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2 - أربـــعــة (4) مـن الــعــلـمــيــX اخلــارجــX عـن اJــركـز
rواحلـائزين رتـبـة أستـاذ بـحث أو رتبـة مـعادلـة على األقل
يـتم اخـتيـارهم بـاألولـوية من بـX الـباحـثـX العـامـلX في

هيئات البحث ذات اJيادين اJتصلة بنشاطات اJركز.
Xالـعــامــلـ Xالــوطـنــيــ X3 - أربــعــة (4) من الــعــلـمــيــ

والقاطنX خارج التراب الوطني.
عـــنــدمــا التــكــون شــروط الــرتــبـــة مــســتــوفــاةr يــشــغل
بــاحـثــون من الــرتـبــة األقل مـبــاشـرة اJــقــاعـد حــسب نـفس

النسب.
يـرأس اجملـلس الـعـلـميr بـاحـث يـنـتـخـبه نـظـراؤه من

بX الباحثX الذين لهم أعلى رتبة.
حتـــدد الـــقـــائــمـــة االســـمـــيــة ألعـــضـــاء اجملـــلس الـــعــلـــمي
لـلــمـركـز كل أربع (4) ســنـوات بـقــرار من الـوزيــر اJـكـلف

بالصيد البحري واJوارد الصيدية.
تتولى أمانة اجمللس العلمي مصالح إدارة اJركز.

اJـادةاJـادة 8  :  : يـحـوّل اJـسـتـخدمـون اJـمـارسـون نـشـاطهم
في اJــــركـــز الـــوطـــنـي لـــلـــدراســــات والـــوثـــائـق في مـــيـــدان
الـصـيـد الـبـحـري وتـربـيـة اJـائـيـاتr عـنـد تـاريخ نـشـر هـذا
اJـــرســـوم في اجلـــريـــدة الـــرســــمـــيـــةr إلى اJـــركـــز الـــوطـــني

للبحث والتنمية في الصيد البحري وتربية اJائيات.

اJـادةاJـادة 9 : : حتـوّل كل اJـمــتـلـكــات اJـنـقـولــة والـعـقـارات
وكــذا كل الــوســـائل واحلــقــوق الـــتي كــان يــحـــوزهــا اJــركــز
الوطني للدراسـات والوثائقr في ميدان الصيد البحري
واJـوارد الصيديـةr إلى اJركز الوطـني للبحث والـتنمية

في الصيد البحري وتربية اJائيات.

اJادةاJادة 10 : : يتـرتب عن الـتحـويل اJنـصوص عـليه في
اJادة 9 أعالهr إعداد مايأتي :

- جـرد كـمي وتـقـديـري تـعـده جلـنـة مـشـتـركـة تـتشـكل
مـن �ــــثــــلــــX عـن الــــوزارة الــــوصــــيــــة والــــوزارة اJــــكــــلــــفــــة

rاليةJبا

- حـصـيــلـة خـتـامـيـة تـتـضـمن الـنـشـاطـات والـوسـائل
الــــتـي كــــان يــــســــيــــرهـــــا اJــــركــــــز الــــوطــــنــي لــــلــــدراســــــات
rـائـياتJوالــوثـائـق في مـيدان الـصـيد الـبـحري وتـربـية ا
يــــشــــار فــــيـه عــــلى وجـه اخلــــصــــوص إلـى قــــيــــمـــــة عــــنــــاصــــر
اJـمـتـلكـات واحلـقوق والـديـون احملـولة إلى اJـركـز الـوطني

للبحث والتنمية في الصيد البحري وتربية اJائيات.

يــــجـب أن تــــكـــــون هـــــذه احلــــصـــــيــــلـــــة مــــحـل مــــراقـــــبــــة
وتأشيرة وفقا للتنظيم اJعمول به .

rرسومJادة 11 :  : تلغى جميع األحكام اخملالفة لهذا اJادةاJا
السـيّــمـا أحـكــام اJـرسـوم الــتـنــفـيـذي رقم 93 - 259 اJـؤرخ
في 11 جــمـادى األولى عـام 1414 اJـوافق 27 أكـتـوبــر سـنـة
1993 واJــتــضــمــن إنــشــــاء اJــركــــز الــوطـنـــي لــلــدراسـات

والوثائــق في ميدان الصيد البحري وتربية اJائيات.

اJادةاJادة 12 : : يـنشر هـذا اJرسوم في اجلـريدة الرّسـميّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حرّر باجلزائر في 24 ربيع الثاني عام 1429 اJوافق
30 أبريل سنة 2008.

عبد العزيز بلخادمعبد العزيز بلخادم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــــــــــرسرســــــــــوم توم تــــــــــنــــــــــفــــــــــيــــــــــذي رقم ذي رقم 08 -  - 129  م  مــــــــــؤرؤرّخ في خ في 27 رب ربــــــــــيعيع
الثاني عام الثاني عام 1429 اJوافق  اJوافق 3 مايو سنة  مايو سنة r r2008 يتضمنيتضمن
الـــــقــــــانـــــون األســـــاسـي اخلـــــاص بــــــاألســـــتـــــاذ الــــــبـــــاحثالـــــقــــــانـــــون األســـــاسـي اخلـــــاص بــــــاألســـــتـــــاذ الــــــبـــــاحث

االستشفائي اجلامعياالستشفائي اجلامعي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

rإنّ رئيس احلكومـة
- بــنـاء عـلى الــتـقــريـر اJـشــتـرك بـX وزيــر الـتــعـلـيم
العالي والبحث العلمي ووزير الصحة والسكان وإصالح

rستشفياتJا
- وبـــنـــاء عـــلى الـــدســـتـــورr الســـيـــمـــا اJـــادتــان 85 - 4

rو125 (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
r2002 - 1998 الــبـحث الــعــلـمي والــتـطــويــر الـتــكـنــولـوجي

rتممJعدل واJا
- و�قـتضى الـقانون رقم 99 - 05 اJؤرخ في 18 ذي
احلــجــة عـام 1419 اJـوافق 4 أبــريل ســنـة 1999 واJــتــضـمن

rتممJعدل واJا rالقانون التوجيهي للتعليم العالي
- و�ـــــــقـــــــتــــــــضى األمــــــــر رقم 06 - 03 اJــــــــؤرخ في 19
جــمــادى الـثــانــيــة عـام 1427 اJـوافق 15 يــولـيــو ســنـة 2006

rتضمن القانون األساسي العام للوظيفة العموميةJوا
- و�ـقـتــضى اJـرســوم رقـم 74 - 200 اJـؤرخ في 14
رمـــــضـــــان عـــــام 1394 اJـــــوافق أول أكـــــتـــــوبـــــر ســـــنــــــة 1974

rتضمــن إنشــاء شهادة دكتــور في العلوم الطبيةJوا
- و�ــــــقـــــتــــــضى اJــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 03 - 309
اJـؤرخ في 14 رجب عـام 1424 اJـوافق 11 سـبــتـمـبـر سـنـة
 2003 واJــتــضــمن تـــنــظــيم الــتــكـــوين و حتــســX اJــســتــوى

rباخلارج و تسييرهما
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- و�ــــــقـــــتــــــضى اJــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 07 - 172
اJـؤرخ في 18 جــمــادى األولى عـام 1428 اJـوافق 4 يــونــيـو

rرئيس احلكومة Xتضمن تعيJسنة  2007 وا

- و�ــــــقـــــتــــــضى اJــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 07 - 173
اJـؤرخ في 18 جــمــادى األولى عـام 1428 اJـوافق 4 يــونــيـو

rأعضاء احلكومة Xتضمن تعيJسنة  2007 وا

- و�ــــــقـــــتــــــضى اJــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 07 - 304
اJــؤرخ في 17 رمـــضـــان عــام 1428 اJــوافق 29 ســبـــتـــمـــبــر
ســنــة  2007 الــذي يــحـــدد الــشــبــكــة االســتــداللــيــة Jــرتــبــات

rو نظام دفع رواتبهم XوظفJا

- و�ــــــقـــــتــــــضى اJــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 07 - 307
اJــؤرخ في 17 رمـــضـــان عــام 1428 اJــوافق 29 ســبـــتـــمـــبــر
سـنة  2007 الذي يـحدد كـيفيـات منـح الزيـادة االستـداللية
لــــشـــاغــــلي اJــــنـــاصـب الـــعــــلــــيـــا فـي اJـــؤســــســـات واإلدارات

rالعمومية

- و�قتـضى اJرسوم التـنفيذي رقم 90 - 99 اJؤرخ
في أول رمــضـان عـام 1410 اJـوافق 27  مــارس سـنـة 1990
واJتـعـلق بسـلـطة الـتـعيـX و الـتسـيـير اإلداري بـالـنسـبــة
لـــلــــمـــوظـــفــــيــن و أعــــــوان اإلدارة اJـــركـــزيــــــة والـــواليـــــات
والــــبـــلـــــديــــــات واJــــؤســــســــات الــــعـــمــــومـــيــــة ذات الــــطـــابع

rاإلداري

- و �ـــقــــتـــضى اJــــرســـوم الـــتـــنــــفـــيـــذي رقم 91 - 471
اJؤرخ في 30 جـمادى األولى عام 1412 اJوافق 7 ديسـمبر
ســـــنــــة 1991 واJـــــتــــــضـــــمــن الـــــقــــــانـــــون األســـــاسـي اخلــــاص
بـاألطـبـاء اJـتـخـصـصـX االسـتشـفـائـيـX اجلـامـعـيـrXاJـعدل

 rتممJوا

- و �ـــقــــتـــضى اJــــرســـوم الـــتـــنــــفـــيـــذي رقم 94 - 236
اJـؤرخ في 25 صـفـر عام 1415 اJـوافق 3 غـشت سـنة 1994
الــــذي يـــــحــــدد كــــيــــفـــــيــــات تــــطـــــبــــيق اJــــادة 6 مـن اJــــرســـوم
الـــتـــنــــفـــيـــذي رقم 89 - 122 اJــؤرخ في 15 ذي احلـــجـــة عـــام
 1409اJــوافق 18 يــولــيــو ســنـة 1989 واJــتــضــمن الــقــانــون

األســـاسي اخلـــاص لـــلـــعـــمـــال اJــنـــتـــمـــX لـألسالك الـــتـــابـــعــة
للتـعلـيم والتكـوين العـاليrX اJـعدل واJـتممr واJادة 7 من
اJــرسـوم الــتــنــفــيـذي رقم 91 - 471 اJـؤرخ في 30 جـمـادى
األولى عام 1412 اJوافق 7 ديسـمبر سنة 1991 واJـتضمن
XـــــتــــخـــــصــــصــــJالــــقـــــانــــون األســـــاسي اخلـــــاص بــــاألطـــــبــــاء ا

rتممJعــدل واJا rاالستشفائييــن اجلامعييــن

- و�ــــقـــتــــضى اJــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 97 - 465
اJـؤرخ في 2 شـعــبــان عـام 1418 اJـوافق 2 ديـســمــبـر ســنـة
1997 الـذي يـحـدد قـواعـد إنـشـاء اJـؤسـسـات االسـتـشـفـائـية

rتخصصة وتنظيمها وسيرهاJا

- و�ــــقـــتــــضى اJــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 97 - 467
اJـؤرخ في 2 شـعــبـان عـام 1418 اJـوافق 2 ديـسـمـبـر  سـنـة
 1997 الـــذي يــحــدد قــواعــد إنــشــاء اJـــراكــز االســتــشــفــائــيــة

rاجلامعية وتنظيمها وسيرها
- و�ــــقـــتــــضى اJــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 01 - 293
اJـؤرخ في  13رجب عـام  1422 اJـوافق أول أكـتـوبـر سـنـة
 2001 واJـتـعـلق �ــهـام الـتـعـلـيم والـتــكـوين الـتي يـقـوم بـهـا

أساتـذة التـعلـيم والتـكوين الـعالـيX ومـستـخدمو الـبحث
rوأعـــوان عــمـــومـــيــون آخـــرون بـــاعـــتــبـــارهـــا عــمال ثـــانـــويــا

 rعدلJا
- و�ــــقـــتــــضى اJــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 03 - 279
اJؤرخ في 24 جمـادى الثانـية عام  1424 اJوافق 23 غشت
سـنـة 2003 الـذي يــحـدد مــهــام اجلـامــعـة و الــقــواعـد اخلــاصـة

بتنظيمها وسيرهاr اJعدل واJتمم.
- و �ـــقــــتـــضى اJــــرســـوم الـــتـــنــــفـــيـــذي رقم 04 - 180
اJـؤرخ في 5 جــمـادى األولى عـام  1425 اJـوافق 23 يــونـيـو
سنة 2004 الذي يحـدد صالحيات مجلس آداب وأخالقيات

 r هنة اجلامعية وتشكيلته وسيرهJا
- و �ـقــتــضى اJــرسـوم الــتــنـفــيـذي 07 - 140 اJـؤرخ
في 2  جــــمــــادى األولى عـــام 1428 اJــــوافق 19 مــــايــــو ســــنـــة
2007 واJــــــتــــــضـــــمـن إنــــــشــــــاء اJـــــؤســــــســــــات الــــــعـــــمــــــومــــــيـــــة

االسـتـشـفـائـيـة واJـؤسـسـات الـعـمـومـيـة لـلـصـحـة اجلـواريـة
وتنظيمها و سيرها.

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

الباب األولالباب األول
أحكام عامةأحكام عامة
الفصل األولالفصل األول

مجال التطبيقمجال التطبيق
اJــادة األولى :اJــادة األولى : تــطــبـيــقــا ألحـكــام  اJــادتـX 3 و 11 من
األمــــر رقم 06 - 03 اJــــؤرخ في 19 جـــمــــادى الـــثـــانــــيـــة عـــام
 1427 اJـوافق 15 يــولـيــو ســنـة 2006 واJـتــضــمن الـقــانـون

األساسي الـعـام لـلوظـيـفـة الـعمـومـيـةr يهـدف هـذا اJـرسوم
XـــوظـــفــJـــطـــبـــقـــة عــلـى اJإلى تـــوضـــيح األحـــكـــام اخلـــاصـــة ا
اJنـتـمـX ألسـالك األسـاتـــذة الـباحـثـيــن االسـتـشـفـائـييــن
اجلـامــعـيـيــن وحتــديـد اJـدونـة اJــرتـبـطــة بـهم وكـذا شـروط

االلتحاق بالرتب ومناصب الشغل اJطابقة لها.

اJادة اJادة 2  :  : يكـون األساتـذة البـاحثـون االستـشفـائيون
اجلامعيون في وضعـية اخلدمة لدى اJؤسـسات  العمومية
ذات الـــطــابع الـــعــلــمـي و الــثــقـــافي واJــهـــني الــتـي تــضــمن
تــكــويـنــا في الــعــلـوم الــطــبـيــة وفي اJــؤســسـات والــهــيـاكل

االستشفائية اجلامعية.
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اJادة اJادة 3 : : يـسيّـر األساتـذة البـاحـثون االسـتشـفائـيون
اجلـامعيون من قبل الـوزير اJكلف بـالتعلـيم  العالي غير
أنــهم يـــخــضــعـــون في  �ــارســتـــهم الــنـــشــاطــات الـــصــحــيــة

لسلطة الوزير اJكلف بالصحة. 

الفصل الثانيالفصل الثاني
احلقوق و الواجباتاحلقوق و الواجبات

اJادة اJادة 4 : : يخضع األساتـذة الباحثون االسـتشفائيون
اجلــامـــعــيـــون الـــذين تــســـري عـــلــيـــهم أحـــكــام هـــذا الــقـــانــون
األساسي لـلحقـوق والواجبـات اJنصـوص عليـها في األمر
رقم 06 - 03 اJــــؤرخ في 19 جــــمــــادى الــــثــــانــــيــــة عـــام 1427
اJـوافق 15 يـولـيـو سـنـة 2006 واJـذكـور أعاله والـنـصـوص

اJتخذة لتطبيقه.

 كــمـــا يـــخــضـــعـــون لــلـــنـــظــام الـــداخـــلي لـــلــمـــؤســـســات
اJذكورة في اJادة 2 أعاله.

اJـادة اJـادة 5 : : يـقـوم األسـاتـذة الـبـاحـثـون االسـتـشـفـائـيون
اجلــامــعـيــون عن طــريق الــتـدريس والــبــحث والــنـشــاطـات
الــصـحــيـة �ـهــمـة اخلــدمـة الــعـمــومـيـة فـي الـتـعــلـيم الــعـالي

والصحة.
وبهذه الصفةr يتعيّن عليهم ما يأتي :

- إعـــــطــــــاء  تــــدريـــس نـــــــوعــي ومـــــحـــــيّـن مــــرتـــــبــط
بــتــطــــورات الــعــلــم واJــعــارف والــتــكـــنــولــوجــيــا والــطــرق
الــبـيـداغــوجـيـة والــتـعـلــيـمـيــة مـطـابــقـا لـلــمـقـايــيس األدبـيـة

rهنيةJوا
- الــقــيــام بــنــشــاطــات الــبــحث الــتــكــويــنـي لــتــنــمــيـة
كــــفـــــاءاتــــهـم وقــــدراتــــهـم Jــــزاولـــــة وظــــيــــفـــــة أســــتـــــاذ بــــاحث

rاستشفائي جامعي
rضمان جودة نشاطات الصحة -

- اJـســاهـمـة في إعـداد  الـسـيـاسـة الـوطـنـيـة لـلـصـحـة
   rوفي تنفيذها

 rعرفة و نشرهاJشاركة في حتصيل اJا -
- ضــمـان نــقل اJـعــارف في مـجــالي الـتــكـوين األولي

واJتواصل.

6 : : يـــــــســــــــتـــــــفـــــــيـــــــد األســـــــاتــــــــذة الـــــــبـــــــاحـــــــثـــــــون اJــــــادة اJــــــادة 
االسـتـشـفـائـيـون اجلـامـعـيـون من كل الـظـروف الـضـروريـة
لـتـأديـة مـهـامـهم وترقـيـتـهم  االسـتـشـفـائيـة اجلـامـعـيـة وكذا

شروط النظافة واألمن اJرتبطة بطبيعة نشاطهم.   

Xــــــادة 7 : : يـــــــتــــــعــــــيّـن عــــــلـى األســــــاتــــــذة الـــــــبــــــاحــــــثــــــJــــــادة اJا
االسـتـشـفـائـيـX اجلــامـعـيـX ضـمـان خـدمـة الـتـدريس وفـقـا

لـــــلــــحــــجـم الــــســــاعـي الــــســــنــــوي  احملــــدد بـ : 192 ســــاعــــة من
الــــدروس ويـــقــــابل هــــذا احلـــجم الــــســـاعي : 288 ســـاعـــة من
األعـمـال اJـوجـهـة أو : 384 سـاعـة من األعـمــال الـتـطـبـيـقـيـة

طبقا للمعادلة اآلتية :
ســـاعـــة (1) مــن الــدروس تــعــــادل ســـاعـــة و نــصـف
(1 سا 30) من األعـمال اJـوجهـة و ساعـتX (2) من األعـمال

التطبيقية.
حتدد كـيـفيـات تـطـبيق هـذه اJـادة بقـرار من الـوزير

اJكلف بالتعليم العالي.

Xـســاعـدين االسـتـشــفـائـيـJـادة 8 : : �ـكـن األسـاتـذة اJـادة اJا
اجلـامـعيـrX الـذين يـحـضـرون رسالـة دكـتـوراه في الـعـلوم
الــــطــــبـــيــــة  االســــتــــفــــادة من تــــكــــيـــيـف حــــجـــمــــهـم الـــســــاعي

للتدريس. 
حتدد كـيـفيـات تـطـبيق هـذه اJـادة بقـرار من الـوزير

اJكلف بالتعليم العالي.

اJــــــادة اJــــــادة 9 : : �ــــــكــن دعــــــــوة األســـــــاتــــــذة الــــــبـــــــاحــــــثـــــــيــن
االسـتشـفائيـيــن اجلامـعيـيــن Jمـارسة نـشــاطـات البحـث
الــعـلــمـي فـي فــرق أو مــخــابــر الـبــحث أو إدارتــهــمــا وكـذا

تأطير الدكتوراه في العلوم الطبية .
تــمـــارس هــذه الـــنــشــاطـــات في إطــار الـــتــزام  فــردي

مرفق بدفتر شروط خاضع لتقييم سنوي.
حتــدد شـــروط �ــارســة هــذه الـــنــشــاطــات وكـــيــفــيــات

مكافأتها �رسوم.

Xاالسـتـشـفـائـيـ Xـادة 10 : : �ـكن األسـاتـذة الـبـاحـثـJـادة اJا
اجلـامعـيX شـغل  مـناصب عـلـيا هـيكـلـية أو وظـيـفيـة  على
مستوى اJؤسسات والهياكل اJنصوص عليها في اJادة 2

أعاله .
وفي هـذه احلالـة يـتـغـيـر حـجـمـهم الـسـاعي لـلـتدريس
وفق طـبيعة مـسؤوليتـهمr حسب كيفـيات حتدد بقرار من

الوزير اJكلف بالتعليم العالي. 
Xاالســــتـــشـــفــــائـــيـــ Xال يـــرخـص لألســـاتــــذة الـــبـــاحــــثـــ
اجلـــامـــعـــيـــX الـــشـــاغـــلـــX مـــنـــاصـب عـــلـــيـــا بـــالـــقـــيـــام �ـــهــام

التدريس والتكوين بصفة ثانوية.

Xــــــــادة 11 : : �ـــــــكـن دعـــــــوة األســــــــاتـــــــذة الـــــــبــــــــاحـــــــثـــــــJــــــــادة اJا
Xفي إطـــار اتـــفــاقـــيـــات بــ rXاجلـــامـــعــيـــ Xاالســـتـــشــفـــائـــيــ
مــــؤســـــســــاتـــــهم و قـــــطــــاعـــــات األنـــــشــــطـــــة األخــــرىr ضـــــمــــان
الـدراسـات واخلـبــرة وضـبط مـنـاهج تـتـطــلـبـهـا احـتـيـاجـات

التنمية االقتصادية واالجتماعية. 
يـــســـتــفـــيـــد األســـاتـــذة الــبـــاحـــثـــون االســـتــشـــفـــائـــيــون
اجلـــامـــعـــيـــون من مـــكـــافـــأة  خـــدمـــاتـــهم حـــسـب الـــكـــيـــفـــيــات

والشروط اJنصوص عليها  في التنظيم اJعمول به.

6



28 ربيع الثاني عام  ربيع الثاني عام 1429 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 1023
4 مايو سنة  مايو سنة 2008 م م

X12 : : ال يـــــــــرخص لـألســـــــــاتـــــــــذة الــــــــبـــــــــاحـــــــــثــــــــ اJـــــــــادة اJـــــــــادة 
rنــشـاطــا مــربــحـا XـمــارســJا Xاجلـامــعــيــ Xاالســتــشـفــائــيــ
تــطـبــيـقــا لـلــمـادة 44 من األمـر رقم 06 - 03 اJـؤرخ في 19
جــمــادى الـثــانــيــة عـام 1427 اJـوافق 15 يــولـيــو ســنـة 2006
واJذكور أعالهr بـالقـيام �ـهام التـدريس والتـكوين بـصفة

ثانوية.

Xاالسـتـشـفـائـيـ Xـادة 13 : : �ـكن األسـاتـذة الـبـاحـثـJـادة اJا
اجلـــامـــعـــيـــX االســـتـــفـــادة مـن رخص الـــغـــيـــاب دون فـــقـــدان
الـــراتبr لـــلـــمـــشـــاركـــة في اJـــؤتـــمـــرات واJـــلـــتـــقـــيــات ذات
الـــطـــابع الـــوطــني أو الـــدولي الـــتي تـــتـــصل بـــنــشـــاطـــاتــهم
اJـهـنيـة حسب الـكيـفـيات والـشروط اJـنـصوص عـليـها في

التنظيم اJعمول به. 

Xاجلامـعـي Xـادة 14 : : �كـن األساتـذة االسـتـشفـائـيـJـادة اJا
واألسـاتـذة احملاضـرين االسـتـشـفـائيـX اجلـامـعـيـX قسم "أ"
الــذين مــارســوا مـدة خــمس (5)  ســنــوات مــتــتــالــيــة بــهــذه
الـصـفـةr االسـتـفـادة مـرة واحــدة خالل مـسـارهم اJـهـني من
عــطـلــة عــلـمــيـة مــدتـهــا سـنــة واحـدة لــتـمــكـيــنـهم من جتــديـد
مــــــعـــــارفـــــهـم واJـــــســــــاهـــــمـــــة بــــــذلك فـي حتـــــســـــX الــــــنـــــظـــــام
الـبـيــداغـوجي والـتـنــمـيـة الـعـلــمـيـة الـوطـنــيـة. ويـعـتـبـرون

طوال هذه السنة في وضعية نشاط. 
وفي هـذا اإلطـارr جتـمع سـنوات اJـمـارسـة في رتـبة
األسـاتـذة احملـاضـريــن االسـتـشـفــائـيـيــن اجلـامـعـيـيــن قـسم
"أ" مـع ســــــــنــــــــوات  اJـــــــمــــــــارســــــــة فـي رتــــــــبــــــــة  األســــــــاتـــــــذة

. Xاجلامعي Xاالستشفائي
حتدد كيفيات تطبيق هذه اJادة �وجب مرسوم.

Xـسـاعدين االسـتـشفـائـيJـادة 15 : : �ـكن األسـاتذة اJـادة اJا
اجلـامـعـيـX الـذين يـحــضّـرون رسـالـة دكـتـوراه في الـعـلـوم
الــطـبــيـة r االســتـفــادة من انـتــداب r وفق الــشـروط احملـددة
في اJـــــرســـــوم الــــرئـــــاســي رقــم 03 - 309 اJــــؤرخ فــي 14
رجب عام  1424 اJوافق 11 سبتمبر سنة 2003  واJذكور

أعاله.

الفصل الثالثالفصل الثالث
التربص - الترقية في الدرجةالتربص - الترقية في الدرجة

اJــــادة اJــــادة 16 : : يــــعـــــفى مـن فــــتـــــرة  الــــتـــــربص األســـــاتــــذة
الباحثون االستشفائيون اجلامعيون الذين © توظيفهم .

اJــــادة اJــــادة 17 : : حتـــــدد وتــــائــــر الـــــتــــرقـــــيــــة فـي الــــدرجــــات
Xاجلامعي Xاالستشفائي Xطبقة على األسـاتذة الباحثJا
rاخلــــاضـــعــــيـن ألحــــكــــام هــذا الـــقـــانـــون األســــاسي اخلـــاص

كـمـا يأتي :
- حــــــسـب اJــــــدة الــــــدنـــــــيــــــا بــــــالــــــنــــــســــــبـــــــة لألســــــاتــــــذة

rXاجلامعي Xاالستشفائي

- حـــسب اJـــدتـــX  الـــدنـــيـــا واJـــتــوســـطـــة بـــالـــنـــســـبــة
rXاجلامعي Xلألساتذة احملاضرين االستشفائي

- حسب اJدد الدنيـا واJتوسطة والقصوى بالنسبة
.Xاجلامعي Xساعدين االستشفائيJلألساتذة ا

الفصل الرابعالفصل الرابع
الوضعيات القانونية األساسيةالوضعيات القانونية األساسية

18 : : حتــــــدد الـــــــنــــــسب الــــــقـــــــصــــــوى لألســــــاتــــــذة اJـــــادة اJـــــادة 
الـبـاحــثـX االسـتــشـفـائـيــيـن اجلـامـعــيـيـن احملـتــمـل وضـعـهم
بـــنـــاء عـــلى طـــلـــبـــهم  فـي إحـــدى الـــوضـــعـــيـــات الـــقـــانـــونـــيــة
rبــالـنــســـبــة إلى كل مــؤســسـة rاألســـاســيـــة احملــــددة أدنـــاه

كما يأتي : 
  r% 10 : االنتداب -

r  % 5 : اإلحالة على االستيداع -
- خارج اإلطار: 5 %.

حتسـب هذه الـنـسب اسـتنـادا  إلى الـتـعداد احلـقـيقي
لكل رتبة.

الفصل اخلامسالفصل اخلامس
حركات النقل حركات النقل 

اJــــادة اJــــادة 19 : : بــــغض الــــنـــظــــر عن أحــــكـــام اJـــادة 158 من
األمــــر رقم 06 - 03 اJــــؤرخ في 19 جـــمــــادى الـــثـــانــــيـــة عـــام
1427 اJوافق 15 يولـيو سنة 2006 واJذكور أعالهr ال �كن

حتـويل األسـتـاذ الـبـاحث االسـتـشـفـائي اجلـامـعي إال بـطـلب
منه.

الفصل السادسالفصل السادس
التكوينالتكوين

20 :  : يــــتـــعــــيّن عــــلى اإلدارة أن تـــنــــظمr بــــصـــفـــة اJــادة اJــادة 
Xتــكــويــنــــا مــتــواصــال لــفـائــدة األســاتــذة الــبــاحــثـ rدائــمــة
االستـشفـائـيX اجلـامعـييــن يـهـدف إلى حتسـX مسـتواهم
وتــطــويــر مــؤهالتــهم اJــهــنــيــة وكــذا  حتــيـX مــعــارفــهم في
مـجــال نـشــاطــاتـهمr وفق  الــشــروط اJـنــصـوص عــلـيــهـا في

التنظيم اJعمول به.

الفصل السابعالفصل السابع
التقييمالتقييم

21 :  : يـــــــــخـــــــــضـع  األســـــــــاتـــــــــذة الـــــــــبـــــــــاحـــــــــثــــــــون اJــــــــادة اJــــــــادة 
االستشفائيون اجلامعيون  إلى تقييم دائم ودوري.

وبـهـذه الـصـفــةr يـتـعـX عــلـيـهم إعـداد  تــقـريـر سـنـوي
حـول نـشـاطـاتـهم الـعـلـمـيـة والـبـيـداغـوجـيـة وكـذا الـصـحـية
عـنــد نــهـايــة الـســنــة اجلـامــعـيــة بــغـرض تــقـيــيــمه من طـرف

الهيئات العلمية والبيداغوجية اJؤهلة.
Xادة بقرار مشترك بJحتدد كيفيـات تطبيق هذه ا
الــــوزيـــر اJــــكـــلـف بـــالــــتـــعــــلـــيـم الـــعــــالي والــــوزيـــر اJــــكـــلف

بالصحة. 
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الفصل الثامنالفصل الثامن
التأديبالتأديب

اJـادة اJـادة 22 :  : زيـادة عـلى أحـكـام اJـواد 178 إلى 181  من
األمــر رقم 06 - 03 اJــؤرخ في 19 جـــمـــادى الــثـــانـــيـــــة عــام
rــذكــور أعــالهJــوافــق 15 يـــولــيــــو ســــنــة 2006  واJ1427 ا

وتـطـبـيـقـا ألحـكـام اJـادة 182 مـنهr يـعـتــبـر خـطـأ مـهـنـيـا من
Xالـــــدرجـــــة الـــــرابـــــعـــــــة (4) قـــــيــــــام األســـــاتــــذة الــــبــــاحــــثــــ
االسـتـشـفـائـيـX اجلـامـعـيـX أو مـشـاركـتـهم في عـمل ثـابت
لالنــــتـــحــــــال وتــــزويـــــر الــــنــــتـــائـج أو غــش في  األعــــمـــــال
الـعــلـمــيـة اJــطـالب  بــهـا في رســائل الـدكــتـوراه  أو في أي

منشورات علمية  أو بيداغوجية أخرى . 

X23 :  : تـعلن الـعـقوبـات التـأديبـيـة من الدرجـت اJادة اJادة 
Xــــتــــخــــذة ضــــد األســــاتــــذة الــــبــــاحــــثــــJاألولـى والــــثــــانــــيــــة ا
Xــقــرر مــشــتــرك مــبــرر بـ� Xاجلــامــعــيــ Xاالســتــشـفــائــيــ
الوزير اJكلف بالـتعليم العالي والوزيـر اJكلف بالصحة
بـنــاء عـلى اقــتــراح من عـمــيـد كــلــيـة الــطب  و/ أو  رئـيس
اJـؤسـسة الـصـحـيـة اJـعـنـيrX بـعـد شـروحـات  كـتـابـية من

اJعني.   
وتـعـلن الـعـقوبـات الـتـأديـبـيـة من الدرجـتـX الـثـالـثة
والـرابـعــة �ـقـرر مــشـتـرك بــX الـوزيـر اJـكــلف بـالـتــعـلـيم
الـعـالي والـوزيـر اJـكـلف بـالـصـحـةr بـنـاء عـلى اقـتـراح من
عـــمـــيـــد كــــلـــيـــة الــــطب و/ أو مـــديـــر اJــــؤســـســـة الــــصـــحـــيـــة
اJــعـــنــيــrX بــعــد أخـــذ الــرأي اJــطــابـق لــلــجــنـــة  اJــتــســاويــة

األعضاء اJعنية  اJنعقدة في مجلس تأديبي. 
حتـــدد كـــيــفـــيـــات تـــطــبـــيق هـــذه اJـــادة بـــقــرار وزاري
مـشـتـرك بـX الــوزيـر اJـكـلف بــالـتـعـلـيـم الـعـالي والـوزيـر

اJكلف بالصحة. 

الفصل التاسعالفصل التاسع
األحكام العامة لإلدماجاألحكام العامة لإلدماج

اJادة اJادة 24 :  : يُـدمج األساتذة الـباحثون االستشفائيون
اجلــامــعــيـــون اJــنــتــمـــــون لألســـالك والــرتــب اJــنــصـــوص
عـلـيــهـــا في اJـرسـوم الـتـنـفـيـذي رقم 91 - 471 اJـؤرخ في
30 جـمادى األولى عام 1410 اJوافق 7 ديسـمبـر سنة 1991

واJذكـور أعالهr  ويرسـمون ويـعـاد تصـنيـفهم في األسالك
والـــرتب  اJــطــابــقـــة اJــنــصــوص عـــلــيــهــا فـي هــذا الــقــانــون

األساسي اخلاص في تاريخ سريان هذا اJرسوم.

اJادة اJادة 25 :  : يرتب األساتذة الـباحثون االستشفائيون
اجلـــامـــعــــيـــون اJـــذكــــورون في اJـــادة 24 أعاله في الـــدرجـــة

اJطابقة للدرجة التي يحوزونها في رتبتهم األصلية.
 ويـــؤخــــذ بـــاقي األقــــدمـــيـــة اJــــكـــتـــســــبـــة في الــــرتـــبـــة
األصلية في احلسبان عند الترقية في رتبة االستقبال .

الباب الثانيالباب الثاني
مدومدوّنة األسالكنة األسالك

Xــادة 26 :  : حتــدد مـدونــة أسالك األســاتــذة الــبــاحــثـJــادة اJا
االستشفائيX اجلامعيX كما يأتي :

Xـــــســــاعـــــدين االســـــتــــشـــــفــــائـــــيــــJســــلـك األســــاتـــــذة ا -
rXاجلامعي

Xســـــلك األســـــاتـــــذة احملـــــاضـــــريـن االســـــتـــــشـــــفـــــائـــــيــــ -
rXاجلامعي

.Xاجلامعي Xسلك األساتذة االستشفائي -

الفصل األولالفصل األول
Xاجلامعي Xساعدين االستشفائيJسلك األساتذة اXاجلامعي Xساعدين االستشفائيJسلك األساتذة ا

27 :  : يـــــــضـم  ســـــــلـك األســـــــاتـــــــذة اJـــــــســــــــاعـــــــدين اJــــــادة اJــــــادة 
االستشفائيـX اجلامعيX رتبة أستـاذ مساعد استشفائي

جامعي. 

الفرع األولالفرع األول
حتديد اJهامحتديد اJهام

اJــادة اJــادة 28 :  : يـــكـــلف األســـتـــاذ اJـــســـاعـــد االســـتـــشـــفـــائي
اجلـــامـــعـي  حتت رقـــابــــة اJـــســـــؤول اJـــكـــلــف بـــالـــســـلـــطــــة

البيداغوجــية �ا يأتي : 
 - إعــــطــــاء تــــدريـس في شــــكـل دروس حــــسب احلــــجم

rادة 7 أعالهJنصوص عليه في اJالساعي ا
r دروسه Xحتضير وحتي -

-  إعــــــداد اJـــــطــــــبـــــوعــــــات والـــــكــــــتب وكـل مـــــســــــتـــــنـــــد
r بيداغوجي آخر

- ضمان الـتدريس التـطبـيقي للـطلـبة على مـستوى
rريض و اخملبرJسرير ا

- ضمان السيـر احلسن لالمتحانـات التي يكلف بها
 rواضيع وتصحيح أوراق االمتحاناتJو حتضير ا

 rشاركة في مداوالت جلان االمتحاناتJا -
- اJــســاهــمـة فـي رفع مــسـتــوى اJــعــارف في الــعــلـوم

الطبية.

اJــادة اJــادة 29 :  : يـــكـــلف األســـتـــاذ اJـــســـاعـــد االســـتـــشـــفـــائي
اجلامعي في مجال الصحة �ا يأتي : 

- ضـمـان كل عالج مــرتـبط بــكـفـاءتهr وخــاصـة الـعالج
rستوى العاليJاالختياري والعالج ذو ا

- ضـمــان خـدمــات الـصـحــة ذات الـصـلــة بـاخــتـصـاصه
rؤسسات والهياكل االستشفائية اجلامعيةJفي ا
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- اJسـاهـمـة في حتسـX فـعـالـية اJـنـظـومة الـوطـنـية
الـــــصـــــحـــــيـــــة عـن طـــــريق تـــــنـــــفـــــيـــــذ  بـــــرامـج الـــــنـــــشـــــاطــــات

rالصحية
- اJــسـاهــمــة في تـســلــسل الـعـالج من  عالج ضـروري

إلى  عالج اختياري و عالج ذي مستوى عال. 

الفرع الثانيالفرع الثاني
شروط التوظيفشروط التوظيف

اJــادة اJــادة 30 :  : يـــوظف األســتـــاذ اJـــســاعـــد االســتـــشـــفــائي
اجلـامعي عن طريق اJـسابقـة  على أساس االخـتبارات من
بـX احلائـزين على شـهادة الـدراسات الـطبـية اJـتخـصصة

أو شهادة معترف �عادلتها.

اJــــادة اJــــادة 31 : : تــــفــــتح اJــــســــابــــقــــة لــــتــــوظــــيـف األســــاتـــذة
اJــسـاعــدين االسـتــشـفــائـيـX اجلــامـعــيـX �ــوجب قـرار من
الــوزيــر اJــكـــلف بــالــتــعــلـــيم الــعــالي يــعـــده بــالــتــشــاور مع
الوزير اJكلف بـالصحةr ويحدد هذا القرار عدد اJناصب
اJـــفــتــوحــة لــلــمــســابــقــة في كـل اخــتــصــاص وفي كل هــيــكل

استشفائي جامعي. 
حتدد كـيـفيـات تنـظـيم وسيـر اJسـابـقة �ـوجب قرار
مـشـتـرك بـX الــوزيـر اJـكـلف بــالـتـعـلـيـم الـعـالي والـوزيـر

اJكلف بالصحة.

اJـادة اJـادة 32 :  : تــعــلن نـتــائج اJــسـابــقـات حــسب اJــنـاصب
اJــطـــلــوب شـــغــلــهـــا بــقــرار مـــشــتــرك بـــX الــوزيـــر اJــكــلف
بــالــتـعــلــيم الــعـالـي والـوزيــر اJــكـلـف بـالــصــحــة والـســلــطـة

اJكلفة بالوظيفة العمومية.
يـعـيّن اJـترشـحـون الـنـاجحـون ويـرسـمـون في رتـبة

أستاذ مساعد استشفائي جامعي.

اJادة اJادة 33 :  : يتعX عـلى  األستاذ اJساعـد االستشفائي
اجلـامعي �ارسة وظـيفته  في مـنصب تعـيينه  Jدة ثالث

(3) سنوات على األقل. 

اJـادة اJـادة 34 :  : يــفـقــد اJــتــرشح الـذي لـم يـلــتــحق �ــنـصب
تــعـيــيــنـهr االسـتــفــادة من جنــاحـه في اJــســابــقـةr وال �ــكــنه
اJشاركـة في مسابقة أخرى إال بعد انقضاء مدة ثالث (3)

سنوات.

الفرع الثالثالفرع الثالث
أحكام انتقاليةأحكام انتقالية

اJادة اJادة 35 : : يـدمج في رتبة أسـتاذ مسـاعد استـشفائي
جامعيr األساتذة اJساعدون االستشفائيون اجلامعيون.

الفصل الثانيالفصل الثاني
 Xاجلامعي Xسلك األساتذة احملاضرين االستشفائي Xاجلامعي Xسلك األساتذة احملاضرين االستشفائي

اJــــــــادة اJــــــــادة 36 :  : يــــــــضـم  ســــــــلـك األســــــــاتــــــــذة احملــــــــاضـــــــــرين
: (2) Xرتبت  Xاجلامعي Xاالستشفائي

-  رتـبــة أســتـاذ مــحــاضـر اســتــشـفــائي جــامــعي قـسم
 r"ب"

- رتبة أستاذ محاضر استشفائي جامعي قسم "أ".

الفرع األولالفرع األول
األستاذ احملاضر االستشفائي اجلامعي من قسم "ب"األستاذ احملاضر االستشفائي اجلامعي من قسم "ب"

الفقرة األولىالفقرة األولى
حتديد اJهامحتديد اJهام

37 :  : يـــكــــلف األســـتــــاذ احملـــاضـــر االســـتــــشـــفـــائي اJــادة اJــادة 
اجلامعي  قسم "ب"r �ا يأتي:

- إعـــــطــــاء تـــــدريس فـي شـــــكل دروس حـــــسب احلـــــجم
rادة 7 أعالهJنصوص عليه في اJالساعي ا

rدروسه Xحتضير وحتي -
- إعــــــداد اJــــــطــــــبـــــوعــــــات والــــــكــــــتـب وكل مــــــســــــتــــــنـــــد

rبيداغوجي آخر
- ضمان الـتدريس التـطبـيقي للـطلـبة على مـستوى

r ريض واخملبرJسرير ا
- ضـمــان حـسن ســيـر االمــتـحـانــات الـتـي يـكـلـف بـهـا

  r واضيع وتصحيح أوراق االمتحاناتJوحتضير ا
 rشاركة في مداوالت جلان االمتحانJا -

- اJــســاهــمـة فـي رفع مــسـتــوى اJــعــارف في الــعــلـوم
الطبية.

38 : : يـــكــــلف األســـتــــاذ احملـــاضـــر االســـتــــشـــفـــائي اJــادة اJــادة 
اجلامعي قسم "ب" في مجال الصحة �ا يأتي :

- ضـمـان كل عالج مــرتـبط بــكـفـاءاته وخــاصـة الـعالج
rستوى العاليJاالختياري والعالج ذو ا

- ضـمــان خـدمــات الـصـحــة ذات الـصـلــة بـاخــتـصـاصه
rؤسسات والهياكل االستشفائية اجلامعيةJفي ا

- اJسـاهـمـة في حتسـX فـعـالـية اJـنـظـومة الـوطـنـية
rالصحية عن طريق تنفيذ برامج النشاطات الصحية

- اJــســـاهــمـــة في تــســـلــسـل الــعالج مـن عالج أســاسي
إلى عالج اختياري وعالج ذي مستوى عال. 

الفقرة الثانيةالفقرة الثانية
شروط الترقية شروط الترقية 

اJـادة اJـادة 39 :  : يـرقى بـصـفـة أسـتـاذ مـحـاضـر اسـتـشفـائي
جـامــعي قـسم "ب"r األســاتـذة اJــسـاعـدون االســتـشـفــائـيـون
اجلــامـعــيـون احلــاصـلـون  عــلى شــهـادة دكـتــوراه في الــعـلـوم

الطبية.
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الفقرة الثالثةالفقرة الثالثة
أحكام انتقاليةأحكام انتقالية

اJادة اJادة 40 :  : يدمج األساتذة اJـساعدون االستشفائيون
اجلـامـعيـون احلـائزون شـهـادة دكتـوراه في الـعلـوم الـطبـية
ويرسّـمـون ويـرتبـون من أجل الـتـأسيـس  األولي  للـرتـبة
r"في رتبـة  أسـتـاذ  محـاضـر استـشـفائي جـامـعي قسم "ب

عند تاريخ سريان هذا اJرسوم .

الفرع الثانيالفرع الثاني
األستاذ احملاضر االستشفائي اجلامعي من قسم "أ"األستاذ احملاضر االستشفائي اجلامعي من قسم "أ"

الفقرة األولىالفقرة األولى
حتديد اJهامحتديد اJهام

41 : : يـــكــــلف األســـتــــاذ احملـــاضـــر االســـتــــشـــفـــائي اJــادة اJــادة 
اجلامعي من قسم "أ" �ا يأتي :

- إعـــــطــــاء تـــــدريس فـي شـــــكل دروس حـــــسب احلـــــجم
rادة 7 أعالهJنصوص عليه في اJالساعي ا

rدروسه Xحتضير وحتي -
- إعــــــداد اJـــــطــــــبـــــوعــــــات  والـــــكــــــتب وكـل مـــــســــــتـــــنـــــد

 rبيداغوجي آخر
- ضمان الـتدريس التـطبـيقي للـطلـبة على مـستوى

r ريض و اخملبرJسرير ا
- ضـمــان حـسن ســيـر االمــتـحـانــات الـتـي يـكـلـف بـهـا

وحتضير اJواضيع و تصحيح أوراق االمتحانات.
 rشاركة في مداوالت جلان االمتحاناتJا -

- اJــســاهــمـة فـي رفع مــسـتــوى اJــعــارف في الــعــلـوم
rالطبية

Xـــســــاعـــدين االســــتـــشـــفــــائـــيـــJتـــأطــــيـــر األســــاتـــذة ا -
اجلامعيX في حتضير دروسهم .

اJــادة اJــادة 42 :  :  يـــكــلـف األســتــاذ االســـتــشـــفــائي اجلـــامــعي
قسم "أ" في مجال الصحة بـما يأتي :

- ضــمــان كل عالج مــرتــبط بــكـفــاءاتهr خــاصــة الـعالج
rستوى العاليJاالختياري و العالج ذو ا

- ضـمــان خـدمــات الـصـحــة ذات الـصـلــة بـاخــتـصـاصه
rؤسسات والهياكل االستشفائية اجلامعيةJفي ا

- اJسـاهـمـة في حتسـX فـعـالـية اJـنـظـومة الـوطـنـية
الــــصــــحــــيــــة عن طــــريق الــــتــــصــــور و إعــــداد ووضع بــــرامج

rالنشاطات الصحية
- اJــســـاهــمـــة في تــســـلــسـل الــعالج مـن عالج أســاسي

إلى عالج اختياري وعالج ذي مستوى عال. 

الفقرة الثانيةالفقرة الثانية
شروط التوظيفشروط التوظيف

اJادة اJادة 43 :  : يرقـى  بـصفـة أستـاذ محاضـر استـشفائي
جـــــامـــــعي قـــــسـم "أ"r عن طـــــريـق اJــــســـــابـــــقـــــة عـــــلـى أســـــاس
االخـتـبارات واألشـغال الـبـيداغـوجـية والـعلـمـيةr األسـاتذة

احملاضرون االستشفائيون اجلامعيون قسم "ب". 
اJـــــادة اJـــــادة 44 :  : تـــــفـــــتـح مـــــســـــابـــــقـــــة تـــــوظـــــيف األســـــاتـــــذة
احملــاضــرين االســتــشــفــائـيــX اجلــامــعــيــX قــسم "أ" �ــوجب
قـرار من الوزير اJكلـف بالتعلـيم العالي يعـده بالتشاور
مع الــوزيـــر اJــكـــلف بــالـــصــحـــةr ويــحـــدد هــذا الـــقــرار عــدد
اJـنـاصب اJـفــتـوحـة لـلـمــسـابـقـة في كل اخــتـصـاص وهـيـكل

استشفائي جامعي. 
حتدد كـيـفيـات تنـظـيم وسيـر اJسـابـقة �ـوجب قرار
مـشـتـرك بـX الــوزيـر اJـكـلف بــالـتـعـلـيـم الـعـالي والـوزيـر

اJكلف بالصحة.
اJـادة اJـادة 45 :  : تـعـلن  نـتــائج اJـسـابـقــات حـسب اJـنـاصب
اJــطـــلــوب شـــغــلــهـــا بــقــرار مـــشــتــرك بـــX الــوزيـــر اJــكــلف
بــالــتـعــلــيم الــعـالـي والـوزيــر اJــكـلـف بـالــصــحــة والـســلــطـة

اJكلفة بالوظيفة العمومية.
يـعـيّن اJـترشـحـون الـنـاجحـون ويـرسـمـون في رتـبة

أستاذ محاضر استشفائي جامعي قسم "أ".

اJادة اJادة 46 : : يتـعX عـلى األستـاذ احملـاضر االسـتشـفائي
اجلـامـعي قـسم "أ"r �ـارسة وظـيـفـته في مـنـصب  تـعـيـينه

Jدة ثالث (3) سنوات على األقل.

47 :   :  يـــفـــقـــد اJـــتـــرشح الـــذي لـم يـــلـــتـــحق �ـــنـــصب اJــادة اJــادة 
تعيينه االسـتفــادة من جناحـه فـي اJسابقة وال �كنه اJشاركــة

في مسابقة أخرى إال بعد انقضاء مدة ثالث (3) سنوات.
الفقرة الثالثةالفقرة الثالثة
أحكام انتقاليةأحكام انتقالية

48 :  : يـــــــدمـج فـي رتـــــــبـــــــة أســـــــتـــــــاذ مـــــــحـــــــاضـــــــر اJــــــادة اJــــــادة 
اســـــتــــشـــــفــــائـي جــــامــــعـي قــــسـم "أ"r األســــاتـــــذة احملــــاضــــرون

االستشفائيون اجلامعيون.
 الفصل الثالث الفصل الثالث

  Xاجلامعي Xسلك األساتذة االستشفائي  Xاجلامعي Xسلك األساتذة االستشفائي
Xــــادة 49 :  : يــــضم  ســـلك األســــاتـــذة االســـتـــشـــفـــائـــيـــJــــادة اJا

اجلامعيX رتبة أستاذ استشفائي جامعي.

الفرع األولالفرع األول
حتديد اJهامحتديد اJهام

اJـادة اJـادة 50 : : يـكــلـف األســـتـاذ  االســتــشـفــائي  اجلــامـعي
�ا يأتي :

- إعـــــطــــاء تـــــدريس فـي شـــــكل دروس حـــــسب احلـــــجم
rادة 7 أعالهJنصوص عليه في اJالساعي ا
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rدروسه  Xحتضير وحتي -
- إعــــــداد اJــــــطــــــبـــــوعــــــات والــــــكــــــتـب وكل مــــــســــــتــــــنـــــد

r بيداغوجي آخر
- ضمان الـتدريس التـطبـيقي للـطلـبة على مـستوى

rريض وفي اخملبرJسرير ا
- ضـمــان حـسن ســيـر االمــتـحـانــات الـتـي يـكـلـف بـهـا

rواضيع وتصحيح أوراق االمتحاناتJوحتضير ا
 r شاركة في مداوالت جلان االمتحاناتJا -

- اJــســاهــمـة فـي رفع مــسـتــوى اJــعــارف في الــعــلـوم
rالطبية

- التكفل بنشـاطات التصور واخلبـرة البيداغوجية
في مــجـــال إعــداد بــرامج الـــتــدريس ووضع تـــكــوين جــديــد

وتقييم البرامج واJسارات.

اJـادة اJـادة 51 : : يـكـلف األسـتـاذ االسـتشـفـائي اجلـامـعي في
مجال الصحة بـما يأتي :

- ضـمـان كل عالج مــرتـبط بــكـفـاءاته وخــاصـة الـعالج
rستوى العاليJاالختياري والعالج ذو ا

- ضـمــان خـدمــات الـصـحــة ذات الـصـلــة بـاخــتـصـاصه
اJـــطــــلـــوبـــة لـــدى الـــهـــيــــاكل واJـــؤســـســـات االســــتـــشـــفـــائـــيـــة

rاجلامعية
- اJسـاهـمـة في حتسـX فـعـالـية اJـنـظـومة الـوطـنـية
الــــصــــحــــيــــة عن طــــريق الــــتــــصــــور وإعــــداد و وضع بــــرامج

rالنشاطات الصحية
- اJــســـاهــمـــة في تــســـلــسـل الــعالج مـن عالج أســاسي

إلى عالج اختياري وعالج ذي مستوى عال.

الفرع الثانيالفرع الثاني
شروط الترقيةشروط الترقية

اJــــادة اJــــادة 52 :  : يــــرقـى بــــصــــفــــــة أســــتــــــاذ اســــتــــشــــفــــائـي
جــــامـــعــي عن طــــريـق اJـــســـابـــقـــة عــــلى أســـاس الـــشـــهـــادات
واألعـمـــال الـبـيـداغـوجيـة والـعـلـمـيـةr األسـاتـذة احملـاضرون
االستـشـفائـيون اجلـامـعيـون قسم "أ" الـذين يـثبـتون ثالث

(3) سنوات من اخلدمة الفعلية بهذه الصفة. 

53 : : : تـــفـــتـح مـــســــابـــقـــات تــــوظـــيـف األســـاتـــذة اJــادة اJــادة 
االســـتـــشـــفــائـــيـــX اجلـــامــعـــيـــX �ـــوجب قـــرار من الـــوزيــر
اJــكــلف بـــالــتــعــلــيم الـــعــالي يــعــده بــالـــتــشــاور مع الــوزيــر
اJـكلف بالصـحةr  ويحـدد هذا القرار عـدد اJناصب حسب

االختصاصات والهياكل االستشفائية اجلامعية. 
حتدد كـيـفيـات تنـظـيم وسيـر اJسـابـقة �ـوجب قرار
مـشـتـرك بـX الــوزيـر اJـكـلف بــالـتـعـلـيـم الـعـالي والـوزيـر

اJكلف بالصحة.

اJـادة اJـادة 54 :  : تـعـلن  نـتــائج اJـسـابـقــات حـسب اJـنـاصب
اJــطـــلــوب شــغــلــهــا  بــقــرار مــشـــتــرك بــX الــوزيــر اJــكــلف
بــالــتـعــلــيم الــعـالـي والـوزيــر اJــكـلـف بـالــصــحــة والـســلــطـة

اJكلفة بالوظيفة العمومية.

يعـX اJـتـرشـحـون الـنـاجـحـون ويـرسـمـون في رتـبة
أستاذ استشفائي جامعي.

اJـــــادة اJـــــادة 55 : : يـــــتــــعـــــX عـــــلى األســـــتـــــاذ االســـــتــــشـــــفـــــائي
اجلـامعيr �ارسة وظـيفته في مـنصب تعـيينه  Jدة ثالث

(3) سنوات على األقل.

اJـادة اJـادة 56 : : يــفـقــد اJــتــرشح الـذي لـم يـلــتــحق �ــنـصب
تــعـيــيــنـهr االسـتــفــادة من جنــاحـه في اJــســابــقـةr وال �ــكــنه
اJـشـاركــة في مــسـابـقـة  أخـرى إال بـعــد انـقـضـاء مـدة ثالث

(3) سنوات.

الفرع الثالثالفرع الثالث
أحكام انتقاليةأحكام انتقالية

اJــــادة اJــــادة 57 : : يـــــدمج فـي رتـــــبــــة أســـــتــــاذ اســـــتـــــشــــفـــــائي
جامعيr األساتذة االستشفائيون اجلامعيون.

الفصل الرابع الفصل الرابع 
األستاذ االستشفائياألستاذ االستشفائي

اجلامعي اJمياجلامعي اJميّز

اJـادة اJـادة 58 : : تـؤسـس درجـة أسـتـاذ اسـتـشـفـائي جـامـعي
�يّز.

59 :  : تـــنـــشـــــأ جلـــنـــــة وطـــنـــــيـــة لـــلـــتـــمـــيـّــــز فـي اJــادة اJــادة 
العـلـــوم الطـبـية تـكـلف بـتقـيـيم النـشـاطات واJـنـشـورات
Xالـــعــلــمــيــة والــبــيــداغــــوجــــيــة  لألســاتــذة االســتــشــفــائــيــ
اجلــــامــــعــــيــــX اJــــرشـــــحــــX لــــلــــتــــعــــيــــX في درجــــة  أســــتــــاذ

استشفائي جامعي �يّز .

وبـهـذه الـصـفـةr تـقـدم الـلـجـنـة الـوطـنـيـة لـلـتـمـيّـز في
الــعــلــوم الــطــبــيــة إلى الــوزيــر اJـــكــلف بــالــتــعــلــيم الــعــالي

معايير التقييم وشبكة التنقيط للموافقة عليها.

تتشكل  اللجنـة الوطنية للتميّز في العلوم الطبية
من أساتذة استشفائيX جامعيX �يّزين .

يـحـدد تــنـظـيم الـلــجـنـة  وسـيـرهــا بـقـرار من الـوزيـر
اJكلف بالتعليم العالي. 
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الفرع األولالفرع األول
حتديد اJهامحتديد اJهام

اJـادة اJـادة  60 : زيــادة عــلى اJـهــام اJــسـنــدة إلى األســاتـذة
االسـتـشـفـائـيـX اجلــامـعـيـrX يـكـلف األســتـاذ االسـتـشـفـائي

اجلامعي اJميّز �ا يأتي :

- ضـــــمـــــان مــــحـــــاضـــــرات وحــــلـــــقـــــات وورشــــات عـــــلى
r مستوى ما بعد  التدرج في العلوم الطبية

Xــســاعـــدين االســتــشــفــائــيــJاســـتــقــبــال األســاتــذة ا -
اجلــامـعـيـX الـذين يــحـضـرون شـهـادة دكــتـوراه في الـعـلـوم

rالطبية لنصحهم وتوجيههم

- اJشـاركة في حتـديد مـحاور الـبحـث ذات األولوية
rفي مجال اختصاصه

- ضــمــان مـهــام الــدراسـات أو االســتــشـارة أواخلــبـرة
أوالتنسيق العلمي و/أو البيداغوجي.

�ــكن دعــوة األســتــاذ االســتــشــفــائي اجلــامــعي اJــمــيّـز
لـلـــقـــيــام �ـــهــام الــتــمـــثــيـل لــدى الـهـــيــئـــات الـوطـــنــيــة

أوالدولية.

الفرع الثانيالفرع الثاني
Xشروط التعيXشروط التعي

اJــــادة اJــــادة 61 :  : يـــعــــX األســـتـــاذ االســـتــــشـــفـــائـي اجلـــامـــعي
اJميزr بـعد أخذ رأي الـلجنـة الوطنـية للـتميـز في العلوم
الطبية من بX األسـاتذة االستشفائيX اجلامعيX الذين

يثبتون الشروط اآلتية :

- خـمس عشرة (15) سنـة من اخلدمـة الفـعلـية بـصفة
أســـتــــاذ اســـتـــشــــفـــائي جــــامـــعي r مـن بـــيـــنــــهـــا  خـــمس ( 5 )
ســــنــــوات بــــصـــــفـــــة رئــــيـــس مــــصــــلـــــحــــــة أو رئــــيـس قــــسم
بــالــنــســبــة لألســاتــــذة االســتــشــفــائــيــيــن اجلــامــعــيــــX في

rالتخصصــات األساســية في العلوم الطبية

-  تـأطير رسائـل الدكتوراه في الـعلوم الـطبية إلى
غاية اJناقشـة بصفة مشرف وذلك منذ التعيX في رتبة

rأستاذ استشفائي جامعي

-  نـــشـــر مـــقـــاالت فـي مـــجالت عـــلـــمـــيـــة ذات ســـمـــعـــة
مـعــتـرف بــهـا مـنــذ الـتـعــيـX في رتــبـة أسـتــاذ اسـتــشـفـائي

rجامعي

-  نـــــشـــــر كـــــتب ذات طـــــابع عـــــلـــــمي وســـــنــــدات و/أو
مــطــبــوعـات مــنــذ الــتــعـيــX في رتــبــة أســتـاذ اســتــشــفـائي

جامعي.

Xادة بقرار مشترك بJحتدد كيفيـات تطبيق هذه ا
الــــوزيـــر اJــــكـــلـف بـــالــــتـــعــــلـــيـم الـــعــــالي والــــوزيـــر اJــــكـــلف

بالصحة.

اJـادة اJـادة 62 : : حتـدد كـيـفـيـات  الـتـعـيـX في درجـة أسـتاذ
استشفائي جامعي �يز بنص خاص. 

الفرع الثالثالفرع الثالث
أحكام انتقاليةأحكام انتقالية

اJــــادة اJــــادة 63 :  :  يــــعـــX  فــي درجـــة أســــتـــاذ اســــتـــشــــفـــائي
جـامعي �ـيّزr األسـاتذة االسـتشـفائـيون اجلـامعيـون الذين
يــثــبــتــون عــشــرين (20) ســنــة من اخلــدمـــة الــفــعــلــيــة بــهــذه
الـــصـــفـــة من بـــيــنـــهـــا عـــشــر ( 10) ســـنــوات بـــصـــفــة رئـــيس
Xمصلحة أو رئيس قـسم بالنسبة لألساتذة االستشفائي
rلـلـتـخـصـصـات األسـاسـيـة في الـعـلـوم الـطـبـيـة Xاجلـامـعـيـ
وكـذا اإلنـتـاج الـعـلـمي والــبـيـداغـوجيr بـعـد أخـذ رأي جلـنـة

آداب وأخالقيات اJهنة  اجلامعية.

الباب الثالثالباب الثالث
األحكام  اJطبقة على اJناصب العليااألحكام  اJطبقة على اJناصب العليا

64 : : تــطــبــيــقــا لــلــمـادة 11 (الــفـقــرة األولى) من اJـادة اJـادة 
األمــــر رقم 06 - 03 اJــــؤرخ في 19 جـــمــــادى الـــثـــانــــيـــة عـــام
1427 اJـوافق 15 يـولـيــو سـنـة 2006 واJــذكـور أعالهr حتـدد

قائمة اJناصب العليا كما يأتي :

rرئيس مصلحة استشفائية جامعية -

- رئيس وحدة استشفائية جامعية.

اJـادة اJـادة 65 : : حتـدد اJــصـلــحــة و الـوحــدة االسـتــشــفـائــيـة
اجلـامـعــيـة بـقـرار مـشــتـرك بـX الـوزيــر اJـكـلف بـالــتـعـلـيم

العالي و الوزير اJكلف بالصحة.

الفصل األولالفصل األول
حتديد اJهامحتديد اJهام

66 : : يــكــلف رئــيس  اJــصــلــحــة االســتــشــفــائــيــة اJـادة اJـادة 
اجلامعيةr زيادة على مهام التدريس والصحةr �ا يأتي :
- الـسـهـر علـى حسـن سيـر اJـصـلـحـة اJـوضـوعة حتت

rإشرافه واالنضباط العام فيها
- اقـتــراح بـرنــامج نــشـاطــات اJـصــلــحـة ســواء كـانت
في اJــيـاديـن الـبــيـداغــوجـــيــة والـعــلـمــيـة والــصـحــيـةr عــنـد
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بــــدايـــة كــل ســــنـــــةr عــــلــى اجملــــلــس الـــعـــــلــــمـي لـــلـــــكــــلـــــيــــة
واJـــــركــــــز االســــتـــــشـــــفــــائـي اجلـــــامــــعـي أو اجملــــلـس الــــطـــــبي
للـمؤسـسـات االستـشـفائـيـة الضـامنـة لـنشـاط اسـتشـفائي

جامعي. 
rصلحة والسهر على تنفيذهاJإعداد مشاريع ا -

- تـنـسـيق نـشـاطـات الـتـدريس والـبـحث ونـشـاطـات
rصلحةJالصحة في ا

- اقـتـراح كـل وسـيـلـة أو إجـراء من شـأنــهـمـا تـسـهـيل
rصلحةJالسير الفعال في ا

- إعــداد تــقــريــر ســنـويr مــوجـه لــلــهــيــئــات اJــذكـورة
أعالهr حول تنفيذ البرنامج اJقرر.

67 : : يــــكـــلف رئـــيـس الـــوحـــدة االســـتــــشـــفـــائـــيـــة اJــادة اJــادة 
اجلـامــعـيــةr زيـادة عــلى مــهـام الــتـدريـس و الـصــحـةr وحتت

سلطة رئيس اJصلحةr �ا يأتي :     
- الــسـهــر عـلى حــسن ســيـر الــوحــدة اJـوضــوعـة حتت

r إشرافه واالنضباط العام فيها
- الــسـهــر عــلى حــسن ســيــر الـتــدريس والــنــشــاطـات

r الصحية  في الوحدة
Xاقـتـراح  كل وسـيـلـة أو إجـراء من شـأنـهـمـا حتـس -

rصلحةJفعالية سير الوحدة على رئيس ا
rــصــلــحــةJمــوجه لــرئــيـس ا rإعــداد تـــقــريــر ســنـــوي -

حول تنفيذ البرنامج اJقرر.

الفصل الثانيالفصل الثاني
Xشروط التعيXشروط التعي

اJــادة اJــادة 68 :  : يــعـــX رئــيس  اJــصـــلــحــة االســـتــشــفـــائــيــة
اجلــامـــعــيــة عـن طــريق اJـــســابــقـــة  عــلى أســاس الـــشــهــادات

: Xواألعمال العلمية والبيداغوجية من ب

rXاجلامعي Xاألساتذة االستشفائي -
Xاجلــامــعــيـ Xاألســاتــذة احملــاضــرين االسـتــشــفــائــيـ -
قـسم "أ" الـذين يـثـبـتـون سـنـتـX (2)  من اخلـدمــة الـفـعـلـيـة

بهذه الصفة.
حتـدد كــيــفـيــات تـنــظــيم اJـســابــقـة وإجــرائــهـا  بــقـرار
مـشـتـرك بـX الــوزيـر اJـكـلف بــالـتـعـلـيـم الـعـالي والـوزيـر

اJكلف بالصحة. 

اJـادة اJـادة 69 : : في انـتـظــار تـنـظــيم مـسـابـقــات االلـتـحـاق
بـاJـنــصب الـعـالي لـرئــيس اJـصـلـحـةr �ــكن تـعـيـX رئـيس

: Xنصب بالنيابة من بJمصلحة لشغل ا
r Xاجلامعي Xاألساتذة االستشفائي -

Xاجلــامــعــيـ Xاألســاتــذة احملــاضــرين االسـتــشــفــائــيـ -
r"قسم "أ" و " ب

Xاجلــامـعــيـ Xـســاعــدين االســتـشــفــائـيــJاألســاتــذة ا -
الــذيـن يــثــبــتــون ثالث (3) ســنــوات  مـن اخلــدمــة الــفــعــلــيـة

بهذه الصفة.
 حتــدد كــيــفــيــات الــتــعـيــX  بــصــفــة رئــيس مــصــلــحـة
بــالـنـيـابــة بـقـرار مـشــتـرك بـX الـوزيــر اJـكـلف بـالــتـعـلـيم

العالي والوزير اJكلف بالصحة.

اJــــادة اJــــادة 70 : : يــــعــــلن الــــتــــعــــيــــX فـي اJــــنــــصب الــــعــــالي
لـرئـيـس وحـدةr بـعــد الـتــسـجــيل في قـوائم الــتـأهــيل الـتي
تــعــدّ بــاالشــتــراك بــX الــوزيــر اJـكــلـف بــالـتــعــلــيم الــعــالي
والوزير اJكلف بالصحةr وتفتح على التوالي لكل من :

rXاجلامعي Xاألساتذة االستشفائي -
Xاجلــامــعــيـ Xاألســاتــذة احملــاضــرين االسـتــشــفــائــيـ -

r "قسم "أ" و " ب
Xاجلــامـعــيـ Xـســاعــدين االســتـشــفــائـيــJاألســاتــذة ا -
الــذين يــثــبــتــون ســنــتــX (2) من اخلـــدمــة الـــفــعـــلــيـــة بــهــذه

الصفة.
حتـــدد كـــيـــفـــيـــات إعـــداد قـــوائـم الـــتـــأهـــيل لاللـــتـــحـــاق
�نـصب رئيس وحـدة بقرار مـشتـرك بX الوزيـر اJكلف

بالتعليم العالي والوزير اJكلف بالصحة. 

اJادة اJادة 71 : : يعلن التـعيX في اJناصب العليا لرئيس
مـــصـــلـــحـــة ورئــيـس وحــدة بـــقـــرار مـــشــتـــرك بـــX الـــوزيــر

اJكلف بالتعليم العالي والوزير اJكلف بالصحة.

اJــادة اJــادة 72 : : يــعــلـن الــتــعــيــX بــصــفــة رئــيس مــصــلــحــة
بــالـنـيـابــة بـقـرار مـشــتـرك بـX الـوزيــر اJـكـلف بـالــتـعـلـيم

العالي والوزير اJكلف بالصحة.

ال تـــتـــعـــدى الــنـــيـــابـــة في مـــنـــصب رئـــيس مـــصـــلـــحــة
استـشفـائية جـامعـية مدة سـنتX (2) قـابلـة للـتجـديد مرة
واحـدة Jدة سـنة وهي الـفتـرة الـتي يفـتح  بعـدها اJـنصب

على اJسابقة.

Xاالسـتـشفـائـي  Xـادة 73 : : �كـن األساتـذة الـبـاحثـJـادة اJا
اجلـامـعـيـX التـرشح  لاللـتـحـاق بـاJـناصب الـعـلـيـا لـرئيس
مـصلـحـة ورئيس وحـدة اJـفتـوحـة للـمـسابـقـة  خارج مـكان
rتـعـيــيـنـهم في أي مـؤســسـة أو هـيـكل اسـتــشـفـائي جـامـعي
بـغض النظـر عن األحكـام  اJتـعلقـة باJـدد الدنيـا لنـشاطهم
في مــنـــاصب تـعــيــيــنــهـــم احملــددة في اJــــواد 33 و46 و 55

أعاله.  
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الباب الرابعالباب الرابع
تصنيف الرتب و الزياداتتصنيف الرتب و الزيادات

االستداللية للمناصب العليا االستداللية للمناصب العليا 

الفصل األولالفصل األول
تصنيف الرتبتصنيف الرتب

اJادة اJادة 74 : : تطبـيقا ألحـكام اJادة 118 من األمر رقم 06 - 03 اJؤرخ في 19 جمـادى الثانـية عام 1427 اJوافق 15 يـوليو
سـنـة 2006 واJـذكـور أعالهr   يـحـدد تـصـنـيف الـرتب الـتــابـعــة ألسـالك األســاتـذة الـبـاحـثـX االسـتــشـفــائـيــيـن اجلـامـعــيــيـن

طبقا للجدول اآلتي :

الباب اخلامس الباب اخلامس 
أحكام خاصةأحكام خاصة

78 : : يــــــــــدمـج األســــــــــاتـــــــــــــذة الــــــــــبــــــــــاحــــــــــثــــــــــــون اJـــــــــادة اJـــــــــادة 
rاالســتــشـــفــائــيـــــون اجلــامــعــيـــــون من جــنـــســيــــة أجـــنــبــيــة
الـعـامـلــون بـاجلـزائـر واحلـائـزون  إحـدى الـرتب اJـنـصـوص
عــــلـــيــــهـــا فـي هـــذا الــــقـــانــــون األســـاسـيr الـــذين اكــــتـــســــبـــوا
اجلـنـسـيــة اجلـزائـريـةr في الـرتـبـة احملــــصل عـلـيـهـــا ابـتـداء

من تاريخ اكتسابهم اجلنسية اجلزائرية . 

اJـادةاJـادة 79 : : يـوظف بصـفـة أسـتـاذ استـشـفـائي جـامعي
أو بــصـفـة أســتـاذ مـحــاضـر اســتـشـفــائي جـامــعيr األسـاتـذة
الــبـــاحـــثـــون االســتـــشـــفــائـــيـــون اجلــامـــعـــيــون مـن جــنـــســـيــة
جـــزائـــريـــة الـــذين يـــثـــبــتـــون عـــلى الـــتـــوالي رتـــبـــة أســـتــاذ
اسـتـشـفـائي جـامـعي أو رتـبـة أسـتـاذ مـحـاضـر اسـتشـفـائي
Xجــــامــــعي أو رتــــبــــة مــــعـــتــــرف �ــــعــــادلــــتـــهــــا إلحــــدى هــــاتـــ

الرتبتX محصل عليها في اخلارج.

اJـادةاJـادة  80 :  : يدمـج أو يـوظفr حـسب احلـالـةr األسـاتذة
الــبــاحــثــون االســتــشــفــائــيــون اجلــامــعــيــون اJــذكــورون في
اJــادتــX 78 و 79 أعالهr ويــــرســـــمــــون فـي نــــفس الـــــتــــاريخ
بــقــرار مـــشــتــرك بــX الــوزيــر اJــكــلف بـــالــتــعــلــيم الــعــالي

والوزير اJكلف بالصحة.

التصنيفالتصنيف
الرتبالرتباألسالكاألسالك

الرقم االستدالليالرقم االستداللي
 األدنى األدنى

أستاذ استشفائي جامعي

أستاذ محاضر استشفائي جامعي

أستاذ مساعد استشفائي جامعي

   أستاذ استشفائي جامعي
 أستاذ محاضر استشفائي جامعي

قسم " أ "
 أستاذ محاضر استشفائي جامعي

قسم " ب "
 أستاذ مساعد استشفائي جامعي

1480

1280

1200

1055

خارج الصنفخارج الصنف

قسم فرعي 7
قسم فرعي 6

قسم فرعي 5

قسم فرعي 3

اJادة اJادة 75 : : حتدد كيفيـات مكافأة النشاطات الصحية
الـــتي يــقـــوم بـــهــا األســـاتــذة الـــبـــاحــثـــون االســتـــشـــفــائـــيــون

اجلامعيون �رسوم.

اJــادة اJــادة 76 :  : زيــادة عــلى مــرتـب األســتــاذ االســتــشــفــائي
اجلـامـعيr يــتـقـاضى األسـتــاذ االسـتـشـفـائي اجلــامـعي اJـمـيّـز
تعويضا عن التميّز يحدد مبلغه وكيفيات دفعه  �رسوم.

الفصل الثانيالفصل الثاني
الزيادة االستداللية للمناصب العلياالزيادة االستداللية للمناصب العليا

اJــــادة اJــــادة 77 : : تــــطــــبـــيــــقـــا ألحــــكــــام اJـــادة 3 من اJـــرســـوم
الـرئـاسي رقم 07 - 307 اJـؤرخ في 17 رمــضـان عـام 1428
اJــوافق 29 ســـبـــتــمـــبـــر ســـنــة 2007 واJـــذكـــور أعالهr حتــدد
الـزيـادة االســتـداللـيــة لـلـمــنـاصب الـعــلـيـا اJـطــابـقـة ألسالك
األســـاتــذة الــبــاحــثــX االســـتــشــفــائــيــيــن اجلــامــعــيــX وفــقــا

للجدول اآلتي : 

اJنصب العالياJنصب العالي
الزيادة االستدالليةالزيادة االستداللية

رئيس مـصلـحـة استـشـفائـية
جامعية

رئــيس وحـــدة اســـتــشـــفــائـــيــة
جامعية

الرقمالرقم
االستداللياالستداللي

اJستوىاJستوى

705

495

14

12

14
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81 :  : حتــتــسب األقــدمــيــة اJـكــتــســبــة  لألســاتـذة اJـادة اJـادة 
الـــبـــاحــثـــX االســـتــشـــفـــائــيـــX اجلـــامــعـــيـــX اJــذكـــورين في
اJادتX 78 و79 أعالهr بنسبة  1,4 % عن كل سنة نشاط. 

82 :  : تـؤخــــذ األقــدمــيــة اJــكــتــســبــة فـــي اخلـارج اJـدة اJـدة 
Xاجلـامعي Xبالنـسبة لألسـاتــذة الباحـثيــن االستشـفائي
اJـذكــورين في اJـادتـيــن 78 و 79 أعــاله فـي احلـسـبـان من
أجل التـرقـية والـتـعيـX في مـنصب عـال أو الـتعـيX  في

درجة أستاذ استشفائي جامعي �يّز. 

اJادة اJادة 83 : : حتدد كيفـيات تطبيق األحكام الواردة في
اJــادتــX 78 و 79  أعالهr بـــــقــــرار مــــشــــتــــرك بــــX الــــوزيــــر

اJكلف بالتعليم العالي والوزير اJكلف بالصحة.

الباب السادسالباب السادس
أحكام نهائيةأحكام نهائية

84 : : يــســري مــفــعــول هــذا اJــرسـوم ابــتــداء من اJـادة اJـادة 
أول يناير سنة 2008.

 اJـادة اJـادة 85 : تـلــغى أحــكـــام اJـرســـوم الـتــنـفـــيــذي رقم
91 - 471 اJؤرخ في 30 جمادى األولى عام 1412 اJوافق 7

ديــسـمـبــر  سـنـة 1991 واJـذكـور أعـالهr غـيـر أن الــنـصـوص
اJـتخـذة لـتطـبـيقـه تبـقى سـارية اJـفـعول إلى غـايـة صدور
الـــنـــصـــوص الــتـــطـــبـــيـــقــــيـــة اJـــنـــصــوص عـــلـــيـــهــــا فـي هــذا

اJرسوم.

86 :   :  يـــــــنــــــشــــــر هــــــذا اJــــــرســــــوم فـي اجلــــــريــــــدة اJـــــادة اJـــــادة 
الرّسميّة للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطية الشّعبيّة.

حرّر باجلزائر في 27 ربيع الثاني عام 1429 اJوافق
3 مايو سنة 2008.

عبد العزيز بلخادمعبد العزيز بلخادم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــــــــــرسرســــــــــوم توم تــــــــــنــــــــــفــــــــــيــــــــــذي رقم ذي رقم 08 -  - 130  م  مــــــــــؤرؤرّخ في خ في 27 رب ربــــــــــيعيع
r2008 ــــــــــــوافق وافق 3 م مــــــــــــــايايــــــــــــو سو ســــــــــــنــــــــــــة ةJا Jالالــــــــــــثــــــــــــــاني عاني عــــــــــــام ام 1429 ا
يــــتـــــضـــــمن الــــقــــانـــــون األســــاسي اخلــــاص بــــاألســــتــــاذيــــتـــــضـــــمن الــــقــــانـــــون األســــاسي اخلــــاص بــــاألســــتــــاذ

الباحثالباحث.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

rإنّ رئيس احلكومة
- بـنـاء عـلى تـقـريـر وزيـر الــتـعـلـيم الـعـالي والـبـحث

rالعلمي
- وبـــنـــاء عـــلى الـــدســـتـــورr الســـيـــمـــا اJـــادتــان 85 - 4

 rو125 ( 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
r2002-1998 الــبــحث الــعـــلــمي والــتــطــويـــر الــتــكــنــولــوجي

rتممJعدل واJا
- و�قـتضى الـقانون رقم 99 - 05 اJؤرخ في 18 ذي
احلــجــة عـام 1419 اJـوافق 4 أبــريل ســنـة 1999 واJــتــضـمن

rتممJعدل واJا rالقانون التوجيهي للتعليم العالي
- و�ـــــــقـــــــتــــــــضى األمــــــــر رقم 06 - 03 اJــــــــؤرخ في 19
جــمــادى الـثــانــيــة عـام 1427 اJـوافق 15 يــولـيــو ســنـة 2006

rتضمن القانون األساسي العام للوظيفة العموميةJوا
- و�ــقـــتــضى اJـــرســوم رقم 83 - 363 اJــؤرخ في 15
شـعــبــان عـام 1403 اJــوافق 28 مـايــو ســنـة 1983 واJــتــعـلق
�ـمــارسـة الــوصــايـة الــتــربـويــة عـلـى مـؤســسـات الــتــكـوين

rالعالي
- و�ــقـــتــضى اJـــرســوم رقم 83 - 543 اJــؤرخ في 17
ذي احلــــجــــة عـــام 1403 اJــــوافق 24 ســــبــــتـــمــــبـــر ســــنـــة 1983
واJتضـمن القـانون األساسي الـنمـوذجي للمـعهـد الوطني

rتممJعدل واJا rللتعليم العالي
- و�ــقـــتــضى اJـــرســوم رقم 85 - 243 اJــؤرخ في 16
مــــــحـــــــرم عــــــام 1406 اJـــــــوافق أول أكـــــــتـــــــوبــــــر ســـــــنــــــة 1985
واJــــتـــضـــمـن الـــقـــانـــون األســــاسي الـــنــــمـــوذجي لـــلــــمـــعـــاهـــد

rعدلJا rالوطنية للتكوين العالي
- و�ــــــقـــــتــــــضى اJــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 03 - 309
اJـؤرخ في  14 رجب عـام 1424 اJـوافق 11 سـبـتـمـبـر سـنة
2003 واJـــتـــضـــمن تـــنــظـــيم الـــتـــكـــوين وحتـــســX اJـــســـتــوى

rباخلارج وتسييرهما
- و�ــــــقـــــتــــــضى اJــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 07 - 172
اJـؤرخ في  18جــمــادى األولى عـام 1428 اJـوافق 4 يــونــيـو

rرئيس احلكومة Xتضمن تعيJسنة 2007 وا
- و�ــــــقـــــتــــــضى اJــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 07 - 173
اJـؤرخ في  18جــمــادى األولى عـام 1428 اJـوافق 4 يــونــيـو

rأعضاء احلكومة Xتضمن تعيJسنة 2007 وا
- و�ــــــقـــــتــــــضى اJــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 07 - 304
اJــؤرخ في  17 رمــضــان عــام 1428 اJــوافق 29 ســبـــتــمـــبــر
ســنــة 2007 الــذي يـــحــدد الـــشــبــكـــة االســتـــداللــيــة Jـــرتــبــات

rونظام دفع رواتبهم XوظفJا
-  و�ـــــقـــــتـــــضـى اJـــــرســـــوم الـــــرئـــــاسي رقم 07 - 307
اJـؤرخ في  17 رمـضـان 1428 اJـوافق 29 ســبــتـمــبـر ســنـة
2007 الـــذي يـــحـــدد كـــيــفـــيـــات مـــنح الـــزيـــادة االســـتـــداللـــيــة

لــــشـــاغــــلي اJــــنـــاصـب الـــعــــلــــيـــا فـي اJـــؤســــســـات واإلدارات
r العمومية
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28 ربيع الثاني عام  ربيع الثاني عام 1429 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 1823
4 مايو سنة  مايو سنة 2008 م م

81 :  : حتــتــسب األقــدمــيــة اJـكــتــســبــة  لألســاتـذة اJـادة اJـادة 
الـــبـــاحــثـــX االســـتــشـــفـــائــيـــX اجلـــامــعـــيـــX اJــذكـــورين في
اJادتX 78 و79 أعالهr بنسبة  1,4 % عن كل سنة نشاط. 

82 :  : تـؤخــــذ األقــدمــيــة اJــكــتــســبــة فـــي اخلـارج اJـدة اJـدة 
Xاجلـامعي Xبالنـسبة لألسـاتــذة الباحـثيــن االستشـفائي
اJـذكــورين في اJـادتـيــن 78 و 79 أعــاله فـي احلـسـبـان من
أجل التـرقـية والـتـعيـX في مـنصب عـال أو الـتعـيX  في

درجة أستاذ استشفائي جامعي �يّز. 

اJادة اJادة 83 : : حتدد كيفـيات تطبيق األحكام الواردة في
اJــادتــX 78 و 79  أعالهr بـــــقــــرار مــــشــــتــــرك بــــX الــــوزيــــر

اJكلف بالتعليم العالي والوزير اJكلف بالصحة.

الباب السادسالباب السادس
أحكام نهائيةأحكام نهائية

84 : : يــســري مــفــعــول هــذا اJــرسـوم ابــتــداء من اJـادة اJـادة 
أول يناير سنة 2008.

 اJـادة اJـادة 85 : تـلــغى أحــكـــام اJـرســـوم الـتــنـفـــيــذي رقم
91 - 471 اJؤرخ في 30 جمادى األولى عام 1412 اJوافق 7

ديــسـمـبــر  سـنـة 1991 واJـذكـور أعـالهr غـيـر أن الــنـصـوص
اJـتخـذة لـتطـبـيقـه تبـقى سـارية اJـفـعول إلى غـايـة صدور
الـــنـــصـــوص الــتـــطـــبـــيـــقــــيـــة اJـــنـــصــوص عـــلـــيـــهــــا فـي هــذا

اJرسوم.

86 :   :  يـــــــنــــــشــــــر هــــــذا اJــــــرســــــوم فـي اجلــــــريــــــدة اJـــــادة اJـــــادة 
الرّسميّة للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطية الشّعبيّة.

حرّر باجلزائر في 27 ربيع الثاني عام 1429 اJوافق
3 مايو سنة 2008.

عبد العزيز بلخادمعبد العزيز بلخادم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــــــــــرسرســــــــــوم توم تــــــــــنــــــــــفــــــــــيــــــــــذي رقم ذي رقم 08 -  - 130  م  مــــــــــؤرؤرّخ في خ في 27 رب ربــــــــــيعيع
r2008 ــــــــــــوافق وافق 3 م مــــــــــــــايايــــــــــــو سو ســــــــــــنــــــــــــة ةJا Jالالــــــــــــثــــــــــــــاني عاني عــــــــــــام ام 1429 ا
يــــتـــــضـــــمن الــــقــــانـــــون األســــاسي اخلــــاص بــــاألســــتــــاذيــــتـــــضـــــمن الــــقــــانـــــون األســــاسي اخلــــاص بــــاألســــتــــاذ

الباحثالباحث.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

rإنّ رئيس احلكومة
- بـنـاء عـلى تـقـريـر وزيـر الــتـعـلـيم الـعـالي والـبـحث

rالعلمي
- وبـــنـــاء عـــلى الـــدســـتـــورr الســـيـــمـــا اJـــادتــان 85 - 4

 rو125 ( 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
r2002-1998 الــبــحث الــعـــلــمي والــتــطــويـــر الــتــكــنــولــوجي

rتممJعدل واJا
- و�قـتضى الـقانون رقم 99 - 05 اJؤرخ في 18 ذي
احلــجــة عـام 1419 اJـوافق 4 أبــريل ســنـة 1999 واJــتــضـمن

rتممJعدل واJا rالقانون التوجيهي للتعليم العالي
- و�ـــــــقـــــــتــــــــضى األمــــــــر رقم 06 - 03 اJــــــــؤرخ في 19
جــمــادى الـثــانــيــة عـام 1427 اJـوافق 15 يــولـيــو ســنـة 2006

rتضمن القانون األساسي العام للوظيفة العموميةJوا
- و�ــقـــتــضى اJـــرســوم رقم 83 - 363 اJــؤرخ في 15
شـعــبــان عـام 1403 اJــوافق 28 مـايــو ســنـة 1983 واJــتــعـلق
�ـمــارسـة الــوصــايـة الــتــربـويــة عـلـى مـؤســسـات الــتــكـوين

rالعالي
- و�ــقـــتــضى اJـــرســوم رقم 83 - 543 اJــؤرخ في 17
ذي احلــــجــــة عـــام 1403 اJــــوافق 24 ســــبــــتـــمــــبـــر ســــنـــة 1983
واJتضـمن القـانون األساسي الـنمـوذجي للمـعهـد الوطني

rتممJعدل واJا rللتعليم العالي
- و�ــقـــتــضى اJـــرســوم رقم 85 - 243 اJــؤرخ في 16
مــــــحـــــــرم عــــــام 1406 اJـــــــوافق أول أكـــــــتـــــــوبــــــر ســـــــنــــــة 1985
واJــــتـــضـــمـن الـــقـــانـــون األســــاسي الـــنــــمـــوذجي لـــلــــمـــعـــاهـــد

rعدلJا rالوطنية للتكوين العالي
- و�ــــــقـــــتــــــضى اJــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 03 - 309
اJـؤرخ في  14 رجب عـام 1424 اJـوافق 11 سـبـتـمـبـر سـنة
2003 واJـــتـــضـــمن تـــنــظـــيم الـــتـــكـــوين وحتـــســX اJـــســـتــوى

rباخلارج وتسييرهما
- و�ــــــقـــــتــــــضى اJــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 07 - 172
اJـؤرخ في  18جــمــادى األولى عـام 1428 اJـوافق 4 يــونــيـو

rرئيس احلكومة Xتضمن تعيJسنة 2007 وا
- و�ــــــقـــــتــــــضى اJــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 07 - 173
اJـؤرخ في  18جــمــادى األولى عـام 1428 اJـوافق 4 يــونــيـو

rأعضاء احلكومة Xتضمن تعيJسنة 2007 وا
- و�ــــــقـــــتــــــضى اJــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 07 - 304
اJــؤرخ في  17 رمــضــان عــام 1428 اJــوافق 29 ســبـــتــمـــبــر
ســنــة 2007 الــذي يـــحــدد الـــشــبــكـــة االســتـــداللــيــة Jـــرتــبــات

rونظام دفع رواتبهم XوظفJا
-  و�ـــــقـــــتـــــضـى اJـــــرســـــوم الـــــرئـــــاسي رقم 07 - 307
اJـؤرخ في  17 رمـضـان 1428 اJـوافق 29 ســبــتـمــبـر ســنـة
2007 الـــذي يـــحـــدد كـــيــفـــيـــات مـــنح الـــزيـــادة االســـتـــداللـــيــة

لــــشـــاغــــلي اJــــنـــاصـب الـــعــــلــــيـــا فـي اJـــؤســــســـات واإلدارات
r العمومية
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- و�ــــقـــتــــضى اJــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 89 - 122
اJؤرخ في  15 ذي احلجة عام 1409 اJوافق 18 يولـيو سنة
1989 واJــــتــــضــــمن الــــقــــانــــون األســــاسي اخلــــاص لــــلــــعــــمـــال

rXلألسالك الـتـابـعـة لـلتـعـلـيم والـتـكـوين الـعـالـي XـنـتـمـJا
rتممJعدل واJا

- و�قتـضى اJرسوم التـنفيذي رقم 90 - 99 اJؤرخ
في أول رمــضــان عـام 1410 اJـوافق 27 مــارس ســنـة 1990
واJـتـعـلق بـسـلـطـة التـعـيـX والـتـسـيـيـر اإلداريr بـالـنـسـبة
للموظفـX وأعوان اإلدارة اJركزية والـواليات والبلديات

rؤسسات العمومية ذات الطابع اإلداريJوا
- و�ــــقـــتــــضى اJــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 94 - 236
اJـؤرخ في 25 صـفـر عام 1415 اJـوافق 3 غـشت سـنة 1994
الــــذي يـــــحــــدد كــــيــــفـــــيــــات تــــطـــــبــــيق اJــــادة 6 مـن اJــــرســـوم
الـــتـــنــــفـــيـــذي رقم 89 - 122 اJــــؤرخ في 15 ذي احلـــجـــة عـــام
1409 اJــوافق 18 يــولــيــو ســنـة 1989 واJــتــضــمن الــقــانــون

األســـاسي اخلـــاص لـــلـــعـــمـــال اJــنـــتـــمـــX لـألسالك الـــتـــابـــعــة
للتـعلـيم والتكـوين العـاليrX اJـعدل واJـتمم  واJادة 7 من
اJــرسـوم الــتــنــفــيـذي رقم 91 - 471 اJـؤرخ في 30 جـمـادى
األولى عام 1412 اJوافق 7 ديسـمبر سنة 1991 واJـتضمن
XـــــتــــخـــــصــــصــــJالــــقـــــانــــون األســـــاسي اخلـــــاص بــــاألطـــــبــــاء ا

rتممJعدل واJاrXاجلامعي Xاالستشفائي
- و�ــــقـــتــــضى اJــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 98 - 254
اJـؤرخ في  24 ربــيع الــثــانـي عـام 1419 اJـوافق 17 غـشت
سـنـة 1998 واJــتــعـلق بــالــتـكــوين في الــدكــتـوراه ومــا بــعـد

rتممJعدل واJا rتخصص والتأهيل اجلامعيJالتدرج ا
- و�ــــقـــتــــضى اJــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 01 - 293
اJـؤرخ في  13رجب عـام  1422 اJـوافق أول أكـتـوبـر سـنـة
 2001 واJـتـعـلق �ــهـام الـتـعـلـيم والـتــكـوين الـتي يـقـوم بـهـا

أساتـذة التـعلـيم والتـكوين الـعالـيX ومـستـخدمو الـبحث
rوأعـــوان عــمـــومـــيــون آخـــرون بـــاعـــتــبـــارهـــا عــمال ثـــانـــويــا

  rعدلJا
- و�ــــقـــتــــضى اJــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 03 - 279
اJــــؤرخ في  24 جــــمــــادى الـــثــــانــــيــــة عـــام  1424 اJــــوافق 23
غــشت ســنــة  2003 الــذي يــحــدد مــهـــام اجلــامــعــة والــقــواعــد

rتممJعدل واJا rاخلاصة بتنظيمها وسيرها
-  و�ـــقــــتـــضى اJــــرســـوم الـــتـــنــــفـــيـــذي رقم 04 - 180
اJـؤرخ في 5 جــمــادى األولى عـام 1425 اJـوافق 23 يــونــيـو
سنة 2004 الذي يحـدد صالحيات مجلس آداب وأخالقيات

 rهنة اجلامعية وتشكيلته وسيرهJا
 - و�ـــقــــتـــضى اJــــرســـوم الـــتـــنــــفـــيـــذي رقم 05 - 299
اJـــــؤرخ في  11رجب عـــــام 1426 اJـــــوافق 16 غــــشـت ســــنــــة
2005 الـذي يـحـدد مـهـام اJركـز اجلـامـعـي والـقـواعـد اخلـاصة

rبتنظيمه وسيره
 - و�ـــقــــتـــضى اJــــرســـوم الـــتـــنــــفـــيـــذي رقم 05 - 500
اJـؤرخ في  27 ذي الـقــعـدة عـام 1426 اJـوافق 29 ديـســمـبـر
ســـنـــة 2005 الـــذي يـــحـــدد مـــهــــام اJـــدرســـة خـــارج اجلـــامـــعـــة

والقواعد اخلاصة بتنظيمها وسيرها.   

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

الباب األولالباب األول
أحكام عامةأحكام عامة
الفصل األولالفصل األول

مجال التطبيقمجال التطبيق

اJــادة األولى : اJــادة 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 الـعمـومـيـةr يهـدف هـذا اJـرسوم
XـــوظـــفــJـــطـــبـــقـــة عــلـى اJإلى تـــوضـــيح األحـــكـــام اخلـــاصـــة ا
اJــنـــتــمـــX ألسالك األســاتـــذة الــبـــاحــثـــX وحتــديـــد اJــدونــة
اJـرتــبـطـة بـهــا وكـذا شـروط االلــتـحـاق بـالــرتب ومـنـاصب

الشغل اJطابقة لها. 

اJـاداJـادّة  2 : : يـكـون األســاتـذة الـبــاحـثــون اJـذكـورون في
اJــادة األولـى أعالهr في وضــعــيـــة اخلــدمــة لــدى اJــؤســســات
الــــعـــمـــومـــيــــة ذات الـــطـــابع الــــعـــلـــمـي والـــثـــقـــافـي واJـــهـــني
واJـؤسسـات الـعمـومـية ذات الـطابع اإلداري الـتي تـضمن

مهمة التكوين العالي.    

الفصل الثانيالفصل الثاني
احلقوق والواجباتاحلقوق والواجبات

اJـاداJـادّة  3 : : يـخـضع األسـاتــذة الـبـاحـثــون الـذين تـسـري
عــلـــيــهـم أحــكـــام هــذا الــقـــانــون األســـاسي اخلـــاص لــلـــحــقــوق
والـــواجــــبـــات اJـــنــــصـــوص عـــلــــيـــهـــا فـي األمـــر رقم 06 - 03
اJؤرخ في 19 جمادى الثانية عام  1427 اJوافق 15 يوليو
سـنـة 2006 واJـذكـور أعالهr ومـجــمـوع الـنـصــوص اJـتـخـذة
لـتـطـبـيـقه. كـمـا يـخـضـعـون لـلـنـظـام الـداخـلي لـلـمـؤسـسـات

اJذكورة في اJادة 2 أعاله.

اJـــــاداJـــــادّة ة 4 : : يـــــؤدي األســـــاتــــــذة الـــــبـــــاحـــــثـــــونr مـن خالل
الــتــعــلــيم والـــبــحثr مــهــمــة اخلــدمــة الــعـــمــومــيــة لــلــتــعــلــيم

العالي.  
و بهذه الصفةr يتعX عليهم القيام �ا يأتي :

- إعـطـاء تـدريس نــوعي ومـحـX مـرتـبط بـتـطـورات
الـعــلم واJـعــارف والـتـكــنـولــوجـيـا والــطـرق الــبـيـداغــوجـيـة

 rهنيةJوالتعليمية ومطابقا  للمقاييس األدبية وا
- اJـشـاركـة في إعـداد اJـعـرفـة وضـمـان نـقل اJـعارف

 rتواصلJفي مجال التكوين األولي وا
- الــقــيــام بــنــشــاطــات الــبــحث الــتــكــويــنـي لــتــنــمــيـة

كفاءاتهم وقدراتهم Jمارسة وظيفة أستاذ باحث.

18



28 ربيع الثاني عام  ربيع الثاني عام 1429 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 2023
4 مايو سنة  مايو سنة 2008 م م

اJــــاداJــــادّة  5 : : يــــســـتــــفــــيـــد األســــاتـــذة الــــبــــاحـــثــــون من كل
الـشروط الضـرورية لـتأديـة مهامـهم و ترقـيتـهم اجلامـعية
وكــــذا شــــروط الـــنــــظــــافــــة واألمـن اJــــرتــــبــــطــــة بــــطــــبــــيــــعـــة

نشاطاتهم.   

اJــاداJــادّة ة 6 : : يــتــعـــX عــلى األســاتــذة الـــبــاحــثــrX ضــمــان
خدمـة الـتـدريس وفـقـا لـلحـجم الـسـاعي الـسـنـوي اJـرجعي
احملــدد بـ 192 ســاعـــة دروس. ويــقـــابل هــذا احلـــجم الـــســاعي
288 سـاعة مـن األعـمـال اJـوجـهة أو 384 سـاعـة من األعـمـال

التطبيقية طبقا للمعادلة اآلتية:
ســــــاعــــــة (1) من الــــــدروس تـــــعــــــادل ســــــاعـــــة ونــــــصف
(1سـا30 د) من األعـمـال اJـوجـهة وتـسـاوي سـاعـتX (2) من

األعمال التطبيقية.   
حتدد كـيـفيـات تـطـبيق هـذه اJـادة بقـرار من الـوزير

اJكلف بالتعليم العالي.

اJاداJادّة ة 7 : : �ـكن األساتـذة اJساعـدين الذين يـحضرون
رسالة الدكتـوراه االستفادة من تكييف  حجمهم الساعي

للتدريس. 
حتدد كـيـفيـات تـطـبيق هـذه اJـادة بقـرار من الـوزير

اJكلف بالتعليم العالي.  

اJــــاداJــــادّة ة 8 : : �ـــكـن دعــــــوة األســـاتـــــذة الـــبـــاحــــثـــrX فــي
إطـار التـكـوين العـالي فــي الـطور األول اJـنـصوص عـليـه
فــي الـــقـــانــون رقم 99 - 05 اJــؤرخ في 18 ذي احلــجــة عــام
1419 اJــــــوافق 4 أبــــــريـل ســــــنــــــة  r1999 اJـــــــعــــــدل واJــــــتــــــمم

واJذكـور أعالهJ rمـارسة  اإلشـراف  الذي يـتطلـب متـابعة
دائمة للطالب.

و بهذه الصفة :
- يـسـاعــدون الـطـالب في عـمـله الــشـخـصي ( تـنـظـيم
وتـــســيــيــر جــدول تــوقــيــته وتــعــلـم وســائل الــعــمل اخلــاصــة

r( باجلامعة ...إلخ
 - يـــســـاعــــدون الـــطـــالـب في أداء عـــمــــله الـــتــــوثـــيـــقي

r(كتبةJالتحكم في اآلالت الببليوغرافية واستعمال ا)
-  يـــســـاعــــدون الـــطــــالب عــــلى اكــــتـــســــاب  تـــقــــنـــيـــات

  .Xالتقييم والتكوين الذاتي

9 : : �ــكن دعــوة األسـاتــذة الــبــاحـثــJ rXــمــارسـة اJـاداJـادّة ة 
نـــشــاطــات الــبـــحث الــعــلــمـي في فــرق أو مــخـــابــر الــبــحث

وإدارتها وكذا تأطير التكوين في الدكتوراه.
تــمـــارس هــذه الـــنــشــاطـــاتr في إطــار الـــتــزام فــردي

مرفق بدفتر شروط خاضع لتقييم سنوي.
 حتــدد شــروط �ــارســة هــذه الــنــشــاطــات وكــيــفــيـات

مكافأتها �وجب مرسوم.

10 : : �ـــكن دعـــوة األســـاتـــذة الـــبـــاحـــثــX لـــشـــغل اJــاداJــادّة  
مـــنـــاصب عـــلـــيــا هـــيـــكـــلـــيـــة أو وظـــيــفـــيـــة لـــدى اJـــؤســـســات

اJذكورة في اJادة 2 أعاله.
r يتـغير حجمهم الساعي للتدريس rوفي هذه احلالة
وفق طـبيعة هـذه اJسؤوليـات حسب كيفـيات حتدد بقرار

من الوزير اJكلف بالتعليم العالي. 
ال يــرخص لـألســاتـذة الــبــاحــثــX الــشــاغــلــJ Xـنــاصب

علياr بالقيام �هام التعليم والتكوين بصفة ثانوية.

اJـاداJـادّة  11 : : �ـكن دعـوة األسـاتـذة الـبـاحـثـrX في إطـار
rمـؤســسـاتـهم وقــطـاعـات األنــشـطـة األخـرى Xاتـفـاقـيــات بـ
لــــضـــمــــان دراســـات وخــــبــــرة وضـــبـط مـــنــــاهج تــــتـــطــــلـــبــــهـــا

 rاحتياجات التنمية االقتصادية واالجتماعية
يـسـتـفـيــد األسـاتـذة الـبــاحـثـون من مـكــافـأة خـدمـاتـهم
حــــسب الـــكــــيـــفـــيـــات  والــــشـــروط اJـــنــــصـــوص عـــلــــيـــهـــا في

التنظيم اJعمول به.

XـمـارسJا Xـادّة ة 12 : : ال يـرخص لألسـاتـذة الـباحـثـJـاداJا
نشـاطـا مـربحـاr تـطبـيـقا لـلـمادة 44 من األمـر رقم 06 - 03
اJؤرخ في 19 جمـادى الثانـية عام 1427 اJوافق 15 يـوليو
ســــنــــة 2006 واJــــذكــــور أعالهr بــــالــــقــــيــــام �ــــهــــام الـــتــــعــــلــــيم

والتكوين بصفة ثانوية.

اJـاداJـادّة ة 13 : : يـســتـفــيـد األســاتـذة الــبـاحــثـون من رخص
الــغـيــاب دون فـقــدان الــراتبr لـلــمـشــاركــة في اJـؤتــمـرات
واJـلـتـقـيات ذات الـطـابع الـوطـني أو الـدولي الـتي تـتصل
بنشاطاتهم اJهنية حسب الكيفيات والشروط اJنصوص

عليها في التنظيم اJعمول به.

اJاداJادّة ة 14 : : �ـكن األساتـذة واألساتـذة احملاضـرين قسم
"أ"r الذين مـارسوا مـدة خمس (5) سـنوات مـتتـالـية بـهذه
الـصـفـةr االسـتـفـادة مـرة واحــدة خالل مـسـارهم اJـهـني من
عـطـلــة عـلـمــيـة مـدتـهــا سـنـة  واحــدة لـتـمــكـيـنــهم من جتـديـد
مــــــعـــــارفـــــهـم واJـــــســــــاهـــــمـــــة بــــــذلك فـي حتـــــســـــX الــــــنـــــظـــــام
الـبـيـداغـوجي والـتـنـمـيـة الـعـلـمـيـة الـوطـنـيـة. و يـعـتـبـرون

طوال هذه السنة في وضعية نشاط.
و في هـذا اإلطارr جتـمع سنوات اJـمارسـة في رتبة
األساتـذة احملاضـرين قسم "أ" مع سـنوات اJمـارسة بـصفة

أستاذ. 
حتدد كيفيات تطبيق هذه اJادة �وجب مرسوم.  

اJــــــاداJــــــادّة  15 : : �ـــــــكـن األســـــــاتـــــــذة اJـــــــســـــــاعـــــــديـن الـــــــذين
يـحـضـرون رسـالـة دكـتـوراهr االسـتـفـادة من انـتـدابr وفق
الــــشــــروط احملــــددة فـي اJــــرســــوم الــــرئــــاسي رقم 03 - 309
اJـؤرخ في 14 رجب عـام 1424 اJـوافق 11 سـبــتـمـبـر سـنـة

2003 واJذكور أعاله.

19



21 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 23 28 ربيع الثاني عام  ربيع الثاني عام 1429 هـ هـ
4 مايو سنة مايو سنة 2008 م م

الفصلالفصل الثالث الثالث
التوظيف والتثبيت والترقية والترقية في الدرجةالتوظيف والتثبيت والترقية والترقية في الدرجة

16 : : يــوظف األســاتــذة الــبــاحــثــون اخلــاضــعــون اJـاداJـادّة  
لـهذا اJـرسومr بصـفة مـتربـصX ويـلزمـون بتـأدية تربص

جتريبي مدته سنة واحدة.
بــــعــــد انــــتـــهــــاء مــــدة الــــتــــربص الــــتــــجــــريــــبيr يــــرسم
اJتـربـصـونr أو يـخـضـعـون لـفـتـرة تـربص جتـريبـي أخرى
لـنــفس اJـدة وJــرة واحـدة فــقطr أو يــسـرحــون دون إشـعـار

مسبق أو تعويض.

اJـاداJـادّة ة 17 : : يـعـلن عن تـرسـيم األساتـذة الـبـاحـثX  من
طرف مسـؤول اJؤسـسة بـاقتراح من عـميـد الكـلية أو من

مدير اJعهد أو من رئيس قسم اJدرسةr بعد أخذ رأي :
- الـــلـــجـــنــة الـــعـــلـــمــيـــة لـــلـــقــسـمr بـــالــنـــســـبـــة لــلـــكـــلـــيــة

 rدرسةJوا
- اجملـلـس الـعــلـمي لــلـمــعـهــدr بـالــنـســبـة لــلـمــعـهــد لـدى

اجلامعة ومعهد اJركز اجلامعي.
تـــخــضـع بــالــضـــرورةr اقــتـــراحــات تـــمــديــد الـــتــربص
والـتـسـريح لـرأي هـيئـة الـتـقـييـم البـيـداغـوجـية والـعـلـمـية

األعلى مباشرة. 

اJاداJادّة ة 18 : تطبـيقا للمادة 108 من األمر رقم 06 - 03
اJؤرخ في  19 جمادى الثانية عام 1427 اJوافق 15 يوليو
سـنـة 2006 واJـذكــور أعالهr يــعـفـى من الـتــربص األســاتـذة
البـاحثون الـذين تمت ترقـيتهم  إلى رتـبة أعلى مـباشرة

في نفس السلك أو في سلك أعلى مباشرة. 

اJــــاداJــــادّة ة 19 : : حتـــــدد وتــــائــــر الـــــتــــرقـــــيــــة فـي الــــدرجــــات
اJطبقة على األساتذة الباحثX كما يأتي :

rدة الدنيا بالنسبة لألساتذةJحسب ا -
- حـــسـب اJـــدتـــX الـــدنـــيـــا واJـــتــــوســـطـــة بـــالـــنـــســـبـــة

rلألساتذة احملاضرين
- حسب اJدد الدنيـا واJتوسطة والقصوى بالنسبة

لألساتذة اJساعدين.

الفصل الرابعالفصل الرابع
الوضعيات القانونية األساسيةالوضعيات القانونية األساسية

20 : : حتــــــدد الـــــــنــــــسب الــــــقـــــــصــــــوى لألســــــاتــــــذة اJـــــاداJـــــادّة ة 
الـبــاحـثــX احملـتــمل وضــعـهمr بــنـاء عــلى طــلـبــهمr في إحـدى
الوضـعيـات الـقانـونـية األسـاسـية اJـعيـنـة أدناهr بـالـنسـبة

إلى كل مؤسسة كما يأتي :
    r % 10 :االنتداب -

r% 5 :اإلحالة على االستيداع -
- خارج اإلطار: 5   %.

حتسـب هذه الـنـسبr اسـتنـادا إلى الـتـعداد احلـقـيقي
لكل رتبة.

الفصل اخلامسالفصل اخلامس
حركات النقلحركات النقل

اJــــاداJــــادّة  21 : : بــــغض الــــنـــظــــر عن أحــــكـــام اJـــادة 158 من
األمــــر رقم 06 - 03 اJــــؤرخ في 19 جـــمــــادى الـــثـــانــــيـــة عـــام
1427 اJــــوافق 15 يــــولــــيـــو ســــنـــة  2006  واJـــذكـــور أعالهrال

�كن حتويل األستاذ الباحث إال بطلب منه.

الفصل السادسالفصل السادس
التكوينالتكوين

اJــــاداJــــادّة  22 : : يــــتـــعــــX عــــلى اإلدارة أن تــــنـــظـمr بـــصــــفـــة
دائمةr تـكوينـا متواصال لـفائـدة األساتذة الـباحثـX يهدف
إلى  حتسـX مـستـواهم ولتـطـوير مـؤهالتهـم اJهـنيـة وكذا
حتـــيـــX مــعـــارفـــهم في مـــجـــال نــشـــاطـــاتـــهم وفق الـــشــروط

اJنصوص عليها في التنظيم اJعمول به.

الفصل السابعالفصل السابع
التقييمالتقييم

23 : : يـخــضع األســاتــذة الــبــاحــثــون إلى تــقـيــيم اJـاداJـادّة  
متواصل ودوري.

وبـهـذه الـصـفـة r يـتـعـX  عـلـيـهم إعـداد تـقـريـر سـنوي
عن نشـاطاتـهم الـعلـميـة والـبيـداغوجـيـة عنـد نهـايـة السـنة
اجلـامــعـيــة بـغــرض تـقــيــيـمه من طــرف الـهــيـئــات الـعــلـمــيـة

والبيداغوجية اJؤهلة.
حتدد كـيـفيـات تـطـبيق هـذه اJـادة بقـرار من الـوزير

اJكلف بالتعليم العالي. 

الفصل الثامنالفصل الثامن
التأديبالتأديب

اJـاداJـادّة  24 : : زيــادة عـلـى أحـكــام اJـواد 178 إلى 181 من
األمــــر رقم 06 - 03 اJــــؤرخ في 19 جـــمــــادى الـــثـــانــــيـــة عـــام
rــــــذكـــــور أعالهJـــــوافق 15 يـــــولــــــيـــــو ســــــنـــــة 2006 واJ1427 ا

وتطبـيقا لـلمادة 182 منهr يـعتـبر خـطأ مهـنيـا من الدرجة
الــرابـعـة (4)  قـيـام األسـاتـذة الـبـاحــثـX أو مـشـاركـتـهم في
عمل ثابت لالنتـحال وتزوير النتائج أو غش في األعمال
الــعـلــمــيــة اJـطــالب بــهــا في رســائل الــدكــتـوراه أو فـي أي

منشورات  علمية أو بيداغوجية أخرى. 
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الفصلالفصل التاسع التاسع
األحكام العامة لالدماجاألحكام العامة لالدماج

25 : : يـــدمج األســـاتـــذة الــــبـــاحـــثـــون اJـــنـــتـــمـــون اJــاداJــادّة ة 
Xألسالك ورتـب شـــعــــبـــة الــــتــــعـــلــــيم والــــتـــكــــوين الــــعـــالــــيـــ
اJـنــصــوص عـلــيــهـا فـي اJـرســوم الــتـنــفــيـذي رقم 89 - 122
اJؤرخ في 15 ذي احلـجة عام 1409 اJوافق 18 يولـيو سـنة
1989 واJـذكــور أعالهr ويـرســمـون ويـعــاد تـصـنــيـفــهمr عـنـد

بدايـة  سريـان مفـعول هـذا اJرسـومr في األسالك والرتب
اJــطــابــقـةr اJــنــصــوص عــلـيــهــا في هــذا الــقــانــون األسـاسي

اخلاص.    

26 : : يــرتب األســـاتـذة الــبــاحـــثــون اJـــذكـورون اJـاداJـادّة ة 
فـي اJـادة  25 أعـالهr فـي الــدرجـة اJــطـابـقـة لـلـدرجـة الـتي
يـحـوزونـها فــي رتـبــهم األصـليــة. ويـؤخــذ باقي األقـدمـية
اJـكتـسبـة في الـرتبـة األصـليـة في احلـسبـان عنـد الـترقـية

في رتبة االستقبال. 

اJـاداJـادّة ة 27 : : يـدمج اJـتـربصـون الـذين عـيـنـوا قبل أول
يــنـــايـــر ســـنــة 2008 بــصـــفـــة مــتـــربــصـــX ويــرســـمــون بـــعــد
اســـتـــكـــمــــال الـــفـــتــــرة الـــتـــجـــريــــبـــيـــة احملــــددة في اJـــرســـوم
الــتـــنـــفــيـــذي رقم 89 - 122  اJــؤرخ في 15 ذي احلـــجـــة عــام

1409 اJوافق 18 يوليو سنة 1989 واJذكور أعاله.  

الباب الثانيالباب الثاني
مدونة األسالكمدونة األسالك

Xـادّة ة 28 : : حتـدد مــدونـة أسالك  األســاتـذة الــبـاحــثـJـاداJا
كما يأتي : 

rعيدينJسلك ا -
rساعدينJسلك األساتذة ا -
rسلك األساتذة احملاضرين -

- سلك األساتذة.
الفصل األولالفصل األول
سلك اJعيدينسلك اJعيدين

اJاداJادّة ة 29 : : يبقى سلك اJعيدين في طريق الزوال.

الفرع األولالفرع األول
حتديد اJهامحتديد اJهام

اJاداJادّة ة 30 : : يكلف اJعيد �ا يأتي :
- ضــمــان األعـمــال اJـوجــهـة أو األعــمــال الـتــطـبــيـقــيـة

 rادة 6 أعالهJنصوص عليه في اJحسب احلجم الساعي ا
rتصحيح أوراق االمتحانات التي يكلف بها -

rشاركة في مداوالت جلان االمتحاناتJا -
- اJـــــــــشــــــــاركـــــــــة في أشـــــــــغــــــــال فـــــــــرقــــــــتـه أو جلــــــــنـــــــــته

rالبيداغوجية

الفرع الثانيالفرع الثاني
أحكام انتقاليةأحكام انتقالية

اJاداJادّة ة 31 : : يدمج في رتبة معيدr اJعيدون.

الفصل الثانيالفصل الثاني
سلك األساتذة اJساعدينسلك األساتذة اJساعدين

اJــــــاداJــــــادّة ة 32 : : يــــــضم ســـــــلــك األســــــاتــــــذة اJــــــســــــاعــــــدين
: (2) Xرتبت

 r"ساعد قسم "بJرتبة األستاذ ا -
- رتبة األستاذ اJساعد قسم "أ".

الفرع األول الفرع األول 
األستاذ اJساعد قسم "ب"األستاذ اJساعد قسم "ب"

الفقرة األولىالفقرة األولى
حتديد اJهامحتديد اJهام

اJـاداJـادّة ة 33 : : يــكــلــف األسـتــــاذ اJـســـاعــد قـــسـم " ب "
�ا يأتي :

rـوجـهــة أو األعـمـال الــتـطـبــيـقـيـةJضـمـان األعــمـال ا -
rادة 6 أعالهJنصوص عليه في اJحسب احلجم الساعي ا

rتصحيح أوراق االمتحانات التي يكلف بها -

rشاركة في مداوالت جلان االمتحاناتJا -

- اJـــــــــشــــــــاركـــــــــة في أشـــــــــغــــــــال فـــــــــرقــــــــتـه أو جلــــــــنـــــــــته
rالبيداغوجية

- اســتـقـبــال الـطــلـبـة ثالث (3) سـاعــات في األسـبـوع
من أجل نصحهم وتوجيههم. 

الفقرة الثانيةالفقرة الثانية
شروط التوظيف والترقيةشروط التوظيف والترقية

اJـاداJـادّة ة 34 : : يـوظف بــصـفـة أسـتـاذ مــسـاعـد قـسم " ب "
�قرر من مسؤول اJؤسسة :

- عـلى أســاس الـشـهـادةr احلــائـزون دكـتـوراه دولـة أو
rشهادة دكتوراه في العلوم أو شهادة معترف �عادلتها

rــــــســـــابـــــقــــــة عـــــلـى أســـــاس الــــــشـــــهـــــادةJعن طــــــريق ا -
احلائزون  شهادة اJاجستير أو شهادة معترف �عادلتها.

يـجب  أن تكون شهـادة اJاجسـتير احملصل عـليها في
إطــــار اJـــرســـوم الـــتـــنـــفـــيـــذي رقم 98 - 254 اJــؤرخ في 24
ربــيع الــثــانـي عـام  1419 اJــوافق 17 غــشت r1998  اJــعــدّل
واJـتــمّم واJــذكـور أعالهr أو الــشـهــادة اJــعـتــرف �ـعــادلـتــهـا

بتقدير "قريب من احلسن " على األقل.

21



23 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 23 28 ربيع الثاني عام  ربيع الثاني عام 1429 هـ هـ
4 مايو سنة مايو سنة 2008 م م

اJاداJادّة  35 : : يرقى بصفـة أستاذ مساعد قسم "ب" على
أسـاس الـشـهـادةr اJـعـيـدون الـذين حتـصـلـوا بـعـد توظـيـفـهم

على شهادة اJاجستير أو شهادة معترف �عادلتها.
الفقرة الثالثةالفقرة الثالثة
أحكام انتقاليةأحكام انتقالية

r"ـادّة ة 36 : : يـدمج في رتـبـة أسـتـاذ مـسـاعـد قسم "بJـاداJا
األساتذة اJساعدون اJرسمون واJتربصون.

الفرع الثانيالفرع الثاني
األستاذ اJساعد قسم "أ"األستاذ اJساعد قسم "أ"

الفقرة األولىالفقرة األولى
حتديد اJهامحتديد اJهام

اJـــاداJـــادّة ة 37 : : يــكــــلـف األســــتـــاذ اJــــســـاعـــــد قـــسـم " أ "
�ايأتي :

- ضـــــمــــان الـــــتــــدريس  فـي شــــكـل دروس و/أو عــــنــــد
rاالقـتــضـاء في شـكـل أعـمـال مــوجـهـة أو أعــمـال تــطـبـيــقـيـة

 rادة 6 أعالهJنصوص عليه في اJحسب احلجم الساعي ا
rدروسه Xحتضير وحتي -

rتصحيح أوراق االمتحانات التي يكلف بها -
rشاركة في مداوالت جلان االمتحاناتJا -

- اJـــــــــشــــــــاركـــــــــة في أشـــــــــغــــــــال فـــــــــرقــــــــتـه أو جلــــــــنـــــــــته
 rالبيداغوجية

- اســتـقـبــال الـطــلـبـة ثالث (3) سـاعــات في األسـبـوع
من أجل نصحهم وتوجيههم.

الفقرة الثانيةالفقرة الثانية
شروط الترقيةشروط الترقية

38 : : يــرقـى في رتــبــة أســتــاذ مـســاعــد قــسم "أ" اJـاداJـادّة ة 
�ـقــرر من مــسـؤول اJــؤسـسـةr األســاتـذة اJــسـاعــدون قـسم
"ب" اJــرســـمـــون والــذين يـــثـــبــتـــون ثالثــة (3) تـــســـجــيالت
مــتــتــالــيــة فـي الــدكــتــوراهr بــنــاء عــلـى اقــتــراح من عــمــيــد
rـدرسـةJـعـهــد أو من رئـيس قـسم اJأو من مـديـر ا rالـكـلــيـة

بعد أخذ رأي : 
rدرسةJاللجنة العلمية للقسم بالنسبة للكلية وا -
- اجملـلـس الـعــلــمي لــلـمــعــهــد بـالــنــسـبــة لــلــمـعــهــد لـدى

اجلامعة ومعهد اJركز اجلامعي.

الفقرة الثالثةالفقرة الثالثة
أحكام انتقاليةأحكام انتقالية

rقــصــد الــتــأســيس األولي لــلــرتــبــة r39 : : يــدمج اJـاداJـادّة ة 
ويــرسم  ويــرتب في رتــبــة أســتــاذ مـســاعــد قــسم "أ"r عــنـد
تـاريـخ سـريـان هـذا اJــرسـومr األسـاتـذة اJــسـاعـدون الـذين

عيـنوا  في منـصب عال Jـكلف بالـدروس اJنصـوص عليه
في اJادة 50 من اJـرسـوم التـنفـيذي رقم 89 - 122 اJؤرخ
r1989 ـوافق 18 يـولـيـو سـنةJفي 15 ذي احلـجـة عام  1409 ا

اJعدّل واJتمّم واJذكور  أعاله.

 الفصل الثالث الفصل الثالث
سلك األساتذة احملاضرينسلك األساتذة احملاضرين

اJــــــاداJــــــادّة ة 40 : : يـــــــضم ســـــــلــك األســــــــاتـــــــذة احملـــــــاضــــــــرين
: (2) Xرتبت

 r"رتبة أستاذ محاضر قسم "ب -
- رتبة أستاذ محاضر  قسم "أ".

الفرع األولالفرع األول
األستاذ احملاضر قسم "ب"األستاذ احملاضر قسم "ب"

الفقرة األولىالفقرة األولى
حتديد اJهامحتديد اJهام

اJاداJادّة ة 41 : : يكلف األستاذ احملاضر قسم "ب" �ايأتي:
- ضــمــان الــتــدريـس  في شــكل دروس حــسب احلــجم

 rادة 6 أعالهJنصوص عليه في اJالساعي ا
rدروسه Xحتضير وحتي -

- ضــمــان إعــداد اJــطــبــوعــات والــكــتب وكل مــســتــنــد
 rبيداغوجي آخر

rضمان حسن سير االمتحانات التي يكلف بها -
- اJشاركة في مـداوالت جلان االمتحـانات وحتضير

  rواضيع وتصحيح أوراق االمتحاناتJا
 - اJــــــشـــــــاركــــــة في أشـــــــغــــــال فــــــرقـــــــته و/أو جلـــــــنــــــته

  rالبيداغوجية
rضمان تأطير نشاطات التكوين اخلارجي للطلبة -
- اســتـقـبــال الـطــلـبـة ثالث (3) سـاعــات في األسـبـوع

من أجل نصحهم وتوجيههم.

الفقرة الثانيةالفقرة الثانية
شروط الترقيةشروط الترقية

اJــاداJــادّة ة 42 : : يــرقى بــصــفــة أســتــاذ مــحــاضــر قــسم "ب"
�قرر من مسؤول اJؤسسة :

rــــــرســـــمـــــونJــــــســـــاعــــــدون قـــــسم "ب" اJاألســـــاتـــــذة ا -
احلــاصـــلـــون عــلى شـــهـــادة دكــتـــوراه في الـــعـــلــوم أو شـــهــادة

 rمعترف �عادلتها
- األســــاتـــذة اJــــســـاعــــدون قــــسم "أ" احلـــاصــــلــــون عـــلى

شهادة دكتوراه في العلوم أو شهادة معترف �عادلتها.
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الفقرة الثالثةالفقرة الثالثة
أحكام انتقاليةأحكام انتقالية

r"43 : : يــدمج بــصــفــة أســتــاذ مــحـاضــر قــسم "ب اJـاداJـادّة ة 
قـــصــد الـــتــأســيـس األولي لــلـــرتــبــةr ويـــرسم  ويــرتـب عــنــد
تاريـخ سريـان مـفعـول هـذا اJرسـومr األسـاتذة اJـسـاعدون
اJـرسـمـون احلاصـلـون عـلى شـهـادة دكـتـوراه في الـعـلوم أو

شهادة معترف �عادلتها.
الفرع الثانيالفرع الثاني

األستاذ احملاضر قسم "أ"األستاذ احملاضر قسم "أ"
الفقرة األولىالفقرة األولى
حتديد اJهامحتديد اJهام

اJاداJادّة ة 44 : : يكلف األستاذ احملاضر قسم "أ" �ايأتي :
- ضــمــان الــتــدريـس  في شــكل دروس حــسب احلــجم

 rادة 6 أعالهJنصوص عليه في اJالساعي ا
rدروسه Xحتضير وحتي -

- ضــمــان إعــداد اJــطــبــوعــات والــكــتب وكل مــســتــنــد
 rبيداغوجي آخر

 rضمان حسن سير االمتحانات التي يكلف بها -
- اJشاركة في مـداوالت جلان االمتحـانات وحتضير

rواضيع وتصحيح أوراق االمتحاناتJا
 - اJــــــشـــــــاركــــــة في أشـــــــغــــــال فــــــرقـــــــته و/أو جلـــــــنــــــته

 rالبيداغوجية
- اJــــــشـــــاركـــــة في نـــــشــــــاطـــــات الـــــتـــــصـــــور واخلـــــبـــــرة
البـيـداغوجـيـة في مجـاالت إعـداد برنـامج التـعـليم  ووضع

rساراتJأشكال تكوين جديد وتقييم البرامج وا
- ضـــمــــان تـــأطـــيــــر األســـاتـــذة اJــــســـاعـــديـن في إعـــداد

rوجهة واألعمال التطبيقيةJاألعمال ا Xوحتي
- ضــمــان تــأطـيــر الــتــكـويـن الـبــيــداغــوجي لألســاتـذة

rXتربصJا
rضمان تأطير نشاطات التكوين اخلارجي للطلبة -
- اســتـقـبــال الـطــلـبـة ثالث (3) سـاعــات في األسـبـوع

من أجل نصحهم وتوجيههم.

الفقرة الثانيةالفقرة الثانية
شروط الترقيةشروط الترقية

اJــاداJــادّة ة 45 : : يـــرقى بـــصـــفـــة أســـتـــاذ مـــحــاضـــر قـــسم "أ"
�قرر من مسؤول اJؤسسة :

- األســاتـــذة احملـــاضـــرون قــسـم "ب" الــذيـن يــثـــبـــتــون
 rتأهيال جامعيا أو درجة معترف �عادلتها

- األســــاتـــذة اJــــســـاعــــدون قــــسم "أ" احلـــاصــــلــــون عـــلى
 rدكتوراه دولة أو على شهادة معترف �عادلتها

r ـــــرســـــمــــونJـــــســـــاعــــدون قـــــسـم "ب" اJاألســـــاتـــــذة ا -
احلـــاصــلـــون عــلى دكـــتــوراه دولـــة أو عــلى شـــهــادة مـــعــتــرف

�عادلتها.

الفقرة الثالثةالفقرة الثالثة
أحكام انتقاليةأحكام انتقالية

r"ـادّة  46 : : يــدمج في رتـبـة أسـتــاذ مـحـاضـر قـسم "أJـاداJا
األساتذة احملاضرون. 

الفصل الرابعالفصل الرابع
سلك األساتذةسلك األساتذة

اJاداJادّة 47 : : يضم سلك األساتذة رتبة أستاذ.

اJــاداJــادّة  48 : : تـــؤسس جلــنـــة جــامـــعـــيــة وطـــنــيـــة تــتـــكــفل
rنـشورات العـلميـة والبيـداغوجيةJبتقيـيم النشـاطات وا
لألسـاتـذة احملـاضـرين قـسم "أ" اJـرشـحـX لـلـتـرقـيـة لـرتـبـة

أستاذ.
تـعــد الـلـجــنـة اجلــامـعـيــة الـوطـنــيـة مــعـايـيــر الـتــقـيـيم
وشـبــكــة الـتــنــقـيط اJــتــعـلــقــة بـهــا وتـعــرضــهـا عــلى الــوزيـر

اJكلف بالتعليم العالي للموافقة عليها.
يــعـــX أعــضــاء الـــلــجـــنــة بـــقــرار من الـــوزيــر اJـــكــلف
XــنـتــمـJا Xاألســاتـذة الــبـاحــثـ Xبـالــتـعــلـيم الــعـالـي من بـ
لـسلك األسـاتذة الـذين يـثبـتون ثالث (3) سنـوات أقدمـية

بهذه الصفة على األقل. 
يـحــدد تـنــظـيم الــلـجــنـة وســيـرهــا بـقـرار مـن الـوزيـر

اJكلف بالتعليم العالي.

 الفرع األول الفرع األول
حتديد اJهامحتديد اJهام

اJاداJادّة 49 : : يكلف األستاذ �ايأتي:
- ضــمــان الــتــدريـس  في شــكل دروس حــسب احلــجم

الساعي اJنصوص عليه في اJادة 6 أعاله.
rدروسه Xحتضير وحتي -

- إعــــــداد اJــــــطــــــبـــــوعــــــات والــــــكــــــتـب وكل مــــــســــــتــــــنـــــد
rبيداغوجي آخر

rضمان حسن سير االمتحانات التي يكلف بها -
- اJشاركة في مـداوالت جلان االمتحـانات وحتضير

rواضيع وتصحيح أوراق االمتحاناتJا
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- اJـــــــشــــــاركـــــــة فـي أشــــــغـــــــال فـــــــرقـــــــته و/أو جلـــــــنـــــــته
rالبيداغوجية

- ضـــمــــان تـــأطـــيــــر األســـاتـــذة اJــــســـاعـــديـن في إعـــداد
rوجهة واألعمال التطبيقيةJاألعمال ا Xوحتي

- ضــمــان تــاطـيــر الــتــكـويـن الـبــيــداغــوجي لألســاتـذة
rXتربصJا

- ضمـان نـشـاطـات الـتـصـور واخلبـرة الـبـيـداغـوجـية
في مـجاالت إعـداد بـرنامـج التـعـليم ووضـع أشكـال تـكوين

rساراتJجديد وتقييم البرامج وا
- اســتـقـبــال الـطــلـبـة ثالث (3) سـاعــات في األسـبـوع

من أجل نصحهم وتوجيههم.

الفرع الثاني الفرع الثاني 
شروط الترقيةشروط الترقية

50 :: يـــرقـى إلى رتـــبـــة أســـتـــاذr بـــعـــد أخـــذ رأي اJــاداJــادّة  
الـلجـنـة اجلـامعـيـة الـوطنـيـةr األساتـذة احملـاضـرون قسم "أ"
الـــذين يــثـــبــتـــون خــمس (5) ســنـــوات نــشـــاط فــعــلـي بــهــذه
الـصــفــة واJـســجــلــون في قـائــمــة الـتــأهــيل اJــعـدة مـن قـبل

الوزير اJكلّف بالتعليم العالي.
تـعـلن الـتــرقـيـة إلى رتـبـة أســتـاذ بـقـرار من الـوزيـر
اJكلّف بـالتعـليم العـالي أو عنـد االقتضـاء بقرار مـشترك

مع الوزير اJعني.

الفرع الثالثالفرع الثالث
أحكام انتقاليةأحكام انتقالية

اJاداJادّة ة 51 : : يدمج في رتبة أستاذr األساتذة.
الفصل اخلامسالفصل اخلامس
األستاذ اJمياألستاذ اJميّز

اJاداJادّة 52 : : تؤسس درجة أستاذ �يّز.

اJــاداJــادّة  53 : : تـــؤسس جلـــنـــة وطـــنــيـــة لـــلـــتـــمـــيّـــز تــكـــلف
بـتقـييم الـنشـاطات واJـنشـورات العـلمـية والـبيـداغوجـية

لألساتذة اJرشحX للتعيX في درجة أستاذ �يّز. 
تــعــد الــلـجــنــة الـوطــنــيـة لــلــتـمــيّــز مــعـايــيــر الـتــقــيـيم
وشـبــكــة الـتــنــقـيط اJــتــعـلــقــة بـهــا وتـعــرضــهـا عــلى الــوزيـر

اJكلف بالتعليم العالي للموافقة عليها.
يــعـــX أعــضــاء الـــلــجـــنــة بـــقــرار من الـــوزيــر اJـــكــلف
بـــالـــتـــعـــلــيـم الــعـــالـي من بـــX األســاتـــذة الـــبـــاحـــثــX الـــذين

يثبتون  درجة أستاذ �يّز. 
يـحــدد تـنــظـيم الــلـجــنـة وســيـرهــا بـقـرار مـن الـوزيـر

اJكلف بالتعليم العالي.  

الفرع األول الفرع األول 
حتديد اJهامحتديد اJهام

اJاداJادّة ة 54 : : زيادة عـلى اJهـام اJوكـلة لألسـاتذةr يـكلف
األستاذ اJميّز �ايأتي :

- ضـــــمـــــان مــــحـــــاضـــــرات وحــــلـــــقـــــات وورشــــات عـــــلى
rمستوى التكوين في الدكتوراه

- اســـتـــقـــبـــال طـــلـــبـــة الـــدكـــتـــوراه مـن أجل نـــصـــحـــهم
rوتوجيههم

- اJشـاركة في حتـديد مـحاور الـبحـث ذات األولوية
rفي ميدانهم

- ضـــمــان مـــهـــام الـــدراســـات واالســتـــشـــارة واخلـــبــرة
أوالتنسيق العلمي و/أو البيداغوجي.

�ــكن دعـوة األسـتــاذ اJـمـيـز  لــلـقـيــام �ـهـام الـتــمـثـيل
لدى الهيئات الوطنية أو الدولية.

الفرع الثانيالفرع الثاني
Xشروط التعيXشروط التعي

اJـاداJـادّة ة 55 : : يــعــX فـي درجـــة أســتــاذ �ـيــزr بـعــد أخـذ
رأي اللجـنة الوطـنية لـلتمـيزr األساتـذة الذين يسـتوفون

الشروط اآلتية :
- خـمس عشرة (15) سنـة من اخلدمـة الفـعلـية بـصفة

 rأستاذ
- تــــأطـــــيـــــر مـــــذكــــرات  اJـــــاجـــــســـــتــــيـــــر و/أو رســـــائل
الدكتوراهr إلى غاية مـناقشتها بصفة مشرفr وذلك منذ

rفي رتبة أستاذ Xالتعي
- نـــشــــر مـــقـــاالت فـي مـــجالت عــــلـــمـــيــــة ذات ســـمـــعـــة

rمعترف بها منذ تعيينهم في رتبة أستاذ
- نــــــشـــــر كـــــتب ذات طــــــابع عـــــلــــــمي وســـــنـــــدات و/أو

مطبوعات منذ تعيينهم في رتبة أستاذ.
حتدد كـيـفيـات تـطـبيق هـذه اJـادة بقـرار من الـوزير

اJكلف بالتعليم العالي.

اJـاداJـادّة  56 : : حتـدد كــيـفـيــات الـتـعـيــX في درجـة أسـتـاذ
�يز �وجب نص خاص.

الفرع الثالثالفرع الثالث
أحكام انتقاليةأحكام انتقالية

اJــاداJــادّة ة 57 : : يــعـــX في درجـــة أســتـــاذ �ـــيّــزr األســـاتــذة
الذين يـثبتـونr عنـد تاريخ سريـان هذا اJرسـومr عشرين
(20) ســنـــة خــدمـــة فــعــلـــيــة بــهـــذه الــصــفـــة r وإنــتـــاج عــلــمي
وبــيـداغـوجي مـنـذ االلـتـحــاق بـرتـبـة أسـتـاذr بـعـد أخـذ رأي

مجلس آداب وأخالقيات اJهنة اجلامعية.
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4 مايو سنة  مايو سنة 2008 م م

الباب الثالثالباب الثالث
األحكام اJطبقة على اJناصب العليااألحكام اJطبقة على اJناصب العليا

58 : : تـطبـيـقا ألحـكـام اJادة 11 ( الـفقرة األولى) اJاداJادّة ة 
من األمـر رقم 06 - 03 اJـؤرخ في 19 جـمـادى الـثـانـيـة عام
1427 اJـوافق  15يــولـيــو ســنـة 2006 واJــذكـور أعالهr حتـدد

قـــائــــمــــة اJـــنــــاصب الــــعــــلـــيــــا اJــــطـــابــــقــــة ألسالك األســــاتـــذة
الباحثX كما يأتي :

 rمسؤول فريق ميدان التكوين -
rمسؤول فريق شعبة التكوين -

- مسؤول فريق االختصاص.

اJــاداJــادّة ة 59 : : يــحــدد عـــدد اJــنــاصب الـــعــلــيـــا اJــنــصــوص
عـــلــيــهــا في اJــادة  58 أعالهr بــقــرار مــشــتــرك بــX الــوزيـر
اJكلف بالتعـليم العالي والوزير اJكلف باJالية والوزير
اJــعــنيr عـــنــد االقــتــضـــاءr والــســلـــطــة اJــكــلـــفــة بــالـــوظــيــفــة

العمومية.
الفصل األولالفصل األول
حتديد اJهامحتديد اJهام

اJـاداJـادّة ة 60 : : يـكـــلـف مـسـؤول فـريق مــيــدان الـتـكــوين
�ا يأتي :

rتنشيط أعمال فريق ميدان التكوين -
rسارات التكوينJ اقتراح البرنامج البيداغوجي -
- إعـــداد �ـــرات بــX مـــســـارات الـــتــكـــوين لـــلـــســـمــاح

rبالتوجيه التدريجي للطلبة
 rوضع مناهج بيداغوجية متوافقة -

rتنظيم تقييم أشكال التكوين والتدريس -
- السـهر عـلى انسجـام اJسـارات وإبداء الرأي فـيما

rيخص جدوى  مسار التكوين أو تعديله
- السهر على االنـسجام العام للتربصات اJنصوص

 rعليها في التكوين
- مسـاعدة رئيس الـقسم في الـتسيـير البـيداغوجي

للتكوين العالي في التدرج.

اJـاداJـادّة  61 : : يـكـــلف مـســـؤول فـريـق شــعــبــة الـتــكـوين
�ا يأتي:

rتنشيط أعمال فريق شعبة التكوين -
rاقتراح قائمة االختصاصات التي تكوّن الشعبة -

rاقتراح فتح أو غلق اختصاصات في الشعبة -
rمتابعة وضع اإلشراف في الطور األول -

rوضع طريقة إجناز ومتابعة التربصات -
- اقـــتــراح إجـــراءات بـــيـــداغــوجـــيـــة من أجل الـــســـيــر

احلسن للجذوع اJشتركة للتكوين العالي للتدرج.

62 : : يـــكــــلـف مـــســـؤول فـــريـق االخـــتـــصــاص اJـاداJـادّة  
�ا يأتي :

rتنشيط أعمال فريق االختصاص -
- الــــــــســـــــهـــــــر عــــــــلى إجنــــــــاز أهـــــــداف الـــــــتــــــــكـــــــويـن في

rاالختصاص الذي يكلف به
- اقــــتـــراح كل تــــدبــــيـــر مـن شـــأنـه حتـــســــX بــــرنـــامج

rتكوين االختصاص
- تــــــرقــــــيـــــــة وتــــــنــــــشــــــيط آلـــــــيــــــات اإلدمــــــاج اJــــــهــــــني

rXللمتخرج
- اقـــتـــراح  تــدابـــيـــر بـــيـــداغـــوجـــيــة مـن أجل الـــســـيــر

احلسن الختصاصات التكوين العالي للتدرج.   

الفصل الثانيالفصل الثاني
Xشروط التعيXشروط التعي

اJــاداJــادّة  63 : : يــعــX مــســـؤول فــريـق مــيـــدان الــتــكــوين
Jــدة ثالث (3) سنـواتr قابـلة لـلـتجـديد مـرة واحــدةr مـن
بيـن األساتذة أو األساتذة احملاضرين قسم "أ" r بقرار من
الـوزير اJكلف بالـتعليم الـعالي أوr عند االقـتضاءr بقرار
مــــشـــتــــرك مع الــــوزيـــر اJــــعـــني r بــــنـــاء عــــلى اقــــتـــراح من

مسؤول اJؤسسة بعد أخذ رأي اجمللس العلمي.

اJـاداJـادّة ة 64 : : يـعX مـسـؤول فـريق شـعبـة الـتـكـوين Jدة
Xمن بـ rقـابــلــة لـلــتــجــديـد مــرة واحــدة rثالث (3) ســنــوات
األســـــــاتـــــــذة احملــــــــاضـــــــريـن قـــــــســـــــمـي "أ" و"ب" واألســـــــاتـــــــذة
اJــسـاعـديـن قـسم "أ"r �ـقــرر من مـســؤول اJـؤسـســة r بـنـاء
عـلى اقـتـراح من عـمـيـد الـكـلـيـة أو من مـديـر اJـعـهـد أو من
رئـيـس الـقــسمr بــعــد أخــذ رأي اجملــلس الــعـلــمي لــلــكــلــيـة أو

اJعهد أو اJدرسة.

65 : : يـــعـــX مـــســـؤول فـــريق االخـــتـــصـــاص Jـــدة اJــاداJــادّة ة 
Xمن بــ rثالث (3) ســنــوات قــابــلــة لــلــتــجــديــد مــرة واحــدة
األسـاتــذة الـبـاحـثــX الـذين يـثـبــتـون رتـبـة أســتـاذ مـسـاعـد
قـسم " أ" عـلـى األقل r �ـقـرر من مـسـؤول  اJـؤسـسـةr بـناء
عـلى اقـتـراح من عـمـيـد الـكـلـيـة أو من مـديـر اJـعـهـد أو من
رئـيـس الـقــسم r بـعــد أخـذ رأي اجملــلس الــعـلــمي لـلــكـلــيـة أو

اJعهد أو اJدرسة.

اJــاداJــادّة ة 66 : : حتــدد تـــشــكـــيــلـــة فــريـق مــيـــدان الــتـــكــوين
وفــريق شــعــبــة الــتــكــوين وفــريق االخــتــصــاص وكــيــفــيـات

سيرها بقرار من الوزير اJكلف بالتعليم العالي.
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27 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 23 28 ربيع الثاني عام  ربيع الثاني عام 1429 هـ هـ
4 مايو سنة مايو سنة 2008 م م

الباب الرابعالباب الرابع
تصنيف الرتب والزيادات االستداللية للمناصب العليا تصنيف الرتب والزيادات االستداللية للمناصب العليا 

الفصل األولالفصل األول
تصنيف الرتبتصنيف الرتب

اJاداJادّة ة 67 : : تـطبـيقـا للـمادة 118 من األمر رقم 06 - 03 اJؤرخ في 19 جمـادى الثانـية عام 1427 اJوافق 15 يولـيو سـنة
 2006واJذكور أعالهr يحدد تصنيف الرتب التابعة ألسالك األساتذة الباحثX طبقا للجدول اآلتي :

الباب اخلامس الباب اخلامس 

أحكام خاصة أحكام خاصة 

اJــاداJــادّة ة 70 :  : يــدمج األســاتــذة الــبـــاحــثــون من جــنــســيــة
أجـنبية العـاملون في اجلزائـرr والذين اكتسبـوا اجلنسية
اجلـزائريـة واحلائـزون  إحـدى الرتب اJـنصـوص عـليـها في
هـذا الـقانـون األسـاسـي اخلـاصr في الـرتـبـة احملـصل عـلـيـها

ابتداء من تاريخ اكتساب اجلنسية اجلزائرية.

rـادّة ة 71 :  : يـوظف بـصـفــة أسـتـاذ أو أسـتـاذ مـحـاضـرJـاداJا
األسـاتـذة البـاحثـون من جـنسـيـة جزائـرية الـذين يـثبـتون
رتـبــة أســتــاذ أو رتـبــة أســتــاذ مـحــاضــر أو رتــبـة مــعــتـرف

�عادلتها محصل عليها في اخلارج.

r حـــــــسـب احلـــــــالـــــــة r 72 : :   يــــــــدمـج أو يـــــــوظـف اJــــــاداJــــــادّة ة 
r70 و71 أعاله XـادتJذكـورون في اJاألساتـذة الـباحـثـون ا
ويـرسـمـون في نـفس الـتـاريخr بـقـرار من الـوزيـر اJـكـلف
بـالــتـعـلــيم الـعــالي أو عـنـد االقــتـضــاءr بـقـرار مــشـتـرك مع

الوزير اJعني.

اJـاداJـادّة ة 73: حتــسب األقــدمـيــة اJــكـتــسـبــة من األســاتـذة
الـبـاحـثـX اJـذكـورين في اJـادتـX 70 و71 أعالهr في إطـار
تـــعـــويـض اخلـــبـــرة اJـــهـــنـــيـــةr بـــنـــســـبــة 1,4 % عن كل ســـنـــة

نشاط.

التصنيفالتصنيف
الرتبالرتباألسالكاألسالك

الرقم االستدالليالرقم االستداللي
 األدنى األدنى

أستاذ

أستاذ محاضر

أستاذ مساعد

معيد

أستاذ
أستاذ محاضر قسم "أ"

أستاذ محاضر قسم "ب"
أستاذ مساعد قسم "أ"

أستاذ مساعد قسم "ب"
معيد

1480

1280

1125

1055

930

578

الصنفالصنف

قسم فرعي 7
قسم فرعي 6
قسم فرعي 4
قسم فرعي 3
قسم فرعي 1

الصنف 13

ف
صن

 ال
رج

خا

اJــاداJــادّة  68 : :  يـــســـتــفـــيـــد األســتـــاذ اJـــمــيـــزr زيـــادة عــلى
الــراتب الــذي يـتــقــاضــاه األسـتــاذr تــعــويض الــتـمــيــز الـذي

يحدد مبلغه وشروط دفعه �وجب مرسوم.

الفصل الثانيالفصل الثاني

الزيادة االستداللية للمناصب العلياالزيادة االستداللية للمناصب العليا

اJـاداJـادّة ة 69 : : تــطـبــيـقـا لــلـمـادة 3 من اJـرســوم الـرئـاسي
رقم 07 - 307 اJؤرخ في 17 رمـضان عام 1428 اJوافق 29
ســــبــــتــــمــــبــــر ســــنـــة 2007 واJــــذكــــور أعالهr حتــــدد الــــزيــــادة
االسـتـداللـيــة اJـطـابـقـة ألسالك األسـاتــذة الـبـاحـثـrX طـبـقـا

للجدول اآلتي : 

اJناصب العليااJناصب العليا
الزيادة االستدالليةالزيادة االستداللية

مــــــــســــــــؤول فــــــــريـق مــــــــيــــــــدان
التكوين

مـــــــســــــــؤول فـــــــريـق شـــــــعــــــــبـــــــة
التكوين

مسؤول فريق االختصاص

الرقمالرقم
االستداللياالستداللي

اJستوىاJستوى

495

405

325

12

11

10

26



28 ربيع الثاني عام  ربيع الثاني عام 1429 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 2823
4 مايو سنة  مايو سنة 2008 م م

74 :   :  تـؤخـــذ األقــدمــيــة اJــكــتــســبـــة مـن طـــرف اJـاداJـادّة ة 
r70 و71 أعاله XـادتJـذكورين في اJا Xاألساتـــذة الـباحـث
بـعـX االعـتـبــــار في الـتـرقـيـة في رتـبـة أوسـلك عـال وكـذا

للتعيX في منصب عال أو في درجة أستاذ �يز.

الباب السادسالباب السادس
أحكام ختاميةأحكام ختامية

اJاداJادّة ة 75  :  :      يـسري مـفعول هـذا اJرسـوم ابتداء من
أول يناير سنة 2008.

اJـاداJـادّة ة 76 : : تــلـغى أحــكـــام اJـرســوم الـتـــنـــفــيــذي رقم
89 - 122 اJــــؤرخ في 15 ذي احلــــجــــة عـــام 1409 اJــــوافق 18

يوليو سنة 1989 واJذكور أعالهr اخملالفة لهذا اJرسوم.
غـيـر أن الـنـصـوص اJـتخـذة لـتـطـبـيـقه تـبـقى سـارية
اJفعول إلى غاية صـدور النصوص التطبـيقية اJنصوص

عليها في هذا اJرسوم.  

77 : : يـــــــنــــــشــــــر  هــــــذا اJــــــرســــــوم فـي اجلــــــريــــــدة اJـــــاداJـــــادّة ة 
الرّسميّة للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حرّر باجلزائر في 27 ربيع الثاني عام 1429 اJوافق
3 مايو سنة 2008.

عبد العزيز بلخادمعبد العزيز بلخادم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــــــــــرسرســــــــــوم توم تــــــــــنــــــــــفــــــــــيــــــــــذي رقم ذي رقم 08 -  - 131  م  مــــــــــؤرؤرّخ في خ في 27 رب ربــــــــــيعيع
الثاني عام الثاني عام 1429 اJوافق  اJوافق 3 مايو سنة  مايو سنة r r2008 يتضمنيتضمن

القانون القانون األساسياألساسي  اخلاص بالباحث الدائماخلاص بالباحث الدائم.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

rإنّ رئيس احلكومة
- بـنـاء عـلى تـقـريـر وزيـر الــتـعـلـيم الـعـالي والـبـحث

rالعلمي
- وبـــنـــاء عــلى الـــدســـتــورr الســـيـــمــا اJـــادتــان 85 - 4 

 rو125 ( الفقرة 2) منه
- و�ــــقــــتــــضى اJــــرســـــوم الــــتــــشــــريــــعي رقم 93 - 17
اJـــــؤرخ في 23 جـــــمـــــادى الـــــثـــــانـــــيـــــة عــــام 1414 اJـــــوافق  7

rتعلق بحماية االختراعاتJديسمبر سنة 1993  وا
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 98 - 11 اJــــؤرخ في 29
ربـــــيع الـــــثــــانـي عــــام 1419 اJـــــوافق 22 غــــشـت ســــنــــة 1998
واJتـضمن القـانون التـوجيهي والـبرنامج اخلـماسي حول
r2002 - 1998 الـبــحث الــعــلـمي والــتــطـويــر الــتـكــنــولـوجي

rتممJعدل واJا
- و�قـتضى الـقانون رقم 99 - 05 اJؤرخ في 18 ذي
احلــجــة عـام 1419 اJـوافق 4 أبــريل ســنـة 1999 واJــتــضـمن

rتممJعدل واJا rالقانون التوجيهي للتعليم العالي

- و �ــــــقـــــــتـــــــضى األمـــــــر رقم 03 - 05 اJــــــؤرخ في 19
جـــمـــادى األولى عــام  1424 اJــوافق 19 يــولـــيـــو ســـنــة 2003

   rؤلف واحلقوق اجملاورةJتعلق بحقوق اJوا
- و�ـــــــقـــــــتــــــــضى األمــــــــر رقم 06 - 03 اJــــــــؤرخ في 19
جــمــادى الـثــانــيــة عـام 1427 اJـوافق 15 يــولـيــو ســنـة 2006

rتضمن 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

 rعدلJا rالعلمي والتقني
- و�ــــــقـــــتــــــضى اJــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 03 - 309
اJـؤرخ في 14 رجب عـام 1424 اJـوافق 11 سـبــتـمـبـر سـنـة
 2003 واJــتـــضــمن تـــنــظـــيم الــتـــكــوين وحتـــســX اJـــســتــوى

rباخلارج وتسييرهما
- و�ــــــقـــــتــــــضى اJــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 07 - 172
اJـؤرخ في 18 جــمـادى األولى عـام 1428 اJـوافق 4  يــونـيـو

rرئيس احلكومة Xتضمن تعيJسنة   2007 وا
- و�ــــــقـــــتــــــضى اJــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 07 - 173
اJـؤرخ في 18 جــمــادى األولى عـام 1428 اJـوافق 4 يــونــيـو

rأعضاء احلكومة Xتضمن تعيJسنة  2007 وا
- و�ــــــقـــــتــــــضى اJــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 07 - 304
اJــؤرخ في 17 رمـــضـــان عــام 1428 اJــوافق 29 ســبـــتـــمـــبــر
ســنــة  2007 الــذي يــحـــدد الــشــبــكــة االســتــداللــيــة Jــرتــبــات

rونظام دفع رواتبهم XوظفJا
- و�قتـضى اJرسوم التـنفيذي رقم 90 - 99 اJؤرخ
في أول رمــضــان عـام 1410 اJـوافق 27 مــارس ســنـة 1990
واJـتـعـلق بـســلـطـة الـتـعـيـX والـتــسـيـيـر اإلداري بـالـنـسـبـة
للموظفـX وأعوان اإلدارة اJركزية والـواليات والبلديات

rؤسسات العمومية ذات الطابع اإلداريJوا
- و�ــــقـــتــــضى اJــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 98 - 254
اJــؤرخ في 24 ربــيع الـــثــاني عــام 1419 اJــوافق 17 غــشت
سـنـة  1998 واJــتـعـلـق بـالـتــكـوين في الــدكـتـوراه ومــا بـعـد

 rتممJعدل واJا rتخصص والتأهيل اجلامعيJالتدرج ا
- و�ــــقـــتــــضى اJــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 99 - 256
اJـؤرخ في 8 شـعـبـان  عـام 1420 اJـوافق 16 نـوفـمـبـر سـنة
 1999 الذي يحدد كيـفيات إنشاء اJؤسـسة العمومية ذات

rالـــطــابع الــعــلــمي والــتــكــنــولــوجي وتــنــظــيــمــهــا وســيــرهــا
 rعدلJا

- و�ــقــتــضى اJــرســوم الــتــنــفــيـذي 01 - 293 اJـؤرخ
في  13رجب عــام 1422 اJـــوافق  أوّل أكـــتــوبـــر ســـنــة 2001
واJتـعلق �ـهام الـتعـليم والـتكـوين التي يـقوم بـها أسـاتذة
الـــتـــعـــلــيـم والــتـــكـــوين الـــعـــالــيـــX ومـــســـتــخـــدمـــو  الــبـــحث
rواألعـوان الـعـمـومـيـون اآلخـرون بـاعـتـبـارهـا عـمال ثـانـويا

rعدلJا
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28 ربيع الثاني عام  ربيع الثاني عام 1429 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 2823
4 مايو سنة  مايو سنة 2008 م م

74 :   :  تـؤخـــذ األقــدمــيــة اJــكــتــســبـــة مـن طـــرف اJـاداJـادّة ة 
r70 و71 أعاله XـادتJـذكورين في اJا Xاألساتـــذة الـباحـث
بـعـX االعـتـبــــار في الـتـرقـيـة في رتـبـة أوسـلك عـال وكـذا

للتعيX في منصب عال أو في درجة أستاذ �يز.

الباب السادسالباب السادس
أحكام ختاميةأحكام ختامية

اJاداJادّة ة 75  :  :      يـسري مـفعول هـذا اJرسـوم ابتداء من
أول يناير سنة 2008.

اJـاداJـادّة ة 76 : : تــلـغى أحــكـــام اJـرســوم الـتـــنـــفــيــذي رقم
89 - 122 اJــــؤرخ في 15 ذي احلــــجــــة عـــام 1409 اJــــوافق 18

يوليو سنة 1989 واJذكور أعالهr اخملالفة لهذا اJرسوم.
غـيـر أن الـنـصـوص اJـتخـذة لـتـطـبـيـقه تـبـقى سـارية
اJفعول إلى غاية صـدور النصوص التطبـيقية اJنصوص

عليها في هذا اJرسوم.  

77 : : يـــــــنــــــشــــــر  هــــــذا اJــــــرســــــوم فـي اجلــــــريــــــدة اJـــــاداJـــــادّة ة 
الرّسميّة للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حرّر باجلزائر في 27 ربيع الثاني عام 1429 اJوافق
3 مايو سنة 2008.

عبد العزيز بلخادمعبد العزيز بلخادم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــــــــــرسرســــــــــوم توم تــــــــــنــــــــــفــــــــــيــــــــــذي رقم ذي رقم 08 -  - 131  م  مــــــــــؤرؤرّخ في خ في 27 رب ربــــــــــيعيع
الثاني عام الثاني عام 1429 اJوافق  اJوافق 3 مايو سنة  مايو سنة r r2008 يتضمنيتضمن

القانون القانون األساسياألساسي  اخلاص بالباحث الدائماخلاص بالباحث الدائم.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

rإنّ رئيس احلكومة
- بـنـاء عـلى تـقـريـر وزيـر الــتـعـلـيم الـعـالي والـبـحث

rالعلمي
- وبـــنـــاء عــلى الـــدســـتــورr الســـيـــمــا اJـــادتــان 85 - 4 

 rو125 ( الفقرة 2) منه
- و�ــــقــــتــــضى اJــــرســـــوم الــــتــــشــــريــــعي رقم 93 - 17
اJـــــؤرخ في 23 جـــــمـــــادى الـــــثـــــانـــــيـــــة عــــام 1414 اJـــــوافق  7

rتعلق بحماية االختراعاتJديسمبر سنة 1993  وا
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 98 - 11 اJــــؤرخ في 29
ربـــــيع الـــــثــــانـي عــــام 1419 اJـــــوافق 22 غــــشـت ســــنــــة 1998
واJتـضمن القـانون التـوجيهي والـبرنامج اخلـماسي حول
r2002 - 1998 الـبــحث الــعــلـمي والــتــطـويــر الــتـكــنــولـوجي

rتممJعدل واJا
- و�قـتضى الـقانون رقم 99 - 05 اJؤرخ في 18 ذي
احلــجــة عـام 1419 اJـوافق 4 أبــريل ســنـة 1999 واJــتــضـمن

rتممJعدل واJا rالقانون التوجيهي للتعليم العالي

- و �ــــــقـــــــتـــــــضى األمـــــــر رقم 03 - 05 اJــــــؤرخ في 19
جـــمـــادى األولى عــام  1424 اJــوافق 19 يــولـــيـــو ســـنــة 2003

   rؤلف واحلقوق اجملاورةJتعلق بحقوق اJوا
- و�ـــــــقـــــــتــــــــضى األمــــــــر رقم 06 - 03 اJــــــــؤرخ في 19
جــمــادى الـثــانــيــة عـام 1427 اJـوافق 15 يــولـيــو ســنـة 2006

rتضمن 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

 rعدلJا rالعلمي والتقني
- و�ــــــقـــــتــــــضى اJــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 03 - 309
اJـؤرخ في 14 رجب عـام 1424 اJـوافق 11 سـبــتـمـبـر سـنـة
 2003 واJــتـــضــمن تـــنــظـــيم الــتـــكــوين وحتـــســX اJـــســتــوى

rباخلارج وتسييرهما
- و�ــــــقـــــتــــــضى اJــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 07 - 172
اJـؤرخ في 18 جــمـادى األولى عـام 1428 اJـوافق 4  يــونـيـو

rرئيس احلكومة Xتضمن تعيJسنة   2007 وا
- و�ــــــقـــــتــــــضى اJــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 07 - 173
اJـؤرخ في 18 جــمــادى األولى عـام 1428 اJـوافق 4 يــونــيـو

rأعضاء احلكومة Xتضمن تعيJسنة  2007 وا
- و�ــــــقـــــتــــــضى اJــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 07 - 304
اJــؤرخ في 17 رمـــضـــان عــام 1428 اJــوافق 29 ســبـــتـــمـــبــر
ســنــة  2007 الــذي يــحـــدد الــشــبــكــة االســتــداللــيــة Jــرتــبــات

rونظام دفع رواتبهم XوظفJا
- و�قتـضى اJرسوم التـنفيذي رقم 90 - 99 اJؤرخ
في أول رمــضــان عـام 1410 اJـوافق 27 مــارس ســنـة 1990
واJـتـعـلق بـســلـطـة الـتـعـيـX والـتــسـيـيـر اإلداري بـالـنـسـبـة
للموظفـX وأعوان اإلدارة اJركزية والـواليات والبلديات

rؤسسات العمومية ذات الطابع اإلداريJوا
- و�ــــقـــتــــضى اJــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 98 - 254
اJــؤرخ في 24 ربــيع الـــثــاني عــام 1419 اJــوافق 17 غــشت
سـنـة  1998 واJــتـعـلـق بـالـتــكـوين في الــدكـتـوراه ومــا بـعـد

 rتممJعدل واJا rتخصص والتأهيل اجلامعيJالتدرج ا
- و�ــــقـــتــــضى اJــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 99 - 256
اJـؤرخ في 8 شـعـبـان  عـام 1420 اJـوافق 16 نـوفـمـبـر سـنة
 1999 الذي يحدد كيـفيات إنشاء اJؤسـسة العمومية ذات

rالـــطــابع الــعــلــمي والــتــكــنــولــوجي وتــنــظــيــمــهــا وســيــرهــا
 rعدلJا

- و�ــقــتــضى اJــرســوم الــتــنــفــيـذي 01 - 293 اJـؤرخ
في  13رجب عــام 1422 اJـــوافق  أوّل أكـــتــوبـــر ســـنــة 2001
واJتـعلق �ـهام الـتعـليم والـتكـوين التي يـقوم بـها أسـاتذة
الـــتـــعـــلــيـم والــتـــكـــوين الـــعـــالــيـــX ومـــســـتــخـــدمـــو  الــبـــحث
rواألعـوان الـعـمـومـيـون اآلخـرون بـاعـتـبـارهـا عـمال ثـانـويا

rعدلJا
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يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :
الباب األولالباب األول
أحكام عامةأحكام عامة
الفصل األولالفصل األول

مجال التطبيقمجال التطبيق

اJـاداJـادّة األولى : ة األولى : تــطــبـــيــقـــا لـلـــمــادة 3 مـن األمــر رقم
06 - 03 اJـؤرخ في 19 جـمــادى الـثـانــيـة عـام 1427 اJـوافق

15 يـولـيـو سـنة 2006 واJـتـضـمن الـقـانـون األسـاسي الـعام

لــلـوظــيــفــة الــعـمــومــيــةr يـهــدف هــذا اJــرســوم إلى تــوضـيح
Xالـدائـمـ Xـطـبـقـة عـلى أسالك الـبـاحـثـJاألحـكـام اخلـاصـة ا
وحتـديـد مـدونـة أسالكـهم وكـذا شـروط االلـتـحـاق �ـختـلف

الرتب اJطابقة لها.

اJـــــاداJـــــادّة  2 :  : �ـــــارس الـــــبـــــاحـــــثـــــون الـــــدائـــــمـــــون الـــــذين
يـخـضـعــون ألحـكـام هـذا الـقـانــون األسـاسي اخلـاصr نـشـاط
الـبـحث الـعـلـمي والـتـطـويـر الـتـكـنولـوجـي في اJـؤسـسات

العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي.
�ــكن وضع أسالك الـبــاحـثـX الــدائـمـX في وضــعـيـة
اخلــدمــة لـدى اJــؤســسـات الــعــمــومـيــة ذات الــطـابع اإلداري
Xالتي تـضـمن نشـاط البـحث الـعلـمي بـقرار  مـشتـرك ب
الــــوزيــــر اJـــكــــلّـف بـــالــــبــــحث الــــعــــلــــمي والــــوزيــــر اJـــعــــني

والسلطة اJكلفة بالوظيفة العمومية.

الفصل الثانيالفصل الثاني
احلقوق والواجباتاحلقوق والواجبات

اJـاداJـادّة ة 3 :  : يـخضع الـبـاحـثـون الدائـمـون الـذين تـسري
عــلـــيــهـم أحــكـــام هــذا الــقـــانــون األســـاسي اخلـــاص لــلـــحــقــوق
والـــواجــــبـــات اJـــنــــصـــوص عـــلــــيـــهـــا فـي األمـــر رقم 06 - 03
اJؤرخ في 19 جمادى الثانية عام  1427 اJوافق 15 يوليو
ســـــنــــة 2006 واJـــــذكـــــور أعالهr وكـــــذا لـــــلـــــنـــــظـــــام الـــــداخـــــلي

للمؤسسة التي �ارسون فيها.

اJــاداJــادّة  4 :  : يــضـــمن الـــبــاحـــثــون الـــدائــمـــون نــشـــاطــات
البحث الـعلـمي والتطـوير الـتكنـولوجي في إطـار حتقيق
األهــداف احملـــددة في الــقـــانــون رقم 98 - 11 اJــؤرخ في 29
r1998 ــــوافق 22 غــــشت ســــنــــةJربــــيع الــــثــــانـي عـــام 1419 ا

اJعدّل واJتمّم واJذكورأعاله.
وبهذه الصفةr يتعX عليهم ما يأتي :

- الــــــــعــــــــمـل عــــــــلـى زيــــــــادة قـــــــــدرات فــــــــهـم الــــــــعــــــــلــــــــوم
والـتكـنولـوجيـات والتـحكم فـيهـا وحتويـلهـا وتطـبيقـها في

rجميع قطاعات النشاطات
rعارف العلميةJساهمة في إعداد وإ�اء اJا -

- تـــصـــمــيـم مــواد وطـــرق وأنـــظـــمــة و/أو اJـــســـاهـــمــة
rبشكل حاسم في حتسينها

 - تـطـويـر الـقـدرات الـوطـنـيـة في مـجـال الـدراسات
rواخلبرة والهندسة

rنتائج البحث Xضمان تثم -
rــســاهــمــة في اقــتــنــاء اإلعالم الــعــلــمي والــتــقــنيJا -

rوالثقافة العلمية والتقنية ونشرهما في اجملتمع
- اJـــســــاهـــمــــة في حتـــســــX اJـــنــــظـــومــــة  الـــتــــربـــويـــة

والتعليمية والتكوينية.

5 :  : يـــتـــعـــX عــلـى اإلدارةr في إطـــار الـــتـــنــظـــيم اJــاداJــادّة  
اJعـمـول بهr ضمـان كل الـشروط الـضـرورية لـتـأدية اJـهام
القانـونية األسـاسية للـباحثيـن الـدائمX اخلاضـعيـن لهذا

اJرسوم وحتقيق ترقيتهـم اJهنية. 
كــــمـــــا يــــســــتــــفــــيــــدون مـن شــــروط الــــنــــظــــافــــة واألمن

اJرتبطة بطبيعة نشاطاتهم.

اJاداJادّة ة 6 :  : �كن السماح لـلباحثX الدائمX االلتحاق
�ــواقـع عــمــلـــهم خــارج أوقــات الـــعــمل الـــقــانــونـــيــةr حــسب
كيفيات وشروط حتدد بقرار من الوزير اJكلّف بالبحث

العلمي.  

7 :  : �ـــكن دعـــوة الـــبــاحـــثـــX الـــدائــمـــX في ظلّ اJــاداJــادّة ة 
احــتــرام مــهــامــهم الــقــانــونــيــة األســاســيــةr لــلــمــشــاركــة في
أعــمـــال الــتــقــيــيـم واخلــبــرة في اجملــالـس والــلــجــان أو جلــان

اJناقشة اJرتبطة �يدان اختصاصهم.

اJـاداJـادّة ة 8 :  : �ـكن دعـوة الــبـاحــثـX الـدائــمـrX في إطـار
rمـؤســسـاتـهم وقــطـاعـات األنــشـطـة األخـرى Xاتـفـاقـيــات بـ
ضمان  اJساعـدة التقنية والدراسـات والبحث والتكوين

أو نقل اJعرفة.
وبهذه الصفـةr يستفيدون من مـكافأة خدماتهم وفق
الــكـــيــفــيــات والــشـــروط اJــنــصــوص عـــلــيــهــا في الـــتــنــظــيم

اJعمول به.
XـمـارسـJا Xالـدائـمـ Xـادّة ة 9 :  : ال يـرخص لـلـبـاحـثــJـاداJا
نشـاطا مـربحاr  تـطبـيقا لـلمادة 44 من األمر رقم 06 - 03
اJؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 اJوافق  15 يوليو
ســــنــــة 2006 واJــــذكـــــورأعالهr بــــالــــقــــيــــام �ـــــهــــام الــــتــــعــــلــــيم

والتكوين بصفة ثانوية.
اJــــاداJــــادّة ة 10 :  : �ـــكن الـــبـــاحـــثـــX الـــدائـــمـــX أن يـــتـــولـــوا
مـــنـــاصـب عـــلـــيـــا هــــيـــكـــلـــيـــة أو وظــــيـــفـــيـــة فـي اJـــؤســـســـات

اJنصوص عليها في اJادة 2 أعاله.
و بهذه الـصفـةr ال يرخص لهم بـالقـيام �هـام التـعليم

والتكوين بصفة ثانوية.
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اJـاداJـادّة  11 :  : يـســتـفـيـد الــبـاحـثـون الــدائـمـون من رخص
الــغــيــاب دون فـقــدان الــراتـبr لــلــمـشــاركــة فـي اJــؤتــمـرات
واJــلــتـقــيــات ذات الـطــابع الــوطـنـي أو الـدولي ذات الــصــلـة
بــنـشــاطــهم اJـهــنيr وفق الــكـيــفـيــات والـشــروط اJـنــصـوص

عليها في التنظيم اJعمول به.

اJاداJادّة ة 12 :  : تـضمن حرية الـتحليل والـتفسيـر العلمي
لــنــتـــائج أشــغــال الــبـــاحــثــX الــدائــمـــrX في إطــار احــتــرام
قواعـد أدبـيـات وأخالقـيـات اJهـنـةr تـطـبيـقـا لـلـمادة 30 من
الـــقـــانـــون رقم 98 - 11 اJــــؤرخ في 29 ربـــيع الــــثـــاني عـــام
rــــــتـــــمّمJــــــعـــــدّل واJا r1998 ـــــوافق 22 غـــــشـت ســـــنـــــةJ1419 ا

واJذكور أعاله.

اJـاداJـادّة ة 13 :  : �ـكـن مـديـر الـبـحث وأسـتـاذ الـبـحث قـسم
"أ"r الـلـذين مـارسـا مـدة خمس (5) سنـوات مـتـتالـيـة بـهذه
الـصفـةr االسـتفـادة من عـطـلة عـلـميـة مـدتهـا سـنة (1)  مرة
واحــــدة خالل مـــســـارهـــمــــا اJـــهـــني لـــدى مــــؤســـســـات بـــحث
وطـنية أو أجنبيـةr الكتساب معـارف علمية وتـكنولوجية
جديدة. يعتبرون طوال هذه الفترة  في وضعية نشاط.  
وفـي هــذا اإلطـــار جتــمـع ســنـــوات اJــمـــارســـة بــصـــفــة
أسـتـاذ بـحث قــسم "أ" مع سـنـوات اJـمـارسـة بـصـفـة مـديـر

البحث.
حتدد كيفيات تطبيق هذه اJادة �وجب مرسوم.

اJــــــاداJــــــادّة ة 14 :  : �ـــــكـن الـــــبــــــاحـــــثـــــX الــــــدائـــــمـــــX الـــــــذين
يـــحـــضـــرون رســـالـــة دكــتـــوراهr االســـتــفـــــادة من انـــتــــداب
حـــســب الــشـــروط اJـــــحــددة في اJــرســوم الـرئــاسي رقم
03 - 309 اJــــــــــــؤرخ فـي 14 رجـب عــــــــــــام 1424 اJــــــــــــوافـق 11

سبتمبر سنة 2003 واJذكور أعاله.

اJاداJادّة ة 15 :  : �كن الباحـثX الدائمX الذين يحضرون
رسالة دكتـوراهr االستفادة من رخص الـغياب دون فقدان
الــــراتب فـي حــــدود حـــجـم ســــاعي ال يــــتــــجـــاوز ثــــمــــاني (8)

ساعات في األسبوع. 
حتدد كـيـفيـات تـطـبيق هـذه اJـادة بقـرار من الـوزير

اJكلف بالبحث العلمي.

اJـاداJـادّة ة 16 :  : تــعـد االخـتــراعـات  واالكـتــشـافــات ونـتـائج
أخـــرى لــلـــبـــحث مـــنـــجــزة في شـــكل �ـــوذج أو عـــلــى ســـنــد
مــــكــــتـــــــوب أو ســــمــــعي - بـــــصــــري أو مــــتــــعــــدد الــــوســــائط
Xالــدائــمــ Xمن طــرف الــبــاحــثــ rــعــلــومــاتيJاإلعالمــيـــة وا
اخلـاضعX ألحـكام هذا الـقانون األسـاسي اخلاصr في إطار
rنـشـاطـاتهـم في البـحث الـعـلـمي والـتـطويـر الـتـكـنـولوجي

ملكيات Jؤسسات البحث اJذكورة في اJادة 2 أعاله. 
ويــســـتــفــيـــد الــبــاحث الـــدائم من تـــطــبــيق الـــتــشــريع

اJعمول به في مجال حقوق اJؤلف واحلقوق اجملاورة.  

اJـــــاداJـــــادّة 17 :  : �ـــــكـن دعــــــوة الـــــبــــــاحـث الـــــدائـمr ضــــــمـــــان
نشـاطات تأطـير التـكوين في الـدكتوراه في إطـار التزام

فردي مرفق بدفتر شروط خاضع لتقييم سنوي.
حتــدد شـــروط �ــارســة هــذه الـــنــشــاطــات وكـــيــفــيــات

مكافأتها �وجب مرسوم.

الفصل الثالثالفصل الثالث
التوظيف والتربص والترسيمالتوظيف والتربص والترسيم
والترقية و الترقية في الدرجةوالترقية و الترقية في الدرجة

الفرع األولالفرع األول
التوظيف والترقيةالتوظيف والترقية

اJـاداJـادّة  18 :  : يــوظف الـبـاحــثـون الــدائـمـون اخلــاضـعـون
لــهـذا الــقــانــون األسـاسـي اخلـاص ويــرقــونr وفق الــشـروط

اJنصوص عليها أدناه.
الفرع الثانيالفرع الثاني

التربص والترسيم والترقية في الدرجةالتربص والترسيم والترقية في الدرجة
اJـاداJـادّة 19 : : تـطــبـيــقـا لـلــمـادتـX 83 و84 من األمـر رقم
06 - 03 اJـؤرخ في 19 جــمــادى الـثــانـيــة عـام 1427 اJـوافق

 15يــولـيــو ســنـة 2006 واJــذكـور أعالهr يــعـX اJـتــرشـحـون

الـذين يــوظـفـون في األسـالك والـرتب الـتي يــحـكـمــهـا هـذا
الـقانـون األساسـي اخلاص بـصفـة متـربـصX �ـوجب قرار
.Xأو مــــقــــرر من الــــســــلــــطــــة اخملـــولــــة صـالحـــيــــات الــــتــــعــــيـــ
ويـلــزمـون بــاســتـكــمــال الـتــربص الــتـجــريـبـي الـذي تــكـون

مدته سنة واحدة.  

اJــــاداJــــادّة ة 20 :  : يـــرسـم اJــــتـــربــــصــــون بــــعـــد انــــتــــهــــاء مـــدة
الـتـربص الـتـجـريـبـيr أو يـخـضـعـون لـفـتـرة تـربص أخـرى
لـنــفس اJـدة وJــرة واحـدة فــقطr أو يــسـرحــون دون إشـعـار

مسبق أو تعويض. 

اJاداJادّة ة 21 :  :  يرسم الباحـثون الدائمون  بعد أخذ رأي
اجمللس العلمي للمؤسسة.   

اJـاداJـادّة ة 22 :  : تطـبـيـقـا لـلـمادة 83 من األمـر رقم 06 - 03
اJؤرخ في 19 جمـادى الثانـية عام 1427 اJوافق 15 يـوليو
rيـعفى من التربص التجريبي rذكور أعالهJسنة 2006 وا

اJترشحون الذين © توظيفهم في رتبة مدير البحث. 

اJاداJادّة ة 23 :  : تطبـيقا للمادة 108 من األمر رقم 06 - 03
اJؤرخ في 19 جمـادى الثانـية عام 1427 اJوافق 15 يـوليو
rيـعفى من التربص التجريبي rذكور أعالهJسنة 2006 وا
الــبـاحــثــون الـدائــمـون الــذين تـمت تــرقــيـتــهم إلى الـرتــبـة
األعـــلى مــبـــاشــرة في نـــفس الــســـلك أو في الــســـلك األعــلى

مباشرة.  

31



31 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 23 28 ربيع الثاني عام  ربيع الثاني عام 1429 هـ هـ
4 مايو سنة مايو سنة 2008 م م

اJاداJادّة ة 24 :  : حتـدد وتائـر الـترقـيـة في الدرجـة اJـطبـقة
على الباحثX الدائمX كما يأتي:

rديري البحثJ دة الدنيا بالنسبةJحسب ا -
- حسـب اJدة الـدنـيـا واJـتـوسـطة بـالـنـسـبـة ألسـاتذة

rالبحث
- حسب اJدة الدنيـا واJتوسطة والقصوى بالنسبة
XــكــلــفــJبــالــبــحث وا XــلــحــقــJبــالــدراســات وا Xلــلــمــكــلــفــ

بالبحث.
الفصل الرابعالفصل الرابع

الوضعيات القانونية األساسيةالوضعيات القانونية األساسية
اJاداJادّة ة 25 :  : تطبـيقا للمادة 127 من األمر رقم 06 - 03
اJؤرخ في 19 جمـادى الثانـية عام 1427 اJوافق 15 يـوليو
ســـــنــــة 2006 واJـــــذكـــــور أعالهr حتـــــدد الـــــنـــــسـب الـــــقـــــصــــوى
لـلـبـاحـثــX الـدائـمـX  الـذين يـحـتــمل وضـعـهمr وبـنـاء عـلى
طلبهمr في إحدى الوضـعيات القانونيـة األساسية اJعينة

أدناهr بالنسبة لكل مؤسسة كما يأتي :
     r% 10 : االنتداب -

r% 5 :اإلحالة على االستيداع -
- خارج اإلطار: 5 % .

حتسـب هذه الـنـسبr اسـتنـادا إلى الـتـعداد احلـقـيقي
لكل رتبة. 

الفصل الفصل اخلامساخلامس
حركات النقلحركات النقل

اJــــاداJــــادّة  26 :  : بــــغض الــــنـــظــــر عن أحــــكـــام اJـــادة 157 من
األمــــر رقم 06 - 03 اJــــؤرخ في 19 جـــمــــادى الـــثـــانــــيـــة عـــام
1427 اJوافق 15 يولـيو سنة 2006 واJذكور أعالهr ال �كن

حتويل الباحث الدائم إال بطلب منه.

الفصل السادسالفصل السادس
التكوينالتكوين

اJــــاداJــــادّة ة 27 :  : يــــتـــعــــX عــــلى اإلدارة أن تــــنـــظـمr بـــصــــفـــة
Xالــدائــمـ Xلــفــائــدة الـبــاحــثــ r تــكـويــنــا مــتــواصال rدائــمــة
اخلـــاضـــعـــX لـــهـــذا الـــقـــانــــون األســـاسي اخلـــاص يـــهـــدف إلى
حتـســX مـســتـواهم وحتــيــX مـعــارفـهم الــعـلــمـيــة وتـطــويـر
مــؤهالتـهم اJـهـنـيــة في مـجـال نـشـاطــاتـهم حـسب الـشـروط

اJنصوص عليها في التنظيم اJعمول به.

الفصل الفصل السابعالسابع
التقييمالتقييم

اJـاداJـادّة ة 28 : : يـخــضع الـبـاحــثـون الـدائــمـون إلى تــقـيـيم
متواصل ودوري.

وبـهذه الـصفـةr يجب عـليـهم تقـد� تقـرير سـنوي عن
نـشـاطاتـهم مـن أجل تـقيـيـمه من طـرف الـهـيـئـات الـعـلـمـية

اJؤهلة.
 حتدد كـيفيـات تطـبيق هذه اJـادة بقـرار من الوزير

اJكلف بالبحث العلمي. 
اJاداJادّة ة 29 :  : بغض الـنظر عن أحكام اJادة 99 من األمر
رقم 06 - 03 اJــــؤرخ في 19 جـــمــــادى  الـــثـــانــــيـــة عـــام 1427
اJـوافق 15 يـولـيـو سـنـة 2006 واJـذكــور أعالهr يـتم تــقـيـيم
البـاحثX الدائـمX بطـرق مالئمة ومؤسـسة على مـعايير

علمية موضوعية وتشمل :
- حــــــالـــــة تــــــقــــــدم مـــــشــــــاريع الــــــبــــــحث والــــــتـــــطــــــويـــــر

rالتكنولوجي في طور التنفيذ
- بــــــراءات االخــــــتـــــــراع واJــــــنــــــشـــــــورات واJــــــداخالت

rالوطنية والدولية
rنشورةJالكتب ا -

rنجزةJنتوجات واألنظمة اJالبرمجيات وا -
- كل نشاط لتثمX نتائج البحث. 

Xـادّة ة 30 :  : تـؤسس جلــنـة وطــنـيــة لـتــقـيـيـم الـبــاحـثـJـاداJا
تـــكـــلـف بـــتـــقـــيــــيم الـــنــــشـــاطـــات واJـــنــــشـــورات الـــعــــلـــمـــيـــة
r"لاللــتــحــاق بـــرتــبــة أســتـــاذ بــحث قــسم "أ Xلــلـــمــتــرشــحـــ

ورتبة مدير بحث . 
تــعـد الــلـجــنـة الــوطـنــيـة لـتــقـيــيم الـبــاحـثــX مـعــايـيـر
الــتـقــيـيم وشـبــكـة الــتـنـقــيط اJـتــعـلـقــة بـهـا وتــعـرضــهـا عـلى

الوزير اJكلف بالبحث العلمي للموافقة عليها. 
Xأعــضـاء الــلـجـنــة الـوطــنـيــة لـتــقـيــيم الـبــاحـثـ Xيــعـ
Xـــكـــلـف بـــالـــبـــحث الـــعـــلـــمي مـن بــJبـــقـــرار من الـــوزيـــر ا
مــــديـــري الــــبــــحثr وعــــنـــد االقــــتــــضـــاءr مـن بـــX األســــاتـــذة
الــبـاحـثــX اJـنـتــمـX لـرتـبــة أسـتـاذ والــذين يـثـبــتـون عـلى
األقل ثالث (3) سنوات من اخلدمة الفعلية بهذه الصفة. 
 يحـدد الـوزير اJـكلف بـالـبحث الـعلـمي تـنظـيم هذه

اللجنة وسيرها.
الفصل الفصل الثامنالثامن

التأديبالتأديب
اJـاداJـادّة ة 31 :  : زيــادة عـلـى أحـكــام اJـواد 176 إلى181  من
األمــــر رقم 06 - 03 اJــــؤرخ في 19 جـــمــــادى الـــثـــانــــيـــة عـــام
rــــــذكـــــور أعالهJـــــوافق 15 يـــــولــــــيـــــو ســــــنـــــة 2006 واJ1427 ا

وتـطـبـيـقـا ألحـكـام اJـادة 182 مـنهr يـعـتــبـر خـطـأ مـهـنـيـا من
Xالـدائـم Xالـدرجـــة الـرابـعــة (4) قـيـام األساتـذة الـبـاحـثـ
أو مشاركـتهم فـي عمل ثـابت لالنتـحال  وتـزوير النـتائج
أو غــش فـي األعـمــال الــعــلـمــيــة اJــطــالب بــهـا فـــي رسـائل

الدكتوراه أو في منشور علمي.
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الفصل التاسعالفصل التاسع
األحكام العامة لإلدماجاألحكام العامة لإلدماج

اJــاداJــادّة ة 32 :  : يــدمج الـــبــاحــثــون الــدائـــمــون الــشــاغــلــون
مناصب العمل اJنصوص عليها في اJرسوم رقم 86 - 52
اJـــــؤرخ في 7 رجب عـــــام 1406 اJـــــوافق 18 مــــارس ســــــنــــة
r1986 اJعـدّل واJذكور أعـالهr ويرسـمون ويـعاد تصـنيـفهم

في األسالك والـرتب اJـطـابـقـةr اJـنـصـوص عـلـيـهـا في هـذا
الـقـانـون األسـاسي اخلـاص في تـاريخ سـريـان مـفـعـول هـذا

اJرسوم.

33 :  : يــرتب الــبــاحــثــون الــدائــمــون اJــذكـورون اJـاداJـادّة  
في اJــادة 32 أعـالهr في الــدرجـــة اJــطـــابــقـــة لــلــدرجـــة الــتي

يحوزونها في منصبهم األصلي. 
يؤخـذ باقي األقـدمية اJـكتـسبـة في اJنـصب األصلي

في احلسبان عند الترقية في رتبة االستقبال. 
اJـاداJـادّة ة 34 :  : يـدمج اJـتـربصـون الـذين عـيـنـوا قبل أول
يــنـــايـــر ســـنــة 2008 بــصـــفـــة مــتـــربــصـــX ويــرســـمــون بـــعــد
استكمال الفـترة التجريبيـة كما هي محددة في اJرسوم
رقـم 86 - 52 اJـــــــــؤرخ في 7 رجـب عــــــــام 1406 اJـــــــــوافق 18

مارس سنة r1986 اJعدّل واJذكور  أعاله.  

الباب الثانيالباب الثاني
مدونة األسالكمدونة األسالك

Xالـدائــمـ X35 :  : تــضم مـدونــة أسالك الـبــاحـثــ اJـاداJـادّة  
األسالك اآلتية :

rبالدراسات XكلفJسلك ا -
rبالبحث XلحقJسلك ا -
rبالبحث XكلفJسلك ا -
rسلك أساتذة البحث -
- سلك مديري البحث. 

الفصل الفصل األولاألول
سلك اJكلفX بالدراساتسلك اJكلفX بالدراسات

36 :  : يـــوضع ســـلك اJـــكـــلـــفـــX بـــالـــدراســـات في اJــاداJــادّة ة 
طريق الزوال.

الفرع األولالفرع األول
حتديد اJهامحتديد اJهام

اJــــاداJــــادّة  37 :  : يــــكـــلـف اJـــكــــلف بــــالــــدراســـات �ــــســــاعـــدة
الباحثX الـدائمX من رتبة أعلى في تنفيذ نشاطهم في

البحث العلمي والتطوير التكنولوجي. 

الفرع الثانيالفرع الثاني
أحكام انتقاليةأحكام انتقالية

rــــادّة ة 38 :  : يــــدمج فـي رتــــبــــة مــــكــــلـف بــــالــــدراســــاتJــــاداJا
اJـكـلـفـون بـالـدراسـات اJـثــبـتـون واJـتـربـصـونr اJـعـيـنـون
تطبـيقا للمادة 27 من اJرسوم رقم 86 - 52  اJؤرخ في 7
رجـب عـــام  1406 اJــــوافق 18 مــــارس ســــنـــة r1986 اJــــعــــدّل

واJذكور أعاله. 
الفصل الثانيالفصل الثاني

سلك اJلحقX بالبحثسلك اJلحقX بالبحث
اJاداJادّة ة 39 :  : يـضم سلك اJلـحقX بـالبحث رتـبة ملحق

بالبحث.
الفرع األولالفرع األول
حتديد اJهامحتديد اJهام

اJاداJادّة 40 :  : يكلف اJلحق بالبحث �ا يأتي :
- اJــشــاركــة فـي إعــداد مــشــاريـع الــبــحث اJـــرتــبــطــة

 rجال نشاطه�
- اJـشــاركـة في إجنـاز أشــغـال الـبـحث اJــسـنـدة إلـيه

 rفي إطار فرقة أو قسم بحث
- ضــــمــــان ســــيــــر مــــشـــروع بــــحـث عــــلـــمـي وتــــطــــويـــر

rتكنولوجي يتعلق �جال نشاطه
- اJشاركة في تثمX ونشر نتائج البحث العلمي.

الفرع الثانيالفرع الثاني
شروط التوظيف والترقيةشروط التوظيف والترقية

اJـاداJـادّة ة 41 :  : يـوظف بـصـفة مـلـحق بـالـبحـث عن طريق
اJــــســــابـــــقــــة عــــلى أســــاس الــــشـــــهــــادة �ــــقــــرر من مــــســــؤول
اJــؤســســةr احلــاصـلــون عــلى شــهــادة اJــاجـســتــيــر أو شــهـادة

معترف �عادلتها. 
يـجب أن تكـون شهـادة اJاجـسـتيـر اJسـلمـة في إطار
اJـــرســوم الـــتـــنـــفــيـــذي رقم 98 - 254 اJــؤرخ في 24 ربــيع
الـــثـــاني عـــام 1419 اJــوافق 17 غـــشت ســـنـــة r1998 اJـــعــدّل
rــعـتـرف �ـعــادلـتـهـاJأوالــشـهـادة ا rـذكـور  أعالهJـتــمّم واJوا

بتقدير " قريب من احلسن " على األقل. 
42 :  :  يرقى عـلى أسـاس الشـهادة بـصـفة مـلحق اJاداJادّة ة 
بـــالـــبـــحثr اJـــكـــلـــفـــون بـــالـــدراســـات الـــذين حـــصـــلـــوا بـــعـــد
تـوظـيـفـهم علـى شهـادة اJـاجـسـتـير أو عـلى شـهـادة مـعـترف

�عادلتها �قرر من مسؤول اJؤسسة.
اJـــــاداJـــــادّة ة 43 :  : يــــعـــــلن  تـــــرســـــيم اJـــــلـــــحــــقـــــX بـــــالــــبـــــحث
اJــــــــذكــــــــوريـن فـي اJـــــــادة 41 أعـاله �ــــــــقـــــــرر مـن مــــــــســـــــؤول

اJؤسسة بعد أخذ رأي اجمللس العلمي للمؤسسة. 
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الفرع الثالثالفرع الثالث
أحكام انتقاليةأحكام انتقالية

اJاداJادّة ة 44 :  : يدمج في رتبة اJلحق بالبحثr اJلحقون
بالبحث اJثبتون واJتربصون.

الفصل الثالثالفصل الثالث
سلك اJكلفX بالبحثسلك اJكلفX بالبحث

اJـاداJـادّة ة 45 :  : يـوضع سـلك اJـكـلـفـX بالـبـحث في طـريق
الزوال. 

الفرع األولالفرع األول
حتديد اJهامحتديد اJهام

اJاداJادّة ة 46 :  : يكلف اJكلف بالبحث �ا يأتي :
- مـــــــســــــــاعـــــــدة أســــــــاتــــــــذة الـــــــبــــــــحث قــــــــسـم " ب " في

rنشاطاتهم
- الـعــمل عــلى الـتــسـيــيـر الــعـلــمي  Jــشـاريع الــبـحث

rالتابعة جملال نشاطه
- تـطـويــر الـقـدرات الـوطــنـيـة في مــجـال الـدراسـات

rواخلبرة والهندسة
- اJـــســـاهـــمـــة فـي تـــثـــمـــX نـــتـــائج الـــبـــحث الـــعـــلـــمي
والـتـطـويـر الـتـكـنـولوجـي واكتـسـاب اJـعـلـومـات والـثـقـافة

العلمية والتقنية ونشرها في اجملتمع.

الفرع الثانيالفرع الثاني
أحكام انتقاليةأحكام انتقالية

rبــــالـــــبــــحث XــــكــــلـــــفــــJ47 :  : يــــدمـج في رتــــبـــــة ا اJــــاداJــــادّة ة 
اJكلفون بالبحث اJثبتون واJتربصون. 

الفصل الرابعالفصل الرابع
سلك أساتذة البحثسلك أساتذة البحث

: (2) Xادّة ة 48 :  : يضم سلك أساتذة البحث رتبتJاداJا
r"رتبة أستاذ بحث قسم"ب -
- رتبة أستاذ بحث قسم "أ".

الفرع الفرع األولاألول
أستاذ بحث قسم "ب"أستاذ بحث قسم "ب"

الفقرة الفقرة األولىاألولى
حتديد اJهامحتديد اJهام

اJاداJادّة ة 49 :  : يكلف أستاذ البحث قسم "ب" �ا يأتي :

- تــــنـــفــــيـــذ مــــحــــور لـــلــــبـــحـث الـــعــــلــــمي والــــتـــطــــويـــر
rالتكنولوجي يرتبط  �جال نشاطه

- ضـمان الـتسيـير الـعلـمي Jشـاريع البـحث التـابعة
rيدان نشاطهJ

- مـساعدة أسـاتذة البـحث قسم "أ" ومديـري البحث
rفي نشاطاتهم

rعارف اجلديدة وتنميتهاJساهمة في إعداد  اJا -
- الــــعــــــمـل عـــــلـى  تـــــنـــــمــــــيـــــة قـــــدرات فــــهـم الـــــعـــــلــــوم
والتكنولوجيـات والتحكم فيها  ونقـلها وتطبيقها في كل

rقطاعات النشاط
- تـطوير الـقدرات الوطـنية في مـجاالت الدراسات

rواخلبرة والهندسة
- اJــشــاركـة في إجنــاز اJــشــاريع الـوطــنــيـة الــكــبـرى

rهارةJقصد نقل ا
- اJــســاهــمــة فـي تــثــمــX نــتــائج الــبــحث واكــتــســاب
اإلعالم والثقافة العلمية والتقنية  ونشرها في اجملتمع.

الفقرة الثانيةالفقرة الثانية
شروط التوظيف والترقيةشروط التوظيف والترقية

اJـاداJـادّة ة 50 :  : يــوظف في رتــبـة أســتــاذ بـحـث قـسم "ب"
عن طــريق اJــســابــقــة عــلى أســاس الــشــهــادةr اJــتــرشــحـون
احلــاصــلــون عـلـى شـهــادة الــدكــتـوراه فـي الـعــلــوم أو شــهـادة

معترف �عادلتهاr �قرر من مسؤول اJؤسسة.

اJاداJادّة ة 51 :  : يـرقى  على أسـاس الشهـادةr بصفـة أستاذ
rــؤسـسـةJــوجب مــقـرر من مــسـؤول ا� r"الـبــحث قـسم "ب
اJـلـحـقون بـالـبـحث واJـكـلـفـون بـالـبـحث اJـرسـمون الـذين
حصلواr بعد توظيفهمr على شهادة دكتوراه في العلوم أو

شهادة معترف  �عادلتها.

52 :  : يعـلن  تـرسـيم أساتـذة الـبـحث قسم " ب " اJاداJادّة ة 
اJــــــــذكــــــــوريـن فـي اJـــــــادة 50 أعـاله �ــــــــقـــــــرر مـن مــــــــســـــــؤول

اJؤسسةr بعد أخذ رأي اجمللس العلمي.

الفقرة الفقرة الثالثةالثالثة
أحكام انتقاليةأحكام انتقالية

rـــثـــبـــتـــونJـــكـــلــــفـــون بـــالـــبـــحـث اJ53 :  :  يــــدمج ا اJــاداJــادّة  
احلـاصلـون علـى شهـادة دكتـوراه في الـعلـوم أو على شـهادة
معـتـرف �عـادلـتهـاr ويـرسـمون من أجل الـتـأسيس األولي
لــــلــــرتــــبـــــة في رتــــبــــة أســــتــــاذ الــــبــــحـث قــــسم "ب"r ويــــعــــاد

تصنيفهم عند تاريخ سريان مفعول هذا اJرسوم. 
يـدمـج بـصــفــة مـتــربص عــنـد تــاريخ ســريــان مـفــعـول
هــذا اJـرسـوم فـي رتـبـة أســتـاذ بـحـث قـسم "ب"r اJـكــلـفـون
بالبحث اJتـربصون احلاصلون على شهادة الدكتوراه في

العلوم أو شهادة معترف �عادلتها.  
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الفرع الثانيالفرع الثاني
أستاذ بحث قسم "أ"أستاذ بحث قسم "أ"

الفقرة األولىالفقرة األولى
حتديد اJهامحتديد اJهام

اJاداJادّة 54 :  : يكلف أساتذة البحث قسم "أ" �ا يأتي :

- إعـــداد وتــنـــفـــيـــذ مـــشــاريـع الـــبــحـث بـــاالتــصـــال مع
 rهيئات التوجيه والبرمجة وتقييم البحث

- اJـــســاهـــمــة بـــأعــمـــالـــهم في إعـــداد وتــنـــفــيـــذ بــرامج
rوطنية للبحث

- الــــــعــــــمل عــــــلـى تــــــنــــــمــــــيـــــة قــــــدرات فــــــهـم الــــــعــــــلـــــوم
والـتـكـنـولـوجـيـات والـتـحـكم فـيـهـا  ونـقـلـهـا وتـطـبـيقـهـا في

rجميع قطاعات النشاط

rونشر نتائج البحث Xالعمل على تثم -

- الــــــقـــــيــــــام بــــــاخلـــــبــــــرة عــــــلى األعــــــمـــــال الــــــعــــــلـــــمــــــيـــــة
والـــتــــكـــنــــولـــوجـــيــــةr في إطـــار مــــجـــالـس أو جلـــان عـــلــــمـــيـــة

 rمتخصصة وطنية أو دولية

- اJـسـاهـمـة في اكـتـسـاب اإلعالم والـثـقـافـة الـعـلـمـية
rوالتقنية ونشرها في اجملتمع

- تـطـويــر الـقـدرات الـوطــنـيـة في مــجـال الـدراسـات
rواخلبرة والهندسة

- اJشاركة في إجناز اJشاريع الوطنية الكبرى من
أجل  نقل اJهارة. 

الفقرة الثانيةالفقرة الثانية
شروط التوظيف والترقيةشروط التوظيف والترقية

اJــــاداJــــادّة  55 :  : يــــوظف  بــــصـــفــــة أســــتـــاذ بــــحث قــــسم "أ"
�وجب مقرر من مسؤول اJؤسسة :

1 -  - عــلـى أســاس الــشـــهــادةr  احلــاصـــلــون عـــلى شــهــادة
rدكتوراه دولة أو شهادة معترف �عادلتها

2 -  -  على أسـاس الشـهـادة واألعمـالr  احلـاصلـون على
شــــهـــادة دكــــتـــوراه فـي الـــعــــلــــوم أو عـــلـى شـــهــــادة مـــعــــتـــرف
�ـعـادلـتــهـا الـذين يـثــبـتـون خـمس (5) سـنــوات من اخلـبـرة
rـهـنـيـة في االخـتـصـاص بـعـد احلـصـول عـلى هـذه الـشـهادةJا

 .Xوبعد أخذ رأي اللجنة الوطنية لتقييم الباحث

يعلن ترسـيم أستاذ بحث قسم "أ" �وجب مقرر من
مسؤول اJؤسسة بعد أخذ رأي اجمللس العلمي.

اJاداJادّة ة 56 :  : يرقى بصـفة أستاذ بحث قسم "أ" �وجب
مـقــرر من مــســؤول اJـؤســســةr أسـاتــذة الــبـحـث قـسم "ب"
الذين يثبتون  ثالث (3) سنوات من اخلـدمة الفعلية على
األقل بــهـذه الـصـفـة واJـسـجـلـون فـي قـائـمـة الـتـأهـيل الـتي
يــعـدهــا الــوزيـر اJــكـلف بــالـبــحث الــعـلــمي وبـعــد أخـذ رأي

  . Xاللجنة الوطنية لتقييم الباحث

57 :  : يرقى  عـلى أسـاس الشـهادة بـصـفة أسـتاذ اJاداJادّة ة 
rــــؤســـســـةJـــوجـب مـــقـــرر مـن مـــســـؤول ا� r"بـــحث قــــسم "أ
الــبـــاحـــثـــون الـــدائـــمـــون اJــرســـمـــون الـــذين حـــصـــلـــوا بـــعــد
تـــوظـــيـــفـــهـمr عـــلى شـــهـــادة دكـــتـــوراه دولـــة أو عـــلى شـــهـــادة

معترف �عادلتها أو على التأهيل اجلامعي.

الفقرة الثالثةالفقرة الثالثة
أحكام انتقاليةأحكام انتقالية

r"ـادّة ة 58 :  : يـدمج في ســلك أسـاتـذة الــبـحث قـسم "أJـاداJا
أساتذة البحث اJثبتون واJتربصون. 

rـــرســـمـــونJـــكـــلــــفـــون بـــالـــبـــحـث اJ59 :  : يــــدمج ا اJــاداJــادّة ة 
احلـــاصــــلـــون عـــلـى شـــهـــادة دكــــتـــوراه دولـــة أو عــــلى شـــهـــادة
معـترف �عادلـتهاr و يـرسمون ويـرتبون في رتـبة أستاذ
بــحث قــسم " أ "r ابــتـــداء من تــاريخ ســريــان مــفــعــول هــذا

اJرسوم. 

الفصل اخلامسالفصل اخلامس
سلك مديري البحثسلك مديري البحث

60 :  : يــضم ســلك مــديــري الــبــحث رتــبــة مــديــر اJـاداJـادّة ة 
بحث.

الفرع األولالفرع األول
حتديد اJهام حتديد اJهام 

اJاداJادّة ة 61 :  : يكلف مدير  البحث �ا يأتي :
- تـــصــور نـــظـــريــات جـــديــدة وتـــصـــمــيم وضـــبط  من
خالل أشــــغــــال بــــحــــثـهr طــــرق وأســــالــــيب ومــــواد وأجــــهــــزة
وأنـظــمـة وجتـهــيـزات وإنـشــاءات ألداء اJـهــام اJـذكـورة في

rرسومJادة 4 من هذا اJا
- اJـشاركة في إعـداد برامج وطنيـة للبـحث وتقييم

 rالبحث
rونشر نتائج البحث العلمي Xالعمل على تثم -

- اJــشــاركـة في إجنــاز اJــشــاريع الـوطــنــيـة الــكــبـرى
rهارةJلضمان نقل ا

- الـــــعـــــمـل عـــــلـى تـــــنـــــمــــــيـــــة قـــــدرات فــــهـم  الـــــعـــــلــــوم
والتكنولوجيـات والتحكم فيها  ونقـلها وتطبيقها في كل

rقطاعات النشاط
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الفرع الثانيالفرع الثاني
شروط التوظيف والترقيةشروط التوظيف والترقية

اJــاداJــادّة  62 :  : يـــوظف عـــلى أســـاس الـــشـــهـــادة واألعـــمــال
الــعـــلـــمـــيــة بـــصـــفــة مـــديـــر بــحـث وبــعـــد أخـــذ رأي الــلـــجـــنــة
الوطـنية لتـقييم الـباحثrX احلـاصلون عـلى دكتوراه دولة
أو شــهــادة مــعـــتــرف �ــعـــادلــتــهــا أو تـــأهــيل جــامـــعي الــذين
يــــثـــبــــتــــون خـــمس (5) ســــنـــوات مـن اخلـــبــــرة اJـــهــــنــــيـــة في

. XذكورتJبعد نيل الشهادة أو الدرجة  ا rاالختصاص

اJــــاداJــــادّة  63 :  : يــــرقى عــــلى أســــاس الـــشــــهـــادة واألعــــمـــال
الــعــلــمــيــة بــصـــفــة مــديــر بــحثr أســـاتــذة الــبــحث قــسم "أ"
الــذين يــثــبــتــون عــلى األقل أربع (4) ســنــوات من اخلــدمــة
الـفعلية بهـذه الصفة واJسـجلون في قائمـة التأهيل التي
يــعـدهــا الــوزيـر اJــكـلف بــالـبــحث الــعـلــمي وبـعــد أخـذ رأي

.Xاللجنة الوطنية لتقييم الباحث

اJـاداJـادّة  64 :  : يـوظف  مـديــر الـبـحـث ويـرسمr في نـفس
الــتـاريخ بـقــرار من الـوزيـر اJـكــلف بـالـبــحث الـعـلـميr أو

عند االقتضاءr بقرار مشترك مع الوزير اJعني. 

 الفرع الثالث الفرع الثالث
أحكام انتقاليةأحكام انتقالية

اJــاداJــادّة  65 :  : يـــدمج فـي رتــبـــة مـــديــر الـــبـــحثr مـــديــرو
البحث اJثبتون واJتربصون.

الفصل السادسالفصل السادس
مدير بحث �يمدير بحث �يّز

اJاداJادّة 66 :  : تؤسس درجة مدير بحث �يّز.

اJـاداJـادّة ة 67 :  : تـنـشـأ جلـنـة وطـنـيـة لـلـتـمـيز وتـتـشـكل من
مديري البحث اJميّزين. 

تـكلف الـلجـنة الـوطنـية لـلتـميّـز بتـقيـيم النـشاطات
والــنــشــرات الـعــلــمــيــة لـلــمــتــرشــحــX لـلــتــعــيــX في درجـة

مدير �يّز.
 تــعــد الـلــجــنــة الـوطــنــيـة مــعــايــيـر الــتــقـيــيم وشــبــكـة
التـنـقـيط ذات الصـلـة بـها  وتـعـرضـهـا على الـوزيـر اJـكلف

بالبحث العلمي للموافقة عليها.
تـتـشكـل اللـجـنـة الـوطنـيـة لـلـتمـيّـزr بـصـفة انـتـقـالـية
وفـي انـتــظـار وضع درجــة مــديـر بــحث �ــيّـزr من أســاتـذة

�يّزين.  
يـحــدد تـنــظـيم الــلـجــنـة وســيـرهــا بـقـرار مـن الـوزيـر

اJكلف بالبحث العلمي. 

الفرع األولالفرع األول
حتديد اJهامحتديد اJهام

rــديـر الــبــحثJ ــهــام اخملــولــةJ68 :  : زيــادة عــلى ا اJـاداJـادّة  
يكلف مدير البحث اJميّز �ا يأتي:

- اJــــشــــاركــــة في اخــــتــــيــــار وإعــــداد بــــرامج الــــبــــحث
rالعلمي والتطوير التكنولوجي وتقييمها

rشاركة في حتديد محاور البحث األوليةJا -

 - اJــــــــــشـــــــــــاركـــــــــــة فـي إ�ـــــــــــاء قــــــــــدرات تـــــــــــكـــــــــــيــــــــــيـف
 rستوردةJالتكنولوجيات ا

rإدارة أشغال احللقات -

- ضــمــان مــهــام الــتــمــثــيل لــدى الــهــيــئــات الــوطــنــيـة
rأوالدولية

- تـــقـــد� الـــنـــصــــائح لـــلـــبـــاحـــثــــX الـــذين يـــحـــضّـــرون
الدكتوراه وتوجيههم.

الفرع الثانيالفرع الثاني
Xشروط التعيXشروط التعي

اJــاداJــادّة  69 :  : يـــعــX مـــديــر بـــحث �ـــيّــزr بـــعــد أخــذ رأي
الـلجـنـة الوطـنـية لـلتـمـيّزr من بـX مـديري الـبـحث الذين
يثبـتون خـمس عشرة (15) سـنة من اخلدمـة الفـعليـة بهذه
الصفة والذين سـاهموا منذ التعيX في منصب أو رتبة

مدير بحث فيما يأتي : 

- تــــطــــويــــر اJــــعـــارف وحتــــويــــلــــهـــا وتــــطــــبــــيــــقـــهــــا في
rؤسساتJا

rالتكوين في البحث وعن طريق البحث -

- إجنــاز أشـــغـــال الــبـــحث واJـــنــشـــورات واJــداخالت
الـوطــنــيـة أو الــدولــيـة اJــنــشـورة فـي مـجالت ذات ســمــعـة

rمعترف بها

- نشـر اإلعالم والثقافـة العلـمية والتـقنيـة بواسطة
دوريات ومجالت علمية وتقنية.

حتدد كـيـفيـات تـطـبيق هـذه اJـادة بقـرار من الـوزير
اJكلّف بالبحث العلمي.

اJـاداJـادّة ة 70 :  :  حتـدد كــيـفـيــات الـتـعـيــX في درجـة مـديـر
بحث �يّز �وجب نص خاص. 
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28 ربيع الثاني عام  ربيع الثاني عام 1429 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 3623
4 مايو سنة  مايو سنة 2008 م م

الباب الثالثالباب الثالث
تصنيف الرتب تصنيف الرتب 

اJاداJادّة ة 71 :  : تـطبـيقـا للـمادة 118 من األمر رقم 06 - 03 اJؤرخ في 19 جمـادى الثانـية عام 1427 اJوافق 15 يولـيو سـنة
2006 واJـذكور أعالهr يـحدد تصـنيف رتب  أسالك الـباحـثX الدائـمX اJـنصوص عـليـها في هذا الـقانـون األساسي اخلاص

طبقا للجدول اآلتي :

Xـكـتـسبـة من  الـبـاحـثJـادّة  76 :  : تـؤخـذ  األقـدمـية اJـاداJا
الدائـمX اJـذكورين في اJادة 73 أعالهr  في احلـسبان من
أجل الـتـرقـيــة في رتـبـة أو سـلك أعـلى وكــذا لـلـتـعـيـX في

منصب عال أو درجة مدير بحث �يّز.

الباب الباب اخلامساخلامس
أحكام ختامية أحكام ختامية 

77 :  : يــســري مــفــعــول هــذا اJــرسـوم ابــتــداء من اJـاداJـادّة ة 
أول يناير سنة 2008.

اJاداJادّة ة 78 :  : تلـغى  أحكـام اJرسوم رقم 86 - 52 اJؤرخ
فـي7 رجـب عــــــــام 1406 اJـــــــــوافق 18 مـــــــــارس ســـــــــنــــــــة 1986
واJـذكور أعالهr اخملـالـفة لـهذا اJـرسـومr غيـر أن النـصوص
اJـتخـذة لـتطـبـيقـه تبـقى سـارية اJـفـعول إلى غـايـة صدور
النصوص التطبيقية اJنصوص عليها في هذا اJرسوم. 

79 : : يـــــــنــــــشــــــر  هــــــذا اJــــــرســــــوم فـي اجلــــــريــــــدة اJـــــاداJـــــادّة ة 
الرّسميّة للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حرّر باجلزائر في 27 ربيع الثاني عام 1429 اJوافق
3 مايو سنة 2008.

عبد العزيز بلخادمعبد العزيز بلخادم

التصنيفالتصنيف
الرتبالرتباألسالكاألسالك

الرقم االستدالليالرقم االستداللي
 األدنى األدنى

مدير بحث

أستاذ بحث

مكلف بالبحث

ملحق بالبحث

مكلف بالدراسات

مدير بحث

أستاذ بحث قسم " أ "

أستاذ بحث قسم "ب"

مكلف بالبحث 

ملحق بالبحث

مكلف بالدراسات

1480

1280

1125

1055

930

578

الصنفالصنف

قسم فرعي 7

قسم فرعي 6

قسم فرعي 4

قسم فرعي 3

قسم فرعي 1

الصنف 13

ف
صن

 ال
رج

خا

اJـاداJـادّة  72 :  :  زيـادة عـلـى اJـرتب الـذي يـتــقـاضـاه مـديـر
الـبـحثr يــسـتـفـيــد مـديـر الـبــحث اJـمـيّــز من تـعـويض عن

التميّز يحدد مبلغه وكيفيات دفعه �وجب مرسوم.

الباب الرابعالباب الرابع
أحكام أحكام خاصة خاصة 

اJــــاداJــــادّة  73 :  : يــــوظف بــــصـــفــــة مــــديـــر بــــحث أو أســــتـــاذ
بـحثr  البـاحثـون الدائـمون من جـنسـية  جـزائريـة الذين
يـثبـتونr عـلى التـواليr رتبـة مديـر بحث أو رتـبة أسـتاذ
بــحث أو  رتــبـــة مــعــتــرف �ــعــادلـــتــهــا مــحــصـل عــلــيــهــا في

اخلارج. 

rـــــادّة ة 74 :  : يــــــوظف ويــــــرسـم في الــــــتـــــاريـخ نـــــفــــــسهJـــــاداJا
الـبـاحـثـون الـدائـمــون الـذين وظـفـواr  تـطـبـيـقـا لـلـمـادة  73
أعالهr بـقرار من الـوزيـر اJكـلف بالـبـحث العـلمي r وعـند

االقتضاءr بقرار مشترك مع الوزير اJعني. 

Xكتـسبة من الـباحثJادّة ة 75 :  : حتـتسب األقدمـية اJاداJا
الــدائــمــX اJـنــصــوص عــلــيـهـم في اJـادة 73 أعاله في إطــار
تـــعـــويض اخلـــبــرة اJـــهـــنــيـــةr  بـــنــســـبــة 1,4 % عن كل ســـنــة

نشاط. 
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24 شو شوّال عام ال عام 1431 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 1457
3 أكتوبر سنة  أكتوبر سنة 2010 م م

مـرســوم تــنـفــيـذي رقم مـرســوم تــنـفــيـذي رقم 10 -  - 231 مـؤرخ في  مـؤرخ في 23 شـو شـوّال عـامال عـام
1431 اHوافق  اHوافق 2 أكتوبر سنة  أكتوبر سنة p p2010 يتضمن القانونيتضمن القانون

األساسي لطالب الدكتوراه.األساسي لطالب الدكتوراه.
ـــــــــــــــــــــــــــــ

pإنّ الوزير األول
-  بـنـاء على تـقـريـر وزيـر الـتعـلـيم الـعـالي والـبحث

pالعلمي
- وبــنـــاء عــلى الـــدّســتـــورp ال ســيّـــمــا اHـــادّتــان 85 - 3

pو125 (الفقرة 2) منه
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 98 - 11 اHــؤرخ في 29
ربـــــيع الـــــثــــانـي عــــام 1419 اHـــــوافق 22 غــــشـت ســــنــــة 1998
واHتـضمن القـانون التـوجيهي والـبرنامج اخلـماسي حول
p2002 - 1998 الــبـحث الــعــلـمي والــتـطــويــر الـتــكـنــولـوجي

pتممHعدل واHا
- و�ــــقــــتــــضـى اHــــرســــــوم الــــرئــــــاسي رقم 10 - 149
اHــؤرخ في 14 جمـادى الثانية عـام 1431 اHوافق 28 مايو

 pأعضاء احلكومـة Wتضمن تعيHسنة 2010 وا
- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 90 - 170
اHـؤرخ في 9 ذي الـقــعـدة عـام 1410 اHـوافق 2 يـونـيــو سـنـة
1990 الــــذي يـــحــــدد شـــروط تــــخـــصــــيص اHــــنح الــــدراســـيـــة

pتممHعدل واHا pومبلغها
- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 98 - 254
اHــؤرخ في 24 ربــيع الـــثــاني عــام 1419 اHــوافق 17 غــشت
سـنـة 1998 واHــتــعـلق بــالــتـكــوين في الــدكــتـوراه ومــا بــعـد

pتممHعدل واHا pتخصص والتأهيل اجلامعيHالتدرج ا
- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 08 - 265
اHــؤرخ في 17 شــعــبــان عــام 1429 اHــوافق 19 غــشت ســنــة
2008 واHــتـضـمن نــظـام الـدراسـات لــلـحـصــول عـلى شـهـادة

pاستر وشهادة الدكتوراهHالليسانس وشهادة ا
pوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اHـــــاداHـــــادّة األولى : ة األولى :  يـــــهــــدف هـــــذا اHـــــرســـــوم إلى حتـــــديــــد
الــقـانــون األسـاسـي لـطــلـبــة الـدكــتــوراه الـذين لــهم قـدرات
خــاصـــة فـي مـجـــال الـبــحـثp طــبـقــا ألحـكـام الــقـانـون رقم
98 - 11 اHـؤرخ في 29 ربـيع الـثـانـي عام 1419 اHـوافق 22

غــــشـت ســــنــــة 1998 واHــــتـــــضــــمن الـــــقــــانـــــون الــــتــــوجـــــيــــهي
والــبــرنــامج اخلــمــاسي حــول الــبــحث الــعــلــمي والــتــطــويـر
الـــتـــكــــنـــولـــوجي p2002 - 1998 اHـــعـــدل واHــــتـــممp ال ســـيـــمـــا

التقرير العام اHلحق به.

اHــرسـوم الــتــنــفــيـذي رقم 01 - 232 اHـؤرخ في 19 جــمــادى
األولـى عـــام 1422 اHــــوافق 9 غــــشت ســــنـــة 2001 واHـــذكـــور

أعاله.

اHــادة اHــادة 21  :  : تــشــتــمل مــيــزانـــيــة الــثــانــويــة عــلى بــاب
لإليرادات وباب للنفقات :

في باب اإليرادات :في باب اإليرادات :
pمنوحة من الدولةHالية اHاإلعانات ا -

- اإلعـانـات اHــالـيــة اHـمـنــوحـة من اجلــمـاعـات احملــلـيـة
pؤسسات والهيئات العموميةHوا

pالهبات والوصايا -
- إيرادات مختلفة.

في باب النفقات :في باب النفقات :
pنفقات التسيير -
pنفقات التجهيز -

- جـــمـــيع الـــنـــفـــقــات الـــضـــروريـــة لـــتـــحـــقــيـق أهــداف
الثانوية وصيانة أمالكها واحلفاظ عليها.

اHادة اHادة 22  :  :  يلتزم مديـر الثانوية بالـنفقات ويصدر
أوامـر التـحصـيل والتـسـديد في احلـدود اHقـررة لكل سـنة

مالية.

اHادة اHادة 23  :  : يعـدّ موظف اHـصـالح االقتـصـادية اHـكلف
بــالـتــســيــيــر مـشــروعي احلــســاب اإلداري واحلــســاب اHـالي

طبقا لقانون احملاسبة العمومية.

ويـعـرض مـديـر الـثـانـويـة احلـسـابW اإلداري و اHـالي
عــلى الـــوصــايــة مــشــفــوعـــW �الحــظــات مــجـــلس الــتــوجــيه

والتسيير من أجل اHوافقة عليهما.

الباب الرابعالباب الرابع
أحكام خاصة وختاميةأحكام خاصة وختامية

اHــــادة اHــــادة 24  :   :  تــــلــــغى جــــمــــيـع األحـــكــــام اخملــــالــــفــــة لــــهـــذا
اHــرســومp السـيّـمــا أحــكــام اHـرســوم رقـم 76 - 72 اHــؤرخ
في 16 ربـــيـع الـــثـــانـي عــام 1396 اHــوافق 16 أبـــريل ســـنــة

1976 واHذكور أعاله.

اHادة اHادة 25 : : يـنشر هـذا اHرسوم في اجلـريدة الرّسـميّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حــــرر بــــاجلـــزائــــر في 23 شـــوّال عـــام 1431 اHــــوافق 2
أكتوبر سنة 2010.

أحمـد أويحيىأحمـد أويحيى
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15 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 57 24 شو شوّال عام ال عام 1431 هـ هـ
3 أكتوبر سنة  أكتوبر سنة 2010 م م

يـــســـتــفـــيـــد طــالـب الــدكـــتـــوراه الــذي يـــتـــولى فـــعــلـــيــا
نـــشــاطــات الــتــعــلــيم من مــكــافــأة حتــسب طــبــقــا لــلــتــنــظــيم

اHعمول به.

اHـــــاداHـــــادّة ة 7  :  : تـــــخــــــضـع نـــــشــــــاطــــــات الـــــبــــــحـث لـــــطــــــالب
الــدكـتــوراه لـتــقــيـيم ســنــوي من اجملـلـس الـعــلـمـي Hـؤســسـة

التسجيل.

اHـاداHـادّة ة 8  :  : �ـكن طـلــبـة الـدكــتـوراه الــذين لـهم قـدرات
خـاصـة في مــجـال الـبـحـثp الـقـيـام بــتـربـصــات واHـشـاركـة

في تظاهرات علمية وطنية و/أو دولية.

9  :   : �ـــــــكن طــــــالـب الــــــدكــــــتـــــــوراه خالل إجنــــــاز اHـــــاداHـــــادّة ة 
pـــشــــرف عـــلـى األطـــروحـــةHبـــعــــد األخـــذ بــــرأي ا pأطــــروحـــتـه
pالـقـيـام بتـربص في إدارة أو مـؤسـسـة عـمومـيـة أو خـاصة
في إطار اتـفاقيات بـW مؤسسـة التعـليم العـالي والهيكل

اHستقبلp إذا كانت طبيعة أعمال بحثه تتطلب ذلك.

10  :   : �ـــكن طــــالب الـــدكــــتـــوراه اHـــشــــاركـــة في اHــاداHــادّة ة 
تـظــاهـرات عـلــمـيــة وطـنـيــة و/أو دولـيــة إذا تـقـدم �ــداخـلـة
ذات عالقـة �ـوضـوع أطـروحـته الـتي تـقـبـلـهـا جلـنـة تـنظـيم
الـــتـــظـــاهــــرة الـــعـــلــــمـــيـــةp بـــعــــد األخـــذ بـــرأي اHــــشـــرف عـــلى

األطروحة وموافقة اجمللس العلمي للمؤسسة.

زيـــادة عـــلـى الـــشـــروط اHـــذكـــورة أعـالهp �ـــكن طـــالب
الــدكــتــوراه األجــيــر اHــشــاركـة فـي الــتـظــاهــرات الــعــلــمــيـة

الوطنية و/أو الدولية بعد موافقة هيئته اHستخدمة.

تـــتــــكـــفل مــــؤســـســـة تــــســـجـــيـل أطـــروحـــة الــــدكـــتـــوراه
بنفقات اHشاركة في التظاهرات العلمية.

اHاداHادّة ة 11  :  : تتحمل مـؤسسة التسجـيل تكاليف طبع
أطـروحــة طـالب الـدكـتـوراه غـيـر األجـيـر وسـحـبـهـا بـالـعـدد

اHطلوب قانونا.

اHـاداHـادّة ة 12  :  : تـدفع اHـكافـأة اHـنصـوص عـليـهـا في اHادة
6 أعالهp كل ثالثة (3) أشهر.

اHـاداHـادّة ة 13 :  : تسـجـل االعـتـمـادات اHتـعـلقـة بـاHـصاريف
اHــــــنــــــصــــــوص عــــــلــــــيــــــهــــــا فـي اHــــــواد 6 و 10 و 11 من هـــــــذا
اHـــرســـومp في مـــيــزانـــيـــة تـــســيـــيـــر مــؤســـســـة الــتـــســـجــيل

اHعنية.

اHاداHادّة ة 14 : : ينشر هـذا اHرسوم في اجلريـدة الرسميّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حــــرر بــــاجلـــزائــــر في 23 شـــوّال عـــام 1431 اHــــوافق 2
أكتوبر سنة 2010.

أحمـد أويحيىأحمـد أويحيى

اHـاداHـادّة ة 2 :   :  يـعـد طـالـبـا في الـدكـتـوراه في مـفـهـوم هذا
الــــقــــانــــون األســـــاسيp كـل طــــالب مــــســـــجل بــــانـــــتــــظــــام في
مــؤسـسـة لـلـتـعــلـيم الـعـاليp من أجـل احلـصـول عـلى شـهــادة
الدكـتـوراه فـي إطــار اHـرسـوم الـتـنفـيـذي رقـم 98 - 254
اHــؤرخ فـي 24 ربـيع الــثــاني عـام 1419 اHـوافق 17 غـشت
ســنــة p1998 اHـــعــدّل واHـتــمّم أو اHـرســوم الـتـنــفـيـذي رقم
08 - 265 اHـــــؤرخ في 17 شـــــعـــــبــــــان عــــام 1429 اHـــــوافق 19

غشت سنة 2008  واHذكورين أعاله.

اHـاداHـادّة ة 3  :  : يـجب أن يـنـدرج مــوضـوع أطـروحـة طـالب
الــــدكــــتــــوراه ضــــمن مــــيــــاديـن أو مــــحــــاور أو مــــواضــــيع أو
مــشـــاريع الـــبــحـث الــتي تـــتـــكــفل بـــهـــا مــؤســـســة جـــامــعـــيــة
لــلــتـــعــلـــيم الــعـــالي أو مــؤســـســة لــلـــبــحث الـــتي ســجـل بــهــا

أطروحته. 

ويــجب أن يــدمج طـالب الــدكــتـوراه في فــرقــة بـحث
أو مخبر بحث إلجناز أعمال البحث.

اHـاداHـادّة ة 4 : :  يــســتـفــيـد طــالب الــدكـتــوراه من الــوسـائل
اHــتــاحــة لــلــقــيــام بــنــشــاطــاته في اHــؤســســة الــتي يــنــتــمي

إليها.

pـادّة ة 5  :   : يـســتـفــيـد طــالب الــدكـتــوراه غـيــر األجـيـرHـاداHا
من اHـنـحـة اHـذكـورة في اHـادة 17 من اHـرسـوم الـتـنـفـيذي
رقم 90 - 170 اHؤرخ في 9 ذي القـعدة عام 1410 اHوافق 2

يونيو سنة p1990 اHعدل واHتمم واHذكور أعاله.

وفي حــالـة تـقـيـيـم غـيـر مـرض تــوقف االسـتـفـادة من
اHنحة.

غـيــر أنه �ـكن تــمـديـد االســتـفــادة من اHـنـحــة ابـتـداء
من السنة اHوالية في حالة احلصول على نتائج مُرضية.

اHــاداHــادّة ة 6  :   : �ـــكن أن يـــكـــلف طـــالـب الـــدكـــتـــوراه غـــيــر
األجـيـر لـلـقـيـام بـنشـاطـات الـتـعـلـيـم باHـشـاركـة فـي تـأطـير
األعمال التطـبيقية أو األعمال اHوجهة في التدرج أو في
الــطــور األولp في مــؤســســة الــتــعـلــيـم الـعــالي الــتي ســجل

لديها أطروحته.

تــمــــارس نــشـاطــات الــتــعـلــيم فـــي حـــدود ثــالث (3)
سـاعـات في األسـبـوعp بـحـضـــور أسـتــاذ مـكـلـف بـاألعـمال

اHوجهة أو األعمال التطبيقية.

يــــعـــفى طـــالـب الـــدكـــتـــوراه مـن الـــقـــيــــام بـــنـــشـــاطـــات
الــــتـــــعـــــلــــيـم خالل الـــــســـــنــــة األخـــــيـــــرة من الـــــتــــســـــجـــــيل في

الدكتوراه.
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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.

44



11 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

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.

55



2 صفر عام   صفر عام  1433 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 2270
27 ديسمبر  سنة   ديسمبر  سنة  2011 م م

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
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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
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- 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.

69



2 صفر عام   صفر عام  1433 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 3670
27 ديسمبر  سنة   ديسمبر  سنة  2011 م م

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
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12 ذو القعدة عام  ذو القعدة عام 1431 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 660
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اHــاداHــادّة ة 3 : : يــكـــلــف وزيـــــر اHــالـــيــــة ووزيـــر الـــشــؤون
الـــديـــنـــيـــة واألوقـــافq كلّ فـــيـــمـــا يـــخـــصّهq بـــتـــنـــفـــيــــذ هــــذا
اHــــــرســــــــوم الـــــــذي يــــــنـــــــشــــــر فـي اجلــــــريــــــدة الــــــرّســــــمــــــيّــــــة

للجمهوريّـة اجلزائريّـة الدّ�قراطيّـة الشّعبيّـة .

حرّر بـاجلزائر في 5 ذي القـعدة عام 1431 اHوافق 13
أكتوبر سنة 2010.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرســوم تــنـفــيـذي رقم مـرســوم تــنـفــيـذي رقم 10 -  - 250 مـؤرخ في  مـؤرخ في 12 ذي الــقـعـدة ذي الــقـعـدة
عـام عـام 1431 اHـوافـق  اHـوافـق 20 أكــتـوبــر ســنـة  أكــتـوبــر ســنـة q2010 يــتــضـمنq يــتــضـمن

تأسيس نظام تعويضي لفائدة الباحث الدائم.تأسيس نظام تعويضي لفائدة الباحث الدائم.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

qإنّ الوزير األول
-  بـنـاء على تـقـريـر وزيـر الـتعـلـيم الـعـالي والـبحث

qالعلمي
- و بـــنــاء عــلى الـــدّســتــورq ال ســيّـــمــا اHــادّتــان 85 - 3

qو125 (الفقرة 2) منه
- و�ـــــــقـــــــتــــــــضى األمــــــــر رقم 06 - 03 اHــــــــؤرخ في 19
جــمــادى الـثــانــيــة عـام 1427 اHـوافق 15 يــولـيــو ســنـة 2006

qتضمن القانون األساسي العام للوظيفة العموميةHوا
- و�ــقـتــضـى اHـرســوم رقم 79 - 301 اHـؤرخ في  12
صـفر عام 1400 اHوافق 31 ديسـمبـر سنة 1979 واHـتضمن

q1980 هنية لسنةHضبط أجور بعض األصناف ا
- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســـوم رقم 81 - 57 اHــــؤرخ في 22
جـــمـــادى األولى عـــام 1401 اHــوافق  28 مـــارس ســـنـــة 1981
الــذي يــحــدد نــســبــة مــنح الــتـــعــويض اجلــزافي عن اخلــدمــة

qالدائمة وشروطه
- و�ــقـــتــضى اHـــرســوم رقم 88 - 219 اHــؤرخ في 22
ربــــيـع األول عـــام 1409 اHــــوافق 2  نــــوفــــمــــبــــر ســــنـــة 1988

qتضمن كيفيات حساب تعويض الضررHوا
- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 02 - 336
اHـؤرخ في 9 شـعــبــان عـام 1423 اHـوافق 16 أكــتـوبــر ســنـة
2002 واHـــتــضــمن تــأســيـس تــعــويض عن الـــوثــائق لــصــالح

أســـــاتـــــذة الـــــتـــــعـــــلـــــيم والـــــتـــــكـــــويـن الـــــعـــــالـــــيـــــW واألطـــــبــــاء
qWوالباحث Wاجلامعي Wاالستشفائي WتخصصHا

- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 07 - 307
اHــؤرخ في 17 رمـــضـــان عــام 1428 اHــوافق 29 ســبـــتـــمـــبــر
سـنة 2007 الذي يـحـدد كـيفـيـات منح الـزيـادة االستـداللـية
لــــشـــاغــــلي اHــــنـــاصـب الـــعــــلــــيـــا فـي اHـــؤســــســـات واإلدارات

qالعمومية

- و�ــــقــــتــــضـى اHــــرســــــوم الــــرئــــــاسي رقم 10 - 149
اHــــــؤرخ في 14  جـــمــــادى الـــثـــانـــيـــة عــــام 1431 اHــــوافق 28

 qأعضاء احلكومـة Wتضمن تعيHمايو سنة 2010 وا
- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 90 - 395
اHــــــؤرخ في 14 جــــــمـــــــادى األولـى عــــــام 1411 اHــــــوافق  أول
ديـســمــبـر ســنـة 1990 واHـتــضـمن اســتـفــادة بـعض أصــنـاف
مــوظــفــي الــبــحـث مـن أحــكــام اHـــرسـوم الـتـنـفـيـذي رقم
90 -364 اHــؤرخ في 10 نـــوفــمـــبــر ســـنــة 1990 واHـــتـــضــمن

إدمـاج الــتـعــويض اخلـاص اإلجــمـالـي الـذي يـتــقـاضــاه بـعض
مـــوظـــفـي الـــتــــعـــلـــيـم الـــعــــاليq في أســــاس حـــســــاب مـــعـــاش
الـتـقاعــدq واHـرســوم الـتـنـفـيـذي رقم 90 - 365 اHـؤرخ في
10 نــــوفــــمـــبــــر ســــنـــة 1990 الــــذي يــــحـــدد شــــروط تـــعــــويض

اإلنـــتـــاج الـــعـــلـــمي والـــتـــربـــوي الـــذي يـــتـــقـــاضـــاه األســـاتــذة
qالتابعون لوزارة اجلامعات

- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 92 - 409
اHـــــــــؤرخ في 19 جـــــــــمـــــــــادى األولـى عــــــــام 1413 اHـــــــــوافق 14
نـوفـمـبـر سـنـة 1992 واHـتـضـمن تـأسـيس تـعـويض لـصـالح
عـــمـــال الـــبـــحـث الـــعـــلـــمي والــــتـــقـــني عـن أشـــغـــال الـــبـــحث

qالدائمة
- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 92 - 410
اHـــــــــؤرخ في 19 جـــــــــمـــــــــادى األولـى عــــــــام 1413 اHـــــــــوافق 14
نــوفــمــبــر ســنـة 1992 واHــتــضــمن تــمــديــد أحــكــام اHــرسـوم
الـتـنـفـيـذي رقم 92 - 49 اHـؤرخ في 12 فـبـرايـر سـنـة 1992
واHـــتـــضـــمـن تـــأســـيس نـــظـــام تـــعـــويـــضي لـــصـــالـح أســـاتــذة

qعلى موظفي البحث qWالتعليم والتكوين العالي
- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 08 - 131
اHؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 اHوافق 3 مايو سنة
2008 واHـــتــــضـــمن الـــقــــانـــون األســـاسي اخلــــاص بـــالـــبـــاحث

qالدائم
qوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اHــاداHــادّة األولى : ة األولى :  يــهــــدف هــــذا اHــرســوم إلـى تــأســيس
نظــام تعويضــي لفائدة الباحث الدائم اخلاضع للمرسوم
الـتـنـفـيـذي رقم 08 - 131 اHـؤرخ في 27 ربـيع الـثـانـي عام

1429 اHوافق 3 مايو سنة 2008 واHذكور أعاله.

اHــاداHــادّة ة 2  :  : يـــســـتــفـــيـــد اHـــوظــفـــون اHـــنـــتــمـــون ألسالك
الباحثW الدائمW من اHنـح والتعويضـات اآلتية :

qاألداء العلمي Wمنحة حتس -
qتعويض التوثيق -

qWتابعة العلميHتعويض التأطير وا -
qتعويض اإلبداع العلمي -

- تعويض التأهيل العلمي.
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7 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 60 12 ذو القعدة عام  ذو القعدة عام 1431 هـ هـ
20 أكتوبر سنة  أكتوبر سنة 2010 م م

اHاداHادّة ة 5  :   : يدفــع تـعويـض التـأطير واHـتابعـة العلمـيW شهـرياq للـموظفـW اHذكورين في اHادة 2 أعالهq حـسب الرتب
ونسب الراتب الرئيسي اHبينة في اجلدول اآلتي :

اHـاداHـادّة ة 3  :  : حتـسب منـحـة حتسـW األداء الـعلـمي بـنسـبـة متـغيـرة من صـفر (0)  إلى أربعـW باHـائة (40 %) من الـراتب
الرئيسي وتدفع كل ثالثة (3) أشهر للموظفW اHذكورين في اHادة 2 أعاله.

تخضع االستفادة من هذه اHنحة إلى تنقيط وفق معايير حتدد بقرار من الوزير اHكلف بالتعليم العالي.
4  :   : يـدفع تـعويض الـتـوثيق شـهـريا لـلـموظـفW اHـذكـورين في اHادة 2 أعالهq حـسب الرتب واHـبـالغ اHبـيـنة في اHاداHادّة ة 

اجلدول اآلتي : 

اHبلغ بالديناراHبلغ بالدينارالرتبةالرتبةالسلك السلك 

مكلف بالدراسات
ملحق البحث

مكلف بالبحث

أستاذ بحث

مدير بحث

مكلف بالدراسات
ملحق البحث

مكلف بالبحث

أستاذ بحث قسم "ب"
أستاذ بحث قسم "أ"

مدير بحث

3000

6000

8000

12 000

14 000

16 000

نسبة الراتب الرئيسينسبة الراتب الرئيسيالرتبةالرتبةالسلك السلك 

مكلف بالدراسات
ملحق البحث

مكلف بالبحث

أستاذ بحث

مدير بحث

مكلف بالدراسات
ملحق البحث

مكلف بالبحث

أستاذ بحث قسم "ب"
أستاذ بحث قسم "أ"

مدير بحث

% 20

% 25

% 30

% 45

% 50

% 60

اHـاداHـادّة ة 6  :   : يــدفــع تــعــويـض اإلبــداع الـعــلــمي شــهــريـاq لــلــمـوظــفــW اHــذكـوريـن في اHـادة 2 أعالهq حــسب الــرتب ونـسب
الراتب الرئيسي اHبينة في اجلدول اآلتي :

نسبة الراتب الرئيسينسبة الراتب الرئيسيالرتبةالرتبةالسلك السلك 

مكلف بالدراسات
ملحق البحث

مكلف بالبحث

أستاذ بحث

مدير بحث

مكلف بالدراسات
ملحق البحث

مكلف بالبحث

أستاذ بحث قسم "ب"
أستاذ بحث قسم "أ"

مدير بحث

% 20

% 35

% 35

% 40

% 55

% 60
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12 ذو القعدة عام  ذو القعدة عام 1431 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 860
20 أكتوبر سنة أكتوبر سنة 2010 م م

 اHـاداHـادّة ة 7  :   : يـدفــع تـعـويـض الــتـأهـيل الـعـلــمي شـهـريـاq لـلـمــوظـفـW اHـذكـورين في اHـادة 2 أعالهq حــسب الـرتب ونـسب
الراتب الرئيسي اHبينة في اجلدول اآلتي :

نسبة الراتب الرئيسينسبة الراتب الرئيسيالرتبةالرتبةالسلك السلك 

ملحق البحث
مكلف بالبحث

أستاذ بحث

مدير بحث

ملحق البحث
مكلف بالبحث

أستاذ بحث قسم "ب"
أستاذ بحث قسم "أ"

مدير بحث

% 10

% 15

% 25

% 30

% 40

 اHـاداHـادّة ة 8  :   : تـخـضع اHـنـحـة والـتـعـويـضـات اHـنـصوص
عــــلـــيــــهــــا في اHـــادة 2 أعالهq إلـى االشـــتــــراك في الــــضــــمـــان

االجتماعي والتقاعد.

9  :   : يـــســـتـــمـــر الـــبــــاحـــثـــون الـــدائـــمـــون الـــذين  اHــاداHــادّة ة 
يشغلون مناصب عليا باHؤسسات العمومية ذات الطابع
الـــعـــلـــمي والـــتــكـــنـــولــوجـي في االســـتــفـــادة من الـــتـــعــويض
اجلــزافي عن اخلـــدمــة الــدائــمـــة وحتــسب طــبـــقــا لــلــتـــنــظــيم
الـسـاري اHـفـعول في 31 ديـسـمبـر سـنة q2007 في انـتـظار
مـنحهم الزيادة االسـتداللية اHـنصوص علـيها في اHرسوم
الـرئـاسي رقم 07 - 307 اHـؤرخ في 17 رمــضـان عـام 1428

اHوافق 29 سبتمبر سنة 2007 واHذكور أعاله.

qـرسومHـادّة ة 10  :   : تـلـغى كل األحـكام اخملـالـفـة لهـذا اHـاداHا 
السيما أحكام :

- اHـــرســـوم رقم 79 - 301 اHــــؤرخ في 12 صـــفـــر عـــام
1400 اHوافق 31 ديسمبر سنة 1979 واHذكور أعالهq فيما

qWالدائم Wيخص الباحث
- اHــرســوم رقم 88 - 219 اHـؤرخ في 22 ربـيع األول
qـذكـور أعالهHـوافق 2  نــوفـمـبــر سـنـة 1988 واHعـام 1409 ا

qWالدائم Wفيما يخص الباحث
 - اHـــــرســــوم الــــرئـــــاسي رقم 02 - 336 اHــــؤرخ في 9
شعـبـان عام 1423 اHوافق 16 أكتـوبر سـنة 2002 واHـذكور

 qأعاله
- اHــرسـوم الــتــنــفــيــذي رقم 90 - 395 اHــؤرخ في 14
جـمادى األولى عام 1411 اHوافق  أول ديـسمبـر سنة 1990

qذكور أعالهHوا
- اHــرسـوم الــتــنــفــيــذي رقم 92 - 409 اHــؤرخ في 19
جــمــادى األولى عـام 1413 اHـوافق 14 نــوفــمــبــر ســنـة 1992

qWالدائم Wفيما يخص الباحث qذكور أعالهHوا

- اHــرسـوم الــتــنــفــيــذي رقم 92 - 410 اHــؤرخ في 19
جــمــادى األولى عـام 1413 اHـوافق 14 نــوفــمــبــر ســنـة 1992

واHذكور أعاله.

اHـاداHـادّة ة 11  :   : يــسـري مــفـعــول هـذا اHــرسـوم ابــتـداء من
أول يناير سنة 2008.

اHاداHادّة ة 12 :  : ينشر هـذا اHرسوم في اجلريـدة الرّسميّة
 للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـرّر بــاجلــزائـر في 12 ذي الـقــعـدة عـام 1431 اHـوافق
20 أكتوبر سنة 2010.

أحمد أويحيىأحمد أويحيى
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرســوم تــنـفــيـذي رقم مـرســوم تــنـفــيـذي رقم 10 -  - 251 مـؤرخ في  مـؤرخ في 12 ذي الــقـعـدة ذي الــقـعـدة
يـتـضمـن  qيـتـضمـن q 2010 ـوافـق 20  أكـتـوبـر سـنـة أكـتـوبـر سـنـةHـوافـق  اHعـام عـام 1431 ا
تـأسـيـس نـظــام تعـويـضـي لـفـائــدة األسـتــاذ الـباحثتـأسـيـس نـظــام تعـويـضـي لـفـائــدة األسـتــاذ الـباحث

االستشفائـي اجلامعـي.االستشفائـي اجلامعـي.
ــــــــــــــــــــــــــــ

qإنّ الوزير األول
-  بـنـاء على تـقـريـر وزيـر الـتعـلـيم الـعـالي والـبحث

qالعلمي
- و بـــنــاء عــلى الـــدّســتــورq ال ســيّـــمــا اHــادّتــان 85 - 3

qو125 (الفقرة 2) منه
- و�ـــــــقـــــــتــــــــضى األمــــــــر رقم 06 - 03 اHــــــــؤرخ في 19
جــمــادى الـثــانــيــة عـام 1427 اHـوافق 15 يــولـيــو ســنـة 2006

qتضمن القانون األساسي العام للوظيفة العموميةHوا
- و�ــقـــتــضى اHــرســوم رقم 85 - 58 اHــؤرخ في أول
رجب عــام 1405 اHــوافق 23 مـــارس ســـنــة 1985 واHـــتـــعــلق

qتممHعدل واHا qبتعويض اخلبرة
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12 ذو القعدة عام  ذو القعدة عام 1431 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 860
20 أكتوبر سنة أكتوبر سنة 2010 م م

 اHـاداHـادّة ة 7  :   : يـدفــع تـعـويـض الــتـأهـيل الـعـلــمي شـهـريـاq لـلـمــوظـفـW اHـذكـورين في اHـادة 2 أعالهq حــسب الـرتب ونـسب
الراتب الرئيسي اHبينة في اجلدول اآلتي :

نسبة الراتب الرئيسينسبة الراتب الرئيسيالرتبةالرتبةالسلك السلك 

ملحق البحث
مكلف بالبحث

أستاذ بحث

مدير بحث

ملحق البحث
مكلف بالبحث

أستاذ بحث قسم "ب"
أستاذ بحث قسم "أ"

مدير بحث

% 10

% 15

% 25

% 30

% 40

 اHـاداHـادّة ة 8  :   : تـخـضع اHـنـحـة والـتـعـويـضـات اHـنـصوص
عــــلـــيــــهــــا في اHـــادة 2 أعالهq إلـى االشـــتــــراك في الــــضــــمـــان

االجتماعي والتقاعد.

9  :   : يـــســـتـــمـــر الـــبــــاحـــثـــون الـــدائـــمـــون الـــذين  اHــاداHــادّة ة 
يشغلون مناصب عليا باHؤسسات العمومية ذات الطابع
الـــعـــلـــمي والـــتــكـــنـــولــوجـي في االســـتــفـــادة من الـــتـــعــويض
اجلــزافي عن اخلـــدمــة الــدائــمـــة وحتــسب طــبـــقــا لــلــتـــنــظــيم
الـسـاري اHـفـعول في 31 ديـسـمبـر سـنة q2007 في انـتـظار
مـنحهم الزيادة االسـتداللية اHـنصوص علـيها في اHرسوم
الـرئـاسي رقم 07 - 307 اHـؤرخ في 17 رمــضـان عـام 1428

اHوافق 29 سبتمبر سنة 2007 واHذكور أعاله.

qـرسومHـادّة ة 10  :   : تـلـغى كل األحـكام اخملـالـفـة لهـذا اHـاداHا 
السيما أحكام :

- اHـــرســـوم رقم 79 - 301 اHــــؤرخ في 12 صـــفـــر عـــام
1400 اHوافق 31 ديسمبر سنة 1979 واHذكور أعالهq فيما

qWالدائم Wيخص الباحث
- اHــرســوم رقم 88 - 219 اHـؤرخ في 22 ربـيع األول
qـذكـور أعالهHـوافق 2  نــوفـمـبــر سـنـة 1988 واHعـام 1409 ا

qWالدائم Wفيما يخص الباحث
 - اHـــــرســــوم الــــرئـــــاسي رقم 02 - 336 اHــــؤرخ في 9
شعـبـان عام 1423 اHوافق 16 أكتـوبر سـنة 2002 واHـذكور

 qأعاله
- اHــرسـوم الــتــنــفــيــذي رقم 90 - 395 اHــؤرخ في 14
جـمادى األولى عام 1411 اHوافق  أول ديـسمبـر سنة 1990

qذكور أعالهHوا
- اHــرسـوم الــتــنــفــيــذي رقم 92 - 409 اHــؤرخ في 19
جــمــادى األولى عـام 1413 اHـوافق 14 نــوفــمــبــر ســنـة 1992

qWالدائم Wفيما يخص الباحث qذكور أعالهHوا

- اHــرسـوم الــتــنــفــيــذي رقم 92 - 410 اHــؤرخ في 19
جــمــادى األولى عـام 1413 اHـوافق 14 نــوفــمــبــر ســنـة 1992

واHذكور أعاله.

اHـاداHـادّة ة 11  :   : يــسـري مــفـعــول هـذا اHــرسـوم ابــتـداء من
أول يناير سنة 2008.

اHاداHادّة ة 12 :  : ينشر هـذا اHرسوم في اجلريـدة الرّسميّة
 للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـرّر بــاجلــزائـر في 12 ذي الـقــعـدة عـام 1431 اHـوافق
20 أكتوبر سنة 2010.

أحمد أويحيىأحمد أويحيى
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرســوم تــنـفــيـذي رقم مـرســوم تــنـفــيـذي رقم 10 -  - 251 مـؤرخ في  مـؤرخ في 12 ذي الــقـعـدة ذي الــقـعـدة
يـتـضمـن  qيـتـضمـن q 2010 ـوافـق 20  أكـتـوبـر سـنـة أكـتـوبـر سـنـةHـوافـق  اHعـام عـام 1431 ا
تـأسـيـس نـظــام تعـويـضـي لـفـائــدة األسـتــاذ الـباحثتـأسـيـس نـظــام تعـويـضـي لـفـائــدة األسـتــاذ الـباحث

االستشفائـي اجلامعـي.االستشفائـي اجلامعـي.
ــــــــــــــــــــــــــــ

qإنّ الوزير األول
-  بـنـاء على تـقـريـر وزيـر الـتعـلـيم الـعـالي والـبحث

qالعلمي
- و بـــنــاء عــلى الـــدّســتــورq ال ســيّـــمــا اHــادّتــان 85 - 3

qو125 (الفقرة 2) منه
- و�ـــــــقـــــــتــــــــضى األمــــــــر رقم 06 - 03 اHــــــــؤرخ في 19
جــمــادى الـثــانــيــة عـام 1427 اHـوافق 15 يــولـيــو ســنـة 2006

qتضمن القانون األساسي العام للوظيفة العموميةHوا
- و�ــقـــتــضى اHــرســوم رقم 85 - 58 اHــؤرخ في أول
رجب عــام 1405 اHــوافق 23 مـــارس ســـنــة 1985 واHـــتـــعــلق

qتممHعدل واHا qبتعويض اخلبرة

84



9 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 60 12 ذو القعدة عام  ذو القعدة عام 1431 هـ هـ
20 أكتوبر سنة  أكتوبر سنة 2010 م م

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اHــــاداHــــادّة األولى : ة األولى :  يــــهـــدف هــــذا اHـــرســــوم إلى تــــأســـيس
Wاالستشـفائي Wنظام تـعويضي لـفائدة األساتـذة الباحـث
اجلـامعـيW اخلـاضعـW للـمرسـوم التـنفـيذي رقــم 08 - 129
اHؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 اHوافق 3 مايو سنة

2008 واHذكور أعاله.

اHــاداHــادّة ة 2  :  : يـــســـتــفـــيـــد اHـــوظــفـــون اHـــنـــتــمـــون ألسالك
األسـاتـذة الــبـاحـثـW االسـتـشـفـائـيـW اجلـامـعـيـW من اHـنـح

والتعويضـات اآلتية :

qاألداء البيداغوجي والعلمي Wمنحة حتس -

qتعويض اخلبرة البيداغوجية -

qتعويض التوثيق -

qWتابعة البيداغوجيHتعويض التأطير وا -

- تعويض التأهيل العلمي.

اHـاداHـادّة ة 3  :  : حتـسب مـنـحـة حتسـW األداء الـبـيـداغوجي
Wوالــعـــلـــمي بــنـــســـبــة مـــتـــغــيـــرة من صـــفــر (0)  إلى أربـعـ
بـاHـائة (40 %) من الـراتب الـرئـيسـي وتدفع كـل ثالثة (3)

أشهر للموظفW اHذكورين في اHادة 2 أعاله.

تـخـضع االسـتـفـادة من هـذه اHـنـحـة إلى تـنـقـيط وفق
معايير حتدد بقرار من الوزير اHكلف بالتعليم العالي.

4  :   : يـــدفـع تـــعـــويـض اخلـــبـــرة الــــبـــيـــداغــــوجـــيـــة اHــاداHــادّة ة 
شـــهــــريــــا بــــنــــســـبــــة أربــــعــــة في اHــــائـــة ( 4 %) مـن الـــراتب
األساسي عن كل درجـةq لـلمـوظـفW اHـذكـورين في اHادة 2

أعاله.

qــــادّة ة 5  :   : يــــدفـــع تــــعـــــويـض الـــــتــــوثـــــيــق شـــــهـــــريــــاHــــاداHا
للـمـوظـفــW اHـذكـوريـن فـي اHادة 2 أعالهq حـسـب الــرتـب

واHبـالغ اHبـينـة في اجلدول اآلتي :

- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 02 - 335
اHـؤرخ في 9 شـعــبــان عـام 1423 اHـوافق 16 أكــتـوبــر ســنـة
2002 الذي يحدد عالوة اHـردودية اHمنوحـة لفائدة أساتذة

WــتــخـــصــصــHواألطــبـــاء ا Wالـــتــعــلـــيم والــتـــكــوين الـــعــالـــيــ
qعدلHا qWاجلامعي Wاالستشفائي

- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 02 - 336
اHـؤرخ في 9 شـعــبــان عـام 1423 اHـوافق 16 أكــتـوبــر ســنـة
2002 واHـــتــضــمن تــأســيـس تــعــويض عن الـــوثــائق لــصــالح

أســـــاتـــــذة الـــــتـــــعـــــلـــــيم والـــــتـــــكـــــويـن الـــــعـــــالـــــيـــــW واألطـــــبــــاء
qWوالباحث Wاجلامعي Wاالستشفائي WتخصصHا

- و�ــــقــــتــــضـى اHــــرســــــوم الــــرئــــــاسي رقم 10 - 149
اHــــــؤرخ في 14  جـــمــــادى الـــثـــانـــيـــة عــــام 1431 اHــــوافق 28

 qأعضاء احلكومـة Wتضمن تعيHمايو سنة 2010 وا

- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 90 - 365
اHؤرخ في 22 ربيع الـثاني عام 1411 اHوافق 10 نوفـمبر
سـنـة 1990 الــذي يــحـدد شــروط تـعــويض اإلنــتـاج الــعــلـمي
والـــتــربــوي الــذي يــتــقــاضـــاه األســاتــذة الــتــابــعــون لــوزارة

qاجلامعات

- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 91 - 472
اHؤرخ في 30 جـمادى األولى عام 1412 اHوافق 7 ديسـمبر
ســـنـــة 1991 واHـــتــــضـــمن الــــنـــظـــام الــــتـــعــــويـــضي لـألطـــبـــاء

qتممHعدل واHا qWاجلامعي Wاالستشفائي WتخصصHا

- و�ــــقـــتـــضى اHـــرســـوم الــــتـــنـــفـــيـــذي رقــم 08 - 129
اHؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 اHوافق 3 مايو سنة
2008 واHــــتـــضــــمن الــــقـــانــــون األســـاسـي اخلـــاص بــــاألســـتـــاذ

 qالباحث االستشفائي اجلامعي

qوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

اHبلغ بالديناراHبلغ بالدينارالرتبةالرتبةالسلك السلك 

 أستاذ مساعد استشفائي جامعي

 أستاذ محاضر استشفائي جامعي

 أستاذ استشفائي جامعي

أستاذ مساعد

أستاذ محاضر قسم "ب"

أستاذ محاضر قسم "أ"

أستاذ

8000

12 000

14 000

16 000
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6  :   : يـدفــع تـعويـض الـتـأطيـر واHـتابـعـة البـيداغـوجـيW شـهـرياq لـلـموظـفW اHـذكـورين في اHادة 2 أعالهq حـسب اHاداHادّة ة 
الرتب ونسب الراتب الرئيسي اHبينة في اجلدول اآلتي :

نسبة الراتب الرئيسينسبة الراتب الرئيسيالرتبةالرتبةالسلك السلك 

 أستاذ مساعد استشفائي جامعي

 أستاذ محاضر استشفائي جامعي

 أستاذ استشفائي جامعي

أستاذ مساعد

أستاذ محاضر قسم "ب"

أستاذ محاضر قسم "أ"

أستاذ

% 30

% 45

% 50

% 60

 اHـاداHـادّة ة 7  :   : يـدفــع تـعـويـض الــتـأهـيل الـعـلــمي شـهـريـاq لـلـمــوظـفـW اHـذكـورين في اHـادة 2 أعالهq حــسب الـرتب ونـسب
الراتب الرئيسي اHبينة في اجلدول اآلتي :

نسبة الراتب الرئيسينسبة الراتب الرئيسيالرتبةالرتبةالسلك السلك 

 أستاذ مساعد استشفائي جامعي

 أستاذ محاضر استشفائي جامعي

 أستاذ استشفائي جامعي

أستاذ مساعد

أستاذ محاضر قسم "ب"

أستاذ محاضر قسم "أ"

أستاذ

% 15

% 25

%30

% 40

8  :   : تـخــضـع اHـنـح والـتــعــويــضــات اHــنــصـوص  اHـاداHـادّة ة 
عــــلـــيــــهــــا في اHـــادة 2 أعالهq إلـى االشـــتــــراك في الــــضــــمـــان

االجتماعي والتقاعد.

qــرسـومHـادّة ة 9  :   : تــلــغى كل األحــكـام اخملــالـفــة لــهـذا اHـاداHا
السيما أحكام :

- اHــــرســــوم رقم 85 - 58 اHــــؤرخ في أول رجـب عـــام
1405 اHـــــوافق 23 مـــــارس ســــــنـــــة q1985 اHــــــعـــــدّل واHــــــتـــــمّم

واHـذكــور أعالهq فـيـمـا يــخص أسـاتـذة الــتـعـلـيـم والـتـكـوين
qWاجلامعي Wاالستشفائي Wواألخصائي Wالعالي

- اHـــــرســـــوم الـــــرئـــــاسي رقم 02 - 335 اHـــــؤرخ في 9
شعـبـان عام 1423 اHوافق 12 أكتـوبر سـنة 2002 واHـذكور
qWاجلامعي Wاالستشفائي Wفيما يخص األخصائي qأعاله
- اHـــــرســـــوم الـــــرئـــــاسي رقم 02 - 336 اHـــــؤرخ في 9
شعـبـان عام 1423 اHوافق 16 أكتـوبر سـنة 2002 واHـذكور
qWاجلامعي Wاالستشفائي Wفيما يخص األخصائي qأعاله

- اHــرسـوم الــتــنــفــيــذي رقم 90 - 365 اHــؤرخ في 22
ربــيع الـــثــاني عــام 1411 اHــوافق 10 نــوفــمـــبــر ســنــة 1990
Wاالسـتـشفـائـي Wفيـمـا يـخص األخصـائـي qـذكـور أعالهHوا

qWاجلامعي
- اHــرسـوم الــتــنــفــيــذي رقم 91 - 472 اHــؤرخ في 30
جــمــادى األولى عــام 1412 اHــوافق 7 ديــســمـــبــر ســنــة 1991

واHذكور أعاله.

10 :  : يــســري مــفــعــول هــذا اHــرسـوم ابــتــداء من اHـاداHـادّة ة 
أول يناير سنة 2008.

اHاداHادّة ة 11 :  : ينشر هـذا اHرسوم في اجلريـدة الرّسميّة
 للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـرّر بــاجلــزائـر في 12 ذي الـقــعـدة عـام 1431 اHـوافق
20 أكتوبر سنة 2010.

أحمد أويحيىأحمد أويحيى
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11 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 60 12 ذو القعدة عام  ذو القعدة عام 1431 هـ هـ
20 أكتوبر سنة  أكتوبر سنة 2010 م م

- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 97 - 193
اHـؤرخ في 7 مـحـرم عام 1418 اHـوافق 14 مايـو سـنة 1997
واHتـضمن تـأسيس تـعويض لـتحـضيـر مذكـرة اHاجـستـير

qWلصالح مساعدي التعليم والتكوين العالي

- و�ـــقـــتــــضى اHــــرســـوم الـــتــــنـــفــــيـــذي رقــم 08 -130
اHؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 اHوافق 3 مايو سنة
2008 واHــــتـــضــــمن الــــقـــانــــون األســـاسـي اخلـــاص بــــاألســـتـــاذ

 q الباحث

qوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اHــاداHــادّة األولى : ة األولى :  يـــهـــدف هــــذا اHــــرســـوم إلى تـــأســـيس
نــــظــــام تــــعـــويــــضـي لـــفــــائــــدة األســــــتـــاذ الــــبــــاحث اخلــــاضــع
لـلـمــرسـوم الـتـنـفيـذي رقــم 08 - 130 اHـؤرخ في 27 ربـيع
الـــثـــاني عــام 1429 اHــوافق 3 مــايـــو ســنــة 2008  واHـــذكــور

أعاله.

اHــاداHــادّة ة 2  :  : يـــســـتــفـــيـــد اHـــوظــفـــون اHـــنـــتــمـــون ألسالك
األساتذة الباحثW من اHنـح والتعويضـات اآلتية :

qاألداء البيداغوجي والعلمي Wمنحة حتس -

qتعويض اخلبرة البيداغوجية -

qتعويض التوثيق -

qWتابعة البيداغوجيHتعويض التأطير وا -

- تعويض التأهيل العلمي.

اHـاداHـادّة ة 3  :  : حتـسب مـنـحـة حتسـW األداء الـبـيـداغوجي
Wوالــعـــلـــمي بــنـــســـبــة مـــتـــغــيـــرة من صـــفــر (0)  إلى أربـعـ
بـاHـائة (40 %) من الـراتب الـرئـيسـي وتدفع كـل ثالثة (3)

أشهر للموظفW اHذكورين في اHادة 2 أعاله.

تـخـضع االسـتـفـادة من هـذه اHـنـحـة إلى تـنـقـيط وفق
معايير حتدد بقرار من الوزير اHكلف بالتعليم العالي.

4  :   : يـــدفـع تـــعـــويـض اخلـــبـــرة الــــبـــيـــداغــــوجـــيـــة اHــاداHــادّة ة 
شـــهــــريــــا بــــنــــســـبــــة أربــــعــــة في اHــــائـــة ( 4 %) مـن الـــراتب
األساسي عن كل درجـةq لـلمـوظـفW اHـذكـورين في اHادة 2

أعاله.

qــــادّة ة 5  :   : يــــدفـــع تــــعـــــويـض الـــــتــــوثـــــيــق شـــــهـــــريــــاHــــاداHا
للـمـوظـفــW اHـذكـوريـن فـي اHادة 2 أعالهq حـسـب الــرتـب

واHبـالغ اHبـينـة في اجلدول اآلتي :

مـرســوم تــنـفــيـذي رقم مـرســوم تــنـفــيـذي رقم 10 -  - 252 مـؤرخ في  مـؤرخ في 12 ذي الــقـعـدة ذي الــقـعـدة
عـام عـام 1431 اHـوافـق  اHـوافـق 20  أكـتـوبــر سـنـة أكـتـوبــر سـنـة q2010 يــتـضـمـنq يــتـضـمـن
تأسيـس نظـام تعويضـي لفائـدة األستـاذ الباحث.تأسيـس نظـام تعويضـي لفائـدة األستـاذ الباحث.

ـــــــــــــــــــــــــــــــ

qإنّ الوزير األول

-  بـنـاء على تـقـريـر وزيـر الـتعـلـيم الـعـالي والـبحث
qالعلمي

- و بـــنــاء عــلى الـــدّســتــورq ال ســيّـــمــا اHــادّتــان 85 - 3
qو125 (الفقرة 2) منه

- و�ـــــــقـــــــتــــــــضى األمــــــــر رقم 06 - 03 اHــــــــؤرخ في 19
جــمــادى الـثــانــيــة عـام 1427 اHـوافق 15 يــولـيــو ســنـة 2006

qتضمن القانون األساسي العام للوظيفة العموميةHوا

- و�ــقـــتــضى اHـــرســوم رقم 85 - 58 اHــؤرخ في أول
رجب عــام 1405 اHــوافق 23 مـــارس ســـنــة 1985 واHـــتـــعــلق

qتممHعدل واHا qبتعويض اخلبرة

- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 02 - 335
اHـؤرخ في 9 شـعــبــان عـام 1423 اHـوافق 16 أكــتـوبــر ســنـة
2002 الذي يحدد عالوة اHـردودية اHمنوحـة لفائدة أساتذة

WــتــخـــصــصــHواألطــبـــاء ا Wالـــتــعــلـــيم والــتـــكــوين الـــعــالـــيــ
qعدلHا qWاجلامعي Wاالستشفائي

- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 02 - 336
اHـؤرخ في 9 شـعــبــان عـام 1423 اHـوافق 16 أكــتـوبــر ســنـة
2002 واHـــتــضــمن تــأســيـس تــعــويض عن الـــوثــائق لــصــالح

أســـــاتـــــذة الـــــتـــــعـــــلـــــيم والـــــتـــــكـــــويـن الـــــعـــــالـــــيـــــW واألطـــــبــــاء
qWوالباحث Wاجلامعي Wاالستشفائي WتخصصHا

- و�ــــقــــتــــضـى اHــــرســــــوم الــــرئــــــاسي رقم 10 - 149
اHــــــؤرخ في 14  جـــمــــادى الـــثـــانـــيـــة عــــام 1431 اHــــوافق 28

 qأعضاء احلكومـة Wتضمن تعيHمايو سنة 2010 وا

- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 90 - 365
اHؤرخ في 22 ربيع الـثاني عام 1411 اHوافق 10 نوفـمبر
سـنـة 1990 الــذي يــحـدد شــروط تـعــويض اإلنــتـاج الــعــلـمي
والـــتــربــوي الــذي يــتــقــاضـــاه األســاتــذة الــتــابــعــون لــوزارة

qاجلامعات

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 92 - 49 اHؤرخ
في 8 شـــعـــبـــان عــام 1412 اHــوافق 12 فــبـــرايـــر ســـنــة 1992
واHـــتـــضـــمـن تـــأســـيس نـــظـــام تـــعـــويـــضي لـــصـــالـح أســـاتــذة

qتممHعدل واHا qWالتعليم والتكوين العالي
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12 ذو القعدة عام  ذو القعدة عام 1431 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 1260
20 أكتوبر سنة أكتوبر سنة 2010 م م

اHبلغ بالديناراHبلغ بالدينارالرتبةالرتبةالسلك السلك 

معيد

أستاذ مساعد

أستاذ محاضر

أستاذ

معيد
أستاذ مساعد قسم "ب"

أستاذ مساعد قسم "أ"

أستاذ محاضر قسم "ب"
أستاذ محاضر قسم "أ"

أستاذ

3000

6 000

8 000

12 000

14 000

16 000

اHاداHادّة ة 6  :   : يدفــع تعويـض التأطير واHـتابعة البيداغوجيW شهـرياq للموظفW اHذكورين في اHادة 2 أعالهq ويحسب
حسب الرتب ونسب الراتب الرئيسي اHبينة في اجلدول اآلتي :

نسبة الراتب الرئيسينسبة الراتب الرئيسيالرتبةالرتبةالسلك السلك 

معيد

أستاذ مساعد

أستاذ محاضر

أستاذ

معيد
أستاذ مساعد قسم "ب"

أستاذ مساعد قسم "أ"

أستاذ محاضر قسم "ب"
أستاذ محاضر قسم "أ"

أستاذ

% 20

% 25

% 30

% 45

% 50

% 60

 اHـاداHـادّة ة 7  :   : يـدفــع تـعـويـض الــتـأهـيل الـعـلــمي شـهـريـاq لـلـمــوظـفـW اHـذكـورين في اHـادة 2 أعالهq حــسب الـرتب ونـسب
الراتب الرئيسي اHبينة في اجلدول اآلتي :

نسبة الراتب الرئيسينسبة الراتب الرئيسيالرتبةالرتبةالسلك السلك 

أستاذ مساعد

أستاذ محاضر

أستاذ

أستاذ مساعد قسم "ب"

أستاذ مساعد قسم "أ"

أستاذ محاضر قسم "ب"

أستاذ محاضر قسم "أ"

أستاذ

% 10

% 15

% 25

% 30

% 40
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13 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 60 12 ذو القعدة عام  ذو القعدة عام 1431 هـ هـ
20 أكتوبر سنة  أكتوبر سنة 2010 م م

- و�ــــقــــتــــضـى اHــــرســــــوم الــــرئــــــاسي رقم 10 - 149
اHــــــؤرخ في 14  جـــمــــادى الـــثـــانـــيـــة عــــام 1431 اHــــوافق 28

 qأعضاء احلكومـة Wتضمن تعيHمايو سنة 2010 وا
- و�ــــقـــتـــضى اHـــرســـوم الــــتـــنـــفـــيـــذي رقــم 08 - 129
اHؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 اHوافق 3 مايو سنة
2008 واHــــتـــضــــمن الــــقـــانــــون األســـاسـي اخلـــاص بــــاألســـتـــاذ

qادة 76 منهHال سيما ا qالباحث االستشفائي اجلامعي
- و�ــــقـــتـــضى اHـــرســـوم الــــتـــنـــفـــيـــذي رقــم 08 - 130
اHؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 اHوافق 3 مايو سنة
2008 واHــــتـــضــــمن الــــقـــانــــون األســـاسـي اخلـــاص بــــاألســـتـــاذ

qادة 68 منهHال سيما ا qالباحث
- و�ــــقـــتـــضى اHـــرســـوم الــــتـــنـــفـــيـــذي رقــم 08 - 131
اHؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 اHوافق 3 مايو سنة
2008 واHـــتــــضـــمن الـــقــــانـــون األســـاسي اخلــــاص بـــالـــبـــاحث

qادة 72 منهHالسيما ا qالدائم
- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 09 - 259
اHــؤرخ في 20 شــعــبــان عــام 1430 اHــوافق 11 غــشت ســنــة
2009 الـــذي يـــحـــدد كـــيــفـــيـــات الـــتـــعـــيـــW في درجـــة أســـتــاذ

qاستشفائي جامعي �يز وأستاذ �يز ومدير بحث �يز
qوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :
اHاداHادّة األولى : ة األولى :  تطبـيقا ألحـكام اHواد 76 من اHرسوم
التـنفيذي رقــم 08 - 129 اHؤرخ في 27 ربيع الـثاني عام
1429 اHــــــــوافق 3 مــــــــايـــــــو ســـــــنـــــــة 2008 و68 مـن اHـــــــرســـــــوم

التـنفيذي رقــم 08 - 130 اHؤرخ في 27 ربيع الـثاني عام
1429 اHــــــــوافق 3 مــــــــايـــــــو ســـــــنـــــــة 2008 و72 مـن اHـــــــرســـــــوم

التـنفيذي رقــم 08 - 131 اHؤرخ في 27 ربيع الـثاني عام
1429 اHـوافق 3 مـايــو ســنـة 2008 واHـذكــورة أعالهq يــهـدف

هــذا اHـــرســوم إلى حتـــديــد مــبـــلغ الـــتــعــويـض عن الــتـــمــيّــز
اHـمـنـوح لألسـتـاذ االسـتـشـفـائي اجلـامـعي اHـمـيّـز واألسـتاذ

اHميّز ومدير البحث اHميّز وكيفيات دفعه.
اHاداHادّة ة 2  :  : يدفع التعويض عن الـتميّز شهريا بنسبة

50 % من الراتب الرئيسي للرتبة.

اHاداHادّة ة 3  :  : يخـضع التـعويض عن الـتمـيّز الشـتراكات
الضمان االجتماعي والتقاعد .

اHـاداHـادّة ة 4  :    :  يــســري مــفــعـول هــذا اHــرســوم ابــتـداء من
أول يناير سنة 2008.

اHـاداHـادّة ة 5 :  : يـنشـر هـذا اHـرسـوم في اجلريـدة الـرّسـمـيّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـرّر بــاجلــزائـر في 12 ذي الـقــعـدة عـام 1431 اHـوافق
20 أكتوبر سنة 2010.

أحمد أويحيىأحمد أويحيى

 اHـاداHـادّة ة 8  :   : تـخـضع اHـنـحـة والـتـعـويـضـات اHـنـصوص
عــــلـــيــــهــــا في اHـــادة 2 أعالهq إلـى االشـــتــــراك في الــــضــــمـــان

االجتماعي والتقاعد.
qـرسومHـادّة ة 9  :   : تــلـغــى كل األحـكام اخملـالـفـة لـهـذا اHـاداHا

ال سيما أحكام :
- اHــــرســــوم رقم 85 - 58 اHــــؤرخ في أول رجـب عـــام
qـــــتـــــمّمHـــــعـــــدّل واHا q1985 ـــــوافق 23 مـــــارس ســـــنـــــةH1405 ا

واHـذكــور أعالهq فـيـمـا يــخص أسـاتـذة الــتـعـلـيـم والـتـكـوين
qWالعالي

- اHـــــرســـــوم الـــــرئـــــاسي رقم 02 - 335 اHـــــؤرخ في 9
شعـبـان عام 1423 اHوافق 12 أكتـوبر سـنة 2002 واHـذكور

qأعاله
- اHـــــرســـــوم الـــــرئـــــاسي رقم 02 - 336 اHـــــؤرخ في 9
شعـبـان عام 1423 اHوافق 16 أكتـوبر سـنة 2002 واHـذكور

qWفيما يخص أساتذة التعليم والتكوين العالي qأعاله
- اHــرسـوم الــتــنـفــيـذي رقم 90 - 365 اHـؤرخ في  22
ربــيع الــثــانـي عـام 1411 اHـوافق  10 نــوفــمــبــر ســنـة 1990

qذكور أعالهHوا
- اHــــرســـوم الــــتــــنــــفـــيــــذي رقم 92 - 49 اHــــؤرخ في 8
شـعـبـان عـام 1412 اHـوافق 12 فـبـرايـرسـنة 1992 واHـذكور

qأعاله
- اHـــرســوم الـــتـــنـــفـــيـــذي رقم 97 - 193 اHــؤرخ في 7
مـــحـــرم عــام 1418 اHــوافق 14 مـــايـــو ســـنــة 1997 واHـــذكــور

أعاله.
اHـاداHـادّة ة 10  :   : يــسـري مــفـعــول هـذا اHــرسـوم ابــتـداء من

أول يناير سنة 2008.
اHاداHادّة ة 11 :  : ينشر هـذا اHرسوم في اجلريـدة الرّسميّة

 للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.
حـرّر بــاجلــزائـر في 12 ذي الـقــعـدة عـام 1431 اHـوافق

20 أكتوبر سنة 2010.

أحمد أويحيىأحمد أويحيى
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرســوم تــنـفــيـذي رقم مـرســوم تــنـفــيـذي رقم 10 -  - 253 مـؤرخ في  مـؤرخ في 12 ذي الــقـعـدة ذي الــقـعـدة
1431 اHــوافـق  اHــوافـق 20 أكـــتـــوبـــر ســـنـــة  أكـــتـــوبـــر ســـنـــة q 2010 يـــحــدد q يـــحــدد عــام عــام 
مـــبــــلغ تـــعــــويض الـــتــــمـــيــــز لألســــتـــاذ االســـتــــشـــفـــائيمـــبــــلغ تـــعــــويض الـــتــــمـــيــــز لألســــتـــاذ االســـتــــشـــفـــائي
اجلــامــعي اHــمــيــز واألســتــاذ اHــمـيــز ومــديــر الــبــحـثاجلــامــعي اHــمــيــز واألســتــاذ اHــمـيــز ومــديــر الــبــحـث

اHميز وكيفيات دفعه.اHميز وكيفيات دفعه.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

qإنّ الوزير األول
- بـنـاء عـلى تـقـريـر وزيـر الــتـعـلـيم الـعـالي والـبـحث

qالعلمي
- و بـــنــاء عــلى الـــدّســتــورq ال ســيّـــمــا اHــادّتــان 85 - 3

qو125 (الفقرة 2) منه
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13 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 60 12 ذو القعدة عام  ذو القعدة عام 1431 هـ هـ
20 أكتوبر سنة  أكتوبر سنة 2010 م م

- و�ــــقــــتــــضـى اHــــرســــــوم الــــرئــــــاسي رقم 10 - 149
اHــــــؤرخ في 14  جـــمــــادى الـــثـــانـــيـــة عــــام 1431 اHــــوافق 28

 qأعضاء احلكومـة Wتضمن تعيHمايو سنة 2010 وا
- و�ــــقـــتـــضى اHـــرســـوم الــــتـــنـــفـــيـــذي رقــم 08 - 129
اHؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 اHوافق 3 مايو سنة
2008 واHــــتـــضــــمن الــــقـــانــــون األســـاسـي اخلـــاص بــــاألســـتـــاذ

qادة 76 منهHال سيما ا qالباحث االستشفائي اجلامعي
- و�ــــقـــتـــضى اHـــرســـوم الــــتـــنـــفـــيـــذي رقــم 08 - 130
اHؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 اHوافق 3 مايو سنة
2008 واHــــتـــضــــمن الــــقـــانــــون األســـاسـي اخلـــاص بــــاألســـتـــاذ

qادة 68 منهHال سيما ا qالباحث
- و�ــــقـــتـــضى اHـــرســـوم الــــتـــنـــفـــيـــذي رقــم 08 - 131
اHؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 اHوافق 3 مايو سنة
2008 واHـــتــــضـــمن الـــقــــانـــون األســـاسي اخلــــاص بـــالـــبـــاحث

qادة 72 منهHالسيما ا qالدائم
- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 09 - 259
اHــؤرخ في 20 شــعــبــان عــام 1430 اHــوافق 11 غــشت ســنــة
2009 الـــذي يـــحـــدد كـــيــفـــيـــات الـــتـــعـــيـــW في درجـــة أســـتــاذ

qاستشفائي جامعي �يز وأستاذ �يز ومدير بحث �يز
qوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :
اHاداHادّة األولى : ة األولى :  تطبـيقا ألحـكام اHواد 76 من اHرسوم
التـنفيذي رقــم 08 - 129 اHؤرخ في 27 ربيع الـثاني عام
1429 اHــــــــوافق 3 مــــــــايـــــــو ســـــــنـــــــة 2008 و68 مـن اHـــــــرســـــــوم

التـنفيذي رقــم 08 - 130 اHؤرخ في 27 ربيع الـثاني عام
1429 اHــــــــوافق 3 مــــــــايـــــــو ســـــــنـــــــة 2008 و72 مـن اHـــــــرســـــــوم

التـنفيذي رقــم 08 - 131 اHؤرخ في 27 ربيع الـثاني عام
1429 اHـوافق 3 مـايــو ســنـة 2008 واHـذكــورة أعالهq يــهـدف

هــذا اHـــرســوم إلى حتـــديــد مــبـــلغ الـــتــعــويـض عن الــتـــمــيّــز
اHـمـنـوح لألسـتـاذ االسـتـشـفـائي اجلـامـعي اHـمـيّـز واألسـتاذ

اHميّز ومدير البحث اHميّز وكيفيات دفعه.
اHاداHادّة ة 2  :  : يدفع التعويض عن الـتميّز شهريا بنسبة

50 % من الراتب الرئيسي للرتبة.

اHاداHادّة ة 3  :  : يخـضع التـعويض عن الـتمـيّز الشـتراكات
الضمان االجتماعي والتقاعد .

اHـاداHـادّة ة 4  :    :  يــســري مــفــعـول هــذا اHــرســوم ابــتـداء من
أول يناير سنة 2008.

اHـاداHـادّة ة 5 :  : يـنشـر هـذا اHـرسـوم في اجلريـدة الـرّسـمـيّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـرّر بــاجلــزائـر في 12 ذي الـقــعـدة عـام 1431 اHـوافق
20 أكتوبر سنة 2010.

أحمد أويحيىأحمد أويحيى

 اHـاداHـادّة ة 8  :   : تـخـضع اHـنـحـة والـتـعـويـضـات اHـنـصوص
عــــلـــيــــهــــا في اHـــادة 2 أعالهq إلـى االشـــتــــراك في الــــضــــمـــان

االجتماعي والتقاعد.
qـرسومHـادّة ة 9  :   : تــلـغــى كل األحـكام اخملـالـفـة لـهـذا اHـاداHا

ال سيما أحكام :
- اHــــرســــوم رقم 85 - 58 اHــــؤرخ في أول رجـب عـــام
qـــــتـــــمّمHـــــعـــــدّل واHا q1985 ـــــوافق 23 مـــــارس ســـــنـــــةH1405 ا

واHـذكــور أعالهq فـيـمـا يــخص أسـاتـذة الــتـعـلـيـم والـتـكـوين
qWالعالي

- اHـــــرســـــوم الـــــرئـــــاسي رقم 02 - 335 اHـــــؤرخ في 9
شعـبـان عام 1423 اHوافق 12 أكتـوبر سـنة 2002 واHـذكور

qأعاله
- اHـــــرســـــوم الـــــرئـــــاسي رقم 02 - 336 اHـــــؤرخ في 9
شعـبـان عام 1423 اHوافق 16 أكتـوبر سـنة 2002 واHـذكور

qWفيما يخص أساتذة التعليم والتكوين العالي qأعاله
- اHــرسـوم الــتــنـفــيـذي رقم 90 - 365 اHـؤرخ في  22
ربــيع الــثــانـي عـام 1411 اHـوافق  10 نــوفــمــبــر ســنـة 1990

qذكور أعالهHوا
- اHــــرســـوم الــــتــــنــــفـــيــــذي رقم 92 - 49 اHــــؤرخ في 8
شـعـبـان عـام 1412 اHـوافق 12 فـبـرايـرسـنة 1992 واHـذكور

qأعاله
- اHـــرســوم الـــتـــنـــفـــيـــذي رقم 97 - 193 اHــؤرخ في 7
مـــحـــرم عــام 1418 اHــوافق 14 مـــايـــو ســـنــة 1997 واHـــذكــور

أعاله.
اHـاداHـادّة ة 10  :   : يــسـري مــفـعــول هـذا اHــرسـوم ابــتـداء من

أول يناير سنة 2008.
اHاداHادّة ة 11 :  : ينشر هـذا اHرسوم في اجلريـدة الرّسميّة

 للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.
حـرّر بــاجلــزائـر في 12 ذي الـقــعـدة عـام 1431 اHـوافق

20 أكتوبر سنة 2010.

أحمد أويحيىأحمد أويحيى
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرســوم تــنـفــيـذي رقم مـرســوم تــنـفــيـذي رقم 10 -  - 253 مـؤرخ في  مـؤرخ في 12 ذي الــقـعـدة ذي الــقـعـدة
1431 اHــوافـق  اHــوافـق 20 أكـــتـــوبـــر ســـنـــة  أكـــتـــوبـــر ســـنـــة q 2010 يـــحــدد q يـــحــدد عــام عــام 
مـــبــــلغ تـــعــــويض الـــتــــمـــيــــز لألســــتـــاذ االســـتــــشـــفـــائيمـــبــــلغ تـــعــــويض الـــتــــمـــيــــز لألســــتـــاذ االســـتــــشـــفـــائي
اجلــامــعي اHــمــيــز واألســتــاذ اHــمـيــز ومــديــر الــبــحـثاجلــامــعي اHــمــيــز واألســتــاذ اHــمـيــز ومــديــر الــبــحـث

اHميز وكيفيات دفعه.اHميز وكيفيات دفعه.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

qإنّ الوزير األول
- بـنـاء عـلى تـقـريـر وزيـر الــتـعـلـيم الـعـالي والـبـحث

qالعلمي
- و بـــنــاء عــلى الـــدّســتــورq ال ســيّـــمــا اHــادّتــان 85 - 3

qو125 (الفقرة 2) منه
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21 ربيع األول عام   ربيع األول عام  1433 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 2407
14 فبراير  سنة  فبراير  سنة  2012 م م

qكلف بالصناعةHالوزير ا -
qكلف بالضمان االجتماعيHالوزير ا -

qكلف بالبيئةHالوزير ا -
- الوزير اHكلف بالفالحة.

5 : : حتــــول من الـــوكـــالــــة الـــوطـــنـــيــــة لـــتـــطـــويـــر اHــادة اHــادة 
الـبحث في الصحـة إلى الوكالة اHـوضوعاتيـة للبحث في
علوم الصحـةq األمالك اHنقولة وتسـيير األمالك العقارية

ووسائلها وحقوقها والتزاماتها.

اHادة اHادة 6 :  :  يترتب على الـتحويل اHنـصوص عليه في
اHادة 5 أعالهq ما يأتي :

1 - إعـداد جـرد كــيـفي وكـمي وتــقـديـري تـعــدهq طـبـقـا
للقوانـW والتنـظيمـات اHعمـول بهاq جلـنة يعـW أعضاءها
كل من الوزيـر اHـكلف بـالتـعـليم الـعالي والـبـحث العـلمي

qاليةHكلف باHوالوزير ا

2 - حتــديــد إجــراءات تـــبــلــيـغ اHــعــلــومـــات والــوثــائق
التي تتـعلق �ـوضوع الـتحـويل اHنـصوص عـليه في اHادة

5 أعاله.

اHـادة اHـادة 7 :  :  يـحــول اHــسـتــخـدمــون الـتــابــعـون لــلـوكــالـة
الـــوطــنـــيــة لــتـــطــويـــر الــبـــحث في الـــصــحـــةq إلى الـــوكــالــة
اHـوضـوعـاتـيـة لـلـبـحث في عـلوم الـصـحـةq طـبـقـا لـلـتـشريع

والتنظيم اHعمول بهما.

WـــعـــنـــيـــHا WـــســـتـــخــــدمـــHــــادة 8 :  :  تـــبـــقى حــــقـــوق اHــــادة اHا
وواجـــبــاتـــهم خـــاضــعـــة لألحـــكــام الـــقـــانــونـــيــة والـــقـــانــونـــيــة

األساسية والتعاقدية اHعمول بها عند تاريخ التحويل.

qـرسومHـادة 9 :  :  تــلــغـى األحـكــام اخملــالــفــة لــهــذا اHـادة اHا
ال سيّـما أحـكام اHـرسـوم التـنفـيذي رقم 95-40 اHؤرخ في
26 شـــــعـــــبـــــان عـــــام 1415 اHـــــوافق 28 يـــــنــــــايـــــر ســـــنـــــة 1995

واHذكور أعاله.

10 :  :  يـــــــنــــــشــــــر هــــــذا اHــــــرســــــوم فـي اجلــــــريــــــدة اHـــــادة اHـــــادة 
الرّسميّة للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ|قراطيّة الشّعبيّة.

حــــرّر بــــاجلــــزائــــر في 15 صــــفــــر عــــام 1433 اHــــوافق 9
يناير سنة 2012.

أحمد أويحيىأحمد أويحيى
ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

مرسـوم تنـفيذي رقم مرسـوم تنـفيذي رقم 12-22 مؤرخ في  مؤرخ في 23 صـفر عام  صـفر عام 1433
اHـــــوافق اHـــــوافق 17 يـــــنــــايـــــر ســــنــــة  يـــــنــــايـــــر ســــنــــة q2012 يـــــؤسس الـــــنــــظــــامq يـــــؤسس الـــــنــــظــــام
التـعويضي لـلموظـفW اHنـتمW ألسالك مـستخدميالتـعويضي لـلموظـفW اHنـتمW ألسالك مـستخدمي

دعم البحث.دعم البحث.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

qإن الوزير األول

- بـنـاء عـلى تـقـريـر وزيـر الــتـعـلـيم الـعـالي والـبـحث
qالعلمي

-  وبـــنـــاء عـــلى الـــدســـتـــورq ال ســـيّـــمـــا اHـــادتــان 3-85
qو125 ( الفقرة 2)  منه

- و�قتضى األمر رقم  06-03 اHؤرخ في 19 جمادى
الثـانية عام 1427 اHوافق 15 يولـيو سنة 2006 واHـتضمن

qالقانون األساسي العام للوظيفة العمومية

- و�ــــقـــتــــضـى اHـــرســــوم رقم 79-301 اHــــؤرخ في 12
صـفر عام 1400 اHوافق 31 ديسـمبـر سنة 1979 واHـتضمن

qعدلHا q1980 هنية لسنةHضبط أجور بعض األصناف ا

- و�ـــــقـــــتـــــضى اHـــــرســـــوم رقم 81-14 اHـــــؤرخ في 25
ربــيـع األول عـام 1401 اHــوفق 31 يـــنــايــر ســنــة 1981 الــذي
يـحـدد كـيـفـيـات حـسـاب تعـويـض الـعمـل الـتـناوبـيq اHـعدل

qتممHوا

- و�ـــــقـــــتـــــضى اHـــــرســـــوم رقم 81-57 اHـــــؤرخ في 22
جــــمــــادى األولى عـــام 1401 اHــــوافق 28 مــــارس ســــنـــة 1981
الــذي يــحــدد نــســبــة مــنح الــتـــعــويض اجلــزافي عن اخلــدمــة

qعدلHا qالدائمة وشروطه

- و�ــــقـــتــــضـى اHـــرســــوم رقم 82-183 اHــــؤرخ في 21
رجـب عـــام 1402 اHــــوافق 15 مـــايــــو ســـنـــة 1982 واHــــتــــعـــلق

qعدلHا qنطقةHبكيفيات حساب تعويض ا

- و�ــــقـــتــــضـى اHـــرســــوم رقم 88-219 اHــــؤرخ في 22
ربــــيـع األول عــــام 1409 اHـــــوافق 2 نــــوفـــــمــــبـــــر ســــنــــة 1988

qعدلHا qتضمن كيفيات حساب تعويض الضررHوا

- و�ــــقـــتــــضـى اHـــرســــوم رقم 88-221 اHــــؤرخ في 22
ربــــيـع األول عــــام 1409 اHـــــوافق 2 نــــوفـــــمــــبـــــر ســــنــــة 1988
واHـتـضــمن شـروط تـطـبــيق اHـكـافــآت عـلى اHـردود وطـرق

qربط األجور باإلنتاج

- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسي رقم 07-307 اHـؤرخ
في 17 رمـضـان عام 1428 اHـوافق 29 سـبـتمـبـر سـنة 2007
الـذي يــحـدد كـيــفـيـات مــنح الـزيــادة االسـتـداللــيـة لــشـاغـلي

qؤسسات واإلدارات العموميةHناصب العليا في اHا

- و�ــــقــــتــــضـى اHــــرســــــوم الــــرئــــــاسي رقم 10 - 149
اHــــــؤرخ في 14  جـــمــــادى الـــثـــانـــيـــة عــــام 1431 اHــــوافق 28

 qأعضاء احلكومـة Wتضمن تعيHمايو سنة 2010 وا

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 92-409 اHؤرخ
في 19 جـمـادى األولى عام 1413 اHـوافق 14 نـوفـمـبـر سـنة
1992 واHـتـضـمـن تـأسـيس تـعــويض لـصـالح عــمـال الـبـحث

qالعلمي والتقني عن أشغال البحث الدائمة
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25 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 07 21 ربيع األول عام   ربيع األول عام  1433 هـ هـ
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- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 11-443 اHؤرخ
في أول صــفــر عـام 1433 اHــوافق 26 ديــســمــبــر ســنــة 2011
WـنتـمHا WـوظفـHتـضـمن القـانون األسـاسي اخلـاص باHوا

qستخدمي دعم البحثH لألسالك اخلاصة
qوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اHــادة األولى : اHــادة األولى :  يــهــدف هــــذا اHــرســــوم إلى تــأســيـس
الـــنـــظــــام الــــتـــعـــويـــضـــي لـــلـــمــــوظـــفـــW اHـــنــــتـــمـــW ألسالك
مـسـتـخـدمي دعم الــبـحث اخلـاضـعـW لـلـمـرسـوم الـتـنـفـيـذي
رقم 11-443 اHــــؤرخ في أول صــــفــــر عـــام 1433 اHــــوافق 26

ديسمبر سنة 2011 واHذكور أعاله.

اHــادة اHــادة 2 :   :  يــســـتــفـــيـــد اHــوظـــفـــون اHـــنــتـــمــون ألسالك
مــــســــتـــخــــدمـي دعم الــــبــــحثq حــــسـب احلــــالـــةq مـن اHــــنــــحـــة

والتعويضات اآلتية :
qردوديةHمنحة ا -

qتعويض خاص بدعم البحث -
qتعويض اخلدمات اإلدارية -
qتعويض اخلدمات التقنية -

qتعويض التوثيق -
qالتكنولوجي Wتعويض التثم -

qتعويض التأهيل العلمي -
qتعويض الضرر -

- تعويض جزافي عن اخلدمة.

اHـادة اHـادة 3  :  : حتـسب مـنــحـة اHـردوديـة بـنـسـبـة مـتـغـيـرة
مـن صــــفـــر (0)  إلى ثـالثــW في اHـــائــة (30 %) مـن الـــراتب
Wالــــــرئـــــيـــــسـي وتـــــدفـع كـل ثالثـــــة (3) أشـــــهـــــر لــــلـــــمــــوظـــــفــــ

اHذكورين في اHادة 2 أعاله.
يــخــضـع صــرف مــنــحــة اHــردوديــة إلـى تــنــقــيط حتــدد

معاييره بقرار من الوزير اHكلف بالبحث العلمي.
اHــــادة اHــــادة 4  :  : يـــدفـع الــــتـــعــــويض اخلــــاص بـــدعـم الـــبــــحث
شــهــريــا وفق نــسـبــة عــشــرة في اHــائـة (10 %) من الــراتب

الرئيسي للموظفW اHذكورين في اHادة 2 أعاله.
5  :  : يــدفع تــعـويـض اخلـدمــات اإلداريــة شــهــريـا اHـادة اHـادة 
لـــلـــمـــوظـــفـــW اHـــنـــتـــمـــW إلـى شـــعـــبـــة إدارة الـــبـــحثq وفق

: Wاآلتيت Wالنسبت
WصـنـفHا W40 % من الـراتب الرئـيـسي لـلمـوظـفـ -

qفي األصناف 11 فما فوق
WصـنـفHا W25 % من الـراتب الرئـيـسي لـلمـوظـفـ -

في األصناف 10 فما دون.
اHـادة اHـادة 6  :  : يــدفع تـعــويض اخلـدمــات الـتـقــنـيـة شــهـريـا
لـلـموظـفـW اHـنـتـمـW إلى شـعبـة الـهـنـدسـة وشـعـبة اإلعالم

: Wاآلتيت Wوفق النسبت qالعلمي والتكنولوجي
WصـنـفHا W40 % من الـراتب الرئـيـسي لـلمـوظـفـ -

qفي األصناف 11 فما فوق
WصـنـفHا W25 % من الـراتب الرئـيـسي لـلمـوظـفـ -

في األصناف 10 فما دون.
Wـادة 7 : : يدفع تـعـويض الـتوثـيق شـهريـا لـلمـوظـفHـادة اHا
اHـنتمـW إلى شعـبة الـتطويـر التـكنـولوجي حـسب اHبالغ

اجلزافية اHبينة في اجلدول اآلتي :

اHبلغ بالديناراHبلغ بالدينارالرتبةالرتبةالسلكالسلكالشعبةالشعبة

مهندسو البحثالتطوير التكنولوجي
مهندس بحث خبير

مهندس بحث مستشار
مهندس بحث

12.000

8.000

6.000

اHـادة اHـادة 8 : : يدفع تـعـويض الـتـثمـW الـتـكنـولـوجي شـهـريا لـلـمـوظفـW اHـنـتمـW إلى شـعـبة الـتـطـويـر التـكـنـولوجي وفق
نسب الراتب الرئيسي اHبينة في اجلدول اآلتي :

نسبة الراتب الرئيسينسبة الراتب الرئيسيالرتبةالرتبةالسلكالسلكالشعبةالشعبة

مهندسو البحثالتطوير التكنولوجي
مهندس بحث خبير

مهندس بحث مستشار
مهندس بحث

% 40

% 35

% 35
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9 : : يدفع تـعويـض التـأهيل الـعـلمي شـهريـا لـلمـوظفـW اHـنتـمW إلـى شعـبة الـتـطويـر التـكـنولـوجيq وفق نسب اHادة اHادة 
الراتب الرئيسي اHبينة في اجلدول اآلتي :

نسبة الراتب الرئيسينسبة الراتب الرئيسيالرتبةالرتبةالسلكالسلكالشعبةالشعبة

مهندسو البحثالتطوير التكنولوجي
مهندس بحث خبير

مهندس بحث مستشار
مهندس بحث

% 25

% 15

% 10

10 : : يدفع تـعويـض الضـرر شهـريـا وفق نسـبة اHادة اHادة 
خـمسـة وعـشـرين فـي اHـائة (25 %) من الـراتب الـرئـيـسي
WـؤهلHإلى أسالك أعوان الـصيـانة ا WنـتمـHا Wلـلمـوظفـ

وأعوان الصيانة واخلدمة.

اHــــادة اHــــادة 11 : : يــــدفع الـــــتــــعــــويض اجلــــزافـي عن اخلــــدمــــة
شـهريـا وفق نـسبـة خـمسـة وعشـرين في اHـائة (25 %) من
الراتب الرئيسي لـلموظفW اHـنتمW إلى أسالك سائقي

السيارات.

اHـادة اHـادة 12 : : تـخـضع اHـنـحـة والـتـعـويـضـات اHـنـصوص
عـــــلـــــيــــــهـــــا في اHـــــادة 2 أعـاله إلى اشــــــتـــــراكـــــات الـــــضـــــمـــــان

االجتماعي والتقاعد.

WــوظـفـHـادة 13 : : تـلـغــى كـــل األحـكــــام اخلــاصــة بـاHـادة اHا
qإلـى أسالك مـــــســــتـــــخــــدمـــي دعــم الـــــبــــــحث WـــــنــــتـــــمــــــHا

اخملــالفة لهــذا اHرســومq وال سيما منها أحكام :

- اHــــرســـــوم رقم 79-301 اHـــــؤرخ في 12 صــــفـــــر عــــام
qذكور أعالهHوافق 31 ديسمبر سنة 1979 واH1400 ا

- اHــــــرســـــوم رقم 81-14 اHـــــؤرخ في 25 ربـــــيع األول
qذكور أعالهHوفق 31 يناير سنة 1981 واHعام 1401 ا

- اHـرسـوم رقم 81-57 اHـؤرخ في 22 جـمـادى األولى
qذكور أعالهHوافق 28 مارس سنة 1981 واHعام 1401 ا

- اHــــــرســــــوم رقم 82-183 اHــــــؤرخ في 21 رجب عــــــام
qذكور أعالهHوافق 15 مايو سنة 1982 واH1402 ا

- اHــــرســــوم رقم 88-219 اHــــؤرخ في 22 ربــــيع األول
qذكور أعالهHوافق 2 نوفمبر سنة 1988 واHعام 1409 ا

- اHــــرســــوم رقم 88-221 اHــــؤرخ في 22 ربــــيع األول
qذكور أعالهHوافق 2 نوفمبر سنة 1988 واHعام 1409 ا

- اHـــرســوم الـــتـــنـــفـــيـــذي رقم 92-409 اHــؤرخ في 19
جــمــادى األولى عـام 1413 اHـوافق 14 نــوفــمــبــر ســنـة 1992

واHذكور أعاله.

qــادة 13 أعالهHــادة 14 : : بـــغض الـــنــظـــر عن أحــكـــام اHــادة اHا
يـــســتـــمـــر اHــوظـــفــون اHـــذكـــورون في اHــادة 2 أعاله الــذين
يــشــغـلــون مــنـاصـب عـلــيــا في اHــؤسـســات الــعـمــومــيـة ذات
الــــطــــابع الـــــعــــلــــمي والــــتــــكـــــنــــولــــوجي فـي االســــتــــفــــادة من
التـعـويض اجلـزافي عن اخلـدمـة الـدائـمـة اHنـصـوص عـلـيـها
في اHـرسوم رقم 81-57 اHـؤرخ في 22 جـمـادى األولى عام
qــــــذكـــــــور أعالهHــــــوافق 28 مـــــــارس ســـــــنــــــة 1981 واH1401 ا

وحتسب طـبقـا للـتنظـيم الـساري اHفـعول في 31 ديسـمبر
سنة q2007 وذلك في انـتظار مـنحهم الـزيادة االستـداللية
اHـــنـــصـــوص عـــلـــيـــهـــا فـي اHـــرســـوم الـــرئـــاسي رقم 307-07
اHــؤرخ في 17 رمـــضـــان عــام 1428 اHــوافق 29 ســبـــتـــمـــبــر

سنة 2007 واHذكور أعاله.

15 : : يــســري مــفــعــول هــذا اHــرسـوم ابــتــداء من اHـادة اHـادة 
أول يناير سنة 2008.

اHادة اHادة 16 : : يـنشر هـذا اHرسوم في اجلـريدة الرّسـميّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ|قراطيّة الشّعبيّة.

حـرّر بــاجلــزائــر فــي 23 صـــفــر عــام 1433 اHوافق
17  يناير سنة 2012.

أحمد أويحيىأحمد أويحيى
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