

: Xكلف بالدراسات من بJا Xادّة ة 180 : : يعJاداJا

qستشارونJمتصرفي البحث ا -

- اJـتـصــرفـX الـرئـيـسـيـX لـلـبـحثq الـذين يـثـبـتـون
qثالث (3) سنوات من اخلدمة الفعلية بصفة موظف

- مـــتــصــرفي الــبـــحث من اJــســتـــوى الــثــانيq الــذين
يـــثــبــتــون خــمس (5) ســنــوات من اخلــدمـــة الــفــعــلــيــة بــهــذه

qالصفة

- مـــتــــصــــرفي الــــبــــحث من اJــــســــتـــوى األولq الــــذين
يــثــبــتــون ثـمــاني (8) سـنــوات مـن اخلـدمــة الــفــعــلــيــة بــهـذه

الصفة.

181 : : يـعـX اJكـلف بـاالستـقـبال والـتـوجيه من اJاداJادّة ة 
: Xب

- اJـسـاعـديـن الـرئـيـســيـX لـتــسـيـيـر الــبـحثq الـذين
يـــثــبــتــون خــمس (5) ســنــوات من اخلــدمـــة الــفــعــلــيــة بــهــذه

qالصفة

- مسـاعـدي تـسـيـيـر البـحثq الـذين يـثـبـتـون ثـماني
(8) سنوات من اخلدمة الفعلية بهذه الصفة.

الباب العاشرالباب العاشر
األحكام اJطبقة على شعبة " الصيانة واخلدمة"األحكام اJطبقة على شعبة " الصيانة واخلدمة"

اJـاداJـادّة ة 182 : : تـوضـــع األســالك الـــتــابــعة لـــشـــعــــبة
" الصيـانة واخلدمة " في طريق الزوال.

غــيـــر أنهq يـــخــضع اJـــوظــفـــون اJــنـــتــمـــون لــشـــعــبــة "
الــصــيــانـة واخلــدمــة " لألحــكــام اJــنـصــوص عــلــيــهــا في هـذا

اJرسوم.    

اJــــاداJــــادّة ة 183 : : تـــشــــمـل شـــعــــبــــة "الــــصـــيــــانــــة واخلــــدمـــة"
األسالك اآلتية :

qؤهلونJأعوان الصيانة ا -

qأعوان الصيانة واخلدمة -

- سائقو السيارات.
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الفصل األولالفصل األول
XؤهلJسلك أعوان الصيانة اXؤهلJسلك أعوان الصيانة ا

qXــؤهـلـJـادّة ة 184 : : يــشـمل سـلـك أعـوان الـصــيـانـة اJـاداJا
الــذي يــوضع في طــريق الــزوالq الــرتــبــة الــوحــيــدة لــعـون

الصيانة اJؤهل.

الفرع األولالفرع األول
حتديد اJهامحتديد اJهام

اJـاداJـادّة ة 185 : : يـكـلف أعوان الـصـيـانة اJـؤهـلـونq حسب
مـــجـــال نـــشـــاطـــهمq {ـــراقـــبــة أشـــغـــال احلـــراســـة واJـــراقـــبــة

والصيانة والوقاية.

الفرع الثانيالفرع الثاني
أحكام انتقاليةأحكام انتقالية

اJــاداJــادّة ة 186 : : يــدمج فـي رتــبــة عــون الــصــيــانــة اJــؤهل
مـسـتخـدمـو دعم الـبحث الـذين |ـارسون نـشـاط الصـيـانة
واخلدمة ويشـغلون منصـب عمــل مصنف على األقــل في
الــصــنف 12 من شــبــكــة الــتـصــنــيف اJــنــصــوص عـلــيه في
اJادة 51 من اJـرسوم رقم 86 - 52 اJؤرخ في 7 رجب عام
1406 اJوافق 18 مارس سنة q1986 اJعدل واJذكور أعاله.

 الفصل الثاني الفصل الثاني
سلك أعوان الصيانة واخلدمةسلك أعوان الصيانة واخلدمة

qــادّة ة 187 : : يــضـم ســلك أعـــوان الـــصــيـــانــة واخلـــدمــةJــاداJا
الذي يوضع في طريق الزوالq أربع (4) رتب :

qستوى األولJرتبة عون الصيانة واخلدمة من ا -

qستوى الثانيJرتبة عون الصيانة واخلدمة من ا -

qستوى الثالثJرتبة عون الصيانة واخلدمة من ا -

- رتبة عون الصيانة واخلدمة من اJستوى الرابع.

الفرع األولالفرع األول
حتديد اJهامحتديد اJهام

188 : : يـــكــــلف أعـــوان الــــصـــيـــانــــة واخلـــدمـــة من اJــاداJــادّة ة 
اJــســتــوى األول بــالــقــيــام {ـــهــام عــاديــة تــتــطــلب تــقــنــيــات
مـهـنـيـة بـسـيـطـةq وبهـذه الـصــفـةq يـكـلـفـون عـلى اخلــصوص

{ا يأتي :

 qقرات أو العتاد اإلداريJالقيام بأعمال صيانة ا -

 qساحات اخلارجيةJضمان صيانة ا -

- الــتــكــفل بــأعــمــال الــنــقل أو الــتــفـريـغ ذات الـعـالقـة
qصالحJبنشاط ا

- ضمان احلراسة واJراقبة والوقاية.

اJــاداJــادّة ة 189 : : زيـــادة عـــلى اJـــهـــام اJـــســنـــدة إلـى أعــوان
الـــصـــيـــانـــة واخلـــدمـــة مـن اJـــســـتـــوى األولq |ـــارس أعـــوان
الـصـيـانـة واخلـدمـة من اJــسـتـوى الـثـاني مـهـام خـاصـة ذات
العالقة {ـجال نـشاطـاتهم في مجـال التـدخل في الصـيانة

أو اJراقبة أو الوقاية.

190 : : يـــكــــلف أعـــوان الــــصـــيـــانــــة واخلـــدمـــة من اJــاداJــادّة ة 
اJــســـتـــوى الــثـــالث حـــسب اخــتـــصــاصـــهم بـــتــنـــفـــيــذ جـــمــيع
األعــمـــال الــتـي تــتـــطــلـب الــتـــحــكم فـي اJــعـــارف الــتـــقــنـــيــة

والتطبيقية.

اJــاداJــادّة ة 191 : : زيـــادة عـــلى اJـــهـــام اJـــســنـــدة إلـى أعــوان
الــصــيــانــة واخلـــدمــة من اJــســتــوى الــثـــالثq يــكــلف أعــوان
الصـيانة واخلـدمة من اJسـتوى الـرابع حسب اختـصاصهم
بـتـنفـيـذ األعـمـال الـتي تـتـطـلب تـأهـيال يـسـاهم في الـسـير
احلـــسن لـــلــمـــوقع في اJـــيــاديـن اآلتــيـــة : الــهـــاتف والـــنــسخ

والصيانة والوقاية واألمن.

الفرع الثانيالفرع الثاني
شروط الترقيةشروط الترقية

اJاداJادّة ة 192 : :  يرقى بصفـة عون الصيانة واخلدمة من
اJستوى الثاني :

1 - عن طــريق االمــتـــحــان اJــهــنيq أعــوان الــصــيــانــة
واخلـــدمــة مـن اJــســـتــوى األول الـــذين يـــثــبـــتـــون خــمس (5)

qسنوات من اخلدمة الفعلية بهذه الصفة

2 - على سـبيل االختـيار وبـعد التـسجيل في قـائمة
التأهيل في حدود 20 % من اJناصب اJطلوب شغلهاq من
بـX أعــوان الــصـيــانــة واخلــدمـة من اJــســتــوى األول الـذين
يــثــبــتــون عــشـر (10) ســنــوات من اخلــدمــة الــفــعــلــيــة بــهــذه

الصفة.

اJـاداJـادّة ة 193 : : يـرقى عـلى أسـاس الـشهـادةq بـصـفـة عون
الـصـيـانـة واخلـدمـة من اJـسـتـوى الـثـانيq أعـوان الـصـيـانـة
واخلـدمــة من اJــســتـوى األول اJــرســمـونq الــذين حتــصــلـوا
بعد توظيفهم على شهادة التكوين اJهني اJتخصص ذات

عالقة بشعبتهم اJهنية أو شهادة معترف {عادلتها.

اJاداJادّة ة 194 : : يرقى بـصفـة عون الـصيـانة واخلـدمة من
اJستوى الثالث :

1 - عـن طـــريق االمــــتـــحــــان اJـــهــــني مـن بـــX  أعـــوان
الــصـيــانــة واخلـدمــة من اJـســتـوى الــثـانـي الـذين يــثـبــتـون

qخمس (5) سنوات من اخلدمة الفعلية بهذه الصفة
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2 - على سبيل االختـيارq وبعد التسجيل في قائمة
التأهيل في حدود 20 % من اJناصب اJطلوب شغلهاq من
بـX أعـوان الـصيـانـة واخلـدمـة من اJسـتـوى الـثـاني الذين
يــثــبــتــون عــشـر (10) ســنــوات من اخلــدمــة الــفــعــلــيــة بــهــذه

الصفة.

اJـاداJـادّة ة 195 : : يـرقى عـلى أسـاس الـشهـادةq بـصـفـة عون
الـصـيـانـة واخلـدمـة من اJـسـتـوى الـثـالثq أعـوان الـصـيـانة
واخلـدمـة من اJـسـتوى الـثـاني اJـرسـمـونq الـذين حتـصـلوا
بــعــد تــوظــيــفــهم عــلى شــهــادة الــكــفــاءة اJــهــنــيــة ذات عالقــة

بشعبتهم اJهنية أو شهادة معترف {عادلتها.

اJاداJادّة ة 196 : : يرقى بـصفـة عون الـصيـانة واخلـدمة من
اJستوى الرابع :

1 - عن طــريـق االمــتـــحــان اJــهـــني أعـــوان الــصـــيــانــة
واخلــدمـة من اJــسـتـوى الــثـالث الـذيـن يـثـبــتـون خـمس (5)

qسنوات من اخلدمة الفعلية بهذه الصفة

2 - على سـبيل االختـيار وبـعد التـسجيل في قـائمة
التأهيل في حدود 20 % من اJناصب اJطلوب شغلهاq من
بX أعـوان الـصيـانـة واخلـدمة من اJـسـتوى الـثـالث الذين
يــثــبــتــون عــشـر (10) ســنــوات من اخلــدمــة الــفــعــلــيــة بــهــذه

الصفة.

اJـاداJـادّة ة 197 : : يـرقى عـلى أسـاس الـشهـادةq بـصـفـة عون
الــصـيـانـة واخلـدمــة من اJـسـتـوى الـرابـعq أعـوان الـصـيـانـة
qالذين حتـصلوا qـرسمـونJسـتوى الـثالث اJواخلدمـة من ا
بـعــد تـوظــيـفـهـم عـلى شــهـادة الـتــحـكم  اJــهـني ذات الــعالقـة

بشعبتهم اJهنية أو شهادة معترف {عادلتها.

الفرع الثالثالفرع الثالث
أحكام انتقاليةأحكام انتقالية

اJـاداJـادّة ة 198 : : يـدمـج في رتـبـة عـون الـصـيـانـة واخلـدمـة
من اJستوى األول :

- مــــســــتــــخــــدمـــــو دعـم الــــبـــــحــث الــــذين |ــــــارســــون
نــشــــاط الـصــيــانـة واخلــدمــــة والــذين يــشـغــــلــون مــنـصـب
عــــــــمــل مــــــــصـــــــنــف في الــــــــصـــــــنف 4 أو أقـل مـن شـــــــبـــــــكــــــة
الــتــصــنــيف اJــنـصــوص عــلــيــهـا فـي اJـادة 51 مـن اJــرسـوم
رقـم 86 - 52 اJـــــــــؤرخ في 7 رجـب عــــــــام 1406 اJـــــــــوافق 18

qذكور أعالهJعدل واJا q1986 مارس سنة
- بـناء عـلى طلـبهـمq العـمال اJـهنـيون من الـصنف 3
واحلــجـاب اخلــاضــعـون لــلـمــرسـوم الــتــنـفــيـذي رقم 08 - 05
اJــؤرخ في 11 مـــحـــرم عــام 1429 اJــوافق 19 يــنـــايــر ســـنــة

2008 واJذكور أعاله.

اJـاداJـادّة ة 199 : : يـدمـج في رتـبـة عـون الـصـيـانـة واخلـدمـة
من اJستوى الثاني :

- مـســتــخـدمــو دعم الــبــحث الــذين |ـارســون نــشـاط
الـصـيـانة واخلـدمـة ويشـغـلـون منـصــب عـمـل مـصنـف في
الــــــصـــــنف 7 أو الــــــصـــــنف 6  أوالــــــصـــــنف 5  من شــــــبـــــكـــــة
الــتــصــنــيف اJــنـصــوص عــلــيــهـا فـي اJـادة 51 مـن اJــرسـوم
رقـم 86 - 52 اJـــــــــؤرخ في 7 رجـب عــــــــام 1406 اJـــــــــوافق 18

qذكور أعالهJعدل واJا q1986 مارس سنة

- مـســتــخـدمــو دعم الــبــحث الــذين |ـارســون نــشـاط
الـصـيانـة واخلدمـة الـذين يثـبـتون شـهادة الـتـكوين اJـهني
اJـــتــخـــصص ذات عالقـــة مع الــشـــعــبـــة أو شــهـــادة مــعـــتــرف

qعادلتها}

- بنـاء على طلـبهمq الـعمال اJـهنيــون من الصنف 2
اخلــاضـعــــون لـلــمـرســــوم الـتــنـفــيـــذي رقم 08 - 05 اJـؤرخ
في 11 مــــحــــرم عـــام 1429 اJــــوافق 19 يــــنــــايــــر ســــنـــة 2008

واJذكور أعاله.

اJـاداJـادّة ة 200 : : يـدمـج في رتـبـة عـون الـصـيـانـة واخلـدمـة
من اJستوى الثالث :

- مـســتــخـدمــو دعم الــبــحث الــذين |ـارســون نــشـاط
الــصـيـانـة واخلـدمـة و يــشـغـلـون مـنــصب عـمل مـصـنف في
الـصنف 9 أو الـصنف 8 من شـبكـة التـصنـيف اJنـصوص
علـيهـا في اJادة 51 من اJـرسوم رقم 86 - 52 اJؤرخ في 7
رجب عـــــام 1406 اJـــــوافق 18 مــــارس ســـــنــــة q1986 اJــــعــــدل

qذكور أعالهJوا

- مـســتــخـدمــو دعم الــبــحث الــذين |ـارســون نــشـاط
الـصيـانـة واخلدمـة ويـثبـتـون شهـادة الـكفـاءة اJـهنـية  ذات

qالعالقة بالشعبة أو شهادة معترف {عادلتها

- بـناء عـلى طلـبهـمq العـمال اJـهنـيون من الـصنف 1
اخلـاضـعـون لـلـمـرســوم الـتـنـفـيـذي رقم 08 - 05 اJـؤرخ في
11 مـحرم عام 1429 اJوافق 19 ينـاير سنة 2008 واJـذكور

أعاله.

اJـاداJـادّة ة 201 : : يـدمـج في رتـبـة عـون الـصـيـانـة واخلـدمـة
من اJستوى الرابع :

- مـســتــخـدمــو دعم الــبــحث الــذين |ـارســون نــشـاط
الــصـيـانـة واخلـدمـة و يــشـغـلـون مـنــصب عـمل مـصـنف في
الــــصـــــنف 11 أو الــــصـــــنف 10 من شـــــبـــــكـــــة الـــــتــــصـــــنـــــيف
اJــنـصــوص عـلــيـهــا في اJـادة 51 مـن اJـرســوم رقم 86 - 52
اJـــــؤرخ في 7 رجب عـــــام 1406 اJـــــوافق 18 مـــــارس ســـــنـــــة

qذكور أعالهJعدل واJا q1986
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- مـســتــخـدمــو دعم الــبــحث الــذين |ـارســون نــشـاط
الـصـيـانـة واخلـدمـة و يثـبـتـون شـهـادة الـتـحـكم اJـهني ذات

qالعالقة بالشعبة أو شهادة معترف {عادلتها

- بنـاء على طلـبهمq العـمال اJهـنيون خـارج الصنف
اخلـاضـعـون لـلـمـرســوم الـتـنـفـيـذي رقم 08 - 05 اJـؤرخ في
11 مـحرم عام 1429 اJوافق 19 ينـاير سنة 2008 واJـذكور

أعاله.

الفصل الثانيالفصل الثاني
سلك سائقي السياراتسلك سائقي السيارات

202 : : يـــضـم ســـلك ســـائـــقـي الـــســـيـــاراتq الـــذي اJــاداJــادّة ة 
يوضع في طريق الزوالq ثالث (3) رتب :

qستوى األولJرتبة سائق السيارة من ا -

qستوى الثانيJرتبة سائق السيارة من ا -

- رتبة سائق السيارة من اJستوى الثالث.

الفرع األولالفرع األول
حتديد اJهامحتديد اJهام

اJـاداJـادّة ة 203 : : يـكــلف سـائــقـو الــسـيــارات من اJــسـتـوى
األول بــسـيــاقــة الـســيــارات الـســيـاحــيــة أو الـنــفـعــيــة الـتي

يتكفلون بها وبصيانتها العادية.

اJـاداJـادّة ة 204 : : يـكــلف سـائــقـو الــسـيــارات من اJــسـتـوى
الــثـــاني بـــســيـــاقـــة الــســـيـــارات ذات الــوزن الـــثـــقــيل و/أو
الـنـقل اجلـمـاعي الــتي يـتـكـفـلـون بـهـا وبــصـيـانـتـهـا الـعـاديـة
وكـــذا اآللـــيــات اخلـــاصـــة. كــمـــا |ـــكن أن يـــكــلـــفـــوا بــســـيـــاقــة

السيارات السياحية أو النفعية.

اJــــاداJــــادّة ة 205 : : زيــــادة عـــلـى اJـــهــــام اJــــســـنــــدة لــــســـائــــقي
السـيارات من اJسـتوى الثـانيq يكلف سـائقو الـسيارات
من اJــســـتــوى الــثـــالث بــالــقـــيــام بــكـل اJــســاعي اJـــرتــبــطــة

بنشاطات اJؤسسة.

الفرع الثانيالفرع الثاني
شروط الترقيةشروط الترقية

اJــــاداJــــادّة ة 206 : : يــــرقـى عــــلـى ســــبـــــيل االخـــــتــــيـــــار وبــــعــــد
التسجيل في قـائمة التأهيل في حـدود اJناصب اJطلوب
qـــســتــوى الـــثــانيJشــغـــلــهــا إلـى رتــبــة ســـائق ســـيــارة من ا
سائقو السيارات من اJستوى األول الذين يثبتون ثالث
(3) سـنــوات من اخلـدمـة الـفـعـلـيـة بـهـذه الـصـفـة و حتـصـلـوا

على رخصة سياقة الوزن الثقيل أو النقل اجلماعي.

207 : : يــرقـى عـلـى ســبـيـل االخــتــيـار إلـى رتــبـة اJـاداJـادّة ة 
سـائق سـيـارة من اJــسـتـوى الـثـالث بــعـــد الـتـسـجـيل فــي
qـــطــلـــوب شــغـــلــهــاJــنـــاصب اJقـــائــمـــة الــتــأهـــيل في حـــدود ا
سـائــقـو الــسـيــارات من اJـســتـوى الـثــاني الــذين يـثــبـتـون

خمس (5) سنوات من اخلدمة الفعلية بهذه الصفة.

الفرع الثالثالفرع الثالث
أحكام انتقاليةأحكام انتقالية

اJـاداJـادّة ة 208 : :  يــدمج في رتـبــة سـائـقي الــسـيـارات من
اJستوى األول :

- مــســتـخــدمــو دعم الـبــحث الــذين |ــارسـون بــصــفـة
ســـائـق ســـيــــارة ويــــشـــغــــلــــون مـــنــــصب عــــمل مــــصــــنف في
الـصـنف 4 فـأقل من شـبـكـة الـتــصـنـيف اJـنـصـوص عـلـيـهـا
في اJـادة 51 من اJـرسوم رقم 86 - 52 اJـؤرخ في 7 رجب
عـام 1406 اJـوافق 18 مــارس سـنـة q1986 اJـعــدل واJـذكـور

qأعاله

- بـنـاء عـلى طـلبـهمq سـائـقـو الـسـيـارات من الـصنف
الــثــاني اخلــاضــعــون لــلــمــرســوم الــتــنــفــيـذي رقــم 08 - 05
اJــــؤرخ في 11 مــحــرم عـام 1429 اJــوافق 19 يــنــايــر ســنـة
2008 واJــــذكـــــور أعالهq الـــــذين |ــــارســـــون بــــصــــفـــــة ســــائق

سيارة.

اJـاداJـادّة ة 209 : : يــدمج في رتــبــة ســائــقي الــسـيــارات من
اJستوى الثاني :

- مــســتـخــدمــو دعم الـبــحث الــذين |ــارسـون بــصــفـة
ســـائـق ســـيــــارة ويــــشـــغــــلــــون مـــنــــصب عــــمل مــــصــــنف في
الــــــصــــــنف 7 أو الــــــصــــــنف 6 أو الــــــصــــــنف 5 مـن شــــــبــــــكـــــة
الــتــصــنــيف اJــنـصــوص عــلــيــهـا فـي اJـادة 51 مـن اJــرسـوم
رقـم 86-52 اJـــــــــــؤرخ فـي 7 رجـب عـــــــــــام 1406 اJـــــــــــوافـق 18

qذكور أعالهJعدل واJا q1986 مارس سنة
- بـنـاء عـلى طـلبـهمq سـائـقـو الـسـيـارات من الـصنف
األول اخلاضعون لـلمرسوم الـتنفيذي رقم 08 - 05 اJؤرخ
في 11 مــــحــــرم عـــام 1429 اJــــوافق 19 يــــنــــايــــر ســــنـــة 2008

واJذكور أعالهq الذين |ارسون بصفة سائق سيارة.

اJـاداJـادّة ة 210 : : يــدمج في رتــبــة ســائــقي الــسـيــارات من
اJـــســــتــــوى الـــثــــالث مــــســــتـــخـــــدمــــو دعــم الـــبـــــحث الــــذيـن
|ـارسـون بـصــفـة ســائق سـيـارة ويـشـغـلـون منـصب عـمل
مــــــصـــــــنف فـي الــــــصـــــــنف 9 أو الــــــصـــــــنف 8 من شـــــــبـــــــكــــــة
الــتــصــنــيف اJــنـصــوص عــلــيــهـا فـي اJـادة 51 مـن اJــرسـوم
رقـم 86 - 52 اJـــــــــؤرخ في 7 رجـب عــــــــام 1406 اJـــــــــوافق 18

مارس سنة q1986 اJعدل واJذكور أعاله.
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الباب احلادي عشرالباب احلادي عشر
األحكام اJطبقة على اJناصب العليا لشعبةاألحكام اJطبقة على اJناصب العليا لشعبة

" الصيانة واخلدمة "" الصيانة واخلدمة "

اJاداJادّة ة 211 : :  تطبيقا ألحكام اJادة 11 (الفقرة األولى)
من األمـر رقم 06 - 03 اJـؤرخ في 19 جـمـادى الـثـانـيـة عام
1427 اJــوافق 15 يـولـيـو سـنـة 2006 واJــذكـور أعالهq حتـدد

قائـمـة اJنـاصب الـعلـيـا الـتابـعـة ألسالك شعـبـة " الصـيـانة
واخلدمة" كما يأتي :

qرئيس حظيرة -
qمسؤول اخلدمة الداخلية -

qرئيس مخزن -
- رئيس مطعم.

اJـاداJـادّة ة 212 : : يــحــدد عــدد اJــنـاصـب الـعــلــيــا اJــنــصـوص
عــلــيـهــا فـي اJـادة 211 أعالهq بــعــنــوان كل مــؤســســة بــقـرار
مـشـتـرك بـX الـوزيـر اJـكـلف بـالـبـحث الـعـلـمي  والـوزير
اJـعنيq عند االقتـضاءq والوزير اJـكلف باJاليـة والسلطة

اJكلفة بالوظيفة العمومية. 

الفصل األولالفصل األول
حتديد اJهامحتديد اJهام

اJاداJادّة ة 213 : :  يكلف رئيس احلـظيرة بتسيير حظيرة
Xيــنــسق نــشــاطــات الــســائــقــ qــؤســســة. و بــهــذه الــصــفــةJا
ويـسـهــر عـلى صـيـانــة الـسـيـارات وزيــادة عـلى ذلكq |ـسك
كشوف استهالك البنزين والزيوت واJنتجات األخرى. 

اJــــاداJــــادّة ة 214 : :  يــــكـــــلف مـــــســــؤول اخلــــدمـــــة الــــداخـــــلــــيــــة
بــتـنــسـيق نـشــاطـات األعــوان الـذين ¢ تـعــيـيــنـهم لـصــيـانـة

احملالت واJساحات اخلضراء.  

اJاداJادّة ة 215 : : يكـلف رئيس اخملـزن بتـسيـير اJـنتـجات
اJــوضـوعــة في اخملـزن ويــراقب حـركــة الـتــخـزين ويــبـرمج
جتــديـدهــا ويــقـوم بــتـجــديــد اJـنــتــجـات الــتي تــدخل اخملـزن

وتخرج منه.   

اJاداJادّة ة 216 : : يكـلف رئيس اJـطعـم بتـنسـيق نشـاطات
األعـــوان اJـــســاهـــمـــX في حتـــضـــيــر الـــوجـــبـــات في مـــطــعم

اJؤسسة.   

الفصل الثانيالفصل الثاني
Xشروط التعيXشروط التعي

: Xرئيس احلظيرة من ب Xادّة ة 217 : : يعJاداJا
- ســائـــقي الــســـيــارات من اJــســـتــوى الــثـــالث الــذين
يـــثـــبـــتــون ثالث (3) ســـنـــوات من اخلــدمـــة الـــفــعـــلـــيــة بـــهــذه

qالصفة

- ســائـــقي الــســـيــارات من اJـــســتـــوى الــثـــاني الــذين
يـــثــبــتــون خــمس (5) ســنــوات من اخلــدمـــة الــفــعــلــيــة بــهــذه

qالصفة

- ســــائــــقي الــــســــيــــارات مـن اJـــســــتــــوى األول الــــذين
يــثــبــتــون ثـمــاني (8) سـنــوات مـن اخلـدمــة الــفــعــلــيــة بــهـذه

الصفة.

: Xمسؤول اخلدمة الداخلية من ب Xادّة ة 218 : : يعJاداJا

Xالـذين يـثـبـتـون سـنـت XـؤهـلJأعوان الـصـيـانـة ا -
 q(2) من اخلدمة الفعلية بهذه الصفة

- أعـــوان الـــصـــيـــانـــة واخلـــدمــة مـن اJـــســتـــوى الـــرابع
الذين يـثبتون ثالث (3) سنوات من اخلدمـة الفعلية بهذه

qالصفة

- أعـــوان الــصــيـــانــة واخلـــدمــة من اJـــســتــوى الـــثــالث
الــذين يــثــبــتــون خـمس (5) ســنـوات مـن اخلـدمــة الــفــعــلــيـة

qبهذه الصفة

- أعـــوان الــصــيـــانــة واخلـــدمــة من اJـــســتــوى الـــثــاني
الــذين يــثـبــتـون ثــمـاني (8) سـنــوات من اخلـدمــة الـفــعـلــيـة

بهذه الصفة.

: Xرئيس اخملزن من ب Xادّة ة 219 : : يعJاداJا

- أعـــوان الـــصـــيـــانـــة واخلـــدمــة مـن اJـــســتـــوى الـــرابع
الذين يـثبتون ثالث (3) سنوات من اخلدمـة الفعلية بهذه

qالصفة

- أعـــوان الــصــيـــانــة واخلـــدمــة من اJـــســتــوى الـــثــالث
الــذين يــثــبــتــون خـمس (5) ســنـوات مـن اخلـدمــة الــفــعــلــيـة

qبهذه الصفة

- أعـــوان الــصــيـــانــة واخلـــدمــة من اJـــســتــوى الـــثــاني
الــذين يــثـبــتـون ثــمـاني (8) سـنــوات من اخلـدمــة الـفــعـلــيـة

بهذه الصفة.

: Xطعم من بJرئيس ا Xادّة ة 220 : : يعJاداJا

- أعـــوان الـــصـــيـــانـــة واخلـــدمــة مـن اJـــســتـــوى الـــرابع
الذين يـثبتون ثالث (3) سنوات من اخلدمـة الفعلية بهذه

qالصفة

- أعـــوان الــصــيـــانــة واخلـــدمــة من اJـــســتــوى الـــثــالث
الــذين يــثــبــتــون خـمس (5) ســنـوات مـن اخلـدمــة الــفــعــلــيـة

qبهذه الصفة

- أعـــوان الــصــيـــانــة واخلـــدمــة من اJـــســتــوى الـــثــاني
الــذين يــثـبــتـون ثــمـاني (8) سـنــوات من اخلـدمــة الـفــعـلــيـة

بهذه الصفة.
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الباب الثاني عشرالباب الثاني عشر
تصنيف الرتب والزيادة االستداللية  للمناصب العلياتصنيف الرتب والزيادة االستداللية  للمناصب العليا

الفصل األولالفصل األول
تصنيف الرتبتصنيف الرتب

اJاداJادّة ة 221 : :  تطبيقا للمادة 118 من األمر رقم 06 - 03 اJؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 اJوافق 15 يوليو سنة
2006 واJذكور أعالهq يحدد تصنيف الرتب التابعة ألسالك مستخدمي دعم البحثq طبقا للجداول اآلتية :

1- شعبة " التطوير التكنولوجي"- شعبة " التطوير التكنولوجي"

التصنيفالتصنيفالرتبالرتباألسالكاألسالك

الرقم االستداللي األدنىالرقم االستداللي األدنىالقسم الفرعيالقسم الفرعي

5

3

1

1200

1055

930

مهندس البحث خبيرمهندسو البحث
مهندس البحث مستشار

مهندس البحث

2 - شعبة " الهندسة " - شعبة " الهندسة "

الرتبالرتباألسالكاألسالك

الرقم االستداللي األدنىالرقم االستداللي األدنىالقسم الفرعيالقسم الفرعي

16

14

13

12

10

8

7

5

713

621

578

537

453

379

348

288

مهندسو دعم البحث

ملحقو الهندسة
تقنيو دعم البحث

اJعاونون التقنيون لدعم البحث
األعوان التقنيون لدعم البحث

رئيس اJهندسX لدعم البحث 
مهندس رئيسي لدعم البحث

مهندس دولة لدعم البحث
ملحق الهندسة 

تقني سام لدعم البحث 
تقني  لدعم البحث

معاون تقني  لدعم البحث
عون تقني لدعم البحث

3 - شعبة " اإلعالم العلمي و التكنولوجي " - شعبة " اإلعالم العلمي و التكنولوجي "

التصنيفالتصنيفالرتبالرتباألسالكاألسالك

الرقم االستداللي األدنىالرقم االستداللي األدنىالقسم الفرعيالقسم الفرعي

16

14

713

621

اJـــــــكــــــــلــــــــفـــــــون بــــــــاإلعـالم الـــــــعــــــــلــــــــمي
والتكنولوجي

مـــــــــــكــــــــــــلـف بــــــــــــاإلعـالم الــــــــــــعــــــــــــلـــــــــــمـي
والتكنولوجي مستشار

مـــكـــلـف رئـــيـــسي بـــاإلعالم الـــعـــلـــمي
والتكنولوجي

التصنيفالتصنيف
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3 - شعبة " اإلعالم العلمي و التكنولوجي " (تابع) - شعبة " اإلعالم العلمي و التكنولوجي " (تابع)

التصنيفالتصنيفالرتبالرتباألسالكاألسالك

الرقم االستداللي األدنىالرقم االستداللي األدنىالقسم الفرعيالقسم الفرعي

13

12

10

8

7

5

3

578

537

453

379

348

288

240

اJـــــــكــــــــلــــــــفـــــــون بــــــــاإلعـالم الـــــــعــــــــلــــــــمي
والتكنولوجي (تابع)

مـــــــــــســـــــــــاعـــــــــــدو اإلعـالم الـــــــــــعـــــــــــلـــــــــــمـي
والتكنولوجي

مــــــــــــعـــــــــــاونــــــــــــو اإلعــالم الـــــــــــعــــــــــــلــــــــــــمـي
والتكنولوجي

عــــــــون تــــــــقــــــــنـي لـإلعـالم الــــــــعــــــــلـــــــــمي
والتكنولوجي

مـــــعــــــاون تــــــقـــــنـي لإلعـالم الــــــعـــــلــــــمي
والتكنولوجي

عون اإلعالم العـلمي والتكنولوجي

مـــــــــــكــــــــــــلـف بــــــــــــاإلعـالم الــــــــــــعــــــــــــلـــــــــــمـي
والتكنولوجي من اJستوى الثاني 
مـــــــــــكــــــــــــلـف بــــــــــــاإلعـالم الــــــــــــعــــــــــــلـــــــــــمـي
والتكنولوجي من اJستوى األول

مــــــــــــســـــــــــــاعــــــــــــد اإلعـالم الـــــــــــــعــــــــــــلــــــــــــمـي
والتكنولوجي

مـــــــــــــــعـــــــــــــــاون اإلعــالم الـــــــــــــــعـــــــــــــــلـــــــــــــــمـي
والتكنولوجي

عــــــــون تــــــــقــــــــنـي لـإلعـالم الــــــــعــــــــلـــــــــمي
والتكنولوجي 

مـــــعــــــاون تــــــقـــــنـي لإلعـالم الــــــعـــــلــــــمي
والتكنولوجي 

عون اإلعالم العلمي والتكنولوجي 

4 - شعبة " إدارة البحث  " - شعبة " إدارة البحث  "

التصنيفالتصنيفالرتبالرتباألسالكاألسالك

الرقم االستداللي األدنىالرقم االستداللي األدنىالقسم الفرعيالقسم الفرعي

16

14

13

12

10

9

8

7

6

5

3

10

8

5

713

621

578

537

453

418

379

348

315

288

240

453

379

288

 متصرفو البحث

مساعدو تسيير البحث

معاونو تسيير البحث
أعوان تسيير البحث

احملاسبون اإلداريون للبحث

متصرف البحث مستشار 
متصرف رئيسي للبحث

متصرف البحث من اJستوى الثاني
متصرف البحث من اJستوى األول 

مساعد رئيسي لتسيير البحث
مساعد تسيير البحث
معاون تسيير البحث

عون تقني لتسيير البحث
كاتب تسيير البحث
عون تسيير البحث

عون مساعد تسيير البحث
محاسب إداري رئيسي للبحث

محاسب إداري للبحث
مساعد محاسب إداري للبحث
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5 - شعبة " الصيانة واخلدمة  " - شعبة " الصيانة واخلدمة  "

التصنيفالتصنيفالرتبالرتباألسالكاألسالك

الرقم االستداللي األدنىالرقم االستداللي األدنىالقسم الفرعيالقسم الفرعي

9

6

5

3

1

4

3

2

418

315

288

240

200

263

240

219

أعوان الصيانة اJؤهلون 
أعوان الصيانة  واخلدمة

سائقو السيارات

عون الصيانة مؤهل
عـــــــون الــــــصـــــــيـــــــانــــــة و اخلـــــــدمـــــــة من

اJستوى الرابع
عـــــــون الــــــصـــــــيـــــــانــــــة و اخلـــــــدمـــــــة من

اJستوى الثالث
عـــــــون الــــــصـــــــيـــــــانــــــة و اخلـــــــدمـــــــة من

اJستوى الثاني
عـــــــون الــــــصـــــــيـــــــانــــــة و اخلـــــــدمـــــــة من

اJستوى األول
ســــــائـق الــــــســــــيــــــارة مـن اJــــــســــــتـــــوى

الثالث 
سائق السيارة من اJستوى الثاني
سائق السيارة من اJستوى األول 

الفصل الثانيالفصل الثاني
الزيادة االستداللية للمناصب العلياالزيادة االستداللية للمناصب العليا

اJــاداJــادّة  222 : : تــطــبــيــقــا لــلــمــادة 3 من اJــرســـوم الــرئــاسي رقم 07 - 307 اJــؤرخ في 17 رمــضــان عــام 1428 اJــوافق 29
سبـتمبـر سنة 2007 واJـذكور أعالهq حتـدد الزيادة االسـتداللـية للـمنـاصب العلـيا  اJـطابـقة ألسالك مسـتخـدمي دعم البحث

طبقا للجداول اآلتية :
1 - شعبة " التطوير التكنولوجي" - شعبة " التطوير التكنولوجي"

الزيادة االستدالليةالزيادة االستدالليةاJنصب العالياJنصب العالي

الرقم االستدالليالرقم االستداللياJستوىاJستوى

10325 مسؤول مشروع التطوير التكنولوجي

2 - شعبة " الهندسة " - شعبة " الهندسة "

الزيادة االستدالليةالزيادة االستدالليةاJنصب العالياJنصب العالي

الرقم االستدالليالرقم االستداللياJستوىاJستوى

8195 مسؤول برامج الهندسة
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3 - شعبة " اإلعالم العلمي والتكنولوجي  " - شعبة " اإلعالم العلمي والتكنولوجي  "

الزيادة االستدالليةالزيادة االستدالليةاJنصب العالياJنصب العالي

الرقم االستدالليالرقم االستداللياJستوىاJستوى

8195 مسؤول برامج اإلعالم واالتصال

4 - شعبة "إدارة البحث " - شعبة "إدارة البحث "

الزيادة االستدالليةالزيادة االستدالليةاJنصبان العالياناJنصبان العاليان

الرقم االستدالليالرقم االستداللياJستوىاJستوى

8

4

195

55

مكلف بالدراسات
مكلف باالستقبال والتوجيه

5 - شعبة " الصيانة واخلدمة " - شعبة " الصيانة واخلدمة "

الزيادة االستدالليةالزيادة االستدالليةاJناصب العليااJناصب العليا

الرقم االستدالليالرقم االستداللياJستوىاJستوى

4

4

4

4

55

55

55

55

مسؤول احلظيرة  
مسؤول اJصلحة الداخلية 

مسؤول اخملزن 
مسؤول مطعم

الباب الثالث عشرالباب الثالث عشر
أحكام ختاميةأحكام ختامية

اJاداJادّة ة 223 : : إذا كان الراتب الشهري Jـستخدمي دعم البحث اخلاضعX للمرسوم رقم 86 - 52 اJؤرّخ في 7 رجب عام
1406 اJوافق 18 مارس سنة q1986 اJعدّل واJذكور أعالهq بعد إدمـاجهم وإعادة تصنيفهم تطـبيقا ألحكام هذا اJرسومq أقل

مـن الـراتب الـذي كـان يـدفع لــهم أو مـسـاويـا له قـبل تــاريخ أول يـنـايـر سـنـة q2008 فــإنه |ـنح فـارقـا  لـلــمـوظف اJـعـني في
الدخل يسـاوي مبلـغه الفرق اJـوجود بX الـراتبX. و يـستفيـدq زيادة على ذلـكq من مبلغ يـوافق الترقيـة في درجتX في

صنف ترتيبه. ويدفع فارق الدخل واJبلغ اJوافق للترقية في درجتX {بلغX ثابتX إلى غاية نهاية نشاط اJوظف.
اJاداJادّة ة 224 : : يسري مفعول هذا اJرسوم ابتداء من أول يناير سنة 2008.

اJاداJادّة ة 225 : : تـلغى األحكـام القانـونية األسـاسية Jـستـخدمي دعم البـحث اJمارسـX نشاطـهم في اJؤسسـات العمـومية
ذات الـطـابع الـعلـمي والـتـكنـولـوجي اJـنصـوص عـلـيهـا في الـنـصـوص اJتـخـذة لـتطـبـيق اJـرسوم رقم 86 - 52 اJـؤرخ في 7
رجب عـام 1406 اJـوافق 18 مــارس ســنـة 1986 واJــتــضــمن الــقــانــون األســاسي الــنــمــوذجي لــعــمــال قــطــاع الــبـحـث الــعـلــمي

والتقنيq اJعدل.  
اJاداJادّة ة 226 :  : ينشر هذا اJرسوم في اجلريدة الرّسميّة للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ|قراطيّة الشّعبيّة.

حرّر باجلزائر في أوّل صفر عام 1433 اJوافق 26 ديسمبر سنة 2011.
 أحمد أويحيى أحمد أويحيى




