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12 : : يــســري مــفــعــول هــذا اHــرسـوم ابــتــداء من اHـادة اHـادة 
أول يناير سنة 2008.

13 :  :  يـــــــنــــــشــــــر هــــــذا اHــــــرســــــوم فـي اجلــــــريــــــدة اHـــــادة اHـــــادة 
الرّسميّة للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ قراطيّة الشّعبيّة.

حـــــرّر بـــــاجلـــــزائـــــر في 28 جـــــمــــــادى األولى عـــــام 1431
اHوافق 13 مايو سنة 2010.

أحمد أويحيىأحمد أويحيى
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـــرســـوم تــــنـــفـــيـــذي رقم مـــرســـوم تــــنـــفـــيـــذي رقم 10 -  - 137  مــــؤرخ في  مــــؤرخ في 28 جـــمـــادى جـــمـــادى
األولى عـام األولى عـام 1431 اHـوافق  اHـوافق 13 مايـو سـنة  مايـو سـنة r r2010   يـعدليـعدل
ويتـمم اHـرسوم رقم ويتـمم اHـرسوم رقم 86-61 اHؤرخ في  اHؤرخ في 14 رجب عام رجب عام
1406 اHــــوافق  اHــــوافق 25 مــــارس ســــنــــة  مــــارس ســــنــــة 1986 الـــــذي يــــحـــــدد الـــــذي يــــحـــــدد

شــــروط قــــبـــــول الــــطـــــلــــبـــــة واHـــتــــدربـــــW األجـــــانـبشــــروط قــــبـــــول الــــطـــــلــــبـــــة واHـــتــــدربـــــW األجـــــانـب
ودراستهـم والتكـفـل بـهم.ودراستهـم والتكـفـل بـهم.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
rإنّ الوزير األول

 rبناء على تقرير وزير الشؤون اخلارجية -
- وبـــنــاء عــلى الـــدســتــورr ال ســيّـــمــا اHــادتــان  85 - 3

 rو125 (الفقرة 2) منه
- و�ـــقــتـــضى الــقـــانــون رقم  08 - 11 اHــؤرخ في 21
جــمــادى الـثــانــيــة عـام 1429 اHـوافق 25 يــونـيــو ســنـة 2008
واHـتـعـلق بـشـروط دخـول األجــانب إلى اجلـزائـر وإقـامـتـهم

rبها وتنقلهم فيها
- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســـوم رقم 86 - 61 اHــــؤرخ في 14
رجب عـام 1406 اHـوافق 25 مــارس سـنـة 1986 الــذي يـحـدد
شــروط قـــبــول الــطــلـــبــة واHــتــدربــW األجـــانب ودراســتــهم

rوالتكفل بهم
- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 02 - 403
اHؤرخ في 21 رمـضان عام 1423 اHوافق 26 نوفـمبر سنة

r2002 الذي يحدد صالحيات وزارة الشؤون اخلارجية

- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 09 - 128
اHــؤرخ في 2 جـــمـــادى األولى عــام 1430 اHــوافق 27 أبــريل

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

 rتضمن جتديد مهام أعضاء احلكومةHسنة 2009 وا
- 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

rتممHعدل واHا rتخصص والتأهيل اجلامعيHالتدرج ا

5 : : يـــصـــرف الـــتــــعـــويض اجلـــزافي عن اخلـــدمـــة اHــادة اHــادة 
شـــهـــريــا لألعـــوان اHــتـــعــاقـــدين الـــذين يـــشــغـــلــون مـــنــاصب
أعــوان اخلـــدمــةr وســـائـــقي الــســـيــارات ورؤســـاء احلــظـــائــر
واحلـراس بـنـسـبـة 25 % من الـراتب الـرئـيــسي لـلـمـنـصب

اHشغول.

6 : : يــصــرف تــعــويض اخلــطــر واإللــزام شــهــريــا اHـادة اHـادة 
لألعوان اHتـعاقـدين الذين يـشغلـون منـصب عون الـوقاية
من اHــســتــوى األول وعــون الـوقــايــة من اHــســتــوى الــثـاني

بنسبة 25 % من الراتب الرئيسي للمنصب اHشغول.

اHـادة اHـادة 7 : : يــســتـفـــيـــد األعـــــوان اHــــتــعـــاقــدون الـذين
تــم تـــوظـــيـــفـــهـــم فـــي إطــــار اHــــــادة 20 مــن األمــر رقــم
06 - 03 اHـــؤرخ في 19 جـمـادى الثـانـيـة عام 1427 اHـوافق

15 يولـيو سنة 2006 واHذكـور أعالهr حسب احلالةr من كل

أو جـزء من النـظام الـتعـويضي اHـرتبط بـالرتـبة اHـوافقة
للمنصب الذي يشغلونه.

حتــدد الــعـالوات والــتــعــويــضــات اHـــمــنــوحــة لألعــوان
اHـــعــــنــــيــــW �ـــوجـب قـــرار مــــشــــتــــرك بـــW وزيــــر اHــــالــــيـــة

والسلطة اHكلفة بالوظيفة العمومية.

اHـادة اHـادة 8 : : يـــسـتــفــــيــد األعـوان اHــتـــعــاقـــدون الـذيــن
تــم تـــوظـــيـــفـــهــم فـــي إطــــار اHــــادة 21 مــن األمـــــر رقــم
06 - 03 اHـــؤرخ في 19 جـمـادى الثـانـيـة عام 1427 اHـوافق

15 يـولـيـو سـنة 2006 واHذكـور أعـالهr من نـظـام تعـويـضي

يـحــدد �ــوجب الــقــرار اHــنــصــوص عـلــيه فــي اHـادة 11 من
اHــرســوم الــرئــاسي رقم 07 - 308 اHــؤرخ في 17 رمــضــان
عام 1428 اHوافق 29 سبتمبر سنة 2007 واHذكور أعاله.

اHادة اHادة 9 : : تخـضع العـالوات والتـعويـضات اHـنصوص
عـلـيـهـا في اHادة 2 أعالهr الشتـراكـات الـضمـان االجـتـماعي

والتقاعد.

اHـادة اHـادة 10 : :  ــكن أن تــوضح كــيـفــيـات تــطــبـيق أحــكـام
Wـوجب تـعلـيـمـة مشـتـركـة ب� rعـند احلـاجـة rـرسـومHهذا ا

وزير اHالية والسلطة اHكلفة بالوظيفة العمومية.

اHادة اHادة 11 : : تـلغى كل األحـكــام اخملالــفــة ألحـكـام هــــذا
اHـــــرســـــــومr ال ســــيـــــمــــــا أحــــكـــــــام اHــــرســـــــوم رقـم 81 - 57
اHؤرخ فـي 22 جـمادى األولى عام 1401 اHوافق 28 مارس
ســـنـــة 1981 واHــــرســـــوم رقـــم 88 - 219 اHـــــــؤرخ فــي 22
ربـــيع األول عـــام 1409 اHــــوافق 2 نـــوفـــمــــبـــــر ســـــنـــة 1988
وكـذا أحـكـــام اHرســوم الـتـنـفـيــذي رقــم 90 - 194 اHــؤرخ
فــي أول ذي احلجة عام 1410 اHوافق 23 يونيو سنة 1990

واHذكورة أعالهr فيما يخص األعوان اHتعاقدين.
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rشهادة اجلنسية -
- نـسخة مصـدقة مطـابقة ألصل جواز سـفر اHترشح

rقبولHا
- رسـالـتـا تـوصـيـة صـادرتـان من أسـتـاذين من نـفس

rا بعد التدرجH Wالتخصص بالنسبة للمترشح
- شـهـادة طبـيـة تـثبت سالمـة اHـتـرشح من األمراض
اجلـــرثـــومــيـــة و/ أو اHـــعـــديـــةr وأن اHـــتـــرشح أهل Hـــتـــابـــعــة

rالتكوين اخملصص له
- أربع (4) صور شخصية حديثة.

 ـكـن جلـنــة تـكـويـن الـطــلـبـة واHــتـدربــW األجـانب أن
تــطــلب من اHــتـرشح أو من الــســلـطــة الــتي يـنــتــمي إلـيــهـا
جـــمـــيع اHـــعـــلــومـــات أو الـــوثـــائق الـــتي من شـــأنـــهـــا إتـــمــام

معلوماتها".

اHـادة اHـادة  4 : : يـتـمم اHـرسـوم رقم 86 - 61 اHـؤرخ في 14
رجــب عام 1406 اHوافق 25 مـــارس سنــة 1986 واHـذكور

أعـالهr �ادة 8 مكررr حترر كما يأتي :

"اHـادة 8 مــكــرر : يــســتــفــيــد الــطــلــبــة اHــســجــلــون في
مــســـتــوى الــتــدرج ومــا بــعــد الــتـــدرج الــتــابــعــون لــلــدوائــر
الوزارية  اHـكونـة r زيادة عـلى الدائرة الـوزارية لـلتـعليم
الـعـالي والبـحث الـعلـمي والـذين ال يجـيـدون لغـة الـتعـليم
من ســـنـــة تـــكـــوين لـــغـــوي مـــكـــثف عـــلـى مـــســـتـــوى مـــعـــاهــد
التكوين اللغـوي التابعة لوزارة التـعليم العالي والبحث

العلمي.
تـدرج سـنـة الـتـكـوين الــلـغـوي ضـمن اHـدة اإلجـمـالـيـة

Hسار التكوين وتستفيد من نفس االمتيازات.
ترسل سـنويا قـائمة بـأسماء الـطلبـة األجانب الذين
يتـطـلـبـون مثل هـذا الـتـكـوين الـلغـوي إلى وزارة الـتـعـليم

العالي والبحث العلمي".

5 :  : تــعـــدل وتـتـــمــم اHـادة 14 مـن اHـرســوم رقم اHـادة اHـادة 
86 - 61 اHـؤرخ في 14 رجب عـام 1406 اHـوافق 25 مـارس

سنة 1986 واHذكور أعالهr وحترر كما يأتي :

"اHادة 14 : يحدد مبلغ اHنحة الشهرية كما يأتي :

- التكـوين في مسـتوى اHرحـلة الـثالثـة من التـعليم
rاألساسي......................................................600 دج
- الـتــكــوين في مــســتــوى الــتــعـلــيم الــذي يــكــون بــعـد
rالتعليم األساسي ..........................................700 دج
rالتكوين في مستوى التدرج ..............1350 دج -
- التـكـوين في مسـتـوى الدراسـات الـعلـيـا / النـظام
اجلديد ليسانس - ماستر - دكتوراه..............1650 دج".

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

rاستر وشهادة الدكتوراهHالليسانس وشهادة ا
 rوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم ما يأتـي :يرسم ما يأتـي :

اHــــادة األولى :اHــــادة األولى : يـــعــــدل هـــذا اHـــرســـوم ويــــتـــمم أحـــكـــام
اHــــــــرســــــــوم رقم 86 - 61 اHــــــــؤرخ في 14 رجـب عـــــــام 1406

اHوافق 25 مارس سنة 1986 واHذكور أعاله.

اHــادة اHــادة 2 : : تـــعـــدل وتـــتـــمـم اHــادة 5 مـن اHـرســـوم رقم
86 - 61 اHـؤرخ في 14 رجب عـام 1406 اHـوافق 25 مـارس

سنة 1986 واHذكور أعالهr وحترر كما يأتي :

"اHــادة 5 : يــجب عــلى الــطــلــبــة واHــتــدربـW األجــانب
اHـــــذكــــورين فـي اHــــادتــــW 3  و 4  أعاله كـي يــــــلــــــتــــــحــــــقــــــوا

بالتكويــن في اجلزائرr أن يتوفر لديهم ما يأتي :
- اHــؤهالت والــشـهــادات الــتي تــسـمح لــهم �ــقــتـضى
الـــــتـــــنــــــظـــــيــم الــــوطـــــنـي أن يـــــتــــابـــــعــــوا الـــــتــــكـــــوين الــــذي

rيترشحون له
Wاجلـزائـري WتـرشـحHطـلـوب من اHشـرط الـسن ا -

rفي سلك التكوين نفسه WسجلHا
- اخلـضـوع عنـد وصـولـهم إلى اجلزائـرr لـكـشف طبي
إجـباري للقبـولr وكذا الفحـوص الصحيـة الدورية. ولهذا
الـــغــرض وقـــصـــد الــتـــكــفـل بــهـــذه الــعـــمـــلــيـــةr  ــكـن مــعـــاهــد
التكـوين اللـجوء إلى الـهياكل الـصحـية عـلى أساس إبرام

اتفاقيات.
 ــكـن الــلـــجـــنــةr عـــلى ســـبــيـل االســتـــثــنـــاءr أن تـــعــفي
rـسـتـفــيـدين من مـنـحـة احلـكـومـة اجلـزائـريـةHا WـتـرشـحـHا
بــــنـــاء عـــلـى طـــلـب من بـــلــــدهم األصــــليr من بــــعض شـــروط
االلـــتـــحـــاقr فـي حـــدود مـــا يـــتـــمـــاشـى  وســـيـــر مـــؤســـســـات

التعليم".
اHـادةاHـادة  3  :  : تــعـــدل وتـتـــمــم اHـادة 6 مـن اHـرســوم رقم
86 - 61 اHـؤرخ في 14 رجب عـام 1406 اHـوافق 25 مـارس

سنة 1986 واHذكور أعالهr وحترر كما يأتي :

"اHـادة 6 : يـجــب أن يـشـــتــمـل مــلـف الـتـــرشـح عـلى
ما يأتي :

- نـــســـخـــة أو تـــرجـــمــة مـــصـــادق عـــلـــيـــهـــا قــانـــونـــا من
الــــشـــهـــادة أو اHـــؤهـل الـــلـــذين يــــخـــوالن االلـــتـــحــــاق بـــســـلك

rقصودHالتكوين ا
rلتكوين ما بعد التدرج WترشحHكشف نقاط ا -

- نــســـخــة من شـــهــادة مـــيالد اHــتـــرشح أو أي وثـــيــقــة
rأخرى تقوم مقامها



9 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 32 2 جمادى الثانية عام  جمادى الثانية عام 1431 هـ هـ
16 مايو سنة مايو سنة 2010 م م

اHــادة اHــادة  7 : : تــلـــغى اHــادتــان 31 و 32 من اHـــرســوم رقـم
86 - 61 اHـــــــــــؤرخ فـــي 14 رجـب عــــــــــــام 1406 اHــــــــــوافــق 25

مارس سنة 1986 واHذكور أعاله.

 اHادة اHادة 8 : : يسري مفعول هذا اHرسوم ابتداء من أول
سبتمبر سنة 2009.

اHــــــادة اHــــــادة 9 :  :  يــــــنـــــــشـــــــر هــــــذا اHـــــــرســــــوم فـي اجلـــــــريــــــدة
الـــرّســــمـــــيّـــة لـــلــــجـــمـــهـــــوريّـــة اجلـــزائــــريّـــة الـــدّ ــــقـــراطــــيّـــة

الشّعـبيّة.

حــــــرّر بـــــاجلــــــزائـــــر في 28 جـــــمــــــادى األولى عـــــام 1431
اHوافق 13 مايو سنة 2010.

أحمد أويحيىأحمد أويحيى

اHــادة اHــادة 6 :  : تــــعـــــدل  اHــــادة 27 مــن اHـــــرســــــوم رقـــم
86 - 61  اHـؤرخ في 14 رجب عـام 1406 اHـوافق 25 مـارس

سنة 1986 واHذكور أعالهr وحترر كما يأتي :

rــادة 27 : حتـــدث لـــدى وزارة الــشـــؤون اخلــارجـــيــةHا"
جلــنـة لــتــكـوين الــطــلـبــة واHـتــدربــW األجـانبr تــتــكـون من

¤ثلي :
rرئيسا rوزارة الشؤون اخلارجية -

- وزارة الــتــعـلــيـم الـعــالـي والـبــحـث الـعــلــميr نــائب
rرئيس

rاليةHوزارة ا -
rوزارة الداخلية واجلماعات احمللية  -

rوزارة التربية الوطنية  -
rWهنيHوزارة التعليم والتكوين ا  -

- الـــدوائـــر الــوزاريـــة اHــعـــنـــيــة األخـــرى إن اقـــتــضى
األمر".

مــرســوم رئـــاسيمــرســوم رئـــاسيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 17  جــمــادى األولى عــام  جــمــادى األولى عــام 1431
2  مـايــو ســنـة   مـايــو ســنـة r2010 يــتـضــمr يــتـضــمّن إنــهــاء مــهـامن إنــهــاء مــهـام اHـوافق اHـوافق 

نائب مدير باHديرية العامنائب مدير باHديرية العامّـة للحماية اHدنية.ـة للحماية اHدنية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 17 جــــــمـــــادى
األولى عــام 1431 اHــوافق 2 مــايــو ســنــة 2010 تــنــهى مــهــام
الــسّـــيــد مـــالك كــســـالr بــصـــفــتـه نــائب مـــديــر لـــلــعـــمــلـــيــات
بــاHـــديــــريـــــة الـــعــامّـــــة لـــلــحـــمـــايــــة اHـــدنــيـــــةr لـــتــكـــلـــيــفــه

بـوظيفـــة أخـــرى.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مراسيـم رئاسيمراسيـم رئاسيّـة مؤرـة مؤرّخة في خة في 17  جـمادى األولى عام  جـمادى األولى عام 1431
2  مـايــو ســنـة   مـايــو ســنـة r2010 تــتـضــمr تــتـضــمّن إنــهــاء مــهـامن إنــهــاء مــهـام اHـوافق اHـوافق 

مديرين للحماية اHدنية في الواليات.مديرين للحماية اHدنية في الواليات.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 17 جــــــمـــــادى
األولى عــام 1431 اHــوافق 2 مــايــو ســنــة 2010 تــنــهى مــهــام
السّادة اآلتية أسماؤهم بصفتهم مديرين للحماية اHدنية

في الواليات اآلتيةr لتكليفهم بوظائف أخـرى :

rفي والية الشلف rحبيب حدو -

مراسيم فرديمراسيم فرديّـةـة
rفي والية إيليـزي rبلقاسم براهيمي -

- موسى عبيدr في والية الـوادي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�وجب مـرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 جمادى األولى
عـام 1431 اHـوافق 2 مـايــو ســنـة 2010 تــنـهـى مـهــام الــسّــيـد
بلعـباس نهـاريr بصفته مـديرا للـحماية اHـدنية في والية

تلمسانr إلحالته على التّقـاعد.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�وجب مـرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 جمادى األولى
عـام 1431 اHـوافق 2 مـايــو ســنـة 2010 تــنـهـى مـهــام الــسّــيـد
جمـال سالمانيr بصـفته مديـرا للحـماية اHـدنية في والية

البيضr لتكليفه بوظيفـة أخـرى.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـــرســـوم مـــرســـوم رئــاسـيرئــاسـيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 17  جـــمـــادى األولى عــام  جـــمـــادى األولى عــام 1431
2  مـايــو ســنـة   مـايــو ســنـة r2010 يــتـضــمr يــتـضــمّن إنــهــاء مــهـامن إنــهــاء مــهـام اHـوافق اHـوافق 

رئيس دائرة بئر العـرش في والية سطيف.رئيس دائرة بئر العـرش في والية سطيف.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�وجب مـرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 جمادى األولى
عـام 1431 اHـوافق 2 مـايــو ســنـة 2010 تــنـهـى مـهــام الــسّــيـد
ربـــــيـع فــيـــشـــــوشr بـــصــفـــتـــه رئـــيـــســـــا لــدائـــــــرة بـــئـــــر

العــرش في واليـة سطيف.
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