
العدد العدد 52

السالسّنة اخلمسوننة اخلمسون

االشتراكاالشتراك
سنويسنويّ

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

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

اجلزائر
تونس
اGغرب
ليبيا

موريطانيا

بلدان خارج دول
اGغرب 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

اGطلوب 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

األحد األحد 15 ذواحلجة عام ذواحلجة عام 1434هـهـ

اGوافق اGوافق 20 أكتوبر سنة أكتوبر سنة 2013 م

اإلدارة والتّحرير
األمانة العاماألمانة العامّة للحكومةة للحكومة

WWW.JORADP.DZ

الطّبع واالشتراك
اGطبعة الراGطبعة الرّسميسمّية

حي البساتsX بئر مراد رايسs 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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فهرسفهرس

مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة
مـرســوم رئـاسي رقم 13 - 339 مـؤرّخ في 9 ذي احلـجـة عـام 1434 اGـوافق 14 أكــتـوبـر سـنـة s2013 يـتــضـمّن حتـويـل اعـتـمـاد إلى
ميزانية الدولة...........................................................................................................................................

مـرســوم رئـاسي رقم 13 - 340 مـؤرّخ في 9 ذي احلـجـة عـام 1434 اGـوافق 14 أكــتـوبـر سـنـة s2013 يـتــضـمّن حتـويـل اعـتـمـاد إلى
ميزانية الدولة...........................................................................................................................................

مرسـوم رئاسي رقم  13 - 341 مؤرّخ في 9 ذي احلجـة عام 1434 اGوافق 14 أكـتـوبر سـنة s2013 يتـضـمن حتويــل اعـتـمـاد إلى
ميزانية تسيير رئاسـة اجلمهوريـة................................................................................................................

مرسـوم رئاسي رقم  13 - 342  مؤرّخ في 9 ذي احلجـة عام  1434 اGوافق 14 أكتـوبر سنة s2013 يتضـمن حتويـل اعـتمـاد إلى
ميزانية تسيير وزارة التهيئة العمرانية والبيئة...........................................................................................

مـرسـوم تــنـفـيـذي رقـم 13 - 150 مـؤرخ في 4 جــمـادى الـثــانـيـة عـام 1434 اGـوافق 15 أبـريـل سـنـة s2013 يـعـدّل ويــتـمم اGـرسـوم
التـنفيذي رقــم 2000 - 325  اGــؤرخ  في 27 رجــــب عـــام  1421 اGوافـــق 25 أكتـــوبـر سـنــة 2000  واGـتضـمن تنـظيم
اإلدارة اGركزية في وزارة اGوارد اGائية (استدراك).........................................................................................

قرارات3 مقرقرارات3 مقرّرات3 آراءرات3 آراء

رئاسة اجلمهوريةرئاسة اجلمهورية

قرار وزاري مـشترك مؤرّخ في 15  رمضان عام 1434 اGوافق 24 يولـيو سنة s 2013 يحدّد العالوات والتـعويضات اGمنوحة
لألعـوان اGـتـعـاقـدين اGوظـفـX في مـنـاصب شـغل مـطـابـقة لـرتب اGـوظـفـX اGـنـتمـX لألسالك اGـشـتـركـة في اGـؤسـسات
واإلدارات العمومية.....................................................................................................................................

قــرار مـؤرخ في 21 جـمـادى الـثـانـيـة عـام 1433 اGـوافق 13 مـايـو سـنـة s2012 يـحـدد كـيــفـيـات تـنـظـيـم الـتـكـوين الـتــكـمـيـلي قـبل
الترقية إلى بعض الرتب اGنتمية لألسالك اخلاصة باGديرية العامة للوظيفة العمومية ومدته ومحتوى برامجه......

قـرار مؤرخ في 21 جـمادى الـثانـية عام 1433 اGوافق 13 مايـو سنة s2012 يـحدد كـيفـيات تـنظـيم التـكوين الـتحـضيري لـشغل
بعض الرتب اGنتمية لألسالك اخلاصة باGديرية العامة للوظيفة العمومية ومدته ومحتوى برامجه........................

وزارة الثقافةوزارة الثقافة

قــرار مـؤرخ في 19  ربــيع األوّل عـام 1434 اGـوافق 31 يــنـايـر سـنـة s2013 يـتـضـمّن اســتـخالف عـضـو في مــجـلس إدارة اGـسـرح
اجلهوي �عسكر...........................................................................................................................................

قــرار مـؤرخ في 6 ربــيع الـثــاني عـام 1434 اGـوافق 17 فـبـــرايــر ســنــة s2013 يــتـضــمّن اســتـخالف عــضـــو في الــلـجــنـة اGــكـلــفـة
باقتناء اGمتلكات الثقافية...........................................................................................................................

قـرار مؤرخ في 6  ربـيع الـثـاني عام 1434 اGـوافق 17 فـبـرايـر سـنة s2013 يـتـضـمّن اسـتـخالف عـضـو �ـجـلس تـوجيـه اGتـحف
العمومي الوطني بشرشال...........................................................................................................................

قــرار مـؤرّخ في 23  ربــيع الـثــاني عـام 1434 اGـوافق 6  مـارس ســنـة s2013 يــحـدّد الــقـائــمـة االســمــيـة ألعــضـاء مــجـلس تــوجـيه
اGتحف العمومي الوطني للخط اإلسالمي......................................................................................................
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فهرس (تابع)فهرس (تابع)
قــرار مـؤرّخ في 23  ربــيع الـثــاني عـام 1434 اGـوافق 6  مـارس ســنـة s2013 يــحـدّد الــقـائــمـة االســمــيـة ألعــضـاء مــجـلس تــوجـيه
اGتحف العمومي الوطني لآلثار اإلسالمية Gدينة تلمسان................................................................................

قــرار مـؤرّخ في 23  ربــيع الـثــاني عـام 1434 اGـوافق 6  مـارس ســنـة s2013 يــحـدّد الــقـائــمـة االســمــيـة ألعــضـاء مــجـلس تــوجـيه
اGتحف العمومي الوطني للفن والتاريخ Gدينة تلمسان...................................................................................

وزارة التجـارةوزارة التجـارة

قرار مؤرّخ في 17 رجب عام 1434 اGوافق 27 مايو سنة s2013 يعدّل  الـقرار اGؤرّخ في أوّل رجب عام 1433 اGوافق 22 مايو
ســنـة 2012 واGــتـضــمن تــفــويـض ســـلــطــة الــتـّــعـيـــX والــتــســـيـــيـــر اإلداري لـلـــمــديــرين اجلـهــويــX لــلـتــجــارة واGــديـرين
الوالئيX للتجارة.......................................................................................................................................

26

26

27
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االعتمادات اخملصصة (دج)االعتمادات اخملصصة (دج)العناوينالعناوينرقم األبوابرقم األبواب

05 - 34

92 - 34

وزارة الشؤون اخلارجيةوزارة الشؤون اخلارجية
الفرع األولالفرع األول
فرع وحيدفرع وحيد

الفرع اجلزئي األولالفرع اجلزئي األول
اGصالح اGركزيةاGصالح اGركزية

العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اGصالحوسائل اGصالح

القسم الرابعالقسم الرابع
األدوات وتسيير اGصالحاألدوات وتسيير اGصالح

اإلدارة اGركزية - األلبسة.................................................
اإلدارة اGركزية - اإليجار..................................................

مجموع القسم الرابع

1.115.000

250.000

1.365.000

يرسم  ما يأتي :يرسم  ما يأتي : 

اGــاداGــادّة األولى :ة األولى :  يــلـــغــى من مــيـزانــيـــة ســــنــة 2013
اعـتـمـاد قــدره ثالثـون مـلــيـارا وثـمــانـيـة ماليــX ومـائـتـان
وواحـد وتـسـعـون ألف ديـنار (30.008.291.000 دج) مـقـيّــد
فـي مـيـــزانـــيــة الـــتــكـــالـــيـف الـــمــشـــتــركـــة وفي الــبـاب

رقم 37 - 91 "نفقات محتملة - احتياطي مجمع".

اGـاداGـادّة ة 2 : : يـخـصـص Gـيزانيــة سـنة 2013  اعـتـمـــاد
قــــــدره ثالثون مـلـيارا وثـمانـية مـاليX ومـائتـان وواحد
وتـسـعـون ألف ديـنـار (30.008.291.000 دج)  يـــقـــيّــــد فـي
مـيـزانـيـات تــسـيـيـر الـوزارات وفي األبــواب اGـبـيـنـة في

اجلدول اGلحق بهذا اGرسوم.

اGــــــاداGــــــادّة ة 3 :  :  يـــــنـــــــشـــــــر هـــــذا اGــــــرســــــوم في اجلــــــريـــــدة
الـــرّســـمـــيّــــة لـــلـــجـــمــــهـــوريّــــة اجلـــزائـــريّــــة الـــدّ�ـــقـــراطـــيّــــة

الشّعبيّـة.

حــرّر بــاجلــزائــر في 9 ذي احلــجــة عــام  1434 اGــوافق
14 أكتوبر سنة 2013.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة

مـرسوم رئاسي رقم مـرسوم رئاسي رقم 13 -  - 339 مـؤر مـؤرّخ في خ في 9 ذي احلـجة عام ذي احلـجة عام
1434  اGوافق اGوافق 14 أكتـوبر سنة  أكتـوبر سنة s2013 يتـضمs يتـضمّن ن حتويلحتويل

اعتماد إلى ميزانية الدولة.اعتماد إلى ميزانية الدولة.
ـــــــــــــــــــــــــــ

sإنّ رئيس اجلمهوريـة
sاليةGبناء على تقرير  وزير ا  -

-  وبـــنــاء عــلى الـــدســتــورs ال ســيّـــمــا اGــادّتــان 77 - 8
sو125 ( الفقرة األولى) منه

- و�ــــقـــتــــضى الــــقــــانـــون رقم 84  - 17 اGــــؤرخ في 8
شـــوال عــام 1404 اGــوافق 7 يــولـــيــو ســـنــة 1984 واGـــتـــعــلق

s تمّمGعدّل واGا sاليةGا Xبقوان
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 12 - 12 اGــؤرخ في 12
صـفر عام 1434 اGوافق 26 ديسـمبـر سنة 2012 واGـتضمن

s2013 الية لسنةGقانون ا
- و�ــــقــــتــــضـى اGــــرســـــوم الــــرئــــاسـي اGــــؤرخ فـي 11
ربــــيـع األول عــــام 1434 اGــــوافـق  23  يـــــنــــايـــــر ســــنــــة 2013
واGـــتــــضــــمن تــــوزيع االعــــتــــمـــادات اخملــــصــــصــــة Gـــيــــزانــــيـــة
التكاليف اGشـتركة من ميزانية التسيير �وجب قانون

s2013 الية لسنةGا

اجلدول اGلحقاجلدول اGلحق

مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة
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اجلدول اGلحق ( تابع )اجلدول اGلحق ( تابع )

01 - 37

13 - 31

13 - 33

91 - 46

القسمالقسم السابع السابع
النفقات اخملتلفةالنفقات اخملتلفة

اإلدارة اGركزية - اGؤتمرات الدولية.......................................

مجموع القسم السابع
مجموع العنوان الثالث
مجموع الفرع اجلزئي األول

الفرع اجلزئي الثانيالفرع اجلزئي الثاني
اGصالح اGوجودة في اخلارجاGصالح اGوجودة في اخلارج

العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اGصالحوسائل اGصالح

القسم األولالقسم األول
اGوظفون - مرتبات العملاGوظفون - مرتبات العمل

sالرواتب sتعاقدونGستخدمـون اGوجودة في اخلـارج - اGصالح اGا
منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان االجتماعي.............

مجموع القسم األول

القسم الثالثالقسم الثالث
اGوظفون - التكاليف االجتماعيةاGوظفون - التكاليف االجتماعية

اGصالح اGوجودة في اخلارج - الضمان االجتماعي.....................

مجموع القسم الثالث
مجموع العنوان الثالث

العنوان العنوان الرابعالرابع
التدخالت العموميةالتدخالت العمومية

القسم السادسالقسم السادس
النشاط االجتماعي - اGساعدة والتضامنالنشاط االجتماعي - اGساعدة والتضامن

اGـــصــالـح اGــوجـــودة في اخلــارج - نـــفـــقــات مـــســاعـــدة اGــواطـــنــX في
اخلارج..............................................................................

مجموع القسم السادس
مجموع العنوان الرابع
مجموع الفرع اجلزئي الثاني
مجموع الفرع األول

مجموع االعتـمادات اخملصصةمجموع االعتـمادات اخملصصة  لوزيـر الشؤون اخلارجية...............لوزيـر الشؤون اخلارجية...............

23.000.000

23.000.000

24.365.000

24.365.000

157.500.000

157.500.000

47.250.000

47.250.000

204.750.000

43.500.000

43.500.000

43.500.000

248.250.000

272.615.000

272.615.000

االعتمادات اخملصصة (دج)االعتمادات اخملصصة (دج)العناوينالعناوينرقم األبوابرقم األبواب
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اجلدول اGلحق ( تابع )اجلدول اGلحق ( تابع )

10 - 37

03 - 46

وزارة الداخلية واجلماعات احملليةوزارة الداخلية واجلماعات احمللية

الفرع األولالفرع األول

اإلدارة العامةاإلدارة العامة

الفرع اجلزئي األولالفرع اجلزئي األول

اGصالح اGركزيةاGصالح اGركزية

العنوان الثالثالعنوان الثالث

وسائل اGصالحوسائل اGصالح

القسم السابعالقسم السابع

النفقات اخملتلفةالنفقات اخملتلفة

تمويل إعادة انتشار أعوان احلرس البلدي................................

مجموع القسم السابع

مجموع العنوان الثالث

العنوان الرابعالعنوان الرابع

التدخالت العموميةالتدخالت العمومية

القسم السادسالقسم السادس

النشاط االجتماعي - اGساعدة والتضامنالنشاط االجتماعي - اGساعدة والتضامن

تعويض ضحايا األعمال اإلرهابية غير األجراء...........................

مجموع القسم السادس

مجموع العنوان الرابع

مجموع الفرع اجلزئي األول

مجموع الفرع األول

مجموع االعتمادات اخملصصةمجموع االعتمادات اخملصصة لوزير الداخلية واجلماعات احمللية...لوزير الداخلية واجلماعات احمللية...

27.000.000.000

27.000.000.000

27.000.000.000

2.500.000.000

2.500.000.000

2.500.000.000

29.500.000.000

29.500.000.000

29.500.000.000

االعتمادات اخملصصة (دج)االعتمادات اخملصصة (دج)العناوينالعناوينرقم األبوابرقم األبواب
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اجلدول اGلحق ( تابع )اجلدول اGلحق ( تابع )

03 - 46

90 - 34

وزارة العمل والتشغيل والضمان االجتماعيوزارة العمل والتشغيل والضمان االجتماعي

الفرع األولالفرع األول
اإلدارة اGركزيةاإلدارة اGركزية

الفرع اجلزئي األولالفرع اجلزئي األول
اGصالح اGركزيةاGصالح اGركزية

العنوان الرابعالعنوان الرابع
التدخالت العموميةالتدخالت العمومية

القسم السادسالقسم السادس
النشاط االجتماعي - اGساعدة والتضامنالنشاط االجتماعي - اGساعدة والتضامن

اإلدارة اGركزية - تشجيع اجلمعيات ذات الطابع النقابي............

مجموع القسم السادس
مجموع العنوان الرابع
مجموع الفرع اجلزئي األول
مجموع الفرع األول

مـجمـوع االعتـمـادات اخملصـصـةمـجمـوع االعتـمـادات اخملصـصـة  لوزيـر العـمل والـتشـغـيل والضـمانلوزيـر العـمل والـتشـغـيل والضـمان
االجتماعي.........................................................................االجتماعي.........................................................................

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وزارة الشؤون الدينية واألوقافوزارة الشؤون الدينية واألوقاف

الفرع األولالفرع األول
فرع وحيدفرع وحيد

الفرع اجلزئي األولالفرع اجلزئي األول
اGصالح اGركزيةاGصالح اGركزية

العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اGصالحوسائل اGصالح

القسم الرابعالقسم الرابع
األدوات وتسيير اGصالحاألدوات وتسيير اGصالح

اإلدارة اGركزية - حظيرة السيارات........................................

مجموع القسم الرابع
مجموع العنوان الثالث
مجموع الفرع اجلزئي األول
مجموع الفرع األول

مجموع االعتمادات اخملصصةمجموع االعتمادات اخملصصة لوزير الشؤون الدينية واألوقاف...لوزير الشؤون الدينية واألوقاف...

26.376.000

26.376.000

26.376.000

26.376.000

26.376.000

26.376.000

52.800.000

52.800.000

52.800.000

52.800.000

52.800.000

52.800.000

االعتمادات اخملصصة (دج)االعتمادات اخملصصة (دج)العناوينالعناوينرقم األبوابرقم األبواب
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12 - 31

13 - 33

وزارة السياحة والصناعة التقليديةوزارة السياحة والصناعة التقليدية

الفرع األولالفرع األول

فرع وحيدفرع وحيد

الفرع اجلزئي الثانيالفرع اجلزئي الثاني

اGصالح الالمركزية التابعة للدولةاGصالح الالمركزية التابعة للدولة

العنوان الثالثالعنوان الثالث

وسائل اGصالحوسائل اGصالح

القسم األولالقسم األول

اGوظفون - مرتبات العملاGوظفون - مرتبات العمل

اGــــصـــالح الالمـــركـــزيــــة الـــتـــابـــعـــة لـــلـــدولـــة - الــــتـــعـــويـــضـــات واGـــنح

اخملتلفة.............................................................................

مجموع القسم األول

القسم الثالثالقسم الثالث

اGوظفون - التكاليف االجتماعيةاGوظفون - التكاليف االجتماعية

اGــــــــصـــــــالـح الـالمــــــــركــــــــزيــــــــة الــــــــتـــــــابــــــــعــــــــة لــــــــلــــــــدولــــــــة - الــــــــضــــــــمـــــــان

االجتماعي.........................................................................

مجموع القسم الثالث

مجموع العنوان الثالث

مجموع الفرع اجلزئي الثاني

مجموع الفرع األول

مـــجـــمـــوع االعـــتـــمـــادات اخملـــصـــصـــةمـــجـــمـــوع االعـــتـــمـــادات اخملـــصـــصـــة  لـــوزيـــر الـــســـيـــاحـــة والـــصـــنـــاعـــةلـــوزيـــر الـــســـيـــاحـــة والـــصـــنـــاعـــة

التقليدية..........................................................................التقليدية..........................................................................

اجملموع العام لالعتمادات اخملصصة.........اجملموع العام لالعتمادات اخملصصة.........

125.200.000

125.200.000

31.300.000

31.300.000

156.500.000

156.500.000

156.500.000

156.500.000

30.008.291.000

االعتمادات اخملصصة (دج)االعتمادات اخملصصة (دج)العناوينالعناوينرقم األبوابرقم األبواب
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واGـتـضمن تـوزيع االعـتـمادات اخملـصـصة لـوزيـر التـربـية
الـوطــنـيـة من مـيـزانـيــة الـتـسـيـيـر �ــوجب قـانـون اGـالـيـة

s2013 لسنة
- و�قـتـضى اGرسـوم الـتنـفـيذي رقم 13-69 اGـؤرخ
في 11 ربـيع األول عام 1434 اGوافق 23 ينـاير سـنة 2013
واGـتــضـمن تــوزيع االعـتــمـادات اخملــصـصــة لـوزيـر الــعـمل
والـتشـغـيل والضـمـان االجتـمـاعي من ميـزانـية الـتـسيـير

s2013 الية لسنةGوجب قانون ا�
يرسم  ما يأتي :يرسم  ما يأتي : 

اGــاداGــادّة األولى :ة األولى :  يــلـــغــى من مــيـزانــيـــة ســــنــة 2013
اعــتـــمــاد قــدره ثـالثــة ماليـــيــر وأربــعـــة وأربــعــون مـــلــيــون
ديـنار (3.044.000.000 دج) مـقيّــد في مـيزانـية التـكاليف
اGــشــتــركـــة وفي الــبــاب رقم 37-91 "نــفــقــات مــحــتــمــلــة -

احتياطي مجمع".
اGــاداGــادّة ة 2 : : يـخــصـص Gـيـزانـيــة ســنة 2013  اعـتــمـاد
قــــــدره  ثالثة مـالييـر وأربعـة وأربـعون مـلـيــون ديـنــار
(3.044.000.000 دج) يــــقـــــيّــــــد فـي مــــيـــزانـــيـــات تــــســـيـــيـــر
الـوزارات وفي األبـواب اGـبـيـنـة في اجلـدول اGـلـحـق بـهذا

اGرسوم.
اGــــــاداGــــــادّة ة 3 :  :  يـــــنـــــــشـــــــر هـــــذا اGــــــرســــــوم في اجلــــــريـــــدة
الـــرّســـمـــيّــــة لـــلـــجـــمــــهـــوريّــــة اجلـــزائـــريّــــة الـــدّ�ـــقـــراطـــيّــــة

الشّعبيّـة.
حــرّر بــاجلــزائــر في 9 ذي احلــجــة عــام  1434 اGــوافق

14 سبتمبر سنة 2013.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة

مـرسوم رئاسي رقم مـرسوم رئاسي رقم 13 -  - 340 مـؤر مـؤرّخ في خ في 9 ذي احلـجة عام ذي احلـجة عام
1434  اGوافق اGوافق 14 أكتـوبر سنة  أكتـوبر سنة s2013 يتـضمs يتـضمّن ن حتويلحتويل

اعتماد إلى ميزانية الدولة.اعتماد إلى ميزانية الدولة.
ـــــــــــــــــــــــــــ

sإنّ رئيس اجلمهوريـة
sاليةGبناء على تقرير  وزير ا  -

-  وبــنـــاء عــلى الـــدســتـــورs ال ســيّـــمــا اGـــادّتــان 77- 8
sو125 ( الفقرة األولى) منه

- و�ـــــقـــــتــــضـى الـــــقــــانـــــون رقم 84 -17 اGـــــؤرخ في 8
شــوال عــام 1404 اGــوافق 7  يـــولــيــو ســنــة 1984 واGــتــعــلق

s تمّمGعدّل واGا sاليةGا Xبقوان
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 12-12 اGــــؤرخ في 12
صـفر عام 1434 اGوافق 26 ديسـمبـر سنة 2012 واGـتضمن

s2013 الية لسنةGقانون ا
- و�ــــقــــتــــضـى اGــــرســـــوم الــــرئــــاسـي اGــــؤرخ فـي 11
ربــــيـع األول عــــام 1434 اGــــوافـق  23  يـــــنــــايـــــر ســــنــــة 2013
واGـــتــــضــــمن تــــوزيع االعــــتــــمـــادات اخملــــصــــصــــة Gـــيــــزانــــيـــة
التكاليف اGشـتركة من ميزانية التسيير �وجب قانون

s2013 الية لسنةGا
- و�ـقـتـضى اGـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 13-53 اGـؤرخ
في 11 ربـيع األول عام 1434 اGـوافق 23 يـنـايـر سـنة 2013
واGـتــضـمن تـوزيع االعــتـمـادات اخملــصـصـة لـوزيــر الـطـاقـة
واGـنــاجم من مــيـزانــيــة الـتــسـيــيــر �ـوجب قــانــون اGـالــيـة

s2013 لسنة
- و�ـقـتـضى اGـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 13-59 اGـؤرخ
في 11 ربـيع األول عام 1434 اGوافق 23 ينـاير سنة 2013 

االعتمادات اخملصصة (دج)االعتمادات اخملصصة (دج)العناوينالعناوينرقم األبوابرقم األبواب

42 - 43

وزارة التربية الوطنيةوزارة التربية الوطنية
الفرع األولالفرع األول
فرع وحيدفرع وحيد

الفرع اجلزئي األولالفرع اجلزئي األول
اGصالح اGركزيةاGصالح اGركزية
العنوان الرابعالعنوان الرابع

التدخالت العموميةالتدخالت العمومية
القسم الثالثالقسم الثالث

النشاط التربوي والثقافيالنشاط التربوي والثقافي
اGطاعم اGدرسية..............................................................

مجموع القسم الثالث
مجموع العنوان الرابع
مجموع الفرع اجلزئي األول
مجموع الفرع األول

مجموع االعتمـادات اخملصصةمجموع االعتمـادات اخملصصة  لوزير التربية الوطنية...........لوزير التربية الوطنية...........

2.800.000.000

2.800.000.000

2.800.000.000

2.800.000.000

2.800.000.000

2.800.000.000

اجلدول اGلحقاجلدول اGلحق
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مـرسوم رئاسي رقممـرسوم رئاسي رقم  13 -  - 341 مؤر مؤرّخ في خ في 9 ذي احلـجة عام ذي احلـجة عام
1434 اGـــــوافق  اGـــــوافق 14 أكـــــتــــوبـــــر ســـــنــــة  أكـــــتــــوبـــــر ســـــنــــة s2013 يـــــتـــــضـــــمنs يـــــتـــــضـــــمن
حتـــويـل اعــــتـــمــــاد إلى مـــيـــزانـــيــة تـــســـيـــيـــر رئـــاســـةحتـــويـل اعــــتـــمــــاد إلى مـــيـــزانـــيــة تـــســـيـــيـــر رئـــاســـة

اجلمهوريـة.اجلمهوريـة.
ــــــــــــــــــــــــ

sإنّ رئيس اجلمهوريـة
sاليةGبناء على تقرير  وزير ا  -

-  وبـــنــاء عــلى الـــدســتــورs ال ســيّـــمــا اGــادّتــان 77 - 8
sو125 ( الفقرة األولى) منه

- و�ـــــقـــــتــــضـى الـــــقــــانـــــون رقم 84 -17 اGـــــؤرخ في 8
شــوال عــام 1404 اGــوافق 7  يـــولــيــو ســنــة 1984 واGــتــعــلق

s تمّمGعدّل واGا sاليةGا Xبقوان
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 12-12 اGــــؤرخ في 12
صـفر عام 1434 اGوافق 26 ديسـمبـر سنة 2012 واGـتضمن

s2013 الية لسنةGقانون ا
- و�ــــقــــتــــضـى اGــــرســـــوم الــــرئــــاسـي اGــــؤرخ فـي 11
ربــــيـع األول عــــام 1434 اGــــوافـق  23  يـــــنــــايـــــر ســــنــــة 2013
واGـــتــــضــــمن تــــوزيع االعــــتــــمـــادات اخملــــصــــصــــة Gـــيــــزانــــيـــة
التكاليف اGشـتركة من ميزانية التسيير �وجب قانون

s2013 الية لسنةGا
- و�ـــــقـــــتـــــضــى اGـــــرســـــــوم الـــــرئـــــاسـي رقــم 13 -47
اGـؤرخ فـي 11 ربــيــع األول عــام 1434 اGـوافـق 23  يــنــايـر
ســـنــــة 2013 واGــــتـــضـــمن تـــوزيـع االعـــتـــمـــادات اخملـــصـــصـــة
لرئـاسة اجلمهـورية من ميـزانية التـسييـر �وجب قانون

s2013 الية  لسنةGا
يرسم  ما يأتي :يرسم  ما يأتي : 

اGـــاداGـــادّة األولى : ة األولى : يــــلـــغــى من مــيـــزانــيــــة ســــنـــة 2013
اعـتـمـاد قدره مـائـتـان وواحـد مـلـيـون وخـمـسـمـائـة واثـنان
وأربــــــعـــــون ألـف ديــــــنـــــار (201.542.000  دج) مــــــقــــــيّــــــــد في
مــيــزانــيــة الــتـــكــالــيف اGــشــتــركــة وفي الــبــاب رقم 91-37

"نفقات محتملة - احتياطي مجمع".
اGــاداGــادّة ة 2 :  : يـخــصـص Gـيـزانـيــة ســـنة 2013  اعـتــمـاد
قــــــدره مـــائــــتــــان وواحـــد مــــلــــيـــون وخــــمـــســــمــــائـــة واثــــنـــان
وأربـــعـــون ألـف ديـــنـــار (201.542.000  دج)  يــــقـــــيّــــــد فـي
ميزانـية تسـيير رئـاسة اجلـمهوريـة وفي األبواب اGبـينة

في اجلدول اGلحق بأصل هذا اGرسوم.
اGـاداGـادّة ة 3 :  : ينشر هـذا اGرســوم في اجلريـدة الرّسميّـة

للجمهوريّـة اجلزائريّـة الدّ�قراطيّـة الشّعبيّـة.
حرّر بـاجلـزائر في 9 ذي احلـجـة عام 1434 اGـوافق 14

أكتوبر سنة 2013.
عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مــــرســـوم رئــــاسي رقممــــرســـوم رئــــاسي رقم  13 -  - 342  مــــؤر  مــــؤرّخ في خ في 9 ذي احلـــجـــة ذي احلـــجـــة
يــتــضـمن  sيــتــضـمن s2013 ــوافق 14 أكــتــوبــر ســنـة  أكــتــوبــر ســنـةGــوافق  اGعـامعـام 1434 ا
حتـــويــل اعــــتــــمـــــاد إلى مــــيــــزانــــيـــة تــــســــيــــيـــر وزارةحتـــويــل اعــــتــــمـــــاد إلى مــــيــــزانــــيـــة تــــســــيــــيـــر وزارة

التهيئة العمرانية والبيئة.التهيئة العمرانية والبيئة.
ــــــــــــــــــــــــ

sإنّ رئيس اجلمهوريـة
sاليةGبناء على تقرير  وزير ا  -

-  وبـــنــاء عــلى الـــدســتــورs ال ســيّـــمــا اGــادّتــان 77 - 8
sو125 (الفقرة األولى) منه

- و�ــــقـــتــــضى الــــقــــانـــون رقم 84  - 17 اGــــؤرخ في 8
شــوال عــام 1404 اGــوافق 7  يـــولــيــو ســنــة 1984 واGــتــعــلق

s تمّمGعدّل واGا sاليةGا Xبقوان
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 12 - 12 اGــؤرخ في 12
صـفر عام 1434 اGوافق 26 ديسـمبـر سنة 2012 واGـتضمن

s2013 الية لسنةGقانون ا
- و�ــــقــــتــــضـى اGــــرســـــوم الــــرئــــاسـي اGــــؤرخ فـي 11
ربـيع األول عام 1434 اGوافـق  23  ينـاير سـنة 2013 واGـتضمن
تـوزيع االعـتمـادات اخملصـصة Gـيـزانيـة التـكالـيف اGـشتـركة من

s2013 الية لسنةGميزانية التسيير �وجب قانون ا
- و�ـــقــتـــضـى اGـــرســــوم الـــتــنـــفـــيـــذي رقــم 13 - 57
اGـؤرخ فـي 11 ربــيــع األول عــام 1434 اGـوافـق 23  يــنــايـر
ســـنـــة  2013 واGـــتـــضـــمن تـــوزيع االعـــتـــمـــادات اخملـــصـــصــة
لوزير الـتهيئـة العمرانـية والبيـئة واGدينـة من ميزانية

s2013 الية لسنةGالتسيير �وجب قانون ا
يرسم  ما يأتي :يرسم  ما يأتي : 

اGــاداGــادّة األولى :ة األولى :  يــلـــغــى من مــيــزانـيــــة ســــنــة 2013
اعـتـمـاد قـدره أربـعـة وأربـعـــون مـلـيـون ديـنـار (44.000.000 دج)
مـقيّـــد في ميـزانيـة التـكاليـف اGشتـركة وفي الـباب رقم

37-91 "نفقات محتملة - احتياطي مجمع".

اGـاداGـادّة ة 2 : : يـخـصـص Gـيزانيــة ســنة 2013  اعتــمـاد قــدره
أربـعــة وأربــعــون مـلــيـون ديـنــار (44.000.000 دج) يــقــيّـــد فـي
ميـزانية تـسيـير وزارة التـهيـئة العـمرانـية والبـيئـة وفي الباب

رقم 34-04 "اإلدارة اGركزية - التكاليف اGلحقة".
اGـــاداGـــادّة ة 3 : : يـــكــلـف وزيــــر اGــالـــيـــة ووزيـــر الـــتــهـــيــئــة
الـعــمــرانــيـة والــبــيـئــةs كل فــيــمـــا يـخــصـهs  بــتــنـفـــيــذ هـذا
اGرســـوم الذي ينشـر في اجلريدة الـرّسميّــة للجـمهوريّـة

اجلزائريّـة الدّ�قراطيّـة الشّعبيّـة.
حرّر بـاجلـزائر في 9 ذي احلـجـة عام 1434 اGـوافق 14

أكتوبر سنة 2013.
عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مـــــرســــوم تــــنــــفــــيــــذي رقـم مـــــرســــوم تــــنــــفــــيــــذي رقـم 13 -  - 150 مــــؤرخ في مــــؤرخ في 4 جــــمــــادى جــــمــــادى
s2013 ــــوافق 15 أبــــريل ســــنـــة  أبــــريل ســــنـــةGــــوافق  اGالـــثـــانــــيـــة عـــام الـــثـــانــــيـــة عـــام 1434 ا
يــعـديــعـدّل ويـتــمم اGـرســوم الـتـنــفـيـذي رقــم ل ويـتــمم اGـرســوم الـتـنــفـيـذي رقــم 2000 -  - 325
اGــــــــــؤرخ  في اGــــــــــؤرخ  في 27 رجـــــب عــــــــــام   رجـــــب عــــــــــام  1421 اGــــــــوافـــق اGــــــــوافـــق25
أكـــتــــوبـــر ســـنــــة أكـــتــــوبـــر ســـنــــة 2000  واGــتــضــمـن تــنــظــيم اإلدارة  واGــتــضــمـن تــنــظــيم اإلدارة

اGركزية في وزارة اGوارد اGائية (استدراك).اGركزية في وزارة اGوارد اGائية (استدراك).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اجلريدة الـرسمية - العدد 22 الصادر في 14 جمادى
الثانية عام 1434 اGوافق 25 أبريل سنة 2013.

الصفحة s7 العمود الثانيs السطر اخلامس :
- بــــــدال من :- بــــــدال من : "اGـــــــديـــــــريـــــــة الـــــــفــــــرعـــــــيـــــــة لـــــــلـــــــشــــــؤون

s"االقتصادية
- يــــــــقـــــــــرأ :- يــــــــقـــــــــرأ : "اGـــــديـــــريـــــة الــــــفـــــرعـــــيــــــة لـــــلـــــدراســـــات

s"االقتصادية
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رئاسة اجلمهوريةرئاسة اجلمهورية
قـــرار وزاري مــشــتــرك مــؤرقـــرار وزاري مــشــتــرك مــؤرّخ في خ في 15  رمــضــان عــام   رمــضــان عــام 1434
اGــــوافق اGــــوافق 24 يــــولــــيــــو ســــنــــة  يــــولــــيــــو ســــنــــة s 2013 يــــحــــد s يــــحــــدّد الــــعالواتد الــــعالوات
والـــتــــعـــويـــضــــات اGـــمــــنـــوحــــة لألعـــوان اGــــتـــعــــاقـــدينوالـــتــــعـــويـــضــــات اGـــمــــنـــوحــــة لألعـــوان اGــــتـــعــــاقـــدين
XوظفGفي مـناصب شغل مطابـقة لرتب ا XوظفGاXوظفGفي مـناصب شغل مطابـقة لرتب ا XوظفGا
اGـــــنـــــتـــــمــــX لـألسالك اGـــــشـــــتـــــركـــــة في اGـــــؤســـــســــاتاGـــــنـــــتـــــمــــX لـألسالك اGـــــشـــــتـــــركـــــة في اGـــــؤســـــســــات

واإلدارات العمومية.واإلدارات العمومية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

sالعامّ للحكومة Xإنّ األم
sاليةGووزير ا

- �ـقــتــضى األمـر رقم 06-03 اGـؤرّخ في 19 جـمـادى
الثـانية عام 1427 اGوافق 15 يولـيو سنة 2006 واGـتضمّن

sالقانون األساسي العامّ للوظيفة العمومية
- و�قـتـضى اGـرسـوم الـرّئـاسيّ رقم 07-308 اGـؤرّخ
في 17 رمـضـان عام 1428 اGـوافق 29 سـبـتمـبـر سـنة 2007
الــــذي يــــحــــدّد كـــيــــفــــيــــات تــــوظــــيف األعــــوان اGــــتـــعــــاقــــدين
وحــقـــوقــهـم وواجــبـــاتـــهم والـــعــنـــاصـــر اGــشـــكـــلــة لـــرواتـــبــهم
والــقــواعـد اGــتـعــلــقـة بــتـســيـيــرهم وكــذا الـنــظــام الـتــأديـبي

sطبق عليهمGا
- و�قـتـضى اGـرسـوم الـرّئـاسيّ رقم 12-326 اGـؤرّخ
في 17 شـــوّال عــام 1433 اGــوافق 4 ســـبـــتــمـــبــر ســـنــة 2012

sأعضاء احلكومة Xتضمّن تعيGوا
- و�ـقـتـضى اGـرسـوم الـتّـنفـيـذيّ رقم 95-54 اGـؤرّخ
في 15 رمــضــان عـام 1415 اGـوافق 15 فــبـرايــر ســنـة 1995

sاليّةGالذي يحدّد صالحيات وزير ا
- و�ـقتـضى اGرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 03-190 اGؤرّخ
في 26 صــــفــــر عـــام 1424 اGــــوافـق 28 أبـــــريــل ســــنــــة 2003

sدير العامّ للوظيفة العموميةGالذي يحدّد صالحيات ا
- و�ـقـتـضى اGـرسـوم الـتّـنفـيـذيّ رقم 08-04 اGـؤرّخ
في 11 مــــحــــرّم عـــام 1429 اGــــوافق 19 يــــنــــايــــر ســــنـــة 2008
XــــوظــــفـــGــــتــــضــــمّن الــــقـــــانـــــون األســــــاسي اخلـــــاص بــــاGوا
اGـــــنـــــتــــــمــــــــX لألسـالك اGـــــشـــــتـــــركــــــــة فـي اGـــــؤســـــســــــــات

sواإلدارات العمومـية
- و�ـقـتـضى اGـرسـوم الـتّـنفـيـذيّ رقم 08-70 اGـؤرّخ
في 19 صــــفــــر عـــام 1429 اGــــوافق 26 فــــبــــرايـــر ســــنـــة 2008
واGتضمّن تأسيس منحة جزافية تعويضية لفائدة بعض
اGــوظـفــX واألعــوان الـعــمــومـيــX الـتــابــعـX لــلــمـؤســسـات

sواإلدارات العمومية

- و�ـقتـضى اGرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 10-134 اGؤرّخ
في 28 جـــــمـــــــادى األولـى عــــــام 1431 اGـــــوافــق 13 مــــــايــــــو
Xسـنــة 2010 الـذي يـؤسس الــنـظـام الـتـعـويـضي لـلـمـوظـفـ
اGــنــتــمــX لألسـالك اGــشــتــركــة في اGــؤســســات واإلدارات

sتمّمGا sالعمومـية
- و�ـقتـضى اGرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 10-136 اGؤرّخ
في 28 جـــــمـــــــادى األولـى عــــــام 1431 اGـــــوافــق 13 مــــــايــــــو
ســـنـــة 2010 الـــذي يــؤسـس الــنــظـــام الــتـــعــويـــضي لألعــوان

sادّة 7 منهGال سيّما ا sتمّمGا sتعاقدينGا
- و�ـــــقــــتـــــضى اGـــــرســـــــوم الــــرّئـــــاسيّ اGـــــؤرّخ فـي 7
ربـــــيع الـــثـــاني عــام 1423 اGــوافق 18 يــونـــيـــو ســـنــة 2002

sالعامّ للحكومة Xاألم Xتضمّن تعيGوا

يقـريقـرّران مـا يأتي :ران مـا يأتي :

اGـاداGـادّة األولى : ة األولى : تــطـبــيـقـا ألحــكـام اGـادّة 7 من اGـرسـوم
الـتّـنــفـيـذيّ رقم 10-136 اGـؤرّخ في 28 جــمـادى األولى عـام
1431 اGـوافق 13 مـايــو ســنـة 2010 واGـذكــور أعالهs يــهـدف

هـذا القـرار إلى حتديـد العـالوات والتـعويـضات اGـمنـوحة
لألعـوان اGـتـعـاقـدين اGـوظـفـX في مـناصـب شغـل تتـوافق
مـع رتب اGــــوظــــفـــX اGــــنــــتــــمـــX لـألسالك اGــــشــــتـــركــــة في
اGـؤســســات واإلدارات الـعــمــومـيــةs في إطــار اGـادّة 20 من
األمـر رقم 06-03 اGـؤرّخ في 19 جـمـادى الثـانـيـة عام 1427

اGوافق 15 يوليو سنة 2006 واGذكور أعاله.

اGـاداGـادّة ة 2 :  : يـســتــفــيـد األعــوان اGــتــعـاقــدون اGــذكـورون
فـي اGــــــــــادّة األولـى أعـالهs حـــــــــسـب احلــــــــــالــــــــــةs مـن الــــــــــعالوة

والتعويضات اآلتـية :
sردوديةGعالوة ا -

sشتركةGتعويض اخلدمات اإلدارية ا -
sشتركةGتعويض اخلدمات التقنية ا -

sتعويض دعم نشاطات اإلدارة -
- اGنحة اجلزافية التعويضية.

اGـــــــــاداGـــــــــادّة ة 3 :  : شـــــــــروط وكـــــــــيـــــــــفـــــــــيـــــــــات مــــــــــنح الــــــــــعالوة
والـتعـويضات اGـذكورة أعالهs هي تـلك احملدّدة في اGوادّ 3
و4 و5 و5 مـكـرّر و6 من اGــرســوم الـتّــنــفــيـذيّ رقم 134-10
اGــؤرّخ في 28 جــمــادى األولى عــام 1431 اGــوافق 13 مــايــو
ســـنـــة 2010 واGــواد 2 و3 و4 مــن اGـــرســـــوم الـــتّــنـــفـــــيــذيّ
رقــم 08-70 اGـــــؤرّخ في 19 صـــــفـــــر عـــــام 1429 اGـــــوافق 26

فبراير سنة 2008 واGذكورين أعاله.

قرارات3 مقرقرارات3 مقرّرات3 آراءرات3 آراء
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عن األمX العام للحكومةعن األمX العام للحكومة
وبتفويض منهوبتفويض منه

اGدير العام للوظيفة العموميةاGدير العام للوظيفة العمومية
بلقاسم بوشمالبلقاسم بوشمال

اGــــاداGــــادّة ة 4 :  : يــــســــري مــــفــــعـــول االســــتــــفـــادة مـن الـــعالوة
والــتـــعــويـــضـــــات اGــذكـــــورة فـي اGــادّة 2 أعالهs ابـــتـــــــداء
مـــن أوّل يـــنــــايـــر ســــنـــة s2008 بــــاســـتــــثـــنــــاء تـــعــــويض دعم
نـــشــاطـــات اإلدارة الـــذي يــســـري مـــفــعـــوله ابـــتــداء من أوّل

يناير سنة 2012.

اGـاداGـادّة ة 5 :  : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســمـيّـة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـرّر بـاجلـزائر في 15 رمـضان عام 1434 اGـوافق 24
يوليو سنة 2013.

- و�ــــقـــتــــضى اGــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 03 - 279
اGؤرخ في 24 جـمـادى الثـانيـة عام 1424 اGوافق 23 غشت
ســنــة 2003 الــذي يـحــدد مــهــام اجلــامــعـة والــقــواعــد اخلــاصـة

sتمّمGعدّل واGا sبتنظيمها وسيرها

- و�ــــقـــتــــضى اGــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 09 - 162
اGؤرخ في 7 جمادى األولى عام 1430 اGوافق 2 مايو سنة

sدرسة الوطنية للصحة العموميةGتعلق باG2009 وا

- و�ــــقـــتــــضى اGــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 09 - 238
اGــــؤرخ في 29 رجـب عـــام 1430 اGــــوافق 22 يـــولـــيــــو ســـنـــة
XــوظـــفــGــتـــضــمـن الــقـــانــون األســـاسي اخلــاص بـــاG2009 وا

اGــنــتــمـX لـألسالك اخلــاصـة بــاGــديــريــة الــعـامــة لــلــوظــيــفـة
sالعمومية

- و�ــــقـــتــــضى اGــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 12 - 125
اGـؤرخ في 26 ربـيع الــثــاني عـام 1433 اGـوافق 19 مـارس
ســـنــة 2012 الـــذي يـــحـــدد الـــقـــانـــون األســـاسي الـــنـــمـــوذجي

sهنيGتخصصة في التكوين اGللمعاهد الوطنية ا

- و�ـقــتـضـى اGـرســوم الـرئــاسي اGـؤرخ في 7 ربـيع
الـثاني عام 1423 اGوافق 18 يونـيو سـنة 2002 واGـتضمن

sالعام للحكومة Xاألم Xتعي

يقريقرّر ما يأتي :ر ما يأتي :

X21 (احلـالت XـادتGـادة األولى : تـطـبـيـقـا ألحـكـام اGـادة األولى : اGا
1 و2) و28 (احلـــالـتـX 2 و3) من اGـــرســوم الـتــنــفــيـذي رقم
09 - 238  اGـــــــــــؤرخ فـي 29 رجـب عـــــــــــام 1430 اGـــــــــــوافـق 22

يـولـيـو سـنـة 2009 واGـذكور أعـالهs يـهـدف هذا الـقـرار إلى
حتـديد كـيفـيات تـنظـيم الـتكـوين التـكمـيـلي قبل الـترقـية
إلى بــعض الــرتـب اGـنــتــمــيــة لـألسالك اخلــاصــة بــاGــديــريـة
sالـعــامـة لـلــوظـيــفـة الــعـمــومـيــة ومـدته ومــحـتـوى بــرامـجه

حسب ما يأتي :
سلك مراقبي الوظيفة العمومية :سلك مراقبي الوظيفة العمومية :

- رتبة مراقب للوظيفة العمومية.
سلك مفتشي الوظيفة العمومية :سلك مفتشي الوظيفة العمومية :
- رتبة مفتش للوظيفة العمومية.

اGـــادة اGـــادة 2 : : يــتم االلــتـحــاق بــالـتــكــوين الــتـكــمــيـلي في
الرتـبتـX اGذكورتـX في اGادة األولى أعالهs بـعد الـنجاح
فـي االمـــــتـــــحـــــان اGـــــهـــــني أو عـن طـــــريق االخـــــتـــــيـــــار بـــــعـــــد
الــتــسـجــيل في قــائــمـة الــتــأهـيل وفــقــا لـلــتــنـظــيم الــسـاري

اGفعول.

اGــــادة اGــــادة 3 :  : يــتم فـــتح دورة الــتــكـــوين الــتــكـــمــيــلي في
الـــرتـــبــــتـــX اGـــذكـــورتــــX في اGـــادة األولـى أعالهs �ـــوجب
قـرار من السـلطـة التي لـها صالحـية الـتعـيsX الـذي يحدد

على اخلصوص :

عن وزير اGاليةعن وزير اGالية
األمX العاماألمX العام
ميلود بوطبةميلود بوطبة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قـرار مـؤرخ في قـرار مـؤرخ في 21 جـمــادى الـثـانــيـة عـام  جـمــادى الـثـانــيـة عـام 1433 اGـوافق  اGـوافق 13
مـايــو سـنـة مـايــو سـنـة s2012 يــحـدد كــيـفــيــات تـنــظـيـم الـتــكـوينs يــحـدد كــيـفــيــات تـنــظـيـم الـتــكـوين
التـكمـيـلي قبل الـترقـية إلى بـعض الـرتب اGنـتمـيةالتـكمـيـلي قبل الـترقـية إلى بـعض الـرتب اGنـتمـية
لـألسالك اخلــــاصــــة بـــاGــــديــــريــــة الــــعــــامـــة لــــلــــوظــــيــــفـــةلـألسالك اخلــــاصــــة بـــاGــــديــــريــــة الــــعــــامـــة لــــلــــوظــــيــــفـــة

العمومية ومدته ومحتوى برامجه.العمومية ومدته ومحتوى برامجه.
ـــــــــــــــــــــــ

 sالعام للحكومة Xإن األم

- �ـــقـــتـــضـى اGـــرســــوم رقم 64 - 155 اGــؤرخ في 27
مــحـرّم عـام 1384 اGـوافق 8 يـونـيــو سـنـة 1964 واGــتـضـمن

sتمّمGعدّل واGا sإنشاء مدرسة وطنية لإلدارة

- و�ــقـتــضـى اGـرســـوم رقم 66 - 145 اGـؤرخ في 12
اGــوافق 2 يــونـــيـــو ســـنــة 1966 واGـــتـــعــلق صـــفـــر عــام 1386 
بـتحـريـر ونـشـر بعض الـقـرارات ذات الـطابـع التـنـظـيمي

sتممGعدل واGا sXوظفGأوالفردي التي تهم وضعية ا

- و�ــــــقـــــتــــــضى اGــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 10 - 149
اGــؤرخ في 14 جـمـادى الـثـانـيـة عام 1431 اGـوافق 28 مـايو

sأعضاء احلكومة Xتضمن تعيGسنة 2010 وا

- و�ــــــقـــــتــــــضى اGــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 90 - 149
اGــؤرخ في 2 ذي الـقــعـدة عـام 1410 اGـوافق 26 مـايــو سـنـة
sــــتـــواصلGـــتـــضــــمن إنــــشـــاء جــــامـــعــــة الـــتـــكــــوين اG1990 وا

sوتنظيمها وعملها

- و�ــــقـــتــــضى اGــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 03 - 190
اGــــؤرخ في 26 صــــفــــر عـــام 1424 اGــــوافق 28 أبــــريل ســــنـــة
2003  الـــذي يــــحـــدد صـالحـــيـــات اGــــديـــر الـــعــــام لـــلـــوظــــيـــفـــة

sالعمومية
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sعنيةGالرتبة أو الرتب ا -
- عدد اGنـاصب اGاليـة اGفتـوحة لـلتكـوين التكـميلي
احملدد في اخملطط السنـوي لتسيير اGوارد البشرية و في
اخملطط القطاعي الـسنوي أوالـمـتعدد الـسنوات للـتكوين
وحتـسX اGستـوى وجتديد مـعـلومـات اGـوظفـX واألعوان
اGــتـعـاقـديـنs اGـصـــادق عـلـيـهـمــا بـعـنـوان الـســنـة اGـعـتـبـرة

sعمول بهاGطبقا لإلجراءات ا
sمدة التكوين التكميلي -

sتاريخ بداية التكوين التكميلي -
sعنيةGمؤسسة التكوين ا -

sبـالــتـكـوين الـتــكـمـيـلي XـعــنـيـGا XـوظـفـGقـائـمــة ا -
حسب ¡ط الترقية.

4 : : يــلــزم اGــوظــفــون الــنــاجــحــون نــهــائــيــا في اGـــادة اGـــادة 
االمتحان اGهـني أو الذين ¢ قبولهم على سبيل االختيار
لاللـتـحـاق بـإحـدى الـرتـبـتـX اGـذكـورتـX في اGـادة األولى

أعالهs �تابعة دورة التكوين التكميلي.
يـعلم اGـتـربصـون بتـاريخ بدايـة الـتكـوين عن طريق
اســــتــــدعــــاء فــــردي أو بـــأي وســــيــــلــــة مالئــــمــــة أخــــرىs عــــنـــد

االقتضاء.

5 : : كل مـــوظف مـــقــــبـــول Gـــتـــابـــعـــة الـــتـــكـــوين اGــــادة اGــــادة 
التكـميـلي ولم يلـتحق �ؤسـسة الـتكـوينs في أجل أقصاه
خمـسة عـشر (15) يومـاs ابتـداء من تبـلـيغه بـتاريخ بـداية
الـتـكــوينs يـفــقـد احلق في جنـاحـه في االمـتـحــان اGـهـني أو

القبول على سبيل االختيار.

اGـــادة اGـــادة 6 :  : تــضــمن الـتــكــوين الــتـكــمــيـلي اGــؤســسـات
العمومية للتكوين اآلتية :

* بالنسبة لرتبة مراقب للوظيفة العمومية : بالنسبة لرتبة مراقب للوظيفة العمومية :
sدرسة الوطنية للمناجمنت وإدارة الصحةGا -

 sتواصلGجامعة التكوين ا -
- اGعـاهد الـوطـنيـة اGتـخصـصـة في التـكوين اGـهني

للتسيير.
* بالنسبة لرتبة مفتش للوظيفة العمومية : بالنسبة لرتبة مفتش للوظيفة العمومية :

sدرسة الوطنية لإلدارةGا -
 sكليات احلقوق باجلامعات -

- اGدرسة الوطنية للمناجمنت وإدارة الصحة.

اGـــادة اGـــادة 7 :  : يـنـظم الـتـكوين الـتـكـميـلي بـشـكل تـناوبي
ويـشـمل دروسا نـظـرية ومـحـاضرات ومـلـتقـيـات وتربـصا

تطبيقيا.

اGــادة اGــادة 8 :  : حتدد مدة التكوين التكميلي كما يأتي :

- خمسة (5) أشهر بالنـسبة لرتبة مـراقب للوظيفة
sالعمومية

- سـبعة (7) أشـهر بـالنـسبـة لرتـبة مـفتش لـلوظـيفة
العمومية.

9 :  : تــلــحق بــرامج الــتــكــوين الــتــكــمــيــلي بــهـذا اGـــادة اGـــادة 
القرار.

اGــــادة اGــــادة 10 :  : يــتـم تــأطــيــر ومـــتــابــعــة اGـــوظــفــX أثــنــاء
الـتكـوين من طـرف سلك الـتـعلـيم لـلمـؤسـسات الـعـمومـية
لـلـتـكـوين و/أو اإلطـارات اGـؤهـلـة لـلـمـؤسـسـات واإلدارات

العمومية.

11 :  : يــتـــابع اGــوظــفــون قــبل نــهــايــة الــتــكــوين اGـــادة اGـــادة 
الـتكـميـلي تربـصا تـطبـيـقيـا لدى مـصالح اGـديريـة العـامة

للوظيفة العمومية حتدد مدته كما يأتي :

- شـهـر واحد (1) بـالـنـسـبة لـرتـبـة مـراقب لـلـوظـيـفة
sالعمومية

- شـــهـــرين اثـــنـــX (2) بــــالــــنــــســــبــــة لــــرتــــبـــة مــــفــــتش
للوظيفة العمومية.

ويعدّون على إثره تقرير نهاية التربص.

XوظفGــادة 12 :  : يتولى تأطيـر ومتابعة وتقييم اGــادة اGا
أثــنـاء الــتـربص الــتـطــبـيــقيs ســلك الـتــعـلــيم لـلــمـؤســسـات
الــعــمــومــيــة لــلــتــكــوين بــاالشــتــراك مـع اإلطــارات اGــؤهــلـة

Gصالح اGديرية العامة للوظيفة العمومية.

تـــــمــــنح نـــــقــــطــــة الــــتـــــربص الــــتـــــطــــبــــيــــقـي من طــــرف
اإلطـــارات اGــؤهـــلــة Gـــصــالـح اGــديـــريــة الـــعــامـــة لــلـــوظــيـــفــة

العمومية.

اGــادة اGــادة 13 :  : يتم تـقيـيم اGعـارف حـسب مبـدأ اGراقـبة
البيداغوجية اGستمرة ويشمل امتحانات دورية.

اGــــادة اGــــادة 14 :  : يـــلــزم اGـــوظــفـــون اGــعـــنــيــون بـــالــتـــكــوين
الـتـكمـيـلي بـإعـداد تـقـريـر أو مذكـرة نـهـايـة الـتـكـوين حول
مـــــوضــــوع لـه صــــلـــــة بــــالـــــوحــــدات اGـــــدرســــة واGـــــقــــررة في

البرنامج.

اGــــــادة اGــــــادة 15 :  : يـــــتم اخـــــتــــيــــار مـــــوضــــوع اGـــــذكــــرة حتت
إشـــــراف مــــؤطـــــر الــــذي يـــــخـــــتــــار مـن بــــX ســـــلك أســـــاتــــذة
اGـؤســســات الــعــمــومـيــة لــلــتــكــوين اGــذكـورة أعـالهs والـذي

يضمن كذلك متابعة إعداده.
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اGـــادة اGـــادة 16 :  : تـتم كـيفـيـات تـقيـيم الـتـكـوين التـكـمـيلي
كاآلتي :

* بالنسبة لرتبة مراقب للوظيفة العمومية : بالنسبة لرتبة مراقب للوظيفة العمومية :
- مــعـدل اGــراقـبــة الـبــيـداغــوجـيــة اGـســتـمــرة جملـمـوع

الوحدات اGدرسةs اGعامل 1.
- عالمة التربص التطبيقيs اGعامل 1.

- عالمة تقريـر نهاية التكوينs اGعامل 2.
* بالنسبة لرتبة مفتش للوظيفة العمومية : بالنسبة لرتبة مفتش للوظيفة العمومية :

- مــعـدل اGــراقـبــة الـبــيـداغــوجـيــة اGـســتـمــرة جملـمـوع
الوحدات اGدرسةs اGعامل 1.

- عالمة التربص التطبيقيs اGعامل 1.
- عالمة مناقشة مذكرة نهاية التكوينs اGعامل 2.

17 : : يــــتم اإلعالن عـن الـــنـــجــــاح الـــنـــهــــائي في اGــــادة اGــــادة 
الـتكوين للـموظفX احلـائزين على معـدل عام يساوي على

األقل 10 على s20 من طرف جلنة نهاية التكوين.
اGــادة اGــادة 18 :  : تتكون جلـنة نهاية الـتكوين اGذكورة في

اGادة 17 أعاله من :
- اGديـر اGـكلـف بتـسـييـر اGـوارد الـبشـريـة لـلسـلـطة

sرئيسا sكلفة بالوظيفة العموميةGا

sــعــنــيــةGــؤســســة الــعـــمــومــيــة لـــلــتــكــويـن اGمــديـــر ا -
sأو¦ثلها

- ¦ثلX (2) عن سـلك التعلـيم للمـؤسسة العـمومية
للتكوين اGعنية.

s19 :  : عــنــد نــهــايــة دورة الــتــكــوين الــتــكــمـيــلي اGـــادة اGـــادة 
يـسـلّم مديـر اGـؤسسـة الـعمـومـيـة للـتـكوين اGـعـنيـة شـهادة
لـلــمـوظـفــX الـنـاجــحـX نـهــائـيـا عـلـى أسـاس مـحــضـر جلـنـة

نهاية التكوين.

اGــــــادة اGــــــادة 20 : : يــــرقى اGــــوظــــفــــون اGــــعــــلـن عن جنــــاحــــهم
نــــهـــــائـــــيــــا فـي دورة الـــــتــــكــــوين الــــتــــكــــمــــيــــلـي في الــــرتب

اGرتبطة بها.

اGــادة اGــادة 21 :  : ينـشر هـذا القـرار في اجلريـدة الرسـمية
للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.

حـــرر بـــاجلـــزائـــر في 21 جـــمـــادى الـــثـــانـــيـــة عــام 1433
اGوافق 13 مايو سنة 2012.

عن األمX العام للحكومةعن األمX العام للحكومة
وبتفويض منهوبتفويض منه

اGدير العام للوظيفة العموميةاGدير العام للوظيفة العمومية
بلقاسم بوشمالبلقاسم بوشمال

اGلحـــق األولاGلحـــق األول
برنامج التكوين التكميلي قبل الترقية إلى رتبة مراقب للوظيفة العموميةبرنامج التكوين التكميلي قبل الترقية إلى رتبة مراقب للوظيفة العمومية

1 -  -  برنامج التكوين النظري : مدته أربعة ( برنامج التكوين النظري : مدته أربعة (4) أشهر :) أشهر :

اGعاملاGعاملالرقمالرقم احلجم الساعياحلجم الساعيالوحداتالوحدات

1

2

3

4

5

6

2

2

2

1

1

القانون اإلداري
قانون الوظيفة العمومية
تسيير اGوارد البشرية

التحرير اإلداري
اGنهجية

اإلعالم اآللي

30 سا

60 سا

30 سا

20 سا

05 سا

30 سا

175 سا سااحلجم احلجم الساعي اإلجماليالساعي اإلجمالي

2 -  التربص التطبيقي : مدته شهر واحد ( -  التربص التطبيقي : مدته شهر واحد (1) :) :
يتـابع اGـوظفـون في الـتـكوين الـتـكمـيـلي قبـل التـرقـية إلى رتـبـة مراقب لـلـوظـيفـة الـعمـومـيةs تـربـصا تـطـبيـقـيا ذا
صـلة �يـدان نشـاطهم مدته شـهر واحد ( 1 ) قبل نـهاية الـدورةs لدى مصـالح اGديـرية العـامة للـوظيـفة العـموميـة ويعدون

تقرير التربص عند نهايته.
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الوحدة الوحدة 1 : القانون اإلداري : : القانون اإلداري :
اGدخل للتنظيم اإلداري :اGدخل للتنظيم اإلداري :

- مــبــادىء الـتــنـظــيم اإلداري في اجلــزائــرs اGـركــزيـة
sوالالمركزية وعدم التركيز

sركزيةGتنظيم وسير اإلدارة ا -
sتنظيم وسير إدارة الوالية -
sتنظيم وسير إدارة البلدية -

- الــــرقـــابـــة اإلداريـــة : رقــــابـــة الـــوصـــايــــة والـــرقـــابـــة
السلّمية.

مفهوم اجلهاز القضائي اإلداري :مفهوم اجلهاز القضائي اإلداري :
sتنظيم اجلهاز القضائي اإلداري -
sاختصاص جهاز القضاء اإلداري -

- آلية اجلهاز القضائي اإلداري.
مفهوم القرارات اإلدارية :مفهوم القرارات اإلدارية :

- الـنـظـريـة الـعـامـة لـلـقـرار اإلداري اGـنـفـرد : تـنـفـيذ
sنفردةGالقرارات اإلدارية ا
sوسائل عمل اإلدارة -

sنفردةGالقرارات اإلدارية ا -
sنفردةGتطبيق القرارات اإلدارية ا -

- الــــســـلــــطــــة الــــتــــنــــظــــيــــمــــيــــة : أصــــحــــاب الــــســــلــــطـــة
التنظيمية.

الوحدة الوحدة 2 : قانون الوظيفة العمومية : : قانون الوظيفة العمومية :
- مـجـال تـطـبـيق الـقـانـون األسـاسي الـعـام لـلـوظـيـفة

sالعمومية
- الـطــبـيـعـة الــقـانـونـيـة لــعالقـة الـعـمـل في الـوظـيـفـة

sالعمومية
sوظفGضمانات وحقوق وواجبات ا -

sهيئات الوظيفة العمومية -
- حملــــة عـن نــــظـــــام الــــتــــصـــــنــــيـف ودفع الـــــرواتب في

sالوظيفة العمومية

- تنظيم وتسيير اGسار اGهني :

sالتوظيف *

sالتربص *

sهني للموظفGالتسيير اإلداري للمسار ا *

sوظفGتقييم ا *

sستوىGا Xالتكوين وحتس *

sالترقية في الدرجة والترقية *

* األوسمة الشرفية واGكافآت.

sالوضعيات القانونية األساسية -

- النظام التأديبي في الوظيفة العمومية :

sهنيةGاألخطاء ا *

sالعقوبات التأديبية *
sدة القانونية للعمل وأيام الراحة القانونيةGا -

sوظفGالعطل وغيابات ا -
- إنهاء خدمة اGوظف.

الوحدة الوحدة 3 : تسيير اGوارد البشرية : : تسيير اGوارد البشرية :
sوارد البشريةGمبادىء ومفاهيم تسيير ا -

- اخملــطط الــقـطــاعي الــســنــوي أو اGــتـعــدد الــســنـوات
XـوظـفGـسـتـوى وجتـديـد معـلـومـات اGا Xلـلـتـكـوين وحتسـ

sتعاقدينGواألعوان ا
Xـمـركـز الـسـنـوي لـلـتـكـوين وحتـسـGاخملـطط غـيـر ا -
اGـــــســـــتـــــوى وجتـــــديـــــد مـــــعـــــلـــــومـــــات اGـــــوظـــــفـــــX واألعـــــوان

sXالعمومي
- اخملطط السنوي لتسيير اGوارد البشرية.

الوحدة الوحدة 4 : التحرير اإلداري : : التحرير اإلداري :
- مــــبــــادىء وقـــواعــــد الـــتــــحــــريـــر اإلداري (األســــلـــوب
والــتـــقـــنــيــــات واGــفــــردات والــــشـــكل والـــصــيغ والـــتــقــد©

s(... الـمادي
- حتــريــر اGــراسـالت ومــخــتــلف الــقــرارات اإلداريــة

s(... راسالت واحملاضر والتقارير وعروض احلالGا)

الوحدة الوحدة 5 : اGنهجية : : اGنهجية :
sكيفية الصياغة وعرض اإلشكاليات -

sطرق البحث والتلخيص -
- كيفيات إعداد تقرير نهاية التكوين.

الوحدة الوحدة 6 : اإلعالم اآللي : : اإلعالم اآللي :
sعموميات حول تشغيل جهاز اإلعالم اآللي -

sاستخدام برنامج معاجلة النصوص -
sاستعمال برنامج اجلداول -

- الــــدخــــول واإلبـــحــــار عـــبــــر األنـــتــــرنت (اســـتــــخـــدام
بسيط واستخدام محركات البحث).
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اGلحـــق الثانياGلحـــق الثاني
برنامج التكوين التكميلي قبل الترقية إلى رتبة مفتش للوظيفة العموميةبرنامج التكوين التكميلي قبل الترقية إلى رتبة مفتش للوظيفة العمومية

1 -  برنامج التكوين النظري : مدته خمسة ( -  برنامج التكوين النظري : مدته خمسة (5) أشهر :) أشهر :

اGعاملاGعاملالرقمالرقم احلجم الساعياحلجم الساعيالوحداتالوحدات

1

2

3

4

5

6

7

2

2

2

2

1

1

القانون اإلداري
قانون الوظيفة العمومية
تسيير اGوارد البشرية

اGناجمنت العمومي
تقنيات إعداد النصوص التنظيمية

اإلعالم اآللي
اGنهجية

30 سا

65 سا

65 سا

30 سا

35 سا

30 سا

25 سا

280 سا سااحلجم احلجم الساعي اإلجماليالساعي اإلجمالي

2 -  التربص التطبيقي : مدته شهران ( -  التربص التطبيقي : مدته شهران (2) :) :
يتابع اGوظفون في التكوين التكميـلي قبل الترقية إلى رتبة مفتش للوظيفة الـعموميةs تربصا تطبيقيا ذا صلة
�ـيدان نـشـاطهم مـدته شـهران( 2 ) قـبل نهـايـة الدورةs لـدى مـصالح اGـديـرية الـعـامة لـلـوظيـفـة العـمـوميـة ويـعدّون تـقـرير

التربص عند نهايته.

الوحدة الوحدة 1 : القانون اإلداري : : القانون اإلداري :
مبدأ الشرعية :مبدأ الشرعية :

sاحترام قاعدة التدرج السلّمي -
- عقوبات مبدأ الشرعية :

sبطالن القرارات اإلدارية *
* مراقبة الشرعية.

- مسؤولية السلطة العمومية :
sسؤولية الشخصية للموظفGا *

* مسؤولية اإلدارة.
التنظيم اإلداري :التنظيم اإلداري :

- مـبـادىء الـتــنـظـيم اإلداري في اجلــزائـر : اGـركـزيـة
sمركزةGوالالمركزية وغير ا

sركزيةGتنظيم وسير اإلدارة ا -
sتنظيم وسير إدارة الوالية -
sتنظيم وسير إدارة البلدية -

- الــــرقـــابـــة اإلداريـــة : رقــــابـــة الـــوصـــايــــة والـــرقـــابـــة
السلّمية.

القرارات اإلدارية :القرارات اإلدارية :
- الـقـرارات اإلداريـة : مفـهـومـها وأنـواعـهـا ونظـامـها

sالقانوني
- الــعــقــود اإلداريــة : مـفــهــومــهــا وأنــواعـهــا ونــظــامــهـا

sالقانوني
sـرافق العـموميـة : مفـهومـها ونـظامـها الـقانونيGا -

sوطرق تسييرها
- الـنـظـريـة الـعـامـة لـلـقـرار اإلداري اGـنـفـرد : تـنـفـيذ

sنفردةGالقرارات اإلدارية ا
sوسائل عمل اإلدارة -

sنفردةGالقرارات اإلدارية ا -
sنفردةGتطبيق القرارات اإلدارية ا -

- الــــســـلــــطــــة الــــتــــنــــظــــيــــمــــيــــة : أصــــحــــاب الــــســــلــــطـــة
التنظيمية.

اجلهاز القضائي اإلداري :اجلهاز القضائي اإلداري :
sتنظيم اجلهاز القضائي اإلداري -

sاختصاص اجلهاز القضائي اإلداري -
- آلية اجلهاز القضائي اإلداري.
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اGنازعات اإلدارية :اGنازعات اإلدارية :
sنازعات اإلداريةGإجراءات ا -

sالطعن الرئاسي أو السلّمي التدرجي -
sالطعن في التعسف في استعمال السلطة -

- الطعن بالقضاء الكامل.

الوحدة الوحدة 2 : قانون الوظيفة العمومية : : قانون الوظيفة العمومية :
sبادىء األساسية للوظيفة العموميةGا -

- مـجـال تـطـبـيق الـقـانـون األسـاسي الـعـام لـلـوظـيـفة
sالعمومية

sمهام الوظيفة العمومية -
 - الـطـبـيـعـة الـقـانـونـيـة لـعالقـة الـعـمل فـي الـوظـيـفة

sالعمومية
sوظفGضمانات وحقوق وواجبات ا -

sركزي وهيئات الوظيفة العموميةGالهيكل ا -
- أســـــاس نـــــظـــــام الـــــتـــــصـــــنـــــيف ودفـع الـــــرواتب في

sالوظيفة العمومية

- تنظيم وتسيير اGسار اGهني :

sالتوظيف *

sالتربص *

sهني للموظفGالتسيير اإلداري للمسار ا *

sوظفGتقييم ا *

sستوىGا Xالتكوين وحتس *

sالترقية في الدرجات والترقية *

* األوسمة الشرفية واGكافآت.

- الــــوضــــعــــيــــات الـــــقـــانـــــونــــيــــة األســــاســــيــــة وحــــركـــة
: XوظفGا

sوضعية القيام باخلدمة *

sوضعية االنتداب *

sوضعية خارج اإلطار *

sوضعية اإلحالة على االستيداع *

sوضعية اخلدمة الوطنية *

sXوظفGحركة نقل ا *

- أخالقــيــات الــوظــيــفــة الــعــمــومــيــة وقــواعــد ســلـوك
sوظفGا

- النظام التأديبي في الوظيفة العمومية :
sمبادىء عامة *

sهنيةGاألخطاء ا *
sالعقوبات التأديبية *

sدة القانونية للعمل وأيام الراحة القانونيةGا -

sوظفGالعطل وغيابات ا -

- إنهاء خدمة اGوظف.

الوحدة الوحدة 3 : تسيير اGوارد البشرية : : تسيير اGوارد البشرية :
- أسس تسـييـر اGوارد الـبشـرية (مفـاهيـم ومبادىء

s(وارد البشريةGتسيير ا
sوارد البشريةGمهمة وظيفة تسيير ا -

sعلومات للموارد البشريةGنظام ا -
sسوق العمل -

- اخملــطط الــقـطــاعي الــســنــوي أو اGــتـعــدد الــســنـوات
XـوظـفGـسـتـوى وجتـديـد معـلـومـات اGا Xلـلـتـكـوين وحتسـ

sتعاقدينGواألعوان ا
Xـمـركـز الـسـنـوي لـلـتـكـوين وحتـسـGاخملـطط غـيـر ا -
اGـــــســـــتـــــوى وجتـــــديـــــد مـــــعـــــلـــــومـــــات اGـــــوظـــــفـــــX واألعـــــوان

sXالعمومي
sالتسيير التوقعي للموارد البشرية -

- اخملطط السنوي لتسيير اGوارد البشرية.
sالتسيير التوقعي للتعدادات -
sمختلف أنظمة عالقات العمل -

sأنظمة دفع الرواتب -
sوارد البشريةGتقييم ا -

sاالتصال والعالقات البشرية -
sالتأهيل -

- التدابير الوقائية وتسيير النزاعات.

الوحدة الوحدة 4 : اGناجمنت العمومي : : اGناجمنت العمومي :
sناجمنت العموميGأسس ا -

- مــخـتــلف أشـكـال الــتـســيـيـر الــعـمـومـي (الـتـســيـيـر
بــــــاالمــــتـــــيـــــاز واالســــتــــــغـالل الـــــمـــــبـــــاشــــر واGــــــؤســــســــات

s(... الـعمومية
sناجمنت لألجهزة العموميةGأدوات ا -

- تـــــقــــنــــيــــات اGـــــنــــاجــــمـــــنت فـي تــــســــيـــــيــــر األجــــهــــزة
sالعمومية
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sالسياسات العمومية : إعداد وتسيير وتقييم -
s(تصور وتطور وتوجيهات) رفق العموميGا -

sاحلكم الراشد العمومي -
- أدوات التـحكم : الـتدقيـق االستراتـيجي والـعملي

sعلوماتGومراقبة التسيير ونظام ا
sالتدقيق : مفهومه وأسسه -

sتخطيط الوظائف -
sوارد البشريةGتقييم وظيفة تسيير ا -

sتقييم القدرات والكفاءات -
- تــأثـــيــر الـــتــكـــنــولـــوجـــيــات اجلـــديــدة لـــلــمـــعــلـــومــات

sوارد البشريةGواالتصاالت على تسيير ا
sاحلماية االجتماعية للعمال -

- أخالقيات اGهنة.
الوحدة الوحدة 5 : تقنيات إعداد النصوص التنظيمية : : تقنيات إعداد النصوص التنظيمية :

- مــــبــــادىء وقـــــواعــــد تـــــقــــنــــيـــــات إعــــداد الـــــنــــصــــوص
الـتـنـظـيـمـيـة : (األسـلـوب والـتـقـنـيـات واGـفـردات والـشـكل

s(... اديGوالصيغ والتقد© ا
- حتــــريــــر الــــنــــصـــوص الــــتــــنــــظــــيــــمــــيـــة : (مــــراســــيم

.(... sوقرارات ومناشير وتعليمات
الوحدة الوحدة 6 : اإلعالم اآللي : : اإلعالم اآللي :

sعموميات حول تشغيل جهاز اإلعالم اآللي -
sاستعمال طريقة حتليل النص -
sاستعمال طريقة رسم اجلدول -

- االلــــتـــحــــاق والـــبــــحث في األنــــتـــرنـت (اســـتــــعـــمـــال
بسيط واستعمال محركات البحث).

الوحدة الوحدة 7 : اGنهجية : : اGنهجية :
sكيفية إعداد وحتليل ملف إداري -

sكيفيات الصياغة وعرض اإلشكاليات -
sطرق البحث والتلخيص -

- كيفيات إعداد مذكرة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قـرار مؤرخ في رار مؤرخ في 21 ج جـمـادى الثادى الثـانانـيـة عام ة عام 1433 اG اGـوافق وافق 13
مـايايـو سو سـنـة ة s2012 يs يـحــــدد كدد كـيـفـيــــات تات تـنـظـيـم الم الـتـكـوينوين
التالتـحضيحضيـري لشري لشـغل بعض الرتغل بعض الرتـب اGنتب اGنتـمية لألسالكمية لألسالك
اخلاخلــــاصاصــــة بة بــــاGاGــــــديديــــريريــــة الة الــــعــــامامــــة لة لــــلــــوظوظــــــيــــفــــة الة الــــعــــمــــومومــــيــــة

ومدته ومحتوى برامجه.ومدته ومحتوى برامجه.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 sالعام للحكومة Xإن األم
- �ــــقـــتــــضى اGــــرســـوم رقم 64 - 155 اGــــؤرّخ في 27
مــحـرّم عـام 1384 اGـوافق 8 يـونـيــو سـنـة 1964 واGــتـضـمن

sتمّمGعدّل واGا sإنشاء مدرسة وطنية لإلدارة
- و�ــقـــتـــضـى الـــمــرســوم رقم 66 - 145 اGــؤرّخ في
12 صــــــفـــــــر عــــــام 1386 اGــــــوافـق 2 يــــــونــــــيـــــو ســــــنـــــة 1966

واGــتــعــلق بــتـحــريــر ونــشـر بــعض الــقــرارات ذات الــطـابع
sXالـتــنـظـيـمي أو الــفــردي الـتي تـــهم وضــعــيــة الــمـوظـفـ

sتمّمGعدّل واGا
- و�ــــــقـــــتــــــضى اGــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 10 - 149
اGـؤرّخ في 14 جـمـادى الثـانـيـة  عام 1431 اGـوافق 28 مـايو

sأعضاء احلكومة Xتضمن تعيGسنة  2010 وا
- و�ــــــقـــــتــــــضى اGــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 90 - 149
اGـؤرّخ في 2 ذي الـقــعــدة عـام 1410 اGـوافق 26 مـايــو ســنـة
sــــتـــواصلGـــتـــضــــمن إنــــشـــاء جــــامـــعــــة الـــتـــكــــوين اG1990 وا

sوتنظيمها وعملها
- و�ــــقـــتــــضى اGــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 03 - 190
اGؤرخ في 26 صفر عام 1424 اGوافق 28 أبريل سنة 2003

sدير العام للوظيفة العموميةGالذي يحدد صالحيات ا 
- و�ــــقـــتــــضى اGــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 03 - 279
اGـؤرّخ في 24 جـمـادى الثـانيـة عام 1424 اGـوافق 23 غـشت
ســنــة 2003 الــذي يـحــدد مــهــام اجلــامــعـة والــقــواعــد اخلــاصـة

sتمّمGعدّل واGا sبتنظيمها وسيرها
- و�ــــقـــتــــضى اGــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 09 - 162
اGؤرّخ في 7 جمادى األولى عام 1430 اGوافق 2 مايو سنة

sدرسة الوطنية للصحة العموميةGتعلق باG2009 وا

- و�ــــقـــتــــضى اGــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 09 - 238
اGــــؤرّخ في 29 رجـب عـــام 1430 اGــــوافق 22 يـــولـــيــــو ســـنـــة
XــوظـــفــGــتـــضــمّـن الــقـــانــون األســـاسي اخلــاص بـــاG2009 وا

اGــنــتــمـX لـألسالك اخلــاصـة بــاGــديــريــة الــعـامــة لــلــوظــيــفـة
sالعمومية

- و�ــــقـــتــــضى اGــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 12 - 125
اGـؤرّخ في 26 ربـيع الــثــاني عـام 1433 اGـوافق 19 مـارس
ســـنــة 2012 الـــذي يـــحـــدد الـــقـــانـــون األســـاسي الـــنـــمـــوذجي

sهنيGتخصصة في التكوين اGللمعاهد الوطنية ا
- و�ــقـتـضـي اGـرسـوم الــرئـاسي اGـؤرّخ في 7 ربـيع
الـثاني عام 1423 اGوافق 18 يونـيو سـنة 2002 واGـتضمن

sالعام للحكومة Xاألم Xتعي
يقريقرّر ما يأتي :ر ما يأتي :

s(1 احلـالـة) ـواد 22Gـادة األولى :  تـطـبـيــقـا ألحـكـام اGـادة األولى :اGا
و28 (احلـالة 1)s و37 من اGـرسـوم التـنفـيذي رقم 09 - 238
اGــــؤرّخ في 29 رجـب عـــام 1430 اGــــوافق 22 يـــولـــيــــو ســـنـــة
2009 واGــــذكـــــور أعالهs يـــــهــــدف هـــــذا الــــقـــــرار إلى حتـــــديــــد

كيفيات تنـظيم التكوين التحـضيري لشغل بعض الرتب
اGــنــتـمــيــة لألسالك اخلــاصــة بـاGــديــريــة الـعــامــة لــلـوظــيــفـة

العمومية ومدته ومحتوى برامجه حسب ما يأتي :
* سلك مراقبي الوظيفة العمومية : سلك مراقبي الوظيفة العمومية :

sرتبة مراقب رئيسي للوظيفة العمومية -
* سلك مفتشي الوظيفة العمومية : سلك مفتشي الوظيفة العمومية :
sرتبة مفتش للوظيفة العمومية -
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* سلك مدققي الوظيفة العمومية : سلك مدققي الوظيفة العمومية :
- رتبة مدقق للوظيفة العمومية.

2 : : يــلــزم اGــتــربــصــون الــذين يــشــغــلــون إحـدى اGـاداGـادّة ة 
الـرتب اGـذكـورة في اGــادة األولى أعاله �ـتـابـعـة الـتـكـوين

التحضيري.
اGاداGادّة ة 3 : : يـتم فتح دورة التـكوين التـحضيـري لشغل
الرتب اGذكورة أعالهs �ـوجب قرار من السلطة التي لها

صالحية التعيsX الذي يحدد على اخلصوص :
sعنيةGالرتبة أو الرتب ا -

- عــدد اGــتــربـصــX اGــعــنــيــX بــالــتــكــوينs احملــدد في
اخملــطط الـسـنـوي لـتــسـيـيـر اGـوارد الــبـشـريـة وفي اخملـطط
Xتعدد الـسنوات للـتكوين وحتسGالـقطاعي السنـوي أو ا
اGـــــســـــتـــــوى وجتـــــديـــــد مـــــعـــــلـــــومـــــات اGـــــوظـــــفـــــX واألعـــــوان
اGـتــعـاقـدينs اGــصـادق عـلــيـهـمــا بـعـنــوان الـسـنــة اGـقـصـودة

sقررةGطبقا لإلجراءات ا
sمدة التكوين -

sتاريخ بداية التكوين -
sعنيةGمؤسسة التكوين ا -

- قائمة اGتربصX اGعنيX بالتكوين.
اGـاداGـادّة ة 4 : : يـعـلم اGــتـربـصـون بــتـاريخ بـدايــة الـتـكـوين
عن طــريق اسـتــدعــاء فـردي أو بــأي وسـيــلــة مالئـمــة أخـرى

عند احلاجة.
اGـاداGـادّة ة 5 : : تـضـمن الــتـكـوين الــتـحـضـيــري اGـؤسـسـات

العمومية للتكوين اآلتية :
* بـــالـــنـــســــبـــة لـــرتـــبـــة مــــراقب رئـــيـــسـي لـــلـــوظـــيـــفـــة بـــالـــنـــســــبـــة لـــرتـــبـــة مــــراقب رئـــيـــسـي لـــلـــوظـــيـــفـــة

العمومية :العمومية :
sكليات احلقوق باجلامعات -

sدرسة الوطنية للمناجمت وإدارة الصحةGا -
sتواصلGجامعة التكوين ا -

- اGعـاهد الـوطـنيـة اGتـخصـصـة في التـكوين اGـهني
للتسيير.

* بـــالـــنـــســـبـــة لـــرتــبـــتـي مـــدقق ومـــفـــتش لـــلـــوظـــيـــفــة بـــالـــنـــســـبـــة لـــرتــبـــتـي مـــدقق ومـــفـــتش لـــلـــوظـــيـــفــة
العمومية :العمومية :

sدرسة الوطنية لإلدارةGا -
sكليات احلقوق باجلامعات -

- اGدرسة الوطنية للمناجمت وإدارة الصحة.
اGاداGادّة ة 6 : : يـنظم التـكوين التحـضيري بـشكل تناوبي
أو مـــــتـــــواصل ويـــــشـــــمـل دروســـــا نـــــظـــــريـــــة ومـــــحـــــاضــــرات

وملتقيات.
اGاداGادّة ة 7 : : حتدد مدة التكوين التحضيري كما يأتي :
- أربـعة (4) أشـهر بـالـنسـبـة لرتـبة مـراقب رئـيسي

sللوظيفة العمومية

- سـتة (6) أشـهـر بـالـنـسـبة لـرتـبـة مـفـتش لـلـوظـيـفة
sالعمومية

- سـتـة (6) أشـهـر بــالـنـسـبـة لــرتـبـة مـدقق لــلـوظـيـفـة
العمومية.

اGـاداGـادّة ة 8 : : تــلـحق بــرامج الـتـكــوين الـتــحـضـيــري بـهـذا
القرار.

اGـاداGـادّة ة 9 : : يـضـمن تـأطـيـر ومـتـابـعـة اGـتـربـصـX خالل
فترة التـكوين سلك األسـاتذة للـمؤسسـات العمـومية لـلتكوين

و/أو اإلطارات اGؤهلة للمؤسسات واإلدارات العمومية.
اGـاداGـادّة ة 10 : : يـتم تـقـيـيم اGـعـارف حـسب مـبـدأ اGـراقـبة

البيداغوجية اGستمرةs ويشمل امتحانات دورية.
sـادّة ة 11 : : عــنـد نــهـايـة دورة الــتـكـويـن الـتـحــضـيـريGـاداGا

يتم التقييم النهائي حسب إحدى التقديرات اآلتية :
sحسن جدا -

sحسن -
sمتوسط -

- دون اGتوسط.
اGـاداGـادّة ة 12 : : تـضـبط قـائـمـة اGـتـرشـحـX الـذين تـابـعـوا
دورة الـتــكـوين الـتـحـضـيـري من طــرف الـسـلـطـة الـتي لـهـا
صـالحـــيــــة الـــتــــعـــيــــsX بــــنـــاء عــــلى مــــداوالت جلـــنــــة نـــهــــايـــة

التكوين.
اGاداGادّة ة 13 : : تـتكـون جلـنة نـهـاية الـتكـوين اGـذكورة في

اGادة 12 أعاله من :
- اGديـر اGـكلـف بتـسـييـر اGـوارد الـبشـريـة لـلسـلـطة

sرئيسا sكلفة بالوظيفة العموميةGا
sأو ¦ثلها sعنيةGؤسسة العمومية للتكوين اGمدير ا -
- ¦ــثـــلــX اثـــنــX (2) عـن ســــلـك أســــاتـــــذة الــــتــــعـــــلــــيم

للمؤسسة العمومية للتكوين اGعنية.
14 : : عــنــد نــهــايـة دورة الــتــكــوينs يــســلم مــديـر اGـاداGـادّة ة 
اGــؤســســة الــعـمــومــيــة لـلــتــكــوين اGــعـنــيــة شــهـادة مــتــابــعـة
التكوين للمتربصX على أساس محضر جلنة نهاية التكوين.
اGاداGادّة ة 15 : : يرسم اGـتربـصون الـذين تابـعوا الـتكوين

التحضيري وفقا للتنظيم الساري اGفعول.
اGـاداGـادّة ة 16 : : يـنـشـر هـذا الـقـرار في اجلـريـدة الـرّسـمـيّة

للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.
حـــرّر بـــاجلـــزائــر في 21 جـــمـــادى الــثـــانــيـــة عــام 1433

اGوافق 13 مايو سنة 2012.
عن األمX العام للحكومةعن األمX العام للحكومة

وبتفويض منهوبتفويض منه
اGدير العام للوظيفة العموميةاGدير العام للوظيفة العمومية

بلقاسم بوشمالبلقاسم بوشمال
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اGلحـــق األولاGلحـــق األول

برنامج التكوين التحضيري لشغل رتبة مراقب رئيسيبرنامج التكوين التحضيري لشغل رتبة مراقب رئيسي

للوظيفة العموميةللوظيفة العمومية

برنامج التكوين النظري مدته برنامج التكوين النظري مدته : أربعة (: أربعة (4) أشهر) أشهر

اGعاملاGعاملالرقمالرقم احلجم الساعياحلجم الساعيالوحداتالوحدات

2

2

1

قانون الوظيفة العمومية وتسيير اGوارد البشرية

التحرير اإلداري

اإلعالم اآللي

100 سا

70 سا

30 سا

احلجم الساعي اإلجمالياحلجم الساعي اإلجمالي

1

2

3

200 سا سا

الــوحــدة الــوحــدة 1 : قـانــون الــوظــيــفــة الــعـمــومــيــة وتــســيــيـر : قـانــون الــوظــيــفــة الــعـمــومــيــة وتــســيــيـر
اGوارد البشرية :اGوارد البشرية :

sبادىء األساسية للوظيفة العموميةGا -
- مـجـال تـطـبـيق الـقـانـون األسـاسي الـعـام لـلـوظـيـفة

sالعمومية
- الـطــبـيـعـة الــقـانـونـيـة لــعالقـة الـعـمـل في الـوظـيـفـة

sالعمومية
sوظفGحقوق وواجبات ا sضمانات -

sهيئات الوظيفة العمومية -
- تنظيم وتسيير اGسار اGهني :

sالتوظيف *
sالتربص *

sوظفGتقييم ا *
sستوىGا Xالتكوين وحتس *

sالترقية في الدرجات والترقية *
* األوسمة الشرفية واGكافآت.

- الــوضــعـــيــات الــقـــانــونــيــة األســـاســيــة وحـــركــة نــقل
.XوظفGا

- النظام التأديبي في الوظيفة العمومية :
sهنيةGاألخطاء ا *

* العقوبات التأديبية.
sدة القانونية للعمل وأيام الراحة القانونيةGا -

sوظفGعطل وغيابات ا -
- إنهاء خدمة اGوظف.

- مبادىء ومفاهيم تسيير اGوارد البشرية.
sوارد البشريةGأسس تسيير ا -
sوارد البشريةGوظيفة تسيير ا -

- اخملــطط الــقـطــاعي الــســنــوي أو اGــتـعــدد الــســنـوات
XـوظـفGـسـتـوى وجتـديـد معـلـومـات اGا Xلـلـتـكـوين وحتسـ

sتعاقدينGواألعوان ا
Xـمـركـز الـسـنـوي لـلـتـكـوين وحتـسـGاخملـطط غـيـر ا -
اGـــــســـــتـــــوى وجتـــــديـــــد مـــــعـــــلـــــومـــــات اGـــــوظـــــفـــــX واألعـــــوان

sXالعمومي
- اخملطط السنوي لتسيير اGوارد البشرية.

الوحدة الوحدة 2 : التحرير اإلداري : : التحرير اإلداري :
- مــــبــــادىء وقـــواعــــد الـــتــــحــــريـــر اإلداري (األســــلـــوب
والـتــقــنـيــات والـتــعـــبـيــر واألشــكــال والـــصــيـغ والــتـــقـد©

s(... اديGا
- حتــريـر اGـراسالت ومـخــتـلف الـقـرارات اإلداريـة :
اGناشير والتعليمات واحملاضر والتقارير وعروض احلال

واGذكرات التلخيصية ...

الوحدة الوحدة 3 : اإلعالم اآللي : : اإلعالم اآللي :
sاستخدام برنامج معاجلة النصوص -

sاستخدام برنامج اجلداول -
- الــــدخــــول واإلبـــحــــار عـــبــــر األنـــتــــرنت (اســـتــــخـــدام

بسيط واستخدام محركات البحث).
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اGلحـــق الثانياGلحـــق الثاني
برنامج التكوين التحضيري لشغل رتبة مفتش للوظيفة العموميةبرنامج التكوين التحضيري لشغل رتبة مفتش للوظيفة العمومية

برنامج التكوين النظري مدته : ستة (برنامج التكوين النظري مدته : ستة (6) أشهر) أشهر

اGعاملاGعاملالرقمالرقم احلجم الساعياحلجم الساعيالوحداتالوحدات

2

2

2

1

1

قانون الوظيفة العمومية

تسيير اGوارد البشرية

مناجمنت عمومي

تقنيات إعداد النصوص التنظيمية

إعالم آلي

60 سا

70 سا

60 سا

70 سا

30 سا

احلجم الساعي اإلجمالياحلجم الساعي اإلجمالي

1

2

3

4

5

290 ساسا

الوحدة الوحدة 1 : قانون الوظيفة العمومية : : قانون الوظيفة العمومية :

sبادىء األساسية للوظيفة العموميةGا -

- مـجـال تـطـبـيق الـقـانـون األسـاسي الـعـام لـلـوظـيـفة
sالعمومية

- الـطــبـيـعـة الــقـانـونـيـة لــعالقـة الـعـمـل في الـوظـيـفـة
sالعمومية

sوظفGضمانات وحقوق وواجبات ا -

- هيئات الوظيفة العمومية.

- تنظيم وتسيير اGسار اGهني :

sالتوظيف *

sالتربص *

sوظفGتقييم ا *

sستوىGا Xالتكوين وحتس *

sالترقية في الدرجات والترقية *

* األوسمة الشرفية واGكافآت.

- الــوضــعـــيــات الــقـــانــونــيــة األســـاســيــة وحـــركــة نــقل
.XوظفGا

- النظام التأديبي في الوظيفة العمومية :

sهنيةGاألخطاء ا *

* العقوبات التأديبية.

sدة القانونية للعمل وأيام الراحة القانونيةGا -
sوظفGعطل وغيابات ا -

- إنهاء خدمة اGوظف.

الوحدة الوحدة 2 : تسيير اGوارد البشرية : : تسيير اGوارد البشرية :
- أسس تـسـيـيـر اGوارد الـبـشـريـة (مفـهـوم ومـبادىء

s(وارد البشريةGتسيير ا
sوارد البشريةGوظيفة تسيير ا -

sعلومات للموارد البشريةGنظام ا -
- اخملــطط الــقـطــاعي الــســنــوي أو اGــتـعــدد الــســنـوات
XـوظـفGـسـتـوى وجتـديـد معـلـومـات اGا Xلـلـتـكـوين وحتسـ

واألعوان اGتعاقدين
Xـمـركـز الـسـنـوي لـلـتـكـوين وحتـسـGاخملـطط غـيـر ا -
اGـــــســـــتـــــوى وجتـــــديـــــد مـــــعـــــلـــــومـــــات اGـــــوظـــــفـــــX واألعـــــوان

sXالعمومي
sالتسيير التوقعي للموارد البشرية -

sوارد البشريةGاخملطط السنوي لتسيير ا -
sمختلف أنظمة عالقة العمل -

sنظام دفع الراتب -
sوارد البشريةGتقييم ا -

sاالتصال والعالقات البشرية -
- التدابير الوقائية وتسيير النزاعات.



23 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 52 15 ذو احلجة عام   ذو احلجة عام  1434 هـ هـ
20 أكتوبر  سنة  أكتوبر  سنة 2013 م م

الوحدة الوحدة 3 : مناجمنت عمومي : : مناجمنت عمومي :

sناجمنت العموميGأسس ا -

- مــخـتــلف أشـكـال الــتـســيـيـر الــعـمـومـي (الـتـســيـيـر
s(... مؤسسات عمومية sباشرGاالستغالل ا sباالمتياز

sناجمنت لألجهزة العموميةGأدوات ا -

- تـــــقــــنــــيــــات اGـــــنــــاجــــمـــــنت فـي تــــســــيـــــيــــر األجــــهــــزة
sالعمومية

sالسياسات العمومية : إعداد وتسيير وتقييم -

s(تصور وتطور وتوجيهات) رفق العموميGا -

sاحلكم الراشد العمومي -

- أدوات الــــــتـــــحــــــكـم : الـــــتــــــدقــــــيق االســــــتــــــراتـــــيــــــجي
sعلوماتGوالعملياتي ومراقبة التسيير ونظام ا

sالتدقيق : مفهومه وأسسه -

sتخطيط الوظائف -

sوارد البشريةGتقييم وظيفة تسيير ا -
sتقييم القدرات والكفاءات -

- تــأثـــيــر الـــتــكـــنــولـــوجـــيــات اجلـــديــدة لـــلــمـــعــلـــومــات
sوارد البشريةGواالتصاالت على تسيير ا

الوحدة الوحدة 4 : تقنيات إعداد النصوص التنظيمية : : تقنيات إعداد النصوص التنظيمية :

- مــــبــــادىء وقـــــواعــــد تـــــقــــنــــيـــــات إعــــداد الـــــنــــصــــوص
التنـظيمـية : (األسلـوب والتقـنيات والـتعـبـير واألشكـال

s(... اديGوالـصـيغ والـتـقد© ا

- حتــــريـــر الــــنــــصـــوص الــــتــــنـــظــــيــــمـــيــــة : (اGـــراســــيم
والقراراتs اGناشير والتعليمات).

الوحدة الوحدة 5 : اإلعالم اآللي : : اإلعالم اآللي :

sاستخدام برنامج معاجلة النصوص -

sاستخدام برنامج اجلداول -

- الــــدخــــول واإلبـــحــــار عـــبــــر األنـــتــــرنت (اســـتــــخـــدام
بسيط واستخدام محركات البحث).

اGلحـــق الثالثاGلحـــق الثالث

برنامج التكوين التحضيري لشغل رتبة مدقق للوظيفة العموميةبرنامج التكوين التحضيري لشغل رتبة مدقق للوظيفة العمومية

برنامج التكوين النظري مدته : ستة (برنامج التكوين النظري مدته : ستة (6) أشهر) أشهر

اGعاملاGعاملالرقمالرقم احلجم الساعياحلجم الساعيالوحداتالوحدات

2

2

2

1

1

قانون الوظيفة العمومية

تسيير اGوارد البشرية

تدقيق اGوارد البشرية

تقنيات حترير تقارير التدقيق

اإلعالم اآللي

60 سا

60 سا

70 سا

70 سا

30 سا

احلجم الساعي اإلجمالياحلجم الساعي اإلجمالي

1

2

3

4

5

290 ساسا
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الوحدة الوحدة 1 : قانون الوظيفة العمومية : : قانون الوظيفة العمومية :

sبادىء األساسية للوظيفة العموميةGا -

- مـجـال تـطـبـيق الـقـانـون األسـاسي الـعـام لـلـوظـيـفة
sالعمومية

sمهام الوظيفة العمومية -

- الـطــبـيـعـة الــقـانـونـيـة لــعالقـة الـعـمـل في الـوظـيـفـة
sالعمومية

sوظفGضمانات وحقوق وواجبات ا -

sركزي وهيئات الوظيفة العموميةGالهيكل ا -

- أسس نـظـام التـصـنـيف وكيـفـيـة دفع الرواتب في
الوظيفة العمومية.

- تنظيم وتسيير اGسار اGهني :

sالتوظيف *
sالتربص *

sهني للموظفGالتسيير اإلداري للمسار ا *
sوظفGتقييم ا *

sستوىGا Xالتكوين وحتس *
sالترقية في الدرجات والترقية *

* األوسمة الشرفية واGكافآت.

- الــوضــعـــيــات الــقـــانــونــيــة األســـاســيــة وحـــركــة نــقل
.XوظفGا

sوضعية القيام باخلدمة *
sوضعية االنتداب *

sوضعية خارج اإلطار *
sوضعية اإلحالة على االستيداع *

sوضعية اخلدمة الوطنية *
.XوظفGحركة نقل ا *

- أخالقــيــات الــوظــيــفــة الــعــمــومــيــة وقــواعــد ســلـوك
اGوظف :

- النظام التأديبي في الوظيفة العمومية :

sمبادىء عامة *

sهنيةGاألخطاء ا *

sالعقوبات التأديبية *

sدة القانونية للعمل وأيام الراحة القانونيةGا -

sوظفGعطل وغيابات ا -

- إنهاء خدمة اGوظف.

الوحدة الوحدة 2 : تسيير اGوارد البشرية : : تسيير اGوارد البشرية :

- أسس تسـييـر اGوارد الـبشـرية (مفـاهيـم ومبادىء
s(وارد البشريةGتسيير ا

sوارد البشريةGمهمة وظيفة تسيير ا -

- الـــوظــــيـــفــــة االســـتــــراتـــيــــجـــيــــة لـــتــــســـيــــيـــر اGـــوارد
sالبشرية

- اGـــنــــاجـــمـــنـت االســـتـــراتــــيـــجي لــــتـــســـيــــيـــر اGـــوارد
sالبشرية

sعلومات للموارد البشريةGنظام ا -

sسوق العمل -

- اخملــطط الــقـطــاعي الــســنــوي أو اGــتـعــدد الــســنـوات
XـوظـفGـسـتـوى وجتـديـد معـلـومـات اGا Xلـلـتـكـوين وحتسـ

sتعاقدينGواألعوان ا

Xـمـركـز الـسـنـوي لـلـتـكـوين وحتـسـGاخملـطط غـيـر ا -
اGـــــســـــتـــــوى وجتـــــديـــــد مـــــعـــــلـــــومـــــات اGـــــوظـــــفـــــX واألعـــــوان

sXالعمومي

- الــتــســيــيــر الــتـوقــعـي لـلــمــوارد الــبــشــريــة (حتـلــيل
االحتـياجـات وتطـويـر اGوارد الـبشـرية وتـسيـير مـناصب

s(الشغل والكفاءات

sوارد البشريةGاخملطط السنوي لتسيير ا -

sالتسيير التوقعي للتعدادات -

sمختلف أنظمة عالقة العمل -

sنظام دفع الراتب -

sوارد البشريةGتقييم ا -

sاالتصال والعالقات البشرية -

sالتأهيل -

- التدابير الوقائية وتسيير النزاعات.

الوحدة الوحدة 3 : تدقيق اGوارد البشرية : : تدقيق اGوارد البشرية :

sوارد البشريةGمكانة التدقيق في ا -

sمختلف أنواع التدقيق -

sوارد البشريةGمراجع ومؤشرات تدقيق ا -
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- مناهج تدقيق اGوارد البشرية :

sالتحريات *

sقابالتGا *

sوارد البشريةGاستعمال وسائل ا *

* االجتماعات.

sوارد البشريةGوضع وتسيير عملية تدقيق ا -

- اإلعالم بنتائج تدقيق اGوارد البشرية.

الوحدة الوحدة 4 : تقنيات حترير تقارير التدقيق : : تقنيات حترير تقارير التدقيق :

sالكتابات الضرورية في مهمة التدقيق -

sهمةGرسالة ا -

sقابلةGعرض حال ا -

sالحظاتGبطاقة ا -

sالتقرير : اخلصائص والعناصر الضرورية -

sالتلخيص : التعريف وقواعد اإلعداد -

- االقتراحات : التحرير والتبويب.

الوحدة الوحدة 5 : اإلعالم اآللي : : اإلعالم اآللي :

sاستخدام برنامج معاجلة النصوص -

sاستخدام برنامج اجلداول -

- الــــدخــــول واإلبـــحــــار عـــبــــر األنـــتــــرنت (اســـتــــخـــدام
بسيط واستخدام محركات البحث).

وزارة الثقافةوزارة الثقافة
قــــــرار مــــــؤرخ في قــــــرار مــــــؤرخ في 19  ربــــــيـع األو ربــــــيـع األوّل عـــــام ل عـــــام 1434 اGـــــوافق  اGـــــوافق 31
يــنـــايــر ســـنــة يــنـــايــر ســـنــة s2013 يـــتــضـــمs يـــتــضـــمّن اســـتــخالف عـــضــو فين اســـتــخالف عـــضــو في

مجلس إدارة اGسرح اجلهوي �عسكر.مجلس إدارة اGسرح اجلهوي �عسكر.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب قــــرار مــــؤرّخ في 19 ربــــيـع األوّل عـــام 1434
اGــــوافق 31 يــــنــــايـــر ســــنـــة s2013 يــــعـــيّـن الــــسّـــيــــد مــــحــــمـــد
ســحـــنــونs ¦ــثل الـــوزيــر اGــكــلّف بـــالــثــقــافـــةs رئــيــســا في
مـجـلس إدارة اGـسـرح اجلـهـوي �ـعـسـكـرs لـلـفـتـرة اGـتـبـقـيـة
مـن الــعــضــويـةs خــلــفــا لــلــسّــيــد احلــاج مــســحــوبs تــطــبــيــقـا
ألحكام اGادّة 10 من اGرسـوم التّنفيذيّ رقم 07-18 اGؤرّخ
في 27 ذي احلــجّــة عـام 1427 اGـوافق 16 يــنــايــر ســنـة 2007

واGتضمّن القانون األساسي للمسارح اجلهوية.

قــــرار مــــؤرخ في قــــرار مــــؤرخ في 6  ربــــيع الــــثــــانـي عـــام  ربــــيع الــــثــــانـي عـــام 1434 اGــــوافق  اGــــوافق 17
فبــرايـر سـنـة فبــرايـر سـنـة s2013 يـتضـمs يـتضـمّن اسـتخالف عـضــو فين اسـتخالف عـضــو في

اللجنة اGكلفة باقتناء اGمتلكات الثقافية.اللجنة اGكلفة باقتناء اGمتلكات الثقافية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـــوجب قـــرار مــؤرّخ في 6 ربـــيع الـــثـــاني عــام 1434
sيعـيّن الـسّـيـد مـهـدي دكار s2013 ـوافق 17 فـبـرايـر سـنةGا
sـمـتـلـكـات الـثـقـافـيةGـكـلـفـة باقـتـنـاء اGعـضـوا في الـلـجـنـة ا
sـالـــيّـةGــديـــريــة الــعـــامــة لــلـمــيــزانــيــة بــــوزارة اGـثــل ا¦
خـلـفـــا لـلـسّـــيـد عـبـــد اGـالـك بـلـخـــيـرs لـلـفـتـــرة اGـتـبـقـــيـة
مـن الــــعــــضـــويــــةs تــــطـــبــــيــــقـــا ألحــــكــــام اGـــادّة 3 مـن الــــقـــرار
الــــوزاري اGـــشــــتــــرك اGـــؤرّخ في 21 ذي احلــــجّــــة عـــام 1422
اGــوافق 5 مــارس ســنــة 2002 واGــتــضــمّـن إنــشــاء الــلــجــنــة

اGكلّفة باقتناء اGمتلكات الثقافيةs اGعدّل.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قــــرار مــــؤرخ في قــــرار مــــؤرخ في 6  ربــــيع الــــثــــانـي عـــام  ربــــيع الــــثــــانـي عـــام 1434 اGــــوافق  اGــــوافق 17
فــــبــــرايـــر ســــنـــة فــــبــــرايـــر ســــنـــة s2013 يــــتـــضــــمs يــــتـــضــــمّن اســــتــــخالف عــــضـــون اســــتــــخالف عــــضـــو
�ـــــجـــــلـس تـــــوجـــــيه اGـــــتـــــحـف الـــــعـــــمـــــومي الـــــوطـــــني�ـــــجـــــلـس تـــــوجـــــيه اGـــــتـــــحـف الـــــعـــــمـــــومي الـــــوطـــــني

بشرشال.بشرشال.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـــوجب قـــرار مــؤرّخ في 6 ربـــيع الـــثـــاني عــام 1434
اGــوافق 17 فــبـــرايـــر ســـنــة s2013 يـــعـــيّن الـــسّـــيـــد جـــيالني
زبــدةs ¦ــثـل الــوزيــر اGـكــلّـف بــالــثــقــافـةs رئــيــســا �ــجــلس
تــوجـــيه اGــتــحـف الــعــمــومي الـــوطــني بــشــرشـــال لــلــفــتــرة
sعــمــبـيس Xخـلــفــا لـلــسّـيــد حــسـ sـتــبــقـيــة من الــعـضــويــةGا
تــطــبــيــقـــــا ألحــكـــــام اGــادّة 14 مــن اGـــرســـــوم الــتّــنــفــيــذيّ
رقــم 11-352 اGـؤرّخ في 7 ذي القـعـدة عام 1432 اGـوافق 5
أكـــــتــــوبـــــر ســــنــــة 2011 الـــــذي يــــحـــــدّد الـــــقــــانـــــون األســــاسي
النموذجي للمتاحف ومراكز التفسير ذات الطابع اGتحفي.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قــــرار مــــؤرقــــرار مــــؤرّخ في خ في 23  ربــــيع الــــثـــانـي عـــام   ربــــيع الــــثـــانـي عـــام 1434 اGــــوافق  اGــــوافق 6
مـارس سـنة مـارس سـنة s2013 يـحـدs يـحـدّد الـقــائـمـة االسـمـيـة ألعـضـاءد الـقــائـمـة االسـمـيـة ألعـضـاء
مــجـلـس تـوجــيه اGــتـحـف الـعــمـومـي الـوطــني لــلـخطمــجـلـس تـوجــيه اGــتـحـف الـعــمـومـي الـوطــني لــلـخط

اإلسالمي.اإلسالمي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب قــرار مـؤرّخ في 23 ربـيع الــثــاني عـام 1434
اGـــــوافق 6 مــــارس ســـــنــــة s2013 يــــعـــــيّن األعـــــضــــاء اآلتـــــيــــة
أسماؤهمs تـطبيقا ألحكام اGادّة 14 من اGرسـوم التّنفيذيّ
رقم 11-352 اGـؤرّخ في 7 ذي الـقــعــدة عـام 1432 اGـوافق 5
أكـــــتــــوبـــــر ســــنــــة 2011 الـــــذي يــــحـــــدّد الـــــقــــانـــــون األســــاسي
الــنــمــوذجي لــلـــمــتــاحف ومــراكــز الــتـــفــســيــر ذات الــطــابع
اGـتحـفـيs في مـجلـس تـوجيـه اGـتحـف الـعمـومـي الوطـني

للخط اإلسالمي :
- الــــســــيــــد حـــكــــيـم مــــيــــلــــودs ¦ــــثل الــــوزيــــر اGــــكــــلّف

sرئيسا sبالثقافة
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- الــســيــد الـشــريف بــونــفــلــةs ¦ــثل الــوزيــر اGـكــلّف
sاليةGبا

- الــســيـدة لــيــنــدة حـمــراويs ¦ــثــلـة الــوزيــر اGــكـلّف
sبالداخلية واجلماعات احمللية

- الـــــســــيــــد بـــــشــــيـــــر مــــالـكs ¦ــــثل الـــــوزيــــر اGـــــكــــلّف
sبالشؤون الدينية واألوقاف

- الـــســــيـــدة كــــر�ـــة قـــدورs ¦ــــثـــلــــة الـــوزيـــر اGــــكـــلّف
sباجملاهدين

- الــــســــيـــــد جنــــادي مــــســـــقمs ¦ــــثـل الــــوزيــــر اGـــــكــــلّف
sبالتربية الوطنية

- الــــســــيــــد مــــراد بــــشـــيــــريs ¦ــــثـل الـــوزيــــر اGــــكــــلّف
sبالسياحة والصناعة التقليدية

- الـــســــيـــد عـــمــــاد داردارs مـــحـــافـظ رئـــيس لــــلـــتـــراث
sالثقافي

- السيد سمير داندانs ملحق باحلفظ.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قــــرار مــــؤرقــــرار مــــؤرّخ في خ في 23  ربــــيع الــــثـــانـي عـــام   ربــــيع الــــثـــانـي عـــام 1434 اGــــوافق  اGــــوافق 6
مـارس سـنة مـارس سـنة s2013 يـحـدs يـحـدّد الـقــائـمـة االسـمـيـة ألعـضـاءد الـقــائـمـة االسـمـيـة ألعـضـاء
مـجــلس تـوجــيه اGــتـحف الــعـمــومي الــوطـني لــآلثـارمـجــلس تـوجــيه اGــتـحف الــعـمــومي الــوطـني لــآلثـار

اإلسالمية Gدينة تلمسان.اإلسالمية Gدينة تلمسان.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب قــرار مـؤرّخ في 23 ربـيع الــثــاني عـام 1434
اGـــــوافق 6 مــــارس ســـــنــــة s2013 يــــعـــــيّن األعـــــضــــاء اآلتـــــيــــة
أسماؤهمs تـطبيقا ألحكام اGادّة 14 من اGرسـوم التّنفيذيّ
رقم 11-352 اGـؤرّخ في 7 ذي الـقــعــدة عـام 1432 اGـوافق 5
أكـــــتــــوبـــــر ســــنــــة 2011 الـــــذي يــــحـــــدّد الـــــقــــانـــــون األســــاسي
الــنــمــوذجي لــلـــمــتــاحف ومــراكــز الــتـــفــســيــر ذات الــطــابع
اGـتحـفـيs في مـجلـس تـوجيـه اGـتحـف الـعمـومـي الوطـني

لآلثار اإلسالمية Gدينة تلمسان :

- الــــســــيــــد حـــكــــيـم مــــيــــلــــودs ¦ــــثل الــــوزيــــر اGــــكــــلّف
sرئيسا sبالثقافة

- الــســيــد الـشــريف بــونــفــلــةs ¦ــثل الــوزيــر اGـكــلّف
sاليةGبا

- الـــســـيــد ســـفـــيــان زنـــداقيs ¦ـــثل الـــوزيـــر اGـــكــلّف
sبالداخلية واجلماعات احمللية

- الـــــســـــيــــد صـالح الـــــدين بـن مـــــالكs ¦ـــــثـل الـــــوزيــــر
sكلّف بالشؤون الدينية واألوقافGا

- الـــســــيـــدة كــــر�ـــة قـــدورs ¦ــــثـــلــــة الـــوزيـــر اGــــكـــلّف
sباجملاهدين

- الــــســــيـــــد جنــــادي مــــســـــقمs ¦ــــثـل الــــوزيــــر اGـــــكــــلّف
sبالتربية الوطنية

- الــــســــيــــد مــــراد بــــشـــيــــريs ¦ــــثـل الـــوزيــــر اGــــكــــلّف
sبالسياحة والصناعة التقليدية

- الــــســــيـــــدة نــــوال بــــلــــودs ¦ـــــثــــلــــة الــــوزيـــــر اGــــكــــلّف
sبالشباب والرياضة

- الـــســيـــدة حــســـيـــنــة عـــيـــنــوشs مـــحــافـــظـــة رئــيـــســة
sللتراث الثقافي

- السيدة صليحة جديs ملحقة بالبحث.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قــــرار مــــؤرقــــرار مــــؤرّخ في خ في 23  ربــــيع الــــثـــانـي عـــام   ربــــيع الــــثـــانـي عـــام 1434 اGــــوافق  اGــــوافق 6
مـارس سـنة مـارس سـنة s2013 يـحـدs يـحـدّد الـقــائـمـة االسـمـيـة ألعـضـاءد الـقــائـمـة االسـمـيـة ألعـضـاء
مــجـــلس تــوجــيه اGــتـــحف الــعــمــومي الـــوطــني لــلــفنمــجـــلس تــوجــيه اGــتـــحف الــعــمــومي الـــوطــني لــلــفن

والتاريخ Gدينة تلمسان.والتاريخ Gدينة تلمسان.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب قــرار مـؤرّخ في 23 ربـيع الــثــاني عـام 1434
اGـــــوافق 6 مــــارس ســـــنــــة s2013 يــــعـــــيّن األعـــــضــــاء اآلتـــــيــــة
أسماؤهمs تـطبيقا ألحكام اGادّة 14 من اGرسـوم التّنفيذيّ
رقم 11-352 اGـؤرّخ في 7 ذي الـقــعــدة عـام 1432 اGـوافق 5
أكـــــتــــوبـــــر ســــنــــة 2011 الـــــذي يــــحـــــدّد الـــــقــــانـــــون األســــاسي
الــنــمــوذجي لــلـــمــتــاحف ومــراكــز الــتـــفــســيــر ذات الــطــابع
اGـتحـفـيs في مـجلـس تـوجيـه اGـتحـف الـعمـومـي الوطـني

للفن والتاريخ Gدينة تلمسان :

- الــــســــيــــد حـــكــــيـم مــــيــــلــــودs ¦ــــثل الــــوزيــــر اGــــكــــلّف
sرئيسا sبالثقافة

- الــســيــد الـشــريف بــونــفــلــةs ¦ــثل الــوزيــر اGـكــلّف
sاليةGبا

- الـــســـيـــد مـــحــــمـــد بـــنـــاصـــرs ¦ـــثل الـــوزيـــر اGـــكـــلّف
بالداخلية واجلماعات احمللية

- الــســيـدة ســمــيـة بــوخــرصs ¦ـثــلــة الـوزيــر اGــكـلّف
sبالشؤون الدينية واألوقاف

- الـــســــيـــدة كــــر�ـــة قـــدورs ¦ــــثـــلــــة الـــوزيـــر اGــــكـــلّف
sباجملاهدين
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- الــــســــيـــــد جنــــادي مــــســـــقمs ¦ــــثـل الــــوزيــــر اGـــــكــــلّف
sبالتربية الوطنية

- الــــســــيــــد مــــراد بــــشـــيــــريs ¦ــــثـل الـــوزيــــر اGــــكــــلّف
sبالسياحة والصناعة التقليدية

- الـــــســــيــــد مـــــحــــمــــد بـــــلــــ¯s ¦ــــثـل الــــوزيــــر اGـــــكــــلّف
sبالشباب والرياضة

- السـيدة سـليـمـة عربـية مـوساويs مـفتـشة الـتراث
sالثقافي

- الـــســــيـــدة حــــيـــاة طــــوايـــبــــيـــةs مــــحـــافــــظـــة الــــتـــراث
الثقافي.

وزارة التجـارةوزارة التجـارة

قـرار مؤرقـرار مؤرّخ في خ في 17 رجب عـام  رجب عـام 1434 اGـوافق  اGـوافق 27 مايـو سـنة مايـو سـنة
s2013 يـــــعـــــدs يـــــعـــــدّل  الــــقـــــرار اGـــــؤرل  الــــقـــــرار اGـــــؤرّخ في أوخ في أوّل رجـب عــــامل رجـب عــــام

1433 اGـــــوافق  اGـــــوافق 22 مـــــايـــــو ســـــنــــة  مـــــايـــــو ســـــنــــة 2012 واGـــــتـــــضـــــمنواGـــــتـــــضـــــمن

تـــفــــويض ســــلـــطـــة الــــتتـــفــــويض ســــلـــطـــة الــــتّـــعـــيــــX والـــتـــســــيـــيـــر اإلداريـــعـــيــــX والـــتـــســــيـــيـــر اإلداري
Xديرين الـوالئيGلـلتجـارة وا Xللـمديرين اجلـهويXديرين الـوالئيGلـلتجـارة وا Xللـمديرين اجلـهوي

للتجارة.للتجارة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

sإنّ وزير التجارة

- �ـقــتــضى األمـر رقم 06-03 اGـؤرّخ في 19 جـمـادى
الثـانية عام 1427 اGوافق 15 يولـيو سنة 2006 واGـتضمّن

sالقانون األساسي العامّ للوظيفة العمومية

- و�ــــقـــتــــضـى اGـــرســــوم رقم 66-145 اGــــؤرّخ في 12
صـــفـــر عــام 1386 اGــوافق 2 يــونـــيـــو ســـنــة 1966 واGـــتـــعــلّق
بـتحـريـر ونـشـر بعض الـقـرارات ذات الـطابـع التـنـظـيمي

sتمّمGعدّل واGا sXوظفGأو الفردي التي تهم وضعية ا

- و�قـتـضى اGـرسـوم الـرئـاسيّ رقم 12-326 اGـؤرّخ
في 17 شـــوال عــام 1433 اGــوافق 4 ســـبـــتــمـــبــر ســـنــة 2012

sأعضاء احلكومة Xتضمن تعيGوا

- و�ـقـتـضى اGـرسـوم الـتّـنفـيـذيّ رقم 90-99 اGـؤرّخ
في أوّل رمــضــان عـام 1410 اGـوافق 27 مــارس ســنـة 1990
واGـتـعـلّق بـسـلـطـة التـعـيـX والـتـسـيـيـر اإلداريs بـالـنـسـبة
للموظفـX وأعوان اإلدارة اGركزية والـواليات والبلديات

sؤسسات العمومية ذات الطابع اإلداريGوا

- و�ـقتـضى اGرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 02-453 اGؤرّخ
في 17 شــوّال عــام 1423 اGــوافق 21 ديــســمـــبــر ســنــة 2002

sالذي يحدّد صالحيات وزير التّجارة

- و�ـقـتـضى اGـرسـوم الـتّـنفـيـذيّ رقم 08-04 اGـؤرّخ
في 11 مــــحــــرّم عـــام 1429 اGــــوافق 19 يــــنــــايــــر ســــنـــة 2008
XـنتـمGا XـوظفـGتـضـمّن القـانون األسـاسي اخلـاصّ باGوا
sؤسسات واإلدارات العموميّةGشتركة في اGلألسالك ا

- و�ـقـتـضى اGـرسـوم الـتّـنفـيـذيّ رقم 08-05 اGـؤرّخ
في 11 مــــحــــرّم عـــام 1429 اGــــوافق 19 يــــنــــايــــر ســــنـــة 2008
XـهــنـيـGــتـضـمّن الــقـانــون األسـاسي اخلـاصّ بــالـعــمـال اGوا

sوسائقي السيّارات واحلجّاب

- و�ـقتـضى اGرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 09-415 اGؤرّخ
في 29 ذي احلجّة عام 1430 اGوافق 16 ديسـمبر سنة 2009
واGــــتـــــضــــمّـن الـــــقــــانـــــون األســـــاسي اخلـــــاصّ اGــــطـــــبق عـــــلى
اGـــوظـــفـــX اGــنـــتـــمـــX لألسـالك اخلــاصـــة بـــاإلدارة اGـــكـــلّـــفــة

sبالتّجـارة

- و�ـقـتـضى اGـرسـوم الـتّـنفـيـذيّ رقم 11-09 اGـؤرّخ
في 15 صــــفـــــر عــــام 1432 اGـــــوافق 20 يـــــنــــايـــــر ســـــنــــة 2011
واGتـضـمّن تـنظـيم اGـصالح اخلـارجـيّة في وزارة الـتّـجارة

sوصالحياتها وعملها

- و�ـقتـضى اGرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 12-274 اGؤرّخ
في 8 شعـبان عام 1433 اGوافق 28 يونـيو سنة 2012 الذي
يـــحـــدّد قــائـــمـــة اGــنـــاصب الـــعــلـــيـــا في اGـــصــالـح اخلــارجـــيّــة
لــــوزارة الــــتّـــــجــــارة وشـــــروط االلــــتــــحـــــاق بــــهـــــا والــــزيــــادة

sتعلقة بهاGاالستداللية ا

- و�ــقــتــضى الــقــــرار الــــوزاري اGــشــتــــرك اGـؤرّخ
في 21 رمـــضـــان عـــام 1432 اGــــوافق 21 غــــشت ســــنـــة 2011

sتضمّن إنشاء مفتشيات إقليمية للتجارةGوا

- و�ــقــتــضى الــقــــرار الــــوزاري اGــشــتــــرك اGـؤرّخ
في 17 ذي احلـجّة عام 1432 اGوافق 13 نوفـمبـر سنة 2011
واGـتضـمّن إنـشـاء مـفتـشـيـات Gراقـبـة اجلـودة وقـمع الغش
على مسـتوى احلـدود البـرية والبـحريـة واجلويـة واGناطق

sواخملازن حتت اجلمركة

- و�ـــــقــــتـــــضى الــــقـــــــرار اGــــؤرّخ فـي أوّل رجب عــــام
1433 اGــوافق 22 يـــولــيــو ســنــة 2012 واGــتـــضــمّن تــفــويض

Xوالـتـسـيـيـر اإلداري لـلـمـديـرين اجلـهـويـ Xسـلـطـة الـتـعـيـ
sللتجارة Xديرين الوالئيGللتجارة وا
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يقـريقـرّر ما يأتي :ر ما يأتي :

اGـاداGـادّة األولى : ة األولى : يـهــدف هـذا الـقــرار إلى تـعــديل أحـكـام
الــقــرار اGــؤرّخ في أوّل رجـب عـام 1433 اGــوافق 22 مــايــو
سـنة 2012 واGتضـمن تفـويض سلطـة التّـعيX والـتسـيير
اإلداري لــــلـــــمــــديـــــرين اجلـــــهــــويــــX لـــــلــــتـــــجــــارة واGـــــديــــرين

الوالئيX للتجارة.

اGـــــاداGـــــادّة ة 2 :  : تـــــعـــــدّل أحـــــكـــــام اGـــــادة األولـى من الـــــقـــــرار
اGــــؤرّخ في أوّل رجـب عـــام 1433 اGــــوافق 22 مــــايــــو ســــنـــة

2012 واGذكور أعالهs كما يأتي :

"اGـادّة األولى : تـطــبــيــقـا ألحــكــام اGـادة 2 (الــفــقـرة 2)
مـن اGـــــرســــــوم الـــــتّــــــنـــــفــــــيـــــذيّ رقم 90-99 اGـــــؤرّخ في أوّل
رمـضـان عام 1410 اGـوافق 27 مـارس سـنة 1990 واGـذكور
Xـديــرين الـوالئــيـGوا Xتــخـوّل لــلــمـديــرين اجلـهــويــ sأعاله
Xوالتسيير اإلداري للمستخدم Xللتجارة سلطـة التعي

اGوضوعX حتت سلطتهمs باستثناء :

sناصب العلياGهام في اGوإنهاء ا Xالتّعي -
sوالتوازن اإلجمالي للتعداد XوظفGتنقل ا -

- توظيف وتسيير اGوظفX األجانب".

اGـاداGـادّة ة 3 :  : تـعـدل أحـكـام اGادة 2 من الـقـرار اGؤرّخ في
أوّل رجب عـام 1433 اGـوافق 22 مايـو سـنة 2012 واGـذكور

أعالهs كما يأتي :

"اGــادّة 2 : يـــكــــلف اGـــديــــرون اجلـــهــــويـــون لـــلــــتـــجـــارة
بـتـنـظـيم الـتــكـوين وحتـسـX اGـسـتــوى وجتـديـد مـعـلـومـات
اGـوظفـX للـمـستـخدمـX التـابعـG Xصـاحلهم ومـستـخدمي
اGــديـــريـــات الـــوالئــيـــة لـــلــتـــجـــارة الــتـــابـــعــة الخـــتـــصـــاصــهم

اإلقليمي".

اGـاداGـادّة ة 4 :  : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســمـيّـة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــرّر بـــاجلــــزائـــر في 17 رجـب عـــام 1434 اGــــوافق 27
مايو سنة 2013.
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