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السالسّنة الواحدة واخلمسوننة الواحدة واخلمسون

االشتراكاالشتراك
سنويسنويّ

النالنّسخة األصليسخة األصليّة .....................ة .....................

النالنّسخة األصليسخة األصليّة وترجمتــها .....ة وترجمتــها .....

اجلزائر
تونس
اIغرب
ليبيا

موريطانيا

بلدان خارج دول
اIغرب العربي

سنـةسنـة

1070,00 د.ج د.ج

2140,00 د.ج د.ج

ثمن النّسخة األصليّة 13,50 د.ج
ثمن النّسخة األصليّة وترجمتها 27,00 د.ج

ثمن العدد الصّادر في السّنX السّابقة : حسب التّسعيرة.
.Xوتسلّم الفهارس مجّانا للمشترك

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

سنـةسنـة

2675,00 د.ج د.ج

5350,00 د.ج د.ج

تزاد عليها
نفقات اإلرسال

األربعاء األربعاء 22  ذو القعدة   ذو القعدة عام عام 1435 هـهـ
اIوافق اIوافق 17 سبتمبر سنة سبتمبر سنة 2014 م

اإلدارة والتّحرير
األمانة العاماألمانة العامّة للحكومةة للحكومة

WWW.JORADP.DZ

الطّبع واالشتراك
اIطبعة الراIطبعة الرّسميسمّية

حي البساتrX بئر مراد رايسr ص.ب 376 - اجلزائر - محطة
الهاتف : 021.54.35.06  إلى 09 

021.65.64.63

الفاكس 021.54.35.12 
ح.ج.ب  50-3200  اجلزائر

Télex : 65 180 IMPOF DZ
060.300.0007 68 KG بنك الفالحة والتّنمية الرّيفيّة
حساب العملة األجنبيّة للمشتركX خارج الوطن
بنك الفالحة والتّنمية الرّيفيّة 060.320.0600.12
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مـرسـوم تنـفـيمـرسـوم تنـفـيذي رقم ذي رقم 14-246 مؤرخ في  مؤرخ في 4 ذي القـعـدة عام ذي القـعـدة عام
1435 اIــوافق  اIــوافق 30 غـــشت ســـنـــة  غـــشت ســـنـــة r2014 يـــعــــدل ويـــتـــممr يـــعــــدل ويـــتـــمم

الــمـــرســـوم الــتـــنـــفــيــذي رقم الــمـــرســـوم الــتـــنـــفــيــذي رقم 04-14 اIـؤرخ في  اIـؤرخ في 29
ذي الــقــعــدة عــام ذي الــقــعــدة عــام 1424 اIــوافق  اIــوافق 22 يـــنــايــر ســنــة  يـــنــايــر ســنــة 2004
واIـــتــضـــمن إنـــشـــاء الـــوكــالـــة الـــوطــنـــيــة لـــتـــســيــــيــرواIـــتــضـــمن إنـــشـــاء الـــوكــالـــة الـــوطــنـــيــة لـــتـــســيــــيــر

القرض اIصغر وحتديد قانونها األساسي.القرض اIصغر وحتديد قانونها األساسي.
ــــــــــــــــــــ

 rإنّ الوزير األول
-  بـــنــاء عـــلى تـــقـــريـــر  وزيـــرة الـــتــضـــامـن الــوطـــني

rرأةIواألسرة وقضايا ا
- وبـناء على الـدستـورr ال سيمـا اIادتان 85-3 و125

 r(الفقرة 2 ) منه
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 01-12 اIــــؤرخ في 27
ربـــيع الــــثـــاني عـــام 1422 اIــــوافق 19 يـــولـــيــــو ســـنـــة 2001

r2001 الية التكميلي لسنةIتضمن قانون اIوا
- و�قتضى القانون رقم 01-21 اIؤرخ في 7 شوال
عــام 1422 اIــــوافق 22 ديـــســـمــــبـــر ســـنـــة 2001 واIـــتـــضـــمن

 r2002 الية لسنةIقانون ا
- و�ـقــتـضـى الـقــانـون رقم 07-12 اIـؤرخ في 21 ذي
احلــــــجــــــة عــــــام 1428 اIــــــوافق 30 ديــــــســــــمــــــبــــــر ســــــنــــــة 2007
واIــتـضـمن قــانـون اIــالـيـة لــسـنـة r2008 ال سـيــمـا اIـادة 68

rمنه
- و�ـــــقـــــتـــــضـى اIـــــرســـــــوم الـــــرئـــــــاسـي رقم 133-11
اIــــــــــؤرخ في 17 ربـــــــيـع الـــــــثـــــــانـي عــــــام 1432 اIــــــــوافق  22
rـــصـــغــرIـــتـــعـــلق بـــجـــهـــاز الـــقـــرض اIمـــارس ســـنــة 2011 وا

rتممIا
- و�ـــــقـــــتـــــضـى اIـــــرســـــــوم الـــــرئـــــــاسـي رقم 145-14
اIــــــؤرخ في 28 جــــمــــادى الـــثــــانـــيــــة عـــام 1435 اIــــوافق  28

rالوزير األول Xتضمن تعيIأبريل سنة 2014 وا
- و�قتـضى اIرسـوم الرئاسي رقـم 14-154 اIؤرخ
فــي 5 رجـب عــــــــام 1435 اIـــــــــوافق 5 مــــــــايـــــــــو ســـــــــنــــــــة 2014

rأعضاء احلكومة Xتضمن تعيIوا
- و�ـقـتـضى اIـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 04-14 اIـؤرخ
في 29 ذي الـقــعـدة عـام 1424 اIـوافق 22 يـنـايــر سـنـة 2004
واIــتــضــمن إنــشــاء الــوكــالــة الــوطـنــيــة لــتــســيــيــر الــقـرض

rعدلIا rصغر وحتديد قانونها األساسيIا
- و�ـقتـضى اIرسوم الـتنـفيذي رقم 05-414 اIؤرخ
في 22 رمــضــان عـام 1426 اIـوافق 25 أكــتـوبــر ســنـة 2005

مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة
الـذي يـحـدد كـيـفـيـات تـسـيـيـر حـسـاب الـتـخـصـيص اخلـاص
رقم 117-302 الـــذي عــــنـــوانه "الـــصـــنـــدوق الــــوطـــني لـــدعم

rتممIعدل واIا r"صغرIالقرض ا
- و�ـقتـضى اIرسوم الـتنـفيذي رقم 13-134 اIؤرخ
في 29 جـــمـــادى األولى عــام 1434 اIــوافق 10 أبـــريل ســـنــة
2013 الـــذي يــحـــدد صالحـــيـــات وزيــر الـــتـــضـــامن الـــوطــني

rرأةIواألسرة قضايا ا
rوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

 يـرسـم  ما يـأتي :   يـرسـم  ما يـأتي :  
اIــــادة األولى :اIــــادة األولى : يــــعـــدل ويــــتــــمم هــــذا اIــــرســـوم بــــعض
أحــكـام اIــرســوم الــتــنــفـيــذي رقم 04-14 اIـؤرخ في 29 ذي
القـعـدة عام 1424 اIـوافق 22 يـنـايـر سـنة 2004 واIـتـضمن
إنشاء الـوكالة الـوطنيـة لتسـيير الـقرض اIصـغر وحتديد

قانونها األساسيr اIعدل.
اIـادة اIـادة 2 : :  تــعـدل وتــتــمم أحــكــام اIـادة 8 مـن اIــرسـوم
الـتـنـفـيذي رقم 04-14 اIـؤرخ في 29 ذي القـعـدة عام 1424
الـــمـــوافـق 22 يـــنـايــر ســنـة 2004 واIــذكــور أعالهr وحتـرر

كما يأتي :
" اIادة 8 :  يتـكـون مجـلس الـتوجـيه الـذي يدعى في

صلب النص "اجمللس" من :
- �ثلX (2) عن الوزير اIـكلف بالتضامن الوطني

rأحدهما رئيسا rرأةIواألسرة وقضايا ا
- �ــــثل الـــوزيـــر اIــــكـــلف بــــالـــداخـــلـــيــــة واجلـــمـــاعـــات

rاحمللية
rاليةIكلف باIثل الوزير ا� -

rكلف بالتشغيلIثل الوزير ا� -
rثل وكالة التنمية االجتماعية� -

rثل الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب� -
rعن البطالة Xثل الصندوق الوطني للتأم� -

rثل صندوق الضمان االجتماعي لغير األجراء� -
rثل الغرفة الوطنية للفالحة� -

- �ثل الـغـرفـة اجلـزائـرية لـلـصـيـد البـحـري وتـربـية
rائياتIا

rثل الغرفة الوطنية للصناعات التقليدية واحلرف� -
- �ــــثل صــــنــــدوق الــــضــــمــــان اIــــشــــتــــرك لــــلــــقــــروض

rصغرةIا
rاليةIؤسسات اIثل جمعية البنوك وا� -
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- ثالثــة (3) �ــثـــلــX عن اجلــمــعــيــات الــوطــنــيــة الــتي
�اثل هدفها هدف الوكالة.

يتولى اIدير العام للوكالة أمانة مجلس التوجيه".

3 : :  تــــــــعـــــــدل أحـــــــكـــــــام اIـــــــادة 9 مـن اIـــــــرســـــــوم اIــــــادة اIــــــادة 
الــتـــنـــفــيـــذي رقم 04-14 اIــؤرخ في 29 ذي الـــقـــعـــــدة عــــام
rـــذكــــور أعــالهIــوافــق 22 يـــنـــايـــر ســـنـــــة 2004 واI1424 ا

كمــا يأتي :

" اIادة 9 :  يعX الوزيـر اIكلف بالتضامن الوطني
أعــضــاء مـجــلـس الــتـوجــيـه بــقـرارr بــنــاء عــلى اقــتــراح من
الـسـلطـات واIـنـظـمـات الـتي يـنتـمـون إلـيـهـاr لـفـترة ثالث

(3) سنوات قابلة للتجديد.

وفي حـــــالــــة انــــقــــطـــــاع عــــهــــدة أحــــد أعــــضـــــاء مــــجــــلس
الـتـوجيهr يـتم اسـتـخالفه حسب األشـكـال نفـسـها. ويـخـلفه

العضو اجلديد اIعX حتى انقضاء مدة العضوية.

تنتهي عهدة أعـضاء مجلس التوجيه اIعينX بحكم
وظيفتهم بانتهاء هذه الوظيفة".

4 : :  تــــــعــــــدل أحــــــكــــــام اIـــــادة 27 مــن اIــــــرســـــوم اIـــــادة اIـــــادة 
الـتـنـفـيذي رقم 04-14 اIـؤرخ في 29 ذي القـعـدة عام 1424

اIوافق 22 يناير سنة 2004 واIذكور أعالهr كما يأتي :
" اIادة 27 :  تتكون نفقات الوكالة �ا يأتي :

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

حتـدد الــوكـالــة الـوطــنـيــة لــتـســيـيــر الـقــرض اIـصــغـر
نفقات تسيير الوكالة".

اIادة اIادة 5 : :  ينـشر هـذا اIرسـوم في اجلريـدة الرّسـميّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حــرر بــاجلــزائــر في 4  ذي الـقــعــدة عـام 1435 اIـوافق
30 غشت سنة 2014.

عبد اIالك ساللعبد اIالك سالل

مراسيم فرديمراسيم فرديّة
مرسومـان رئاسيـان مؤرمرسومـان رئاسيـان مؤرّخان في خان في 16 ذي القـعدة عام  ذي القـعدة عام 1435
اIــوافق اIــوافق 11 ســـبـــتــمـــبـــر ســـبـــتــمـــبـــر ســـنـــــة  ســـنـــــة r2014 يــتـــضـــــــمـــنــانr يــتـــضـــــــمـــنــان

تعيX مستشارين لدى رئيس اجلمهورية.تعيX مستشارين لدى رئيس اجلمهورية.
ـــــــــــــــــــــــــ

rإن رئيس اجلمهوريّة
- بـــنـــــاء عـــلى الـــدّســـتـــورr ال ســـيّـــمــــا اIـــادّتــــان 8-77

rو78-2 منـه
- و�ـــقــــتــــضى اIــــرســـــــوم الــــرّئــــاسيّ رقــــم 240-99
اIـؤرّخ فـــي 17 رجـــب عــام 1420 اIـوافــــق 27 أكـتـوبــــر
سنـة 1999 واIتعلّق بالتعـــــيX فـــي الوظائـــف اIدنيّـة

rوالعسكريّة للدولـة
- و�ـــقــــتــــضى اIــــرســـــــوم الــــرّئــــاسيّ رقــــم 197-01
اIـــــؤرّخ في أول جـــــمـــــادى األولـى عــــــــام 1422 اIـــــوافـق 22
يـولـيـو سـنــة 2001 الـذي يـحـدد صالحـيـات مـصـالح رئـاسـة

rاجلمهورية وتنظيمها
يـرسم مـا يأتي :يـرسم مـا يأتي :

rالــــســـــيـــــد مــــحـــــمــــد بـن مــــرادي Xــــــــــادة األولى : ادة األولى : يــــعـــــIاIا
مستشارا لدى رئيس اجلمهورية.

اIادة اIادة 2 :  : ينـشر هـذا اIرسـوم في اجلـريدة الـرّسمــيّة
للجمهـوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـرّر بــاجلــزائـر في 16 ذي الـقــعـدة عـام 1435 اIـوافق
11 سبتمبر سنة 2014.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة

rإن رئيس اجلمهوريّة

- بـــنـــــاء عـــلى الـــدّســـتـــورr ال ســـيّـــمــــا اIـــادّتــــان 8-77
rو78-2 منـه

- و�ـــقــــتــــضى اIــــرســـــــوم الــــرّئــــاسيّ رقــــم 240-99
اIـؤرّخ فـــي 17 رجـــب عــام 1420 اIـوافــــق 27 أكـتـوبــــر
سـنــة 1999 واIـتـعــلّق بـالـتـعــيــX فـــي الـوظـائـف اIـدنـيّــة

rوالعسكريّة للدولة

- و�ـــقــــتــــضى اIــــرســـــــوم الــــرّئــــاسيّ رقــــم 197-01
اIــــــؤرّخ في أول جـــــمــــــادى األولى عـــــام 1422 اIـــــوافــــق 22
يولـيو سـنــــة 2001 الـذي يحـدد صالحيـات مصـالح رئاسة

rاجلمهورية وتنظيمها

يـرسم مـا يأتي :يـرسم مـا يأتي :

rالـــــســــــيـــــد عـــــثـــــمـــــان طـــــرطـــــاق Xــــــــــــادة األولى : ادة األولى : يـــــعـــــIاIا
مستشارا لدى رئيس اجلمهورية.

اIادة اIادة 2 :  : ينـشر هـذا اIرسـوم في اجلـريدة الـرّسمــيّة
للجمهـوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـرّر بــاجلــزائـر في 16 ذي الـقــعـدة عـام 1435 اIـوافق
11 سبتمبر سنة 2014.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة
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مـــراســيـم رئــاســـيمـــراســيـم رئــاســـيّـــة مـــؤرـــة مـــؤرّخــة في خــة في 21 ذي الـــقـــعـــدة عــام  ذي الـــقـــعـــدة عــام 1435
اIــوافق اIــوافق 16 ســبــتــمــبــر ســنـة  ســبــتــمــبــر ســنـة r r2014 تــتــضـمتــتــضـمّـن إنــهـاءـن إنــهـاء
مهـام مديـري دراسات برئـاسة اجلـمهوريـة (األمانةمهـام مديـري دراسات برئـاسة اجلـمهوريـة (األمانة

العامالعامّـة للحكومـة).ـة للحكومـة).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـــوجـب مــرســوم رئـــاسيّ مــؤرّخ في 21 ذي الــقــعــدة
عــام 1435 اIــوافق 16 ســبـــتــمــبـــر ســنــة 2014 تــنـــهى مــهــام
الـــسّـــيــد مـــقـــداد قـــواســـمــيـــةr بـــصـــفــتـه مــديـــرا لـــلـــدراســات
بـرئاسـة اجلـمـهوريّـة (األمـانـة العـامّـة لـلحـكـومـة)r لتـكـلـيفه

بوظيفـة أخـرى.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـــوجـب مــرســوم رئـــاسيّ مــؤرّخ في 21 ذي الــقــعــدة
عــام 1435 اIــوافق 16 ســبـــتــمــبـــر ســنــة 2014 تــنـــهى مــهــام
الــسّــيـد بــوعالم عــبــد الـرزاقr بــصــفــته مــديـرا لــلــدراسـات
بـرئاسـة اجلـمـهوريّـة (األمـانـة العـامّـة لـلحـكـومـة)r لتـكـلـيفه

بوظيفـة أخـرى.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـــوجـب مــرســوم رئـــاسيّ مــؤرّخ في 21 ذي الــقــعــدة
عــام 1435 اIــوافق 16 ســبـــتــمــبـــر ســنــة 2014 تــنـــهى مــهــام
الـسّــيـد عــبـد الــرحـمــان نـذيــرr بــصـفــته مـديــرا لـلــدراسـات
بـرئاسـة اجلـمـهوريّـة (األمـانـة العـامّـة لـلحـكـومـة)r لتـكـلـيفه

بوظيفـة أخـرى.
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــــــرســـــوم رئـــــاسـيمــــــرســـــوم رئـــــاسـيّ مـــــؤر مـــــؤرّخ في خ في 21 ذي الـــــقـــــعـــــدة عـــــام  ذي الـــــقـــــعـــــدة عـــــام 1435
16  ســبــتـمــبــر ســنـة   ســبــتـمــبــر ســنـة r r2014 يــتـضــميــتـضــمّن إنــهـاءن إنــهـاء اIـوافق اIـوافق 

مهام النائب العاممهام النائب العامّ لدى مجلس قضاء مستغا�. لدى مجلس قضاء مستغا�.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـــوجـب مــرســوم رئـــاسيّ مــؤرّخ في 21 ذي الــقــعــدة
عــام 1435 اIــوافق 16 ســبـــتــمــبـــر ســنــة 2014 تــنـــهى مــهــام
الـسّـيـد بـغـداد مـخـلـوفيr بـصــفـته نـائـبـا عـامـا لـدى مـجـلس

قضـاء مستغـا�.
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـــراســيـم رئــاســـيمـــراســيـم رئــاســـيّـــة مـــؤرـــة مـــؤرّخــة في خــة في 21 ذي الـــقـــعـــدة عــام  ذي الـــقـــعـــدة عــام 1435
اIــوافق اIــوافق 16 ســبــتــمــبــر ســنـة  ســبــتــمــبــر ســنـة r r2014 تــتــضـمتــتــضـمّـن إنــهـاءـن إنــهـاء

مهام قضــاة.مهام قضــاة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـــوجـب مــرســوم رئـــاسيّ مــؤرّخ في 21 ذي الــقــعــدة
عــام 1435 اIــوافق 16 ســبـــتــمــبـــر ســنــة 2014 تــنـــهى مــهــام
الـسّــــادة اآلتــــيـة أسـمــــاؤهم بـصـفــتـهــم قـضــــاةr إلحـالـتـهم

على التّقـاعد  :
- الـــســـعـــيــد خلـــلـفr وكــيـل جــمـــهـــوريـــة مــســـاعـــد لــدى

rمحكمة الشراقة
rفي محكمة غرداية rمصطفى تهمي -

rرئيس محكمة مستغا� rقدور براجع -
- موسى حسبايةr في محكمة سور الغزالن.

�ـــوجـب مــرســوم رئـــاسيّ مــؤرّخ في 21 ذي الــقــعــدة
عــام 1435 اIــوافق 16 ســبـــتــمــبـــر ســنــة 2014 تــنـــهى مــهــام
rالــــسّـــيـــدة والــــسّـــادة اآلتـــيـــة أســــمـــاؤهم بــــصـــفـــتــــهم قـــضـــاة

إلحالتهم على التّقـاعد:
�ـــحـــكـــمـــة الــشـــراقـــة وعـــضــوة rنـــعــيـــمـــة يـــحـــيــاوي -

rحكمـة التنـازع�
- رابـح عــــيـــــبـــــوديr وكـــــــيل دولـــــــة مــــســـــــاعــــــد لـــــدى

rمحكمـة األغـواط
�حكمة حاسي بحبح. rXابراهيم رحم -

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
�ـــوجـب مــرســوم رئـــاسيّ مــؤرّخ في 21 ذي الــقــعــدة
عــام 1435 اIــوافق 16 ســبـــتــمــبـــر ســنــة 2014 تــنـــهى مــهــام
الـسّيـد جمـال بـوزرتيـنيr بصـفـته قاضـيا �ـحـكمـة مديـنة

اجلزائرr إلحالته على التّقـاعد.
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــــــرســـــوم رئـــــاسـيمــــــرســـــوم رئـــــاسـيّ مـــــؤر مـــــؤرْخ في خ في 21 ذي الـــــقـــــعـــــدة عـــــام  ذي الـــــقـــــعـــــدة عـــــام 1435
اIــوافق اIــوافق 16 ســبــتــمــبــر ســنـة  ســبــتــمــبــر ســنـة r r2014 يــتــضـميــتــضـمّـن إنــهـاءـن إنــهـاء

مهام باحملكمة اإلدارية بغليزان.مهام باحملكمة اإلدارية بغليزان.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـــوجـب مــرســوم رئـــاسيّ مــؤرّخ في 21 ذي الــقــعــدة
عــام 1435 اIــوافق 16 ســبـــتــمــبـــر ســنــة 2014 تــنـــهى مــهــام
الــــسّـــيـــدة والــــسّـــيـــد اآلتـي اســـمـــاهــــمـــا بـــاحملــــكـــمـــة اإلداريـــة

بغلـيزان :
rبصفتها رئيسة للمحكمة rجنية لعنابي -

- عـبـــد الــقــــادر واعــــدr بــصــفـتـــه مـحــافــظــا لــلــدولــة
لـدى احملكمـة.

ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ
مـــراســيـم رئــاســـيمـــراســيـم رئــاســـيّـــة مـــؤرـــة مـــؤرّخــة في خــة في 21 ذي الـــقـــعـــدة عــام  ذي الـــقـــعـــدة عــام 1435
Xن تــعـيـXتــتـضـمتــتـضـمّن تــعـيـ r r2014 ـوافق 16 ســبــتـمــبـر ســنـة  ســبــتـمــبـر ســنـةIـوافق اIا
�هـمة برئـاسة اجلـمهوريـة (األمانة الـعامّـةـة Xهـمة برئـاسة اجلـمهوريـة (األمانة الـعامـف� Xمكلمكلّـف

للحكومـة).للحكومـة).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـــوجـب مــرســوم رئـــاسيّ مــؤرّخ في 21 ذي الــقــعــدة
عـام 1435 اIـوافق 16 ســبــتـمــبـر ســنـة 2014 يــعـيّـن الـسّــيـد
مقداد قواسميةr مـكلّفا �همة برئاسة اجلمهوريّة (األمانة

العامّة للحكومة).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـــوجـب مــرســوم رئـــاسيّ مــؤرّخ في 21 ذي الــقــعــدة
عـام 1435 اIـوافق 16 ســبــتـمــبـر ســنـة 2014 يــعـيّـن الـسّــيـد
بـوعالم عــبـد الــرزاقr مـكــلّــفـا �ــهـمــة بـرئــاسـة اجلــمـهــوريّـة

(األمانة العامّة للحكومة).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـــوجـب مــرســوم رئـــاسيّ مــؤرّخ في 21 ذي الــقــعــدة
عـام 1435 اIـوافق 16 ســبــتـمــبـر ســنـة 2014 يــعـيّـن الـسّــيـد
عـبــد الـرحــمـان نــذيـرr مــكـلّـفــا �ـهــمـة بــرئـاســة اجلـمــهـوريّـة

(األمانة العامّة للحكومة).
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17 سبتمبرسبتمبر سنة سنة 2014 م

يقريقرّران ما يأتي :ران ما يأتي :
اIــــادة األولى :اIــــادة األولى : يــــعــــيّن  بــــصـــــفــــة ضــــبــــاط لــــلــــشــــرطــــة
القـضائـيـة ذوو الرتب في الـدرك الـوطني ورجـال الدرك
الواردة أسماؤهم في القـائمة االسمية اIـلحقة بأصل هذا

القـرار.
اIـادة اIـادة 2 : : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســمـيّـة

للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.
حـــرّر بـــاجلـــزائــر في 27 شـــوال عــام 1435 اIــوافق 23

غشت سنة 2014.

قرارات5 مقرقرارات5 مقرّرات5 آراءرات5 آراء
وزارة الدفاع الوطنيوزارة الدفاع الوطني

قــــرار وزاري مـــــشـــــتــــرك مـــــؤرقــــرار وزاري مـــــشـــــتــــرك مـــــؤرّخ في خ في 27 شـــــوال عــــام  شـــــوال عــــام 1435
23 غــشت ســنـة  غــشت ســنـة r2014 يـتــضــمr يـتــضــمّن تـعــيـX ذوين تـعــيـX ذوي اIـوافق اIـوافق 
الــرتـب في الــدرك الـــوطـــني ورجــال الـــدرك بــصـــفــةالــرتـب في الــدرك الـــوطـــني ورجــال الـــدرك بــصـــفــة

ضباط للشرطة القضائية.ضباط للشرطة القضائية.
ـــــــــــــــــــــــــــ

rإن وزير الدفاع الوطني
rحافظ األختام rووزير العدل

�ــقــتـــضى األمــر رقم 66-155 اIــؤرّخ في 18 صــفــر -
عـام 1386 اIـوافق 8 يـونـيــو سـنـة 1966 واIـتـضــمّن قـانـون
اإلجــراءات اجلـــزائــيــةr اIــعــدّل واIــتــمّمr ال ســيّــمــا اIــادّة 15

r(الفقرة 5) منه
- وبـمــقـتــضــى اIرسوم رقم 66-167 اIــؤرّخ فـــي
18 صـــــفـــــر عـــــام 1386 الـــــمــوافــق 8 يـــــونــــــيـــــــو ســــنــة

1966 الذي يـحدد �ـوجبه تـأليف وتـسيـير الـلّجـنة اIـكلّـفة

rهام ضباط الشرطة القضائيةI XترشحIبامتحان ا
- وبــــــمـــــقـــــتـــــضى اIـــــرســـــوم الـــــرّئـــــاسـي رقم 143-09
اIــؤرخ في 2 جـــمـــادى األولى عــام 1430 اIــوافق 27 أبــريل
ســــــــنـــــة 2009 والـــــــمـــــــتــــــضـــــمّـن مــــــهــــــام الـــــدرك الــــــوطـــــني

rوتنظيمه
- وبــــــمـــــقـــــتـــــضى اIـــــرســـــوم الـــــرّئـــــاسـي رقم 317-13
اIـؤرخ في 10 ذي الـقــعـدة عـام 1434 اIـوافق 16 سـبـتــمـبـر
سـنة 2013 الـذي يـحـدد مـهـام نـائب وزيـر الـدفـاع الـوطـني

rوصالحياته
- وبــــــمـــــقـــــتـــــضى اIـــــرســـــوم الـــــرّئـــــاسـي رقم 154-14
اIــؤرخ في 5 رجب عــام 1435 اIــوافق 5 مــايـــو ســنــة 2014

rأعضاء احلكومة Xوالـمتضمّن تعي
- و�ـقتـضى اIرسوم الـتّنـفيذي رقم 04-332 اIؤرّخ
في 10 رمــضـان عـام 1425 اIـوافق 24 أكـتـوبــر سـنــة 2004

rحافظ األختام rالّذي يحدّد صالحيات وزير العـدل
- و�ــقــــتــضى الــقــــرار الــوزاري اIــــشــتــرك اIـؤرّخ
في 18 صـــــفـــــر عـــــام 1386 اIـــــوافق 8 يـــــونـــــيـــــو ســـــنـــــة 1966
rـتعـلّق بـامـتـحان الـقـبـول لـضبـاط الـشـرطـة القـضـائـيةIوا

rعدّلIا
- وبــــعــــد االطالع عــــلى مــــحــــضــــر الــــلــــجـــنــــة اIــــكــــلــــفـــة
بـامـتـحـان ذوي الرتـب في الـدرك الـوطـني ورجـال الدرك
اIـترشحI Xـهام ضابط الشـرطة القضـائية اIؤرّخ في 12

r2014 يونيو سنة

عن وزير الدعن وزير الدّفاع الوطنيفاع الوطني
نائب وزير الدفاع الوطنينائب وزير الدفاع الوطني

رئيس أركان اجليش رئيس أركان اجليش الوطني الشعبيالوطني الشعبي
الفريق  أحمد قايدالفريق  أحمد قايد صالحصالح

rوزير العدلrوزير العدل
حافظ األختامحافظ األختام
الطيب لوحالطيب لوح

وزارة اCاليةوزارة اCالية
قـــرار وزاري مــشــتــرك مــؤرقـــرار وزاري مــشــتــرك مــؤرّخ في خ في 28  رمــضــان عــام   رمــضــان عــام 1434
6 غـشت سنة  غـشت سنة r2013 يـحدr يـحدّد كـيفـيـات تنـظيمد كـيفـيـات تنـظيم اIوافق اIوافق 
الــتــكـــوين الـــتــكــمـــيــلي قـــبــل الــتـــرقـــيـــة إلى بــعضالــتــكـــوين الـــتــكــمـــيــلي قـــبــل الــتـــرقـــيـــة إلى بــعض
الــرتب اIـنـتـمـيـة لألسالك اخلـاصـة بـإدارة اخلـزيـنـةالــرتب اIـنـتـمـيـة لألسالك اخلـاصـة بـإدارة اخلـزيـنـة

واحملاسبة والتأمينات ومدته ومحتوى برامجه.واحملاسبة والتأمينات ومدته ومحتوى برامجه.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

rالعامّ للحكومة Xإن األم
rاليةIووزير ا

�ـــــقـــــتـــــضى اIـــــرســـــوم رقم 66-145 اIـــــؤرّخ في 12 -
صـــفـــر عــام 1386 اIــوافق 2 يــونـــيـــو ســـنــة 1966 واIـــتـــعــلّق
بـتحـريـر ونـشـر بعض الـقـرارات ذات الـطابـع التـنـظـيمي

rتمّمIعدّل واIا rXوظفIأو الفردي التي تهم وضعية ا
- و�ــــقـــتــــضـى اIـــرســــوم رقم 84-293 اIــــؤرّخ في 11
مـحـرّم عام 1405 اIـوافق 6 أكـتـوبـر سـنة 1984 واIـتـضمّن
إنـشـاء مـعـهـد عـال لـلـتـسـيـيـر والـتـخـطـيط وحتـديـد قـانـونه

rتمّمIعدّل واIا rاألساسي
- و�قـتـضى اIـرسـوم الـرّئـاسيّ رقم 12-326 اIـؤرّخ
في 17 شـــوّال عــام 1433 اIــوافق 4 ســـبـــتــمـــبــر ســـنــة 2012

rأعضاء احلكومة Xتضمّن تعيIوا
- و�ـقتـضى اIرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 94-339 اIؤرّخ
في 20 جــــمـــــادى األولى عـــــام 1415 اIــــوافـق 25 أكــــتـــــوبـــــر
rـتـضـمّن إنـشـاء مـدرسة وطـنـيـة لـلـضرائبIسـنـة 1994 وا

rتمّمIعدّل واIا
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- و�ـقتـضى اIرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 10-298 اIؤرّخ
في 23 ذي احلـجّة عام 1431 اIوافق 29 نوفـمبـر سنة 2010
XـنتـمIا XـوظفـIتـضـمّن القـانون األسـاسي اخلـاص باIوا
rلألسالك اخلاصة بإدارة اخلزينة واحملاسبة والتأمينات

- و�ـقتـضى اIرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 12-194 اIؤرّخ
في 3 جــــمـــــادى الـــثـــــانــــيــــة عــــام 1433 اIــــوافـق 25 أبـــــريـل
ســـنـــة 2012 الـــذي يـــحــــدّد كـــيـــفـــيـــات تـــنـــظـــيم اIـــســـابـــقـــات
واالمــــتــــحــــانـــــات والــــفــــحــــوص اIــــهــــنــــيـــــة في اIــــؤســــســــات

rواإلدارات العمومية وإجرائها

- و�ـقتـضى اIرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 12-305 اIؤرّخ
في 19 رمــــضـــــان عــــام 1433 اIــــوافق 7 غــــشـت ســــنــــة 2012
واIــــتـــضــــمّن إنــــشــــاء اIــــدرســـــة الــــوطــــنــــيــــة لـــلــــخــــزيــــنــــة

rوتنظيمها وسيـرهـا

- و�ــقـتـضـى اIـرسـوم الــرّئـاسيّ اIـؤرّخ في 7 ربـيع
الـثاني عام 1423 اIوافق 18 يونـيو سـنة 2002 واIـتضمّن

rالعامّ للحكومة Xاألم Xتعي

يقـريقـرّران مـا يأتي :ران مـا يأتي :

اIــاداIــادّة األولى : ة األولى : تــطـبــيــقــا ألحــكــام اIــادّتـX 25 و38 من
اIـرسوم الـتّـنـفـيـذيّ رقم 10-298 اIـؤرّخ في 23 ذي احلـجة
rـذكور أعالهIـوافق 29 نـوفـمـبـر سـنة 2010 واIعــام 1431 ا
يـهـدف هـذا الـقـرار إلى  حتـديـد كـيـفـيـات تنـظـيـم التـكـوين
الــتــكـــمــيـــلي قــبـل الــتــرقـــيــة إلى بـــعض الــرتـب اIــنــتـــمــيــة
لألسالك اخلـاصــة بـإدارة اخلـزيـنـة واحملـاسـبـة والـتـأمـيـنـات

ومدته ومحتوى برامجهr حسب مـا يأتي :

سلك مفتشي اخلزينة واحملاسبة والتأمينات :سلك مفتشي اخلزينة واحملاسبة والتأمينات :

- رتبة مفتش رئيسي.

سلك مراقبي اخلزينة واحملاسبة والتأمينات :سلك مراقبي اخلزينة واحملاسبة والتأمينات :

- رتبة مراقب.

2 :  : يــتـم االلــتــحــاق بــالــتــكــوين الــتــكـمــيــلي في اIـاداIـادّة ة 
الرتـبتـX اIذكورتـX في اIادّة األولى أعالهr بـعد الـنجاح
فـي االمـــــتـــــحـــــان اIـــــهـــــني أو عـن طـــــريق االخـــــتـــــيـــــار بـــــعـــــد

التسجيل في قائمة التأهيل وفقا للتنظيم اIعمول به.

اIــاداIــادّة ة 3  :   : يـــتم فــتـح دورة الــتــكـــوين الــتـــكــمـــيــلي في
�ـــوجب rـــادّة األولـى أعالهIفي ا XـــذكـــورتــــIا Xالـــرتـــبــــتـــ
Xقــرار أو مـقــرّر من الــسـلــطـة الــتي لــهـا صالحــيـة الــتّـعــيـ

يحدّد فيه على اخلصوص :

rXعنيتIا Xالرتبة أو الرتبت -

- عــــــدد اIــــنــــــاصب اIــــالــــيــــة اIـــفــــتــــوحــــة لــــلـــتــــكــــوين
التكميـلي احملدّدة في اخملطط القطاعي الـسنوي أو اIتعدّد
الـــســـنـــوات لـــلـــتـــكـــوين اIـــصــــادق عـــلـــيه بـــعـــنـــوان الـــســـنـــة

rعمول بهاIطبقا لإلجراءات ا rعتبرةIا
rمدة التكوين التكميلي -

rتاريخ بداية التكوين التكميلي -
rعنيةIؤسسة العمومية للتكوين اIا -

- قـائــمـة اIـوظــفـX اIــعـنــيـX بــالـتــكـوين الــتـكـمــيـلي
حسب ¦ط الترقـية.

اIـاداIـادّة ة 4 :  : يـجب تــبـلــيغ نـســخـة مـن الـقــرار أو اIـقـرّر
اIـذكـور أعالهr إلى مـصـالح الـوظـيـفـة الـعـمـومـيـة في أجـل

عشــرة (10) أيامr ابتداء من تاريخ توقيعه.
5 :  : يــجب عــلى مــصــالـح الــوظــيــفــة الــعــمــومــيـة اIـاداIـادّة ة 
إبــداء رأي اIــطـــابــقــة في أجـل عــشـــرة (10) أيـــامr ابــتـــداء

من تاريخ استالم القرار أو اIقرّر.
اIــاداIــادّة ة 6 :  : يـــلــزم اIـــوظــفـــون الــنـــاجــحــون نـــهــائـــيــا في
االمــتـــحــان اIـــهــني أو اIـــقــبـــولــون عـــلى ســبـــيل االخـــتــيــار
�ـتـابـعة rأعاله XـذكورتـIا Xللـتـرقـيـة إلى إحـدى الرتـبـتـ

دورة التكوين التكميلي.
XعـنيIا XـوظفـIـستخـدمة بـتبـليغ اIتـقوم اإلدارة ا
بــتــاريـخ بــدايــة الــتــكــوين �ــوجب اســتــدعــاء فــردي وبــأيــة

وسيلة مالئمة أخرى عند االقتضاء.
اIــاداIــادّة ة 7 :  : تــضــمن الــتــكــويـن الــتــكــمــيــلي اIــؤســســات

العمومية للتكوين اآلتـية :
rدرسة الوطنية للضرائبIا -
rدرسة الوطنية للخزينةIا -

- اIعهد العالي للتسيير والتخطيط.
اIـاداIـادّة ة 8 :  : يـنـظم الـتــكـوين الـتـكـمـيــلي بـشـكل تـنـاوبي

ويشمـل دروسا نظرية ومحاضرات.
اIاداIادّة ة 9 :  : حتدد مدة التكوين التكميلي كما يأتي :
rتسعة (9) أشهر بالنسبة لرتبة مفتش رئيسي -

- ستة (6) أشهر بالنسبة لرتبة مراقب.
اIــــاداIــــادّة ة 10 :  : تــــلــــحق بــــهــــذا الــــقــــرار بـــرامـج الــــتـــكــــوين
الـتـكمـيـليr ويتم تـفـصيل مـحـتواهـا من طـرف اIؤسـسات

العمومية للتكوين اIذكورة في اIادّة 7 أعاله.
اIـاداIـادّة ة 11 :  : يــتـولى تـأطــيـر ومـتــابـعـة اIـوظــفـX أثـنـاء
الـتــكـوين الــتـكــمـيــلي ســلك الـتــعـلــيم الـتــابع لــلـمــؤسـسـات
الـــعـــمــومـــيـــة لـــلــتـــكـــوين اIـــذكــورة فـي اIــادّة 7 أعاله و/ أو

اإلطارات اIؤهلة للمؤسسات واإلدارات العمومية.
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عن وزير اIاليةعن وزير اIالية
األمX العاماألمX العام
ميلود بوطبةميلود بوطبة

عن األمX العام للحكومةعن األمX العام للحكومة
وبتفويض منهوبتفويض منه

اIدير العام للوظيفة العموميةاIدير العام للوظيفة العمومية
بلقاسم بوشمالبلقاسم بوشمال

اIلحق األولاIلحق األول
برنامج التكوين التكميلي قبل الترقية إلى رتبة مفتش رئيسي للخزينة واحملاسبة والتأمينات.برنامج التكوين التكميلي قبل الترقية إلى رتبة مفتش رئيسي للخزينة واحملاسبة والتأمينات.

اIدة :اIدة : تسعـة (9) أشهر.

19 سا : 30 د

58 سا : 30 د

78 سا

84 سا

30 سا

270 ساعة ساعة

الوحدةالوحدة اIعاملاIعاملالرقمالرقم

2

2

2

2

1

احلجم الساعياحلجم الساعي

التنظيم اIتعلق باحملاسبة العمومية
محاسبة الدولة

األسس القانونية والتقنية للتأمينات
اIراقبة الداخلية

اIنازعات اإلدارية
احلجم الساعي اإلجمالياحلجم الساعي اإلجمالي

1

2

3

4

5

اIــادة اIــادة 12 :  : يـــلـــزم اIــوظـــفـــون اIـــعـــنـــيـــون بـــالــتـــكـــوين
rقــبل الـــتــرقــيـــة إلى رتــبـــة مــفــتـش رئــيــسي rالـــتــكـــمــيــلـي
بــإعـــداد مــذكـــرة نــهـــايــة الـــتــكـــوين حــول مـــوضــوع لـه صــلــة

بالوحدات اIدرّسـة واIقررة في البرنامج.

يـتـم اخــتـيــار مــوضــوع اIــذكــرة حتت إشــراف مــؤطـر
من بـX سـلك الــتـعـلـيم لـلـمــؤسـسـات الـعـمـومــيـة لـلـتـكـوين

اIذكورة أعالهr والذي يضمن أيضا متابعة إعدادها.

اIــادة اIــادة 13 :  : يـــلـــزم اIــوظـــفـــون اIـــعـــنـــيّـــون بـــالــتـــكـــوين
الـتكميليr قـبل الترقيـة إلى رتبة مراقبr بـإعداد تقرير
نـهايـة التـكوين حـول موضـوع له صلـة بالـوحدات اIـدرّسة

واIقرّرة في البرنامج.

اIـادة اIـادة 14 :  : يـتم تـقـيـيم اIـعـارف حـسب مـبـدأ اIـراقـبة
البيـداغوجيـة اIستمـرة وتشمل امـتحانات دوريـة تتعلّق

�حتوى برامج التكوين.

اIــــادة اIــــادة 15 :  : تــــتــم كــــيـــــفـــــيــــــات تـــــقـــــيـــــــيم الـــــتــــكـــــــوين
التكمـيلي كـاآلتي :

r2 : عاملIا rدرسةIواد اIمعدل ا -

- عالمـــة مــــذكــــرة أو تــــقـــــريــــــر نـــهـــايــــــة الـــتــــكـــــوين
(حسب احلالـة)r اIعامل : 1.

اIــادة اIــادة 16 :  : يــتــــم اإلعالن عـــن الـــنـــجــــــاح الـــنــهـــــائي
فـي التـكـوين الـتكـمـيلـي للـمـوظفـX احلـائـزين معـدّال عـامّا
يـســـاوي أو يــفـــوق 10 من 20 فـي الـتــقــيــــيم اIــذكـــور في

اIادّة 15 أعاله.

اIـادة اIـادة 17 :  : تــنـظم اIـؤســسـة اIـعـنــيـة بـالـتــكـوينr قـبل
اإلعالن عـن الـــنـــتـــائج الـــنـــهـــائــــيـــة من طـــرف جلـــنـــة نـــهـــايـــة
الــتــكــوينr دورة اســتـــدراكــيــة لــلــمــوظـــفــX الــذين تــابــعــوا

الــتــكــوين الــتــكــمــيــلـي ولم يــتــحــصــلــوا عــلى اIــعــدّل الــعــامّ
للنجاح اIذكور في اIادّة 16 أعاله.

اIادة اIادة 18 :  : تتكون جلنة نهاية التكوين من:

- الــســلـطــة الــتي لــهـا صالحــيــة الــتـعــيــX أو  �ـثــلــهـا
rرئيسا rؤهّـل قانوناIا

- مـديـــر اIـؤسـســة الـعـمــومـــيـة للـتـكـــوين اIـعـنــية
rأو �ثلـه

- �ـثـلــX اثـنـX (2) عن ســـلك الــتــعــلــيـم لــلــمــؤســســة
العمومية للتكوين اIعنيّـة.

اIادة اIادة 19 :  : تـبلغ نـسـخة من مـحضـر الـنجـاح النـهائي
rإلى مـصالح الوظيـفة العـمومية في أجل ثـمانية (8) أيام

ابتداء من تاريخ توقيعـه.

اIادة اIادة 20 :  : يـسلّم مـدير اIـؤسسـة العـمومـية لـلتـكوين
اIــعــنــيــةr عــنــد نـهــايــة دورة الــتــكــوين الــتــكــمــيــليr شــهـادة
لـلــمـوظـفــX الـنـاجــحـX نـهــائـيـا عـلـى أسـاس مـحــضـر جلـنـة

نهاية التكوين.

اIادة اIادة 21 :  : يُرقّى اIوظفـون اIعلن عن جناحـهم نهائيا
في دورة التكوين التكميلي في الرتب اIقصودة.

22  :   : ينـشر هـذا القـرار في اجلـريدة الـرّسمـيّة اIادة اIادة 
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـرّر بــاجلــزائـر في 28 رمــضــان عـام 1434 اIـوافق 6
غشت سنة 2013.



22 ذو القعدة عام  ذو القعدة عام 1435 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 1053

17 سبتمبر سبتمبر سنة سنة 2014 م

اIلحق اIلحق 2
برنامج التكوين التكميلي قبل الترقية إلى رتبة مراقب اخلزينة واحملاسبة والتأمينات.برنامج التكوين التكميلي قبل الترقية إلى رتبة مراقب اخلزينة واحملاسبة والتأمينات.

اIدة :اIدة : ستة (6) أشهر.

57 سا

60 سا

45 سا

6 سا
12 سا

180 ساعة ساعة

الوحدةالوحدة اIعاملاIعاملالرقمالرقم

2

2

2

2

1

احلجم الساعياحلجم الساعي

1

2

3

4

5

محاسبة الدولة
تنفيذ نفقات الدولة

التسيير اIالي للجماعات احمللية
حتصيل اإليرادات اخلارجة عن الضريبة واألمالك

اIؤسسات اإلدارية
احلجم الساعي اإلجمالياحلجم الساعي اإلجمالي

غــــشت قــــرار مـــــؤرقــــرار مـــــؤرّخ في خ في 5  شـــــو  شـــــوّال عــــام ال عــــام 1434 اIــــوافق  اIــــوافق 12 غــــشت 
ســــنــــة ســــنــــة r2013 يــــحــــدr يــــحــــدّد كــــيــــفــــيــــات تــــنــــظــــيم الــــتــــكــــويند كــــيــــفــــيــــات تــــنــــظــــيم الــــتــــكــــوين
الـتحـضيـري لـشغل بـعض الـرتـب اIنـتمـية لألسالكالـتحـضيـري لـشغل بـعض الـرتـب اIنـتمـية لألسالك
اخلـــاصــة بـــإدارة اخلـــزيــنـــة واحملــاســـبـــة والــتـــأمــيـــنــاتاخلـــاصــة بـــإدارة اخلـــزيــنـــة واحملــاســـبـــة والــتـــأمــيـــنــات

ومدته ومحتوى برامجه.ومدته ومحتوى برامجه.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

rاليةIإن وزير ا
�ـــقـــتــــضى االتـــفـــاقـــيـــة اجلــــزائـــريـــة - الـــتـــونـــســـيـــة -
اIــؤرّخــة في 3 ســبــتــمــبــر ســنـة 1981 واIــتــضــمــنــة إنــشـاء

rمعهد االقتصاد اجلمركي واجلبائي
- و�ــــقـــتــــضـى اIـــرســــوم رقم 66-145 اIــــؤرّخ في 12
صـــفـــر عــام 1386 اIــوافق 2 يــونـــيـــو ســـنــة 1966 واIـــتـــعــلّق
بـتحـريـر ونـشـر بعض الـقـرارات ذات الـطابـع التـنـظـيمي

rتمّمIعدّل واIا rXوظفIأو الفردي التي تهم وضعية ا
- و�ـقـتـضـــى اIـرســـوم رقـــم 84-293 اIـؤرّخ فـــي
11 مــحـــــرّم عـــام 1405 اIـوافـــق 6 أكــتـوبـــــر ســنــــة 1984

واIـــــتــــضــــــــمّـن إنـــــشــــــــاء مــــعـــــهــــــــد عــــــــال لـــــلـــــتـــــســـــيـــــيـــــــر
والــــتـــخــــطـــيــــط وحتـــديـــــــد قـــانـــونــــه األســـاســــيr اIـــعـــدّل

rتمّمIوا
- و�قـتـضى اIـرسـوم الـرّئـاسيّ رقم 12-326 اIـؤرّخ
في 17 شـــوّال عــام 1433 اIــوافق 4 ســـبـــتــمـــبــر ســـنــة 2012

rأعضاء احلكومة Xتضمّن تعيIوا
- و�ـقتـضى اIرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 94-339 اIؤرّخ
في 20 جــــمـــــادى األولى عـــــام 1415 اIــــوافـق 25 أكــــتـــــوبـــــر
rـتـضـمّن إنـشـاء مـدرسة وطـنـيـة لـلـضرائبIسـنـة 1994 وا

rتمّمIعدّل واIا
- و�ـقـتـضى اIـرسـوم الـتّـنفـيـذيّ رقم 95-54 اIـؤرّخ
في 15 رمــضــان عـام 1415 اIـوافق 15 فــبــرايــر ســنـة 1995

rاليةIالذي يحدّد صالحيات وزير ا

- و�ـقتـضى اIرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 10-298 اIؤرّخ
في 23 ذي احلـجّة عام 1431 اIوافق 29 نوفـمبـر سنة 2010
XـنتـمIا XـوظفـIتـضـمّن القـانون األسـاسي اخلـاص باIوا

rلألسالك اخلاصة إلدارة اخلزينة واحملاسبة والتأمينات

- و�ـقتـضى اIرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 12-194 اIؤرّخ
في 3 جــــمـــــادى الـــثـــــانــــيــــة عــــام 1433 اIــــوافـق 25 أبـــــريـل
ســـنـــة 2012 الـــذي يـــحــــدّد كـــيـــفـــيـــات تـــنـــظـــيم اIـــســـابـــقـــات
واالمــــتــــحــــانـــــات والــــفــــحــــوص اIــــهــــنــــيـــــة في اIــــؤســــســــات

rواإلدارات العمومية وإجرائها

- و�ـقتـضى اIرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 12-305 اIؤرّخ
في 19 رمــــضـــــان عــــام 1433 اIــــوافق 7 غــــشـت ســــنــــة 2012
واIــــتـــضــــمّن إنــــشــــاء اIــــدرســـــة الــــوطــــنــــيــــة لـــلــــخــــزيــــنــــة

rوتنظيمها وسيـرهـا

يقـريقـرّر مـا يأتي :ر مـا يأتي :

اIــاداIــادّة األولى : ة األولى : تــطـــبــيـــقـــا ألحـــكـــام اIــوادّ 23 و25 و28
و42 من اIـــرســـوم الــتّــنــفــيــذيّ رقم 10-298 اIــؤرّخ في 23
ذي احلــــجّــــة عـــــام 1431 اIــــوافق 29 نـــــوفــــمــــبــــر ســــنــــة 2010
واIـذكــور أعالهr يــهـدف هــذا الـقــرار إلى  حتــديـد كــيـفــيـات
تـــنـــظـــيم الــــتـــكـــوين الـــتــــحـــضـــيـــري  لـــشـــغـل بـــعض الـــرتب
اIـــنــتـــمــيـــة لألسـالك اخلــاصـــة بـــإدارة اخلــزيـــنـــة واحملــاســـبــة

والتأمينات ومدته ومحتوى برامجهr حسب مـا يأتي :

سلك مفتشي اخلزينة واحملاسبة والتأمينات :سلك مفتشي اخلزينة واحملاسبة والتأمينات :

rرتبة مفتش -

rرتبة مفتش رئيسي -

- رتبة مفتش قسم.
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ســـــلك أعـــــوان اIـــــعـــــايـــــنـــــة لـــــلـــــخـــــزيـــــنـــــة واحملـــــاســـــبــــةســـــلك أعـــــوان اIـــــعـــــايـــــنـــــة لـــــلـــــخـــــزيـــــنـــــة واحملـــــاســـــبــــة
والتأمينات :والتأمينات :

- رتبة عون معاينة.

2 :  : يــلــزم اIــتــربــصــون الــذين يــشــغــلــون إحـدى اIـاداIـادّة ة 
�ـتـابـعـة rـادّة األولى أعالهIــنـصـوص عـلـيـهـا فـي اIالـرتب ا

التكوين التحضيري.

3  :   : يـــتـم فـــتح دورة الـــتــــكـــوين الــــتـــحـــضـــيـــري اIــاداIــادّة ة 
rــادّة األولى أعالهIـــنــصــوص عــلــيــهـــا في اIلـــشــغل الــرتب ا
Xبـقـرار أو مـقــرّر من الـسـلـطـة الـتي لـهــا صالحـيـة الـتّـعـيـ

والذي  يحدّد فيه على اخلصوص :

rعنيةIالرتبة أو الرتب ا -

- عـــدد اIـتربـصX اIـعـنيـX بـالتـكوين الـتـحضـيري
احملدّد في اخملـطط الـقـطاعي الـسـنوي أو اIـتـعدّد الـسـنوات
لــلـتــكـويـن اIـصــادق عـلــيه بــعـنــوان الـســنـة اIــعــنـيــة طـبــقــا

rلإلجراءات احملدّدة

rمدة التكوين التحضيري -

rتاريخ بداية التكوين التحضيري -

rعنيةIمؤسسة التكوين ا -

- قـــــائـــــمـــــة اIـــــتـــــربـــــصـــــX اIـــــعـــــنـــــيـــــX بـــــالـــــتـــــكـــــوين
التحضيري.

XــــتـــربــــصـــIـــســــتــــخـــدمــــة اIــــادّة ة 4 :  : تــــعـــلـم اإلدارة اIــــاداIا
بتـاريخ بـدايـة الـتـكـوين الـتحـضـيـري عن طـريق اسـتـدعاء

فردي وبأية وسيلة مالئمة أخرى عند االقتضاء.

اIـاداIـادّة ة 5 :  : تـضـمن الــتـكـوين الــتـحـضـيــري اIـؤسـسـات
العمومية للتكوين اآلتـية :

rدرسة الوطنية للضرائبIا -

rدرسة الوطنية للخزينةIا -

rعهد العالي للتسيير والتخطيطIا -

- معهد االقتصاد اجلمركي واجلبائي.

اIاداIادّة ة 6 :  : ينظم التـكوين التحضيـري بشكـل تناوبي
أو متواصل ويشمـل دروسا نظرية وتطبيقية.

اIاداIادّة ة 7 :  : حتدد مدة التكوين التحضيري كما يأتي :

- تـسعة (9) أشـهر بالنـسبة لـرتبتي مـفتش رئيسي
rومفتش قسم

- ســـتــــة (6) أشـــهـــــر بـــالـــنـــســـبــــة لــــرتـــبـــتي مـــفـــتش
وعــون معـاينـة.

اIــــاداIــــادّة ة 8 :  : تــــلــــحـق بــــهـــــذا الــــقـــــرار بــــرامـج الــــتـــــكــــوين
التحضيـريr ويتم تفصيل محتواها من طرف مؤسسات

التكوين اIذكورة في اIادّة 5 أعاله.
اIـاداIـادّة ة 9 :  : يـتـولى تـأطـيـر ومـتـابـعـة اIـتـربـصـX أثـنـاء
الـــتــكـــوين الـــتـــحـــضــيـــري ســـلك الـــتــعـــلـــيم في اIـــؤســـســات
الـــعــــمـــومـــيــــة لـــلـــتــــكـــوين اIــــذكـــورة أعاله و/ أو اإلطـــارات

اIؤهلة للمؤسسات واإلدارات العمومية.
اIـاداIـادّة ة 10 :  : يـتم تـقـيـيم اIـعـارف حـسب مـبـدأ اIـراقـبة
البيـداغوجيـة اIستمـرة ويشمل امـتحانات دوريـة تتعلّق

�حتوى برامج التكوين.
11 :  : يُـــتـــوّج الـــتـــقــــيـــيم الـــنـــهـــائـي عـــنـــد نـــهـــايـــة اIــاداIــادّة ة 

التكوين التحضيريr حسب إحدى التقديرات اآلتـية :
rحسن جدا -

rحسن -
rمتوسط -

- دون اIتوسط.
اIـاداIـادّة ة 12 :  : تـضـبط قــائـمـة اIــتـربـصـX الــذين تـابـعـوا
دورة الـتــكـويـن الـتــحـضــيــري جلـنــة نــهـايــة الـتــكــوين الـتي

تتكون من :
- الــســلـطــة الــتي لــهـا صالحــيــة الــتـعــيــX أو  �ـثــلــهـا

rرئيسا rؤهّـل قانوناIا
- مـديـــر اIـؤسـســة الـعـمــومـــيـة للـتـكـــوين اIـعـنــية

rأو �ثلـه
- �ـثـلـX اثـنX (2) عن ســلك الـتــعـلـيم فـي اIـؤسـسـة

العمومية للتكوين اIعنيّـة.
rـعــنــيـةIـادّة ة 13 :  : يـســلّم مـديــر مـؤسـســة الـتـكــوين اIـاداIا
عــــنـــد نـــهــــايـــــة دورة الـــتــــكـــــوين الــــتـــحـــضـــــيـــري r شـــهــــادة
مـتــابـعــــة الـتــكـــويـن لـلــمـتــربـصـــX عـلى أســـاس مـحــضــر

جلنـة نهايـة التكـوين.
اIاداIادّة ة 14 :  : يرسم اIـتربـصون الـذين تابـعوا الـتكوين

التحضيري وفقا للتنظيم اIعمول به.
اIـاداIـادّة ة 15 :  : يـنـشـر هـذا الـقـرار في اجلـريـدة الـرّسـمـيّة

للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.
حــــرّر بــــاجلـــزائــــر في 5 شـــوّال عـــام 1434 اIــــوافق 12

غشت سنـة 2013.
عن وزير اIالية عن وزير اIالية  
األمX العام األمX العام 

ميلود بوطبةميلود بوطبة
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اIلحقاIلحق الثالثالثالث
برنامج التكوين التحضيري لشغل رتبة مفتش قسم للخزينة واحملاسبة والتأمينات.برنامج التكوين التحضيري لشغل رتبة مفتش قسم للخزينة واحملاسبة والتأمينات.

اIدة :اIدة : تسعـة (9) أشهر.

اIلحقاIلحق الثانيالثاني
برنامج التكوين التحضيري لشغل رتبة مفتش رئيسي للخزينة واحملاسبة والتأمينات.برنامج التكوين التحضيري لشغل رتبة مفتش رئيسي للخزينة واحملاسبة والتأمينات.

اIدة :اIدة : تسعـة (9) أشهر.

7 سا : 30 د
19 سا : 30 د

58 سا : 30 د

78 سا

30 سا

30 سا

6 سا
34 سا : 30 د

6 سا
270 ساعة ساعة

الوحدةالوحدة اIعاملاIعاملالرقمالرقم

1

2

3

3

2

2

1

2

1

احلجم الساعياحلجم الساعي

1

2

3

4

5

6

7

8

9

اخلزينة العمومية
النصوص التنظيمية اIتعلقة باحملاسبة العمومية

محاسبة الدولة
تنفيذ نفقات الدولة

األسس القانونية والتقنية للتأمينات
اIراقبة الداخلية

حتصيل اإليرادات اخلارجة عن الضريبة واألمالك
التسيير اIالي للجماعات احمللية

اIنازعات اإلدارية
احلجم الساعي اإلجمالياحلجم الساعي اإلجمالي

6 سا
19 سا : 30 د

58 سا : 30 د

78 سا

30 سا

30 سا

12 سا

30 سا

6 سا
270 ساعة ساعة

الوحدةالوحدة اIعاملاIعاملالرقمالرقم

1

2

3

3

2

2

2

1

1

احلجم الساعياحلجم الساعي

1

2

3

4

5

6

7

8

9

اخلزينة العمومية
النصوص التنظيمية اIتعلقة باحملاسبة العمومية

محاسبة الدولة
تنفيذ نفقات الدولة

األسس القانونية والتقنية للتأمينات
اIراقبة الداخلية

حتصيل اإليرادات اخلارجة عن الضريبة واألمالك
تقنيات حترير النصوص القانونية والتنظيمية

اIنازعات اإلدارية
احلجم الساعي اإلجمالياحلجم الساعي اإلجمالي

اIلحق األولاIلحق األول
برنامج التكوين التحضيري لشغل رتبة مفتش للخزينة واحملاسبة والتأمينات.برنامج التكوين التحضيري لشغل رتبة مفتش للخزينة واحملاسبة والتأمينات.

اIدة :اIدة : ستة (6) أشهر.

7 سا : 30 د
19 سا : 30 د

24 سا

78 سا

45 سا

6 سا
180 ساعة ساعة

الوحدةالوحدة اIعاملاIعاملالرقمالرقم

1

2

2

3

3

1

احلجم الساعياحلجم الساعي

1

2

3

4

5

6

اخلزينة العمومية
النصوص التنظيمية اIتعلقة باحملاسبة العمومية

محاسبة الدولة
تنفيذ نفقات الدولة

التسيير اIالي للجماعات احمللية
حتصيل اإليرادات اخلارجة عن الضريبة واألمالك

احلجم الساعي اإلجمالياحلجم الساعي اإلجمالي
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اIلحقاIلحق الرابعالرابع

برنامج التكوين التحضيري لشغل رتبة عون معاينة للخزينة واحملاسبة والتأمينات.برنامج التكوين التحضيري لشغل رتبة عون معاينة للخزينة واحملاسبة والتأمينات.

اIدة :اIدة : ستة (6) أشهر.

18 سا

42 سا

60 سا

30 سا

150 ساعة ساعة

الوحدةالوحدة اIعاملاIعاملالرقمالرقم

2

2

2

2

احلجم الساعياحلجم الساعي

1

2

3

4

اخلزينة العمومية

الوثائق والسندات احملاسبية

تقنيات اIراقبة

تقنيات االستقبال والتوجيه

احلجم الساعي اإلجمالياحلجم الساعي اإلجمالي

غــــشت قــــرار مـــــؤرقــــرار مـــــؤرّخ في خ في 5  شـــــو  شـــــوّال عــــام ال عــــام 1434 اIــــوافق  اIــــوافق 12 غــــشت 
ســـنـــة ســـنـــة r2013 يـــحــــدr يـــحــــدّد كـــيـــفــــيـــات تــــنـــظــــيم الـــتــــكـــويند كـــيـــفــــيـــات تــــنـــظــــيم الـــتــــكـــوين
التحضيـري لشغل بعض الـرتب اIنتمية لألسالكالتحضيـري لشغل بعض الـرتب اIنتمية لألسالك
اخلـــاصـــــة بــــاإلدارة اIــــكـــلاخلـــاصـــــة بــــاإلدارة اIــــكـــلّــــفـــــة بــــاIـــيــــزانــــيـــة ومــــدتـهــــفـــــة بــــاIـــيــــزانــــيـــة ومــــدتـه

ومحتوى برامجـه.ومحتوى برامجـه.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

rاليةIإن وزير ا

�ـــــقـــــتـــــضى اIـــــرســـــوم رقم 66-145 اIـــــؤرّخ في 12 -
صـــفـــر عــام 1386 اIــوافق 2 يــونـــيـــو ســـنــة 1966 واIـــتـــعــلّق
بـــــتـــــحـــــــريــــــر ونـــــشــــــــر بـــــعـض الـــــقـــــــرارات ذات الــــــطـــــابع
rXــوظــفــــIالــتــنـــظــيــمي أو الــفــــردي الــتي تــهم وضـــعـــيــة ا

rتمّـمIعـدّل واIا

- و�ــــقـــتــــضـى اIـــرســــوم رقم 84-293 اIــــؤرّخ في 11
مـحـرّم عام 1405 اIـوافق 6 أكـتـوبـر سـنة 1984 واIـتـضمّن
إنـشـاء مـعـهـد عـال لـلـتـسـيـيـر والـتـخـطـيط وحتـديـد قـانـونه

rتمّمIعدّل واIا rاألساسي

- و�قـتـضى اIـرسـوم الـرّئـاسيّ رقم 12-326 اIـؤرّخ
في 17 شـــوّال عــام 1433 اIــوافق 4 ســـبـــتــمـــبــر ســـنــة 2012

rأعضاء احلكومة Xتضمّن تعيIوا

- و�ـقتـضى اIرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 94-339 اIؤرّخ
في 20 جــــمـــــادى األولى عـــــام 1415 اIــــوافـق 25 أكــــتـــــوبـــــر
rـتـضـمّن إنـشـاء مـدرسة وطـنـيـة لـلـضرائبIسـنـة 1994 وا

rتمّمIعدّل واIا

- و�ـقـتـضى اIـرسـوم الـتّـنفـيـذيّ رقم 95-54 اIـؤرّخ
في 15 رمــضــان عـام 1415 اIـوافق 15 فــبــرايــر ســنـة 1995

rاليةIالذي يحدّد صالحيات وزير ا
- و�ـقتـضى اIرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 10-297 اIؤرّخ
في 23 ذي احلـجّة عام 1431 اIوافق 29 نوفـمبـر سنة 2010
XـنتـمIا XـوظفـIتـضـمّن القـانون األسـاسي اخلـاص باIوا

rيزانيةIكلّفة باIلألسالك اخلاصة باإلدارة ا
- و�ـقتـضى اIرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 12-194 اIؤرّخ
في 3 جــــمـــــادى الـــثـــــانــــيــــة عــــام 1433 اIــــوافـق 25 أبـــــريـل
ســـنـــة 2012 الـــذي يـــحــــدّد كـــيـــفـــيـــات تـــنـــظـــيم اIـــســـابـــقـــات
واالمــــتــــحــــانـــــات والــــفــــحــــوص اIــــهــــنــــيـــــة في اIــــؤســــســــات

rواإلدارات العمومية وإجرائها
- و�ـقتـضى اIرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 12-305 اIؤرّخ
في 19 رمــــضـــــان عــــام 1433 اIــــوافق 7 غــــشـت ســــنــــة 2012
واIــــتـــضــــمّن إنــــشــــاء اIــــدرســـــة الــــوطــــنــــيــــة لـــلــــخــــزيــــنــــة

rوتنظيمها وسيـرهـا
يقـريقـرّر مـا يأتي :ر مـا يأتي :

اIاداIادّة األولى : ة األولى : تطبـيقـا ألحـكام اIوادّ r21 23 و35 و36
و42 من اIـــرســـوم الــتّــنــفــيــذيّ رقم 10-297 اIــؤرّخ في 23
ذي احلــــجّــــة عـــــام 1431 اIــــوافق 29 نـــــوفــــمــــبــــر ســــنــــة 2010
واIـذكــور أعالهr يــهـدف هــذا الـقــرار إلى  حتــديـد كــيـفــيـات
تـــنـــظـــيم الــــتـــكـــوين الـــتــــحـــضـــيـــري  لـــشـــغـل بـــعض الـــرتب
اIــنــتــمــيــة لألسالك اخلــاصــة بــاإلدارة اIــكــلّــفــة بــاIــيــزانــيـة

ومدته ومحتوى برامجهr حسب مـا يأتي :
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- ســـــتــــــة (6) أشـــــهـــــــر بــــالـــــنـــــســـــبــــــة لـــــرتب مـــــراقب
لـــلــــمـــيـــزانــــيـــة ومــــراقب رئـــيــــسي لـــلـــمـــيـــزانـــــيـــة وعـــــون

معـاينـة للميزانـية.
اIــــاداIــــادّة ة 8 :  : تــــلــــحـق بــــهـــــذا الــــقـــــرار بــــرامـج الــــتـــــكــــوين
التحضيـريr ويتم تفصيل محتواها من طرف مؤسسات

التكوين اIذكورة في اIادّة 5 أعاله.
اIـاداIـادّة ة 9 :  : يـتـولى تـأطـيـر ومـتـابـعـة اIـتـربـصـX أثـنـاء
الـــتــكـــوين الـــتـــحـــضــيـــري ســـلك الـــتــعـــلـــيم في اIـــؤســـســات
الـــعــــمـــومـــيــــة لـــلـــتــــكـــوين اIــــذكـــورة أعاله و/ أو اإلطـــارات

اIؤهلة للمؤسسات واإلدارات العمومية.
اIـاداIـادّة ة 10 :  : يـتم تـقـيـيم اIـعـارف حـسب مـبـدأ اIـراقـبة
البيـداغوجيـة اIستمـرة ويشمل امـتحانات دوريـة تتعلّق

�حتوى برامج التكوين.
11 :  : يُـــتـــوّج الـــتـــقــــيـــيم الـــنـــهـــائـي عـــنـــد نـــهـــايـــة اIــاداIــادّة ة 

التكوين التحضيريr حسب إحدى التقديرات اآلتـية :
rحسن جدا -

rحسن -
rمتوسط -

- دون اIتوسط.
اIـاداIـادّة ة 12 :  : تـضـبط قـائـمـة اIـتـربـصـX الـذين تـابـعــوا
دورة الــتــكـــويـن الـــتــحــضــيــري جلــنــــة نــهــايــــة الــتــكــــويـن

الـتي تتكـون من :
- الــســلــطــة الــتي لــهــا صالحــيــة الــتــعــيــX أو �ــثــلــهـا

rرئيسا rؤهّـل قانوناIا
- مـديـــر اIـؤسـســة الـعـمــومـــيـة للـتـكـــوين اIـعـنــية

rأو �ثلـه
- �ـثـلــX اثـنـX (2) عن ســـلك الــتــعــلــيـم لــلــمــؤســســة

العمومية للتكوين اIعنيّـة.
rـعــنـــيـةIـادّة ة 13 :  : يـســلّم مــديــرمـؤســســة الـتــكــوين اIـاداIا
عــــنـــد نـــهــــايـــــة دورة الـــتــــكـــــوين الــــتـــحـــضـــــيـــري r شـــهــــادة
مـتــابـعــــة الـتــكـــويـن لـلــمـتــربـصـــX عـلى أســـاس مـحــضــر

جلنـة نهايـة التكـوين.
اIاداIادّة ة 14 :  : يرسم اIـتربـصون الـذين تابـعوا الـتكوين

التحضيري وفقا للتنظيم اIعمول به.
اIـاداIـادّة ة 15 :  : يـنـشـر هـذا الـقـرار في اجلـريـدة الـرّسـمـيّة

للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.
حــــرّر بــــاجلـــزائــــر في 5 شـــوّال عـــام 1434 اIــــوافق 12

غشت سنـة 2013.
عن وزير اIاليةعن وزير اIالية 
األمX العام األمX العام 
ميلود بوطبةميلود بوطبة

سلك اIفتشX - احملللX للميزانية :سلك اIفتشX - احملللX للميزانية :
rرتبة مفتش - محلل للميزانية -

- رتبة مفتش - محلل رئيسي للميزانية.
سلك اIراقبX للميزانية :سلك اIراقبX للميزانية :
rرتبة مراقب للميزانية -

- رتبة مراقب رئيسي للميزانية.
سلك أعوان اIعاينة للميزانية :سلك أعوان اIعاينة للميزانية :
- رتبة عون معاينة للميزانية.

2 :  : يــلــزم اIــتــربــصــون الــذين يــشــغــلــون إحـدى اIـاداIـادّة ة 
�ـتـابـعـة rـادّة األولى أعالهIــنـصـوص عـلـيـهـا فـي اIالـرتب ا

التكوين التحضيري.
3  :   : يـــتـم فـــتح دورة الـــتــــكـــوين الــــتـــحـــضـــيـــري اIــاداIــادّة ة 
rــادّة األولى أعالهIـــنــصــوص عــلــيــهـــا في اIلـــشــغل الــرتب ا
Xبـقـرار أو مـقــرّر من الـسـلـطـة الـتي لـهــا صالحـيـة الـتّـعـيـ

والذي  يحدّد فيه على اخلصوص :
rعنيةIالرتبة أو الرتب ا -

- عـــدد اIـتربـصX اIـعـنيـX بـالتـكوين الـتـحضـيري
اIنـصـوص علـيه في اخملـطط القـطـاعي السـنـوي أو اIتـعدّد
السـنوات لـلتـكوين اIصـادق علـيه بعـنوان الـسنـة اIعـنية

rطبقـا لإلجراءات احملدّدة
rمدة التكوين التحضيري -

rتاريخ بداية التكوين التحضيري -
rعنيةIمؤسسة التكوين ا -

- قـــــائـــــمـــــة اIـــــتـــــربـــــصـــــX اIـــــعـــــنـــــيـــــX بـــــالـــــتـــــكـــــوين
التحضيري.

XــــتـــربــــصـــIـــســــتــــخـــدمــــة اIــــادّة ة 4 :  : تــــعـــلـم اإلدارة اIــــاداIا
بــــتــــاريخ بــــدايـــــة الــــتـــكــــــويـن الـــتــــحــــضــــــيــــري عن طــــريق
اســـتــدعــــــاء فــــــردي وبــأيـــــة وســيـــلـــــة مالئـــمـــــة أخــــــرى

عنــد االقتضــاء.
اIـاداIـادّة ة 5 :  : تـضـمن الــتـكـوين الــتـحـضـيــري اIـؤسـسـات

العمومية للتكوين اآلتـية :
rدرسة الوطنية للضرائبIا -
rدرسة الوطنية للخزينةIا -

- اIعهد العالي للتسيير والتخطيط.
اIاداIادّة ة 6 :  : ينظم التـكوين التحضيـري بشكـل تناوبي
أو مــــتــــواصـل ويـــــشــــمـل دروســـــا نــــظــــريــــة وتــــطـــــبــــيــــقــــيــــة

وملتقيات.
اIاداIادّة ة 7 :  : حتدد مدة التكوين التحضيري كما يأتي :
- تسعة (9) أشهر بالنـسبة لرتبتي مفتش - محلـل

rللميزانية ومفتش - محلـل رئيسي للميزانية
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اIلحق األولاIلحق األول
برنامج التكوين التحضيري لشغل رتبة مفتش - محلـل للميزانية.برنامج التكوين التحضيري لشغل رتبة مفتش - محلـل للميزانية.

اIدة :اIدة : تسعة (9) أشهر.

3 سا
3 سا
3 سا
3 سا
3 سا
3 سا
3 سا
3 سا
3 سا

1 سا 30
1 سا 30
30 ساعة ساعة

270 ساعة ساعة

الوحدةالوحدة اIعاملاIعاملالرقمالرقم

3

3

3

3

4

3

4

3

4

1

2

احلجم الساعياحلجم الساعي

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

ميزانية الوالية/ ميزانية البلدية
الرقابة على اIالية العمومية

الرقابة اIسبقة للنفقات التي يلتزم بها
أعوان احملاسبة العمومية
تقدير النفقات العمومية

تسجيل ورقابة نفقات التجهيز
الصفقات العمومية

القانون األساسي العامّ للوظيفة العمومية
اIالية العمومية

قواعد أخالقيات اIهنة (ملتقيات)
منهجية التحـريـر اإلداري

احلجم الساعي األسبوعياحلجم الساعي األسبوعي
احلجم الساعي احلجم الساعي اإلجمالياإلجمالي

اIلحق الثانياIلحق الثاني
برنامج التكوين التحضيري لشغل رتبة مفتش - محلـل رئيسي للميزانية.برنامج التكوين التحضيري لشغل رتبة مفتش - محلـل رئيسي للميزانية.

اIدة :اIدة : تسعة (9) أشهر.

3 سا
3 سا

3 سا
3 سا
3 سا
3 سا
3 سا
3 سا
3 سا

1 سا 30
1 سا 30
30 ساعة ساعة

270 ساعة ساعة

الوحدةالوحدة اIعاملاIعاملالرقمالرقم

3

3

3

3

4

3

4

3

4

1

2

احلجم الساعياحلجم الساعي

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

اIالية احمللية
الرقابة على اIالية العمومية

الرقابة اIسبقة للنفقات التي يلتزم بها
احملاسبة العمومية

حتضير وتنفيذ ميزانية الدولة
تسجيل وتنفيذ ومراقبة نفقات التجهيز

الصفقات العمومية
تسيير اIوارد البشرية

اIالية العمومية
قواعد أخالقيات اIهنة (ملتقيات)

منهجية التحـريـر اإلداري
احلجم الساعي األسبوعياحلجم الساعي األسبوعي
احلجم الساعي احلجم الساعي اإلجمالياإلجمالي
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اIلحق الثالثاIلحق الثالث

برنامج التكوين التحضيري لشغل رتبة مراقب للميزانية.برنامج التكوين التحضيري لشغل رتبة مراقب للميزانية.
اIدة :اIدة : ستة (6) أشهر.

6 سا

9 سا

9 سا

6 سا

30 ساعة ساعة

180 ساعة ساعة

الوحدةالوحدة اIعاملاIعاملالرقمالرقم

3

3

4

3

احلجم الساعياحلجم الساعي

1

2

3

4

اIالية احمللية

الرقابة اIالية

اIالية العمومية

أعوان احملاسبة العمومية

احلجم الساعي األسبوعياحلجم الساعي األسبوعي

احلجم الساعي احلجم الساعي اإلجمالياإلجمالي

اIلحق الرابعاIلحق الرابع

برنامج التكوين التحضيري لشغل رتبة مراقب رئيسي للميزانية.برنامج التكوين التحضيري لشغل رتبة مراقب رئيسي للميزانية.
اIدة :اIدة : ستة (6) أشهر.

6 سا

6 سا

6 سا

3 سا

6 سا

3 سا

30 ساعة ساعة

180 ساعة ساعة

الوحدةالوحدة اIعاملاIعاملالرقمالرقم

3

3

4

3

4

2

احلجم الساعياحلجم الساعي

1

2

3

4

5

6

ميزانية اجلماعات احمللية (الوالية - البلدية)

الرقابة اIسبقة للنفقات التي يلتزم بها

اIالية العمومية / ميزانية الدولة

احملاسبة العمومية

الصفقات العمومية

القانون اإلداري

احلجم الساعي األسبوعياحلجم الساعي األسبوعي

احلجم الساعي اإلجمالياحلجم الساعي اإلجمالي
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اIلحق اخلامساIلحق اخلامس

برنامج التكوين التحضيري لشغل رتبة عون معاينة للميزانية.برنامج التكوين التحضيري لشغل رتبة عون معاينة للميزانية.
اIدة :اIدة : ستة (6) أشهر.

6 سا

9 سا

9 سا

6 سا

30 ساعة ساعة

180 ساعة ساعة

الوحدةالوحدة اIعاملاIعاملالرقمالرقم

3

3

4

3

احلجم الساعياحلجم الساعي

1

2

3

4

التنظيم الهيكلي ومهام اIديرية العامة للميزانية

ميزانية الوالية / ميزانية البلدية

ميزانية الدولة

الرقابة اIسبقة للنفقات التي يلتزم بها

احلجم الساعي األسبوعياحلجم الساعي األسبوعي

احلجم الساعي اإلجمالياحلجم الساعي اإلجمالي

غــــشت قــــرار مـــــؤرقــــرار مـــــؤرّخ في خ في 5  شـــــو  شـــــوّال عــــام ال عــــام 1434 اIــــوافق  اIــــوافق 12 غــــشت 
ســـنـــة ســـنـــة r2013 يـــحــــدr يـــحــــدّد كـــيـــفــــيـــات تــــنـــظــــيم الـــتــــكـــويند كـــيـــفــــيـــات تــــنـــظــــيم الـــتــــكـــوين
التحضيـري لشغل بعض الـرتب اIنتمية لألسالكالتحضيـري لشغل بعض الـرتب اIنتمية لألسالك
اخلــــاصـــــة بــــاإلدارة اجلــــبــــائـــــيــــة ومــــدتــه ومــــحــــتــــوىاخلــــاصـــــة بــــاإلدارة اجلــــبــــائـــــيــــة ومــــدتــه ومــــحــــتــــوى

برامجـه.برامجـه.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

rاليةIإن وزير ا
�ـــقـــتــــضى االتـــفـــاقـــيـــة اجلــــزائـــريـــة - الـــتـــونـــســـيـــة -
اIــؤرّخــة في 3 ســبــتــمــبــر ســنـة 1981 واIــتــضــمــنــة إنــشـاء

rمعهد االقتصاد اجلمركي واجلبائي
- و�ــــقـــتــــضـى اIـــرســــوم رقم 66-145 اIــــؤرّخ في 12
صـــفـــر عــام 1386 اIــوافق 2 يــونـــيـــو ســـنــة 1966 واIـــتـــعــلّق
بـــــتـــــحـــــــريــــــر ونـــــشــــــــر بـــــعـض الـــــقـــــــرارات ذات الــــــطـــــابع
rXــوظــفــــIالــتــنـــظــيــمي أو الــفــــردي الــتي تــهم وضـــعـــيــة ا

rتمّـمIعـدّل واIا
- و�ــــقـــتــــضـى اIـــرســــوم رقم 84-293 اIــــؤرّخ في 11
مـحـرّم عام 1405 اIـوافق 6 أكـتـوبـر سـنة 1984 واIـتـضمّن
إنـشـاء مـعـهـد عـال لـلـتـسـيـيـر والـتـخـطـيط وحتـديـد قـانـونه

rتمّمIعدّل واIا rاألساسي
- و�قـتـضى اIـرسـوم الـرّئـاسيّ رقم 12-326 اIـؤرّخ
في 17 شـــوّال عــام 1433 اIــوافق 4 ســـبـــتــمـــبــر ســـنــة 2012

rأعضاء احلكومة Xتضمّن تعيIوا

- و�ـقتـضى اIرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 94-339 اIؤرّخ
في 20 جــــمـــــادى األولى عـــــام 1415 اIــــوافـق 25 أكــــتـــــوبـــــر
rـتـضـمّن إنـشـاء مـدرسة وطـنـيـة لـلـضرائبIسـنـة 1994 وا

rتمّمIعدّل واIا
- و�ـقـتـضى اIـرسـوم الـتّـنفـيـذيّ رقم 95-54 اIـؤرّخ
في 15 رمــضــان عـام 1415 اIـوافق 15 فــبـرايــر ســنـة 1995

rاليةIالذي يحدّد صالحيات وزير ا
- و�ـقـتـضـــى اIـرســــوم الـتّـنفـيــــذيّ رقـــم 299-10
اIـــــــــؤرّخ فـــي 23 ذي احلـــــــــجّــــــــة عــــــــــــام 1431 اIـــــــــوافـــق 29
نـــوفــمـــبــــــر ســـنـــــة 2010 واIـــتــضـــمّن الـــقـــانـــون األســاسي
اخلــاص بــاIــوظــفـــــX اIـنــتــمــX لألسـالك اخلــاصــة بـاإلدارة

rاجلبائية
- و�ـقتـضــــــى اIرســـــوم الـتّنـفيذيّ رقـــم 194-12
اIـــــــــــؤرّخ في 3 جــــــمــــــــــــادى الــــــثـــــــانــــــــيـــــــــة عــــــــــــام 1433
اIوافــــق 25 أبـريـــل سنــــة 2012 الـــذي يحدّد كيفيـــات
تـــنـــظــــيـــم اIـــســـابـــقــــــات واالمـــتـــحـــانـــــــات والـــفـــحـــــــوص
اIـــهــــنــــيــــــــة فــــي اIــــؤســــســــــــات واإلدارات الـــعــــمــــومــــيـــة

rوإجرائها
- و�ـقتـضى اIرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 12-305 اIؤرّخ
في 19 رمــــضـــــان عــــام 1433 اIــــوافق 7 غــــشـت ســــنــــة 2012
واIــــتـــضــــمّن إنــــشــــاء اIــــدرســـــة الــــوطــــنــــيــــة لـــلــــخــــزيــــنــــة

rوتنظيمها وسيـرهـا
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يقـريقـرّر مـا يأتي :ر مـا يأتي :

اIاداIادّة األولى : ة األولى : تطبـيقا ألحـكام اIوادّ 27 و29 و32 و46
و54 و56 و58 و67 من اIـــرســــوم الـــتّـــنــفـــيـــذيّ رقم 299-10
اIــؤرّخ في 23 ذي احلــجــة عـــام 1431 اIــوافق 29 نــوفـــمــبــر
سـنة 2010 واIذكـور أعالهr يـهـدف هذا الـقـرار إلى  حتـديد
كــيــفــيــات تــنــظــيم الــتــكـــوين الــتــحــضــيــري  لــشــغـل بــعض
الرتب اIنتـمية لألسالك اخلاصة باإلدارة اجلبائية ومدته

ومحتوى برامجهr حسب مـا يأتي :

:XفتشIسلك ا:XفتشIسلك ا

rرتبة مفتش الضرائب -

rرتبة مفتش رئيسي للضرائب -

- رتبة مفتش قسم للضرائب.

سلك أعوان اIعاينة :سلك أعوان اIعاينة :

- رتبة عون معاينة.

: Xاجلبائي Xسلك احمللل: Xاجلبائي Xسلك احمللل

rرتبة محلل جبائي -

rرتبة محلل جبائي رئيسي -

- رتبة محلل جبائي مركزي.

: Xاجلبائي XبرمجIسلك ا: Xاجلبائي XبرمجIسلك ا

- رتبة مبرمج جبائي.

2 :  : يــلــزم اIــتــربــصــون الــذين يــشــغــلــون إحـدى اIـاداIـادّة ة 
�ـتـابـعـة rـادّة األولى أعالهIــنـصـوص عـلـيـهـا فـي اIالـرتب ا

التكوين التحضيري.

3  :   : يـــتـم فـــتح دورة الـــتــــكـــوين الــــتـــحـــضـــيـــري اIــاداIــادّة ة 
rــادّة األولى أعالهIــنــصــوص عــلــيــهــا في اIلــشــغـل الــرتب ا
Xبـقـرار أو مـقــرّر من الـسـلـطـة الـتي لـهــا صالحـيـة الـتّـعـيـ

يحدّد فيه على اخلصوص :

rعنيةIالرتبة أو الرتب ا -

- عـــدد اIـتربـصX اIـعـنيـX بـالتـكوين الـتـحضـيري
اIنـصـوص علـيه في اخملـطط القـطـاعي السـنـوي أو اIتـعدّد
السـنوات لـلتـكوين اIصـادق علـيه بعـنوان الـسنـة اIعـنية

rعمول بهاIطبقـا لإلجراءات ا

rمدة التكوين التحضيري -

rتاريخ بداية التكوين التحضيري -

rعنيةIمؤسسة التكوين ا -

- قـــــائـــــمـــــة اIـــــتـــــربـــــصـــــX اIـــــعـــــنـــــيـــــX بـــــالـــــتـــــكـــــوين
التحضيري.

XــــتـــربــــصـــIـــســــتــــخـــدمــــة اIــــادّة ة 4 :  : تــــعـــلـم اإلدارة اIــــاداIا
بتـاريخ بـدايـة الـتـكـوين الـتحـضـيـري عن طـريق اسـتـدعاء

فردي وبأية وسيلة مالئمة أخرى عند الضرورة.

اIـاداIـادّة ة 5 :  :  تـضـمن الـتـكـوين الـتـحـضـيـري اIـؤسـسات
العمومية للتكوين اآلتـية :

rدرسة الوطنية للضرائبIا -

rدرسة الوطنية للخزينةIا -

rعهد العالي للتسيير والتخطيطIا -

- معهد االقتصاد اجلمركي واجلبائي.

اIاداIادّة ة 6 :  : ينظم التـكوين التحضيـري بشكـل تناوبي
أو متواصل ويشمـل دروسا نظرية وتطبيقية.

اIاداIادّة ة 7 :  : حتدد مدة التكوين التحضيري كما يأتي :

- تـسـعة (9) أشـهـر بـالـنـسـبـة لــرتب مـفـتش رئـيـسي
لـلـضرائـبr مفـتش قـسم لـلضـرائبr مـحلـل جبـائيr مـحلل

rجبائي رئيسي ومحلل جبائي مركزي

rسـتة (6) أشهـر بالـنسـبة لـرتب مـفتش الـضرائب -
عون معاينة ومبرمج جبائي.

اIــــاداIــــادّة ة 8 :  : تــــلــــحـق بــــهـــــذا الــــقـــــرار بــــرامـج الــــتـــــكــــوين
التحضيـريr ويتم تفصيل محتواها من طرف مؤسسات

التكوين اIذكورة في اIادّة 5 أعاله.

اIـاداIـادّة ة 9 :  : يـتـولى تـأطـيـر ومـتـابـعـة اIـتـربـصـX أثـنـاء
الـــتــكـــوين الـــتـــحـــضــيـــري ســـلك الـــتــعـــلـــيم في اIـــؤســـســات
الـــعــــمـــومـــيــــة لـــلـــتــــكـــوين اIــــذكـــورة أعاله و/ أو اإلطـــارات

اIؤهلة للمؤسسات واإلدارات العمومية.

اIـاداIـادّة ة 10 :  : يـتم تـقـيـيم اIـعـارف حـسب مـبـدأ اIـراقـبة
البيـداغوجيـة اIستمـرة ويشمل امـتحانات دوريـة تتعلّق

�حتوى برامج التكوين.

11 :  : يُـــتـــوّج الـــتـــقــــيـــيم الـــنـــهـــائـي عـــنـــد نـــهـــايـــة اIــاداIــادّة ة 
التكوين التحضيريr حسب إحدى التقديرات اآلتـية :

rحسن جدا -

rحسن -
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اIلحق األولاIلحق األول
برنامج التكوين التحضيري لشغل رتبة مفتش الضرائب.برنامج التكوين التحضيري لشغل رتبة مفتش الضرائب.

اIدة :اIدة : ستة (6) أشهر.

24 سا

24 سا

24 سا

18 سا

18 سا

12 سا

9 سا

9 سا

9 سا

9 سا

9 سا

9 سا

9 سا

183 ساعة ساعة

الوحدةالوحدة اIعاملاIعاملالرقمالرقم

4

4

4

4

3

3

2

2

2

2

2

1

1

احلجم الساعياحلجم الساعي

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Xجباية األشخاص الطبيعي

XعنويIجباية األشخاص ا

حتصيل الضريبة

الرسم على القيمة اIضافة

اIنازعات الضريبية

مدخل إلى النظام اجلبائي اجلزائري

قانون الشركات

حقوق التسجيل

حقوق الطابع

الضرائب غير اIباشرة

استقبال اIكلف بالضريبة

إعالم آلي

أخالقيات اIهنة

احلجم الساعي اإلجمالياحلجم الساعي اإلجمالي

rـعــنــيـةIـادّة ة 13 :  : يـســلّم مـديــر مـؤسـســة الـتـكــوين اIـاداIا
عـــنــــد نــــهـــايــــة دورة الـــتـــكـــــويـن الـــتـــحـــضـــــيـــريr شـــهـــــادة
مــتـابــعـــــة الـتــكـــوين لـلــمــتــربـصــX عــلى أســاس مــحــضــر

جلنـة نهايـة التكـوين.
اIاداIادّة ة 14 :  : يرسم اIـتربـصون الـذين تابـعوا الـتكوين

التحضيري وفقا للتنظيم اIعمول به.
اIـاداIـادّة ة 15 :  : يـنـشـر هـذا الـقـرار في اجلـريـدة الـرّسـمـيّة

للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.
حــــرّر بــــاجلـــزائــــر في 5 شـــوّال عـــام 1434 اIــــوافق 12

غشت سنـة 2013.
عن وزير اIاليةعن وزير اIالية 
األمX العام األمX العام 
ميلود بوطبةميلود بوطبة

rمتوسط -

- دون اIتوسط.

اIـاداIـادّة ة 12 :  : تـضـبط قــائـمـة اIــتـربـصـX الــذين تـابـعـوا
دورة الـتــكـويـن الـتــحـضــيــري جلـنــة نــهـايــة الـتــكــوين الـتي

تتكون من :

- الــســلـطــة الــتي لــهـا صالحــيــة الــتـعــيــX أو  �ـثــلــهـا
rرئيسا rؤهّـل قانوناIا

- مـديـــر اIـؤسـســة الـعـمــومـــيـة للـتـكـــوين اIـعـنــية
rأو �ثلـه

- �ـثـلـX اثـنX (2) عن ســلك الـتــعـلـيم فـي اIـؤسـسـة
العمومية للتكوين اIعنيّـة.
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اIلحق الثانياIلحق الثاني
برنامج التكوين التحضيري لشغل رتبة مفتش رئيسي للضرائب.برنامج التكوين التحضيري لشغل رتبة مفتش رئيسي للضرائب.

اIدة :اIدة : تسعة (9) أشهر.

30 سا

30 سا

24 سا

18 سا

18 سا

18 سا

18 سا

12 سا

12 سا

12 سا

12 سا

12 سا

9 سا
9 سا

234 ساعة ساعة

الوحدةالوحدة اIعاملاIعاملالرقمالرقم

4

4

4

3

3

3

3

3

2

2

2

2

1

1

احلجم الساعياحلجم الساعي

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Xجباية األشخاص الطبيعي
XعنويIجباية األشخاص ا

حتصيل الضريبة
الرسم على القيمة اIضافة

اIنازعات الضريبية
الرقابة اجلبائية
قانون الشركات

مدخل إلى النظام اجلبائي اجلزائري
حقوق التسجيل

حقوق الطابع
الضرائب غير اIباشرة

إعالم آلي
استقبال اIكلف بالضريبة

أخالقيات اIهنة
احلجم الساعي احلجم الساعي اإلجمالياإلجمالي

اIلحق الثالثاIلحق الثالث
برنامج التكوين التحضيري لشغل رتبة مفتش قسم للضرائب.برنامج التكوين التحضيري لشغل رتبة مفتش قسم للضرائب.

اIدة :اIدة : تسعة (9) أشهر.

36 سا

36 سا

36 سا

24 سا

24 سا

24 سا

24 سا

12 سا

12 سا

12 سا

12 سا

9 سا
9 سا

270 ساعة ساعة

الوحدةالوحدة اIعاملاIعاملالرقمالرقم

4

4

4

3

3

3

3

3

3

2

2

1

1

احلجم الساعياحلجم الساعي

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Xجباية األشخاص الطبيعي
XعنويIجباية األشخاص ا

حتصيل الضريبة
الرسم على القيمة اIضافة

اIنازعات الضريبية
الرقابة اجلبائية
قانون الشركات

مدخل إلى النظام اجلبائي اجلزائري
حقوق التسجيل

حقوق الطابع
الضرائب غير اIباشرة

استقبال اIكلف بالضريبة
أخالقيات اIهنة

احلجم الساعي اإلجمالياحلجم الساعي اإلجمالي
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اIلحق الرابعاIلحق الرابع
برنامج التكوين التحضيري لشغل رتبة عون معاينة.برنامج التكوين التحضيري لشغل رتبة عون معاينة.

اIدة :اIدة : ستة (6) أشهر.

18 سا

18 سا

18 سا

18 سا

9 سا
9 سا
9 سا
9 سا
9 سا
9 سا
9 سا
9 سا

144 ساعة ساعة

الوحدةالوحدة اIعاملاIعاملالرقمالرقم

4

4

4

4

3

3

3

2

2

2

2

1

احلجم الساعياحلجم الساعي

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Xجباية األشخاص الطبيعي
XعنويIجباية األشخاص ا
الرسم على القيمة اIضافة

حتصيل الضريبة
مدخل إلى النظام اجلبائي اجلزائري

ورشة الوعاء
ورشة التحصيل
حقوق التسجيل

حقوق الطابع
الضرائب غير اIباشرة

إعالم آلي
أخالقيات اIهنة

احلجم الساعي احلجم الساعي اإلجمالياإلجمالي

اIلحق اخلامساIلحق اخلامس
برنامج التكوين التحضيري لشغل رتبة محلل جبائي.برنامج التكوين التحضيري لشغل رتبة محلل جبائي.

اIدة :اIدة : تسعة (9) أشهر.

21 سا

21 سا

21 سا

18 سا

12 سا

12 سا

12 سا

24 سا

24 سا

24 سا

18 سا

18 سا

9 سا
234 ساعة ساعة

الوحدةالوحدة اIعاملاIعاملالرقمالرقم

3

3

3

3

2

2

2

4

4

4

3

3

1

احلجم الساعياحلجم الساعي

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Xجباية األشخاص الطبيعي
XعنويIجباية األشخاص ا

حتصيل الضريبة
الرسم على القيمة اIضافة

مدخل إلى النظام اجلبائي اجلزائري
حقوق التسجيل والطابع
الضرائب غير اIباشرة
تسيير قواعد البيانات

أنظمة التشغيل
وسائل اإلعالم اآللي التقريري

أمن أنظمة اIعلومات
تسيير نوعية اخلدمات

أخالقيات اIهنة
احلجم الساعي احلجم الساعي اإلجمالياإلجمالي
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اIلحق السادساIلحق السادس
برنامج التكوين التحضيري لشغل رتبة محلل جبائي رئيسي.برنامج التكوين التحضيري لشغل رتبة محلل جبائي رئيسي.

اIدة :اIدة : تسعة (9) أشهر.

18 سا

18 سا

18 سا

18 سا

15 سا

12 سا

12 سا

12 سا

24 سا

24 سا

24 سا

18 سا

18 سا

12 سا

9 سا
252 ساعة ساعة

الوحدةالوحدة اIعاملاIعاملالرقمالرقم

3

3

3

3

3

2

2

2

4

4

4

3

3

2

1

احلجم الساعياحلجم الساعي

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Xجباية األشخاص الطبيعي
XعنويIجباية األشخاص ا

حتصيل الضريبة
اIنازعات اجلبائية

الرسم على القيمة اIضافة
مدخل إلى النظام اجلبائي اجلزائري

حقوق التسجيل والطابع
الضرائب غير اIباشرة
تسيير قواعد البيانات

أمن تطبيقات الواب
وسائل اإلعالم اآللي التقريري

منهجية أمن نظام اIعلومات. تسيير نوعية اخلدمات
كشف التسلل

مقدمة في حتليل الشيفرات
أخالقيات اIهنة

احلجم الساعي اإلجمالياحلجم الساعي اإلجمالي

اIلحق السابعاIلحق السابع
برنامج التكوين التحضيري لشغل رتبة محلل جبائي مركزي.برنامج التكوين التحضيري لشغل رتبة محلل جبائي مركزي.

اIدة :اIدة : تسعة (9) أشهر.

18 سا

18 سا

18 سا

18 سا

18 سا

15 سا

12 سا

12 سا

12 سا

24 سا

24 سا

24 سا

18 سا

18 سا

12 سا

9 سا
270 ساعة ساعة

الوحدةالوحدة اIعاملاIعاملالرقمالرقم

3

3

3

3

3

3

2

2

2

4

4

4

3

3

2

1

احلجم الساعياحلجم الساعي

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Xجباية األشخاص الطبيعي
XعنويIجباية األشخاص ا

حتصيل الضريبة
اIنازعات اجلبائية
الرقابة اجلبائية

الرسم على القيمة اIضافة
مدخل إلى النظام اجلبائي اجلزائري

حقوق التسجيل والطابع
الضرائب غير اIباشرة
تسيير قواعد البيانات

أمن تطبيقات الواب
وسائل اإلعالم اآللي التقريري

منهجية أمن نظام اIعلومات. تسيير نوعية اخلدمات
كشف التسلل

مقدمة في حتليل الشيفرات
أخالقيات اIهنة

احلجم الساعي احلجم الساعي اإلجمالياإلجمالي
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اIلحق الثامناIلحق الثامن
برنامج التكوين التحضيري لشغل رتبة مبرمج جبائي.برنامج التكوين التحضيري لشغل رتبة مبرمج جبائي.

اIدة :اIدة : ستة (6) أشهر.

18 سا

18 سا

18 سا

12 سا

12 سا

12 سا

12 سا

18 سا

18 سا

18 سا

18 سا

9 سا

183 ساعة ساعة

الوحدةالوحدة اIعاملاIعاملرقمرقم

3

3

3

2

2

2

2

4

4

4

4

1

احلجم الساعياحلجم الساعي

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Xجباية األشخاص الطبيعي

XعنويIجباية األشخاص ا

حتصيل الضريبة

الرسم على القيمة اIضافة

مدخل إلى النظام اجلبائي اجلزائري

حقوق التسجيل والطابع

الضرائب غير اIباشرة

التحكم في تسيير قواعد البيانات

تطبيقات اإلعالم اآللي

وسائل اإلعالم اآللي التقريري

أمن أنظمة اIعلومات (اIستوى القاعدي)

أخالقيات اIهنة

احلجم الساعي احلجم الساعي اإلجمالياإلجمالي

قــرار مــؤرخ في قــرار مــؤرخ في 6 مــحــرم عــام  مــحــرم عــام 1435 اIـوافق  اIـوافق 10 نـوفــمــبـر نـوفــمــبـر
سنة سنة r2013 يعدل القرار اIؤرخ في r يعدل القرار اIؤرخ في 18 ربيع الثاني ربيع الثاني
واIــتـضـمن عــام عــام 1432 اIـوافق  اIـوافق 23 مــارس سـنـة  مــارس سـنـة 2011 واIــتـضـمن 

تعيX أعضاء اللجنة الوطنية لصفقات األشغال.تعيX أعضاء اللجنة الوطنية لصفقات األشغال.

ـــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب قـرار مـؤرخ في 6 مــحـرم عــام 1435 اIـوافق
10 نـوفـمبـر سـنة r2013 يعـدل القـرار اIؤرخ في 18 ربيع

الثاني عـام 1432 اIوافق 23 مارس سنة 2011 واIتضمن
rعدلIا rأعضاء الـلجنة الوطنية لـصفقات األشغال Xتعي

كما يأتي :

"..........................................(بدون تغيير حتى)

- السيدان سـليم جمام وصـديق صاحليr �ثال وزير
الــدفــاع الــوطـنـيr عـلـى الـتــوالي عــضــوا أسـاســيــا وعــضـوا
مــســـتــخـــلــفـــاr خــلــفـــا لــلـــســيـــدين بــوعـالم زرقــاني ومـــحــمــد

زواوي.

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

قــرار مــؤرخ في قــرار مــؤرخ في 6 مــحــرم عــام  مــحــرم عــام 1435 اIـوافق  اIـوافق 10 نـوفــمــبـر نـوفــمــبـر
سنة سنة r2013 يعدل القرار اIؤرخ في r يعدل القرار اIؤرخ في 18 ربيع الثاني ربيع الثاني
واIــتـضـمن عــام عــام 1432 اIـوافق  اIـوافق 23 مــارس سـنـة  مــارس سـنـة 2011 واIــتـضـمن 

تعيX أعضاء اللجنة الوطنية لصفقات اللوازم.تعيX أعضاء اللجنة الوطنية لصفقات اللوازم.

ـــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب قـرار مـؤرخ في 6 مــحـرم عــام 1435 اIـوافق
10 نـوفـمبـر سـنة r2013 يعـدل القـرار اIؤرخ في 18 ربيع

الثاني عـام 1432 اIوافق 23 مارس سنة 2011 واIتضمن
rعدلIا rأعضاء الـلجنة الـوطنية لـصفقات الـلوازم Xتعيـ

كما يأتي :

"..........................................(بدون تغيير حتى)

- الــســـيــد عــبـــد اIــنـــعم بـــلــغــاتr �ـــثل وزيـــر الــدفــاع
الـوطـنيr عـضـوا مـسـتـخـلــفـاr خـلـفـا لـلـسـيـد مـحـمـد الـطـيب

عتروز.

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

rالسيدة ساحلي أم اخلير : �ثلة وزير النقـل -

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

ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

قـــرار مؤرقـــرار مؤرّخ في خ في 27  ربيع الـثاني عــام   ربيع الـثاني عــام 1434 اIوافــق  اIوافــق 10
مـــارس ســـنـــة مـــارس ســـنـــة r2013 يــــعـــدr يــــعـــدّل الــــقــــرار اIـــؤرل الــــقــــرار اIـــؤرّخ في خ في 12
شــوشــوّال عــام ال عــام 1431 اIــوافق  اIــوافق 21 ســبــتــمــبــر ســنـة  ســبــتــمــبــر ســنـة 2010
واIــتــضــمواIــتــضــمّن تــعــيــX أعــضــاء مــجــلس إدارة الــوكــالـةن تــعــيــX أعــضــاء مــجــلس إدارة الــوكــالـة

الوطنية لتطوير االستثمار.الوطنية لتطوير االستثمار.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب قــرار مـؤرّخ في 27 ربـيع الــثــاني عـام 1434
اIــوافق 10 مــارس ســنــة r2013 تــعــدّل الـــقــائــمـــة االســمــيــة
جملــــلس اإلدارة احملـــــددة في الـــقــــــرار اIـــؤرّخ في 12 شــوّال
عــام1431  اIــوافق 21 ســـبـــتــمـــبـــر ســـنــة 2010 واIـــتـــضــمّن
تـعـيـX أعضـاء مـجـلس اإلدارة لـلوكـالـة الـوطـنيـة لـتـطـوير

االستثمارr كما يأتي :

- السـيـدة خـديـجة بـن قويـدرr �ـثـلـة وزير الـتـهـيـئة
rعضوا rدينةIالعمرانية والبيئة وا

- السـيـد سـيـد عـلي عـبـد الالويr �ـثل الـكـنـفـدرالـية
العامة للمؤسسات اجلزائريةr عضوا.

ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

قـرار مؤرقـرار مؤرّخ في خ في 16  شـعـبـان عـام   شـعـبـان عـام 1434 اIـوافق  اIـوافق 25  يـونـيو  يـونـيو
سـنــة سـنــة r 2013 يـتـضـم r يـتـضـمّن تـعـيـX أعـضـاء جلـنـة اجلـائزةن تـعـيـX أعـضـاء جلـنـة اجلـائزة
الــوطـنــيـة لالبــتـكــار لـفــائـدة اIــؤسـســات الـصــغـيـرةالــوطـنــيـة لالبــتـكــار لـفــائـدة اIــؤسـســات الـصــغـيـرة

واIتوسطـة.واIتوسطـة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجـب قــــــرار مــــــؤرّخ في 16 شـــــــعــــــبــــــان عــــــام 1434
اIـوافــق 25 يونـيو سـنــة r2013 تـعيّـن السّـيـدات والـسّادة
اآلتــيـة أســمــاؤهـمr تـطــبـيــقــــا ألحـكــام اIـادّة 6 من اIـرسـوم
الــتّـــنـــفــيـــذيّ رقم 08-323 اIــؤرّخ في 14 شـــوّال عـــام 1429
اIـوافـق 14 أكـتـوبـر سـنـة 2008 واIـتـضـمّن إحـداث جـائـزة
وطــــنـــــيــــة لـالبــــتــــكـــــار لــــفـــــائــــدة اIــــؤســــســــات الــــصــــغــــيــــرة
واIتـوسـطـة وحتــديـد شــروط وكـيـفـيـات منـحـهـاr أعـضــاء
فـي جلـنـة اجلــائـزة الــوطـنــيـة لالبــتـكــار لـفــائـدة اIــؤسـسـات

الصغيرة واIتوسطة :

rرئيسا rأستاذ وباحث rجعفر بن عاشور -

قــرار مــؤرخ في قــرار مــؤرخ في 6 مــحــرم عــام  مــحــرم عــام 1435 اIـوافق  اIـوافق 10 نـوفــمــبـر نـوفــمــبـر
سنة سنة r2013 يعدل القرار اIؤرخ في r يعدل القرار اIؤرخ في 18 ربيع الثاني ربيع الثاني
واIــتـضـمن عــام عــام 1432 اIـوافق  اIـوافق 23 مــارس سـنـة  مــارس سـنـة 2011 واIــتـضـمن 
تعـيX أعضاء الـلجنـة الوطنيـة لصفـقات الدراساتتعـيX أعضاء الـلجنـة الوطنيـة لصفـقات الدراسات

واخلدمات.واخلدمات.

ـــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب قـرار مـؤرخ في 6 مــحـرم عــام 1435 اIـوافق
10 نـوفـمبـر سـنة r 2013يعـدل القـرار اIؤرخ في 18 ربيع

الثاني عـام 1432 اIوافق 23 مارس سنة 2011 واIتضمن
تــعــيــX أعــضــاء الــلــجــنـة الــوطــنــيــة لــصــفــقــات الــدراسـات

واخلدماتr اIعدلr كما يأتي :

"..........................................(بدون تغيير حتى)

- الــــســـيـــــدان عـــلـي حـــربـي ونـــوار بــــوشــــاربr �ـــثال
وزيـــر الـــدفــاع الـــوطـــنيr عـــلى الـــتـــوالي عـــضـــوا أســـاســـيــا
وعـضـوا مـسـتخـلـفـاr خلـفـا لـلـسيـدين أحـمـد بـلغـديـد ومـهدي

rبوطيغان

- الـسـيـدة رشـيـدة آيت عـيسىr زوجـة جـنـدرr �ـثـلة
وزير الـسكن والـعمـران واIديـنةr عـضوا مـستـخلـفاr خـلفا

rللسيد مالك شرارد

- الــــــســــــيــــــد طــــــارق بن زيــــــاد حــــــواشr �ــــــثـل وزيـــــر
الـشــؤون اخلــارجـيــةr عــضـوا أســاسـيــاr خــلـفــا لـلــســيـد عــمـر

قطارني.

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

وزارة الصناعة واCناجموزارة الصناعة واCناجم
قـــرار مـؤرقـــرار مـؤرّخ فــي خ فــي 26  ربـيــع األو  ربـيــع األوّل عـــــام ل عـــــام 1434 اIـوافــــق اIـوافــــق
7    فـبـرايـر سـنة فـبـرايـر سـنة r2013 يـعـدr يـعـدّل الـقـرار اIؤرل الـقـرار اIؤرّخ في خ في 27
رجب عـــــام رجب عـــــام 1433 اIـــــوافق  اIـــــوافق 17 يـــــونـــــيـــــو ســـــنـــــة  يـــــونـــــيـــــو ســـــنـــــة 2012
واIـــــتـــــضــــــمواIـــــتـــــضــــــمّن تـــــعـــــيـــــX أعـــــضـــــاء اجملـــــلـس الـــــوطـــــنين تـــــعـــــيـــــX أعـــــضـــــاء اجملـــــلـس الـــــوطـــــني

للتقييس.للتقييس.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب قــــرار مــــؤرّخ في 26 ربــــيـع األوّل عـــام 1434
اIــوافق 7 فـــبــرايــر ســنــة r2013 تــعــدّل الــقـــائــمــة االســمــيــة
ألعـــضــاء اجملـــلس الــوطـــني لـــلــتـــقــيـــيس احملــددة فـي الــقــرار
اIـــــؤرّخ فـي 27 رجب عـــــــام 1433 اIـــــوافــق 17 يــــــونـــــيــــــو
ســـنـــة 2012 واIــتـــضــمّن تـــعــيــX أعـــضــاء اجملــلـس الــوطــني

للتقييسr كما يأتي :
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- رودان بــــراهــــيـمr �ـــثـل وزيــــر الـــصّــــيــــد الــــبــــحـــري
rعضوا rوارد الصيديةIوا

- خـــــالف عـــــبـــــد الــــرؤوفr �ـــــثـل وزيــــر الـــــســـــيـــــاحــــة
rعضوا rوالصناعة التقليدية

- بـريخ أكــليr �ـثل وزيـرة الـبـريــد وتـكـنـولـوجـيـات
rعضوا rاإلعالم واالتصال

rــــنــــاجمIـــثــــلـــــة وزيــــر الـــطــــاقــــة وا� rاللـق جنـــــيــــة -
rعضوا

- قـادري سـعـدانr �ـثل الغـرفـة اجلـزائـريـة لـلـتـجارة
والصناعةr عضوا.

وزارة التربية الوطنيةوزارة التربية الوطنية
قـرار مـؤرخ في قـرار مـؤرخ في 17 رمــضـان عـام  رمــضـان عـام 1435 اIـوافق  اIـوافق 15 يــولـيـو يــولـيـو
ســــــنـــــة ســــــنـــــة r2014 يـــــحـــــدد إطـــــار تــــــنـــــظـــــيـم اIـــــســـــابـــــقـــــاتr يـــــحـــــدد إطـــــار تــــــنـــــظـــــيـم اIـــــســـــابـــــقـــــات
واالمـــتــحـــانــات اIـــهــنـــيـــة لاللــتـــحــاق بـــبــعـض الــرتبواالمـــتــحـــانــات اIـــهــنـــيـــة لاللــتـــحــاق بـــبــعـض الــرتب

اIنتمية لألسالك اخلاصة بالتربية الوطنية.اIنتمية لألسالك اخلاصة بالتربية الوطنية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

rإن وزيرة التربية الوطنية
�ـــقـــتـــضــى اIـــرســـوم رقم 66 - 145 اIــؤرخ في 12 -
صـــفـــر عــام 1386 اIــوافق 2 يــونـــيـــو ســـنــة 1966 واIـــتـــعــلق
بـتحـرير و نـشر بـعض القـرارات ذات الطـابع التـنظـيمي

rتممIعدل واIا rXوظفIأو الفردي التي تهم وضعية ا
- و�ـقتـضـى اIـرسوم الـرئاسي رقم 14-154 اIؤرخ
فـي 5 رجـب عــــــــام 1435 اIـــــــــوافق 5 مـــــــــايــــــــــو ســـــــــنـــــــــة 2014

rأعضاء احلكومة Xتضمن تعيIوا
- و�قـتـضـى اIرسـوم الـتنـفـيذي رقم 90-99 اIـؤرخ
في أول رمــضــان عـام 1410 اIـوافق 27 مــارس ســنـة 1990
واIـتـعلق بـسـلـطة الـتـعـيrX والـتـسيـيـر اإلداريr بـالنـسـبة
للموظفـX وأعوان اإلدارة اIركزية والـواليات والبلديات

rؤسسات العمومية ذات الطابع اإلداريIوا
- و�قتـضـى اIرسوم التنفيذي رقم 94-265 اIؤرخ
في 29 ربـــيع األول عــام 1415 اIــوافق 6 ســـبـــتــمـــبـــر ســـنــة

r1994 الذي يحدد صالحيات وزير التربية الوطنية

- و�قتـضـى اIرسوم التنفيذي رقم 08-315 اIؤرخ
في 11 شـــوال عـــام 1429 اIــــوافق 11 أكـــتـــوبــــر ســـنـــة 2008
XنـتمIا XوظـفIتـضمن  القـانون األساسي اخلـاص باIوا

rتممIعدل واIا rلألسالك اخلاصة بالتربية الوطنية
- و�قتـضـى اIرسوم التنفيذي رقم 12-194 اIؤرخ
في 3 جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1433 اIــوافق 25 أبــريل ســنــة
2012 الذي يحدد كيفـيات تنظيم اIسابقات واالمتحانات

والـفـحـوص اIـهـنـيــة في اIـؤسـسـات واإلدارات الـعـمـومـيـة
rوإجرائها

- مــــــــراد عـــــــــريـفr �ــــــــثـل عن وزيـــــــــر الــــــــصــــــــنــــــــاعــــــــة
rتوسطة وترقية االستثمارIؤسسات الصغيرة واIوا

- غـــنـــيــمـــة ســعـــيــدانـيr �ــثـــلــة عـن وزيــر الـــصــنـــاعــة
rتوسطة وترقية االستثمارIؤسسات الصغيرة واIوا

rاليةIثلة عن وزير ا� rبن شعبان فتيحة -
- كـــنــزة هـــوملr �ــثـــلــة عـن وزيــر الـــتــعـــلــيم الـــعــالي

rوالبحث العلمي
- رشــيـد مـوســاويr اIـديــر الـعـامّ لــلـوكــالـة الـوطــنـيـة

rتوسطةIؤسسات الصغيرة واIلتطوير ا
- عبد احلفيظ بلـمهديr اIدير العامّ لـلمعهد الوطني

rاجلزائري للملكية الصناعية
- جـمـيـلـة حـلـيشr اIـديـرة الـعـامّـة لـلـوكـالـة الـوطـنـيـة

rنتائج البحث العلمي والتنمية التكنولوجية Xلتثم
- مــــــجـــــيــــــد أومـــــوسـىr �ــــــثل عـن اجملـــــلـس الـــــوطــــــني

rتوسطةIؤسسات الصغيرة واIاالستشاري لترقية ا
rباحث rجلول لوهيبي -

- عبد الرحمان عبدوr باحث.
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

قـرار مـؤرقـرار مـؤرّخ في خ في 19 جـمــادى الـثـانــيـة عـام  جـمــادى الـثـانــيـة عـام 1435 اIـوافق  اIـوافق 20
أبـريل سنـة أبـريل سنـة r 2014 يـتضـم r يـتضـمّن تعيـX أعضـاء مجلسن تعيـX أعضـاء مجلس
إدارة صــــنــــدوق ضــــمــــان الــــقــــروض لــــلــــمــــؤســــســــاتإدارة صــــنــــدوق ضــــمــــان الــــقــــروض لــــلــــمــــؤســــســــات

الصغيرة واIتوسطـة.الصغيرة واIتوسطـة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـــوجب قـــرار مـــؤرّخ في 19 جـــمــــادى الـــثـــانـــيـــة عـــام
1435 اIــــوافق 20  أبــــريـل ســــنـــــة r 2014 تـــــعــــيّن الـــــسّــــيــــدة

والــسّـــادة اآلتــــيــة أسـمــاؤهمr تـطــبــيـقــــا ألحـكــــام اIـادّة 12
مـن اIرسوم التّنفيذيّ رقم 02-373 اIؤرّخ في 6 رمضان
عــــام 1423 اIــــوافق 11 نـــوفــــمـــبــــر ســـنـــة 2002 واIــــتــــضـــمّن
إنـشــاء صـنـدوق  ضـمـان القـروض لـلـمـؤسـسـات الـصـغـيرة
واIـتـوسـطـــة وحتــديـد قــانــونــه األسـاسيr يـعـX أعـضــاء
فـي مـجـلس إدارة صــنـدوق ضــمـان الـقــروض لـلـمــؤسـسـات

الصغيرة واIتوسطة :
- بـن مــراد مــحــنــد الــســعــيـــدr �ــثل وزيــر الــتــنــمــيــة

الصناعية وترقية االستثمارr رئيسا
- عـــتـــيق يـــوسـفr �ـــثل وزيـــر اIـــالـــيـــة - اIـــديـــريـــة

rعضوا rالعامة للميزانية
- آيت إديـر عــثـمـانr �ــثل وزيـر اIــالـيـة - اIــديـريـة

rعضوا rالعامة للخزينة
- مـكــرزي سـكـنــدرr �ـثـل وزيـر الــفالحـة والــتـنــمـيـة

rعضوا rالريفية
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rــدة 3 ســـاعــاتIا r2 - اخـــتـــبـــار في عـــلـــوم الـــتـــربـــيـــة
اIعامل 2.

- رتبة أستاذ مكون في التعليم  اIتوسط (امتحان- رتبة أستاذ مكون في التعليم  اIتوسط (امتحان
مهني) :مهني) :

rـــدة 3 ســـاعـــاتIا r1 - اخـــــتــــبــــار فـي الــــتـــعـــلـــيــــمـــيـــة
r3 عاملIا

rـدة 3 سـاعـاتIا r2 - اخــتـبــار في هـنــدسـة الــتـكــوين
اIعامل 2.

- رتـــبــة أســـتــاذ الـــتــعـــلــيم الـــثــانـــوي (مــســـابــقـــة عــلى- رتـــبــة أســـتــاذ الـــتــعـــلــيم الـــثــانـــوي (مــســـابــقـــة عــلى
أساس االختبارات) :أساس االختبارات) :

أ. اختبارات كتابية :أ. اختبارات كتابية :
rــــدة 3 ســـــاعــــاتIا r1 - اخــــــتــــبـــــار فـي االخـــــتـــــصـــــاص

r3 عاملIا
r(2) ـدة سـاعـتـانIا r2 - اخـتـبـار فـي الـثـقـافـة الـعـامـة

r2 عاملIا
ب. اختبار شفهي للقبول :ب. اختبار شفهي للقبول :

محـادثة مع أعـضاء الـلـجنـة حول مـوضوع أو نص له
عالقة باختصاص اIترشحr اIدة 20 دقيقةr اIعامل 1.

- رتبة أستاذ التعليم الثانوي (امتحان مهني) :- رتبة أستاذ التعليم الثانوي (امتحان مهني) :
rــــدة 3 ســـــاعــــاتIا r1 - اخــــــتــــبـــــار فـي االخـــــتـــــصـــــاص

r3 عاملIا
rــدة 3 ســـاعــاتIا r2 - اخـــتـــبـــار في عـــلـــوم الـــتـــربـــيـــة

اIعامل 2.
- رتـبـة أســتـاذ رئـيـسي لـلـتـعـلـيم الـثـانـوي (امـتـحـان- رتـبـة أســتـاذ رئـيـسي لـلـتـعـلـيم الـثـانـوي (امـتـحـان

مهني) :مهني) :
rــــدة 3 ســـــاعــــاتIا r1 - اخــــــتــــبـــــار فـي االخـــــتـــــصـــــاص

r3 عاملIا
rــدة 3 ســـاعــاتIا r2 - اخـــتـــبـــار في عـــلـــوم الـــتـــربـــيـــة

اIعامل 2.
- رتـبة أستاذ مـكون في التعـليم  الثانـوي (امتحان- رتـبة أستاذ مـكون في التعـليم  الثانـوي (امتحان

مهني) : مهني) : 
rـــدة 3 ســـاعـــاتIا r1 - اخـــــتــــبــــار في الــــتـــعـــلـــيــــمــــيـــة

r3  عاملIا
rـدة 3 سـاعـاتIا r2 - اخــتـبــار في هـنــدسـة الــتـكــوين

اIعامل 2.
- رتبة مساعد رئيسي للتربية (امتحان مهني) :- رتبة مساعد رئيسي للتربية (امتحان مهني) :

rدة 3 سـاعاتIا rـدرسيI1 - اخـتبـار في الـتشـريع ا
r3 عاملIا

- و بـــنـــاء عـــلى الـــرأي اIـــطــابـق لــلـــمـــديـــريــة الـــعـــامــة
للـوظـيفـة العـمومـية رقم 1010 اIؤرخ في 17 يونـيو سـنة

r2014

تقرر ما يأتي :تقرر ما يأتي :
اIـادة األولى :اIـادة األولى : تــطـبــيـقـا ألحــكـام اIـادة 8 من اIـرسـوم
الـتـنـفـيـذي رقم 12-194 اIـؤرخ في 3 جـمـادى الـثـانـيـة عام
1433 اIـوافق 25 أبـريل سـنة 2012 واIـذكـور أعالهr يـهـدف

هـــــذا الـــــقـــــرار إلى حتـــــديـــــد إطـــــار تـــــنـــــظـــــيـم اIـــــســـــابـــــقــــات
واالمـتـحانـات اIـهـنـيـة لاللـتـحاق بـبـعض الـرتب اIـنـتـمـية

لألسالك اخلاصة بالتربية الوطنية.
اIــــــادة اIــــــادة 2 : : تـــــــتـــــــضــــــمـن اIـــــــســــــابـــــــقـــــــات عــــــلـى أســــــاس

االختبارات واالمتحانات اIهنية االختبارات اآلتية : 
- رتــــبـــة أســــتــــاذ رئـــيــــسي لــــلـــمــــدرســـة االبــــتـــدائــــيـــة- رتــــبـــة أســــتــــاذ رئـــيــــسي لــــلـــمــــدرســـة االبــــتـــدائــــيـــة

(امتحان مهني) :(امتحان مهني) :
rــــدة 3 ســـــاعــــاتIا r1 - اخــــــتــــبـــــار فـي االخـــــتـــــصـــــاص

r3 عاملIا
rــدة 3 ســـاعــاتIا r2 - اخـــتـــبـــار في عـــلـــوم الـــتـــربـــيـــة

اIعامل 2.
- رتــــبــــة أســــتــــاذ مــــكــــون في اIــــدرســــة االبــــتــــدائــــيـــة- رتــــبــــة أســــتــــاذ مــــكــــون في اIــــدرســــة االبــــتــــدائــــيـــة

(امتحان مهني) :(امتحان مهني) :
rـــدة 3 ســـاعـــاتIا r1 - اخـــــتــــبــــار فـي الــــتـــعـــلـــيــــمـــيـــة

r3 عاملIا
rـدة 3 سـاعـاتIا r2 - اخــتـبــار في هـنــدسـة الــتـكــوين

اIعامل 2.
- رتــبـــة أســتـــاذ الــتـــعــلـــيم اIــتـــوسط (مــســـابــقـــة عــلى- رتــبـــة أســتـــاذ الــتـــعــلـــيم اIــتـــوسط (مــســـابــقـــة عــلى

أساس االختبارات) :أساس االختبارات) :
أ. اختبارات كتابية :أ. اختبارات كتابية :

rــــدة 3 ســـــاعــــاتIا r1 - اخــــــتــــبـــــار فـي االخـــــتـــــصـــــاص
r3 عاملIا

r(2) ـدة سـاعـتـانIا r2 - اخـتـبـار فـي الـثـقـافـة الـعـامـة
اIعامل 2.

ب. اختبار شفهي للقبول :ب. اختبار شفهي للقبول :
محـادثة مع أعـضاء الـلـجنـة حول مـوضوع أو نص له

عالقة باختصاص اIترشحr اIدة 20 دقيقةr اIعامل 1.
- رتـبـة أستـاذ رئـيسـي للـتـعلـيم  اIـتوسط (امـتـحان- رتـبـة أستـاذ رئـيسـي للـتـعلـيم  اIـتوسط (امـتـحان

مهني) :مهني) :
rــــدة 3 ســــاعــــاتIا r1 - اخـــــتـــــبــــــار في االخــــتــــصــــاص

r3 عاملIا
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r(2) ـدة سـاعـتـانIا r2 - اخـتـبـار فـي الـثـقـافـة الـعـامـة
اIعامل 2. 

- رتــــبـــة مــــســـتــــشـــار الــــتـــوجــــيه واإلرشــــاد اIـــدرسي- رتــــبـــة مــــســـتــــشـــار الــــتـــوجــــيه واإلرشــــاد اIـــدرسي
واIهني (امتحان مهني) : واIهني (امتحان مهني) : 

rــــدة 3 ســـــاعــــاتIا r1 - اخــــــتــــبـــــار فـي االخـــــتـــــصـــــاص
r3 عاملIا

2 - اخـتبـار ذو طـابع إداري أو حتريـر إداريr اIدة 3
ساعاتr اIعامل 2.

- رتــــبـــة مـــســـتــــشـــار رئـــيـــسـي لـــلـــتــــوجـــيه واإلرشـــاد- رتــــبـــة مـــســـتــــشـــار رئـــيـــسـي لـــلـــتــــوجـــيه واإلرشـــاد
اIدرسي واIهني (امتحان مهني) : اIدرسي واIهني (امتحان مهني) : 

rــــدة 3 ســـــاعــــاتIا r1 - اخــــــتــــبـــــار فـي االخـــــتـــــصـــــاص
r3 عاملIا

2 - اخـتبـار ذو طـابع إداري أو حتريـر إداريr اIدة 3
ساعاتr اIعامل 2.

- رتبة عون تقني للمخابر (امتحان مهني) :- رتبة عون تقني للمخابر (امتحان مهني) :
rدة 3 سـاعاتIا r1 - اختـبـار نـظري في االخـتـصـاص

r3 عاملIا
2 -  اخـتـبار    تـطـبـيـقي    في    االخـتـصاصr   اIـدة

3 ساعاتr اIعامل 2.
- رتبة معاون تقني للمخابر (امتحان مهني) :- رتبة معاون تقني للمخابر (امتحان مهني) :

rدة 3 سـاعاتIا r1 - اختـبـار نـظري في االخـتـصـاص
r3 عاملIا

2 - اخــــتــــبــــار تــــطــــبــــيــــقي فـي االخــــتــــصــــاصr اIـــدة 3
ساعاتr اIعامل 2.

- رتــــبــــة مــــلــــحق بــــاخملــــابـــر (مــــســــابــــقــــة عـــلـى أســـاس- رتــــبــــة مــــلــــحق بــــاخملــــابـــر (مــــســــابــــقــــة عـــلـى أســـاس
االختبارات) : االختبارات) : 

rدة 3 سـاعاتIا r1 - اختـبـار نـظري في االخـتـصـاص
r3 عاملIا

2 - اخــــــتـــــبـــــار تــــطـــــبــــيـــــقي فـي االخــــتـــــصــــاصr اIــــدة
ساعتان r(2) اIعامل 2. 

- رتبة ملحق باخملابر (امتحان مهني) : - رتبة ملحق باخملابر (امتحان مهني) : 
rدة 3 سـاعاتIا r1 - اختـبـار نـظري في االخـتـصـاص

r3 عاملIا
2 - اخـــتــــبـــار تـــطــــبـــيـــقي في االخــتـــصــاصr اIــدة 3

ساعاتr اIعامل 2. 
- رتبة ملحق رئـيسي باخملابر (مسابقة على أساس- رتبة ملحق رئـيسي باخملابر (مسابقة على أساس

االختبارات) :االختبارات) :
rدة 3 سـاعاتIا r1 - اختـبـار نـظري في االخـتـصـاص

r3 عاملIا

rـدة 3 سـاعـاتIا r2 - اخــتـبــار في الـتــحـريــر اإلداري
اIعامل 2.

- رتـــبـــة مـــشـــرف الــتـــربـــيـــة (مــســـابـــقـــة عــلـى أســاس- رتـــبـــة مـــشـــرف الــتـــربـــيـــة (مــســـابـــقـــة عــلـى أســاس
االختبارات) :االختبارات) :

1 - اختـبار في عـلوم التـربيـة أو علم الـنفس أو علم
r3 عاملIا rدة 3 ساعاتIا rاالجتماع

r(2) ـدة سـاعـتـانIا r2 - اخـتـبـار فـي الـثـقـافـة الـعـامـة
اIعامل 2.

- رتبة مشرف التربية (امتحان مهني) :- رتبة مشرف التربية (امتحان مهني) :

rدة 3 سـاعاتIا rـدرسيI1 - اخـتبـار في الـتشـريع ا
r3 عاملIا

rـدة 3 سـاعـاتIا r2 - اخــتـبــار في الـتــحـريــر اإلداري
اIعامل 2.

- رتبة مشرف رئيسي للتربية (امتحان مهني) :- رتبة مشرف رئيسي للتربية (امتحان مهني) :

1 - اخـتبار في الـتشريع اIـدرسي أو علوم الـتربية
r3 عاملIا rدة 3 ساعاتIا r أو علم النفس

rـدة 3 سـاعـاتIا r2 - اخــتـبــار في الـتــحـريــر اإلداري
اIعامل 2.

- رتبة مستشار التربية (امتحان مهني) :- رتبة مستشار التربية (امتحان مهني) :

1 - اخـتبـار ذو طـابع إداري أو حتريـر إداريr اIدة 3
r3 عاملIا rساعات

rــدة 3 ســـاعــاتIا r2 - اخـــتـــبـــار في عـــلـــوم الـــتـــربـــيـــة
اIعامل 2.

- رتبة مستشار رئيس للتربية (امتحان مهني) :- رتبة مستشار رئيس للتربية (امتحان مهني) :

1 - اخـتبـار ذو طـابع إداري أو حتريـر إداريr اIدة 3
r3 عاملIا rساعات

2 - اختبار في عـلوم التربية أو علم النفسr اIدة 3
ساعاتr اIعامل 2.

- رتبة ناظر ثانوية (امتحان مهني) : - رتبة ناظر ثانوية (امتحان مهني) : 

1 - اخـتبـار ذو طـابع إداري أو حتريـر إداريr اIدة 3
r3 عاملIا rساعات

rــدة 3 ســـاعــاتIا r2 - اخـــتـــبـــار في عـــلـــوم الـــتـــربـــيـــة
اIعامل 2.

- رتــــبـــة مــــســـتــــشـــار الــــتـــوجــــيه واإلرشــــاد اIـــدرسي- رتــــبـــة مــــســـتــــشـــار الــــتـــوجــــيه واإلرشــــاد اIـــدرسي
واIهني (مسابقة على أساس االختبارات) :واIهني (مسابقة على أساس االختبارات) :

1 - اختـبار في عـلوم التـربيـة أو علم الـنفس أو علم
r3 عاملIا rدة 3 ساعاتIا rاالجتماع
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2 - اخـتبـار ذو طـابع إداري أو حتريـر إداريr اIدة 3
ساعاتr اIعامل 2.

- رتـبـة مـقـتـصـد (مـسـابـقـة عـلى أسـاس االخـتـبـارات- رتـبـة مـقـتـصـد (مـسـابـقـة عـلى أسـاس االخـتـبـارات
لاللتحاق بالتكوين اIتخصص) :لاللتحاق بالتكوين اIتخصص) :

1 - اخــــتـــــبــــار فـي (الـــــقــــانـــــون اإلداري أو احملــــاســـــبــــة
r3 عاملIا rدة 3 ساعاتIا rالية العامةIالعمومية) و ا

r(2) ـدة سـاعـتـانIا r2 - اخـتـبـار فـي الـثـقـافـة الـعـامـة
اIعامل 2.

- رتبة مقتصد (امتحان مهني) :- رتبة مقتصد (امتحان مهني) :

rالية العامةI1 - اختبار في احملاسـبة العموميـة و ا
r3 عاملIا rدة 3 ساعاتIا

2 - اخـتبـار ذو طـابع إداري أو حتريـر إداريr اIدة 3
ساعاتr اIعامل 2.

- رتبة مقتصد رئيسي (امتحان مهني) :- رتبة مقتصد رئيسي (امتحان مهني) :

1 - اخــــتـــــبــــار فـي (الـــــقــــانـــــون اإلداري أو احملــــاســـــبــــة
r3 عاملIا rدة 3 ساعاتIا rالية العامةIالعمومية) و ا

rـدة 3 سـاعـاتIا r2 - اخــتـبــار في الـتــحـريــر اإلداري
اIعامل 2. 

- رتـبـة مسـاعـد مـدير اIـدرسـة االبـتـدائيـة (امـتـحان- رتـبـة مسـاعـد مـدير اIـدرسـة االبـتـدائيـة (امـتـحان
مهني) :مهني) :

rدة 3 سـاعاتIا rـدرسيI1 - اخـتبـار في الـتشـريع ا
r3 عاملIا

rــدة 3 ســـاعــاتIا r2 - اخـــتـــبـــار في عـــلـــوم الـــتـــربـــيـــة
اIعامل 2.

- رتبة مدير اIدرسة االبتدائية (امتحان مهني) :- رتبة مدير اIدرسة االبتدائية (امتحان مهني) :

1 - اخـــتــبـــار في الـــتـــشــريـع اIــدرسـي أو الــتـــحـــريــر
r3 عاملIا rدة 3 ساعاتIا rاإلداري

rــدة 3 ســـاعــاتIا r2 - اخـــتـــبـــار في عـــلـــوم الـــتـــربـــيـــة
اIعامل 2.

- رتبة مدير اIتوسطة (امتحان مهني) :- رتبة مدير اIتوسطة (امتحان مهني) :

1 - اخـــتــبـــار في الـــتـــشــريـع اIــدرسـي أو الــتـــحـــريــر
r3 عاملIا rدة 3 ساعاتIا rالية العامةIاإلداري أو ا

rــدة 3 ســـاعــاتIا r2 - اخـــتـــبـــار في عـــلـــوم الـــتـــربـــيـــة
اIعامل 2.

2 - اخـــــتـــــبـــــار تـــــطـــــبـــــيـــــقي فـي االخـــــتـــــصـــــاصr اIــــدة
سـاعـتان r(2) اIعامل 2. 

- رتبة ملحق رئيسي باخملابر (امتحان مهني) : - رتبة ملحق رئيسي باخملابر (امتحان مهني) : 

rدة 3 سـاعاتIا r1 - اختـبـار نـظري في االخـتـصـاص
r3 عاملIا

2 - اخـــتــبــار تــطــبــيــقـي فــي االخــتــصــاصr اIــدة
3 ساعاتr اIعامل 2. 

- رتـــبــة مـــســتـــشــار الـــتــغـــذيــة اIـــدرســيـــة (امــتـــحــان- رتـــبــة مـــســتـــشــار الـــتــغـــذيــة اIـــدرســيـــة (امــتـــحــان
مهني) :مهني) :

rــــدة 3 ســـــاعــــاتIا r1 - اخــــــتــــبـــــار فـي االخـــــتـــــصـــــاص
r3 عاملIا

2 - اخـتبـار ذو طـابع إداري أو حتريـر إداريr اIدة 3
ساعاتr اIعامل 2.

- رتـــبـــة مــســـاعــد رئـــيــسـي لــلـــمــصـــالح االقـــتــصـــاديــة- رتـــبـــة مــســـاعــد رئـــيــسـي لــلـــمــصـــالح االقـــتــصـــاديــة
(امتحان مهني) :(امتحان مهني) :

rالـية الـعامةI1 - اختبـار في احملاسـبة العـمومـية وا
r3 عاملIا rدة 3 ساعاتIا

2 - اخـتبـار ذو طـابع إداري أو حتريـر إداريr اIدة 3
ساعاتr اIعامل 2.

- رتــــبــــة نــــائب مــــقــــتــــصــــد (مــــســــابــــقــــة عــــلى أســــاس- رتــــبــــة نــــائب مــــقــــتــــصــــد (مــــســــابــــقــــة عــــلى أســــاس
االختبارات لاللتحاق بالتكوين اIتخصص) :االختبارات لاللتحاق بالتكوين اIتخصص) :

1 - اخــــتـــــبــــار فـي (الـــــقــــانـــــون اإلداري أو احملــــاســـــبــــة
العمومية) و اIالية العامةr اIدة 3 ساعاتr اIعامل 3.

r(2) ـدة سـاعـتـانIا r2 - اخـتـبـار فـي الـثـقـافـة الـعـامـة
اIعامل 2.

- رتبة نائب مقتصد (امتحان مهني) :- رتبة نائب مقتصد (امتحان مهني) :

rالية العامةI1 - اختبار في احملاسـبة العموميـة و ا
r3 عاملIا rدة 3 ساعاتIا

2 - اخـتبـار ذو طـابع إداري أو حتريـر إداريr اIدة 3
ساعاتr اIعامل 2.

- رتبة نائب مقتصد مسير (امتحان مهني) :- رتبة نائب مقتصد مسير (امتحان مهني) :

rالية العامةI1 - اختبار في احملاسـبة العموميـة و ا
r3 عاملIا rدة 3 ساعاتIا
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1 - مالءمـة مـؤهالت تكـوين اIـتـرشح مع مـتـطـلـبات - مالءمـة مـؤهالت تكـوين اIـتـرشح مع مـتـطـلـبات
الســلك أو الــرتــبـة اIـطــلـوبــX للـمــشــاركة في اIـسـابـقةالســلك أو الــرتــبـة اIـطــلـوبــX للـمــشــاركة في اIـسـابـقة

(0 إلى  إلى 13 نقطة) : نقطة) :

1.1 - تطابق تخصص الـشهادة مع متطلبات الرتبة - تطابق تخصص الـشهادة مع متطلبات الرتبة

(0 إلى  إلى 6 نقاط) : نقاط) :

ترتب تخصـصات اIترشحrX حسب األولوية التي
حتددهـا السلـطة التي لـها صالحيـة التعـيX واIذكورة في
rــســـابـــقـــة عــلـى أســاس الـــشـــهــاداتIقـــرار أو مـــقـــرر فــتـح ا

وتنقط كما يأتي :

rالتخصص (ات) 1 : 6 نقاط -

rالتخصص (ات) 2 : 4 نقاط -

rالتخصص (ات) 3 : 3 نقاط -

rXالتخصص (ات) 4 : نقطت -

- التخصص (ات) 5 : نقطة واحدة.

2.1 - مسار الدراسة أو التكوين ( - مسار الدراسة أو التكوين (0 إلى  إلى 7 نقاط) : نقاط) :

يتم تـنقـيط مسـار الدراسـة أو التـكوين عـلى أساس
اIعدل العام للمسار الدراسي أو التكوين اIتوج باIؤهل

أو الشهادةr كما يأتي :

- نـقطة واحدة بـالنسبـة للمتـرشح الذي حتصل على
r20/10,9920/10,50 و Xمعدل عام يتراوح ما ب

- نـقــطــتـان بــالــنــسـبــة لــلـمــتــرشح الــذي حتـصـل عـلى
r20/11,9920/11 و Xمعدل عام يتراوح ما ب

- 3 نـــقــاط بــالــنـــســبــة لــلـــمــتــرشح الـــذي حتــصل عــلى
r20/12,9920/12 و Xمعدل عام يتراوح ما ب

- 4 نـــقــاط بــالــنـــســبــة لــلـــمــتــرشح الـــذي حتــصل عــلى
r20/13,9920/13 و Xمعدل عام يتراوح ما ب

- 5 نـــقــاط بــالــنـــســبــة لــلـــمــتــرشح الـــذي حتــصل عــلى
r20/14,9920/14 و Xمعدل عام يتراوح ما ب

- 6 نـــقــاط بــالــنـــســبــة لــلـــمــتــرشح الـــذي حتــصل عــلى
r20/15,9920/15 و Xمعدل عام يتراوح ما ب

- 7 نـــقـــاط بــالـنــســبــة لــلــمــتـرشـح الـذي حتــصل عــلى
معدل عام يساوي أو يفوق 20/16.

- يـــســتـــفــيـــد خــريـــجـــو اIــدارس الـــكــبـــرى ( اIــدارس
rXإضافيت Xالوطنية للتكوين العالي) من نقطت

- رتبة مدير الثانوية  (امتحان مهني) :- رتبة مدير الثانوية  (امتحان مهني) :

1 - اخـــتــبـــار في الـــتـــشــريـع اIــدرسـي أو الــتـــحـــريــر
r3 عاملIا rدة 3 ساعاتIا rالية العامةIاإلداري أو ا

rــدة 3 ســـاعــاتIا r2 - اخـــتـــبـــار في عـــلـــوم الـــتـــربـــيـــة
اIعامل 2.

- رتبة مفتش التعليم االبتدائي (امتحان مهني) :- رتبة مفتش التعليم االبتدائي (امتحان مهني) :

rــــدة 3 ســـــاعــــاتIا r1 - اخــــــتــــبـــــار فـي االخـــــتـــــصـــــاص
r3 عاملIا

rــدة 3 ســـاعــاتIا r2 - اخـــتـــبـــار في عـــلـــوم الـــتـــربـــيـــة
اIعامل 2.

-  رتبة مفـتش التوجيه واإلرشاد اIدرسي واIهني-  رتبة مفـتش التوجيه واإلرشاد اIدرسي واIهني
(امتحان مهني) :(امتحان مهني) :

rــــدة 3 ســـــاعــــاتIا r1 - اخــــــتــــبـــــار فـي االخـــــتـــــصـــــاص
r3 عاملIا

rــدة 3 ســـاعــاتIا r2 - اخـــتـــبـــار في عـــلـــوم الـــتـــربـــيـــة
اIعامل 2.

- رتبة مفتش التعليم  اIتوسط (امتحان مهني) :- رتبة مفتش التعليم  اIتوسط (امتحان مهني) :

rــــدة 3 ســـــاعــــاتIا r1 - اخــــــتــــبـــــار فـي االخـــــتـــــصـــــاص
r3 عاملIا

rــدة 3 ســـاعــاتIا r2 - اخـــتـــبـــار في عـــلـــوم الـــتـــربـــيـــة
اIعامل 2.

- رتبة مفتش التربية الوطنية (امتحان مهني) :- رتبة مفتش التربية الوطنية (امتحان مهني) :

rــــدة 3 ســـــاعــــاتIا r1 - اخــــــتــــبـــــار فـي االخـــــتـــــصـــــاص
r3 عاملIا

rــدة 3 ســـاعــاتIا r2 - اخـــتـــبـــار في عـــلـــوم الـــتـــربـــيـــة
اIعامل 2.

اIـــــــــــــــادة اIـــــــــــــــادة 3 : : كــل عـالمـــــــــــــــة تـــــــــــــــقــل عـن 20/5 فـي أحـــــــــــــــد
االختبارات الكتابية اIذكورة أعاله تعد إقصائية. 

4 : : تلـحق بأصـل هذا الـقرار بـرامج اIـسابـقات اIادة اIادة 
على أساس االختبارات واالمتحانات اIهنية لكل رتبة.

اIــادة اIــادة 5 : : تــشـــمل اIــســـابــقـــة عــلـى أســاس الـــشــهــادات
لاللـتحـاق برتـب التـعلـيم مـعايـيـر االنتـقاء وكـذا الـتنـقيط

اخملصص لكل واحد منهاr حسب األولوية اآلتية :
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- نـقـطـة  واحـدة (1) عن كل سـنــة تـدريسr في حـدود
ثالث (3) نـقـاط بـالــنـسـبـة لـلـخــبـرة اIـهـنـيـة اIــكـتـسـبـة في
اIـؤسـسات واإلدارات الـعمـوميـة الـتابـعة لـقـطاع الـتربـية
الوطنيـة في منصب مختلف (أقل  أو أعلى) من اIنصب

rراد شغلهIا

- 0,5 نــــــــقـــــــطــــــة عـن كـل ســــــنــــــة تـــــــدريسr فـي حــــــدود
نـقــطـتـX (2)  بــالــنــســبـة لــلــخــبـرة اIــهــنــيـة اIــكــتــســبـة في
اIــؤســســات واإلدارات الـــعــمــومـــيــة األخــرى الــتـي تــضــمن
مهام التـدريس أو التكوين في منـصب شغل من مستوى

rراد شغلهIنصب اIمختلف عن ا

- 0,5 نــــــــقـــــــطــــــة عـن كـل ســــــنــــــة تـــــــدريسr فـي حــــــدود
نقـطـتX (2) بـالـنـسـبـة للـخـبـرة اIـهنـيـة اIـكـتـسبـة اIـثـبـتة

rؤسسات اخلاصة للتربية والتعليمIقانونا في ا

- ال تـؤخـذ في احلـسـبـان فتـرات الـعـمل اIـقـضـية في
التدريس التي تقل عن شهر واحد.

5 - تاريخ احلصول على الشهادة ( - تاريخ احلصول على الشهادة (0 إلى  إلى 5 نقاط) : نقاط) :

يتم حتـديد أقدمـية الشـهادة بـالنظـر إلى تاريخ فتح
اIـسـابــقـةr ويـتم تـنـقــيـطـهـا عـلى أسـاس 0,50 نــقـطـة عن كل

سنةr في حدود خمس (5) نقاط.

6 - اIقابلة مع جلنة االنتقاء ( - اIقابلة مع جلنة االنتقاء (0 إلى  إلى 3 نقاط) : نقاط) :

rالقدرة على التحليل والتلخيص: نقطة واحدة -

rالقدرة على التواصل : نقطة واحدة -

- القدرات و/أو اIؤهالت اخلاصة : نقطة واحدة.

اIــادة اIــادة 6 : : تــشـــمل اIــســـابــقـــة عــلـى أســاس الـــشــهــادات
لاللـتـحاق بـرتب اIـوظـفـX األخرى مـعـايـير االنـتـقـاء وكذا
التنقيط اخملصص لكل واحد منها حسب األولوية اآلتية :

1 - مالءمـة مـؤهالت تكـوين اIـتـرشح مع مـتـطـلـبات - مالءمـة مـؤهالت تكـوين اIـتـرشح مع مـتـطـلـبات
الســلـك أو الــرتــبـة اIــطــلـوبــX للـمـشـاركة في اIـسـابـقةالســلـك أو الــرتــبـة اIــطــلـوبــX للـمـشـاركة في اIـسـابـقة

(0 إلى  إلى 13 نقطة) : نقطة) :

1.1 - تطابق تخصص الـشهادة مع متطلبات الرتبة - تطابق تخصص الـشهادة مع متطلبات الرتبة

(0 إلى  إلى 6 نقاط) : نقاط) :

ترتب تخصـصات اIترشحrX حسب األولوية التي
حتـددهـا الــسـلـطـة الـتي لـهـا صالحـيـة الـتـعـيـrX و اIـذكـورة
rـسـابـقـة عـلى أسـاس الـشـهـاداتIفي قـرار أو مـقـرر فـتح ا

وتنقط كما يأتي :
rالتخصص (ات) 1 : 6 نقاط -

- يـستـفيـد األوائل في دفـعاتـهم �ـؤسسـات التـكوين
العالي من نقطة إضافية واحدة.

2 - الـتــكـوين اIــكــمـل لـلــشـهـــادة أو اIــؤهل اIـطــلـوب - الـتــكـوين اIــكــمـل لـلــشـهـــادة أو اIــؤهل اIـطــلـوب
لـــلـــمـــشـــاركــة فـي اIــســـابـــقـــة في نـــفـس الـــتـــخـــصـصr عـــنــدلـــلـــمـــشـــاركــة فـي اIــســـابـــقـــة في نـــفـس الـــتـــخـــصـصr عـــنــد

: (Xإلى نقطت : (X0 إلى نقطت) االقتضـاء) االقتضـاء

يـتـم تـنـقـيط كل تــكـوين مـكـمل أعــلى من الـشـهـادة أو
اIؤهل اIطلـوبr في نفس التخصص الذي له صلة باIهام
اIرتـبطـة بالـرتبـة اIراد االلـتحـاق بهـا على نـقطتـrX على
أســــاس 0,25 نـــــقــــطـــــة عن كـل ســــداسـي دراسي أو تـــــكــــوين

مكمل.

3 -  -  األشـــــغـــــال أو الـــــدراســـــات اIـــــنــــجـــــزة مـن طــــرفاألشـــــغـــــال أو الـــــدراســـــات اIـــــنــــجـــــزة مـن طــــرف
اIـتــرشح في نـفس الـتـخـصصr عــنـد االقـتـضـاءr بـالـنـسـبـةاIـتــرشح في نـفس الـتـخـصصr عــنـد االقـتـضـاءr بـالـنـسـبـة
Iـــســابـــقـات االلـتــحـاق بــالـرتب اIــصـنــفـة في الــصـنف Iـــســابـــقـات االلـتــحـاق بــالـرتب اIــصـنــفـة في الــصـنف 11

فما فوق (فما فوق (0 إلى نقطة واحدة) : إلى نقطة واحدة) :

يــتم تــنــقــيط الــبـحــوث أو الــدراســات اIــنــشـورة في
مــجــلــة مــتــخــصــصـة وطــنــيــة أو أجــنــبــيــةr عـلـى أسـاس 0,5

نقطة عن كل إصدارr في حدود نقطة واحدة.

4 - اخلــبــرة اIـهــنــيــة اIـكــتــسـبـة من قـبل اIـتـرشح - اخلــبــرة اIـهــنــيــة اIـكــتــسـبـة من قـبل اIـتـرشح
(0 إلى  إلى 6 نقاط) : نقاط) :

يــتـم تــنــقــيـط اخلــبــرة اIــهــنـــيــة اIــكــتـــســبــة من طــرف
اIــتـــرشــح فـي نـــفـس الـــمـــنـــصـب أو في مــنــصب مــعــادل

كما يأتي :

- نـقــطــة واحـدة (1) عن كل سـنــة تــدريسr في حـدود
ست (6) نـقـاط بــالـنــسـبـة لــلـخـبــرة اIـهــنـيـة اIــكـتــسـبـة في
اIـؤسـسات واإلدارات الـعمـوميـة الـتابـعة لـقـطاع الـتربـية

الوطنية في إطار :

 rعقود ما قبل التشغيل *

 rاإلدماج االجتماعي للشباب حاملي الشهادات *

rهنيIاإلدماج ا *

 rصفة متعاقد *

* صفة مستخلف.

- نـقــطــة واحـدة (1) عن كل سـنــة تــدريسr في حـدود
أربع (4) نــقـاط بـالـنــسـبـة لـلــخـبـرة اIـهــنـيـة اIـكــتـسـبـة في
مـؤسـسـة أو إدارة عمـومـيـة أخـرى تضـمن مـهـام الـتدريس
أو الــــتــــكــــويـنr في مـــــنــــصب شــــغـل من مـــــســــتــــوى مــــعــــادل

للمنصب اIراد شغله.
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3 - األشــــــغـــــال أو الـــــدراســــــات اIـــــنـــــجــــــزة من طـــــرف - األشــــــغـــــال أو الـــــدراســــــات اIـــــنـــــجــــــزة من طـــــرف
اIـتــرشح في نـفس الـتـخـصصr عــنـد االقـتـضـاءr بـالـنـسـبـةاIـتــرشح في نـفس الـتـخـصصr عــنـد االقـتـضـاءr بـالـنـسـبـة
Iـــســابــقــات االلـتـحــاق بـالـرتب اIـصــنـفـة في الـصـنف Iـــســابــقــات االلـتـحــاق بـالـرتب اIـصــنـفـة في الـصـنف 11

فما فوق (فما فوق (0 إلى نقطة واحدة ) : إلى نقطة واحدة ) :

يــتم تــنــقــيط الــبـحــوث أو الــدراســات اIــنــشـورة في
مجـلة مـتـخصـصة وطـنيـة أو أجـنبـيةr عـلى أساس 0,5 عن

كل إصدارr في حدود نقطـة واحـدة.

4 -  الـخــبــرة اIــهــنـيـة اIـكـتـسـبة مـن قبـل اIتـرشح -  الـخــبــرة اIــهــنـيـة اIـكـتـسـبة مـن قبـل اIتـرشح
(0 إلى  إلى 6  نقاط) :نقاط) :

يـــتم تـــنــقـــيط اخلـــبـــرة اIــهـــنـــيـــة اIــكـــتـــســـبــة مـن قــبل
اIترشحr ال سيما في إطار :

 rعقود ما قبل التشغيل *

 rاإلدماج االجتماعي للشباب حاملي الشهادات *

rهنيIاإلدماج ا *

 rصفة متعاقد *

- نقطة واحدة (1) عن كل سنـة خدمة في حدود ست
(6) نـــقـــاط بـــالـــنـــســبـــة لـــلـــخـــبـــرة اIــهـــنـــيـــة اIـــكـــتـــســبـــة في

rنظمة للمسابقةIؤسسات واإلدارات العمومية اIا

- نـــقـــطـــة واحــدة (1) عن كـل ســـنـــة خــدمـــةr فـي حــدود
أربع (4) نـقـاط بـالـنـسـبـة لـلـخـبـرة اIـهـنـيـة اIـكـتـسـبـة  في

rمؤسسة وإدارة عمومية أخرى

- 0,5 نــقــطــة عن كل ســنــة خـدمــة في حــدود ثالث (3)
نقـاط بالـنـسبـة للـخـبرة اIـهنـيـة اIكـتسـبـة في اIؤسـسات
واإلدارات العمومـية في منصب شـغل أدنى مباشرة  عن

rراد شغلهIنصب اIا

- 0,5 نـــــــقـــــــطــــــة عــن كـل ســـــــنــــــة خــــــدمـــــةr فـي حـــــدود
نـقـطـتـX (2) بـالـنــسـبـة لـلــخـبـرة اIـهــنـيـة اIـكــتـسـبـة خـارج
قــطـاع الـوظـيـفــة الـعـمـومـيـة مــثـبـتـة بـشــهـادة عـملr مـؤشـر

عليها من طرف هيئة الضمان االجتماعي.

5 - تاريخ احلصول على الشهادة ( - تاريخ احلصول على الشهادة (0 إلى  إلى 5 نقاط) : نقاط) :

يتم حتـديد أقدمـية الشـهادة بـالنظـر إلى تاريخ فتح
اIـسـابــقـةr ويـتم تـنـقــيـطـهـا عـلى أسـاس 0,50 نــقـطـة عن كل

سنةr في حدود خمس (5) نقاط.

rالتخصص (ات) 2 : 4 نقاط -

rالتخصص (ات) 3 : 3 نقاط -

rXالتخصص (ات) 4 : نقطت -

- التخصص (ات) 5 : نقطة واحدة .

2.1 - مسار الدراسة أو التكوين ( - مسار الدراسة أو التكوين (0 إلى  إلى 7 نقاط) : نقاط) :

يتم تـنقـيط مسـار الدراسـة أو التـكوين عـلى أساس
اIـــعــــدل الـــعـــام لــــلـــمـــســــار الـــدراسي أو الــــتـــكـــويـن اIـــتـــوج

بالشهادة أو اIؤهلr كما يأتي :

- نقـطـة واحدة (1) بالـنسـبـة للـمـترشح الـذي حتصل
r20/10,9920/10,50 و Xعلى معدل عام يتراوح ما ب

- نقـطتان (2) بالـنسـبة لـلمـترشح الـذي حتصل على
r20/11,9920/11 و Xمعدل عام يتراوح ما ب

- 3 نـــقــاط بــالــنـــســبــة لــلـــمــتــرشح الـــذي حتــصل عــلى
r20/12,9920/12 و Xمعدل عام يتراوح ما ب

- 4 نـــقــاط بــالــنـــســبــة لــلـــمــتــرشح الـــذي حتــصل عــلى
r20/13,9920/13 و Xمعدل عام يتراوح ما ب

- 5 نـــقــاط بــالــنـــســبــة لــلـــمــتــرشح الـــذي حتــصل عــلى
r20/14,9920/14 و Xمعدل عام يتراوح ما ب

- 6 نـــقــاط بــالــنـــســبــة لــلـــمــتــرشح الـــذي حتــصل عــلى
r20/15,9920/15 و Xمعدل عام يتراوح ما ب

- 7 نـــقــاط بــالــنـــسـبـة لــلـمـتـرشح الــذي حتـصل عـلى
r20/16 معدل عام يساوي أو يفوق

- يـــســـتـــفــيـــد خـــريـــجـــو اIـــدارس الـــكـــبـــرى (اIــدارس
rX(2) إضافيت Xالوطنية للتكوين العالي) من نقطت

- يـستـفيـد األوائل في دفـعاتـهم �ـؤسسـات التـكوين
العالي من نقطة إضافية واحدة.

2 - الـتكـويـن اIـكمـل لـلشـهادة أو اIـؤهل اIـطلـوبيـن - الـتكـويـن اIـكمـل لـلشـهادة أو اIـؤهل اIـطلـوبيـن
لـــلــمـــشـــاركـــة فـي اIـــســـابـــقـــة في نـــفس الـــتـــخـــصـصr عــــنــدلـــلــمـــشـــاركـــة فـي اIـــســـابـــقـــة في نـــفس الـــتـــخـــصـصr عــــنــد

االقتضـاء (االقتضـاء (0 إلى نقطتيـن ) : إلى نقطتيـن ) :

يـتم تـنـقـيط الـتـكـوين اIـكـمل األعـلى من الـشـهـادة أو
اIؤهل اIطلـوبr في نفس التخصص الذي له صلة باIهام
اIـرتـبـطـة بـالـرتـبـة اIـراد االلـتـحـاق بـهـاr عـلى أسـاس 0,25
نـقطـة عن كل سداسي دراسي أو تـكـوين مكـملr في حدود

نقطتيـن.
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- 4 نـــقــاط بــالــنـــســبــة لــلـــمــتــرشح الـــذي حتــصل عــلى
r20/13,9920/13 و Xمعدل عام يتراوح ما ب

- 5 نـــقــاط بــالــنـــســبــة لــلـــمــتــرشح الـــذي حتــصل عــلى
r20/14,9920/14 و Xمعدل عام يتراوح ما ب

- 6 نـــقــاط بــالــنـــســبــة لــلـــمــتــرشح الـــذي حتــصل عــلى
r20/15,9920/15 و Xمعدل عام يتراوح ما ب

- 7 نـــقــاط بــالــنـــسـبـة لــلـمـتـرشح الــذي حتـصل عـلى
معدل عام يساوي أو يفوق 20/16.

يـــســــتــــفــــيـــد خــــريــــجــــو اIـــدارس الــــكــــبــــرى (اIـــدارس
rXإضافيت Xالوطنية للتكوين العالي) من نقطت

يـســتـفـيــد األوائل في دفـعــاتـهم �ــؤسـسـات الــتـكـوين
العالي من نقطة إضافية واحدة.

2 - تاريخ احلصول على الشهادة ( - تاريخ احلصول على الشهادة (0 إلى  إلى 5 نقاط) : نقاط) :

يتم حتـديد أقدمـية الشـهادة بـالنظـر إلى تاريخ فتح
اIـسـابــقـةr ويـتم تـنـقــيـطـهـا عـلى أسـاس 0,50 نــقـطـة عن كل

سنةr في حدود خمس (5) نقاط.

3 - نــتــائـج اIـقــابـــلــة مــع لـــجــنـة االنـتـقاء ( - نــتــائـج اIـقــابـــلــة مــع لـــجــنـة االنـتـقاء (0 إلى إلى
3 نقاط) : نقاط) :

- الــــقـــدرة عــــلى الــــتـــحــــلـــيل والــتـــلـــخــيـص : نــقـــطــة
r(1) واحدة

r(1) القدرة على التواصل : نقطة واحدة -

- قدرات و/أو مؤهالت خاصة : نقطة واحدة (1).

اIـادة اIـادة 8 : : يـقـصى من اIـســابـقـة اIـتـرشح الـذي تـغـيب
عن اIقابلة مع جلنة االنتقاء. 

اIــادة اIــادة 9 : : يــتم الــفــصـل بــX اIــتــرشــحــX اIــتــســاوين
في اIـرتبة بالنـسبة للـمسابقات عـلى أساس االختبارات

وفقا للمقاييس اآلتية :

r(ابن أو ابنة شهيد) ذوو احلقوق -

- األصـــنـــاف ذات االحـــتـــيـــاجـــات اخلـــاصـــة (اIـــعـــاقـــون
الذين لـهم القدرة عـلى أداء اIهام اIـرتبطـة بالرتـبة اIراد

r(االلتحاق بها

rمعدل االختبارات الكتابية -

- عالمة االختبار الذي له أكبر معامل.

6 - نـتــائــج اIقــابـلة مـع لـــجــنــة االنــتــقـاء ( - نـتــائــج اIقــابـلة مـع لـــجــنــة االنــتــقـاء (0 إلــى إلــى
3 نقاط) : نقاط) :

rالقدرة على التحليل والتلخيص: نقطة واحدة -

rالقدرة على التواصل : نقطة واحدة -

- القدرات و/أو اIؤهالت اخلاصة : نقطة واحدة.

اIــادة اIــادة 7 : : تــشـــمل اIــســـابــقـــة عــلـى أســاس الـــشــهــادات
لاللـتـحـاق بـالـتـكـويـن اIـتخـصـص مـعـايـيـر االنـتـقـاءr و كذا
الـــتــــــنـــقـــيط اخملـــصص لـــكل واحـــد مـــنــهـــا حـــسب األولـــويــة

اآلتية :

1 - مالءمـة مـؤهالت تكـوين اIـتـرشح مع مـتـطـلـبات - مالءمـة مـؤهالت تكـوين اIـتـرشح مع مـتـطـلـبات
التكوين اIراد االلتحاق به (التكوين اIراد االلتحاق به (0 إلى  إلى 13 نقاط) : نقاط) :

 1.1 - تــــطـــابق تـــخـــصـص الـــشـــهـــادة مـع مـــتـــطـــلـــبـــات - تــــطـــابق تـــخـــصـص الـــشـــهـــادة مـع مـــتـــطـــلـــبـــات

الرتبة (الرتبة (0 إلى  إلى 6 نقاط): نقاط):

ترتب تـخصـصات اIتـرشحـX حسب األولـوية التي
حتـددهـا الـسـلــطـة الـتي لـهــا صالحـيـة الـتــعـيـrX وتـذكـر في
rــســـابـــقـــة عــلـى أســاس الـــشـــهــاداتIقـــرار أو مـــقـــرر فــتـح ا

وتنقط كما يأتي :

rالتخصص (ات) 1 : 6 نقاط -

rالتخصص (ات) 2 : 4 نقاط -

rالتخصص (ات) 3 : 3 نقاط -

rXالتخصص (ات) 4 : نقطت -

- التخصص (ات) 5 : نقطة واحدة.

2.1 - مسار الدراسة أو التكوين ( - مسار الدراسة أو التكوين (0 إلى  إلى 7 نقاط) : نقاط) :

يتم تـنقـيط مسـار الدراسـة أو التـكوين عـلى أساس
اIعدل العام للمسار الدراسي أو التكوين اIتوج باIؤهل

أو الشهادةr كما يأتي :

- نـقطة واحدة بـالنسبـة للمتـرشح الذي حتصل على
r20/10,9920/10,50 و Xمعدل عام يتراوح ما ب

- نـقــطــتـان بــالــنــسـبــة لــلـمــتــرشح الــذي حتـصـل عـلى
r20/11,9920/11 و Xمعدل عام يتراوح ما ب

- 3 نـــقــاط بــالــنـــســبــة لــلـــمــتــرشح الـــذي حتــصل عــلى
r20/12,9920/12 و Xمعدل عام يتراوح ما ب
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rطلب خطي -

rنسخة (1) من بطاقة التعريف الوطنية -

- نـسـخة (1) من اIـؤهل أو الـشـهـادة اIـطـلـوبـةr التي
تكون مرفقـة بكشف النقاط اIـتعلق باIسار الدراسي أو

rالتكويني

- اســـــتــــمـــــارة مــــعــــلـــــومــــات يـــــتم مـــــلــــؤهـــــا من طــــرف
اIترشح.

اIـادة اIـادة 14 : : يـجب عـلى اIـتـرشـحـX اIـقـبـولـX نـهـائـيا
في مـسـابـقــات الـتـوظـيف قـبل الـتـعـيـX في الـرتب اIـراد

االلتحاق بها إتمام ملفاتهم اإلدارية  بالوثائق اآلتية :

- نـسـخة (1) طـبق األصل من شـهـادة إثـبـات وضـعـيـة
rمصادق عليها rترشح جتاه اخلدمة الوطنيةIا

- مــســـتــخــرج (1) مـن صــحـــيــفـــة الــســوابـق الــعـــدلــيــة
rفعولIسارية ا

- شهادة اإلقـامةr بـالنـسبة Iـسابـقات الـتوظيف في
r ناصب احملددة في الواليات أو البلديات البعيدةIا

rيالدIمستخرج شهادة ا -

- شــــهـــــادتــــان (2) طـــــبــــيـــــتــــان ( الـــــطب الـــــعــــام و طب
األمـــراض الـــصــــدريـــة مــــســـلــــمـــتــــان من طـــبــــيب مــــخـــتص)

rطلوبIنصب اIترشح لشغل اIتثبتان أهلية ا

rصورتان (2) شمسيتان -

- شـــهـــادة تـــثــبـت صــفـــة ابن أو أرمـــلـــة شـــهــيـــدr عـــنــد
االقتضاء.

إضــــــافـــــة إلـى الـــــوثـــــائـق اIـــــذكــــــورة أعاله r يــــــجب أن
تتضمن ملفـات اIترشحX الناجحX في اIسابقات على

أساس الشهاداتr على اخلصوصr ما يأتي :

- شـــهـــادات الــــعـــمـل الـــتي تــــثـــبـت اخلـــبــــرة اIـــهــــنـــيـــة
اIكتسبـة من قبل اIترشح في التخـصص r مؤشرا عليها
من قــبل هــيـئــة الـضــمـان االجــتـمــاعيr بـالــنـســبـة لــلـخــبـرة

rعند االقتضاء r كتسبة في القطاع اخلاصIا

- شــــــهـــــادة تــــــثـــــبت مــــــدة الـــــعــــــمل اIــــــؤداة من طـــــرف
اIـتـرشح فـي إطـار الـعـقـود اخلـاصـة بـجـهـاز اإلدمـاج اIـهـني

XـــتـــرشـــحـــIا Xفـي حـــالـــة مـــا إذا لم يــــتم الـــفـــصـل بـــ
اIــتـســاوينr رغم تـطــبـيق اIــقـايــيس اIـذكــورة أعالهr فـإنه
يـــتــم حـــسـب األولـــويــــةr تـــطـــبــــيق اIــقـــايــيس الـــثــانــويــة

اآلتي ذكرها :

rسار الدراسة أو التكوينI عدل العامIا -

rؤهلIأقدمية الشهادة أو ا -

- سن اIترشح (األولوية لألكبر سنا).

اIـادة اIـادة 10 : : يـتم الـفـصـل بـX  اIـتـرشـحــX اIـتـسـاوين
في اIرتـبة بالـنسـبة لالمـتحانـات اIهـنيـة وفقا لـلمـقياس

اآلتي :

- عالمة االختبار الذي له أكبر معامل.

XـــتـــرشـــحـــIا Xفـي حـــالـــة مـــا إذا لم يــــتم الـــفـــصـل بـــ
اIتـساوينr رغم تـطبـيق اIقـياس اIـذكور أعالهr فـإنه يتم
حسب األولويةr تطبيق اIقاييس الثانوية اآلتي ذكرها :

rاألقدمية في الرتبة -

rاألقدمية العامة -

- سن اIترشح (األولوية لألكبر سنا).

11 : : يـتم الــفـصـل بـX اIـتــرشـحــX اIـتــسـاوين اIـادة اIـادة 
في اIـرتـبـة بالـنـسـبـة للـمـسـابـقات عـلى أسـاس الـشـهادات

وفقا للمقاييس اآلتية :

r(ابن أو ابنة شهيد) ذوو احلقوق -

- األصـــنـــاف ذات االحـــتـــيـــاجـــات اخلـــاصـــة (اIـــعـــاقـــون
الذين لـهم القدرة عـلى أداء اIهام اIـرتبطـة بالرتـبة اIراد

r(االلتحاق بها

r(األولوية لألكبر سنا ) ترشحIسن ا -

rالــوضـعــيـة الــعـائـلــيـة لــلـمــتـرشح (مــتـزوج له أوالد -
متزوج بدون أوالدr متكفل بعائلةr أعزب).

rـتـسـاوينIا XـتـرشـحــIا Xـادة 12 : : يـتم الـفـصـل بـIـادة اIا
لاللـــتــحــاق بـــالــتـــكــوين اIـــتــخـــصصr حــسـب احلــالـــةr وفــقــا

للمقاييس اآلتية :

rسار الدراسة أو التكوينI عدل العامIا -

- أقدمية الشهادة أو اIؤهل.

13 : : يــــــجب أن حتــــــتــــــوي مــــــلــــــفــــــات الــــــتــــــرشح اIـــــادة اIـــــادة 
Iسابقات التوظيف على الوثائق اآلتية:
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اIـوافق 11 أكــتـوبــر ســنـة r2008 اIـعــدل واIــتـمم واIــذكـور
أعاله.

اIـادة اIـادة 18 : : يـنـشـر هـذا الـقـرار في اجلـريـدة الـرسـمـية
للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.

حـرر بـاجلـزائـر في 17 رمـضـان عام 1435 اIـوافق 15
يوليو سنة 2014.

نورية بن غبريتنورية بن غبريت

وزارة االتصالوزارة االتصال
قــــرار وزاري مـــــشـــــتــــرك مـــــؤرخ في قــــرار وزاري مـــــشـــــتــــرك مـــــؤرخ في 26 شـــــوال عــــام  شـــــوال عــــام 1434
اIوافق اIوافق 2 سبـتمبـر سنة  سبـتمبـر سنة r2013 يحـدr يحـدّد تعـداد مناصبد تعـداد مناصب
الــشــغل وتــصــنــيــفــهــا ومــدة الــعــقــد اخلــاص بــاألعــوانالــشــغل وتــصــنــيــفــهــا ومــدة الــعــقــد اخلــاص بــاألعــوان
الــــعـــامــــلـــX فـي نـــشــــاطـــات احلــــفظ  أو الــــصـــيــــانـــة أوالــــعـــامــــلـــX فـي نـــشــــاطـــات احلــــفظ  أو الــــصـــيــــانـــة أو
اخلـــــدمــــــات بـــــعــــــنـــــوان اإلدارة اIــــركـــــزيــــــة لـــــوزارةاخلـــــدمــــــات بـــــعــــــنـــــوان اإلدارة اIــــركـــــزيــــــة لـــــوزارة

االتصــال.االتصــال.

ـــــــــــــــــــــــــ

rالعام للحكومة Xإن األم

rاليةIووزير ا

rووزير االتصال

�ـقـتــضى اIـرســوم  الـرئـاسي رقم 07-308 اIـؤرخ -
في 17 رمـضـان عام 1428 اIـوافق 29 سـبـتمـبـر سـنة 2007
الــــذي يــــحــــدد كـــيــــفــــيــــات تــــوظــــيف األعــــوان اIــــتـــعــــاقــــدين
وحــقـــوقــهـم وواجــبـــاتـــهم والـــعــنـــاصـــر اIــشـــكـــلــة لـــرواتـــبــهم
والــقــواعـد اIــتـعــلــقـة بــتـســيـيــرهم وكــذا الـنــظــام الـتــأديـبي

rادة 8 منهIال سيما ا rطبق عليهمIا

- و�قـتـضى اIـرسـوم الـرئـاسي رقم 12-326 اIـؤرخ
في 17 شـــوال عــام 1433 اIــوافق 4 ســـبـــتــمـــبــر ســـنــة 2012

rأعضاء احلكومة Xتضمن تعيIوا

- و�ـقـتـضى اIـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 95-54 اIـؤرخ
في 15 رمــضــان عـام 1415 اIـوافق 15 فــبـرايــر ســنـة 1995

rاليةIالذي يحدد صالحيات وزير ا

- و�ـقتـضى اIرسوم الـتنـفيذي رقم 11-216 اIؤرخ
في 10 رجب عام 1432 اIوافق 12 يونـيو سـنة 2011 الذي

rيحدد صالحيات وزير االتصال

أو االجــتـــمـــاعي حلـــامـــلي الـــشـــهــاداتr بـــصـــفـــة مــتـــعـــاقــد أو
rعند االقتضاء rمستخلف

- وثـيـقـة تثـبت تـكويـنـا مـكمّال أعـلى من الـشـهادة أو
اIــــؤهل اIــــطـــلــــوب لـــلــــمـــشــــاركـــة في اIــــســـابــــقـــة فـي نـــفس

rعند االقتضاء rالتخصص

- وثـيــقـة تـثـبـت األعـمـال أو الـدراســات اIـنـجـزة من
rعند االقتضاء r ترشح  في التخصصIطرف ا

rXتزوجIا Xشهادة عائلية بالنسبة للمترشح -

- وثــيـــقــة تـــثـــبت تـــفــوق اIـــتــرشـح في دفــعـــتهr عـــنــد
rاالقتضاء

- وثيقة تثبت إعاقة اIترشحr عند االقتضاء.

اIــادة اIــادة 15 : : يـــتــضــمن مــلـف الــتــرشح لــلـــمــشــاركــة في
االمتحانات اIهنية طلبا خطيا يقدمه اIترشح.

XـــوظـــفـــIيـــتـم اســـتـــكـــمـــال تـــكـــوين مـــلـــفـــات تـــرشح ا
اIـستـوفـX الشـروط الـقانـونـية األسـاسيـة لـلمـشـاركة في
اIسـابقة اIـهنيـة من طرف اإلدارة اIـستخـدمةr ويجب أن

حتتوي على الوثائق اآلتية :

rأو التثبيت Xنسخة من قرار أو مقرر التعي -

- نـــســـخـــة من شــــهـــادة تـــثـــبت صـــفــــة الـــعـــضـــويـــة في
صفوف جيش التحـرير الوطني أو اIنظمـة اIدنية جلبهة
الـــتــــحـــريـــر الــــوطـــنـي أو أرمـــلـــة أو ابـن (ة) شـــهـــيــــدr عـــنـــد

االقتضاء.

اIادة اIادة 16 : : تمـنح زيادات لـلمـتـرشحـX أعضـاء جيش
الــتــحـريــر الــوطــني واIــنــظــمــة اIــدنــيـة جلــبــهــة الــتــحــريـر
الــــوطــــنـي وأبــــنــــاء  وأرامل الــــشــــهـــــداء وفــــقــــا لــــلــــتــــشــــريع

والتنظيم اIعمول بهما.

اIــادة اIــادة 17 : : يــجب عــلى اIـــتــرشــحــيــن اIــشــاركــX في
اIـسـابـقـات واالمـتـحـانـات اIـهـنـيــة احملـددة في هـذا الـقـرار
أن يـــســـتـــوفـــواr مـــســـبـــقـــاr جـــمـــيع الـــشــــروط الـــقـــانـــونـــيـــة
األساسـيـة اIطـلـوبة لـاللتـحــاق �خـتـلف األسالك والرتب
اخلـاصة بـالتـربـيـة الـوطـنيـةr كمـا حـددتهـا أحـكام اIـرسـوم
الــتـــنـــفــيــــذي رقم 08-315 اIــؤرخ في 11 شـــوال عــام 1429
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التصنيفالتصنيف

التعدادالتعداد
الرقمالرقم( 2+1 )

االستداللياالستداللي
مناصب الشغلمناصب الشغل

12

33

9

10

2

66

200

200

219

288

348

1

1

2

5

7

الصنفالصنف

التعداد حسب طبيعة عقد العملالتعداد حسب طبيعة عقد العمل

التوقيتالتوقيت
اجلزئياجلزئي

التوقيتالتوقيت
الكاملالكامل

التوقيتالتوقيت
اجلزئياجلزئي

التوقيتالتوقيت
الكاملالكامل

عقد محدد اIدةعقد محدد اIدة
(2)

عقد غير محدد اIدةعقد غير محدد اIدة
(1)

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

1

12

-

-

-

-

12

-

33

8

10

2

53

عون خدمة من اIستوى األول

حارس

سائق سيارة من اIستوى األول

عون وقاية من اIستوى األول

عون وقاية من اIستوى الثاني

اجملموع العاماجملموع العام

2 : :  تــلــغى أحــكــام الــقــرار الــوزاري  اIــشــتـرك اIـادة اIـادة 
اIـؤرخ في 5 مــحــرم عـام 1431 اIـوافق 22 ديـســمــبـر ســنـة

2009 واIذكورأعاله.

اIـادة اIـادة 3 :  : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســمـيّـة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حــــرّر بــــاجلـــزائــــر في 26 شـــوال عـــام 1434 اIــــوافق 2
سبتمبر سنة 2013.
وزير اIاليةوزير اIالية
كر® جوديكر® جودي

وزير االتصالوزير االتصال
بلعيد محند أوسعيدبلعيد محند أوسعيد

عن األمX العام للحكومةعن األمX العام للحكومة
وبتفويض منهوبتفويض منه

اIدير العام للوظيفة العموميةاIدير العام للوظيفة العمومية
بلقاسم بوشمالبلقاسم بوشمال

مجلس احملاسبةمجلس احملاسبة
قـــــرار وزاري مـــــشـــــتـــــرك مـــــؤرخ في قـــــرار وزاري مـــــشـــــتـــــرك مـــــؤرخ في 9 مــــحـــــرم عــــام  مــــحـــــرم عــــام 1435
13 نـــوفــمـــبـــر ســـنــة  نـــوفــمـــبـــر ســـنــة r2013 يـــحــدد كـــيـــفـــيــاتr يـــحــدد كـــيـــفـــيــات اIــوافق اIــوافق 
تـــنـــظـــيم الـــتـــكـــوين  بـــعـــد اإلدمـــاج في بـــعض الـــرتبتـــنـــظـــيم الـــتـــكـــوين  بـــعـــد اإلدمـــاج في بـــعض الـــرتب
اIــنـتـمــيـة لألسالك اخلــاصـة بــإدارة مـجـلس احملــاسـبـةاIــنـتـمــيـة لألسالك اخلــاصـة بــإدارة مـجـلس احملــاسـبـة

ومدته ومحتوى برامجه. ومدته ومحتوى برامجه. 
ــــــــــــــــــــــــــــــ

rالعام للحكومة Xاألم rإن الوزير
rورئيس مجلس احملاسبة

�ــقـتــضـــى اIــرســــوم رقـــم  66-145 اIـؤرّخ فـــي -
12 صـــــفــــــــر عــــــــام 1386 اIـــــوافـق 2 يـــــونــــــيـــــو ســــــنـــــة 1966

واIــــتـــعـــلــق بــــتـــحـــريـــــر ونـــشــــــر بـــعــض الـــقـــــرارات ذات
rXوظفIالطابع التنـظيمي أو الفردي التي تهم وضعية ا

rتممIعدل واIا

يقريقرّرون ما يأتي :رون ما يأتي :

اIـــــادة األولى :اIـــــادة األولى :  تـــــطـــــبـــــيـــــقـــــا ألحـــــكـــــــــام اIــــــادة 8 من
اIـــــــــرســــــــــــوم  الـــــــــرئـــــــــاســــي رقـم 07-308 اIـــــــــؤرخ في 17
رمــــضــــان عـــام 1428 اIــــوافق 29 ســـــبـــــتـــمــــبــــر ســــنـــة 2007
واIــــذكــــــور أعالهr يــــحــــدد هــــذا الــــقــــرار تــــعــــداد مــــنـــــاصـب
الــشـــغل اIــطــابــقــــة لــنــشــاطــــات احلــفــظ أو الــصــيــانـــة أو
اخلـــدمـــــات وتـــصـــنـــيـــفـــهـــا ومـــدة الـــعـــقـــد اخلـــاص بـــاألعـــوان
الـعاملX بـعنوان اإلدارة اIركـزية لوزارة االتصـالr طبقا

للجدول اآلتي :

- و�ـقـتـضى اIـرسـوم الـرئـاسي  اIـؤرخ في 7 ربـيع
الـثاني عام 1423 اIوافق 18 يونـيو سـنة 2002 واIـتضمن

rالعام للحكومة Xاألم Xتعي

- و�ـقتـضى القرار الـوزاري اIشـترك اIؤرخ في 5
مـــحـــرم عــام 1431 اIــوافق 22 ديـــســمـــبـــر ســـنــة 2009 الــذي
يــحــدد تــعــداد مــنــاصب الـــشــغل وتــصــنــيــفــهــا ومــدة الــعــقــد
اخلـاص باألعوان العـاملX في نـشاطات احلفظ أوالـصيانة
أو اخلـدمـات بعـنـوان اإلدارة اIـركـزيـة لكـتـابـة الـدولـة لدى

rكلفة باالتصالIا rالوزير األول
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اIـتـعاقـدينr اIـصـادق علـيه بـعـنوان الـسـنة اIـعـنـيةr طـبـقا
rعمول بهاIلإلجراءات ا

rمدة التكوين -

rتاريخ بداية التكوين -

rعنيةIؤسسة العمومية للتكوين اIا -

- قائمة اIوظفX اIعنيX بالتكوين.

اIـادةاIـادة 4 : : يـجب تـبلـيغ نـسـخة من اIـقـرر اIـذكور في
اIـادة 3 أعـالهr إلى مـصــالح الــوظـيــفـة الــعـمــومــيـة في أجل

عشرة (10)  أيامr ابتداء من تاريخ توقيعه. 

اIـادةاIـادة 5 : : يــجب عــلى مــصــالـح الــوظــيــفــة الــعــمــومــيــة
إبداء رأي اIطـابقة خالل أجل عشرة (10) أيـامr ابتداء من

تاريخ استالم اIقرر.

XـعنيIا XـوظفIسـتخدمة اIادة 6 : : تـعلم اإلدارة اIادةاIا
�ــوجب اســتــدعــاء فــردي وبــأي rبــتــاريخ بــدايــة الــتــكـــوين

وسيلة أخرى مالئمةr عند االقتضاء.

اIــــادةاIــــادة 7 : : تــــضـــــمن اIــــدرســــة الـــــوطــــنــــيــــة الـــــتــــكــــوين
Iستخدمي أمانات الضبط.

اIــادةاIــادة 8 : : يــنــظـم الــتـــكــوين بـــشــكل تـــنــاوبي ويـــشــمل
دروسا نظرية وأعماال موجهة.

اIادةاIادة 9 : : حتدّد مدة التكوين بثالثة (3) أشهر.

اIادةاIادة 10 : : تلـحق برامج الـتـكوين بـهـذا القـرارr ويتم
تفصيل محتـواها من طرف اIدرسة الوطنية Iستخدمي

أمانات الضبط.

اIـادةاIـادة 11 :  : يــتـولى تـأطــيـر ومـتــابـعـة اIـوظــفـX أثـنـاء
الـتـكـوينr أسـاتـذة اIـدرسـة الـوطـنـيـة Iـسـتخـدمـي أمـانات
الــضــبط و/أو اإلطـارات اIــؤهــلــة لـلــمــؤســسـات واإلدارات

العمومية. 

اIـادةاIـادة 12 :  : يـتم تـقـيـيم اIـعـارف حـسب مـبـدأ اIـراقـبـة
الـبـيـداغـوجيـة اIـسـتـمـرة ويشـمل امـتـحـانـات دوريـة حول

محتوى برامج التكوين. 

اIادةاIادة 13 :  : عند نهايـة التكوينr ينـظم امتحان نهائي
يتضمن : 

- اخــــتــــبـــارين (2) كــــتـــابـــيـــX لـــهـــمـــا عـالقـــة بـــبـــرامج
التكوينr اIدة ثالث (3) ساعاتr اIعامل 1 لكل اختبار.

- و�ـقتـضى اIرسوم الـتنـفيذي رقم 11-240 اIؤرّخ
في 8 شـــعــــبـــان عـــام 1432 اIــــوافق 10 يـــولـــيــــو ســـنـــة 2011
واIتضمن إعادة تنـظيم اIدرسة الوطنيـة لكتابة الضبط

rوتسييرها

- و�ـقتـضى اIرسوم الـتنـفيذي رقم 11-286 اIؤرّخ
في 15 رمــــضــــان عـــام 1432 اIــــوافق 15 غــــشت ســــنـــة 2011
XـنتـمIا XـوظفـIتـضـمن القـانون األسـاسي اخلـاص باIوا

rلألسالك اخلاصة بإدارة مجلس احملاسبة

- و�قتـضى اIرسوم الـرئاسي اIؤرّخ في 19 شوال
Xـتـضمن تـعـيIـوافق 20 مـارس سـنة 1995 واIعـام 1415 ا

rرئيس مجلس احملاسبة

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

rعام للحكومة Xاألم rالوزير Xتضمن تعيIوا

يقريقرران ما يأتي :ران ما يأتي :

اIــادة األولى : اIــادة األولى : تــطـبــيــقــا ألحــكــام اIــادتـX 47 و48 من
اIــرسـوم الــتــنــفــيـذي رقم 11-286 اIـؤرخ في 15 رمــضــان
rـــذكـــور أعالهIــــوافق 15 غـــشت ســـنـــة 2011 واIعــام 1432 ا
يـهـدف هـذا الـقــرار إلى حتـديـد كـيــفـيـات تـنـظــيم الـتـكـوين
بـعــد اإلدمـاج في بـعض الــرتب اIـنـتـمــيـة لألسالك اخلـاصـة
بـإدارة مجـلس احملـاسبـة ومـدته ومحـتـوى برامـجهr حسب

ما يأتي :

* سلك أمناء كتابة الضبط : سلك أمناء كتابة الضبط :

rكتابة الضبط Xرتبة أم -

- رتبة أمX كتابة الضبط الرئيسي.

اIـــــادةاIـــــادة 2 : : يـــــتـم االلـــــتـــــحـــــاق بـــــالـــــتـــــكـــــويـن في إحـــــدى
الــــرتــــبـــــتــــX اIـــــذكــــورتـــــX في اIـــــادة األولى أعـالهr وفــــقــــا
لـــلـــشـــروط احملـــددة في اIـــرســـوم الـــتـــنـــفـــيـــذي رقم 286-11
اIـؤرخ في 15 رمــضــان عـام 1432 اIـوافق 15 غــشت ســنـة

2011 واIذكور أعاله.

اIـادةاIـادة 3 : : يـتم فـتح دورة الـتــكـوين �ـوجب مـقـرر من
رئيس مجلس احملاسبة يحدد فيهr على اخلصوص :

rXعنيتIا Xالرتبة أو الرتبت -

- عــــدد اIـــنــــاصب اIــــفـــتــــوحـــة لــــلـــتــــكـــويـن احملـــددة في
اخملطط الـقـطـاعي الـسـنوي أو اIـتـعـدد الـسنـوات لـلـتـكوين
وحتـسـX اIسـتـوى وجتـديـد مـعلـومـات اIـوظـفـX واألعوان



37 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 53 22 ذو القعدة عام  ذو القعدة عام 1435 هـ هـ

17 سبتمبرسبتمبر سنة سنة 2014 م

اIادةاIادة 14 : : حتدّد كيفيات تقييم التكوين كما يأتي :

- مــعــدّل اIــراقــبــة الـــبــيــداغــوجــيــة اIــســتــمــرة جملــمل
r1 عاملIدرّسة : اIالوحدات ا

- معدل االمتحان النهائي : اIعامل 2.

اIــادةاIــادة 15 : : تــضــبـط قــائــمــة اIــوظــفـــX الــذين تــابــعــوا
دورة الـــتـــكـــوين مـن طـــرف جلـــنـــة نـــهـــايـــة الــــتـــكـــوين الـــتي

تتكون من :  

- الــسـلــطـة اخملــول لـهــا صالحــيـة الــتـعــيـX أو �ــثـلــهـا
rرئيسا rؤهل قانوناIا

rكلفة بالوظيفة العموميةIثل السلطة ا� -

- مـــديـــر اIـــدرســـة الــوطـــنـــيـــة Iـــســـتـــخــدمـي أمـــانــات
rالضبط أو �ثله

رئيس مجلس احملاسبةرئيس مجلس احملاسبة
عبد القادر بن معروفعبد القادر بن معروف

عن الوزيرr األمX العامعن الوزيرr األمX العام
للحكومة وبتفويض منهللحكومة وبتفويض منه

اIدير العام للوظيفة العموميةاIدير العام للوظيفة العمومية
بلقاسم بوشمالبلقاسم بوشمال

اIلحــق اIلحــق 1
برنامج التكوين بعد اإلدماج في رتبة أمX كتابة الضبطبرنامج التكوين بعد اإلدماج في رتبة أمX كتابة الضبط

برنامج التكوين النظري : اIدة ثالثة (3) أشهر.

9 سا

15 سا

15 سا

9 سا

15 سا

9 سا

9 سا

9 سا

90  ساعة  ساعة

الوحدةالوحدة اIعاملاIعاملالرقمالرقم

1

2

3

1

2

1

2

1

احلجم الساعياحلجم الساعي
األسبوعياألسبوعي

1

2

3

4

5

6

7

8

اIدخل للعلوم القانونية

اإلعالم اآللي

تقنيات كتابة الضبط

أخالقيات اIهنة

تسيير األمانة والتحرير اإلداري

تنظيم مجلس احملاسبة

تسيير وحفظ األرشيف

اللغة األجنبية (الفرنسية)

اIـجـمـــــوعاIـجـمـــــوع

- �ـــثـــلـــX اثـــنـــX (2) عـن ســـــلك أســـــاتـــــذة اIـــــدرســـــة
الوطنية Iستخدمي أمانات الضبط.

اIادةاIادة 16 : : �نحr عـند نـهايـة التـكوينr مـدير اIـدرسة
Xشـهـادة للـمـوظـف rـسـتـخـدمي أمانـات الـضـبطI الـوطـنـية
الــذين تــابــعــوا دورة الـتــكــوين عــلى أســاس مـحــضــر جلــنـة

نهاية التكوين.
اIـادةاIـادة 17 : : يـنـشـر هـذا الـقـرار في اجلـريـدة الـرسـمـية

للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.
حـــرر بـــاجلـــزائـــر في 9 مـــحـــرم عـــام 1435 اIــوافق 13

نوفمبر سنة 2013.
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اIلحــق اIلحــق 2
برنامج التكوينبرنامج التكوين بعد اإلدماج في رتبة أمX كتابة الضبط الرئيسيبعد اإلدماج في رتبة أمX كتابة الضبط الرئيسي

برنامج التكوين النظري : اIدة ثالثة (3) أشهر.

15 سا

15 سا

15 سا

9 سا
9 سا
9 سا
9 سا
9 سا

90  ساعة  ساعة

الوحدةالوحدة اIعاملاIعاملالرقمالرقم

3

2

2

1

1

2

2

1

احلجم الساعياحلجم الساعي
األسبوعياألسبوعي

1

2

3

4

5

6

7

8

تقنيات كتابة الضبط
التحرير اإلداري

اإلعالم اآللي
تنظيم مجلس احملاسبة

أخالقيات اIهنة
تسيير وحفظ األرشيف
مدخل للعلوم القانونية

اللغة األجنبية (الفرنسية)

اIـجـمـــــوعاIـجـمـــــوع

قـــــرار وزاري مـــــشـــــتـــــرك مـــــؤرخ في قـــــرار وزاري مـــــشـــــتـــــرك مـــــؤرخ في 9 مــــحـــــرم عــــام  مــــحـــــرم عــــام 1435
13 نـــوفــمـــبـــر ســـنــة  نـــوفــمـــبـــر ســـنــة r2013 يـــحــدد كـــيـــفـــيــاتr يـــحــدد كـــيـــفـــيــات اIــوافق اIــوافق 
تنـظيم الـتـكوين الـتكـميـلي قـبل التـرقيـة إلى بعضتنـظيم الـتـكوين الـتكـميـلي قـبل التـرقيـة إلى بعض
الــرتب اIـــنــتـــمــيـــة لألسالك اخلــاصـــة بــإدارة مـــجــلسالــرتب اIـــنــتـــمــيـــة لألسالك اخلــاصـــة بــإدارة مـــجــلس

احملاسبة ومدته ومحتوى برامجه. احملاسبة ومدته ومحتوى برامجه. 
ــــــــــــــــــــــــــــــ
rالعام للحكومة Xاألم rإن الوزير

rورئيس مجلس احملاسبة
�ـــــقـــــتـــــضى اIـــــرســـــوم رقم 66-145 اIـــــؤرّخ في 12 -
صـــفـــر عــام 1386 اIــوافق 2 يــونـــيـــو ســـنــة 1966 واIـــتـــعــلق
بـتحـريـر ونـشـر بعض الـقـرارات ذات الـطابـع التـنـظـيمي

rتممIعدل واIا rXوظفIأو الفردي التي تهم وضعية ا
- و�ـقتـضى اIرسوم الـتنـفيذي رقم 11-240 اIؤرّخ
في 8 شـــعــــبـــان عـــام 1432 اIــــوافق 10 يـــولـــيــــو ســـنـــة 2011
واIتضمن إعادة تنـظيم اIدرسة الوطنيـة لكتابة الضبط

rوتسييرها
- و�ـقتـضى اIرسوم الـتنـفيذي رقم 11-286 اIؤرّخ
في 15 رمــــضــــان عـــام 1432 اIــــوافق 15 غــــشت ســــنـــة 2011
XـنتـمIا XـوظفـIتـضـمن القـانون األسـاسي اخلـاص باIوا

rلألسالك اخلاصة بإدارة مجلس احملاسبة
- و�قتـضى اIرسوم الـرئاسي اIؤرّخ في 19 شوال
Xـتـضمن تـعـيIـوافق 20 مـارس سـنة 1995 واIعـام 1415 ا

rرئيس مجلس احملاسبة

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

rعام للحكومة Xاألم rالوزير Xتضمن تعيIوا
يقرران ما يأتي :يقرران ما يأتي :

اIـــــادة األولى : اIـــــادة األولى : تــــطــــبــــيــــقــــا ألحــــكــــام اIــــادتــــX 40 و44
(احلـــالـــتــX 2 و3) من اIــــرســــوم الــــتــــنـــفــــيــــذي رقم 286-11
اIـؤرخ في 15 رمــضــان عـام 1432 اIـوافق 15 غــشت ســنـة
2011 واIــــذكـــــور أعالهr يـــــهــــدف هـــــذا الــــقـــــرار إلى حتـــــديــــد

كـيــفـيـات تـنــظـيم الـتــكـوين الـتــكـمـيــلي قـبل الـتــرقـيـة إلى
بــعض الــرتب اIــنــتــمــيـة لـألسالك اخلــاصــة بــإدارة مـجــلس

احملاسبة ومدته ومحتوى برامجهr حسب ما يأتي :
* سلك أمناء كتابة الضبط : سلك أمناء كتابة الضبط :

- رتبة أمX كتابة الضبط الرئيسي.
* سلك كتاب الضبط : سلك كتاب الضبط :
- رتبة كاتب الضبط.

اIـادةاIـادة 2 : : يــتم االلــتــحـاق بــالـتــكــوين الــتـكــمـيــلي بــعـد
النـجـاح في االمـتـحـان اIـهنـي أو بعـد الـقـبـول عـلى سـبيل
االختـيـارr عن طريق الـتسـجـيل في قائـمة الـتـأهيلr وفـقا

للتنظيم اIعمول به.
اIـادةاIـادة 3 : : يـتم فـتح دورة التـكـوين الـتكـمـيـلي �وجب
مــــقـــرر مـن رئـــيس مــــجـــلـس احملـــاســــبـــةr يـــحــــدد فـــيـهr عـــلى

اخلصوص :
rXعنيتIا Xالرتبة أو الرتبت -
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الــضــبط و/أو اإلطـارات اIــؤهــلــة لـلــمــؤســسـات واإلدارات
العمومية.

اIـادةاIـادة 13 : : يـتم تـقـيـيم اIـعـارف حـسب مـبـدأ اIـراقـبـة
الـبـيـداغـوجيـة اIـسـتـمـرة ويشـمل امـتـحـانـات دوريـة حول

محتوى برامج التكوين.
اIــادةاIــادة 14 : : يـــلـــزم اIــوظـــفـــون اIـــعـــنـــيـــون بـــالــتـــكـــوين
الـتـكـمـيـلي قــبل الـتـرقـيـةr بـإعـداد تـقــريـر نـهـايـة الـتـكـوين
حــول مـوضــوع له صــلـة بــالـوحــدات اIــدرّسـة واIــقـررة في

البرنامج.
اIادةاIادة 15 : : يتم تقييم التكوين التكميلي كما يأتي :
- مــعــدّل اIــراقــبــة الـــبــيــداغــوجــيــة اIــســتــمــرة جملــمل

r1 عاملIدرّسة : اIالوحدات ا
r1 عاملIا rعالمة تقرير التربص التطبيقي -

- عالمة تقرير نهاية التكوين : اIعامل 2.
اIــــــادةاIــــــادة 16 : : يـــــــتـم اإلعالن عـن الـــــــنـــــــجــــــاح الـــــــنـــــــهـــــــائي
لـلـموظـفــX احلـائـزيـن مـعـدّال عامـا يـسـاوي أو يـفوق 20/10
في الـتـقيـيـم اIذكــور فـي اIادة 15 أعـالهr من طـرف جلـنـة

نهاية التكوين التي تتكون من :
- الــســلــطــة الــتي لــهــا صالحــيــة الــتــعــيــX أو �ــثــلــهـا

rرئيسا rؤهل قانوناIا
- مـــديـــر اIـــدرســـة الــوطـــنـــيـــة Iـــســـتـــخــدمـي أمـــانــات

rالضبط أو �ثله
- �ــثـلــX اثــنـX (2) عـن ســلـك الــتـــعـــلــيـم لــلـــمـــدرســة

الوطنية Iستخدمي أمانات الضبط.
تبلـغ نسخـة من محضر النجـاح النهائـيr اIعـد من
طــرف الـــلـــجــنـــة اIــذكـــورة أعـالهr إلــى مــصـــالح الـــوظــيـــفــة
الــعــمــومــيــة في أجـل ثــمــانــيـة (8) أيــامr ابــتــداء من تــاريخ

توقيعه.
rــادة 17 : : عــنــد نـــهــايــة دورة الـــتــكــويـن الــتــكـــمــيــليIــادةاIا
يـــســــلم مـــديـــر اIـــدرســـة الـــوطـــنــــيـــة Iـــســـتـــخـــدمي أمـــانـــات
الضبطr شـهادة للـموظفـX النـاجحX نـهائيـاr على أساس

محضر جلنة نهاية التكوين.
اIادةاIادة 18 : : يرقى اIوظفـون اIعلن جناحـهم نهائيا في
دورة الـــتـــكـــوين الــــتـــكـــمـــيـــلي قـــبـل الـــتـــرقـــيـــة إلى الـــرتب

اIقصودة.
اIـادةاIـادة 19 : : يـنـشـر هـذا الـقـرار في اجلـريـدة الـرسـمـية

للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.
حـــرر بـــاجلـــزائـــر في 9 مـــحـــرم عـــام 1435 اIــوافق 13

نوفمبر سنة 2013.

- عـدد اIناصب اIالـية اIفـتوحة للـتكوين احملددة في
اخملــطط الـسـنـوي لـتــسـيـيـر اIـوارد الــبـشـريـة وفي اخملـطط
Xتعدد الـسنوات للـتكوين وحتسIالـقطاعي السنـوي أو ا
اIستوى وجتديـد معلومات اIوظفX واألعوان اIتعاقدين
اIـــصـــادق عـــلـــيـــهـــمــــا بـــعـــنـــوان الـــســـنـــة اIـــقـــصـــودةr طـــبـــقـــا

rعمول بهاIلإلجراءات ا
rمدة التكوين -

rتاريخ بداية التكوين -
rعنيةIؤسسة العمومية للتكوين اIا -

- قــائـمـة اIـوظـفـX اIــعـنـيـX بـالــتـكـوينr حـسب ¦ط
الترقية.

اIـادةاIـادة 4 : : يـجب تـبلـيغ نـسـخة من اIـقـرر اIـذكور في
اIـادة 3 أعـالهr إلى مـصــالح الــوظـيــفـة الــعـمــومــيـة في أجل

عشرة (10)  أيامr ابتداء من تاريخ توقيعه. 
اIـادةاIـادة 5 : : يــجب عــلى مــصــالـح الــوظــيــفــة الــعــمــومــيــة
إبداء رأي اIطـابقة خالل أجل عشرة (10) أيـامr ابتداء من

تاريخ استالم اIقرر.
اIــادةاIــادة 6 : : يـــلــزم اIـــوظــفـــون الــنـــاجــحـــون نـــهــائـــيــا في
االمــتـــحــان اIـــهــني أو اIـــقــبـــولــون عـــلى ســبـــيل االخـــتــيــار
للترقيـة إلى إحدى الرتبتـX اIذكورتX في اIادة األولى

�تابعة دورة تكوين تكميلي قبل الترقية. rأعاله
تعـلم اإلدارة اIـستـخدمـة اIـوظفـX اIعـنـيX بـتاريخ
�ـوجب اسـتــدعـاء فـردي وبـأي rدورة الــتـكـوين الــتـكـمـيــلي

وسيلة مالئمة أخرىr عند االقتضاء.
اIــادةاIــادة 7 : : تـــضــمـن اIـــدرســة الـــوطـــنـــيـــة Iـــســـتــخـــدمي

أمانات الضبط التكوين التكميلي.
اIـادةاIـادة 8 : : يـنـظم الـتــكـوين الـتـكـمـيــلي بـشـكل تـنـاوبي
ويشمل دروسا نظرية وأعماال موجهة وتربصا تطبيقيا.

اIادةاIادة 9 : : حتدّد مدة التكوين التكميلي كاآلتي :
- أربــعــة (4) أشــهــر بــالـــنــســبــة لــرتـــبــة أمــX كــتــابــة

rالضبط الرئيسي
- ستة (6) أشهر بالنسبة لرتبة كاتب الضبط.

اIـادةاIـادة 10 : : يــتــابع اIــوظــفــون اIــعــنــيــونr قــبل نــهــايـة
دورة الـتـكـوين الــتـكـمـيـليr تــربـصـا تـطـبـيــقـيـا مـدته شـهـر
واحـد (1) عـلى مـسـتــوى الـغـرف الـوطـنـيــة جملـلس احملـاسـبـة
و/أو الــغــرف ذات االخـــتــصــاص اإلقــلــيــمـي وكــتــابــة ضــبط
مجلس احملاسبةr يعدون على إثره تقرير نهاية التربص.
اIــــادةاIــــادة 11 : : تــــلــــحق بــــهــــذا الــــقــــرار بـــرامـج الــــتـــكــــوين
الــتــكـمــيــلي ويــتم تــفــصــيل مــحــتــواهــا من طــرف اIــدرسـة

الوطنية Iستخدمي أمانات الضبط.
اIـادةاIـادة 12 : : يـتـولى تــأطـيـر ومـتـابـعـة اIـوظـفـrX أثـنـاء
الـتـكـوينr أسـاتـذة اIـدرسـة الـوطـنـيـة Iـسـتخـدمـي أمـانات

رئيس مجلس احملاسبةرئيس مجلس احملاسبة
عبد القادر بن معروفعبد القادر بن معروف

عن الوزيرr األمX العامعن الوزيرr األمX العام
للحكومة وبتفويض منهللحكومة وبتفويض منه

اIدير العام للوظيفة العموميةاIدير العام للوظيفة العمومية
بلقاسم بوشمالبلقاسم بوشمال



اIلحــق اIلحــق 1
برنامج التكوين التكميلي قبل الترقية إلى رتبة أمX كتابة الضبط الرئيسيبرنامج التكوين التكميلي قبل الترقية إلى رتبة أمX كتابة الضبط الرئيسي

1/ برنامج التكوين النظري : برنامج التكوين النظري : اIدة ثالثة (3) أشهر.

2/ برنامج التربص التطبيقي : برنامج التربص التطبيقي : اIدة شهر واحد (1).

12 سا

15 سا

9 سا
12 سا

9 سا
9 سا
15 سا

9 سا
90  ساعة  ساعة

الوحدةالوحدة اIعاملاIعاملالرقمالرقم

2

3

1

2

1

2

2

1

احلجم الساعياحلجم الساعي
األسبوعياألسبوعي

1

2

3

4

5

6

7

8

اإلعالم اآللي
تقنيات كتابة الضبط

أخالقيات اIهنة
التحرير اإلداري

تنظيم مجلس احملاسبة
تسيير وحفظ األرشيف

القانون اإلداري واIؤسسات اإلدارية
اللغة األجنبية (الفرنسية)

اIـجـمـــــوعاIـجـمـــــوع

2/ برنامج التربص التطبيقي :/ برنامج التربص التطبيقي : اIدة شهر واحد (1).

اIلحــق اIلحــق 2
برنامج التكوين التكميلي قبل الترقية إلى رتبة كاتب الضبطبرنامج التكوين التكميلي قبل الترقية إلى رتبة كاتب الضبط

1/ برنامج التكوين النظري : برنامج التكوين النظري : اIدة خمسة (5) أشهر.

9 سا
10 سا و30 د

12 سا

12 سا

9 سا
12 سا

6 سا
7 سا و30 د

6 سا
6 سا

90  ساعة  ساعة

الوحدةالوحدة اIعاملاIعاملالرقمالرقم

2

2

2

3

1

2

1

2

1

1

احلجم الساعياحلجم الساعي
األسبوعياألسبوعي

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

القانون اإلداري واIؤسسات اإلدارية
اIالية العامة واحملاسبة العمومية

اإلعالم اآللي
تقنيات كتابة الضبط

أخالقيات اIهنة
التحرير اإلداري

تنظيم مجلس احملاسبة
تسيير وحفظ األرشيف

مناجمنت التسيير
اللغة األجنبية (الفرنسية)

اIـجـمـــــوعاIـجـمـــــوع
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